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First page from manuscript “Arbaouna Hadethan min Fada’il Al Quran” 

To Qadi Zadah Ahmad Bin Khalil Al-Ayoubi, Copied in 1160 A.H

�لورقة �لأولى من مخطوط »�أربعون حديثاً في ف�سائل �لقر�آن«

لقا�سي ز�ده �أحمد بن خليل �لأيوبي, �سنة �لن�سخ : ١١60هـ



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث

1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -

�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.

8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.

10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 

و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 

�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.

مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.

2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 

�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة

1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 

�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.

8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ

10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات

1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.

هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.

4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.

6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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ُيَراُد بالن�صِّ الأدبيِّ : هو الكالُم الماأثوُر من المنظوِم اأو المنثوِر الذي اأنتجتُه العقول، وفا�ضت 

ا كانت الدرا�ضات الأدبية تهتم به من حيث الح�ضن والقبح، فاإن  به القرائح على مرِّ الع�ضور، ولمَّ

وظيفة الأدب درا�ضة عمل اأدبي محدد - ق�ضيدة اأو ق�ضة اأو م�ضرحية اأو مقالة - بطريقة مو�ضوعية 

ا كان للن�ص الأدبي اأهميته في  ُتْعَنى بالجزئيات وتهتم  بها، وتبتعد عن الكليات ول تلتفت اإليها. ولمَّ

قَة ونتحلى الأناة، لذا وجب  محيط الدرا�ضات الأدبية، فمن الالزم - ونحن نختاره - اأن ُنوؤِْثَر الدِّ

عند اختيار الن�ص الأدبي مراعاة اأ�ض�ص هامة منها :

ربط الن�ص بمنا�ضبته؛ لأن ارتباط الن�ص بمنا�ضبته يكون تمهيداً له، مثل: المنا�ضبات الجتماعية  	•
والوطنية، والعالقات ال�ضخ�ضية بين الأفراد والجماعات .. وغيرها من المنا�ضبات التي ت�ضدر 

ُق الطالب اإلى الن�ص فيقبلون عليه. عنها اآثار اأدبية ت�ضور الحياة وتعبر عنها؛ مما ُي�َضوِّ

الع�ضر،  روح  يمثل  وقوته، بحيث  اختياره  الن�ص عند  ي�ضترط في  وفيه  الع�ضر،  روح  ت�ضوير  	•
وي�ضور اأهم ظواهره الجتماعية اأو الأخالقية اأو ال�ضيا�ضية.

تح�ضيل المتعة؛ لأنه من ال�ضروري اأن يكون الن�ص كافياً لتح�ضيل المتعة الذهنية للقارئ من  	•
اأجل الو�ضول اإلى حكٍم اأدبي على نحو عاجل.

تنمية الذوق الأدبي؛ لأن كمال الفائدة اأن يت�ضمن الن�ص المختار بع�ص ال�ضور الخيالية التي  	•
ت�ضاعد على تربية الذوق الأدبي. كل هذه الأ�ض�ص تمدُّ الدار�ضين بثروة لغويٍة وفكريٍة جيدة 

تعينهم على ح�ضن التعبير وجمال الأداء وتنمية الذوق والإبداع، بعيداً عن البتذال ومهاوي 

ال�ضعف والإ�ضفاف.

اإن درا�ضة الن�ص الأدبي عمل فني يقوم به ناقد اأدبي َيعِرُف اأدوات العلوم، ويحيط باأنواع المعارف، 

ويلمُّ بالتيارات الفكرية ال�ضائدة؛ لذا ا�ضترط النقاد في دار�ص الن�ص الأدبي �ضفاٍت يرتبط بع�ضها 

بمواهبه ومعارفه، ويتعلق باقيها باإدراكه لمزاياه وعيوبه. وجملة ما قيل في درا�ضة الن�ص الأدبي 

التركيز على نواٍح عدة، منها:

ُة �لنَّ�سِّ �لأدبيِّ بين �أُ�ُس�ِس  �إ�سكاليَّ

االختياِر وُطُرِق التَّقويم



ُة  �إ�شكاليَّ

�صِّ �لأدبيِّ  �لنَّ

بين �أُ�ُش�ِص 

�لختياِر 

وُطُرِق 

قويم التَّ

� اآفاق الثقافة والتراث

فهم الن�ص ومعرفة مالب�ضاته التاريخية والنف�ضية، واأ�ضا�ص معرفة مزايا الن�ص وعيوبه، درا�ضته  	•
من جميع اأطرافه، وا�ضتعرا�ص جوانب اأ�ضلوبه و�ضروب اأخيلته وم�ضادر عاطفته.

تحتاج درا�ضة الن�ص الأدبي اإلى تحليل عنا�ضر الن�ص، وذلك بتحديد الأفكار البارزة في الن�ص؛  	•
ت�ضتعر�ص  وحدات  اإلى  الن�ص  ُيْق�َضُم  ثم  الأذهان،  في  الن�ص  لمو�ضوع  مجملة  �ضورة  لتكوين 

عبارات  في  للوحدة  العام  المعنى  ُي�َضاُغ  ثم  اللغوية،  المفردات  ُت�ْضَرُح  ثم  الجزئية،  الأفكار 

متما�ضكة مترابطة ... وهكذا حتى ينتهي الن�ص.

نُه  اإن الغاية من درا�ضة الن�ص الأدبي هي التذوق الفني، وهذا التذوق يعتمد على التاأثر ِلَما ت�ضمَّ 	•
ٍة وبراعٍة واإبداع، وهذا ل يتحقق اإل بموهبة الدار�ص وثقافته، وتدور المناق�ضة  الن�ص من ِجدَّ

ِقيَُّة حول بيان جمال الت�ضبيهات، ولطف ال�ضتعارات ... وغيرها من الألوان التي توؤثر في  التذوُّ

بيان الفكرة وتو�ضيح ال�ضورة.

ع، بحيث تك�ضف  نها الن�ص دون تكلف اأو ت�ضنُّ وفي نهاية المطاف، ُت�ْضَتْنَبُط النتائج التي ت�ضمَّ 	•
رُه المعنى العام من ظواهر البيئة، مما يميط اللثام عن ع�ضر �ضاحب الن�ص وخطه  وَّ عما �ضَ

الح�ضاري، بجانب لغة الن�ص وتحديد فنه، وبيان األفاظه في اإطار ما ي�ضترطه العرب - في 

نقدهم - من ف�ضاحِة المفردات التي هي اأ�ضا�ُص بالغة التركيب، ثم النظرة اإليها ككلٍّ متناغم 

وكائن م�ضتقل، وهذا يقودنا في الختام اإلى تقويم الن�ص واإفراغ عملية تذوقه في تعبيٍر منا�ضب 

يك�ضف عما فيه من ُح�ضٍن اأو قبٍح، وما تحمله عباراته من اأ�ضرار، وقدرتها على ت�ضوير م�ضاعر 

منها:  عدة  مناهج  وفق  الأدبي  الن�ص  تقويم  ويتم  و�ضعوره.  القارئ  فكر  اإلى  ونقلها  الأديب، 

المنهج الفني الذي يلتزم بالقواعد والأ�ضول المرعية، والمنهج التاريخي الذي ُيْعَنى بالأطوار 

التي تحيط بالن�ص و�ضاحبه، والمنهج النف�ضي الذي يركز على العنا�ضر التي اأ�ضهمت في الن�ص 

و�ضاحبه، والمنهج المتكامل الذي ياأخذ من كل منهج روحه وي�ضتفيد من جميعها.

و�ضهولة  ت�ضورها،  بب�ضاطة  تتميَّز  الأدبي،  الن�ص  تحليل  في  توؤخذ  خطوات  فتلك  وبعد: 

ِرها في الذهن، واإمكاِن تطبيقها في ي�ضر.  انطباعها في الخاطر وَت�َضوِّ

الدكتور علي عبد القادر الطويل

ق�شم الدرا�شات والن�شر وال�شوؤون الخارجية
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الت�شريع  في  الأ�شا�شية  مكانتها  النبوية  لل�شّنة 

الإلهي  للت�شريع  الثاني  الم�شدر  فهي  الإ�شالمي، 

بعد القراآن الكريم. ولكن م�شدرية ال�شنة النبوية ل 

تنح�شر في الجانب الت�شريعي فقط، بل في الجانب 

الح�شاري اأي�شًا.

المتعلقة  رر  ال�����دُّ ه���ذه  ا���ش��ت��خ��راج  ف��ال��واج��ب 

انطالقًا  النبوية،  ال�شنة  ف��ي  الح�شارية  بالقيم 

الح�شارية  والقيم  بالمفاهيم  المفعم  تراثنا  من 

الثمينة،  الكنوز  ِبهذه  للتعريف  وذل��ك  والمدنّية، 

العامة،  المبادئ  تت�شمن  التي  ال�شافية،  والمنابع 

بالأمة، وترقى  التي تنه�ض  الأ�شا�شية،  والمنطلقات 

ال�شنة  وفهم  المن�شود.  الب�شري  الكمال  لمدارج  ِبها 

جيل  �شناعة  في  كاماًل  منهجًا  باعتبارها  بجملتها 

الفكر  بناء  اإقامة  كيفية  ومعرفة  والأ�شوة،  القدوة 

وبناء  هديها،  على  والعمران  والثقافة  والح�شارة 

الأمة على توجهها.

وتو�شيح  بيان  في  البحث  فكرة  تبلورت  لذلك 

النظم  كل  �شبقت  قد  المطهرة  النبوية  ال�ّشنة  اأن 

الو�شعية، في معالجة الق�شايا المتعددة، والمعروف 

اأن هذه الق�شايا وا�شعة الجوانب، �شاملة المجالت، 

هذا  مثل  يحيط  اأن  المحال  ومن  الأن��واع،  ومختلفة 

وكثرة  ات�شاعها  على  الق�شايا  تلك  بجميع  البحث 

�شوف  البحث  هذا  فاإّن  ولذلك  واأنواعها.  مجالتها 

يتطرق لجوانب فقط من تلك الق�شايا. ولذلك فقد 

فهم ال�سنة

في �صناعة جيل القدوة
الدكتورة: �سهى بعيون

بيروت - لبنان

المقدمة

�إّن �لر�سول � �أفق وحده ل يد�نيه �أفق، و�إّنه �لإن�سان �لفّذ �لذي ي�ستطيع بمنهاجه �أن يقود 

�أ�سا�سية  ركيزة  توؤلف  �لنبوية  �ل�سنة  �إّن  �ل�سعوب.  كل  �أن يح�سد خلفه  ب�سيرته  وي�ستطيع  �لعالم 

من ركائز �لدين �إلى جانب �لقر�آن �لكريم. وتحت �ل�سعار �لنبوي �لقائل: »عليكم ب�سنتي« ينبغي 

�أن نعزز �لدر��سات في �لحديث و�لبحوث في �ل�سنة. و�إّن هذ� �ل�سعار، وغيره من �ل�سعار�ت �لتي 

لتبقى  �ل�سنة  لدر��سة  وطيدة  رغبة  في  حما�سة  ملتهبين  �لم�سلمين  يجعل   ،� �لنبي  �أعلنها 

�لحا�سرة  حياِتهم  في  �لجديدة  �لمنجز�ت  تحقيق  �إلى  تدفعهم  وروحية  معنوية  قوة  م�سدر 

و�لمقبلة في كل �لميادين.
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اخترت بع�ض الق�شايا المهمة.

في  ال�شنة  »فهم  البحث:  عنوان  اخترت  ولقد 

�شناعة جيل القدوة«.

تناولت في هذه الدرا�شة بداية معنى ال�شنة في 

اللغة وال�شرع، ثم تناولت حجّية ال�شنة واأهميتها. 

م�شكلة  على  الدرا�شة  هذه  في  ال�شوء  واألقيت 

�شوء فهم ال�شنة النبوية، واأّن اأزمة الم�شلمين الأولى 

تتمثل  ما  واأو�شح  فكر.  اأزم��ة  هي  الع�شر  هذا  في 

اأزمة الفكر هو فهم ال�شنة والتعامل معها، واأّن  فيه 

الواجب علينا تاأ�شي�ض قراءة تجديدية لل�شنة النبوية 

واإدخالها كعامل اأ�شا�شي في ُنهو�ض ح�شاري �شامل 

والثقافة  والح�شارة  الفكر  بناء  فكرها،  في  لالأمة 

ال�شنة  فهم  توجهها.  على  الأمة  وبناء  هديها،  على 

جيل  �شناعة  في  كاماًل  منهجًا  باعتبارها  بجملتها 

القدوة.

الواقع  معرفة  المهم  الأم��ر  من  اأّن  ذك��رت  ثم 

لكي  لغيرنا؛  اأو  لنا  ك��ان  ���ش��واء  عليه  ه��و  م��ا  على 

نكّيف عالقتنا به، ومعرفة التحديات والأخطار التي 

تواجه اأّمتنا الإ�شالمية، لمعرفة الحلول، ولت�شحيح 

الأخطاء لنعود لل�شدارة من جديد.

اأمتنا  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأخ��ط��ر  م��ن  واإّن 

الإ�شالمية الغزو الفكري الخارجي، وفقدان ال�شعور 

بالهوية، المتمثل في ذوباِنها في الآخرين، واتباعها 

الأعمى لهم، وهذا من اأهم عوامل تاأخر هذه الأمة. 

على  العمل  علينا  الواجب  التحديات،  هذه  ظل  في 

تكوين وعي اإ�شالمي ر�شيد، يقوم على فقه م�شتنير 

لل�شنة النبوية، فقه ينفذ اإلى الأعماق، ول يقف عند 

ال�شطوح، ويهتم باللباب قبل الهتمام بالق�شور.

النبوية  ال�شنة  اهتمام  على  ال�شوء  األقيت  ثم 

بالعلم والمعرفة وكيف اأّن ال�شّنة النبوية بّينت ف�شل 

فالأمة  والتعليم.  العلم  على  وحثَّت  والعلماء،  العلم 

الأمم  تباري  اأن  ت�شتطيع  ل  الأمية  فيها  تف�شو  التي 

الأخرى في �شباق العلم والمدنية. كما اأ�شارت ال�شنة 

باللغات،  والهتمام  الترجمة  اإل��ى  اأي�شًا  النبوية 

لتبادل  الوحيدة  الو�شيلة  هي  الترجمة  اأن  لعلمها 

بين  والأف��ك��ار  والآراء  والح�شارة  والمعرفة  العلم 

الأمم. مما يعتبر هذا ُبعدًا ح�شاريًا �شامخًا وراقيًا، 

نّبهت اإليه ال�شنة النبوية المطهرة. 

الفكرية  الحرية  في  ال�شنة  معالم  تناولت  ثم 

ال�شنة  من  نتعلم  اأن  علينا  يجب  واأّن��ه  الإن�شانية، 

ال�شالة  عليه  الر�شول  فكان  الحرية،  النبوية معنى 

اأن  ونجد  والفكر.  ال��راأي  حرية  اإلى  يدعو  وال�شالم 

ال�ُشّنة النبوية تجعل للفرد الم�شلم �شخ�شية م�شتقلة 

ديننا  من  النابعة  حريتنا  لنا  تكون  هكذا  متميزة. 

عن  الغريبة  الوافدة  الثقافات  من  ل  ثقافتنا،  ومن 

طبيعة الإ�شالم. 

مع  بالحوار  النبوية  ال�شنة  اهتمام  تناولت  كما 

الراأي الآخر، و�شّن لنا النبي � �شّنة تقدير الراأي 

المخالف، والأخذ به اإذا ظهر لنا نفعه. فاإّن عقلية 

النغالق عقلية مدّمرة، واإّن م�شالح النا�ض تقت�شي 

لقاءهم وتجمعهم. 

يحبه  لما  جميعًا  يوّفقنا  اأن  تعالى  اهلل  اأ���ش��األ 

وير�شاه، اإّنه �شميع مجيب.

1 - معنى ال�شنة في اللغة وال�شرع

ال�شنة في اللغة: ال�شيرة، ح�شنة كانت اأو قبيحة؛ 

قال خالد بن عتبة الهذلي:

ف��ا ت��ج��َزَع��ْن م��ن ���س��ي��رٍة �أن����َت ���ِس��ْرَت��ه��ا

)1(
���ًة م����ن ي�����س��ي��ره��ا ���نَّ ُل ر���������ضٍ ����سُ ف���������اأوَّ

وال�شّنة هي ال�شيرة والطريقة �شواء اأكانت ح�شنة 
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اأم �شيئة، محمودة اأم مذمومة ومنه قوله �: »من 

ة ح�شنًة، فله اأجُرها، واأجُر من  �شنَّ في الإ�شالِم �شنَّ

اأجوِرهم �شيٌء.  ينُق�َض من  اأن  بعده. من غير  عمل 

ِوْزُرها  �شيئًة، كان عليه  ة  �ُشنَّ الإ�شالِم  �شنَّ في  ومن 

وِوْزُر من َعِمل ِبها من َبعِدِه. من غيِر اأن َيْنُق�َض من 

.
)2(

اأوزارِهم �شيٌء«

وب��ه ف�ّسر بع�شهم قول  الطبيعة،  وال�����ش��ّن��ة : 

الأع�شى:

ك����������ري����������مٌ ���������س��������م��������اِئ��������ُل��������ُه م����������ن ب����ن����ي

)3(
�����َن�����ْن م�����ع�����اوي�����ةَ �لأك������رم������ي������نَ �ل�����������سُّ

واأما في ال�شرع: فتطلق على ما اأمر به النبي � 

 
)4(

وَنهى عنه وندب اإليه قوًل وفعاًل.

فهي ُتطلق على ما جاء من قول عن النبي �شلى 

اهلل عليه و�شلم على الخ�شو�ض مما لم ين�ض عليه 

)5(

في الكتاب العزيز.

وق���د ت��ط��ل��ق ال�����ش��ن��ة ع��ل��ى م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه عمل 

ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم، واجتهدوا فيه، واأجمعوا 

الدواوين،  وتدوين  الم�شحف،  كجمع  وذلك  عليه، 

ْمِع  وال�شَّ اهلل  بتقوى  »اأو�شيكم   :� اهلل  ر�شول  قال 

منكم  َيِع�ْض  من  فاإنه  حب�شّيًا  عبدًا  واإن  والطاعِة 

و�شنِة  تي  ب�شنَّ فعليُكم  كثيرًا،  بعدي ف�شيرى اختالفًا 

وا  وَع�شُّ ِبها،  تم�ّشكوا  الرا�شدين  ين  المهديِّ الخلفاء 

كل  فاإن  الأمور،  ومحدثات  واإّياكم  واِجذ،  بالنَّ عليها 

.
)6(

ُمْحدثٍة ِبدعة، وكل بدعة �شاللة«

وذلك  البدعة،  يقابل  ما  على  ال�شّنة  تطلق  كما 

فيما يحدثه النا�ض في الدين من قول اأو عمل مما لم 

يوؤثر عنه � اأو عن اأ�شحابه، فيقال فالن على �شّنة 

ويقال   ،� النبي  عليه  عمل  ما  وفق  على  عمل  اإذا 

)7(

فالن على بدعة اإذا عمل على خالف ذلك.

نوافل  الفرائ�ض من  ال�شّنة على غير  تطلق  وقد 

العبادات التي جاءت عن النبي � وندب اإليها.

ا�شطالحاتهم  اهلل  رحمهم  الإ���ش��الم  ولعلماء 

التي  الأغرا�ض  بح�شب  ال�شنة  تعريف  في  الخا�شة 

ُعِنَيْت ِبها كل طائفة منهم :

اأما علماء الأ�شول فقد بحثوا في اأحوال الر�شول 

ع الذي ي�شع القواعد للمجتهدين  � باعتباره الم�شرِّ

على  بها  ي�شتدل  التي  الأ���ش��ول  ويوؤ�شل  بعده،  من 

الأحكام، فعنوا بما يتعلق بذلك وهي اأقواله واأفعاله 

وتقريراته.

 � النبي  عن  �شدر  ما  هي  عندهم:  فال�شّنة 

من قول اأو فعل اأو تقرير مما ي�شلح اأن يكون دلياًل 

)8(

لحكم �شرعي.

وغ��اي��ت��ه��م: اإّن��م��ا ه��ي ال��ب��ح��ث ع��ن ر���ش��ول اهلل 

من  للمجتهدين  القواعد  ي�شع  ال��ذي  الم�شّرع   �

واأفعاله  باأقواله  الحياة،  د�شتور  للنا�ض  ويبّين  بعده. 

)9(

وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها.

ال�شرع  حكم  عن  يبحثون  فاإنهم  الفقهاء  واأم��ا 

اأو  ا�شتحبابًا  اأو  حرمة  اأو  وجوبًا  العباد  اأفعال  على 

كراهة اأو اإباحة.

عبارة عن  فتكون  للواجب،  مقابلة  عندهم  فهي 

الفعل الذي دّل الخطاب على طلبه طلبًا غير جازم، 

فاعلها  يثاب  ما  فقالوا: هي  ذلك،  بالزم  وعرفوها 

ول يعاقب تاركها. ويراد منها المندوب والم�شتحب 

هذه  م��دل��ولت  بين  والتفرقة  وال��ن��ف��ل،  وال��ت��ط��وع، 

)10(

الألفاظ ا�شطالح خا�ض لبع�ض العلماء.

واأّما علماء الحديث فقد بحثوا في اأحوال الر�شول 

�شيء،  كل  في  والأ���ش��وة  القدوة  محل  باعتباره   �

و�شمائل  وخلق  �شيرة  من  به  يت�شل  ما  كل  فنقلوا 
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)11(

واأخبار واأقوال واأفعال. 

اأثر عن النبي �  ولذا فال�شّنة عندهم: هي ما 

من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �شفة َخْلقية اأو ُخُلقية ، اأو 

)12(

�شيرة، �شواء كان قبل البعثة اأو بعدها .

ا�شطالح  اأن  يتبين  تعريفات  م��ن  �شبق  ومما 

ال�شّنة،  لتعريف  ال�شطالحات  اأو�شع  هو  المحدثين 

من  عنه  �شدر  ما  كل  وه��ي   � اأق��وال��ه  ي�شمل  فهو 

لفظه.

في  ال�شحابة  اإلينا  نقلها  التي  اأفعاله  وي�شمل 

الحج،  ومنا�شك  ال�شلوات،  ك���اأداء  اأح��وال��ه  جميع 

اأقره  ما  وهي  تقريراته  كذلك  وي�شمل  ذلك،  وغير 

عليه ال�شالة وال�شالم من اأفعال �شدرت من بع�ض 

باإظهار  اأو  الر�شى،  دللة  مع  ب�شكوته  اإما  اأ�شحابه 

ال�شتح�شان وتاأييد الفعل، كاإقراره لأكل ال�شب حين 

)13(

اأكل منه بع�ض ال�شحابة مع اأنه لم ياأكل منه.

�شفاته  المحدثين  ا�شطالح  في  ال�شنة  وت�شمل 

الَخْلقية وهي هياأته التي خلقه اهلل عليها واأو�شافه 

ما جبله  وهي  الُخُلقية  و�شفاته  والبدنية،  الج�شمية 

كذلك  وت�شمل  وال�شمائل،  الأخ��الق  من  عليه  اهلل 

�شيرته � وغزواته واأخباره قبل البعثة وبعدها. 

وتلك  جميعها  ال�ّشّنة  هذه  المحدثون  دّون  وقد 

الأق�شام وحفظوها في اأمهات كتب ال�ّشّنة وم�شادر 

جهدهم  ت�شهد  ال��ت��ي  ال�شريفة  النبوية  ال�شيرة 

وجهادهم في حفظ هذا الدين .

2 - حجّية ال�شنة واأهميتها 

اأولى كلماته )اقراأ(  الذي كانت  الكريم  القراآن 

اأ�شا�ض المعرفة الإن�شانية، هو الذي منح  والتي هي 

اهلل  اأمر  حيث  المميزة  الت�شريعية  مكانتها  ال�شّنة 

في   ،� النبي  بتعاليم  اللتزام  ب�شرورة  وجل  عز 

العديد من الآيات القراآنية. ولها مكانتها الأ�شا�شية 

في الت�شريع الإ�شالمي بوجه خا�ض. 

ة هي الم�شدر الثاني لالإ�شالم بعد القراآن  فال�ُشنَّ

الأ�شول  يحوي  الذي  الد�شتور  هو  فالقراآن  الكريم. 

وعباداته،  عقائده،  لالإ�شالم:  الأ�شا�شية  والقواعد 

البيان  هي  وال�ُشّنة:  واآداب��ه،  ومعامالته،  واأخالقه، 

)14(

النظري والتطبيق العملي للقراآن في ذلك كله.

العامة،  القواعد  ي�شع  الكريم  القراآن  كان  واإذا 

والمبادئ الكلية، وير�شم الإطار العام، ويحدد بع�ض 

ال�ُشّنة  ف��اإّن  منها،  بد  ل  جزئية  لأح��ك��ام  النماذج 

اأْبهمه،  ما  وتبّين  الكريم،  القراآن  اأجمله  ما  ل  تف�شِّ

النبي  �شّنة  اإن  لتوجيهاته.  التطبيقية  ال�شور  وت�شع 

واإق��رارات  واأفعال  اأق��وال  من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

هي المو�شحة لأحكام القراآن والمف�شلة لآياته.

فالقراآن بمنزلة الد�شتور وال�ُشّنة بمنزلة القوانين 

يجب  ولهذا   
)15(

المبّينة. التف�شيرية  والمذكرات 

اتباعها والعمل بما جاءت به من اأحكام وتوجيهات. 

وطاعة الر�شول فيها واجبة، كما ُيطاع فيما بلَّغه من 

ودّلت  الكريم،  القراآن  ذلك  على  دلَّ  القراآن.  اآيات 

)16(

على ذلك ال�شّنة نف�شها.

طاعة  الم�شلمين  على  اأوجب  فقد  القراآن  فاأّما 

كثيرة  اآيات  دّلت  فقد  اهلل.  طاع���ة  بجوار  الر�شول 

قوله  ذل��ك  م��ن  وطاعته،   � اتباعه  وج��وب  على 

ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   چ  ت��ع��ال��ى: 

تع�ال�ى:  هلل  طاع��ة  طاعت�ه  وجع��ل   ،
چ)17( ىئ  

، وجعل 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  چ)18(

ٿ   ٺ   چ   اله����ت�����داء:  طاع�����ت���ه  ثم�������رة 

)20(

 . 
ٿٿ   چ)19(

واأمرهم باتباعه فيما ياأمر وينهى: چ  ڻ  ڻ  

.
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   چ)21(
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وغير ذلك من الآيات.

على  الكثيرة  الأحاديث  دلَّت  فقد  ال�ُشّنة،  واأّم��ا 

اأبو  رواه  ما  ذلك  ومن  وطاعته،   � اتباعه  وجوب 

من  اإلَّ  الجّنة،  يدُخلون  تي  مَّ
ُ
اأ »كل  قال:  اأّنه  هريرة 

»َمن  ق��ال:  ياأبى؟  وَم��ن  اهلل:  ر�شول  يا  قالوا:  اأب��ى« 

.
)22(

اأطاعني دخل الجنة، ومن ع�شاني فقد اأبى«

�شنته  ب���اأّن  ال�شدق  خبر  يخبر   � وال��ر���ش��ول 

الم�شلمون.  بقي  وما  القراآن  بقي  ما  بعده  �شتبقى 

قال عليه ال�شالة وال�شالم: »ترْكُت فيكم اأمرْيِن لن 

)23(

ه«. ْكُتْم ِبهما كتاَب اهلل و�ُشّنَة َنبيِّ ّلوا ما تم�شَّ َت�شِ

للم�شلمين  تركها  واأّن��ه  �شّنة،  له  اأّن  يخبر  فهو 

حكمة  من  فيها  بما  وي�شتنيروا  ِبها،  لي�شت�شيئوا 

غير  �شنته  كانت  فلو  اأحكام.  من  فيها  ما  ويتبعوا 

عليها  وياأتي  تندثر  اأن  يمكن  �شنته  اأّن  اأو  محفوظة 

بعده،  ِبها  بالتم�شك  الم�شلمين  طالب  ما  الدهر، 

حقه  في  محال  وه��ذا  للواقع،  مخالفًا  قوله  فيكون 

�شنته  اأّن  على  ينطوي  ِبها  التم�شك  فطلبه   .÷

في  وج��ود  ل��ه  �شيء  �شنته  واأّن  محفوظة،  �شتكون 

اإخبار بالغيب تاأكيدًا لما ورد في كتاب  الواقع. فهو 

اهلل في الآية الكريمة: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  

)25(

 . 
)24(

ڱ   ڱ   چ 
ال�شّنة  ِبها  حظيت  التي  الجليلة  المكانة  لهذه 

النبوية الم�شرفة اأولها علماء الأمة واأئمتها العناية 

الغالي  و�شبطها  جمعها  ف��ي  واأن��ف��ق��وا  ال��ف��ائ��ق��ة، 

والنفي�ض، فتفننوا في جمع الحديث النبوي وترتيبه 

اإل��ي��ه،  وارت��ح��ل��وا  واأه��داف��ه��م،  مقا�شدهم  ح�شب 

وا�شتغلوا بتدوينه وتبويبه.

في  تنح�شر  ل  النبوية  ال�شنة  م�شدرية  واإن 

الجانب الت�شريعي فقط، بل في الجانب الح�شاري 

اأي�شًا.

واأفعال وتقريرات  اأقوال  ال�شّنة بما ت�شمنته من 

التف�شيلي  ال��م��ن��ه��ج  ت��ر���ش��م   � للنبي  و���ش��ف��ات 

تف�شيالت  ال�ُشّنة  ف��ي  ونجد  الإ�شالمية.  للحياة 

اأ�شا�ض مكين، وتنظيم  لتكوين الحياة الأ�شرية على 

عوامل  من  وحمايتها  �شيرها،  و�شبط  عالقاتها، 

الالزمة  الو�شائل  اإلى  والتوجيه  والنهيار،  التفكك 

اأحكامًا  كذلك  ال�ُشّنة  في  ونجد  عليها.  للمحافظة 

وفيرة تتعلق بالمعامالت والعالقات الجتماعية بين 

)26(

الم�شلمين.

بالحكمة  دع��وة  الم�شّرفة  النبوية  ال�شّنة  ف��اإنَّ 

الح�شاري  والرقي  المعرفة  اإلى  الح�شنة  والموعظة 

الذي تبحث عنه الإن�شانية لتحقق بو�شاطته �شعادة 

المجتمعات الب�شرية، حيث اإن �شنة الر�شول الكريم 

بناء  في  والمميز  الفريد  دوره��ا  لها  واأحاديثه   �

)27(

المعرفة العربية والإ�شالمية بوجه عام.

المنهج  ه��ذا  يعرفوا  اأن  الم�شلمين  واج��ب  وم��ن 

ال�شمول  خ�شائ�ض  من  فيه  بما  المف�شل،  النبوي 

والتكامل والتوازن والتي�شير، وما يتجلى فيه من المعاني 

والأخالقية  الفارغة،  والإن�شانية  الرا�شخة،  الربانية 

الأ�شيلة. وهذا يوجب عليهم اأن يعرفوا كيف يح�شنون 

فهم هذه ال�شنة ال�شريفة، وكيف يتعاملون معها فقهًا 

الأم��ة:  ه��ذه  اأجيال  خير  معها  تعامل  كما  و�شلوكًا، 

)28(

ال�شحابة ومن اتبعهم باإح�شان.

3 - �شوء فهم ال�شنة

لقد تعر�شت ال�شّنة قديمًا وحديثًا لعدة هجومات 

تارة  مختلفة،  واأ�شكاًل  �شورًا  تتخذ  كانت  وزواب��ع 

باختالق الأحاديث ون�شبتها اإلى النبي � لأهداف 

معينة وتارة بالطعن في حجية ال�شنة النبوية بدعوى 

الكتفاء بالقراآن الكريم اأو بدعوى التناق�ض والت�شاد 

رواِتها  في  بالطعن  وت��ارة  الأحاديث  بين  الحا�شل 
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وغمزهم بكثرة الرواية على ح�شاب الفهم اأو باإنكار 

بالمداهنة  باِتهامهم  اأو  و�شحبتهم،  بل  عدالتهم 

واختالق الأحاديث لإر�شاء الحكام.

وهي طعون وهجمات ظالمة تنم عن حقد دفين 

في قلوب خ�شوم الإ�شالم واأعداء نبي الإ�شالم، كما 

تنم عن جهل مطبق في عقول اأبناء الإ�شالم الذين 

يرددوَنها ويقلدون فيها اأعداء اأمتهم واأعداء دينهم، 

)29(

والإن�شان عدو ما جهل.

كتابه  بحفظ  وع��د  قد  وج��ل  عز  اهلل  ك��ان  ولّما 

القراآن  النبوية تقوم من  ال�شّنة  ولّما كانت  الكريم، 

الكريم مقام المبين للمبين، فاإنه جلَّ وعال قي�ض في 

كل ع�شر من يذب عن عرين ال�شنة ويحمي بي�شتها 

المبطلين  وانتحال  الغالين  تحريف  عنها  وينفي 

وتاأويل الجاهلين.

ف��م��ا ح��ف��ظ ���ش��يء ب��ع��د ك��ت��اب اهلل ت��ع��ال��ى من 

التالعب والعبث، كال�شنة النبوية المطهرة. وما قام 

كجهدهم  الخارقة،  بالمعجزة  اأ�شبه  جهد  للعلماء 

واقية  دروع  �شمن  النبوية  ال�شنة  تح�شين  ف��ي 

من�شوجة من فن م�شطلح الحديث و�شوابط الجرح 

والتعديل.

م�شكلة  النبوية  ال�شّنة  واجهت  الع�شر  هذا  وفي 

الإ�شالم  خ�شوم  ط��رف  من  ل  ال�شّنة،  فهم  �شوء 

فح�شب، بل واأي�شًا من طرف قطاع عري�ض من اأبناء 

من  يكفي  بما  يت�شلحوا  لم  الذين  الإ�شالمية  الأّم��ة 

)30(

العلم للكالم في �شنة ر�شول اهلل �.

�شوء  عن  الناتج  ال�شطراب  ه��ذا  خ�شم  وف��ي 

اإلى  تدعو  غيورة  اأ�شوات  برزت  النبوّية  ال�شّنة  فهم 

النبوية، وتعتبر ق�شية فهم  ال�شّنة  النظر في  اإعادة 

الق�شايا  اأهم  من  درا�شتها  ومنهج  النبوية،  ال�شنة 

بحوث  واإن��ج��از  ِبها،  الهتمام  يجب  التي  الفكرية 

جادة ب�شاأِنها.

هو  الع�شر  هذا  في  الأول��ى  الم�شلمين  اأزم��ة  اإّن 

فكر. واأو�شح ما تتمثل فيه اأزمة الفكر هي اأزمة فهم 

ال�شنة والتعامل معها، وخ�شو�شًا من بع�ض تيارات 

ال�شحوة الإ�شالمية، التي ترنو اإليها الأب�شار وتناط 

ِبها الآمال، وت�شرئب اإليها اأعناق الأّمة في الم�شارق 

�شوء  جهة  م��ن  ه���وؤلء  اأت��ي  م��ا  فكثيرًا  وال��م��غ��ارب، 

)31(

فهمهم لل�شنة المطهرة.

اأن نتناول بعدي الزمان والمكان واأثرهما  علينا 

ف��ي ت�����ش��رف��ات��ه �، م��ن ح��ي��ث م���الك الأح��ك��ام، 

قراءة  تاأ�شي�ض  بغية  وماآلِتها؛  ومقا�شدها،  وعللها، 

تجديدية لل�شنة النبوية واإدخالها كعامل اأ�شا�شي في 

و�شلوكها  فكرها  في  لالأمة  �شامل  ح�شاري  ُنهو�ض 

)32(

وح�شورها.

ال�شّنة  فهم  الع�شر  هذا  في  المهمة  الأم��ور  من 

جيل  �شناعة  في  كاماًل  منهجًا  باعتبارها  بجملتها 

كاماًل  منهجًا  باعتبارها  وفقهها  والأ�شوة،  القدوة 

الفكر  بناء  اإقامة  كيفية  ومعرفة  والتباع،  للتاأ�شي 

وبناء  هديها،  على  والعمران  والثقافة  والح�شارة 

الأّمة على توجهها.

4 ـ معرفة الواقع

من الأمور المهمة معرفة الواقع على ما هو عليه 

به،  عالقتنا  نكيف  لكي  لغيرنا؛  اأو  لنا  ك��ان  �شواء 

والأخطار  التحّديات  ومعرفة  معه،  تعاملنا  ونحدد 

التي تواجه اأّمتنا الإ�شالمية، لمعرفة الحلول. 

والواقع الذي نق�شده هو: كل ما يحيط بما في 

اأكان  �شواء  و�شلبًا،  اإيجابًا  فينا،  ويوؤثر  الحياة  هذه 

وواقع  واقعنا  محلّيًا،  اأم  اإقليمّيًا،  اأم  عالمّيًا،  واقعًا 

خ�شومنا على ال�شواء.
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اإن معرفة الواقع اأمر مهم، ومما يلفت النظر في 

�شيرة النبي � واأ�شحابه، اأننا راأينا الر�شول الكريم 

اإلى  بالهجرة  مكة  في  الم�شطهدين  اأ�شحابه  ياأمر 

األ  رجا  عادًل  ملكًا  ِبها  لأن  اإلى غيرها؛  ل  الحب�شة 

يظلموا عنده. 

وهذا يعنى اأنه عليه ال�شالة وال�شالم كانت لديه 

معلومات كافية عن �شهولة الهجرة اإلى الحب�شة من 

ناحية، وعن طبيعة النظام الحاكم فيها، و�شخ�شية 

هذه  على  وبناء  اأخ���رى.  ناحية  من  ذات��ه  الحاكم 

)33(

المعرفة بالواقع �شدر ذلك الأمر الر�شيد.

النبي  اأحكام  وجد  النبوّية  ال�شيرة  در���ض  ومن 

� تختلف في المواقف التي يح�شب لأول وهلة اأّنها 

اإل لختالف واقع كل منها عن  مت�شاِبهة، وما ذاك 

الفقهاء  قرر  ولهذا  والتدقيق.  التاأمل  عند  الآخ��ر 

والحال  والمكان  ال��زم��ان  بتغير  تتغير  الفتوى  اأن 

والعرف، والمفتي الموفق والفقيه الم�شدد هو الذي 

فيما  فقط  يعي�ض  فال  والواقع،  الواجب  بين  يزاوج 

يجب اأن يكون، بل فيما هو كائن وواقع اأي�شًا. فمن 

عظائم  من  التهوين  وع��دم  الواقع،  معرفة  المهم 

الواقع  حقيقة  عن  الإن�شان  ي�شلل  هذا  لأّن  الأم��ور؛ 

فال يعد لالأمر عدته ول يهيئ لمواجهته ما يجب من 

)34(

اأ�شباب الوقاية والعالج.

اأّمتنا  تواجه  التي  الأخ��ط��ار  معرفة  المهم  من 

التحديات  اأخطر  ومن  الحلول،  لمعرفة  الإ�شالمية، 

الغزو  الع�شر  الإ�شالمية في هذا  الأمة  تواجه  التي 

الفكري الخارجي، ومن اأهم عوامل تاأخر هذه الأّمة 

في  ذوباِنها  في  المتمثل  بالهوّية،  ال�شعور  فقدان 

الآخرين، واتباعها الأعمى لهم.

والواجب علينا في ظل هذه المخاطر والتحّديات 

اإ�شالمي  وع��ي  تكوين  على  العمل  تواجهنا،  التي 

ر�شيد، واإن�شاء جيل متعلم، معتّز بتاريخه وح�شارته، 

على  ت�شتع�شي  متميزة  م�شتقلة  �شخ�شية  له  تكون 

الذوبان في غيرها، واأن نبادر اإلى ت�شحيح اأخطائنا 

اإذا  اأبنائنا  بين  فيما  الحوار  ونعّزز  الجتماعية، 

اأردنا اأن نعود لل�شدارة من جديد.

5 - اهتمام ال�شنة النبوية بالعلم والمعرفة 

فله  العلم،  من  الحنيف  ديننا  في  اأهم  �شيء  ل 

الإن�شان  يتعّرف  به  اإذ  كّلها؛  الأم��ور  في  ال�شدارة 

دق الأنبياء عليهم  على وجود الخالق عز وجل، و�شِ

وبوا�شطته  الآخ���ر،  اليوم  وج��ود  وحتمّية  ال�شالم، 

وذلك  وال�شار،  والنافع  وال�شر،  الخير  بين  يمّيز 

هو  العلم  واإّن  والدنيوية.  الدينية  �شوؤونه  كاّفة  في 

الدنيا  خير  تحقق  التي  هي  وثمراته  العبادات  اأول 

تاأ�شيل  في  بالترغيب  الإ�شالم  جاء  ولقد  والآخرة. 

اإلى العلم،  العلم، ولقد وقف منذ يومه الأول داعيًا 

چ  چ  چ   چ  ال�شماء:  اآية نزلت من  اأول  فكانت 

 .
ڇ  ڇ   چ)35(

ال��م��م��ار���ش��ات  م��ن  اأنَّ  ب���داه���ًة،  ال��م��ع��ل��وم  وم���ن 

الح�شارية في ال�شنة النبوية، مكانة العلم والمعرفة 

ومدى اهتمام ال�شنة ِبهما، فقد اهتمت ال�ّشنة النبوية 

المطهرة بزوايا متعددة من العلم والمعرفة، وبّينت 

والتعليم،  العلم  على  وحثَّت  والعلماء،  العلم  ف�شل 

ال�شين،  في  ولو  وتح�شيله  العلم  في طلب  وال�شعي 

وا�شتو�شت ِبطلبة العلم خيرًا. 

اأبي هريرة، قال: قال ر�شول اهلل �: »ما  فعن 

من رجل ي�شلك طريقًا يطلب فيه علمًا اإّل �شّهل اهلل 

له به طريقًا اإلى الجنة، ومن اأبطاأ به عمله لم ُي�شرع 

 .
)36(

به ن�شبه«

َيْطُلُب  طريقًا  �َشَلَك  »َمْن   :� اهلل  ر�شول  وقال 

ِة،  الجنَّ ُط��ُرِق  ِم��ْن  طريقًا  به  اهلل  �َشَلَك  ِعْلمًا  فيه 
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الِعْلِم،  ِلطالِب  ِر�شًا  ْجِنَحَتها 
َ
اأ ُع  َلَت�شَ المالِئَكَة  واإنَّ 

والأر�ِض  ماواِت  ال�شَّ في  َمْن  َلُه  َلَي�ْشَتْغِفُر  العاِلَم  واإنَّ 

على  العاِلِم  َل  َف�شْ واإنَّ  الماِء،  َج��ْوِف  في  والحيتاُن 

ِل الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر على �شاِئِر الكواِكِب،  العاِبِد َكَف�شْ

ثوا  ُيَورِّ َلْم  الأنبياَء  واإنَّ  الأنبياِء،  وَرَث��ُة  الُعلماَء  واإنَّ 

ثوا الِعْلَم، َفَمْن اأخَذُه اأخَذ ِبحظٍّ  دينارًا ول ِدرهمًا، َورَّ

.
)37(

واِفٍر«

 :� اهلل  ر�شول  قال  ق��ال:  مالك  بن  اأن�ض  وعن 

حتى  اهلل  �شبيل  في  كان  العلم  طلب  في  خرج  »من 

.
)38(

َيْرِجَع«

وعن اأبي �شعيد الخدرّي عن النبي �: »ياأتيكم 

جاءوُكْم  ف��اإذا  يتعّلمون،  الم�شِرِق  ِقَبِل  من  رج��اٌل 

.
)39(

فا�شتو�شوا ِبهم خيرًا«

وهكذا ات�شحت بع�ُض القيم الح�شارية الكا�شفة 

طلب  ب�شرورة  البالغ   � النبي  اهتمام  مدى  عن 

العلم والمعرفة، وح�شه الم�شلمين على البحث عنه، 

واأخذه من اأي وعاء كان. 

الفريد  الح�شاري   � النبي  موقف  ونالحظ 

�شراح ذوي  اإطالق  فداء  الم�شبوق حيث جعل  غير 

كل  يعّلم  اأن  الكبرى،  بدر  غزوة  اأ�شارى  من  العلم 

القراءة  الم�شلمين  اأبناء  من  ع�شرة  منهم  واحد 

والكتابة. 

مجتمعه  في  الأم��ّي��ة  ح��ارب  من  اأول  فالر�شول 

منذ ال�شنة الثانية من الهجرة، رغم قّلة الإمكانات 

المتاحة لديه، وانتهز فر�شة وجود اأ�شرى من م�شركي 

قري�ض في غزوة بدر يجيدون الكتابة، ون�شتنتج من 

هذا اأن عملية توجيه النبي � وحثه على اأن يكون 

فداء بع�ض اأ�شرى بدر مقابل التعليم، م�شاألة تتوازن 

تمامًا مع م�شاألة فداء الأ�شرى لأنف�شهم بالمال. وفي 

ذلك من تقدير العلم والمعرفة والت�شجيع على تعليم 

القراءة والكتابة وال�شعي في طلبها ما ل يحتاج اإلى 

 
)40(

تو�شيح.

حيث  م��ن  ناجحة  النبوية  الحكمة  كانت  لقد 

بالعلم  يتعلق  فيما  الح�شاري  بالُبعد  اهتمامها 

والمعرفة والحث عليهما. وكان من نتائج هذا البعد 

الح�شاري اأن ن�شاأ رجاٌل اأفذاٌذ مثل ال�شحابي الجليل 

زيد بن ثابت الأن�شاري الخزرجي، الذي كان مّمن 

فداًء  المنورة  المدينة  غلمان  �شمن  الكتابة  ُعلم 

جدًا  المهم  من  نرى  فاإننا  لذا  بدر.  اأ�شرى  لبع�ض 

 � الم�شطفى  باأن  ويعتزوا  الم�شلمون  يفتخر  اأن 

الجزيرة  في  الأمية  ومحو  للتعليم  مدر�شة  اأول  فتح 

العربية!!

فري�شة  كلها  لالأمة  العلمي  الم�شتوى  رفع  اإّن 

الر�شول  يخت�ض  فلم  والإناث.  الذكور  على  موّزعة 

على  يحر�ض  كان  بل  والتعليم،  بالعلم  الرجال   �

اأن يكون حظ المراأة من ذلك موفورًا. وكان يحث 

حث  كما  وذويهم،  اأهلهم  يعلموا  اأن  على  الرجال 

اإعتاقهن والنزوح  على تعليم الإماء من الن�شاء ثم 

بالُحّرة  بالك  فما  مة 
َ
الأ حظ  هذا  كان  واإذا  ِبهّن، 

الوجه  على  وي��وؤدَب��ه��ا  يعلمها  اأن  ها  وليِّ على  التي 

الأكمل. ولم ينفرد الر�شول � ببث الدعوة وتعليم 

ور�شله  دعاته  ير�شل  كان  بل  المدينة،  في  النا�ض 

ليعلموا  الجزيرة  �شبه  من  النائية  الجهات  اإل��ى 

النا�ض ويو�شحوا لهم الطريق اإلى رّبهم ويقرئوهم 

الكريم.  القراآن 

األقت اأفكار الر�شول � وتعاليمه بذورها في تربة 

قدرًا،  الرجال  اأعظم  من  جماعة  فاأنتجت  خ�شبة 

فكانوا الحفظة على ن�شو�ض القراآن المقّد�شة. وهم 

وحدهم الذين وعوها عن ظهر قلب، وهم الحرا�ض 

 � النبي  عن  روي  ما  ك��ل  لحفظ  المتحّم�ش��ون 
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جماعة  ه��وؤلء  من  تاأّلفت  ولقد  وو�شايا.  كالم  من 

طبقة  يومًا  منهم  انبثقت  الذين  المبّجلة  الإ�شالم 

والمحدثين  والأ�شوليين  الفقهاء  اأوائل  الأجالء من 

في المجتمع الإ�شالمي. 

واإّن الم�شلمين في هذا الع�شر اأحوج اأهل الأر�ض 

الفكري  تخّلفهم  ف��اإّن  النبوّية  الن�شيحة  هذه  اإل��ى 

والُخُلقي َت�ْشَودُّ له الوجوه!!

ويقول ال�شيخ الغزالي في كتابه كنوز من ال�شنة: 

المالي،  الفقر  من  عقبى  اأ�شواأ  الثقافي  الفقر  اإّن 

ي�شلح  ل  والتخّلف  الغباء  من  يعاني  الذي  وال�شعب 

.
)41(

للمعالي ول ي�شتطيع حمل ر�شالة كبيرة

اأن  ت�شتطيع  ل  الأم��ي��ة  فيها  تف�شو  التي  ف��الأم��ة 

والمدنية،  العلم  �شباق  في  الأخ���رى  الأم��م  تباري 

القافلة  عن  بالتخلف  اأبنائها  اأمية  عليها  و�شتق�شي 

والهزيمة اأمام الأقوياء المتعلمين. 

وينبغي األ نن�شى اأن ال�شّنة النبوّية اأ�شارت اأي�شًا 

باإن�شاء  يتعّلق  اآخ��ر  منحى  في  ح�شارية  قيم  اإل��ى 

الترجمة والهتمام باللغات؛ لعلمها اأن الترجمة هي 

الو�شيلة الوحيدة لتبادل العلم والمعرفة والح�شارة 

نظرًا  جمة  فوائد  ولها  الأمم  بين  والأفكار  والآراء 

لحاجة المجتمع الإن�شاني لهذا الن�شاط، طالما اأّنه 

األ�شنِتِه، فال يمكن  اأجنا�شه ومختلف في  متعدد في 

ال�شتغناء عنها.

وفي تقديرنا اأن الر�شول � بعد ما خرج من بلده 

ولغات  مختلفة  قوميات  ذات  جديدة  بلدة  اإلى  مكة 

وبين  بينه  الترجمان  ب�شرورة   � اأح�ّض  متباينة، 

واإمكانية  العالقة،  ل�شالمة  الآخرين،  القوم  هوؤلء 

من  والحذر  الحيطة  وكذلك  ال�شحيح،  التعارف 

مكر الماكرين وحيل المترب�شين، اأو تفادي اإ�شدار 

الأحكام دون معرفة باأقوال المتهمين.

فقد حث الر�شول � ال�شحابة على تعّلم اللغات 

في  والأم��راء  الملوك  اإل��ى  ور�شله  دعاته  بعث  حين 

باأن  ثابت  بن  زيد  فن�شح  العربية،  الجزيرة  خارج 

يتعلم كتابة اليهود؛ لأّنه ل ياأمن جانبهم. 

عالمي  ب���دور  ت��ق��وم  الترجمة  اأن  يعني  وه���ذا 

حيث  الحياتية.  ال��م��ج��الت  ك��ل  ف��ي  وف��اع��ل  مهم 

اأ�شهمت بفعالية في نقل وتالقح الثقافات والآداب 

العلمية  المعلومات  ت��ب��ادل  طريق  ع��ن  وال��ع��ل��وم، 

ُيَعدُّ  مما  واأجنا�شها،  اأنواعها  ب�شتى  والح�شارية 

ال�شنة  اإليه  نّبهت  وراقيًا،  �شامخًا  ح�شاريًا  ُبعدًا 

المطهرة.  النبوية 

واإّن الر�شول � هو اأول من و�شع اللَِّبنة المنهجية 

الأولى في تعلُِّم اللغات والت�شجيع عليها. كما ينبغي 

اأن يعتقد اأّن تعلَُّم اللغات الأخرى ومعرفة الترجمة، 

الدعوة  تبليغ  من  الداعي  يتمكن  حتى  منها؛  بّد  ل 

واأل�شنتهم  األواِنهم  اختالف  على  النا�ض،  لجميع 

والمنهج  الحكيم  والأ���ش��ل��وب  المثلى،  بال�شورة 

الدعوي الأ�شيل.

العلم  كنوز  من  المطهرة  النبوية  ال�شنة  في  اإن 

ما  الح�شارية،  القيم  ِبهما من  يتعلق  وما  والمعرفة 

كلِّه  للعالم  لنعلن  عنها؛  بحثًا  المئزر  ن�شدُّ  يجعلنا 

ومن  وم��ك��ان،  زم��ان  لكل  ُلح  َي�شْ دي��ن  الإ���ش��الم  اأن 

كثيرة،  دور�شًا  النبوية  ال�شنة  من  ناأخذ  اأن  الممكن 

رًا  لإر�شاد المجتمعات الإن�شانية اإلى حياة اأكثر تح�شّ

ورقّيًا.

6ـ  معالم ال�شنة في الحرية الفكرية االإن�شانية

الأم���ة فقدان  ت��اأّخ��ر ه��ذه  اأه��م ع��وام��ل  اإّن م��ن 

الآخرين،  في  ذوباِنها  في  المتمثل  بالهوّية،  ال�شعور 

واتباعها الأعمى لهم.
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في  لالآخرين  الأعمى  التقليد  من  اأ�شواأ  �شيء  ل 

على  ي��دّل  التقليد  لأّن  وذل��ك  وعبثهم؛  خطيئاِتهم 

�شعف �شخ�شية المقّلد اإزاء من يقلده، فهي عملية 

يطم�ض  مما  الآخ��ري��ن،  في  وذوب���ان  للذات  ن�شيان 

معالم ال�شخ�شية المتميزة لالإن�شان ال�شوي العاقل 

الذي اأراده اهلل حّرًا في �شلوكه وت�شرفاته، م�شتنيرًا 

بنور العقل والهدى في كل خطواته.

اإّن التقليد الأعمى لالآخرين في غيهم و�شاللهم 

.
)42(

يدل على �شفاهة بالعقل، و�شعف بال�شخ�شية

راأي  له  لي�ض  ناعق،  كل  يتبع  ال��ذي  هو  والمقلد 

ذاتي، ول �شخ�شية م�شتقلة، فهو ذيل لغيره اأبدًا ولو 

كان هذا الغير هو جمهور النا�ض.

واإّن رف�ض التقليد لالآخرين هو اأن يفكر الإن�شان 

وق�د  واآب��اءه،  اأج�داده  كان��وا  واإن  بعقولهم  ل  بعقله 

ٺ    ڀ   چ   المقلدين  على  الكريم  القراآن  �شن�ع 

 ،
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ)43(

ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ  

 .
)44(

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 
الذي قرره  المعنى  توؤكد هذا  ال�شنة  وقد جاءت 

الترمذي  رواه  الذي  الحديث  ففي  الكريم  القراآن 

اأْح�َشَن  اإن  تقولون  اإّم��ع��ًة  تكونوا  »ل  حذيفة:  ع��ن 

نوا  وطِّ ولكن  ظلْمنا،  ظلموا  واإن  اأح�شّنا،  النا�ُض 

اأ�شاءوا  واإن  ُتح�ِشنوا  اأن  النا�ُض  اأح�شَن  اإن  اأنف�شكم 

.
)45(

فال َتظلموا«

مجموعة  للم�شلم  ت�شع  النبوية  ال�ُشّنة  ونجد 

اليومي،  �شلوكه  في  المحّددة  الآداب  من  لة  مف�شَّ

الم�شلم  المجتمع  تمّيز  م�شتركة،  تقاليد  منها  تن�شاأ 

عن غيره من المجتمعات، كما تجعل للفرد الم�شلم 

ومخبرها  مظهرها  في  متميزة  م�شتقلة  �شخ�شية 

 .
)46(

ت�شتع�شي على الذوبان في غيرها

ومن  ديننا  من  النابعة  حريتنا  لنا  تكون  هكذا 

ظروف  لها  التي  الغربية  النماذج  من  ل  ثقافتنا، 

الثقافات  من  ول  ديننا،  غير  وديانات  غير ظروفنا 

.
)47(

الوافدة الغريبة عن طبيعة الإ�شالم

لقد كفل الإ�شالم لالإن�شان حرّية التفكير، وحّرر 

العقل الإن�شاني من الأوهام والخرافات والوقوع في 

يتمتع  اأن  الإن�شان  حق  ومن  الأعمى،  التقليد  اأ�شر 

ِبهذا النوع من الحرّية.

الإن�شان  تكريم  الإ�شالم  اأه��داف  من  كان  فقد 

والخير  ال�شعادة  اأ�شباب  وتوفير  مكانته  واإع���الء 

. والحرية ِبهذا المفهوم الإ�شالمي نعمة 
)48(

والحرية

من اهلل تعالى ت�شتحق الحمد وال�شكر، كما ت�شتحق 

ِبها،  جميعا  ننعم  حتى  ونرعاها  عليها  نحافظ  اأن 

ومن َثمَّ تتحقق ال�شعادة للب�شرية كلها. 

لكل  الآراء  ع��ن  التعبير  حرية  يكفل  الإ���ش��الم 

ي�شئ  اأو  الآخرين  على  يتعد  لم  اأن��ه  طالما  اإن�شان 

ال�شماوية  الأدي��ان  اإل��ى  ي�شئ  لم  اأن��ه  وطالما  اإليهم 

والر�شل �شلوات اهلل عليهم والرموز والقيم الدينية. 

حرية  مع  يتعار�ض  ل  الم�شلمين  عند  الإي��م��ان  اإّن 

العقل والفكر، بل يبني عليها ويتغذى بها.

اإلى  الهجرة  كانت  ولذلك  عام  مق�شد  الحرية 

المدينة اأول خطوة في زحف الحرية المجيد، حتى 

ومن  الطغاة،  �شيطرة  ا�شتقاللها من  ال�شعوب  تنال 

ٱ   چ  تعالى:  قال  الجهاد،  �شرع اهلل  الحرية  اأجل 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
. ومن فجر 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ)49(
چ  ڃ  ڃ   يردد:  اهلل  ور�شول  الإ�شالمية  الدعوة 
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.
ڃ  چ   چ  چچ   چ)50(

اأخالقه  في  كافة  النا�ض  �شيد   � الر�شول  كان 

ومعامالته. والر�شول � هو القائد وال�شيد الأ�شيل 

في اإر�شاء دعائم التفكير الذي يخدم الإن�شانية، ثم 

ياأتي بعد ذلك دور ال�شحابة وكبار العلماء عمالقة 

.
)51(

الفكر في قيادِتهم وريادِتهم للفكر الإن�شاني

فكان الر�شول � هو المنّفذ لأوامر اهلل �شبحانه 

وتعالى والُمَبلُِّغ لر�شالة الإ�شالم، وقد اعترف بحرية 

الراأي والفكر حيث اإّن الإ�شالم قد جعل اإبداء الراأي 

الحرية  وه��ذه  متنوعة،  كثيرة  ح��الت  ف��ي  فر�شًا 

لهذه  يمكن  ل  اإذ  نف�شه؛  الإن�شان  ب�شخ�شية  ترتبط 

ما  المتكامل  الطبيعي  النمو  تنمو  اأن  ال�شخ�شية 

عن  وذل��ك  والجهل،  التخلف  قيود  من  تتحرر  لم 

والفكر حرية النطالق وحرية  العقل  اإعطاء  طريق 

.
)52(

التعبير

ولم يقت�شر الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم في 

على  والفكر  ال���راأي  حرّية  اإل��ى  الإ�شالمية  دعوته 

اإل��ى  دع��ا  واإن��م��ا  والجتماعي،  الأخ��الق��ي  الجانب 

ا�شتعمال هذه الحرية الفكرية في الم�شائل ال�شرعية 

عقله  ي�شتعمل  اأن  الفرد  ي�شتطيع  حيث  الجتهادية، 

وبف�شل  ِبها.  المرتبطة  الن�شو�ض  فهم  في  وفكره 

القرون  في  الإ�شالمي  الفقه  ازده��ر  الحرية  ه��ذه 

المخطئ  الإ�شالم  واعتبر  كبيرًا،  ازده��ارًا  الأول��ى 

والمثوبة  لالأجر  م�شتحقًا  الجتهاد  في  والم�شيب 

عند اهلل، اإن اأخطاأ فله اأجٌر، واإن اأ�شاب فله اأجران؛ 

لحدود  وت�شييقًا  الفكرية  للحرية  ت�شجيعًا  وذل��ك 

 .
)53(

التقليد

يتاأدب  اأن  تقت�شي  الحرية  ه��ذه  في  والحكمة 

الكلمة  ب��اآداب  وفكرته  راأي��ه  عر�ض  اأثناء  ال�شخ�ض 

النا�شعة  وال��ح��ج��ة  ال��م��ه��ذب  والأ���ش��ل��وب  الطيبة، 

والنزاهة في النقد، ومن مالمح هذا النقد النزيه، 

اإبداء  حرية  حقوق  واحترام  بالمعار�شة  الترحيب 

 .
)54(

الراأي

ومن �شمات الحرية الفكرية وحرية التعبير كذلك 

ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   چ   تعالى:  لقوله  ال�شورى، 

 .
چ)55( چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ومن   .
)56(

چ  ڻ   ں   ں   چ   تعالى:  وقوله 

الأحاديث النبوية ال�شريفة التي تح�ّض على التفكير 

عدٍل  كلمُة  الجهاد  »اأف�شُل   :� قوله  الراأي  واإبداء 

.
)57(

عند �ُشلطاٍن جائٍر اأو اأميٍر جائر«

الحرية  م��ن  ال��ر���ش��ول �  م��وق��ف  ف���اإّن  وه��ك��ذا 

وتبادله وا�شح وجليل،  الراأي  اإبداء  الفكرية وحرّية 

المكانة  على  تح�شل  ال��ح��ري��ة  ه��ذه  ك��ان��ت  حيث 

المرموقة في الإ�شالم الذي لم يْخُل تاريخه من اأئمة 

والجتهاد  الفكر  في  حريتهم  ا�شتمدوا  مجتهدين، 

من ينبوعه الفيا�ض. 

فيمكن  النور،  في  الأفكار  الحرّية تظهر  في جو 

لأهل العلم مناق�شتها، وت�شليط اأ�شواء النقد عليها، 

وَتهذب،  تعّدل  اأو  اأو تختفي وتذهب،  وتبقى،  فتثبت 

بدل اأن تظل في ظالم ال�شراديب التحتية، تلقن بال 

وت�شتفحل  وتتفاقم  معار�شة،  بال  وتطرح  مناق�شة، 

يومًا بعد يوم، حتى يفاجاأ النا�ض ِبها، وقد �شبت عن 

الطوق، ولم ي�شهدوا قبل ذلك ولدتها ول طفولتها.

7 ـ اهتمام ال�شنة النبوية بالحوار مع الراأي 

الآخر

لقد �شاغ الإ�شالم العقلية الب�شرية �شياغة جديدة 

محترمة  مبدعة  ف��ّذة  ح�شارة  ت�شكيل  من  مكنتها 

ولم  عا�شرها،  اأو  �شبقها  الذي  الح�شاري  للتراث 

دائرة  في  منغلقة  ول  منقب�شة  الح�شارة  هذه  تكن 

الذات وحدودها ال�شخ�شية اأو الأنانية. لقد مار�شت 
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تراث  على  عقالنيًا  انفتاحًا  الإ�شالمية  الح�شارة 

واأ�شافت،  و�شرحت  وحاورت  ال�شابقة،  الح�شارات 

انفتاحًا  تمار�ض  كانت  هنا  فمن  واأغنت.  وابتكرت 

اإن�شانيًا يتجاوز تقاليد النغالق على الذات ويرف�ض 

.
)58(

الأنانية وال�شتعالء

من  فالنا�ض  مدّمرة،  عقلّية  النغالق  عقلّية  اإّن 

طبعهم الختالف، والمجتمع عادة يجمع �شتى النا�ض 

م�شالحهم  ولكن  فكريًا،  بينهم  فيما  المختلفين 

تقت�شي لقاءهم وتجمعهم.

و�شّر ذلك اأن الختالف �شّنة من �شنن هذا الكون 

 
چ)59( ہھ   ہ   چ   الأ�شياء  فيه  اهلل  خلق  الذي 

واح���دًا،  ط���رازًا  كلهم  النا�ض  لخلق  اهلل  �شاء  ول��و 

من  فكان  والإرادة،  العقل  الإن�شان  منح  اهلل  ولكن 

لوازمهما اأن يختلف النا�ض في معتقداِتهم واأفكارهم 

 .
)60(

وميولهم

الأدي��ان والح�شارات تتعاون وتتحاور فيما بينها، 

فالحوار بين الأدي��ان والح�شارات ل ياأتي اإل بالخير 

والنفع للب�شرّية؛ لأن التعاي�ض والتحاور والتعارف بين 

ڄ   چ  الأمم من حكم اهلل تعالى لقوله عز وجل: 

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  
 ،

)61(

ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ 
فالمولى عز وجل لم يقل هنا يا اأيها الموؤمنون، واإنما 

قال يا اأيها النا�ض، فالنداء هنا عام لكل الب�شر.

وقد اأعطانا القراآن الكريم نماذج من الحوارات 

ومن  والبيئات،  الع�شور  في مختلف  المخالفين  مع 

ذلك حوارات الأنبياء مع اأقوامهم. 

ومن روائع ما يجده المتدبر للقراآن هذا التوجيه 

مع  ح���واره  ف��ي  الكريم  للر�شول  الحكيم  ال��رب��ان��ي 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ   الم�شركين 

ڦڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڇ   ڇ   چ  تعالى:  قال  ثم   ،
چ)62( ڇ   چ   چ  

 .
چ)63( ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

عما  ُن�شاأل  ول  يقول:  اأن  المقابلة  مقت�شى  وك��ان 

اأن  الحوار  اأدب  يلقن  وهو  ي�شاأ  لم  ولكنه  تجرمون، 

ن�شبها  حين  على  اإليهم،  ال��ح��وار  بن�شبة  يجيبهم 

ڇ   چ   معه:  وم��ن  نف�شه  اإل��ى  ال��ح��وار  ف��ي  ال��ر���ش��ول 

چ وهذا يمثل قمة الأدب مع  ڍ  ڍ  ڌ  
.

)64(

المخالف والرفق به

بيان  في  الدعوة  تبليغ  الحوار  من  الهدف  اإّن 

وا�شح دون ق�شر اأو قهر، ثم بعد ذلك الأمر متروك 

.
)65(

لمن بلغته الدعوة

الإ���ش��الم دائ��م��ًا ي��دع��و اإل���ى ال��ح��وار م��ع الآخ��ر 

في  فالحوار  الب�شرّية.  لكل  النفع  اأجل  والتعاون من 

اأن  �شريطة  م�شراعيه  على  مفتوح  بابه  الإ���ش��الم 

الحوار  لأن  نحترمه؛  مثلما  الآخ��ر  منا  كل  يحترم 

نفعه اأكبر من �شرره، فالمعرفة بال�شيء اأف�شل من 

الجهل به؛ لأن الإن�شان عدو ما جهل، فالإ�شالم جاء 

الأدي��ان  بين  التعاون  اإلى  ويدعو  للب�شرية،  بالخير 

والح�شارات.

العر�ض  لغة  اآياته  من  كثير  في  القراآن  ويقّدم 

عنه  تلقوا  الذين  واأولئك   � الر�شول  بين  والحوار 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  يقول  ال��دي��ن. 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

.
ڃڃ  چ)66(

الحوار معه،  وقبول  الآخر  للراأي  المجال  وف�شح 

الآخر  هذا  اأكان  �شواء  الحوار  هذا  اإلى  الدعوة  بل 

الدين.  في  اأم  الفكر،  في  اأم  ال�شيا�شية  في  مخالفًا 

المخالف.  ال���راأي  اإن�شاف  المعرفية  القيم  وم��ن 
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ومعنى اإن�شافه اإعطاوؤه الحق في الظهور، والتعبير 

عن  �شادرًا  دام  ما  ذات��ه،  عن  والدفاع  نف�شه،  عن 

قريبة  معتبرة،  نظر  وجهة  ويمثل  واجتهاد،  تفكير 

.
)67(

كانت اأم بعيدة

وق���د ���ش��ّن ل��ن��ا ال��ن��ب��ي � ���ش��ّن��ة ت��ق��دي��ر ال���راأي 

المخالف، والأخذ به اإذا ظهر لنا نفعه.

الخاتمة

اإّن ما اأ�شاب الأّمة في هذه الع�شور المتاأخرة اأمر 

يدعو اإلى الأ�شى؛ حيث حّل التقليد محل الجتهاد، 

والمذاهب  الفرق  اأهل  بين  القاتل  ب  التع�شّ وظهر 

في  والتفتت  ال�شعف  عوامل  وانت�شرت  والأدي���ان، 

هذه  في  والهوان  ال�شعف  َدّب  وبذلك  المجتمعات، 

اأخرجت  اأّم��ة  خير  تكون  اأن  اهلل  �شاء  التي  الأّم���ة 

للنا�ض. 

ماذا اأ�شاب الم�شلمين؟ ولماذا تخّلفوا وحّل ِبهم 

وانح�شر  الجهل  بينهم  وانت�شر  الغنى  محل  الفقر 

العلم واتبعوا الآخرين و�شاروا مقودين بعد اأن كانوا 

قادة؟!!

المخاطر  ه���ذه  ظ��ل  ف��ي  علينا  ال���واج���ب  اإّن 

ت�شحيح  اإلى  نبادر  اأن  تواجهنا،  التي  والتحديات 

اأخطائنا الجتماعية، ونتما�شك اأمام مختلف الفتن 

ح�شارة  لبناء  بيننا  فيما  ونتعاون  وال��م��وؤام��رات. 

وتعود  الأخ��ط��ار،  ك��ل  ت��واج��ه  اأن  ت�شتطيع  متميزة 

لل�شدارة من جديد. 

وللنهو�ض باأمتنا وبناء ح�شارة متميزة منفتحة، 

وح�شارته،  بتاريخه  معتّزًا  جياًل  نن�شئ  اأن  علينا 

على  ت�شتع�شى  متمّيزة  م�شتقلة  �شخ�شية  له  تكون 

اأي�شًا غر�ض فكرة الحرّية في هذا  الذوبان، وعلينا 

الجيل، ففي جو الحرية تظهر الأفكار في النور. واإّن 

لغة الحوار يجب اأن ت�شود، وخطاب العقل يجب اأن 

اأن يقود م�شيرة حياة هذه  ي�شود، وحب العلم يجب 

الأّمة، فهذا هو ال�شبيل اإذا اأردنا اأن نعود لل�شدارة 

من جديد.

فهل ه��ن��اك م��ن ع���ودة اإل���ى الأ���ش��ول، وال��ت��زام 

ووحدِتها؟  الأّمة  �شالح  ومراعاة  والآداب  بالمبادئ 

المطهرة،  النبوية  لل�ّشنة  نعود  اأن  علينا  الواجب 

كامل  ارتقاء  لهي  ال�شنة  تقّدمها  التي  الحياة  واإّن 

بح�شارة  كامل  ارتقاء  ومواهبه،  الإن�شان  بم�شاعر 

الأمم واأهدافها. فهي م�شدر عظيم وثري للح�شارة 

وهي  الإ�شالمية،  الح�شارة  عن  ف�شاًل  الإن�شانية 

تواكبًا  المعين،  الثابت  اإطارها  �شمن  للتطّور  قابلة 

مع الّرقي الح�شاري لالأمم وال�شعوب.

للعلماء  تو�شية  فاإنما هي  تو�شية  ة  ثمَّ كانت  واإْن 

اأن  وعلومها،  المطّهرة  النبوية  بال�شّنة  المهتمين 

البحث  في  المختلفة  واإمكاناِتهم  جهودهم  ي�شّبوا 

لكت�شاف  النبوية،  الأح��ادي��ث  وفقه  متطلبات  في 

وا�شتخراج ما بقي مخبوءًا فيها من العلوم الإن�شانية 

الراقية. اإن ال�ّشنة النبوّية المطهرة منبع غني بكنوز 

هذه  ا�شتخراج  م��ن  ب��دَّ  ف��ال  الأع��م��اق،  ف��ي  دفينة 

الكنوز!! 

يحبه  لما  جميعًا  يوّفقنا  اأن  تعالى  اهلل  اأ���ش��األ 

وير�شاه، واأن ُيعيد للعرب والم�شلمين �شابق مجدهم 

وعّزهم، اإّنه على كل �شيء قدير.
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العليا  ومنزلتها  الكبرى،  الفتوى  لأهمية  فنظرا 

في ال�سريعة الإ�سالمية كان ل بد من الهتمام بها 

حتى ل يقدم عليها من ل تتوفر فيه �سروطها... ولما 

في الت�ساهل في اإ�سدارها من الخطورة العظمى التي 

وال�سالم،  ال�سالة  عليه  المجتبى  النبي  اإليها  اأ�سار 

النا�س قديما وحديثا  ومع كل ذلك اجتراأ كثير من 

كان  ولقد  لها.  اأهليتهم  عدم  مع  بها  الإدلء  على 

القائمين  وواقع  نظريا  الفتوى  بين  �سا�سع  بون  ثمة 

بها عمليا في مختلف بلدان الم�سلمين على العموم 

ودولة باك�ستان الإ�سالمية على الخ�سو�س.

لذا كان لزامًا عليَّ كتابة هذا البحث الذي يلقي 

المقال(  عنوان  )وف��ق  المو�سوع  هذا  على  ال�سوء 

في  اإّياه  متناول  معالجة علمية مو�سوعية،  ويعالجه 

النقاط التالية:

�أواًل: مفهوم �لفتوى, �أهميتها, ون�شاأتها

ثانيًا: �أق�شام �لمفتين, �شروطهم و�شفاتهم.

ثالثًا: نظام �لفتوى في باك�شتان.

ر�بعًا: �أهم نتائج �لبحث و�لمقترحات لجعل 

�لفتوى نظريا و�لتطبيق �شيئا و�حد�, لتزول 

�لفو��شل بينهما, وتقرب �لم�شافات.

علمي  باأ�سلوب  البحث  يكون  اأن  راع��ي��ت  وق��د 

على  بالعتماد  وال�ستخراج  ال�ستقراء  على  مبني 

المتكلمين  منهج  في  المتوافرة  الأ�سلية  الم�سادر 

)ال�سافعية، المالكية، الحنابلة...( ومنهج الحنفية 

الكتب  اإلى  الرجوع  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سوليين،  من 

مع  ب��ال��م��و���س��وع.  ال�سلة  ذات  الأخ����رى  ال��م��وث��وق��ة 

ال�سرورة  عند  الثانوية  المراجع  م��ن  ال�ستفادة 

لتو�سيح الفكرة وبيانها، واللتزام بمتابعة الخطوات 

البحوث  كتابة  في  رعايتها  يجب  التي  الأ�سا�سية 

فاأقول  العلمي،  البحث  منهج  قواعد  وفق  العلمية 

وباهلل التوفيق:

الفتوى بين النظرية

والواقع في باك�ستان
�أ.د. عطاء �هلل في�شي

كلية ال�سريعة والقانون/ الجامعة الإ�سالمية العالمية

اإ�سالم اآباد - باك�ستان

مقدمة

 ،
چ��� چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   الحمد هلل رب العالمين القائل في محكم التنزيل: 

وعلى  محمد  نبينا  والمفتين  المبلغين  خير  على  وال�سالم  وال�سالة  ؛ 
چ��2 ڎ   ڌ   ڌ   چ 

اآله واأ�سحابه الذين ا�سطلعوا في هذا الدرب بما ا�سطلع به خير البرية اأجمعين.�أما بعد:
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�أواًل: مفهوم �لفتوى, �أهميتها, ون�شاأتها:

مفهوم �لفتوى:

اأ : الفتوى لغًة

الفاء  ثالثة:  اأح��رف  من  ماأخوذ  الكلمة   اأ�سل 

والتاء والحرف المعتل، ولها مدلولن:

معناهما  ف��ي  وم��ا  والإب��ان��ة  التبيين  اأح��ده��م��ا: 

كالتعبير والإجابة ... وهو المق�سود في مو�سوعنا.

ا�سمان  وَفتوى   ... وفتى  العرب:«  ل�سان  في  جاء 

روؤيا  فالنا  اأفتيت  ويقال:  الإفتاء  مو�سع  يو�سعان 

اأجبته  اإذا  واأفتيته في م�ساألته  له،  اإذا عبرتها  راآها 

.
��(

عنها«

وفي الم�سباح المنير: »الفتوى، بالواو تكون بفتح 

الفاء، والفتيا، بالياء تكون ب�سم الفاء وهي ا�سم من 

في  الفقيه  واأفتى   .
��(

الحكم« بيَّن  اإذا  العالم  اأفتى 

الم�ساألة اإذا بيَّن حكمها، وا�ستفتيته: �ساألته اأن يفتي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قال تعالى: 

م�ساألة  ف��ي  الفقيه  وا�ستفتيت   ،
��(

چ  پپ  
.

��(

فاأفتاني، وال�سم الفتيا والفتوى

قال مجد الدين الفيروز اآبادي: »واأفتاه في الأمر: 

 .
��(

اأبانه له، والفتيا والفتوى: ما اأفتى به الفقيه«

فالفتوى  وال�سخاوة،  والجدة  الطراوة  ثانيهما: 

طري  اأي  الفتاء،  بيِّن  َفِتّي  يقال  الإب��ل،  من  الطري 

والفتى: وال�سابة،  ال�ساب  والفتاة:  والفتى  ال�سن، 

.
��(

ال�سخي الكريم. يقال: هو فتى بّين الفتوى

قال الجوهري: »الَفتى: ال�ساب. والفتاة: ال�سابة، 

بيِّن   ال�ّسن،  فتيُّ  فهو  فتًى،  َيفتى  بالك�سر  َفِتَي  وقد 

الفتاء ... والفتى: ال�سخي الكريم، يقال: هو فتًى بيِّن 

 .
��(

الفتوى ... والجمع ِفتيان وِفتية وُفتو وُفِتّى«

ب: الفتوى ا�سطالحاً

الفقهاء  من   - وحديثا  قديما   - العلماء  عرف 

والأ�سوليين الفتوى بعبارات مختلفة واإن كان ماآلها 

واحدا، وهي اأن الفتوى:

مطلقا -جوابا   -   اهلل  لحكم  المفتي  اإخبار 

على  بالعتماد  واقعة  لحكم  بيانا  اأو  خا�س  ل�سوؤال 

الأدلة المعتبرة.

»اإظهار  باأنها:  تعريفها  في  ر�سد  ابن  قال  حيث 

وال�سنة  الكتاب  من  بالنتزاع  ال�سرعية  الأح��ك��ام 

.
�(1(

والإجماع والقيا�س«

عن  اإخبار  »الفتوى  الفروق:  في  القرافي  وقال 

في  وجاء   .
�(((

اإباحة« اأو  اإلزام  في  تعالى  اهلل  حكم 

اأ�سول مذهب الإمام اأحمد: »الفتوى هي ما يخبر به 

المفتي جوابا ل�سوؤال، اأو بيانا لحكم من الأحكام واإن 

.
�(1(

لم يكن �سوؤال خا�سا«

فقال:  لتعريفها  الحنبلي  حمدان  ابن  وتعر�س 

»هي حكم ال�سرع الذي يخبر عنه المفتي باإفتائه اأو 

هي بمعنى الإخبار بحكم اهلل تعالى من دون ال�سوؤال 

.
�(�(

اأو ا�ستفتاء«

وبالنظر في هذه التعريفات يتبين لنا بجالء ما 

يلي:

التعريف  ف��ي  ال��ل��غ��وي  المعنى  م��راع��اة  اأوًل: 

بال�سرعي  اللغوي  المعنى  قيد  حيث  ال�سطالحي، 

في ال�سطالح.

ثانيًا: اإن تعريف القرافي وابن حمدان الحنبلي 

الأل��ف��اظ  اخ��ت��الف  م��ع   - للفتوى  واف��ق��ه��م��ا  وم���ن 

ابن  تعريف  مع  يلتقي  الحقيقة  في   - وال��ع��ب��ارات 

الحكم  لأن  بالأخذ؛  اأولى  اأراه  الذي  المالكي  ر�سد 

من  اأو  ل�سوؤال  جوابا  كان  �سواء  المفتي  يبينه  الذي 
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دون �سوؤال ... �سواء كان بالإجابة اأو بطلب الفعل اأو 

الكف عنه حتما اأو غير حتم يجب اأن يكون م�سدره 

من  غيرها  اأو  والقيا�س  والإج��م��اع  وال�سنة  الكتاب 

الأدلة الفقهية الأخرى المختلف فيها.

اأن  وهو  واح��دا  معنى  توؤكد  جميعا  فالتعريفات 

اإبانة واإظهار واإخبار من قبل المفتي لحكم  الفتوى 

وال�سنة  الكتاب  ينتزعه من م�سادره:  الذي  ال�سارع 

ر�سد  ابن  ذكره  ما  بعينه  وهذا  والقيا�س،  والإجماع 

في تعريف الفتوى. 

اأهمية الفتوى:

لتعد  الغراء  المحمدية  ال�سريعة  في  الفتوى  اإن 

من المنا�سب الإ�سالمية العظيمة والأعمال الدينية 

ووارثه،يقوم  الر�سول  خليفة  المفتي  لأن  الج�سمية؛ 

للنا�س   � عنه  المنقولة  الأحكام  تبليغ  في  مقامه 

التي  وال��ن��وازل  الحوادث  من  لهم  يطراأ  ما  كل  في 

يحتاج الخلق اإلى معرفة اأحكامها عن المفتين.

للم�سائل  الأح��ك��ام  بيان  في   � منابه  وينوب 

الجديدة عن طريق الجتهاد، فالمفتي وارث الأنبياء 

في الأمة في الإخبار عن حكم اهلل عّز وجّل، والبيان 

نظره  بح�سب  المكلفين  لأفعال  ال�سرعية  لالأحكام 

فيما  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ق��ال  فقد  واجتهاده، 

»اإن  ال��درداء عنه �:  اأبي  قي�س عن  بن  كثير  رواه 

دينارًا  يورثوا  لم  الأنبياء  واإن  الأنبياء  ورثة  العلماء 

اأخذ  عنه  اأخذ  فمن  العلم،  ورث��وا  واإنما  درهمًا  ول 

.
�(�(

بحظ وافر«

.
�(�(

وقال: »بلغوا عني ولو اآية«

ليبلغ  »األ  وال�����س��الم:  ال�سالة  عليه  ق��ال  كما 

.
�(�(

ال�ساهد الغائب«

قال الإمام ال�ساطبي في الموافقات: »اإن المفتي 

�سارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من ال�سريعة اإما منقول 

فالأول  المنقول،  من  م�ستنبط  واإما  �ساحبها،  عن 

يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه قائمًا مقامه في 

لل�سارع،  هو  اإنما  الأحكام  واإن�ساء  الأحكام،  اإن�ساء 

نظره  بح�سب  الأح��ك��ام  اإن�ساء  للمجتهد  ك��ان  ف��اإذا 

واجتهاده، فهو من هذا الوجه �سارع واجب اتباعه، 

على  الخالفة  هي  وهذه  قاله،  ما  وفق  على  والعمل 

التحقيق، بل الق�سم الذي هو مبلغ فيه ل بد من نظره 

ال�سرعية،  الألفاظ  من  المعاني  فهم  جهة  من  فيه 

الأحكام،  على  وتنزيلها  مناطها  تحقيق  جهة  ومن 

وكال الأمرين راجع اإليه، فقد قام مقام ال�سارع في 

ما  العلماء  ك��الم  في  نجد  ول��ذا   .
�(�(

المعنى« ه��ذا 

يوؤكد الأهمية الكبرى والمنزلة العليا للفتوى؛ فهذا 

الإمام النووي يقول: »اعلم اأن الإفتاء عظيم الخطر، 

كبير الموقع، كثير الف�سل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء 

�سلوات اهلل عليهم و�سالمه، وقائم بفر�س الكفاية، 

ولكنه في معر�س الخطاأ ولهذا قالوا: المفتي موقع 

.
�(�(

عن اهلل �سبحانه وتعالى«

كان  »واإذا  ال��ج��وزي��ة:  قيم  اب��ن  الإم���ام  وي��ق��ول 

ينكر  ل  الذي  بالمحل  الملوك  عن  التوقيع  من�سب 

المراتب  اأعلى  من  وه��و  ق��دره،  يجهل  ول  ف�سله، 

ال�سنيات، فكيف بمن�سب التوقيع عن رب العالمين 

المن�سب  هذا  في  اأقيم  بمن  فحقيق  وال�سماوات؟ 

يعلم  واأن  اأهبته  له  يتاأهب  واأن  عدته  له  يعد  اأن 

�سدره  في  يكون  ول  فيه،  اأقيم  ال��ذي  المقام  ق��در 

نا�سره  اهلل  ف��اإن  به  وال�سدع  الحق  قول  من  حرج 

وهاديه، وكيف وهو المن�سب الذي توله بنف�سه رب 

ڭڭ   ڭ   ۓ   چ  تعالى:  فقال  الأرباب 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

بنف�سه  تعالى  اهلل  توله  بما  وكفى   
چ)�)� ۋ  

ٱ   چ  كتابه:  في  يقول  اإذ  وجاللة،  �سرفًا 
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وليعلم   
�11(

چ  پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
المفتي لمن ينوب في فتواه، وليوقن اأنه م�سوؤول غدًا 

.
�1((

وموقوف بين يدي اهلل«

اأث��ر  ذا  جلياًل  من�سبًا  ال��ف��ت��وى  ل��ك��ون  ون��ظ��رًا 

وحياة  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  دي��ن  في  بعيد  وخطر  عظيم 

ر�سي  ال�سحابة  من  الأفا�سل  الفقهاء  نجد  النا�س 

ويحاولون  منها،  يتحرزون  والتابعين  عنهم  اهلل 

ال�سرورة  عند  اإل  عليها  يقدمون  ول  منها،  التهرب 

الق�سوى، ويحتاطون غاية الحتياط عند اإ�سدارها؛ 

التي  الكبرى  الخطورة  من  فيها  الت�ساهل  في  لما 

ال�سالة  اأف�سل  عليه  الم�سطفى  النبي  اإليها  اأ�سار 

اأجراأكم على  الفتيا  »اأجراأكم على  بقوله:  والت�سليم 

اإثمه  كان  علم  بغير  ْف��ِت��َي 
ُ
اأ »َم��ْن  وقوله:   .

�11(

ال��ن��ار«

.
�1�(

على من اأفتاه«

وقوله: »اإن اهلل ل يقب�س العلم انتزاعا ينتزعه من 

العباد، ولكن يقب�س العلم بقب�س العلماء حتى اإذا لم 

فاأفتوا  ف�سئلوا  روؤ�ساء جهال  النا�س  اتخذ  يبق عالم 

اأن  المفتين  وعلى   .
�1�(

واأ���س��ل��وا« ف�سلوا  علم  بغير 

ال�سواب  اإلى  التو�سل  في  جهدهم  ق�سارى  يبذلوا 

فيما يفتون به، فقد قال عبد الرحمن بن اأبي ليلى: 

ال�سحابة  من  الأن�سار  من  ومائة  ع�سرين  »اأدركت 

هذا،  اإلى  هذا  فيردها  الم�ساألة  عن  اأحدهم  ي�ساأل 

.
�1�(

وهذا اإلى هذا حتى ترجع اإلى الأول«

وورد عن ابن م�سعود ڤ قوله: »اإن الذي يفتي 

.
�1�(

النا�س في كل ما ي�ستفتى لمجنون«

وقال عبيد بن جريج: »كنت اأجل�س بمكة اإلى ابن 

ابن عبا�س ر�سي  واإلى  يوما  عمر ر�سي اهلل عنهما 

ل  ي�ساأل،  مما  عمر  ابن  يقول  فما  يوما  عنهما  اهلل 

.
�1�(

علم لي، اأكثر مما يفتي به«

نعم  وك��ان   - خلدة  اب��ن  ق��ال  ق��ال:  ربيعة  وع��ن 

فاإذا  النا�س،  تفتي  اأن  اإياك  ربيعة  يا   «  :- القا�سي 

تخرجه  اأن  همتك  تكن  فال  ي�ساألك  الرجل  جاءك 

�ساألك  مما  تتخل�س  اأن  همتك  ولتكن  فيه  وقع  مما 

.
�1�(

عنه«

مالكا  »�سهدت  قال:  جميل  بن  الهيثم  عن  وورد 

اثنتين  في  فقال  م�ساألة  واأربعين  ثمان  عن  �سئل 

.
�1�(

وثالثين منها: »ل اأدري«

حنبل  بن  اأحمد  »�سمعت  قال:  الأثرم  عن  وثبت 

.
��1(

يكثر اأن يقول: ل اأدري«

ن�ساأة الفتوى: 

ن�ساأت الفتوى مع ن�ساأة الر�سالة المحمدية، فقد 

كان �ساحبها - عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم - اأول 

اأوحي  فيما    اهلل  حكم  يبين  الإ�سالم  في  مفٍت 

اإليه، ويجتهد فيما لم يوح اإليه.

اأن  »اعلم  بقوله:  القرافي  الإمام  اأكده  ما  وهذا 

ر�سول اهلل � هو الإمام الأعظم، والقا�سي الأحكم 

الق�ساة  وقا�سي  الأئمة  اإم��ام  فهو  الأعلم  والمفتي 

وعالم العلماء فجميع المنا�سب الدينية فو�سها اهلل 

تولى  اأعظم من كل من  اإليه في ر�سالته وهو  تعالى 

من�سبا منها في ذلك المن�سب اإلى يوم القيامة فما 

من من�سب ديني اإل وهو مت�سف به في اأعلى رتبة 

بالتبليغ  يكون  ما  منها   ،� ت�سرفاته  تقع  ثم   ...

.
��((

والفتوى اإجماعا...« 

النبي  فتاوى  من  الحديث  كتب  في  ثبت  ما  واإن 

�سئل  فقد  الأم��ر.  هذا  اإظهار  على  دليل  لخير   �

»ما  فقال:  الإبل  �سالة  عن  وال�سالم  ال�سالة  عليه 

ترد  و�سقاءها،  فاإن معها حذاءها  ولها؟ دعها،  لك 

.
��1(

الماء وتاأكل ال�سجر حتى يلقاها ربها«

و�سئل النبي � عن �سالة ال�ساة، فقال: »خذها 
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.
���(

فاإنما هي لك اأو لأخيك اأو للذئب«

وعندما �سئل عليه ال�سالة وال�سالم عن الخيط 

وبيا�س  الليل  ���س��واد  »ه��و  ق��ال:  والأ���س��ود  الأبي�س 

.
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النهار«

اأنجبته امراأته  ولما جاء رجل منكر لولده الذي 

اأ�سود قال عليه ال�سالة وال�سالم: هل لك من اإبل؟ 

هل  قال:  حمر،  قال:  األوانها؟  فما  قال:  نعم،  قال: 

فيها من اأورق؟ قال: اإن فيها اأورق، قال: فاأنى اأتاها 

وهذا  قال:  نزعة عرق،  يكون  اأن  قال: ع�سى  ذلك؟ 

.
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ع�سى اأن يكون نزعة عرق

ل  ق��ال:  ه��و؟  اأح��رام  الثوم،  عن   � �سئل  ولما 

 .
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ولكني اأكرهه من اأجل ريحه

وحين �ساأله رجل قائال: ل اأجد �سيئا، ولي�س لي 

مال ولي يتيم له مال قال �: »كل من مال يتيمك 

.
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غير م�سرف ول متاأثل مال ...«

وقد اأتته عليه ال�سالة وال�سالم امراأة فقالت: يا 

ر�سول اهلل اإن اأمي ماتت وعليها �سوم نذر اأفاأق�سيه 

عنها؟ فقال: اأراأيت لو على اأمك دين فق�سيته اأكان 

عن  ف�سومي  فقال:  نعم،  قالت  عنها؟  ذلك  ي��وؤدي 

.
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اأمك

عليه  النبي  فتاوى  من  المباركة  النماذج  فهذه 

توؤكد  الكتب  ثنايا  في  المتناثرة  وال�سالم  ال�سالة 

لنا قيامه � بوظيفة الإفتاء منذ بدء الر�سالة ولما 

انتقل عليه ال�سالة وال�سالم اإلى رفيقه الأعلى قام 

الفقهاء   - اأجمعين  عليهم  اهلل  ر�سوان   - �سحابته 

بمهام الفتوى - بعد تلقيهم التدريب الكامل في هذا 

المجال من النبي � في حياته.

ڤ - حكم اهلل واأفتوا في جميع ما  فبينوا - 

المتنوعة  الم�ستجدة والوقائع  واجهوه من الحوادث 

المترامي  الإ���س��الم��ي  المجتمع  ف��ي  ط���راأت  ال��ت��ي 

الأطراف على مدى الع�سور.

اأفتى في المعتدة  ڤ  فهذا عمر بن الخطاب 

تحرم  اأنها  المطلق،  بغير  العدة  في  تزوجت  التي 

؛ 
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بها دخل  اإن  موؤبدة  حرمة  الثاني  ال��زوج  على 

ا�ستعجل  من  فاإن  مق�سودها؛  بنقي�س  لها  معاملة 

على  محافظة  بحرمانه  عوقب  اأوان��ه  قبل  ال�سيء 

الن�سل وتم�سكا بالم�سلحة المر�سلة.

الأول  من  عدتها  انق�ست  اإذا  ڤ:  علي  وقال 

ب��ال��ب��راءة  اأخ����ذا   
��1(

����س���اءت اإن  الآخ����ر  ت��زوج��ت 

الأ�سلية.

الحامل  ال��م��راأة  ف��ي  اأي�سا  ڤ  عمر  واأف��ت��ى 

 
��((

الحمل و�سع  عدتها  باأن  زوجها  عنها  المتوفى 

.
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واأفتى علي ڤ باأنها تعتد باأبعد الأجلين

ولقد بلغ عدد الذين قاموا بالفتيا من ال�سحابة 

رجل  بين  ما  ف��ردًا  وثالثين  نيفًا  عنهم  اهلل  ر�سي 

والمتو�سط  لها  ومقل  للفتوى  مكثر  بين  وام����راأة 

بينهما.

بن  عمر  �سبعة:  فهم  الفتوى  في  المكثرون  فاأما 

الخطاب، وعلي بن اأبي طالب، وعبد اهلل بن م�سعود، 

وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عبا�س، وزيد بن 

ثابت، وعائ�سة ر�سي اهلل تعالى عنهم، فهوؤلء يمكن 

اأن يجمع من فتيا كل واحد منهم �سفر �سخم.

اأن يجمع من فتاوى كل  المتو�سطون فيمكن  اأما 

واحد منهم جزء �سغير، وهم: اأبو بكر، وعثمان بن 

اهلل  عبد  بن  وجابر  الزبير،  بن  اهلل  وعبد  عفان، 

مالك،  بن  واأن�س  العا�س،  بن  عمرو  بن  اهلل،  وعبد 

و�سلمان الفار�سي، ومعاذ بن جبل، واأبو هريرة، واأبو 

�سعيد الخدري، واأبو مو�سى الأ�سعري، واأم �سلمة.
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كمعاوية  الأخ��رى  الأ�سماء  بع�س  اإلى  بالإ�سافة 

ابن اأبي �سفيان والزبير وطلحة وعمران بن ح�سين 

واأبي  بن عوف  الرحمن  وعبد  ال�سامت  بن  وعبادة 

بكرة ر�سي اهلل عنهم.

يرو عن  لم  الذين  وهم  الفتوى  في  المقلون  اأما 

والزيادة  والم�ساألتان  الم�ساألة  اإل  منهم  واحد  كل 

عدا  م��ا   - وه��م  وال��ت��ح��ري،  البحث  بعد  الي�سيرة 

بن  وعبيدة  يا�سر  بن  كعمار   - والمقلين  المكثرين 

.
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الجراح وعبد اهلل بن رواحة وغيرهم

الأج��الء  العظام  ال�سحابة  ه��وؤلء  اأدى  وهكذا 

كل  الفقهية،  الأحكام  بيان  تجاه  الديني  واجبهم 

على  و�سار  وال�سنة،  للقراآن  وفهمه  معلوماته  ح�سب 

من  منهم  بالتعلم  ت�سرف  م��ن  الفتيا  ف��ي  درب��ه��م 

التابعين.

ال�سحابة  بفتاوى  يت�سبثون  التابعون  كان  وقد 

بينهم - بعد ما �سمح لهم عثمان  ا�ستوطنوا  الذين 

ڤ بالنت�سار في البالد المفتوحة - نظرا ل�سهولة 

معرفة اأحوالهم والوثوق منهم، وكان من نتيجة ذلك 

وكذلك  فتاو،  وللب�سريين  فتاو،  للكوفيين  �سار  اأن 

للم�سريين والمدنيين والمكيين.

فاأهل المدينة اتبعوا فتاوى ابن عمر، واأهل مكة 

اأخذوا  الب�سرة  واأه��ل  عبا�س،  ابن  فتاوى  اعتمدوا 

كما  الأ�سعري،  مو�سى  واأبي  مالك  بن  اأن�س  بفتاوى 

بن  وعبادة  جبل  بن  معاذ  فتاوى  ال�سام  اأه��ل  اتبع 

.
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ال�سامت

بفتاوى  وتابعيهم  التابعين  تم�سك  اأدى  ولقد 

تاأثرهم  اإل��ى  باأقطارهم  ن��زل��وا  ال��ذي��ن  ال�سحابة 

نرى  ولذا  ال�سحابة؛  من  ومفتيهم  معلميهم  بمنهج 

من التابعين وتابعيهم من ا�ستهر بالقول بالراأي تبعا 

لطريقة عمر بن الخطاب وعبد اهلل بن م�سعود.

بن  ك�سعيد  ب��ال��راأي  القول  من  ت��ورع  َم��ْن  ومنهم 

الم�سيب تبعا لطريقة عائ�سة وعبد اهلل بن عمر ر�سي 

اهلل عنهم. الأمر الذي ت�سبب في ا�ستداد الخالف بين 

متبعي هذين المنهجين واأف�سى اإلى ظهور: مدر�سة 

.
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الحديث في الحجاز ومدر�سة الراأي في الكوفة

الفتوى  م�سادر  اإن  نقول:  اأن  ن�ستطيع  هنا  ومن 

قد تعددت في عهد الفقهاء الأربعة فمنها: ما اتفق 

والقيا�س،  والإجماع  وال�سنة  كالكتاب  حجيتها  على 

والم�سلحة  كال�ستح�سان  فيه  اختلف  م��ا  ومنها 

و�سد  وال�ست�سحاب،  قبلنا،  من  و�سرع  المر�سلة، 

ال�سحابي،  ومذهب  المدينة،  اأهل  وعمل  الذرائع، 

وهذه الم�سادر ت�سمى بالم�سادر التبعية.

والذين قاموا بالفتوى من التابعين ومن بعدهم 

بالعتماد على هذه الم�سادر عدد كبير في كل بلد 

الم�سهورين  ولكن  فيها  ا�ستقروا  التي  البلدان  من 

منهم ما ياأتي:

بن  كعطاء  المكرمة  مكة  ف��ي  المفتون  اأوًل: 

المكي  الزبير  واأبي  جريج  وابن  وعكرمة  رباح  اأبي 

بن  اهلل  وعبد  الزنجي  خالد  بن  وم�سلم  وال�سافعي 

الزبير الحميدي.

الم�سيب،  بن  ك�سعيد  المنورة  المدينة  ثانيًا: في 

بن  ومالك  الزبير  بن  وعروة  الزهري  �سهاب  وابن 

اأن�س.

واإبراهيم  النخعي  كعلقمة  الكوفة  ف��ي  ثالثًا: 

النخعي وحماد بن اأبي �سليمان، و�سفيان الثوري واأبي 

ال�سيباني  الح�سن  بن  ومحمد  يو�سف  واأب��ي  حنيفة 

وزفر، ووكيع والح�سن بن زياد.

رابعًا: في الب�سرة كابن �سيرين وقتادة والح�سن 

الب�سري وحماد بن �سلمة و�سوار القا�سي.
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بن  ويزيد  �سعد،  بن  كالليث  م�سر  في  خام�سًا: 

والمزني،  اليزني،  اهلل  عبد  بن  حبيب،ومرثد  اأبي 

وعبد اهلل بن وهب.

حنبل،  بن  اأحمد  ك��الإم��ام  بغداد  في  �ساد�سًا: 

واإبراهيم الكلبي واأبو عبيدة القا�سم بن �سالم واأبي 

جعفر الطبري.

�سابعًا: في ال�سام كالأوزاعي و�سعيب بن اإ�سحاق 

ومكحول واأبي اإدري�س الخولني.

وب�سبب جهود هوؤلء المفتين العظام نرى الفقه 

في  الهجري  الرابع  القرن  منت�سف  قبل  الإ�سالمي 

.
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ازدهار تام ونمو م�ستمر

ول��م��ا ان��ق��ر���س ه���ذا ال����دور ال��ع��ظ��ي��م ل��الأئ��م��ة 

المجتهدين من منت�سف القرن الرابع جنح النا�س 

الأمر  بهم  و�سل  معينة حتى  بمذاهب  اللتزام  اإلى 

اإلى الإفتاء باإغالق باب الجتهاد تفاديا من التالعب 

الإ�سالمي  الفقه  بذلك  فاعترى  ال��دي��ن  باأحكام 

جمودا وركود؛ ففي حين لم يخُل ع�سر من الع�سور 

الكرام  والمجتهدين  العظام  المفتين  من  ال�سابقة 

انت�سرت  ق��د  التقليد  روح  الع�سر  ه��ذا  ف��ي  ن��رى 

والعامة.  العلماء  فيها  ا�سترك  حتى  عاما  انت�سارا 

الع�سر  هذا  في  اأنف�سهم  األزموا  الذين  فالعلماء 

ح�سروا  وق�ساياه  فتاواه  في  معين  مذهب  باتباع 

اأئمتهم،  عن  المنقولة  الأحكام  تعليل  في  عملهم 

المذهب،  ال�ستنباط من فروع  قواعد  وا�ستخال�س 

�ساحب  ع��ن  المنقولة  الأق�����وال  ب��ي��ن  وال��ت��رج��ي��ح 

المذهب،  في  الفقهية  الأحكام  وتنظيم  المذهب، 

وتقييد مطلقها وتو�سيح مجملها، ومقارنة الم�سائل 

الخالفية مع المذاهب الأخرى مع ذكر الأدلة لدعم 

وتاأييد راأي المذهب وبيان ترجيحه.

ومن اأ�سهر المفتين في هذا الع�سر:

الوليد  واأب��و  الحنفية،  من  ال�سرخ�سي  �سهل  اأبو 

واأبو  الماوردي،  الح�سن  واأبو  المالكية،  من  الباجي 

اإ�سحاق الإ�سفرائيني من ال�سافعية.

وبعد منت�سف القرن ال�سابع الهجري حل التقليد 

في  ظهروا  الذين  فالعلماء  �سبق  ما  محل  المطلق 

ابن  والكمال  كال�سبكي  التاريخ  من  البرهة  ه��ذه 

الذين منحهم اهلل  ال�سيوطي  الدين  الهمام وجالل 

الملكة الفقهية الهائلة عكفوا على التاأليف والتحرير 

دون الجتهاد والتخريج.

اإل��ى  تميل  التاأليف  ف��ي  طريقتهم  ك��ان��ت  وق��د 

المبالغة في الخت�سار حيث جمعوا الفروع الكثيرة 

.
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والمطالب العديدة في عبارات ق�سيرة 

العلماء  وج���ه  ال��ه��ج��ري  ال��ع��ا���س��ر  ال��ق��رن  وف���ي 

المعقدة  الكتب  هذه  ودرا�سة  �سرح  اإل��ى  جهودهم 

�ستى  الأمة في  بين علماء  ال�سلة  وانقطعت  الفهم، 

وبلوغ  الجمود،  اإل��ى  اأدى  مما  الإ�سالمية،  البالد 

اإمامه  بمذهب  فريق  كل  فتم�سك  ذروت��ه،  التقليد 

وحب�س جميع جهوده على كتب علمائه.

كبار  قبل  من  حثيثة  محاولت  وجدت  هنا  ومن 

على  الحد  اأو  للق�ساء،  الم�سوؤولين  باهتمام  العلماء 

ظاهرة الإ�سراف والغلو في التع�سب المذهبي.

ففي القرن الثالث ع�سر الهجري طلبت الحكومة 

العثمانية من عدد من نوابغ العلماء و�سع قانون في 

الإ�سالمي  الفقه  ماأخذه  يكون  المدنية  المعامالت 

لكونه  الحنفي  للفقه  الأولوية  تكون  اأن  على  العام 

من  العلماء  انتهى  ولما  للدولة،  الر�سمي  المذهب 

الأح��ك��ام  ب��»مجلة  �سمى  ال��ذي  القانون  ه��ذا  �سن 

العدلية« �سدر الأمر بالأخذ به، واأ�سبح نافذ العمل 

في جميع الأقطار الإ�سالمية الخا�سعة لنفوذ الدولة 

.
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العثمانية
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وهكذا نرى بعد ذلك قد �سدرت عدة تقنينات في 

البلدان  من  وغيرها  و�سوريا  وتون�س  وم�سر  العراق 

التي اأخذت اأحكامها عن المذاهب الإ�سالمية.

المقارن  والفقه  الأربعة  المذاهب  اأ�سبحت  كما 

ال��ب��ل��دان،  ف��ي ج��ام��ع��ات ع��دة م��ن مختلف  ت��در���س 

بع�س  في  علمية  موؤتمرات  تقام  ت��زال  ول  واأقيمت 

البلدان الإ�سالمية للنظر في اأهم الأمور الم�ستجدة 

وا�ستنباط  الق�سايا  مختلف  في  الجديدة  والنوازل 

.
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الحكم ال�سرعي لها

م�سهورون  علماء  الأخيرة  الآون��ة  في  وجد  وقد 

في الأم�سار الإ�سالمية اختيروا من قبل الحكومات 

ن�سبوا  اأو  لها،  المنتمين  لبالدهم  مفتين  المعنية 

اأنف�سهم للفتيا و�ساروا محل ثقة النا�س في العتماد 

الفتاوى  من  يحتاجونه  فيما  اإليهم  والرجوع  عليهم 

في ق�سايا الأمة الإ�سالمية. 

نحبهم  المفتين  ه���وؤلء  م��ن  بع�س  ق�سى  وق��د 

وال�سيخ  ال�سعودية،  في  باز  بن  العزيز  عبد  كال�سيخ 

م�سطفى الزرقا، وال�سيخ محمد اأبي زهرة.

ومنهم من ل يزال على قيد الحياة، وهم: ال�سيخ 

القر�ساوي. وقد حاول  وهبة الزحيلي، و د. يو�سف 

علمية  �سروطًا  ي�سعوا  اأن  الأج��الء  العلماء  ه��وؤلء 

حتى  الفتوى  بمهام  القيام  يريد  لمن   ... وخلقية 

ال�سروط  وه��ذه  لها  باأهل  لي�س  من  عليها  يقدم  ل 

المفتين  اأق�سام  باختالف  تختلف  والموا�سفات 

وفيما يلي بع�س من بيانها: 

ثانيًا: �أق�شام �لمفتين, �شروطهم و�شفاتهم:

اإن المفتي ينق�سم اإلى ق�سمين: 

الم�ستقل 

وغير الم�ستقل.

اأ - المفتي الم�ستقل:

وهو الذي ي�ستخرج الحكم ال�سرعي من الكتاب 

فهو  راآه���ا،  اإن  بالم�سلحة  ويفتي  ويقي�س  وال�سنة 

الفروع  عليها  ويفرع  لنف�سه  القواعد  بو�سع  ي�ستقل 

التي يراها ول يكون  وي�سلك جميع طرق ال�ستدلل 

فيها تابعًا لأحد.

وهذا النوع من المفتين ي�سترط فيه جميع �سروط 

المجتهد المطلق من العلم بمدارك الأحكام و�سبل 

....
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التعار�س عند  بينها  الترجيح  ووجه  اإثباتها 

ول يمكن تحقق ذلك اإل بما ياأتي:

من  فيه  ما  معرفة  اأي  الكريم،  بالقراآن  العلم   -  (

عالما  يكون  اأن  عليه  فيجب  الت�سريعية  الأحكام 

اأ�سباب  بدقائق اآيات الأحكام وما يتعلق بها من 

اآثار  تف�سيرها من  العلماء في  النزول وما ذكره 

ال�سحابة والتابعين.

جاء في رو�سة الناظر: »والواجب عليه معرفة ما 

.
��((

يتعلق منه بالأحكام وهذه قدر خم�سمائة اآية«

اأو  كله  الكريم  القراآن  حفظ  فيه  ي�سترط  وهل 

ل؟ في هذه الم�ساألة خالف بين العلماء فقد ذهب 

ا�ستراط حفظ  اإلى  ال�سافعي  الإمام  ومنهم  البع�س 

القلب  ظهر  عن  حفظه  لأن  الكريم؛  القراآن  جميع 

اأ�سبط لمعانيه من الناظر فيه. 

ل  والرافعي:  اإ�سحاق  اأبو  ومنهم  الآخ��رون  وقال 

.
��1(

ي�سترط الحفظ

1 - العلم بال�سنة، اأي ما يتعلق بال�سنة من اأحكام، 

المتن  باعتبار  ال�سنة  معرفة  طريق  عن  وذلك 

بجميع  عالمًا  يكون  واأن  الرواة،  وحال  وال�سند 

كما  والتقريرية،  والفعلية  القولية  ال�سنة  اأنواع 

الحديث  واإ�سناد  الرواية  معرفة طرق  بد من  ل 

واأحوال الرواة من جرح وتعديل.
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واإنما  ال�سنة،  جميع  حفظ  ال�سروري  من  ولي�س 

ت�سهل على �ساحبها  التي  ال�سبل  المطلوب ممار�سة 

ودفعا  للي�سر  جلبا  ال�ستنباط  عند  اإليها  الرجوع 

. 
���(

للع�سر

ذلك،  في  �سدد  قد  اأحمد  الإم��ام  نرى  كنا  واإن 

اأبو علي ال�سرير: »قال: قلت لأحمد ابن  فقد حكى 

حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه اأن 

يفتي؟ يكفيه مائة األف حديث؟ قال: ل، قلت: مائتا 

حديث؟  األف  ثالثمائة  قلت:  ل،  قال:  حديث؟  األف 

قال: ل، قلت: اأربعمائة األف حديث؟ قال: ل، قلت: 

.
���(

خم�سمائة األف حديث؟ قال: اأرجو«

ولعل مراده رحمه اهلل بهذا العدد اآثار ال�سحابة 

والتابعين وطرق المتون، والذي يدل على ذلك قوله: 

»من لم يجمع طرق الحديث ل يحل له الحكم على 

.
���(

الحديث، ول الفتيا به«

وال�سنة  القراآن  من  والمن�سوخ  النا�سخ  معرفة   -  �

.
���(

حتى ل يجمع بينهما في العمل 

لجميع  حافظا  يكون  اأن  ال�سروري  من  ولي�س 

التاأكد من الآية  النا�سخ والمن�سوخ بل المطلوب هو 

من  لي�سا  باأنهما  عليهما  بناء  يفتي  الذي  والحديث 

طريق  ع��ن  ذل��ك  ل��ه  ويمكن   .
���(

ال��م��ن�����س��وخ جملة 

الرجوع اإلى الكتب الموؤلفة في هذا المجال.

الأحكام  ا�ستنباط  لأن  العربية؛  باللغة  العلم   -  �

وغير  المتلو  بنوعيه:  الوحي  من  ال�سرعية 

متوقف  العالية  ال�سارع  مقا�سد  وفهم  المتلو 

ومعرفة  فيها  التبحر  ي�سترط  ول  على معرفتها. 

الذي  القدر  المطلوب  بل  وخفاياها  دقائقها 

�سريح  بين  به  ويميز  العرب  خطاب  به  يفهم 

وعامه،  وخا�سه  ومجمله  وظاهره  الكالم 

وحقيقته ومجازه ومطلقه ومقيده ون�سه وفحواه 

بالكتاب  يتعلق  الذي  بالقدر  ذلك  كل  ولحنه، 

.
���(

وال�سنة

لكل  �سروري  العربية  اللغة  فهم  اعتقادي  وفي 

ارت�ساه  الذي  الدين  حقيقة  يعرف  اأن  يريد  م�سلم 

�سبحانه وتعالى لعباده اأجمعين.

� - العلم بالم�سائل المجمع عليها والمختلف فيها:

قال ابن النجار الحنبلي: »وي�سترط فيه اأي�سا اأن 

 .
���(

يكون عالما بالمجمع عليه والمختلف فيه«

اأجمع  م��ا  ف��الأن  الإج��م��اع،  بموا�سع  العلم  اأم��ا 

عليه العلماء في م�ساألة من الم�سائل في ع�سر من 

الع�سور ل يجوز لمن ياأتي بعدهم اأن يعطيها حكما 

لالإجماع  خرق  لأنه  عليه؛  المجمع  للحكم  مناق�سا 

ال�سابق.

ف��الأن  فيها،  المختلف  الم�سائل  معرفة  واأم���ا 

ال�سحيح  بين  ي���وازن  اأن  ي�ستطيع  بها  المت�سبث 

والبعيد  وال�سنة  للكتاب  قريب  ه��و  وم��ا  وعك�سه، 

نف�سه  عن  الخطاأ  يبعد  اأن  ي�ستطيع  وبذلك  عنهما، 

ويتاأكد من الو�سول اإلى الحق. 

قال ال�سافعي مبينا هذا ال�سرط: »ول يمتنع من 

ال�ستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يتنبه بال�ستماع لترك 

ال�سواب  من  اعتقد  فيما  تثبيتا  به  وي��زداد  الغفلة 

وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والإن�ساف من نف�سه 

حتى يعرف من اأين قال ما يقول، وترك ما يترك ول 

يكون بما قال اأغنى منه بما خالفه حتى يعرف ف�سل 

.
��1(

ما ي�سير اإليه على ما يترك اإن �ساء اهلل«

ال�سريعة  اأحكام  اإن  ال�سريعة:  بمقا�سد  العلم   -  �

الم�سالح  ج��ل��ب  ع��ل��ى  م�ستملة  الإ���س��الم��ي��ة 

ودفع  للعباد  والتح�سينية  والحاجية  ال�سرورية 

الي�سر  اإلى تحقيق  لأنها تهدف  المفا�سد عنهم؛ 
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ودفع الع�سر عن النا�س الذي هو مق�سد �سام من 

القراآنية  الآية  ال�سريعة، تدل على ذلك  مقا�سد 

ک   الر�سالة: چ  �ساحب  حق  في  ج��اءت  التي 

چ))�� وغيرها  گ    گ   گ   ک  
من الن�سو�س الكثيرة.

عارفا  ي��ك��ون  اأن  المجتهد  على  يجب  ول��ذل��ك 

ي�سهل  حتى  الأح��ك��ام  من  العامة  ال�سرع  بمقا�سد 

الوقائع  على  تطبيقها  ونطاق  الن�سو�س  فهم  عليه 

للن�سو�س،  الحقيقية  المعرفة  لأن  والم�ستجدات؛ 

النا�س  ال�سريعة وم�سالح  تتوقف على فهم مقا�سد 

واأعرافهم.

درجة  تح�سل  »اإنما  ال�ساطبي:  ق��ال  هنا  وم��ن 

فهم  اأح��ده��م��ا:  بو�سفين:  ات�سف  لمن  الجتهاد 

التمكن من  ال�سريعة على كمالها، والثاني:  مقا�سد 

اأما الأول فقد مر  ال�ستنباط بناء على فهمه فيها، 

اعتبار  على  مبنية  ال�سريعة  اأن  المقا�سد  كتاب  في 

حيث  من  اعتبرت  اإنما  الم�سالح  واأن  الم�سالح 

المكلف؛  اإدراك  ل من حيث  كذلك  ال�سارع  و�سعها 

اإذ الم�سالح تختلف عند ذلك بالن�سب والإ�سافات. 

ثالث  على  الم�سالح  اأن  التام  بال�ستقراء  وا�ستقر 

مراتب، فاإذا بلغ الإن�سان مبلغا فهم عن ال�سارع فيه 

ق�سده في كل م�ساألة من م�سائل ال�سريعة، وفي كل 

باب من اأبوابها فقد ح�سل له و�سف هو ال�سبب في 

والفتيا  التعليم  في   � للنبي  الخليفة  منزلة  تنزله 

المفتي  يتكمن  وبهذا   .
��1(

اهلل...« اأراه  بما  والحكم 

من ماآل الفتوى وما يترتب عليه من الم�سالح وغير 

ذلك.

القيا�س  حقيقة  يعرف  باأن  بالقيا�س:  العلم   -  �

واأق�سامه واأركانه و�سروطه وعلل الأحكام وطرق 

وال�سوابط  بالقواعد  عالما  يكون  واأن  اإثباتها، 

بالأحكام؛  المتعلقة  الن�سو�س  من  الم�ستخرجة 

فيما  الحق  اإلى  الو�سول  في  ي�ساعده  هذا  لأن 

يريد معرفة حكمه.

قال الإ�سنوي: »�سرط الجتهاد .... القيا�س فال 

بد اأن يعرفه ويعرف �سرائطه المعتبرة؛ لأنه قاعدة 

ل  التي  الأحكام  تفا�سيل  اإل��ى  والمو�سل  الجتهاد 

.
���(

ح�سر لها«

� - معرفة اأ�سول الفقه:

اإل  اإليه  التو�سل  يمكن  ل  ال�سحيح  الجتهاد  اإن 

العلم  بهذا  المعرفة  بل  الجليل،  العلم  هذا  بمعرفة 

 .
���(

هي اأ�سل الجتهاد

علوم  معظم  »اإن  الغزالي:  الإم��ام  يقول  ولذلك 

الحديث،  علم  فنون  ثالثة  على  ي�ستمل  الجتهاد 

.
���(

وعلم اللغة، وعلم اأ�سول الفقه«

� - العدالة:

باأن يكون ورعا تقيا م�ستقيما في اأقواله واأفعاله 

يريد  ل  نيته  في  مخل�سا  والبدع،  الهوى  عن  بعيدا 

لأن  الدينية؛  الحقيقة  اإلى  الو�سول  �سوى  باجتهاده 

ال�سفة  بهذه  مت�سفا  المجتهد  وجد  اإذا  الم�ستفتي 

.
���(

تطمئن نف�سه اإلى الأخذ بما يقوله

يكون  اأن  »وينبغي  ال��ب��غ��دادي:  الخطيب  يقول 

المفتي حري�سا على ا�ستطابة ماأكله، فاإن ذلك اأول 

.
���(

اأ�سباب التوفيق، متورعا عن ال�سبهات«

قليل  المفتي  يكون  اأن  »ينبغي  القرافي:  ويقول 

الدينا  من  م�ستكثر  اأفلح  فما  ال��ورع،  كثير  الطمع، 

.
���(

ومعظم اأهلها وحطامها«

العلماء  التي ا�سترطها  ال�سروط  وبعد، فاإن هذه 

في المجتهد المطلق ل بد من توافرها ووجودها في 

المفتي الم�ستقل دون غيره من المفتين.
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الم�ستقل  المفتي  على  العثور  يمكن  هل  ولكن 

الم�ستكمل لهذه ال�سروط وال�سفات؟ 

من  فقد  �سيء  »وه��ذا  ال�سيوطي:  الإم��ام  يقول 

ولم  عليه  لمتنع  اليوم  الإن�سان  اأراده  لو  بل  ده��ر، 

.
���(

يجز له«

وجاء في المجموع: »ومن دهر طويل عدم المفتي 

اأئمة  اإلى  اإلى المنت�سبين  الم�ستقل، و�سارت الفتوى 

.
��1(

المذاهب المتنوعة«

المفتي  من  النوع  ه��ذا  ك��ان  اإن  اعتقادي  وف��ي 

ال�سيوطي  الجليلين:  الإم��ام��ي��ن  عهد  ف��ي  مفقودا 

والنووي، فاإنه ل ي�سعب الح�سول عليه في الع�سر 

الأ�سابع  ع��دد  ع��دده��م  يتجاوز  ل��م  واإن  الحا�سر 

كال�سيخ القر�ساوي في م�سر، وال�سيخ وهبة الزحيلي 

في �سوريا وغيرهما. 

ب: المفتي غير الم�ستقل: 

ويعبر عنه بالمقيد اأي�سا، وهو من له القدرة في 

المذهب، وهو  اإمام  اأ�سول  والترجيح على  التخريج 

على اأنواع:

يختار  من  وهو:  منت�سبًا،  مفتيًا  يكون  اأن  اأواًل: 

مع  الفروع  في  ويخالفه  الأ�سل  في  الإم��ام  اأق��وال 

مت�سابهة،  نتائج  في  الجملة  حيث  من  معه  اللتقاء 

�سلك  كونه  ولكنه من حيث  لإمامه  مقلدا  لي�س  فهو 

مذهب اإمام في الفتوى والجتهاد لذا ن�سب اإليه. 

من  الراأي  وهالل  زياد  بن  الح�سن  هوؤلء:  ومن 

الحنفية. 

وعبد الرحمن بن القا�سم وابن وهب وابن عبد 

الحكم من المالكية. 

والمزني وابن �سريج في المذهب ال�سافعي. 

المذهب  ف��ي  تيمية  واب��ن  يعلى  اأب��و  والقا�سي 

الحنبلي. فكل واحد من هوؤلء تجدهم يتقيد بمنهاج 

.
��((

الإمام في الجملة ول يتقيد في الفروع

ثانياً: اأن يكون مجتهدا في المذهب، وهو المقيد 

بمذهب اإمامه، م�ستقال بتقرير مذهبه بالدليل من 

المذهب  اإم���ام  اأ���س��ول  اأدل��ت��ه  ف��ي  يتجاوز  اأن  غير 

.
��1(

وقواعده

وقواعد  اأ���س��ول  اإم��ام��ه  ن�سو�س  يتخذ  قد  وه��و 

اأنه  كما  بموجبها  ويفتي  الأح��ك��ام  منها  ي�ستخرج 

غير  من  اإمامه  بدليل  ما  حكم  في  اأحيانا  يكتفي 

في  الم�ستقل  المجتهد  كفعل  معار�س  ع��ن  بحث 

الن�سو�س.

ول بد في هذا النوع من المفتي من اأن يكون عالما 

والمعاني.  الأقي�سة  بم�سالك  عارفا  واأ�سوله  بالفقه 

ومن اأمثلة هذا النوع الكرخي في المذهب الحنفي.

ثالثاً: اأن يكون مجتهدا مرجحا، وهو من لم يبلغ 

المذاهب(،  )اأئمة  والطرق  الوجوه  اأ�سحاب  منزلة 

يحرر  اإم��ام��ه،  لمذهب  حافظ  النف�س  فقيه  لكنه 

على  الأق��وال  بع�س  ترجيح  فمهمته  ويرحج،  ويقرر 

الإمام  قاله  بين ما  الترجيح  اأو  الدليل،  بقوة  بع�س 

.
���(

وبين تالميذه، اأو غيره من الأئمة

المتاأخرين  من  كثير  �سفة  »وهذه  النووي:  قال 

رتبوا  الذين  الم�سنفين  الرابعة  المائة  اأواخر  اإلى 

المذهب وحرروه و�سنفوا فيه ت�سانيف فيها معظم 

في  قبلهم  الذين  يلحقوا  ولم  اليوم  النا�س  ا�ستغال 

فيها  يتب�سطون  فكانوا  فتاويهم  واأم���ا  التخريج، 

المنقول  اأو قريبا منه ويقي�سون غير  اأولئك  تب�سيط 

عليه غير مقت�سرين على القيا�س الجلي ومنهم من 

بالمذهب مبلغ  التحاقها  تبلغ في  فتاويه ول  جمعت 

.
���(

فتاوى اأ�سحاب الوجوه«
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النوع  وه��ذا  حافظا،  مجتهدا  يكون  اأن  راب��ع��اً: 

وا�سحات  في  ويفهمه  المذهب  يحفظ  المفتين  من 

الم�سائل وم�سكالتها، غير اأن لديه ق�سورًا في تقرير 

اأدلة المذهب وتحرير اأقي�سته، ففتواه تكون معتمدة 

على ن�سو�س اإمامه وتفريعات اأ�سحابه المجتهدين 

.
���(

في المذهب وتخريجاتهم

ي�سبه  ما  مذهبه  اإم��ام  عند  وجد  اإذا  يفتي  فهو 

اندراجها  علم  اإذا  وكذلك  عنها،  الم�سوؤول  الفتوى 

تحت �سابط منقول في المذهب. 

في  الطبقة  ل��ه��ذه  وا���س��ف��ا  ع��اب��دي��ن  اب��ن  ي��ق��ول 

التمييز  على  ال��ق��ادرون  »اإن��ه��م  الحنفي:  المذهب 

ال��رواي��ة  وظ��اه��ر  وال�سعيف،  وال��ق��وي  الأق���وى  بين 

وظاهر المذهب، والرواية النادرة كاأ�سحاب المتون 

المختار  ال��در  و�ساحب  الكنز  ك�ساحب  المعتبرة 

األ  و�ساأنهم  المجمع،  و�ساحب  الوقاية،  و�ساحب 

وال��رواي��ات  ال��م��ردودة  الأق����وال  كتبهم  ف��ي  ينقلوا 

.
���(

ال�سعيفة«

في  ا�سترطها  التي  لل�سروط  الدهلوي  وتعر�س 

هذا النوع من المجتهد وهي: اأن يكون �سحيح الفهم 

الترجيح  ومراتب  الكالم  واأ�ساليب  بالعربية  عارفا 

واأل يخفى عليه ما يكون مقيدا في الظاهر والمراد 

والمراد  الظاهر  في  مطلقا  يكون  وما  المطلق  منه 

.
���(

منه المقيد ... 

مجتهد  من  ت�سدر  التي  ال�سليمة  والفتوى  هذا، 

ذكرناها  التي  الجتهاد  �سروط  اإلى  ف�سال  تقت�سي 

ال�ستفتاء،  واقعة  معرفة  م��ن:  اأخ��رى  اأم��ور  توافر 

ليعرف  الم�ستفتي؛  لنف�سية  المتعمقة  وال��درا���س��ة 

راأى  فاإن  اإيجابًا،  اأو  �سلبًا  الفتوى  اأثر  مدى  المفتي 

الأثر �سيئا كف عن الإفتاء حتى ل يتخذ النا�س دين 

ولذلك   ،
���(

اأف���ت���ى ذل��ك  غير  راأى  واإن  ه��زوا  اهلل 

للفتيا  نف�سه  ين�سب  من  �سروط  في  العلماء  �سدد 

فقالوا ي�سترط في المفتي:

\ اأن يكون م�سلمًا فال يجوز لأحد باإجماع الأمة تولي 

اإذا كان المتولي م�سلما؛ لأن  اإل  من�سب الإفتاء 

المفتي يخبر الم�ستفتي عن حكم اهلل عّز وجّل، 

وينوب عن ر�سول اهلل � في تبليغ �سرعه، فال 

.
���(

يمكن من ذلك اإل من كان م�سلمًا

بلغته  الذي  البالغ  العاقل  وهو  مكلفا  يكون  اأن   \

كالمجنون  المكلف  غير  فتوى  فترد  الدعوة، 

.
��1(

وال�سبي باإجماع العلماء

تح�سيل  من  متمكنا  اأو  بالحكم  عالما  يكون  اأن   \

العلم به، فاإن لم يكن كذلك لم تجز له الفتيا، 

ي�ستفتي  »ل  فقال:  الغزالي  عليه  ن�س  ما  هذا 

من  واأما  والعدالة،  بالعلم  عرفه  من  اإل  العامي 

.
��((

عرفه بالجهل فال ي�ساأله وفاقا«

: »ولما  وقال ابن القيم - موؤكدا قول الغزالي- 

كان التبليغ عن اهلل �سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما 

يبلغ وال�سدق فيه لم ت�سلح مرتبة التبليغ بالرواية 

والفتيا اإل لمن ات�سف بالعلم وال�سدق فيكون عالمًا 

.
��1(

بما يبلغ �سادقًا فيه«

\ اأن يكون المفتي عدل ثقة حتى يوثق بكالمه فيما 

ول  ت�سح  فال  ال�سرعية  الأحكام  من  به  يخبر 

.
���(

تقبل فتوى الفا�سق باإجماع الم�سلمين

قال الغزالي في الم�ست�سفى: »من عرفه بالف�سق 

فال ي�ساأله ومن عرفه بالعدالة في�ساأله«.

\ األ يكون المفتي مت�ساهال في الفتوى، ومن عرف 

بالت�ساهل في الفتوى، ل يجوز اأن ي�ستفتى.

قبل  بالفتوى  ب��الإ���س��راع  ي��ك��ون  ق��د  والت�ساهل 

ا�ستيفاء حقها من النظر والفكر وقد يكون بالتم�سك 
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التغليظ  اأو  نفعه  يريد  لمن  للترخي�س  بال�سبه طلبا 

.
���(

والت�سديد على من يريد �سره

جاء في البحر المحيط نقال عن ابن ال�سمعاني 

ما ن�سه: »وللمت�ساهل حالتان: 

اإحداها: اأن يت�ساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، 

فهذا  الفكر،  واأوائل  النظر،  بمبادئ  وياأخذ 

مق�سر في حق الجتهاد ول يحل له اأن يفتي، ول 

يجوز اأن ي�ستفتى.

وتاأويل  الرخ�س  طلب  في  يت�ساهل  اأن  وثانيتها: 

من  اآثم  وهو  دينه،  في  متجوز  فهذا  ال�سبه، 

.
���(

الأول«

�سفات المفتي:

التي   - الذكر  الآنفة   - ال�سروط  اإلى  بالإ�سافة 

من  جملة  ثمة  ف��اإن  المفتي،  ف��ي  تتوفر  اأن  يجب 

ال�سفات والخ�سال التي يجب اأن يتحلى بها المفتي، 

ابن  اأحمد  الإم��ام  لخ�سه  ما  منها  ال�سفات  وهذه 

نف�سه  ين�سب  اأن  للرجل  ينبغي  »ل  قوله:  في  حنبل 

للفتيا حتى يكون فيه خ�سال خم�س:

اأما اأوالها: اأن تكون له نية، فاإن لم تكن له نية، 

لم يكن على كالمه نور، ولم يكن عليه نور.

واأما الثانية: اأن يكون له علم ووقار و�سكينة.

واأما الثالثة: اأن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى 

معرفته.

واأما الرابعة: الكفاية، واإل م�سغه النا�س.

 .
���(

والخام�سة: فمعرفة النا�س«

ومنها:

الفكر  ور�سانة  وال�ستنباط،  ال�ستدلل  قوة   �
كان  من  اإذ  يفتي،  فيما  والتثبت  والعتبار، 

معروفًا  بالغفلة،  مت�سفا  فهمه  في  ناق�سًا 

اإلى  التو�سل  له  ي�سهل  ل  الفتوى  بالعجلة في 

ال�سواب.

� الورع والعفة عما يم�س كرامته ويخد�س عزته، 
والم�سرب  الماأكل  ا�ستطابة  على  والحر�س 

بمهام  يقوم  اأن  لأحد  يمكن  فال  والملب�س، 

خائفًا  ورعًا،  كان  اإذا  اإل  قيام  خير  الفتوى 

اأيدي  في  عما  عفيفَاً  وجّل،  عّز  اهلل  من 

ال�سفات  من  يعتبر  عما  بعيدًا  النا�س، 

الدنيئة في اأعرافهم، وهذا ما اأكده القرافي 

حيث قال: »واأن يكون قليل الطمع كثير الورع 

اأهلها  ومعظم  الدنيا  من  م�ستكثر  اأفلح  فما 

 .
���(

وحطامها«

الم�سلك،  و�سالمة  والطريقة  ال�سيرة  ح�سن   �
قال ابن قيم الجوزية في بيان هذا الو�سف: 

»لم ت�سلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا اإل 

الطريقة، مر�سي  مع ذلك ح�سن  ويكون   ...

 .
���(

ال�سيرة عدل في اأقواله واأفعاله...«

�اأن[ يكون  للمفتي...  »ينبغي  القرافي:  وقال   

�سريرة  اأ�سر  فمن  وال�سريرة  ال�سيرة  ح�سن 

ذلك  بجميع  ويق�سد  رداءها،  اهلل  ك�ساه 

الخلق  وهداية  الحق  تنفيذ  اإلى  التو�سل 

عظيمة،  قربات  كلها  الأمور  هذه  فت�سير 

عن  حكاية   - تعالى  بقوله  الإ�سارة  واإليه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   :÷ اإبراهيم 

ثناء  معناه  العلماء:  قال   
چ)��� پ   ٻ  

.
��1(

جميل حتى يقتدي بي النا�س«

� طلب الم�سورة من ذوي العلم واأ�سحاب الراأي 
من  بالم�ستفتي  �سررًا  ذلك  يلحق  لم  ما 

كان  فقد  لالأذى،  تعري�سه  اأو  اأ�سراره  اإف�ساء 
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تعر�س  حين  ي�ست�سيرون  ال�سالح  ال�سلف 

اأحكام  عن  ي�ساألون  وحين  الحوادث  لهم 

الم�سائل.

الأمر:  هذا  اإلى  م�سيرًا   
��((

القيم ابن  قال   

»اإن كان عنده من يثق بعلمه ودينه ينبغي له 

اأن ي�ساوره، ول ي�ستقل بالجواب ذهابًا بنف�سه 

�سبحانه  اهلل  اأثنى  فقد  بها...  وارتفاعا 

�سورى  اأمرهم  اأن  الموؤمنين  على  وتعالى 

ڦ   ڤ   چ    :� لنبيه  وقال  بينهم، 

.
ڦڦ   چ)��1

و�سروطهم  المفتين  اأق�سام  بيان  وبعد  ه��ذا، 

وموا�سفاتهم يمكننا التو�سل اإلى ما يلي:

في  جهده  ق�سارى  يبذل  اأن  الم�ستفتي  على   �

ن�س  كما  المفتي  فاإن  ي�ستفتيه  من  اختيار 

الخالئق  ومالذ  الأحكام  »مناط  الجويني: 

فال   ،
���(

والحالل« الحرام  تف�سيل  في 

واأمانته،  فقهه  من  تاأكد  من  اإلى  اإل  يرجع 

فال  الم�ستفتي  »اأما  ال�سيرازي:  الإمام  يقول 

العلم  اإلى  اعتزى  من  كل  ي�ساأل  اأن  يجوز 

كالُق�سا�س  العلم  اأهل  بزّي  وتزّيا  وادعاه 

وغيرهم لأنه ل ياأمن اأن ي�ستفتي من ل يعرف 

يت�ساهل  باأمين  لي�س  ولكن  يعرف  اأو  الفقه 

اأخطاأ  قد  فيكون  اأمانته،  لقلة  الأحكام  في 

.
���(

الطريق«

� على الم�ستفتي اأن يعرف اأنه ل ي�سترط في كل 

من  هي  بل  المطلق،  المجتهد  �سروط  مفت 

�سروط المفتي الم�ستقل الذي يحق له الفتوى 

في كل ما يعر�س عليه.

الذي  العام  المفتي  هو  الم�ستقل  المفتي   �

يجوز له الفتوى في جميع الم�سائل بما فيها 

العليا  الأمة  بم�سالح  تتعلق  التي  الم�سائل 

دون غيره من المفتين.

� ل يجوز للمفتي غير الم�ستقل الإدلء بالفتوى 

اإل في دائرته الم�سموحة له من قبل العلماء 

الترجيح  اأو  المذهب  في  الفتوى  وهي 

والتخريج داخل المذهب.

الخا�س  المفتي  هو  الم�ستقل  غير  المفتي   �

الخا�سة  الجزئية  الم�سائل  في  يفتي  الذي 

فيها،  اإطار �سالحيته  في  الداخلة  المحددة 

العامة،  الأمة  بم�سالح  لها  عالقة  ل  والتي 

ف�سحة اإفتائه فيها متوقفة بما يفتي فيه فاإن 

كانت  القيمة  اأو  المثل  نحو  في  فتواه  كانت 

الأ�سباه  معرفته  على  مرتبطة  فتواه  �سحة 

القيمة في  ومعرفة  المثل،  والنظائر في ذي 

غير المثل وهكذا بقية الم�سائل ...

هذا، ويظهر لنا من ا�ستيعاب ما تقدم ذكره اأن 

حثيثة  جهوٌد   - تزال  ول   - لهم  كانت  الأمة  لعلماء 

الإ�سالمية  الحكومات  بع�س  م�ساعي  جانب  اإل��ى 

من�سبطة  الفتوى  جعل  في  الدينية  والموؤ�س�سات 

مفيدة بالقيود وال�سروط والموا�سفات التي ل بد من 

ال�سريف  المن�سب  بهذا  القيام  اأراد  توافرها فيمن 

حتى ل يلعب بها العابثون واأ�سحاب الهوى والطالبون 

لل�سهرة الي�سيرة.

ال��م��ح��اولت  وت��ل��ك  الم�ساعي  ه���ذه  ه��ل  ول��ك��ن 

الإ�سالمية  الأمة  واقع  في  ثمارها  اأعطت  والجهود 

ال�سوؤال  هذا  على  ولالإجابة  الأط��راف؟  المترامية 

والجهة  الفتوى  حقيقة  كنموذج  يلي  فيما  اخترت 

من  ومهم  كبير  جزء  في  عنها  الم�سوؤولة  المعتمدة 

باك�ستان  جمهورية  في  متمثلة  الإ�سالمي  العالم 
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بين  الفتوى  في  تطابق  ثمة  هل  لنرى  الإ�سالمية 

النظرية والواقع في هذا البلد الم�سلم؟ 

ثالثًا: نظام �لفتوى في باك�شتان: 

نظام الفتوى في العالم الإ�سالمي ب�سفة عامة � 

بالرجوع اإلى اأخذ الفتوى من حيث النظرية والتطبيق 

بعين العتبار � لي�س وليد اليوم بل تمتد جذوره اإلى 

اأمد بعيد من تاريخنا الإ�سالمي.

ولقد اأثبت التاريخ اأن نظام الفتوى بعد الر�سول 

� قد واجه عديدا من التغيرات الزمنية والمكانية 

بتاأثير نظام الدولة وال�سيا�سة،  تاأثر  اأحيانا  اأنه  كما 

ومع كل ذلك لم ينكر العلماء اأهمية الفتوى الكبرى 

لل�سريعة  م��واف��ق��ة  ك��ان��ت  اإذا  العظمى  وف��ائ��دت��ه��ا 

ومقا�سدها.

للنظام  امتداد  باك�ستان  في  الفتوى  نظام  اإن 

القديم المطبق في العالم الإ�سالمي فهو يعتمد على 

للتمرتا�سي،  الأب�سار«  »تنوير  في  المرعي  النظام 

»ال��در  على  عابدين  لب��ن  المحتار«  رد  و»حا�سية 

تيمية  لبن  الفتاوى  ومجموع  للح�سكفي،  المختار« 

الخا�سة  بالفتاوى  والتم�سك  الأخ��ذ  جانب  اإلى   ...

اإلى التجاهات  المنت�سرة في �سبه القارة المنت�سبة 

الفكرية المختلفة مثل مجموعة فتاوى لنواب �سديق 

ح�سن خان، وفتاوى مولنا �سم�س الحق عظيم اآبادي، 

اأمر ت�سري وفتاوى،  وفتاوى ثنائية لمولنا ثناء اهلل 

وغيرها  روب���ري،  اهلل  عبد  لحافظ  الحديث  اأه��ل 

لعلماء اأهل الحديث. 

كنكوهي،  احمد  ر�سيد  لمولنا  ر�سيدية  وفتاوى 

التهانوي،  علي  اأ���س��رف  لمولنا  الفتاوى  واإم���داد 

المفتين  واإم��داد  اهلل،  كفاية  لمفتي  المفتي  وكفاية 

لمفتي محمد �سفيع، لعلماء ديوبند.

وفتاوى ر�سوية لمفتي اأحمد ر�سا خان بريلوي، 

وف��ت��اوى  ال��ق��ادري،  زاه���د  لمفتي  اآ�ستانه  وف��ت��اوى 

خ��ان،  ر�سا  م�سطفى  لمفتي  نعيمية  م�سطفوية 

قادري  الدين  جالل  لمفتي  الر�سول  في�س  وفتاوى 

لعلماء بريلوية. 

اأعدها  التي  الهندية  الفتاوى  بالذكر  واأخ�س 

اأورنك زيب عالمكير بوا�سطة لجنة مكونة من �ستة 

نظام  الدين  برهان  رئا�سة  تحت  العلماء  كبار  من 

الحنفي  المذهب  في  ال��راج��ح  ال���راأي  باأخذ  ب��وري 

ورجال  الق�ساة  اأمر  لت�سهيل  الهداية؛  منوال  على 

المحاكم في الدولة عند الرجوع اإليها. 

والفتاوى الهندية وغيرها محل اعتماد كثير من 

الق�ساة والمحامين في المحاكم الباك�ستانية.

وبالنظرة المتمعنة في الفتوى ونظامها، و �سروط 

المفتين وموا�سفاتهم نظريا وتطبيقيا في باك�ستان 

الفتوى  بخ�سو�س  المتبع  النظام  تق�سيم  لنا  يمكن 

في باك�ستان اإلى ما يلي:

الر�سمي  غير  التقليدي  الفتوى  نظام  اأواًل: 

المنتمين  باك�ستان  في  الموجودين  العلماء  لدى 

اإلى االتجاهات الفكرية المختلفة:

اإن الفتوى عند هوؤلء العلماء باأجمعهم واإن كانت 

تعتمد - في الظاهر - من حيث المنهج على متابعة 

على  وال�سير  القدامى  وتقليد  القديم  في  �سبق  ما 

خطاهم والنقل عن م�سادرهم والأخذ بكل ما و�سعوه 

من �سروط واآداب و�سفات للمفتي والم�ستفتي، ولكن 

عند التحقيق في الناحية التطبيقية العملية - وهي 

الناحية المهمة جدا - نرى اأن الأمر قد يختلف عما 

التطبيقي  الجانب  لأن  ال�سالح؛  ال�سلف  عليه  كان 

في  ب��ارزًا  كان   ... واآداب��ه  و�سفاته  المفتي  ل�سروط 

الغالب  في   - ال�سريف  المن�سب  بهذا  القائمين 

في  الأفا�سل  ه��وؤلء  عند  يفتقد  ما  وه��و  اآن��ذاك   -

الأغلب. 
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المهمة  المرجوة  الثمرة  �ساعت  لذلك  ونتيجة 

تمزيق  اإل��ى  ال��ف��ت��اوى  واأدت  الفتوى  م��ن  العظيمة 

باإ�سدار  وذلك  و�سعفها  الإ�سالمية  الأم��ة  �سفوف 

اأنا�س غير موؤهلين لها بتكفير بع�سهم  الفتاوى من 

�سلطان،  من  به  اهلل  ينزل  لم  ما  وتحريم  لبع�س، 

ولكن  تح�سى  ول  تعد  ل  تكاد  كثيرة  لذلك  والأمثلة 

نكتفي بذكر بع�س منها لتاأييد ما قلناه:

) - اأ�ستفتي حافظ عبد اهلل روبري من اأهل الحديث: 

الم�سركين؟ فاأفتى  النكاح مع بريلوية  هل يجوز 

ڇ   ڇ   ڇ  الكريم: چ  القراآن  ن�س  بقوله: 

ه��ذا  وع��ل��ى   ،
���(

چ  ڌڌ   ڍ   ڍ  
ي�سح  ل  ال�سوؤال  في  المذكورة  المراأة  الأ�سا�س 

.
���(

نكاحها ... 

وكذلك اأفتى محمد نذير ح�سين الدهلوي:ي�سح 

غير  اأم  مقلدا  اأك��ان  �سواء  الم�سلم  خلف  ال�سالة 

ببدعة  مبتدعا  اأو  م�سركًا  يكون  األ  ب�سرط  مقلد 

رة، ول يجوز ال�سالة خلف الم�سرك ... وتقليد  مكفِّ

تقليد  ف��اإن  ال�سرك...  اإل��ى  مف�س  المقلدين  بع�س 

الإمام الأعظم مف�س اإلى ال�سرك كما بينا، فال �سك 

.
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باأن هذا التقليد �سرك واإل فال

1 - اأفتى بع�س من علماء ديوبند مثل مفتي محمد 

لأحمد  المنت�سبين  تكفير  ي�سح  ل  باأنه  �سفيع: 

ر�ساخان بريلوي، بل يمكن تاأويل كالمهم. وقد 

في  الحتياط  م�سلك  الم�سلمين  علماء  �سلك 

.
���(

تكفير الم�سلم

قال مفتي كفاية اهلل: الذين يكفرون اأهل بدعة 

المبتدعة  تكفير  ون�سبة  ال�سخ�سي،  اأمرهم  فهذا 

اإلى علماء ديوبند بهتان �سريح ... لأنهم ل يقولون 

الرواف�س،  وغالة  مرزائية  غير  بدعة  اأهل  بتكفير 

لإمكانية التاأويل في الم�سائل المذكورة في ال�سوؤال، 

.
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لأجلها يلزم الحتياط في تكفير الم�سلم

� - ت�سدد العلماء البريلوية في هذا ال�سدد؛ اإذ قال 

المالحدة  بعد  خان:  ر�سا  اأحمد  قادتهم  اأحد 

وخ�سو�سا  الوهابية  باهلل  النا�س  اأجهل  والكفار 

.
�(11(

الديوبندية

التهانوي - وهو  اأ�سرف علي  اأن  وقال: فال ريب 

ال�سوؤال  المذكور في  من علماء ديوبندية - ومريده 

كافر بالرب... بل )اأ�سرف علي( اأ�سد كفرًا واأعظم 

 .
�(1((

وزرًا

للوهابية،  �سعبة  اأخبث  قال:الديوبندية  وكذلك 

مطلقا  ح��رام  المقلد  وغير  الوهابي  مع  والتعامل 

.
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والزواج معهم زنى خال�س

واأفتى المفتي اأمجد علي اأعظمي البريلوي ببطالن 

الوهابية  خلف  ال�سالة  بقوله:  هوؤلء  خلف  ال�سالة 

.
�(1�(

وغير المقلدين باطل مح�س لعقائدهم الكفرية

الديوبندية  ك��ف��ر  ف��ي  ���س��ك  م��ن  بتكفير  وق���ال 

والوهابية فقال: من �سك في كفرهم وعذابهم فقد 

.
�(1�(

كفر

عقائد  اإن  القادري:  الدين  جالل  المفتي  وقال 

عقائد  مثل  التبليغ  جماعة  موؤ�س�س  اإليا�س  ال�سيخ 

 ... كفرية  عقائده  وكانت  التهانوي،  علي  اأ�سرف 

وقال:  التهانوي  علي  اأ�سرف  وارتداد  بتكفير  واأفتى 

.
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من �سك في كفره وعذابه فقد كفر

ال��م��ودودي  جماعة  بين  ف��رق  ق���ال:»ل  وك��ذل��ك 

مت�ساويتان  لأنهما  الهندية  الإ�سالمية  والجماعة 

ب�سبب  ال�سنة  اأه��ل  علماء  اأفتى  حيث  العقائد،  في 

لأبي   - )التفهيمات(  كتاب  في  الكفرية  العبارات 

الأعلى  اأب��ي  وارت���داد  بتكفير   - ال��م��ودودي  الأع��ل��ى 

.
�(1�(

موؤ�س�س هذه الجماعة
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المدار�س  منت�سبي   - العلماء  هوؤلء  من  ويوجد 

اأمور، يفتي الآخرون  المذكورة - من يفتي بتحريم 

عمن  ونفيه  له  الحق  اإثبات  الكل  ويدعي  بجوازها، 

اإلى اإزهاق روح فاعليها  �سواه، كالعمليات المف�سية 

المراأة  رئا�سة  وحكم  الربوية  البنوك  مع  والتعامل 

على ال�سعب الم�سلم في الدولة الإ�سالمية وال�ستعانة 

بغير الم�سلمين على الم�سلمين.

والذي يالحظ في اآراء علماء المكاتب المتعددة 

الموجود  الخالف  اأن  هو  القارة  �سبه  في  ال�سائعة 

الفروع بل هو اختالف في  بينهم لي�س اختالفا في 

الأم��ر  عباراتهم،  من  يظهر  ما  والأ���س��ول  العقائد 

اأكثر  المفا�سد  ف�سارت  �سلبا  الفتوى  في  اأثر  الذي 

النعمة  ه��ذه  م��ن  ال��م��رج��وة  الم�سالح  م��ن  بكثير 

والمهمة العظيمة.

المفتين  من  ال�سادرة  المتزمتة  الفتاوى  فهذه 

المذكورين اإن دلت على �سيء فاإنما تدل على �سيق 

ديننا  لمفاهيم  الدقيق  لديهم، وعدم فهمهم  الأفق 

ال�سامية،  ومراميه  العالية  ومقا�سده  الحنيف، 

فالإ�سالم ل يحبذ اإ�سدار الفتوى بكل �سهولة بتكفير 

اأو  مزعومة،  ببدعة  الملة  من  واإخ��راج��ه  الم�سلم 

�سحيح  محمل  على  وحملها  تاأويلها  يمكن  كلمة 

ينبغي  ل  واتجاهه  المفتي  راأي  مع  الآخر  فاختالف 

اأن يكون حافزًا للحكم عليه بالخروج من الإ�سالم؛ 

اإذ تكفير الم�سلم له خطورته وقد حذر منه الر�سول 

به  ب��اء  فقد  كافر  ي��ا  لأخ��ي��ه  ق��ال  »م��ن  بقوله:   �

.
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اأحدهما«

�سيء  الكفر  ب��اأن  الحنفية  فقه  كتب  في  وج��اء 

عظيم فال يجعل الموؤمن كافرا متى وجدت الرواية 

اأنه ل يكفر.

م�سلم  بكفر  يفتى  ل  »اأنه   - اأي�سًا   - فيها  وجاء 

اأمكن حمل كالمه على محمل ح�سن اأو كان في كفره 

.
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اختالف ولو رواية �سعيفة«

اإن نظام الفتوى  اأقول:  اأن  اأ�ستطيع  وبالخت�سار 

من  يعاني  باك�ستان  ف��ي  الر�سمي  غير  التقليدي 

في  وهي  والنظر،  ال��راأي  اأ�سحاب  يدركها  فو�سى 

اأغلبها ت�سبه ما اأ�سار اإليه ابن المقفع �سمن ر�سالته 

اأب��ي  الخليفة  اإل��ى  وجهها  التي   
�(1�(

»ال�����س��ح��اب��ة«

الأح��ك��ام  اخ��ت��الف  راأى  عندما  المن�سور  جعفر 

وتناق�س الأق�سية والفتاوى حيث قال: »ومما ينظر 

الم�سرين  ه��ذي��ن  اأم���ر  م��ن  فيه  الموؤمنين  اأم��ي��ر 

هذه  اختالف  والنواحي،  الأم�سار  من  وغيرهما 

اأم��رًا  اختالفها  بلغ  قد  التي  المتناق�سة  الأح��ك��ام 

عظيمًا في الدماء والفروج والأموال، في�ستحل الدم 

والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة، ويكون مثل 

ذلك الختالف في جوف الكعبة في�ستحل في ناحية 

اأمير  راأى  فلو   ... اأخ��رى  ناحية  في  يحرم  ما  منها 

المختلفة  وال�سير  الأق�سية  بهذه  ياأمر  اأن  الموؤمنين 

فترفع اإليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم 

من �سنة اأو قيا�س، ثم نظر اأمير الموؤمنين في ذلك 

واأم�سى في كل ق�سية راأيه الذي يلهمه اهلل، ويعزم 

.
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له عليه وينهى عن الق�ساء بخالفه ...« 

كما اأن التعار�س الموجود بين الفتاوى ال�سادرة 

األحق  قد  المختلفة  الفكرية  التجاهات  ممثلي  من 

�سررا عظيما بال�سعب واإن وجود مثل هذا التعار�س 

لل�سروط  المفتين  ه��وؤلء  فقدان  على  قاطع  لدليل 

ال�سالح  ال�سلف  ا�سترطها  ال��ت��ي  وال��م��وا���س��ف��ات 

والعلماء الرا�سخون في هذا المجال وتلقاها جمهور 

اأهل ال�سنة والجماعة بالقبول.

الجبارة  بالجهود  نعترف  األ  يعني  ل  هذا  وكل 

والم�ساعي الم�سكورة للمفتين الباك�ستانيين في بيان 
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معا�سرة  ق�سايا  في  الفتوى  واإ�سدار  ال�سرع  حكم 

مدى  لنعرف  نماذجها  من  بع�سا  يلي  فيما  نذكر 

ورد  ما  مع  اختالفها  اأو  وتطابقها  و�سعفها  قوتها 

هذا  في  الم�سهورين  الإ�سالمية  الأم��ة  مفتي  من 

الخ�سو�س.

�لتاأمين:

اتفق المفتون من اأ�سحاب التجاهات المختلفة 

قال  فقد  التاأمين،  ج��واز  ع��دم  على  باك�ستان  في 

المفتي �سفيع: اإن التاأمين ل يجوز لما فيه من الربا 

.
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والقمار وكالهما حرام

التاأمين  ال��ر���س��وي��ة:  ال��ف��ت��اوى  ���س��اح��ب  وق���ال 

العقود  م��ن  اأي  تحت  يدخل  ول  بعينه  القمار  ه��و 

.
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الم�سروعة، فهو باطل

وي�سيف اأن التاأمين على الزواج اأو النف�س قمار؛ 

للم�سارك  �سيئًا  تدفع  اأن  لها  يمكن  ل  ال�سركة  لأن 

وقد  م�سلمًا  يكون  قد  الذي  الغير  من حق  اإل  اللهم 

.
قال تعالى: چ ڱ  ڱ  ڱ  چ)�))�

قال المفتي محمد عبد ال�ستار حماد من علماء 

الربا  لت�سمنه  يجوز  ل  التاأمين  اإن  الحديث:  اأه��ل 

.
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والقمار والغرر

اأنهم  الأفا�سل  ه��وؤلء  فتاوى  في  يتجلى  وال��ذي 

مجمعون على عدم جواز التاأمين في الجملة ولكننا 

الإ�سالمي  العالم  ف��ي  الآخ��ري��ن  العلماء  اأن  ن��رى 

الأولى  هو  وهذا  وقيود،  ب�سروط  جوازه  اإلى  يميلون 

بالأخذ؛ لأن الأ�سل في المعامالت الإباحة، وال�سرع 

المعروفة  الأن��واع  في  النا�س  يح�سر  لم  الإ�سالمي 

اأنواعًا  اأن يبتكروا  للنا�س  العقود منذ القدم بل  من 

الزمان  ظروف  مع  تتم�سى  المعامالت  من  جديدة 

والأحوال بعد اأن ت�ستوفي ال�سروط العامة.

التي�سير  مبداأ  مع  يوافق  بالتاأمين  التعامل  ولأن 

ورفع الحرج والع�سر الذي يعتبر من ركائز الإ�سالم 

من  يعاني  ال��ذي  الإ�سالمي  العالم  اقت�ساد  ولأن 

القت�ساد  عن  بمعزل  ي�ستقيم  اأن  يمكن  ل  ال�سعف 

العالمي الذي يقر نظام التاأمين.

�سراء الأ�سهم:

بعدم  القدامى  الهندية  القارة  �سبه  علماء  اأفتى 

البع�س  ع��دا  ما  مطلقا  الأ�سهم  �سراء  م�سروعية 

منهم كال�سيخ اأ�سرف علي التهانوي والمفتي محمد 

�سفيع فقد اأفتيا بم�سروعيته ب�سرطين هما:

لدى  اعترا�سه  الأ�سهم  م�ستري  ي�سجل  اأن   -  (

اإذا  ال�سركة  الربوي في  التعامل  الم�سوؤولين عن 

كانت ال�سركة تتعامل بالربا.

1 - اأن يخمن م�سترى الأ�سهم ن�سبة الربح الحا�سل 

بها  فيت�سدق  بالربا،  ال�سركة  تعامل  طريق  عن 

الم�سروع  الطريق  عن  الربح  من  ح�سل  ما  اأما 

.
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ح�سب تقديره فيمتلكه حالل طيبا

العلماء  م��ن  عثماني  تقي  محمد  ال�سيخ  اأم���ا 

بجواز  اأي�سًا  اأفتى  فقد  الديوبنديين  المعا�سرين 

بالإ�سافة  ال�سابقين  بال�سرطين  بالأ�سهم  التعامل 

اإلى ال�سرطين التاليين:

) - األ تكون اأ�سهم �سركات اأ�سل ن�ساطها حرام.

1 - األ يكون اأر�سدة ال�سركة وممتلكاتها من النقود 

فقط بل يجب اأن يكون بع�سها عقارًا فاإن كانت 

اأ�سهمها  بيع  يجوز  ل  النقود فقط  اأر�سدتها من 

اإل بقيمتها الأ�سلية دون زيادة اأو نق�سان.

والذي يبدو من فتاوى العلماء القدامى اأنهم لم 

بعدم  اأفتوا  ولذلك  بالأ�سهم  التعامل  يدركوا حقيقة 

ل  اأنه  المعا�سرون  العلماء  اأدرك  ولما  م�سروعيته 
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في  الأح��وال  من  كثير  في  بها  التعامل  من  منا�س 

معه  التعامل  الواقع  فر�س  الذي  العالمي  القت�ساد 

بداأوا يبحثون حكمه في اإطار ما ر�سمته ال�سريعة من 

الخطوط للتو�سل اإلى ما ي�سمن م�سلحة النا�س ول 

يتعار�س مع مبادئ ال�سرع فاأفتوا بجواز التعامل بها 

ب�سروط و�سوابط كما نرى ذلك مف�ساًل فيما اأدلى 

.
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به المفتي محمد تقي العثماني

نقل �الأع�شاء:

المفتين  من  ال�سادرة  الفتاوى  اإل��ى  بالرجوع 

المختلفة  الفكرية  الت��ج��اه��ات  اإل���ى  المنت�سبين 

الأعلى  واأب��ي  �سفيع  محمد  كالمفتي  باك�ستان  في 

محمد  وم��ولن��ا  الرحمن  كوهر  وم��ولن��ا  ال��م��ودودي 

وغيرهم.  ال�سالم  عبد  والمفتي  لدهيانوي  يو�سف 

نجد اأنهم على العموم يرون عدم جواز نقل الأع�ساء 

مطلقا؛ لأن النتفاع باأجزاء الآدمي ل يجوز معللين 

ذلك باأن الآدمي مكرم بجميع اأع�سائه لقوله تعالى: 

نقل  يجوز  فال   
�((�(

چ  گ   ک   ک   ک   چ  
اأع�سائه وا�ستعمالها. 

ج�سد  لأن  ل�ساحبه؛  مملوك  غير  الج�سم  ولأن 

الإن�سان اأمانة عنده من اهلل تعالى فكيف يمكن نقل 

ع�سو من اأع�سائه اإلى اآخر؟

فهم - المفتين في باك�ستان - بهذا يخالفون كثيرا 

من ذوي العلم والفتوى في الع�سر الحا�سر الذين 

كال�سيخ  الأحياء،  بين  الآدمي  اأع�ساء  نقل  يجوزون 

بالمملكة  العلماء  كبار  وهيئة  القر�ساوي،  يو�سف 

�((�(

العربية ال�سعودية ودار الإفتاء الم�سرية...

الخ�سو�س  بهذا  الباك�ستانية  الفتاوى  اأن  ويبدو 

تتم�سى  ل  ولكنها  عليها  غبار  ل  التي  الأدلة  توؤيدها 

والحتياج  ال�سطرار  من  ال�ستثنائية  الظروف  مع 

من  ا�ستثناء  ال�سريعة  في  خا�سة  اأحكام  لها  التي 

الأ�سول مراعاة لم�سالح العباد.

يمكن  والمجيزين  المانعين  اأدل��ة  بين  وتوفيقا 

لالأدلة  مخ�س�سة  الجواز  تفيد  التي  الأدل��ة  اعتبار 

اأحوال  على  الأولى  بحمل  وذلك  الحرمة  تفيد  التي 

ال�سرورة. واهلل اأعلم بال�سواب. 

هذا، والذي يظهر من نماذج الفتاوى في الق�سايا 

عليهم  يغلب  اأنه  الباك�ستانيين  للعلماء  المعا�سرة 

طابع الوقوف عند حرفية الن�سو�س والعتماد على 

ما ورد في كتب الفقهاء ال�سابقين دون الأخذ بعين 

العتبار مقا�سد ال�سارع العامة وحكمه النبيلة التي 

والتي  ال�ساعة  تقوم  اأن  اإلى  العباد  م�سالح  تراعى 

الزمان  ظروف  ح�سب  والتطور  للتغيير  عر�سة  هي 

والمكان وعوامل النمو والرتقاء. 

الواقعة  الفجوة  يو�سعون  هذا  ب�سنيعهم  وكاأنهم 

بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للفتوى، وهي 

فجوة ما اأحوج الأمة الإ�سالمية اليوم اإلى ردمها.

ثانيا: نظام �لفتوى �لحكومي �لر�شمي:

ل نكاد نجد نظاما حكوميا يحدد معالم الفتوى 

ر�سميا، ول توجد اإدارة حكومية تعنى بالإفتاء، كما 

توجد  التي  الإ�سالمية  ال��دول  بع�س  في  ال�ساأن  هو 

الفتوى  بمهام  تقوم  ر�سمية  وهيئات  موؤ�س�سات  بها 

البحوث  ومجمع  ال�سعودية،  في  العلماء  كبار  كهيئة 

الإ�سالمية بالأزهر ال�سريف بالقاهرة، وهيئة الفتوى 

من  حكومية  هيئات  ثمة  ولكن  وغيرها...  بالكويت 

الم�سائل  في  ال�سرعي  الحكم  بيان  اأعمالها  �سمن 

ومن  الأف��راد،  اأو  الدولة  قبل  من  عليها  المعرو�سة 

الفيدرالية،  ال�سرعية  المحكمة  الهيئات:  هذه  اأهم 

ومجل�س الفكر الإ�سالمي.

ين�س  ح�سبما  الفيدرالية  ال�سرعية  والمحكمة 

عليه الد�ستور الباك�ستاني تتاألف من ثمانية اأع�ساء 

ُيعين  الذين  المحكمة  رئي�س  يراأ�سهم  الق�ساة  من 

 .
�((�(

من قبل رئي�س الجمهورية
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اأما مجل�س الفكر الإ�سالمي فيتاألف من اأع�ساء 

ل يقل عددهم عن ثمانية ول يزيد على خم�سة ع�سر، 

يعينهم رئي�س الجمهورية من بين اأهل العلم وعلماء 

الفكرية  الت��ج��اه��ات  كافة  يمثلون  ال��ذي��ن  ال�سرع 

اأن  �سريطة  الإمكان  قدر  ال�سعب  و�سط  المنت�سرة 

يكون اأربعة منهم ممن لهم باع وا�سع وخبرة طويلة 

تدري�س  مجال  في  �سنة  ع�سرة  خم�س  عن  تقل  ل 

عليه  ن�س  كما  العلمي  والبحث  ال�سرعية  ال��م��واد 

المجل�س  فيه  ينظر  مما  باأن  و�سرح  البالد  د�ستور 

الإدلء براأيه ال�سرعي في كل ما يحال اإليه من قبل 

من  اإقليم  حاكم  اأو  الجمهورية  رئي�س  اأو  البرلمان 

اأحد اأقاليم البالد الأربعة من الق�سايا تمهيدا ل�سن 

 .
�(11(

القوانين بخ�سو�سها

الفكر  ومجل�س  الفيدرالية  ال�سرعية  فالمحكمة 

الوقائع  في  ال�سرع  حكم  بيان  مهمتهما  الإ�سالمي 

يعبر  ما  وه��و  الد�ستور،  بن�س  المتجددة  وال��ن��وازل 

عنه بالفتوى فقهيًا، بيد اأن م�سطلح الفتوى والمفتي 

القانون، ول م�ساحة في ذلك؛  وغيرهما لم يرد في 

لأن العبرة للمقا�سد والمعاني دون الألفاظ والمباني.

ولكن هل تتوفر في الأع�ساء العاملين في هاتين 

الإدارتين �سروط المفتي و�سفاته واآدابه وغير ذلك 

في  ي��وؤخ��ذ  وه��ل  ال��ف��ق��ه؟  كتب  ف��ي  ذك���ره  ورد  مما 

الموا�سفات؟  من  الد�ستور  حدده  ما  كل  اختيارهم 

�سئيل  الجانب  ه��ذا  اإل��ى  التوجه  اإن  اعتقادي  في 

جدا؛ ولذا فاإن ال�سعب ل يثق في تو�سياتهم ول ياأخذ 

باآرائهم اإل قليال!!

ر�بعًا: �أهم نتائج �لبحث و�لمقترحات:

�أهم �لنتائج:

اأيها  اإليك  المتوا�سع  المو�سوع  هذا  عر�س  بعد 

القارئ اأهم ما تو�سلت اإليه من خالل البحث:

كان  واإن  مختلفة  بعبارات  قد عرفت  الفتوى   .(

اإخبار المفتي بحكم اهلل  ماآلها واحدَا وهي: 

لحكم  بيانًا  اأو  خا�س  ل�سوؤال  جوابا  مطلقا 

واقعة بالعتماد على الأدلة المعتبرة.

وال�سنة  الكتاب  من  باأدلة  م�سروعة  الفتوى   .1

ح�سب  الخم�سة  التكليفية  الأحكام  وتعتريها 

الظروف والأحوال.

�. الفتوى في ال�سريعة الإ�سالمية �سرف عظيم 

ب�ساأنها،  التهاون  يجوز  فال  ج�سيم  ومن�سب 

ول الإ�سراع باإدلئها تجنبا للمزالق التي وقع 

فيها كثير من المفتين.

الر�سول � وقائم مقامه في  المفتي خليفة   .�

الم�ستجدة  الم�سائل  وبيان  الأحكام،  تبليغ 

والحوادث المتنوعة في �سوء ال�سريعة. 

المحمدية  الر�سالة  ن�ساأة  مع  ن�ساأت  الفتوى   .�

قام  الأعلى  رفيقه  اإلى   � انتقل  ولما 

نيفًا  عددهم  وكان  الفتوى  بمهام  �سحابته 

والمقل  للفتوى  المكثر  بين  فردًا  وثالثين 

في  دربهم  على  ذلك  بعد  و�سار  والمتو�سط. 

الفتيا التابعون، وهكذا اإلى يومنا. 

والتابعين  ال�سحابة  من  ال�سالح  ال�سلف   .�

يهابون   كانوا  عنهم  اهلل  ر�سي  وغيرهم 

اأ�سد  وينكرون  قدره  من  يعلمون  لما  الإفتاء؛ 

الإنكار على من اأقدم عليه ولم يتاأهل له.

الفقهاء  الفتوى قد تعددت في عهد  �. م�سادر 

على  حجيتها  اتفق  ما  فمنها  الأربعة  الأئمة 

ومنها ما اختلف فيه.

قد  دينهم  على  الغيورون  الأجالء  العلماء   .�

القيود  و�سع  في  متمثلة  حثيثة  جهودا  بذلوا 
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ذلك  اإلى  وما  والخلقية  العلمية  وال�سروط 

ل  حتى  الفتوى  بمهام  القيام  يريد  لمن 

من  لها  يتاأهل  لم  من  الفتوى  حمى  يقتحم 

باأحكام  العابثين  الهوى  واأ�سحاب  الجهلة 

الدين والطالبين لل�سهرة الي�سيرة.

�. ما و�سعه العلماء من �سروط المجتهد المطلق 

في المفتي ل ي�سترط في كل مفت، بل يجب 

من  غيره  دون  الم�ستقل  المفتى  في  توافره 

المفتين.

الذي  العام  المفتي  هو  الم�ستقل  المفتي   .(1

يجوز له الفتوى في جميع الم�سائل بما فيها 

العليا  الأمة  بم�سالح  تتعلق  التي  الم�سائل 

دون غيره من المفتين.

)). ل يجوز للمفتي غير الم�ستقل الإدلء بالفتوى 

اإل في الإطار الم�سموح له من قبل العلماء.

ام���ت���داد  ب��اك�����س��ت��ان  ف���ي  ال��ف��ت��وى  ن���ظ���ام   .(1

العالم  في  المطبق  القديم  الفتوى  لنظام 

الإ�سالمي.

الفتوى  في  المتبع  النظام  تق�سيم  يمكن   .(�

بباك�ستان اإلى: 

اأ - نظام الفتوى التقليدي غير الر�سمي.

ب - نظام الفتوى الحكومي الر�سمي.

اأ�سحاب  من  ال�سادرة  الفتاوى  بع�س   .(�

باك�ستان  في  المختلفة  الفكرية  التجاهات 

المفا�سد  ف�سارت  الفتوى  في  �سلبا  اأثر  قد 

اأكثر من الم�سالح الموجودة في نعمة الفتوى 

العظيمة.

في  الر�سمي  غير  التقليدي  الفتوى  نظام   .(�

باك�ستان يعاني من الفو�سى ب�سفة عامة.

تعنى  حكومية  اإدارة  باك�ستان  في  توجد  ل   .(�

ا�سم  باأي  اأو  الإفتاء  بلجنة  وت�سمى  بالإفتاء 

ثمة هيئات حكومية من  ولكن  اآخر منا�سب، 

في  ال�سرعي  الحكم  بيان  اأعمالها  �سمن 

الدولة  قبل  من  عليها  المعرو�سة  الم�سائل 

اأو الأفراد.

هي  زماننا  في  ال�سادرة  الفتاوى  معظم   .(�

مجرد نقل كالم المفتين القدامى لياأخذ به 

الم�ستفتي ولي�ست بفتاوى حقيقية.

وال�سعب  عامة  ب�سفة  الإ�سالمية  الأمة   .(�

ما�سة  بحاجة  خا�سة  ب�سفة  الباك�ستاني 

لبذل المزيد من الجهود لتوحيد الفتوى بين 

الجانب النظري والجانب التطبيقي ول �سيما 

في الم�سائل التي تعود م�سالحها اأو �سررها 

على الأمة باأجمعها.

�أهم �لمقترحات: 

لقارئه  اأق��دم  المتوا�سع  المقال  هذا  ختام  في 

لأعطت  بها  اأخذ  لو  التي  المقترحات  اأهم  الكريم 

ال�سارع  يق�سدها  التي  المفيدة  ثمرتها  الفتوى 

لم�سلحة العباد العاجلة والآجلة، وهي كالآتي:

) - اأن تطبق ال�سروط والموا�سفات النظرية للمفتي 

والم�ستفتي تطبيقًا جادًا ويمنع كل من ل تتحقق 

الفتوى  بمهام  القيام  من  ال�سروط  تلك  فيه 

العظيمة واإيقاع العقوبة ال�سارمة المنا�سبة عند 

مخالفتها!

1 - اأن يخ�س�س لكل من المفتين مجال معين ي�سمح 

يجلب  مجال  كل  وهو  الفتاوى  باإدلء  فيه  لهم 

للنا�س الم�سالح ويدفع عنهم المفا�سد، ويمنعوا 

من الفتوى في المجال الذي ل يحقق هذه الغاية، 

ما  وكل  الم�سلمين  بتكفير  الفتاوى  من  كمنعهم 
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يمزق �سملهم ويوؤدي اإلى العداوة والبغ�ساء فيما 

بينهم.

� - اأن تتم مراجعة الفتوى من وقت لآخر حتى تظل 

وفق  المجتمع،  في  المتطورة  للظروف  مواكبة 

والأعراف  والمكان  الزمان  ظروف  تقت�سيه  ما 

والم�سالح في اإطار ال�سريعة الإ�سالمية؛ اإذ من 

الفتاوى ما قد ي�سلح لوقت دون اآخر فالتم�سك 

بها في كل وقت يجعل �سررها اأكبر من نفعها.

في  التناق�س  لتجنب  اآلية  و�سع  ال�سروري  من   -  �

الفتاوى؛ لأنه يوؤدي اإلى �سرر عظيم وف�ساد كبير 

كما  م�سالحها  و�سياع  الأمة  وحدة  تمزق  من 

لفتاوى  المذكورة  النماذج  في  جليا  ذلك  يظهر 

الفكرية  التجاهات  اإلى  المنت�سبين  العلماء 

ديوبند  وعلماء  الحديث  اأهل  من  المختلفة 

وبريلوين في باك�ستان. 

النظر  اأهل  قبل  من  بها  موثوق  لجنة  تكّون  اأن   -  �

وظيفتها مراجعة ومراقبة الفتاوى ال�سادرة من 

العلماء، وعدم الإذن بن�سرها اإل بعد التاأكد من 

اأنها تحقق الغاية المرجوة منها �سرعًا. 

� - اأن تقنن القوانين لو�سع ال�سروط والموا�سفات 

و�سع  كما  الر�سميين  غير  للمفتين  الموؤهلة 

الموؤهلة  والموا�سفات  ال�سروط  لبيان  القانون 

واأع�ساء  الفيدرالية  ال�سرعية  المحكمة  لق�ساة 

مجل�س الفكر الإ�سالمي.

اأهل  من  بتمويل  متخ�س�سة  برامج  تو�سع  اأن   -  �

الأمة  ق�سايا  حول  الجماعي  لالإفتاء  الخير 

الم�سيرية الكبرى.

اأ�سحاب  من  المفتين  بين  التن�سيق  ينبغي   -  �

التجات المختلفة في باك�ستان فيما بينهم وبين 

هيئات الفتوى في العالم الإ�سالمي. 

�سوابا  كان  فاإن  واقتراحه  بيانه  اأردت  ما  هذا 

فمن اهلل واإن كان خطاأ فمن نف�سي و�سلى اهلل على 

�سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.

)( �سورة النحل، الآية ��

1( �سورة الفرقان ، الآية ��

�( ابن منظور ج �) �س ��)

�( ج1 �س ��1

�( �سورة الن�ساء ، الآية ��)

ج�  اللغة  مقايي�س  معجم   ،�� �س  ج1  ال�سحاح  انظر:   )�

�س��� - ���

�( القامو�س المحيط ج1 �س ��1

ج1  المنير  الم�سباح  ��)؛  �س  ج�)  العرب  ل�سان  انظر:   )�

�س ��1

�( ال�سحاح ج1 �س ��

1)( فتاوى ابن ر�سد ج� �س ���)

))( ج � �س ��

1)( �س �11

�)( �سفة الفتوى والمفتي والم�ستفتي �س �

�)( رواه الترمذي في العلم، باب ما جاء في ف�سل الفقه على 

العلم،  كتاب  �سننه  في  داود  واأب��و   ،�� �س   ،� ج  العبادة: 

باب الحث على طلب العلم،  ج � �س �)�، وابن ماجه في 

المقدمة، باب ف�سل العلماء والحث على طلب العلم. 

ذكر  ما  باب  الأنبياء،  كتاب  �سحيحه،  في  البخاري  رواه   )(�

�سننه،  في  والترمذي   ،(1�� �س   � ج  اإ�سرائيل،  بني  عن 

اإ�سرائيل،  بني  عن  الحديث  في  جاء  ما  باب  العلم،  كتاب 

ج �، �س �1.

�)( رواه البخاري في العلم، باب ليبلغ العلم ال�ساهد الغائب، 

ج) �س )�: وم�سلم في الق�سامة، باب تغليظ تحريم الدماء 

والأموال ج �، �س ��1).

�)( ج �، �س ��).

الحوا�سي:
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�)( المجموع �سرح المهذب: ج )، �س �1.

�)( �سورة الن�ساء، الآية:  �1).

11( �سورة الن�ساء، الآية : ��).

)1( اإعالم الموقعين :ج )، �س 1)-)).

11( اأخرجه الدارمي في �سننه، باب الفتيا وما فيه من ال�سدة: 

ج )، �س ��.

التوقي في  باب  العلم،  كتاب  �سننه،  داود في  اأبو  اأخرجه   )1�

الفتيا، ج �، �س )�1.

كيف  باب  العلم،  كتاب  �سحيحه،  في  البخاري  اأخرجه   )1�

كتاب  �سحيحه،  في  وم�سلم   ،1� �س   ،( ج  العلم:  يقب�س 

اآخ��ر  ف��ي  والفتن  الجهل  وظ��ه��ور  العلم  رف��ع  ب��اب  العلم، 

الزمان:  ج �، �س ��11.

الفتيا  عن  التوقي  ب��اب  المدخل،  في  البيهقي  اأخ��رج��ه   )1�

 : والمتفقه  الفقيه  في  والخطيب   ،��� �س  فيها،  والتثبت 

1/1)، والدارمي في �سننه، المقدمة، باب من هاب الفتيا 

وكره التنطع والتبدع بلفظ قريب له: ج )، �س��.

الفتيا  باب  من  باب  �سننه،  مقدمة  في  الدارمي  اأخرجه   )1�

وكره التنطع والتبدع : ج )، ��.

�1( الم�سدر نف�سه: ج )، �س �1.

الفتيا  عن  التوقي  ب��اب  المدخل،  في  البيهقي  اأخ��رج��ه   )1�

 : ���، والخطيب في الفقيه والمتفقه  والتثبت فيها : �س 

ج 1، �س ��).

المجموع   ،1�1 �س   ،� ج  الحاجب:  ابن  مخت�سر  انظر:   )1�

للنووي : ج )، �س ��.

1، �س ��)-��)، �سفة الفتوى  ه ج  �1( انظر: الفقيه الُمَتَفقِّ

لبن حمدان، �س �، المجموع للنووي: ج )، �س ��.

لل�سيخ  الت�سريع الإ�سالمي  �11، تاريخ  ) ، �س  )�( الفروق ج 

محمد خ�سري بك �س � فما بعده.

كتاب  البخاري،  �سحيح   انظر:  وم�سلم:  البخاري  رواه   )�1

؛  م�سلم  �سحيح   ،�� �س   ، ج�  الإب��ل  �سالة  باب  اللقطة، 

كتاب اللقطة ج� ، �س ���) - ���).

اللقطة،  كتاب  البخاري،  �سحيح  انظر:  ال�سيخان.  رواه   )��

باب �سالة الغنم ج� ، �س��؛ �سحيح م�سلم كتاب اللقطة 

ج� ، �س ���).

قوله  باب  ال�سوم،  كتاب  �سحيحه،  في  البخاري  اأخرجه   )��

تعالى: {َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكْم اْلَخْيُط ااْلأَْبَي�ُض 

ِمْن اْلَخْيِط ااْلأَ�ْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر} ج1 ، �س)�1.

��( اأخرجه ال�سيخان، انظر: �سحيح البخاري، كتاب الطالق، 

باب اإذا عر�س بنفي الولد ج� ، �س ��)؛ �سحيح م�سلم، 

كتاب اللعان ج1 ، �س ��)).

اإباحة  باب  الأ�سربة،  كتاب  �سحيحه،  في  م�سلم  اأخرجه   )��

اأكل الثوم ج� �س ���).

لولي  باب ما  الو�سايا،  �سننه، كتاب  اأبو داود في  اأخرجه   )��

اليتيم اأن ينال من مال اليتيم ج � ، �س �)).

كتاب  البخاري،  انظر: �سحيح  وم�سلم،  البخاري  اأخرجه   )��

ال�سوم، باب من مات وعليه �سوم ج1 ، �س 1�1؛ �سحيح 

م�سلم، كتاب ال�سيام، باب ق�ساء ال�سيام عن الميت ج1، 

�س ��1 .

��( انظر: ال�سنن الكبرى للبيهقي، باب الختالف في مهرها 

وتحريم نكاحها على الثاني ج� ، �س )��.

�1( انظر: الم�سدر نف�سه ج� ، �س �11.

)�( انظر: الم�سدر ال�سابق ج� ، �س ��1.

�1( انظر: الم�سدر نف�سه.

لبن  الإحكام   ،(��� �س   ، ج1  للجويني  البرهان  انظر:   )��

حزم ج) �س �� - �1؛ اإعالم الموقعين ج)، �س�)؛ تاريخ 

 ((1 �س  بك  الخ�سري  محمد  لل�سيخ  الإ�سالمي  الت�سريع 

فما بعدها.

��( انظر: اإعالم الموقعين ج) �س �1؛  تاريخ الفقه الإ�سالمي 

لمحمد ال�ساي�س �س �� - ��.

��( انظر: الفكر ال�سامي ق 1، ج )، �س 1)�؛ درا�سة تاريخية 

للفقه واأ�سوله. د. م�سطفى �سعيد الخن، �س �� - ��.

الخ�سري  لل�سيخ محمد  الإ�سالمي  الت�سريع  تاريخ  انظر:   )��

بك �س �1) فما بعدها.

المدخل  ��1؛   -  �1� �س  ج)،  البالغة  اهلل  حجة  انظر:   )��

لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية �س ��).

��( انظر: المدخل اإلى درا�سة الت�سريع الإ�سالمي، �س �1)؛ 

المدخل لدرا�سة ال�سريعة الإ�سالمية، �س �1).

��( انظر: طبقات الفقهاء لل�سيرازي �س ��؛ حجة اهلل البالغة 

ج) �س ��1 - ��1؛ الفكر ال�سامي ق 1 ج) �س 1)� فما 

بعدها؛ تاريخ الت�سريع الإ�سالمي لمحمد الخ�سري بك �س 

��1 فما بعدها.

���)؛ المعتمد   -(��1 �1( انظر: البرهان للجويني ج1 �س 

ج1 �س ��1 فما بعدها.

)�( ج1 ، �س �11.

�س�)؛  ج�  البزدوي  اأ�سول  �سرح  الأ�سرار  ك�سف  انظر:   )�1

)��؛  �س   1 ج  الم�ست�سفى  )�)؛  �س  التحرير ج�  تي�سير 
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1/�/��؛  المح�سول  ����س��1؛  ج�  ل��الآم��دي  الإح��ك��ام 

�س��)؛  البعلي  مخت�سر  ���؛  �س  الف�سول  تنقيح  �سرح 

�س  ج�  المنير  الكوكب  �سرح  ��)؛  �س  الطوفي  مخت�سر 

اإر�ساد  �1)؛  �س  اأحمد  مذهب  اإلى  المدخل  )��؛   �  ��1

الفحول �س 1�1.

��( انظر: �سرح اللمع ج1 �س ��1)؛ �سرح الكوكب المنير ج� 

�س ��1؛ التمهيد للكلوذاني ج � �س ��1.

��( الفقيه والمتفقه ج1 �س ��)؛ اإر�ساد الفحول �س )�1.

��( المدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد ابن حنبل �س )�).

��( انظر: الر�سالة لالإمام ال�سافعي �س 1)�.

��( انظر: الم�ست�سفى ج1 �س ��1؛ اإر�ساد الفحول �س 1�1.

والتنقيح ج1  التو�سيح  ��1)؛  اللمع ج1 �س  �سرح  انظر:   )��

�س �))؛ طلعة ال�سم�س ج1 �س ��1.

��( �سرح الكوكب المنير ج� �س ���.

�1( الر�سالة �س 1)� - ))�.

)�( �سورة الأنبياء، الآية �1).

�1( الموافقات ج� �س ��.

��( نهاية ال�سول ج� �س���، )��.

��( انظر: اإر�ساد الفحول �س 1�1.

��( الم�ست�سفى ج1 �س���.

��( انظر: الإحكام لالآمدي ج� �س ��1؛ فواتح الرحمات ج1 

�س ��).

��( الفقيه والمتفقه ج1 �س ��).

��( الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وت�سرفات القا�سي 

والإمام �س ��1.

��( الرد على من اأخلد اإلى الأر�س �س �).

�1( للنووي ج) �س ��.

لبن  الفتوى  اأدب  ��؛  �س   ( ج  للنووي  المجموع  انظر:   )�(

ال�سالح �س �1 � �1، اأ�سول الفقه �س ���.

�1( المجموع ج) �س ��.

��( انظر: اأدب الفتوى لبن ال�سالح �س ��؛ المجموع ج) �س��؛ 

��)؛  اأحمد �س  اإلى مذهب  المدخل  11؛  الفتوى �س  �سفة 

الو�سيط في اأ�سول الفقه. د. وهبة الزحيلي ج1 �س ��.

ال�سالح  لبن  الفتوى  اأدب  وانظر:  �س��   ج)  المجموع   )��

�س ��.

��( انظر: اأدب الفتوى لبن ال�سالح �س ��.

��( رد المحتار على الدر المختار ج) �س �� .

��( عقد الجيد في اأحكام الجتهاد والتقليد �س ��.

��( انظر: اأ�سول الفقه لأبي زهرة ، �س  )�1.

حمدان،  لبن  والم�ستفتي  والمفتي  الفتوى  �سفة   : انظر   )��

�س1)؛ اأ�سول مذهب الإمام اأحمد ، �س ��1.

�1( انظر فتاوى وم�سائل ابن ال�سالح في التف�سير والحديث 

والأ�سول:)/)1؛ انظر:�سفة الفتوى لبن حمدان، �س�).

)�( الم�ست�سفى، �س  ���.

�1( اإعالم الموقعين:ج )، �س1).

��( �سفة الفتوى لبن حمدان، �س �).

التقرير والتحبير:  ،�� للنووي: ج)، �س  المجموع  انظر:   )��

ج�، �س ��1، اإر�ساد الفحول :ج 1، �س ���.

��( ج �، �س ���.

��( العدة لأبي يعلى  ج �، �س ��1).

��( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، �س ��1.

��( اإعالم الموقعين، ج )، �س 1).

��( �سورة ال�سعراء، الآية : ��.

�1( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، �س ��1.

)�( اإعالم الموقعين، ج � ، �س ��1.

�1( �سورة اآل عمران، الآية  : ��).

��( البرهان ج1 �س ��1)

��( �سرح اللمع ج1 �س��1)

��( �سورة البقرة، الآية: )11

��( انظر: فتاوى اأهل الحديث لحافظ عبد اهلل روبري ج )، 

�س �.

��( انظر: فتاوى نذيرية ل�سيد محمد نذير ح�سين الدهلوي، 

ج )، �س ��)، ��).

��( اإمداد المفتين لمفتي محمد �سفيع �س�1).

��( كفاية المفتي لمفتي كفاية اهلل ، ج �، �س ��).

11)( انظر: فتاوى ر�سوية لأحمد ر�سا خان، ج )، �س ���.

)1)( الم�سدر نف�سه: ج �، �س ��).

11)( الم�سدر نف�سه ج 1 ، �س ��1.

 ،( ج  اأع��ظ��م��ي،  علي  اأم��ج��د  لمفتي  اأم��ج��دي��ة  ف��ت��اوى   )(1�

�س�1).

�1)( الم�سدر نف�سه: ج�، �س �)، ��، �)�، ))�، ��1.

�1)( فتاوى في�س الر�سول لمفتي جالل اأحمد ، ج )، �س ��.

�1)( انظر: الم�سدر نف�سه: ج )، �س ��.
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اأخاه  كفر  من  باب  الأدب،  كتاب  في  البخاري  اأخرجه   )(1�

بغير تاأويل ���� والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء 

في من رمى اأخاه بالكفر )��1. 

�1)( انظر: �سرح منظومة عقود ر�سم المفتي �سمن مجموعة 

ر�سائل ابن عابدين : ج ) �س ��.

�1)( يق�سد �سحابة ال�سلطان، ل �سحابة الر�سول �.

1))( انظر: ر�سائل البلغاء �س �1)، �1) لمحمد كرد علي.

)))( فتاوى دار العلوم ديوبند )الفتاوى( : ج 1 �س ��1.

1))( فتاوى ر�سوية : ج �) �س ���.

�))( المرجع نف�سه: ج ) �س )��.

�))( فتاوى اأ�سحاب الحديث : �س ��1، ��1��-1.

�))( انظر فقهي مقالت: ج ) �س )�).

�))( انظر: المرجع نف�سه : ج ) �س �1)-��).

�))( �سورة الإ�سراء، الآية : �1. انظر: اآب كي م�سائل اور ان 

كا حل، ج � �س ��1-1�1، جواهر الفتاوي:  ج) �س ���-

���. اإن�ساني اأع�ساء كي بيوند كاري : �س �1 -�1 ر�سائل 

�سرعي  كي  جديده  اآلت   ،1��-1�� �س   � ج   : وم�سائل 

اأحكام : �س ��).

نقل   ،��1 �س   1 ج  للقر�ساوي:  معا�سرة  فتاوى  انظر:   )((�

الأع�ساء وزرعها : �س � لهيئة كبار العلماء.

�))( انظر : المادة �11.

11)( انظر : المادة �11 -1�1  من الد�ستور الباك�ستاني.

يو�سف  محمد  ل��م��ولن��ا  ح��ل،  ك��ا  ان  اور  م�سائل  ك��ي  اآب   .(

لدهيانوي، مكتبة لدهيانوي، بنوري تاوؤن كرات�سي.

1. اآلت جديده كي �سرعي اأحكام، للمفتي محمد �سفيع، اإدارة 

المعارف ، كرات�سي، ���)م �)�)ه�.

اأحمد  بن  علي  محمد  اأب��و  الأح��ك��ام،  اأ���س��ول  في  الإح��ك��ام   .�

الظاهري ت ���ه�، دار الكتب العلمية، بيروت.

�. الإحكام في اأ�سول الأحكام، �سيف الدين علي بن اأبي علي 

الطبعة  بيروت،  العلمية،  الفكر  دار  ه�،   ��( ت  الآم��دي 

الأولى عام ��1)ه�.

الدين  �سهاب  الأح��ك��ام،  عن  الفتاوى  تمييز  في  الإح��ك��ام   .�

المطبوعات  مكتبة  ت���ه���،  القرافي  اإدري�س  بن  اأحمد 

الإ�سالمية، بيروت، الطبعة الثانية �)�)ه�.

بن  عثمان  الم�ستفتي،  و�سفة  المفتي  و�سروط  الفتوى  اأدب   .�

مطبعة  ف��وزي،  رفعت  د.  تحقيق:  ال�سهرزوري  ال�سالح 

المدني، القاهرة، الطبعة الأولى �)�)ه�.

ه�،   (1�1 ت  ال�سوكاني،  على  بن  محمد  الفحول،  اإر�ساد   .�

مطبعة م�سطفى البابي، القاهرة، عام ���) ه�.

العربي  الفكر  دار  زهرة،  اأبو  محمد  الإم��ام  الفقه،  اأ�سول   .�

م�سر.

اأحمد، د. عبد اهلل بن عبد المح�سن  اأ�سول مذهب الإمام   .�

الثانية،  الطبعة  ب��ي��روت،  ال��ر���س��ال��ة،  موؤ�س�سة  ال��ت��رك��ي، 

1)�)ه�.

بكر  اأب��ي  بن  محمد  العالمين،  رب  عن  الموقعين  اإع��الم   .(1

محيي  محمد  تحقيق:  )��ه����،  ت  الجوزية(  قيم  )اب��ن 

الدين، دار الفكر، بيروت، ���)ه�.

)). اإن�ساني اأع�ساء كي بيوند كاري، للمفتي محمد �سفيع، دار 

الإ�ساعت كرات�سي، ط: الثانية ���)م.

1). البحر المحيط، محمد بن بهادر الزرك�سي تحقيق: لجنة 

علماء الأزهر، طبعة دار الكتب، الطبعة الثانية �)�)ه�.

الملك بن  اإمام الحرمين عبد  الفقه،  اأ�سول  البرهان في   .(�

عبد اهلل الجويني ت ��� ه�، تحقيق: عبد العظيم الديب 

الطبعة الأولى ���)ه�.

بن  الحاجب، محمود  ابن  �سرح مخت�سر  المخت�سر  بيان   .(�

محمد  د.  تحقيق:  ت���ه����،  الأ�سفهاني  الرحمن  عبد 

مكة  القرى،  اأم  جامعة  العلمية،  البحوث  معهد  مظهر، 

المكرمة.

�). تاريخ الت�سريع الإ�سالمي، ال�سيخ محمد الخ�سري بك، دار 

القلم، بيروت الطبعة الأولى، ���)م.

دار  طبعة  ال�ساي�س،  علي  محمد  الإ�سالمي،  الفقه  تاريخ   .(�

الفكر العربي.

الجامعة  النا�سر:  رحمن،  كوهر  لمولنا  الم�سائل،  تفهيم   .(�

الإ�سالمية تفهيم القراآن، مردان، ���)م.

�). التمهيد في اأ�سول الفقه، اأبو الخطاب محفوظ بن اأحمد 

المدني  دار  محمد،  مفيد  د.  تحقيق:   ،�(1 ت  الكلوذاني 

جدة، الطبعة الأولى، عام ��1) ه�/ ���)م.

�). التو�سيح على التنقيح، �سدر ال�سريعة عبيد اهلل بن م�سعود 

الخيرية،  المطبعة  الأول��ى،  الطبعة  ه�،   ��� ت  البخاري 

م�سر �11)ه�.

فهر�ض الم�سادر  والمراجع
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���ه���،  ت  باد�ساه،  اأمير  اأمين  محمد  التحرير،  تي�سير   .11

طبعة م�سطفى البابي، القاهرة، عام ��1)ه�.

)1. جواهر الفتاوى، للمفتي عبد ال�سالم، اإ�سالمي كتب خانه 

بنوري تاوؤن كرات�سي.

الرحيم  عبد  بن  اأحمد  اهلل  ولي  �ساه  البالغة،  اهلل  حجة   .11

الدهلوي ت��))ه�، دار الكتب الحديثة، القاهرة.

�1. درا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله، د. م�سطفى �سعيد الخن، 

ال�سركة المتحدة للتوزيع، دم�سق، الطبعة الأولى ��1)ه�.

القانون  وزارة  الإ�سالمية،  باك�ستان  جمهورية  د�ستور   .1�

وال�سوؤون البرلمانية - الباك�ستان.

)اب��ن  اأم��ي��ن  محمد  ال��م��خ��ت��ار،  ال���در  على  المحتار  رد   .1�

لبنان  والن�سر،  للطباعة  الفكر  1�1) ه�، دار  عابدين( ت 

�)�)ه�/���)م.

�1. الرد على من اأخلد اإلى الأر�س، جالل الدين عبد الرحمن 

عام  ب��ي��روت،  العلمية،  الكتب  دار  ت))�ه����،  ال�سيوطي 

��1)ه�/ ���)م.

تحقيق:  �11ه�،  ت  ال�سافعي  اإدري�س  بن  محمد  الر�سالة،   .1�

اأحمد �ساكر، دار الفكر.

العربية،  الكتب  دار  علي،  ك��رد  لمحمد  البلغاء  ر�سائل   .1�

القاهرة )��)ه�/�)�)م.

�1. ر�سائل وم�سائل، لأبي الأعلى المودودي، اإ�سالمك ببل�سرز، 

لهور، ط: العا�سرة ���)م.

�1. رو�سة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن �سرف النووي، 

الثانية  الطبعة  ب��ي��روت  الإ���س��الم��ي،  المكتب  ���ه����،  ت 

��1)ه�.

)�. رو�سة الناظر وجنة المناظر، عبداهلل بن اأحمد بن قدامة 

المقد�سي ت �11، تحقيق: د. عبد العزيز ال�سعيد، الطبعة 

الثانية، ���)ه�/���)م.

�1. �سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ت ��1، تحقيق: 

محمد عبد الباقي، دار اإحياء التراث العربي، ���)ه�.

��. �سنن اأبي داود، �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاني، ت��1ه�، 

تعليق: محمد محيي الدين، طبعة دار الفكر.

��1ه�،  الترمذي، ت:  عي�سى  بن  لمحمد  الترمذي،  �سنن   .��

مطبعة  الباقي،  عبد  ف��وؤاد  ومحمد  �ساكر  اأحمد  تحقيق: 

م�سطفى البابي الحلبي، القاهرة.

الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  محمد  لأب��ي  ال��دارم��ي،  �سنن   .��

اأحمد  محمد  تحقيق:  ��1ه����،  �سنة  المتوفى  ال��دارم��ي 

دهمان، دار اإحياء ال�سنة النبوية.

���ه�،  ت  البيهقي،  الح�سين  بن  اأحمد  الكبرى،  ال�سنن   .��

طبعة دار الفكر. 

��. �سرح تنقيح الف�سول، اأحمد بن اإدري�س القرافي، ت���ه�، 

الأزهرية  الكليات  مكتبة  الروؤوف، طبعة  عبد  تحقيق: طه 

ودار الفكر، عام ���)ه�/ ���)م.

الفتوحي،  العزيز  عبد  بن  محمد  المنير،  الكوكب  �سرح   .��

ت��1 ه� تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، دار 

الفكر، دم�سق، عام �11) ه� /��1)م.

��. �سرح اللمع، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سيرازي ت���، 

الإ�سالمي،  ال��غ��رب  دار  التركي،  المجيد  عبد  تحقيق: 

بيروت، الطبعة الأولى ��1) ه�/���)م.

ابن  ر�سائل  )�سمن  المفتي  ر�سم  عقود  منظومة  �سرح   .�1

 : ت�سوير  عابدين،  بابن  ال�سهير  اأمين  لمحمد  عابدين( 

�سهيل اأكاديمي، لهور، بدون تاريخ.

�11ه���،  ت  الجوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  ال�سحاح،   .�(

عام  القاهرة،  العربي،  الكتاب  دار  عطار،  اأحمد  تحقيق: 

���)ه�.

�1. �سحيح البخاري، محمد بن اإ�سماعيل البخاري، ت��1ه�، 

المكتبة الإ�سالمية، اإ�ستانبول.

)�1ه�،  ت  الق�سيري،  الحجاج  بن  م�سلم  م�سلم،  �سحيح   .��

بيروت،  العربي،  التراث  اإحياء  دار  فوؤاد،  محمد  تحقيق: 

الطبعة الثانية ��1)م.

حمدان  ب��ن  اأح��م��د  والم�ستفتي،  والمفتي  الفتوى  �سفة   .��

الألباني،  الدين  ���ه�، تعليق: محمد نا�سر  الحراني، ت 

عام  الثانية،  الطبعة  دم�سق،  الإ�سالمي،  المكتب  طبعة 

���)ه�.

��. طبقات الفقهاء، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي الفيروزاآبادي، 

العربي،  الرائد  دار  عبا�س،  اإح�سان  تحقيق:  ه�،   ��� ت 

بيروت.

�سنة  المتوفى  يعلي،  اأبي  للقا�سي  الفقه  اأ�سول  في  العدة   .��

الطبعة  المباركي،  �سير  علي  بن  اأحمد  تحقيق:  ���ه���، 

الثانية، 1)�)ه�. 

اهلل  ولي  �ساه  والتقليد،  الجتهاد  اأحكام  في  الجيد  عقد   .��

المطبعة  ��))ه���،  ت  الدهلوي،  الرحيم  عبد  بن  اأحمد 

ال�سلفية، القاهرة، ���)ه�.

القرطبي،  ر�سد  بن  اأحمد  بن  محمد  ر�سد،  اب��ن  فتاوى   .��

بيروت،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  التعليلي،  مختار  تحقيق: 

الطبعة الأولى ���)م.

��. فتاوى اأمجدية لمفتي اأمجد علي اأعظمي، مكتبة ر�سوية، 

اآرام باغ - كرات�سي، ���)م.

اإحياء  دار  روبري،  اهلل  عبد  لحافظ  الحديث  اأهل  فتاوى   .�1
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ال�سنة النبوية، �سركودها، ���)م.

دار  الرحمن،  عزيز  للمفتي  ديوبند،  العلوم  دار  فتاوى   .�(

الإ�ساعت اردو بازار كرات�سي. 

العلوم  دار  خان،  ر�سا  اأحمد  لأعلح�سرت  ر�سوية  فتاوى   .�1

اأمجدية، مكتبة ر�سوية، اآرام باغ - كرات�سي.

برادرز،  �سبير  اأحمد،  جالل  لمفتي  الر�سول  في�س  فتاوى   .��

اردو بازار، لهور ���)م.

دار  ال��ق��ر���س��اوي،  ي��و���س��ف  ل��ل��دك��ت��ور  م��ع��ا���س��رة،  ف��ت��اوى   .��

الثالثة  ط:  م�سر،  وال��ت��وزي��ع،  والن�سر  للطباعة  ال��وف��اء 

�)�)ه�/���)م. 

مكتبة  الدهلوي،  نذير ح�سين  ل�سيد محمد  نذيرية  فتاوى   .��

المعارف الإ�سالمية، كجرانواله، ���)م.

ت  القرافي،  اإدري�����س  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  ال��ف��روق،   .��

���ه�، طبعة دار المعرفة وعالم الكتب، بيروت.

��. فقهي مقالت لمفتي محمد تقي العثماني، النا�سر: ميمن 

اإ�سالمك ببل�سرز - كرات�سي.

���ه���،  ت  البغدادي،  علي  بن  اأحمد  والمتفقه،  الفقيه   .��

ال�سعودية،  الجوزية،  اب��ن  دار  ال��ع��زازي،  ع��ادل  تحقيق: 

الطبعة الأولى �)�)ه�.

بن  محمد  الإ���س��الم��ي،  الفقه  تاريخ  في  ال�سامي  الفكر   .��

بالمدينة  العلمية  المكتبة  ه�،   (��� ت  الثعالبي،  الح�سن 

المنورة، عام ���)م.

ال��ف��ي��روزاآب��ادي،  يعقوب  بن  محمد  المحيط،  القامو�س   .�1

ت�)�ه�، دار الكتب العلمية، بيروت.

)�. ك�سف الأ�سرار، عالء الدين عبد العزيز بن اأحمد البخاري، 

ت ��1ه�، مطبعة دار �سعادات اإ�سطنبول، عام ��1)ه�.

�1. ك�سف الخفاء، اإ�سماعيل بن محمد العجلوني، ت �1))ه�، 

تعليق: اأحمد القال�س، مكتبة التراث الإ�سالمي، حلب.

��. كفاية المفتي لمفتي كفاية اهلل، مكتبة اإمدادية، ملتان.

الدين  ع��الء  والأف��ع��ال،  الأق���وال  �سنن  ف��ي  العمال  كنز   .��

الر�سالة،  موؤ�س�سة  الهندي،  الدين  ح�سام  بن  المتقي  علي 

بيروت، ���)ه�.

��. ل�سان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، ت ))�ه�، دار 

�سادر، بيروت.

ه�،   ��1 ت  الع�سقالني،  علي  بن  اأحمد  الميزان،  ل�سان   .��

موؤ�س�سة الأعلم، بيروت، الطبعة الثانية ��1)ه�.

��. اللمع، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سيرازي، ت ���ه�، 

م�سطفى البابي، القاهرة، الطبعة الثالثة ���) ه�.

��. المجموع �سرح المهذب، يحيى بن �سرف النووي، ت���ه�، 

مطبعة الت�سامن الأخوي، القاهرة، عام ���)ه�.

��. المح�سول، فخر الدين محمد بن عمر الرازي، ت ��1ه�، 

عام  الريا�س،  ال��ف��رزدق،  مطابع  العلواني،  طه  تحقيق: 

���) ه�/ ���)م.

�1. مخت�سر رو�سة الناظر، �سليمان بن عبد القوى الطوفي، 

ت�)�ه�، موؤ�س�سة النور للطباعة، الريا�س، عام ���)ه�.

محمد  بن  علي  الدين  عالء  الفقه،  اأ�سول  في  المخت�سر   .�(

دار  طبع  بقا،  مظهر  محمد  تحقيق:  ه�،   �1� ت  البعلي، 

الفكر، دم�سق، عام�11)ه�/��1)م.

الهزايمة  الإ�سالمي، محمد  الت�سريع  درا�سة  اإلى  المدخل   .�1

وم�سطفى نجيب، دار عمار، الطبعة الأولى، ))�)ه�.

��. المدخل اإلى مذهب الإمام اأحمد، عبد القادر بن اأحمد، ت 

���)ه�، اإدارة الطباعة المنيرية، القاهرة.

الكريم  عبد  د.  الإ�سالمية،  ال�سريعة  لدرا�سة  المدخل   .��

زيدان، مكتبة القد�س وموؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة ال�ساد�سة 

�11)ه�.

��. الم�ست�سفى، اأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت��1ه�، 

المطبعة الأميرية ببولق، الطبعة الأولى عام �11)ه�.

��1ه�،  ت  الفيومي،  محمد  بن  اأحمد  المنير،  الم�سباح   .��

المطبعة الأميرية، القاهرة.

علي  بن  محمد  الح�سين  اأب��و  الفقه،  اأ�سول  في  المعتمد   .��

المعهد  تحقيق: محمد حميد اهلل،  ه�،   ��� الب�سري، ت 

العلمي، دم�سق، ���)ه�/���)م.

��. معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س، ت���ه�، تحقيق: 

طهران،  الإ�سالمي،  الإع��الم  مكتبة  ه��ارون  ال�سالم  عبد 

عام ��1)ه�.

��. منتهى ال�سول والأمل في علمي الأ�سول والجدل، اأبو عمر 

عثمان بن عمرو )ابن الحاجب( المالكي، ت��� ه�، دار 

»منتهى  بعنوان  خطاأ  طبع  وق��د  بيروت.  العلمية،  الكتب 

الو�سول والأمل في علمي الأ�سول والجدل«.

�1. الموافقات في اأ�سول الفقه، اأبو اإ�سحاق بن مو�سى ال�ساطبي 

ت ��1 ه�، دار الفكر للطباعة والن�سر، عام )��)ه�.

)�. ميزان العتدال في نقد الرجال، محمد بن اأحمد الذهبي، 

ت���ه�، تحقيق: علي البخاري، دار المعرفة، بيروت.

بدران  م�سطفى  بن  القادر  عبد  العاطر،  الخاطر  نزهة   .�1

الدومي، ت ���) ه�، دار الكتب العملية، بيروت.

��. نهاية ال�سول �سرح منهاج الأ�سول، جمال الدين عبدالرحيم 

الإ�سنوي، ت ��1 ه�، عالم الكتب.

��. الو�سيط في اأ�سول الفقه، د. وهبة الزحيلي، طبعة المطبعة 

التعاونية، دم�سق، عام ��1)م.
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المغربية،  المراأة  لعبتها  التي  الأدوار  اأهمية  ومع 

فاإن الباحث عندما يتفح�ص م�صادر تاريخ المغرب 

قلما يعثر على ن�سو�ص تتناول بتف�سيل دور الن�ساء 

حاالت  �سكلن  من  اإال  المغربية  الح�سارة  �سنع  في 

ا�ستثناء باإ�سهامهن في ت�سيير دواليب الحكم اأو من 

بع�ص  في  ذكرهن  ورد  اللواتي  المت�سوفات  من  كن 

واالإهمال  التهمي�ص  يبين  ما  وهو   .
)3(

التراجم كتب 

المهام  بالرغم من ج�سامة  المراأة  منه  الذي عانت 

التي ا�سطلعت بها في بناء �سرح الح�سارة المغربية.

من  العديد  ف��ي  المغربية  ال��م��راأة  عملت  لقد 

المجاالت، كاالأ�سرة وال�سحة والحرف اليدوية. وكان 

ياأخذ بعين االعتبار ما  اأن يتزوج  اأراد  اإذا  المغربي 

تتقنه المراأة من �سنائع، في�ساأل »عن ح�سب المراأة 

و�سيرتها  واأخالقها  وجمالها  ومالها  ودينها  ون�سبها 

ورغ��م   .
)4(

ال�سنائع« م��ن  تح�سنه  وم��ا  وعواطفها 

اقت�سادية،  اأن�سطة  يمار�سن  كن  الن�ساء  اأغلب  اأن 

فاإنهن لم يكن منظمات داخل الحنطات على غرار 

اإلى  ترقى  االأن�سطة  تكن هذه  ولم  الحرفيين،  باقي 

درجة مهنة اأو حرفة اإال مع اأواخر مرحلة الحماية. 

االأن�سطة  »متغيرات  لعنوان  اختيارنا  ي�سوغ  ما  وهذا 

متغيرات االأن�صطة االقت�صادية للمراأة المغربية

 في مرحلة الحماية الفرن�صية
د. ح�سنة مازي

تازة - المغرب

تقديــــم :

عملت  فلقد  المتعاقبة.  ع�صوره  عبر  الأق�صى  المغرب  ح�صارة  �صنع  في  ا  مهمًّ دورا  المراأة  لعبت 

العديد  كانت  واإذا  القت�صادية.  الحياة  في  مبا�صر  ب�صكل  �صاهمت  كما  الأج��ي��ال،  ورب��ت  الخفاء  في 

كالكاهنة  التاريخ،  �صنعن  اللواتي  المغربيات  الن�صاء  بع�ض  اإلى  اأ�صارت  قد  التاريخية  الم�صنفات  من 

وغيرهن 
 )1(

الوزكيتية وم�صعودة  بكار  بنت  وخناتة  النفزاوية،  وزينب  الأْوَرب��ي��ة،  وكنزة  »الأورا���ص��ي��ة«، 

كثيرات، فاإن عامة المغربيات كن ي�صاهمن في الحياة الجتماعية والقت�صادية والثقافية، بل اإن بع�ض 

َنْجَوا  المهن والحرف كانت حكرا عليهن. ولعل خير نموذج ن�صوقه في هذا ال�صدد هو العريفة بنت 

التي حولت حياة ال�صعديين من البداوة اإلى الح�صارة واأثثت ملكهم واأ�صفت عليه �صفة المدنية �صواء 

وقامت  الدار  لهم  »زينت  المجهول:  الموؤرخ  عنها  قال  التي  وهي  الملب�ض،  اأو  الم�صرب  اأو  الماأكل  في 

.
)2(

بهمتهم فيها«
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الحماية  مرحلة  في  المغربية  للمراأة  االقت�سادية 

الفرن�سية«. 

على  ال�سوء  ت�سليط  اإلى  العمل  هذا  من  نهدف 

المراأة  مار�ستها  التي  االقت�سادية  االأن�سطة  بع�ص 

التي  بالحرف  والتعريف  تاريخها،  عبر  المغربية 

كانت من اخت�سا�ص الن�ساء، ونرمي اأي�سا اإلى اإبراز 

مدى اإ�سهامهن في توازن اقت�ساد االأ�سر. كما ن�سعى 

المغربية  المراأة  و�سع  متغيرات  عند  الوقوف  اإلى 

عمل  مجاالت  بتبيان  وذلك  الحماية،  حقبة  خالل 

المراأة التي تقل�ست اأو اندثرت، وتلك الجديدة التي 

مجاال  ف�سكلت  بالمغرب  اال�ستعماري  المد  واكبت 

بكرا امتد اإليه ن�ساط المراأة المغربية. 

1- مجاالت عمل �لمر�أة �لمغربية قبل 

مرحلة �لحماية :

ال��م��راأة  مار�ستها  ال��ت��ي  المهن  تق�سيم  يمكن 

بالمجال  ترتبط  مهن  اإل��ى  تاريخها  عبر  المغربية 

الفالحي في البوادي، وحرف �سناعية كانت تمار�ص 

كما  �سواء.  حد  على  والحوا�سر  بالبوادي  بالمنازل 

ن�سطت، في حاالت نادرة، في المجال التجاري، كبيع 

ال�سوف ب�سوق الغزل التي كانت مخ�س�سة للن�ساء 

ن�سطت  الذي  االأكبر  المجال  وكان  تطوان.  بمدينة 

فيه المراأة هو مجال االأعمال الخدماتية، كالنكافات 

وم�ستخدمات  وال��ق��واب��ل  والحنايات  والخاطبات 

الحمامات، الأن هذه المهن ترتبط بحاجيات الن�ساء 

الذي  المغربي  المجتمع  وعوائد  وتتما�سى  تحديدا، 

كان يرف�ص االختالط بين الجن�سين. 

على  وال��م��راأة  ال��رج��ل  بين  العمل  تق�سيم  ق��ام 

في  المنزلية،  باالأعمال  القيام  في  مهامها  ح�سر 

البيت. وهو  االأعمال خارج  الرجل بجل  تكلف  حين 

العطاء،  على  قدراتها  وقيد  المراأة  دور  هم�ص  ما 

للرجل.  التبعية  قوامها  حياة  ذلك  بموجب  فعا�ست 

واختلفت هذه الو�سعية باختالف المناطق والبيئات 

المراأة.  اإليها  تنتمي  التي  للعائلة  المادي  والو�سع 

ويمكن تق�سيم المهن التي مار�ستها المراأة المغربية 

وال�سناعية  الخدماتية  منها  اأ�سناف،  ع��دة  اإل��ى 

والتجارية وغير ذلك.

�أ( مهن خدماتية :

في  محوري  دور  للخاطبات  كان  الخاطبات:   -

�سماهن  اأن  غرو  وال  المغربية.  االجتماعية  الحياة 

؛ 
)5(

التقاليد« على  المحافظات  ب�»طائفة  لوطورنو 

كن  بل  الفتاة،  خطبة  على  يقت�سر  لم  دوره��ن  الأن 

 .
)6(

يحر�سن على اأدق التفا�سيل المرتبطة بالزفاف

والنكافات،  كالما�سطات  اأ�سماء،  عدة  حملن  وقد 

المعلمة  وك��ان��ت  ال��ع��رائ�����ص.  ي��زي��ن  ال��ل��وات��ي  وه���ن 

�سنة  عددهن  وبلغ  الرئي�سية.  الخاطبة  هي  النكافة 

فرقة،   15 على  يتوزعن  ام���راأة   77 بفا�ص   1923

دورهن  ويتجلى   .
)7(

البا�سا ل�سلطة  خا�سعات  وكن 

المحوري في كونهن م�ست�سارات في الزواج، بحيث 

»ال يفوت الن�ساء من جهتهن اأن يق�سدن الخاطبات 

اللواتي يعرفن جميع اأ�سر المدينة وي�ستطعن اإعطاء 

.
)8(

معلومات نفي�سة«

- م�صتخدمات الحمام: كانت الن�ساء، تما�سيا مع 

اأوقات  في  الحمامات  تلج  المغربي،  المجتمع  عوائد 

الرجال  قبل  من  ت�ستعمل  كانت  جلها  الأن  معينة؛ 

ال�ساعة  بين  معينة  اأوق��ات  »للرجال  فكان  والن�ساء، 

بح�سب  اأق��ل  اأو  اأك��ث��ر  اأو  ع�سرًا،  وال��راب��ع��ة  الثالثة 

الف�سول، ويخ�س�ص باقي اليوم للن�ساء. فاإذا دخلن 

اإلى الحمام مّد حبل على عر�ص الباب لالإ�سعار بذلك 

حتى ال يدخله رجل. واإذا اأراد اأحدهم اأن يقول �سيئا 

لزوجته فعليه اأن ينادي اإحدى م�ستخدمات الحمام، 
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.
)9(

وهن زنجيات، لتقوم بمهمة التبليغ« 

الحرفة  ه��ذه  خ��ل��دون  اب��ن  �سمى  ال��ق��واب��ل:   -

ب�سناعة التوليد؛ »وهي �سناعة يعرف بها العمل في 

الرفق  من  اأمه  بطن  من  االآدمي  المولود  ا�ستخراج 

في اإخراجه من رحمها وتهيئة اأ�سباب ذلك، ثم ما 

مخت�سة  وهي  نذكر.  ما  على  الخروج  بعد  ي�سلحه 

بالن�ساء في غالب االأمر لما اأنهن الظاهرات بع�سهن 

القائمة على ذلك منهن  على عورات بع�ص وت�سمى 

التوليد  القابلة على  . ولم تقت�سر مهمة 
)10(

القابلة«

كالتاأكد من  االأخرى،  المهام  ببع�ص  تقوم  كانت  بل 

عادة  اإل��ى  الوثائق  كتب  »ت�سير  اإذ  الفتيات؛  بكارة 

اأح��وال  باختبار  القابلتين  تدعيان  امراأتين  قيام 

الفتاة، فاإذا وجدتاها بكرا ت�سلمان لها �سهادة تثبت 

في  القابلة  مهمة  تجذر  على  ي��دل  وم��ا   .
)11(

ذل���ك«

 .
)12(

المجتمع المغربي ورودها في اأمثال العامة

وح�سلن  مهمة  مالية  عائدات  القابالت  حققت 

ن�ساء  قبل  م��ن  وخ�سو�سا  قيمة  م�ساعدات  على 

كل  القابلة  المولود  اأق��ارب  »يكرم  فكان  االأغنياء، 

كان  واإذا  الب�سارة  ذل��ك  وي�سمون  عليه  ق��در  بما 

ك�سوة  القابلة  منحوا  المترفين  من  المولود  اأه��ل 

الأمه  يقدم  روؤيته  ورام  المولود  لزيارة  اأتى  وكل من 

نقودا وي�سمون ذلك البيا�ص فاإذا كانت النف�ساء من 

واإال  للقابلة  اإليها  يقدم  ما  جميع  �سلمت  المالأ  اأهل 

 .
)13(

ا�ستاأثرت بذلك«

ال�سيدلة  ومهنة  القوابل  مهنة  تنظيم  تم  وقد 

والتطبيب وطب االأ�سنان في مرحلة الحماية ب�سدور 

عدد من الظهائر ال�سريفة، غير اأن هذه الن�سو�ص 

وقد   .
)14(

الم�سلمات القوابل  ت�سمل  لم  القانونية 

ا�ستثني تطبيب المغاربة من المهن التي تم تنظيمها 

فال  االأورب���ي؛  المعمر  على  خطورة  ت�سكل  ال  الأنها 

الطبية  االأع�ساب  بيع  وال  االأ�سنان  نزع  وال  ال��والدة 

ي�سكلون خطورة اأو م�سدر عدوى لالإن�سان االأوربي، 

وجودها  ب��داي��ة  منذ  اهتمت،  الحماية  اإدارة  الأن 

تودي  اأن  يمكن  التي  المعدية  باالأمرا�ص  بالمغرب، 

حياتهم  يم�ص  ال  ما  ظل  حين  في  االأوربيين  بحياة 

للم�سلمين  �سمحت  اأن��ه��ا  كما  ح�ساباتها.  خ���ارج 

بممار�سة هذه المهن لتغطية النق�ص في عدد االأطر 

كانت  التي  المهام  ب��داأت  فقد  ذلك  ورغم  الطبية. 

الحماية  حقبة  مع  ن�سبيا  تتراجع  القابلة  بها  تقوم 

فاأن�ساأت  بالمغرب،  الع�سري  للطب  اأ�س�ست  التي 

عددا من دور الوالدة التي بداأت تب�سر بتراجع مهنة 

اأهمية  اأدرك��وا  المغاربة  اأن  كما  التقليدية.  القوابل 

التوليد الع�سري ف�سمنوا دفتر المطالب الذي قدم 

ين�ص  بندا   1934 �سنة  يو�سف  بن  محمد  لل�سلطان 

على �سرورة اإن�ساء مدار�ص لتكوين القوابل. وبداأت 

اإلى  اأو�ساط االأعيان، يتجهن  الن�ساء، خ�سو�سا من 

الم�ست�سفيات التي اأن�ساأتها الحماية من اأجل الوالدة 

بها، في حين ظلت الوالدة التقليدية هي ال�سائدة في 

. و�سرعان ما انتقل تدريجيا هذا 
)15(

اأو�ساط العامة

حيث  العامة،  اإلى  الخا�سة  فئة  م�ص  الذي  التحول 

لوحظ، خ�سو�سا في اأواخر مرحلة الحماية، اإقبال 

�سكل  ما  وهو  الع�سري.  الطب  على  للن�ساء  متزايد 

ولوج  تتعود على  المراأة  التي جعلت  الو�سائل  اإحدى 

، وكان له تاأثير على التحوالت 
)16(

االأماكن العمومية

حقبة  اأواخر  في  المغرب  �سهدها  التي  االجتماعية 

الحماية وفي عهد اال�ستقالل.

- ال�صوافات: في نف�ص اإطار الدور العالجي الذي 

عند  يلجاأ،  المغربي  المجتمع  نجد  الن�ساء  مار�سته 

اأو  »الكزانة«  اأو  ب�»ال�سوافة«  عرف  ما  اإلى  الحاجة، 

»العوادة« اللواتي كانت لهن طرق خا�سة في العالج. 

يقومان  متداخلين  دورين  الن�ساء  هوؤالء  لعبت  وقد 
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ا�ستخدمت  فقد  والع�سوي؛  النف�سي  العالج  على 

ال  غام�سة  وطرقا  خا�سة  و�سائل  والعوادة  ال�سوافة 

يملك فك طال�سمها �سواهما بغية اإعادة االطمئنان 

اإلى النفو�ص.

ل��ل��م��راأة  ك��ان��ت  النف�سي  ال��ع��الج  ع��ن  وف�����س��ال 

ا�ستخدمتها  التي  باالأع�ساب  هامة  خبرة  المغربية 

في عالج المر�سى. وا�ستعانت اأي�سا باأع�ساء بع�ص 

يوهمن  »ن�ساء  العرافين  ومن  والمعادن.  الحيوانات 

من  �سياطين  مع  ب�سداقة  يرتبطن  باأنهن  العامة 

الحمر،  بال�سياطين  بع�سهم  ي�سمين  مختلفة،  اأنواع 

وعندما  ال�سود.  اأو  البي�ص  بال�سياطين  وبع�سهم 

يتطيبن  االأ�سياء  من  ب�سيء  يتنباأن  اأن  منهن  يطلب 

ال�سيطان  فيهن  فيدخل  ال��روائ��ح،  مختلفة  بعطور 

الذي دعونه ح�سب زعمهن، ويغيرن حينئذ اأ�سواتهن 

الذين  النا�ص  بفمهن...لكن  المتكلم  اأن��ه  ليوهمن 

والخبرة  العلم  ع��ن  ف�سال  باال�ستقامة  يتمتعون 

الوزان  وي�ستمر  م�ساحقات«.  الن�ساء  هوؤالء  ي�سمون 

العرافات  بها  توقع  التي  الملتوية  الطرق  �سرد  في 

الن�ساء في �سباكهن، وما يقمن به من اأعمال مخلة 

الجديدات  العرافات  ول��وج  كيفية  ويبرز  بالحياء، 

.
)17(

لطائفتهن

المهن  اأق��دم  من  البغاء  مهنة  تعتبر  البغايا:   -

وهو  ال��وزان  الح�سن  يقول  الن�ساء.  مار�ستها  التي 

يتحدث عن مدينة فا�ص: »وفيها اأي�سا دور عمومية 

تمار�ص فيها البغايا مهنتهن بثمن بخ�ص، تحت حماية 

. وقد ا�ستمرت 
)18(

رئي�ص ال�سرطة اأو حاكم المدينة«

ممار�سة الن�ساء لهذه المهنة في مرحلة الحماية. بل 

اإنها اأ�سبحت مقننة، وتم تجميع الممار�سات لها في 

لل�سريبة  الن�ساء خا�سعات  واأ�سحت  اأحياء خا�سة، 

وللمراقبة ال�سحية!!

اآخر  دورا  المغربية  المراأة  لعبت  العريفات:   -

يرتبط بما يمكن اعتباره دور الخبيرة، وهو ما عرف 

هذا  حملت  وقد  بالعريفة.  المغربي  المجتمع  في 

لكل  ومعرفتها  اطالعها  من  اليقين  »ل�سدة  اال�سم 

ولقد  عام.  ب�سكل  والمجتمع  خا�سة  الن�ساء  خفايا 

العي�ص،  اأنماط  تطور  مع  يتقل�ص  ال��دور  هذا  اأخ��ذ 

ولكنه ما زال قائما ب�سبب بقايا من االأ�سر التقليدية 

 .
)19(

التي ما زالت في حاجة اإلى مثل هذه الو�سيلة« 

جعل  ال��ذي  هو  التقليدية  لالأ�سر  اال�ستمرار  وه��ذا 

اإدارة الحماية تعتمد بدورها على العريفة من اأجل 

التوا�سل مع الن�ساء المغربيات وخا�سة في المجال 

تحت  يتم  المنازل  في  العالج  ك��ان  حيث  الطبي، 

.
)20(

مرقابة العريفة

دورا  المراأة  لعبت  ال��دور،  هذا  اإلى  وباالإ�سافة 

فكانت  النخا�سة  ميدان  في  الخبرة  بمجال  يرتبط 

ال��ج��واري  قيمة  ج��ي��دا  ت���درك  وق��ه��رم��ان��ة،  مقينة 

ت�ستغلهن ول�سالح  للبيع، وتعرف كيف  المعرو�سات 

مع  انقر�ست  المهمة  هذه  اأن  غير   .
)21(

تبيعهن من 

اإلغاء الرق.

ت�ستاأجر،  االأ���س��ر  بع�ص  كانت  ال��م��ر���ص��ع��ات:   -

تراجعت  وق��د  لمواليدها.  مر�سعة  الحاجة،  عند 

ب���داأت  ح��ي��ث  ال��ح��م��اي��ة،  م��رح��ل��ة  م��ع  المهمة  ه���ذه 

تلجاأن  الطبيعية  الر�ساعة  عن  العاجزات  االأمهات 

واأ�سبح  ا�سطناعية.  بطرق  اأبنائهن  اإر���س��اع  اإل��ى 

مو�سوع  الحماية  حقبة  في  المر�سعات  ا�ستئجار 

تنتقل  اأن  يمكن  التي  االأمرا�ص  من  للتخوف  نقا�ص 

اإدارة  اأدرج��ت  ولذلك  الر�سيع.  اإلى  المر�سعة  من 

للفتيات  تلقن  التي  المقررات  في  العمومي  التعليم 

في مدار�ص البنات كيفية اإعداد الر�ساعة والتربية 

ال�سحية لالأطفال، بغية الحفاظ على ما كان ليوطي 

يطلق عليه »الراأ�سمال الب�سري«. 
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في  المهنة  هذه  الن�ساء  مار�ست  ال�صيخات:   -

جل المدن المغربية، واختلفت اأ�سماوؤهن من مدينة 

وبلغ  بالعياطات  مراك�ص  في  ف�سمين  اأخ��رى؛  اإل��ى 

عددهن بها 30 �سنة 1923. واأطلق عليهن في �سال 

ا�سم الم�سمعات اللواتي كن يعزفن على اآلة الرباب 

 12 ب�  بالرباط  عددهن  وق��در  والطر،  والتعريجة 

بمدينة  الن�ساء  من  الفئة  هذه  و�سكلت   .
)22(

�سيخة

و»ال�سيخات«.  »المغنيات«  فا�ص طبقتين متميزتين: 

وقد اأدرك بع�سهن ال�سهرة لجمال �سوتهن في حين 

بمفاتنهن.  اأخ��ري��ات  حققته  ال��ذي  النجاح  ارتبط 

عائلية،  احتفاالت  ع��دة  في  »ال�سيخات«  و�ساركت 

كالزفاف، والختان، والعقيقة...وح�سلن بذلك على 

 .
)23(

موارد مالية مهمة

بع�ص  ل��دى  مهمة  مكانة  للمغنيات  ك��ان  لقد 

ال�سلطان  ومنهم  بالطرب،  المولعين  ال�سالطين 

له  »ك��ان  ال��ذي  ه�سام  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد 

ولوع بالطرب والنغمات المو�سيقية اتخذ لتعلم ذلك 

ال�ساوري  المعلم  لتعليمهن  جماعة من االإماء وعين 

اأمهر اأرباب ال�سناعة المو�سيقية في ع�سره فتعلمن 

بعده في ذلك  اأثره من  واقتفى  وبرعن في ذلك... 

المقد�ص موالنا الح�سن برد اهلل ثراه وكذلك  نجله 

.
)24(

حفيده اإمام ع�سرنا« 

- مهن ترتبط بالطبخ: ا�ستغلت فئة من الن�ساء 

بالطبخ في الوالئم. وتعتبر هذه الحرفة من المهن 

الحنطات؛  في  الن�ساء  فيها  انتظمت  التي  القليلة 

يقول لوطورنو عن الطباخة بفا�ص: اإنهم »كانوا من 

الجن�سين. كان الرجال قليلي العدد، حوالي ع�سرة، 

لكنهم كانوا يديرون الطائفة وهي الطائفة الوحيدة 

الن�ساء كلهن  المختلطة بفا�ص، ح�سب علمي. كانت 

زنجيات معتقات )...( وكن ي�ستغلن تحت م�سوؤولية 

ال��ت��رادات  اأي�سا  وج��دت  كما   .
)25(

ال��ط��ائ��ف��ة« اأمين 

فمثال  الك�سك�ص.  فتاالت  ثم  التريد،  يعددن  اللواتي 

حيث  بالر�سيف  مقر  الك�سك�ص  لفتاالت  كان  بفا�ص 

في  الراغبين  االأ�سخا�ص  طرف  من  ت�سغيلهن  يتم 

 .
)26(

اال�ستفادة من خدماتهن

ب( مهن �صناعية :

اختلفت المهن ال�سناعية التي مار�ستها المراأة 

المغربية بح�سب انتمائها للبادية اأو للحا�سرة. فقد 

كانت الن�ساء في الو�سط الح�سري ال يغادرن المنازل 

في  الت�سلية  ف��ي  طويال  وقتا  ويق�سين  ن���ادرا،  اإال 

�سطوح المنازل، وتجلت م�ساهمتهن االقت�سادية في 

ا�ستغالهن بالن�سيج والتطريز و�سنع بع�ص المالب�ص. 

كما ن�سطت بع�سهن في المجال التجاري، خ�سو�سا 

ت�سكل  الحاالت  هذه  وكانت  بالغزل،  منه  ارتبط  ما 

عمل  مجال  ك��ان  فقد  ال��ب��وادي  ف��ي  اأم��ا  ا�ستثناء. 

المراأة اأو�سع واأرحب بحيث مار�ست اأعماال فالحية، 

باالأعمال  والقيام  والماء  الحطب  جلب  جانب  اإلى 

المنزلية وال�سهر على تربية االأبناء. 

المراأة  ا�ستهرت  والغزالت:  ال�صوف  معدات   -

المغربية عامة واالأمازيغية خا�سة باإعداد ال�سوف. 

وا�ستطاعت  بها،  ال�سوف حرفة خا�سة  وكان غزل 

تنظيم اأنف�سهن في �سوق الغزل  الن�ساء في مراك�ص 

 .
)27(

التي كن يبعن فيها ما تنتجه اأيديهن من غزل

وظل اإعداد ال�سوف بالمغرب يتم وفق طرق تقليدية 

متوارثة، وغالبا ما ا�سطلعت المراأة بهذه المهمة اإلى 

جانب اأ�سغالها المنزلية، لذلك لم تنتظم الن�ساء في 

في  المعتمدة  الحنطات  من  العديد  وقامت  حنطة. 

اإنتاجها على ال�سوف. وكانت الن�ساء تقوم بعمليات 

الغ�سل والتبيي�ص والم�سط وال�سباغة، وقد ظلت كل 

لم  تقليدية  ال�سوف  اإع��داد  في  الم�ستعملة  الطرق 

. وكانت هذه االأعمال متوارثة. 
)28(

تتطور منذ قرون
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االأولية  ال��م��ادة  ال�سوف  وتجار  ال��غ��ازالت  ووف��رت 

ك�سناعة  االأن�سطة،  من  العديد  لقيام  ال�سرورية 

و�سكل  وغيرها.  وال����درازة  وال��زراب��ي،  المالب�ص، 

بالن�سبة  مهم  دخ��ل  م�سدر  الحرفة  بهذه  العمل 

ن�ساء  اأن  اإلى  ال��وزان  الح�سن  اأ�سار  بحيث  للن�ساء؛ 

ي�سنعن  ال�سوف:  خدمة  في  جدا  »ماهرات  اأف��زا 

منه البران�ص واالأك�سية الفاخرة، فيك�سبن هكذا من 

.
)29(

المال اأكثر مما يك�سبه الرجال« 

من  الحرفة  ه��ذه  ك��ان��ت  ال���زراب���ي:  ���ص��ن��اع��ة   -

من  ب���دءا  مراحلها  ج��ل  ف��ي  الن�ساء  اخت�سا�ص 

و�سوال  �سباغته  ثم  وغزله  وندفه  ال�سوف  غ�سل 

. ومع اأن الن�ساء المغربيات 
)30(

اإلى �سناعة الزرابي

الزرابي،  من  اأنواعا  اأبدعن  قد  الحماية  عهد  قبل 

معروفا  يكن  ولم  البلد  خارج  ت�سوق  تكن  لم  فاإنها 

لدى االأوربيين �سوى الزرابي الرباطية وزرابي الدار 

اإلى اأن �سناعة  اأ�سار جون لوي مييج  البي�ساء. وقد 

الزرابي ون�سج الحرير كان عمال ن�سائيا مخ�س�سا 

للحاجيات المنزلية ولي�ص للت�سويق، وتكلفت الن�ساء 

.
)31(

ب�سنع معظم المالب�ص الداخلية

ومع مرحلة الحماية تغير االأمر خ�سو�سا ما تعلق 

ن�سئت ور�سات تتولى �سناعة 
ُ
اأ ب�سناعة الزرابي؛ اإذ 

الزرابي وتوجيهها لالأ�سواق الخارجية بعدما تعرف 

الزبون االأوربي على هذه ال�سناعة التي كان يجهل 

جودتها واأ�سالتها قبل هذا التاريخ. فبداأت �سيرورة 

�سهرتها  ذاعت  اأن  اإلى  المغربية  بالزربية  التعريف 

للزرابي  ال�سانعات  الن�ساء  وت�سمى  االآف���اق.  ف��ي 

الزرابي من منطقة  واختلفت  قاَمات  الرَّ بالمعلمات 

والزواق  الم�ستعمل  ال�سوف  نوع  ح�سب  اأخرى  اإلى 

المتبع. 

زرابي  ق�سمين:  اإلى  المغربية  الزرابي  وتنق�سم 

البي�ساء  بالدار  ت�سنع  كانت  التي  وهي  ح�سرية، 

 ،1923 �سنة  بها  العامالت  عدد  بلغ  حيث  والرباط 

خ�سائ�ص  الزرابي  لهذه  وكانت   ،
)32(

�سانعة  360

االأمازيغيات،  الن�ساء  تنتجها  بدوية  وزرابي  مميزة. 

 .
)33(

زيان ن�ساء  تنتجها  التي  تلك  نماذجها  واأح�سن 

وا�ستطاعت المعلمات الزرابيات اإنتاج مجموعة من 

الزرابي المغربية متقنة ال�صنع عرفت باأ�سالة هذه 

ال�صنعة.

ونظرا الأهمية اإنتاج المغرب من الزرابي ورغبة 

في الحفاظ على اأ�سالتها، �سدر في 22 ماي 1919 

 ،
)34(

المغربية الزرابي  بطبع  يق�سي  �سريف  ظهير 

لم  ما  زربية  اأية  ت�سدير  الممكن  غير  من  فاأ�سبح 

ت�سدير  فتم  اأ�سالتها.  على  يدل  طابعا  تحمل  تكن 

وحققت  االأورب��ي��ة،  ال��دول  من  العديد  اإل��ى  الزرابي 

للن�ساء  ووف���رت   ،
)35(

ال��ت��وق��ع��ات ك��ل  ف��اق��ت  نتائج 

اآفاق �سغل مهمة، ومداخيل �ساهمن بها  المغربيات 

في تعزيز موارد االأ�سرة.

- التطريز والمالب�ض : يتكون الر�سيد المغربي 

والمكنا�سي  كالفا�سي  اأن��واع،  عدة  من  الطرز  من 

ترتبط  اأهم حرفة  الفن  ويعد هذا  الخ.  والرباطي، 

عرف  وقد  المنزل.  ف�ساء  وتاأثيث  اللبا�ص  بتو�سية 

خالل  ملحوظا  ارتفاعا  الفن  لهذا  الممتهنات  عدد 

اللواتي  الن�ساء  ع��دد  بلغ  فمثال  الحماية،  مرحلة 

�سنة  ام��راأة   1000 تطوان  بمدينة  الحرير  يطرزن 

 .
)36(

1923، كن يعملن في منازلهن

وقامت هوؤالء الن�سوة بطرز العديد من النماذج 

م�سلحة  حاولت  التي  الع�سرية  اأو  التقليدية  �سواء 

في  وج��وده��ا  تر�سيخ  االأه��ل��ي��ة  وال��ف��ن��ون  ال��ح��رف 

والِخَمارات  ال�ساي  كمناديل  المغربي،  اال�ستعمال 

ووجهت  والجالبيب،  والحماالت  النقود  واأكيا�ص 
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بع�ص المنتجات اإلى الت�سدير.

وا�ستغلت الن�ساء في الحوا�سر بتطريز البالغي 

»ال�سرابيل« وفق نماذج ت�سلم لهن من قبل المعلمين 

. و�سميت هوؤالء الن�صاء بالتيالت اللواتي 
)37(

ال�سناع

كن يطرزن» ال�سرابيل »بخيوط ال��ذه��ب ،وكانت 

.
)38(

اأغلبهن يهوديات

المغربية،  لل�سوق  االأوربية  المنتجات  غزو  ومع 

تراجعت الن�ساء ن�سبيا عن �سناعة بع�ص المالب�ص؛ 

م�سدر  ت�سكل  اأ�سبحت  الم�ستوردة  المالب�ص  الأن 

اإغراء لهن �سواء من حيث جودتها اأو من حيث تغير 

.
)39(

المو�سة والذوق

ج( مهام �لمر�أة �لقروية :

�سباقة  بالمغرب  ال��ق��روي��ة  ال��م��راأة  ك��ان��ت  لقد 

عملت  وقد  االأ�سر.  اقت�ساد  تدعيم  في  للم�ساهمة 

اإ�سافة  الحقل  في  الرجل  جانب  اإل��ى  القديم  منذ 

اإلى تحملها لجميع االأعمال المنزلية، وكانت المراأة 

الحوا�سر.  ن�ساء  من  وَج��َل��دا  �سبرا  اأكثر  البدوية 

باأنهن  َداَد����صْ  جبل  ن�ساء  و�سف  في  ال���وزان  كتب 

من  اأ�سواأ  لبا�سهن  كال�سياطين،  المنظر  »كريهات 

الحمير...  اأقبح من حالة  وحالتهن  الرجال،  لبا�ص 

من  ي�ستقينه  ال��ذي  ال��م��اء  ظهورهن  على  يحملن 

العيون، والحطب الذي يحتطبنه من الغابة دون اأن 

. يمكن اأن نفهم من 
)40(

ي�سترحن ولو �ساعة من نهار«

ظاهر كالم الوزان الحط من قدر هوؤالء الن�سوة اإال 

الثناء على �سبر المراأة  اأن هذا الو�سف في باطنه 

االأمازيغية وتجلدها وم�ساهمتها الفعالة في النهو�ص 

باالأ�سرة وم�ساطرة الرجل في تحمل االأعباء. فهذه 

االأو�ساف لم تاأت نتيجة تراخ اأو عجز عن االهتمام 

وقتا  الن�سوة  هوؤالء  تخ�سي�ص  عدم  اإن  بل  بالذات، 

اإهمال  اإل��ى  بهن  اأدى  ما  هو  باأنف�سهن  لالهتمام 

ذواتهن. اإن المراأة االأمازيغية مثال للت�سحية لدرجة 

اإنكار الذات!

االأم��ازي��غ��ي��ات  الن�ساء  بع�ص  ا�ستطاعت  ول��ق��د 

مثال  مالل  بني  ففي  حنطات،  في  اأنف�سهن  تنظيم 

حنطة،  في  الخبز  ي�سنعن  اللواتي  الن�ساء  تاأطرت 

اأمينة  1923، وانتخبن  55 امراأة �سنة  وبلغ عددهن 

بينهن  االأول��ي��ة  ال��م��واد  ت��وزي��ع  على  �سهرت  عليهن 

. وقد كان تاأثير االأمازيغ في الحياة 
)41(

ل�سنع الخبز

المتبعة  والعادات  الحنطات  تنظيم  وفي  الحرفية 

بين  م��ن  الح�سير  ن�سج  وك��ان   .
)42(

وا���س��ح��ا فيها 

على  ا�ستخدم  الأنه  القروية  للمراأة  الهامة  االأن�سطة 

المراأة  �سهرت  كما  المنازل.  فر�ص  في  وا�سع  نطاق 

على طحن الحبوب واإعداد الخبز وباقي المعجنات 

الحبوب  تقنية طحن  اإلى  االإن�سان  تو�سل  ومع  منه. 

بع�ص  في  الن�ساء  فاإن  المائية  الطواحين  بوا�سطة 

وهو  المهمة  بهذه  تخت�ص  ظلت  المغربية  المناطق 

حيث  حاحا.  منطقة  في  الوزان  الح�سن  الحظه  ما 

مع  الطاحونات  قلة  من  اأتعجب  دائما  »كنت  يقول: 

يعملن  الن�ساء  واأن  المياه،  من  الكثرة  هذه  وج��ود 

.
)43(

ذلك باأيدهن«

في  ا�ستغلت  ق��د  المغربية  ال��م��راأة  كانت  واإذا 

ا�ستثناء  �سكلن  الن�ساء  بع�ص  فاإن  مجاالت محددة، 

بولوجهن مجاالت ظلت تاريخيا حكرا على الرجال، 

كحالة فاطمة طمطم التي عا�ست في القرن التا�سع 

.
)44(

ع�سر  بمكنا�ص وبرعت في فن تزويق الخ�سب

2( خروج �لمر�أة للعمل ومتغير�ت مرحلة 

�لحماية :

المراأة  اأن  بوت�سي�ص  القادري  االأ�ستاذ  بين  لقد 

الحقوق  مه�سومة  ك��ان��ت  المرابطي  الع�سر  ف��ي 

. وقد 
)45(

وكانت النظرة الدونية اإليها هي المتحكمة
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اأن  اإلى  الع�سور الالحقة  النظرة في  ا�ستمرت هذه 

ت�سافرت  حيث  الحماية،  حقبة  في  تتراجع  ب��داأت 

ن�سبيا  المغربية  ال��م��راأة  لتتجاوز  متعددة  عوامل 

العملية  الحياة  وتلج  التاريخيين  والتهمي�ص  القهر 

والعلمية. 

لقد الحظ اأكثر من مهتم مدى ا�ستفادة الن�ساء 

؛ حيث اإن االإ�سالح 
)46(

من الوجود الفرن�سي بالمغرب

للن�ساء  الج�سدية  العقوبة  األ��غ��ى  ال��ذي  الق�سائي 

ا من  �ساهم في اإعطاء المراأة المغربية ن�سيبا مهمًّ

وتتحرر جزئيا من  اآرائها  تعبر عن  الحرية، جعلها 

ال�سرط  هياأ  ما  وهو   .
)47(

للرجل التاريخية  ال�سلطة 

المرحلة  هذه  في  لتلعب  المغربية  للمراأة  المالئم 

اأدوارا طالئعية في العديد من المجاالت. 

فر�ست الحاجة الما�سة اإلى اليد العاملة خروج 

المراأة اإلى العمل؛ اإذ �سهدت حقبة الحماية �سنوات 

اإثر  خ�سو�سا  العاملة  اليد  على  الطلب  فيها  ا�ستد 

ي�سهد  لم  التي  الكبرى  االأ�سغال  ل�سيا�سة  نهجها 

المغرب  وتحول  تاريخه.  عبر  لها  مثيال  المغرب 

ال��ط��رق وال��م��وان��ئ  ل��م��د  اإل���ى ور����ص كبير  خ��الل��ه��ا 

المدن  وب��ن��اء  وا�ست�سالحها  االأرا����س���ي  وتمهيد 

الوجود  توطيد  واكبت  التي  االأع��م��ال  من  وغيرها 

تخللتها  المرحلة  هذه  اأن  على  عالوة  اال�ستعماري. 

اإر�سال  عنها  تمخ�ص  التي  االأول��ى  العالمية  الحرب 

باأوربا،  القتال  جبهة  اإل��ى  المغاربة  من  كبير  عدد 

العاملة.  اليد  في  بينا  نق�سا  خلف  ال��ذي  ال�سيء 

اإدم��اج  الطرق  بكل  اال�ستعمار  منظرو  ح��اول  وق��د 

رفع  �سيا�سة  بنهج  ال�سغل  �سوق  المغربية في  المراأة 

ا�ستهالك االأ�سر المغربية واإخراجها من االقت�ساد 

المغربية  ال��م��راأة  فخرجت  ال��م��وروث.  االكتفائي 

اال�ستعماري  االقت�ساد  في  لت�سارك  تقوقعها  من 

الفالحي وال�سناعي. وعلى  المجالين  وبخا�سة في 

العامالت  ع��دد  بلغ  فقد  الح�سر  ال  المثال  �سبيل 

 6782:  1937 �سنة  في  ال�سمك  ت�سبير  في م�سانع 

في  الرجال  عدد  بكثير  يفوق  عددهن  وكان  عاملة 

هذا الن�ساط االقت�سادي الذي كان عدد الذكور به 

 .
)*(

967 عامال

تاريخيا  ظلت  مجاالت  في  الن�ساء  ا�ستغلت  كما 

حكرا على الرجال، كا�ستغالهن في المناجم  حيث 

وقمن  المناجم،  في   1952 �سنة  ام��راأة   68 عملت 

العامالت داخل  الن�ساء  باأعمال �ساقة. وتطور عدد 

المناجم ليبلغ �سنة 1955 : 496 عاملة مقابل 890 

 .
)48(

من العمال الذكور

يتعاطين  ي��ك��ن  ل��م  ال��م��دن  ن�����س��اء  اأن  وم��ع��ل��وم 

تغيرت  الحماية  مرحلة  مع  لكن  الفالحي،  الن�ساط 

هذه القاعدة، حيث اأ�سبح المعمرون، في الموا�سم 

يلجاأون  العاملة،  اليد  على  الطلب  فيها  ي�ستد  التي 

واأي�سا  والن�ساء  الرجال  من  المدن  من  جلبها  اإلى 

المدن  ج��ل  ف��ي  ا�ستهرت  »م��واق��ف«  م��ن  االأط��ف��ال 

المغربية لت�سغيل اليد العاملة المو�سمية.

في  االأورب��ي��ة  ال��ب��ورج��وازي��ة  ا�ستقرار  و���س��اه��م 

المغرب وحاجتها اإلى خادمات البيوت في ممار�سة 

عدد كبير من الن�ساء المغربيات لهذه المهنة. وقد 

كبيرا  دورا  االأوربيين  بيوت  في  الخادمات  لعبت 

المغربي  المجتمع  اإلى  االأوربية  العوائد  ت�سريب  في 

باالأ�سرة  واالهتمام  والتطبيب  والملب�ص  الماأكل  في 

وغيرها من االأمور التي �ساهمت في خلق االألفة بين 

باأ�سباب  المغربيات  فاأخذت  واالأوربيين.  المغاربة 

في  الع�سرية  الطرق  واتباع  ال�سحي  الو�سع  تغيير 

المرتبطة  االأم��ور  من  وغيرها  والتعليم  التطبيب 

التعاونيات  اإن�����س��اء  �ساعد  كما  ال��ع��ام��ة.  بالحياة 

*-Bulletin Economique du Maroc, avril 1938, p. 120
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التلميذات  تنتجها  التي  الحرفية  المنتجات  لبيع 

المتمدر�سات وقدماء التلميذات والن�ساء المتزوجات 

 على 
)49(

وتحقيقهن لبع�ص الربح من بيع منتجاتهن

اإخراج المراأة من عزلتها لتلج عالم ال�سغل. 

وكان لرجال الحركة الوطنية دور مهم في انت�سال 

الحياة  في  واإدماجها  عزلتها  من  المغربية  المراأة 

مختلف  في  باإ�سراكها  وال�سيا�سية  والعملية  العلمية 

اأ�سكال الن�سال ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي 

المطالبة  بنود  من  بند  المراأة  تحرير  اأن  معتبرين 

باال�ستقالل والعمل على تحقيقه. كما �ساهم التعليم 

رن بع�ص المهام  بدوره في تغيير حياة المراأة، فَع�سْ

 ،
)50(

القوابل القدم كمهنة  التي كانت تمار�سها منذ 

اأح��دث��ت  ح��ي��ث  للعمل،  ج��دي��دة  اآف��اق��ا  ل��ه��ا  وف��ت��ح 

تخ�س�سات من اأجل تكوين المعلمات والممر�سات 

.
)51(

والمر�سدات ومعلمات الحرف

وتبرز االإح�سائيات التي اأنجزتها اإدارة الحماية 

للمراأة،  المهني  الو�سع  تغير  مدى  ال�سكان  لتعداد 

وهو ما يتبين من الجدول التالي:

اإح�سائيات المغربيات الن�سيطات ما بين �سنوات 

)52(

1931 و1936 و1952 

193119361952الن�ساط االقت�سادي/ ال�سنة

570316.111771.165الفالحة

76605-المناجم

30--المعادن

208131110مواد البناء

16024140البناء

21026135 ال�سناعة الكيميائية

33114919790التغذية

840727.28748.140الن�سيج

1.6971.86516.450المالب�ص

75475-�سناعة الجلد

55--الخ�سب

50--ن�سر الكتب

5650.12315.205نقل وتفريغ الب�سائع

6.080--غير محدد جيدا

1.9434.7762.430تجارة

8.8167.45344.130خدمات

125--العمل في المكتب

345--العمل االإداري

160--حر�ص

28.58766.840920.010المجموع
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في  ال��م��راأة  ا�ستمرار  االإح�سائيات  ه��ذه  تبين 

تاريخيا مع  فيها  ا�ستغلت  التي  المجاالت  العمل في 

ولوجها مجاالت جديدة للعمل. 

التي  االأن�سطة  قمة  الفالحي  الن�ساط  يحتل 

مار�سته  عمل  وهو  المغربية.  المراأة  بها  ا�ستغلت 

الن�ساء تاريخيا في البوادي، والجديد هو ممار�سته 

اليد  في  النق�ص  لتغطية  الحوا�سر  ن�ساء  قبل  من 

االرتفاع  ويرجع  الم�ستوطنين.  �سيعات  في  العاملة 

خانة  �سمن  المح�سيات  الن�ساء  ع��دد  في  الكبير 

الفالحة ل�سنة 1952 )771.165( اإلى كون اإح�ساء 

لم  اللواتي  الفالحين  وبنات  زوج��ات  �سمل   1952

يبين امتهانهن الأية حرفة، في حين اأن هذا االإجراء 

.
)53(

لم يتم اتباعه في االإح�ساءات ال�سالفة

في  والمالب�ص  الن�سيج  �سناعة  في  العمل  وياأتي 

ب��دوره  وه��و  الفالحي،  العمل  بعد  الثانية  المرتبة 

من االأعمال التي ا�سطلعت المراأة بالقيام بها منذ 

ت�سجيع  على  اإال  الحماية  اإدارة  تعمل  ولم  القديم 

هذا التوجه. اأما عمل الن�ساء كخادمات في البيوت، 

فاإنه يحتل الرتبة الثالثة. ومعلوم لدى كل المهتمين 

بتاريخ المغرب في مرحلة الحماية العدد الكبير من 

حاجيات  لتلبية  المهنة  بهذه  عملن  اللواتي  الن�ساء 

عدد  ارتفاع  اأما  لهم.  الخدمات  وتوفير  االأوربيين 

الن�ساء المح�سيات �سمن خانة نقل وتفريغ الب�سائع 

القطاع،  ه��ذا  ف��ي  ا�ستغلن  كونهن  اإل��ى  يعود  ف��ال 

هذه  �سمنوا  االإح�ساء  رج��ال  ك��ون  اإل��ى  يرجع  بل 

الخانة كل المياومين من الن�ساء والرجال الذين لم 

.
)54(

ي�ستطيعوا تحديد عملهم ب�سكل جيد

المراأة  ولوج  اأي�سا  الجدول  وي�ست�سف من قراءة 

والحر�ص  االإداري  كالعمل  لل�سغل،  جديدة  مجاالت 

كما  للتعليم.  مبا�سرة  نتائج  وه��ي  الكتب،  ون�سر 

اقتحمت مجاالت ظلت تاريخيا حكرا على الرجال، 

والمناجم  وال��م��ع��ادن  والخ�سب  الجلد  ك�سناعة 

والبناء. ومع اأن عدد الن�ساء اللواتي عملن في هذه 

القطاعات قليٌل، فاإنهن كن رائدات في مجاالتهن.

تدريجي  ب�سكل  تم  ال�سغل  عالم  المراأة  ولوج  اإن 

في  الواردة  االإح�سائيات  توؤكده  ما  وهو  ت�ساعدي، 

الجدول اأ�سفله : 

�سمن  ون�سبتهن  الن�سيطات  الن�ساء  مجموع 

)55(

مجموع الن�ساء

يتبين من هذا الجدول االرتفاع التدريجي لن�سبة 

الن�ساء العامالت والن�سيطات �سمن مجموع الن�ساء. 

 ،1931 �سنة  االأل��ف  في   11 الن�سبة  كانت  فبينما 

تطور  وهو   .1952 �سنة  االألف  في   245 اإلى  و�سلت 

عمل  اإزاء  المغربية  العقلية  في  تغير  عن  ينم  مهم 

االأر�سية  هياأت  التي  ال�سروط  في  وتبدل  ال��م��راأة 

المنا�سبة لخو�ص المراأة لغمار العمل.

خال�ســة :

في  كبير  ت��ح��ول  الحماية  حقبة  م��ع  وق��ع  لقد 

بها  ت�سطلع  المغربية  ال��م��راأة  كانت  التي  المهام 

ن�سبة الن�سيطات في االألفعدد الن�صاء الإجماليعدد الن�ساء الن�سيطاتال�سنوات

193125.5902.274.100‰ 11

193666.8402.919.500‰ 23

1952920.0103.750.930‰ 245 
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جديدة  م��ج��االت  ال��م��راأة  ول��ج��ت  حيث  ت��اري��خ��ي��ا، 

تعبئة  في  الوطني  والفكر  التعليم  و�ساهم  للعمل. 

الراأي العام المغربي لتقبل تعليم المراأة وخروجها 

للعمل. فاأقبلت على العمل في العديد من المجاالت 

اآفاقا  للمغربيات  الحماية  اإدارة  وفتحت  الجديدة. 

رحبة للعمل؛ وذلك عندما تكلفت م�سلحة الحرف 

الحرف  بع�ص  في  ال��روح  ببعث  االأهلية  والفنون 

العمل  بتو�سيع  اأو  ك��ال��ط��رز،  من�سية  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

كالزرابي.  اإليها  ُيلتفت  يكن  لم  اأخ��رى  حرف  في 

من  واك��ب��ه  وم��ا  االإم��ب��ري��ال��ي  المد  اأن  على  ع��الوة 

توطين لالقت�ساد اال�ستعماري ا�ستوجب يدا عاملة 

للم�ساهمة  الن�ساء  من  ا  مهمًّ ع��ددًا  جلب  كثيرة، 

اال�ستعمار  اأخرج  وبذلك  االقت�سادية.  الحياة  في 

الفرن�سي المغرب من عزلته الن�سبية ودمجه ق�سرا 

ب�سكل  اأثر  ما  وهو  الغربي،  الراأ�سمالي  النظام  في 

اأ�س�ست  لقد  المغربية.  المراأة  و�سع  على  مبا�سر 

التي  والتطورات  التحوالت  لجل  الحماية  مرحلة 

من  نهلها  نتيجة  المغربية  ال��م��راأة  حياة  عرفتها 

في  االأوربية  المراأة  م�ساهمة  ومن  الغربية  الثقافة 

الحياة االقت�سادية.
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ق�صور الحروف: 

�لأ�صو�ت �لخفية كثيرة فلو حاول كاتب �أن يكتب 

�للهجات مما يجري على ل�صان �لعو�م لأعوزته �لحروف 

�لهجائية �لمحدودة عن ت�صوير ما ي�صمع من �أ�صو�ت 

�لتي  �أ�صو�تها  بغير  غيره  لقر�أها  كتب  ولو  ونبر�ت، 

�للهجات  �أر�ده��ا و�صمعها �لكاتب، وقل مثل هذ� في 

فاإن  و�أ�صعارهم،  �أقو�لهم  �إلينا من  �لمنقولة  �لعربية 

ما  غير  على  لكان  �أفو�ههم  من  �صمعناه  لو  ما  منها 

قد  مما  �أيدينا  بين  ومتو�رث  م�صطور  مما هو  نقروؤه 

كتبوه في �لجاهلية وعلقوه على جد�ر �لكعبة.

خ�صوع اللغة للتطور:

�لمقررة،  �لحياة  �صنن  من  و�لتبدل  و�لتطور 

و�للغة �أقرب للخ�صوع لهذه �ل�صنة، ومن �لمقرر لدى 

علماء �لجتماع �أن للبيئة تاأثيرً� على حياة �ل�صاكنين 

ل�صانه،  على  بيئته  �أثر  �لإن�صان  على  ويظهر  فيها، 

ف�صوت �لبدوي من �أهل �لوبر هو غير �صوت �لمدني 

�لو��صع  �لف�صاء  �أمامه  فالبدوي  �لمدر،  �أه��ل  من 

مح�صور  و�لمدني  �أن��دى.  �صوته  يكون  �أن  فيقت�صي 

ب�صوته بين جدر�ن �لمنازل، ويختلف عنهما �صاكن 

�لجبل وعمن بيئته �صاطئ �لبحر.

في  و�للهجات  �لأ�صو�ت  بين  �لتقارب  ولوجوب 

�أد�ء  بطريقة  �لكريم  �لقر�آن  �هتم  �لنا�س  حديث 

باأ�صو�تهم  �لبادية  من  �لقادمين  ف��اأدب  �ل�صوب، 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ   فقال  �لمرتفعة 

في اللغة العربية

اأ�صوات ال حروف لها
الدكتور: عبد الوهاب محمود الكحلة 

كلية �لتربية - ق�صم �لقر�آن �لكريم -

جامعة �لمو�صل

توطئة وتمهيد:

الكالم  فيها  و�سيبقى  النا�س،  األ�سنة  بين  العليا  المنزلة  تبواأت  وبها  العزيز  الكتاب  لغة  العربية 

ف�سيحاً، والبحث م�ستمراً عما تخفي من ركازها وكنازها وظواهرها ومطوياتها. ومن المقرر اأن كل 

جماعة من الجماعات الب�سرية قد توا�سعت على تحديد لغة التفاهم بينها، وا�سطلحوا في كتاباتهم 

العرب، ولما  الدال عليه، وكذلك ا�سطلح  الهجائية ب�سوته  الحروف  على ربط �سورة كل حرف من 

كانت الأ�سوات غير محدودة لذلك لم ي�ستطيعوا اأن  ي�سعوا لكل �سوت حرفاً ، فاقت�سروا على و�سع 

الحروف الهجائية الت�سعة والع�سرين لتدل ب�سورتها على الأ�سوات الظاهرة دون الخفية منها لئال 

ينوء اأهلها بتعلمها.
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�لأج�����س،  �صوته  م��ن  �ل��ب��دوي  ليغ�س   
چ��� ہ  

ۅ   ۋ   چ   �أ�صو�تهم،  يغ�صون  �لذين  وم��دح 

يغفل  ول���م   .
���

چ  ېې   ۉ   ۉ   ۅ  
�بنه  يعظ  وهو  ن�صائحه  توجيه  في  لقمان عن هذ� 

 .
فقال چ  حت  خت  متىت  چ���

تفرع اللغات وتباينها:

يطر�أ  م��ا  بح�صب  غيرها  ع��ن  لغة  ك��ل  وتتباين 

عليها من تطور فهي �أ�صبه في تفرعها بجذع �صجرة 

و��صتغلظت  و��صتدت  �لمتفرعة،  �أغ�صانها  �متدت 

قائم  بالفرع  فاإذ�  �لأ�صل  �لجذع  �إلى  �أقرب  لتكون 

�أمة قائمة  �لأ�صل و�صارت كل جماعة  وكاأنه  بنف�صه 

لوحدها، وهكذ� ن�صاأت �للغات وتباينت. و�لذي يزيد 

وقلة  �ل��دي��ار،  بعد  بع�صها  ع��ن  �للغات  تباعد  م��ن 

�لقوم  �نزوى  فكلما  �لأقو�م،  بين  و�لتز�ور  �لتو��صل 

�صعة  ز�دت  �لأر�س  وجه  على  وتباعدو�  ديارهم  في 

�لتفاهم  عن  بعدً�  ف���ازد�دو�  �لأل�صنة،  بين  �ل�صقة 

�صياحته  في  �لقرنين  ذو  وج��د  وق��د  �لآخ��ري��ن،  مع 

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   چ   �لقوم،  �أولئك  مثل 

 .
ۅ  ۅ  ۉ   چ���

بين  �للهجتين  فاختالف  درج���ات،  وللتباعد 

مدينتين  بين  مما  �أق��ل  و�ح��دة  مدينة  من  قريتين 

�أقل مما  متجاورتين كالب�صرة و�لكوفة مثاًل، وهذه 

و�لجز�ئر،  وم�صر  كالعر�ق  متباعدين  قطرين  بين 

عليها  تطاول  �إذ�  �للغات  عليه  تكون  مما  �أقل  وهذه 

مرور �لزمن، كالم�صرية و�لحميرية،�أو مرور �لقرون 

يزد�د  وهكذ�  و�لعبر�نية  �لعربية  بين  كالختالف 

�لختالف حتى يبلغ �أق�صاه.

اأثر االختالط بين االأقوام: 

�أما �لختالط فهو من �أكبر ما يحقق قانون )�لغلبة 

لالأقوى( وقد تهياأ ذلك للعرب حيث كانت مكة قبلة 

ويجرونها  �أهلها  بلغة  فيتاأثرون  �إليها  يفدون  �لأقو�م 

�أثر هذ� �لجتماع  �أدركو� قديمًا  �أل�صنتهم، وقد  على 

بين �لنا�س فاأقامو� في �لمربد وعكاظ ومجنة وذي 

لتحقيق  للحج  �لنا�س  قدوم  �أي��ام  موؤتمر�ت  �لمجاز 

�لتمازج و�لختالط بينهم، ودعتهم طبيعة �لجتماع 

�إلى �لمقار�صة بالقول، و�لمبادهة بال�صعر، و�لمباهاة 

ج��در�ن  على  كالمهم  يعلقون  ور�ح��و�  بالف�صاحة، 

�لكعبة، فكان لذلك �أثر في تهذيب �للغة وتوحيد �لكلمة 

�لقبائل  في  فتنت�صر  �لو�فدة  �لقبائل  تن�صرها   حيث 

لهجتهم، وبذلك تندثر وتتال�صى �ألفاظ و�صعها �أهلها  

لأنف�صهم مما قد يجهلها غيرهم. ولذلك �أحرق �صيدنا 

عثمان �ل�صحف ذ�ت �لقر�ء�ت �لمختلفة وعمل على 

��صتن�صاخ �لم�صحف ون�صره بين �لم�صلمين في مدنهم 

 
���

ومكة و�لب�صرة  و�لكوفة  و�ل�صام  كاليمن  �لبعيدة 

ليجمعهم على قر�ءة و�حدة.

قادمون  وهم  للنا�س  �لحج  فري�صة  فو�ئد  ومن 

من كل فج عميق لي�صهدو� منافع لهم تحقيق و�صيلة 

�أ�صمى منفعة هي  �لتفاهم بينهم بلغة و�حدة، ولعل 

تحقيق ر�بطة �للغة  �لو�حدة، ولئال تت�صتت �لأل�صنة 

وتزد�د �صقة �لجهالة وحد �هلل ل�صان �لأمة فاألزمهم 

�صبيل  �أقوى  هي  �لعبادة  ولغة  �لقر�آن،  بلغة  �لعبادة 

�إلى توحيد �لل�صان. وما هذ� �لبحث �إل جمع لأ�صتات 

متفرقات لإبد�ء جانب من جو�نب تلك �لمنزلة. 

عملية الكتابة: 

ب�صور  �لأ���ص��و�ت  ت�صوير  ه��ي  �لكتابة  عملية 

كل  و���ص��ورة  عليها،  �أهلها  ت��ع��ارف  �لتي  �ل��ح��روف 

قد  �لعربية  و�للغة  دللتها،  �لمخيلة  في  لها  حرف 

بنيت على ت�صعة وع�صرين حرفًا، ولكل حرف �صوته 

في  �لعقلية  �لعملية  �لعلماء  ف�صر  وق��د  ومخرجه. 

�لكتابة و�لقر�ءة، فالحو��س �لخارجية -ونحدد ههنا 
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حا�صة �لب�صر- تر�صد ما في �لمخيلة فتف�صر رموز 

مخيلته  في  و�صوتها  معناها  على  ودللتها  �لكتابة 

فيك�صف �لعقل عن �صوت حروفها بعد �أن حفظت في 

�لمخيلة من قبل بالتعلم فاإذ� بها �صبيل من �صبل نقل 

 .
���

�لمعرفة وتبادل �لأفكار بين �لب�صر

ب��اإدر�ك  �لكتابة  من  �لمعرفة  �كت�صاب  و�صبيل 

و�لنظر  �أ�صو�تها،   على  �لمر�صومة  �لحروف  دللة 

�لح�صيف في �للغة �لعربية يقفنا على مظاهر كثيرة 

وقد  عليها،  �لمر�صومة  حروفها  تدل  ل  �أ�صو�ت  لها 

ل يوجد لها حرف يدل عليها،ومن هنا كان �ل�صبيل 

�لحروف  لعجز  م�صافهة  �للغة  تتلقى  �أن  �لأق���وم 

بالأ�صو�ت  �لإح��اط��ة  عن  محدودة  وه��ي  �لمعدودة 

�للغة  لناءت  حرفًا  �صوت  لكل  ر�صمو�  ولو  �لعديدة 

بحروفها. 

�صنعر�س  �لتي  �للغوية  �لظو�هر  تف�صير  وف��ي 

في  �لأل�صنة  �خ��ت��الف  يتبين  �لبحث  ه��ذ�  ف��ي  لها 

في  �لختالف  �أ�صباب  عن  و�لك�صف  بالكلمة  �لنطق 

�للهجات. 

اختالف اللهجات: 

نا�صئ من  و�أكثرها  �لظو�هر �ل�صوتية كثيرة  �إن 

�أو من تالقي �لحروف  �جتماع �لحروف �لمتقاربة، 

�لمتنافرة �أو �لثقيلة �أو �لكلمة �لمقروءة بغير حروفها 

تدل  لها حروفًا  ير�صمو�  لم  �أ�صو�ت  وحركاتها فهي 

�لهمزة  وت�صهيل  و�لإ�صمام  و�ل��روم  كالإمالة  عليها 

وغيرها، وقد �أفا�س علماء �للغة في �لكالم عن كل 

ظاهرة من هذه �لظو�هر �إل �أنهم لم يتعر�صو� �إلى 

حاجة �للغة �إلى حروف لتدل على تلك �لأ�صو�ت في 

هذه �لظو�هر �للغوية، ولي�س هذ� �لنق�س بالأ�صو�ت 

ثلمة في �لعربية فاإن من يتتبع �لكلمات في �لأل�صنة 

�لمختلفة يجد �بتعاد كثير من �لأ�صو�ت عن �صورة 

حروفها.

و�لغاية من هذ� �لبحث �أن نح�ّس على تلقي �للغة 

م�صافهة تع�صيدً� لتعلمها قر�ءة، وقديمًا �أنكرو� على 

من يعتمد �أخذ �لعلم من �ل�صحف  بنف�صه فحكمو� 

على �أوهامه بالت�صحيف. 

�للغوية  �لظو�هر  عر�س  عند  �أوجزنا  وقد  هذ� 

�لتز�مًا  مجماًل  �لبحث  فجاء  تف�صيله  يجب  فيما 

مما  بد  ل  �إذ  محدودة  ب�صحائف  �لبحث  بتحديد 

لي�س منه بد.

تف�صير بع�ض الظواهر اللغوية 

ظاهرة االإمالة:

�صكون  من  يعتوره  ما  بح�صب  �صوته  حرف  لكل 

مختلفة،  �أ�صو�ت  له  فتكون  مد،  حرف  �أو  حركة  �أو 

و�أن��ت  يعلمني،  )ل��م  نحو  في  مثاًل  �لميم  ك�صوت 

�لو�صط  هي  و�لحركة  يعلمونني(.  وه��م  تعلمني، 

بينها، ومن هنا ن�صاأ ميل �لل�صان �إلى �لحالة �لو�صطى 

ل�صهولتها. 

�لكلمة  ف��ي  �لأ���ص��و�ت  بين  �لتقريب  �صبل  وم��ن 

��صتعالء  �صوتها  في  فالألف  �لياء.  �إلى  �لألف  �إمالة 

و��صتطالة، و�لل�صان يت�صعد عند �لنطق بها وي�صتعلي، 

و�لياء فيها ت�صفل و�نحد�ر، وليتقارب �ل�صوتان �أمالو� 

بالألف نحو �لياء بفتحة قريبة من �لك�صرة، فالفتحة 

مجتز�أة من �لألف، و�لك�صرة مجتز�أة من �لياء.

الق�صور عن ت�صوير االمالة: 

�لكتابة  في  �لتنفيذ  ع�صيرة  ممالة  �لكلمة  ر�صم 

لعتماد ذلك على �صوت لي�س له �صورة في حروف 

�لمعجم فهي لي�صت بك�صرة مح�صة ول بفتحة مح�صة، 

لالإ�صعار  �لألف  قبل  ما  على  ك�صرة  و�صع  ي�صح  ول 

بالإمالة �إذ �لحرف ل يجتمع عليه حركتان. 
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ولالإمالة دو�ع كثيرة منها �لتخفيف وميل �لل�صان 

�لكلمة  بالإمالة معان في  �ل�صهولة، وقد يتحقق  �إلى 

گ   ک   چ   تعالى:  ق��ول��ه  ذل��ك  م��ث��ال  �ل��و�ح��دة 

نقول  �لأل���ف  م��ع  �لميم  فتح  ففي   .
چ��� گ  

من  �ل�صفينة  لجري  مكان  ��صم  وه��و  )َم��ج��ر�ه��ا( 

�لفعل �لثالثي )جرى َمجرى(. وفي �صم �لميم مع 

�لفعل  من  فاعل  ��صم  وهو  )ٌمجريها(  نقول  �لياء 

�لرباعي )�أجرى مجري( وهو �هلل تعالى، و�إذ� قرئ 

يتحقق  �ل��ر�ء  ك�صر  مع  �لأل��ف  �إمالة  و  �لميم،  بفتح 

��صم �لفاعل و��صم �لمكان معًا فتكون �لقر�ءة )ب�صم 

 قد جمعت �ل�صيغتين. 
��� 

�هلل َمجريها(

وللقر�ء ن�صيب و�فر من �لإمالة في �آيات �لكتاب 

تكون  قد  و�لإمالة  معروفة   دقيقة  باأ�صو�ت  يوؤدونها 

متو�صطة �أو �صديدة وهي �لمح�صة وت�صمى بالإ�صجاع، 

�أم��ال   
چ��� ٺ  ٺ   ٺ   چ  تعالى:  قوله  وف��ي 

و�أم��ال��ه��ا   
��1�  

ب��ي��ن( )ب��ي��ن  �إم��ال��ة  �لأل���ف  بع�صهم 

يوم  )مليك  ق���ر�ءة  وف��ي   
����

بليغة �إم��ال��ة  بع�صهم 

 ما ي�صفع له في �إمالته �لبليغة، و�أمثلتها 
���� 

�لدين(

ل تح�صى عدً� لكثرتها في كتاب �هلل �لعزيز.

لم�صائلها  تف�صيل  �للغة  م�صنفات  في  ولالإمالة 

وبيان لأحكامها ومو��صع جو�زها، و�لحروف �لمانعة 

لها، ولكن لم يتعر�صو� �إلى حاجة �لكلمة �إلى حرف 

ي�صور تلك �لظاهرة للدللة عليها فهي تتلقى م�صافهة 

من �لأفو�ه؛ �إذ ل �صورة مر�صومة لها من �لحروف.

�صوت الميم وقوتها: 

ومخرجها  �ل�صفوية،  �لأح��رف  من  حرف  �لميم 

بانطباق �ل�صفتين وقد ت�صحبها غنة من �لخي�صوم. 

وللميم غلبة على �لحروف �لمجاورة لها ل�صدة نبرتها، 

قوله  نحو  عليها  تقدمت  �إذ�  ميم  �إل��ى  تقلب  فالباء 

)�إرك��م  فتقر�أ   
����

چ  ہ   ہ   چ   تعالى 

معنا(، وي�صحب هذ� �لإدغام غنة معروفة.

�لباء  مع  جليًا  �صوتها  ظهر  �لميم  تقدمت  و�إذ� 

 
چ���� ڀ   ڀ   پ   چ   تعالى  قوله  مثل 

تقدمت  �إذ�  ميمًا  �لنون  تقلب  �لميم  �صوت  ولغلبة 

چ����  ڇ   ڇ   چ   چ   چ  چ  ن��ح��و  عليها 

�لإدغ��ام  �أح��د ح��روف  وه��ذ�  وتقر�أ )مم مال �هلل( 

�لتي يقررها �لقر�ء وت�صحبها غنة كاملة، وقدروها 

وله  �لخي�صوم  من  يخرج  �صوت  و�لغنة  بحركتين، 

مقد�ر محدد ل يتجاوزه عند �أد�ئه، ولي�س له �صورة 

كغيره  م�صافهة  يتلقى  و�إنما  �لخط،  في  مر�صومة 

هذ�  م�صائل  في  نحررها  �لتي  �للغوية  �لظو�هر  من 

�لبحث. 

يظهر  �ل�صفتين  في  وتمكنه  �لميم  �صوت  ولغلبة 

�إذ�  �إظهارها  و�أ�صد  �لحروف،  باقي  مع  جليًا  �صوتها 

ڦ   چ   تعالى:  قوله  نحو   
����

�لفاء �أو  �لو�و  تالها 

ٴۇ   چ   تعالى:  وقوله   ،
����

چ  ڄ   ڄ  
 .

����

ۋ    چ 
�صوت النون و�صعفها: 

�لل�صان،  في  �نت�صارً�  �لحروف  �أكثر  هي  �لنون 

وتلفظ نونًاَ �صاكنة في �ل�صم �لمنون و�أعر�صو� عن 

�صعف،  �صوتها   وفي  تكتب،  ول  تلفظ  فهي  ر�صمها 

تكون  وقد  لها  لزمة  �لخي�صوم  من  غنة  وت�صحبها 

خفيفة ل تكاد ت�صمع.

ول�صعف �لنون �أخفو� �صوتها مع ن�صف �لحروف 

بها  ينطق  فال  حرفًا.  ع�صر  خم�صة  وهي  �لهجائية 

�إذ� تقدمت على هذه �لحروف �إل ب�صوت خفي غير 

م�صموع، وهو �أ�صبه بالإ�صمام فهو �صوت متو�صط بين 

�إظهار �لنون و�إدغامها مع غنة ت�صحب هذ� �لإخفاء 

�لحرف  ر�صم  لأن  م�صافهة  يتلقى  �ل�صوت  وه��ذ� 

�لعربي ق�صر عن ت�صويره. 

و�إذ� تطرفت �لنون -�أي وقعت في �آخر �لكلمة- 
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ز�د �صعفها ولذلك تقلب �إلى حرف يماثل ما بعدها 

�ل�صتة  �لحروف  مع  ذل��ك  ويتحقق  معه،  تدغم  ثم 

)�لإدغام(  �لظاهرة  هذه  على  و�أطلقو�  )يرملون( 

فتقر�أ   
����

چ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ   ن��ح��و 

�لنون  �إدغ��ام  وي�صحب  به(  يجز  �صو�أي  يعمل  )مي 

وتكون  بحركتين  �ل��ق��ر�ء  ويقدرها  م�صتطالة  غنة 

باإدغام كامل مع �لحرفين) ن-م( �أو باإدغام ناق�س 

مع  �لحرفين )و-ي(.

بقوتها  �لميم  �أن  �لنون  �صعف  على  ي��دل  ومما 

نحو  �لباء  �لنون حرف  ولي  �إذ�  وذلك  عليها  تتغلب 

�صعف  مع  فاجتمع  )�أمبياء(  فتقر�أ   
��1�  

)�أنبياء(

�لنون قوة �لميم وغلبتها.  

و�إنما  مقروءة،  بحروف  تر�صم  ل  �لظو�هر  وهذه 

�صبيلها �لعرف وتتلقى بالم�صافهة و�لدربة بعد �لتعلم. 

�صوت الهمزة: 

�لهمزة �أول �لحروف �لهجائية �لت�صعة و�لع�صرين 

�أق�صى  من  �ل�صتة،فهي   �لحلق  ح��روف  �أح��د  وهي 

و�أثقلها  �ل�صدر،  في  نبرة  و�أعالها  مخرجًا،  �لحلق 

�حتالو�  هذ�  ول�صعفها   
����

محققة بها  �لنطق  عند 

عند  ثقلها  عن  لالبتعاد  �لت�صويغ  �صروب  ب�صتى  لها 

�لنطق بها لذلك طر�أ عليها كثير من �لظو�هر �للغوية 

كظاهرة �لحذف و�لقلب و�لت�صهيل و�لإ�صمام.

مظاهر  ع��دة  من  �أحكامها  �إل��ى  �لنظر  ويمكن 

�صردها علماء �للغة و�ل�صرف و�ل�صوت، ولن�صتعر�س 

بع�س م�صائلها.

اجتماع الهمزتين:

يثق��ل  و�ح��دة  كلم��ة  ف��ي  �لهمزتين  باجتماع 

�لك��الم ولذلك �لتزمو� قلبها �إلى حرف مد ينا�صب 

چ  ى  ائ  ائ  ەئ   حركة ما قبلها نحو 

�أت��������������ي( 
ُ
)�أ و�أ���ص��ل��������ه   

����

چ  وئۇئ   وئ   ەئ  

 
���� چ  ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   چ   ون�����ح�����و 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   چ  ون��ح��و  )�إ�إم�����ان(  و�أ���ص��ل��ه 

ون��ح��و)�إي��ت��زر(  )�أ�أذن(  و�أ���ص��ل��ه   
چ���� ڱڱ   ڳ  

و�أ�صله)�إ�إتزر(، ويجوز �أن تقول )�أّتزر( فيمن يدغم 

�لنهاية:  في  �لأثير  �ب��ن  ق��ال   
����

�ل��ت��اء في  �لهمزة 

وهو  متزرة(  )وه��ي  �ل��رو�ي��ات  بع�س  في  ج��اء  وق��د 

فالخالف   
����

�ل��ت��اء في  تدغم  ل  �لهمزة  لأن  خطاأ 

.
����

في هذه �لم�صاألة ظاهر جلي

الهمزة ال�صاكنة:

ظاهرة قلبها: 

�إذ� وقعت �لهمزة �صاكنًة �صهل على �لل�صان قلبها 

ڄ   چ   نحو:  قبلها  ما  حركة  يجان�س  حرف  �لى 

فتقر�أ  ي��اء  �إل��ى  فتقلب   
����

ِّ
چ ڃڃ   ڃ   ڄ  

تقلب   
��1�  

)ي��وؤم��ن��ون( وف��ي   
����  

ب��ال��ح��ق( )ج��ي��ت 

ٿ   چ   قوله  وفي   
����  

)يومنون( فتقر�أ  و�و  �إل��ى 

)بر��س  فتقر�أ  �أل��ف  �إل��ى  تقلب   
چ���� ٹ   ٿ  

.
����

�أخيه(

ظاهرة حذفها: 

و�إذ� كانت همزة و�صل كانت �أقرب �إلى �لحذف نحو 

 
چ���� ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ   تعالى  قوله 

تعالى:  قوله  ونحو   
����  

�أمانته( تمن  )�ل��ذي  فتقر�أ 

 
����

چ  ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   چ  
فتقر�أ )�إلى �لهدى تنا( وهناك تخريج �أخر على �أن 

حذفت  �للفين  وباجتماع  �ألفًا  قلبت  ههنا  �لهمزة 

�لأولى منهما وفيه تع�صف.

ظاهرة حذف الهمزة المتحركة: 

ما  يكون  �أن  �إما  حالتان  لها  �لمتحركة  �لهمزة 

قبلها �صاكنًا �أو متحركًا، وفي كلتا �لحالتين �أ�صو�ت 

يجوز  جميعها  وف��ي  بالهمزة،  �لل�صان  �عتمال  في 

حذفها: 
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�لحركة-  تقبل  ل  -و�لأل��ف  �ألف  قبلها  كان  فاإن 

�لهمزة  حذف  جاز  �ل�صبر(  �أح�صن  )ما  كقولهم 

فتقول )ما ح�صن �ل�صبر(. 

يقبل  وهو  �صاكن  �صحيح  حرف  قبلها  كان  و�إن 

مثل  �إليه  حركتها  ونقل  �لهمزة  حذف  جاز  �لحركة 

)ق��ل  ف��ت��ق��ر�أ   
چ���� ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ 

ڃ   ڄ   ڄ   چ   ت��ع��ال��ى  وك��ق��ول��ه   
����  

ع���وذ(

وتنقل  )�لآن(  من  �لهمزة  فتحذف   
چ���� ڃڃ  

 
��1�

لن( )ق��ال��و�  ف��ت��ق��ر�أ  قبلها  م��ا  �إل���ى  حركتها 

و�لأبي�س(  )�لأحمر  نحو  من  �لهمزة  حذف  ومثال 

قولهم )�لفر�س �لحمر، و�لجمل �لبي�س( بفتح �لالم 

 :
����

فيهما، وكقول �ل�صاعر

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

ب���ائ���ُح اأن��������ت  ب�����ال�����ذي  م���ن���ه���ا  ف���ب���ح لن 

و�أ�صلها )فبح �لآن(.

�ل�صاكن  �إل��ى  حركتها  ونقل  حذفها  �أمثلة  ومن 

و�لذي  )�صل(،  فت�صير  )��صاأل(  �لأم��ر  فعل  قبلها 

غير  كان  �إذ�  �لفعل  �أن  ههنا  �لهمزة  حذف  �صّهل 

نح��و  �لهم��زة  معه  تحذف  عطف  بحرف  م�صبوق 

وقوله   
چ���� ٻ   ٻ   ٱ   چ   تعالى  ق��ول��ه 

 .
چ ىت  يت  جث   مث   چ����

في  �لهمزة  بقيت  عطف  حرف  �صبقها  �إذ�  �أما 

�لفعل وهذه من دقائ��ق لغ��ة �لق�ر�آن نحو قوله تع�الى 

ڭ   چ   وق��ول��ه   ،
چ���� ڭ  ۓ   ۓ   ے  چ 

وق���ول�������ه   
چ���� ۇ   ۇ    ڭ  

 .
����

چ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  چ 
كقوله  متحرك  حرف  �صبقها  �إذ�  حذفها  وجاز 

ف���اأج���ازو�   
����

چ  ٻ   ٱ   چ  ت��ع��ال��ى 

في  يمتنع  ول   
����  

قري�س( )ليالف  فقرئ  حذفها 

فت�صير  حركتها  لمجان�صة  ياء  �إل��ى  قلبها  �لقيا�س 

)لييالف( بياءين. 

)ي��رى(  �لم�صارع  �لفعل  في  حذفها  و�لتزمو� 

�لر�ء.  �إلى  �لهمزة  فتحة  فنقلت  )ي��ر�أى(  و�لأ�صل 

وكذلك حذفو� �لهمزة من ما�صيه ب�صرط �أن ي�صبق 

بهمزة �ل�صتفهام نحو قوله تعالى چ ٹ  ٹ  

�ل��ذي  )�أري�����ت  ف��ت��ق��ر�أ   
چ���� ٹ   ٹ  

�إلقاء  �صهل  �ل�صتفهام  همزة  فمجيء   
��1�  

يكذب(

همزة �لفعل، وقد ورد ذلك في كالم �لعرب كثيرً�، 

 :
����

قال �لدبيري

ل���ي���ل���ى  ك���������الم  م����ن����ع����ت  اإن  اأري��������ت��������ك 

اأت����م����ن����ع����ن����ي ع�����ل�����ى ل����ي����ل����ى ال������ب������ك������اَءا

كقول  ب���)ه��ل(  ت�صبق  �أو  �أر�أي���ت���ك.  و�لأ����ص���ل: 

:
����

�ل�صاعر

ب������راع  ����س���م���ع���ت  اأو  ري��������ت  ه������ل  ������س�����اح 

رد ف���ي ال�����س��رع م���ا ق���رى ف���ي ال��ح��الِب

 :
����

�أو ت�صبق ب�)من( �ل�صتفهامية، قال �ل�صاعر

ي��ح��ي��ى  اب�������ن  م�����ع�����دان  م����ث����ل  را  وم�������ن 

ع������ري������ه ���������س��������اآم��������ي��������ة  ه��������ب��������ت  اإذا 

�أ�صله: )ر�أى(.

ويغلب حذفها �إذ� وقع بعدها حرف مد تحا�صيًا 

تعالى:  قوله  نحو  متماثلين  علة  حرفي  �جتماع  من 

)�ل��م�����ص��ت��ه��زون(  ف��ت��ق��ر�أ   
چ���� ائ   چ  

ياء  �إل��ى  فقلبها  قبلها  ما  م��ر�ع��اة  �أج��از  وبع�صهم 

وردت  �ل��وج��وه  ه��ذه  وب��ك��ل  )�لم�صتهزيون(  ف��ق��ر�أ 

 .
����

�لقر�ء�ت

و�إنما  )ويلمه(  قولهم  �لحذف  هذ�  �أمثلة  ومن 

حذفو�  ثم  �لهمزة  فحذفو�   
����  

لأم��ه( )ويل  �أ�صله 
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�إحدى �لالمين بعد ذلك ، فمن حذف �لالم �لأولى 

قال  �لثانية  حذف  ومن  �لالم،  بك�صر  )ويِلمه(  قال 

)ويلمه( ب�صم �لالم. 

الهمزة المتطرفة: 

يكثر قلبها �إلى حرف مد يجان�س حركة ما قبلها 

�إلى  �أو  )كفوؤً�(  و�لأ�صل   
����

چ  ٺ   چ   مثل 

حرف يجان�س حركتها �إن كان ما قبلها �صاكنًا نحو 

)ن�صاوكم(  فتقول  ون�صاءكم(  ون�صائكم،  )ن�صاوؤكم، 

بو�و م�صمومة، و)ن�صايكم( بياء مك�صورة، و)ن�صاكم( 

بحذف �لهمزة ، ول يجوز قلبها �إلى �ألف لئال يجتمع 

�ل�صاكنان فيها. 

 
چ���� ڑ  ڑ  ک   ومن �أمثلة �لمتطرفة چ 

تعالى:  وقوله   ،
�����

بها وقرئ  )نبيوؤهم(،  و�أ�صلها 

�لهمزة  فتقلب   
چ���1 ۓ   ۓ   ے   چ 

.
���� 

ياء فتقر�أ )خطية(

ج��از  ك��ل��م��ت��ي��ن  م���ن  ه��م��زت��ان  �ج��ت��م��ع��ت  و�إذ� 

تعالى:  قوله  نحو  بالثانية  �لنطق  بتحقيق  �إبقاوؤهما 

ح��رف  �إل����ى  قلبها  وج����از   
چ���� پ   چ  

ي��اء  تقلب  �أو   ،
����

�لأل������ف وه���ي  حركتها  ينا�صب 

ژ   ژ   چ   نح������و  مك�ص�������ورة  ك���ان����ت  �إذ� 

يجب  وق��د   .
����  

)�أي��ن��ك( فتقر�أ   
چ���� ڑڑ  

�لإ�صمام في حركتها �إذ� �أدى قلبها �إلى �ختالل في 

:
����

وزن �ل�صعر نحو قوله

ب��ه اأ������س�����ر  اأع���������س����ى  رج��������اًل  راأت  اأاأن 

ري�������ب ال����م����ن����ون وده���������ر م���ت���ب���ل خ���ب���ُل

 :
����

وكقول �لآخر

ج����ي����رة  وف�������������ارق  اأج��������م��������ال  زم  اأاأن 

و������س�����اح غ��������راب ال���ب���ي���ن اأن��������ت ح���زي���ُن

يجوز  ول  مفتوحة  )�أ�أن(  ق��ول��ه  ف��ي  فالهمزة 

فيها  ي��ج��وز  و�إن���م���ا  �ل����وزن  ي��خ��ت��ل  ل��ئ��ال  ت�صكينها 

من  ل�صرب  ومختفاة  مختل�صة  حركة  وهو  �لإ�صمام 

 .
����

�لتخفيف

و�لأول��ى  كلمت��ين  من  همزت����ان  �لتق��ت  و�إذ� 

 
چ���� مئىئ   حئ   جئ   چ  مثل  متطرفة  منهما 

�ألفًا  �لثانية   قلب   جاز   
چ���1 ڳ  ڳ   گ   وچ  

فتقر�أ )فقد جاء ��صر�طها( �أو حذف �لأولى منهما، 

بالوجهين  وق��رئ   
����  

�أ�صر�طها( جا  )فقد  فتقر�أ 

 .
قوله تعالى چ  گ  ڳ  ڳ چ ����

قلب الهمزة عينًا: 

بها  يميلون  �أنهم  �لهمزة  تخفيف  مظاهر  ومن 

�إلى )�صوت �لعين( وتظهر هذه في لهجة بني تميم 

 
����

)�لعنعنة( وت�صمى  جاورهم  ومن  و�أ�صد  وقي�س 

و�لأ�صل   { ِ اللهَّ َل��َر���ُس��وُل  ��َك  ع��نهَّ {َن�ْسَهُد  فيقولون 

من  وكلتاهما  متقاربتان  و�لعين  فالهمزة  )�أن��ك( 

نطقًا  �لهمزة  من  �أخف  �لعين  ولكن  �لحلق  حروف 

�أحمد  بن  �لخليل  بها  بد�أ  ولذلك  �إليها،  بها  فمالو� 

�لفر�هيدي كتابه و�صماه )�لعين(. 

قلب الهمزة نونًا: 

�لهمزة  ثقل  عن  �لبتعاد  محاولتهم  �صور  ومن 

�إلى   �لن�صب  في  فقالو�  �لنون(  )�صوت  �إل��ى  ميلها 

�ليمن-  �أحياء  من  حي  -وبهر�ء  )بهر�ني(  بهر�ء 

�إلى حاء،  وقد يقولون )بحر�ني( بنقل �صوت �لهاء 

.
����

وكلتاهما من حروف �لحلق

حذفوها  فكما  للهمزة  �أخ��رى  ظاهرة  وهاتيكم 

حرف  بقلب  وذلك  �لكالم  في  ز�دوها  فقد  تخفيفًا 

�أو   
����  

)م��وؤ���ص��ى( م��ث��ل  �صاكنة  �إم���ا  ه��م��زة  �ل��م��د 

 
چ���� ڄ   چ   تعالى  قوله  ف��ي  كما  مفتوحة 

�جتماع  من  تحا�صيًا  وفتحوها  همزة  �لألف  فاأبدلو� 

تعالى:  قوله  ومثلها   
����  

)�ل�صاألين( فتقر�أ  �صاكنين 
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چ���� يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   چ 

 .
���� 

فتقر�أ )جاأن(

كثير  �صعر  في  كثيرً�  �لهمزة  زي��ادة  وردت  وقد 

:
��1�

عزة ومن ذلك قوله

ول�������الأر��������س اأم���������ا �����س����وده����ا ف��ت��ج��ل��ل��ت 

ب����ي����ا�����س����اً واأم����������ا ب���ي�������س���ه���ا ف�����ا������س�����واأدِت

يريد بها )��صو�دت(. 

وقوله فيها: )�إذ� ما �لعو�لي بالعبيط �حماأرِت( 

يريد بها )�حمارت(، وفي بيت له �آخر: 

واأن�����ت اب���ن ل��ي��ل��ى خ��ي��ر ق��وم��ك م�����س��ه��داً

ال���ع���وام���ُل ب��ال��ع��ب��ي��ط  اح����م����اأرت  م���ا  اإذا 

�أمر  ت��ر�ه  �ل��ذي  �لهمز  )وه��ذ�  �ب��ن جني:  ق��ال 

يخ�س �لألف دون �أختيها( ، �أقول: قد فات �بن جني 

جو�ز همز �لو�و كما في )موؤ�صى( وقد �أثبته �صاحب 

ل�صان �لعرب كما قدمناه.

�لعربية  �للغة  ه��ذه  ب��ن��اء  �أط����و�ر  تمت  وه��ك��ذ� 

بقو�عدها �أو ب�صو�بطها �لتي مهدت �ل�صبل في �ختيار 

�ل�صوت لتحقيق �لمعنى �لذي يق�صده �لمتكلم. 

االإدغام: 

وي�������ر�د بالإدغ���������ام �جتم������اع حرف����ين متماثل��ين 

فمن  �ص������اكن  �أولهم��ا  �لمخ��رج  ف����ي  متق��اربين  �أو 

چ  ڈ   �لالم����ين في  �إدغ���ام  �لمتم����اثل���ين  �أمثل���ة 

  
چ���� ی   ی   چ   �ل����ن�ون��ين  �أو   

چ���� ڈ  
 �أو 

چ���� ىئ   ىئ   چ   �لت�����اءي���ن  �أو 

�لفاءين   �أو 
چ���� ۋ   ۋ   چ   �لكافين 

�لباءين   �أو 
چ���� ہہ   ہ   ۀ   ۀ   چ  

 . 
چ  ڇ  ڇ   چ����

وهذ� �لإدغام قد يقت�صي له �صوتًا ت�صحبه غنة 

وهذه  )ينمو(  حروف  في  �لنون  �إدغ��ام  عند  وذلك 

�لغنة - وهي �إحدى �لظو�هر �للغوية - ذ�ت �صوت ل 

حرف له يدل عليها. 

�لمتقاربين  �لحرفين  بين  �لإدغ���ام  �أمثلة  وم��ن 

�لإدغام بين لم ور�ء بعدها لتقاربهما في �لمخرج، 

فكلتاهما تخرج من حافتي �لل�صان، وهما م�صتركان 

و�لجهر.  و�ل�صتفال  و�لن��ف��ت��اح  �ل��ذلق��ة  �صفة  ف��ي 

�دغامهما عند �جتماعهم��ا  �إلى  �لل�صان  يميل  لذلك 

 
چ���� ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ   تعالى:  قول��ه  نحو 

فتقر�أ )وقر رب( وهكذ� في بقية �لحروف �لمتقاربة. 

ٻ   چ   ن��ح��و  )ت+د(  �ل��ح��رف��ي��ن  ك��اج��ت��م��اع 

دعوتكما(،  )�أج��ي��ب��د  فتقر�أ   
چ���� ٻ  

 
چ���� حب   جب   يئ   چ   نحو  )د+ت(  و�لحرفين 

فتقر�أ )قت تبين(، و�لحرفين ) ث+ذ ( نحو چ  ۈ  

 .
��1�

چ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ  
فيقر�أ )يلهذ ذلك(، و�لحرفين )ذ+ظ( نحو چ  ھ  

فتقر�أ )�إظظلمو�(.
 ����

ے  چ 
وقد يجتمع �لحرفان �لمتقاربان ويكون لأحدهما 

تقدم  �صو�ء  �لأ�صعف  �لحرف  على  فيتغلب  �لقوة 

�صو�ء  لها  �لإدغ��ام  يكون  لقوتها  فالطاء  تاأخر،  �أو 

 
����

چ  ڃڃ   ڄ   ڄ   چ   ن��ح��و  ت��ق��دم��ت 

ڀ   چ  نحو  ت��اأخ��رت  �أو  )ف��رط��ط��ت��م(،  فتقر�أ 

 فتقر�أ )وقالط طائفة(.
ڀ  چ����

و�ل��ك��اف(  )ك��ال��ق��اف  �ل��ق��وة  ف��ي  يت�صاويان  �أو 

فكلتاهما مخرجهما من �أق�صى �لل�صان وما يحاذيه 

من �لحنك �لأعلى ومع �أن للقاف ��صتعالء، وللكاف 

لذلك  تباينهما  من  �أ�صد  تقاربهما  �أن  �إل  ��صتفالة 

ٻ   ٱ   چ  تعالى  قوله  نحو  معًا  يدغما  �أن  جاز 

ۋ     چ   تعالى  وقوله   ،
����

چ  ٻ   ٻ   ٻ  
ي��دغ��م��ان  ف���ق���د   

����

چ  ۅ   ۋ  
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�بن  قر�أ  �لقاف،  ب�صوت  يدغمان  �أو  كاف،  ب�صوت 

 .
����

كثير بالأولى، وقر�أ �أبو عمرو بالثانية

بين  باإدغام خال�س  لي�س  �لإدغ��ام  �أن هذ�  على 

جزء  �لحرف  �صوت  من  يختل�س  و�إنما  �لحرفين، 

�لحروف  عليه  تدل  ل  ب�صوت  يوؤدى  هذ�  وكل  منه، 

�لمر�صومة في �لكلمة، و�إنما قد يرمز له بالإ�صار�ت 

للدللة عليه.

�صوت االإدغام في الم�صعف: 

في  �لل�صان  على  �صديدة  ونبرته  ق��وي  �لم�صعف 

نحو )غ�س ب�صرك، ومد يدك(، وهي تتفق مع ل�صان 

�أهل �لبادية، لما فيهم من �صدة وخ�صونة، فبنو تميم 

يميلون �إلى هذه �ل�صدة فيدغمونها. و�أما فكُّ �لإدغام 

ففي نبرته �صهولة وي�صر، وهو يتفق مع �أهل �لح�صر، 

فاأهل �لحجاز يفكون �لحرفين، وبلغتهم نزلت �لآيات 

 ،
چ���� متىت   خت   حت   چ   ت��ع��ال��ى  ك��ق��ول��ه 

 .
وقوله تعالى چ پ  پ  پ   چ����

ظاهرة الوقف: 

�لوقف هو �ل�صكت على نهاية �لكلمة �إما لنقطاع 

�إدر�ج  من  منع  لعار�س  و�إما  ��صترجاعه،  ثم  �لنف�س 

محاولة  �لقر�ءة  �إدر�ج  من  �لعو�ر�س  ومن  �لكالم. 

�لك�صف عن جانب من �لمعاني �لتي يحتملها �لكالم، 

كقوله تعالى چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

)ع�����لى  فكلم�����ة   ،
چ���� گ   گ   گ   ک  

��صتحياء( ي�صح �أن تتعلق بالفعل )يم�صي(، �أو تتعلق 

بالفعل )قالت(، فيتحقق باختالف �لوقف معنيان، 

فاإن قر�أت )فجاءته تم�صي على ��صتحياء( دل على �أن 

�أو تقف على قوله  �ل�صتحياء كان من �صفة �لم�صي، 

)تم�صي( ثم ت�صتاأنف فتقر�أ )على ��صتحياء قالت �إن 

وهذ� جانب  للقول،  �صفة  فال�صتحياء  يدعوك(  �أبي 

في  وتنك�صف  نظمه  في  �ل��ق��ر�آن  بالغة  جو�نب  من 

تالوته بمر�عاة �لوقف وبنبرة �ل�صوت. 

اإجراء الو�صل مجرى الوقف: 

�ل�صكون من مظاهر �لوقف، وقد ي�صكنون �لحرف 

يق�صده  معنى  �لمتكلم  ليحقق  �لو�صل،  حالة  في 

�ل�صوت  نبر�ت  تف�صير  دقائق  من  وهذ�  نف�صه،  في 

ڃ   چ  تعالى  قوله  كنحو   ، �لنطق  عند  �لمختلفة 

 
ِچ���11 چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
بالوقف  لالإ�صعار  �صاكنة  )ق��ال(  في  بالالم  فياأتي 

ثم ي�صل كالمه )ربي يعلم �لقول(، ف�)ربي( مبتد�أ 

وخبره )يعلم �لقول(، وب�صكون �لالم يبعده عن وهم 

�ل�صامع باأنه فاعل ل� )قال(. ول يمتنع هذ� �لإجر�ء 

ەئ   ەئ   چ   تعالى  ق��ول��ه  ف��ي  �لو�صل  ف��ي 

على  �ل�صكون  فيجري   ،
��1��

چ  وئۇئ   وئ  
تاء )كلمة( يجريها مجرى �لوقف، ثم ي�صلها بكلمة 

)�هلل هي �لعليا(.  

�لوقف  نية  على  �لو�صل  �إج��ر�ء  في  �لأمثلة  ومن 

قوله تعالى چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

في  �ل��خ��ب  )ي��خ��رج  ف��ق��رئ   
��1��

چ  ڃ   ڄ  
حركتها  ونقل  �لهمزة  بحذف   

��1��  

�ل�����ص��م��او�ت(

�إلى �لباء قبلها، و�إنما �أخفي �صوت �لهمزة على نية 

تمت �لقر�ءة )في �ل�صماو�ت(. 
ُ
�لوقف ثم �أ

ومن �إجر�ء �لو�صل على نية �لوقف مد �لألف في 

 :
��1��

) �أنا ( في قول �ل�صاعر

اأن���������ا ����س���ي���ف ال����ع���������س����ي����رة ف���اع���رف���ون���ي 

ح������م������ي������داً ق��������د ت��������ذري��������ت ال���������س����ن����ام����ا

في  عليه  تكون  ما  حد  على  �لأل��ف  معها  فتمطل 

�لوقف، و�لأ�صل �أن تحذف �لألف في �لو�صل فتقول 

)�أَن �صيف �لع�صيرة( ولكن �ل�صاعر مد �لألف، ليلفت 

و�فتخاره  ب�صخ�صه  فخره  �إل��ى  م�صيرً�  �ل�صامعين 
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و�صل  ثم  �لوقف،  يريد  وكاأنه  )�أن��ا(  فقال  بمكانته 

فقال )�صيف �لع�صيرة( وهذ� �لمعنى لن يتحقق �إل 

وقد ذكر  �لوقف،  بها عند  يوؤتى  �لتي  �لألف  باإثبات 

�لبغد�دي �صو�هد كثيرة لهذه �لظاهرة وقال: )وقد 

على  �لو�صل  في  �ألفاظها  من  كثيرً�  �لعرب  �أج��رت 

ذلك  يلمح  لم  ومن  �لوقف(  في  عليه  تكون  ما  حد 

�لمعنى ر�ح يعلل �لكالم بغير وجهه، قال �بن جني 

)�أنا(  في  �لأل��ف  )�أم��ا  �لمازني  ت�صريف  �صرح  في 

�صرورة  )�إنها  بع�صهم  وقال  فز�ئدة(،  �لو�صل  في 

 .
��1�� 

�ل�صعر(

ومن �لأ�صو�ت �لتي ل حروف لها �أ�صو�ت )�لهاء( 

ح�صب  متباينة  �أ�صو�ت  ولها  �لغائب  �لمفرد  �صمير 

حالتها، وتعتورها حركتان �ل�صمة و�لك�صرة، وتتحدد 

�أو  �صمة  �صبقتها  فاذ�  ي�صبقها،  ما  بح�صب  حركتها 

فتحة كانت �لهاء م�صمومة، و�إذ� �صبقتها ياء �صاكنة 

�أو ك�صرة كانت �لهاء مك�صورة. 

و�لمك�صورة  �لم�صمومة  حالتيها  كلتا  في  و�لهاء 

نحو  ق�صير  ب�صوت  تنطق  �صاكن  حرف  تالها  �إذ� 

 .
قوله تعالى چ ڻ  ڻ  چ����1

�إ�صباع حركتها  و�إذ� تالها حرف متحرك وجب 

فتمد بحركتين  �لو�و،  �إلى �صوت  �لم�صمومة  لت�صل 

 
چ����1 ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ   تعالى  قوله  نحو 

�لمك�صورة  وت�صل  �ل�صماو�ت(  في  ما  )لهو  فتقر�أ 

ڻ   ں   چ  تعالى  قوله  نحو  �لياء  �صوت  �لى 

�آي��ات��ه��ي  )وم����ن  ف��ت��ق��ر�أ   
چ����1 ڻ   ڻ  

خلق �ل�صماو�ت(. 

بحركتين،  �لمّد  هذ�  مقد�ر  �لقر�ء  ح��ّدد  وقد 

�ل�صلة  ومعنى  �ل�صغرى،  �ل�صلة  مّد  باأنه  وعرفوه 

�لزيادة. 

�صوت  �م��ت��د�د  وج��ب  همزة  بعدها  وقعت  و�إذ� 

�لهاء �أو �لياء �لى مقد�ر �أربع حركات، فالم�صمومة 

 
چ����1 ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  ن��ح��و 

قوله  نحو  و�لمك�صورة  �هلل(،  �إل��ى  )و�أمرهو  وتقر�أ 

 
چ����1 ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 
�لقر�ء  وعرفه  خلقكم...(  �أن  �آياتهي  )ومن  وتقر�أ 

مّده  مقد�ر  وح��ددو�  �لمنف�صل،  �لجائز  �لمد  باأنه 

باأربع حركات. 

و�ل��درب��ة  بالم�صافهة  �لأ���ص��و�ت  ه��ذه  وتحديد 

حرف  ل  �لتي  �للغوية  �لظو�هر  من  فهي  �لم�صتمرة 

لها يدل عليها �صو�ء كانت ب�صوتها �لق�صير �أو �لمد 

رم��وزً�  �لم�صحف  في  �ل��ق��ر�ء  ر�صم  وق��د  �لطويل. 

�صغيرة لتقريب �لدللة على �صوتها. 

وقد تجري على ل�صان �ل�صاعر على غير ما ذكرنا 

 :
�����

من هذه �ل�صو�بط كقوله

ن���ح���وُه عط�س  ب���ي  ال���م���اء م���ا  واأ�����س����رب 

وادي������ه������ا �����س����ي����ل  ع������ي������ون������ْه  لأن  اإل 

قد خرج عن �ل�صو�بط �لمعروفة ل�صمير �لمفرد 

فمط حركة �ل�صمير في قوله )نحوه( لت�صل �إلى و�و 

فقال: )نحوهو(. و�أما في قوله )عيونه ( فاأجر�ها 

في �لو�صل �صاكنة �لهاء، وقد حدد هاتين �للهجتين 

بالتفعيالت  �لل��ت��ز�م  ���ص��رورة  �ل�صاعر  ق��ول  ف��ي 

حروفه  بح�صب  ق��رئ  ول��و  �لبيت،  ل��وزن  �لمحددة 

وبهاتين  قائله،  لهجة  ع��ن  ك�صف  لما  �لمر�صومة 

كقوله  �لعزيز  �لكتاب  من  �آي��ات  قرئت  �للهجتين 

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   چ  تعالى: 

 
چ����� ىب   مب   خب   حب   جب   يئ  
فقرئ )خذوهو، فغلوهو، �صلوهو، فا�صلكوهو( بمط 

 وك��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: چ ڦ  
�����

ح��رك��ة �ل����ه����اء

 
�����

)ع���������ص����اه����و( ف���ق���رئ���ت   .
چ����� ڄ  

قوله  ف��ي  �ل��ه��اء  ب�صكون  ق��رئ  وق��د  �ل�صمة.  بمط 
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ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ   تعالى: 

فهم   �ل�صر�ة،  �أزد  لهجة  في  وه��ي   .
چ����� ھ  

يلتزمون بت�صكين �لهاء مطلقًا ، في �لو�صل وفي درج 

�لكالم. 

الوقف بالت�صديد: 

على  يدل  �لوقف  مظاهر  من  �آخر  مظهر  وهذ� 

وله �صوت خا�س  �لحرف،  �إظهار  �لل�صان في  تمكن 

:
�����

به، ومن ذلك ما �أن�صده �أبو زيد

�����س����خ����م ن�������ج�������اري ط�����ي�����ب ع���ن�������س���ري

ثم  �لوقف  لنية  �ل��ر�ء  ف�صدد  )عن�صري(  �أر�د 

�أطلق ياء �لإ�صافة من بعد، ومثله قول �لآخر: 

ي�������ا ل����ي����ت����ه����ا ق�������د خ������رج������ت م�������ن ف���م���ه

�لميم  على  �لوقف  ن��وى  كاأنه   ، �لميم  بت�صديد 

خالد(  )ه��ذ�  �ل��وق��ف  ف��ي  قوله  ح��د  ،على  فثقلها 

�لوقف  بين  �للفظة  ت��ك��ون  وق��د  �ل����د�ل.  بت�صديد 

ببيت  �لظاهرة  لهذه  جني  �بن  و��صت�صهد  و�لو�صل، 

 :
�����

�لكتاب قوله

ل����������ه زج�������������ل ك����������اأن����������ه ���������س��������وت ح����������اٍد 

زم�����ي�����ُر اأو  ال����و�����س����ي����ق����ة  ط�����ل�����ب  اإذا 

�ل�صمة-  وتبقية  �ل��و�و  -بحذف  )كاأنه(  فقوله 

لي�س على حد �لو�صل ول على حد �لوقف، �أما �لوقف 

�لو�صل  و�أم���ا  )ك��اأن��ه(،  فيقول  �ل�صكون  فيقت�صي 

فيقت�صي �لمطل وتمكين �لو�و ليقول: )كاأنهو( فقوله 

)كاأنُه( بال�صمة في منزلة بين �لو�صل و�لوقف و�إن 

�ل�صكون  مر�عاة  فالأ�صل  نف�س  �لوقف لنقطاع  كان 

على �لحرف �لأخير وعلى �صورته �لمر�صومة له. 

ظاهرة الرْوم: 

وم - بفتح �لر�ء- معناه �لطلب، وهذه �إحدى  �لرَّ

غير  من  للحركة  ب�صفتيه  في�صير  �ل��وق��ف،  ظو�هر 

�لكلمة  �آخ��ر  على  �لحركة  يطلب  فكاأنه  ت�صويت 

قوله  نحو  �لمعنوية   �أو  �للفظية  �ل��دو�ع��ي  لبع�س 

 
چ����� ى   ى   ې   ې   چ   تعالى 

�لر�ء، )فالغرور(  �لوقف على  بعد  �ل�صفتين  في�صم 

وهو  )يغرنكم(  للفعل  �لفاعل  وهو  �ل�صيطان،  هو 

عليه  �لوقف  فعند  �آخره  على  ظاهرة  ب�صمة  مرفوع 

�أن  بعد  قبله  لما  نعت  باأنه  �للب�س  يقع  قد  بال�صكون 

�إبعاد �للب�س  ف�صل بينه وبين فعله فيقت�صي �لمقام 

للحفاظ على �لمعنى فيجب �صم �ل�صفتين من غير 

�صوت ،  فهي ظاهرة ل ير�ها �إل �لب�صير! 

�لعمل(  )هذ�  نحو  في  �لالم  على  �لوقف  ومثله 

فاإذ� �صكت وجد في فيه طلبًا لل�صمة وكاأنه وقف من 

غير تمكن وهو يريد مثاًل �أن يقول )هذ� �لعمل مما 

ل ير�صاه �هلل( لذلك ي�صم �صفتيه ليبين �أن �لل�صان 

م�صتمر بالنطق فيتحا�صى عن �ل�صكون �لخال�س �إلى 

�صورة �لحركة. 

ومن �أ�صو�ت �لوقف �أن يقع حرف مد قبل �لأخير 

ففي   
چ����1 کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ  ن��ح��و 

منه  وللتخل�س  �صاكنان  يجتمع  �لهمزة  على  �لوقف 

�إما �أن يمد �لألف، وي�صميه �لقر�ء )�لمد �لمت�صل(، 

�أو يروم �ل�صمة على �لهمزة من غير مد؛ �إذ ل يجتمع 

�لمد و�لروم في وقت و�حد. 

متمكن  غ��ي��ر  �أو  متمكن  ه��و  م��ا  م��ن��ه  و�ل��وق��ف 

ولكليهما �صوت ل يجري على وتيرة و�حدة فالوقف 

بال�صكون  �لنا�س(  رحل  نحو )قد  على  �لمتمكن  في 

�لمح�س �أمر جلّي. 

�أما �لوقف لال�صتر�حة مع نية �لتو��صل فهو وقف 

غير متمكن وكاأن �لمتكلم يريد ح�س �لمخاطب قبل 

باإ�صمام  �لنا�س(  رحل  )قد  فيقول  كالمه  يكمل  �أن 
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وبعد  لها �صوت،  ي�صمع  يكاد  �ل�صين �صمة خفيفة ل 

�لروم  ظاهرة  وعلى  مقيم(،  )و�أن��ت  يقول  �ل�صكت 

�مرئ  ق��ول  نحو  في  �لمطلقة  �لقو�في  تحمل  ه��ذه 

:
�����

�لقي�س

ق���ات���ل���ي  ح������ب������ِك  اأن  م�����ن�����ي  اأغ����������������رِك 

واأن��������ِك م��ه��م��ا ت����اأم����ري ال���ق���ل���ب ي��ف��ع��ِل

�لذي  يفعل  يقول:  �أن  يريد  وكاأنه  �ل��الم  بك�صر 

 :
�����

تطلبينه، وقول �لنابغة

رك����اب����ن����ا  اأن  غ�����ي�����َر  ال�����ت�����رح�����ُل  اأزف 

ل����م����ا َت�������������ُزْل ب����رح����ال����ن����ا وَك�����������������اأَْن َق������ِد

وكاأنه يريد �أن يقول )وكاأنها قد ز�لت برحالنا(، 

وهو من باب �لتذكر بال�صيء فيجري ب�صوت ي�صعر 

ولبن جني  في كالمه،  م�صتمر  �لمتكلم  �أن  �ل�صامع 

ومدت  مطلت(  )و�إنما  ق��ال:  �لظاهرة  لهذه  تعليل 

هذه �لأحرف في �لوقف لما ي�صعر بالتذكر ومو��صلة 

�لكالم فلو وقف عليها غير منقولة ول ممكنة �لمدة 

لما وجد دليل عند �ل�صامع على ما في نف�س �لمتكلم 

من �إتمام �لكالم، وقال: )لما وقفت ومطلت �لحرف 

تال  ك��الم  �إل��ى  متطاول  �أن��ك  �ل�صامع  بذلك  علم 

بين  بالفرق  �أ�صبه  وه��ذ�   
�����  

ب��ه( ومتعلق  ل��الأول 

و�صوت  ه��ذ�(،  فعلت  )�أن��ا  نحو:  في  �لمخبر  �صوت 

�لم�صتنكر: )�أنا فعلت هذ� ؟(. 

ظاهرة االإ�صمام:

ت�صاربت �أقو�ل علماء �للغة في تحديد م�صطلح 

في  منهم  �لكثير  ووقع  �لإ�صمام،  وم�صطلح  �ل��روم 

رومًا،  �لإ�صمام  ي�صمون  و�لكوفيون  بينهما،  �للب�س 

.
�����

و�لروم �إ�صمامًا

يمثل  �أو  غام�صة،  بعبار�ت  عرفهما  من  ومنهم 

يقع  �أن  و�لعجب  �لروم،  ب�صفات  وي�صفه  لالإ�صمام 

هذ� �ل�صطر�ب في تعريف ظاهرتين معلومتين هما 

من ظو�هر �للغة �لظاهرة ومن م�صطلحات �لقر�ء 

من  لمنهج  و�تباعا  قديمًا،  �أل�صنتهم  على  �لمتد�ولة 

�لروم من مظاهر  باأن  �أمرهما نحددهما  له  �نجلى 

�لوقف، و�لإ�صمام في ح�صو �لكلمة. 

من  يعتوره  ما  بح�صب  �لحرف  �صوت  ويتحدد 

في  و�لحركات  �لمد،  وح��روف  و�لحركات  �ل�صكون 

ولكن  و�لك�صرة  و�لفتحة  �ل�صمة  هي  ثالث  �لظاهر 

حركات  هناك  �أن  نجد  بالنطق  �لنظر  دقائق  من 

 .
�����

�أخرى خفية، فبين كل حركتين حركة

و�لحركة هي �لو�صط بين �ل�صكون وحرف �لمد، 

و�ل�صكون هو �أخف من �لمد ، لذلك ي�صمون �لحركة 

�لمح�س،  بال�صكون  هو  وما  للخفة،  طلبًا  بال�صكون 

ل  مختفاة  مختل�صة  بحركة  �لحرف  ب�صم  هو  و�إنما 

يعتد بها حتى �إنها ل تك�صر وزنًا ، وي�صمعها �لقريب 

�ل�صوتية جلية ظاهرة  �لظاهرة  �لبعيد، وهذه  دون 

 .
�����

في ل�صان �لعامة

وقد يلحق �لحرف حرف مماثل له عند �إ�صمامه 

خفيفًا  �إدغ��ام��ًا  بينهما  �لإدغ����ام  فيقع  بال�صكون 

ڳ   چ  تعالى  قوله  نحو  ف��ي  �ل��ر�ءي��ن  كاجتماع 

يوؤتى  �لأول��ى  �ل��ر�ء  �إ�صمام  فعند   
چ����� ڳ  

ب�صمة مختل�صة مختفاة ول يجوز �لت�صكين �لمح�س 

لئال يجتمع �صاكنان، فالهاء قبل �ل�ر�ء �صاكن��ة فيقر�أ 

 
�����

�ل�����ص��ف��اق�����ص��ي وق���ال   
�����  

رم�����ص��ان( )���ص��ه��ر 

)�إن هذ� �إدغام مح�س( ، وقد جادل عن ر�أيه فقال: 

�لأقاويل  بجلب  �لتطويل  ونترك  بالحق  )فلن�صدع 

فنقول �لذي قرئ به هو �لإدغام �لمح�س وهو �لحق 

�لذي ل مرية فيه(.  

ومن �أمثلة �لإ�صمام في �جتماع �لحرفين �لمتماثلين 

كاجتماع �لنونين في قوله تعالى چ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
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�����

)ت���اأم���ن���ن���ا( ف��اأ���ص��ل��ه��ا   
چ����1 ۋ   ٴۇ  

مع  بالإدغام  �أو   
�����

�لحركة �إخفاء  مع  بالإدغام  �أو 

حرف  بك�صر  )تئمنا(  وق��رئ   ،
�����

بال�صم �لإ�صمام 

بقلب  )تيمنا(  وقرئ   
�����

قي�س لغة  على  �لم�صارعة 

وقرئ   ،
�����

قبلها �لك�صرة  بمجان�صة  ي��اء  �لهمزة 

ونحو   .
�����

�لميم �إل��ى  �لنون  حركة  بنقل  )تاأمنا( 

)مكنني(  و�أ�صله   
چ����� ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   چ 

ونحو  بعدها.  �لنون  مع  �أدغمها  ثم  �لنون  فاأ�صكن 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  قوله تعالى: 

فحذف  )ت��اأم��رون��ن��ي(  و�أ���ص��ل��ه   
چ����� ھ  

بعده��ا.  بالن���ون  و�أدغمه��ا  �لن�ون  و�أ�صكن  �لفتحة 

قبلها  �ل��و�و  �إذ  ههنا؛  �ل�صاكنين  �جتماع  جاز  وقد 

�صاكنة وهي حرف مد فهي كالألف في قوله تعالى: 

 .
چ  ڄ  چ�����

تعالى:  قوله  بالإ�صمام  قرئت  �لتي  �لآي��ات  ومن 

 
چ����1 ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   چ  
�صكونًا  �لفتحة  باإ�صمام  )يعفو(  ف��ي  �ل���و�و  ق��رئ 

فعللوه،  مح�س  �صكون  �أن��ه  لهم  وت��ر�ءى   
�����

خفيًا

قال �بن جني )و�صكون �لو�و من �لم�صارع في مو�صع 

�لإ���ص��م��ام  �أن  ق����ررو�  وق���د   
�����  

ق��ل��ي��ل( �ل��ن�����ص��ب 

قول  في  )يوؤرقني(  في  كالإ�صمام  وزن��ًا،  يك�صر  ل 

�ل�صاعر:  

ال����ك����ري ي������وؤرق������ن������ي  ل  اأن������������ام  م����ت����ى   

ال��م��ط��ي اأج������را�������س  اأ�����س����م����ع  ول  ل����ي����اًل 

حركتهما  باختال�س  �لم�صمومة  �لقاف  فاأ�صمو� 

لتقرب من �ل�صكون، قال �صيبويه: و�صمعت بع�س �لعرب 

:
�����

ي�صمها �ل�صمة. ونحو قول �مرئ �لقي�س

ف�����ال�����ي�����وم اأ��������س�������رب غ����ي����ر م�����س��ت��ح��ق��ب 

واغ��������ِل ول  الل  م������ن  اإث�������م�������اً   
�����

مختل�صة  بحركة  �لباء  باإ�صمام  )�أ�صرب(  فقوله 

مختفاة فال توؤثر على �لوزن لأنها �إلى �لحركة �أقرب 

في  �لإ�صمام  هذ�  يلحظو�  لم  و�لذين  �ل�صكون،  من 

�لقو�عد  و�أنه خارج عن  باأنه �صاكن  �لحرف حكمو� 

لل�صرورة �ل�صعرية، ولو حكمنا عليه بالحركة لختل 

�مرئ  على  ولحكمو�  �آخ��ر،  بحر  �إلى  ولخرج  �ل��وزن 

�لقي�س �ل�صاعر �لجاهلي بالجهل بالأوز�ن. 

 :
�����

ومن �لإ�صمام في قول �أبي دو�د

ف���������اأب���������ل���������ون���������ي ب������ل������ي������ت������ك������م ل����ع����ل����ي 

اأ�������س������ال������ح������ك������م واأ����������س���������ت���������درج ن�����وي�����ا

فاأ�صم �لحاء في قوله ) �أ�صالحكم ( بين �ل�صمة 

و�ل�صكون.

ورد  مما  كثير  تعليل  في  �لنحاة  �آر�ء  كثرت  وقد 

في  �لياء  ت�صكين  ظاهرة  في  �صيما  ول  بالإ�صمام 

 :
�����

�ل�صم �لمنقو�س كقول �ل�صاعر

ك������������اأن اأي������دي������ه������ن ب������ال������ق������اع ال������ق������رْق 

اأي�������������دي ج�����������وار ي����ت����ع����اط����ي����ن ال�����������ورْق

�لفتحة  بين  )�أيديهن(  في  �لياء  حركة  باإ�صمام 

بقول  مثله  ع��ل��ى  �صيبويه  و��صت�صهد  و�ل�����ص��ك��ون، 

:
�����

�ل�صاعر

����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�صاحيهن( مفعول به وقد �أ�صم حركة �لياء 

بين �لفتحة و�ل�صكون، وما هو بال�صكون �لمح�س.

قال �بن جني )وهذ� كثير جدً� في كالم �لعرب(، 

�صاكنة  �لياء  �أن  �لإ�صمام ظنو�  يدركو� هذ�  لم  ومن 

فاحتالو� على تعليله وقالو� هذ� من ت�صكين �لمنقو�س 

 .
�����

في حالة �لن�صب لل�صرورة
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في  �لياء  ت�صكين  )�إن  �لبغد�دي:  ق��ال  وكذلك 

)�أيديهن( �صرورة و�لقيا�س فتحها، وقال �بن جني: 

عنهم  فجاء  منها،  لقربها  بالألف  �لياء  )�صبهت 

.
�����

مجيئًا كالم�صتمر(

 
چ����1 ڱ   ڳ  ڳ  چ  تعالى  قوله  وف��ي 

�لك�صرة  �لإ�صمام: فقرئ باختال�س  وجوه كثيرة من 

وما  �ل�صكون  م��ن  ق��ري��ب��ًا  وق���رئ   
�����

�ل��ه��م��زة م��ن 

 وق����رئ )ب��اري��ك��م( 
�����

ه��و ب��ال�����ص��ك��ون �ل��م��ح�����س

)باريكم(  وق���رئ   
�����

���ص��اك��ن��ة ي��اء  �لهمزة  بقلب 

 
�����

�ل�صاكنة �لياء  من  �أخف  ب�صوت  وهو  بالإ�صباع 

فيها  فالإ�صمام  م�صافهة  تتلقى  �لقر�ء�ت  هذه  وكل 

باأ�صو�ت غير ذ�ت حروف مر�صومة تدل عليها. 

�ل�صوت  تحديد  في  جهدهم  �لقر�ء  ب��ذل  وق��د 

بالطول  �أو  مثاًل  بالتو�صط  فو�صفوه  �لإ�صمام  في 

�ل�صوتية  �لظو�هر  و�صفو�  كما   ، �لتو�صط  فويق  �أو 

ولكن  بين،  بين  وهمزة  و�لت�صهيل  كالروم  �لأخ��رى 

ذلك �لو�صف قا�صر عن �أد�ئه نطقًا بح�صب حروف 

�لكلمة. حيث يقت�صي لكل ظاهرة من هذه �لظو�هر 

حرفًا له �صورته �لد�لة عليه. 

االختالف في التعليل: 

ولخفاء �ل�صوت كانو� يختلفون في حكمهم على 

يحذف  كان  �أبا عمرو  �إن  قالو�:  �لكلمة حتى  قر�ءة 

وقال  )بارئكم(.  نحو  في  �لهمزة  وي�صكن  �لحركة 

�صيبويه: �إنه كان يختل�س �لحركة فال يحذفها �لبتة. 

ب�صيء  �لمك�صورة  �لهاء  ي�صم  �أنه كان  وبع�صهم ذكر 

من  و�ل��خ��اء   
چ����� ڤ   چ   د�ل  ف��ي  �لفتح  م��ن 

فتحة  م��ن  مكت�صب  بفتح   
چ����� ڭ   چ  

ب�صوت  �لدقيق  �لخفاء  من  هذ�  وكل   ، قبلها  �لياء 

. 
�����

�لحرف

حركة حرف الم�صارعة: 

حرف  ك�صر  �لإ�صمام  ظاهرة  على  يحمل  ومما 

�لم�صارعة ما عد� �لياء ، فيقولون )تعلم( وما هي 

بك�صرة مح�صة و�إنما هي حركة مختل�صة �إلى ك�صرة 

ظاهرة  وهي  �ل�صكون،  من  قريبة  فهي  م�صبعة  غير 

وت�صمى  �أ�صد  وبني  وربيعة  بهر�ء  قبيلة  ل�صان  في 

قرئ��ت  كثيرة  �آي���ات  وردت  وق��د   .
�����

)�ل��ت��ل��ت��ل��ة(

ڳ   چ  �لم�ص��ارعة، فقرئ  بك�ص��ر ح��رف  �أفعاله��ا 

ويدل  �لتاء  بك�صر   .
چ����� ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  

كانت  لو  �أنها  مختل�صة  بك�صرة  ههنا  �لتاء  �أن  على 

 .
���1�

ب��ع��ده��ا �ل���ر�ء  ترقيق  ل��ل��زم  مح�صة  بك�صرة 

 
چ����� ڳ   گ   چ   تعالى  ق��ول��ه  وق���رئ 

بالتاء �لمك�صورة. 

بك�صر   
چ����� ٿ   ٿ   چ   وق����رئ 

يقول  بدويا  و�صمعت  ه�صام:  �ب��ن  ق��ال   
�����

�ل��ن��ون

بك�صر  نعلم(  ل  ما  تعلم  �إن��ك  )�للهم  �لم�صعى  في 

 .
�����

حرف �لم�صارعة �لتاء و�لنون

�لفعل  همزة  بك�صر  �لحجاز  �أه��ل  �ل��ت��زم  وق��د 

)�إخال( وورد في �لحديث )ما �إخالك �صرقت( �أي 

 .
�����

ما �أظنك بك�صر �لهمزة

ولم  ه�صام:  �ب��ن  ق��ال  تك�صر،  ف��ال  �ل��ي��اء  و�أم���ا 

 .
�����

يجيزو� ك�صر �لياء لثقل �لك�صرة عليها

وفي ك�صر حرف �لم�صارعة �صو�بط و�صعها علماء 

على  وردت  �لتي  لالأفعال  ��صتقر�ئهم  بح�صب  �للغة 

�لمك�صور  �لحرف  �صوت  يخفى  ويكاد  �لعرب،  ل�صان 

بخفائه خل�صة فهو ب�صوت مختل�س بين ك�صرة و�صكون، 

ول �صورة له في �لر�صم، وكم في �للهجات �لعامية من 

ظو�هر يدق على �ل�صمع تحقيقها!

)�ل�صالم  نحو  في  �لميل  �لإ�صمام  ظاهرة  ومن 

ك�صرة  �ل��ى  �لخطاب  ك��اف  ب�صمة  يميلون  عليكم( 

مختفاة وهي ظاهرة في لهجة ربيعة وت�صمى )لهجة 

 .
�����

�لو�صم( ن�صبة �إلى بلدهم �لقاطنين فيه



في اللغة 

العربية

اأ�صوات

ال حروف 

لها

75 اآفاق الثقافة والتراث

�لعربية  و�للهجات  قري�س  لهجة  بين  قارنا  ولو 

�إخفاء  هو  �للهجات  تلك  من�صاأ  �أن  لوجدنا  �لأخ��رى 

قريب  �آخر  حرف  ب�صوت  ليظهر  بالحرف  �ل�صوت 

�أطلقو� على  �أو ل يكاد يظهر له �صوت، ولذلك  منه 

.
�����

لهجة ق�صاعة )�لغمغمة( من �لغمة و�لخفاء

االإ�صمام لمجاورة حرف اللين:

و�إذ� وقع بعد �لحرف حرف لين جنح �لل�صان �إلى 

بك�صرة  �ل�صاد  ت�صم  )�ل�صيف(  نحو  ففي  �إ�صمامه 

لمجاورتها لحرف )�لياء( بعدها وفي نحو )�ل�صوم( 

ت�صم �ل�صاد ب�صمة لمجاورتها لحرف )�لو�و( بعدها. 

وفي هذ� �لإ�صمام يظهر بجالء �صهولة �لنطق بالكلمة 

ولذلك يكثر على ل�صان �لعامة. 

االإ�صمام بالحرف: 

ظاهرة  في  يندرج  �لأ�صو�ت  من  �آخر  نوع  وهذ� 

�لإ���ص��م��ام وي��ج��ري على �ل��ح��رف �ل��ذي ل��ه ق��رب مع 

في  �ل��ز�ي  من  قريبة  فال�صاد  �لحروف،  من  غيره 

�لجهر  وفي  �ل�صفير  في  فت�صتركان  �ل�صفات  بع�س 

 
����� چ  ٹ   ٹ   چ   ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  ف��ف��ي 

ب�صوت  �أو  �صريح  ب�صوت  �إم��ا  ز�ي��ًا  �ل�صاد  �أ�صربو� 

فكلتاهما  �أي�صًا،  �ل�صين  مع  تقارب  ولل�صاد  خفي. 

مخرجهما من طرف �لل�صان ومن بين �لثنايا �لعليا 

و�ل�صفلى وكلتاهما تت�صفان بالهم�س و�لرخاوة وهما 

من حروف �لإ�صمات فلهذ� �لتقارب بينهما �أ�صربت 

 .
���1�

�لم�صتقيم( )�ل�صر�ط  فقرئ:  �صينًا  �ل�صاد 

و�أ�صكال هذه �لظاهرة مبنية على �أ�صو�ت قد تعارف 

لها  ولي�س  �أفو�ههم  من  تتلقى  فهي  �ل��ق��ر�ء  عليها 

حروف تدل عليها. 

�لحركة  �إخفاء  في  �لإ�صمام  ظاهرة  بدت  وكما 

و�إطالتها  مطها  ظاهرة  بدت  محذوفة  فيه  وكاأنها 

في �لكالم وكاأنها حرف مد ز�ئد، و��صت�صهدو� على 

ذلك بقول �ل�صاعر وقد مط �صمة �لر�ء في )�أنظر( 

باإ�صباعها لت�صل �إلى ما يقرب من �صوت )�لو�و( في 

 :
�����

قوله

واإن����ن����ي ح��وث��م��ا ي��ث��ن��ي ال���ه���وى ب�����س��ري 

م����ن ح���وث���م���ا ����س���ل���ك���وا اأث����ن����ي ف���اأن���ظ���وُر

ومهما قيل في رو�يات �لبيت، فاإنه يدل على �أن 

�إلى �ل�صم، يدل على ذلك  �ل�صاعر بلغته هذه يميل 

وقال  )حيثما(  بدل  �ل�صطرين  في  )حوثما(  قوله 

من  قريبًا  فن�صاأت  �ل�صمة  �أ�صبع  حيث  )فاأنظور( 

)�لو�و( وما هي بالو�و �لخال�صة، فاإذ� �أن�صد �لبيت 

ل يكاد ينكرها �ل�صمع لأنها مخفية �ل�صوت، ولمثل 

هذه �لظاهرة �صو�هد كثيرة وكانت �صببًا من �أ�صباب 

ل�صان  عن  ورد  فيما  �للغة  �أه��ل  تعليالت  �ختالف 

�لعرب، وبالوقوف على هذه �لظو�هر تت�صح لغاتهم، 

فاللغة مبنية على �أ�صو�ت في كثير منها ق�صرت عن 

ت�صويرها �لحروف �لهجائية �لمحدودة. 

التفخيم والترقيق: 

وم��ن  ب�صوته  ينطق  �أن  �ل��ح��رف  ف��ي  �لأ���ص��ل 

مخرجه �لمحدد له، ويتحدد �صوت �لحرف باإتيانه 

�صاكنًا وقبله همزة مثل: �أب. �أخ وبذلك يدرك �صوته 

�لتفخيم  �أو  في�صفل،  �لترقيق  يعتريه  وقد  �لطبيعي، 

فيعلو، وير�د بالتفخيم ربو �لحرف وت�صمينه ، ومن 

�ل�صتعالء  كاأحرف  د�ئمًا  يكون مفخمًا  ما  �لأحرف 

قظ(  �صغط  )خ�س  قولهم  في  �لمجموعة  �ل�صبعة 

كان  �إذ�  فاأقو�ها  درج��ات:  لتفخيمها  ر�صمو�  وق��د 

�لحرف بعد �ألف مثل )�صارب( ثم �لأدنى �إذ� كان 

�لحرف مفتوحًا مثل )�صرب(، ويليه �صعفًا �إذ� كان 

كان  �إذ�  �ل�صعف  في  ويليه  رب(  )�صُ مثل  م�صمومًا 

فة(. مك�صورً� مثل )�صِ

فمرتبة  �صاكنًا  �ل�صتعالء  حرف  كان  �إذ�  و�أم��ا 
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تفخيمه بح�صب حركة �لحرف �لذي ي�صبقه فاأقو�ها 

ثم   ،
�����

چ  ڄ   ڦ   چ   مثل  فتح  بعد  كان  �إذ� 

 ،
چ����� ٹ   چ   مثل  �صم  بعد  ك��ان  �إذ� 

و�أدناها �إذ� كان بعد ك�صر مثل چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

 .
�����

ڭ  چ 
وكحرف �لر�ء، فمخرجه من غار �لحنك �لأعلى، 

وما كان مخرجه من �لغار يغلب عليه �لتفخيم ولكنه 

قد يكتنفه ما يدعو �إلى ترقيقه كالك�صرة �صو�ء كانت 

ك��ان  �أو   
چ����� ڇ   چ   م��ث��ل  م��ك�����ص��ورة  �ل����ر�ء 

ول��الأئ��م��ة   
چ����� ٻ   چ   م��ث��ل  ك�����ص��رة  قبلها 

من �لقر�ء تف�صيل في درجات تفخيمها وترقيقها. 

ولي�س لهذه �لظاهرة حروف تدل عليها.  

وكذلك �لالم فالأ�صل فيها �أن تفخم بت�صعيدها 

�إلى �لحنك �لأعلى، و�أ�صد حالت تفخيمها في لفظ 

ہ   چ   مثل  ك�صر  ي�صبقها  لم  �إذ�  )�هلل(  �لجاللة 

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ    
چ����� ھ   ھ  

من  �ل���ه���اء  -ب�����ص��م   
ِچ����� ٹ   ٹ   ٹ  

)عليُه(-. فاإن �صبقها ك�صر �عت��ر�ها �لترقي��ق مث��ل: 

 .
چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ�����

ومن ظاهرة �لتفخيم �أ�صو�ت حروف �ل�صتعالء 

)�س �س ط ظ ق( عند خفاء �صوت �لنون قبلها مثل 

)ين�صرون، من�صود، ينطقون، ينظرون، ينقلبون(. 

�أحرف  مجاورة  عند  بغّنة  �لنون  �صوت  و�إخفاء 

�لمعلم،  فم  من  بم�صقة  �لمتعلم  يتلقاه  �ل�صتعالء 

و�أ�صق منه ترقيق �لغّنة فيما �صوى ذلك من �لحروف، 

نحو )كنتم، و�أنفقتم( ولالأئمة �لقر�ء تمكن في �أد�ء 

هذه �لأ�صو�ت بح�صب �لتلقي و�لدربة �لمتو��صلة.  

النبرات واختالف االأ�صوات: 

لعل هذه �لم�صاألة هي من دقائق بالغة �لمتكلم؛ 

فهو  نف�صه،  في  �لمعنى  م��ر�ع��اة  على  مبنية  لأنها 

عن  تك�صف  خا�صة  وبنبرة  محدد  ب�صوت  ي��وؤدي��ه 

تختلف  ف��الأ���ص��و�ت  نف�صه،  في  �لمق�صود  �لمعنى 

تبعًا للنبر�ت �لمختلفة، و�لنبرة تختلف تبعًا للمعنى 

�لذي يق�صده �لمتكلم، و�أمثلة هذ� �لباب لال�صتدلل 

عليه ل تح�صر فالم �لتوكيد نبرتها خفيفة، و�لالم 

�لجارة نبرتها �صديدة. 

في  ز�ئ��دة  لأنها  �لتوكيد؛  لم  نبرة  خفت  و�إنما 

)لهم(  في  فالالم  عنها،  �ل�صتغناء  ويمكن  �لكالم 

ڭ  ڭ  ۇ   چ  هي للتوكيد في قوله تعالى: 

تقع  فالنبرة   ،
چ����1 ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

على قوله: )هم �لمن�صورون( لتبين �أنها جملة من 

مبتد�أ وخبر، ومثلها قوله: )لهم �لغالبون( ولو نطق 

بالالم بنبرة قوية وب�صوت حرف �لجر لف�صد نظم 

�لكالم.

�إذ  �صديدة؛  نبرة  عليها  فتقع  �لجارة  �لالم  و�أما 

ہ   ۀ   چ  تعالى:  قوله  نحو  �لجملة  في  �أ�صل  هي 

�لنبرتين  ل��ه��ات��ي��ن  ول��ي�����س   
چ����� ہ   ہ  

�صورة �إل بالتلقي م�صافهة.

�أفو�ه كثير من �لناطقين �صوت  ومما يلتب�س في 

غير  هي  �لنافية  )ما(  على  �ل�صوت  فنبرة  )م��ا(، 

�لنبرة عليها في حالة �ل�صتفهام، وهي غير نبرتها 

 
چ����� گ   گ   ک   ک   چ  نحو  في  �لتعجب  في 

حيث يمتد �ل�صوت بها مرتفعًا بنبرته. 

)م��ا(  ن��ب��رة  غير  ه��ي  �لمو�صولة  )م���ا(  ون��ب��رة 

�لحرفية و�قر�أ �إن �صئت قوله تعالى: چ  ٿ  ٿ  ٿ  

 
چ����� ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ  
ف�)ما( نافية، ونبرة �ل�صوت بها تقع على �لميم، �أما 

من ظنها ��صمًا مو�صوًل فيقروؤها ب�صوت �صهل ل نبرة 

فيها وكاأنه يقر�أ )و�لذي �أنزل( فيف�صد �لمعنى ويبتعد 

عما تدل عليه �لآية. فالقارئ يلزمه �أن يدرك �لمعنى 
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تع�الى  قول��ه  في  كما  تنا�صبه  بنبرة  �لحرف  ليوؤدي 

 
چ����� ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ  
وهي  مخفية،  و�طئة  ههنا  �ل�صرطية(  )ما  فنبرة 

قول�ه  في  بعده��ا  �لنافية  )م���ا(  نبرة  ع�ن  تختل���ف 

 
چ����� کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ  
)ما(  تاأتي  وبعدهما  وعالية،  �صديدة  بنبرة  فهي 

چ  ک  گ  گ  گ   قوله  ثانية في  �ل�صرطية 

�ل��ن��ب��ر�ت  وب���اخ���ت���الف   
چ����� ڳ   گ  

�لتي يقت�صيها �لمعنى تختلف �لأ�صو�ت !

�لنبر�ت  �إدر�ك  وج��وب  �لمقام  يقت�صيه  ومما 

�لحريري  كقول  �لمتجان�صة  �لكلمات  بين  �لفارقة 

ودوده  بين  )ويخلى  مات  عمن  �لو�عظ  مقامة  في 

و�لثانية  حبيبه،  )ودوده(  ف��الأول��ى   
�����

ودوده(

)ودوده( �لو�و فيها عاطفة، ولو قال �مروؤ لأخيه وهو 

ينكر عليه �أمره: )ما لك قد �صيعت مالك!( لقت�صاه 

�أن يجعل من نبر�ت �صوته ما يتفق مع مق�صده في 

�لكالم ف� )ما( �لأولى ��صتفهامية و)ما( �لثانية هي 

من بنية �لكلمة )مال( م�صافة �إلى كاف �لخطاب، 

به  ويلتزم  �ل�صامع  يدركه  بون  �صوتيهما  نبرة  وبين 

�لمتكلم. 

وهناك �أمثلة كثيرة من �لنبر�ت �لمختلفات، فاإن 

�لنبرة على �لجار و�لمجرور تحدد ما يتعلق به، فقوله 

 
چ����� متىت   خت   حت   جت   چ   ت��ع��ال��ى 

و�لتقدير:  )ي�صاألونك(  بالفعل  متعلق  )عنها(  ف� 

)ي�صاألونك عنها كاأنك حفي( ، و�لحفي هو �لعالم، 

ُلوَنَك 
َ

وقد جاءت �لآية توكيدً� لما قبلها في قوله )َي�ْصاأ

يقال  فال  )حفي(  ب�  تعلقه  ي�صح  ول  اَعِة(  �ل�صَّ َعِن 

 .
�����

�أنت حفي عنها، و�إنما يقال �أنت حفي بها

وبالنبرة  )ي�صاألونك(  قوله  في  عالية  بنبرة  فتقر�أ 

حفي(  )ك��اأن��ك  قوله  و�أم���ا  )عنها(:  قوله  ف��ي  نف�صها 

فنبرتها �أقل و�أ�صعف ليت�صح بال�صوت تعلق )عنها( بقوله 

قر�ءتها  يحاول  من  على  ذلك  يخفى  ول  )ي�صاألونك(. 

ح�صب هذ� �لمعنى. ومثل �آخر قوله تعالى: چ ٱ  

فقوله   
چ����1 پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

و�لأ�صل  )ي�صتفتونك(  بقوله  متعلق  �لكاللة(  )في 

�هلل  قل  �لكاللة  في  )ي�صتفتونك  �لكالم  نظم  في 

يفتيكم( فنبرة �لجملة )قل �هلل يفتيكم( تكون على 

غير نبرة �لجملة �لمف�صولة وهي )ي�صتفتونك( )في 

وف�صلها  يفتيكم(  �هلل  )قل  تقديم  وفي  �لكاللة(، 

�هلل  �أن  ليقرر  بها  لالهتمام  �كتنفتها  �لتي  للجملة 

ور�صم  �أموركم.  مطلق  في  بالفتيا  تكفل  قد  تعالى 

تحديد  في  وج��ه  له  �لإم���الء  قو�عد  ح�صب  �لكلمة 

�ت�صلت  كافة  )ما(  كانت  ف��اإذ�  ومعناها،  �لقر�ءة 

 
�����

چ  ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   چ   نحو  في  بالكتابة 

��صمًا  �إن كانت  و�أما  به،  فكيد من�صوب وهو مفعول 

كيد  ما �صنعو�  )�إن  نحو  وتنف�صل  بالكتابة  فت�صتقل 

�صاحر( فهي ��صم )�إن( وخبرها )كيد �صاحر(. 

ولكلتا �لقر�ءتين نبرة خا�صة ففي )�إنما �صنعو� 

نهاية  على  �لل�صان  ووطء  �ل�صدة  تكون  �صاحر(  كيد 

�لكلمة )ما(. وفي )�إن ما �صنعو� كيد �صاحر( تكون 

�لنبرة �صديدة على )�إن( وياأتي �صوت )ما( بعدها 

بمعنى )�لذي(، وهي قريبة  �صهاًل وهي  لينًا  و�طئًا 

من �صوت  )ما( �ل�صرطية في نحو چ  ک  گ  

وب��ت��ب��اي��ن   ،
����� چ  ڳ   گ   گ   گ  

�لنبر�ت على )ما( يتحدد �لمعنى.

ۉ   ۉ   ۅ   چ   ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  ون��ح��و 

 :
�����

 و�قر�أ قول �ل�صاعر
ې   چ�����

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

راح�������ُل ق����ري����ب  ع�����ن  ه�����و  اأو  ف�����الأن�����ت 

فلو قر�أت )ما( بنبرة �لنافية لف�صد �لمعنى في 
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دللة �لكالم. 

 
چ����� ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ  تعالى  وقوله 

�لم�صعر  �ل�صتفهام  على  ت��دل  بنبرة  )م��ا(  فتقر�أ 

بالتعجب ، �أي: فاأي �صيء ين�صبك �إلى �لكذب و�إنكار 

�لجز�ء يوم �لقيامة بعد هذ� �لبيان �لقاطع و�لبرهان 

�ل�صاطع، وهي غير نبرة )ما( �لنافية ويحدد ذلك 

�لمعنى في نف�س �لقارئ، و�صبيل كل هذ� هو �لتدبر 

في �لآيات �لكريمة ومقا�صدها.  

ٻ   ٻ   ٱ   چ  ت��ع��ال��ى  ق��ول��ه  وت��دب��ر 

ي��ع��ب��دون(  ف����)م���ا   
چ����� پ   ٻ   ٻ  

�لمن�صوب في )�عتزلتموهم(  �ل�صمير  عطف على 

و�إذ  �أي:  م��و���ص��ول��ة  �أو  م�����ص��دري��ة  )م����ا(  ف��ت��ق��در 

�عتزلتموهم وعبادتهم �أو معبود�تهم �إل �هلل، وعلى 

كال �لتقديرين فاإن )ما( لي�صت بنافية، لذلك تقر�أ 

بنبرة خفيفة وو�طئة. 

بعدها  �ل�صتثناء  �أد�ة  لوجود  نافية  ظنها  ومن 

وفات  �لكالم،  دلل��ة  �أف�صد  �صديدة  بنبرة  فقر�أها 

ب�صوت  �لن�س  �أد�ء  �إن  �لآي��ة.  معنى  من  �لمق�صود 

بالتدبر  �لمقترن  �لمعنى  على  �لد�لة  �لنبرة  ح�صب 

هو �لترتيل �لو�جب.

ومن �أمثلة )ما( �لتي يجب تحديد نبرتها تجنبًا 

:
�����

من ف�صاد �لمعنى قول �ل�صاعر

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

����������ر ل���������ه ف��������رج��������ة ك������ح������ل ال������ع������ق������اِل

فرجة  )له  وخبره  مبتد�أ  مو�صول  ��صم  ف�)ما( 

مت�صلة  كتبت  ولو  منف�صلة،  فتكتب  �لعقال(  كحل 

ل�  كافة  �أنها  على  بنبرة  وقرئت  )ربما(  �صورة  على 

)رب( لف�صد �لمعنى و��صطرب نظم �لكالم. وتقول 

)�إن ما �أن�صدته ف�صيح، و�إن ما قلته مليح( ف� )ما( 

��صم مو�صول مبتد�أ وخبره ف�صيح فلو كتبت )�إنما( 

و��صطرب  �لمعنى  لف�صد  ح��رف  �أنها  على  وبنبرة 

نظم �لجملة. 

في  ف�صلها  و�صرورة  �لنافية  )م��ا(  �أمثلة  ومن 

 :
�����

�لكتابة قول �لمادح

م��ا اأن  ت�������س���ه���د  ال���خ���ل���ق  ج���م���ي���ع  ج���ي���م 

م����ح����م����ِد ن�������������وال  اإل  ال���������������ورى  ع��������م 

�لح�صر  �أد�ة  لوقوع  �لنافية  )ما(  بنبرة  فتقر�أ 

:
�����

بعدها، وفي قول �لأفوه �لأودي

ف����������والل م������ا ف����ارق����ت����ك����م ق�����ال�����ي�����اً ل��ك��م 

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

ف� )ما فارقتكم( نافية، وقوله )ولكن ما يق�صى( 

نبرتها  منهما  ول��ك��ل  م��و���ص��ول،  ����ص��م  ههنا  )م���ا( 

�لخا�صة. 

ومن �أدق �لنبر�ت �لتي يجب مر�عاتها في )ما( 

�ل�ص��وت  به��ا  يخف�ى  يك��اد  حي�ث  ز�ئ��دة  كانت  �إذ� 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   چ  تعالى  قوله  في  كما 

.
ٺٺ  چ���11

عبد  بن  عمر  �صاأله  لما   
��1��

ق��ت��ادة �بن  وكقول 

�لعزيز عن ن�صبه فقال:

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

َردِّ  �����م�����ا  يهَّ
اأَ ال��م�����س��ط��ف��ى  ب���ك���فِّ  ْت  ف����������ُردهَّ

اأم�����������ره���ا  لأول  ك����ان����ت  ك����م����ا  وع����������ادت 

ف��ي��ا ُح�����ْس��َن��م��ا ع���ي���ٍن، وي����ا ُح�����ْس��َن��م��ا َخ���دِّ

ف�)ما( ز�ئدة في )�أيما( و) ح�صنما( ولها نبرة 

يكاد �ل�صوت معها يخفى ول يظهر.

وكل هذه �لنبر�ت توؤدى باأ�صو�ت متفاوتة بح�صب 
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�إدر�ك  وبح�صب  �ل��ك��الم  يت�صمنها  �لتي  �لمعاني 

�لقارئين  لدى  �لتفاوت  كان  هنا  ومن  لها،  �لمتكلم 

لهم.  �ل�صامعين  وتقدير  و�لمن�صدين  و�لخطباء 

وعليها بني �لأد�ء في ترتيل �آيات �لكتاب �لعزيز. 

نتيجة البحث: 

قد  باأنه  يحكم  �أن  �لبحث  هذ�  في  للناظر  يحق 

ت�صمن نتائج كثيرة تدل عليها �لأمثلة �لتي عر�صناها 

مبنية  �لعربية  �للغة  �أن  على  بها  لنبرهن  باإيجاز 

حروفها  ونبر�ت  و�أ�صو�تها  حركاتها  على  معانيها 

يوؤديها �لمتكلم لتحقيق �لمعاني �لتي يق�صدها.

مر�صومة،  وغير  مح�صورة  غير  �لأ�صو�ت  وتلك 

وقد ف�صلنا �لقول �أن بين كل حركتين من �لحركات 

�لثالثة  �لمد  ولحروف  خفية،  �أخرى  حركة  �لثالث 

درجات في �أ�صو�تها، وبع�س �لحروف تفخم وبع�صها 

)بين  يقع  وغيرها  ت�صم  و�أخ��رى  �لل�صان،  به  يميل 

�لقر�ء  من  و�لأئمة  �للغة  علماء  و�صف  وقد  بين( 

هذه �لظو�هر �للغوية وحددو� لها �أ�صو�تها من غير 

ولي�س  لها، ول غر�بة في كل ذلك  حروف مر�صومة 

من  ف��اإن  �لعربية  �للغة  في  نق�س  �أو  خلل  من  هذ� 

يتتبع �للغات يقف على كثير من هذه �لظو�هر وكلها 

و�لعو�طف  �لم�صاعر  �أن  هو  و�حد  لنامو�س  تخ�صع 

تكاد  ل  في كالمه  �لإن�صان  لدى  و�لغايات  و�لمعاني 

تح�صرها �لحروف �لمحدودة �لمعدودة.

ومع كل هذ� �لذي قدمناه فاإنه مما ل �صك فيه 

علماء  ف�صرها  قد  �للغوية  بظو�هرها  �لعربية  �أن 

لم  فاإن  بالقو�عد،  يكون  �أ�صبه ما  وبنوها على  �للغة 

يكن لها قو�عد فقد حدد �لعلماء لها �صو�بط عامة 

كالتي وقفنا عليها من ظاهرة �لإمالة وظاهرة قلب 

�لت�صهيل  وظاهرة  �إدغ��ام��ه،  �أو  �إخفائه  �أو  �لحرف 

وكلها  و�لترقيق  �لتفخيم  و�لروم وظاهرة  و�لإ�صمام 

ترجع �إلى ما يح�س به �لمتكلم من �لمعاني في نف�صه، 

وبتف�صيرها تنك�صف لنا بو�صوح �لعالقة بين �للهجات 

�لألفاظ  بها  �بتعدت  �لتي  �لمر�حل  وندرك  �لعربية 

في �للهجة �لفرعية تدريجيًا عن �للغة �لأم. وهناك 

�ل�صامية  �لعربية  �للغة  لهذه  كثيرة  �أخ��رى  ظو�هر 

في  �لكالم  يطول  �لعزيز  لكتابه  �هلل  �ختارها  �لتي 

�لحديث عنها كما قدمنا ذلك في �لمقدمة.

�أن  وع�صى  �لمحاورة  لإثارة  هو  �إنما  قدمناه  وما 

يكون منطلقًا للباحثين في مثله لتكمل جو�نبه. ففي 

�لعربية من �لظو�هر ما يمتع �لنظر، ويبهج �لنف�س 

وي�صرح �ل�صدر �فتخارً� بهذه �للغة �لتي �أعزها �هلل 

تعالى بكتابه �لعزيز، و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب 

�لعالمين.

الهوام�س :

�. �صورة �لحجر�ت، �لآية �. 

�. �صورة �لحجر�ت، �لآية �.

�. �صورة لقمان، �لآية ��.  

�. �صورة �لكهف، �لآية ��.

�. ينظر: مولد �للغة �ل�صفحة:  ��.

�. نظام �لعالم و�لأمم: �/���.

�. �صورة هود، �لآية ��.

�ل��ق��ر�ء�ت:  معجم  و�لك�صائي،  وح��م��زة  حف�س  ق��ر�أ  وبها   .�

.���/�

�. �صورة �لفاتحة، �لآية �.

�1. وبها قر�أ �لك�صائي، معجم �لقر�ء�ت: �/�.

��. وبها قر�أ يحيى بن يعمر، معجم �لقر�ء�ت: �/�.

��. وبها قر�أ �أبو هريرة و�أبّي، معجم �لقر�ء�ت:  �/�.

��. �صورة هود، �لآية ��.

��. �صورة �لممتحنة، �لآية �.

��. �صورة �لنور، �لآية ��.

��. مذكرة في �لتجويد: ��. 
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��. �صورة �لفاتحة، �لآية �.

��. �صورة �لن�صاء، �لآية �.

��. �صورة �لن�صاء ، �لآية ���.

�1. �صورة �لبقرة، �لآية ��. 

��. �لمقت�صب: �/���. 

��. �صورة �لبقرة، �لآية ���. 

��. �صورة �لفتح ، �لآية �.

��. �صورة طه ، �لآية ��.

��. ينظر: ل�صان �لعرب مادة )�أزر(: �/ ��.

��. �لنهاية: �/��، ل�صان �لعرب مادة ) �أثر(: �/��.

��. كتاب �صيبويه: �/���، �لمقت�صب: �/���.

��. �صورة �لبقرة، �لآية ��.

��. وبها قر�أ �ل�صو�صي، معجم �لقر�ء�ت: �/��.

�1. �صورة �لبقرة، �لآية �.

ن��اف��ع و�أب���و ع��م��رو وع��ا���ص��م وغ��ي��ره��م، معجم  ��. وب��ه��ا ق���ر�أ 

�لقر�ء�ت: �/��.

��. �صورة �لأعر�ف، �لآية ��1.

��. وبها قر�أ �ل�صو�صي، معجم �لقر�ء�ت: �/��1.

��. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

��. معجم �لقر�ء�ت: �/���.

��. �صورة �لأنعام، �لآية ��.

��. �صورة �لنا�س، �لآية �.

معجم   ،���/�� �ل��ر�زي:  تف�صير  ينظر  ور���س،  قر�أ  وبها   .��

�لقر�ء�ت: �/���.

��. �صورة �لبقرة، �لآية ��.

�1. وبها قر�أ نافع، ينظر معجم �لقر�ء�ت: �/��.

��. �لخ�صائ�س �/�1.

��. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

��. �صورة �لقلم، �لآية �1.

��. �صورة �لإ�صر�ء، �لآية ��1.

��. �صورة يون�س، �لآية ��.

��. �صورة �لأحز�ب، �لآية ��.

��. �صورة قري�س، �لآية �.

��. وبها قر�أ عكرمة، معجم �لقر�ء�ت: �/���.

��. �صورة �لماعون، �لآية �.

وينظر:   ،���/� �ل��ق��ر�ء�ت:  معجم  �لك�صائي،  ق��ر�أ  وبها   .�1

تف�صير �لر�زي: �� /���.

��. تف�صير �لر�زي: ��/���، ل�صان �لعرب مادة )ر�أى(: ��/ 

.���

��. ل�صان �لعرب مادة )ر�أى(: ��/���. 

)ر�أى(:  م��ادة  �لعرب  ل�صان   ،���/�� �ل���ر�زي:  تف�صير   .��

.���/��

��. �صورة �لبقرة، �لآية ��.

معجم   ،���/� )ه����ز�أ(:  م���ادة  �ل��ع��رب  ل�صان  ينظر:   .��

�لقر�ء�ت: �/��.

)وي���ل(:  م���ادة  �ل��ع��رب  ل�����ص��ان   ،��1/� �لخ�صائ�س:   .��

.��1/��

��. �صورة �لإخال�س، �لآية �.

��. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

��. وبها قر�أ نافع، معجم �لقر�ء�ت: �/��1.

�1. �صورة �لن�صاء، �لآية ���.

��. معجم �لقر�ء�ت: �/ �11.

��. �صورة �لبقرة، �لآية �.

��. معجم �لقر�ء�ت: �/��. 

��. �صورة يو�صف، �لآية �1.

��. معجم �لقر�ء�ت: �/��1.

��. كتاب �صيبويه: �/���، �لمقت�صب: �/���.

��. �لخ�صائ�س: � /���. 

��. ينظر ل�صان �لعرب، مادة )روم(: ��/���. 

��. �صورة محمد، �لآية ��.

�1. �صورة �لأعر�ف، �لآية ��.

��. معجم �لقر�ء�ت: �/��1 . 

��. معجم �لقر�ء�ت: �/���.

��. ل�صان �لعرب مادة )عنن(: �/���.

��. ل�صان �لعرب مادة )بهر(: �/��.

��. ل�صان �لعرب مادة )�أو�س(: �/���.

��. �صورة �لفاتحة، �لآية �.

 ،���/ � �لخ�صائ�س:  ينظر  �ل�صختياني،  �أيوب  قر�أ  وبها   .��

معجم �لقر�ء�ت: �/��.

��. �صورة �لرحمن، �لآية ��.

��. وبها قر�أ عمرو بن عبيد، معجم �لقر�ء�ت: �/��.
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�1. �لخ�صائ�س: �/ ���، ���.

��. �صورة �لروم، �لآية ��. 

��. �صورة �لنحل، �لآية ��. 

��. �صورة �لبقرة، �لآية ��. 

��. �صورة �لن�صاء، �لآية ��.  

��. �صورة �لإ�صر�ء، �لآية ��. 

��. �صورة �لبقرة، �لآية �1. 

��. �صورة طه، �لآية ���. 

��. �صورة يون�س، �لآية ��. 

��. �صورة �لبقرة، �لآية ���. 

�1. �صورة �لأعر�ف، �لآية ���. 

��. �صورة �لن�صاء، �لآية ��. 

��. �صورة يو�صف، �لآية �1. 

��. �صورة �آل عمر�ن، �لآية ��.  

��. �صورة �لمر�صالت، �لآية �1.

��. �صورة �لكهف، �لآية ��.

��. ينظر: معجم �لقر�ء�ت: �/���.

��. �صورة لقمان، �لآية ��.

��. �صورة نوح، �لآية ��.

��. �صورة �لق�ص�س، �لآية �� .

�11. �صورة �لأنبياء، �لآية �.

��1. �صورة �لتوبة، �لآية �1.

��1. �صورة �لنمل، �لآية ��.

 ،��1/� �لمقت�صب:  وعكرمة،  وعي�صى  �أب��ي  ق��ر�أ  وبها   .�1�

معجم �لقر�ء�ت: �/���.

��1. خز�نة �لأدب: �/���.

��1. خز�نة �لأدب: �/���.

��1. �صورة �لبلد، �لآية �1.

��1. �صورة �لن�صاء، �لآية ���.

��1. �صورة �لروم، �لآية، ��.

��1. �صورة �لبقرة، �لآية، ���.

��1. �صورة �لروم، �لآية �1.

 ،��1/� �لأدب:  خز�نة   ،��/�  ،���/� �لخ�صائ�س:   .���

.��1/�

���. �صورة �لحاقة، �لآيات ��، ��، ��. 

���. �لخ�صائ�س: �/��، معجم �لقر�ء�ت: �/�11.

���. �صورة �لأعر�ف، �لآية ��1.

���. معجم �لقر�ء�ت: �/�11.

���. �صورة �آل عمر�ن، �لآية ��، وهي قر�ءة �أبي عمرو وه�صام، 

معجم �لقر�ء�ت: �/�11.

���. خز�نة �لأدب: �/��.

���. �لخ�صائ�س: �/���.

���. �صورة لقمان، �لآية ��.

��1. �صورة �لنازعات، �لآية ��.

���. خز�نة �لأدب: �/��.

���. خز�نة �لأدب: �/���.

���. �لخ�صائ�س: �/���.

���. معجم �لقر�ء�ت: �/���.

���. ينظر: �لخ�صائ�س: �/��1.

���. �لقامو�س �لمحيط مادة )�صمم(: �/���، ول�صان �لعرب: 

.���/��

���. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

�لقر�ء�ت:  و�أبو عمرو ومجاهد، معجم  قر�أ عا�صم  وبها   .���

.���/�

���. كتاب �لغيث: ��1.

��1. �صورة يو�صف، �لآية ��.

���. وبها قر�أ طلحة و�لح�صن، معجم �لقر�ء�ت: �/���.

���. وبها قر�أ نافع و�بن كثير، معجم �لقر�ء�ت: �/���.

�ل��ق��ر�ء�ت:  معجم  كثير،  و�ب��ن  نافع  كذلك  ق��ر�أ  وبها   .���

.���/�

���. وبها قر�أ �أبو رزين، معجم �لقر�ء�ت: �/���.

�لقر�ء�ت:  معجم  و�لأعم�س،  وثاب  بن  يحيى  قر�أ  وبها   .���

.���/�

���. وبها قر�أ �بن هرمز، معجم �لقر�ء�ت: �/���.

���. �صورة �لكهف، �لآية ��.

���. �صورة �لزمر، �لآية ��.

���. �صورة �لفاتحة، �لآية �. 

��1. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

���. وبها قر�أ �لح�صن و�ل�صعبي معجم �لقر�ء�ت: �/���.

���. خز�نة �لأدب: �/���.
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���. كتاب �صيبويه: �/��1، �لخ�صائ�س: �/��، ل�صان �لعرب 

مادة )�أرق(: �1/�.

���. �لخ�صائ�س: �/��.

���. �لخ�صائ�س: �/���، ���.

���. �لخ�صائ�س: �/��1، �/���، خز�نة �لأدب: �/���.

���. كتاب �صيبويه: �/��، �لمقت�صب: �/��.

���. �لخ�صائ�س: �/���.

���. خز�نة �لأدب: �/���.

��1. �صورة �لبقرة، �لآية ��.

���. وبها قر�أ �أبو عمرو، معجم �لقر�ء�ت: �/��.

�لقر�ء�ت:  و�ليزيدي، معجم  �أبو عمرو وحمزة  وبها قر�أ   .���

.��/�

���. وبها قر�أ نافع و�لزهري، معجم �لقر�ء�ت: �/��.

���. وبها قر�أ �ليزيدي، معجم �لقر�ء�ت: �/��.

���. �صورة يون�س، �لآية ��.

���. �صورة ي�س، �لآية ��.

���. �لن�صر في �لقر�ء�ت �لع�صر: �/���.

���. ل�صان �لعرب مادة )تلل(: ��/�1.

���. �صورة هود، �لآية ���.

�لقر�ء�ت:  معجم  �لثقفي،  وعي�صى  عمرو  �أبو  قر�أ  وبها   .��1

.���/�

قر�أ  وبها  �لمك�صورة،  بالتاء   ،�� �لآي��ة  يون�س،  �صورة   .���

�لح�صن، معجم �لقر�ء�ت: �/��.

���. �صورة �لفاتحة، �لآية �.

���. معجم �لقر�ء�ت: �/�1.

���. �صرح ق�صيدة بانت �صعاد ��.

���. �لنهاية: �/��.

م��ادة  �ل��ع��رب  ل�صان   ،�� �صعاد:  بانت  ق�صيدة  �صرح   .���

)وجل(: ��/���.

���. ل�صان �لعرب مادة )و�صم(: ��/���.

���. ل�صان �لعرب مادة ) غمم (: ��/���.

���. �صورة �لفاتحة، �لآية �.

��1. معجم �لقر�ء�ت: �/��.

���. خز�نة �لأدب: �/���.

���. �صورة �لقدر، �لآية �.

���. �صورة �لنحل، �لآية ���.

���. �صورة �لبلد، �لآية ��.

���. �صورة ق، �لآية �.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ��.

���. �صورة �لنور، �لآية ��.

���. �صورة �لفتح، �لآية �1.

���. �صورة �لطالق، �لآية �.

��1. �صورة �ل�صافات، �لآية ���-���.

���. �صورة �لأعر�ف، �لآية ��.

���. �صورة عب�س، �لآية ��.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ��1.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

���. مقامات �لحريري: ��.

���. �صورة �لأعر�ف، �لآية ���.

���. تف�صير �لن�صفي: �/���.

��1. �صورة �لن�صاء، �لآية ���.

���. �صورة طه، �لآية ��.

���. �صورة �لبقرة، �لآية ���.

���. �صورة �لزخرف، �لآية ��.

���. حا�صية �لأمير على مغني �للبيب: �/���.

���. �صورة �لتين، �لآية �، وينظر تف�صير �لن�صفي: �/��1.

���. �صورة �لكهف، �لآية ��.

���. مغني �للبيب: �/���، خز�نة �لأدب: �/��1.

���. قو�عد �لإمالء: ��.

���. قو�عد �لإمالء: ��.

�11. �صورة �آل عمر�ن، �لآية ���.

��1. قو�عد �لإمالء: ��.
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بالتجدد،  عموما،  الل�سانية،  النظريات  تتميز 

التي  كتلك  منها،  المتاأخرة  النماذج  �سيما  وال 

غير  والنحو الوظيفي،  التوليدي  النحو  عرفها 

يجدها  العربية  الل�سانية  الكتابة  على  الواقف  اأن 

متخلفة  تبقى  لكنها  التطور،  هذا  مواكبة  تحاول 

الم�سطلح  م�سكلة  اإزاء  �سيما  بعيد،  ب��اأم��د  عنه 

الل�ساني  البحث  تجذر  من  الرغم  فعلى  ؛  والمنهج 

والفح�ص  التمحي�ص  ف��اإن  العربية،  الثقافة  في 

المنهجي ال يفرز اإال حاالت نادرة ت�ستحق فعال اأن 

العلمي  بالمعنى  البحث الل�ساني  اإطار  في  تندرج 

التي يمكن  النظر عن االختالفات  الدقيق، وبغ�ص 

بروؤية  الخروج  ف��اإن  الم�ساألة،  هذه  حول  اأن تثار 

التجربة  اأن تقّوم  اإلى  تحتاج  المو�سوع  في  علمية 

العربية. الثقافة  في  الل�سانية 

الدر�ص  لتطور  الوا�سحة  االآث��ار  من  ك��ان  ولقد 

الل�ساني المعا�سر في الغرب واقتبا�ص مناهجه من 

طرف ثلة من الدار�سين العرب، اأن تمت العودة اإلى 

التراث اللغوي القديم بكل معارفه وعلومه، اإما بحثا 

العربية،  الذاكرة  في  الل�ساني  للوجود  �سرعية  عن 

واإما بغية اإخ�ساعه للفح�ص الل�ساني المعا�سر حتى 

اأ�سبح  لذا  الحداثة.  اأه��داف  لخدمة  تطويعه  يتم 

العربية  حقائق  في  البحث  رام  من  كل  على  لزاما 

من ل�سانيات الجملة اإلى ل�سانيات الخطاب

اأعمال اأحمد المتوكل اأنموذجا
را�ضية بن عريبة

كلية االآداب واللغات - ق�سم اللغة العربية -

جامعة ح�سيبة بن بوعلي - ال�سلف - الجزائر

مقدمة

الثانية  العالمية  الحرب  بعد  وما  ع�شر  التا�شع  القرن  اأواخر  بين  الممتدة  الفترة  تميزت 

عب ت�شنيف هذه الدرا�شات في خانات  بتراكم كبير في مجال الدرا�شات اللغوية، واإذا كان من ال�شّ

معينة، انطالقا من معايير محددة، فاإنه يمكن اأن نميز، على الأقل، بين ثالث مدار�س انطالقا 

اللغوية وما يرتبط بها من �شيرورات ذهنية  المواد  المعتمدة في درا�شة وتحليل  المناهج  من 

وعوامل فيزيولوجية وموؤثرات خارجية، وهي:

الو�شفية البنيوية.

التوليدية التحويلية.

الوظيفية التداولية.
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وا�ستعماالتها اللجوء للذاكرة النحوية اإما على �سبيل 

انتقاء معطيات الدرا�سة اأو انتقاد التجربة التراثية. 

النحوي  ال��در���ص  جوهر  يظل  الحالتين  كلتا  وف��ي 

مغيبا.

ومن الثابت اأن القراءات المتناولة للنحو العربي 

ظلت �سجينة الت�سورات الحديثة، حيث كانت تحاول 

القديم  الدر�ص  على  المعا�سرة  المفاهيم  تطبيق 

المعرفية  االأ�سئلة  الأن  ج��وه��ره؛  ع��ن  اأبعدها  مما 

االأ�سئلة  عن  تختلف  النحاة  �سغلت  التي  والمنهجية 

هذه  تاأتي  المنطلق  هذا  ومن  المعا�سرة.  الل�سانية 

الدرا�سة لتتق�سى اإمكانية تطبيق المناهج الل�سانية 

الوظيفي،  النحو  اإط��ار  �سمن  العربي،  النحو  على 

»اأحمد  العربي  الوطن  في  رواده  اأهم  من  واحد  مع 

المتوكل«.

اأوال: االتجاه الوظيفي في النحو العربي: 

1- ظهور فكرة الوظيفية :

ال��م��دار���ص  ف��ي  ال��م��ق��ّرر  ال��ّن��ح��وي  ال���ّدر����ص  اإّن 

ال�ّسكلي  المن�هج  وف�ق  ُمعّدوه  والجامعات قد �س�اغه 

اأ�سا�ص  االإعرابي للّنحاة القدامى، وهو القائ�م على 

الق�سوى  بغايتها  دائما  المرتبطة  العام�ل  نظرية 

وهي تف�سير االأثر االإع�رابي ظاهرا اأو مقدرا بعامل 

من العوامل؛ اإذ لم يكن اللحن في المعنى مطروحا 

يومئذ، ولهذا ُعّدت نظرية الع�امل في بدايتها نظ�رية 

تعليمية الغر�ص منها معرفة موا�سع الرفع والن�سب 

والجر والجزم في الّتركيب.

بتاأثير  القول  فيه  ب��داأ  محدد  ت��اأري��خ  يوجد  وال 

العوامل في تف�سير الّظواهر االإعرابية »والّراجح اأّن 

المنطق  الّنحويين بمقوالت  تاأثر  بداية  مع 
ّ
تم  ذلك 

وال��ّزم��ان  والكيف  والكم  الجوهر  ح��ول  االأر�سطي 

والفاعلية  والملك  وال��و���س��ع  واالإ���س��اف��ة  وال��م��ك��ان 

ن�ساأت نظرية  االأخيرتين  المقولتين  والقابلية، وعن 

���

العامل والمعمول».

الّنظرية  بهذه  االأخ��ذ  في  الّنحويين  اإيغال  ومع 

متاعب  ب���داأت  عليها  بال�ّسير  ال��ّط��الب  واإل��زام��ه��م 

الّنحو على حد �سواء؛ فبالّن�س�بة  الّنح�ويين وطالب 

تاأويالت  اإلى  الفل�سفي  منهجهم  جّرهم  للنحوي�ين 

، علما اأن  وتقديرات لمحذوفات غير موجودة اأ�ساَلًَََ

التف�سير بالعوامل خلق جمال وتراكيب ال اأ�سا�ص لها 

في العربية الف�سيحة.

 ومما زاد من م�سقة الّنحو على هوؤالء الدار�سين 

وال�محلي؛ وذلك كتقدير  الّتقديري  االإعراب  ق�سية 

عليها  تظهر  ل��م  ال��ت��ي  ال��م��ف��ردات  على  ع��الم��ات 

النحويين،  قيا�ص  في  عليها  المتعارف  العالمات 

وم�سكلة االإعراب التقديري اأي�سر من م�سكلة الع�امل؛ 

اأو  جملة  تقدير  من  كثيرا  اأه��ون  حركة  تقدير  الأّن 

التقديري  االإع���راب  ميدان  اأن  على  ع��الوة  كلمة. 

على  الكلمات  من  معينة  بطائفة  ما  نوعا  مح�سور 

النحو  اأب����واب  ع��ام��ة  ال��ع��ام��ل  نظرية  ت�سمل  حين 

�ست�وؤول  بما  اأح��ص  قد  ك��ان  جني«  و»اب��ن  العربي. 

والتبا�سات  تعقيدات  بالع�امل من  القول  اإليه ق�سية 

من  »العمل  قائال:  فا�ستدرك  الدار�سين  اأذهان  في 

للمتكلم  هو  اإنما  والجزم  والجر  والن�سب  الرفع 

���

نف�سه ال ل�سيء غيره».

 اإن كثرة الّتقديرات والمحالت التي اأ�سكلت حتى 

على الّنحويين اأنف�سهم،خلقت ف�جوة بين الّدار�سين 

اأث��ار  ّمما  كذلك،  العربية  والّلغة  بل  النحو،  وبين 

ت�سهيل  محاول�ين  القدامى  الّن�حاة  بع�ص  حمية 

النحو وتب�سيطه - اإذ هذا المنحى لم يقت�سر على 

المحدثين فح�سب-ف�سنفوا في�ه المخت�سرات، ومن 

هوؤالء: »ابن اإ�سحاق الجرمي«)ت��5ه�( في كتابه: 
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»مخت�سر نحو المتعلمين« و»المبرد« )ت�85ه�( في 

كتابه: »المدخل في النحو« و»ابن م�ساء القرطبي« 

اأهم  يعد  الذي  الّنحاة«  على  »الرد  في  )ت�59ه���( 

عن  الّنحو  تي�سير  ب�سرورة  نادى  ع�سره  في  موؤّلف 

في  الأنها  العامل؛  بنظرية  االأخذ  التخلي عن  طريق 

راأيه مكَمن ال�سعوبة في الدر�ص النحوي. 

م�ساء«،  »اب��ن  بعد  قائمة  الّنحو  �سعوبة  وظّلت 

ودعت الكثير من الباحثين للمطالبة بتخلي�ص النحو 

العربي من قيوده. تبلور هذا االتجاه لدى »اإبراهيم 

م�سطفى« �ساحب كتاب »اإحياء النحو«؛ اإذ راأى اأن 

ال�سعوبة كامنة في قواعد النحو المعقدة وق�سرها 

تلت   .
���

ً
وبن�اء  اإعرابا  الكلم  اأواخ��ر  مراعاة  على 

هذه الّدعوة دعوات اأخرى كدعوة »تمام ح�سان« اإلى 

القائمين  والجملة  الكلم  تق�سيم  في  الّنظر  اإع��ادة 

اآخر  تق�سيما  واق��ت��رح  مح�ص،  �سكلي  اأ�سا�ص  على 

قّدم  االأ�سا�سين  بهذين  والمعنى،  المبنى  يقوم على 

ت�سنيفا الأق�سام الكالم كبديل عن التق�سيم الثالثي 

المعروف. وتبعه الكثيرون في هذا الم�جال.

تركه  ما  كل  عن  الّتخلي  النحو  تي�سير  يعني  وال 

ال�ّسلف من قواعد واآراء نحوية، اإنما المراد من ذلك 

بالعربية ونحوها.  للّنهو�ص  اأخذ ما هو �سالح منها 

على اأن الّتجربة الّرائدة في هذا ال�مجال تكمن في 

تاأ�سي�ص مدر�سة  في  بداأوا  “حيث  االأق�سى  المغرب 

راأ�سهم  الباحثين،وعلى  ت�سم مجموعة من  وظيفية 

���

»اأحمد المتوكل»”.

2- مبادئ النحو الوظيفي العربي:

على  التعليمي  جانبه  في  الوظيفي  النحو  يقوم   

التي  االأ�ساليب  اإطار  اليومي، في  اللغوي  اال�ستعمال 

االأب��واب  على  مقت�سرا  المتعلم،  محيط  في  تكون 

النح�وية التي لها �سلة ب�سبط الكلمات وتاأليف الجمل 

المتعلمين  م�ستويات  مراعاة  مع  �سحيحا  تاأليفا 

قواعد  با�ستخدام  يتم  هذا  العق�لية.كل  وقدراتهم 

االإعرابية  للتعقيدات  الّتطرق  دون  ال�سائعة  العربية 

�5�

والّتخريجات. 

الّتنظيري  الجانب  وهو  االأه�م،  جانبه  في  اأم��ا 

معينة،لخ�سها  بمبادئ  يلتزم  ف��اإن��ه  ال��ق��واع��دي، 

»عبد الجبار توامة« في مقال ل�ه �سمن ندوة تي�سير 

ب��ع��ن��وان »ال��م��ن��ه��ج ال��وظ��ي��ف��ي ال��ع��رب��ي 
 ���

ال��ّن��ح��و

الجديد لتجديد النحو« في النقاط االآتية :

اأ - اإعادة و�شف العربية وتف�شير ظواهرها تف�شيرا 

وظيفيا ل �شكليا: 

اإعادة  وجوب  اإلى  بالّدعوة  العنوان  لهذا  �سّدر 

اأثناء و�سفهم وتف�سيرهم  الّنظر في منهج القدماء 

اأن  المعق�ول  من  لي�ص  »اإذ  العربي؛  الّنحوي  للّنظام 

قدمهما  اللذين  والتف�سير  بالو�سف  اليوم  نكتفي 

ريب  فال  العربية،  لنحو  القدامى  العرب  ال�ّنحاة 

اإلى  يحتاج  ناق�ص  هو  بل  كامال،  لي�ص  عملهم  اأن 

ا�ستدراك كثير»، ويتجّلى ذلك ب�سفة خا�سة في:

- اإعادة النظر في و�سف التق�سيم الثالثي للكلم، 

الذي يجب اأن يق�وم على و�سف دقيق لهذه االأق�سام، 

اآخذين بعين االعتبار اأنها اأ�سا�ص بناء النظام النحوي 

للجملة، وهي المدخل لدر�ص النحو وفهمه.

- الّتخلي عن الو�سف ال�سكلي للظواهر الّنحوية، 

على  ومكفوفة(  )كافة  فيها  قيل  التي  )اإّنما(  مثل 

التركيب  في  وظيفتها  عن  الحديث  يفتر�ص  حين 

والفرق بينها وبين )اإّن( التوكيدية، ومتى ت�ستعمل. 

التعجب  �سيغتي  به  القدماء  ف�سر  ما  تجاوز  واأي�سًا 

)مااأفعله( و)اأفعل به(.

وفي مقابل ما �سيطرح، هناك اأي�سا ما يوؤخذ به 

من اآراء »الخليل« و»�سيبويه« و»الفراء« و»ابن جني« 
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خلفه  ما  بع�ص  وكذلك  و»الر�سي«،  القاهر«  و»عبد 

البالغيون من در�ص وظيفي تناول دالالت التراكيب 

بالعامل  من�سغلين  النحاة  اأهملها  بعدما  واأ�ساليبها 

والمعمول.

ب - النتحاء الوظيفي:

مرتبطة  جميعها  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ل��غ��ات  اأن  ب��م��ا 

الكريم  القراآن  ي�سميها  التي  االإبالغية  بوظيفتها 

َعلََّمُه  الإْن�����َش��اَن  {َخ��لَ��َق  تعالى:  قوله  في  )البيان( 

الَبَياَن} ]الرحمن:�-�[، فاإن على النحو اأن يكون 

ومن  اللغة.  قوانين  باعتباره  الوظيفة  لتلك  محققا 

هنا عّرف ابن جني النحو فقال: »هو انتحاء �سمت 

كالم العرب..ليلحق َمن لي�ص من اأهل اللغة العربية 

هي  وظيفيا  والف�ساح�ة   
���

الف�ساحة». في  باأهلها 

الخ�سوع  هي  اأو  الحال،  مقت�سى  الكالم  مطابقة 

لمالب�سات القول في اال�ستعمال. فينبغي اأن يرتبط 

الّنحو بالمعنى وال�ّسياق االإبالغي وفق هذه الوظيفة 

يجب  ال��ت��ي  الوظيفية  الّنحو  ومعاني  االإب��الغ��ي��ة، 

االهتمام بها ح�سب �ساحب المقال:

بالوظائف  ي�سّمى حديثا  اأو ما  االأبواب  - معاني 

التركيبية .

- معاني االأ�ساليب اأو الوظائف االأ�سلوبية .

- معاني االأدوات عامة اأو وظائف االأدوات.

ج- تحليل اأركان الجملة العربية بح�شب العالقات 

التركيبية )الوظيفية (:

• تعريف الجملة العربية وظيفيا : 
التركيب  يكون  اأن  -وظيفيا-  المفتر�ص  وم��ن 

االإ�سنادي المفيد هو ما ي�سمّى »جملة«، واأن الجملة 

يجب اأن تت�سف باأمرين:

- االأول: االإ�سناد التام،ال الناق�ص الذي ال يتم به 

المعنى كاالإ�س��ناد المفهوم من اإ�سافة الم�سدر اإلى 

فاعله، نحو االآية : چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ؛ 

فهذا ناق�ص غير مفيد.

الجملة  تفهم  بحيث  الكاملة  االإف��ادة  الثاني:   -

هنا  االإبالغية،  لفائدتها  المتممة  عنا�سرها  بكل 

يمك�ن القول اإن جملة ال�ّسرط وجوابه جملة واحدة؛ 

الأنها حققت معنى واحدا، ولي�ست جملتين كما �ساد 

عند الّنحاة القدماء.

• تق�شيم الجملة العربية وظيفيا :
�سورة  بح�سب  وظيفيا  العربية  الجملة  ُتق�ّسم   

الم�سند اإلى ق�سمين :

- الجملة الفعلية : هي التي يكون فيها الم�سند 

تاأخر. مثال ذلك :)جاء علي(  اأو  فعال �سواء تقدم 

:)علي  والجملة  اأ�سا�سية،  اأو  نواة  وهي  فعلية  جملة 

جاء( محولة قّدم فيها الم�سند اإليه لغر�ص اأ�سلوبي 

هو الّتوكيد والّتخ�سي�ص. 

الم�سند  كان  ما  وهي   : الفعلية  الجملة غير   -

فيها غيَر الفعل من اأق�سام الكلم االأخرى كاأن يكون 

ا�سما اأو �سفة اأو �سميرًا نحو: ) اأكرم بزيد، هيهات 

النجاح، اأخوك محمد، �سديقك هذا، علي ناجح(.

ال  »الم�سند«  بح�سب  الجمل  بين  الّتفريق  ويتم 

اإليه« الأن الجمل في اأكثر الحاالت  بح�سب »الم�سند 

قد تتفق في �سورة »الم�سند اإليه« وتختلف في �سورة 

»الم�سند«، وال يحدث العك�ص اإاّل قليال .

• ت��ح��ل��ي��ل ع��ن��ا���ش��ر ال��ج��م��ل��ة ب��ح�����ش��ب ع��الق��ات��ه��ا 
الوظيفية :

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

الوظيفية:

ركنيها  اإلى  تحلل  باأن  الإ�شناد؛  بح�سب   : -اأوال 
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االأ�سا�سيين »م�سند اإليه« و»م�س�ند« باعتبارها قائمة 

بمفهومها على االإ�سناد. والم�سند اإليه هو المحكوم 

عليه والم�سند هو المحكوم به. وفهم الجملة وتحليلها 

تعددت  مهما  االإ�سناد  عن�سري  بتعيين  اإال  يتم  ال 

وهذا  وال�ّتركيبية.  ال�سرفية  �سورهما  اأو  اأ�سكالهما 

م�سطلحات  من  الّنحوي  الّدر�ص  يخّل�ص  التحليل 

مثل:  العربية  نحاة   - زال  وم��ا  ا�ستخدمها-  ع��دة 

)الفعل - الفاعل- نائب الفاعل -المبتداأ - الخبر 

م�سد  �سد  فاعل   - الفعل  ا�سم   - واإّن  كان  ا�سم   -

الخبر(.

- ثانيًا : ال داعي لذكر العالمات االإعرابية عند 

على  الكلمات  جاءت  اإذا  للجملة،  الوظيفي  الّتحليل 

اإال  االإعرابية،  ال�سمات  ناحية  من  المعهودة  حالتها 

ياأتي  كاأن  المعروف؛  االإط��ار  عن  خارجة  كانت  اإذا 

كتركيب  اقت�ساء  مجرورًا  اأو  من�سوبًا  اإليه  الم�سند 

الّتعّجب،اأو اأن تكون العالمة االإعرابية قرينة لفظية 

يجب عدم  كما  واأخرى.  تركيبية  وظيفة  بين  فارقة 

ربط الكلمات التي ال تظهر عليها العالمة االإعرابية 

) لكونها مبنية اأو منقو�سة، اأو مق�سورة ( باالإعراب 

المحلّي اأو التقديري. 

ف��ه��م الجملة  ف��ي  ك���اإج���راء وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ح��وي��ل  د- 

العربية وتحليلها وتف�شير عقدها التركيبية:

اإلى  اأ�سلية  هيئة  من  الّلفظ  نقل  هو  »الّتحويل«   

هيئة اأخرى بق�سد تعديل المعنى اأو تغييره، وهناك 

اأمثلة كثيرة ُف�ّسَرت من خاللها معاني الجمل انطالقا 

الّنحويين  اأبحاث  في  منت�سرة  التحويل،  من مفهوم 

اإل��ى  )ف��اع��ل(  م��ن  ال�سيغة  كتحويل  والبالغيين؛ 

اأو تحويل �سيغة المتعّدي  )َفعيل( بق�سد المبالغة، 

اإلى الزم.

ثانيا: الفكر الل�ساني عند اأحمد المتوكل:

النحو  نظرية  اأعالم  من  المتوكل  اأحمد  يعتبر   

التي  النظرية  ه��ذه  العربي،  الوطن  في  الوظيفي 

ولها  دي��ك،  �سيمون  الهولندي  الل�ساني  مع  ن�ساأت 

وديك   �9�8 ديك  )منها   : متعاقبة  نماذج كثيرة 

ت�ستجيب ل�سروط  وه���ي   ،)�99� ودي���ك   �989

التنظير والنمذجة ومو�سوع نظرية النحو الوظيفي 

م�ستعِمل  نموذج  خالل  من  التوا�سلية،  القدرة  هو 

اللغة الطبيعية. 

وقد اأطلق »المتوكل« م�سطلح »الّنظرّية الوظيفّية 

�سفاتها  من  التي  الوظيفية  النظرية  الُمْثلى«،على 

اأنها:

ترجُع  الّلغة اأداًة  اعتباِر  م��ب��داأ  م��ن  تنطِلُق   -

وتوؤ�ّس�ُص  ِل،  الّتوا�سُ وظيفة  اإل��ى  الممكَنُة  وظائُفها 

على هذا المبداأ و�سفًا لبنية الّلغاِت �سْرفًا وتركيبًا 

و�سوتًا.

ل اأ�سا�سًا للبحِث في  - وتجعُل من وظيفِة الّتوا�سُ

اكت�ساِب  كق�سّية  الّل�ساني الُكْبرى  الّتنظيِر  ق�سايا 

اللغة وق�سّية الكّلياِت الّلغوّية.

- من هذه الموا�سفاِت التي تهدُف اإليها الّنظرّية 

التقليدّية  االأه����داِف  ُم��ج��اوزُة  الُمْثلى  الوظيفّيُة 

للغِة  والّتقعيِد  الّلغة  لظواهِر  المح�ص  )كالو�سِف 

الّلحن(  من  عليها  للحفاِظ  تعليمّيًا  تقعيدًا  نف�ِسها 

اإلى َهَدٍف اأ�سا�ٍص ت�سعى اإليه كّل نظرّيٍة هو تح�سيُل 

اإلى  الو�سِف  كفاَيِة  ُمجاوَزُة  اأي  الّل�سانّيِة،  الِكفاَيِة 

بُقدَرِة  الّلغاِت  ِدرا�سِة  برْبِط  وذِلك  الّتف�سيِر،  كفايِة 

المتكّلِم -ال�ّسامِع، وباكت�ساِب الّلغة، وبالّنحو الكّلي؛ 

نقَلت  قد  الّتحويلّيُة  الّتوليدّية  الّنظرّيُة  كانت  فاإذا 

الّدر�َص الّلغوّي من البحِث في المعطياِت والّظواهِر 

التي  المتكّلم/ال�ّسامِع  قدَرِة  في  البحِث  اإلى  الّلغوّيِة 

ف��اإّن  ؛  َفْهِمها  و  المعطياِت  تلك  اإن��ت��اِج  من  ُن  ُتمكِّ
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الّنظرّيَة الوظيفّيَة الُمْثلى ُي�ستَرط فيها:

َع هذه القدَرَة بُمراعاِة طاقاٍت ومعاِرَف   - اأن ُتو�سِّ

ْرفة. اأخرى اإ�سافًة اإلى المعِرَفة اللغوّيِة ال�سّ

للغٍة  ِة  الخا�سّ القدرِة  في  البحَث  تتجاوَز  - واأن 

معّينٍة اإلى ا�ستكناِه المَلَكِة الّل�سانّية العاّمة الُمتواِفرِة 

الّنظرّياُت  ت�سعى  الهدِف  ولبلوِغ هذا  االإن�سان،  لدى 

ٌة  الّل�سانّية اإلى بناء نحٍو كّلّي تتفّرُع عنه اأنحاء خا�سّ

للغاٍت معّيَنة.

الُمْثلى  اأّن النظرّية الوظيفّية  اإلى ذلك،  وُي�ساُف 

تعّبر عن بنيِتها واأدواِتها ومبادئها ومقا�سِدها بجهاز 

ها.  واأغرا�سِ لغاياِتها  ي�ستجيب  وا�سف  ا�سطالحّي 

وهذا الجهاز الوا�سف يت�سّمن مكّونًا تداوليا م�ستقال 

عن المكّون الّداللي، ولكّل مكّون م�سطَلحاُته المعّبَرة 

في  والمف�ّسر،  الوا�سُف  الجهاُز  يندِرَج  لكي  اإذ  عنه؛ 

الّنظرّية الوظيفّية الُمْثلى، ال بّد اأن ي�ستمل على قدٍر 

من المفاهيم والم�سطلحات المعّبَرة عن الّتجريد، 

وعن مختِلف اأجزاء البنية الّنحوّية، ووظائفها.

1- قراءة التراث العربي:

الطبيعية،  اللغات  لجمل  ال��ت��اأوي��ل ال��دالل��ي  اإن 

الدار�سين  التي �سغلت  االإ�سكاالت  اإ�سكاال من  يعتبر 

الحديثة،  الل�سانيات  اإطار  الم�ستغلين في  واللغويين 

الحواري،  ت�سميته باال�ستلزام  على  ا�سطلح  وق��د 

التراث  في  ج��ذورا  له  اأن  اإل��ى  »المتوك�ل«  وانتب�ه 

في  ال�سكاكي  عند  خا�سة  القديم  اللغوي العربي 

مفتاحه، فقام با�ستثمارها في اإطار النحو الوظيفي 

بين  تقار�سي  ح��وار  اإقامة  اإمكانية  بذلك  م�سرعا 

الل�ساني  وال��در���ص  العربي القديم  اللغوي  الفكر 

الحديث. 

التبئير،  ظ��اه��رة  ت��ن��اول  »ال��م��ت��وك��ل«  اأن  ك��م��ا   

العربي  اللغوي  الفكر  اإل��ى  تعود اإرها�ساتها  التي 

القديم من خالل كتابات »ال�سكاكي« و»عبد القاهر 

ا�ستثمار  اإلى  يعمد  جعله  الذي  االأم��ر  الجرجاني«، 

المعطيات الواردة في »المفتاح والدالئل«، وغيرهما 

اإلى  ت�سند  باعتبارها وظيفة  البوؤرة  مفهوم  لر�سد 

الجملة،  في  بروزا  االأكثر  للمعلومة  الحامل  المكون 

في  التبئير  عملية  ي�سبط  ع��ام  ول�سياغة ت�سور 

ثنائية ب��وؤرة  على  وي��ق��وم  العربي،  اللغوي  الن�سق 

الوظيفة  هي  الجديد  فبوؤرة  مقابلة،  وب��وؤرة  جديد 

الم�سندة اإلى المكون الحامل للمعلومة التي يجهلها 

المخاطب، اأما بوؤرة المقابلة فهي الوظيفة الم�سندة 

اإلى المكون الدال على المعلومة التي ي�سكل ورودها 

حيز  اإلى  وبالنظر  بين المتخاطبين.  جدال  محط 

وظيفة البوؤرة يميز بين بوؤرة الحمل وبوؤرة المكون. 

البنيات  المتوكل  اعتبر  التنميط  ه��ذا  اإط��ار  وف��ي 

يوؤالف  ما  على  واالإ�سرابية والت�سديرية  الح�سرية 

اأنها  بمعنى  تداوليا،  مترادفة  غير  تراكيب  بينها 

ت��وؤدي  ال  وبالتالي  المقام،  نف�ص  ف��ي  ال ت�ستخدم 

نف�ص الوظيفة، من هذا المنظور عمل على توظيف 

مو�سع  ي�سع  جديد،  تنميط  اإطار  في  البنيات  هذه 

اعتبار كل نمط والطبقات المقامية التي يرد فيها، 

جديدة للتفريعين  تفريعات  ت�سطير  اإل��ى  ومنهيا 

�8�

ال�سالفين)بوؤرة الجديد/بوؤرة المقابلة(

2- التنظير لق�سايا اللغة العربية:

اأ/ ت�شور المتوكل للمعجم :

يقول »المتوكل« : »يعد المعجم مكونا اأ�سا�سيا من 

مكونات القالب النحوي في نظرية النحو الوظيفي؛ 

يمد  الذي  »المخزن«  ي�سكل  باعتباره  االأ�سا�ص  فهو 

يعد  وه��و  المفرداتية،  بالمادة  االأخ��رى  المكونات 

 
�9�

�سورة م�سغرة اأولى لبنية الجملة ككل«.

المعجمي  المدخل  على  االط���الع  خ��الل  وم��ن 
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التي  االأ�سا�سية  الفر�سيات  اأن  يالحظ  للمتوكل 

اثنتين: فر�سية:  تتمثل في  للمعجم،  اأطرت ت�سوره 

مفردات اأ�سول/ مفردات م�ستقة، وفر�سية المادة/ 

المادة المتحققة.

ب/ معالجته ق�شايا اللغة العربية:

التركيبية  خ�سائ�سها  ك��ل  ت�سمل  م��ع��ال��ج��ة 

والداللية والتداولية من خالل اأعماله المتدرجة في 

الزمن وفي المفاهيم ؛ ففي كل موؤلف ياأتي بالجديد 

في مجال النحو الوظيفي، وهو بطبيعة الحال يتتبع 

م�سيرته من خالل رائده »�سيمون ديك«، اأو يتراجع 

اأف�سل،  يراه  �سياق  في  ليقدمها  اأفكاره  بع�ص  عن 

مثال ذلك قوله:

الإع��ادة  داعيا  لنا  كانت  المالحظات  هذه   ...«

البوؤر  من  اأن���واع  خم�سة  فاقترحنا  ال��ب��وؤر  ت�سنيف 

ال��ف��روق  ر���س��د  م��ن  بتمكيننا  كفيلة  اأن��ه��ا  لنا  ب��دا 

اللغة  في  ال���واردة  المباأرة  التراكيب  بين  القائمة 

و�سف  م��ن  انتقل  عندما  فعل  كما   
��1�

ال��ع��رب��ي��ة«

الجملة في موؤلفاته االأولى اإلى و�سف ما بعد الجملة 

في اأعماله المتاأخرة.

التي  الق�سايا  تعدد  خالل  من  موؤلفاته  وتتعدد 

فكانت  الوظيفي،  النحو  اأدب��ي��ات  �سمن  يعالجها، 

كاالآتي:

دار  العربية،  اللغة  في  التداولية  الوظائف   -

الثقافة، الّدار البي�ساء، �985 .

اللغة العربية الوظيفي، دار  - درا�سات في نحو 

الثقافة، البي�ساء، ��98 .

نّية،  الُمكوِّ البنية  اإل��ى  الحملّية  البنية  م��ن   -

الثقافة،  دار  العربية،  اللغة  في  »المفعول«  الوظيفة 

البي�ساء، ��98 .

- من ق�سايا الرابط في اللغة العربية، من�سورات 

ُعكاظ، الرباط، ��98.

- ق�سايا معجمية، المحموالت الفعلية الم�ستّقة 

المغاربة،  النا�سرين  ات��ح��اد  العربية،  اللغة  ف��ي 

الرباط، �988.

من�سورات  العربية،  اللغة  في  المركبة  الجملة   -

عكاظ، الرباط، �988.

- الل�سانيات الوظيفية، مدخل نظري، من�سورات 

عكاظ، الرباط،  �989.

لبع�ص  وظيفية  مقاربة  والبنية،  الوظيفة   -

ق�سايا التركيب في اللغة العربية، من�سورات عكاظ، 

الرباط، ��99. 

الوظيفي،  النحو  نظرية  ف��ي  ج��دي��دة  اآف���اق   -

من�سورات كلية االآداب، الرباط، ��99. 

- ق�سايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية، 

دار  الداللي-التداولي،  التمثيل  اأو  التحتية  البنية 

االأمان، الرباط، �995.

- ق�سايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية، 

دار  ال�سرفي-التركيبي،  التمثيل  اأو  المكونات  بنية 

االأمان، الرباط، ��99.

- ق�سايا اللغة العربية في الل�سانيات الوظيفية، 

االأمان،  دار  الن�ص،  اإلى  الجملة  من  الخطاب  بنية 

الرباط، ��11.

ال��ن��ظ��ري��ة  ف���ي  ال��م��ت��وك��ل  اإ���س��ه��ام��ات   -3

الوظيفية:

التي  االأبحاث  �سمن  »المتوكل«  اأبحاث  ت�سنف 

الن�ص؛  وبنية  الجملة  بنية  بين  تماثال  تفتر�ص 

توا�سلية  وحدة  ي�سكل  الذي  الخطاب  اأن  يرى  اإذ 
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»بنية  ت�سمى:   توا�سلية واحدة  بنية  اإلى  يوؤول  تامة 

ال��ن��م��وذج��ي��ة«، وه��ي م��وؤل��ف��ة م��ن ثالثة  ال��خ��ط��اب 

كل  ي�سمل  بالغي(،  )تمثيلي، عالئقي،  م�ستويات 

لتلك  بالتمثيل  وي�سطلع  طبقات،  ث��الث  م�ستوى 

في  ومتعالقة  م�ستقلة  ق��وال��ب  ثالثة  الم�ستويات 

بنية  بين  يتحقق التوحيد  البنية  وبهذه  االآن.  ذات 

الدر�ص  اأن  الباحث  ويرى  والن�ص.  والجملة  الحد 

بين  الحواجز  رف��ع  على  ق��ادر  الل�ساني الوظيفي 

ل�سانيات الن�ص ول�سانيات الجملة، وبذلك �ستتمكن 

واح��ت��ذاء  اخ��ت��الف��ه��ا،  على  الل�سانية  ال��ن��ظ��ري��ات 

على  اقت�سارها  من تجاوز  الوظيفية،  بالل�سانيات 

على  واالنفتاح  اللغوي،  للو�سف  كمو�سوع  الجملة 

الجملة. تتعدى  الدرا�سات التي 

نتاجا  باعتباره  قيمة تنظيرية؛  يكت�سي  وه��ذا   

وحلقة  المتوكلي،  الم�سروع  م�سار  �سمن  يدخل 

نحو  و�سع  محاولة  اإلى  تهدف  �سبغة تطورية  ذات 

اللغة العربية  ظواهر  وتف�سير  بو�سف  يتكفل  موحد 

ورفع  عامة،  الطبيعي  الل�سان  وخ�سائ�ص  خا�سة 

الن�ص،  ول�سانيات  ل�سانيات الجملة  بين  التعار�ص 

االإواليات  �سعيد  على  بينهما  الموؤالفة  طريق  عن 

البنية  لنف�ص  تجليين  داما  ما  بر�سدهما،  المتكفلة 

مطمح  خالل  من  تنبري  معرفية  النموذج،  قيمة 

على  الكليات  في  البحث  نحو  المتوكلي  الم�سروع 

�سعيد المعرفة الل�سانية.

»ن��م��وذج  اأ���س��م��اه  لما  �سرحه  اإ���س��ه��ام��ات��ه  وم��ن 

وظيفي  نحو  اأن��ه  على  الطبيعية«  اللغة  م�ستعملي 

عامة،  وظيفية  �سمن نظرية  اإدراج���ه  يمكن  كلي 

تكفل و�سف وتف�سير اإواليات التوا�سل بين الكائنات 

الب�سرية عبر مختلف قنواتها المتاحة: اللغوية منها 

وغير اللغوية.

ثالثا: نظرية نحو الخطاب عند المتوكل:

1-مفهوم الخطاب:

 خ�س�ص »اأحمد المتوكل« كتابه : »ق�سايا اللغة 

العربية في الل�سانيات الوظيفية، بنية الخطاب من 

الق�سايا  بع�ص  لمقاربة   
����

ال��ن�����ص« اإل��ى  الجملة 

المالئم  التناول  تناولها  يمكن  »ال  التي  اللغوية 

خطاب  اإط��ار  في  مقاربتها  تمت  اإذا  اإال  والكافي 

م�سروعه  ا�ستكمال  بهدف  وذل��ك   ،
����

متكامل« 

الل�ساني لي�سمل الخطاب اأي�سا. والكتاب باأكمله هو 

محاولة الختبار مدى �سحة فر�سية »�سيمون ديك« 

بنية  بعيد  حد  اإل��ى  ت�ساكل  الن�ص  »بنية  كون  حول 

الوظيفي  النحو  اأن  وا�سحا  وي��ب��دو   .
����

ال��ج��م��ل��ة«

والخطاب؛  الن�ص  بين  ال��ح��دود  ب��اإق��ام��ة  يهتم  ال 

غالب  ف��ي  واح��د  لمفهوم  م�سميين  يعتبرهما  اإذ 

االأحيان.

يرى اأحمد المتوكل اأن الخطاب هو : »كل اإنتاج 

الداخلية  بنيته  بين  تبعية  رب��ط  فيه  يربط  لغوي 

بينما   .
����

الوا�سع(« )بالمعنى  المقامية  وظروفه 

يتوا�سل  »ال   : بقوله  الخطاب  ديك«  »�سيمون  يعرف 

م�ستعملو اللغة الطبيعية عن طريق جمل منعزلة بل 

اإنهم يكونون من هذه الجمل قطعا اأكبر واأعقد يمكن 

��5�

اأن نطلق عليها اللفظ العام »الخطاب« «.

والمالحظ اأن تعريف »المتوكل« اأعم من تعريف 

»�سيمون ديك«؛ فاالأول يو�سع مفهوم الخطاب لي�سمل 

الجملة  )�سبه  طبيعته  كانت  كيفما  لغوي  اإنتاج  كل 

ما  على  الثاني  يق�سره  بينما  والن�ص(،  والجملة 

مجموعة  من  م�سكل  الخطاب  اأن  اأي  الجملة؛  وراء 

من الجمل ال من جملة واحدة. وي�سترك التعريفان 

فالمتوكل  التوا�سلية.  بوظيفته  الخطاب  ربط  في 

يميز بين الخطاب وباقي االإنتاجات اللغوية االأخرى 
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اأو انعدامها. في  اإلى وجود ظروف مقامية  ا�ستنادا 

حين ي�سرح »ديك« باأن الخطاب توا�سلي بامتياز.

مما �سبق يت�سح اأن الخطاب في النحو الوظيفي 

هو مجمل اال�ستعماالت اللغوية الم�سروطة بال�سيقات 

التي وردت فيها، والتي تهدف اإلى تحقيق التوا�سل 

ف�ساء  تاأ�سي�ص  ق�سد  وذلك  اأكثر  اأو  �سخ�سين  بين 

العملية  اقت�ساء  اإل��ى  وبالنظر  تفاعلي.  توا�سلي 

فيما  يتفاعالن  اأك��ث��ر-  اأو  �سريكين-  التوا�سلية 

العملية  ه��ذه  يغذي  ال��ذي  المحرك  ف��اإن  بينهما، 

اأ�سماه  ما  اأو  للمتوا�سلين،  المعرفي  الم�ستوى  هو 

بين  ميز  حيث  المعلوماتي«  ب�»المخزون  »المتوكل« 

ثالثة اأنواع من المعارف: المعارف العامة، المعارف 

المقامية، المعارف ال�سياقية.

دوما  ك��ان  »المتوكل«  ح�سب  الوظيفي  والنحو 

نحو خطاب؛ لكن االبحاث االأولى ا�ستهدفت درا�سة 

اأن  ال�سروري  من  اأنه  تبين  اأنه  اإال  جملية،  ظواهر 

اإلى مجال  ينتقل النحو الوظيفي من مجال الجملة 

����

»الخطاب«

2- نحو الجم�لة:

اأ/ القوالب ونموذج م�شتعملي اللغة:

 م��ن��ذ ب��داي��ات ن��ظ��ري��ة ال��ن��ح��و ال��وظ��ي��ف��ي ح��دد 

مو�سوع الو�سف اللغوي باأنه القدرة التوا�سلية التي 

بينهم عن  فيما  التوا�سل  اللغة من  تمكن م�ستعملي 

اللغوية  القدرة  ت�سمل  القدرة  وه��ذه  اللغة.  طريق 

والقدرة التداولية معا، و » حددت هذه القدرة باأنها 

التي  الطاقات(  )اأو  الملكات  من  العديد  في  تتمثل 

الخطاب  اإنتاج  عمليتي  اأثناء  بينها  فيما  تتفاعل 

ال��ذي  »ال��م��ت��وك��ل« راأي »دي���ك«   وذك���ر 
����

وف��ه��م��ه«

التوا�سلية في خم�ص  للقدرة  المكونة  الملكات  حدد 

على االأقل هي:

� الملكة اللغوية:
الطبيعية  اللغة  التي تمكن م�ستعمل  الملكة  وهي 

من اإنتاج و تاأويل عبارات لغوية معقدة ومتباينة في 

عدد من المواقف التوا�سلية المختلفة.

� الملكة المعرفية:
مخزون  تكوين  الطبيعية  اللغة  لم�ستعمل  تتيح 

معرفي منظم واالحتفاظ به وتوظيفه حين الحاجة، 

من  معارف  ا�ستقاق  من  كذلك  تمكنه  ملكة  وه��ي 

تاأويل  في  ا�ستعمالها  ثم  واختزانها  لغوية  عبارات 

عبارات لغوية اأخرى.

� الملكة المنطقية:
اإ�سافية  معارف  ي�ستق  اأن  بوا�سطتها  له  يت�سنى 

ا�ستداللية  ق��واع��د  م�ستخدما  اأخ���رى  م��ع��ارف  م��ن 

تحكمها مبادئ المنطق اال�ستنباطي. 

� الملكة االإدراكية:
تمكنه من توظيف المعارف التي ي�ستخل�سها من 

اإدراك لمحيطه في اإنتاج وفهم العبارات اللغوية.

� الملكة االجتماعية:
االجتماعية  وال��م��ب��ادئ  ال��ق��واع��د  مجموع  ه��ي 

ا�ستعمال  من  الطبيعية  اللغة  م�ستعمل  تمكن  التي 

و�سع  اإل���ى  بالنظر  المنا�سبة  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ع��ب��ارة 

المروم  والغر�ص  التوا�سلي  الموقف  واإلى  ُمخاطبه 

��8�

تحقيقه.

الطبيعية  اللغة  م�ستعملي  نموذج  جاء  ثم  ومن 

الملكات  بر�سد  ت�سطلع  قوالب،  خم�سة  مت�سمنًا 

المذكورة: وهي القالب النحوي، المعرفي، النمطي، 

االإدراكي، االجتماعي.
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ب/ بنية الجملة الب�سيطة:

 في اإطار الحديث عن الجملة ركز المتوكل على 

القالب النحوي، متكلما عن تنظيم النحو في �سكل 

م�ستويين :

1.الم�شتوى التمثيلي: 

والتداولية  الداللية  الخ�سائ�ص  ير�سد  ال��ذي   

للعبارة، ال �سرف فيه وال تركيب، متمثال في: 

-الوحدات المعجمية محمول )فعلي اأو ا�سمي اأو 

�سرفي اأو ظرفي( وحدود )مو�سوعات ولواحق(. 

-مخ�س�سات تنتمي اإلى مختلف طبقات الجملة 

)حمل، ق�سية، اإنجاز(.

-وظائف: )داللية، ووجهية وتداولية(.

2.م�شتوى بنية المكونات: 

الخ�سائ�ص  ف��ي  يتمثل  المكونية«  »البنية  اأو 

ال�سرف  اأن  اأ���س��ا���ص  على  والتركيبية  ال�سرفية 

ترتيب  والتركيب  المجردة،  للمخ�س�سات  تحقق 

للمكونات.

)الم�ستوى  تحتية  ببنية  للجملة  يمثل  ثم  وم��ن 

الداللي التداولي( وبنية مكونية )التمثيل ال�سرفي 

الخطاطة  وفق  اللغوية  العبارة  وت�ستق  التركيبي(. 

��9�

التالية:

اأرب��ع  التحتية  البنية  تت�سمن   : التحتية  البنية 

طبقات:

ح���م���ل م����رك����زي: ت��ت��ك��ون م���ن »ال��م��ح��م��ول«   √
وم���و����س���وع���ات���ه ك����ن����واة م�������س���اف���ا اإل��ي��ه��ا 

اأو  الم�ستفيد  اأو  الجهة  على  مخ�س�ص)دال 

الالحق »االأداة« اأو الهدف والم�سدر(، نحو: 

ذهب خالد من الرباط اإلى مراك�ص.
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المركزي  الحمل  طبقة  تمثل  مو�شع:  حمل   √
يرمز  حيث  المو�سع،  الحمل  لطبقة  ن���واة 

المخ�س�ص اإلى :

المو�سوعي:  الوجه  اأو  الحملي  الوجه  �سمات   -

اأو  نفيه  اأو  اإليها  المرموز  الواقعة  تحقق  »اإم��ك��ان« 

اإثباته.

- �سمات الزمن: ما�ٍص، حا�سر، م�ستقبل.

ال��خ��ارج��ي��ة: م��ت��ك�����رر،  ال��ج��ه��ي��ة  ال�����س��م��ات   -

م�ستر�س�ل.

مثال الالحق الثاني للحمل المو�سع: �سافر خالد 

�سباح اليوم. 

بكامله  المو�سع  الحمل  ن��واة  تمثل  ق�شية:   √
الجهة  اإل��ى  يرمز  مخ�س�ص  اإليها  م�سافا 

خالد  �سافر  مثل:  ق�سوية،  ولواحق  الق�سوية 

فعال.

اإنجاز: يتكون من الق�سية كنواة، والمخ�س�ص   √
االإنجازي الرامز اإلى حمولة الجملة االإنجازية 

واللواحق االإنجازية التي من قبيل: »ب�سراحة« 

اأ�سلوب  »ب�سدق« مثل: ب�سراحة، ال يعجبني 

��1�

بكر في الكتابة.

البنية المكونية:

تنتقل البنية التحتية اإلى بنية مكونات، بوا�سطة 

قواعد �سرفية  تت�سمن  التي  التعبير،  قواعد  اإجراء 

ال�سكل  في  كما  تطريزية  وقواعد  تركيبية  وقواعد 

.���

ال�سرف: هو في النحو الوظيفي �سرفان: 

)ا�ستقاق  المحموالت  تكوين  قواعد  ا�ستقاق   

محموالت فرعية من محموالت اأ�سول( 

الحالة  )اإ�سناد  ال�سرفية  القواعد  ت�سريف   

االإعرابية(.

ج�/بنية الجملة المركبة:

الجملة  باأنها  المركبة  الجملة  »المتوكل«  عرف 

التي اأحد حدودها جملة، اأو كان اأحد حدودها يت�سمن 

����

جملة، كما هو مو�سح في الر�سم التالي:
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ومثل للجمل المركبة بالجمل التالية:

اأ - تمنت هند اأن يعود خالد.

ب - قابلت اليوم من زارنا البارحة.

ج - �ساأدعو اهلل كي يعود خالد �سالما.

الب�سيطة  الجملتين:  عن  ت�سوره  قدم  وبعدما 

والمركبة، اأفرد عنوانًا هو:

نحو الجملة ونحو ما بعد الجملة: نحوان اأم نحو 

واحد؟

اإنتاج  كل  باأنه  للخطاب  بمفهومه  ليذكرنا  وع��اد 

يتعلق  وفيما  توا�سلية«.  »وح��دة  اأو هو  لغوية،  لعبارات 

بتق�سيم الخطاب الذي يقوم على معايير عدة، فمن حيث 

اإلى وحدات مو�سوعية )اأو  محورية(  الفحوى يق�سم 

كالفقرات والقطع، ومن حيث البنية اقترح تق�سيمه اإلى 

ثالث وحدات بالنظر اإلى درجات التعقيد:

جملة ب�سيطة، جملة معقدة، ن�ص. ليخل�ص اإلى 

وحدة  الخطاب  باأن  والن�ص؛  الخطاب  بين  الفرق 

)وحدة  وغر�ص  ومو�سوع  مقام  يحددها  توا�سلية 

تقابل  بنيوية  وحدة  الن�ص  اأن  حين  في  توا�سلية(، 

المركب والجملة، والن�ص ال يكون اإال ما كان مجاوزا 

الن�ص،  هو  فالخطاب  ثم  وم��ن  ال��واح��دة،  الجملة 

����

ومنه نحو الن�ص هو نحو الخطاب.

التماثل  الباحث  يفتر�ص  المنطلق  ه��ذا  وم��ن 

االأطروحة  وهذه  الن�ص«  و»نحو  الجملة«  »نحو  بين 

خ�س�ص لها الف�شل الثاني بعنوان: »بنية الخطاب 

كيف  لنرى  خطاه  و�سنتتبع  التماثل«.  واف��ت��را���س 

�سيقدم ت�سوره للتماثل بين البنيتين.

اأ/ البن�ية العامة: 

العامة«  »البنية  عنوان:  و�سع  الف�سل  بداية  في 

اأنها  وراأى  ب�شكل عام،  الخطاب  بنية  وفيه عبر عن 

تنتظم في م�ستويين:

1 - تمث�يلي: ي�سطلع بعملية ر�سد ال�سورة الذهنية 

نقلها  يق�سد  ذات  اأو  لواقعة  الذهني(  التمثيل  )اأو 

اإلى المخاطب.

2 - ع�القي: يتكفل بر�سد العالقات التي تقوم اأثناء 

هذه العالقات، وت�سم:

عالقة تقوم بين المتكلم والمخاطب، تمثلها   �
القوة االإنجازية؛ اإذ يكون موقف المتكلم من 

اأعرني  اآمرا...نحو:  اأو  م�ستفهما  المخاطب 

معطفك من ف�سلك.

خطابه،  وفحوى  المتكلم  بين  تقوم  عالقة   �
تمثلها ال�سمات الوجهية )�ساكيا، مترددا..( 

مثل: قد ينجح خالد في مهمته.

»المتوكل«  اأ�سماه  ما  الم�ستويين  هذين  وي�سم 

وعنا�سر  ال��ن��واة  م��ن  تت�سكل  ال��ت��ي  ب���»ال��ط��ب��ق��ات« 

الهام�ص، مع العلم اأن:

ال���ن���واة: ه��ي ال��ع��ن��ا���س��ر االأ���س��ا���س��ي��ة )ال��م��ح��م��ول 

ومو�سوعاته(.

زمنية،  )م��ح��ددت  االإ�سافية  العنا�سر  الهام�ص: 

مكانية، وجهية..(.

نحو: ق�د ا�ستقبل خالد بكرا في بيته مرحبا.

هام�ص   }   ن���واة   {   هام�ص.

وللم�ستوى التمثيلي ثالث طبقات:

اأكان  �سواء  عليه  المحال  نمط  تحدد  -الو�سف: 

واقعة اأم كان ذاتا. واإذا كان واقعة تحدد اأهو عمل 

اأم حدث اأم و�سع اأم حالة.

المحال  الذوات  اأو عدد  -الت�سوير: تحدد حجم 
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عليها، نحو »متكرر« »معتاد« بالن�سبة للوقائع.

والمكاني  الزماني  االإط���ار  تحدد  -الت�اأطير: 

اأو  الواقعة  فيه  تتحقق  ال��ذي  عام  بوجه  والمعرفي 

الذوات المحال عليها. 

اأما طبقتا الم�ستوى العالقي فهما:

فحوى  ورود  ل��م��دى  المتكلم  تقويم  ال��وج��ه��ي��ة:   -

الخطاب اأو موقفه منه اإما ذاتيا واإما مرجعيا.

- االإنجازية: توؤ�سر اإلى الفعل اللغوي »�سوؤال« »اإخبار« 

»اأمر« »وعد« ...

فتتمثل  العنا�سر  بين هذه  تقوم  التي  العالقات  اأما 

في:

اأن الم�ستوى العالقي  عالقات �شلمية: ذلك   �
عالقة  نف�ص  وتقوم  التمثيلي،  الم�ستوى  يعلو 

ال�سلمية داخل كل من هذين الم�ستويين ؛ اإذ 

االإنجازية  الطبقة  مثال  االأول  الم�ستوى  في 

تعلو الطبقة الوجهية. 

المخ�ش�شات واللواحق: المخ�س�ص عن�سر   �
�سروري ال يمكن اال�ستغناء عنه، اأما الالحق 

�سالمة  ف��ي  غيابه  ي��وؤث��ر  ال  اخ��ت��ي��اري،  فهو 

الجملة، مثل الالحق الزمني )البارحة( في 

الجملة االأولى)اأ(:

اأ - قابلت �سديقي البارحة.

ب - قابلت �سديقي.

عالقات وظيفية: هناك وظائف:  �
- دالل�ية: 

في  تتمثل  الوظيفي  النحو  اأدب��ي��ات  ف��ي  كانت 

االأدوار الداللية التي ت�سند اإلى حدود الحمل )منفذ، 

افترا�ص  مع  ولكن   ).. زمان،  اأداة،  متقبل، هدف، 

تماثل بنية الجملة وبنية الخطاب، يدعو »المتوكل« 

اإلى اإعادة النظر في الوظائف الداللية ال �سيما في 

����

مجالها وتحديد طبيعتها.

- ِوجه�ية: 

التركيبية«،  »الوظائف  �سبق  فيما  عليها  اأطلق 

اإلى  بالنظر  الحدود  اإلى  ت�سند  التي  الوظائف  وهي 

فحوى  لتقديم  المتكلم  منها  ينطلق  التي  الِوجهة 

خطابه، كوظيفتي : الفاعل والمفعول.

- تداولية: 

والمقالي  المقامي  بعديه  في  بال�سياق  ترتبط 

الوظائف:  ه��ذه  واأه��م  معين،  توا�سلي  موقف  في 

المحور والبوؤرة.فالمحور يمثل المكون المحدث عنه 

اإلى  ت�سند  وال��ب��وؤرة   ،
����

ال��ح��دي��ث محط  هم  ما  اأو 

االأكثر  اأو  اأهمية  االأكثر  للمعلومة  الحامل  المكون 

جديد  ب��وؤرة  اإل��ى  اأ�سا�سا  الجملة.وتق�سم  في  ب��روزا 

 .
��5�

وبوؤرة مقابلة

التركيبية  ال�����س��م��ات  ه��ي  ال����ت����وارد:  ق���ي���ود   �
والمعرفية التي ينبغي مراعاتها حتى ال تكون 

العبارات الحنة؛ اإذ ثمة تراكيب الحنة نظرا 

الأنها  نظرا  واأخ��رى  لغوية،  �سمات  لخرقها 

تخالف معارفنا عن العالم الخارجي، فمثال 

الكر�سي  �سرب  المتوكل:  قدمه  كما  االأول��ى 

خبزا.

.
����

والثانية: تزوج الراهب اأم�ص

الإح�الة: فعل تداولي يرتبط بموقف توا�سلي   �
معين، يتعلق بمخزون المخاطب كما يت�سوره 

واالإحالة على ذات  التخاطب،  اأثناء  المتكلم 

اأو   - ا�سم  اأو  �سمير  بوا�سطة  تتم  اأن  يمكن 

مركب ا�سمي معقد، كاالأمثلة:
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اأ-قابلته اأم�ص.

ب-قابلت الرجل اأم�ص.

.
����

ج-قابلت الرجل الذي يبحث عن وظيفة اأم�ص

ب/ التماثل البنيوي بين الجملة والن�س:

من وراء هذا العنوان يحاول رائد النحو الوظيفي 

العامة  البنية  تحقق  م��دى  »ا�ستك�ساف  ال��ع��رب��ي 

اأق�سام  مختلف  في  االأ�سا�سية  معالمها  حددت  كما 

. 
��8�

الخطاب، مركبا ا�سميا وجملة ون�سا«

التاأ�سي�ص الأطروحته القائلة بانتقال نحو  يحاول 

تحقق  اإذا  اأنه  على  ويوؤكد  الن�ص،  نحو  اإلى  الجملة 

قدر »معقول« من هذه االأطروحة �سن�سبح في غنى 

عن اإفراد نحو اأو قالب قائم الذات للن�ص، يخالف 

لمقاربة  اإطارين  حدد  ومنه  الجملة.  قالب  اأو  نحو 

البنية النموذج التي اقترحها:

البنية النموذج والجم�لة.  √

البنية النموذج والن�ص.  √

للبنية  الكبرى  المعالم  خاللهما  م��ن  ور���س��د 

النموذج من حيث مكوناتها والعالقات التي تت�سمنها 

كيفية  وتتبع  مجردة،  عامة  بنية  اأنها  اأ�سا�ص  على 

تحقق هذه البنية في مختلف وحدات الخطاب من 

الجملة اإلى الن�ص.

عبر  ثابتة  تظل  النموذج  البنية  اأن  ا�ستنتج  وقد 

وحدات الخطاب هذه، مع مالحظة بع�ص التغيرات 

واإما من  المكونات  اإما من حيث  التي تطراأ عليها، 

خطابية  وحدة  من  االنتقال  حيث  العالقات،  حيث 

اإلى اأخرى، والتماثل البنيوي وارد بالنظر اإلى البنية 

التحتية ال عن البنية ال�سطحية؛ بتعبير اآخر تنتظم 

للبنية  طبقا  الخطابية  الوحدات  مختلف  عنا�سر 

هذه  من  لكل  التحتي  التمثيل  م�ستوى  في  النموذج 

الوحدات.

اللغة  »ق�سايا  كتابه  المتوكل«  »اأحمد  ويختم 

الخطاب  بنية  الوظيفية،  الل�سانيات  في  العربية 

لنظرية  اآن  باأنه  بالتذكير  الن�ص«  الى  الجملة  من 

على  ا�سترطته  لما  ت�ستجيب  اأن  الوظيفي  النحو 

�ساملة  خطاب  نظرية  تكون  اأن  البدء،  منذ  نف�سها 

المالئمين  والتف�سير  ال��و���س��ف  وتف�سر  ت�سف 

اأ�سكاله  كانت  اأيا  الطبيعي  الخطاب  لخ�سائ�ص 

ن�ستطيع  التوحيد  وبهذا  اإنتاجه،  وظروف  واأنماطه 

وق��واع��د،  م��ب��ادئ  االإوال���ي���ات،  نف�ص  ن�ستخدم  اأن 

لو�سف الخطاب بوجه عام.

اإطار  في  المتوكلي  الفكر  عن  نبذة  هذه  كانت 

النحو الوظيفي ودفاعه عن اأطروحته التي اأراد من 

خاللها ال�سمو بالو�سف النحوي من مجرد و�سف ال 

يتعدى الجملة اإلى و�سف يتعامل مع مختلف اأنماط 

الق�سايا  من  ي�سير  غير  كّما  الأن هناك  الخطابات؛ 

الجملية المركزية ال يمكن تناولها التناول المالئم 

خطاب  اإط��ار  في  مقاربتها  تمت  اإذا  اإال  والكافي 

متكامل.

ولهذا نرى اأنه من المهم اأن نتبنى هذه النظرة 

على  ولو  عام،  ب�سكل  الل�ساني  اأو  النحوي،  للو�سف 

الم�ستوى التنظيري كمرحلة اأولى في انتظار تطبيقها 

على الن�سو�ص العربية بمختلف اأ�سكالها، محاولين 

على  المتجددة  الل�سانية  الدرا�سات  بركب  اللحاق 

عالقة  له  ما  كل  االعتبار  بعين  واالآخ���ذة  ال���دوام، 

بالعملية التوا�سلية.
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بقية ديوان الخريمي

عبد الرازق حويزي

كفر الزيات - م�صر

بن  ح�سان  بن  �إ�سحاق  ��سمه  �لأول،  �لعبا�سي  �لع�سر  �سعر�ء  من  �ساعر  �لخريمي  يعقوب  �أبو 

قوهي، توفي عام 214هـ - كما ورد على غالف ديو�نه - وهو �أحد �ل�سعر�ء �لذين لم ي�سل �إلينا 

نتاجهم �ل�سعري كاماًل في مخطوطة ديو�نه �لذي كان موجوًد� في زمن �بن ع�ساكر على ما ذكر 

�لديو�ن،  �لعربي )مج2، ج4، �ص 121(، ثم �ختفى هذ�  �لتر�ث  تاريخ  « في كتابه  » فوؤ�د �سزكين 

بطون  في  �لمتناثرة  �أ�سعاره  لملمة  �إلى  �ل�سعري  بالتر�ث  �لمهتمين  بع�ض  بادر  ذلك  �أثر  وعلى 

بع�ض  �إليها  �أ�سار  و�ل�ستدر�كات،  �لمحاولت  بع�ض  �لنطاق  هذ�  في  وعرفت  �لمتعددة،  �لمظان 

�لد�ر�سين في عدد من �لم�سادر و�لمو�قع �لإلكترونية، منها : كتاب تاريخ �لتر�ث �لعربي، وموقع 

�لور�ق، وكتاب ن�سر �ل�سعر وتحقيقه في �لعر�ق حتى نهاية �لقرن �ل�سابع �لهجري، وكتاب دو�وين 

�ل�سعرية في �لع�سر  �ل�سعرية، وكتاب �لمكتبة  �ل�سعر�ء و�لم�ستدركات في �لدوريات و�لمجاميع 

�لعبا�سي )132 – 656 هـ( ، و�لم�ستدرك عليه، وهما لـ » مجاهد م�سطفى بهجت «، وقد رجعت 

�إلى ما �أ�سارت �إليه هذه �لم�سادر من �هتمام بهذ� �لديو�ن، و�ساأحاول هنا معتمًد� على �لم�سادر 

�ل�سابقة تعد�د �لمحاولت �لتي �أُثرت لجمع �سعر هذ� �ل�ساعر و�ل�ستدر�ك عليه لإيقاف �لقارئ 

�إفادة في تفكير بع�ض �لأفا�سل في �سنع ديو�نه  �إذ ربما يكون في هذ� �لتعد�د  على هذ� �لأمر؛ 

من جديد .

1- اأ�صار ف�ؤاد �صزكين )مج2، ج4، �ص(121 �إلى 

قيام �لم�ستعرب �إبرمان عام 1930م بتحقيق بع�ض 

�سعره مع ترجمتها �إلى �لرو�سية، ون�سرها في:

V.A.Eberman,AL-Churejmi arabskij poet iz 

Sogda in : ZKV 5/1/1930/429 - 430

ولم �أتمكن من �الطالع على هذ� �لعمل . و�أ�سار 

ا �إلى �حتو�ء كتاب �لمنتخل على بع�ض  �سزكين �أي�سً

�سعر �لخريمي في عدة مو��سع منه، وكذلك ��ستمال 

مو��سع،  �ستة  في  �سعره  بع�ض  على  �لفريد  �ل��در 

و��ستمال �لحما�سة �لمغربية على بع�ض �الأبيات، كما 

�لمن�سورة في مجلة  �لطاهر  ذكر در��سة علي جو�د 

�سنة   ،41 )�لمجلد  بدم�سق  �لعربية  �للغة  مجمع 

1966م، �ض 449 - 469، �ص 607 - 630(، وهذه 

لم  �أنها  من  للتاأكد  �إليها  رجعت  �الأخيرة  �لدر��سة 

تت�سمن �ل�سعر �لم�ستدَرك هنا .
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�ص  ج4،   ،2 )م��ج  �سزكين  ف���وؤ�د  �أ���س��ار  2-ك��م��ا 

�لطاهر، ومحمد  قيام علي جو�د  �إلى  وغيره   )121

بيروت،  في  له  ون�سره  ديو�نه  بجمع  �لمعيبد،  جبار 

كبيرة  �سمَّ مجموعة  باأنه  �لديو�ن  وو�سف  1971م، 

»عدد  �أن  �ل��ور�ق  موقع  وفي  �لخريمي.  �أ�سعار  من 

�أبياته )487( بيتا، منها )66( بيًتا تن�سب �إليه و�إلى 

6 : »وقال �بن  غيره«، وورد في ديو�ن �لخريمي �ض 

�لديو�ن،  فقد هذ�  وقد  ديو�ن معروف.  له  ع�ساكر: 

�لعلم  �أو من  �إلينا �سيء من مخطوطاته،  ولم ي�سل 

بمظانها«.

مناًطا  يظل  �لجمع  على  قائم  ديو�ن  �أي  �أن  بيد 

ملقى  �أم��ر  وه��ذ�  �لزمن،  بمرور  عليه  لال�ستدر�ك 

�لدر��سات  ال�ستكمال  و�لباحثين  �لعلماء  عاتق  على 

قمينة  علمية  م���ادة  ه��ن��اك  د�م���ت  م��ا  و�الأع���م���ال 

بين  �لمطابع  بها  ترفدنا  و�الإ�سافة،  باال�ستدر�ك 

نفائ�ض م�سادر  و�الآخر �سمن ما تطبعه من  �لحين 

�لمحققان  �الأم��ر  هذ�  �أدرك  وقد  �لعربي،  �لتر�ث 

�ض8:  في  قاال  حيث  �لخريمي،  لديو�ن  �لفا�سالن 

بمالحظاته  علينا  يبخل  �أال  �ل��ق��ارئ  ن��رج��و  »ل���ذ� 

وم�ستدركاته لنفيد منها لدى �لمنا�سبة«.

و�نطالًقا من �الإح�سا�ض بالم�سوؤولية تجاه �لتر�ث 

بادر  �أقله  �إال  يبق  ولم  �أكثره،  �ساع  �ل��ذي  �ل�سعري 

�لديو�ن،  هذ�  على  �ال�ستدر�ك  �إلى  �لباحثين  بع�ض 

بيان  هذ�  محاوالت،  ُة  عدَّ �لنطاق  هذ�  في  وُعرفت 

بها:

في  وتحقيقه  �ل�سعر  ن�سر  ك��ت��اب  ف��ي  ورد   -3

�لعر�ق )�ض71( بعد �الإتيان على ن�سرة هذ� �لديو�ن 

في  �لديو�ن  عن  كتب  �ل��م��رزوك«  ن��وري  »�سباح  �أن 

بتاريخ   ،)2 �ل�سنة  )ع108،  بغد�د  �لر��سد،  جريدة 

هذه  على  �الط��الع  من  �أتمكن  ولم   .  1972/4/27

�لجريدة �لعر�قية .

نف�سها  �ل�سفحة  وفي  �ل�سابق  �لكتاب  وفي   -4

في  محمد  ع��ل��ي  ح�سين  ل��ه  »وع��ر���ض   : ن�سه  م��ا 

�الآخر،  ربيع   ،118 �لعدد  �لريا�ض،  �لفي�سل،  مجلة 

 ،»143 –  142 �ص   ،1986 �الأول،  كانون  1407ه���، 

وقد طالعت ما في هذ� �لعدد .

�لعر�ق  في  وتحقيقه  �ل�سعر  ن�سر  كتاب  وفي   -5

 )89( �لقي�سي  ن��وري  عليه  »��ستدرك   :  )71 )�ص 

بيًتا في مجلة �لمجمع �لعلمي �لعر�قي، �لعدد 1، مج 

كالتالي:  وتف�سيلها   .128 –  118 41- 1990، �ص 

�لق�سيدة �لفائية �لم�سار �إليها �آنًفا، وتقع في )76( 

طاهر  �أبي  بن  »�أحمد  كتاب  من  ملتقطة  وهي  بيًتا، 

�لق�سائد   : و�لمنظوم  ب�»�لمنثور  �لمو�سوم  طيفور« 

�لتقطها  بيًتا  و )11(  لها«،  مثيل  ال  �لتي  �لمفرد�ت 

يظهر  ما  على  �أيدمر«  البن  �لفريد  «�لدر  كتاب  من 

من م�سادر تخريجه .

ب��ت��اري��خ  �ل���ت���ال���ي  �ل����ر�ب����ط  ف����ي  وُن�������س���ر   -6

:2009/3/17

http://majles.alukah.net/showthread.

php?t=29147

ذك���ٌر ال���س��ت��در�ك �آخ���ر، وه��و ل��� »ه���الل ناجي« 

�لدو�وين  �لم�ستدرك على �سناع  �لمن�سور في كتاب 

)ج302/2-  �لقي�سي  ن��وري  مع  با�ستر�كه  �لُمَعدِّ 

�لر�بط ما ن�سه:  وورد في  308 - ط2- 1998م(، 

ومقّطعة  ق�سيدة  بين  قطع  ت�سع  وردْت  »�لخريمي، 

بيًتا  وت�سعين  �ستة  ف��ي  وت��ق��ع  ن��اج��ي،  ه��الل  بقلم 

  8  ،7  ،6  ،3  ،2  ،1 �لمرّقمة  �لقطع  �أنَّ  و�ل�سحيح 

من ح�سة �لقي�سي ن�سرها في مجلة �لمجمع �لعلمي 

 .128  -118 �ص   ،1990 �الأول،  �لجزء  �لعر�قي، 
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�الأولى  «. و�لقطعة  4 و 9  وح�سة هالل هي �لقطعة 

ناجي  هالل  وز�د  �لمغربية،  �لحما�سة  من  ملتقطة 

ثالثة  �لقي�سي  عند  �ل��و�ردة   )6( رقم  �لقطعة  على 

��ستدر�ًكا  �لقي�سي  لنوري  �أن  يذكر  �أن  دون  �أبيات، 

على هذ� �لديو�ن .

�لع�سر  ف��ي  �ل�سعرية  �لمكتبة  كتاب  وف��ي   -7

�لعبا�سي )132 – 656 ه�( �ض 100 – 101 �إف�ساح 

دو�وين  على  »�لم�ستدرك   : هكذ�  �لقي�سي  عمل  عن 

�ل�سعر�ء، مجلة �لمجمع �لعلمي �لعر�قي مج41، ج1، 

�سنة 1990، �ص 118 ��ستدرك 7 ن�ص��ص في 88 بيًتا 

من �لدر �لفريد«، وفي �لكتاب نف�سه �إلماح عن كتاب 

�لمو�سوعة  �سل�سلة  في  �لطاهر«  ج��و�د  »علي  ن�سره 

من  �سفحات   104 في  1968م،  بغد�د،  �ل�سغيرة، 

ما  على  �لكتاب  لهذ�  و�سف  وهذ�  �ل�سغير،  �لقطع 

101 : »يت�سمن  ورد في كتاب �لمكتبة �ل�سعرية �ض 

�لكتاب مقدمة في 7 �ض، ثم �لدر��سة في �ست فقر�ت: 

1- ن�ساأته، 2- ممدوحوه، 3- عالقات������ه، 4- و�سف 

�ل�ساعر لفتنة بغد�د و�أهمية ق�سيدت��������ه، 5- ملمات 

�أخرى كفقد �أخيه و�بنه وعينه، 6 - �سعره، حيث يوثق 

�أكثر �سعره، وي�ستعر�ض مد�ئحه ومر�ثيه مبيًنا قيمتها 

ا �أخرى في �لفخر و�لحكمة و�لغزل،  �لفنية ون�سو�سً

ثم يعرف بموقفه من عمود �ل�سعر«.

�لع�سر  في  �ل�سعرية  �لمكتبة  كتاب  موؤلف  وقال 

على  »��ستدركت   :  100 �ض  هام�ض  في  �لعبا�سي 

�سعره )6( ن�ص��ص في 91 بيًتا من م�سادر �أخرى، 

�أحدها في 72 بيًتا«. و�أقول : ��ستدر�ك �لقي�سي من 

م�سدرين، هما : كتاب »�أحمد بن �أبي طاهر، طيفور« 

�ل�سابق �لذكر، و�لتقط منه �لق�سيدة �لفائية، وهي 

�لدر  من  ملتقط  �لم�ستدرك  وباقي  بيًتا،   )76( في 

�أتمكن  فلم  �لطاه�ر،  ج�و�د  علي  كتاب  �أما  �لفريد، 

ما  على  ����س��ت��در�ك  فيه  ولي�ض  عليه،  �الط���الع  م��ن 

يكون  �أن  �أ�ستبعد  وال  �ل�سابق،  �لو�سف  من  يظهر 

هذ� �لكتاب هو �لبحث �لمذكور �سلًفا، و�لذي ن�سره 

موؤلفه في مجلة مجمع �للغة �لعربية بدم�سق، �أما ما 

�لع�سر  في  �ل�سعرية  �لمكتبة  كتاب  موؤلف  ��ستدركه 

�لعبا�سي فلم �أقف عليه رغم كثرة �لبحث، ويبدو �أنه 

�ساحبه  الأ�سار  من�سوًر�  كان  لو  �أنه  بدليل  ين�سر،  لم 

�إلى زمان ن�سره ومكانه في بحثه  �إلى ذلك، والأ�سار 

�الأردني في  �لعربية  �للغة  �لمن�سور في مجلة مجمع 

بعدة  كتابه  ن�سر  بعد   245  -  217 �ص   ،66 �لعدد 

كتابه،  على  هذ�  بحثه  في  ��ستدرك  وقد  �سنو�ت، 

الأنها  �لفائية،  لي�ض  �أنه  فيبدو  �لطويل  �لن�ض  و�أم��ا 

تقع في 76 بيًتا، ولي�ض في 72، ولي�ض �لعينية �لمثبتة 

هنا، الأن �لعينية تقع في م�سدرها في 63 بيًتا، منها 

هنا.  �أ�سقطتها  ولذلك  �ل��دي��و�ن،  في  وردت  �أبيات 

�لمكتبة  موؤلف  ��ستدر�ك  على  �أقف  لم  �أنني  �لمهم 

كذلك  �أق��ف  ول��م  �لخريمي،  دي��و�ن  على  �ل�سعرية 

على عودة »�إبر�هيم �لنجار« لديو�ن �لخريمي، ولم 

�لببليوغر�فيات  وبع�ض  �لعالمية  �ل�سبكة  في  �أج��د 

�الآن  حتى   - �لدر��سات  هذه  ح�سر  بمثل  �لمهتمة 

�أيٍّ منهما، وربما  �إلى ن�سر  �إ�سارة  2010/5/25م - 

ُن�ِسَر �أحدهما �أو هما في مجلة ما �أو في كتاب ما لم 

ت�سل يدي �إليه.

8- وفي موقع �لور�ق ذكٌر لمحاولة �أخرى لجمع 

في  ورد  ما  على   - وهي   ، �ل�ساعر  هذ�  �سعر  بع�ض 

�سعر�ء  كتاب  �لنجار« في  ل�»�إبر�هيم   - �لموقع  هذ� 

�لموقع  وفي   ،)170-  153  /5( من�سيون  عبا�سيون 

في  �لديو�ن  »�أن طبعة   : �لنجار  »�إبر�هيم  نقاًل عن 
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�لديو�ن  خلو  �إلى  ه  ونوَّ كثيرة،  مر�جعات  �إلى  حاجة 

بيتا،   )76( في  تقع  للخريمي  طويلة  ق�سيدة  من 

�أوردها له طيفور«. قلت : وقد رجعت �إلى هذ� �لكتاب 

فوجدت موؤلفه ق 2 / ج 6 / 157 – 162 �أثبت هذه 

طاهر  �أبي  بن  »�أحمد  كتاب  عن  �لفائية  �لق�سيدة 

ا  �أي�سً و��ستدرك  �لديو�ن،  طيفور«، وهي لم ترد في 

»�لبر�سان  عن  �أبيات  خم�سة  في  مقطعة   159/5

في  وقال  للجاحظ«،  و�لحوالن  و�لعميان  و�لعرجان 

��ستدر�كات  »ولنا  �لديو�ن:  - 158 عن  �ص 153/5 

من  يت�سح  كما  و�إ�سافات  �لعمل،  هذ�  على  كثيرة 

�لق�سيدتين �للتين نن�سرهما �ليوم ... وقد تكون لنا 

عودة �إلى هذ� �لمجموع الإعادة �لنظر فيه ت�سحيًحا 

�لثبت  على  يقفا  لم  و�لمحققان  �سيما  ال  وتنقيًحا، 

�لو�في للم�سادر و�لمر�جع �لو�رد في تاريخ �سزقن 

�لمعلومات  ح�سيلة  يوؤلف  و�ل��ذي   351  -  350/2

و�لمتعلقة  �ل��ي��وم  حتى  �لمتجمعة  �لبيبلوغر�فية 

 - �الآن  حتى  �أق��ف  ولم   . ه�   . �أ  و�سعره«  بالخريمي 

على �لرغم من كثرة �لبحث - على عودة »�إبر�هيم 

�لكثيرة  ��ستدر�كاته  على  وال  �لديو�ن،  �إلى  �لنجار« 

هذ�  ف��ي  فاتته  وق��د  ه���ذ�،  كتابه  ف��ي  ورد  م��ا  خ��ال 

�لم�سدر �الأخير نتفة يجدها �لقارئ هنا. 

�لعر�ق  في  وتحقيقه  �ل�سعر  ن�سر  كتاب  وفي   -9

�الأعرجي«  ح�سين  »محمد  ال�ستدر�ك  ذكٌر   71 �ص 

�سنة   4  -3 ج   ،193  -192 ���ض  �ل��ع��رب  مجلة  ف��ي 

مع  �ال�ستدر�ك  ه��ذ�  �لقارئ  يجد  قلت:  1999م«. 

�لفريد على كثير من  �لدر  �إلى �حتو�ء كتاب  �إ�سارة 

74، دار  �لمحققين  �أوهام  �سعر �لخريمي في كتابه 

�لمدى، دم�سق 2004م .

هذه  على  عة  �لموزَّ �لمتعددة  �لمحاوالت  وه��ذه 

�لباحثين  �هتمام  �إل��ى  تومئ  �لمتباعدة  �ل�سنو�ت 

تذكر  جهود  حال  كل  على  وهي  �لديو�ن،  هذ�  باأمر 

وهذه  �لتنقيح،  �أو  �الإ�سافة  ح��اول  من  لكل  فت�سكر 

وما  ومكان،  زمان  كل  في  ور�سالتهم  �لعلماء  غاية 

من  �الأحو�ل  من  باأي حال  ي�سائل  ال  �الآن  �سي�ساف 

�لجهود �لمباركة �ل�سابقة �إذ لو �أتيح الأ�سحاب هذه 

�أتيح لكاتب هذه �ل�سطور في زمننا هذ�  �لجهود ما 

�لعموم  وعلى  �سيء،  فاتهم  لما  �لم�سادر  وفرة  من 

فهذه هي �الإ�سافة �لجديدة لديو�ن �لخريمي، وهذه 

هي بع�ض �لملحوظات �لمتو��سعة عليه، �أ�سعها هنا 

لالرتقاء بمنزلة �ل�ساعر وخدمة لديو�نه.

اأواًل : بقية الديوان :

�لخريمي، وقفت عليها  بقية ديو�ن  وها هي ذي 

عليها  �أقف  ولم  �لعربي،  �لتر�ث  م�سادر  بع�ض  في 

طالعته،  مما  غيرها  في  وال  �ل�سابقة  �الأعمال  في 

بع�سها  ��ستدر�ك  على  �أتى  من  هناك  يكون  وربما 

�لبحث  كثرة  رغم  عليه  �لوقوف  من  �أتمكن  لم  مما 

�أعلم  �أو مما يكون قد ن�سره بع�سهم ولم  و�لتنقيب، 

ما  كل  هي  �لبقية  هذه  ولي�ست  محله،  وال  ن�سر  بما 

من  �إذ  �لم�سادر،  ف��ي  �سعر  م��ن  للخريمي  تبقى 

�ساع  �ساعر  �سعر  بكل  �الإحاطة  �سعوبة  به  �لم�سلم 

�أ�سل ديو�نه، وتناثرت �أ�سعاره، وتقع هذه �لبقية في 

)110( ع�سرة �أبيات ومائة بيت . وقد �هتم �لدكتور 

في  بالخريمي  كبيًر�  �هتماًما  ح��م��د�ن«  »محمد 

در��سته �لجيدة �لمو�سومة ب� »�أدب �لنكبة في �لتر�ث 

�لعربي«، حيث ر�سد م�سادر ترجمته، ومنها- على 

عليها.  �الط��الع  �لمحققين  فات  م�سادر  ذكر-  ما 

�أ�سعار  بع�ض  ذك��ره��ا  �لتي  �لم�سادر  بع�ض  وف��ي 

للخريمي تم ��ستدر�كها هنا، منها: كتاب �لبر�سان 

و�لعرجان، و�لزهرة، و�لممتع في �سنعة �ل�سعر.
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)1(

قال �لخريمي في رثاء �لمنذر بن خالد :                                                        � من �ل�سريع [

 » ـــــــَوًة  ـــــــْب َك ــــا  كــــَب ـــــــَر  ْه ـــــــدَّ �ل ـــــابـــــَق  �ـــــسَ مـــــن   «  -1 

�لــــَفــــَتــــى  ـــــــُن(  َمـــــــْت )ُيـــــــَعـــــــدُّ  َقـــــــــْد  ــــمــــوِت  لــــل  -2 

ويـــــــــرُقـــــــــونـــــــــه  َيــــــــرِقــــــــيــــــــهــــــــم  ـــــــــظـــــــــلُّ  ي  -3 

ِرْقــــــــَبــــــــٍة  َعــــــلــــــى  ْهــــــــــِر  �لــــــــــدَّ ِمـــــــــن  َفــــــــُكــــــــْن   -4 

ـــــــد�  َغ ـــــــن  ـــــــمَّ ِم �ئــــــــــَح  �لــــــــــرَّ �أقــــــــــــــــــَرَب  مـــــــا   -5 

�ِتـــــــــهـــــــــا  ولـــــــــذَّ نـــــــــيـــــــــا  �لـــــــــدُّ عــــــــــن  َخــــــــــــــــلِّ   -6 

ـــــِرهـــــا  َظـــــْه عــــلــــى  ـــــــى  �أَْمـــــــ�ـــــــسَ مــــــن  كــــــــــــاأنَّ   -7 

َر�أَى  َمـــــــا  َعــــيــــ�ــــســــِه  فـــــي  َر�أى  َمـــــــــْن  ـــــا  ي  -8 

ـــــعـــــَده  ب ومــــــــــا  �لـــــــــمـــــــــوِت  فــــــــي  �ألـــــــيـــــــ�ـــــــضَ   -9 

وروعـــــــاتـــــــه  �لـــــــدهـــــــر  عـــــلـــــى  ��ــــــســــــبــــــْر   -10 

�أََتـــــــــى  ــــــــــــاًل  َوْي �لـــــــُمـــــــْنـــــــِذِر  عــــلــــى  َويـــــلـــــي   -11 

َهــــــــاِلــــــــٍك  ــــــــــن  ِم َلـــــــــــــَك  ــــــــــا  َي ــــــــــٍل  َوقــــــــــائ  -12 

ــــــــَحــــــــاُبــــــــه  �أَ�ــــــــسْ ر�َح  �إذ  وقــــــــــائــــــــــٍل   -13 

ُنــــــــــــوُره  ــــــا  ــــــاِطــــــًع �ــــــسَ ــــــا  ــــــاًب ــــــَه �ــــــسِ َكــــــــــــــاَن   -14

ــــــا  ــــــَب هـــــــــــــِر تــــــــخــــــــدُّ �لــــــ�ــــــسَّ ـــــــــُة �لـــــــــــــدَّ  وغـــــــــ�ـــــــــسَّ

ـــــــــــــــــى  َرَع ـــــــــــــــــا  َم َهـــــــــــــــالـــــــــــــــٌك  ر�ٍع  وكـــــــــــــــــل 
 

َقــــــــــى �لــــــــــرُّ مـــــــنـــــــه  يـــــــنـــــــفـــــــُع  ل   و�لـــــــــــــمـــــــــــــوُت 

ــــى  ــــَع هــــــــر �إلــــــــــــى َمــــــــــا �ــــسَ ــــــــــَع َمــــــــــع �لــــــــدَّ و��ــــــــــسْ

 
ــــــــي بــــــمــــــن َقـــــــــــــْد َثـــــــــــَوى  ــــــــاِق ـــــــــبـــــــــَه �لــــــــَب  و�أ�ـــــــــسْ

�لــــــــُهــــــــَدى  ـــــبـــــيـــــَل  �ـــــسَ �هلِل  �إلــــــــــــى   و��ـــــــســـــــلـــــــْك 

ـــــــَرى مـــــــــــــــــــــو�َت تــــــحــــــَت �لـــــــثَّ ـــــــــــــــــاَوَر �لأَ قـــــــــْد َج
 

 كــــــــــــــــــــــاأنَّ مـــــــــــا َيـــــــــــــــــحـــــــــــــــــذُرُه َقـــــــــــــــــــْد �أََتـــــــــــــــــــى 

ــــــَهــــــى  ــــــــــــــــــــــَل �لــــــنُّ  َمــــــــــْوِعــــــــــَظــــــــــٌة َتـــــــــْنـــــــــَفـــــــــُع �أَْه

ـــى  ـــل يـــبـــت ل  ْهـــــــــــــِر  �لـــــــــــــدَّ فـــــــــي  �مــــــــــــــرئ   �أي 

ــــــا  ـــــــِمـــــــيـــــــَر �لــــــَحــــــ�ــــــسَ ــــــضٍ َحـــــــــــــــلَّ �ـــــــسَ ــــــهــــــاجــــــ�  ب

ــــــــــاه َجــــــــلــــــــيــــــــِد �لــــــــــُقــــــــــَوى  ـــــــــــٍق ُمــــــــــَحــــــــــيَّ ـــــــــــْل َط
 

ــــــى  �لــــــِبــــــلَ ِلـــــــــــــــــــد�ِر  �أَهــــــــــــــــــــــــــــَدْو�  ـــــــى  فـــــــًت  �أيُّ 

ْهـــــــــــــُر َوعــــــــر�ــــــــســــــــا َحــــــــــــَوى   �أطـــــــــــــفـــــــــــــاأَه �لـــــــــــــدَّ

�الأول  �لبيت  تاريخ دم�سق 287/60، وورد  �لتخريج: 

بين  ما  ورد  كذ�  �لمحقق  وق��ال  كبا«،  »نجد  هكذ�:  فيه 

�لقو�سين  في �لبيت �الأول، يق�سد كلمة )نجد(، قلت: لعل 

ًنا  �ل�سو�ب ما تم �إثباته، ويكون �سدر �لبيت �الأول م�سمَّ

من ديو�ن �أبي �لعتاهية �ض 144، وورد �سدر �لبي�ت �لث�اني 

هك�ذ�: »قد يعدو متنه �لفتى«، وهو هكذ� مك�سور، ولعل 

م�سحًفا  �لخام�ض  �لبيت  وورد  �إثباته،  تم  ما  �ل�سو�ب 

هكذ�: »و��سبه �لباقي«، ولعل �ل�سو�ب ما تم �إثباته، وورد 

�ل�سطر �لثاني من �لبيت �لثامن بزيادة »قد« قبل �لفعل 

»يحذره«، وبهذه �لزيادة ينك�سر �لوزن، فحذفناها.

)2(

وقال :                                                                                     � من �لطويل [

ـــــوُكـــــُم  ُب َجـــــرَّ ــــٍر  َمــــْعــــ�ــــسَ ِمــــــن  َر�بـــــنـــــي  وقـــــــْد   -1

 

ــــْو� َخــــلَ �إذ�  ـــى  حـــتَّ �لأبـــــــــــر�ِر  ظـــــاِهـــــُر  لـــهـــْم   -2

ُرو�ِء ـــــــــُن  َوُحـــــــــ�ـــــــــسْ �أحـــــــــــــــــــالٍم  ـــــــفـــــــاَهـــــــُة  �ـــــــسَ
 

ــــــــُروِب ِظـــــَبـــــاِء ــــــــُد ِغـــــيـــــٍل فـــــي �ــــــــسُ فـــــُهـــــْم �أُ�ــــــــسْ

�لتخريج :  �الأن�ض و�لعر�ض 125، وقالت �لمحققة : �إنهما لي�سا في �لديو�ن .

)3(

وقال :                                                                                         � من �لطويل [

ْهـــــــــُر و�لــــفــــتــــى ــــــــْهوذلــــــــــك مــــمــــا ُيـــــــــْحـــــــــِدُث �لـــــــــدَّ ــــــــاِرُب ــــض ُيــــــْفــــــلــــــُت َه ــــ� ــــي َطــــــــريــــــــدُة َدْهــــــــــــــٍر َل

�لتخريج :  �لتخريج :  �لمن�سف 354/2،  وقال محققه : �إنه لي�ض في �لديو�ن .
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)4(

وقال :                                                                                      � من �لطويل [

َدريــــــئــــــًة ــــايــــا  ــــَن ــــَم لــــل َنـــــفـــــ�ـــــٍض  كــــــــلَّ  �أرى   -1 

َجــــانــــِب ُكــــــــلِّ  ــــــن  ِم �لآفــــــــــــاُت  ــــُلــــَهــــا  ُتــــَنــــا�ــــسِ  -2 

ـــــــــهـــــــــا ــــي َكــــــْدُحــــــهــــــا وُدوؤُوُب ــــسِ ــــ� ــــْم ــــيــــ�ــــِض ُي ــــَع ــــل وِل
 

ـــيـــُبـــهـــا  فــــُتــــخــــطــــُئــــهــــا َطــــــــــــــوًر� وَطــــــــــــــــوًر� ُتـــ�ـــسِ

�لتخريج :  �لمن�سف 507/2، و�نظر ما به من م�سادر �ض 722، وقال محققه : �إنهما لي�ض في �لديو�ن. 

)5(

وقال :                                                                                          � من �لطويل [

ـــُه          بـــيـــَت ـــمـــجـــِد  ـــل ل �ـــــســـــاَد  ـــــى  حـــــتَّ �ـــــســـــاَب  ومـــــــا   -1 

ــا          ــــفــــوؤ�ِد وفــــي �لــَحــ�ــَس ــــى فـــي �ل �أَحــــلَ ــــذكــــَر�َك   2- ل

جـــمـــرًة          ــــْحــــر  و�لــــنَّ ـــْحـــر  �لـــ�ـــسَّ بـــيـــن  �أن  عــــلـَـــى   -3
 

ــــًة          َحــــفــــيَّ ــــــــــــا  مًّ
�أُ �لـــــّطـــــفـــــِل  ــــــَد  ــــــْق َف فـــــقـــــدُتـــــَك   -4 

ُدَعــــــاِئــــــِه          مــــن  ��ـــســـَتـــْجـــَمـــَعـــْت  ـــا  فـــلـــمَّ َدَعــــــاهــــــا   -5
 

ـــــــــــــــُه          مَّ
�أُ ـــــُض  ـــــ� ـــــِم ـــــل ي فــــــــــارتــــــــــاَع  فـــــــــاأنـــــــــَكـــــــــَره   -6

ــــــــوؤُْدِد ــــــاٍل و�ــــــــسُ ــــــَم ـــــــْي َج ـــــى �كـــتـــ�ـــســـى َثـــــــْوَب وحـــــتَّ
 

ِد ـــــرَّ لِل �لـــــُمـــــَب ــــهــــِد بــــالــــعــــذِب �لــــــــــــزُّ  مـــــن �لــــ�ــــسُّ

ــــــِد ــــــوَق ـــــــْجـــــــَهـــــــا بــــــــذكــــــــر�َك ُت ــــــى َمــــــــا �أَُهـــــــيِّ  َمــــــَت

ــــــــِد ــــــــْوِل ــــــــرٍع مـــــنـــــه وَحــــــــــدثــــــــــاِن َم ــــــى �ــــــــسَ  عــــــلَ

ــــــى ثــــــــــــــْدٍي لأُخــــــــــــــــرى ُمـــــــجـــــــّدِد  �أجــــــــــــــــاَل عــــــلَ

ـــــّهـــــِد ــــلــــيــــم �لـــــُمـــــ�ـــــسَ وَبــــــــــــــــاَت لـــــــه لــــــيــــــَل �لــــ�ــــسَّ

�لتخريج : �لزهرة 524/2، وفي هام�ض �لتحقيق : » لم نجدها في �سعر �لخريمي �لمطبوع « . قلت : لعل هذه 

�الأبيات و�الأبيات �لمذكورة تحت رقم )19( �ص 24 في �لديو�ن من ق�سيدة و�حدة .

)6(

وقال يعاتب عثمان بن خريم مواله :                                                            �من �لطويل[

ـــــنـــــي          �إنَّ مــــــــّي  يــــــا  �لــــخــــيــــر  �أبــــــيــــــك  لـــعـــمـــر   -1 

و�لـــــِحـــــَجـــــا          �لـــــتـــــكـــــرُم  لـــيـــعـــديـــنـــي  و�إنـــــــــــي   -2 

�ــــســــبــــابــــًة      عــــلــــيــــه  بـــــالـــــبـــــاكـــــي  �أنـــــــــــا  ومـــــــــا   -3 

�لــــَجــــْهــــِل بــالــتــي     َعـــــن  ـــْفـــٍح  لــــــُذو �ـــسَ 4- و�إنـــــــي 
 

هـــــــــازٌل        ــــــــك  فــــــــاإنَّ ــــي  ــــن تــــرمــــي �أبـــــــالـــــــجـــــــدِّ   -5 

ــــُه          ــــْدُت ــــِه �ــــسَ ـــــا  َعـــــمَّ ِغـــــبـــــُت  مـــــا  �إذ�  وكـــــنـــــُت   -6 

عـــيـــوُنـــُهـــم ُخـــــــــــْزًر�  �لـــــقـــــوَم  عــــنــــَك  �أز�حـــــــــــُم   -7
 

ـــًة          ُجـــنَّ ــــَك  ِعــــْر�ــــسِ ُدوَن  ــــي  ِعــــْر�ــــسِ و�أجـــــعـــــُل   -8 

ـــِنـــي          ـــَت ـــْل َمـــلَ ــــى  ــــتَّ َح ــــيــــَك  ُحــــبِّ بــــي  َز�َل  فـــمـــا   -9 

ــاِلــِحــي          �ــسَ �أفـــ�ـــســـدَت  ـــْحـــُت  ـــلَ �أَ�ـــسْ �إذ�  ــــــي  �أر�ِن  -10 

ــــِنــــي          فــــاإنَّ َخــــلــــيــــاًل  فـــا�ـــســـتـــبـــدْل  َفــــــدوَنــــــك   -11 

ـــٍد          ِبـــَحـــا�ـــسِ ـــُت  فـــلـــ�ـــسْ ــــوًد�  َمــــْحــــ�ــــسُ �أُك  و�إن   -12

ِد �أعــــــــــــــــــــوَّ لــــــــــم  لــــــــَمــــــــا  �آٍب  �أنــــــــــــــــــــٍف   لـــــــــــــذو 

ِد ــــوَّ ـــــ �أ�ــــســـــ لـــــم  �إذ�  �لــــُقــــربــــى  ذي  ــــِم  ظــــل  عـــلـــى 

ِد �لـــــمـــــتـــــلـــــدِّ ول  ــــــــي  َعــــــــنِّ َنــــــــــــــــــاأَى  ــــــــــا  َم  �إذ� 

ـــــوؤدِد ـــــس ــــِل ِحـــــلـــــٍم و� ــــ�ــــسْ تـــــزيـــــُن �لــــَفــــتــــى ِمــــــن َف
 

ـــــِد تـــــعـــــمَّ لـــــــــم  �أن  بــــــــــــــاهلِل  لـــــــــي  وتــــــــحــــــــِلــــــــُف 
 

ــــَهــــِدِي َك فــــي �لــــُجــــلَّــــى َمــــَقــــاِمــــي َوَمــــ�ــــسْ ــــرُّ ــــسُ ــــ� َي
 

ـــــاِن وبـــــالـــــيـــــِد ـــــس ـــــ� ـــــلِّ ـــــال ـــــــــِدي ب ـــــــــْه  و�أدفــــــــــــــــــُع ُج

ـــــِد ـــــنَّ ـــــَه ـــــطـــــٍب فـــــــي �لــــــنــــــائــــــبــــــاِت ُم َكـــــــــــــِذي �ـــــسُ
 

ـــــــي َوَتـــــــــــــــــــــــــَودًِّدي ــــــــي ِفـــــــريـــــــِت ــــــــــاءَك ِمــــــــنِّ  و�ــــــــــس

ـــــِد ُيـــــْفـــــ�ـــــسِ ـــــــك  َهـــــــمَّ �لإفــــــــ�ــــــــســــــــاُد  يــــــكــــــِن   و�إن 

ــــِد ــــقــــَت ُم ــــــــــدَّ  ُب �أُو�ـــــــســـــــيـــــــَك ل  �لــــــــــذي  ــــِل  ــــمــــث ب
 

ـــــِد ُمـــــَحـــــ�ـــــسَّ َغـــــــيـــــــَر  ــــــــا�ــــــــضَ  َع ـــــــــٍم  ـــــــــِري َك و�أيُّ 
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)7(

وقال :                                                                                       � من �لطويل[

بــه  ـــا  ـــ�ـــســـدَع َي ـــكـــِث كــــي  بـــالـــّن َعـــــــــَدو�  ــــا  ُهــــَم  -1
 

ــــٌر ــــمَّ ُمــــ�ــــسَ �لـــــبـــــربـــــريِّ  �بـــــــن  ـــــا  ـــــَن و�أفـــــلـــــَت   -2

ِد ــــا بــــجــــمــــٍع ُمـــــــَبـــــــدَّ ــــ�ــــسَّ  �ــــســــفــــا �لــــــحــــــقِّ فــــانــــَف

مـــــن �لــــخــــيــــل َيــــ�ــــســــُمــــو لــــلــــجــــيــــاِد وَيـــــْهـــــَتـــــِدي

�لتخريج : تاريخ �لطبري 437/8 .

)8(

وقال :                                                                                       � من �لب�سيط[

ــــــاِدَقــــــُه ُتــــــ�ــــــسَ �أَن  ــــــا  ــــــيًّ دن تــــــــاأَْمــــــــَنــــــــنَّ  ل   -1 

�إلــــيــــَك َفــال ـــَعـــى  َيـــ�ـــسْ ـــا  ـــَم َك ـــيـــَك  َعـــلَ ـــَعـــى  َيـــ�ـــسْ  -2

ـــــِه َيــــــوًمــــــا َمـــــــــَع �لــــــَعــــــاِدي ـــــــُدو عــــلــــى ِخــــــلِـّ ـــــــْع َي
 

ـــــاِد كـــــنَّ َوْجـــــــَهـــــــيـــــــِن  ِذي  َغــــــــــَو�ِئــــــــــَل  َتــــــــــاأَْمــــــــــْن 

�سدر  من  �لخير  كلمة  �سقطت   )1(  : �ل��رو�ي��ة 

�لبيت �الأول من كتاب �لممتع في �سنعة �ل�سعر طبعة 

�الإ�سكندرية، و��ستدركت من �لطبعة �لتون�سية . 

�لتون�سية  �لطبعة  في  �ل�ساد�ض  �لبيت  ورد   )6(

لكتاب �لممتع برو�ية : » في �لحل « . 

)7( ورد �لبيت �لثامن في �الأن�ض و�لعر�ض برو�ية: 

»و�أدفع َجْهًد�«. 

»وع�سًبا   : برو�ية  فيه  �لتا�سع  عجز  ورد   )8(

ِد « . ْدِر �لَم�ْسَرفيِّ �لُمَهنَّ َك�سَ

)9( ورد في �لطبعة �لتون�سية للممتع برو�ية: »بي 

ح�سك ...قربتي «

)10( وورد �لبيت �لحادي ع�سر �الأن�ض و�لعر�ض 

�لتون�سية  �لطبعة  في  ورد   ،» تف�سد  » همك   : برو�ية 

للممتع هكذ� : » و�إن يك « .

)11( وورد �لثاني ع�سر �الأن�ض و�لعر�ض برو�ية: 

»ال �سك مقتدي« .

)12( وورد �لبيت �لثاني ع�سر فيه برو�ية: »فاإن 

�أك«.

�لتخريج : �لممتع في �سنعة �ل�سعر 318 - 319، 

�إنها غير موجودة في �لديو�ن، وهي  وقال محققه : 

في �لممتع �لمن�سور با�سم )�ختيار �لممتع ( �لطبعة 

�لتون�سية 450 – 451، دون �لبيت )11(، و�الأبيات 

6- 9 ، 11- 13 له في �الأن�ض و�لعر�ض 375، وقالت 

�لمحققة :�إنها لي�ست في �لديو�ن .

الرواية : )1( ورد �لبيت �لثاني في ربيع �الأبر�ر 

برو�ية : » وجهين كياد « .

�لتخريج : �الأن�ض و�لعر�ض 63، وقالت �لمحققة: 

رقم  للمقطعة  وي�سافان   . �لديو�ن  في  لي�سا  �إنهما 

)18( �ص 23-24، و�لبيت �لثاني بال ن�سبة في ربيع 

�الأبر�ر /384/3 . 



بقية 

ديوان 

الخريمي

105 اآفاق الثقافة والتراث

)9( 

وقال :                                                                                           �من ال�افر[

َتــــــــقــــــــاٍل عــــــلــــــى  و�لـــــــــولـــــــــيـــــــــُد  ــــــــــي  فــــــــــاإنِّ  -1 

ـــــا ِمـــــنَّ �لأ�ــــــــــســــــــــالِع  ـــــــــِح  جـــــــــو�ِن وتـــــــحـــــــَت   -2 

�أَْمـــــــــــــٍر ُكـــــــــــلِّ  فـــــــي  مــــــ�ــــــســــــاَءِتــــــي  ُيــــــــريــــــــُد   -3

ـــــــُد ـــــــي ـــــــَول ـــــــــَم �ل تــــــــد�َمــــــــْجــــــــنــــــــا وَقــــــــــــــــــْد َظـــــــــل
 

ـــــــــــــــــَد�َوِة و�لـــــــــُحـــــــــُقـــــــــوُد ـــــــبـــــــابـــــــاُت �لـــــــــــــــــَع �ـــــــسَ
 

ــــــــــــــي �أريـــــــــــــــــــــــُد كـــــــمـــــــا ُيــــــــريــــــــُد ــــــــــــــِن ــــــــــــــَم و�أْرَغ

فيه  و�الأبيات   ،183 و�لعر�ض  �الأن�ض   : �لتخريج 

الأب��ي  �إن��ه��ا   : �لمحققة  وق��ال��ت  فقط،  يعقوب  الأب��ي 

يعقوب �لخريمي، ولي�ست في �لديو�ن .

)10(

وقال :                                                                                        � من �لطويل [

ــــــْوبــــــٌة   َن �لـــــــَحـــــــقِّ  مــــــن  ـــــُه  عـــــن ـــــــــَدرْت  �ـــــــــسَ ـــــــــــْد �أََجــــــــــــــــــمَّ ُوُروُدهــــــــــــــــــا�إذ�  �أَعــــــــــــــــدَّ لأْخــــــــــــــــــَرى َق

�لتخريج : �الأن�ض و�لعر�ض 73، وقالت �لمحققة : 

�إنه لي�ض في �لديو�ن، وي�ساف للمقطعة رقم )14اأ( 

�ص 22 .

)11(

وقال :                                                                                       � من �لب�سيط[

ــــــــرًة   حـــــــِل َدْو�ــــــــسَ ــــــــــا �لـــــــرَّ ـــــوُت َولي ـــــــوِروقـــــــد َحـــــ�ـــــسَ ـــــــُك ْحـــــــــِل و�ل ـــــَن �لـــــــــرَّ ـــــي ـــــــــُرُق ب ـــــــــْم ــــــكــــــاُد َت ت

�لتخريج :  �لمن�سف 539/2، وقال محققه : �إنه 

لي�ض في �لديو�ن .

)12(

وقال :                                                                                        � من �لب�سيط [

ـــــــُهـــــــُه  ــــــــــــــوٍم لـــــــه َجـــــــْيـــــــ�ـــــــضٌ ُيـــــــَوجِّ ــــو�ِمــــيــــِرفـــــــي كــــــــــلِّ َي مـــــن �لـــــَمـــــكـــــاِئـــــِد ُتـــــــْطـــــــَوى فـــــي �لــــطَّ

�لتخريج :  �لمن�سف 558/2، وقال محققه : �إنه 

لي�ض في �لديو�ن . قلت : لعله و�لبيت �لمدرج تحت 

رقم )27( في �لديو�ن �ض 38 من ق�سيدة و�حدة . 

)13(

وقال :                                                                                      � من �لمتقارب[

ــــــُه ــــــُع ــــــْم �ــــــسَ ــــــه  ــــــِب قــــــل �إلـــــــــــــــى  �أ�ــــــــــــســــــــــــاَف   -1 

ــــــه  َعــــــْقــــــلَ فــــــا�ــــــســــــَتــــــلَــــــَبــــــْت  ــــــــــــــْت  ــــــــــــــلَ �أرَم  -2

�أحـــــــــــــــاديـــــــــــــــَث لــــــــــم ُيــــــــْبــــــــِلــــــــهــــــــا بـــــــالـــــــَخـــــــَبـــــــْر
 

ــــْر ــــ�ــــسَ ـــــــَل �لــــَب ـــــُع َقـــــــْب ـــــْم ــــُق �لـــــ�ـــــسَّ ــــعــــ�ــــس وقــــــــد َي
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�لتخريج : �لم�سون في �سر �لهوى �لمكنون �ض 57 .

)14(

وقال:                                                                                         �من �لطويل[

ــيــَمــتــي          �ــسِ ـــّبـــر  ـــ�ـــسَ و�لـــتَّ ــــبــــًر�  �ــــسَ ــــون  ــــوُل يــــُق  -1
 

ـــــٌة          ـــــالَم ـــــسَ و� نــــكــــبــــٌة  �إّل  هــــــــُر  �لــــــــدَّ َهــــــــــِل   -2

ــــــُبــــــوُر �ــــــسَ �لـــــــَكـــــــريـــــــَم  �أّن  تـــــعـــــلـــــُمـــــو�  �ألــــــــــــم 
 

وحـــــــــبـــــــــوُر ًة  َمـــــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــضٌ  ـــــــــــــوؤْ� ـــــــــــــُب َف و�إل 

�لتخريج : �لفرج بعد �ل�سدة 5/ 96 .

)15(

وقال :                                                                                             �من �لرمل[

�لـــــــــــَوَرى  فــــــي  ِمــــــثــــــٌل  ــــْمــــ�ــــِض  لــــلــــ�ــــسَّ يـــــكـــــْن  ــــــمــــــ�ــــــضِ مـــــــثـــــــيـــــــٌل ونــــــظــــــيــــــُر�إن  َفــــــــــْهــــــــــو لــــــلــــــ�ــــــسَّ

 : محققه  وق��ال   ،494/2 �لمن�سف    : �لتخريج 

�إنه لي�ض في �لديو�ن . قلت : لعله تابع للمقطعة رقم 

)20( �ص 25 من �لديو�ن . 

)16(

وقال :                                                                                        � من �لب�سيط [

بـــ�ـــســـاِحـــِبـــِه  ـــــــــــــْزِري  ُي ــــٌع  ــــِم ــــَت ــــسْ ــــ� ُم لـــــلـــــَقـــــوِل   -1 

ـــُدَهـــا          �أَْقـــ�ـــسَ 2- وخـــيـــُر َحـــــاِل �لــَفــَتــى فـــي �لــــَقــــْوِل 

مــــنــــه �لــــــُغــــــُلــــــوُّ َوقـــــــــــْد ُيــــــــــــــْزِري بــــــه �لـــَحـــ�ـــســـُر

 

هــــــــذُر ول  عـــــــــــّي  ل  �لــــــطــــــريــــــقــــــيــــــِن  بــــــيــــــن 

الرواية : )2( ورد �لبيت �لثاني في غرر �لخ�سائ�ض 

�لو��سحة هكذ� : » وال هدر« .

�لخ�سائ�ض  غرر  في  ن�سبة  بال  هما   : �لتخريج 

�لديو�ن  في  منهما  �لثاني  و�لبيت   ،179 �لو��سحة 

فيه،  ي��رد  ل��م  و�الأول   ،26 ���ض  �أ(   23( رق��م  تحت 

من�سوًبا  عليه  وقوفي  ولعدم  �لثاني  بالبيت  ولتعلقه 

ل�ساعر �آخر تم �إثباته هنا .

)17(

وقال :                                                                                          � من �لطويل [

ـــُه         ـــ�ـــسَ ـــْع َب ـــل  تـــحـــمَّ َلــــــو  َمــــــا  عـــلـــى  ــــبــــرُت  �ــــسَ ــــُع1 -  ــــَخــــ�ــــسَّ ــــَت ــــــَبــــــَحــــــْت َت ــــــــــَرْوَرى �أ�ــــــسْ ِجـــــــبـــــــاُل �ــــــــــسَ

ـــيـــبـــًة         ُمـــ�ـــسِ ـــــَحـــــى  �أَ�ـــــسْ ثــــم   � ِعــــــــزًّ ــــــــاَت  َب ــــَجــــُع  2- وقـــــــْد  ــــْف ُي ـــــــْوَف  �ـــــــسَ بــــهــــا  ُنـــــْعـــــَمـــــى  ِذي  ــــــــلُّ  ُك �ألــــــــا 

بــه             ـــــاَمـــــَحـــــْت  �ـــــسَ قـــــد  لـــهـــنـــٍد حــــيــــَن  �أقـــــــــــوُل  ـــــــــــــــــــفٌّ َو�أَْخــــــــــــــــــــــــَدُع 3-  ــــــهــــــا �أَُك ــــــِدي ــــــْه َمـــــــَنـــــــاكـــــــُب َت

ـــا              ـــًع ـــنَّ ـــَق ُم ـــا  ـــًث لـــي ــــــرِت  ــــــ�ــــــسَ �أَْب هــــــْل  ِك  �أَِجـــــــــــــــدَّ ــــــْرَجــــــُع 4-  ــــــِب �ــــــسَ ــــــاِك ــــــمــــــَن ـــــــــــــوَق �ل ــــيــــُر بـــــــه َف يــــ�ــــس

ـــَهـــا       َدْمـــَع ـــــِك  َل ـــــا  �أب ل  ـــَفـــْح  َتـــ�ـــسْ �لـــعـــيـــَن  َذِري  ــــــَجــــــُع 5-  ــــــْه لـــــــعـــــــلَّ َحــــــــــــــــــــز�ًز� فــــــــي ُفـــــــــــــــــــــــــــوؤَ�ِدِك َي

َعـــامـــٍر        بـــــُن  ُخـــــَريـــــُم  �أَْوَدى  َقــــــْد  َيــــــُك  فـــــــاإْن  ــــَجــــُع 6-  ــــــقَّ َلـــــــــُه فـــــي جـــــانـــــِب �لـــــَقـــــْبـــــِر َمــــ�ــــسْ و�ــــــسُ

َجــــْنــــِبــــِه          ـــــَرُع  َمـــــ�ـــــسْ �لأَْعـــــــــــــــــَد�َء  ــــنــــاأ  ــــْه َي فـــــال  ــــــَرُع7-  َمــــــ�ــــــسْ َعـــــــــــزَّ  و�إْن  َيــــــــوًمــــــــا  َفـــــــًتـــــــى  لـــــــُكـــــــلِّ 



بقية 

ديوان 

الخريمي

107 اآفاق الثقافة والتراث

َبـــــْيـــــَتـــــُه                
ُ
�هلل َبــــــَنــــــى  َقـــــــــْد  ُخــــــــَريــــــــٍم  لــــــِعــــــزِّ  ــــــُع 8-  �أَْجــــــَم ــــرُّ  ــــسَّ ــــ� �ل ــــُر و  ــــي ــــَخ �ل َتـــــَنـــــاَهـــــى  ـــُث  ـــحـــي ب

حـــيـــاُتـــُهـــْم            �لــــــذيــــــَن  ــــمِّ  �لــــ�ــــسُّ ـــــَفـــــِر  �لـــــنَّ مـــــن  ــــــِرُع9-  ــــــْم ُم ـــــا�ـــــُض  �لـــــنَّ ـــــــــــــــــَرَع  �أَْم ـــــــا  َم �إذ�  َربـــــــيـــــــٌع  

وُحـــــمـــــاِتـــــهـــــا            ُكـــــلِّـــــهـــــا  َمــــــــَعــــــــدِّ  ـــــــــــــــــــــوِف  �أُُنُ �لــــُمــــَتــــَرْعــــِرُع 10-  �لـــَفـــتـــى  �لــــمــــوَت  ـــــَرى  �ْمـــــَت َمــــا  �إذ� 

َهـــــَزْزَتـــــُه            ـــَرفـــيِّ  �لـــَمـــ�ـــسْ ـــاِم  �لـــحـــ�ـــَس ــــْدِر  َكــــ�ــــسَ ــــــــُع 11-  ــــــــَريَّ ــــــــَت َفــــــــــــاأَْوَمــــــــــــ�ــــــــــــضَ فـــــــيـــــــِه َمــــــــــــــــــــــــاوؤُُه َي

َجـــنـــاُنـــُه             ــــا�ــــضٍ  َم �لــــَقــــْلــــِب  ــــاِط  نــــَي ــــِديــــُد  �ــــسَ ـــــــُع 12-  ــــــــــــــــــــاٌب ِلــــــــَمــــــــا يـــــــَتـــــــَوقَّ ـــــــــــْوِل َركَّ ـــــى �لـــــــــــَه عـــــل

�لـــَهـــَوى         َطـــلـــِب  ـــْفـــ�ـــِض عـــن  �لـــنَّ �ـــَســـعـــاَع  َيــــــُردُّ  ـــــَوى �لــــَخــــيــــِر َتـــــْنـــــِزُع 13-  ـــــيٍء �ـــــسِ فـــلـــيـــ�ـــَســـْت �إلـــــــى �ـــــسَ

ِتــــــــــالَدُه                  َيـــــــَدْيـــــــِه  ِمـــــــن  �إحـــــــــــَدى  ُق  ُتـــــــَفـــــــرِّ ــــــُع 14-  ـــــُبـــــُه �لـــــــــــاأُْخـــــــــــَرى �لـــــُعـــــلـــــا وُتــــــَجــــــمِّ وُتـــــْكـــــ�ـــــسِ

ـــِه            َكـــفِّ ِة  ــــــرَّ �أَ�ــــــسِ ــــن  ِم ــــِري  ــــْج َي �لــــجــــوَد  تــــرى  ــــــا�ــــــضِ ُتـــــْقـــــِلـــــُع15-  ــــْت َعــــــــن �لــــــنَّ لــــــه ِديــــــــَمــــــــٌة لــــيــــ�ــــسَ

ِرَكـــــاُبـــــُه            ـــــاَرْت  �ـــــسَ �لــــَجــــْهــــُل  َمـــــا  �إذ�  َحـــلـــيـــٌم  �أَْرَوُع  16-  ــــ�ــــُض  ــــْف �لــــنَّ َتـــــــْكـــــــَرُه  ــــــا  َم ـــــى  َعـــــلَ ـــــُبـــــوٌر  �ـــــسَ

َرْوَعــــــُه         �لــحــلــَم  ��ـــســـَتـــْفـــَزَز  ـــفـــاُه  �لـــ�ـــسَّ مـــا  �إذ�  ُع 17-  ــــــــِمــــــــِه َمــــــــــا ُيـــــــــــــــروِّ ـــــــاُت ِحــــــــْل ـــــــَن ـــــــَك ـــــــسَ �أبـــــــــــــــْت �

َمـــــْتـــــُنـــــُه                   َيــــــْهــــــَتــــــزُّ  �لـــــــِهـــــــْنـــــــِديِّ  َكــــعــــالــــيــــِة  ـــــَمـــــْيـــــَدُع18-  َتــــــيــــــِن �ـــــسَ ــــــرَّ ــــــي �لــــــطُّ َرقـــــــيـــــــُق َحــــــَو��ــــــسِ

ـــــٍة                 ُمـــــِلـــــمَّ َنـــــــِجـــــــيَّ  �إل  َيــــــبــــــْت  لــــــم  َفــــــًتــــــى  ـــــُع 19-  ـــــو�ـــــسِ ولــــــــم ُيـــــــْلـــــــَف �إلــــــــــا فــــــي �لــــــمــــــكــــــارِم ُي

ُدوَنــــــــــُه              َحـــــــــال  ــــــِه  ِجــــــيــــــر�ِن ِحـــــَمـــــى  كــــــــــاأنَّ  ــــــُع20-  ــــــِه ُمــــــَتــــــَمــــــنِّ ـــــــــُبـــــــــٍل فـــــــي ِخــــــيــــــ�ــــــسِ ــــــــــــــو �أَ�ـــــــــسْ �أُب

ـــَحـــاِبـــِه           �ـــسِ ُدوَن  ـــيـــِف  �لـــ�ـــسَّ �ــَســمــيــَر  يــبــيــُت  ـــــــتـــــــَرُع 21-  ُم �لــــــــَحــــــــْو�ــــــــضِ  فـــــــي  َلــــــــــــُه  َيـــــــــْقـــــــــِري  و 

و�أ�ـــــســـــَرَفـــــْت             ـــــالء  �لـــــَع �إلَّ  ــــُه  نــــْفــــ�ــــسُ �أبـــــــــْت  ـــــــــُع 22-  ـــــــى َغــــــــــايــــــــــٍة مـــــــــا َبــــــــعــــــــَدهــــــــا ُمـــــــــَتـــــــــَرفَّ ـــــــل َع

ـــُه             ِمـــْثـــلَ �لـــَخـــيـــُل  تـــْحـــِمـــِل  لـــم  ــــا  َفــــاِر�ــــسً فـــَيـــا  ُيـــــــْفـــــــَزُع23-  �لـــــــمـــــــوِت  ِمــــــــن  �إلـــــــــــاَّ  َيـــــــُكـــــــْن  لــــــم  �إذ� 

َعـــانـــقـــْت           َبــــــْعــــــَدَك  �لــــــَحــــــْرَب  �أن  �أجــــــــــاءَك  ـــــُع 24-  ـــــلَ ـــــْظ َت َبــــــــــْعــــــــــَدَك  �لــــــَخــــــيــــــَل  و�أنَّ  َبـــــنـــــيـــــَهـــــا 

ــــاَءَلــــْت          َتــــ�ــــسَ ـــيـــوِف  �لـــ�ـــسُّ َمـــ�ـــســـالـــيـــَت  و�أنَّ  ــــُع 25-  ــــــَبــــــَحــــــْت َتــــَتــــَخــــ�ــــسَّ ــــــْمــــــَر �لــــــَعــــــَو�لــــــي �أَ�ــــــسْ َو�ــــــسُ

ـــَبـــْت             ُقـــ�ـــسِّ بـــــعـــــَدك  �لـــــــــــُودِّ  ِحــــــِبــــــاَل  و�أنَّ  ُعــــــــر�َهــــــــا َفـــــــــاأْنـــــــــُف �لـــــــِعـــــــزِّ َبـــــــــْعـــــــــَدَك �أَْجـــــــــــــــَدُع26- 

ًبـــا         ـــزَّ �ـــسُ و�لـــخـــيـــُل  �لــبــيــ�ــُض  ــيــَك  عــل ـــِك  ـــْب ـــَت ِل ـــُع27-  ـــيَّ ــــَتــــِمــــيــــُت �لـــُمـــ�ـــسَ ـــــُر �لــــَقــــَنــــا و�لــــُمــــ�ــــسْ ـــــْم ـــــسُ َو�

َحـــلـــيـــُلـــهـــا         ـــــيـــــَب  �أُ�ـــــس َعـــــــْبـــــــَرى  و�أْرمــــــــلــــــــٍة  ـــــُع 28-  �لـــــُمـــــَدفَّ ـــــِريـــــُد  �لـــــطَّ و  �لــــَيــــَتــــاَمــــى  ـــــْعـــــُث  و�ـــــسُ

َرْحــلَــهــا  ــــِرَك  َظــــْه َخـــلـــَف  ْلـــــَقـــــْت  �أَ ـــاُء  ـــَث ـــْع َو�ـــسَ َتــــــــَتــــــــَرْعــــــــَرُع 29-  �لــــــَقــــــَنــــــا  و  ـــــهـــــا  َعـــــْن َفــــــــد�َفــــــــْعــــــــَت 

ُنـــُجـــوَمـــهـــا      ـــــى  ـــــْرَع َت ِبــــــتَّ  قـــــْد  لـــيـــلـــٍة  َوكــــــــْم  ـــــُع 30-  ــــــْحــــــُبــــــَك ُهـــــجَّ ــــــاَهــــــا َو�ــــــسَ ـــــَف ُغــــــمَّ لـــــَتـــــْكـــــ�ـــــسِ

َغـــــْمـــــَرٍة         بــــعــــَد  ـــَتـــهـــا  ُخـــ�ـــسْ مـــــــوٍت  وَغـــــمـــــرِة  ــــُع 31-  ــــنَّ ــــَق ــــــــُف �لـــــَكـــــِمـــــيُّ �لــــُم ــــــــــــْد َهــــابــــهــــا �لــــــــاإْل َوَق

ِحـــَجـــابـــَهـــا          ــــَت  ــــْك ــــَت َه َقـــــــْد  ِخـــــــــْدٍر  وبـــيـــ�ـــســـِة  ُع 32-  ــــــرَّ ــــــَرَت و�لــــــَقــــــَنــــــا َقــــــبــــــُل �ــــــسُ ــــــَت ــــــسَ و�أُْخــــــــــــــــرى �

ــــــٍة               وُقــــــبَّ ــــــَت  ــــــْي ــــــَن َب قــــــــْد  َمـــــــْجـــــــٍد  ـــــــــِة  َوُقـــــــــبَّ ــــُع 33-  ــــْعــــ�ــــسَ َهـــــــــَدْمـــــــــَت و�أخـــــــــــــرى ُركـــــنـــــهـــــا َيــــَتــــ�ــــسَ

ِوْرَدَهـــــــــا        َنـــْهـــَنـــْهـــَت  ـــــَك  ـــــاءْت َج ــــٍة  ــــوَم ــــُم ــــْل َوَم ـــــــــــــــــــْرًد� َعــــــلــــــيــــــَك َتــــــَقــــــْعــــــَقــــــُع 34-  و�أنــــــــيــــــــاُبــــــــَهــــــــا َح

ـــا         ـــَه ـــُل �أَْه ــــــــَت  �أَْن �لـــتـــي  ْعــــَوى  بــــالــــدَّ �أنـــــاديـــــَك  ــــَمــــُع  35-  ــــ�ــــسْ ـــــَفـــــائـــــِح َت ـــــَك ِمــــــــن َتـــــــْحـــــــِت �لـــــ�ـــــسَّ لـــــعـــــلَّ

ـــٍة        َجـــنَّ ـــــَط  َو�ـــــسْ ــــــًة  َرْو�ــــــسَ �إلَّ  ُكـــــْنـــــَت  وهــــــْل  ــــــــــُع 36-  ـــــيـــــٌف َوَمــــــــــْرَب ـــــ�ـــــسِ ـــــــاِكـــــــُنـــــــَهـــــــا فــــيــــهــــا َم �أُ�ـــــــسَ

َنــبــُتــهــا        ــــمَّ  �ْعــــَت �إذ�  ـــى  َحـــتَّ ــــَدى  �لــــنَّ َغــــَذ�َهــــا  ــــــُع 37-  ــــــَطــــــلِّ َر فـــــيـــــهـــــا َزْهـــــــــــــُرَهـــــــــــــا �لــــــُمــــــَت ـــــــــــــــــــــــوَّ َوَن

ـــْحـــَوهـــا        َن ــــُض  ــــا� ــــنَّ و�ل �َد  وَّ �لــــــــــــرُّ ـــــت  و�أَْعـــــَجـــــَب ُع 38-  بــــــاأهــــــو�ئــــــهــــــْم مــــــن �ـــــســـــائـــــِر �لـــــــــاأر�ـــــــــضِ ُنــــــــــزَّ

ــا        ــَدَه ــْع َب ــ�ــَض  ــْي َل �لــتــي  �ُر  �لــــــدَّ ِهــــَي  ـــو� :  ـــــــبِّ َمـــــــْدَفـــــــُع 39- وقـــاُل ـــــــــــــر�ٌد ولــــــــا َعـــــْنـــــهـــــا ِلـــــــــــِذي �لـــــــلُّ َم

ـــْهـــِمـــِه           ِبـــ�ـــسِ فــيــهــا  ـــــِر  ْه �لـــــدَّ ـــــَدثـــــاُن  َح َرَمـــــــى  ــــــــُع 40-  ــــــــَوقَّ ــــــــَت َي ـــــــْهـــــــُمـــــــُه  �ـــــــسَ َر�ٍم  ْهــــــــــِر  ــــــــــلــــــــــدَّ وِل

ـــُحـــو�           ـــَب �أَ�ـــسْ ثــــمَّ  ــــا  ــــَن ــــُل �أَْه بــخــيــٍر  ـــى  َفـــاأَْمـــ�ـــسَ ِبـــــــِجـــــــوِّ َيـــــد�ـــــســـــو ِمــــــْنــــــُهــــــْم �لــــــــــاأَْر�ــــــــــضُ َبـــــْلـــــَقـــــُع 41- 

َر�أَْو�      َوَقــــــْد  ـــَو�هـــا  �ـــسِ ـــــــَرى  �أْخ �إلـــــى  ــــا  ــــُزوًع ُن ْهـــــــــِر َمـــــــْرِجـــــــُع 42-  ـــــــــــاأْن مــــــا �إلـــــيـــــهـــــا �آِخـــــــــــــَر �لـــــــــدَّ ب

ــــو�          ــــاَءُل ــــ�ــــسَ َت ِلـــــــَقـــــــْوٍم  َد�ًر�  َنـــــــَزُلـــــــو�  �إذ�  ــــــُعــــــو� 43-  ـــــهـــــا مــــــــن َهـــــــيـــــــَبـــــــٍة وَتــــــَخــــــ�ــــــسَّ ـــــِن ـــــاِك ـــــسَ ـــــ� ل

ـــــٌة             َحـــــنَّ لـــــــــِذْكـــــــــِرَك  ــــانــــي  ــــ�ــــسَ ــــْغ ــــَت َل ــــــــــــي  و�إنِّ ـــــَفـــــُع 44-  ـــــــٌب تــــــحــــــَت �لـــــــــَجـــــــــو�ِنـــــــــِح َيـــــ�ـــــسْ لـــــهـــــا لـــــــَه

َمــــــــــــْوِرٌد           ــــَة  �لــــمــــنــــيَّ �إنَّ  َتـــــــْبـــــــَعـــــــَدْن  ـــــــال  َف ــــــَرُع 45-  َمــــــ�ــــــسْ َحـــــــــــــاَد  و�إْن  مــــــنــــــُه  َفـــــــًتـــــــى  ِلــــــــُكــــــــلِّ 
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�لعرب  �أ�سعار  محا�سن  في  �لمنتخب   : �لتخريج 

�لمن�سوب لمجهول 472/1 – 478، و�لق�سيدة فيه 

وقال محققه:  �بنه،  يرثي  بن خزيم  لعامر  من�سوبة 

»ق��ول��ه : وق���ال ع��ام��ر ب��ن خ��زي��م ي��رث��ي �ب��ن��ه خطاأ 

خريم،  رث��اء  في  يعقوب  الأب��ي  فالق�سيدة  معرق، 

ثم  �لناعم،  خريم  بن  عثمان  يعقوب  �أبو  لزم  وقد 

�لهيذ�م  �أبا  �أخ��اه  يعقوب  �أبو  فلزم  عثمان  �أبو  قتل 

عامر �بن عمارة �إلى �أن مات، فبقي �أبو يعقوب مع 

خريم بن عامر �إلى �أن توفي، فرثاه �أبو يعقوب بهذه 

�لق�سيدة«. وتقع �لق�سيدة في هذ� �لم�سدر في 63 

بيًتا، و�الأبيات �لمثبتة هنا لي�ست في �لديو�ن، وبقية 

�أبيات �لق�سيدة في �لديو�ن �ض 40 .

)18(

وقال :                                                                                        � من �لطويل [

�إَقـــــــاَمـــــــٍة                  ــــــــــد�ِر  ب نـــــيـــــا  �لـــــدُّ مـــــا  لـــــَعـــــمـــــُرَك   -1 

ــــَنــــْت          �أَْحــــ�ــــسَ هــــي  و�إن  ــــْت  َحــــطَّ رفــــعــــْت  �إذ�   -2

َعـــــــَقـــــــْل ـــــمـــــن  ل �نــــــــتــــــــَقــــــــاٍل  َد�ُر  ــــــَهــــــا   ولــــــكــــــنَّ

ُدَوْل ـــــا  ـــــَه ـــــاُم ـــــاأيَّ َف �أَْعــــــــَطــــــــْت  و�إْن  ـــــــــاَءْت  ـــــــــسَ �أَ�

�لخ�سائ�ض  غ��رر  ف��ي  ن�سبة  ب��ال  هما   : �لتخريج 

�لديو�ن  في  منهما  �الأول  و�لبيت   ،109 �لو��سحة 

�الأدب��اء،  محا�سر�ت  عن   49 �ص   )36( رقم  تحت 

فيه،  يرد  لم  و�لثاني  فقط،  يعقوب  الأبي  فيها  وهو 

من�سوًبا  عليه  وقوفي  ولعدم  �الأول  بالبيت  ولتعلقه 

ن�سبة  �سحت  �إذ�  هذ�  هنا،  �إثباته  تم  �آخر  ل�ساعر 

�لبيت �الأول للخريمي .

)19(

وقال :                                                                                        � من �لطويل [

َحـــْزُمـــهـــا د�َم  مــــا  �لـــــَحـــــزِم  ـــــــد�ِر  ب ]�أقيُم   -1 

ًبـــــا ُمـــــَجـــــرِّ ـــــِري  غـــــي َتــــــــْرَتــــــــاَد  �أن  ــــك  لــــعــــلَّ  -2
 

َتـــــَرى فـــلـــْن  ـــِحـــيـــن  ـــا�ـــسِ �لـــنَّ َبـــــلَـــــوَت  مــــا  �إذ�   -3

ــــــــــَحــــــــــوَّل[ �أَت بـــــــــــــاأْن  َحـــــــــاَلـــــــــْت  �إذ�   و�أَْحـــــــــــــــــــِر 

َفــــــَتــــــْرَكــــــَب مـــــن �أمـــــــَرْيـــــــَك مـــــا كـــــــاَن �أْجـــــَمـــــال
 

ـــــال ـــــ�ـــــسُ ـــــْن وُم ــــــنــــــاًنــــــا  �ــــــسِ �إل  ـــــــــــَر�َرُهـــــــــــُم  �ـــــــــــسِ

وقالت   ،200 ���ض  و�ل��ع��ر���ض  �الأن�����ض   : �لتخريج 

�لمحققة : �إنها لي�ست في �لديو�ن . قلت : لعلها تابعة 

للق�سيدة رقم 40 �ص 52 من �لديو�ن، و�لبيت �الأول 

ت�سمين من ديو�ن �أو�ض بن حجر �ض 83، وتخريجه 

فيه �ض163.

)20(

وقال �لخريمي ي�سف روؤو�ض �أهل خر��سان في كلمته �لتي يقول فيها  :                         � من �ل�سريع [

بــــــــــــاأرو�ِقــــــــــــِه          يــــــرمــــــيــــــهــــــْم  ـــــــــرُق  و�لـــــــــ�ـــــــــسَّ  -1 

�لــــَقــــَفــــا          ــــلــــيــــِف  �ــــسَ َمــــــْفــــــطــــــوٍح  كـــــــلِّ  ِمـــــــن   -2

ـــــــفـــــــٍل َيـــــــــــــــــــــــــاأْوي �إلــــــــــــــــى َجــــــــْحــــــــَفــــــــِل ـــــــْح ـــــــَج  ب

ــــــــبــــــــَوِة �لـــــُمـــــ�ـــــســـــِبـــــل ـــــــتـــــــاأ�ـــــــســـــــٍد كــــــــالــــــــلَّ ُمـــــــ�ـــــــسْ

�لتخريج : �لبر�سان و�لعرجان 489 .
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)21(

وقال :                                                                                        � من �لطويل [

ــــَرو�  �ــــسَ �إْذ  كــــــِب  �لــــــرَّ مــــع  ُجـــثـــمـــانـــي  ــــَل  ــــِمَتــــَحــــمَّ ـــــــاِدي �لــــمــــِقــــيــــِم �لــــمــــَخــــيِّ ـــــــَب وقــــلــــبــــي َمـــــــع �ل

�لتخريج :  �لمن�سف 573/2، وقال محققه : �إنه لي�ض في �لديو�ن . قلت : لعله تابع للنتفة رقم 48 �ص 5 

من �لديو�ن . 

)22(

وقال:                                                                                  � من �لكامل [

َمـــــْعـــــُقـــــولـــــًة          ـــــتـــــي  َمـــــِطـــــيَّ ر�أيــــــــــــــَت  مــــــا  �أو  ُم1-  َقـــــــــبـــــــــاُء َحـــــــولـــــــي ُقــــــــــــوَّ ـــــيـــــِف و�لـــــــــرُّ بـــــالـــــ�ـــــسَّ

�لتخريج : حلية �لمحا�سرة 76/2، وحرف �ال�سم �إلى �لخزيمي .

)23(

وقال :                                                                                         �من �لب�سيط[

ـــُكـــُنـــهـــا  وَتـــ�ـــسْ َتــــاأويــــهــــا  ـــِد  ـــْع ـــسَّ ـــ� �ل ـــِع  ـــال ـــالـــطَّ ب  -1 

َمـــاأَْمـــُنـــهـــا  َفــــْهــــَي  َخــــافــــْت  ـــْفـــ�ـــُض  �لـــنَّ �إذ�  د�ٌر   -2
 

و�أ�ـــســـَفـــُلـــهـــا  �أَْعـــــــالَهـــــــا  ــــَي  ــــاِل ــــَع �لــــَم ُيـــــبـــــِدي   -3 

فـــتـــًى  ُمـــــّلـــــيـــــْتـــــَك  لــــكــــن  �أنـــــــــــَت  ــــهــــا  ــــيــــَت ُمــــّل  -4

ـــــهـــــا ـــــِقـــــُن ـــــْت ـــــيـــــهـــــا وُت ـــــِن ـــــْب ـــــــنـــــــَت َت ـــــــا بـــــــــِه ُك ـــــــَم  َك

َمـــــْعـــــِدُنـــــهـــــا ـــــهـــــي  َف ــــــْت  قــــــلَّ ـــــُة  ـــــاَح ـــــَم ـــــسَّ ـــــ� �ل �أو 
 

ـــــمـــــُن �أَْيـــــَمـــــُنـــــَهـــــا ــــــُرهــــــا و�لـــــُي و�لــــيــــ�ــــســــُر �أَْيــــــ�ــــــسَ
 

ــــــــُنــــــــَهــــــــا لـــــيـــــ�ـــــســـــْت ُتـــــــــزّيـــــــــُنـــــــــه َلـــــــــكـــــــــْن ُيــــــــَزيِّ

�لتخريج : �لدر �لفريد 61/3، و��سم �ل�ساعر محرف فيه �إلى �لخزيمي، و�لثاني فيه 269/3. 

)1(

ون�سب �إليه و�إلى غيره :                                                                     � من �لكامل[

َقـــــــــــــَر�َرُه  �لــــــــِحــــــــذ�ُر  مــــنــــَع  مـــــن  ــــــــَح  وي يـــــا   -1
 

ــــٍب  مــــتــــرقِّ لـــــخـــــائـــــٍف  �لـــــــــِفـــــــــد�ُء  َنــــفــــ�ــــســــي   -2 

ـــــٍر  ُمـــــَتـــــَحـــــيِّ لــــــُمــــــْفــــــَحــــــٍمٍ  َجــــــــــــــو�َب  ل  �إذ   -3

�لإ�ــــــــــســــــــــَفــــــــــاِقِ بــــــــــــرْوعــــــــــــِة  َور�َح   فــــــــغــــــــد� 

ـــــــاِقِ ـــــــعـــــــن  َجـــــــــــَعـــــــــــَل �لــــــــــــــــــــــــــَود�َع �إ�ـــــــــــــســـــــــــــارًة ِل

بــــــــــــالإطــــــــــــر�ِقِ ُتــــــــ�ــــــــســــــــاُن  مــــــــــــوُع  �لــــــــــــدُّ �إل 

وحرف    151/2 و�لمحبوب  �لمحب   : �لتخريج 

في  �لمحقق  له  وترجم  �لخزيمي،  �إل��ى  فيه  �ال�سم 

على  ون�ض  �لخريمي،  ترجمة  هي  بترجمة  �لهام�ض 

تد�فع �لبيتين 2، 3، و�لتخريج هناك .

)2(

ون�سب �إليه و�إلى غيره :                                                                     � من �لكامل [

ـــــائـــــٌن ــــــــا هــــــو َك ــــــلِّ َم ــــــُك ــــــاُء ب ـــــبـــــَق �لــــــَقــــــ�ــــــسَ ــــــاُل�ـــــسَ ــــــحــــــت ــــــُب �لــــــُم َفــــــلــــــيــــــجــــــهــــــِد �لـــــــُمـــــــتـــــــَقـــــــلِـّ

�لتخريج : �لدر �لفريد 346/3، وقال موؤلفه : �إنه 

للخريمي ويروى الأ�سجع �ل�سلمي . قلت : هو الأ�سجع 

في بهجة �لمجال�ض 186/1، ونهاية �الأرب 3/ 87 .
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ثانًيا : ملحوظات اأخرى : 

)�أ( ن�سبة �أ�سعار للخريمي لي�ست له قطًعا :

ال  �ل��ت��ي  �الأخ���رى  �لملحوظات  بع�ض  وه��ن��اك 

�لمحققان  بذله  �لذي  �لم�سكور  �لجهد  من  تغ�ض 

�لفا�سالن في جمع �سعر » �لخريمي «، منها �إثبات 

عدم  مع  �ل��دي��و�ن  في  �لمتد�فعة  �الأب��ي��ات  بع�ض 

�ل�سعر�ء  وذكر  �لتد�فع،  هذ�  �أمر  عن  �الإف�ساح 

�لمتنازعين على هذه �الأبيات، ومن ثم يف�سل نقل 

لل�ساعر  �لن�سبة  �لخال�ض  �لق�سم  �الأبيات من  هذه 

�إليه و�إلى  �إلى �لق�سم �الآخر �لمخ�س�ض لما ن�سب 

�لملحوظات  هذه  ومن  �لديو�ن،  نهاية  في  غيره 

�أن  �سك  وال  �الأب��ي��ات،  تخريج  ��ستق�ساء  ت��رك 

هذ�  غير  في  ذكرتها  فو�ئد،  �ال�ستق�ساء  لهذ� 

�لديو�ن  في  ُي�سر  لم  �لتي  �الأبيات  فمن  �لمو�سع، 

�لن�سبة  خال�سة  وكاأنها  فيه  وباتت  تد�فعها،  �إلى 

: للخريمي 

)1(

�لمقطعة رقم )2(، �ص11، وهي :

َطــــــــــروُب و��ـــــســـــتـــــفـــــاق  ــــــــــــز�ح  ُم ــــى  تــــقــــ�ــــسّ  -1 

َطــبــيــب  �لـــَمـــ�ـــســـيـــب  د�ء  ِمــــــن  َلــــيــــ�ــــَض  �أَل   -2 

ــــــنــــــي  َو�إِنَّ ــــبــــاُب  �لــــ�ــــسَ ـــــــاَن  ب َلـــــَقـــــد  ــــمــــري  ــــَع َل  -3 

ــــــــمَّ بـــي :  �أََل ـــا  ـــّم َل ــيــف �لــ�ــَســيــب  ـــت ِلــ�ــسَ  4- َوقـــل

ِعــــنــــَدنــــا  ـــــك  ـــــنـــــاَل َت �أَن  ــــيــــنــــا  َعــــلَ َحـــــــــــــر�ٌم   -5

َو�أعـــــــــقـــــــــب ِمـــــــــن بـــــعـــــد �لــــمــــ�ــــســــيــــب َمــــ�ــــســــيــــُب
 

َيــــــــــــــوؤوُب َعـــــــنـــــــَك  َز�َل  ــــــاٌب  ــــــب ــــــسَ � ـــــــيـــــــ�ـــــــضَ  َوَل
 

ـــــــــَمـــــــــحـــــــــزوُن �لــــــــــــُفــــــــــــوؤ�د َكـــــئـــــيـــــُب ـــــــِه َل ـــــــي ـــــــلَ  َع

 َنــــــ�ــــــســــــيــــــُبــــــك ِمــــــــنــــــــي جـــــــــفـــــــــوٌة َوُقـــــــــــطـــــــــــوُب

َطــــــيــــــُب ـــــــَك  ـــــــ�ـــــــسَّ ـــــــَم َي �أَو  ِبــــــــــــــرٍّ  َكـــــــــــــر�َمـــــــــــــُة 

�لو�في  ف��ي  �لثاني  �لبيت  ورد   )2(  : �ل��رو�ي��ة 

بالوفيات برو�ية : »من هذ� �لم�سيب ... بان عنك«. 

)5( ورد �لبيت �لر�بع في �لحلة �ل�سير�ء برو�ية: 

»�أقول ل�سيف �ل�سيب �إذ حل مفرقي«، وورد في �لو�في 

بالوفيات برو�ية: »�أقول ل�سيف �ل�سيب لما �أناخ بي«.

للخريمي،  �لن�سبة  لي�ست خال�سة  �لمقطعة  هذه 

فيف�سل نقلها �إلى �لق�سم �لمخ�س�ض لما لم تخل�ض 

ن�سبته لل�ساعر، فالبيتان �الأخير�ن منها بال ن�سبة في 

�الأعر�بي  م�سحل  الأبي  وهي  �ل�سير�ء235/1،  �لحلة 

هنا  يرد  لم  �آخر  بيت  وبزيادة  �الأول  �لبيت  عد�  ما 

تركي   . )ط   195  -  194/19 بال�فيات  ال�افي  في 

م�سطفى( باإ�سناد رو�يتها �إلى �لمرزباني، و�إن كنت 

�أرجح ن�سبتها للخريمي، الأن �لغالب على �أبي م�سحل 

برو�ية  �الهتمام   - �ل�سفدي  ذكر  كما   - �الأعر�بي 

�للغة ونو�درها، ولكن هذ� ال  �ل�سعر، وتقييد غريب 

يمنع من �الحتياط، وو�سعها في ق�سم �لمن�سوب له 

ولغيره و�ل�سو�ب �أنها له . 

)2(

�لنتفة رقم )12( �ص 21 من �لديو�ن ، �ض450، 

ج1، مج 41، من مجلة مجمع �للغة �لعربية بدم�سق:

َو�ـــســـفـــه �أُحــــ�ــــســــن  َلــــ�ــــســــُت  ــــقــــام  �ــــسَ ـــلـــبـــي  ـــَق ِب  -1

َذيــــلَــــهــــا تــــ�ــــســــَحــــُب  ــــــــــــــــــــاُم  �لأَّي بــــــه  تـــــمـــــّر   -2

ـــــديـــــُد ــــــــــــــــــــُه مــــــــا كـــــــــــــاَن َفــــــــهــــــــَو �ـــــسَ َعـــــــلـــــــى �أَنَّ

ـــــــــــــــــــــــاُم َوْهــــــــــــــــَو َجــــــديــــــُد يَّ
َفــــــَتــــــْبــــــلــــــى ِبــــــــــــِه �لأَ
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نور  في  �الأول  �لبيت  �سدر  ورد   )1(  : �ل��رو�ي��ة 

�لقب�ض، و�لو�في بالوفيات برو�ية: »بقلبي �سيء ل�ست 

�أعرف قدره«، وورد في �لمو�سى برو�ية: »بقلبي �سيء 

ل�ست �أعرف و�سفه«.

بالوفيات  �ل��و�ف��ي  في  �لثاني  �لبيت  وورد   )2(

برو�ية: »فتبلى وال تبليه«.

�لن�سبة  خال�سي  لي�سا  ا  �أي�سً �لبيتان  وه���ذ�ن 

�لمتد�فع،  ق�سم  �إل��ى  نقلهما  يف�سل  لذ�  للخريمي، 

�لقب�ض  نور  �الأخباري )ت220ه�( في  للعتبي  الأنهما 

191، وال�افي بال�فيات 3/4 )تحقيق �ض . دريدرينغ 

- ط2-1991م(، والأبي و�ئل �الإ�ساخي في �لمو�سى 

.106

)3(

�لبيت �لمدرج تحت رقم )22(، �ص 26، وه� :

ـــــــــــــــــــَك ُتـــــعـــــطـــــيـــــنـــــي �لـــــــَجـــــــزيـــــــل َبــــــــــد�َهــــــــــًة  ــــُرلأنَّ حــــاِق ذ�ك  ــــــن  ِم ��ــــســــَتــــكــــَثــــرَت  ــــمــــا  ِل َو�أَنـــــــــــــَت 

ا لي�ض خال�ض �لن�سبة للخريمي،  وهذ� �لبيت �أي�سً

الأنه  للمتد�فع  �لمخ�س�ض  �لق�سم  �إلى  نقله  فيف�سل 

238 �سمن  ديو�نه  في  �لثقفي  �إ�سماعيل  بن  لطريح 

مقطعة في كتاب در��سات في �الأدب �لعربي ونقده، 

وثمة تخريجه و�الإ�سارة �إلى تد�فعه .

)4(

�لبيت �لمدرج تحت رقم )23(، �ص26 وه� :

ِبــــــِه   ـــــَت  ـــــْع قـــــِن مــــــا  �إل  ـــــ�ـــــَض  ـــــْي َع ل  ـــــــاُن مــــْفــــَتــــِقــــُر  �لــــعــــيــــ�ــــُض  ـــــُر �لـــــــَمـــــــاُل و�لإنـــــــ�ـــــــسَ ـــــُث ـــــْك قـــــد َي

�إلى  �إ�سارة  ا متد�فع، وال توجد  �أي�سً �لبيت  وهذ� 

هذ�، وهو ومعه بيت �آخر للخريمي في �أن�ض �لم�سجون 

في  ناجي«  »ه��الل  و�أدرج��ه   ،207 �لمحزون  ور�ح��ة 

�ص96،  ط1،   ،74 �ض  �لتني�سي«  وكيع  »�ب��ن  دي��و�ن 

ط2، برو�ية: »يفتقر« على �أنه خال�ض �لن�سبة �إليه . 

وهو بال ن�سبة في �لمنتحل 175، و�لمنتخل 620/2، 

مجلة  ف��ي  وكيع  �ب��ن  دي���و�ن  ح��ول  ُك��ت��َب  م��ا  وينظر 

�الأحمدية بدبي في عددها �لثالث و�لع�سرين .

ب   زيادات في التخريج والروايات :

م�سادرها  على  �الأ�سعار  لتخريج  بالن�سبة  و�أما 

جهًد�  ب��ذال  ق��د  �لفا�سالن  �لمحققان  �أن  فالحق 

بكل  �الإح��اط��ة  �أن  ومعروف  �الأم��ر،  ه��ذ�  في  كبيًر� 

�سعر �ل�ساعر في م�سادر �لتر�ث �لعربي �أمر ع�سير 

ا في تخريج �الأبيات، عالوة على �أن هناك  خ�سو�سً

بع�ض �لم�سادر طبعت بعد ن�سر �لديو�ن مثل �لممتع 

وغيرهما،  وكيع  البن  و�لمن�سف  �ل�سعر،  �سنعة  في 

�إلى  ت�ساف  �أن  ينبغي  زي��اد�ت  �لم�سادر  هذه  وفي 

في  لما  �ل��دي��و�ن  في  و�الأب��ي��ات  �لمقطعات  تخريج 

في  �أهمية  من  �لتخريج  م�سادر  ��ستق�ساء  دالل��ة 

�إلى  و�الطمئنان  توثيقه  وفي  �ل�ساعر  �سعر  در��سة 

من  ا  بع�سً  - لالإيجاز   - �الآن  و�أ�سوق  �إليه،  ن�سبته 

�لتخريجات �لجديدة .   

�ل�سعور  في  للخريمي  رقم )1(، �ص11  �لمقطعة   -

بالع�ر 133 .

- و�الأبيات 2 – 5 من �لق�سيدة رقم 3، �ص 12 له 

فيه  �لثاني  �لبيت  ورو�ية   ،657/2 �لزهرة  في 
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هي: »للمبتغي �لقرى« بدال من »للمبتغي �لندى«، 

ورو�ية �لبيت �لثالث فيه هي : » ليخ�سب « بداًل 

من : » ويخ�سب «، و�لبيتان 3، 4 له في �لتذكرة 

�لحمدونية 275/2، وفي هام�سه م�سادر �أخرى، 

وهما له في �ل�سعور بالعور 133، وينظر �لتد�فع 

فيهما هام�ض ديو�ن �لخريمي �ض 12 . 

- و�لبيتان 16، 18 من �لق�سيدة رقم )3(، �ص 14 

 ،348 �لو��سحة  �لخ�سائ�ض  غرر  في  ن�سبة  بال 

ورو�ية �لثامن ع�سر فيه هي : »بالغيب« بداًل من 

»بالجهل«.

- و�لبيتان �الأخير�ن من �لمقطعة رقم )7(، �ص19 

�لخ�سائ�ض  غرر  في  )تحريف(  للخدلجي 

فيه  منهما  �الأول  �لبيت  وورد   ،161 �لو��سحة 

عقلي«،  »عناء   : من  بدال  عقلي«  »غناء  برو�ية: 

»�أعظم   : برو�ية  فيه  منهما  �لثاني  �لبيت  وورد 

د�ئي ٭ ح�سنات من حرفة«.

لبع�ض   19 �ص   ،)8( رقم  تحت  �لمدرج  و�لبيت   -

برواية:   118/1 لالآمدي  �لمو�زنة  في  �لعرب 

»ليالي �لمطالب«. 

 22 �ص  اأ(،   14( رقم  تحت  �لمدرجة  و�لمقطعة   -

ما عد� �لبيت �الأخير منها بال ن�سبة في �لتذكرة 

�لم�سدر  هذ�  هام�ض  وفي   ،359/4 �لحمدونية 

ورو�ية  تخريجها،  �إلى  ت�ساف  �أخرى  م�سادر 

من:  بداًل  �ختلفت«  »�إذ�   : هي  فيه  �الأول  �لبيت 

هي:  فيه  �لثاني  �لبيت  ورو�ية  ��ستبهت«،  »�إذ� 

�لثالث  �لبيت  ورو�ية  »حزًما«،  من:  بداًل  »بذاًل« 

فيه هي: »بعلت« بداًل من : »�سعفت« .

�ص25   ،)20( رقم  �لق�سيدة  من   3  ،2 و�لبيتان   -

 ،633/3 �الأبر�ر  وربيع   ،474 �لمن�سف  في  له 

من  بداًل  كبير«  »م�سهور   : برو�ية  منهما  و�الأول 

�لمن�سف  في  مكرر  و�الآخر  خطير«،  »م�سهور 

557 باختالف في �لرو�ية .

- و�لبيتان 72، 75 من �لق�سيدة رقم )24( له في 

ر�سائل �لجاحظ 284/1 .  

�لق�ساة  �أخبار  في  له   )28( رقم  و�لمقطعة   -

.257/3

- و�الأبيات 17، 18، 22، 9، 21، 5 على هذ� �لترتيب 

من �لق�سيدة رقم )29(، �ص 41 له في �لتذكرة 

�لحمدونية 4/ 260، و�لبيت �لخام�ض فيه برو�ية: 

»و�أيقنت .... هالك« بدال من: »فاأيقنت ... ميت«، 

و�لبيت �ل�سابع له فيه 325/4 برو�ية: »لنائبة ... 

برو�ية:  فيه  و�لع�سرون  �لحادي  و�لبيت  �أتوجع«، 

»ولو ... عليه« بدال من: »فلو ... عليك«، و�لبيت 

 ... جالدة  »مني  برو�ية:  فيه  و�لع�سرون  �لثاني 

عليه«، و�الأبيات 11، 18، 22، 21 على هذ� �لنحو 

و�الأبيات   ،16  -15 �الأدب   في  �لم�سون  في  له 

17، 21، 22، 18، 9 له في �أن�ض �لم�سجون ور�حة 

�ل�سعور  في  له  �لع�سرون  و�لبيت   ،85 �لمحزون 

بالع�ر 133.

- و�لبيت �لمدرج تحت رقم )33ب(، �ض 47 له في 

ربيع �الأبر�ر 410/4، وهو بال ن�سبة في �لبر�سان 

و�لعرجان و�لعميان و�لحوالن 294 .

في  له   )37( رقم  �لق�سيدة  من   8  ،7 و�لبيتان   -

�لتذكرة �لحمدونية 284/2، و�ل�سابع فيه برو�ية: 

»م�سعد حزن«، وورد �لبيتان 1، 5، �ص 49 – 50 

له في �ل�سعور بالعور 133 .

وقد  بيتين،  في  وهي   54 �ص   ،)41( رقم  �لنتفة   -

بهجة  في  ن�سبة  بال  منهما  �الأول  على  وقفت 

�لمجال�ض 240/2 ومعه بيت �آخر بقافية مغايرة 

�لذي وقفت عليه ولم يرد  و�لبيت  �الإعر�ب،  في 
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في �لديو�ن هو:

ــــــــاِدَرًة  َن �لــــُغــــرِّ  ــبــاِب  لــلــ�ــسَّ ــــــْت  �أت و�إن   -1

فـــــــاإن �أكـــــثـــــَر مــــا يــــاأتــــي لـــهـــا �لــــَخــــَطــــُل

فلعل بع�سهم �أخذ بيت �لخريمي و�سم �إليه هذ�   

لعل هذ� من  �أو  �لقافية،  في  �أن غير  بعد  �لبيت 

خطاأ �لرو�ية.

- و�لمقطعة رقم )47 اأ(، �ص 58 له في تاريخ دم�سق 

»ز�أرت  هو:  فيه  �الأول  �لبيت  وعجز   ،235/61

خناب�ض«،  كل  »زبر�ت   : من  بداًل  خناف�ض«  كل 

بداًل  »م�ستام«  برو�ية:  فيه  �لثاني  �لبيت  وورد 

برو�ية:  فيه  �لثالث  �لبيت  وورد  »�سمام«،  من: 

�لخام�ض  �لبيت  وورد  وت�سقي«،  م�ساربه  »تعدي 

فيه برو�ية: »فلكل ... ما يفتر« بداًل من: »في كل 

... ال يفتر«.

في  �إليه   61 �ص   ،)53( رقم  �لمقطعة  ون�سبت   -

فيه  منها  �الأول  و�لبيت   ،116/4 �الأبر�ر  ربيع 

برو�ية: »فيخبرني«، و�لبيت �لخام�ض فيه برو�ية: 

»يملك«، وهي له في �ل�سعور بالعور 133 ما عد� 

�لبيت �الأخير.

ج- ملحوظات �أخرى :

�أ- �سقطت �لمقطعة رقم )19(، �ص 24 من فهر�ض 

�لقو�في .

كتاب  على   59 �ص   ،)48( رقم  �لنتفة  خرجت  ب- 

لرقم  دون ذكر  �ل�سعر�ء(  �أخبار  �الأور�ق )ق�سم 

�ل�سفحة، وهي فيه �ض 127 .

ج- ورد �لبيت �لتالي في �لمقطعة �لمرقمة ب�)14اأ(، 

�ص22 هكذ� :

ــــــِه �إِخــــــاِئ َطـــــعـــــُم  �لـــ�ـــســـهـــد  َكــــــــــَذوب  ٌخ 
َ
�أ

َو�ــســوُدهــا �لــلــيــالــي  بــيــ�ــض  �خــتــلــفــت  �إِذ� 

»�أخ«  كلمة  بعد  »لي«  لفظ:  ي�ساف  �أن  و�ل�سو�ب 

ال�ستقامة وزن �لبيت، وهذ� �لت�سحيح من �لتذكرة 

ا  تامًّ فيها  �لبيت  ورد  فقد   ،359/4 �لحمدونية 

وم�ستقيًما.

حول بع�ض الم�ستدركات ال�سابقة :

�إليه  �لم�سار  �لقي�سي  �أتناول هنا م�ستدرك نوري 

�لعر�قي  �لعلمي  �لمجمع  مجلة  في  ن�سره  الأنه  �آنًفا 

ناجي«  »ه��الل  وم�ستدرك  1991م،  ج1-   -41 مج 

على  �لم�ستدرك  كتاب  في  فقط  با�سمه  �لمن�سور 

�سناع �لدو�وين ط2، ج302/2 - 308، فاأقول بناء 

على ما ورد في �لر�بط �لتالي : 

http://majles.alukah.net/showthread.

php?t=29147

في  �لقي�سي«  »ن��وري  مع  ناجي«  »ه��الل  ��سترك 

�لدو�وين  �سناع  على  �لم�ستدرك  لكتاب  ط1  �إعد�د 

هالل  و�أع��اد  منهما،  لكل  جهد  تمييز  دون  1991م 

للكتاب  ط2  ن�سر  1995م  �سنة  �لقي�سي  وف��اة  بعد 

َز جهَده عن  َميَّ وفيه  1998م،  �سنة  بيروت  في  ذ�ته 

هو  م��ا  تحت  �لقي�سي  ��سم  فذكر  �لقي�سي،  جهد 

من  �أنه  ر�أى  ما  تحت  هو  ��سمه  وو�سع  ح�سته،  من 

�لخريمي من  �ال�ستدر�ك على ديو�ن  ح�سته، وكان 

ح�سته هو كما يت�سح من و�سع ��سمه فقط عليه في 

ط2 للكتاب 250/2-266 دون �إ�سارة �إلى ��ستدر�ك 

نوري �لقي�سي �لمن�سور في �لمجلة �ل�سابقة، ولم يتم 

كان  �أي��ام  �ل�سادرة  للكتاب  ط1  في  �سانعه  تمييز 

على  �لملحوظات  بع�ض  ذي  هي  وها  حيًّا،  �لقي�سي 

�لم�ستدركين:

في  �لقي�سي  ن���وري  عند  �ل��م��درج  �لبيت   )1(

�لعلمي  �لمجمع  مجلة  م��ن  ج1   ،41 م��ج  ����ض119، 

�لعر�قي، ورقم )2( �ص 302/2 عند زميله، وهو: 
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عـــــــــد�ُء مـــن بـــعـــِد َمــــْوِتــــِه
َ
ــَمــنــي �لأ تــهــ�ــسَّ

كــان يخ�سُع �لــطــرَف مــن  َد نحوي  و�ــســدَّ

��ستدركه نوري �لقي�سي من �لدر �لفريد 231/5، 

ولم ينقل تعقيب موؤلفه حول ن�سبته، حيث ذكر �بن 

»لعمرة  تروى  �أخ��رى  �أبيات  ومعه  �لبيت  �أن  �أيدمر 

�لتعقيب مدرًجا  �لقارئ هذ�  تو�سعة«، وال يجد  بنت 

على  �لبيت  تخريج  وفيه  ا،  �أي�سً ناجي  ه��الل  ل��دى 

�لدر  في  �الثنين  فات  قلت:   .231/5 �لفريد  �ل��در 

�لفريد �إثبات بيت تابع لق�سيدة �لبيت �ل�سابق، وهو 

من�سوب لهذه �ل�ساعرة في �لدر �لفريد 237/2.

في  �لقي�سي  نوري  عند  �لمدرجة  �لمقطعة   )2(

�لعلمي  �لمجمع  مجلة  من  ج1   ،41 مج   ،118 �ص 

زميله،  عند   ،307/2 ���ض   )5( ورق���م  �ل��ع��ر�ق��ي، 

ومطلعها:

�ـــســـكـــبـــُت �لـــــدمـــــَع مـــنـــِك عـــلـــيـــِك ُحـــزًنـــا

ــــكــــوُب مـــــــُع �لــــ�ــــسَّ وَقــــــــــلَّ لـــــفـــــقـــــِدِك �لـــــــدَّ

وعلى هذه �لمقطعة بع�ض �لملحوظات، هي :

�أ - خرجها نوري �لقي�سي على �لدر �لفريد دون 

ذكر لرقم �لجزء و�ل�سفحة، ولم يذكر ذلك هالل 

نوري  وف��ات   ،80/2 هي  و�سفحتها  ا،  �أي�سً ناجي 

�لقي�سي تخريج �لبيت �لثالث منها على �لدر �لفريد 

526/5، و�الأمر نف�سه عند هالل ناجي.

بقوله:  �لمقطعة  على  �لقي�سي  ن��وري  َب  عقَّ ب- 

�لدر  �ساحب  ذكر  كما  طويلة  �لق�سيدة  �أن  »ويبدو 

لدى  ا  �أي�سً �لقارئ  يجده  �لتعقيب  وه��ذ�  �لفريد«. 

هالل ناجي �ض308/2 . وبعد رجوعي للدر �لفريد 

�أو  طويلة  باأنها  للق�سيدة  موؤلفه  من  و�سًفا  �أجد  لم 

ق�سيرة.

ب نوري �لقي�سي وو�فقه هالل ناجي على  ج- عقَّ

�لطاهر   - �لمحققان  �أورد  »وقد  بقولهما:  �لمقطعة 

و�لمعيبد- �لبيت �لر�بع وبيًتا �آخر ... في �لمن�سوب 

�لبيت  هذ�  لرقم  مًعا  ذكرهما  دون  كذ�   »... �إليه 

�الآخر، ولرقم �ل�سفحة في ديو�ن �لخريمي.

�ض  في  �لقي�سي  نوري  عند  �لمدرج  �لبيت   )3(

120،مج 41، ج1 من مجلة �لمجمع �لعلمي �لعر�قي، 

ورقم )8( �ص 308/2 عند هالل، وهو :

ــــا�ــــُض عـــنـــَد عـــلـــيٍّ حـــيـــَن تــــْذُكــــُرهــــم �لــــنَّ

ـــوِك يـــذكـــُر بــيــن �لــــــــَورِد و�لآ�ــــــضِ كـــالـــ�ـــسَّ

�ل��در  م��ن  �لبيت  ه��ذ�  �لقي�سي  ن��وري  ��ستدرك 

�لفريد 246/2 دون ذكر لتد�فعه، و�الأمر نف�سه عند 

»هالل ناجي«، و�لحق �أن �لبيت ورد في محا�سر�ت 

�الأدباء 620/1 من�سوًبا لر�ستة بن �الأبي�ض .

في  �لقي�سي  نوري  عند  �لمدرجة  �لمقطعة   )4(

�لعلمي  �لمجمع  مجلة  من  ج1   ،41 مج   ،119 �ص 

�لعر�قي، ورقم )1( �ص 302/2 عند هالل ناجي، 

ومطلعها:

مــ�ــســاربــي َتـــطـــيـــب  �أو  ـــــي  ر�أ�ـــــسِ �أيـــغـــ�ـــســـُل 

ـــلـــيـــُب ووجـــــــُهـــــــَك مـــــعـــــفـــــوٌر و�أنـــــــــــــَت �ـــَس

 171/5 �لقي�سي على �لدر �لفريد  خرجها نوري 

نف�سه  و�الأم��ر  للخريمي،  �لن�سبة  خال�سة  �أنها  على 

�لحا�سل في  بالتد�فع  بيان  عند هالل ناجي، وهذ� 

في  ثعلبة  بن  �هلل  لعبد  منها   2  ،1 �لبيتان  ن�سبتها: 

و�لبيت  �ل��رو�ي��ة،  باختالف   261/3 �لفريد  �لعقد 

�لثالث الأ�سجع �ل�سلمي في �لتمثيل و�لمحا�سرة 84، 

وديو�نه 192، و�نظر ما به من م�سادر، وهو �سمن 

ق�سيدة الأحمد بن بكير �الأ�سدي في �لجلي�ض و�الأني�ض 

43/4، و�نظر ما به من م�سادر، و�أ�سار محققه �إلى 

بال  وهو  �لبيت،  هذ�  ق�سيدة  في  �لو�رد  �الختالف 

منها  �لثاني  و�لبيت   ،341/1 �الأك��م  زهر  في  ن�سبة 

الأبي �لعتاهية في ديو�نه 21 . 
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)5( �لمقطعة رقم )6(، �ص 308/2، وهي :                                                � من �لطويل[

ـــــــًة  ذّل �لـــــمـــــو�طـــــن  بـــعـــ�ـــض  فـــــي  �لــــحــــلــــم   �أرى 

َجــــــاِهــــــاًل  بــــحــــلــــِمــــَك  َتـــــــْدفـــــــْع  لــــــم  �أنـــــــــــَت   �إذ� 

ــــــاغــــــر�ً   لـــــبـــــ�ـــــســـــَت لـــــــه ثــــــــــــوَب �لـــــــمـــــــذّلـــــــِة �ــــــسَ

ـــــــــــاِل َقــــــــــــْوِمــــــــــــَك �إنــــــــه  فــــــــــاأبــــــــــِق عــــــلــــــى ُجـــــــــــهَّ

ـــــْه ُد فـــــاعـــــُل ــــــــوَّ ــــــــ�ــــــــسَ وفــــــــــي بــــعــــ�ــــســــهــــا عــــــــــــــّز�ً ُي
 

ُـــــــــــــــــــْه ــــــِرْن بـــــه مـــــن ُيـــجـــاهـــلــــ ــــــْق ــــــم ت �ـــســـفـــيـــهـــاً ول
 

ـــــْه بـــــاطـــــُل ــــــَك  بــــــحــــــقِّ �أودى  قـــــــد   فـــــاأ�ـــــســـــبـــــح 

ـــــــــــو جــــــاهــــــُلــــــْه لـــــــكـــــــلِّ َحـــــــلـــــــيـــــــٍم َمــــــــــوطــــــــــٌن ُه

�الأول  �لبيت  �لقي�سي  نوري  ��ستدرك   : �لتعقيب 

م��ج41/ج1/ �لعر�قي  �لعلمي  �لمجمع  مجلة  في 

م�ستدرك  في  غيره  �أبيات  ثالثة  مع  ووقع  �ص119، 

فال   17 �ض  �لديو�ن  في  �أن��ه  و�لحق  ناجي،  هالل 

د�عي ال�ستدر�كه من �الثنين، هذ�، ولم ين�سا على 

�لن�سبة  خال�سة  عندهما  فباتت  �لمقطعة،  تد�فع 

للخريمي. قلت: هي لرجل من �الأعر�ب في ر�سائل 

�لو�في  في  و�ب�سة  بن  ول�سالم   ،365/1 �لجاحظ 

م�سطفى(باختالف  تركي  )ط.   59/15 بال�فيات 

ن�سبة  بال  �الأول  و�لبيت  فيهما،  �لرو�ية  في  ي�سير 

في �لمنتحل 175، و�لمنتخل 619/2، و�نظر ما به 

من م�صادر. 

)6( فاتهما �لتقاط �الأبيات �لمدرجة تحت رقم 

)20( هنا من �لدر �لفريد.

ا �لتقاط �لبيت  )7( فاتهما في �لدر �لفريد �أي�سً

�لمدرج تحت رقم )2( هنا �سمن ما ن�سب �إليه و�إلى 

غيره.

�أما �لق�سيدة �لفائية �لطويلة و�لو�قعة في   )8(

)76( بيًتا، و�لمدرجة عند نوري �لقي�سي في �ض120 

�لعلمي  �لمجمع  مجلة  م��ن  ج1   ،41 م��ج   ،128  -

بع�ض  فعليها  زميله  رقم )3( عند  وتحت  �لعر�قي، 

�لمدورة  �الأبيات  �إ�سالح  ترك  منها:  �لملحوظات، 

 ،5 �الأرق���ام:  تحمل  وهي  م��دورة،  غير  كتبت  و�لتي 

عليها  حا�سية  �أول  تطابق  عن  ف�ساًل   ،60  ،57  ،43

رقم  كتابة  زميله  وز�د  �لقي�سي،  ن��وري  حا�سية  مع 

في  �لكثرة  فاأين   . م�سدرها  في  �لق�سيدة  �سفحة 

نف�سه  عن  فيها  يقول  �لتي  ناجي  هالل  ��ستدر�كات 

 ،29/1 �لدو�وين  �سناع  على  �لم�ستدرك  كتاب  في 

ط2: �إنه »ممن ال يجف لبده«؟

�أعود �إلى �أمر ديو�ن �لخريمي فاأقول: ال �سك في 

�أن ظهور �لعديد من �ال�ستدر�كات على هذ� �لديو�ن، 

ن�سرة  على  بالق�سيرة  لي�ست  زمنية  م��دة  وم���رور 

�لتر�ث  م�سادر  من  �لكثير  �أثناءها  ُطبع  �لديو�ن، 

�لمحقَقيِن  �أي��دي  متناول  في  تكن  لم  �لتي  �لعربي 

�ال�ستدر�كات  �أ�سحاب  عليها  يطلع  ولم  �لفا�سليِن، 

�لجزيل على  �ل�سكر  ي�ستحقون  �ل�سابقة، وكل هوؤالء 

تخريجات  �لم�سادر  هذه  وفي  جهد،  من  بذلو�  ما 

�إلى  �ل�سعري  بالن�ض  ترتقي  ربما  ورو�ي��ات  كثيرة، 

و�أظن  �لديو�ن،  في  �الآن  عليه  مما هو  �أف�سل  درجة 

�أن كل هذ� يجعل �لتفكير في �إعادة �لنظر في جمع 

�أحد  ولعل  ملًحا،  �أمًر�  جديد  من  وتحقيقه  �لديو�ن 

�لباحثين �لف�سالء ينه�ض بهذ� �الأمر ليعيد لل�ساعر 

�سعر�ء  بين  ي�ستحقانها  �لتي  �لمنزلة  ول��دي��و�ن��ه 

وعليه  �لتوفيق،  وباهلل  هذ�  �لع�سر.  ذلك  ودو�وي��ن 

ق�سد �ل�سبيل.
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مع   - م��رة  وك��ك��ل   - ال��م��رة  ه��ذه  ف��ك��ان حظنا 

�شاعر مغمور ومقل في الوقت عينه ياأتي وقد بلغ ما 

ا�شتغلنا عليه من جمع وتحقيق ل�شعراء هذه الطبقة 

ثالثة ع�شر �شاعرًا.

�شعره  يعد  ال��ذي  الأرق���ط  حميد  ه��و  وال�شاعر 

وثيقة مهمة من الوثائق التي ا�شتفاد منها اأ�شحاب 

المعاجم عندما ا�شت�شهدوا ب�شعره، اإذ ل نغالي اإذا 

قلنا اإن جل المعجمات العربية قد ا�شتخدمت اأبياته 

ك�شواهد لغوية في مواطن كثيرة، وبعد ذلك نجد اأن 

كتب النحو قد حفلْت باإيراد �شعره ك�شواهد نحوية.

وقد ف�شلنا القول، في حياته على الرغم من قلة 

ما  مجموع  و�شل  ولقد  عنها،  تتحدث  التي  الأخبار 

جمعناه من اأ�شعاره التي ثبتت ن�شبتها له )78( نتفة 

ن�شبته  في  اختلف  ما  اأما  بيت،   )200( في  وقطعة 

فقد وقع في )5( نتف تقع في ثمانية اأبيات.

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�شلة بن اأحيم ابن بهدلة بن عوف بن كعب بن 

�شعد بن زيد مناة بن تميم. وقيل: هو اأحد بني ربيعة 

.
)��

ابن مالك بن زيد بن تميم، وهم ربيعة الجوع

وال��رق��ط  بوجهه.  ك��ان��ت  لآث���ار  الأرق���ط  و�شمي 

من  والأرقط  نقط.  ي�شوبه  �شواد  والرقطة:  النقط. 

وُحميد:   .
)2�

النمر والأرق���ط:  الأبغث.  مثل  الغنم: 

ت�شغيرًا  يكون  اأن  يحتمل  المنقولة،  الأ�شماء  من 

مرخمًا من اأحمد، اأو من حامد، اأو من محمود، اأو 

من ُحميداء، اأو من حمدان؛ فاإن هذه الأ�شماء كلها 

.
)��

اإذا �شغرت ورخمت رجعت كلها اإلى ُحميد

حميد الأرقط 

حياته وما تبقى من �شعره
�لدكتور: محمد �أحمد �شهاب

كلية الآداب - جامعة تكريت - العراق

تقديم

كلما ابتعدنا عن التراث ترانا عدنا اإليه، لعبقه، ول�شحره، تارًة لكّتابه واأخرى ل�شعرائه، فنغدو 

ال�شليل،  وملكه  القاهر،  وعبد  المعتز،  واب��ن  كالجاحظ،  العمالقة  اأولئك  قدم  بما  منده�شين 

وجريره، وفرزدقه، وذي رمته، وب�شار، وم�شلم، واأبي تمام، والمتنبي، واأبي العالء كل ه�ؤالء من 

الم�شه�رين فكان حظهم كبيراً من الدر�س والبحث، اإال اأن ما بقي كثير مّمن لم ي�شبهم الحظ 

من الدر�س والبحث وهم من ا�شطلح على ت�شميتهم بالمغم�رين والمقلين. 
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ق���د ع�����ّده ���ش��اح��ب ال���خ���زان���ة م���ن ال�����ش��ع��راء 

.
)��

الإ�شالميين، ل �شيما �شعراء الدولة الأموية

اأن  من  به  يتفرد  يكاد  خبر  اإل��ى  كذلك  واأ���ش��ار 

اأّن �شيق الحال  الأرقط كان يريد الحج وزوجته اإل 

البخل  اأم  �شحيح  اأه��ذا  ندري  ول   ، ذلك  من  منعه 

منعه. »يقول لزوجته وكانت قد �شاألته الحج، وكان 

، فقال لها: امكثي حتى يرزقنا اهلل ماًل نحج  مقالًّ

 ،
)5�

وقابله« اأاأمكث عامًا   : لقوله  فقالت: منكرة  به. 

في  األحت  التي  زوجته  على  بها  ي��رد  قطعة  فقال 

مو�شوع الحج، هي واأولها:

ال��ح��ج ويحها ال��ذل��ف��ا ع��ل��ى  ت��ح��ر���ش��ن��ي 

وك���ي���ف ن���ح���ج ال���ب���ي���ت وال����ح����ال ح���ائ���ُل���ْه 

�شفاته و�أخالقه

قال اأبو عبيدة: »بخالء العرب: الحطيئة، واللعين 

الدوؤلي،  الأ���ش��ود  واأب��و  الأرق���ط،  وُحميد  المنقري، 

ا�شتهار  يف�شر  م��ا  وه��ذا   ،
)��  

�شفوان« ب��ن  وخ��ال��د 

ُحميد الأرقطي بالبخل، وهو الجانب ال�شلبي المقابل 

للجانب الإيجابي المتمثل بكرم حاتم الّطائي. فقد 

ينم عن  و�شفًا  �شيفه  اأكل  ي�شف  الأرقط هذا  كان 

:
)7�

يق َنف�س، فيقول ُبْخٍل �شديد، و�شَ

اْن���َح���َدَرْت اإذا  ُل��ْق��َم��ِت��ه االأُْوَل������ى  َب��ْي��ن  م��ا 

َوَب�����ْي�����ن اأْخ���������َرى ت��ل��ي��ه��ا ق���ي���ُد اأُْظ�����ُف������ِر

اإل  ر�شمها  يتقن  ل  الم�شحكة،  ال�شورة  فهذه 

�شاعر قد عا�س البخل وتجان�س ب�شخ�شه، وقد يبدو 

الأمر اأن نف�شية ال�شاعر غير م�شتقرة لتعار�س فكرة 

ومحتوى ال�شعر مع لغة ال�شاعر البدوية من جهة وما 

هو معروف عن كرم و�شيافة الأعراب، وما ي�شتنتج 

�شخ�شية  معالم  في  اأّث��رْت  قد  المدينة  اأن  من هذا 

ال�شاعر.

لالأ�شياف  ت�شّدر  ق��د  ه��ذا  ُح��م��ي��دًا  اأن  وي��ب��دو 

يطاردهم هنا وهناك اإذ ما المانع اأن ياأيته فرد من 

قبيلته يطلب منه هجاء اأ�شياف عنده؟!.. ما دام هو 

: 
)8�

القائل في هوؤلء الأ�شياف

َن���َزُل����ا اإذ  اْل����َق����ْ�م  ب���ُ�ج����ه  َم���ْرَح���َب���ا  ال 

���َم اْل���َع���َم���اِئ���م َت��ْح��ِك��ي��ه��ا ال�����ّش��ي��اِط��ْي��ُن ُد����شْ

 َب��ْي��َن��ه��م
�9�

���ْه���ري���َز اأَْل���َق���ي���ت ُج��لَّ��ت��ن��ا ال�������شِّ

����َك����اِك����ْي����ُن ك���������اأّن اأَظ������َف������اَره������م ف���ي���ه���ا �����شَ

وكذلك قوله في �شيف نزل به ذات ليلة،  فقال 

�شيئًا،  لنا  فاأعدي  قومي  البالء،  بك  نزل  لمراأته: 

ففعلت، فجعل ال�شيف ياأكل ويقول: ما فعل الحجاج 

:
)�0�

بالنا�س؟ فلما فرغ، قال ُحميد

ي��خ��ر ع��ل��ى االأط����ن����اب م���ن ج����ذل بيتنا

ه�����ج�����فُّ ل�����م�����خ�����زون ال����ت����ح����ي����ة ب��������اذُل

اأت������ان������ا ول�������م ي����ع����دل����ه ����ش���ح���ب���ان وائ�������ٍل

ب�����ي�����ان�����اً وع�����ل�����م�����اً ب������ال������ذي ه������� ق����ائ����ُل

ك����اأن����ه  ح����ت����ى  ال����ل����ق����م  م����ن����ه  زال  ف����م����ا 

ب����اق����ُل ت����ك����ّل����م  اأن  ل����م����ا  ال������ع������ّي  م������ن 

: 
)���

وقوله

��ي��ف��ي ح���ي���ن ُي���ق���ب���ُل ط���ارق���اً  اأواث���������ُب ���شَ

���ى ب��م��ا ���ش��ن��ع ال��ك��ل��ُب ب�����ش��َي��ف��ي وال اأر����شَ

����ى ي���ق������������ل ق���ت���ْل���َت���ن���ي واأ�������ش������رُب������ُه ح����تَّ

��رُب ع��ل��ى غ��ي��ِر ج���رٍم ق��ل��ُت ق���لَّ ل��ك ال�����شَّ

يقف  جعلته  اأقواله  في  المطروحة  ال�شفات  وهذه 

واأبخِل  كلهم  اللئام  »األأم  اأو  البخالء  اأ�شهر  �شف  في 

باأنه  ال�شعر  ل��ه  ذك��ر  م��ن  بع�س  وع���ّده   ،
)�2�

ال��ب��خ��الء«

.
)��� 

»فحا�س عليهم«

مكانته :

ا�شتعمال �شعره ك�شواهد  تكمن مكانة ُحميد في 

لغوية ونحوية؛ اإذ ل يكاد يخلو كتاب من هذه الكتب 

من اأبياته.

بن  الحجاج  عند  كبيرة  بمكانة  ُحميد  ينعم  كما 

يو�شف الثقفي، ومما يدل على ذلك اأنه كان م�شاحبًا 

للحجاج على ما ذكره الطبري، وما تتاح هذه الفر�شة 
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على  وال��م��ق��درة  ال�شعرية  البراعة  يمتلك  لمن  اإل 

لل�شلطة  المداهن  ال�شيا�شي  بحرفية  الأمور  م�شايرة 

هجاء  كورقة  الحجاج  ا�شتعمله  عندما  يت�شح  وهذا 

�شيا�شي في تعري�شه بابن الزبير:

ق���ل���ت ل��ع��ن�����ش��ي وه������ي ع���ج���ل���ى ت��ع��ت��دي 

وت����ل����ه����دي ت����ح���������ش����ري  ح�����ّت�����ى  ن���������م  ال 

م����ح����ّم����ِد اأب�����������ي  ح��������������س  ت�����������ردي  اأو 

ق����دن����ي م�����ن ن�������ش���ر ال���خ���ب���ي���ب���ي���ن ق���دي

���ح���ي���ح ال��م��ل��ح��ِد ل���ي�������س االأم�����ي�����ر ب���ال�������شّ

م������ق������رِد ب������ال������ح������ج������از  ب����������ب���������ٍر  وال 

ي�����ش��ط��ِد ال���ف�������ش���اء  ب������االأر�������س  ي����ر  اإن 

وي����ن����ج����ح����ر ف����ال����ج����ح����ر ������ش�����ّر م���ح���ك���ِد

من  ال�شعر  طلب  عن  يتوانى  ل  ك��ان  فالحجاج 

ي�شير  »كان  الحجاج  اأن  الطبري  الأرقط، فقد ذكر 

ومعه ُحميد الأرقط وهو يقول:

وي���ه���دم�������ه خ�����ن�����دق�����اً  ي���ب���ن���ي  زال  م������ا 

ع��������ن ع���������ش����ك����ر ي��������ق���������ده ف����ي���������ش����ل����َم����ْه

ح����ت����ى ي�������ش���ي���ر ف�����ي ي����دي����ك م���ق�������ش���ُم���ْة

ه�����ي�����ه�����ات م�������ن م���������ش����ف����ه م����ن����ه����زُم����ْه

ي�������ش���اأُم���ْه ال  م�����ن  ال����ك����ظ����اظ  اأخ��������ا  اإن 

فقال الحجاج هذا اأ�شدق من قول الفا�شق اأع�شى 

همدان:

)م( ي�����������  ب�������������َن  َح�������������ّج�������������اَج  ن������ب������ئ������ت 

������ا ���������ش��������ف خ������������ر م������������ن زل����������������ق ف������ت������بَّ

فانكب وخاف  وتب ودح�س  زلق  له من  تبين  قد 

وخاب و�شك وارتاب ورفع �شوته فما بقي اأحد اإل فزع 

لغ�شبه و�شكت الأريقط، فقال له الحجاج: عد فيما 

كنت فيه ما لك يا اأرقط؟ قال: اإني جعلت فداك اأيها 

الأمير و�شلطان اهلل عزيز ما هو اإل اأن راأيتك غ�شبت 

فاأرعدت خ�شائلي واحزاأّلت مفا�شلي واأظلم ب�شري 

ودارت بي الأر�س. قال له الحجاج: اأجل اإن �شلطان 

.
)���

اهلل عزيز، عد فيما كنت فيه ففعل«

بين  العالقة  بمتانة  يوحي  اآخ��ر  جانب  وهناك 

الحجاج وُحميد عندما طلب الحجاج من ُحميد وهو 

�شمرة  ابن  في  قالها  باأبيات  يذكره  اأن  معه  ي�شير 

لبن  قلت  كيف  لالأريقط  الحجاج  فقال  اأعور  »وهو 

:
)�5� 

�شمرة؟ قال: قلت«

ي������ا اأع�������������ر ال����ع����ي����ن ف�����دي�����ت ال�����ع������را

ك���ن���ت ح�������ش���ب���ت ال����خ����ن����دق ال���م���ح���ف����را

ي�����������رد ع������ن������ك ال���������ق���������در ال�������م�������ق�������دورا

ت�����������دورا اأن  ال���������������ش��������ء  ودائ����������������������رات 

ي�شذب  الأرق��ط  ُحميد  ))وك��ان  الأ�شمعي:  قال 

جعل  م��ا  وه���ذا   ،
)���  

وي��ن��ق��ي��ه(( وينقحه  ال��رج��ز 

والإي��ج��از.  الخت�شار  بهذا  تبدو  ال�شعرية  قطعه 

اأبي  بع�س رجز  ي�شتجيد  »وراأيته  الأ�شمعي  واأ�شاف 

قال  كثيرًا،  رديئًا  له  لأن  بع�شًا؛  وي�شعف  النجم، 

قدامة،  بن  الف�شل  ا�شمه  �شاعر  يعجبني  ل  م��رة: 

الذين  الخ�شوم  حال  وهذا   
)�7�  

النجم.« اأبا  يعني 

يجمعهم الفن الواحد!

»حدثني  قال:  اأنه  ال�شج�شتاني  حاتم  اأبي  وعن 

ر  الأ�شمعي، قال: كان يقال: اأ�شعر النا�س مغّلبو م�شَ

بن  فغلبه  الراعي  فاأما  مقبل،  وابن  والراعي  ُحميد 

والجعدي  بكر.  بني  من  رجل  حنزر،  وغلبه  جرير، 

مقبل  وابن  الحيا،  بن  و�شوار  الأخيلية،  ليلى  غلبته 

غلبه النجا�شي، من بني الحارث ابن كعب.

لم  حمر:  ابن  قال  غلبه،  هاجاه  من  كل  وُحميد 

.
)�8� 

يهاج اأحدًا«

ال��م��ع��ري ف��ي ر�شالة  ال��ع��الء  اأب���و  وم��م��ن ذك���ره 

فيها  »ويكون   : قال  الرجاز  جنة  ذكر  لما  الغفران 

اأغلب بني عجل والحجاج وروؤبة واأبو النجم وُحميد 

فهذا   ،
)�1�  

نخيلة...« واأبو  اأو�س  بن  وعذافر  الأرقط 

اعتراف من �شاعر كبير بتمكن حُميد من فن الرجز 

و�شهرته به.

ابن  فذكر  الرجز  بقول  المح�شورة  مكانته  اأما 
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العديم اأنهم »اختلفوا في الثالثة من الرجاز، فقال 

مالك  ب��ن  ُحميد  ث��م  اأول��ه��م،  العجاج   : تميم  بنو 

.
)20� 

الأرقط، ثم روؤبة بن العجاج«

الإ�شالم  اأول  »في  اأنهم  ذكر  فقد  الع�شكري  اأما 

كانوا يقولون العجاج وابنه روؤبة، ثم اختلفوا، فقالت 

روؤب��ة،  ثم  الأرق��ط  ُحميد  ثم  العجاج  اأولهم   : تميم 

ثم  النجم  اأب��و  ثم  الأغ��ل��ب،  اأول��ه��م   : ربيعة  وقالت 

ن��م��اذج لأ�شهر  اأب���و ه��الل  . ث��م ذك��ر 
)2��

ال��ع��ج��اج«

الرجاز م�شتثنيًا ُحميدًا منهم، وهذا يعود اإلى ق�شر 

اأراجيزه؛ لأنهم ذكروا في التف�شيل �شرط الطول.

فالآراء ال�شابقة ت�شع ُحميدًا في مو�شع جيد بّين 

ا�شتهر  من  بع�س  على  وتقدمه  الم�شهورين  الّرجاز 

بهذا الفن كروؤبة مثاًل.

�شعره :

�شغيرة  قطع  عن  عبارة  باأنه  ُحميد  �شعر  يتميز 

القارئ  اإن  حتى  ومعجميتها،  اللغة  بمتانة  تمتاز 

لي�شعب عليه ال�شتمرار بقراءة �شعره دون اأن يكون 

وكذلك  يعينه،  بالمفردات  خا�س  معجم  ب��ج��واره 

العربية  المعجميات  هي  �شعره  م�شادر  اأن  وجدت 

وكتب اللغة.

لغوي  ن�شج  ال�شاعر �شاحب  اأن  على  يدلل  ومما 

اأبياته  من  الكثير  اأن  اط��الع  و�شعة  �شعرية  وحنكة 

ال�شعرية تكاد تتفرد في اأبواب النحو العربي ك�شواهد 

اللغة،  اأهل  عليها  تنازع  النحو  في  خالفية  لم�شائل 

وهذه ال�شت�شهادات اللغوية قد اأثرت �شلبًا على �شعر 

ُحميد من جهة �شياع �شعره؛ ذلك لأن من ي�شت�شهد 

ب�شعره يعمد اإلى اأخذ موطن ال�شت�شهاد من القطعة 

اندثار  على  �شاعد  مما  الباقي  ويترك  الق�شيدة  اأو 

اأجزاء كبيره من �شعره. 

ال�شعر  قول  في  يتكلف  ل  كان  ال�شاعر  اأن  كما 

على  الماء  كجري  ل�شانه  على  يجري  ال�شعر  اإنما 

الأر�س المنب�شطة، وكان يقول على البداهة، كقوله 

اأتى بهما ابن  في مجل�س الحجاج لما ح�شر ل�شان 

�شعرًا  فيهما  يقول  اأن  الحجاج  منه  فطلب  الأ�شعث 

:
)22�

فقال

ج���ه���رم���ا ل�������ش���ا  ال�����ع�����ب�����دان  راأى  ل����م����ا 

�����ش�����اع����ق ال����ح����ج����اج ي���م���ط���رن ال���دم���ا

اإذ  العرب  عادات  من  الكثير  �شعره  احتمل  وقد 

اأراد  اإذا  الأعرابي  كفعل  منها  بع�شًا  ُحميد  لنا  نقل 

فيتبع  الكلب،  فيجاوبه  فينبح،  ن��ارًا  ير  ولم  القرى 

راحلته  على  وهو  ينبح  اأن��ه  على  يدل  ومما  �شوته. 

:
)2��

لينبحه الكلب قول ُحميد الأرقط

ال��ن��دى م�شتحل�س  وال��ل��ي��ل  ع����ى  وع���او 

وق������د زح����ف����ت ل���ل���غ����ر ت���ال���ي���ة ال��ن��ج��م

اأ�شعر  على  كالمه  معر�س  في  للجاحظ  قال 

ي�شتطيع مجاوزة  َمن ل  عراء  ال�شُّ »وفي  ال�شعراء: 

الق�شيد اإلى الرجز، ومنهم من ل ي�شتطيع مجاوزَة 

الرجز اإلى الق�شيد، ومنهم من يجمعهما كجرير 

الأرق��ط،  وُحميد  النَّجم،  واأب��ي  لجاأ،  بن  وُعَمر 

بالأهمية  جدير  ال��ك��الم  وه��ذا   .
)2��

وال��ُع��َم��ان��ّي«

ول �شيما اأنه �شادر عن ناقد كبير مثل الجاحظ؛ 

اإذ جعل من مقايي�س ال�شاعرية اأن  يجمع ال�شاعر 

بين الق�شيد والرجز.

ديوانه :

عمله  �شعر  دي���وان  لُحميد  اأن  النديم  اب��ن  ذك��ر 

 .
)25�

والطو�شي« ال�شكيت  وابن  عمرو  واأبو  »الأ�شمعي 

وقد ذكر هذا الديوان �شاحب الخزانة، عندما اأحال 

المبارك  ابن  من  ون�شتغرب   
)2��

لُحميد  �شعرًا  اإليه 

القائل  وه��و  ُحميد  �شعر  ذك��ر  اإل��ى  يعمد  لم  عندما 

جمعت  كتاب  »هذا  الطلب  منتهى  كتابه  مقدمة  في 

اأ�شعار العرب الذين  األف ق�شيدة، اخترتها من  فيه 

ي�شت�شهد باأ�شعارهم، و�شميته: منتهى الطلب من اأ�شعار 

العرب، وجعلته ع�شرة اأجزاء، و�شمنت كل جزء منها 
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مائة ق�شيدة، وكتبت �شرح بع�س غريبها في جانب 

الأوراق،...، ولم اأخل بذكر اأحد من �شعراء الجاهلية 

لم  من  اإل  ب�شعرهم  ي�شت�شهد  الذين  والإ�شالميين 

وقف  خزانة  في  اأره  ول��م  �شعره،  مجموع  على  اأق��ف 

ول غيرها، واإنما كتبت لكل اأحد ممن ذكرت اأف�شح 

. وم��ع ه��ذا لم ن��ره ي�شت�شهد له 
)27�

ما ق��ال واأج����وده«

المبارك  ابن  روؤي��ة  بعدم  يوحي  هذا  اأن  غير  ب�شعر، 

لديوان ُحميد وهذا الديوان لي�س له وجود اليوم، حاله 

كحال الدواوين التي اندثرت وطالتها يد الإعدام التي 

اليوم  ننه�س  نحن  وها  العربي،  الكتاب  لها  تعر�س 

بجمع ما تناثر من �شعره على �شفحات الكتب خدمة 

للتراث العربي الكبير.

�أ�شعاره

قافية �لباء

)الطويل(

 
)28� 

)��

��ي��ف��ي ح��ي��ن ُي��ق��ب��ُل ط��ارق��اً 1-اأواث�������ُب ���شَ

����ى ب��م��ا ���ش��ن��ع ال��ك��ل��ُب ب�����ش��ي��ف��ي وال اأر�����شَ

ق��ت��ْل��َت��ن��ي ي����ق�����َل  ���ى  ح���تَّ واأ������ش�����رُب�����ُه   -2

ُب ع��ل��ى غ��ي��ِر ج���رٍم ق��ل��ُت ق���لَّ ل��ك ال�����ش��رَّ

)21� 

)2�

)الرجز(

َي������ْه������ُرب ُم��������َ�ّل��������ى  َع������ق������ٌف  ك������اأن������ه   -1

م�������ن اأْك����������ُل����������ٍب َي������ْت������َب������ُع������ُه������َن اأْك��������ُل��������ُب 

)�0� 

)��

)الطويل(

زع���ان���ُف ق�����ش��اْر  ب��ي�����س ال  رع��اب��ي��ب   -1

ق�����ري�����ُب ح�����������ش�����ُن�����ُه�����نَّ  ق������م������ع������اٌت  وال 

)��� 

)��

)الرجز(

ال��م���ك��ِب و����ش���ط  ال��ح��ج��اج  ب����دا  اإذا   -1

االأ�����ش����ه����ِب ال����ع����ج����اج  ب���ع���د  راأي�����ت�����ه   -2

3- ك���ال���ب���در ي��ع�����ش��ي ال���ب���در ك���ل ك���ك��ِب

)�2� 

)5�

)الرجز(

اأن����ق����اب����ه م������ن  ال���������ش����ري����ح  وخ���������ذم   -1

)��� 

)��

)الرجز(

ِج���ب���اِب ع���ل���ى  ال���ُح���ْم�������ُس  َي�����ْق�����ِدُر  ال   -1

واْن����ِج����ذاِب����ه ال�������ش���ْي���ِر  ب�����ُط������ِل  اإِال   -2

ِرك�����اِب�����ه م�����ن  اأَْب���������������َدَع  م�����ا  وَت������������ْرِك   -3

)��� 

)7�

)الرجز(

ِب����ه ِل����ُي����ْب����َت����ل����ى  َي�����������ٌم  َي������ِه������ْج  واإْن   -1

اأْن�����ي�����اِب�����ِه ع�����ن  َي�����ْك�����لَ�����ُح  �������ٌس  َع������َم������رَّ  -2

غ����اِب����ِه ِظ���������الُل  َزْح������َف������ْي������ِه  ُي������ِظ������لُّ   -3

)�5� 

)8�

)الرجز(

اأن����داب����ه م����ن  ال����ج����ال����َب  وان���ت�������ش���ف   -1

اأ���ش��الِب��ه ال���َم���ْي�������َس ع��ل��ى  اإغ���ب���اُط���ن���ا   -2

قافية �لتاء

)��� 

)1�

)ال�شريع(

قال ُحميد في و�شف اأفعى:

ال�����ش��ح��ى رق�������د  ال�������ش���دق  م���ن���ه���رت   -1

�33�
����������ش���������اٍر ط�������م��������ر ب���������ال���������دج���������ن���������اِت

م�����ي�����ت�����اً ت������ح�������������ش������ب������ه  وت����������������������ارة   -2

�38�
م������ن ط���������ل اإط��������������راق واإخ�����������ب�����������اِت

ل��ه وط���������������راً  ال���������ش����ب����ح  ي�������ش���ب���ت���ه   -3

�39�
ن�����ف�����خ ون������ق������ب ف�������ي ال���������م���������غ���������اراِت
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)�0� 

)�0�

)الرجز(

ال����ن����ب����اِت م�����������ؤزر  وق�������ش���ب���ا  زرع����������اً   -1

)��� 

)���

الرجز

 �(2�
غ�شناته ف��ي  يخبط  الفتى  بينا   -1

ع��ف��رات��ه اإل������ى  ال����ده����ر  ان���ت���م���ى  اإذ   -2

م���ب���رات�������ه ب�������ش���ف���رت���ي  ف���اج���ت���اح���ه���ا   -3

ُق����ن���������ُزع����اِت����ه َب������ْي������َن  ����ا  َط���������شًّ ك����������اأنَّ   -(

ِق���الت���ه ع����ن  ال�����َك�����فُّ  َت���������ِزلُّ  َم������ْرت������اً   -5

)��� 

)�2�

)الرجز(

م���ن���ح���ات ج������اآج������ئ  ع����ل����ى  �����ش����رب����ا   -1

م����������ج����������ددات اأب���������������������ش����������اط  اأوالد 

)��� 

)���

)الرجز(

ال���َم���َع���اِرج ذي  ال���ّن���ا����س  َربَّ  اإِل����ي����ك   -1

��اِرِجِ َن��ْخ��لَ��ة ذي ال��َم�����شَ َي��ْخ��ُرْج��َن م��ن   -2

ف���ائ���ِج َب������ْع������َد  اأَْف��������َي��������َج  ف�����ائ�����ٍج  م�����ن   -3

)�5� 

)���

)الرجز(

اأَف����اِئ����َج����ا ِق�����َرب�����اً  ُت�����داع�����ي  ب����اَت����ْت����ت   -1

قافية الدال

)��� 

)�5�

)الب�شيط(

ماأكله بي جل  ما  ال�شيف  اأبغ�س  ال   -1

ق����ع����دا اإذا  ح��������ل�������ي  ت����ن����ف����ج����ه  اإال 

وح���ب����ت���ه ج��ن��ب��ي��ه  ي���ن���ف���خ  زال  م����ا   -2

ح���ت���ى اأق��������ل ل���ع���ل ال�����ش��ي��ف ق����د ول����دا

)�7� 

)���

)الرجز(

قال يمدح الحجاج ويعّر�س بابن الزبير:

1- ق��ل��ت ل��ع��ن�����ش��ي وه����ي ع��ج��ل��ى ت��ع��ت��دي

وت���ْل���ه���دي ت��ح�����ش��ري  ح���ّت���ى  ن������م  ال   -2

م���ح���ّم���ِد اأب�������ي  ح����������س  ت�������ردي  اأو   -3

�(8�
ق��دي الخبيبين  ن�شر  من  قدني   -(

ال��م��ل��ح��ِد ب��ال�����ّش��ح��ي��ح  ل��ي�����س االأم���ي���ر   -5

م�����ق�����رِد ب�����ال�����ح�����ج�����از  ب��������ب�������ٍر  وال   -6

ي�شطِد ال��ف�����ش��اء  ب���االأر����س  ي���ر  اإن   -3

م��ح��ك��ِد ����ش���ّر  ف��ال��ج��ح��ر  وي��ن��ج��ح��ر   -8

)�1� 

)�7�

)الرجز(

1-ت�������ح�������م�������ُل�������ُه م������ع������ت������ج������راً ب��������ب��������رِدِه

َوْح����������ِدِه ب��ن�����ش��ي��ج  ت�������ردي  �����ش����ع�����اء   -2

َع���ْه���ِدِه م���ن  اأب����رزت����ه  اإذا  ك��ال�����ش��ي��ف   -3

)50� 

)�8�

)الرجز(

ث�������م�������اِدِه َح�����ْي�����ل َف�����َرج�����ا اأَ 1-ب�����ي�����ن ال�����رُّ

����م����اِده �����شَ ف����ث�����ى  ال�������ش���ج���ى  اإل��������ى   -2

)5�� 

)�1�

)الرجز(

م����ؤج���د غ�������رار  ب������ذي  ان���ت���ح���ى  ث�����م   -1

وال����ي����ِد ال����ل����ب����ان  ب����ي����ن  م�����ن  ف����م����ر   -2

بالفدفِد الح�شا  ي���ق��دن  وان�شعن   -2

ال���م���رت���دي رداء  ل���ف���ت  م����ن  اأ�����ش����رع   -(

قافية �لر�ء

)52� 

)20�

)الرجز(

ال���ف���ج���ِر ان������ب������الج  ق����ب����ل  ف������������ردت   -1

ك���ف���ِر ف������ي  ك�����ام�����ن  ذك����������اء  واب����������ن   -2

)5�� 

)2��

)الرجز(

َت����ْت����ب����ي����ُر وال  ظ����ل����م  ال  ف�����ال�����ي������َم   -1
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َت��ج��م��ي��ُر)ال��رج��ز( َغ���َزا  اإْن  ل��غ��اٍز  وال   -2

)5�� 

)22�

)الرجز(

���ُر �������شْ ال���نَّ م��ن��ه��ا  خ����اَل����َط  َم����ْم����ط�����رة   -1

ال������ف������اأُر ع����ن����ه  ������َق  ������قِّ �������شُ اأَرٍج  ذا   -2

)55� 

)2��

)الب�شيط(

قال ُحميد ي�شف اأكل �شيف:

اْن���َح���َدَرْت اإذا  ُل��ْق��َم��ِت��ه االأُْوَل������ى  َب��ْي��ن  م��ا 

َوَب�����ْي�����ن اأْخ���������َرى ت��ل��ي��ه��ا ق���ي���ُد اأُْظ������ُف������ْ�ِر

)5�� 

)2��

قاله في هجاء ابن �شمرة بعد اأن طلب الحجاج 

منه ذلك:

)الرجز(

ال����ع�����را ف����دي����ت  ال���ع���ي���ن  اأع���������ر  ي����ا   -1

ال��م��ح��ف���را ال��خ��ن��دق  2- ك��ن��ت ح�����ش��ب��ت 

ال�����م�����ق�����دورا ال������ق������در  ع����ن����ك  ي��������رد   -3

ت��������دورا اأن  ال�����������ش������ء  ودائ���������������رات   -(

)57� 

)25�

)الرجز(

الطرْر محمر  وال�شبح  اغ��ت��دي  ق��د   -1

ال�����ش��ح��ْر ت��ب��ا���ش��ي��ر  ي���ح���دوه  2- وال��ل��ي��ل 

ك���ال�������ش���رْر ن����ج�����م  ت�����ال����ي����ه  وف�������ي   -3

ال����ع����ذْر م����ي����ال  ال���م���ي���ع���ة  ب�������ش���ح���ق   -(

ال��م��ح��ت�����ش��ْر ال�����ره�����ان  ي�������م  ك����اأن����ه   -5

ي��ن��ت��ظ��ْر ���ش��خ�����س  اأول  ب������دا  وق������د   -6

زم�����ْر ال����خ����ي����ل  م�����ن  اأث������اب������ي  دون   -3

8- ����ش���اٍر غ���دا ي��ن��ف�����س ���ش��ي��ب��ان ال��م��ْط 

ْ
ال��م��ن��ك��در  ب��ع��ي��د  م��ل��ح��اح  ع���ن زف   -9

ح����ذْر ع���ل���ى  ط����ي����ره  ت���ظ���ل  اأق����ن����ى   -10

ال�����ش��ج��ْر اأف���ن���ان  ت��ح��ت  ي��ل��ذن م��ن��ه   -11

بالب�شْر ال����دق ط��روح  ���ش��ادق  م��ن   -12

وال���ن���ظ���ْر ال�����ق����اع  ت����ه���ي���م  ب��ع��ي��د   -13

�58�
ح��ج��ْر ح��رف��ي  ف��ي  ك��اأن��م��ا عيناه   -1(

ب�����االإب�����ْر ت����خ����رق  ل�����م  م���������اآٍق  ب���ي���ن   -15

)51� 

)2��

)الرجز(

في عيون الخيل:

ا������ش�����ط�����راُر وال  ف���ي���ه���ا  رح��������ح  ال   -1

ال���ب���ي���ط���اُر اأر������ش�����ه�����ا  ي���ق���ل���ب  ول�������م   -2

�60�
ح���������ب���������اُر ب�����ه�����ا  ل���ح���ب���ل���ي���ة  وال   -3

)��� 

)27�

)الرجز(

م���������ش����راُر َوَك�������������رى  ف����ه����ي  اأ�������ش������ر   -1

واالإح�������ش���اُر ال���ت���ق���ري���ُب  ُع��ر���ش��ُت��ه��ا   -2

ال����خ����ب����اُر �����ش����ب����ره����ا  ي�����ت�����ك�����اأد  ل������م   -3

)�2� 

)28�

)الرجز(

ي���������ش����ام����ُرْه ال���������ذي  ل���ل���ب���ي���ت  اأع���������د   -1

ح����م����ائ����ُرْه اأردح����������ت  ح����ت�����ف  ب���ي���ت   -2

)��� 

)21�

َم�����ْه�����ُر ل�����ه�����َن  ل����ي���������س  ��������ش�������َراِئ�������ٌر   -1

واأْف���������������ُر َن���������َف���������ٌل  َت�������اأَِن�������ي�������ف�������ه�������نَّ   -2

َظ����������اأُْر َوع������������دٌو  ت������������اراٍت  وال�����������ش�����دُّ   -3

)��� 

)�0�

)الكامل(

م�����ش��ل��ٌق واآدم  م����داخ����ل����ة  اأُُج�������������ٌد   -1

ك������ب������داء الح�����ق�����ة ال������رح������ى و����ش���م���ي���ذُر
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)�5� 

)���

)الرجز(

���ش��ك��ي��ُر  ل�����ه  �����ش����ار  ق�����د  وال�������راأ��������س   -1

)��� 

)�2�

)الرجز(

ط�����ائ�����ُرْه ُم����������ِرمٌّ  وال����ل����ي����ُل  َي�������������ِرْدَن   -1

����ش���ام���ُرْه ُه����ج�����ٌد  ِرواق���������اه  ُم����ْرخ����ى   -2

َم�����ح�����اِوُرْه َق����ِل����َق����ْت  ال���َم���ح���ال  ِوْرَد   -3

)�7� 

)���

)الرجز(

اْل��ب��ِه��ي��ِم ����َش���اِت���ُرْه اْل���َخ���ْي���ِط  ����َدُف  1- و�����شَ

قافية �ل�شين

)�8� 

)���

)الرجز(

ال��ح��د���ِس ال��ظ��ن���ن  ت��رج��ي��م  1- و����ش���ار 

ال����ع����ي����ف���������ِس ال������ت������ائ������ه  وت������ي������ه������ان   -2

قافية �ل�شاد

)�1� 

)�5�

)الرجز(

ع���ري�������سِ ع�����ار������س  ف�����ي  م����رت����ج����ز   -1

)���

)الرجز(

ال��ع�����ش������ِس ال�����م�����اأزق  ح����م����اة  م���ن���ا   -1

�30�  
اأري�������������سِ ل���ل���ع���ل���ى  اأري���������ب  ك�����ل   -2

قافية �لطاء

)7�� 

)�7�

)الرجز(

ال�����ق�����راط ت����������ِم  َم������ْه�������ى  ط�����������اُل   -1

)72� 

)�8�

)الرجز(

ال�����ِف�����الِط ال�����ف�����زِع  ِع�����ن�����َد  اأ�����ش����ج����ُع   -1

ال�������ط�������اِط ق�����دم�����ا  ت���������زلُّ  ح�����ي�����َن   -2

ب��ال��م��ط��اِط ال��������داُر  ع��ل��ي��ك  ه���اج���ت   -3

اأَراِط َف����������دِي  ل���ل���ي���اح���ي���ِن  ب���ي���ن���ا   -(

ال��������ِم��������اَلِط م�������ائ�������ِر  ب��������اأْرَح��������ب��������يٍّ   -5

ب���ال���ُق���ْرط���اِط ���ُز  َت���ْن�������شُ َزْف�����������َرٍة  ذي   -6

)7�� 

)�1�

)الرجز(

�����ش����اِح����ِط ِع�������َن�������اٍن  َع�������َج�������اري  م�����د   -1

القا�ِشِط ُق�ُش�َط  ال�شيُف  �شفى  حتى   -2

المائِط وميَط  ال�شعِن  ذي  عَن  و�شِ  -3

ال�����ش��اخ��ِط ب����اأن����ف  ال����رغ����م  وع������رك   -(

ي����خ����ال����ِط ول���������م  ع���������فٍّ  ب������م������ن������ْزٍل   -5

ال����ع�����اب����ِط ال�������ّري�������ِب  م�����َدن�����������ش�����اِت   -6

)7�� 

)�0�

)الرجز(

)الرجز( االأَِري���ِط  يَن من  ُتَرجِّ م��اذا   -1

ب���ال���َب���ط���ي���ِط َي������اأِْت������ي������ِك  َح������زْن������َب������ٍل   -2

����َش���ِف���ي���ِط وال  َج���������ْزٍم  ب�����ذي  َل����ْي���������َس   -3

)75� 

)���

)الرجز(

ال����خ����ارِط ال���ف���الَةك���ال���ح�������ش���ان  ق����د   -1

�36�
ال���ن����ا����ش�������ط ل���ل���ط���رِق  م��ع��ت�����ش��ف��اً   -2

ال��ب��ا���ِش��ِط َب���ْع���َد  ��ِط  ال��ب��ا���شِ ���َظ���ِر  3- وال���نَّ

ال���َخ���َ�اِب���ِط ال���ِف���َت���ِن  ُم���ْج���ِل���َب���ات  ف���ي   -(

ال��َم��َط��ائ��ِط ����َش���َم���َل  ���َه���اِل  ال���نَّ َخ���ْب���َط   -5

���اج َغ���ْي���َر ق��اِن��ِط َق����ْد َوَج������دوا ال���َح���جَّ  -6

)77� 

)�2�

)الرجز(

واِب������ِط ِب����������َراأٍي  ����ْك����َث  ال����نَّ ���َر  ب���ا����شَ اإِْذ   -1
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)78� 

)���

)الرجز(

ال������ن������ي������اِط م������ره�������ن������ة  وب��������ل��������دة   -1

ال��خ���اط��ي ال��ق��ل�����س  ت��غ��ت��ال خ��ط���   -2

ال������ه�����اط وع�����ث�����ة  �����ش����ه�����ب  م���ن���ه���ا   -3

ال����غ����ط����اِط �����ش����دف����ة  ق����ب����ل  وردت   -(

قافية �لعين

)71� 

)���

)الرجز(

ال���ُم���َزْع���َزِع ال���َم���ْ�ِق���ِد  اأَث����اف����ي  1- وِم�����ْن 

�������ِع ال�������ُ�قَّ ك��������ال��������ِح��������َداآِت  َرواِك�����������������ٌد   -2

اأرب�������ِع اأَرب���������ع  ال�����رك�����ُب  ق�����ال  غ��������داَة   -3

وَل����ْع����لَ����ِع ���ى  ال���َغ�������شَ ب����ي����َن  ب�����ُب�����ْرَق�����ٍة   -(

)80� 

)�5�

)الرجز(

������ُع ُم������َق������نَّ َخ�����������������َرٌب  َي�����������������َزال  وال   -1

َي�����ْل�����َم�����ُع وال�������َج�������َن�������اُح  ُب����������َراِئ����������الُه   -2

)8�� 

)���

)الرجز(

اأْن���������َزُع واأن���������َت  َت�����ْرِم�����ي  ال  ل����ك  م����ا   -1

اأج���م���ُع ف������رٌع  ع��ل��ي��ه��ا وه�����ي  اأرم��������ي   -2

واإ������ش�����ب�����ُع اأذرٍع  ث���������الث  وه���������ي   -3

ت�����ش��ج��ُع ع��ن��ه��ا  اأن���ب�������ش���ت  اإذا  وه�����ي   -(

ي���ه���ج���ُع ال  اأب���������ى  ال����ن����ح����ل  ت�����رن�����م   -5

قافية �لفاء

)82� 

)�7�

)الطويل(

ث��ي��اَب��ُه ���ش��ل��ب��ُت  ���ش��ي��ٌف  ���ش��اَف��ن��ي  اإذا   -1

ال��َخ�����ش��ِف ع��ل��ى  اأق�����اَم  ِط����رٍف  ذا  ك����اَن  واإْن 

ل��م��ث��ِل��ه��ا ي�����ع������َد  ال  اأْن  2-اأح��������������������ّذُرُه 

ف����اإْن ع����اَد ُع���ْدن���ا ف��ي ال��ج��ه��ال��ة وال��ع��ن��ِف

قافية القاف

)8�� 

)�8�

)الطويل(

عليهما ال��ط��ري��ق  ِم��ي��ت��اُء  ��زَّ  اْن�����شَ اإِذا   -1

����ْت ُق�����ُدم�����اً ب�����رح ال����ح����زام َزُه�������ق َم���������شَ

)8�� 

)�1�

)الرجز(

االأَْزَرِق ���ْي���َذُن����ِق  ك���ال�������شَّ وح�����اِدي�����اً   -1

���ِف���ِق ِب���م�������شْ اآث�������اره�������ا  ع����ل����ى  ل���ي�������س   -2

قافية �لكاف

)85� 

)50�

)الرجز(

اإّي�������اك�������ا ب�����ل�����غ�����ْت  ح������ّت������ى  اإل�������ي�������ك   -1

)8�� 

)5��

)الرجز(

ج���ب���اك���ا ح����������ش����ه  ف�����ي  َج�����َب�����ى  وال   -1

قافية الالم

)87� 

)52�

)الطويل(

ويحها الحج  على  الذلفا  تحر�شني   -1

وك���ي���ف ن���ح���ج ال���ب���ي���ت وال����ح����ال ح���ائ���ُل���ُه

ل��ع��ل��ن��ا ي�������ش���ار  ام���ك���ث���ي ح���ت���ى  2- ف��ق��ل��ت 

ن���ح���ج م����ع����اً ق�����ال�����ت: اأع������ام������اً وق����اب����ُل����ْه

���ش��ت��ن��ج��ل��ي ال�����زم�����ان  م���ل���م���ات  ل���ع���ل   -3

وع��������ل اإل���������ه ال�����ن�����ا������س ي�����ل����ي����ك ن���ائ���ل���ه 

)88� 

)5��

قال ُحميد ي�شف اأكل �شيفانه:

)الطويل(

مرمال  ال��م�����ش��ر  وارد  اأت���ان���ا  م��ا  اإذا   -1

ت���������اأوب ن��������اري اأ�����ش����ف����ر ال���ع���ق���ل ق���اف���ل 



حميد 

الأرقط 

 حياته وما 

تبقى من 

�شعره

123 اآفاق الثقافة والتراث

ب����اأروق����ة ال��ح��م��ى ن�����اري  ت������راءت ل���ه   -2

واالأف������اك������ُل دون����ن����ا  ال�������ش���ل���ي���ب  ووادي 

ب��ع�����ش��ائ��ه  اع����ج����ال  ل���ع���ب���ديَّ  ف���ق���ل���ت   -3

وخ���ي���ر ع�����ش��اء ال�����ش��ي��ف م���ا ه���� ع��اج��ُل

بيتنا ج��ذل  االأط��ن��اب من  على  يخر   -(

ه�����ج�����فٌّ ل�����م�����خ�����زون ال����ت����ح����ي����ة ب��������اذُل

ال��م��را���ش��َي للقرى  األ��ق��ى  5- ف��ق��ال وق��د 

اأب�����ن ل���ي م���ا ال���ح���ج���اج ب��ال��ن��ا���س ف��اع��ُل

ل���ه���ذا ط��رق��ت��ن��ا  6- ف��ق��ل��ت ل��ع��م��ري م���ا 

اآك�������ُل اأن���������ت  م�����ا  االأخ�������ب�������ار  ودع  ف����ك����ل 

ح��ل��ق��ه ف����ي����ح����در  ك������ّف������اه  ت����ج����ّه����ز   -3

اإل�����ى ال�����زور م���ا ���ش��ّم��ت ع��ل��ي��ه االأن���ام���ُل

���ش��ح��ب��ان وائ����ٍل اأت����ان����ا ول����م ي��ع��دل��ه   -8

ب�����ي�����ان�����اً وع�����ل�����م�����اً ب������ال������ذي ه������� ق����ائ����ُل

ك���اأن���ه ح���ت���ى  ال���ل���ق���م  م���ن���ه  زال  ف���م���ا   -9

ب�����اق�����ُل ت����ك����ل����م  اأن  ل�����م�����ا  ال�������ع�������ّي  م�������ن 

)81� 

)5��

)الرجز(

واآج�������ال ع�����اج�����اًل  االإل����������ه  اأخ����������زى   -1

ال����م����ح����ام����ال ع�����م�����ل  ع������ب������ٍد  اأول   -2

اآزال اأزاًل  ذاك  ث����ق����ي����ٍف  ع����ب����د   -3

)10� 

)55�

)الرجز(

ال��������َخ��������ْرَدُل ع���ل���ي���ه���ا  ُذرَّ  ك�����اأن�����م�����ا   -1

�������ُل َت�������األَّ �����ُت�����ه�����ا  ف�����اُع�����ْ�������شَ َت������ِب������ْي������ُت   -2

قافية �لميم

)1�� 

)5��

)الطويل(

1- وعاٍو ع�ى والليل م�شتحل�س الندى

وق�����د ���ش��ج��ع��ت ل���ل���غ����ر ت���ال���ي���ة ال��ن��ج��ِم

يكن ول���م  ��دي��ق  ال�����شّ ت�شليم  ف�����ش��ّل��م   -2

ب���ال���ل���ق���ِم ل���ي���اأن�������س  اإال  ل���ن���ا  ����ش���دي���ق���اً 

ت����اأخ����ذ ����ش���دره وال�����ن�����ار  ل����ه  ف��ق��ل��ت   -3

ع��ل��ِم ع���ل���ى  ����ش���ري���ت  اأم  ل�����ش��م��ٍت  ل��ق��م��ت 

)12� 

)57�

)الرجز(

ج��ه��رم��ا ل�����ش��ا  ال���ع���ب���دان  راأى  ل��م��ا   -1

2- ���ش���اع��ق ال��ح��ج��اج ي��م��ط��رن ال��دم��ا

دي���م���ا �����ا  و������ش�����حًّ اأح�����اي�����ي�����ن  وب����������اًل   -3

قحما ت��غ�����ش��ى  وال���ح���رب  ف��اأ���ش��ب��ح��ا   -(

ت���ق���دم���ا  اإن  االأ������ش�����ق�����ر  ب����م�����ق����ف   -5

ل��ه��زم��ا ال�����ش��ن��ان  ب���اأ����ش���ر م��ن��ح������س   -6

)1�� 

)58�

)الطويل(

ج��رت  وق���د  ال��ه��دوء  ب��ع��د  وم�شتنبٍح   -1

ل�����ه ح�����رج�����ٌف ن����ك����ب����اء وال����ل����ي����ل ع����ات����ُم

ف��اه��ت��دى بها ل���ه م��خ��ل���ط��ًة  2- رف��ع��ت 

ي�������ش���ّب ل���ه���ا �����ش�����ء م����ن ال����ن����ار ج���اح���ُم

3-ف����اأط����ع����م����ت����ه ح����ت����ى غ�������دا وك����اأن����م����ا

ت����ن����ازع����ه ف�����ي اأخ�����دع�����ي�����ه ال���م���ح���اج���ُم

له ل� جعلت  الم�شي  يفط�  كزمهان   -(

رع���اي���ا ال��ح��م��ى ل���م ي��ل��ت��ف��ت وه����� ق��ائ��ُم

ي�شتطيعه ل�  الت�شليم  على  حري�ٌس   -5

ف���ل���م ي�����ش��ت��ط��ع ل���م���ا غ������دا وه������� ع���ات���ُم

)1�� 

)51�

ومما قاله ُحميد وهو ي�شير مع الحجاج:

)الرجز(

وي���ه���دُم���ْه خ���ن���دق���اً  ب��ي��ن��ي  زال  م����ا   -1

ف���ي�������ش���ل���ُم���ْه ي�����ق������ده  ع�������ش���ك���ر  ع�����ن   -2

3- ح��ت��ى ي�����ش��ي��ر ف���ي ي���دي���ك م��ق�����ش��ُم��ْه

م���ن���ه���زُم���ْه م�������ش���ف���ه  م�����ن  ه���ي���ه���ات   -(

ي�����ش��اأُم��ْه ال  م���ن  ال���ك���ظ���اظ  اأخ�����ا  اإن   -5
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)15� 

)�0�

)الرجز(

َه�����َزُم�����ْه ال����ِج����َب����ال  اأَْرَك�������������اَن  َي���������ُدكُّ   -1

ُب��َه��ُم��ْه َق����اِق  ال����رِّ ِب��ال��ِب��ي�����ِس  َت���ْخ���ِط���ُر   -2

)1�� 

)���

)الرجز(

وَك������َرُم������ه َع�������ْف�������ُ�ه  ����ت����الن����ا  ا�����شْ ق�����د   -1

)17� 

)�2�

)الرجز(

وقال ُحميد ي�شف الفيل:

���ش��رط��ُم االأع����ل����ى ط������ال  ف��ال��ح��ن��ك   -1

اأف����ق����ُم م���ن���ه  االأ�����ش����ف����ل  وال����ح����ن����ك   -2

قافية النون

)18� 

)���

)الرجز(

ال����������ش����ي����ِن ق����ل����ق  ب����ع����د  ت�������ش���ب���ح   -1

ال���������ش����ن�����ِن ال�����ع�����ان�����ة  ك���������اأخ���������دري   -2

ال�������������رزوِن ع�����ل�����ى  م�����ي�����ف�����اء  اأق�����������ب   -3

ُع��������ِن ِم�����������ش�����لُّ  �����ج�����اٌج ِ ������شَ اأح������ق������ُب   -(

�����ش����ف�����ِن ع�������ان�������ٍة  �����ش����ب����ي����ر  ظ�������ل   -5

اأروِن اأرن  ال�������رب�������ي�������ع  ح���������د   -6

َق��������روِن وال  ْج��������ِع  ال��������رَّ َخ����ط����ل  ال   -3

����َش���م���ي���ِن ب������َق������ًرى  َب������ْط������ٍن  الِح����������ِق   -8

)11� 

)���

)الرجز(

ُج�����ِن ال����دُّ ُدَج�����ى  اأَْغ�������ش���ت  اإذا  ح��ت��ى   -1

����ْل�����ي����ِن( ب����ال����تَّ االأْل���������������ان  �����ه  �����بِّ و������شُ  -2

)�00� 

)�5�

)الرجز(

ك���ن���ي���ن م�����ح�����ت�����ر������سٍ  ف�������ي  اأع��������������دَّ   -1

ب���ط���ي���ِن ُم����������������ْرَدٍح  ������ش�����ح�����ٍرٍ  ب������ن������اَء   -2

ال����ج����ب����ي����ِن اج������ل������ح  ج�������������اد  اأب�������������   -3

)�0�� 

)���

)الرجز(

ال����لِّ����ي����ِن َب������ْع������َد  ت���م���ن���ع  �����ْري�����ان�����ة  ������شَ  -1

���ِن���ي���ِن ب���ال���َب�������شْ ْج�����َن  �����رِّ ������شُ ���ي���غ���ة  و����شِ  -2

وال�����م������ت������ِن ال����م����ك����ل����يِّ  ع����ل����ق  م�����ن   -3

)�02� 

)�7�

)الرجز(

وال��ت��ب��دي��ن��ا ال�����ش��ي��ب  خ���ل���ت  وك���ن���ت   -1

�103�
ال���َق���ري���ن���ا ُي����ذِه����ُل  ���ا  ِم���مَّ 2- وال����َه����ّم 

)�0�� 

)�8�

)الب�شيط(

ب���زه���ُم االأق�����ت�����اب  ع���ل���ى  وم���رم���ل���ي���ن   -1

ح������ق������ائ������ٌب وع���������ب���������اٌء ف������ي������ه ت����ف����ن����ي����ُن

ع�����ش��ائ��ب��ه��م ف����ي  اأن������ف�����اً  م��ق��دم��ي��ن   -2

ال���ع���ران���ي���ُن ت���ل���ك  ج���دع���ت  اأال  ح���ج���ن���اً، 

اندفع�ا اإذا  نفٍر  في  التنقب  اأعط�ا   -3

وك��������ل خ����ي����ر ع���ل���ي���ه���م ب����ع����د م����خ����زون

اإذ رح��ل���ا  ال��ق���م  ب���ج���ه  م��رح��ب��اً  )- ال 

�105�
ال�����ش��ي��اط��ي��ُن ب��ي  اأن���اخ����ا  اإذ  ك��اأن��ه��م 

ن��زل���ا اإذ  االأخ����ب����ار  ل��ن��ا  ي�����ش��ط��رون   -5

وك��������ل م������ا ������ش�����ط�����روا ل����ل����ق����م ت���م���ك���ي���ُن

6-ول������ ت���ح���رزت ح��ي��ث ال��ع�����ش��م ع��اق��ل��ة

ال��ع��ي��ُن اأوالده�������ا  ت��ل��ح�����س ع���ن  اأو ح��ي��ث 

���ش��ي��اف��ت��ه��م ع��ن��ا  ت��ن��ت��ه��ي  ال  ظ��ن��ن��ت   -3

ح����ت����ى ن����ك�����ن وم�����ب�����دان�����ا ال���ب�������ش���ات���ي���ُن

ن��اب��ت��ًة ال���ع���ق���ب���ان  ب���ه���ا  ت���ح���م  اأر���������سٌ   -8

م���ن ح��ي��ث ي��ن��ب��ت ال�����ش��ي��ف ال��ع��راج��ي��ُن

ب��ي��ن��ه��م ال�����ش��ه��ري��ز  ب����ات�����ا وج��ل��ت��ن��ا   -9

�106�
ك�����اأن اأظ���ف���اره���م ف��ي��ه��ا ال�����ش��ك��اك��ي��ُن
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معر�شهم عالي  والن�ى  فاأ�شبح�ا   -10

ول��ي�����س ك���ل ال���ن����ى ي��ل��ق��ي ال��م�����ش��اك��ي��ُن

)�07� 

)�1�

)الرجز(

ال���ق���ي���ْن م����داوي���������س  غ�����راري�����ه  ����ش���ن   -1

)�08� 

)70�

)الرجز(

ال����ق����ط����ي����ِن ������ش�����اق�����ه  ف����������ت  ك�����������اأن   -1

ذق������������ِن ب��������������ازل  ك���������ل  خ���������ب  اإذ   -2

ال����م����ع����ي����ِن ث�����ئ�����د  اأي������������ك  م����ل����ت����ف   -3

)�01� 

)7��

)الرجز(

1- م��ا َف��ِت��َئ��ْت ُم�����ّراق اأْه�����ِل ال��ِم�����ش��َرْي��ْن

ْيْن الُجفَّ ��ْ����َس  وُل�����شُ ُع��َم��اَن  �ِشْقطى   -2

)��0� 

)72�

)الطويل(

م������اِزٍن اأب�������رق  ي������م  واإن�������ي ون���ج���م���اً   -1

ع����ل����ى ك�����ث�����رة االأي�������������دي ل���م����ؤت�������ش���ي���اِن

)���� 

)7��

)الرجز(

دي�������ِن َوَق���������������������َ�اُم  ُدْن���������َي���������ا  َق����������������اُم   -1

)��2� 

)7��

)الرجز(

ل����ل����زوِن ع���ك���ف���ت  ال���م���ج��������س  ذات   -1

)���� 

)75�

)الرجز(

������ا ال������لَّ�������يَّ َت������َج������لَّ������ب  اإذا  ������ى  ح������تَّ  -1

��ف��يَّ ال�����ش��يَّ ��ق��ا  ال�����شَّ ال���َه���ي���ُف  2- وط�����رد 

)���� 

)7��

)الرجز(

����ا ج����اه����ل����يَّ ك����������ان  م����ل����ك����ا  ي����ع����م����ر   -1

������ا خ������ارج������يَّ ي�����������ُك  ل���������م  وراث�����������������ة   -2

)��5� 

)77�

)الرجز(

ال���دئ���ي���ا ال����ظ����ل����ف  م���ن���ه���ا  ي���ع�������س   -1

ال��خ��ط��ي��ا ال��خ��ر���س  ال��ث��ق��اف  2- ع�������سَّ 

)���� 

)78�

)الرجز(

ال���ُح�������ش���ّي���ا ال���ح���ج���ر  ي���������ُدقُّ  َواأْب�������������اً   -1

ما ن�سب له ولغيره

)��7� 

)��

)الرجز(

م����اأك�����ْل ك��ع�����ش��ف  م���ث���ل  ف�������ش���ي���روا   -1

)��8� 

)2�

)الرجز(

1- ل���� ق��ل��ت م���ا ف���ي ق���م��ه��ا ل���م ت��ث��ي��ِم

وم��ي�����ش��م ح���������ش����ٍب  ف�����ي  ي���ف�������ش���ُل���ه���ا   -2

)��1� 

)��

)الرجز(

اأت������اوي������اِت ب����ال����َق����ف����ِر  ����ِب����ْح����َن  ُي���������شْ  -1

َه���ْي���َه���اِت ��َب��ح��ه��ا  ُم�����شْ ِم����ن  َه���ْي���َه���اَت   -2

���ع���اِت ���نِّ ُم���َت�������شَ ُرْح����������َن  َح�����ْي�����ُث  م�����ن   -3

���َن���ْي���ِب���ع���اِت  ����شُ م����ن  َح����ْج����ٌر  َه����ْي����َه����اِت   -(

)�20� 

)��

)الرجز(

َق���ِري�������ش���ا؟ اأَْم  ُت������ِري������ُد  اأَرَج���������������زاً   -1

)الرجز( ُم�ْشَتِري�شا  اأُِجيُد  ِكالُهما   -2

)�2�� 

)5�

)الطويل(

���م���ا وه���يَّ َل����ِق����ي����ُت  ����ا  ِم����مَّ ���م���ا  َه���يَّ اأال   -1

وَوْي���ح���اً ل��َم��ْن ل��م َي�����ْدِر م��ا ُه����نَّ َوْي��َح��م��ا 
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خزانة الأدب /5 :�15.

م.ن/5: �15.

الحلل في �شرح اأبيات الجمل/2�5.

خزانة الأدب /5 :�15.

م.ن.

الأغاني/2: �55، معجم الأدباء/ 11:13.

العقد الفريد/� :�18.

م.ن.

ال�شهريز: �شرب من التمر.

 ال�شتقاق/2�8، ونهاية الأرب/�: 211.

 الأ�شباه والنظائر/2: ��5.

 العقد الفريد/� :�11-�18.

 البر�شان والعرجان/�00.

 تاريخ الطبري/ �: �1�-�12.

 ينظر: تاريخ الطبري/ �: ��1.

 فحولة ال�شعراء/�0.

 م.ن/��.

 م.ن/��.

 ر�شالة الغفران / ��7.

 بغية الطلب/ �: �02.

 الأوائل/�21.

 مجمع الأمثال/ �: ��2.

 البخالء /2: ���.

 البيان والتبيين/�: 201.

 الفهر�شت/ �25.

 خزانة الأدب/5: ��1.

 مقدمة منتهى الطلب.

 الأ�شباه والنظائر/�: �22.

-�

-2

-�

-�

-5

-�

-7

-8

-1

-�0

-��

-�2

-��

-��

-�5

-��

-�7

-�8

-�1

-20

-2�

-22

-2�

-2�

-25

-2�

-27

-28

�81، اأما في الل�شان فقد تدافع   :�  المحيط في اللغة/ 

رجح  وقد  ثور  بن  وحميد  الأرق��ط  اإلى  ن�شبته  في  القول 

ن�شبته اإلى الأرقط والبيت لي�س في ديوان حميد بن ثور.

 التاج/ مادة: زعف.

 اأن�شاب الأ�شراف/ � :���.

 الل�شان وتاج العرو�س/ مادة: خذم.

 الل�شان وتاج العرو�س/ مادة: بدع.

 العباب الزاخر/ مادة كلح.

الأع��ظ��م/8:  والمحيط  المحكم  المنطق/�1،  اإ�شالح 

والل�شان/ مادة �شلب، وقد   ،��  :8 اللغة/  ���، تهذيب 

نقل رواية ابن بري في ن�شبة البيت اإلى اأبي النجم، وقد 

اأورده  عندما  لحميد  البيت  اأن  اإل��ى  منظور  اب��ن  ذه��ب 

من�شوبًا له في اأكثر من مو�شع.

معجم الأدباء/ ��: �5.

منهرت: وا�شع، طمور: وهو الذهاب في الأر�س.

الإخبات: الخ�شوع اأو الهدوء وال�شكون.

 ي�شبته: ي�شعفه ويجعله ل يتحرك كالنائم.

 الرو�س الأنف27�/2.

ع�شن،  ط�ش�س،  م��ادة   / الل�شان  ف��ي   )5-�(  الأب��ي��ات 

والأبيات )�-�( في تهذيب اللغة /8: �8، وتاج العرو�س، 

مادة: غي�س.

 ورد في تهذيب الأ�شماء )كاأن ط�شا بين قنزعته(.

 الإبل /�7، والكنز/ 85.

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

 الل�شان / مادة فيج.

 العقد الفريد / �: ��7.

 ،�1�-�1�:  5 الأدب/  خ��زان��ة  ف��ي   )8-�( الأب��ي��ات   

الأبيات )�-5( في �شمط الالآلي / 2�1 - �50، والأبيات 

في   )25  -  �( والبيتان  القالي،  اأم��ال��ي  في   )8  -  5�

ن�شبة  دون  من  وهما   ،  �0�  ،��2  / المنطق  اإ���ش��الح 

 ،205 زي��د/  اأب��ي  ون���وادر   ،�87  :� �شيبويه/  كتاب  في 

-21

-�0

-��

-�2

-��

-��

-�5

-��

-�7

-�8

-�1

-�0

-��

-�2

-��

-��

-�5

-��

-�7

اله�ام�س واالإحاالت:
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 :�5 القرطبي/  وتف�شير   ،�85 الطبري/ج8:  وتف�شير 

 ،�� ال�شجري/�:  واأم��ال��ي   ،22�  :2 والمحت�شب/   ،78

�شواهد  �شرح   ،�� الهوامع/�:  وهمع  الإن�شاف/���، 

المغني/ ���، والبيت )�( في الكامل للمبرد /�: �05، 

والمحكم والل�شان والتاج مادة: )لحد، خبب، قدد(. 

 الخبيبين: هما عبد اهلل بن الزبير وابنه، وقيل: عبد اهلل 

واأخوه م�شعب.

اأن�شاب الأ�شراف/ 2: 227.

معجم ما ا�شتعجم/ �: ��2.

�شمط الالآلي/ 8�8.

 ،�28 القرطبي/ م�-ج�:  المنطق/��2، ف�شير  اإ�شالح 

تهذيب  في  ن�شبة  وب��ال  كفر(،  )ذك��ا،  م��ادة  ال�شحاح/ 

اللغة/�0: ��8.

الحيوان/5: �1.

الحيوان/5: ���.

العقد الفريد / �: �18، �: ��7، الم�شتطرف/2: 2�8، 

ثمرات الأوراق بهام�س الم�شتطرف/ �: ��7.

 ،���  :2 الأ�شراف/  واأن�شاب   ،�5�  :� الطبري/  تاريخ 

والبيتان   ،��1 ال��ق��راآن/�:  مجاز  في   )�-�( والأبيات 

��-�( من دون ن�شبة في تف�شير الطبري/ 2: ��5.

الأبيات )�-�5( في �شرح ديوان الحما�شة للمرزوقي / 

والأبيات   ،��  :�� الأدب��اء/  ومعجم   ،�0��-  �0�5  :2

 -5  ( والأبيات  البالغة/،  اأ�شا�س  في   )8  ،7  ،5  ،�  ،��

الل�شان / مادة ثبا، ماأق، وهم، والبيت  ��-�5( في   ،8

���( في تاج العرو�س / مادة ماأق.

في تاج العرو�س...وفي وقبي حجر.

 ،��0 والكامل/�:   ،��2 الإب��ل/  في   )�  -�( الأب��ي��ات 

 )2  ،�( والبيتان   ،15 اللغة/�:  وجمهرة   ،�08 والكنز/ 

اإ�شالح   )�  ،2( والبيتان   ،�55 الكبير/�:  المعاني  في 

ققب،  مادة  والتاج/  الالآلي/1�5،  و�شمط  المنطق/�7، 

 )2  -  �( والبيتان  )قلب(،  )اأر���س(  /)حبر(  والل�شان 

من  وكذلك   ،62:12 اللغة/  تهذيب  في  ن�شبة  دون  من 

دون ن�شبة في جمهرة الأمثال /214:1، والل�شان / مادة 

 :� اللغة/  تهذيب  في  ن�شبة  دون  والبيت )�( من  رحح، 

-�8

-�1

-50

-5�

-52

-5�

-5�

-55

-5�

-57

-58

-51

الأمثال  جمهرة  في  ن�شبة  دون  من  والبيت)2(   ،���

للع�شكري/2 :257.

اأن  وت��اأوي��ل ذل���ك:  ول��م يقلم،  وي���روى:  الأث���ر.  ال��ح��ب��ار: 

كانت  اإذا  لأنها  البيطار؛  فيقلمها  تت�شعث  ل  حوافرها 

كذلك ذهب منها �شيء بعد �شيء فمحقها.

المعاني الكبير/�: �2.

م��ادة:  والل�شان/   ،5  :� المخ�ش�س/   )2-�( البيتان 

 ،587 الكبير/2:  المعاني  في   )2( والبيت  ردح،  حمر، 

اللغة  وتهذيب  اللغة/��21،  جمهرة  في  ن�شبة  دون  ومن 

�: ���، 55:5، ومجمل اللغة/ 2: �82، ومقايي�س اللغة/ 

2 :��0، والتنبيه والإي�شاح 2: ���.

 / والل�شان   ،�52  :1/ اللغة  تهذيب  في   )2-�( البيتان 

مادة :اأنف، والبيتان )2، �(في تهذيب اللغة/�5: ��8، 

والل�شان / مادة : ظاأر.

الكنز/�22، والبيت )2( في الل�شان/ مادة: �شمذر.

غريب الحديث /� : �21.

وبال  محل،  /م��ادة:  العرو�س  وت��اج  الل�شان  في  الأب��ي��ات 

ن�شبة في اإ�شالح المنطق / ��5 .

الل�شان وتاج العرو�س /مادة: �شدف.

تهذيب اللغة/ 2 :�07.

كتاب ال�شناعتين/ 258.

اأ�شا�س البالغة/ مادة اأزل.

ن�شرة الإغري�س / ��5.

العباب الزاخر/ مادة خمط، والأبيات )�-�(، في تاج 

الل�شان/  في   )�  ،5( والبيتان  خمط،  مادة   / العرو�س 

مادة قرطط.

العباب الزاخر/ مادة عبط، والبيت  البيتان )2،1( في 

والتاج/مادة: والل�شان   ،�85  :2 اللغة/  تهذيب  في   )��

قطعة  اأنها  ن��رى  لأننا  الأب��ي��ات  ه��ذه  جمعنا  وق��د  عبط. 

واحدة.

تهذيب  في  ن�شبة  وبال   ، /م��ادة:  العرو�س  وت��اج  الل�شان 

اللغة/��: ��.

ن�شط،  /م��ادة:  العرو�س  تاج  في   )�-�  ،2،  �( الأبيات 

-�0

-��

-�2

-��

-��

-�5

-��

-�7

-�8

-�1

-70

-7�

-72

-7�

-7�

-75



ت
ال

ــا
قـ

م
ت

ال
ــا

قـ
م

اآفاق الثقافة والتراث 132

5( في العباب مادة: ن�شط، مطط،   ،� والأبيات )� ،2، 

وعزم،  ن�شط،  /م��ادة:  الل�شان  في   )5  ،�  ،2( والأبيات 

المحكم/مادة:  في   )�  ،2( والبيتان  ومطط،  و�شمل، 

في  والبيت )5(   ،2�7 العين/�:  والبيت )2(في  ن�شط، 

تهذيب اللغة/ مادة: عزم، ن�شط، والبيت )�( في مجاز 

القراآن/�28، وتف�شير الطبري/ �: ���.

ورد البيت الثاني في كتاب العين وتهذيب اللغة: معتزمًا 

للطرق النوا�شط.

الل�شان/ مادة: وبط.

�شمط الالآلي /�88،

ال��ع��رو���س/ م��ادة زع��زع،  ت��اج  ف��ي   ،)�  ،2 الأب��ي��ات )�، 

والبيتان )�، �( في معجم البلدان/ مادة: برقة الغ�شا 

.�17 :�

اللغة/�5:  تهذيب  في  ن�شبة  وب��ال  /م��ادة:ب��راأ،  الل�شان 

.20�

 ،210:  �/ المخ�ش�س  في  ن�شبة  بال   )�-�( الأب��ي��ات 

 ،��� الإي�����ش��اح/  �شواهد  �شرج  ف��ي   )�  ،2( والبيتان 

ن�شبة في كتاب  :�50، ومن دون   � النحوية/  والمقا�شد 

واإ���ش��الح   ،�07 والخ�شائ�س/2:   ،22�  :� �شيبويه/ 

المنطق/��0، وجمهرة اللغة/����، وخزانة الأدب/�: 

والل�شان  للجواليقي/��5،  الكتاب  اأدب  و�شرح   ،2��

جمل  و�شرح  )ذرع(،  )ف��رع(،  )ع��ال(،  )رم��ى(،  م��ادة 

الزجاجي/� :2�7، ومجال�س ثعلب/��0، والأزهية/�27، 

الحما�شة  دي��وان  و�شرح   ،2�1: والنظائر/5  والأ�شباه 

و�شرح  المغني/551،  �شواهد  و�شرح  للمرزوقي/551، 

المف�شل/ �: 8، وهمع الهوامع/2: ��.

الأ�شباه والنظائر/�:  287.

الل�شان/ مادة: اأتى.

الل�شان/ مادة: �شدف.

 ،�0�: المف�شل/�  �شرح   ،12 و   85 ال�شواهد/  تخلي�س 

كتاب  في  ن�شبة  دون  ومن   ،28�  ،280 الأدب/5:  خزانة 

 ،�07 �شيبويه/2 :��2، واللمع /�81، والخ�شائ�س/�: 

2: ��1، واأ�شرار العربية/��1، و�شرح جمل الزجاجي/ 

الإن�شاف/�11،   ،�02  :� القرطبي/  وتف�شير   ،�01  :2

ر�شف المباني/��8، العقد الفريد/�: ��8، اأمالي ابن 

-7�

-77

-78

-71

-80

-8�

-82

-8�

-8�

-85

ال�شجري/ �: �0 .

العين/�: �12.

خزانة الأدب/ �: ��8.

-2�5  :�/ الأخ��ب��ار  عيون  ف��ي   )1-5-�  ،�( الأب��ي��ات 

��2، والأبيات )�-1( في التذكرة الحمدونية/ 2: 228، 

والأبيات   ،��� القب�س/  ون��ور   ،211 الأرب/�:  ونهاية 

وكذلك   ،2�5 الأمثال/�:  في مجمع   )�  ،  7  ،5  ،1  ،8�

ت�شل�شل  في  اختالف  مع  المغربية/271  الحما�شة  في 

الأبيات، والل�شان/ مادة: بقل، والأبيات )1، �، 5، 8( في 

الحما�شة الب�شرية/ 2: 272 - �27، والأبيات )7 - 1( 

والبيتان   ،��7  :�2  ،�11 -  �18  :� الفريد/  العقد  في 

��، 2(في فرحة الأديب/��، والبيتان )7، 8( في اأن�شاب 

الأ�شراف/ 2 :�5، والبيتان )8، 1( في ال�شتقاق/�27، 

 ،77 المجال�س/2:  وبهجة   ،�72  :1 اللغة/  وتهذيب 

 ،25�  :� والم�شتق�شى/   ،�1� الأدب��اء/�:  ومحا�شرات 

بقل،  م��ادة:  العرو�س/  وت��اج   ،�8�  :� الأع�شى/  و�شبح 

والبيت )7( في الم�شتطرف /�: �22، وثمرات الأوراق/ 

�20، والبيتان )8، 1( في الأمثال لأبي عبيد القا�شم بن 

�شالم/75، وفي البيان والتبيين/ �: � ين�شبان اإلى حميد 

ابن ثور وهما لي�شا في ديوانه.

المحا�شن والم�شاوئ/�: 58، النجوم العوالي/2: �87.

المحيط  في  والبيت)2(  عو�س،  مادة:  الزاخر/  العباب 

في اللغة/�: ��7، وتهذيب اللغة/2 :��2، والتاج/ مادة 

فق�س.

الأبيات )�-�( في عيون الأخبار/�: 2�7، والبيت )�( 

في البخالء/ 2: ��2.

ما  معجم  ف��ي   )�( والبيت   ،��8 الأم���ث���ال/�:  مجمع 

ا�شتعجم/م�-ج2: �2.

عيون الأخبار / �: 2�2 -��2.

تاريخ الطبري/ � :��5.

تف�شير الطبري/1: 58.

الل�شان /مادة:�شال.

تهذيب اللغة/�: ��0، والل�شان مادة: حنك.

الأبيات )�، 2، �، 5( في �شمط الالآلي /�88، والأبيات 

-8�

-87

-88

-81

-10

-1�

-12

-1�

-1�

-15

-1�

-17
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والأبيات)�،  )اأرن(،  الل�شان/مادة:  في   ،)8  ،7  ،�  ،��

والبيت   ،��� الجمل/  اأبيات  �شرح  الحلل في  8( في   ،�

في  والبيت)8(  )اأرن(،  م��ادة:  العرو�س/  تاج  في   )��

كتاب �شيبويه/�: �17، �شرح المف�شل/ �: �8، ومن دون 

ن�شبة في تف�شير القرطبي/�: 278.

وتاج  دجا،  م��ادة:  والمحكم/   ،�7�  :�5 اللغة/  تهذيب 

دجا  )ان��ج��ل��ت  البيت  و���ش��در  دج���ى،  م���ادة  ال��ع��رو���س/ 

الدجون( في الحور العين/��2.

البيتان )�، 2( في الل�شان والتاج/ مادة: ردح، ومن دون 

ن�شبة في كتاب فعلت واأفعلت/ �20، والبيتان)2، �( في 

الكنز/�71.

والبيت  وكال،  وتن،  مادة  الل�شان/  في   )�-�( الأبيات 

 :�0/ اللغة  وتهذيب   ،�70 المنطق/  اإ�شالح  في   )��

�58، وتاج العرو�س/ مادة وتن.

واأن�شاب   ،2�0 الحديث/�:  وغريب   ،20� الكاتب/  اأدب 

مادة:  والتاج/  والل�شان  وال�شحاح   ،285  :� الأ�شراف/ 

بدن.

اأن  ح�شبت  كنت  يقول:  ين�شي،  يذهل:  الكبر،  التبدينا: 

عن  القرين  يذهل  مما  والحزن  الهم  وتواتر  ال�شن  اكبر 

قرينه.

والأبي����ات  الأدي��ب/��،  فرح��ة  ف�ي   )�0-�( الأبي���ات 

��، 2، 5، 1، �0( في عيون الأخبار/�: ��2، والأبيات 

��، 1، �0( في العقد الفريد/� :��7، �: �11، والبيتان 

2( في البر�شان والعرجان/��5 -�57(، والبيتان   ،��

ونهاية   ،�25 ال��ح��م��دون��ي��ة/�:  ال��ت��ذك��رة  ف��ي   )�0  ،1�

�شيبويه/�:  كتاب  في   )�0( والبيت   ،271 الأرب/�: 

70، والأزمنة والأمكنة/ 2: ��7، والحلل في �شرح اأبيات 

ومن  ال�شجري/�20�-20،  ابن  واأمالي   ،�7� الجمل/ 

دون ن�شبة في خزانة الأدب /1: 270.

َتْحِكيها  اْلَعَماِئم  ُد�ْشَم  َنَزُل�ا  )....اإذا  الفريد  العقد  في 

ال�ّشياِطْيُن(.

في العقد الفريد ) األقيت ُجلتنا �شطرين...(.

الإبل/�7، والكنز/ �8.

الإبل/��0، والكنز /�07.

العباب الزاخر والل�شان / مادة مرق.

-11

-�00

-�0�

-�02

-�0�

-�0�

-�05

-�0�

-�07

-�08

-�01

معجم البلدان / 2: 217.

تف�شير  ف��ي  ن�شبة  دون  وم��ن   ،�77  :�/ ال��ق��راآن  مجاز 

الطبري/ 1: ���.

تهذيب اللغة/ مادة زار، ��: 2�0.

ال�شتقاق /25.

�شمط الالآلي/ ��� -��7.

الزاخر  العباب  والكنز/0�18   �7�  :� الالآلي/  �شمط 

الل�شان  وف��ي   ،2�5  :2/ اللغة  خر�س،جمهرة   : /م��ادة 

والتاج / مادة : خر�س، وفيه متدافع بين الأرقط وحميد 

ابن ثور، ولكني وجدته في مو�شع اآخر من الل�شان من�شوبًا 

اإلى الأرقط، الل�شان مادة : داأي.

الل�شان / مادة : ح�ش�س .

 ،250:  2/ اللوامع  وال���درر   ،�08  :�  / �شيبويه  كتاب 

ن�شبة  بال  وهو   ،�8�  / ديوانه  ملحق  في  لروؤبة  وين�شب 

 ،21�/ الإعراب  �شناعة  و�شر   ،���  :�/ المقت�شب  في 

ور�شف المباني/�20، والل�شان مادة : )ع�شف(، وهمع 

الهوامع /� : �50.

 :�/ اللوامع  الدرر  في  الأرق��ط  ُحميد  اإلى  البيت  ين�شب 

 ،�2 الأدب/5:  خزانة  في  معّية  بن  لحكيم  وين�شب   ،�1

 :�/ المف�شل  �شرح  ف��ي  الحماني  الأ���ش��ود  ولأب���ي   ،��

في  ن�شبه  وب��ال   .7  :�/ النحوية  والمقا�شد   ،��  ،51

كتاب �شيبويه/2: ��5، والخ�شائ�س/ 2: �70، واأو�شح 

الم�شالك / �: �20، وهمع الهوامع /2: �20.

�( في الل�شان وتاج العرو�س / مادة :   ،2  ، � الأبيات ) 

النجم  لأبي  ين�شب  وكذلك  الأرقط،  لحميد  ين�شب  هيه، 

كما في ديوانه/ �7.

تدافع القول في ن�شبة هذا البيت فقد ن�شبه اأبو عبيد في 

غريب القراآن/� : �8، لالأغلب العجلي اأما ابن �شيده في 

اأنه لالأرقط، غير  اإلى  �22، فقد ذهب  المخ�ش�س /2: 

مرة  عندما جعاله  والتاج  الل�شان  في  التدافع ح�شل  اأن 

لالأرقط في مادة : رو�س، ومرة لالأغلب في مادة قر�س، 

قول  على  اعتمادًا  الأرق���ط  لحميد  ن�شبته  نرجح  واإن��ن��ا 

الجاحظ اإن حميدًا كان يجيد الرجز والقري�س.

اإلى حميد بن ثور/ مادة : هيا،  جاء في الل�شان من�شوبًا 

ومن�شوبًا اإلى الأرقط في الل�شان اأي�شًا مادة: ويح.

-��0

-���

-��2

-���

-���

-��5

-���

-��7

-��8

-��1

-�20

-�2�
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الإبل/ الأ�شمعي )ت2�5ه�(/ تح:د. حاتم ال�شامن- مط:   .�

دار الب�شائر - دم�شق- ط�- �200.

محيي  محمد  تح�:  �27ه���(   ( قتيبة  اب��ن  الكاتب/  اأدب   .2

الدين: حيدر اآباد- الدكن - ���8ه�.

الأزمنة والأمكنة/ المرزوقي )ت��2ه�( طبعة: حيد اآباد   .�

- الدكن -���8ه�.

تح�   / الهروي  الح�شن  اأبو  الحروف/   - علم  في  الأزهية   .�

عبد المعين الملوحي / مط: مجمع اللغة العربية بدم�شق.

اأ�شرار العربية/ ابن الأنباري )577ه�( تح: محمد بهجت   .5

دم�شق-ط�-   - العربي  العلمي  المجمع  مط:  البيطار/ 

.�157

الأ�شباه والنظائر/ الخالديين/ تح�: محمد يو�شف نجم/   .�

القاهرة - ط2- �158.

ال�شتقاق/ ابن دريد )��2ه�(/تح�: عبد ال�شالم هارون/   .7

مط: مكتبة المثنى- بغداد- ط2- �171.

وتح�:  �شرح  )ت��2ه���(/  ال�شكيت  ابن  المنطق/  اإ�شالح   .8

دار  م��ط:  ه����ارون/  ال�����ش��الم  وع��ب��د  �شاكر  محمد  اأح��م��د 

المعارف - م�شر- تاريخ المقدمة- �1�1.

عبده  بعناية:  -��5ه�(/  الأ�شفهاني  الفرج  اأبو  الأغاني/   .1

مهنا/ مط: دار الكتب العلمية - بيروت- ط�- 2002.

الأمالي/ اأبو علي القالي )��5ه�( مط: دار الكتب العلمية-   .�0

بيروت- ط�-2002.

الأمالي ال�شجرية / ابن ال�شجري -�11ه�(/ طبعة حيدر   .��

اآباد- الدكن -���1ه�.

- بيروت   / )ت271ه����(  ال��ب��الذري  الأ���ش��راف/  اأن�شاب   .�2

.�171

الإن�شاف في م�شائل الخالف/ ابن النباري )577ه�(/تح�   .��

محمد محيي الدين/ مط: ال�شعادة - م�شر- ��85ه�.

الأوائ��ل / الع�شكري )ت�15ه���(/ مط: دار الكتب العلمية   .��

- بيروت- ط�-�187.

محمد  تح:  )ت��7ه����(/  ه�شام  ابن   / الم�شالك  اأو�شح   .�5

محيي الدين/ مط: دار الجيل - بيروت -ط�171-5.

اأحمد  و���ش��رح:  /�شبط  )ت255ه�����(  الجاحظ  البخالء/   .��

العلمية-بيروت-  الكتب  دار  الجازم/ مط:  وعلي  العوامرة 

ط�- 2005.

عبد  )ت255ه����(/ت���ح  الجاحظ  وال��ع��رج��ان/  البر�شان   .�7

ال�شالم هارون- مط: دار الر�شيد- بغداد -�182.

زكار/  �شهيل  تح:   / العديم )��0ه���(  ابن   / الطلب  بغية   .�8

مط: دار الفكر - دم�شق - �187.

)ت���ه���(/ القرطبي  البر  عبد  ابن   / المجال�س  بهجة   .�1

العربي-  الكتاب  دار  م��ط:  الخولي/  مر�شي  محمد  ت��ح: 

القاهرة- ��18.

البيان والتبيين/ الجاحظ )ت255ه�(/ تح�: عبد ال�شالم   .20

هارون/ مط: دار الجيل - بيروت- )د.ت(.

 - الحياة  مكتبة   / )ت�205ه���(  الزبيدي  العرو�س/  تاج   .2�

بيروت- )د.ط( )د.ت(.

التذكرة الحمدونية/ ابن حمدون )5�2ه�(/ تح: اإح�شان   .22

عبا�س وبكر عبا�س/ مط: دار �شادر - بيروت- ��11.

عبا�س  تح�:  )��7ه����(  ه�شام  اب��ن  ال�شواهد/  تلخي�س   .2�

ط�- بيروت-   - العربية  المكتبة   / ال�شالحي  م�شطفى 

.�18�

ال�شالم  عبد  تح�:  )ت�70ه���(/  الأزه��ري  اللغة/  تهذيب   .2�

هارون/ مط الموؤ�ش�شة الم�شرية - ط�، ���1.

اأبو  محمد  ت��ح:  �21ه����(/  )ت  الثعالبي   / القلوب  ثمار   .25

الف�شل اإبراهيم- مط: دار المعارف - م�شر - )د.ت(.

الحموي  ابن حجة  الم�شتطرف /  الأوراق بحا�شية  ثمرات   .2�

)ت8�7ه�( / طبعة مط: ال�شتقامة - م�شر - ��71ه�.

جامع البيان/ الطبري )��0ه�(/تح: هاني الحاج واآخرين   .27

/ المكتبة التوفيقية - القاهرة - )د.ت(.

دار  القرطبي )ت��7ه�( مط:   / القراآن  لأحكام  الجامع   .28

الكتب العلمية- بيروت ط2 -2005.

اأبو  محمد  تح:  ه�(/  )ت�15  الع�شكري  الأمثال/  جمهرة   .21

الف�شل وعبد المجيد قطام�س/ مط: دار الجيل - بيروت 

- ط2- ) د.ت(.

جمهرة اللغة / ابن دريد )ت��2ه�(/تح�: رمزي بعلبكي/   .�0

مط: دار العلم - بيروت- ط�-�187.

البطليو�شي  ال�شيد  ابن   / الجمل  اأبيات  �شرح  في  الُحلل   .��

)ت�52ه�(/ م�شطفى اإمام - القاهرة - �187.

)�51ه���(/ الب�شري  الدين  �شدر  الب�شرية/  الحما�شة   .�2

مط: عالم الكتب - بيروت )د.ت(.

الم�شادر والمراجع
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محمد  ن�شره:  )�57ه�(/  الحميري  ن�شوان  العين/  الحور   .��

زاهد الكوثري/ م�شر - �1�8.

عيون  با�شل  محمد  )ت255ه�(/تح:  الجاحظ   / الحيوان   .��

ال�شود/ مط: دار الكتب العلمية - بيروت- ط2 - �200.

ال�شالم  تح�: عبد  ��01ه�(  البغدادي)ت  الأدب /  خزانة   .�5

هارون/ مط: الخانجي -القاهرة -ط�-��18.

علي  محمد  تح�:  ��1ه����(  ج��ن��ي)ت   اب��ن  الخ�شائ�س/   .��

النجار/ مط: دار الكتب -م�شر -���7ه�.

الجوامع/  �شرح جمع  الهوامع مع  اللوامع على همع  الدرر   .�7

ال�شنقيطي/ �شرح وتح�:  عبد العال �شالم مكرم/ مط دار 

البحوث العلمية- الكويت- ط�-��18.

ديوان الحما�شة / اأبو تمام )ت��2ه�(/ تح�: عبد المنعم   .�8

اأحمد �شالح.

ديوان روؤبة/جمع وليم اآلورد - ليب�شك - ��10.  .�1

دار  ط�،  ال��رح��م��ن،  عبد  عائ�شة  الغفران/تح�  ر�شالة   .�0

المعارف، م�شر- ���1.

محمد  اأحمد  تح�  )ت705ه����(  المالقي  المباني/  ر�شف   .��

الخراط/ مطبوعات: مجمع اللغة العربية - دم�شق - ط�-  

.�175

الرو�س الأنف/ ال�شهيلي )ت�58ه�( تح� طه عبد الرووؤف   .�2

�شعد / المط: دار المعرفة، بيروت - ���8ه�.

تح�  )ت��1ه�������(/  ج��ن��ي  اب���ن  الإع�����راب/  �شناعة  ���ش��ر   .��

البابي الحلبي-  ال�شقا واآخرين/مط: م�شطفى  م�شطفى 

ط�-��15.

العزيز  تح:عبد  )ت�87ه�����(/  البكري  ال��الآل��ي/  �شمط   .��

التاأليف والترجمة والن�شر- م�شر- الميمني/ مط: لجنة 

���5ه�.

�شمط النجوم العوالي / عبد الملك الع�شامي )ت����ه�(   .�5

مط: المطبعة ال�شلفية - القاهرة - ��71ه�.

 - م�شر   / ه�(  )ت5�0  الجواليقي  الكاتب/  اأدب  �شرح   .��

��50ه�.

�شرح المف�شل/ ابن يعي�س )ت��� ه�( /تح: محمد منير   .�7

- م�شر - �1��-�128.

/تقديم  ��1ه�(  )ت  ع�شفور  الزجاجي/ابن  جمل  �شرح   .�8

 - بيروت  العلمية-  الكتب  دار  ال�شعار/مط:  فواز  وتعليق: 

ط�-�118.

بري )ت  ابن  الفار�شي/  علي  لأبي  الإي�شاح  �شواهد  �شرح   .�1

 : مطبوعات   / م�شطفى  عبيد  وتح�:  تقديم   / 582ه���( 

مجمع اللغة العربية - القاهرة - �185.

المط:   / ��1ه���(  )ت  ال�شيوطي   / المغني  �شواهد  �شرح   .50

البهية - ��22ه�.

دار  م��ط:   / �82ه����(  )ت  القلق�شندي   / الأع�شى  �شبح   .5�

المعرفة - بيروت - ط�- 2005.

ماأمون  خليل  بعناية:  ال��ج��وه��ري)ت��1ه���(  ال�شحاح/   .52

�شيحا/ مط: دار المعرفة - بيروت-ط�ط 2005.

/العباب الزاخر، ال�شاغاني، )�50ه�(، تح محمد ح�شن   .5�

اآل يا�شين، مط: دار الر�شيد، بغداد �18�-77.

دار  /طبعة:  �28ه���(  )ت  رب��ه  عبد  اب��ن  الفريد/  العقد   .5�

اإحياء التراث العربي - بيروت - تاريخ المقدمة- �181.

�27ه�( /مط: دار الكتب  عيون الأخبار / ابن قتيبة )ت   .55

الم�شرية- القاهرة - ���1.

غريب الحديث/ لبن قتيبة)ت �27ه�( /مط: دار الكتب   .5�

العلمية- بيروت - ط�- ��08ه�.

فحولة ال�شعراء / الأ�شمعي )ت ��2ه�( / تح�: �س. توري   .57

/ مط: دار الكتاب الجديد - بيروت ��17.

فرحة الأديب/ الغندجاني ) ت.نحو ��0ه�(.  .58

255ه�( /تح�:  فعلت واأفعلت / اأبو حاتم ال�شج�شتاني )ت   .51

خليل العطية/ مط: جامعة الب�شرة -�171.

الكتب  دار  /مط:  �85ه���(  )ت  النديم  ابن   / الفهر�شت   .�0

العلمية - بيروت - ط2- 2002.

/تح�:  285ه����(  )ت  المبرد   / والأدب  اللغة  في  الكامل   .��

محمد اأبو الف�شل اإبراهيم وال�شيد �شحاته/ مط: دار الفكر 

العربي - القاهرة - ��18.

ال�شالم  عبد  تح�:   / ه�(  نحو�80  )ت  �شيبويه  الكتاب/   .�2

هارون /مط: الخانجي.

 / �15ه���(  )ت  الع�شكري  هالل  اأب��و  ال�شناعتين/  كتاب   .��

بيروت   - العلمية  الكتب  دار  مط:  قميحة/  مفيد  �شبطه: 

- ط�-2008.

الكنز اللغوي في الل�شان العربي / ابن ال�شكيت)ت ��2ه�(   .��

- بيروت   - الكاثوليكية  المط:  هفنر/  اأوغ�شت  /ن�شره: 

.�10�

ل�شان العرب / ابن منظور )ت ��7ه�( /مط: دار �شادر-   .�5

بيروت- ط�- �200.

/تح�: ح�شين  ��1ه���(  )ت  ابن جني   / العربية  في  اللمع   .��
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محمد محمد �شرف/ مط: عالم الكتب - القاهرة -ط�-

.�171

مجاز القراآن/ اأبو عبيدة )ت 201ه�( /تح: فوؤاد �شزكين،   .�7

مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، ��15.

/تح�:  ه�(  ثعلب)ت�12  يحيى  بن  اأحمد  ثعلب/  مجال�س   .�8

عبد ال�شالم هارون / م�شر- ط5- �187.

نعيم  /تقديم  ه���(  )ت5�8  الميداني   / الأم��ث��ال  مجمع   .�1

زرزور/ مط: دار الكتب العلمية- بيروت-�200.

اأبو  تح�:محمد   )�20 )ت  البيهقي  والم�شاوئ/  المحا�شن   .70

الف�شل اإبراهيم / مط: نه�شة م�شر- القاهرة - ���1.

/ 520ه�(  الأ�شفهاني)ت  الراغب   / الأدب��اء  محا�شرات   .7�

المط: ال�شرقية- القاهرة ����ه�.

المحت�شب في تبيين وجوه القراءات/ ابن جني )ت��1ه�(   .72

المجل�س  مطبوعات:  و�شلبي/  والنجار  النجدي  /تح�: 

الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية - م�شر - ���8ه�.

�58ه�( /تح�:  المحكم والمحيط الأعظم/ ابن �شيده)ت   .7�

العلمية -بيروت-   الكتب  الحميد هنداوي/ مط: دار  عبد 

ط�- 2000.

ال�شنقيطي  /تح�:  �58ه���(  �شيده)ت  ابن   / المخ�ش�س   .7�

وعبد الغني محمود/ بولق -���8ه�.

الم�شتطرف في كل فن م�شتظرف/ الأب�شيهي/ )ت852ه�(   .75

/مط�: ال�شتقامة - م�شر - ��71ه�.

الم�شتق�شى في اأمثال العرب / الزمخ�شري /)ت 5�8ه�(   .7�

/مط: دار الكتب العلمية - بيروت- ط�- �187.

المعاني الكبير/ ابن قتيبة/)ت �27ه�( /مط�: دار الكتب   .77

العلمية - بيروت- ط�- ��18.

دار  طبعة  ه�(   �2� )ت  الحموي  ياقوت  الأدب��اء/  معجم   .78

اإحياء التراث العربي- بيروت-)د.ت(.

دار  مط:  ه�(  )ت2�2  الحموي  ياقوت   / البلدان  معجم   .71

�شادر- بيروت-)د.ت(.

تح�:  البكري )ت�87ه�(  لأبي عبيد  ا�شتعجم /  معجم ما   .80

ب��ي��روت-ط�- العلمية-  الكتب  دار  /م��ط:  طلبة  جمال 

.�188

 - �شادر  دار  الزمخ�شري)5�8(  العربية،  في  المف�شل   .8�

بيروت )مع �شرح المف�شل(.

الأدب-  خزانة  هام�س  على  العيني/   / النحوية  المقا�شد   .82

دار �شادر )د.ط(-)د.ت(.

الخالق  عبد  محمد  )285ه���(/ت��ح���  المقت�شب/المبرد   .8�

ع�شيمة- مط: عالم الكتب، بيروت، )د.ت(. 

منتهى الطلب ،ابن المبارك )ت بعد 581ه�(/ تح: محمد   .8�

نبيل الطريفي/ مط: دار �شادر- بيروت - �117.

العلوي  المظفر  القري�س/  ن�شرة  في  الإغري�س  ن�شرة   .85

)ت��5ه�(/ تح� نهى عارف الح�شن / دم�شق-��17.

نهاية الأرب/ النويري)ت��7ه�(/مط: دار الكتب العلمية   .8�

- بيروت- ط�-2005.

87.  نور القب�س / المرزباني )ت ��8ه�( / تح�: رودلف زلهايم 

/ في�شبادن / ���8ه�.

همع الهوامع / ال�شيوطي )ت��1ه�( /مط: مكتبة الكليات   .88

الأزهرية - القاهرة - ط�- ��27ه�.
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تاريخنا  ف��ي  الم�سلمة  ال���م���راأة  ل���دور  ول��ك��ن 

عند  نظيرًا  له  نجد  ال  قد  اآخ��ر  جانبًا  االإ�سالمي 

الفريد  الجانب  وه��ذا  العالم،  ن�ساء  من  غيرها 

قد  و�سرخات  �سيحات  عن  عبارة  المراأة  دور  من 

اأن  اإال  واآخ��ر  حين  بين  ترتفع  ت��زال  وم��ا  ارتفعت 

ولكن  وكان �سدى في �سحراء  �سدى  بع�سها ذهب 

ما  مجيدًا  تاريخًا  ف�سنع  ارتفع  قد  منها  البع�ض 

ال�سرخات  ه��ذه  واع��ت��زاز  فخر  مو�سع  لنا  ي��زال 

اآث���ارًا  وت��رك��ت  االإ���س��الم،  ت��اري��خ  فزينت  ارتفعت 

خالدة وذكريات عطرة تدعونا لالإعجاب والتقدير 

بينها  من  وكانت  واإجالاًل،  اإكبارًا  عندها  والوقوف 

رحمه  باكثير،  اأحمد  االأ�ستاذ  تناولها  قد  �سرخة 

اهلل وتغمده بغفرانه، قد �سجلها في روايته الخالدة 

بعد  درا�ستها  موجز  اإل��ى  و�سنعود  اإ�سالماه!«  »وا 

�سرخات اال�ستغاثة الن�سوية الثالث كان لها ما 

بعدها في تاريخنا

�لدكتور: ظهور �أحمد �أظهر

جامعة في�سل اآباد - باك�ستان

ال  �شريعته  في  مكانة  لها  �أن  كما  تجاهله،  �أو  �إنكاره  يمكن  ال  ل��دور�ً  �الإ�شالم  تاريخ  في  للمر�أة  �إن 

يمكن �إهمالها �أو �الإغ�شاء؛ عنها �إذ ال تقل عن مكانة �لرجل، وقد يكون لها من �لف�شل ما ال ي�شاركها 

فيه �لرجل، فهذه هي �أمنا- نحن �لم�شلمين جميعاً - �ل�شيدة خديجة بنت خويلد ر�شي �هلل عنها قد 

�لر�شالة �لخالدة  � فيما بعث به من  �أول من �شدقت بر�شالة �الإ�شالم و�أيدت ر�شوله �الأمين  كانت 

�لخاتم  نبينا  �إذ كان  �لب�شرية كافة-  �إلى  و�الأخيرة  �الأولى  �لر�شالة  �لتي كانت دون �شك هي  �لخاتمة 

�شبقها  لما  �لم�شدقة  �ل�شاملة،  �لر�شالة  هي  �الإ�شالم  ور�شالة   .
�1�

بعثاً و�آخرهم  �لنبّيين  �أول  هو   �

به  �شدقت  قد  نعم   
���  

�لعزيز! �لكتاب  عليه  ن�ص  كما  �لع�شور،  عبر  �لتاريخ  في  و�الأنبياء  �لر�شل  من 

عليه  ونزلت  كافة  �لب�شرية  �إلى  �ل�شاملة  بر�شالته  �هلل  �شرفه  حين  عنها  �هلل  ر�شي  خديجة  و�شجعته 

�الآي �لخم�ص �الأولى من �لقر�آن �لكريم فجاء �إلى �لمنزل في �شيٍء من �ال�شطر�ب وهو يقول الأهله: 

»زّملوني! زّملوني!« فقالت له �ل�شيدة خديجة ر�شي �هلل عنها وهي تهدئ من روعه » كال! ال يخزيك 

عنها  �هلل  ر�شي  ذكرى خديجة  وخلدت  عا�شت  �لتي  �لكلمات  �آخر  �لرحم...�إلى  لت�شل  �إنك  �أب��د�ً!  �هلل 

ورفعت من مكانة �لمر�أة �لم�شلمة �لتي ما ز�لت تقوم بدورها �لعملي �لفعال �لمطلوب منها في بناء 

�لتاريخ، وحركت - وما تز�ل تحرك،  �لمجتمع �الإ�شالمي وتطويره وقد �شنعت - وما تز�ل ت�شنع - 

حو�دثه �لطارئة، وقد قادت - وما تز�ل وقائعها �لباهرة!
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قليل، بتوفيق اهلل عّز وجّل، ولكن قبل ذلك، �سوف 

نمهد  لكي  للمو�سوع  المهمة  الجوانب  بع�ض  نتناول 

التوفيق. تمهيدًا، وباهلل  للحديث عنه 

اأواًل: �صلتي بهذا الكتاب الجليل :

رحمه  باكثير،  اأحمد  علي  االأ�ستاذ  عرفت  لقد 

خالل  م��ن  الثانوية  ال��درج��ة  ف��ي  طالب  واأن���ا  اهلل، 

م��ا ق��راأت��ه ف��ي ال��ج��رائ��د وال��م��ج��الت االأردي�����ة في 

محمود  محمد  الثائر  اليمني  ال�ساعر  عن  باك�ستان 

في  ا�ست�سهد  )وق��د  اهلل.  رحمه  ال�سهيد،  الزبيري 

كان  الذي  العظيم  ال�ساعر  ذلك   ،
��(

1965م( �سنة 

�سعره  في  قلده  فقد  اإقبال  محمد  بالعالمة  معجبًا 

وفي بع�ض ما األف من الق�س�ض والروايات كروايته 

ر�سالة  فيها  قلد  فقد  ال��واق«  واق  »ماأ�ساة  الخالدة 

اإلى باك�ستان  الخلود الإقبال، وكان الزبيري قد لجاأ 

الحديث  يكثر  وكان  الزمان،  من  مدة  فيها  ومكث 

اأحمد  علي  الكاتب  ال�ساعر  ومعا�سره  مواطنه  عن 

باكثير فيما كان يتحدث به عن المو�سوعات االأدبية 

المعا�سرة في وقته، وكان من بينها الحكم الرجعي 

العربية  البالد  من  غيره  وف��ي  اليمن  في  الغا�سم 

القرن  م��ن  الخم�سينات  ف��ي  ذل��ك  وك���ان  اآن����ذاك، 

الزبيري،  يكن  ولم  المن�سرم،  الميالدي  الع�سرين 

رحمه اهلل، يعرف االأردية لغة باك�ستان القومية كما 

اأنه لم يكن يجيد االإنجليزية فكان يجد �سعوبة اأيما 

ولم  باك�ستان،  في  النا�ض  مع  التفاهم  في  �سعوبة 

يكن يجد من يقوم بدور الترجمان بينه وبين ال�سعب 

اإلي  العربية  حبب  مما  ذلك  كان  وقد  الباك�ستاني، 

وجعلني اأجتهد في درا�ستها واإتقانها لكي اأتمكن من 

الكرام  العرب  اإخوتي  بين  الترجمان  بدور  القيام 

االأدب  بين  قنطرة  واأكون  الباك�ستاني  ال�سعب  وبين 

اأغتنم الفر�ض  العربي واالآداب الباك�ستانية!! وكنت 

المتاحة لالحتكاك باأهل اللغة من الزوار وال�سيوف 

من  الجديدة  الكلمات  األتقط  وكنت  الكرام  العرب 

اأفواههم، فاجتمع لدّي الكثير من المفردات العربية 

المتنوعة  العربية  اللهجات  معرفة  اإل��ى  باالإ�سافة 

الأن  وذل��ك  االأزه��ري��ة،  م�سر  لهجة  راأ�سها  وعلى 

االأزهر  م�سر  من  اأكثرهم  كان  بهم  التقيت  الذين 

ال�سريف!

ثّم اأتيح لي االطالع على المجالت العربية االأدبية 

فقراأت بع�ض ما كتب فيها عن علي اأحمد باكثير اأو 

له  ن�سر  االأدبي وخا�سة ما  اإنتاجه  له فيها من  ن�سر 

فيها من م�سرحياته الق�سيرة في ف�سل واحد، وقد 

كانت من بينها م�سرحية »مولد النور« وهي م�سرحية 

رائعة عن مولد الر�سول � فقراأتها فاأعجبتني ثّم 

اأن  اأ�ستطيع  كاأنني  يومًا  راأيتني  ثّم  قراءتها  كررت 

عربية،  م�سرحية  اأول  فكانت  االأردية  اإلى  اأترجمها 

ثّم  االأردي���ة  اإل��ى  ترجمتها  عربية  كتابة  اأول  قل  اأو 

ن�سرتها في مجلة اآ�سيا االأ�سبوعية االأردية ال�سادرة 

له،  اأخ���رى  م�سرحية   على  اطلعت  ث��ّم  اله��ور  م��ن 

فترجمتها  فقراأتها  االأول«  »الم�سرك  عنوانها  وكان 

م�سرحية  له  ق��راأت  ثم  المجلة  نف�ض  في  فن�سرتها 

في ف�سل واحد وكان عنوانها »اأ�سحاب الغار« وهم 

الكهف  �سورة  في  ذك��روا  الذين  الكهف  اأه��ل  غير 

م��ن ال��ق��راآن ال��ك��ري��م، وال��ذي��ن ق��د ت��ن��اول ق�ستهم 

الكاتب الم�سرحي الم�سري العظيم االأ�ستاذ توفيق 

توفيق  م�سرحية  ترجمت  وقد  اهلل،  رحمه  الحكيم، 

م�ستقل  ككتاب  ون�سرتها  االأردي��ة  اإلى  هذه  الحكيم 

باكثير  م�سرحيتا  واأم��ا  1976م،  في   
��(

اله���ور من 

كما  اآ�سيا  مجلة  في  اأي�سًا  ن�سرتا  فقد  االأخيرتان 
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ن�سرت الف�سول االأولى من رواية باكثير الطويلة »وا 

اإ�سالماه« في حلقات في المجلة نف�سها!! ثم تلقيت 

فكتبت  كليهما  الم�سرحيين  الكاتبين  عن  معلومات 

كتبت  الذي  المقال  فاأما  عنهما  م�ستقلين  مقالين 

المار ذكرها،  اآ�سيا  في مجلة  ن�سر  فقد  باكثير  عن 

فقد  الجكيم  توفيق  عن  اأعددته  الذي  المقال  واأما 

ال�سادرة  الف�سلية  االأخالق  تهذيب  مجلة  في  ن�سر 

في �سنة �197م.
  �5(

من الهور

ثانيًا : ال�صرخات الن�صوية الثالث :

واأما ال�سرخات الن�سوية الثالث التي كان لها ما 

فقد  مجراه،  وغيرت  التاريخ  �سنعت  والتي  بعدها، 

الموجز  هذا  مقالنا  في  راأ�سها  وعلى  اأواله��ا  كانت 

للعرب  اليتامى  االأوالد  بين  من  عربية  بنت  �سرخة 

القارة  �سبه  اإل��ى  ت��ج��ارًا  ق��د خ��رج��وا  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

اليوم(  فنزلوا في جزائر �سرنديب )اأو �سري النكا 

وك��ان  فاأ�سلموا  ال��دع��وة  بلغتهم  ث��ّم  االإ���س��الم  قبل 

ملك �سرنديب قد بعث بهوؤالء اليتامى واالأيامى مع 

يو�سف  بن  الحجاج  اإلى  عنده  من  الثمينة  الهدايا 

والي العراق حينذاك وهو يتودد اإليه ويريد تح�سين 

عهد  في  الكبرى  العربية  الدولة  مع  بلده  عالقات 

وم��رت  االأم���وي،  الخليفة  الملك،  عبد  ب��ن  الوليد 

اليتامى  ه��وؤالء  تحمل  كانت  التي  العربية  ال�سفن 

ال�سند  �سواطئ  عند  الهندي  البحر  من  والهدايا 

ال�سند  ملك  عمالء  من  ال�سند  قرا�سنة  فهاجمها 

قا�سم  بن  محمد  ال�سند  فاتح  قتله  ال��ذي  )داه��ر( 

القرا�سنة  ونهب   ،
�6(

اهلل رحمه  الثقفي،  قا�سم 

واليتامى  االأي��ام��ى  على  وقب�سوا  الملكية  الهدايا 

ت�سمى  عربية  بنت  فيهم  وكانت  الم�سلمين  العرب 

تنادي  �سوتها  ورفعت  وا�ستغاثت  ف�سرخت  ناهيد 

للوليد  ال��ع��راق  وال��ي  الثقفي،  يو�سف  بن  الحجاج 

الحجاج  فلبى  »واحجاجاه!«  قائلة:  الملك  عبد  ابن 

دعوتها واأر�سل جي�سًا عربيًا الإنقاذها واإنقاذ االأيامى 

واليتامى العرب الم�سلمين تحت قيادة القائد اليافع 

ال�سابعة  ي�سلخ  لم  وه��و  الجي�ض  ق��اد  ال��ذي  العربي 

والهند  ال�سند  ف��ت��وح  فتمت   
�7(

ع��م��ره م��ن  ع�سرة 

على يديه وهي المناطق المفتوحة التي تتكون منها 

جمهورية باك�ستان االإ�سالمية اليوم!

كاتب  الن�سوية  ال�سرخة  هذه  ق�سة  تناول  وقد 

حجازي،  )ن�سيم  االأ�ستاذ  وهو  باك�ستاني  اإ�سالمي 

اأح�سن  و�سورها  تقديم  اأجود  رحمه اهلل(، فقدمها 

تعريبها  من  االأ�سطر  هذه  كاتب  فرغ  وقد  ت�سوير، 

قبل ثالثين عامًا، وهي اأول رواية تم تعريبها، وكانت 

بطلة الق�سة )ناهيد( قد كتبت ر�سالة بدمها على 

منديلها وبعثت بها اإلى الحجاج كما ت�سورها وقدمها 

الكاتب الباك�ستاني االأ�ستاذ ) ن�سيم حجازي( بقلمه، 

فهي تقول للحجاج في ر�سالتها:

يكون  ال��ع��راق  وال��ي  ب��اأن  ويقين  ثقة  على  اإنني 

ليركبوا  الكماة  االأباة  جنوده  اإلى  اأوامره  اأ�سدر  قد 

خيولهم العربية ال�سريعة وذلك بمجرد �سماع ق�سة 

ل�سان  على  االأ���س��رى  الم�سلمين  واليتامى  االأي��ام��ى 

في  يكون  لن  واأن��ه  الحجاج  اإل��ى  المر�سل  ر�سولهم 

حاجة اإلى اأن يقراأ ر�سالتي هذه ) التي كتبتها بدمي 

بن  الحجاج  دم  ك��ان  اإذا  ولكن  ل��ي!(  منديل  على 

يو�سف - ال �سمح اهلل!- قد انجمد في عروقه وفقد 

يمك�ن  اأن�ه ال  اأرى  فاإذن  االإ�سالمي�ة  العربية  الحمية 

واإنني  كتبتها  التي  القليلة  االأ�سطر  هذه  تنفعه  اأن 

واأخي  الغيور  الم�سلم  العربي  الح�سن  اأبي  ابنة  اأنا 

ال�سقيق ما زلنا في ماأمن من اعتداء العدو و�سجنه 
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في  اأ�سرى  اأ�سبحوا  كلهم  زمالءنا  اأن  اإال  االآن  حتى 

اأيدي اأولئك الظالمين الذين ال يعرفون الرحمة وال 

ال�سفقة!!

»ت�سور يا حجاج! هوؤالء االأ�سرى المظلومين في 

زنزانة! ينتظرون وقد اأرهفوا �سمعهم واآذانهم لكي 

ي�سمعوا اأ�سوات �سنابك الخيل العربية التي �ستحمل 

لنجدتهم  جاء  وقد  اإليهم  الم�سلمين  المجاهدين 

حيث  حجاج!  يا  المعجزات  لمن  اإنه  واإنقاذهم... 

الذين  الذئاب  اأولئك  اأيدي  من  و�سقيقي  اأنا  نجوت 

يعثرون  ال يزالون يبحثون عنا في كل مكان... وقد 

اأموت  قد  اإنني  اأو  زنزانة  في  فيقتلوننا  اأي�سًا  علينا 

فاأكون  اأ�سابتني  التي  ال��ج��روح  ب�سبب  ذل��ك  قبل 

العاقبة  تلك  من  بالموت  نجوت  اإذا  الحظ  �سعيدة 

يا  ولكنني  ينتظرنا  الذي  الموؤلم  والم�سير  ال�سيئة 

حجاج! �ساأموت وفي قلبي الح�سرات على ما حرمت 

من روؤية الخيول العربية ال�سريعة التي �سوف تحمل 

يطوقون  الذين  الكرام  العرب  ال�سجعان  الفر�سان 

يحتلون  ويكادون  اليوم  وترك�ستان  اإفريقيا  اأب��واب 

االأندل�ض اإال اأنهم لم يتمكنوا من الو�سول اإلى هوؤالء 

�سعبهم  من  االأبرياء  واالأطفال  البائ�سين  اليتامى 

وال  الظالمين...  الطغاة  اأيدي  من  لينقذوهم  االأبي 

الم�سلول  ال�سارم  ال�سيف  لذلك  يمكن  كيف  اأدري 

العربي وقد �ُسلَّ وق�سى على جبابرة الروم والفر�ض 

اأنى لذلك ال�سيف العربي  ونزل عليهم كال�ساعقة، 

ال�سارم الم�سلول اأن يكل اأمام ملك ال�سند المتكبر 

العنيد الحقير... اإنني ال اأخاف الموت...و�ساأموت.. 

تغيث  اأن  فعليك  حيًا  دمت  فما  حجاج!  يا  اأنت  اأما 

الغيور...  االأبي  �سعبك  من  واليتامى  االأيامى  هوؤالء 

.�
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)ناهيد االبنة البائ�سة ل�سعب اأبي!

من  االأول����ى  الن�سوية  ال�سرخة  ه��ذه  فكانت 

غيرت  التي  الثالث  الن�سوية  ال�سرخات  تلك  بين 

مجرى التاريخ والتي كان لها ما بعدها، وهذه هي 

التي دعت العرب اأو اقل هي التي تحدتهم وحثتهم 

على اقتحام المعارك الدامية الحا�سمة في ال�سند 

التي  االإ�سالمية  للفتوح  ال�سبيل  ومهدت  والهند 

االأمجاد  لتحقيق  الفر�ض  واأتاحت  التاريخ  �سنعت 

لالأجيال  واعتزاز  فخر  مو�سع  تزال  وال  ظلت  التي 

لم  االأوائ���ل  الم�سلمين  ال��ع��رب  ولكن  المتعاقبة، 

االإغارات  في  طمعًا  الدامية  المعارك  هذه  يدخلوا 

وجمع  الطغيان  م��ن  دنيئة  الأغ��را���ض  تحقيقًاً  اأو 

الغنائم ونهب االأموال، كال! اإنما ترجع اأ�سبابها اإلى 

اأولئك  اأر�ض اهلل من قبل  اإثارة الفتن والف�ساد في 

الموارد  ا�ستغالل  اأج��ل  من  المف�سدين  االأع���داء 

وتدمير  االآمنين  الم�سلمين  وا�ستعباد  االإ�سالمية 

االأيامى  االآمنة المطمئنة! فهذه هي قافلة  بالدهم 

�سرنديب  من  القادمين  االآمنين  العرب  واليتامى 

العراق فيهاجمها  لوالي  الهدايا من قبل ملكها  مع 

قرا�سنة ال�سند على مراأى وم�سمع من ملكها الذي 

والتعاون  المظلومين  االأ�سرى  عن  االإفراج  يرف�ض 

مما  دم�سق  في  االإ�سالمية  العربية  الحكومة  مع 

ويمهد  المبا�سر  الع�سكري  التدخل  على  يكرهها 

والهند. ال�سند  لفتوح  ال�سبيل 

قد تناول الكاتب االإ�سالمي الباك�ستاني االأ�ستاذ 

وحوادثها  الفتوح  ه��ذه  وق��ائ��ع  ح��ج��ازي(  )ن�سيم 

�سماها  وق���د  ت��اري��خ��ي��ة  رواي����ة  ف��األ��ف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

الفتى  ذلك  ال�سند،  فاتح  اأو  قا�سم(  بن  )محمد 

وانت�سر  الجي�ض  قاد  الذي  البطل  العربي  اليافع 

وعمره  المجيد  االإ�سالمي  الفتح  وحقق  العدو  على 
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فريد  ن��ادر  مثل  فهو  �سنة  ع�سرة  �سبع  يتجاوز  لم 

مناطق  فتح  الذي  وهو  الغزاة!  العالم  فاتحي  بين 

الباك�ستاني  ال�سعب  يحبه  وال��ذي  والهند،  ال�سند 

حبًا �سديدًا ويوقره توقيرًا بالغًا للغاية. اإذ هو بطل 

الذين �سنعوا  اأبطاله  راأ�ض  بل هو على  اأبطاله  من 

التاريخ وحققوا االأمجاد التي يفتخر بها كل م�سلم 

البطل  الفاتح  اليافع  الفتى  ذلك  وكان  باك�ستاني! 

حالت  االأق��دار  ولكن  كلها  الهند  بالد  فتح  يعتزم 

كان  الجديد  العراق  والي  الأّن  اأراده  ما  ودون  دونه 

وو�سعه  عليه  والقب�ض  بعزله  االأمر  فاأ�سدر  يعاديه 

في �سجن وا�سط ثم الق�ساء عليه فيه، وهو القائل 

.
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بوا�سط �سجنه  في 

ف���ل���ئ���ن ث�����وي�����ت ب�����و�������ش�����ط وب����اأر�����ش����ه����ا

ره����������ن �ل������ح������دي������د م�����ك�����ب�����اًل م����غ����ل����وال

ف������ل������رب ف����ت����ي����ة ف��������ار���������ص ق��������د رع����ت����ه

ول�������������رب ق����������رن ق��������د ت�������رك�������ت ق���ت���ي���ال

االأول��ى  الن�سوية  ال�سرخة  ه��ي  ه��ذه  فكانت 

التي  الثالث  الن�سوية  ال�سرخات  تلك  بين  من 

و�سنعت  الدنيا  وه��ّزت  �سجة  ف��اأث��ارت  ارتفعت 

بعدها  لها ما  التاريخ وغيرت مجراه وهكذا كان 

فتاة  ل�سان  على  واال�ستغاثة  ال�سرخة  هذه  فلوال 

يو�سف  ب��ن  الحجاج  احتفل  لما  موؤمنة  عربية 

في  االأ���س��رى  العرب  واليتامى  االأي��ام��ى  بق�سية 

اإليهم  و�سل  ولما  ومحاب�سها،  ال�سند  �سجون 

التاريخ  علم  ولما  الإنقاذهم،  االإ�سالمي  الجي�ض 

اليافع  الفتى  ذلك  الثقفي،  القا�سم  بن  محمد 

الفاتح  الغازي  الجي�ض  قاد  الذي  البطل  والقائد 

الوقائع  هذه  ولوال   
�11(

والهند ال�سند  بالد  وفتح 

المده�سة  الهائلة  والفتوح  البطولية  الحربية 

اأمثال  م��ن  كبير  اإ�سالمي  كاتب  بها  اهتم  لما 

باإنتاجه  اأث��رى  الذي  اهلل،  رحمه  حجازي  ن�سيم 

االأدبي االأدبين االأوردي والعربي في نف�ض الوقت! 

اأن  على  ي��دل  ف��اإن��م��ا  ���س��يء  على  دّل  اإن  وذل���ك 

كما  االإ���س��الم  تاريخ  في  دورًا  الم�سلمة  للمراأة 

الرجل  ت�ساوي  واأنها  �سريعته  في  مكانة  لها  اأن 

تطوير  في  ت�ساركه  وهي  والفرائ�ض  الحقوق  في 

ونه�سته!. وتقدمه  االإ�سالمي  المجتمع 

اإلى  ترجع  فهي  الثانية  الن�سوية  ال�سرخة  اأما 

كانت  التي  الحربية  والوقائع  التاريخية  الحوادث 

اإنها  االإ���س��الم��ي!.  العالم  وبين  ال���روم  ب��الد  بين 

الجي�ض  عليها  قب�ض  ها�سمية  عربية  فتاة  �سوت 

م�سلمات  ن�����س��اء  اآالف  ب��ي��ن  م��ن  وك��ان��ت  ال��روم��ي 

زبطرة  مدينة  على  اأغ��اروا  حين  الرومان  �سباهن 

على  ثم  ملطية  على  ثم  الثغرية  االإ�سالم  مدن  من 

االإمبواطور  نائب  وكان  التاريخي  عمورية  ح�سن 

البزنطي وابنه توفيل اأو توفيل�ض بن ميخائيل يقود 

بما  وا���س��ت��ك��ب��ر  تجبر  وق���د   
�11(

ال���روم���ي الجي�ض 

يقدر  لن  اأن  وظن  الباهرة  الفتوح  هذه  من  حقق 

عليه قائد اأو فاتح عربي اأبدًا! فقد �سرح الخطيب 

القائد  باأن ذلك  تاريخه  البغدادي رحمه اهلل، في 

باهلل  المعت�سم  الخليفة  اإل��ى  كتابًا  كتب  الرومي 

اأخطاأ  اإذا  العاقبة  ب�سوء  فيه 
 �11(

يتهدده العبا�سي 

ال�سليبة؛  المدن  منه  لي�ستعيد  اإليه  ال��خ��روج  في 

اأ�سبحت  ق��د  الرومية  االإم��ب��راط��وري��ة  الأن  وذل��ك 

لم  التي  االإ�سالمية  الخالفة  من  زعمه  في  اأق��وى 

من  وط��رده��م  ال��روم��ان  اإخ�ساع  على  ق��ادرة  تعد 

هذه  اأن  على  يدل  ومما  المحتلة،  ال�سليبة  المدن 

مدينة  من  ارتفعت  قد  كانت  الن�سوية  ال�سرخة 
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زبطرة حين احتلها الرومان قول اأبي تمام الطائي 

فيقول  ال�سهيرة  بائيته  في  المعت�سم  يمدح  الذي 

:
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فيها له 

�����ا ه����رق����ت ل��ه ل���ب���ي���ت �����ش����وت����ا زب�����ط�����ريًّ

ك���اأ����ص �ل���ك���رى ور����ش���اب �ل���خ���ّرد �ل��ع��رِب

ع����د�ك ح���ر �ل��ث��غ��ور �ل��م�����ش��ت�����ش��ام��ة عن

�ل��ح�����ش��ِب �شل�شالها  وع���ن  �ل��ث��غ��ور  ب���رد 

هذه ال�سرخة اأو ال�سيحة الن�سوية اإنما كانت 

العالم  ه��ز  ق��د  م�ستغيثة  م�سلمة  ام���راأة  ���س��وت 

اإ�سالميًا  ت��اري��خ��ًا  ف�سنع  وق��ت��ه  ف��ي  االإ���س��الم��ي 

فخر  مو�سع  يزال  وال  ال�سفحات،  نا�سع  مجيدًا 

وا�ستهداء  ا�ستحياء  م�سدر  اأن��ه  كما  واع��ت��زاز، 

لالأجيال الم�سلمة القادمة فهذا هو موؤرخ االإ�سالم 

االإمام ابن االأثير رحمه اهلل، �ساحب الكامل في 

الحدث  ي�سجل  6�1ه���،  �سنة  والمتوفى  التاريخ 

بغداد  في  القائم  والم�سهد  وملطية  زبطرة  في 

 :
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فيقول

االإ�سالم  بالد  في  وفعل  الروم  ملك  خرج  »لما 

ذلك  بلغه  فلما  المعت�سم،  اإلى  الخبر  بلغ  فعل،  ما 

�ساحت  ها�سمية  امراأة  اأن  وبلغه  لديه،  ا�ستعظمه 

»وامعت�سماه!«  تقول:  الروم  اأيدي  في  اأ�سيرة  وهي 

لبيك!«  »لبيك  �سريره:  على  جال�ض  وهو  فاأجابها 

»النفير!  ق�سره:  في  و�ساح  �ساعته  من  ونه�ض 

النفير!«.

ويقال: اإن المعت�سم كان قد اعتزم على اأن 

اإنقاذ  اأجل  من  الجهاد  �سبيل  في  ُيقتل  اأو  يقتل 

ال�سليب،  المجد  وا�ستعادة  الم�سلمين  االأ�سرى 

الخليفة  فاأو�سى  الرومي  عدوه  على  ينت�سر  اأو 

موؤمن  قائد  كل  على  يجب  بما  المنا�سبة  بهذه 

في  الخو�ض  قبل  به  يو�سي  اأن  مجاهد  وم�سلم 

االنت�سار  اأو  الحق  �سبيل  في  لل�سهادة  المعركة 

قا�سي  بح�سور  وذل��ك  االإ���س��الم،  اأع��داء  على 

المحت�سد  ال�ساهد  والجمع  لبغداد  الق�ساة 

بالمنا�سبة! ويتفق الموؤرخون على اأن المعت�سم 

المعركة  ل��ه��ذه  ت��ج��ه��ز  ق��د  ك���ان  اهلل،  رح��م��ه 

يتجهزه  لم  والباطل جهازًا  الحق  بين  الفا�سلة 

واالآل��ة  وال��ع��دد  ال�سالح  م��ن  ق��ط  قبله  خليفة 

ذلك  وغير  والقرب  والرويات  االأدم  وحيا�ض 

!
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من العدة واالأداة

وقد كان الو�سع موؤلمًا حزينًا للغاية اإذ بلغ طاغية 

الروم زبطرة فقتل من بها من الرجال و�سبى الذرية 

ح�سون  من  وغيرها  ملطية  على  اأغار  ثم  والن�ساء 

الم�سلمين ف�سبى الن�ساء الم�سلمات ومثل يمن �سار 

اأنوفهم  في يده من الم�سلمين ف�سمل اأعينهم وقطع 

!
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واآذانهم

وهذا الظلم والطغيان وهذه الوح�سية والهمجية 

الم�سلم  ال�سعب  من غ�سب  �سجة  اأثارت  قد  كانت 

ال��ذي  الخليفة  اأغ�سبت  كما  وحفيظته  البا�سل 

الرومي  الملك  ر�سالة  و�سلته  فعندما  بها،  تاأذى 

ال�سخيفة بلهجته المتهددة اأمر المعت�سم بجوابها 

فقال  الجواب  يعجبه  لم  الجواب  عليه  قرئ  فلما 

بعد  اأم���ا  الرحيم  الرحمن  اهلل  »ب�سم  للكاتب: 

وال��ج��واب  خطابك،  و�سمعت  كتابك  ق��راأت  فقد 

عقبى  لمن  الكفار  و�سيعلم  ت�سمع!  ما  ال  ترى  ما 

.»
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الدار!

وعندما اأمر المعت�سم باإعداد جي�ض اإ�سالمي 

العدة  مع  بغداد  واآخره  عمورية  اأوله  يكون  جرار 
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نف�سه  هو  باأنه  قراره  واأعلن  باأنواعها  واالأ�سلحة 

الحا�سمة،  المعركة  ويقتحم  الجي�ض  يقود  �سوف 

في  ي��خ��رج  اأال  ل��ه  ين�سحون  المنجمون  اأخ���ذ 

اأن  اإال  الخروج  ويوؤجل  الم�سوؤومة  ال�ساعة  تلك 

بتاأجيل  عليه  اقترحوا  ما  رف�ض  البا�سل  الخليفة 

المهمة ولم يتردد فيما اعتزم عليه عاماًل بقول 

:
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القائل

ع��زي��م��ة ذ�  ف���ك���ن  ر�أي  ذ�  ك���ن���ت  �إذ� 

ت�����ت�����ردد� �أن  �ل��������������ر�أي  ف���������ش����اد  ف������������اإذ� 

به  يهتم  بما  علم  على  كان  الروم  طاغية  ولعل 

المعت�سم من اآراء المنجمين ومن ثم د�ض له وحاول 

اأن ي�سعف من قوته ويحول دون ما يعتزم عليه من 

الهجوم وا�ستعادة المدن والح�سون ال�سليبة اإال اأن 

العزيمة  متين  االإرادة  قوي  كان  العبا�سي  الخليفة 

بما  يحفل  فلم  البدن  �سليم  البنية  قوي  كان  كما 

ولم  ال�سخيفة  الحيلة  من  الرومي  العدو  به  احتال 

ف�سل  عن  وتخر�سوا  المنجمون  به  تنباأ  بما  يتاأثر 

ما  واإي��م��ان  ق��وة  بكل  وع��ار���ض  الع�سكرية  المهمة 

الم�سوؤوم  م�سيره  من  راأوه  ما  ورف�ض  به  ن�سحوا 

من  البع�ض  حاوله  ما  ويعار�ض  يرف�ض  نراه  حتى 

الذين  والق�سي�سين  الرهبان  من  الطاغية  عمالء 

عمورية  اإلى  طريقه  في  وهو  بهم  المعت�سم  التقى 

فقد مروا براهب رومي قد عرف بتكهناته على ما 

 ،
�19(

حكاه الخطيب البغدادي وغيره من الموؤرخين

المعت�سم  نجاح  عن  الراهب  ذلك  بع�سهم  و�ساأل 

الراهب:  فقال  عمورية  اإل��ى  ودخ��ول��ه  مهمته  في 

كان  اإذا  اإال  قائد  اأو  مهاجم  ملك  يفتحها  ال  اإن��ه 

اأغلب جنوده من اأوالد الزنى، فقال المعت�سم وقد 

اأبلغوه ما قاله الراهب وهو ي�ستهزئ بقول الراهب 

اأوالد  م��ن  ج��ن��ودي  اأغ��ل��ب  اإن  ل��ه:  ق��ول��وا  مبت�سمًا: 

اإذ  اآبائهم  عن  �سيئًا  اأعرف  ال  الأنني  وذلك  الزنى! 

االأتراك والعجم!«. معظمهم من 

المعت�سم  باأن   
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البغدادي الخطيب  ويحدثنا 

عظيمة  نكاية  العدو  في  فاأنكى  ال��روم  ب��الد  غ��زا 

تلو  واحدة  ال�سربات  من  له  وكال  الخ�سائر  وكبده 

عمورية  على  المجانيق  ن�سب  قد  فكان  االأخ��رى 

األفا  و�سدد في ح�سارها حتى فتحها فقتل ثالثين 

و�سبى مثلهم وكان في �سبيه �ستون بطريقًا، وطرح 

النار في عمورية من �سائر نواحيها فاأحرقها وقلع 

ذلك  في  فهو  بغداد  اإلى  به  وجاء  اأبوابها  من  بابا 

هزم  قد  كان  الذي  الغزنوي  محمودًا  الملك  ي�سبه 

ع�سرة  وال�سابعة  االأخ��ي��رة  معركته  في  الهنادكة 

ال�سمنى!  لمعبدهم  الرئي�سي  الباب  فقلع  معهم 

الهند  ا�ستقلت  اأن  اإل��ى  كابل  في  ي��زل  لم  وال��ذي 

قد  كان  المعت�سم  اأن  كما  بريطانيا  من  وتحررت 

مكباًل  بغداد  اإلى  به  فجاء  الملك  نائب  على  قب�ض 

مقادير  من  عليه  ح�سل  ما  اإلى  باالإ�سافة  مغلواًل 

تح�سى  وال  تعد  ال  واالأ���س��رى  الغنائم  من  خيالية 

انت�سارًا عظيمًا  الرومان  انت�ساره هذا على  فكان 

لهم! نكراء قا�سية حا�سمة  وهزيمة 

الثانية  الن�سوية  ال�سرخة  هي  هذه  كانت  لقد 

تكون  اأن  ت�ستحق  اأي�سًا  وهي  التاريخ  �سنعت  التي 

قا�سم«  بن  »محمد  مثل  تاريخية  لرواية  مو�سوعًا 

لالأ�ستاذ  اإ�سالماه!«  »وا  اأو  حجازي  ن�سيم  لالأ�ستاذ 

تناول  قد  ولكن  باكثير!  اأحمد  علي  االأديب  ال�ساعر 

من  لها  ك��ان  وم��ا  الثانية  الن�سوية  ال�سرخة  ه��ذه 

الطائي  تمام  اأبو  المعت�سم  �ساعر  واالآث��ار  النتائج 

من  تعتبر  التي  الرائعة  لبائيته  مو�سوعًا  فاتخذها 
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بها  �سار  قد  والتي  العبا�سي  العربي  ال�سعر  عيون 

تعبير  حد  على  من�سدًا  لها  الدهر  واأ�سبح  الركبان 

، والتي مطلعها:
�11(

اأبي الطيب المتنبي

�ل�������ش���ي���ف �أ������ش�����دق �أن�����ب�����اء م����ن �ل���ك���ت���ِب

ف����ي ح�����ده �ل���ح���د ب���ي���ن �ل���ج���د و�ل���ل���ع���ِب

 ه��ذه قول 
�11(

ب��ائ��ي��ت��ه ت��م��ام ف��ي  اأب���و  ���س��رح لنا 

طاغية  اإل��ى  بها  بعث  التي  ر�سالته  في  المعت�سم 

الأن  وذل��ك  ت�سمع!«  ما  ال  ت��رى  ما  الجواب   « ال��روم 

ال�سيف اأ�سدق مما ينبئ به الكتاب اأو الر�سالة كما 

اأن العلم ال�سحيح اإنما هو ما يلمع في �سوء ال�سالح 

ذلك  في  تنفع  وال  وال�سيوف،  ال��رم��اح  من  الالمع 

النجوم اأو زخارف المنجمين، يقول اأبو تمام:

في �ل�شحائف  �شود  ال  �ل�شفائح  بي�ص 

م����ت����ون����ه����ن ج��������الء �ل���������ش����ك و�ل������ري������ِب

�أي������ن �ل�����رو�ي�����ة ب����ل �أي������ن �ل���ن���ج���وم وم���ا

���ش��اغ��وه م���ن زخ����رف ف��ي��ه��ا وم���ن ك���ذِب

ت�����خ�����ر������ش�����ا و�أح����������ادي����������ث����������اً م����ل����ف����ق����ًة

غ�����رِب وال  ع�������دت  �إذ�  ب���ن���ب���ع  ل���ي�������ش���ت 

ع����ج����ائ����ب����ا زع������م������و� �الأي�������������ام م���ج���ف���ل���ًة

�أو رج���ِب! ع��ن��ه��ن ف���ي ���ش��ف��ر �الأ����ش���ف���ار 

اإن الخليفة المتحم�ض الموؤمن البا�سل لم يحفل 

على  متوكاًل  فخرج  وتكهناتهم  المنجمين  ب���اآراء 

واأذّل  االإ�سالم  اهلل  واأعّز  العظيم،  الفتح  فكان  اهلل 

الم�سركين من عبدة االأوثان وال�سلبان، وعن ذلك 

يقول اأبو تمام:

����َن����ْت ق������طُّ �أم���������ر�ً ق���ب���ل م��وق��ع��ه ل����و َب����يَّ

ل���م ي��خ��َف م���ا ح���ل ب����االأوث����اِن و�ل�����ش��ل��ِب

ب��ه ي���ح���ي���ط  �أن  ت���ع���ال���ى  �ل���ف���ت���وح  ف���ت���ح 

�لخطِب م��ن  ن��ث��ر  �أو  �ل�����ش��ع��ر  م��ن  ن��ظ��م 

ف�����ت�����خ ت����ف����ت����ح �أب���������������و�ب �ل�����������ش�����م�����اء ل���ه

وت���ب���رز �الأر��������ص ف���ي �أث���و�ب���ه���ا �ل��ق�����ش��ِب

ي�����ا ي�������وم وق����ع����ة ع����م����وري����ة �ن�������ش���رف���ت

ع��ن��ك �ل��م��ن��ى ح���ّف���اًل م��ع�����ش��ول��ة �ل��ح��ل��ِب

�أب���ق���ي���ت ج���د ب��ن��ي �الإ�����ش����الم ف���ي ���ش��ع��ٍد

�شبِب ف��ي  �ل�����ش��رك  ود�ر  و�ل��م�����ش��رك��ي��ن 

فيقدم  ت�سوير  اأروع  عمورية  تمام  اأب��و  وي�سور 

اأهوال الحريق واألوان الدخان والنيران اأجود تقديم 

اإذ يقول:

ل���ق���د ت����رك����ت �أم�����ي�����ر �ل���م���وؤم���ن���ي���ن ب��ه��ا

ل��ل��ن��ار ي��وم��ا ذل��ي��ل �ل�����ش��خ��ر و�ل��خ�����ش��ِب

غ����ادرت ف��ي��ه��ا ب��ه��ي��م �ل��ل��ي��ل وه���و �شًحى

ي���ق���ل���ه و����ش���ط���ه���ا ����ش���ب���ح م�����ن �ل���ل���ه���ِب

ح���ت���ى ك������اأن ج���الب���ي���ب �ل����دج����ى رغ��ب��ت

�أو ك����اأن �ل�����ش��م�����ص ل���م ت��غ��ِب ع���ن ل��ون��ه��ا 

�����ش����وء م����ن �ل����ن����ار و�ل���ظ���ل���م���اء ع��اك��ف��ة

وظ��ل��م��ة م���ن دخ����ان ف���ي ���ش��ًح��ى �شحِب

�أف��ل��ت ف��ال�����ش��م�����ص ط��ال��ع��ة م���ن ذ� وق����د 

ت��ج��ِب و�ل�����ش��م�����ص و�ج���ب���ة ف���ي ذ� ول����م 

ت�����ش��رح �ل���ده���ر ت�����ش��ري��ح �ل���غ���م���ام لها

ع���ن ي����وم ه��ي��ج��اء م��ن��ه��ا ط���اه���ٍر ُج���ُن���ِب

على ذ�ك  ي���وم  ف��ي��ه  �ل�شم�ص  تطلع  ل��م 

ب�������اٍن ب�����اأه�����ٍل، ول�����م ت����غ����رب ع���ل���ى ع����زِب

دم��اره��ا  ال��ك��ف��ر  ل��ب��الد  ق���در  ق��د  ك���ان  اهلل  اإن 
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هو  كان  �سواء  حال،  كل  على  المعت�سم  يدي  على 

وحيدًا  كان  اأو  الجرار  الموؤمن  الجي�ض  قيادة  على 

كان  دمارها  اأن  كما  العرمرم  الجي�ض  بنف�سه  يمثل 

محتومًا على اأيدي الجي�ض العربي يقوده المعت�سم 

باهلل:

�أع�����ش��ر كمنت م��ن  ك��م  �ل��ك��ف��ر  ل��م يعلم 

ل����ه �ل���م���ن���ي���ة ب���ي���ن �ل�������ش���م���ر و�ل���ق�������ش���ِب

ت�����دب�����ي�����ر م����ع����ت���������ش����م ب����������اهلل م���ن���ت���ق���م

م�����رت�����غ�����ِب �هلل  ف��������ي  م������رت������ق������ب  هلل 

وم���ط���ع���م �ل���ن�������ش���ل ل����م ت���ك���ه���م �أ���ش��ن��ت��ه

م��ح��ت��ج��ِب روح  ع���ن  ح��ج��ب��ت  وال  ي���وم���ا 

ل���م ي��غ��ز ق���وم���اً ول����م ي��ن��ه�����ص �إل�����ى بلد

�ل�����رع�����ِب م������ن  ج����ي���������ص  م�����ه  ت�����ق�����دَّ �إال 

ل��و ل��م ي��ق��د ج��ح��ف��ال ي���وم �ل��وغ��ى لغد�

م���ن ن��ف�����ش��ه وح���ده���ا ف���ي ج��ح��ف��ل ل��ج��ِب

ف���ق���دم���ه���ا ب����رج����ي����ه����ا  �هلل  ب������ك  رم��������ى 

ي�����ش��ِب ل����م  ب����ك غ���ي���ر �هلل  ول������و رم������ى 

اأن  ي��رى،  فيما  م�سيب  وه��و  ت��م��ام،  اأب��و  وي��رى 

كان  اإنما  المعت�سم  حققه  الذي  العظيم  االنت�سار 

االإ�سالم  فتوح  ويتذكر  اهلل،  �سبيل  في  جهاد  نتيجة 

الم�سطفى � وتحت  النبي  التي تحققت في عهد 

قيادته الر�سيدة الطيبة فيقول:

ع��ن ���ش��ع��ي��ك  �هلل  ج������ازى  �هلل  خ��ل��ي��ف��ة 

و�لح�شب و�الإ����ش���الم  �ل��دي��ن  ج��رث��وم��ة 

ب�����ش��رت ب���ال���ر�ح���ة �ل��ك��ب��رى ف��ل��م ت��ره��ا

�ل���ت���ع���ِب م�����ن  ج�������ش���ر  ع���ل���ى  �إال  ُت�����ن�����ال 

�ل��ده��ر م��ن رح��ٍم ك��ان بين ���ش��روف  �إن 

م��ن��ق�����ش��ِب غ���ي���ر  ذم�������ام  �أو  م���و����ش���ول���ة 

ف���ب���ي���ن �أي�����ام�����ك �ل����الت����ي ُن�������ش���رت ب��ه��ا

وب�����ي�����ن �أي�����������ام ب��������در �أق�����������رب �ل���ن�������ش���ِب

َكا�شِمِهُم �لم�شفر  �الأ���ش��ف��ر  بني  �أب��ق��ت 

��ف��ر �ل���وج���وه وج��ل��ت �أوج�����ه �ل���ع���رِب! ���شُ

ف��ك��ان��ت ه���ذه ه��ي ال�����س��رخ��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بين 

ال�سرخات الن�سوية الثالث التي كان لها ما بعدها 

اأبو  �سجلها  وقد  هذه  لعجالتنا  اخترناها  قد  والتي 

تمام واتخذها مو�سوعًا لبائيته الرائعة التي جاءت 

.
�1�(

في واحد و�سبعين بيتًا من ال�سعر

ال�سرخات  بين  تمتاز  الثانية  ال�سرخة  وه��ذه 

الثالث اأي االأولى والثالثة واالأخيرة بثالثة اأ�سياء:

)1( اأنها جاءت �سعرًا ولي�ض نثرًا.

)1( كان �ساحبها �ساهد عيان للحدث التاريخي 

حيث رافق اأبو تمام المعت�سم في مهمته تلك 

الع�سكرية.

خليفة،  اإلى  ترجع  اإنما  ووقائعها  ق�ستها   )�(

العبا�سي  المعت�سم  الموؤمنين  اأمير  وهو  اأال 

رحمه اهلل.

اأن  االآن  لنا  ح��ان  فقد  اآخ���رًا،  ولي�ض  واأخ��ي��رًا 

الثالثة  الن�سوية  ال�سيحة  اأو  ال�سرخة  اإلى  ننتقل 

واالأخيرة من بين هذه ال�سرخات الن�سوية الثالث 

االآن  ب�سددها  نحن  والتي  بعدها  ما  لها  كان  التي 

من  ارتفعت  محر�سة  مثيرة  ن�سوية  �سرخة  وهي 

امراأة  �ساحت  حيث  فل�سطين  في  جالوت(  )عين 

وقد  االأخيرة  باأنفا�سها  موؤمنة مجاهدة وهي تجود 

�سقطت  اأن  بعد  طغى،  قد  التتار  جيو�ض  �سيل  راأت 
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االأخ�سر  على  اأتي  وقد  بغداد،  عا�سمة  يديه  بين 

والياب�ض في بالد االإ�سالم وكاد يق�سي على الحكم 

العربي االإ�سالمي في ال�سرق االأو�سط كله، فخافت 

وقومها  دينها  على  المجاهدة  الموؤمنة  المراأة  تلك 

ملتها  اأهل  فنادت  االإ�سالم  اأبناء  من  ملتها  وعلى 

من الم�سلمين وهي »توبخ« زوجها القائد المجاهد 

لها:  فقال  بنف�سها  تجود  وه��ي  احت�سنها  ال��ذي 

زوجها  قول  يعجبها  فلم  واحبيبتاه!«  »وازوج��ت��اه! 

قل  ب��ل  حبيبتاه!،  وا  تقل  »ال  ل��ه:  فقالت  ال��وف��ي 

باأمرها  واأت��م��ر  زوجها  لها  ف�سكر  اإ���س��الم��اه!!«  وا 

المنا�سل  الم�سري  الجي�ض  وي�سجع  ينادي  فراح 

الجهاد  على  االإ�سالمي  العالم  ويحر�ض  الموؤمن 

بالد  عن  ويدافع  التتاري  الزحف  وجه  في  ليقوم 

ال��زوج  ذل��ك  هجوم  فا�ستد  والم�سلمين  االإ���س��الم 

والمتهور  الموؤمن  والمجاهد  الفاتح  والقائد  الوفي 

المهاجم على العدو فراح يقاتل ويقتل حتى انهزم 

معركة  فاأ�سبحت  اهلل!  ب��اإذن  الفتح  وك��ان  العدو 

الطغيان  على  القا�سية  المعركة  هي  جالوت  عين 

والباطل! الحق  الفارقة بين  والمعركة  التتاري 

من  الن�سوية  ال�سرخة  هذه  ارتفعت  قد  نعم! 

ميدان المعركة الحربية الحا�سمة في عين جالوت 

)جلنار(  م�سر  ملكة  �سيحة  هي  وكانت  الغور  من 

وقد �سمعها زوجها الملك الم�سري الملك المظفر 

قطز فاأخذ يرددها على ل�سانه ويحر�ض بها جي�سه 

المعتدين  التتار  ه��زم  ال��ذي  المجاهد  ال��م��وؤم��ن 

وق�سى على ال�سيل التت�اري الطاغي المتدفق ق�ساًء 

هذه،  م�سر  ملكة  �ساركت  وقد   ! ونهائيًاّ حا�سمًا 

باكثير  اأحمد  علي  العالمة  كاتبنا  ت�سورها  كما 

جالوت  عين  معركة  في  اإ�سالماه!«  »وا  روايته  في 

زي  في  بل  ام���راأة  زي  في  لي�ض  ولكن  زوجها  مع 

تراقب  قريب  تل  على  وكانت  ملثم  مجاهد  جندي 

حمي  وقد  القتال  ميدان  في  فراأته  القائد  زوجها 

الذين  التتار  الفر�سان  ح�سار  في  وهو  الوطي�ض 

بذلك  فاإذا  ال�ساهرة  ب�سيوفهم  عليه  ياأتون  كادوا 

البرق  ب�سرعة  المعركة  يقتحم  الملثم  الفار�ض 

الم�سري  الجي�ض  قائد  وينقذ  الح�سار  فيفك 

في�سقط  بجروح  ي�ساب  الفار�ض  ولكن  المجاهد 

المح�سن  منقذه  على  القائد  فيقبل  االأر���ض  على 

اإليه فيزيح اللثام عن وجهه فيبقى القائد في غاية 

الحيرة والده�سة اإذ المجاهد الملثم ذلك لم يكن 

غير زوجته وملكة م�سر )جلنار( فيم�سكها الملك 

زوجتاه!  »وا  لها:  ويقول  ويحت�سنها  قطز  المظفر 

ح�سنه  في  وه��ي  ال��رع��دة  فتاأخذها  حبيبتاه!«  وا 

وا  ق��ل:  حبيبتاه!بل  وا  تقل  ال  قائلة:  فت�ست�سرخ 

اإ�سالماه!! وال تدافع عني! اإنما يجب اأن تدافع عن 

بالد االإ�سالم! فاالإ�سالم هو الحق الخالد لن يموت 

ولن يفنى اأبدًا يا محمود! اأق�سد يا قطز! فهو دين 

اأعني  جهاد  زوجتك  واأما  بديل!  وال  مثيل  له  لي�ض 

باأنفا�سها  تجود  تكاد  فانية  فاإنها  جلنار  ملكتك 

اإلى  ت�سبقك  االأخيرة و�ستموت بعد لحظات و�سوف 

الجنة اإن �ساء اهلل!!

ملكة  بها  نطقت  التي  الكلمات  ه��ذه  تاأثير  اأم��ا 

قطز  المظفر  الملك  زوجها  نف�ض  في  جلنار  م�سر 

ملك م�سر المملوك في وقته فعن ذلك يقول الكاتب 

:
�1�(

المتفنن علي اأحمد باكثير

الم�ستميت  قتال  يقاتل  المظفر  الملك  وكان   «

�سعره  وانتف�ض  وجهه  احمر  وق��د  ال��راأ���ض،  حا�سر 

من  اإع�سار  يعلوها  اللهب  من  قطعة  كاأنه  ف�سار 
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الدخان االأ�سود، وكان الناظر اإليه يراه وهو يتقدم 

وذات  اليمين  ذات  ب�سيفه  وي�����س��رب  ال�سفوف 

ال�سمال، فكلما اعوج له �سيف التم�ض له �سيفًا اآخر 

ورمى االأول في وجوه العدو، وكلما جندل بطاًل من 

اأبطال العدو و�ساح اهلل اأكبر ي�سفق عليه وال ي�سك 

�سي�ساب!  قليل  عما  واأن��ه  لل�سهادة،  يتعر�ض  اأن��ه 

لما  المخل�سين  رجاله  خوا�ض  على  ذلك  فعظم 

التهور  حّد  اإلى  بنف�سه  وتهاونه  حذره  قلة  من  راأوا 

اإذ ال �سبيل لهم مع ذلك اإال االأخذ بجانب الحيطة 

والحذر! وب�سر ال�سلطان ب�سهم ي�سوب نحوه ف�سد 

وم�سح  ال�سلطان  عنه  فنزل  فتداعى  جواده  عنان 

عرقه وهو يقول: في �سبيل اهلل اأيها الرفيق العزيز 

اإليَّ  ي�سيح:  وهو  راج��اًل  يقاتل  ال�سلطان  واأ�ستمر 

فر�سه  عن  ينزل  اأن  اأ�سحابه  بع�ض  فاأراد  بجواد، 

اثبت مكانك،  له:  ال�سلطان عليه ذلك، وقال  فاأبى 

هذا  ف��ي  ب��ك  االنتفاع  الم�سلمين  الأم��ن��ع  كنت  م��ا 

الوقت!!«

التتار  وان��ه��زم  االإ���س��الم��ي  الجي�ض  وان��ت�����س��ر 

وطردهم  بالفرار  والذوا  كُتبغاُنوين  قائدهم  وقتل 

لغير  وطنهم  اإل��ى  وع���ادو  ب��الده��م  م��ن  الم�سلمون 

من  الغور  في  جالوت  عين  اأ�سبحت  وهكذا  رجعة، 

على  التتاري  االع��ت��داء  �سيل  مدفن  هي  فل�سطين 

في  ال�سليبيين  رد  ال��ذي  الم�سري  ال�سعب  اأي��دي 

فار�سكور من قبل وقب�ض على قائدهم لوي�ض التا�سع 

على  الق�ساء  في  الف�سل  فللم�سريين  فرن�سا،  ملك 

الحملتين ال�سليبية والتتارية كلتيهما!!

اإ�سالمية  تاريخية  رواية  اإ�سالماه!«  »وا  ورواية 

ال��رواي��ات  م��ن  الكثير  ق���راأت  وق��د  الكلمة  بمعنى 

االإ�سالمية التاريخية للكتاب العرب والباك�ستانيين 

ولكن الحق، والحق يقال، اأن رواية االأ�ستاذ باكثير 

فقد  االإ�سالمي  التاريخ  واقع  اإلى  اأق��رب  هي  هذه 

اطلعت لها على الم�سادر التاريخية باللغة العربية 

الخوارزمية  الدولة  تاريخ  عن  واالأردية  والفار�سية 

فاأما  وال�سام،  وم�سر  العراق  في  المماليك  ودول 

تف�سل  فهي  �ساه  خ���وارزم  مملكة  عن  الم�سادر 

جنكيز  بالد  على  �ساه  خ��وارزم  هجوم  عن  القول 

بينهما  الحروب  اأو  اال�ستباكات  ثم  المغولي  خان 

جزيرة  في  وموته  �ساه  خ��وارزم  دول��ة  دم��ار  وع��ن 

�ساه  خ��وارزم  الدين  جالل  ابنه  هزيمة  ثم  نائية 

طرده  ثم  الهند  اإل��ى  لجووؤه  ثم  التتار  اأي��دي  على 

االأكراد  بالد  اإلى  وف��راره  ال�سند  طريق  من   منها 

اإي���ران وال��ع��راق واأخ��ي��رًا م��وت ج��الل الدين  ف��ي 

الم�سادر  فاإن  وكذلك  االأك��راد،  هوؤالء  اأيدي  على 

اأن الملك  التاريخية عن مماليك م�سر تن�ض على 

العراق  في  وبيع  تركيًا  عبدًا  ك��ان  قطز  المظفر 

من  القد�سي  غانم  ال�سيد  ا�ستراه  واأخيرًا  وال�سام 

هناك  ومن  الدم�سقي  الزعيم  ابن  ثم  دم�سق  اأهل 

قطز  اأ�سبح  اأن  اإلى  م�سر  ملوك  لبع�ض  قطز  بيع 

�سار  ثم   » المعزي  قطز  الدين  �سيف   « التركي 

قطز  المظفر  بالملك  ولقبوه  المملوك  م�سر  ملك 

عاتية  �سخرة  التتار  وجه  في  وقف  الذي  المعزى 

االإ�سالم  ب��الد  من  فطردهم  وك�سرهم  وهزمهم 

.
�15(

نهائيًا

علي�ه  المن�سو�ض  االإ�سالمي  التاريخ  ه�و  ه�ذا 

عنها  نبحث  اأن  يجب  مفقودة  حلقة  هنا  ها  ولكن 

�سالل�ة  م��ن  قط�ز  الت�رك�ي  الممل�وك  ه�ل  وه���ي: 

حكاه  ما  على  وذلك  نعم!  والجواب.  �ساه؟  خوارزم 

ابن تغري بردي وغيره من الموؤرخين باأن قطز هذا 
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اأ�ستاذه  ف�سربه  الدم�سقي  الزعيم  ابن  رق  في  كان 

له �سديقه  فقال  كاماًل  يومًا  �سيئا  ياأكل  لم  و  فبكي 

علي الفرا�ض وهو يتر�ساه لماذا اأنت تبكي وال تاأكل 

اأبكي  اإنما  فقال:ال،   لطمة؟  عار  اأم��ن  ت�سرب؟  وال 

الأنه لعن اأبي وجدي! فقال له �سديقه علي الفرا�ض: 

اأما كان اأبوك وجدك من الكافرين؟! فقال قطز ما 

:
�16(

ه ن�سّ

»واهلل ما اأنا اإال م�سلم بن م�سلم! اأنا محمود بن 

الملوك،  اأوالد  من  �ساه،  خ��وارزم  اأخت  ابن  ممدود 

ف�سكتُّه وتر�سيته!«.

المملوك  ب���اأن   
�17(

ب�����ردي ت��غ��ري  اب��ن  وي�����س��رح 

م�سر  تملك  اأن  اإل��ى  االأح����وال  ب��ه  تنقلت  التركي 

واأعطاه  المذكور  الفرا�ض  اإلى �سديقه علي  واأح�سن 

خم�سمئة دينار وعين له راتبًا!.

عين  في  المعركة  اأو  القتال  �سورة  راأي��ن��ا  وق��د 

في  باكثير  �سورها  والتي  التاريخ  كتب  في  جالوت 

ح�سنًا  بالء  فيها  فاأبلى  قطز  خا�سها  والتي  ق�سته 

�سورة  ي��دي  بين  قلياًل  نقف  اأن  االآن  بنا  فيجدر 

الزاهرة  النجوم  �ساحب  ي�سورها  التي  المعركة 

:
�1�(

الذي يقول

ع�سكر  على  ال��ت��ت��ار  م��ق��دم  كُتُبغاُنوين  »واأم���ا 

هوالكو لما بلغه خروج الملك المظفر قطز )فقرر 

بعد الم�ساورة مع اأ�سحابه اأن ي�سارع في الملتقى( 

اإع��زاز  من  تعالى  اهلل  اأراد  لما  ف��وره  من  وتوجه 

اأن  بعد  وح��زب��ه،  ال�سرك  واإذالل  واأه��ل��ه  االإ���س��الم 

وق�سد  التتار  من  ال�سام  في  من  كبتغانوين  جمع 

ال�سعيد  الملك  �سحبته  وف��ي  الم�سلمين  محاربة 

الملك  رحل  ثم  عثمان،  العزيز  الملك  بن  ح�سن 

الغور بعين  المظفر قطز بع�ساكره من غزة، ونزل 

جالوت )وهي بليدة بين ني�سان ونابل�ض من اأعمال 

فل�سطين( وفيه جموع التتار في يوم الجمعة خام�ض 

في  بينهم  الم�ساف  ووقع  رم�سان  �سهر  ع�سرين 

قتل  حتى  مثله  ير  لم  قتااًل  وتقاتال  المذكور  اليوم 

مي�سرة  وانك�سرت  كثيرة،  جماعة  الطائفتين  من 

المظفر،  الملك  فحمل  �سنيعة  ك�سرة  الم�سلمين 

واأردف  بنف�سه في طائفة من ع�ساكره  رحمه اهلل، 

الملك  واقتحم  وتراجعوا،  تحاربوا  حتى  المي�سرة 

واأبلى في ذلك  بنف�سه  وبا�سر ذلك  القتال  المظفر 

من  ك��ل  وثبت  الخطب  وعظم  ح�سنًا  ب��الء  ال��ي��وم 

الفريقين مع كثرة التتار، والمظفر مع ذلك ي�سجع 

كرة  بهم  يكر  وهو  الموت،  اإليهم  ويح�سن  اأ�سحابه 

بعد كرة حتى ن�سر اهلل االإ�سالم واأعزه وانك�سرت 

قتل  اأن  بعد  وج��ه  اأقبح  على  االأدب��ار  وول��وا  التتار 

التتارية  الع�ساكر  مقدم  واأ�سيب  اأعيانهم  معظم 

با�سر  الخطب  عظم  لما  اأي�سًا  فاإنه  كتبغانوين 

القتال بنف�سه فاأخزاه اهلل تعالى وقتل �سر قتلة!«.

يقول  ه��ذه،  قطز  المظفر  الملك  ن�سرة  وف��ي 

:
�19(

ال�ساعر ال�سيخ �سهاب الدين اأبو �سامة

غ���ل���ب �ل���ت���ت���ار ع���ل���ى �ل����ب����الد ف��ج��اءه��م

���ِه م�����ن م�������ش���ر ت�����رك�����ي ي�����ج�����ود ب���ن���ف�������شِ

ب����ال���������ش����ام �أه����ل����ك����ه����م وب���������دد ���ش��م��ل��ه��م

����ِه! ول�����ك�����ل ������ش�����يء �آف������������ُة م������ن ج����ن���������شِ

الثالثة  ال�سرخة  اأو  ال�سيحة  هي  كانت  فهذه 

واالأخيرة من بين ال�سرخات الن�سوية الثالث التي 

والثانية  االأولى  مثيلتها  عن  تختلف  وهي  در�سناها 

من  االأولى  ال�سرخة  ارتفعت  فقد  االختالف  تمام 

المخاطب  ف�سمعها  ال�سند  ب��الد  في  بعيد  مكان 

البعيد من مدة غير ق�سيرة في الكوفة من العراق 
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للق�سطالني:  اللدنية  المواهب   ،6� �ض  الحلبية  ال�سيرة   )1(

.61/1

)1( القراآن الكريم �/�1.

)�( ماأ�ساة واق الواق، للزبيري في مقدمتها.

الثانية،  ال�سنة  االأول،  العدد  القاهرية،  الم�سلمون  مجلة   )�(

نوفمبر �195م.

)5( تهذيب االأخالق، اأكتوبر 1976م.

)6( فتوح ال�سند للبالذري �ض ��، و�س�سنامه )اأو فتح ال�سند 

لعلي الكوفي( �ض�17.

الباك�ستانية،  االإ�سالمي«  »الوعي  ومجلة  المرجع  نف�ض   )7(

العدد ��.

قا�سم«  بن  »محمد  ل��رواي��ة  االأردي  الن�ض  من  ترجمة   )�(

لالأ�ستاذ حجازي �ض ��6.

ال�سرفية  الكلية  ومجلة   ،�� �ض  للبالذري  ال�سند  فتوح   )9(

لجامعة بنجاب، العدد ��6.

)11(  نف�ض المرجع.

 ،�1�/11 والنهاية  البداية  بغداد��7-��1/7،  تاريخ   )11(

وفيات االأعيان 1/�.

)11( نف�ض المرجع.

)�1( ديوان اأبي تمام ب�سرح الخطيب التبريزي �ض 61.

)�1( الكامل في التاريخ: 6/��-�9.

)15( نف�ض المرجع �ض�1-�9.

�لم�شادر و�لحو��شي:

)16( نف�ض المرجع

)17( تاريخ بغداد7/���.

)�1( مما اأن�سدنيه اأ�ستاذي عبد العزيز الميمني، رحمه اهلل، 

عن ذاكرته وهو الم�سدر .

 ،7-�/1 االأعيان  وفيات   ،��7-��1/7 بغداد  تاريخ   )19(

الكامل في التاريخ: 6/��، البداية والنهاية�1�/11.

 ��/6 التاريخ:  في  الكامل  ب��غ��داد��7-��1/7،  تاريخ   )11(

.�1-

)11( ديوانه ب�سرح العكبري 195/1، وهو قوله:

ق���الئ���دي رو�ة  م����ن  �إال  �ل����ده����ر        وم�����ا 

من�شد� �ل��ده��ر  �أ���ش��ب��ح  ���ش��ع��ر�ً  ق��ل��ت  �إذ� 

)11( ديوان اأبي تمام ب�سرح الخطيب التبريزي �ض 61-�1.

)�1(  نف�ض المرجع.

)�1( وا اإ�سالماه �ض 197.

فر�سته  تاريخ   ،115 �ض  )بالفار�سية(  نا�سرى  طبقات   )15(

)بالفار�سية( �ض119، النجوم الزاهرة 7�/7.

-�5/7 الزاهرة  النجوم   ،111-111/� الوفيات  فوات   )16(

.�6

)17( نف�ض المرجع�5/7.

)�1( نف�ض المرجع79-7�/7.

)19( نف�ض المرجع�1/7.

فتوح  وكانت  فاأنقذها  يو�سف  بن  الحجاج  فاأغاثها 

ال�سند والهند، وال�سيحة الثانية ارتفعت من مكان 

بغداد  في  الخليفة  ف�سمعها  ال��روم  بالد  في  بعيد 

هذه  واأم��ا  قليلة،  غير  اأي��ام  بعد  فاأغاثها  العراق 

الثالثة واالأخيرة فقد رفعتها زوجة الملك المجاهد 

وهو يحت�سنها في ميدان المعركة في عين جالوت 

ح�سنه  في  وهي  المجاهد  الوفي  زوجها  ف�سمعها 

فكان  اإ�س��الماه(  )وا  ب�سرختها  عاماًل  فاأغاثها 

تغييرًا  وغيره  التاريخ  �سنع  ال��ذي  العظيم  الفتح 

�ساماًل!
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اإ�ســهــام الــقـيـروان فـي

الـحـركـة الـ�سـوفـيـة
محّمد بن الطيب

كلية الآداب والفنون والإن�سانيات بمنوبة

تمهيد: في منـزلة القيروان الدينية والروحية

من الحقائق المّتفق عليها بين الم�ؤرخين والباحثين في مجال الح�سارة العربية الإ�سالمية 

والح�ساري  الثقافي  باإ�سعاعها  تمّيزت   
���

منازع، بال  الإ�سالمي  المغرب  عا�سمة  كانت   
�1�

القيروان اأّن 

م�قع  تتبّ�اأ  اأن  لها  اأت��اح  ذلك  كّل   .
���

ال��روح��ي ومقامها  الديني  وطابعها  والفكري  الماّدي  وازدهارها 

اد ُت�سّد اإليها الرحال من كل مكان، ت�سهد لذلك كتب  الّريادة في الغرب الإ�سالمي. فكانت كعبة الُق�سّ

التاريخ والأدب والتراجم والأعالم والطبقات والمناقب واأدب الرحلة، فهي زاخرة باأعالم ن�س�ؤوا في 

الق�ساء  ت�ّل�ا  اأو  والتدري�س،  للفت�ى  وانت�سب�ا  الدينية  العل�م  في  ب��ّرزوا  ا�ست�طن�ها،  اأو  القيروان 

.
���

والح�سبة، اأو تعّلقت بهم العامة لما كان�ا عليه من �سالح ولما اأوت�ه من كرامات

اأّنها  رحلته  في  العبدري  به  و�سفها  فمّما 

الديني  فالبعد   ،
���

وال�����س��ل��ح��اء« العلماء  »م���اأوى 

متجّذرا  لها  مالزما  ظّل  للمدينة  الروحي  والطابع 

ومجال  هوّيتها  عنوان  لعّله  بل  عنها،  ينفّك  ل  فيها 

تمّيزها.

وما من �سك في اأن عناية الباحثين قد اّتجهت 

الدينية  معالمها  على  فان�سّبت  الجانب  هذا  اإل��ى 

 
���

والمف�سرين والمحّدثين  الفقهاء  من  واأعالمها 

 
���

خا�سة الأدبية  بحياتها  العناية  اإلى  ان�سرفت  اأو 

زهادها  اإل��ى  ان�سرفت  وقّلما   .
���

ع��ام��ة والثقافية 

من  اأردنا  فلذلك  ومت�سّوفتها،  وعبادها  و�سلحائها 

بع�ض مالمح  نْجُلَو  اأن  المجملة  المقالة  هذه  خالل 

القيروان  مدينة  طبع  ال��ذي  ال��روح��ي  البعد  ه��ذا 

خالل  من  الطويل،  تاريخها  من  ق��رون  م��دى  على 

الذي  ال�سوفي  ال��دور  معالم  بع�ض  ر�سد  محاولة 

حركة  ف��ي  اإ�سهامها  عنا�سر  وبع�ض  ب��ه،  نه�ست 

من  ممّثلة  نماذج  خالل  من  الإ�سالمي،  الت�سّوف 

ُزّهادها  اأخبار  من  مقّربة  واأمثلة  �سلحائها،  �سير 

وُعّبادها، في محاولة ل�ست�سفاء بع�ض خ�سو�سّيات 

ذلك الإ�سهام واإبراز بع�ض عنا�سر اإ�سافته ومالمح 

تفّرده نظريا وعمليا.

و�سيكون معتمدنا في ا�ستجالء هذا الإ�سهام 
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ال�����س��وف��ي ال��ق��ي��روان��ي ت��راج��م ع��ل��م��اء ال��ق��ي��روان 

اإف��ري��ق��ي��ة  ع��ل��م��اء  ط��ب��ق��ات  وع��م��اده��ا  و�سلحائها 

ال�ت�ميمي  تم�ي�م  بن  مح�م�د  العرب  لأب��ي  وت�ن�س 

في  النف��س  وري��ا���س   
���  

م( ه����/��10   333 )ت��� 

المالكي  القيروان وت�ن�س لأبي بكر  طبقات علماء 

ف��ي معرفة  الإي���م���ان  وم��ع��ال��م   
�10� 

ه���/ ( )ت�����44 

الرحمن  عبد  زيد  اأبي  الدّباغ  لبن  القيروان  اأه��ل 

 ) م   12��  / ه�   ��� ت�   ( الأن�ساري  محمد  اب��ن 

 / ه�   �3� ت�   ( التنوخي  الف�سل  اأب��ي  ناجي  واب��ن 

.
�11�

�143م(

والناظر في هذه الم�سنفات الثالثة ي�ستبين 

تحيطنا  هي  اإذ  المو�سوع  حيث  من  تجان�سها  له 

اإلى  تاأ�سي�سها  منذ  القيروان  م�ساهير  ب�سير  علما 

للميالد،  ع�سر  الخام�ض   / للهجرة  التا�سع  القرن 

و�سيرهم  والن�ّساك  بالزّهاد  خا�سة  عناية  وفيها 

واأخبارهم وف�سائلهم واأو�سافهم. وابتداء من القرن 

التراجم  لكتابة  ظاهرا  غيابا  نلحظ  م   1�  / ه�   �

كان  الغياب  ه��ذا  اأّن  والمظنون   
�12�

ال��ق��ي��روان��ي��ة،

ب�سبب »انقطاع �سند العلم في المغرب« وهو ما اأ�سار 

.
�13�

اإليه ابن خلدون في مقّدمته

1- من نماذج �ل�سلوك: 

اأن  مدّونتنا  اأخ��ب��ار  ب��ه  تحيطنا  م��ا  اأّول  اإن 

متاأّخرة  تكن  ل��م  ال��ق��ي��روان  ف��ي  ال��روح��ي��ة  الحياة 

كّنا  واإن   ،
�14�

ال��م�����س��رق ف��ي  نظيرتها  ع��ن  الظهور 

اإخوانهم  من  اّتخذوا  قد  اإفريقية  زهاد  ب��اأّن  ن�سلم 

لالقتداء،  عليا  ومثال  لالحتذاء  نماذج  الم�سارقة 

فالقرن الثاني للهجرة / الثامن للميالد كان ع�سرا 

البدايات الأولى للحياة الروحية في الب�سرة وبغداد 

كما في القيروان، ففي الوقت الذي كان فيه الح�سن 

الب��س�ري ) ت� 110 ه� / �20 م ( يتجافى عن دار 

جمع  مع  وُيقبل  الخلود،  دار  اإل��ى  وينيب  ال��غ��رور، 

بالتقوى  م�ستع�سما  الزهد،  حياة  على  مريديه  من 

اإلى  من�سرفا  والن�سك،  بالعبادة  من�سغال  وال��ورع، 

وتنبيها  لل�سمائر  واإيقاظا  للنا�ض  تب�سرة  الوعظ 

للغافلين، فينجح في اإثارة الوجدان وتحريك القلوب 

نفو�ض  في  العليا  المثل  واإح��ي��اء  الأح���زان  وتهييج 

الأن�ساري   عبيد  بن  اإ�سماعيل  كان   
�1��

ال�سامعين،

الق�ي�رواني ) ت� �10 ه� / ��1 م ( يوغل في التبّتل 

ف�»يلب�ض جبة  الزهد  في  ويمعن  العبادة   في  ويبالغ 

 
�1��

�سوف« وقلن�سوة  �سوف  من  وك�ساء  �سوف  من 

هلل  ك�سبه  ثلث  جعل  »لأّنه  اهلل«  ب�»تاجر  يلّقب  وكان 

يدل  فهذا   .
�1��

ال��خ��ي��ر« وج��وه  ف��ي  ي�سرفه  تعالى 

اأّن الحركة الزهدية القيروانية كانت متزامنة  على 

مع الحركة الزهدية الم�سرقية م�ساوقة لها. 

ريا�س النف��س  وقد عقد المالكي في كتابه 

الطب�ق�ة  ه���ذه  ف��ي  ك���ان  م��ن  »ذك���ر  ب��ع��ن��وان:  ب��اب��ا 

)=ال��ط��ب��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ف��ق��ه��اء ال��ق��ي��روان( من 

مقّدمتهم  ف��ي  جعل   
�1��

وال��زاه��دي��ن« المتعبدين 

م(،   ���  / ه���   1�2 )ت���  اللخمي  ي��زي��د  ب��ن  رب���اح 

بالف�سل  م�ستهرا  م�ستجابا  »رجال �سالحا  كان  وقد 

وكانوا  ع�سره،  اأهل  جميع  ذلك  له  ي�سّلم  والزهد، 

به  ُي�سرب  وكان  بروؤيته،  ويّتعظون  بدعائه  يتبّركون 

كثير  الدمعة  القلب  غزير  المثل في عبادته، رقيق 

.
�1��

الإ�سفاق والخ�سية والتوا�سع والرحمة«

اأبو  عنه  رواه��ا  التي  الأخبار  ت�سافرت  وقد 

�سورة  لنا  لتر�سم  ال��دب��اغ  واب��ن  والمالكي  العرب 

الكمال الإن�ساني دينا وخلقا و�سلوكا. والجامع بينها 

ومحمدة  ثناء  عنوان  هي  واأفعال  واأق��وال  مرويات 
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مقام  بلغ  ال��ذي  المتميز  ال�سوفي  اأن��م��وذج  تر�سم 

الولية، فهو اأّول من ن�سبت اإليه الكرامات، قال ابن 

، وه��و اأول من 
�20�

ال��دب��اغ: »ل��ه ك��رام��ات م�����س��ه��ورة«

على  يدل  مّما  و»ول��ّي«  ب�»بدل«  اإفريقية  في  ت�سّمى 

عنه  وقال  الروحي،  المعراج  درجات  اأ�سمى  بلوغه 

�21�

اأي�سا: »كان من الأبدال �سالحا فا�سال«.

وق����ال ع��ن��ه اأب����و ال���ع���رب: ورب����اح ب��ن يزيد 

ثقة  اأّن��ه  في  ُي�سك  ل  م��ب��ّرز،  �سالح  رج��ل  اللخمي 

التقوى  في  الجتهاد  نتائج  فمن   
�22�

م�ستجاب...«،

من  اهلل  به  يحبوه  وما  الم�ستجابة  الدعوة  وال��ورع 

العرب  اأب��و  رواه  ما  ذلك  فمن  الكرامات،  لطائف 

قال:  اأبيه  عن  زكرياء  بن  اهلل  عبد  »حدثني  ق��ال: 

اإنه  لنا  فقيل  من�زله  اإلى  يزيد  بن  رباح  مع  ذهبنا 

اإليه،  فخرجنا   ) القيروان  فح�ض   ( الفح�ض،  في 

فراأيناه جال�سا وبين يديه غدير ماء قليل م�ستنقع، 

اإّل  و�سوئه  من  يبق  ولم  فراأيناه  منه،  اأ  يتو�سّ وهو 

رجليه  رفع  راآنا  فلما  الماء،  في  وهما  رجليه  غ�سل 

وهي 
�23�

ماء«. اأثر  ول  ماء  َنَر  فلم  فاأتينا  الماء،  من 

معجزة  من  النبي  عن  روي  مما  م�ستن�سخة  كرامة 

اإ���س��ارة  وفيها   ،
�24�

اأ���س��اب��ع��ه بين  م��ن  ال��م��اء  تفجر 

هو  فلي�ض  يعلنها،  ول  كراماته  يخفي  رباحا  اأّن  اإلى 

ذلك  بها،  المباهين  بكراماتهم  المتظاهرين  من 

على  بال�سرورة  تدّل  ل  المت�سوفة  عند  الكرامة  اأن 

التقدم في الطريق ال�سوفي، فقد تكون فتنة وابتالء 

على طاعة  للولي  عون  اإل  فما هي  اإليها،  َرَكَن  لمن 

.
�2��

رّبه، ُتقّوي يقينه وتحمله على ح�سن ال�ستقامة

رباح  عن  العرب  اأبو  رواها  التي  الأخبار  اإن 

وتك�سف  �سخ�سيته،  من  مختلفة  جوانب  لنا  تجّلي 

وج��وه��ا م��ن ���س��ل��وك��ه ال��دي��ن��ي والج��ت��م��اع��ي واأث���ر 

ال�تُّ�قى  وعمق  الإيمان  وح��رارة  الروحية  المجاهدة 

والورع في توجيه ال�سلوك اإلى المثل الأعلى الديني، 

فقد عرفنا من خاللها اأّن رباحا لي�ض من ال�سوفية 

عمل  من  والك�سب  الحتراف  عن  ُيعر�سون  الذين 

اأّن  ُي���روى  اإذ  اهلل،  على  ال��ت��وّك��ل  ب��دع��وى  اأي��دي��ه��م 

في  ي�ساعده  غ��الم  عن  له  بحث  البهلول  �سديقه 

تجارته  تجري  اأن  على  حري�ض  به  ف��اإذا  تجارته، 

وفق ال�سوابط ال�سرعية والأحكام الفقهية، ويتجّلى 

باع  من  على  يدخ�ل   « بما  الغالم  تعريف  في  ذلك 

البيع  مف�سدات  معرفة  بمعنى   ،
�2��

ا���س��ت��رى« وم��ن 

وال�سراء، مّما يدّل على اأّنه على معرفة دقيقة بواقع 

التجارة ووجوه التعامل بين البائع والم�ستري، وعلى 

اآثام  من  الم�ستري  اأو  البائع  يرتكبه  قد  بما  دراي��ة 

وهما ل يعلمان، ب�سبب حر�ض كّل منهما على الربح 

الوفير، ثّم اإّن علمه بهذه الأمور يتجاوز اأحكام الفقه 

اإلى دقائق الورع واأحوال النف�ض ونزغات ال�سيطان، 

يقول رباح مو�سيا غالمه: »يا بني يا �سعيد ل اأراك 

اإّل واأنت تحّب اإذا ا�ستريت اأن ي�سّهل عليك، فاأْحِبْب 

اأت��اك  اإذا  لنف�سك  تحب  ما  الموؤمنين  من  لغيرك 

ل عليك، وما  الم�ستري ف�سّهل عليه كما تحّب اأن ُي�َسهَّ

ذلك  وف��ي   ،
�2��

ت��ن��ال��ه« ف�سوف  تناله  اأن  ل��ك  ُكتب 

ل  فهو  النفو�ض،  واأخالق  القلوب  اأعمال  اإلى  تلميح 

ال�سرع  اأحكام  ظواهر  احترام  عند  الوقوف  ي��روم 

فح�سب، بل النفاذ اإلى ثمرتها الأخالقية والنف�سية 

كانت  ولذلك  للمجتمع،  النافعة  المثالية  وال�سلوكية 

باأن   ،� النبي  اأوام��ر  الغالم  يمتثل  اأن   الن�سيحة 

يحّب الموؤمن لأخيه ما يحّب لنف�سه، واأل تبقى هذه 

القيمة الأخالقية مجّرد قول نظرّي، بل ل بّد من اأن 

تتج�ّسم في �سلوك عملّي، هو اأن يكون الموؤمن �َسْمًحا 

اإذا باع، �سمحا اإذا ا�سترى، واإّنما توّجه بهذا الن�سح 
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ِلَيْغُدَو المتثال لل�سنة النبوية �سلوكا ي�سّدقه الواقع، 

وفي ذلك مجاهدة حقيقية للنف�ض، لأّنها نّزاعة اإلى 

ومنعه،  جمعه  على  حري�سة  للمال،  ُمِحّبة  َث��َرة، 
َ
الأ

وتلك �سفات مرذولة تورث مفا�سد جّمة في العتقاد 

وال�سلوك في اآن، ولذلك اأردف تلك الدعوة بتقرير 

العتقادية  الأ�سول  من  وهو  والقدر،  الق�ساء  مبداأ 

للم�سلم، ولكْن َفْرٌق بين اأن يكون اأ�سال نظريا ُم�ستكّنا 

ها لل�سلوك،  في ال�سمير، واأن ي�سير مبداأ عمليا ُموجِّ

قا في الواقع، ي�ستح�سره الموؤمن في معامالته  مطبَّ

والدينار،  بالدرهم  المعاملة  �سيما  ول  النا�ض،  مع 

الإن�سان  واأّن  مقّدرها،  بيد  الأرزاق  ب��اأّن  علم  فمن 

ل ينال اإل ما ُكتب له، َقِنع برزقه، وقّل تهافته على 

البيع  في  وم�ساّحته  م�ساّدته  وانقلبت  الفانية،  متاع 

وال�سراء اإلى ُمالينة وُميا�سرة، وتخّل�ست نف�سه من 

لحاله  و�سالحا  لنف�سه  تزكية  ذلك  فاأورثه  الأَث��رة، 

واطمئنانا لقلبه، ف�سال عّما يعود به ذلك ال�سالح 

النا�ض  في  عاما  �سار  اإذا  المجتمع،  على  نفع  من 

وال�سراء  البيع  في  فال�سماحة  اأحوالهم،  على  غالبا 

الي�سير من  بالربح  الم�ستري، والقناعة  تي�سير على 

مّما  البيوعات،  بكثرة  المعامالت  تن�ّسط  اأن  �ساأنها 

ويوؤّدي  الحيوية  التجارية مزيدا من  الحركة  ُيك�سب 

ث��م��رات �سلوك  ال��رخ��اء، وك��ّل ذل��ك ثمرة م��ن  اإل��ى 

م�سدود اإلى المثل الأعلى الإ�سالمي.

رباح  �سيرة  انتقيناها من  التي  الأخبار  ومن 

اأعوان  اإزاء  �سلوكه  اآخر من  يك�سف عن جانب  خبر 

اأبو  يقول  محامده.  من  َم��ْح��َم��َدًة  يبرز  ال�سلطان، 

العرب: » اإّن رباحا اأب�سر عند اأحد اأبواب القيروان 

اأيديهم  م��ّدوا  وقد  حاتم  بن  يزيد  اأع��وان  من  قوما 

اإلى حَطٍب اأقبل به حّطاب، والحّطاب يقول لهم: ما 

فغّير  رباح  عليهم  فاأقبل  منهم،  ويتظّلم  ولكم؟  لي 

عليهم، فمّدوا اأيديهم اإليه، فلّما راآهم النا�ض ب�سطوا 

ال�سلطان  اأع���وان  راأى  لقد   .
�2��

ع��ل��ي��ه��م« اأي��دي��ه��م 

كيف  يعرف  ل  وهو  م�ست�سَعف،  لحّطاب  يتعّر�سون 

�سارع  اأن  اإّل  منه  ك��ان  فما  �سّرهم،  من  يتخّل�ض 

بالتدّخل ليكّف اأيديهم عنه. واإّن في اختيار الراوي 

لدللة  عليهم«  فغّير  رب��اح  عليهم  »فاأقبل  ع��ب��ارة 

عميقة على مدى التزامه بمبداأ تغيير المنكر، وفيه 

ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  ى 
َ
َراأ »َمْن  النبوي:  الحديث  اإحالة على 

َلْم  َف��اإِْن  َفِبِل�َساِنِه،  َي�ْسَتِطْع  َلْم  َف��اإِْن  ِبَيِدِه،  ْرُه  َفْلُيَغيِّ

وهو   ،
�2��

الإِي��َم��اِن« َعُف  �سْ
َ
اأ َوَذِل��َك  َفِبَقْلِبِه،  َي�ْسَتِطْع 

ُمْنِبٌئ بكمال العبادة و�سمولها لعالقة الإن�سان برّبه 

المنقب�ض  بالمت�سوف  رباح  فلي�ض  بغيره،  وعالقته 

ان�سرف  واإن   - وه��و  عنهم،  المنعزل  النا�ض  عن 

�سلته  يقطع  لم   - ومجاهدتها  نف�سه  ريا�سة  اإل��ى 

مدافعا  ع�سره،  على  �ساهدا  ك��ان  ب��ل  بمجتمعه، 

الحّطاب  هذا  وما  والم�ست�سعفين،  المظلومين  عن 

الم�سحوقة  الجتماعية  للفئات  اأنموذج  اإل  المظلوم 

اإلى  فوقوفه  ال�ُمْجَهدة،  الرّث�ة  والنماذج  ال�ُمْنَهكة 

والمظلومين  لل�سعفاء  انت�سار  ه��و  اإّن��م��ا  جانبها 

يك�سف  الخبر  اأّن هذا  على  والمحرومين.  والفقراء 

اإن  فما  النا�ض،  نفو�ض  في  الولّي  من�زلة  عن  اأي�سا 

النا�ض  بالأذى حتى هّب  اإليه  الظلمة  الأعوان  توّجه 

بينهم  وحالوا  عليهم،  اأيديهم  وب�سطوا  نجدته  اإلى 

ال�سلطان  انت�سار  اإل��ى  اإ���س��ارة  ذل��ك  وف��ي  وبينه. 

الروحي على ال�سلطان الزمني، و�سيطرة الأّول على 

كتب  في  الغلبة  ولكن  الأبدان.  على  والثاني  الأرواح 

الأرواح  ل�سلطان  دوما  اإّنما هي  والطبقات  التراجم 

على �سلطان الأ�سباح!
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وظيفة  الأخبار  لنا  تجلو  كيف  نتبّي�ن  هكذا 

ال�سوفي  ال�سلوكي  الأع��ل��ى  ال��م��ث��ل  ع��ن  الك�سف 

وت�ستهدف �سْوَنه والدعاية له وتحبيبه اإلى النفو�ض، 

ر�ْسًما  لالحتذاء،  ومثال  لالّتباع  ق��دوة  تّتخذه  كي 

للكمال الإن�ساني وعطًفا للقلوب على القيم.

وقد اتبع نهَج رباح بن يزيد واقتدى ب�سيرته 

البهلوُل بن را�سد )ت� ��1 ه� / �02 م(، فكانا اأّول 

من زرعا بذور الحركة ال�سوفية في اإفريقية، لأنّهما 

اهلل  رج��ال  »من  كانا  بل  فقيهين،  مجّرد  يكونا  لم 

.
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المتعّط�سين للمطلق«

وتك�سف الأخبار المنتقاة التي اأوردها كّل من 

اأبي العرب التميمي وابن الدباغ القيرواني واأبي بكر 

المالكي اأّن البهلول بن را�سد لم يكن عابد القيروان 

فح�سب، بل كان عابد اإفريقية عموما، واأّن �سهرته قد 

طّبقت الآفاق متجاوزة اإفريقية اإلى الم�سرق. والحّق 

ترجمت  التي  الكتب  ه��ذه  في  الأخ��ب��ار  ت�سل�سل  اأّن 

من  �سمة  عن  ينبئنا  انتقائي  منهج  يحكمه  للبهلول 

احتفاله  عدم  وهي  الطبقات،  خطاب  �سمات  اأبرز 

وجزئيات  �سيرته  وتفا�سيل  ال�سوفي  حياة  باأطوار 

�سلوكه وما عر�ض له من حوادث الأيام، فطلب ذلك 

اأّن  ذلك  مطمع،  غير  في  طمع  الكتب  هذه  مثل  في 

اإّنما تتخّير  هذه الم�سنفات ذات المن�زع النتقائي 

من اأخبار ال�سوفي ما من �ساأنه اأن ي�سهم في ت�سكيل 

دينا  اأعلى  مثل  بناء  اإل��ى  ت�سعى  اأنموذجية،  �سيرة 

اأ�سمى،  قدوة  اإنتاج  وتروم  واأخالقا،  و�سلوكا  وعلما 

فكان  بعناية،  ا�سُطِفَيت  وقد  الأخبار  نجد  ولذلك 

تعّددها  على   - لها  الناظم  والخيط  بينها  الجامع 

تمّيز  تعبيرها جميعا عن  واختالفها - هو  وتنّوعها 

هذه ال�سخ�سّية ال�سوفّية وفرادتها، وخروج �سلوكها 

الماألوف  العادي  ال�سلوك  عن  والجتماعي  الديني 

الم�سلم  الفرد  من  اأو�ساعها  ِمْثل  عا�ض  من  ِل�ِم�ْثل 

العادي. ولذلك فاإّن الأخبار المروّية عنه - و�سن�سير 

اإلى نماذج منها - واإن قّدمت لنا نماذج من �سلوكه 

في الواقع، فاإّنها تج�ّسم المثل الأعلى ال�سلوكي دينيا 

اإلى  يتوّجه  اإذ  خطابها  منطوق  فكاأّن  واجتماعيا، 

القارئ يقول له: كان البهلول بن را�سد مثال الكمال 

اإذن  واأخ��الق��ا،  و�سلوكا  وعلما  عبادة  ال��رج��ال  في 

فمثله يجب اأن تكون، وبه يجب اأن تقتدي.

للبهلول:  ترجمته  �سدر  في  العرب  اأب��و  قال 

مجتهدا  ثقة  ك��ان  را���س��د  ب��ن  البهلول  عمرو  »اأب���و 

اأّنه م�ستجاب الدعوة، وكان عنده  ورعا ل ُي�َسّك في 

�سفيان  وم��ن  اأن�ض  بن  مالك  من  �سمع  كثير،  علم 

، وذكر اآخرين غيرهما.
�31�

الثوري«

وقد اأجملت ترجمة البهلول خ�ساله الجامعة 

بين ال�سدق في الرواية والجتهاد في العلم والعبادة 

ا�ستجابة  وثمرتها  القلب  وتقوى  ال�سلوك  في  والورع 

الأخبار  �ستكون  الترجمة  دي�باجة  وتلك  ال��دع��وة. 

م�سداقا للخ�سال التي ت�سّمنتها.

ويمكن اأن نق�ّسم الأخبار التي رواها اأبو العرب 

وال�سفة  م�سمونها  بح�سب  محاور  اإلى  البهلول  عن 

فالطائفة  تمّجدها،  التي  الأخالقية  اأو  ال�سلوكية 

البهلول،  بعلم  تنّوه  التي  الأخبار  ت�سمل  الأولى منها 

وتوؤّكد ر�سوخ �سّنّيته وعظيم ُنْفَرِته من البدع، والثانية 

في  والجتهاد  والتقوى  والورع  الزهد  �سفات  توؤّكد 

اإليها  والثالثة تك�سف عن كراماته ونظرته  العبادة، 

توا�سعه  مدى  عن  تك�سف  والرابعة  منها،  وموقفه 

و�سلوكه مع العامة وموقفه من ال�سلطان.

على  للدللة  اأخباره  تت�سافر  الأول  فالمحور 
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مدى تم�ّسك البهلول ب�سّنيته ونفوره من البدع، وهما 

في  ورد  لما  وم�سداق  علمه،  مظاهر  من  مظهران 

�سدر ترجمته من قول اأبي العرب: »وكان عنده علم 

م�سلكا  ي�سلك  األ  على  حر�سه  من  بلغ  فقد  كثير«، 

يكون فيه اأي �سرب من �سروب البتداع اأّنه عندما 

اأهله  �ساأله  به حاجة  يْذُكر  َعَقد في خن�سره خيطا 

حّتى  عنه  يك�سف  ولم  بكّفه،  خن�سره  غّطى  اإياها، 

يفعله،  كان  عمر  ابن  اأّن  فاأخبروه  العلم  اأهل  �ساأل 

.
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فحمد اهلل اأّنه لم ي�بتدع بدعة

اإّن ربط خيط في خن�سر هو اأمر تافه ل ُيعار 

له اأّي اهتمام في العادة، فاإذا به ي�سير اأمرا جلال 

وحدثا له خطره في الدين، ولذلك �ستره مخافة اأن 

علم  حينما  اإل  عنه  يك�سف  ولم  النا�ض،  به  يقتدي 

اأّن من ال�سلف ال�سالح من كان يفعله، فهذا الخبر 

والمبالغة  البدع  عن  التباعد  في  التناهي  على  يدّل 

في  المغالة  هذه  اأن  والحّق  تجّنبها.  في  ال�سديدة 

اّطراح البدع ل تدل على علم دقيق بحقيقة البتداع، 

ذلك اأّنه يو�ّسع نطاقه لي�سمل العوائد والأفعال التي 

بعيد، ذلك  بالتعّبد من قريب ول من  لها  ل عالقة 

اأّن البدعة في الأ�سل هي اإحداث �سلوك تعّبدّي زائد 

على العبادة الم�سروعة بق�سد التعّبد، لأّن العبادات 

م�سبوطة، واأحكامها معلومة، ول �سبيل اإلى اإحداث 

ب�سوؤون  يتعّلق  اأّما ما  الدين.  الدين في  لي�ض من  ما 

النا�ض ومعاي�سهم وعوائدهم في الحياة اليومية مّما 

بما  مّت�سلة  فالبدعة  مباح.  فهو  الدين  يخالف  ل 

هو من �سوؤون الدين من العبادات والأحكام.اأّما ما 

ي�ستحدثه النا�ض في دنياهم مّما يي�سر عي�سهم و ل 

 .
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الإباحة حكم  على  فهو  دينهم،  اأ�سول  يخالف 

البدعة ير�سد  البهلول مبالغة منه في تجّنب  ولكّن 

له  يجد  حتى  يفعله  ف��ال  عنه،  ي�سدر  �سلوك  ك��ل 

بال�سّنة  التم�سك  اإّن  بل  ال�سلف،  عند  الم�سروعية 

�سبه  اإلى  به  اأف�سى  حّتى  البهلول  هاج�ض  �سار  قد 

»يهذر  بعيد  من  ُي�سمع  كان  اأّنه  عنه  ُرِوي  الهذيان، 

ذلك  يدعم 
 

.
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عليها« ويلّح  ال�سّنة  ال�سّنة  يقول: 

اأّن البهلول اأغلظ  خبر اآخر يرويه اأبو العرب فحواه 

مجل�ض  على  وقف  اأّنه  لمجّرد  اأ�سحابه  لأحد  القول 

كان  اأّن���ه  على  ي��دّل  مّما  الع��ت��زال،  ف��ي  للمناظرة 

والعقائدية  الفكرية  المناظرات  عن  بنف�سه  يناأى 

التم�ّسك  اأن  والحقيقة  ال�سلف.  ب�سيرة  ويتم�ّسك 

بال�سّنة ونبذ البدعة والوقوف عند ظواهر الن�سو�ض 

والت�سبث بالمذهب المالكي وعدم الميل اإلى الجدل 

وال�ستدلل هي من خ�سائ�ض اأهل اإفريقية عموما، 

فلذلك كانت ثقافتهم نقلّية في الأعّم الأغلب تناأى 

عن المنازع الكالمية والفل�سفية اإل قليال.

وقد نّوهت الأخبار بعلم البهلول وتبّحره فيه 

باإفريقية قد  الم�سايخ  اأّن وجوه  بدليل  وعلو طبقته، 

واأخذوا  اإليه  جل�سوا  اأّنهم  ذلك  ومعنى  منه،  �سمعوا 

في  المن�زلة  لهذه  وتع�سيدا  وغيره.  الحديث  عنه 

العلم  �ساأن  من  يرفع  ال��ذي  قوله  عنه  روي  العلم 

اإلى درجة رفيعة �سامية تتجاوز درجة  بين الأعمال 

الجهاد، فطلب العلم عند البهلول هو خير الأعمال 

.
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واأجزلها ثوابا عند اهلل

اأما المحور الثاني فتك�سف اأخباره عن تق�ّسف 

له  �ساحب  مع  ذهب  اأّنه  ذلك  فمن  وزهده  البهلول 

من  المغيب  وق��ت  في  القا�سي  غانم  اب��ن  دار  اإل��ى 

الأي��دي،  لغ�سل  الماء  اإليهما  فقّرب  رم�سان،  �سهر 

ولم  المائدة  البهلول يديه، ثم و�سعهما على  فغ�سل 

كنت  اأما  تاأكل  ل  لك  ما  غانم:  ابن  له  فقال  ياأكل، 
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اأ�سوم  اهلل !ل  �سبحان  البهلول:  له  فقال  �سائما؟ 

اأنا طعامي  َف�ُسْلَطاٌن 
َ
اأ غانم:  ابن  له  فقال  رم�سان؟ 

طعامك  ويقول:  اإليه  يعتذر  البهلول  فجعل  ح��رام؟ 

واأنا  علّي،  �سّق  تكّلفته  واإن  مثله،  بيتي  في  اأج��د  ل 

اأكره اأن اأتكّلف ما ي�سّق علّي، وابن غانم يهذر ويعيد 

كالمه الأول والبهلول يعتذر اإليه حتى فرغ القوم من 

.
�3��

الأكل

الزهد،  في  متوّغل  اأّن��ه  على  دليل  هذا  وفي 

الطيبات، وقد عودها على  تنال  اأن  نف�سه من  يمنع 

تناول  من  فامتنعت  اإلفا،  لها  �سار  حتى  الَق�َسف 

فهو خبر  تكون.  ما  اأحوج  اإليه  وهي  الطعام  اأطايب 

وعلى  جهة،  من  والتق�ّسف  الزهد  منتهى  على  يدّل 

اأخرى،  جهة  من  الموقف  على  والثبات  الإرادة  قوة 

من  بالم�سهور  ال�سلوك  ه��ذا  ق�سنا  اإذا  اأّن��ن��ا  رغ��م 

اإجابة النبّي � للدعوة األفيناه خارجا عنها، فقد كان 

ويقول:  الطعام  اإلى  الدعوة  ويجيب  ال�سيافة  يقبل 

ِذَراٌع  اإَِل��يَّ  ْه��ِدَي 
َ
اأ َوَلْو  َجْبُت، 

َ
لأ ُك��َراٍع  اإَِلى  ُدِعيُت  »َلْو 

حّد  اإل��ى  ي�سل  الزهدي  ال�سلوك  ولكّن   .
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َلَقِبْلُت«

عن  يخرج  الماألوف  عن  ال�سذوذ  في  المبالغة  من 

المبالغة  من  ال�سرب  هذا  ولي�ض  اأحيانا،  الم�سروع 

عاّمة  �سمة  يكون  يكاد  بل  البهلول،  على  مق�سورا 

خبر  اإليه  ذهبنا  ما  ويوؤّكد   .
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الزهاد �سلوك  تطبع 

لأحد  دينارين  دفع  اأّن��ه  ملّخ�سه  البهلول  عن  اآخ��ر 

الرجال واأمره اأن ي�ستري بهما من ال�ساحل زيتا واأن 

»ي�ستعذبه« له، ف�ساأل الرجل عن اأْجَود الزيوت، فُذِكر 

له اأّنه عند رجل ن�سراني، لي�ض بذلك المو�سع زيت 

اأعذب منه، فرّحب به الن�سراني ل�ّما علم اأّن الزيت 

للبهلول، وقال له: نحن نتقرب اإلى اهلل ببهلول، مثلما 

تتقّربون اأنتم اإلى اهلل به، واأعطاه بالدينارين مقدار 

ما ُيباع باأربعة، فلّما قدم الرجل على البهلول واأخبره 

بما جرى مع الن�سراني امتنع من اأخذ الزيت، واأبى 

اأن َيْطَعم منه على عذوبته، رغم اأّنه مب��اح ا�ست���راه 

ع��ز  اهلل  ق��ول  ذك��رت  بقول�ه:  ذل�ك  معّلال  بمال��ه، 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  وج��ل: 

 ،
چ���3 ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  

له  فَتحُدث  الن�سراني  زي��ت  من  اآك��ل  اأن  فخ�سيت 

على  ور�سوله  اهلل  حاّد  مّمن  فاأكون  قلبي،  في  موّدة 

التحّوط  ه��ذا  وم��ا   ،
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ي�����س��ي��ر« الدنيا  م��ن  ع��َر���ض 

ْعف،  ال�سِّ الكيل  في  له  وّفى  الن�سراني  لأّن  اإّل  كّله 

َتْكِرمة له وتبّركا به، لقد منع  عن طيب نف�ض منه، 

نف�سه من تناول هذا الزيت العذب توّرعا بلغ الغاية 

اإ�ساءة فهم لالآية، فاأخرجها من  والنهاية، فاآل اإلى 

�سياقها لأّن المق�سوَد بها المحاِربون ل الم�سالمون، 

اإلى  لنتبه  الممتحنة  �سورة  في  ال��ق��راءة  تابع  ول��و 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چ  قول�ه تع�الى: 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

.
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مثل  عليه  ف��ي��دّل  العبادة  ف��ي  اجتهاده  اأم��ا 

هذا الخبر الذي ترويه جاريته، اإذ تقول: اأقمت مع 

البهلول ثالثين �سنة فما راأيته نزع ثوبه عن ج�سده 

اإل��ّي  ياأتي  ك��ان  ق��ّط،  نافلة  م�سّليا  راأيته  ول  ق��ّط، 

فُيرِقدني كما ُترِقد الأم ابنتها، ثم يدخل الم�ستراح، 

فيتهّياأ لل�سالة، ثّم ي�سعد اإلى غرفته فيغلقها بيني 

اأّني  غير  مّيت،  اأم  هو  اأح��ّي  اأدري  كنت  فما  وبينه، 

كنت اأ�سمع �سقطته في اآخر الليل، فاأظّن اأّنه ا�ستثقل 
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في  ت�سميره  على  دل��ي��ل  ف��ه��ذا   .
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ف�����س��ق��ط« ن��وم��ا 

حتى  اإخفائها  على  وحر�سه  فيها  واجتهاده  العبادة 

عن اأقرب الأقربين اإليه، حر�سا منه على اأن يجعلها 

التظاهر  �سوائب  من  ًة 
َ
اأ ُم��َب��رَّ اهلل،  لوجه  خال�سة 

ل  واحد  بثوب  عاما  ثالثين  بقاءه  اأّن  غير  والرياء، 

الإحالة،  اإلى  تن�زع  مبالغة  فيه  ج�سده  عن  ين�زعه 

اأقل من هذه المدة، ف�سال عّما  فالثوب يتخّرق في 

من  ال��واح��د  للثوب  الطويلة  المالزمة  ه��ذه  تورثه 

التناهي في القذارة، وهو اأمر منهي عنه في الدين، 

ُب اإلى اهلل بمع�سيته ؟ ! فهل ُيتقرَّ

اأّما المحور الثالث فيت�سّمن اأخبار الكرامات، 

فمنها ما اأورده اأبو العرب من اأّن قوما من النخا�سين 

لبهلول  بهلول ع�سرون دينارا، وكانت  كان لهم على 

ببهلول  فوقف  دي��ن��ارا،  ع�سرون  اأ�سحابه  اأح��د  مع 

ثّم  دينارا.  منها  اإليه  ادف��ع  ل�ساحبه:  فقال  �سائل 

اأقبل عليه اأ�سحاب الع�سرين فقال لهم بهلول: ح�سر 

منها ت�سعة ع�سر، فعّدها الرجل فاأ�سابها ع�سرين.  

فقال له بهلول: ل اإله اإل اهلل ! اأراك ل تح�سن العّد، 

كالكاره اأن َيَتَبّين مثل هذا من اأمره، فاأخذها وعّدها 

فاإّنها   ل��ه:  يقول  بهلول  فجعل  ع�سرون،  هي  ف��اإذا 

ع�سر  الت�سعة  ا�ستحالت  هكذا   .
�43�

ع�سرون« فاإّنها 

للبهلول،  كرامة  قادر  بقدرة  دينارا  ع�سرين  دينارا 

اأّم��ا  عنه.  النا�ض  يعرفها  اأن  يكره  ك��ان  اأّن���ه  رغ��م 

اأهمية هذه الكرامة فتتمّثل في اأّنها كرامة اجتماعية 

المعي�سية،  واأمورها  المادية  الحياة  ب�سوؤون  مّت�سلة 

المادية  المكا�سب  عن  وترّفعه  البهلول  توّرع  فرغم 

وزهده في طيباتها تاأبى كرامته اإّل اأن تكون دنيوية 

�سميمة، اإّنها كرامة مالّية، والمال هو »القطب الذي 

في  الجاحظ  ذكر  كما   
�44�

الدنيا« رحى  عليه  تدور 

كتاب البخالء، واأْن ياأتي المال من غير ك�سب، واأْن 

لنا  ر 
ّ
عب� رّبما  الإلهية،  بالقدرة  الأي��دي  في  يجري 

في  المجموعة،  باأماني  الكرامة  ارتباط  مدى  عن 

زمن عّز فيه المال ،وعّم الفقر، وكثر الع�ْسف، وقّل 

ف. النَّ�سَ

الدالة  الأخبار  فيت�سّمن  الرابع  المحور  اأما 

العامة  م��ع  و�سلوكه  البهلول  توا�سع  ���س��ّدة  على 

هذه  بع�ض  ا�ستملت  وق��د  ال�سلطان،  من  وموقفه 

التمجيد  �سياق  عن  يخرجان  خبرين  على  الأخبار 

اأق��رب  ال��ذّم  اإل��ى  لأنهما  الأق���ّل،  على  الظاهر  في 

منهما اإلى المدح، فقد ورد في اأحدهما اأّن البهلول 

اأبواب  اأحد  غِلق 
ُ
فاأ جنازة  اأ�سحابه  بع�ض  مع  �سهد 

البواب:  فقال  فقرعوه،  دونهم،  القيروان  مدينة 

يقول  فجعل  واأ�سحابه،  بهلول  فقالوا:  ه��وؤلء  من 

، اأم��ا 
�4��

ب��ه��ل��ول ال���ك���ذر، ي��ع��ن��ي ال��ق��ذر ورّدده��������ا

اأ�سحاب البهلول فيقول:  اأحد  الخبر الآخر فيرويه 

اأقبلت  اإذ  يتفّلى،  وهو  را�سد  بن  بهلول  عند  »كنت 

اأن  اأتريدين  لالأخرى:  اإحداهما  فقالت  امراأتان 

قالت  نعم،  �ساحبتها:  لها  فقالت  ؟  البهلول  اأريك 

لها: هذا الذي يتفّلى فقالت لها: ت�سمع بال�ُم�َع�ْي�دي 

فقال  بهلول  علّي  فاأقبل  ق��ال:  ت��راه.  اأن  من  خير 

ال��م��راأة  ه��ذه  ؟  م��ن عرفني  اأري���ك  اأن  اأت��ري��د  ل��ي: 

�سفة  الخبرين  بين  فالجامع   .
�4��

عرفتني« التي 

ُمه  َي�سِ ف���الأّول  ال��ق��ذارة،  وه��ي  للبهلول  م��الزم��ة 

عن  يتحّدث  لأّن��ه  يْدَعُمها،  والثاني  �سراحة،  بها 

التي  والح�سرات  القمل  من  يتفّلى  وه��و  البهلول 

ي�سير  ولأّنه  النظافة،  لقلة  والبدن  الراأ�ض  ت�سيب 

فاحتقرته،  راأت��ه  اأن  بعد  عنه  المراأة  اْزِوَرار  اإل��ى 

بالمعيدي  ت�سمع   « الم�سهور:  المثل  لذلك  و�سربت 
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يخّيب  لمن  ُي�سرب  والذي   ،
�4��

ت��راه« اأن  من  خير 

اأُفق انتظار من �سمع به.

المق�سود  ه��و  وه���ذا  يك�سفان-  ولكّنهما 

منهما- عن �سفة محمودة هي التوا�سع من ناحية، 

في  مالمتية  تاأثيرات  بداية  فيهما  وجدنا  ورّب��م��ا 

اإخفاء  اأركانها  وم��ن  باإفريقية،  المبّكر  الت�سوف 

من  الظواهر  وتخريب  جهة  من  و�سترها  الكرامة 

.
�4��

جهة ثانية

على  فتقوم  ب��ال��ع��اّم��ة  البهلول  ع��الق��ة  اأم���ا 

بع�ض  عنه  روى  فقد  والإيثار،  والمرحمة  الن�سجام 

فاأمر  ال�سعر  فغال  طعام  عنده  ك��ان  اأّن��ه  اأ�سحابه 

تبيع  له:  فقيل  منه.  ي�ستري  من  اأم��ر  ثّم  فِبيَع،  به 

اإذا  ونحزن  النا�ض  فرح  اإذا  نفرح  فقال:  وت�ستري؟ 

من  لنف�سه  بالطعام  ي�ستاأثر  لم  وهكذا 
�4��

حزنوا«،

ال�سلوكي  فالأنموذج  اإياه،  قا�سمهم  بل  النا�ض،  دون 

الذي ير�سمه هذا الخبر هو انخراط المت�سّوف في 

اأي�سا على  مجتمعه ومعاناة هموم النا�ض، وهو داّل 

تحّول الزهد من م�سلك �سخ�سي انفرادي انعزالي 

المجتمع،  ف��ي  الفعل  ق��وام��ه  ف��ك��ري،  م��وق��ف  اإل���ى 

وتج�سيم  واأت��راح��ه��م،  اأفراحهم  النا�ض  ومعاي�سة 

القول  هذا  وفي  فيهم.  الح�سنة  ال�سلوكية  القدوة 

الجتماعّية،  بالم�سوؤولّية  ال�سعور  �سميم  عن  تعبير 

وذلك بنكران الذات والتغّلب على �سهواتها الذاتّية، 

وم�سالحها الآنية، من اأجل اإ�سعاد الجماعة. 

ال�سيا�سية  بال�سلطة  البهلول  ع��الق��ة  اأم���ا 

المنقب�ض  ال�سوفي  اأنموذج  عن  الأخبار  فتك�سف 

اأّن  ي��روي  ال��ذي  الخبر  ذل��ك  فمن  ال�سلطان،  عن 

اإلى  انتهى  حّتى  موكبه  في  اأقبل  اأعين  بن  هرثمة 

اإلى  البهلول بن را�سد، وبهلول م�سند ظهره  م�سجد 

 - هرثمة  قابله  فلّما  الم�سجد،  ب��اب  ب���اإزاء  عمود 

اإلى  للن�زول  انحنى   - يومئذ  اإفريقية  اأمير  وه��و 

راآه  فلّما  العمود،  عن  ظهره  بهلول  ُيِزْل  فلم  بهلول، 

هرثمة لم يتحّرك للنهو�ض اإليه ا�ستوى في ال�سرج، 

اإليه  ادفع  له:  فقال  يليه  كان  من  بع�ض  على  واأقبل 

ه��ذا ال��م��زود ب��ال��دراه��م  وق��ل ل��ه: ق��ال ل��ك الأمير 

بما  واأم��ره  ر�سوله  عليه  فاأقبل  الدراهم،  هذه  فّرق 

اأمره به، فقال له بهلول: الأمير اأقوى على تفريقها 

بالأمير  الالمبالي  ال�سلوك  ه��ذا  اإّن   
��0�  

م��ن��ي.«

ذوي  اإلى  التزلف  اإّن  بل  النا�ض،  عند  ماألوف  غير 

خوفا  باأعتابهم  والتم�ّسح  وال�سلطان  والمال  الجاه 

البهلول  ُي��ِق��م  ل��م  ذل��ك  ورغ��م  ال�سائع،  ه��و  وطمعا 

كبرياءه،  لأّنه جرح  بغ�سبه،  يعباأ  ولم  وزنا،  لالأمير 

ُيْلِق َباًل لعواقبه، وبذلك يدّلنا هذا الخبر على  ولم 

ال�سوفي  بين  العالقة  من  نمطا  يج�ّسد  البهلول  اأّن 

من  وال�ستيحا�ض  النقبا�ض  على  قائما  وال�سلطان 

عن  والتوّرع  مخاطبته،  وحّتى  ومخالطته،  معاملته 

ماله لعتقاد حرمته، والرف�ض لأّي تعامل معه ولأّي 

تهّيبه  بقّلة  البهلول  ُع��ِرف  فقد  وفعال  منه.  عطاء 

مّما 
 

،
��1�

�سيا�ستهم على  اعترا�سه  و�سدة  للملوك 

الموازية  ال�سالح  الولي  �سلطة  ت�سّكل  ببداية  يوؤذن 

ل�سلطة ولّي الأمر والمناف�سة لها، بل المتفّوقة عليها 

يتغّلب  حيث  النا�ض،  قلوب  في  الح�سور  حيث  من 

�سلطان الأرواح على �سلطان الأ�سباح.

م��ن اأج���ل ذل���ك اع��ت��ب��ر ال��ب��ه��ل��ول ب��ن را���س��د 

علمه  تلّقى  المجال،  ه��ذا  ف��ي  محورية  �سخ�سية 

و�سفيان  كمالك  الم�سرق،  في  العلم  اأ�ساطين  عن 

بالم�سرق  اأع��الم��ه  م��ن  الت�سّوف  وتلّقى  ال��ث��وري، 

لحياة  وكان  باإفريقية،  اإ�ساعته  في  الف�سل  له  وكان 
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في  الأث��ر  عميق  يحياها  ك��ان  التي  والتبّتل  الزهد 

لالأجيال  الروحي  الأ�ستاذ  واعتبر  اإفريقية،  اأه��ل 

فح�سب،  ال��ق��ي��روان  عابد  يكن  . ول��م 
��2�

ال��الح��ق��ة

بل كان عابد اإفريقية عموما، طّبقت �سهرته الآفاق 

ت�سافرت  وق��د  الم�سرق،  اإل��ى  اإفريقية  متجاوزة 

الأخبار المروية عنه والم�سطفاة بعناية لتعّبر عن 

�سيرة  ولت�سّكل  وفرادتها،  ال�سوفية  �سخ�سيته  تمّيز 

وعلما  دينا  اأعلى  مثل  بناء  اإل��ى  ت�سعى  اأنموذجية، 

و�سلوكا واأخالقا، وتروم اإنتاج قدوة اأ�سمى.

التي  ال�سوفية  ال�سخ�سيات  اأب���رز  وم��ن   

والت�سّوف حتى �سارت  الزهد  اأقدامها في  ر�سخت 

�سوفيا  و�سيخا  ُيحاكى  واأن��م��وذج��ا  يحتذى  مثال 

��1 ه�/  )ت�  ع�لي  ب�ن  �س�ق�ران  ال�رح�ال  اإل�ي�ه  ت�س�ّد 

�02م(، كان اإذا دخل خلوته ل يخرج منها اإل بعد 

الم�سري  النون  ذا  اأن  ُذكر  وقد   .
��3�

يوما اأربعين 

ويلتم�ض  علمه  من  ي�ستزيد  الإبل  اأكباد  اإليه  �سرب 

الفائدة من كالمه، فاأقام » على بابه اأربعين يوما، 

من  ل��ه:  فقال  ال��ن��ون  ذا  ف���راأى  خ��رج،  ت�ّمت  فلّما 

اأقدمك  ال��ذي  م��ا  ق��ال:  نعم،  ق��ال  اأن���ت؟  الم�سرق 

لتعظني،  اإليك  فاأتيت  بلغني خبرك  قال:  هنا؟  اإلى 

على  ي���دل  م��ّم��ا   ،
��4�

ب���ك���الم���ك« ينفعني  اهلل  ل��ع��ل 

اأخباره  واأّن  الآف��اق،  طّبقت  قد  �سقران  �سهرة  اأّن 

تناقلتها الركبان، فطار ذكره، وذاع �سيته، واأ�سبح 

علم  وِجَهَة  والت�سوف،  الزهد  مراجع  من  مرجعا 

�َب�ُر  وُي�سْ المتاعب،  وُت�َتج�ّسم  الرحال،  اإليها  ُت�سّد 

طيبة  كلمة  التقاط  اأج��ل  من  النتظار،  ط��ول  على 

وموعظة نافعة، والطريف في هذا الخبر اأّنه يجري 

فقد  العلم،  لطلب  الرحلة  ف��ي  ال��م��األ��وف  بخالف 

جرت العادة اأن يكون الم�سرق ِقبلة اأهل المغرب من 

الماألوف  تخرق  رحلة  اأمام  بنا  فاإذا  العلم،  طالبي 

الم�سري  النون  ذو  م  ُي�َيمِّ فلم  المعتاد،  وتخرج عن 

وجهه �سْطر الم�سرق مهاد الزهد والت�سّوف، واإّنما 

المغرب ع�ساه يظفر من �سقران  اإلى  التوّجه  اختار 

له في بالده، وما ل يطمع في  القيرواني بما لم يح�سّ

هذا  في  يكن  ومهما  والب�سرة،  بغداد  في  به  الفوز 

التمجيدية  الن�زعة  عليها  حملت  مبالغة  من  الخبر 

المنقبية  للكتابات  المميزة  ال�سمات  من  هي  التي 

اأم��ان��ي  ع��ن  ك�سف  ومهما   ،
����

ع��م��وم��ا ال�سوفية 

علماء القيروان اأن يكونوا جهة علم تناف�ض الأم�سار 

الم�سرقية، فاإّنه يوؤّكد اأّن لزّهاد القيروان وعّبادهم 

ومعالم  تمّيز  ومالمح  ف��رادة  وج��وه  ومت�سّوفتهم 

خ�سو�سية تجعلهم يناأون عن اأن يكونوا ُن�َسًخا باهتة 

لهم  يتيح  م��ا  وذاك  الم�سرق،  ف��ي  نظرائهم  م��ن 

الإ�سهام في اإغناء التراث ال�سوفي بالحكم البالغة 

على  ي��دّل  ال�سائبة،  والأن��ظ��ار  النافعة  والمواعظ 

ذلك قول ابن الدّباغ: »ول�سقران كالم جليل مع ذي 

وحكم  جّمة  معارف  على  ي�ستمل  الم�سري  النون 

 ،
����

ال��ك��ت��اب« بها  يطول  وو�سايا  وم��واع��ظ  رائ��ع��ة 

مّما ي�سير اإلى اأّن تجربة �سقران قد تجاوزت نطاق 

الإغراق في الزهد والتناهي في التعّبد، لترقى اإلى 

الروحية  الثمرات  ذات  العميقة  ال�سوفية  التجربة 

لم  ولكّنها  اللدنية،  والمعارف  الإلهية  وال���واردات 

التعّبدية،  ومقّدماتها  الزهدية  اأ�سولها  عن  تنقطع 

فيها  تكامل  عميقة جامعة،  روحية  تجربة  بها  فاإذا 

والعم�ل  والنتائ�ج  والمقدم��ات  والمنتهى  المب���داأ 

الكالم  في  ونلحظ  والمعرفة،  وال�سلوك  والنظ�ر 

ال�سوفية  التجربة  بم�ستويات  عناية  اإليه  المن�سوب 

ومعارف  البدايات  مواعظ  فيها  تن�سجم  برّمتها، 

النهايات ون�سائح ما بينهما، فكّلما ارتقى ال�سالك 
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من  فيه  كان  عما  ينقطع  لم  ال�سوفي  معراجه  في 

األوان المجاهدات والت�سمير في العبادات والإعرا�ض 

عن الدنيويات، بل ي�ست�سحب تلك الأحوال مّما يدل 

دائمة،  مجاهدة  باعتباره  الت�سّوف  يفهم  اأّنه  على 

وريا�سة م�ستمّرة، وتوقا اإلى الكمال ل ينتهي، وظماأ 

اإلى المطلق ل ُيْنَقع.

 وع��ن��د ال�����س��وف��ي ت��ن��ق��ل��ب ال��ق��ي��م وت��ت��ب��ّدل 

تحّب  »ل  النون:  ذا  يعظ  �سقران  ق��ال  المفاهيم، 

ِنَعًما،  اهلل  من  والبالء  غنى،  الفقر  وُع��ّد  الدنيا، 

اأن�سا،  اهلل  م��ع  وال��وح��دة  ع��ط��اء،  اهلل  م��ن  والمنع 

اإلى   يرتّد  ما  الكلمات  ه��ذه  ففي   ،
����

ع���ّزا« وال��ذل 

ما  ومنها  الدنيا،  حّب  عن  كالنهي  الزهد  مجالت 

بالمقامات  �سلة  له  لأّن  الت�سّوف  �سميم  في  هو 

الوثاقة،  من  غاية  على  وخ�سو�سياتها  ال�سوفية 

وذلك كمقام ال�سبر ومقام الأن�ض. يْدعم ما ذكرنا 

يقول  �سقران  اأ�ستاذه  عن  النون  لذي  اأخ��رى  رواي��ة 

فقلت  يكّلمني،  ل  �سهرا  بابه  على  مكثت  »ثّم  فيها: 

فاإن  بلدي،  اإل��ى  الرجوع  اأري��د  اإّن��ي  اهلل،  رحمك  له 

كفاك  وما  فقال:  الموعظة،  في  تزيدني  اأن  راأي��ت 

ل  مبتدئ  اإّن��ي  اهلل،  رحمك  له:  فقلت  ؟  �سمعت  ما 

اعلم  فقال:  نعم،  قلت:  ؟  فقال: هكذا  علم عندي، 

َوَجد، ولبا�سه  ُقوُته ما  اأّن الزاهد في الدنيا  يا هذا 

واهلل  حديثه،  والقراآن  مجل�سه،  والخلوة  �َسَتر،  ما 

العزيز الجبار اأني�سه، والذكر رفيقه، والزهد قرينه، 

وال�سمت محبته، والخوف محّجته، وال�سوق مطّيته، 

والن�سيحة هّمته، والعتبار فكرته، وال�سبر ِو�ساده، 

والحكمة  اإخ��وان��ه،  وال�سّديقون  فرا�سه،  وال��ت��راب 

كالمه، والعقل دليله، والِحلم خليله، والتوّكل ك�سبه، 

القول-  ه��ذا  اإّن   .
����

ع��ون��ه« واهلل  اإدام���ه،  وال��ج��وع 

ال�سوفّية  �سقران  تجربة  يلّخ�ض   - تقديرنا  في 

ويحيطنا علما عند تدّبره وتاأّمل جمله واإنعام النظر 

في معانيه باأهّم معالمها واأبرز مالمحها، ويمكن اأن 

ُنجمل ذلك في الخ�سائ�ض التالية:

زهدية  قاعدة  ذات  روحية  تجربة  اإّن��ه��ا   •
هذه  عن  عّبر  وق��د  عنها،  تنفّك  ول  عليها  تنبني 

ال�سلة الوثيقة بين ال�سالك اإلى طريق الحّق والتحّلي 

ل  لل�سالك  مالزمة  �سفة  باعتباره  الزهد،  ب�سلوك 

معراجه  مقامات  في  ُعدا  �سُ ارتقى  مهما  ت��غ��ادره 

كان  ما  «، بخالف  قرينه  والزهد   « بقوله:  الروحي 

مجاهدة  اأّن  من  المت�سّوفة  غ��الة  بع�ض  به  يقول 

ِج�ْسر  مجّرد  بالعبادة  وريا�ستها  بالزهد  النف�ض 

التَرْوُحن  درجة  اإلى  الو�سول  ابتغاء  ال�سوفي  َيْعُبُره 

والتجوهر، فاإذا بلغها فال زهد، بل ل تكليف اأ�سال. 

ِعَي القول باأّن المحظور من المحّرمات مباح  فقد ادُّ

راح ال�سرائع بدعوى  لمن بلغ مقام الفناء، وقيل باطِّ

ولم  الفر�ض،  عنه  �سقط  المعبود  اإلى  و�سل  من  اأّن 

ڌ   ڍ   ڍ   چ  الآي���ة  ل����ت  وِّ
ُ
واأ ع��ب��ادة  تلزمه 

مقام  اإلى  و�سل  من  ب��اأّن  چ  ڎ   ڎ   ڌ  
بع�ض  اإلى  واأ�سار 

 

.
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العبادة عنه  �سقطت  اليقين 

مقومات  اأح��د  باعتباره  ال��زه��دي  المظهر  �سمات 

ال�سوفية،  ُه��ِوّي��ت��ه  عنا�سر  م��ن  وعن�سرا  المريد 

»فُقوُته ما وجد«، »ولبا�سه ما �ستر«، »وم�سكنه حيث 

اإّنها  فرا�سه«،  »والتراب  اإدام��ه«،  »والجوع  اأدرك«، 

لمحات دالة على نمط في العي�ض ُمْعِر�ٍض عن الدنيا 

ول  وزنا  لها  يقيم  ل  معا�سها،  �سرورات  اأب�سط  في 

وم�سكن،  وملب�ض  ماأكل  من  الحياة  لقوام  بال  يلقي 

يوؤثر  الحياة  في  مذهب  عن  كا�سفة  وم�سات  وهي 

ل  ال�سظف على النعيم، والم�سّقة على الراحة ويف�سّ
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الَق�َسَف على الترف والجوع على ال�سبع، يجري �سّد 

التّيار الغالب والو�سع ال�سائد، وي�ُسّق لنف�سه طريقا 

في الحياة ي�ُسّق على غيره اأن ي�سلكها.

على  العمل  ت��ق��ّدم  �سلوكية  تجربة  وه��ي   •
عند  قيمة  ف��ال  التنظير،  على  والتطبيق  النظر، 

�سقران لال�ستزادة من العلم، ول فائدة من النهم في 

طلبه مادام المق�سود منه ثمرته العملية، فلذلك لم 

يلتفت اإلى مريده الذي جاءه يطلب علمه من مكان 

موعظة  ت�سّمنت  ق�سيرة  بكلمة  زّوده  اأن  بعد  بعيد 

لعتقاده  انتظاره،  وطول  بابه  مالزمة  رغم  بليغة، 

باأّن تلك الموعظة التي �سمعها منه في البدء تكفي 

ثّم  ووعاها،  التلميذ  تمثَّلها  اإذا  المق�سود،  لبلوغ 

التعّجبي:  �سوؤاله  من  ذلك  نفهم  بمقت�ساها،  عمل 

لي�ض  �سقران  عند  فالعلم  �سمعت؟«  ما  كفاك  »وما 

تح�سيال نظرّيا للمعلوم ا�ستجابة لن�زعة في النف�ض 

تحّب الطالع على المجهول، واإّنما هو تقّبل للمعلوم 

اإلى  مبا�سرة  يف�سي  عميق  وفهم  ح�سن  وتمّثل  واع 

بالكلمات  ف���اإذا  الق��ت��داء،  وك��م��ال  التاأ�سي  ح�سن 

ينفعل  ال�سلوك،  توّجه  مر�سومة  خّطة  الم�سموعة 

التمثُّل  الجوارح، في�سير  لها  فت�ستجيب  القلب،  بها 

امتثال، والكالم اأفعال.

م��داوم��ة  اأّن  ذل��ك  ذوق��ي��ة،  تجربة  وه��ي   •
الريا�س�ة  ف�ي  وت�سم�يره  المجاه�دة  ع�لى  المري�د 

ل��ع��روج  يهّيئه  ك��م��ال  ت��ورث��ه   
��0�

وَت��ْح��ِل��ي��ة َت��ْخ��ِل��َي��ة 

كّل  ال���واردات،  وتجّلي  النفحات  وتلّقي  المقامات 

الإ�سارة  �سبيل  على  �سقران  كالم  اإليه  يومئ  ذلك 

ل الإجمال على  اإذ هو يف�سّ الهادية،  والّلمعة  الدالة 

التف�سيل ويوؤثر الإيجاز على الإطناب، فهل الخ�وف 

اإلى  ال�س�ائ���رين  من�ازل  من  اإل  والتوك�ل  وال�س�بر 

من  اإل  والأن�����ض  ال�س��وق  وه��ل   
��1�

الم�بين؟ الحق 

الع�الم�ين؟  رّب  طري��ق  اإل��ى  ال�س��الك���ين  اأح���وال 

لأوليائه  اهلل  من  منحة  اإل  بالحكم��ة  النط�ق  وهل 

الع��ارفين؟ 

الدنيا  ُمَتع  عن  الناأي  اأّن  في  �سك  من  وما 

وملب�ض  ماأكل  من  و�سهواتها  لّذاتها  عن  والتجافي 

وم�سكن وج�اه وم�ال و�سلط�ان قد اأ�سحى من لوازم 

اأمثال   من  كبار  مت�سّوفة  عن  الماأثورة  الت�سّوف 

ال�سرّي ال�سقطي )ت� 2�4 ه� / ��� م( اإذ يقول: »ل 

يكن  ول  �سيئا،  اأحدا  ت�سل  ول  �سيئا،  اأحد  تاأخذ من 

ت�راب  واأب��ي   ،
��2�

�سيئ�ا« اأح�دا  منه  تع�طي  ما  معك 

عن  عبر  الذي  م(   ���  / ه�   24� )ت�  ال�ن�خ��س�ب�ي 

كمال الزهد عند ال�سوفي في قوله: »الفقير ُقوُتُه ما 

 
��3�

ن���زل«، حيث  وم�سكنه  �ستر،  ما  ولبا�سه  وج��د، 

ومن هنا كان ارتباط الزهد بالفقر ونعت ال�سوفية 

.
��4�

اأنف�سهم بلقب »الفقراء«

هذه  بين  ظ��اه��را  ت�سابها  نْلحظ  اأّن��ن��ا  غير 

الأقوال ونظيراتها المروّية عن �سقران، في�سبق اإلى 

ال�سوفية  هوؤلء  عن  ناقل  مجّرد  �سقران  اأّن  الوهم 

على  يغلب  اأن  الطبيعي  ومن  الم�ساهير،  الم�سارقة 

نورهم،  من  وَيْقِب�ض  معينهم  من  ينهل  اأّن��ه  الظّن 

فقد كان الم�سرق َمْهد الت�سّوف وِجَهة العلم، ولكن 

بين  اأّن  نعلم  عندما  الوهم  ذلك  يتبّدد  ما  �سرعان 

مّما  ق��رن،  الن�سف  على  يزيد  ما  ووفاتهم  وفاته 

الذين  هم  يكونوا  اأن  ن�ستبعد  فال  المعادلة،  يقلب 

واأّن  �سيما  ل  مواعظه،  من  وا�ستفادوا  اأقواله  رووا 

ذا النون قد �ساَفَهُه و�سمع منه، فهو القناة التي من 

خاللها و�سلت حكمه البليغة ومواعظه الموؤثرة اإلى 

الم�سارقة.
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الم�سري  النون  ذي  عن  اأخرى  رواية  وفي 

على  مكث  اأن  بعد  �سقران  �سيخه  عن  حكاية  يقول 

يا   : لي  »فقال  خروجه:  ينتظر  يوما  اأربعين  بابه 

على  ع�سبها  باأكل  وا�ستعن  الأر���ض،  في  �ِسْح  فتى 

قر�سا،  ول  �سلة  اأحد  من  َتْقَبل  ول  الفر�ض،  اأداء 

العر�ض  عليه  َغًدا  َمْن  فا�ساأل  يقينك  �سعف  فاإن 

اأربعين  بابه  على  فاأقمت  دخ��ل،  ث��ّم   .
����

يعينك

يوما، فلّما خرج بعد انق�سائها قال لي: ما انتفعت 

قال:  الزيادة.  اأردت  قلت:  ؟  ب�سيء  الموعظة  من 

كّد  م��ن  ُك��ْل  فتى  ي��ا  و�ساأنق�سك،  ال��زي��ادة  اأردت 

بدينك،  تاأكل  ول  جبينك،  فيه  عرق  مّما  يمينك 

يعينك  باهلل  فا�ستعن  يقينك  ي�سعف  اأن  خفت  فاإن 

يدي  بين  موقفا  َغًدا  ولك  لي  اأّن  واعلم   ،) كذا   (

اإلى  يرحمك  من  ت�ْسُك  ول  اهلل  فاّتق  تعالى  اهلل 

اأربعين  بابه  على  فاأقمت  دخل  ثّم  يرحمك.  ل  من 

الموعظة  انتفعت من  ما  لي:  قال  فلّما خرج  يوما، 

اأهلها  ل�ست من  قال  الزيادة،  اأردت  ؟ قلت:  ب�سيء 

تكْن  لك  اهلل  ق�سم  بما  اْر�َض  فتى  يا  و�ساأنق�سك، 

من  تكن  اهلل  اأم��رك  ما  واّتبع  النا�ض،  اأزه��د  من 

من  تكن  عنه  اهلل  نهاك  عّما  واْنَتِه  النا�ض،  اأعبد 

.
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النا�ض« اأْوَرع 

بع�ض مالمح  لنا عن  يك�سف  الخبر  اإن هذا 

اأّول  فيه  نلحظ  اإذ  تربية،  �سيخ  باعتباره  �سقران 

على  حر�سه  م��دى  على  للوقوف  للمريد  اختبارا 

وقد  للتلّقي،  وا�ستعداده  بالتح�سيل  و�سغفه  الطلب 

من  ال�سفر  لأْواء  ال��ن��ون  ذي  بتج�ّسم  ذل��ك  ثبت 

من  الن��ت��ظ��ار  ط��ول  على  الجميل  و���س��ب��ره  ج��ه��ة، 

من  الأربعين  ع��دد  في  ما  يخفى  ول  ثانية،  جهة 

اإل��ى  ي�سير  بع�سها  ودي��ن��ي��ة،   
����

رم���زي���ة دللت 

،وي��ف��ه��م 
����

رب��ه م��ع   ÷ مو�سى  النبي  ميعاد 

من  م�ستلهم  وبع�سها  والكمال،  التمام  معنى  منه 

اأخل�ض  »من   :� الر�سول  اإلى  المن�سوب  الحديث 

اأربعين يوما ظهرت ينابيع الحكمة من  هلل العبادة 

ل�سان  ع��ل��ى  ي��ج��ري  ف��م��ا   ،
����

ل�����س��ان��ه« ع��ل��ى  قلبه 

�سقران بعد خلوة الأربعين يوما، هو م�سداق هذا 

العبادة،  في  الإخال�ض  ثمرة  فهو  تماما،  الحديث 

اإّن امتحان  ثّم  ل�سانية.  فهو حكمة قلبية في عبارة 

المريد �ِسَمٌة عادة ما تمّيز م�سايخ الت�سّوف الذين 

بلغوا مرتبة الولية، و�ساروا اأهال لتوجيه المريدين 

للموعظة،  ف��ت��اأّه��ل��وا  ال�سالكين،  ب��اأي��دي  والأخ���ذ 

ينابيع  األ�سنتهم  على  وج��رت  للتربية،  وانت�سبوا 

و�سّنهم  اأوقاتهم  على  حر�سهم  اأّن  ذلك  الحكمة، 

اإلى  يّتجهون  جعلهم  ما   - تقديرنا  في  ه��و-  بها 

التربوي  مجهودهم  يقع  حّتى  المريدين  تمحي�ض 

 ،
��0�

ث��م��رت��ه وتُجتنى  ك��ل��ه 
ُ
اأ ف��ي��وؤت��ي  مو�سعه،  ف��ي 

في  ال��م��ري��د  بلغه  م��ا  ي��راع��ي  ت��دّرج��ا  فيه  اإّن  ث��ّم 

يخرج  لأّن��ه  طريف،  ت��درج  وهو  وال�سلوك،  ال�سير 

اأدنى مراتب  عن الماألوف في تربية المريدين من 

ال�سلوك اإلى اأعالها، فهي ت�ساعدّية، فاإذا بنا في 

هذا الخبر مع تربية تبداأ من اأعلى درجات المعراج 

هذا  في  وهي  تنازلّية،  فهي  اأدناها،  اإلى  ال�سوفي 

وت�سع  ال�سالك،  تراعي حال  اإّنما  ذاك  اأو  الم�سلك 

وا�ستعدادات،  مواهب  من  يمتلك  ما  العتبار  في 

وما لديه من ُقًوى وطاقات، فلذلك كانت الموعظة 

بل  الرغبة،  قدر  على  تكن  ولم  الموهبة،  قدر  على 

ُه  كانت على نقي�سها، فكّلما ا�ستزاد ذو النون َنَق�سَ

�سيوخ  به  يتمّيز  ما  اإلى  اإ�سارة  هذا  وفي  �سقران، 

ببواطن  معرفة  من  للتربية  الموؤّهلون  الت�سوف 
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نفو�ض مريديهم، وما يتمّتعون به من دّقة الحد�ض، 

النون  تلميذه ذي  اإلى دخائل  ينظر  كاأنما  ف�سقران 

جاء  الذي  العلم  لأّن  اإل  ذاك  وما  رقيق،  �ِسْتٍر  من 

على  فيه  ل  ُيَعوَّ نظريا  علما  لي�ض  النون  ذو  يطلبه 

ل فيه على  �سعة التح�سيل، واإّنما هو علم عملّي ُيَعوَّ

النفو�ض،  وتطهير  القلوب  و�سفاء  الجوارح  امتثال 

بلغ  لمن  موجهة  الأول��ى  الن�سيحة  كانت  فلذلك 

المراتب العليا في الطريق اإلى اهلل، فالإحالة فيها 

ال�سرب  نطاق  تتجاوز  »ال�سياحة«  م�ف�ه�وم  ع�لى 

في  الأ�سفار  وكثرة  قرار،  بال  الأر���ض  مجاهل  في 

اإلى  الإ�سارة  اإلى  ا�ستقرار،  بال  والقفار  البراري 

م�ستمّرا  بحثا  باعتبارها  العميق  الروحاني  معناها 

عن التجّليات الإلهية في الوجود. وما من �سك في 

قطع  قد  يكون  اأن  بعد  اإل  للمريد  ُيَتاح  ل  ذلك  اأّن 

مرتبة  اإل��ى  الو�سول  لأّن  علّية،  �سوفية  مقامات 

نهايات  اإلى  بال�سرورة  يف�سي  الإلهي  التجّلي  تمّلي 

ال�سهود  بوحدة  ال�سعور  حيث  الروحي،  المعراج 

التجربة  ذروة  باعتبارها  الوجود  وحدة  اإلى  ُي�ْسِلم 

بلغ  من  اأّن  الطبيعي  وم��ن 
 

.
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برّمتها ال�سوفية 

من  العالية  المن�زلة  وه��ذه  الرفيعة  المكانة  هذه 

القتراب من الجناب الإلهي ل يلتفت اإلى الأغيار، 

فلذلك ُدعي اإلى الإعرا�ض عن ال�ستغال بالك�سب، 

اإلى  التوجه  اإّن  بل  قوتا،  الأر���ض  بع�سب  والكتفاء 

البدن  لحفظ  اإل  لي�ض  الأر���ض  نبات  من  القتيات 

الإعرا�ض  اإلى  ُدِعي  كما  الفر�ض،  اإقامة  اأجل  من 

كانت  م��ا  كائنا  م�ساعدتهم  ورف�����ض  النا�ض  ع��ن 

عطية اأم قر�سا، فهذه المرحلة من القرب تقت�سي 

القهار،  الواحد  في  للفناء  تمهيدا  الأغ��ي��ار  فناء 

فمن ثّم كان مدار الدعوة على الإقبال بُكْنه الهّمة 

يكون  واأن  �سواه،  ما  اإلى  اللتفات  وعدم  اهلل  على 

اهلل هو الم�ستعان كّلما األ�ّم بال�سالك �سعور ب�سعف 

اليقين. اإّنها الدرجة التي َيْنَجِمُع فيها هّم ال�سالك 

في رّبه، فيفنى عن كّل ما �سواه، وين�سغل به عن كّل 

وتوّحد  للنا�ض،  اعتزال  اإل  ال�سياحة  ما عداه. وهل 

التجّليات،  وتاأّمل في  الخلوات،  وتدّبر في  بالذات، 

في  وذاك  للنفحات،  وارتقاب  للواردات؟  وانتظار 

اأن  العارفون  »اأبى  وقد  العارفين،  مقام  الحقيقة 

للنظر  والالفت   
��2�

اهلل«. غير  قلوبهم  في  يكون 

ي�ست�سحب  بقي  الرفيع  ال�سوفي  المقام  هذا  اأّن 

ال�سوفّية  غالة  زعمه  ما  بخالف  الفرائ�ض،  اأداء 

في  اأّن  غير  الطور،  هذا  في  التكاليف  �سقوط  من 

التعامل  ورف�ض  عنهم  والإعرا�ض  النا�ض  اعتزال 

ا  غلوًّ الأر�ض  ع�سب  من  بالقتيات  والكتفاء  معهم 

الجتماع  وطبيعة  الدين  مقا�سد  يخالف  ظاهرا، 

وت��وج��ي��ه ال��ر���س��ول � ال���ذي ه��و ال��م��ث��ل الأع��ل��ى 

عنه  ُيْرَو  األم  عاّمة،  وللم�سلمين  ة  خا�سّ لل�سوفية 

على  وي�سبر  النا�ض  يخالط  الذي  »الموؤمن  قوله: 

ي�سبر  ول  النا�ض  يخالط  ل  الذي  من  خير  اأذاهم 

.
��3�

اأذاهم« على 

اأّن  على  دّل��ت  فقد  الثانية  الن�سيحة  اأم��ا 

دع��اه  ال��ت��ي  الرتبة  تلك  اإل��ى  ي�سل  ل��م  ال��ن��ون  ذا 

الزيادة  »اأردت  ل��ه:  ق��ال  اأن��ه  بدليل  اإليها  �سيخه 

الموعظة  تخفيف  ال�سيخ  قّرر  واإنما  و�ساأنق�سك«، 

لأّن مجّرد ا�ستمرار ذي النون في البقاء اأمام باب 

اأّنه  دليل على  المواعظ  المزيد من  ينتظر  �سقران 

لي�ض اأهال للدرجة التي ر�ّسحه لها، فلو كان ي�سلح 

ن�سيحة  لأّنها  مبادرا،  بها  العمل  اإلى  لأ�سرع  لها 

لما  النون  ذو  �ساح  ولو  ال�سياحة،  قوامها  عملّية 

عمل  من  بالتك�ّسب  يو�سيه  اأن  اإل��ى  �سيخه  احتاج 
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اليدين وينهاه عن الأكل بدينه، فالن�سيحة الأولى 

واأّم���ا   ،
��4�

ال�����س��وف��ي بمعناه  ال��ت��وّك��ل  ف��ي  اأْوَغ�����ُل 

للك�سب،  العادية  الأ���س��ب��اب  ت��راع��ي  فهي  الثانية 

واأن  ب��اهلل،  معّلقا  القلب  يكون  اأن  على  وتحر�ض 

اليقين،  �سعف  من  الخوف  عند  الموئل  هو  يكون 

ل. ال�ُم�َعوَّ وعليه  ال�ُم��ْسَتكى  اإليه  يكون  واأن 

ذا  اأّن  على  دّل��ت  فقد  الثالثة  الموعظة  اأم��ا 

مرحلة  ف��ي   - �سيخه  ن��ظ��ر  ف��ي   - زال  م��ا  ال��ن��ون 

والورع  والعبادة  الزهد  اإلى  الدعوة  ففي  البدايات، 

ال�سوفية،  التجربة  مقّدمات  اأمام  اأّننا  اإلى  اإ�سارة 

ال��رزق  من  اهلل  ق�سم  بما  الر�سا  اإل��ى  ال��دع��وة  اإذ 

مّما  نواهيه هو  والنتهاء عن  اأوامر اهلل  اّتباع  واإلى 

ل  ولعلّنا  مكان.  كّل  في  العادي  الم�سلم  اإلى  ه  ُيَوجَّ

في  نرى  اأّننا  زعمنا  اإذا  بالع�سف  الن�ض  ناأخذ هذا 

في  خلدون  ابن  فعله  بما  اإرها�سا  الثالث  مواعظه 

رّتب  الم�سائل عندما  لتهذيب  ال�سائل  �سفاء  كتابه 

المجاهدات الالزمة للطريق ال�سوفي في: »مجاهدة 

الموعظة  تنا�سب   - نرى  فيما  وه��ي-   
����

التقوى«

من  فهو  والنهي،  الأمر  امتثال  قوامها  لأّن  الثالثة، 

اأركانها فمّما عّرفت به التقوى اأّنها العمل بالتن�زيل. 

وال   
����

ال�ستقامة« »مجاهدة  فتنا�سب  الثانية  واأّما 

اإل بالك�سب الحالل وال�ستعانة بذي الجالل.  تكون 

اأ�سبه ما تكون ب�»مجاهدة الك�سف  واأّما الأولى فهي 

التخريج  ه��ذا  لنا  ا�ستقام  ف���اإذا   
����

والّط������الع«،

اأمكن اأن نرى في المروّي من كالم موردًا من اأبرز 

موارد ال�ستلهام التي قد يكون َمَتَح منها ابن خلدون 

ا من م�سادر  مهمًّ كونه م�سدرًا  اإلى جانب  وغيره، 

�سوفية الم�سرق.

الثالثة،  الأع���الم  ه���وؤلء  عند  وقفنا  واإن��م��ا 

م�ساهير  من  لأّنهم  اأخبارهم،  من  نماذج  وحّللنا 

زّهاد القيروان ومت�سّوفتهم من جهة، ولأّن المروّي 

من اأخبارهم يك�سف عن مقدار اإ�سهام القيروان في 

ب�ِسَيرهم  طبعوا  كبار  باأعالم  الت�سّوف  حركة  رفد 

باأقوالهم  باإفريقية عموما، فكانوا  ال�سوفية  الحياة 

واأفعالهم نماذج اقتداء وكانوا ب�سلوكهم واأخالقهم 

مثال ُيحتذى، وبذلك اأ�سهموا في ن�سر الت�سّوف في 

والمغرب،  اإفريقية  لي�سمل  نطاقه  وتو�سيع  القيروان 

اأّن  على   
����

ال��م�����س��رق، اإل��ى  امتّد  تاأثيرهم  اإّن  بل 

هذا الإ�سهام عند هوؤلء الأعالم يطغى عليه الجانب 

العملي ال�سلوكي من الت�سّوف باعتباره تجربة ُتعا�ض 

ومذهبا  ُتنتهج  الحياة  في  وطريقة  ُتمار�ض  وفكرة 

اأخبارهم  ف��ي  نعدم  ل  كّنا  واإن  ُيّتبع،  العي�ض  ف��ي 

اأّنهم  عن  كا�سفة  وب��وارق  داّل��ة  ولوائح  بادية  لوامع 

ونهلوا  الت�سّوف مقامات عالية  بلغوا في طريق  قد 

اأّنهم  غير  �سافية،  م�سارب  الت�سوف  مذاقات  من 

لم ين�سرفوا اإلى تدوينها، ولم يقبلوا على �سرحها، 

فلم يبرز منحاهم الفكري ال�سوفي على نحو وا�سح 

�ن الق�سمات، فكان ت�سّوفهم اإلى ال�سلوك  المعالم ب�يِّ

العملي اأقرب منه اإلى التفكير النظري والتعبير عن 

الذوق القلبي.

 والحّق اأّن القيروان كانت تُعّج باأمثال هوؤلء 

مّمن ي�سيق النطاق عن الوقوف المطّول مع اأخبارهم 

التي حفظت لنا نماذج من اأقوالهم وِفعالهم واأنماطا 

الخالق  عبد  هوؤلء  ومن  وخ�سالهم،   �سلوكهم  من 

كان  وق��د   
����  

) م   �2�  / ه���   210 ت���   ( ال��ق��ت��ات 

�سّنه  حداثة  منذ  عرف  علي،  بن  ل�سقران  معا�سرا 

فقد  ال�سلطان،  عن  والنقبا�ض  للعبادة  بالنقطاع 

اأنه  رغم  الأغلب،  بن  اإبراهيم  الأمير  عطايا  رف�ض 
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الفقر دائم الخ�سا�سة، وقد ذاع �سيته  كان �سديد 

اأحد  يون�ض  بن  �سهل  فيه  فقال  الم�سرق  بلغ  حتى 

�سلحاء م�سر: »لو اأّن عبد الخالق في بني اإ�سرائيل 

.
��0�

ل�سّوروه في كنائ�سهم«

 2�1 ت�   ( غلبون  بن  عقال  اأب��و  ه��وؤلء  ومن 

في  ب��ال��ق��ي��روان  »ن�����س��اأ  وق��د   ،
��1�  

) م   �04  / ه��� 

ملوك  الأغلب  بني  من  كان  لأّن��ه  عظيمة،  رفاهية 

زمانه  في  يكن  لم  المجون،  �سديد  فكان  اإفريقية، 

اأن تاب وارعوى، وتجّرد من  اإلى  اأ�سّد مجونا منه، 

حتى  واجتهد،  جّد  ثّم  يفنى،  فيما  وزه��د  الدنيا، 

ثّم   ،
��2�

ال���زّه���اد« واأفا�سل  العّباد  كبار  من  ك��ان 

له  وكانت  الم�سرق)...(  اإلى  القيروان  »من  رحل 

اإلى  الحرم  لزم  ث��ّم  و�سياحات   ريا�سات  هناك 

تجربة  عا�ض  اأّن��ه  على  ي��دّل  فهذا   .
��3�

م����ات« اأن 

ومجاهداتها  بريا�ساتها  وتمّر�ض  عميقة  �سوفّية 

واجتنى من ثمرات �سياحاتها وارتقى في مدارجها 

األ�ّحت  اأخته  اأن  ُيروى  اإذ  العارفين،  حتى �سار من 

اإلى  يرجع  اأن  ترجوه  والمكاتبات  بالر�ُسل  عليه 

كنت  ما  لها:  »قل  ر�ُسِلها:  لأح��د  فقال  القيروان، 

بلد ع�سيت  اإلى  واأم�سي  بلدا عرفت اهلل فيه  لأَدَع 

.
��4�

اهلل فيه«

�سعره  �سّمن  اأّن��ه  غلبون  ابن  به  تمّيز  ومّما 

بع�ض مالمح تجربته الروحية، فمّما ُيروى اأّنه  قاله 

عند توبته: )من ال�سريع(

�������ْد ����سَ ���ِب���ي���َل ال���رَّ �����َر ِب����اْل����َق����ْل����ِب ����سَ ْب�����������سَ
َ
اأ

ْه����������������َل َم������ًع������ا وال������َ�َل�������������ْد
َ
َف������َب������اَي������َن الأ

�������������ِه وَج�������������دَّ ف�������ي ال�����������س�����ْي�����������ِر اإل�����������ى ربِّ

َب������������ْد
َ
�����ًرا َي������ْط������ُل������ُب ُم������ْل������َك الأ �����مِّ ُم�����������سَ

ْق�����َط�����اِرَه�����ا
َ
�������اَرِت ال�����دْن�����َي�����ا ِب�����اأ َق�������ْد ��������سَ

 
�85�

������َرْد ���ْج���ِن َف���ِم���ْن���َه���ا �������سَ َع����لَ����ْي����ِه َك���ال�������سِّ

والمظنون عندنا اأّن هذه الأبيات قد قيلت في 

والمفاهيم  العبارات  من  تت�سّمن  لأّنها  لِحٍق،  طور 

هو  ال��ذي  التوبة  مقام  نطاق  يتجاوز  ما  ال�سوفية 

الب�سيرة  اإل��ى  الإ���س��ارة  ذلك  فمن  الطريق،  بداية 

التجربة  واإل��ى  بالقلب«،  »اأب�سر  قوله  في  القلبية 

اإلى  الطريق  في  �سيرا  باعتبارها  برّمتها  ال�سوفية 

اهلل في قوله: »وجّد في ال�سير اإلى رّبه« وال�سعور باأّن 

تحول  للروح،  �سجن  واّت�ساعها  رحابتها  على  الدنيا 

بينها وبين تحقيق اأق�سى غايات القرب من الجناب 

هذا  اأبعد  وما  بالموت،  اإل  يكون  ل  ما  وهو  الإلهي، 

المعنى الذي توحي به العبارة عن اأجواء البدايات، 

وما اأقربه من لطائف النهايات! 

فهذه مجّرد نماذج دالة على اأّن اأهل القيروان 

في  ُذِكر  ما  يْدعمها  بالت�سوف،  عهد  قديمي  كانوا 

القيرواني  اهلل  عبد  بن  ربيع  �سليمان  اأب��ي  ترجمة 

 » »ال�سوفي  ب���  نعته  م��ن  م(   �11  / ه���   2�� )ت��� 

به  ُخ�ّض  قد  لقب  وهو   
����

ال��وق��ت« ب�»�سيد  وتلقيبه 

ال��دّب��اغ  اإط���الق  ، وم��ن ذل��ك 
����

ال�����س��وف��ي القطب 

.
����

ا�سم »البدل« على يزيد بن رباح اللخمي

ال��زه��دّي��ة  ال��ت��ج��ارب  اأّن  ل��ن��ا  ا���س��ت��ب��ان  ل��ق��د 

والروحّية لعباد القيروان قد تجاوزت اإطار اإفريقية 

ليذيع �سيتها م�سرقا ومغربا، ولت�سبح بدورها نماذج 

ُتحتذى واأمثلة ُتحاكى واأ�سوة ح�سنة ُيقتدى بها.

ال��ت��ي عرفتها  ال��زه��د  ح��رك��ة  راف��ق��ت  وق��د 

وال�سماع  الذكر  لمجال�ض  دائبة  حركة  القيروان 

اأحاديث  فيها  وُتْتلى  القراآن،  فيها  ُيرتَّل  كان  التي 

الرقائق،  اأ�سعار  فيها  وُتن�سد  والإر���س��اد،  الوعظ 
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والتعّبد  ال��زه��د  ح��ي��اة  تجذير  ف��ي  ذل��ك  فاأ�سهم 

وتعميق التجاه الروحي واإ�ساعته بين النا�ض، فكان 

اإلى  التعبدية  ال�سعائر  ظاهر  تجاوز  اإلى  الن�زوع 

و»تمّثالت  راقية  وجدانّية  ثمرات  من  تت�سّمنه  ما 

م�ساجد  ذل��ك  على  و�ساعدت   .
����

ع��ال��ي��ة« روحية 

ال�سبت«  »م�سجد  ومنها   
��0�

ال�سبعة، ال��ق��ي��روان 

كما  الخ�سو�ض،  وج��ه  على  الخمي�ض«  و»م�سجد 

ال�سبت«  ب�»م�سجد  �سمي  واإنما  الدباغ.  ابن  يذكر 

ال�سبت...،  يوم  الرقائق  فيه  يقروؤون  كانوا  »لأّنهم 

كاأبي  والعلماء  وال�سالحون  اهلل  اأولياء  ويح�سره 

اأث��ر  ويبقى  م(،   �44  / ه���  )ت����333  ال��ل��ّب��اد  بكر 

وك�������ان 
��1�

الآت���ي«، ال�سب��ت  اإل���ى  ف��ي��ه��م  ال��وع��ظ 

ال��م��ت��ع��ّب��دون وال�����س��ال��ح��ون »ي��ح�����س��رون��ه ب��ال��وق��ار 

ال�سدقة  وكثرة  الدمعة  وُغزر  والخ�سوع  وال�سكينة 

وال���م���ع���روف، وك���ان���وا ي��ق��ول��ون ف��ي��ه اأ���س��ع��ار اأب��ي 

ف���ي ال��زه��د وال��م��واع��ظ واأه�����وال ي��وم 
��2�

م���ع���دان

اأولياء اهلل تعالى ويرّكبون عليها  القيامة، و�سفات 

وكان  وال��خ��وف،  الحزن  طريق  على 
��3�

اأعمالها،

ا�ستراحوا  �سمعوها  اإذا  وال�سالحون  المتعّبدون 

وان�سرفوا  نفو�سهم،  وان�سرحت  بقلوبهم،  اإليها 

.
��4�

منه وهم محزونون نادمون«

الروحية في  للحياة  وهكذا برز م�سار جديد 

القيروان اأ�سحى فيه الت�سوف تجربة روحّية قوامها 

اأق�سى  اإلى  بناء ال�سخ�سّية ال�سوفّية والو�سول بها 

من  ولعّله  غاياته.  واأبعد  الروحي  المعراج  نهايات 

المفيد اأن ن�سير اإلى اأّن بع�ض المت�سّوفة القيروانيين 

الأوائل قد اهتّموا بت�سوير تجاربهم الروحية �سعرا، 

اهلل  عبد  اأب��و  قالها  التي  الأبيات  هذه  ذلك  ومثال 

الإلهي  الحّب  في  ال�سوفي   �سهل  اأب��ي  بن  محمد 

منه:  واقتبا�سه  الحالج  ب�سعر  تاأّثره  يتجّلى  وفيها 

)من الب�سيط(

�����ِت�����ِه َم��َح��بَّ ِف����ي  ُف����������ؤَاِدي  َذاَب 
َ
اأ َم�����ْن  َي����ا 

ْح�����َس�����اِئ��ي 
َ
���اَر ِف���ي َق��ْل��ب��ي َواأ �����َرَم ال���نَّ ������سْ

َ
َواأ

َك���ِب���ِدي ِف���ي  ُك���ْن���َت  اإِل  َذَك�����ْرُت�����َك  اإِْن  َم���ا 

ْح�����َس�����اِئ��ي
َ
��ِع ال��ْم��اِء ِم���ْن َق��ْل��ِب��ي َواأ ِب��َم��ْ����سِ

ِب���ِه�������ْم ���������رُّ  �����سَ
ُ
اأ َق��������ْ�ٍم  ِف�����ي  َذَك������ْرُت������َك  َول 

ْح��������َس�����اِئ��ي
َ
اأ َب����ْي����َن  َل���ِه���ي���ًب���ا  َوَج���������ْدُت  اإِل 

ِب�����ُس��ْرِب ال��م�����اِء ِم���ْن َع��َط�����ٍس َن��ِع��ْم��ُت  َول 

�95�
اْل���َم���اِء ِف��ي  ِم��ْن��َك  اإِل َوَج�����ْدُت َخ��َي��اًل 

2- من معالم �لتنظير:

ال�سوفي  الخطاب  على  الغالب  ك��ان  لئن 

في  اأثرها  وبيان  الروحية  التجربة  اإيثار  القيرواني 

الإلهية،  الحقائق  وتلقي  ال�سوفية  المعرفة  توليد 

التعبدية  التجربة  بين  التفاعل  قوامه  منهج  وه��و 

واإطالة الفكرة التاأملية في العبارة القراآنية، ابتغاء 

الروحية،  ومعانيها  الإ�سارية  دللتها  اإلى  الو�سول 

فكّلما تعّمقت التجربة اّت�سعت دائرة الفهم، واغتنت 

التراجم  كتب  في  ذل��ك  وظهر  الّلدنية،  المعرفة 

واأدعيتهم  ال�سوفّية  اأق��وال  من  �سذرات  �سكل  في 

لالإ�سهام  غيابا  يعني  ل  ذل��ك  ف���اإّن  ومواعظهم، 

ال�س�وفي، فقد ظهر  الف�ك�ر  القيرواني في  النظري 

الق�ي�رواني  ال�س�ق�ّلي  الرحم�ن  عب�د  ال�قي�روان  في 

غزير  وك����ان   
����  

م(  ��2  / ه���   3�2 ب��ع��د  )ت���� 

القيروانيون،  كتبه  ما  اإلى  قيا�سا  ال�سوفي  التاأليف 

الدللة  »كتاب  التنظيري  الطابع  ذات  اآثاره  واأهّم 

مجموع  وه��و   
����

اإل����ي����ه«، ال��دع��اء  واآداب  اهلل  ع��ل��ى 

وطالبي  المريدين  اإلى  بها  توّجه  مبا�سرة  خطابات 
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ح فيها باأ�سلوبه الخا�ض  الحق و�سالكي الطريق يو�سّ

مفاهيم اأ�سا�سية مّت�سلة بالولية والمعرفة الذوقية 

من  تخلو  ل  متنّوعة  مرجعيات  خالل  من  ال�سوفية 

اإ�سالحّية  اأبعاد حجاجية ومقا�سد تعليمّية وغايات 

الأ����س���رار  ف���ي ع��ل��م  »الأن���������ار   وك��ت��اب 
����

ن��ق��دّي��ة 

باأنواع  »اأتى فيه  الدّباغ  ومقامات الأب��رار« قال عنه 

على  فيه  اأْرَب��ى  ما  الت�سّوف  واأ�سرار  المعارف  من 

واألطف  عبارة  باأبدع  الجليلة  المعاني  وفيه  غيره، 

.
����

اإ�سارة«

تنظيرية  ن��زع��ة  ذا  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يكن  ول��م 

ال�سوفية  الآراء  م��ن  م��زي��ج  ه��و  واإّن��م��ا  خال�سة، 

والمواعظ الروحّية، ويمكن اأن نعتبر ال�سقّلي مّمن 

ال�سوفي  الخطاب  �سياغة  في  وافر  بحّظ  اأ�سهموا 

وتت�سح  موا�سيعه  تت�سكل  ب��داأت  ال��ذي  الإ�سالمي 

ق�ساياه، فقد كانت عبارة الأنوار محورّية في كتابه، 

وهي التي �ستتطّور لحقا مع الغزالي ) ت� ��� ه� / 

وال�س�ه�روردي   
�100�

الأن���ار  م�سك�اة  في   ) م   1111

 
�101�

ال���ن����ر ه��ي��اك��ل  ف��ي   ) م   11�1  / ه���   ��� ت���   (

وابن �سبعين ) ت� ��� ه� / 12�0 م ( في الر�سالة 

في   �  142�  / ه�   �0� ت�   ( والجيلي   
�102�

ال��ن���ري��ة

.
�103�

الإ�سفار عن ر�سالة الأن�ار

الهجري  ال�سابع  ال��ق��رن  اآخ��ر  ف��ي  ب��رز  وق��د 

ال�ق�ي�رواني  الدب�اغ  ابن  الميالدي  ع�سر  الثالث   /

)ت���� ه� / ��12 م( فاأّلف بالإ�سافة اإلى التراجم 

طابع  ذا  كتابا  القيروان  لمت�سوفة  و�سعها  التي 

ومفاتح  القل�ب  اأن����ار  م�سارق  عنوانه:  تنظيري، 

الحّب  عن  للحديث  مّح�سه   
�104�

ال��غ��ي���ب، اأ���س��رار 

ومقاماتهم  ال�سوفية  ب��اأح��وال  عالقته  في  الإلهي 

في  الأث��ر  عظيم  له  وك��ان  ومواجدهم،  ومعارفهم 

لبن   
�10��

ال�سريف بالحب  التعريف  رو�سة  كتاب 

الخطيب ) ت� ��� ه� / ��12م ( 

ولم ينل كتاب الدّباغ هذا - في راأينا - من 

عناية الدار�سين ما هو به جدير، ففيما عدا بع�ض 

 
�10��

���ا، ��ا ل َغ���َر����سً الإ����س���ارات ال��ت��ي ت��ذك��ر َع��َر���سً

الكتاب،  لهذا  معّمقة  �ساملة  درا�سة  على  نعثر  لم 

فاإّننا  عنها،  ي�سيق  المقال  ه��ذا  نطاق  ك��ان  ولّما 

�سنقت�سر على الإلماع اإلى بع�ض ما راأيناه فيها من 

البحث  الإ�سافة في مجال  الطرافة ومالمح  معالم 

اإ�سهاما ذا بال في  نعّده  الت�سّوف مّما  النظري في 

لأحد  فيه  الف�سل  كان  الإ�سالمي،  الت�سوف  اإغناء 

التمثيل  �سبيل  على  القيروان  في  المت�سّوفة  اأعالم 

والتقريب ل الإحاطة وال�ستيعاب.

فمّما يلفت النظر في هذا الكتاب اأنه - على 

ق�سره واقت�سابه - عالج ق�سايا الت�سّوف معظمها 

لم يكد يغادر منها �سيئا، اإّنه كتاب في غاية الإيجاز 

دللّية  كثافة  ذي  خطاب  في  يغ  �سِ قد  والكتناز، 

ملحوظة، فلئن كان مو�سوعه هو المحّبة، فاإّن هذه 

الرحابة  من  هو  جامعا،  مفهوما  اأ�سحت  المحبة 

بحيث و�سع الطريق ال�سوفي بمجاهداته ومقاماته 

الروؤية  لهذه  واعيا  الدّباغ  ابن  كان  وقد  ونهاياته، 

�سعى  ولذلك  المحبة،  في  الت�سّوف  تخت�سر  التي 

ذلك  فمن  كتابه.  ثنايا  في  عليها  ال�ستدلل  اإل��ى 

المقامات  جميع  اأ�سل  هي  المحّبة  اأّن  »اعلم  قوله: 

فهي  تحتها،  مندرجة  كّلها  المقامات  اإذ  والأحوال، 

كالإرادة  ثمراتها،  من  ثمرة  واإّما  اإليها،  و�سيلة  اإّما 

وال�سوق والخوف والرجاء والزهد وال�سبر والتوحيد 

 ف��ال��م��ح��ّب��ة ب��ه��ذا الع��ت��ب��ار هي 
�10��

وال���م���ع���رف���ة«،

الغاية  وه��ي  وم��داره��ا،  ال�سوفّية  التجربة  قطب 
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ومنتهى  المطلوب  ق�سارى  وهي  اإليها،  تجري  التي 

مقامات  ال�سوفي  الطريق  ك��ان  ف��اإذا  المرغوب، 

ال�سائرين  وَمَراقي متفاوتة، هي »منازل  مت�ساعدة 

الجتهاد  مقدار  على  ينالونها  المبين«  الحق  اإل��ى 

ومدى الرتيا�ض، تتخّللها اأحوال متباينة هي نفحات 

المقامات  كانت  ث��ّم  وم��ن  ربانية،  وواردات  اإلهية 

مكا�سب والأحوال مواهب، فاإّن المحّبة تخت�سره، اإذ 

ل تعدو المقامات والأحوال - على كثرتها وتنّوعها - 

اأن تكون و�سيلة تف�سي اإليها، فمقام التوبة مثال وهو 

اأّول مقامات الت�سوف - هو الج�سر ال�سروري الذي 

ومن  الت�سوف،  في  للدخول  عبوره  ال�سالك  يلزم 

اإلى  وتدريج  بثبات  ال�سوفي  الطريق  في  ال�سير  ثّم 

عرف  فاإذا  الماأمول،  غاية  فهي  المحبة  بلوغ  حين 

اأحوال  من  يعتريه  ما  ف��اإّن  ووجدانا،  ذوقا  المحبة 

من  هو  اإّنما  وال��رج��اء،  والخوف  كال�سوق  متنوعة 

ثمرات المحّبة. فما من �سيء في الت�سّوف اإل وهو 

نتائجها،  نتيجة من  واإما  اإّما مقّدمة من مقّدماتها 

اأمر  ومن ثّم موقعها المركزي من الت�سوف، وهذا 

ُتغوفل عنه!

اإلى  تحتاج  غام�سة  الفكرة  هذه  كانت  ولما 

»ومن  بقوله:  تو�سيحها  اإلى  عمد  فقد  بيان  مزيد 

الدليل على اأّن المحبة م�ستملة على جميع المقامات 

والأحوال اأّن الإن�سان ل يحّب محبوبا اإّل بعد العلم 

عنده  العلم  هذا  يتاأّكد  ثم  المحبوب،  ذلك  بكمال 

فيكون معرفة، فتنبعث عن ذلك الإرادة ثّم ال�سوق 

اإلى جمال هذه الذات، ثّم يلزم عن المحبة ال�سبر 

اأثناء ذلك خوف  على �سدة الطلب، وينبعث له في 

الحجاب ورجاء القرب والو�سال، ثّم تثمر المحّبة 

فيما  وال��زه��د  المحبوب،  م��راد  بجميع  الر�سى 

ب�سفات  انفراده  اأعني  وحدانيته،  واعتقاد  �سواه، 

الأمور  واإ�سناد  فاإّن ما �سواه عدم مح�ض،  الكمال، 

كّلها اإليه بالتفوي�ض له والتوّكل عليه. واأما الأحوال 

والقب�ض  والب�سط  الأن�ض  للمحّبة، فهي مثل  التابعة 

والم�ساهدة  والبقاء  والفناء  والهيبة  والمراقبة 

�سواء كانت  له،  كّلها مرادة  فاإنها  الأحوال،  و�سائر 

المحّبة  با�ستمال  فالقول   
�10��

لح��ق��ة«. اأو  �سابقة 

التي  الأطروحة  والأحوال هو  المقامات  على جميع 

وال�ستدلل  عنها  للدفاع  كتابه  الدّباغ  ابن  �سّخر 

هذا  وفي  وجاهتها،  على  والبرهنة  �سّحتها  على 

ال�ساهد الذي اأوردنا �سرب من ال�ستدلل ال�سب�ب�ي 

الأ�سباب  من  �سل�سلة  اإي��راد  على  قائم  التالزمي 

تترّتب  فالنتيجة  المتوالدة،  والنتائج  المترابطة 

اإل��ى  نف�سها  النتيجة  ت�ستحيل  ث��م  ال�سبب،  على 

ومنطق  تالزمية  عالقة  في  اأخ��رى،  لنتيجة  �سبب 

المحبوب  بكمال  فالعلم  تعاقب�ي:  تراتب�ي  �سب�ب�ي 

ذلك  تاأّكد  اإذا  حّتى  حّبه،  على  الباعث  ال�سبب  هو 

تلك  ت��ورث  وعندئذ  معرفة،  ���س��ار  ور���س��خ  العلم 

�سوق  عنها  وينبعث  المحبوب،  اإلى  توقا  المعرفة 

ولقائه  لقربه  الطلب  ي�ستّد  ثّم  ومن  جماله،  اإل��ى 

وكماله  جماله  بدائع  في  تفّكر  ف�»من  وو�ساله، 

ومن 
�10��

اإل���ي���ه«،  و�سوقا  ل��ه  محّبة  نف�سه  ط��ارت 

�سّدته،  على  ال�سبر  الطلب  على  الحر�ض  ل��وازم 

حال  يكون  وهكذا  متاحا،  مي�سورا  لي�ض  و�سله  لأّن 

والرجاء  الو�سال  في  الطمع  بين  متوّترا  المحّب 

ال��ح��ج��اب وخ�سية  م��ن ج��ه��ة، وخ���وف  ال��ق��رب  ف��ي 

في  المحّب  اجتهد  ف��اإذا  اأخ��رى،  جهة  من  البعاد 

محبوبه  مر�ساة  في  وتفانى  لها  وت�سّمر  محّبته 

فتجاوز  ُعدا،  �سُ الحّب  معارج  في  عندئذ  ارتقى 

اإلى  والرجاء  الخوف  بين  المتقّلبة  الأح��وال  تلك 
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وهو  الر�سى  مقام  وذاك  وقرارها،  النف�ض  �سكون 

يعني التماهي بين اإرادة المحب واإرادة المحبوب، 

دائم  بمراد محبوبه،  الر�سى  دائم  الحّق  فالمحّب 

�سواه، كيف ل وهو معتقد وحدانيته ؟  الزهد فيما 

اأّن  ي�ست�سعر  وهكذا  الكمال.  ب�سفات  انفراده  اأي 

اإنكار  بمعنى  ل  مح�ض،  عدم  المحبوب  �سوى  ما 

واإّنما  الظاهر،  العيان  الخارج وجحود  الأ�سياء في 

اإذ  بذاته،  له  قيام  ل  المحبوب  �سوى  ما  باعتبار 

ب��اإم��داده،  اإل  له  بقاء  ول  ب��م��وله،  اإل  له  وج��ود  ل 

اأعماق  في  التوحيدية  المعاني  هذه  ر�سخت  ف��اإذا 

عنها  نتج  الوجدان  و�سميم  النف�ض  وقرارة  القلب 

بال�سرورة تفوي�ض الأمر اإليه والتوّكل في كل �سيء 

عليه.

اأما الأحوال فهي من لوازم المحّبة، ذلك اأّن 

حال المحّب مع المحبوب يترّدد بين اأن�ض يحمل على 

الب�سط وقب�ض يحمل على الهيبة، وفناء في المحبوب 

عنها  ين�ساأ  وما  جماله  لأن��وار  وم�ساهدة  به  وبقاء 

 ت�سيق 
�110�

م��ن ط��رب روح��ان��ي واب��ت��ه��اج ق��د���س��ي

العبارة عنه لدقة معناه عن الأفهام، واعتيا�سه عن 

اإل رمزا وتلويحا، وما ذاك  الأذهان، وتعذر �سرحه 

اإل لأّن »المحّبة األطف الأ�سياء، فاإذا ُك�سيت الألفاظ 

فقد   - الكثيف  الح�ض  عالم  من  وهما   - والحروف 

اللطافة  من  مو�سعها  عن  وخرجت  لذلك  كثفت 

.
�111�

الذاتية لها«

الدباغ  اب��ن  اأن  زعمنا  اإن  نبالغ  ل  ولعّلنا 

المعرفة  بين  الجدلية  العالقة  ح  و�سّ من  اأبرع  من 

من  الأّول  ال��ب��اب  �سدر  ف��ي  بّين  حيث  والمحبة، 

للنفو�ض  المو�سلة  الطريق  »ف��ي  وعنوانه:  كتابه 

في  م��ا  اأج���ّل  اأّن  الحقيقية«  المحبة  اإل��ى  الزكية 

اهلل  بمحّبة  اإل  اإليها  ل  ُيتو�سّ ول  ال�سعادة  الوجود 

اإل  محبة  كل  اإلى  ُيو�سل  »ل  اأّنه  ذلك  القلب،  بكّل 

فمن   
�112�

وج��م��ال��ه«، المحبوب  بكمال  المعرفة 

نهاية  في  المحبوب  كان  وكّلما  يحب«،  ل  يعرف  ل 

بتلك  التاّمة  المعرفة  الجميلة، وح�سلت  الأو�ساف 

الأو�ساف على حقيقتها ظهرت المحّبة على الذات 

اإذن  فالمحبة  لزم��ا،  ظهورا  ذلك  عقيب  العارفة 

المحّبة و�سببها، فهي  المعرفة والمعرفة عّلة  ثمرة 

متقّدمة  والمحبة  بال�سبب،  المحّبة  على  متقّدمة 
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مق�سودها. اإّنه�ا  حيث  من  بال�سرف،  عليها 

هذه  متناهية  ب��دّق��ة  ال��دب��اغ  اب��ن  لنا  يبّين  هكذا 

والمحّبة،  المعرفة  بين  التالزمية  ال�سببية  العالقة 

الباعث  هي  المحبوب  بكمال  المعرفة  اأّن  ذل��ك 

للمحبة  عّلة  المعرفة  تلك  كانت  ولئن  محّبته،  على 

عليها مطلقا،  متقّدمة  اأّنها  يعني ذلك  و�سببا، فال 

منها  اأ�سرف  لأّنها  المتقّدمة،  هي  المحّبة  اإّن  بل 

محّب  كل  ف��اإّن  ثّم  ومن  اإليها.  تجري  التي  الغاية 

ول  محّبا،  عارف  كّل  ولي�ض  بال�سرورة،  عارف  هو 

�سيما في ابتداء المعرفة، اأّما اإذا ح�سلت المعرفة 

على الكمال فحينئذ يكون المحّب هو نف�ض العارف 

اأّن  ذلك  تراتب،  دونما  المحّب،  عين  هو  والعارف 

تاأّكدت  واإذا  المحّبة،  اأثمرت  تاأّكدت  اإذا  المعرفة 

وب��دوام  حبيبه،  اأو���س��اف  للمحّب  تجّلت  المحّبة 

المحّبة يدوم التجّلي، وبدوامه تدوم المحّبة، وعند 

ذلك تّتحد محّبة العارف ومعرفة المحّب، وي�سير 

على  لالآخر  موّلدا  المقامين  هذين  من  واحد  كّل 

.
�114�

التعاقب

ولعل من اأطرف ما تمّيز به بحث ابن الدباغ 

في المحّبة، مّما قد ل نجده متواترا عند من ا�ستغلوا 
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بالحّب من المت�سّوفة، اأّنه يّتخذ من الحّب الإن�ساني 

اأّن  اعلم   « يقول:  عندما  الإلهي  الحّب  اإلى  َمْرَقاًة 

اإن�سانية منا�سبة لها  اأدركت جمال نف�ض  اإذا  النف�ض 

من  لها  يح�سل  والعوار�ض  العلل  من  عِرّيا  اإدراك��ا 

عنها  ُيزيل  ما  اأدرك��ت  ما  بجمال  وال��ل��ّذة  البتهاج 

قبل  كانت  التي  البدنية  ال�سهوات  حب  من  كثيرا 

ماألوفة لها، حّتى اإّنها اإذا اأمعنت في ذلك تن�سرف 

عن ع�سق بدنها الذي كانت تحّبه وتع�سقه بطبعها، 

لذة  عن  للكمال  ع�سقه  ي�سلبه  العا�سق  نجد  ولهذا 

المطعم والم�سرب والنوم، وهي من الأمور ال�سرورية 

للج�سم، بل يح�سل للنف�ض من الطرب وال�سرور بما 

هي فيه من اللّذة الروحانية ما ي�سغلها عن ال�سعور 

فالباعث   ،
�11��

الخ�سي�سة« ال��ل��ذات  من  فاتها  بما 

في  وهو  المحبوب  جمال  هو  الإن�ساني  الحب  على 

ال�سعور  وقوامه  العيان  مثيره  ح�سي  اإدراك  اأ�سله 

بح�سن التنا�سب في الأع�ساء والتالوؤم في الأ�سكال، 

ثم ل يلبث اأن يكون انجذابا قلبيا وان�سجاما نف�سيا، 

»ابتهاجا«  الم�ح�ّب  نف��ض  اأورث في  فاإن �سار كذلك 

ما  اأبعد  ل��ّذة  وهي  الجمال،  من  اأدرك  بما  و»ل��ّذة« 

لذة  المحّب  تن�سي  اأّنها  بدليل  الح�ّض،  عن  تكون 

قلبه  م��ن  الع�سق  تمّكن  ف���اإذا  البدنية.  ال�سهوات 

اأعر�ض عن لّذة المطعم والم�سرب والنوم، رغم اأّنها 

المحّب  ي�بداأ  وهكذا  للج�سم.  ال�سرورية  الأمور  من 

المعنوية،  اللّذة  اإلى  الح�سية  اللّذة  الرتقاء من  في 

لما  عليها،  اإل  ُيْقبل  ول  اإليها،  اإل  يلتفت  ل  به  فاإذا 

يح�سل لنف�سه ب�سببها من الطرب وال�سرور. فالحّب 

الَعِرّي من   « الدباغ  ابن  بعبارة  اأو  الراقي  الإن�ساني 

لأّن  الإلهي،  للحّب  مدخل  هو   ،» والعوار�ض  العلل 

معنوية  لّذة  وثمرته  بالجمال،  مرهف  �سعور  باعثه 

ومن  الج�سد.  و�سواغل  الح�ض  مطالب  على  تتعالى 

ثّم يبداأ العروج اإلى حّب »اللّذات الروحانية« وينتقل 

المحّب من حّب الجمال في ال�سفات الج�سمانية اإلى 

حّب »ال�سفات المعنوية«، ف�ت�ت�ب�ّرم النف�ض بما كانت 

لّذات  الخ�سي�سة«،  ب�»اللذات  تعّلق  من  قبل  من  فيه 

كمالها  نيل  اإلى  وتهفو  والمنكح،  والم�سرب  المطعم 

تجّمعت  الحّد،  ه��ذا  بلغت  اإذا  حتى  بها،  الخا�ض 

متفّرقاتها وتاأّلفت قواها وت�سافر اإدراكها الذي كان 

المح�سو�سات،  لذات  تح�سيل  على  موّزعا  هذا  قبل 

فت�سير بعد ال�ستات هّمها هّما واحدا، وهو الإقبال 

من  والقرب  الأ�سرف  المعنى  حّب  على  الهّمة  بكل 

عليه  تت�سّلط  »وع��ن��دئ��ذ   
�11��

الأق����د�����ض«. ال��ع��ال��م 

النف�ض  ه��ذه  و�سال  ا�ستكمال  اإل��ى  ال�سوق  دواع��ي 

اإذ و�سال الأرواح اّتحادها  المع�سوقة والّتحاد بها، 

ل  حتى  النف�سين  بين  المنا�سبة  قرب  معناه  ال��ذي 

محبوبه،  ذات  غير  �سيء  ذات��ه  اأّن  للعا�سق  يخطر 

ي��زول  الّت��ح��اد  ه��ذا  وبح�سول  ه��و،  اأّن���ه  يعتقد  ب��ل 

فالُفْرقة  النفو�ض،  ع��ذاب  هو  ال��ذي  الفراق  معنى 

ال�سوق  هاج  وكّلما  ال�ُم�َساِكل  فراق  �سيما  ل  عذاب 

هكذا   .
�11��

ال���و����س���ال« ك��م��ال  اإل���ى  القلب  ان��زع��ج 

اأن  يمكن  الإن�ساني  الحّب  اأّن  الدباغ  ابن  لنا  بّين 

يكون منطلقا �سالحا لل�سلوك ال�سوفي والو�سول من 

خالله اإلى اأرقى معارج الحّب الإلهي وهو الفناء في 

الألوهية والتحاد بها.

هذا  في  الطريف  ال�سياق  بهذا  يّت�سل  ومما 

 » ال�سورة  محّبة   « الدباغ  ابن  اإدراج  الفريد  الأث��ر 

الأ�سمى،  المحبوب  اإل��ى  وع��روج  ت��رّق  م�سار  �سمن 

فالمحبة عنده عميقة التاأثير في النفو�ض تورثها من 

الرقة وال�سفاء ما به ت�سلح اأن تكون �سببا لتح�سيل 

الربانية،  الأن���وار  ل�سروق  واأُف��ق��ا  الأب��دي��ة  ال�سعادة 



�إ�ســهــام 

�لــقـيـرو�ن 

فـي 

�لـحـركـة 

�لـ�سـوفـيـة

171 اآفاق الثقافة والتراث

للمحّبة  تعّر�ض  مّمن  كثيرا  اأّن  ي�سهد  الواقع  ولكّن 

الب�سرية،  ال�سورة  ح�سن  محّبة  على  منها  وق��ف 

الج�سوم حتّى  النتقال من عوار�ض  يتمّكن من  ولم 

وافته المنّية، وبذلك لم يح�سل من المحّبة اإل على 

لهم  يكن  ولم  معها،  ووقفوا  والأج�سام  ال�سَور  حّب 

تَرقٍّ اإلى �سواها، وقد عزا الدباغ ذلك الق�سور اإلى 

بقادح  ذل��ك  ولي�ض   
 

.
�11��

ال�����س��ل��وك« اآل���ة  »�سعف 

نيل  اإل��ى  اللبيب  بالفطن  ت���وؤّدي  لأّن��ه��ا  المحّبة  في 

وهي  ل  كيف  ب��ال��ذات،  فيها  �سيء  وذل��ك  ال�سعادة 

»ت�سّفي جوهر النف�ض، فيح�سل لها بذلك ال�سفاء 

التنا�سب للجواهر الروحانية، فاإذا ُحوِذَي بها �سطر 

المحبوب، انطبع فيها كالمراآة ال�سقيلة اإذا حوذي 

مطلوبه  ك��ان  فمن  كانت.  �سورة  اأّي  ال�سورة  بها 

وا�ستقبل  اإليه،  هّمته  ان�سرفت  الأع��ل��ى،  الجانب 

اأّن النفو�ض اإذا ر�سخ فيها حّب  �سطره. ول �سّك في 

يبق  لم  جوهرها،  جملة  اأف�سد  حتى  المح�سو�سات 

فيها مطمع للتوّجه من هذا الطريق، لكن لها طرق 

اإن  ل  تتو�سّ فمنها  الريا�سة،  اأهل  طرق  من  اأخ��رى 

واإّنما ت�سلك طريق المحّبة  �سبقت لها �سابقة خير. 

ف��اإّن  بطبعها،  الإدراك  القوية  المتيّقظة  النفو�ض 

في  ر�سوخها  المح�سو�سات  حّب  فيها  ير�سخ  ل  هذه 

النف�ض ال�سعيفة اأو الجبانة. ولم يزل اأئمة ال�سوفية 

علموه  فاإن  تعالى،  اهلل  اإلى  ال�سالك  في  يتفّر�سون 

العبادة  بظواهر  اأ�سغلوه  الخاطر  كليل  الهّمة  ن��اِزَل 

ذلك  من  اأنه�ض  ك��ان  ف��اإن  وال�سالة،  ال�سوم  من 

يبيحون  ول  والذكر،  والخلوة  الفراغ  األزموه  قليال 

نافذ  النف�ض  زك��ّي  تحّققوه  لمن  اإل  المحبة  طريق 

الخاطر عالي الهّمة، ويزجرون عنها من لم يّت�سف 

بها )كذا(  منها �سيانة  يحّذرونه  بل  ال�سفة،  بهذه 

.
�11��

عن غير اأهلها«

القيرواني  الدّباغ  ابن  اأن  لنا  ي�ستبين  هكذا 

قد جعل من كتابه و�سفا ل� »طريق ال�سلوك بالمحّبة 

اإلى الجناب الأعلى وكيفية الو�سول بها اإلى ح�سرة 

اأخ��رى  ط��رق  بوجود  يقّر  وه��و   
�120�

ال�����ولء«، قد�ض 

متعّددة من طرق اأهل الريا�سة يعتبرها بعيدة، وهي 

ت�سفو  وقّلما  والقواطع  الآف��ات  »كثيرة  بعدها  اإل��ى 

وهو   
�121�

وال��م��وان��ع«، ال�سوائب  من  فيها  الأع��م��ال 

يعتقد اأّنها رغم ذلك قد ُخلقت لأ�سناف من الخلق 

�سواها،  بهم  ي�سلح  ل  لهم،  وُي�ّسرت  لها  ُي�ّسروا  قد 

ولكّنه يرى المحّبة اأف�سل الطرق، ويعّلل ذلك باأّنها 

في  بها  ال��و���س��ول  يمكن  بحيث  ال��ق��رب  غاية  »ف��ي 

فيها  الم�ستعملة  »الآلت  واأّن 
�122�

واح�������د«، نف�ض 

لطيفة  روحانية  اأم��ور  اإليها  المو�سلة  والو�سائط 

وال�ستيالء«،  والقهر  والقوة  النفوذ  �سديدة  ج��دا 

اأن يعدها »طريق الخوا�ض بل  فال غرابة بعد ذلك 

طريق  العتبار  بهذا  فهي   
�123�

ال��خ��ا���ض«. خا�ض 

الأولياء  اأكابر  من  والنخبة  المت�سّوفة  من  ال�سفوة 

وخا�سة الأ�سفياء!

التنظير لوحدة وجود  اإلى  نزوع  الكتاب  وفي 

مّما   
�12��

م��و���س��ع غير  ف��ي  ي��ت��ع��اود   
�124�

اإ���س��راق��ي��ة

م�ساغل  �سلب  في  يقع  المبحث  هذا  اأّن  على  ي��دّل 

هذا  كان  ولئن  اهتماماته.  طليعة  وفي  الدّباغ  ابن 

 
�12��

ال��غ��زال��ي اإليه  �سبق  قد  ال��وح��دة  من  ال�سرب 

 وغ��ي��ره��م��ا م���ن اأق���ط���اب 
�12��

وال�����������س�����ه�����روردي

الدّباغ هو �سبغ هذه  الت�سّوف فاإّن ما تميز به ابن 

الوحدة الإ�سراقية النورانية ب�سبغة المحّبة الإلهية 

الكتاب  مباحث  عليه  ت��دور  ال��ذي  القطب  هي  التي 

اآية النور  كّلها. وفي هذا ال�سياق يوّظف ابن الدباغ 

ے   ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   چ 
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ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ  
ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ  
طريفا  ت��اأوي��ال  وي��وؤّول��ه��ا   

چ���12 حئ   جئ   ی  
مذهبه  ومع  جهة،  من  للمحّبة  ت�سّوره  مع  يتالءم 

يقول:  حيث  اأخرى،  جهة  من  النورانية  الوحدة  في 

فالحّق هو نور ال�سماوات والأر�ض ل مثل له ول نّد، 

الذين  العارفة  ال��ذوات  ومثال  وعنه،  منه  الكّل  لأّن 

لأّنها  وال�سراج،  الم�سباح  المقّربون  المالئكة  هم 

العارفة  الإن�سانية  النف�ض  ومثال  م�ستنيرة.  منيرة 

الزجاجة ل�سفائها وقبولها النور من غيرها. ومثال 

النور  لنعكا�ض  الم�سكاة  المعتدلة  الآدمية  الأج�سام 

هذه  ب��ه  ُت��وَق��د  ال��ذي  ال��ده��ن  ه��ي  والمحّبة  عليها. 

المباركة  ال�سجرة  من  م�ستخرج  وهو  كّلها،  ُرُج  ال�سُّ

التي هي �سجرة المعرفة، التي ل �سرقية ول غربية، 

لتن�ّزهها عن الجهات، اإذ معروفها ل في جهة. وهذا 

الزيت هو �سفو ثمرتها الذي يكاد من �سّدة �سفائه 

لم  ولو  ينير  اأّن��ه  معناه  نار.  تم�س�سه  لم  ولو  ي�سيء 

ي�ستمّد النور من غيره، فاإذا اأ�سرق عليه نور القد�ض 

التي هي  الأن��وار  اأّن هذه  واعلم  نور.  نورا على  كان 

ا نوره  �ُسُرُج العالم النوراني، واإن كان بع�سها م�ستمدًّ

الحق  نور  اإلى  نورها  في  مفتقرة  فكّلها  بع�ض،  من 

النفو�ض  كانت  ولما  الأن���وار.  نور  هو  ال��ذي  تعالى، 

الإن�سانية اإليها ينتهي النور الذي ي�سوبه المحبة، اإذ 

العارفة،  الذوات  المحّبة - كما قلناه - من �سفات 

ذو  ول  م��وات  ول  جماد  بالمحّبة  لذلك  يّت�سف  لم 

تاأويلّية  ق��راءة  ن��رى  كما  فهذه   
�12��

ع���ار����ض«. ن��ور 

وحدة  �سوء  في  النور  لآية  اإ�سارّية  اإ�سراقّية  �سوفّية 

وج��ود ن��وران��ي��ة، ت��رى اهلل ه��و ال��وج��ود ال��ح��ق، وما 

�سواه ل قوام له بنف�سه، بل هو �سديد الفتقار اإليه، 

و�سائر  الأن���وار«،  »ن��ور  وهو  وعنه«،  منه  الكّل  »لأّن 

الأنوار - واإن ا�ستمّد بع�سها ن�وره من بع�ض - فاإنها 

جميعا مفتقرة اإليه. وقد �سبق اإلى مثل هذه المعاني 

ال�سهروردي والغزالي - كما ذكرنا اآنفا - ولكّن ابن 

الدّباغ  يجعل للمحّبة مقاما �سنيًّا في نظام الوجود، 

الذي  الدهن  بمثابة  فهي  نوراني،  نظام  هو  ال��ذي 

ُتوَقُد به �ُسُرُج الأنوار كّلها، فلول المحّبة اإذن ما كان 

الدباغ يرى  ابن  اأّن  اإن زعمنا  ُنْبِعد  اأ�سال، فهل  نور 

على  اهلل  خلعها  التي  للمحّبة  تجّليا  باأ�سره  الوجود 

بين  من  وحده  الإن�سان  ولكّن  جميعا،  الموجودات 

الموجودات هو الذي ُخِلق فيه ال�ستعداد لالّت�ساف 

بها اإذا ارتقى اإلى رتبة العارفين. 

الكتاب  اأطرف ما عثرنا عليه في هذا  ومن 

حديث لبن الدباغ عن مقام من مقامات الت�سّوف 

يقع  باأّنه  المقام  هذا  ويتمّيز  الحرية  مقام  �سماه 

في اأعلى درجات المعراج ال�سوفي من جهة، واأّنه 

جهة  من  والأح���وال  المقامات  من  كثيرا  يحجب 

اأخرى، فال يزال ال�سالك يترّقى في �سْيره اإلى اهلل 

على الدوام، وكّلما ترقى في مدارج ال�سلوك تطّور 

في مراتب الكمال، و»كّلما اأدرك حالة جليلة ا�ستعّد 

 
�130�

م��ن��ه��ا«، اأكمل  هو  ما  منازلة  اإل��ى  بح�سولها 

الده�ض،  ي�سل على حالة  يزال كذلك حتى  ل  »ثّم 

عن  بل  الح�ّض،  عالم  عن  النف�ض  تذهل  فعندما 

وت�سير  وقواها،  بدنها  وهو  بها،  الخا�ض  عالمها 

والرتقاء  ال�سعود  في  اإل  هّمة  لها  لي�ض  علوية، 

الحرية،  مقام  وهو  المحبوب،  �سوى  لما  والرف�ض 

الأكوان  من  �سيء  ي�سترّقه  ل  من  الحّر  معنى  فاإّن 
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محبوبه،  غير  �سيء  ي�سترّقه  ل  بل  واأعرا�سها، 

اإلى  وبالإ�سافة  ح��ّر،  الأك��وان  اإل��ى  بالإ�سافة  فهو 

المحبوب عبد، اإذ العبد المحّب هو الفقير مطلقا، 

ف��م��ق��ام 
 

.
�131�

وال��م��ح��ب��وب ه���و ال��غ��ن��ي م���ط���ل���ق���ا«

الأذهان  اإلى  يتبادر  قد  كما  يعني  ل  اإذن  الحّرية 

اأن  بعد  ي�ساء،  ما  يفعل  كي  للعارف  العنان  اإطالق 

�سار قريبا من الجناب الإلهي، واإنما يعني التحّرر 

والنغما�ض في  العوالم  والنفكاك عن  الأكوان  من 

�سواه.  عما  والإع��را���ض  الأ�سمى  المحبوب  جمال 

يذهب  التجّرد  من  الحّد  هذا  اإل��ى  البلوغ  »وعند 

هذا  قبل  كانت  واإن  والأحوال،  المقامات  من  كثير 

حجابا،  فت�سير  المحبوب  اإلى  ال�سلوك  في  �سرطا 

كال�سوق الذي معناه حركة القلب اإلى نيل مطلوبه، 

ذهب  والعيان  الك�سف  اإل��ى  المحّب  بلغ  اإذا  لأّن��ه 

�سوقه، كما قيل: )من الوافر(

َي���ْ�ًم���ا ����ْ�ِق  ال���������سَّ ِل�������َس���ْك���َ�ى  َم���ْع���ن���ى  َوَل 

اْل�����ِع�����َي�����اِن  َع�������ِن  َي�����������ُزوُل  َم�������ْن ل  اإَِل����������ى 

من  الحّد  ه��ذا  اإل��ى  الو�سول  وعند   )  ...  (

التجريد، تغلب �سورة المحّبة على المحّب، فت�سّفي 

�سفاوؤها  كمل  ف��اإذا  العر�سية،  ال�سوائب  من  ذات��ه 

ي�سير مراآة نورية مهّياأة لما َيِرُد عليها من محبوبها 

من ال�سور الجميلة، فيالحظها بعين الكمال الالئق 

بكمال المحبوب، ويتنّعم بجميعها، لأّنه يراها واحدة 

واإن تكّثرت في الخارج، نظرا اإلى �سدورها من ذات 

.
�132�

واحدة، ل نظرا اإلى ذواتها في اأنف�سها«

ومن الوا�سح اأّن مقام الحرية هذا هو اأق�سى 

اإلى وحدة  اأي الّتحاد المف�سي  نهايات حال الفناء 

الوجود، باعتبارها ذروة تجربة �سوفية ذوقية، تنتهي 

ذات  من  ل�سدورها  الكثرة  في  الوحدة  با�ست�سعار 

ال��وح��دة  ف��ي ه��ذه  ال��ط��راف��ة  اأّن  غ���ي���ر 
�133�

واح���دة،

اأّنها عند ابن الدّباغ دائمة ال�سطباغ بالمحّبة فعال 

وانفعال، فهي تهيمن على المحّب المتجّرد الوا�سل، 

وكما  نورانية،  م��راآة  اإلى  في�ستحيل  ذات��ه،  فت�سّفي 

المحّب  فكذلك  نقابلها  التي  ال�سور  المراآة  تعك�ض 

ي�سبح لفرط �سفائه م�ستعّدا لتلّقي التجّليات الإلهية 

والتنّعم بها.

خـاتـمـة:

الإ���س��ارات  ه��ذه  بعد   - لنا  ا�ستبان  قد  لعله 

العابرة والتنبيهات الخاطفة - بع�ض معالم الإ�سهام 

القيرواني في المجال ال�سوفي، �سواء من حيث رفد 

عظيم  لها  كان  �سلوكية،  بنماذج  ال�سوفية  الحركة 

القلوب على قيمه،  الت�سوف وعطف  ن�سر  الأثر في 

ال�سوفي  الخطاب  �سوغ  في  الم�ساركة  اأو من حيث 

و�سبط موا�سيعه وب�سط ق�ساياه، وقد راأينا ما كان 

ُيْنَكر  ل  اإ�سهام  القيرواني في ذلك من  الدباغ  لبن 

وجهد ل ُيْجَحد.

اإلى  المقالة  هذه  خاتمة  في  ن�سير  اأن  بقي 

وهي  مدّونتنا  نطالع  ونحن  نظرنا  لفتت  ظاهرة 

 - كثرتهم  على   - و�سلحاءها  القيروان  زّه��اد  اأّن 

يجمع بينهم بالإ�سافة اإلى ال�ّت�قى والورع وال�سالح 

الفقهاء  من  فمعظمهم  ال��دي��ن،  علوم  في  ر  التبحُّ

والمحّدثين، يجمعون بين العلم والعمل، وفيما تواتر 

من اأخبارهم نلم�ض لديهم �سعورا مرهفا بالم�سوؤولية 

بم�ساعدة  اأكيدا  والتزاما  مجتمعهم،  �سالح  عن 

الفقراء  جانب  اإلى  ووقوفا  والمحتاجين،  ال�سعفاء 

والمحرومين. والأخبار ال�ساهدة على هذا المنحى 

في الن�سال الجتماعي لديهم تكاد ل تح�سى كثرة، 

من  النا�ض  اإنقاذ  اإلى  ال�سادق  �سعيهم  فيها  يتجّلى 
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الآخ��رة،  في  العذاب  ومن  الدنيا  في  وال��ذّل  الفقر 

مّما يدّل على اأّن ال�سوفّي بطبعه غيرّي المن�زع، ل 

هّمه  واإّنما  ونفعها،  وم�سلحتها  الفردّية  ذاته  تعنيه 

والم�ست�سعفون  الفقراء  �سيما  ول  غيره،  م�ساعدة 

اأّن  القيرواني  العرب  اأبو  روى  فقد  الحاجة،  وذوو 

جيرانه  من  الخادم  �سمع  اإذا  ك��ان  يزيد  بن  رب��اح 

م��وؤون��ة  ليكفيها  ال��ج��دران  ت�����س��ّور  تطحن،  بالليل 

في  اأخ��ذ  ال�ستاء  دخ��ل  اإذا  »وك���ان   ،
�134�

ال��ط��ح��ي��ن

عبد  خالد  اأب��ا  واأّن   
�13��

ل��ل��ف��ق��راء«، رحمة  البكاء 

الخالق - وهو من زّهاد القيروان - راأى رجال من 

البوؤ�ض، فهو »يق�سم  اأثر  البادية وقد بدا عليه  اأهل 

بما  ي��وؤث��ره  به  ف��اإذا  ال���دواب«،  تق�سم  كما  ال�سعير 

اأن  اإلى زوجته المري�سة من لحم وخبز، بعد  حمله 

في  الأج��ر  لها  ي�ساعف  اهلل  ب��اأّن  اإقناعها  في  نجح 

 .
�13��

الآخرة

للتراجم  القيروانية  المدّونة  الناظر في  واإّن 

ا في  والطبقات ليظفر باإ�سارات مهمة، ُتذكر َعَر�سً

بمظاهر  تتعّلق  والمت�سوفة،  الزهاد  اأخبار  �سياق 

الخ�سو�ض  تبرز على وجه  الجتماعّية،  الحياة  من 

والأو�ساع  يعي�سونها،  كانوا  التي  القا�سية  الظروف 

اأكثر  وما  يعانونها،  كانوا  التي  القامعة  ال�سيا�سّية 

ما يتواتر في تلك الأخبار من مظاهر العوز والفقر 

المروّية  الكرامات  كانت  ولذلك  والجوع،  والبوؤ�ض 

بمعنى  معظمها،  في  اجتماعّية«  »ك��رام��ات  عنهم 

متعّلقة  المادّية  الحياة  ب�سوؤون  مّت�سلة  كانت  اأّنها 

وجلب  الفقراء  واإطعام  المال  تكثير  مثل  بالمعا�ض، 

الغيث. وهنا تكون الكرامات ذات وظيفة اجتماعّية 

ت�ستجيب لأماني المجموعة.

ويعّبر �سلوك ال�سخ�سّية ال�سوفّية القيروانية 

بها  المّت�سلة  الأح���داث  خ��الل  م��ن  مجتمعها  ف��ي 

باعتبارها  الطبقات  كتب  تنقلها  التي  وال��وق��ائ��ع 

دخائل  في  يعتمل  عّما  �سيرتها،  في  لفتة  وم�سات 

وما  ومعاناة،  اآلم  من  اإليها  تنتمي  التي  المجموعة 

ت�ستبطنه من مخاوف وهواج�ض، وما ت�سبو اإليه من 

اآمال ومطامح.

هكذا ي�ستبين لنا اأّن الت�سّوف لم يكن بمعزل 

عن  منقب�سا  يكن  لم  ال�سوفي  واأّن  المجتمع،  عن 

النا�ض منف�سال عنهم، بل كان يحيا بين ظهرانيهم، 

ي�سعى  بم�ساكلهم،  م�سغول  بهمومهم،  م�سكونا 

وم�ساعدتهم  معاناتهم،  من  التخفيف  اإل��ى  جهده 

منت�سرا  لهم،  الن�سح  ُم�ْسديا  حوائجهم،  �سّد  على 

الخ�سو�ض.  والم�ست�سعفين على وجه  الفقراء  لفئة 

فكان ت�سّوفه انغما�سا في النا�ض، وحمال لأعبائهم، 

اآلمهم  ومقا�سمتهم  عنه،  يتقا�سرون  بما  ونهو�سا 

وال�ستجابة لآمالهم.

واإن اهتمامنا بمثل هوؤلء الأعالم، وعنايتنا 

مبانيها،  وتاأّملنا  اإياها،  وتمحي�سنا  باأخبارهم، 

ال��درو���ض  ل�ستخال�ض  لي�ض  معانيها،  وت��دّب��رن��ا 

الإن�سانية  للقيم  ا  ثرًّ باعتبارها منبعا  والعبر منها 

الخالدة وموردا لالأخالق الزكّية العالية فح�سب، 

الأ�سالف،  بمجد  والتغني  ال��ذات  لإر�ساء  ولي�ض 

التفكير  على  للذهن  م�ْسَحَذة  باعتبارها  واإّن��م��ا 

يطراأ  وم��ا  الذهنيات  تاريخ  ل�ستك�ساف  والنقد 

اأمثال  اإّن  التحّولت.  �سروب  من  العقليات  على 

والطبقات  ال��ت��راج��م  كتب  م��ن  الن�سو�ض  ه��ذه 

َل�َم�ْنجم من المعطيات جّم النفع لكل باحث يروم 

حي�اة  واأن��م��اط  بالدنا  لأع��الم  والتاأريخ  التوثيق 

اأج�دادنا! 
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من  بالخ�سو�ض  ان��ظ��ر  ال��ق��ي��روان،  مدينة  تاأ�سي�ض  ع��ن   -1

الم�سادر القديمة:

البالذري ) اأبو الح�سن (، فت�ح البلدان، بيروت، دار   -

الن�سر للجامعيين، ���1، �ض �ض 1�2 – 1�4.

ابن عذاري ) المراك�سي (، البيان المغرب في اأخبار   -

واإ.   ) �ض.  ج.   ( كولن   : تحقيق  والمغرب،  الأندل�س 

1، �ض �ض  2، ج  1��0،ط.  ليفي- بروفن�سال بيروت، 

.22 -1�

اإفريقية  فت�ح   ،) الرحمن  عبد   ( الحكم  عبد  ابن   -

 ،) اأني�ض  اهلل  عبد   ( الطباع  تحقيق:  والأن���دل�������س، 

المراجع  وم��ن   .2�2-221 �ض  �ض   ،1��4 ب��ي��روت، 

الحديثة يمكن الرجوع اإلى:

الح�سارة  ورقات عن  الوهاب )ح�سن ح�سني(،  عبد   -

المطوي  تحقيق:  الت�ن�سية،  ب��اإف��ري��ق��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

 .1��0 المنار،  مكتبة  تون�ض،  العرو�سي(،  )محمد 

�3 اأجزاء(

-	 TALBI	 (	mohamed	 ),	«	Al-Kairouan	»	 in	 :	EI2,	
tome	IV.

-	 DESPOIS	(	Jean	),	«	L’emplacement	et	les	origi-
nes	de	Kairouan	»	,	in	:	Revue	Tunisienne,	1940,	
pp	 51-55.	 et	 «	 	 Kairouan	 origine	 et	 évolution	
d’une	ancienne	capitale	musulmane	»	,	in:	Annale	
de	Géograraphie,	Paris,	1930,	pp159-177.

-	 TALBI	 (	 mohamed	 ),	 L’emirate	 Aglabide,	 his-
toire	politique	(	800	-909	),	Paris,	Maisonneuve,	
1966.

-	 MONCHCOURT	 (	 Charles	 )	 ,	 Kairouan	 et	 les	
Chabbia	 (	1450	–	1592	 ),	Préface	de	Brunchvig	
(R.)	,Tunis,	Aloccio	;1939.

المغرب  ت��اري��خ  ف��ي  ح�سارية  عا�سمة  ال��ق��ي��روان  انظر:   -2

اإبريل   20 القيروان،  الفكري،  اللقاء  )اأ�سغال  الإ�سالمي، 

)نجم  الهنتاتي  للن�سر:  واأعّدها  الن�سو�ض  جمع   ،)200�

القيروان،  تاريخ  بحث  وحدة  من�سورات  تون�ض،  الدين(، 

.200�

3- انظر: الطرابل�سي ) مح�سن (، »الوظيفة الروحانية لمدينة 

القيروان«، المجلة الت�ن�سية للدرا�سات الجتماعية، عدد 

�0، 1��0، �ض �ض �1- �3 .

4- قال المالك في كتابه ريا�س النف��س متحّدثا عن القيروان: 

اأغرت  به من علم وخير  بما عمرت  اأنها  »هذا ف�سال عن 

اإليها من كل مكان مما جعلها تغ�ض  المطايا  ب�سد  النا�ض 

والن�ساك  والعابدين  والمتطوعين  والمحدثين  بالفقهاء 

والزاهدين«، ريا�س النف��س، ج 1، �ض 13. وانظر: مح�سن 

التميمي، »اإطار لدرا�سة مكانة القيروان الروحية والعلمية«، 

مجلة الهداية، عدد 1�2، جويلية – �أوت 2004، �ض �3.

�- رحلة العبدري، �ض �4.

�- انظر مثال :

عثمان ) نجوى (، م�ساجد القيروان، دم�سق، دار عكرمة،   -

.2000

-	 LOUIS	(	G	),	Kairouan,	ses	mosquées,	ses	légen-
des,	Sousse	,	1899.

�- انظر مثال : 

بالقيروان  الأدبية  الحياة  العبيدي )محمد مختار(،   -

في عهد الأغالبة، تون�ض، مركز الدرا�سات الإ�سالمية 

بالقيروان، دار �سحنون للن�سر والتوزيع، 1��4. 

المجتمع  ثقافة  المجيد(،  بن حمدة )عبد   - انظر:   -

القيرواني في القرن الثالث الهجري، تون�ض، )طبع 

على نفقة الموؤلف(، ���1.

وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���ح���ي���اة   ،) محمد   ( �سعيد   -

ر�سالة  للهجرة،  الأول���ى  ال��ق��رون  خ��الل  ب��ال��ق��ي��روان 

العلوم  كلية  تون�ض،  البحث،  في  التعمق  �سهادة  لنيل 

الإن�سانية والجتماعية، 1��2. )مرقونة(.

البحث  يعثرنا  لم  اإذ  قليلة  الباب  لهذا  المفردة  الدرا�سات   -�

واأول��ي��اوؤه��ا  ت���ن�����س   ،) ه�سام   ( عبيد  اأط��روح��ة  على  اإل 

تون�ض، مركز  ال�س�فية،  المناقب  ال�سالح�ن في مدّونة 

الن�سر الجامعي، �200، فقد اهتّم في الباب الثالث منها 

بالمدّونة القيروانية، �ض �ض 144 - �22. وثالث مقالت 

بالل�سان  مكتوبتان  اثنتان  مبا�سرة  الجانب  بهذا  تت�سل  

العربي والثالثة بالل�سان الفرن�سي، انظر: - الهيلة محمد، 

الزاوية واآثارها في المجتمع القيرواني بداية من منت�سف 

كتاب  خلل  من  الهجري  الثامن  القرن  اإلى  ال�سابع  القرن 

الجتماعية،  للعل�م  الت�ن�سية  المجلة  الإيمان،  معالم 

العدد 40 - 41 – 42 – 43، ���1، �ض �ض ��-131. 

الت�سوف  تاريخ  في  مفقودة  حلقة   ،) ه�سام   ( عبيد   -

ومذهبه  �سيرته  ال�سقلي  الرحمن  عبد  بالقيروان 

 ،10 �ل�سنة  ال��م��ع��رف��ة،  رح���اب  الم�سادر،  خ��الل  من 

الح�ا�سي
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العدد ��، �سنة �200. والجزء الثاني من هذا المقال 

ال�سقلي  الرحم�ن  »لعبد  الأن�����وار  »ك��ت��اب«  بعنوان: 

وبواكير التاأليف في الأدب ال�سوفي باإفريقي�ة«، مجلة 

 - م��ار���ض   ،�� ال��ع��دد   ،12 ال�سنة  المعرفة،  رح���اب 

في  وج��دن��ا  وق��د   .�1  -  �� ���ض  ���ض   200� اإب��ري�����ل، 

في  ال�س�في  الفكر  )محمد(،  الك�ح�الوي  اأطروح�ة 

اإفريقية والغرب الإ�سالمي )القرن التا�سع الهجري 

الطليعة،  دار  بيروت،  الميالدي(،  ع�سر  الخام�س   /

الحياة  بواكير  مبحث:  الأول،  ف�سلها  ف��ي   ،200�

الروحية باإفريقية، �ض �ض �3 - ��اإ�سارات على غاية 

من الأهمية في هذا الباب.

-	 KERROU	(	M		),	«	Sainteté,	savoir	et	autorité	dans	
la	cité	islamique	de	Kairouan	»,	in	:	l’autorité	des	
saints	:	perspective	méditerranéenne	occidentale,	
Institut	 de	 recherche	 sur	 le	 Maghreb	 contempo-
rain,	 Paris,	 Edition	 recherches	 sur	 les	 civilisa-
tions,	1998,	p	p	219-237.

الدار  تون�ض،  اليافي،  ح�سن  ونعيم  ال�سابي  علي  تحقيق:   -  �

التون�سية للن�سر، ���1.

2ج،  10- تحقيق: محمد العرو�سي المطوي والب�سير البكو�ض، 

بيروت، دار الغرب الإ�سالمي، 1��4.

مكتبة  القاهرة،  �سبوح،  اإبراهيم  وتعليق:  ت�سحيح   ،1 ج   -11

الخانجي، ���1، ج 2، تحقيق: محمد الأحمدي اأبو النور 

الخانجي  مكتبة  تون�ض،   – القاهرة  م�ا�س�ور،  ومحمد 

والمكتبة العتيقة، 1��3.

12 - انظر: 

KERROU	(	Mohamed	),	«Sainteté,	Savoir,	et	Autorité	
dans	la	cité	islamique	de	Kairouan»,	in	:	l’autorité	
des	 saints	 :	 perspective	 méditerranéenne	 occi-
dentale,	 Institut	 de	 recherche	 sur	 le	 Maghreb	
contemporain,	 Paris,	 Edition	 recherches	 sur	 les	
civilisations,	1998,	p.221.

للن�سر،  التون�سية  ال��دار  تون�ض،  المقدمة،  خلدون،  ابن   -13

1��3، �ض �ض �22 - �24.

14 - من اأّول من نّبه اإلى هذه الحقيقة محمد مختار العبيدي 

في اأطروحته: الحياة الأدبية بالقيروان في عهد الأغالبة، 

ومركز  والتوزيع  للن�سر  �سحنون  دار  القيروان،   - تون�ض 

الدرا�سات الإ�سالمية، 1��4، �ض �.

�1 - بن عامر ) توفيق (، درا�سات في الزهد والت�س�ف، تون�ض 

- ليبيا، الدار العربية للكتاب،1��1، �ض �ض �1�-1.

�1 - المالكي، ريا�س النف��س، ج 1، �ض �10.

�1 - الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

�1 - الم�سدر نف�سه، �ض 300.

�1 - الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

20- الدباغ، معالم الإيمان، ج 1، �ض 2�3.

21 - الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

22- اأب� العرب، طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض�11.

23- الم�سدر نف�سه ، �ض 121، وانظر اأي�سا: معالم الإيمان، 

ج 1، �ض ��2 .

24 - انظر: ابن ه�سام، ال�سيرة النب�ية، تقيق: تدمري ) عمر 

عبد ال�سالم (، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ���1، ج 4، 

�ض �ض ��1 – ��1.

الطليعة،  دار  بيروت،  المت�سّ�فة،  اإ�سالم  كتابنا:  انظر   -  2�

�200، �ض �2.

�2 - اأبو العرب، طبقات علماء اإفريقية، �ض 122. 

�2- الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

�2 - الم�سد رنف�سه، �ض 123.

واأبو داود والّن�سائي والترمذي وابن ماجه  اأخرجه م�سلم   -2�

واأحمد.

بيروت،  الإ�سالمي،  الغرب  تاأ�سي�س   ،) ه�سام   ( - جعيط   30

دار الطليعة، 2004، �ض ��1.

31- اأبو العرب طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض�12.

32 - الم�سدر نف�سه، �ض �12.

33 - حول البدع مفهومها واأنواعها يمكن الرجوع اإلى:

دار  بيروت،  العت�سام،   ،) اإ�سحاق  اأب��و   ( ال�ساطبي   -

المعرفة، ���1. 

الح�ادث والبدع، تحقيق: ) الطالبي (  الطرطو�سي،   -

محمد ، تون�ض، ���1.

القرطبي ) ابن و�ساح (، البدع والنهي عنها، تحقيق:   -

الب�سائر،  دار  دم�سق،   ،  ) اأحمد  محمد   ( دهمان 

.1���

-	 Art.	Bidca,	in	:	EI2,	Tome	1,	p.	1234	

-	 TALBI	 (	 Mohamed	 ),	 Les	 bidac	 ,	 in	 :	 STUDIA	
ISLAMICA,	XII,1959,	p.p.	43-77.

34 - الم�سدر نف�سه، �ض �12.
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�3 - الم�سدر نف�سه �ض�12.

�3 - الم�سدرنف�سه، �ض �12.

�3- رواه البخاري واأحمد والترمذي والن�سائي.

الطليعة،  دار  بيروت،  المت�سّ�فة،  اإ�سالم  كتابنا:  انظر   -3�

�200، �ض 20. 

�3 - المجادلة ��/22

40- طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض �12.

41 - الممتحنة �0/�-� .

42- طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س �ض �ض 132- 133.  

 43- نف�سه، �ض 131.

الحاجري  وتعليق:  تحقيق  ال��ب��خ��الء،  ك��ت��اب  الجاحظ،   -  44

)طه(، ط.�، القاهرة، دار المعارف، 1��0، �ض 1�0.

�4- طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض 133.

�4- الم�سدر نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

�4- الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

المالمتية  العال(،  )اأب��و  عفيفي  انظر:  المالمتية  عن   -4�

مفهوم  وعن   .1�4� القاهرة،  الفتّ�ة،  واأه��ل  وال�س�فية 

تخريب الظواهر انظر: الرا�سدي )عمر(، ابت�سام العرو�س 

عرو�س،  اب��ن  اأحمد  �سيدي  مناقب  في  الطرو�س  وو�سي 

تون�ض، ���1، �ض 2�0 وما بعدها. 

 �4- طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض �ض �13�-13.

�0- الم�سدر نف�سه �ض �13.

واأودع  �سرب  فقد  اأ�سابته  التي  المحنة  يف�سر  ما  وذاك   -�1

ال�سجن، انظر : التميمي ) اأبو العرب (، المحن، تحقيق: 

عمر �سليمان العقيلي، ط.1، الريا�ض، دار العلوم، 1��4.

�2- عبيد ) ه�سام (، ت�ن�س واأولياوؤها ال�سالح�ن في مدّونة 

المناقب ال�س�فية، �ض ��1.

�3- معالم الإيمان، ج 1، �ض 2�0.

�4- الم�سدر نف�سه، �ض 2�1.

 ��- انظر: عبيد ) ه�سام (، ت�ن�س واأولياوؤها ال�سالح�ن في 

مدونة المناقب ال�س�فية، �ض ��. 

 ��- معالم الإيمان، ج 1، �ض 2�2.

��- معالم الإيمان، ج 1، �ض 2�3.

��- الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

��- انظر: ابن الجوزي، تلبي�س اإبلي�س، بيروت، عالم الكتب، 

د. ت، �ض 3�4.

هي  والتحلية  ال�سفات  م��رذول  عن  التخلي  هي  التخلية   -�0

التحلي بمحمود النعوت، انظر: الزوبي ) محمود (، معجم 

 ،�� �ض  »تحلي«،  مادة   ،2004 بيروت،  ط.1،  ال�س�فية، 

ومادة »تخلي«، �ض ��.  

من�سور  ن�سره:  الأن�����س��اري،  للهروي  كتاب  عنوان  ه��ذا   -�1

)عبدالحفيظ(، تون�ض، دار التركي للن�سر، ���1.

وط��ب��ق��ات  الأول���ي���اء  ح��ل��ي��ة   ،) نعيم  اأب���و   ( الأ�سبهاني   -�2

الأ�سفياء، بيروت، ���1، ج10، �ض13. 

�3- ال�سلمي ) اأبو عبد الرحمن (، طبقات ال�س�فية، تحقيق 

ج. بيدر�سون Pederson .J، ليدن بريل، 1��0، �ض�13. 

�4- انظر كتابنا: اإ�سالم المت�سّ�فة، �ض �ض 21-20.

��- كذا في المطبوع وال�سحيح: ُيِعْنك.

��-معالم الإيمان، ج 1 �ض �ض2�2-2�1

��- انظر دللتها الرمزية في: �سبل )مالك (، معجم الرم�ز 

الإ�سالمية: �سعائر – ت�سّ�ف – ح�سارة، تعريب: الها�سم 

 1� �ض  2000، �ض  بيروت،  الأول��ى،  الطبعة   ،) اأنطوان   (

.1� –
چ،  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ  ال��ق��راآن  في  ج��اء   -��

البقرة 2 / �1. چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

الأع����راف،  چ،  ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
.142 / �

��- رواه ابن الجوزي في المو�سوعات.

�0-  انظر كتابنا: اإ�سالم المت�سّ�فة، �ض �13.

�1- انظر اأطروحتنا : وحدة ال�ج�د في الت�س�ف الإ�سالمي 

في �س�ء وحدة الت�سّ�ف وتاريخيته، بيروت، دار الطليعة، 

�200 �ض �ض 2�2 -2�3.  

�2- معالم الإيمان، ج 1، �ض �22.

�3- رواه الترمذي.

�4- انظر: الزوبي ) محمود (، معجم ال�س�فية، �ض �ض �� 

.�� -

الم�سائل،  اإلى تهذيب  ال�سائل  �سفاء  ابن خلدون،  انظر:   -��

تحقيق: اأبو يعرب المرزوقي، تون�ض - ليبيا، الدار العربية 

للكتاب، 1��2، �ض 1�4.

��- الم�سدر نف�سه، �ض ��1.
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��- الم�سدر نف�سه، �ض ��1.

ومت�سّوفتهما  واإف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ي��روان  زه���اد  ع��الق��ة  ع��ن   -��

انظر:  والأن��دل�����ض،  وال��م��غ��رب  الم�سرق  ف��ي  بنظرائهم 

الكحالوي )محمد(، الفكر ال�س�في في اإفريقية والغرب 

الإ�سالمي، �ض �ض�4 - �2. 

��- ترجم له اأبو العرب في طبقات علماء اإفريقية وت�ن�س، �ض 

�ض 140-�14 والمالكي في ريا�س النف��س، �ض �ض324-

331 والدباغ في معالم الإيمان، ج2، �ض �ض�2 -�2.

41؟،  �ض  وت�ن�س  اإفريقية  علماء  طبقات  العرب  اأب��و   -�0

ريا�ض النفو�ض، �ض�32، معالم الإيمان، ج 2، �ض �2. 

�1- ترجم له المالكي في ريا�س النف��س، ج 1، �ض �ض ��2 

 .�4� -

 �2- معالم الإيمان، ج 2، �ض �21. ، 

�3- الم�سدر نف�سه، ج2 �ض �21.

�4- الم�سدر نف�سه، ج 2، �ض �21.

��-الم�سدر نف�سه، ج 2، �ض �21.

��- معالم الإيمان، ج 2، �ض2�3. 

اإفريقية  ف��ي  ال�س�في  الفكر   ،) محمد   ( الكحالوي   -��

والغرب الإ�سالمي ) القرن التا�سع الهجري / الخام�س 

ع�سر الميالدي (، بيروت، دار الطليعة، �200، �ض�1.

رجال  �سبعة  اأحد  والبدل   2�3 1، �ض  ج  الإيمان،  معالم   -��

هم الأبدال من �سافر منهم عن مو�سعه ترك ج�سدا حيا 

بحياته ظاهرا باأعمال اأ�سله بحيث ل يعرف اأحد اأّنه فقد. 

 �� �ض  �ض  ال�س�فية،  معجم   ،) )ممدوح  الزوبي  انظر: 

 .�� -

اإف��ري��ق��ي��ة وال��غ��رب  ��- ال��ك��ح��الوي، ال��ف��ك��ر ال�����س���ف��ي ف���ي 

الإ�سالمي، �ض ��.

م�سجد  الأن�سار،  م�سجد   : هي  ال�سبعة  الم�ساجد  هذه   -�0

م�سجد  الحبلي،  م�سجد  مي�سرة،  اأب��ي  م�سجد  الزيتونة، 

م�سجد  اللخمي،  رباح  بن  علي  م�سجد  ال�سنعاني،  حن�ض 

الخمي�ض، م�سجد ال�سبت، م�سجد عبد اهلل، وهي ت�سعة في 

الحقيقة ولكن النا�ض توا�سعوا على اعتبارها �سبعة تبركا 

بهذا العدد لالعتقاد الموروث في قدا�سته، انظر: الدباغ، 

المرجع  وانظر:   33 ���ض�2-  �ض   ،1 ج  الإي��م��ان،  معالم 

نف�سه، ، �ض��، هام�ض رقم 3.

�1- معالم الإيمان، ج 2، �ض 114.

اأحد  هو  اأبا معدان هذا  اأّن  النف��س  ريا�س  رّجح محّقق   -�2

 / ه�   2�4 ت�   ( الأ�سبهاني  معدان  ابن  اإما  فهو  �سخ�سين 

الثقفي  ابن  واإم��ا   « الزهاد  عرو�ض   « ب�  الملقب   ) م   ���

 ،1 ��� م (، ج  ��2 ه� /  المعروف بالبناء ال�سوفي ) ت� 

�ض ��4، هام�ض رقم 42.

�3- العمل » ا�سطالح تقني متداول في حلقات الذكر ومجال�ض 

الإن�ساد ال�سوفي بالغرب الإ�سالمي، ويعني تركيب الأ�سعار 

لتراتيب  طبقا  واأداءه��ا  مخ�سو�سة  األحان  على  ال�سوفية 

وطقو�ض معينة«، الكحالوي، الفكر ال�س�في في اإفريقية 

والغرب الإ�سالمي، �ض ��، الهام�ض )*(.

�4- المالكي، ريا�س النف��س، ج 1، �ض �ض ��4 - ��4.

في  الحالج  باأبيات  وقارن  �ض21.   ،3 ج  الإيمان،  معالم   -��

ديوانه، ن�سرة ما�سينيون MASSIGNON في:

	 Journal	Asiatique,Tome	CCX-III,	Paris,	Librairie	
orientaliste	 :	 Paul	 Geuthner,Janvier-Mars,	 1931,	
p.	12.

��- اهتّم بالتعريف به وباآثاره عبيد ) ه�سام ( في مقاله: »حلقة 

مفقودة في تاريخ الت�سوف بالقيروان عبد الرحمن ال�سقلي 

المعرفة،  رح���اب  الم�سادر«،  خ��الل  من  ومذهبه  �سيرته 

�ل�سنة 10، العدد ��، �سنة �200. ومقاله: »كت�اب »الأن�وار« 

لعبد الرحمن ال�سقلي وبواكير التاأليف في الأدب ال�سوفي 

 ،�� العدد   ،12 ال�سنة  المعرفة،  رح��اب  مجلة  باإفريقية«، 

مار�ض - اإبريل، �200 �ض �ض �� - �1.

�� - تحقيق وتعليق: محمد فريد المزيدي، بيروت، دار الكتب 

العلمية، ط.1، 2001.

�� - عبيد ) ه�سام (، » كتاب »الأن�ار« لعبد الرحمان ال�سقلي 

رح�اب  باإفريقية«،  ال�سوفي  الأدب  في  التاأليف  وبواكير 

المعرفة، عدد ��، مار�ض - اإبريل �200، �ض �0.

�� - معالم الإيمان، ج 3، �ض �ض 144 – �14.

ط.1،   ،) الدين  عز  العزيز  عبد   ( ال�سيروان  تحقيق:   -100

بيروت، عالم الكتب، ���1.

101- تحقيق: اأبو رّيان ) محمد علي ( ، القاهرة، ���1.

معهد  مجلة  مدريد،   ،) الرحمن  عبد   ( بدوي  تحقيق:   -102

الدرا�سات الإ�سالمية، المجلد الرابع، ���1.

103- بيروت، دار الكتب العلمية، 2004.

بيروت،  بيروت، دار �سادر ودار  104- تحقيق: ريتر ) ه�. (، 

.1���
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�10- تحقيق: الكتاني ) محمد (،الدار البي�ساء، 1��0.

في  ال�����س���ف��ي  ال��ف��ك��ر   ،) محمد   ( ال��ك��ح��الوي  ان��ظ��ر:   -10�

اإفريقية والغرب الإ�سالمي، �ض ��. 

�10- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �1.

�10- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض 20.

�10- الم�سدر نف�سه، �ض �ض 22 - 23.

110- الم�سدر نف�سه، �ض 22.

111- الم�سدر نف�سه، �ض 21.

 112 - الم�سدر نف�سه، �ض11.

113- الم�سدر نف�سه، �ض 11.

114- الم�سدر نف�سه، �ض 12.

�11 - الم�سدر نف�سه، �ض �1.

�11- الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

�11- الم�سدر نف�سه، �ض �ض �1 – �1.

�11- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �10.

�11- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �ض �10 –  110.

120- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �12.

121- الم�سدر نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

122- الم�سدر نف�سه، �ض �12.

123- الم�سدر نف�سه وال�سفحة نف�سها.

124- انظر اأطروحتنا: وحدة ال�ج�د في الت�سّ�ف الإ�سالمي، 

�ض �ض  �13 – �11.  

ال�ستق�ساء  �سبيل  على  ل  المثال  �سبيل  على  انظر   -12�

ال�سفحات التالية من م�سارق اأن�ار القل�ب: 23، 24، 43، 

.103 ،101 ،�4

انظر:  الغزالي  عند  الإ�سراقية  ال��وج��ود  وح��دة  ع��ن    -12�

�ض  الإ�سالمي  الت�سّ�ف  في  ال�ج�د  وح��دة   : اأطروحتنا 

�ض �11 - �12

�ض  نف�سه،  المرجع  انظر:  ال�سهروردي  اإ�سراقية  عن   -12�

 .1�1- 131

�12- النور 24 /�3

�12- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �2.

130- الم�سدر نف�سه، �ض �4.

131- الم�سدر نف�سه، �ض �4 – ��.

132- م�سارق اأن�ار القل�ب، �ض �ض �4 – ��.
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“ Help cries’ ” of three women’s and their impact in our history
Zuhoor Ahmad Azhar 

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

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

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

Radia Ben Ariba 

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.



اآفاق الثقافة والتراث

A
bs

tr
ac

ts
 o

f A
rt

ic
le

s
A

bs
tr

ac
ts

 o
f A

rt
ic

le
s

1٨5

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

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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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. 

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. 

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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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث

1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية  و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت   -

�لثقافية.

ق�شية تر�ثية علمية، ت�شهم في تنمية �لز�د �لفكري و�لمعرفي لدى �لإن�شان �لعربي �لم�شلم، وتثري �لثقافة   -

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

7 - �أن يكون �لكتاب مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا بالآلة �لكاتبة، �أو بخط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه و�حد 

من �لورقة.

8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية، مبّيًنا ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.

10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 

و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 

�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

تعديٍل �أو �أبدو� بع�ص �لمالحظات عليها، �أو ر�أو� عدم �شالحيتها للن�شر.

مالحظـات

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.

2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 

�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

�سروط الن�سر في المجلة

1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

- ق�شية ثقافية معا�شرة، يعود بحثها بالفائدة على �لثقافة �لعربية و�لإ�شالمية، وت�شهم في تجاوز �لم�شكالت 

�لثقافية.

�لثقافة  وتثري  �لم�شلم،  �لعربي  �لإن�شان  لدى  و�لمعرفي  �لفكري  �لز�د  تنمية  ت�شهم في  تر�ثية علمية،  - ق�شية 

�لعربية و�لإ�شالمية بالجديد.

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 

نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.

�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5

و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.

ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

�لن�شر وتاريخه.

7 - �أن يكون �لبحث مجموًعا بالحا�شوب، �أو مرقوًنا على �لآلة �لكاتبة، �أو بخٍط و��شح، و�أن تكون �لكتابة على وجٍه 

و�حد من �لورقة.

8 - على �لباحث �أن يرفق ببحثه نبذة مخت�شرة عن حياته �لعلمّية مبّيًنا، ��شمه �لثالثي ودرجته �لعلمية، ووظيفته، 

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.

�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ

10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

مالحظـات

1 - ترتيب �لبحوث في �لمجلة يخ�شع لعتبار�ت فنية.

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.

هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.

4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.

6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



�ل�سنة �لثامنة ع�سرة : �لعدد �لحادي و�ل�سبعون ــــ �سو�ل ١4٣١ هـ ــــ �سبتمبر )�أيلول( 20١0 م

ـــلـــة ــــ ــــ مـــجــــ

ـــــلــيــة ـــ فــ�ــســـ

ثـــقـــافـــيـــــــــــة

تـــــــــــر�ثــيـــــــــــة

�لدر��سات  ت�سـدر عـن ق�سم 

و�لن�سر و�ل�سوؤون �لخارجية

ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة �لــمـــ

لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة و�لـــــتـــــــــــــــــر�ث

�لورقة �لأولى من مخطوط »�لفتوحات �لإلهية في �أحاديث خير �لبرية« 

�لمولى محمد, محمد بن عبد �هلل بن �إ�سماعيل �لح�سني �لعلوي �لمالكي

ت ١204هـ

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)

Volume 18 : No. 71 - Shawwal - 1431 A.H. - September 2010

Published by:
Department of Studies, Publications and Foreign Affairs

Juma Al Majid Center for Culture and Heritage

Juma Al Majid Center 
for Culture and 

Heritage - Dubai
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First page from manuscript “Arbaouna Hadethan min Fada’il Al Quran” 

To Qadi Zadah Ahmad Bin Khalil Al-Ayoubi, Copied in 1160 A.H

�لورقة �لأولى من مخطوط »�أربعون حديثاً في ف�سائل �لقر�آن«

لقا�سي ز�ده �أحمد بن خليل �لأيوبي, �سنة �لن�سخ : ١١60هـ
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