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 :قواعد النشر
 .تستقبل الة البحوث العلمية املكتوبة باللغة العربية وغريها من لغات -
  . والفكر اإلسالمي وعلوما ونقداباأدوأخواا باللغة العربية  تعىن -
إصـدار  "د عن ذلـك ينـشر يف        وما زا   كلمة، ٨٠٠٠ ال يزيد البحث عن    -

  .ملحق بأحد أعدادها"خاص
 اجلهـات األربـع   سم من ٢,٥ سم وامش ١٧,٥ × ٢٥ مقاس الصفحة  -

  .١,٦سم ومن أعلى ١,٧والرقم من أسفل 
 وتكتـب  ،١٦ حبجـم   Traditional Arabic يكتب منت البحث خبـط  -

 ويكتـب  ،١٢ حبجـم   Traditional Arabicهوامش البحث السفلية خبط 
  . بولد١٤  حبجم  Traditional Arabicمللخص يف أول البحث خبط ا

  . يراعى كتابة اهلوامش يف اية البحث-
، ١٤حبجـم   Times New Romanكتب األحباث باللغة األجنبية خبـط  ت -

  ١٠ حبجم Times New Romanوتكتب اهلوامش باللغة األجنبية خبط 
رونية، مصحوبة بسرية ذاتية     ترسل البحوث يف نسختني ورقيتني وأخرى إلكت       -

  .خمتصرة للباحث
  . ختضع البحوث املقدمة للتحكيم العلمي بشكل سري-
n آليات التواصل:  
 . كلية دار العلوم-جامعة القاهرة  -  القاهرة-مصر: العنوان -١
 . خمرب نظرية اللغة الوظيفية– جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف –اجلزائر  -٢
 ٠٠٢١٣٧٧٣٦٣٤٩٨٨ - ٠١٠١٠٥١٠٠١١/٠٠٢:  اهلاتف -٣
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   عويد السايرحممد. د
٥٦-٩  

   ه األندلسية بني مجاليات اخلط العريب ونظرية التشاباملعلقات  -٢

  دريوشالسعيد ال. د
٧٠-٥٧  

   األندلس  أيب متام وجتلياا يفبائية  -٣

  ميدان حممدأمين . د
٧٤-٧١  
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  ين درمي بن حممدنور الد. د
٩٦-٧٥  
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  اهللاهناء عبد املنعم عبد . د
١٧٤-٩٧  

 تشكيل هوية النص املقدس لغة العهد        اللغة واألدب يف   دور -٦
   مسعود منصوروليد.أ       أمنوذجاًالقدمي 

٢١٤- ١٧٥  

   مؤلفات اجلاحظ اللغوي للهجات العرب يفاألطلس -٧

   حممد صاحل عساف الغامدى.أ
٢٣٨- ٢١٥  
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   الفقهأصول  -٨
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 الربوية املعاصرة  

   إميان أمحد خليل.د

٣٩٦- ٣٦١  
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  عشر الثالث العدد مقدمة
 ىف االستمرار جليان ، حتدوها رغبتان تتبع جملة األندلس عامها الراتدخل
 املصريون على تقدمي كل مفيد ، وقد منحها الباحثون واحلرصدون انقطاع 

نشر ا  تارة واملسارعة إىل الباالقتناء وغري العرب دعما منقطع النظري العربو
  .تارات أخر 

 ثالث منها إىل حقل الدراسات ي دراسات ، تنتمعشر هذا العدد يضم
 ي حقل الدراسات اللغوية ، أما الثالث األخريات فإا تنتمإىل أربعاألندلسية ، و

  .إىل حقل الدراسات اإلسالمية قدميا وحديثًا 
عيا جلهود امتدادا وا) العراق ( حبث الدكتور حممد عويد الساير جاء

 مع مجع الشعر العريب القدمي وحتقيقه ، فشغل نفسه جباملدرسة العراقية الرائدة يف
 الرواية ،  وتوثيقها ، راصدا االختالف يفاته وموشحرسيأشعار ابن حزمون املُ

  . شارحا ما غمض من مفردات 
. د فينهض ، هذا محراء غرناطة مثار دهشة الباحثني حىت يومنا وتبقى

 نقش على ا خالل ممنبرصد أمارات الشعرية فيها ) املغرب(د الدريوش السعي
 مرك وابن زياب نصر من أمثال ابن اجلَبين مملكة لكبار شعراء أشعارجدراا من 

 القيم الزخرفية البصرية للخطني الكويف راصدا....  وابن اخلطيب ويوسف الثالث
  .وكو  فيل وربطها بنظرية التشابه عند ميشيوالنسخ

 األدب  املشرقي يفثر ميدان جلانب من جوانب األأمين.د ويعرض
 فتح عمودية لدى األندلسيني قادة األندلسي ، فيتخذ من حضور بائية أيب متام يف

 تضاعيف قصائدهم ومنثور ومبدعني ، فراحوا يتمثلون أبياا ، مضمنني إياها يف
  . ، ومعارضني وخممسني عرب حقب زمنية ممتدة مكالمه
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 عبد املنعم هناء.د دراسات تعرض لظواهر حنوية ولغوية ، فتقف أربع ومثة
 بني االمسية والفعلية ، راصدة أدوارها على ة اجلر احلائرأحرف عند) مصر(عبداهللا 

  . اختالف الفقهاء واللغويني يف تفسري النص ، وأثرها يفياملستويني الداليل والنحو
جبمع ) اجلزائر( نور الدين درمي بن حممد  الدراسة الثانية للدكتوروتعنى

 الفارسي ودراستها متخذا ياآلراء النحوية املتعلقة باحلروف واألفعال لدى أيب عل
وليد مسعود . أويعىن.مدونة تطبيقية "  علل القراءات السبع احلجة يف" من كتابه 

ا بدراسة دور اللغة واألدب يف تشكيل هوية النص املقدس مسلط) مصر(منصور 
حممد صاحل عساف الغامدي .الضوء أكثر على لغة العهد القدمي ، كما يهتم أ

بصنع أطلس لغوي للهجات العرب متخذا من مؤلفات اجلاحظ جمال ) السعودية(
  .تطبيق

 بن شلوه عبداللطيف. دفيطرح يضم العدد ثالث دراسات إسالمية ، كما
 وطرائق تأليف ، على حني ءىلعلم الفقه أصوالً ونشأة ومباد) السعودية (الشاماىن 
 كثري من ظاهرة سلوكية سلبية شاعت يف) مصر(نور على حممود . تتناول د

 العقوبة بني  يفاالختالف ، وتطرح اجلنسي ظاهرة التحرش يجمتمعاتنا العربية ، وه
  . ومواد القوانني الوضعيةةمبادئ الشريعة اإلسالمي

امتدادا ) العربية املتحدةاإلمارات (إميان أمحد خليل .  دراسة دوتأتى
للدراسة السابقة ، فتعرض لبعض صور املعامالت الربوية املعاصرة وموقف اامع 

  . الفقهية حياهلا اتفاقًا واختالفًا 
 جل ما لدينا نقدمه راضني ، حتدونا رغبات صادقات لالرتقاء بالبحث هذا
   .قضاياه بهمومنيالعلمي وامل
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   ووشاحاًشاعراً ) هـ٦٢٤ت بعد ( حزمون املُرسي ابن

  حممد عويد حممد الساير.د.أ
  التربية األساسية يف جامعة االنباركلية

  : وتعريفتقدمي
 اهللا الذي تتم به الصاحلات، وترتل بـه الرمحـات، وعلـى الـنيب املختـار                 بسم

  .أفضل السالم والصلوات، وعلى آله وصحبه، أكرم الرضوان والربكات

  ،وبعد

ــبحت   ــشعرية األأص ــات ال ــسية اموع ــة ندل ــة واحملقق  اموع
واملصنوعة تضاهي اموعـات الـشعرية اجلاهليـة، أو اموعـات الـشعرية             

وقد كان للمدرسة العراقية يف اجلمـع والتوثيـق والتحقيـق الفـضل             . العباسية  
قهـا   املعلى علـى تكـاثر هـذه اموعـات وحتقيقهـا وتوثي            والقِدحالكبري،  

  . يف األدب األندلسي يف كل مكانرس والداللباحث إصدارهاو

 يف ميدان هـذه اموعـات والتحقيقـات حـىت وصـلنا إىل              لنا ز وما  
شعر وتوشيح ابن حزمون املُرسـي الـشاعر اهلجـاء، الـذي نظـن أنّ شـعره          

 املقـذع، أو بـسبب فحـشه        هجائـه  بـسبب    ؛ضاع يف أغلبه، أو ترك جلُّـه      
بو يف أكثره عن الذوق، وخيـرج عـن حـدود األدب واحلـشمة               الذي ين  اخلليع

  .واألخالق

، يبـدو لنـا ابـن حزمـون         شـيحه  ما وصل الينا من شعره وتو      ولكن  
 من عنـاوين هـذه الـصنعة، األدبيـة والفنيـة            شاعر قد يحسن صنعته يف كثريٍ     

 عـن موشـحات     وأمهيـة  شـأناً    وتوشيحه ال يقلُّ  . والداللية والصوتية واللغوية    
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ـ ٥٢٥ت  (وشحني األندلسيني الكبار، كاألعمى التطيلـي       امل وابـن بقـي    ، )هـ
ـ ٥٤٠ت( ومـن هنـا    . وغريمها، يف الصنعة والفـن وحـسن الـنظم          ) ...  ه

 يلجـأ   جممـوع شـعري  املُرسـي  حزمون بنآثرت على نفسي كثرياً أن يكون ال 
  الدارسون والباحثون واحملققون شأنه يف ذلك شـأن الـشعراء والوشـاحني            إليه

األندلسيني اآلخرين، يف عـصور األنـدلس األدبيـة والتارخييـة املختلفـة، ويف              
  .أماكنها وأقصاعها ومدا الكثرية

    إنَّ خطوات اجلمع يف اجلمـع والترتيـب والتوثيـق سـارت يف ملّ الـشعر                
 بـن  جهود املـصنفني واملـؤلفني الكبـار علـى أـا ال            ظافرتوالتوشيح اليت ت  

ومن مث تنسيق هـذا النتـاج األديب يف وحـدات شـعرية             ، حزمون نظماً ونسباً  
مرقمة، وأبيات شعرية متسلسلة داخـل كـل وحـدة مـن هـذه الوحـدات                

  .الشعرية اموعة واملصنوعة

بإثبات االخـتالف يف الروايـات بـني املظـان املختلفـة الـيت               وقمت 
 حزمون، وشرح ما يستحق الشرح مـن املعـاين والكلمـات،            ابنأوردت شعر   

ـ           فضالً للقـارئ   ح عن دراسة حياة الشاعر، وشعره، وتوشـيحه، دراسـة توض 
ولنتاجـه  ....  حزمـون  ابـن  للـشاعر  دبيـة  واألاالجتماعيةالكثري من املفاهيم   

  .األديب 

 اىل  واحترامـي  أنسى يف ايـة عملـي هـذا، أن أتقـدم بـشكري               ال
 صديقي الرائع الدكتور أمحد بن عيـضة الثقفـي، أسـتاذ األدب األندلـسي يف              

ملا له من فضل علـى الباحـث وعملـه، وال سـيما يف توثيـق                ، جامعة الطائف 
  . يل، فجزاه اهللا عني وعن العلم كل خريإرساهلا حزمون وابنموشحات 
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 أخي املفضال الدكتور حممـود شـاكر اجلنـايب أيـضاً، الـذي              وأشكر
، فبـارك اهللا فيـه      وإكمالـه راجع العمل وتابعه مراراً حىت استوى على سـوقه          

  .ويف جهده
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  :به حزمون املُرسي، دراسة يف حياته وأدابن:  األول القسم

 ): والثقافية املعرفية ملكوناتاهلوية وا: (  حزمون دراسة يف حياته ابن -١
   .)٢(أبو احلسن : وكنيته ، )١( رسي علي بن عبد الرمحن بن حزمون، املُهو

 يف الكتـب الـيت       نعرف إلّا نزراً يسرياً من أخبـاره وتفاصـيل حياتـه           ال
 من أدبه يف الشعر والتوشيح،فال نعـرف الـسنة الـيت            ترمجت له وأوردت شيئاً   
  ! مات فيها ولد فيها، وال السنة اليت

 فيـه   يـذكر  ، وقال فيهـا نـصاً غزليـاً       )٣( أخباره نعلم أنه ورد املرية       ومن
ويقـول صـاحب    . )٤( يف أيـام شـبابه وصـباه         سيةمن غزله أو تغزل به يف مر      

ـ  ،  ورد مالقة وأقام ا    نهإ: الم مالقة   أع  أهلـها مجلـة مـن شـعره،         هوأخذ عن
  .)٥(هلموأجاز 

 ابـن  فيـه، أن     جـاءت  يل من خالل شـعره والشخـصيات الـيت           ويبدو
حزمون املرسي عاش يف أواسط القرن اخلـامس، والثلـث األول مـن القـرن               

ت  (ليفـة املنـصور املوحـدي      الـشهرية يف اخل    حتـه فمِد.  اهلجـري    سادسال
ـ ٥٩٥ ـ          )٦() ه ـ ٥٩١ (األرك، ويف الوقعة العظيمـة الـيت عرفـت ب ، )٧() هـ

 كـان حيـسن     وإنـه  من عمـره،     مة حزمون كان يف مراحل متقد     ابن ختربنا بأنَّ 
 هـذه الـيت كانـت مـن اخلليفـة           ته فيه، وال سيما يف مدح     لقولنظم الشعر وا  

ظمـت عليـه، ويف      الـيت ن   هـا ، يف حبرِ   كـبريٍ  ، وبتـأثريٍ   مجيلٍ ومن مسعها مبوقعٍ  
 فضالً عـن طوهلـا النـسيب،      ، تدوينها هلذا االنتصار اخلالد، وهذه املوقعة اجلليلة      

  ....وصورها
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 أقـام فيهـا مـرات       الـيت  - قصة جميئه اىل األندلس من مراكش        وكذلك
لشكوى اريطي عامـل بلنـسية والقـائم عليهـا يف زمـن اخلليفـة               ، -عدة

 حزمـون إليهـا كـان اخلليفـة         بـن افلما وصل   . )٨() هـ٦٢٠ت( املستنصر  
ـ         فاملستنصر قد تويف فأس     يف التوبـة   شهرية لذلك أسفاً شديداً، وقـال أبياتـه ال

  نستـشف  هـا ومن هذي االخبـار كلّ    . )٩(– عز وجل    – واإلنابة هللا    واالستغفار
 حزمـون كـان قـد عـاش القـرن اخلـامس         ابـن   شاعرنا ووشاحنا     أنَّعلى  

  .  السادس اهلجري أيضاً  من القرن كثرياًرفاًاهلجري، وط

 عنـد قـضاة املغـرب ووالتـه         وة نال جاهاً وثر   وإنه كان كبري السن،     وإنه
خوفاً من لسانه، وعاىن الظلـم والتـهميش يف أخريـات حياتـه ولعـلَّ هـذه                 

ـ           مناألسباب جعلته     شـعره   ة الشعراء اهلجائني الكبـار يف األنـدلس علـى قلَّ
، وهـو الفـن     املوشـحات ون النظم يف فن     وكذلك اتقن ابن حزم   . الواصل إلينا 
 ويـنظم حىت يبـدع فيـه املبـدع،        ،  دراية وصنعة وطول دراسة    إىلالذي حيتاج   
  .فيه الشاعر 

 : حزمون املُرسي دراسة يف أدبهابن -٢
 املوضـوعية   جتاهـات دراسـة يف اإلِ   (  حزمـون املرسـي      ابـن شعر   : - أ -٢

  ):واخلصائص الفنية

 قـد نظـم يف      رسـي  حزمـون املُ   ابـن   خالل الشعر اموع، نعرف انّ     من
 قصيدته اليت نظمهـا يف اخلليفـة املنـصور املوحـدي            وتعد. القصيدة واملقطوعة 

 د العـصر، ومـن أشـهر قـصائ        ذلكيف وقعة األرك من أشهر قصائد املديح يف         
، فلقـد تناولـت كتـب األدب والتـاريخ هـذه            طـالق هذا النصر علـى اإلِ    

  .والثناء على ناظمها وسامعها القصيدة، وروا، وأطنبت يف مدحها 
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، والـسالم   )املنـصور  ( مـدوح  للم ة هذه القصيدة يف التحية العـاطر      وتبدأ
 حـات وفيهـا لو  . عليه من األندلس وأهلها بعد عودته من هذا النـصر املـبني             

.  التفائل واألمـل بعـد هـذا الفـتح           ولوحات، املدح، ولوحات هجاء الكفّار   
 ـذا   باالعتـصام   األنـدلس  ن حزمـو  ابـن ويف خامتة القصيدة خاطب شاعرنا      
    املنـافح  ، فهـو العـادل   .  ذلـك سـبيال      إىل اخلليفة، وهذا القائد ما استطاعت

 يف رعايـة اهللا وحفظـه ومتكينـه، مـادام     – ألندلس ا– اعن الوطن وأهله، وأنه 
  . على أهليهامناًمؤت، هذا اخلليفة قائماً عليها

 يف  –وهـي   .  حزمـون    ابـن عر   الـشا  إليهـا  فّق النص صور كثرية و    ويف
رمسـت مـن خـالل فنـون البيـان، وبعـض            ، )مفردة(  صور جزئية    –أغلبها

 اختـاره الـشاعر   الـذي لتوافق نغم اإليقـاع   ، احلواس والسيما الصور السمعية   
نـشوةً ـذا النـصر،      ،  الفرح واالبتسامة للقارئ واملتلقـي     ولتجلب، لقصيدته

  .ونتائجه، وفرحاً به، وبقائده

 حزمـون، قـصيدته   ابـن قصائد االخرى اليت جـاءت يف شـعر      ال ومن  
 - عمال اخلليفـة املستنـصر علـى مرسـية         أحد وهو   –يف اريطي والنيل منه     
تبدأ قصيدته بالشكوى مـن هـذا الرجـل وتـصرفاته           . مدة حكم هذا اخلليفة   

،  الظـامل  – اريطـي    –وإنـه   ! ضد شاعرنا اليت وصلت إىل الضرب والـسجن       
  .إساءةوأساء إليه أميا ) شيخ القوايف ( ا الذي ظلم شاعرن

، منـها يف الفخـر الشخـصي،ومنها        ة هذه القصيدة لوحات عـد     وتتخلل
علـى  . يف مدح اخلليفة املستنصر، واألكثر منها يف ذم هـذا الرجـل وهجائـه               

 إىل حزمون كان صبوراً على الظلم وعواقبه، وشـكا األمـر فيمـا بعـد                ابن أن
 دعـوة  رجـاء، وال تـرد أمامـه         ه الذي ال خييب عنـد     ،- سبحانه وتعاىل  –اهللا  

  .املظلوم
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 حزمون اختار قافية صـعبة بـاإلطالق، ورويـاً أصـعب يف حـرف               وابن
وكذلك جاءت القصيدة علـى البحـر الطويـل، الـذي احتـاج مـن               ، الزاي

 أطول، وصوراً أكرب ليعـرب عـن مـشكلته، وليـستويف تفعـيالت        فَساًالشاعر ن 
 سيما يف حـرف الـزاي، الـذي         وال، ه اإليقاعية والصوتية  هذا البحر، ومقاطيع  

  . كبري حدإىل أظن أنّ الشاعر قد وفق فيه ال

 هـذه الـصور بـه       نـأت  النص، و  هذا اعتلت الصور التقريرية املباشرة      لقد
 مـع  التنـاص    يف الدينيـة  حزمـون    ابنوبرزت ثقافة   .  املوحي، املعرب    العن اخلي 

 ذلـك اجتاهـاً دينيـاً       عـد  ب أجتهفالنص  ، مع قصصه  آياي القرآن الكرمي أو      ضبع
وما يعـاين منـه بنـو البـشر مـن           ،  يف الظلم واملظامل    شخصيةً وكان وثيقةً ، حبتاً

هذه اآلفة العظيمة اليت كان يعاين منها اتمع يف كـل زمـان ويف كـل مكـان                  
أكثر من كونه نصاً شعرياً فيه املشاعر واألحاسـيس والعواطـف والـصور              ... 
 عنها، وترمسها بالكلمـات ملـن يقـرأ أو يـسمع أو          رقاع واأللفاظ اليت تعب   واإلي
  .يتلقّى

 بـن عيـسى، أحـد      حمـد  أخرى يف اهلجاء، وهي يف هجـاء م         قصيدةٌ وله
 بـن وهذا الـنص، يقـول عنـه مـن تـرجم ال           . األعيان والقواد يف األندلس     

ـ  ٤٥ت حنـو  (حزمون، أنه جرى فيه جمرى احلطيئـة         ء ، الـشاعر اهلجـا    ) هـ
    .املشهور الذي هجا نفسه

، من القافيـة الـصعبة، والنـادرة يف للـشعر العـريب     ،  هنا كان أيضاً النص
، إلّـا إنّ    نتـصور ، فكانت أثقـل ممـا       سرة حزمون بالك  ابن اوهي الواو، وأتبعه  

 من الصور الـشعرية الـساخرة، جـاءت مـن           ضاً حزمون هذه بع   ابنيف قصيدة   
 مـن غلـواء القـوايف       فـت مـون خفّ   حز ابـن خالل الصور البصرية لشاعرنا     

والروي وتركت النص يف صورة هزلية للمهجو، وهو ما يريـده الـشاعر مـن               
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والنيـل مـن هـذا الرجـل        ،  حزمـون منـه أيـضاً      ابناهلجاء، وهو ما يريده     
  .، واإليغال يف ذمه وهجائهلعسوفا

 حزمون الشعرية، فكانـت يف املقطوعـة، ولـه مـن            ابن باقي نصوص    وأما
 ٥٩٨ت( ما أرسـله اىل ايب حبـر صـفوان بـن إدريـس املرسـي                املقطوعات  

وهـذه املقطوعـة رمسـت برباعـة     . ، األديب املشهور صاحب زاد املسافر      )هـ
 يف عـصر    ندلـسي وبدقة تصوير وتعبري، وهي مـن األخوانيـات يف الـشعر األ           

  .املوحدين 

 مقطوعـة يف    فلـه . إلينـا  يف مقطوعاته اليت وصـلت       ثاء له يف الر   وكذلك
 أبـو   خ فاضلني جليلني من شيوخ األنـدلس آنـذاك، ومهـا الـشي            يخني ش رثاء

ـ ٥٨٦ت(عبد اهللا بن محيد      ( والـشيخ أبـو القاسـم بـن حبـيش           ، )١٠()هـ
وإن كانت املقطوعة صـغرية، وذات أبيـات قليلـة، إلّـا             . )١١() هـ٥٨٤ت
واسـتعان بـالنص القـرآين وبقـصة        ،  حزمون أتقن صـنعته يف الرثـاء       ابنانّ  

، ليحـسن رسـم املفارقـة اللفظيـة الـضدية مـن             )عليه السالم   (سيدنا نوح   
، بني عمل األب وبني عمل ابنـه، بـني مـن فقـدنا      ) الضحك X البكاء( خالل  

  . اهلجاء والبقاء واستحقواستحق الرثاء واخللود،وبني من عاشرنا 

ت بعـد   ( حزمون املُرسي مقطوعة يف أيب سـعيد بـن جـامع             بن ال وكذلك
 حٍد كـبري، انتـهت بالتـشبيه الـذي          إىل مقطوعة هازلةٌ وهي  ، )١٢()هـ٥٦٧
وترك املقطوعة يف هـزل وسـخرية ودعابـة مـن هـذا             ،  تكثيف املعىن  إىلادى  

ـ   وسـبب الرجل، ومن تصرفه مع ابـن حزمـون الـذي زاره،            ابـن   روب يف ه
  !؟بعد زيارته، اجلامع هذا
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وعتـه يف    منـه، وال سـيما مقط       حزمون نـصيب   بن    وأما الغزل، فقد كان ال    
    فـنظم فيـه ابـن      . أبو عامر :، وسأله عن امسه، فقال      ةالفىت الذي شاهده يف املري

  للحبيـبِ  إلّـا  فما احلـب     ؛ يف مرسية    ق وعشِ ، ويتذكر من أحب   يتغزلحزمون  
  .األوِل

         حمبوبـه   إىل ِه شـوقِ  ة   وتشرح املقطوعة عظيم مشاعر ابـن حزمـون، وشـد 
  بني البيـتني، ويف الـشطر األول مـن كـلِّ           اَء، والسيما التكرار الذي ج    األول
  . منهمابيٍت

،  يف النحــول مــن اهلــوى والعــشق   وكــذلك البــن حزمــون مقطوعــةٌ
 ولكـن مـا يفعلـه احلـب يف     ؟وال أدري من أحـب  ، والشكوى من هذا احلب   

واسـتثمر ابـن    . الشخص، وما يتركه فيه من أثر، يف الشقاء واحلزن والـسقم            
الصوتية يف اإليقـاع املتحـرك لريسـم مقطوعتـه هـذه،            حزمون بعض املظاهر    

  .وأُنسة،  يف تأثري- ماحد اىل–ويتركها 

     أما الوصف، فله مقطوعة وصف فيهـا شـاعرنا ابـن حزمـون املُرسـي،               
واختارهــا لــه الناقــد واألديــب واملــصنف الــصفدي ، قــوس الــسحاب

الـصور   ب دمحـت  از واملقطوعـة . من بـني خمتاراتـه الـشعرية      ، )هـ٧٦٤ت(
وكثـرت  . البصرية البسيطة، البعيدة عن اخليـال والتأمـل والبيـان واأللـوان           

 ذات األحرف املشددة اليت تدلُّ علـى تعـب ونـصب الـشاعر              لماتفيها الك 
وكذلك جـاءت املقطوعـة علـى البحـر         . من خالل هذا التشديد يف احلروف       

فـأراه   .  مثل هـذه الكلمـات واحلـروف       إىلالبسيط، الذي حيتاج فيه الشاعر      
، وال يوافق غـرض الوصـف، الـذي كـان           يقاع ثقل التعبري، وثقل اإلِ    فيهنصاً  

جيب أن يكون فيه النص من الرشاقة واللطافـة والرباعـة يف اللفـظ والـصورة                
واإليقـاع، علــى شـاكلة مــا ورد يف الــشعر العـريب والســيما يف الــشعر    
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، وأمجلـه ض،  األندلسي، الذي هو أهم عصور الـشعر العـريب يف هـذا الغـر             
  .وأتقنه

     وله يف آخر أغراضـه الـيت جـاءت يف مقطوعاتـه، مقطوعـة يف التوبـة                 
قاهلا ابن حزمـون بعـد ضـياع        ، - سبحانه وتعاىل  – اهللا   إىل واألوبة   واالستغفار

ـ        . شكواه من اريطي بوفاة اخلليفة املستنـصر          هوالـنص يبـدو جيـداً ، وفي
كمـا تـسيلُ احلكمـة مـن ألفاظـه           ، على املاضي وما يفعله فيه املـرء       أسف 

  ـم مل               وكلماته وفيه أسفعلى الـدنيا، وعلـى أشخاصـها، الـذي يبـدو أ 
 والثقافيـة الـيت يـستحق،       ألدبيةينصفوا شاعرنا ابن حزمون، ومل يرتلوه املرتلة ا       

 ممـا   أكثـر ،  جيب أن يكون ذا مرتلة وشـأنٍ       وكانفظلَّ مظلوماً بنفسه، وشعره،     
  . بكثريأُعطي

 إىلنص أيضاً، ال خيلو من التقريـر، ومـن النثريـة الـيت جتعلـه قريبـاً                       وال
 إىل اخلطابية، والنهاية بالدعاء واملغفـرة، وسـؤال العبـد التائـب             وإىلاملوعظة  

  .رب العزة، الرمحن الرحيم

             آثـر       ابن حزمون، ومن خالل دراسيت للواصل إلينـا مـن شـعره، شـاعر 
 بإيـصال شـكواه     عرية، فهـو شـاعر اهـتم      الفكرة، وأرادها من نصوصه الش    

،ومـا تعـرض لـه مـن     - أو الغـزل     يح من خالل املـد    حتى–وبلواه يف دنياه    
ومـن هنـا ابتعـد عـن الـصور          .  ثقيلة وشديدة يف هـذه احليـاة         إرهاصات

 االبتكـار واخليال، وروح النص الشعري احلقيقية، فأفتقـد يف أكثـر نـصوصه             
  .إىل حد كبري .... واإلبداع، والتميز والنضوج 
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  ): الفنيةواخلصائص وعية املوضاالجتاهاتدراسة يف ( ابن حزمون موشحات:-ب-٢

     نظم ابن حزمون يف املوشحات أيضاً، ذلـك الفـن والنـوع مـن الـنظم                
الذي أبدع فيه األندلسيون، بل وابتكـروه، فكـانوا أصـحاب الفـضل علـى             

  . العاملية أيضاًواآلداباألدب العريب، 

 وجـدناها  يف أغراضـها املوضـوعية       نذا حاورنا موشحات ابـن حزمـو          وإ
 وشـاحاً   نففي الغـزل، كـان ابـن حزمـو        . متحورت والغزل والرثاء واهلجاء   

ـ              وهو. ماجناً و وخليعاً جداً     ا ما صرح به بنفسه يف رأيـه يف فـن التوشـيح وم
  .جيب أن يكون عليه يف الفن والنظم واَألداء

 موشـحة ملـسنا فيهـا آثـار الـصدق، والبعـد عـن                   وأما يف الرثاء، فله   
 يف العاطفة واملـشاعر للمرثـي، ومـا فيـه مـن مسـات               واإلخالصالتكلف،  

بل واستحق ـا خلـود الـذكر،وطيب القـول، وصـدق            ، استحق فيها الرثاء  
  .احلديث والشعور

 يف  حه     وكذلك يف اهلجاء، كان ابن حزمـون املرسـي موضـوعياً يف توشـي             
 عـن   مطلعهـا يف القاضـي القـسطلي، تـبني    إلينا موشحة،وصل فله. هذا الفن 
  .هلذا القاضي ومن تولَّى هذه املهنة وقسا، جاءواهل،  يف الذممعاٍن

       هذا مـن جهـة األغـراض واالجتاهـات املوضـوعية الـيت جـاءت يف                
موشحات ابن حزمـون املُرسـي،وإذا مـا ولينـا وجهنـا شـطر اخلـصائص                

 رأينـا يف بعـض      ،ية يف موشـحات ابـن حزمـون         والسمات الفنية واألسـلوب   
ـ    وهـذا ، أبياا اإلطالـة   ما وأن   اح شـيء حيـسب للوشوتوشـيحه، وال سـي 

 يف هـذا الفـن      تـأتى  ال ي  فـالطول . األبيات هنا ختتلف عن األبيات يف القصيدة        
  .  لوشاح ماهر، أمتّ صنعته ونظمه على الوجه األكملإال
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بن حزمـون الفنيـة، فموشـحاته تامـة               وأما يف باقي خصائص موشحات ا     
ـ     ك باملطلع، وليس ذل   لّها إذ ابتدأت كُ   ؛  منـها  مل يـصل   ضها فحسب، وإنمـا بع

 قـد يتركـب مـن أكثـر مـن غـصن             ومطلُعهـا !  الّـا املطلـع فقـط      الينا
 وأغـصان واحد،وكذلك يف األدوار واألقفـال، فهـي تتركـب مـن امسـاط          

ـ     لتكثرية، شكّ  ، طلـع يف املـضمون والقـوايف       مـع امل   ق البيت الـشعر املتواف
  . التناسق الشكلي والصويتوحسن

، )انـشد (  بـه، وانتـهت بكلمـة        يصلح اخلرجة كعادا بالغناء، أو ما       وانتهت
ومرادفاا، وهو أمر مستحسن يف هذا املفصل الذي دائمـاً مـا يـصلح للغنـاء                

بـل ويستحـسن أن يكـون كـذلك،         ،  عامياً دارجاً  ونواإلنشاد، وغالباً ما يك   
إن مل جيب.  

 وتناغمـاً مـع املوضـوع       وانسجاماً،   يف املوشحات تبدوا أكثر حركةً     وره    ص
 وأمناطـه  صـوراً للمكـان، بأنواعـه،        فيهـا فنـرى   . عن صوره يف الـشعر      

 فنـون   وتتـشاكل ودالالته، وكذلك نرى فيها ليايل أُنـٍس وفـرح وإطـراب،            
اته، بـل   البيان مع احلواس يف رسم الـصورة عنـد ابـن حزمـون يف موشـح               

 األلوان أحيانـاً يف بعـض هـذه األبيـات، لتـأيت الـصورة متناسـقة             يستنطق
  . التأثري يف القارئ واملتلقي بعيدة، الرسم

    وأما عن النـواحي الـصوتية يف موشـحات ابـن حزمـون فلقـد غلّـف                 
 وأنـه   والسـيما والسريع، الغالف العام هلـذه املوشـحات،        ، البسيط، والرجز 

 الفصحى كثرياً، بل ويكـاد يكـون موشـحه موشـحاً            إىل تقربيف موشحاته   
، الفـصيح   "املوشـح الـشعري    "إىلومن هنـا يكـون أقـرب        ، فصيحاً خالصاً 

  .املوزون 
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 يتكـاثر   فهـو  املتحـرك يف موشـحات ابـن حزمـون،           يقـاع     وأما عن اإلِ  
ــاثر  ــأيت اإذ ؛ويتك ــقة، واألألمســاط ت ــصان يف األدوار متناس ــع غ  يف املطل
  .اسقة أيضاًواألقفال متن

،  التقـسيم  ويكثـر يكثر اجلناس، ويكثـر التـضاد، ويكثـر التـصدير،           و
ولعلَّ هذا ما يلحظـه القـارئ جليـاً يف موشـحات            ، وتكثر املوازنات الصوتية  

ابن حزمون، اليت تركت نغمـاً مطربـاً، وإيقاعـاً خاصـاً يف أكثـر موشـحاته            
ـ     ، الواصلة إلينا، فكانت حلـوة املوسـيقى       ديدة العنايـة   شـديدة التـأثري، ش

باأللفاظ والكلمات، ودالالـا ومعانيهـا،حىت يف تلـك املوشـحات اهلابطـة             
  .اخلليعة اخلارجة عن الذوق واألدب والعفة

 وشاحي األنـدلس البـارزين يف هـذا العـصر،           من    من هنا كان ابن حزمون      
ونظن كلّ الظن أن لـه موشـحات أُخـرى مل يـذكرها أصـحاب التـراجم                 

ـ ٦٨٥ت(  وا وخالعتها كما فعل ابن سـعيد املغـريب         واألدب، رمبا  يف ) هـ
املعجـب يف   ( ، ومـن قبلـه املراكـشي يف         ) املغـرب  لـى املُغرب يف ح  (كتابه  

ـ    ). تلخيص أخبار املغرب   ـ      يف اورمبا كما فعل غريمه  م كتبـهم وخمتـارام، تلك
ووصـلت إلينـا مل نقـدم علـى ابـن           ، -سبحانه–املوشحات اليت لو قدر اهللا      

  .زمون وشاحاً، ال يف األندلس وال يف املشرقح
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  :عمل احملقق وجهده يف مجع نتاج ابن حزمون األديب:  الثاين القسم

• شعر وتوشيح ابن حزمـون املُرسـي مـن شـتيت املظـان الـيت                مجعت 
أوردت هذا الشعر وهذا التوشيح،مما صـح نـسبته إىل أديبنـا املُرسـي،              

 .نظماً وفناً وقوالً
• موعـة، واملوشـحات           أرقا أعطيتماً متسلسلة للوحـدات الـشعرية ا

وأثبـت البحـور    .  امع، وبتسلسل رقمي واحـد       ااملصنوعة داخل هذ  
 .الشعرية مع كل وحدة

• مـا جيـب             رقّمت األبيات الشعرية داخل كل وحدة شعرية، وشـرحت 
 كـلّ بيـت، وأثبـت اخـتالف         خل للكلمات دا  والتحليل، فيه الشرح 

 .املصادر املختلفة يف رواية كل بيت شعريالروايات بني 
• ـاحنا             وصنعتحقالً خاصاً للموشحات اليت تـدافعت نـسبتها بـني وش 

وهـي موشـحة واحـدة      . ابن حزمون، وبني باقي وشـاحي األنـدلس       
 . ابن نزار الوادي آشينيتدافعت يف نسبتها بني ابن حزمون وب

• حه، فـضالً    ألدب ابن حزمون، بدراسة حتليليـة لـشعره وتوشـي          قدمت
عن دراسة عامـة حلياتـه ومكوناـا املعرفيـة، الثقافيـة واالجتماعيـة              

 .وغريها.... واألدبية 

   اهللا السداد واإلصابة ومن

  . القول والعمل والفعليف
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  :مجع آثار ابن حزمون األدبية:  الثالثالقسم
 : الفصيحالشعر-١

)١(  

  )قافية التاء(

  )خملع البسيط(    : عز وجلّ  شعره يف التوبة واألوبة إىل اهللاومن

ــامن -١ ــي ــاِم باألنـــه لَ   س أن
٢- ـ   حالُك ـ  ـقاِت يف املوب   ايل ح
ـ   أستغـفـر -٣ ـ  ن اَهللا م   وٍب ذن
٤- ح لكن شا ال شوـ  ـح   ـاٌء رج
٥- ـ  يارب ـ  ـفواً ع   قــضى  ت ا مل

  

ــو   ــوه ــاِتهِو إىل الل     ذو التف
  نـــاِة قلـــى عنـــاٍة ققَـــذُّ
ــا ــأن  ــا ــصفاِتازلُ ن    ال

  جلهــاتِ  ا ـِعس يف وا  كالـماِء
ـ  ـي ف وتـوبةً   اتــي  سي ذي ال

  

دولــة االســالم يف ، ٣/٢٠٤: الــذيل والتكملــة :  والتوثيــقالتخــريج ) ١(
 ). ٣و١( البيتان ، ٦٩٣/ ٤:األندلس

  .بإصالحه واجتهدنا الشطر الثاين، بدءالبيت فيه بياض .٤

)٢(  

  )قافية احلاء(

                : من قصيدوله
  )السريع(  

  لك العلى أعيت على األوهاِم تِ    -١
٢-  ال تال ـدرك ـغايات  ـى  إلَّا من  

  

   من وصـلِّهن الِفـصاح     واستعجمت  

  ـتــماح  ال إلّا البارق   جـتـلى ي ال

  

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٢٤- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

أدبـاء  ،٣١٦:اعـالم مالقـة   ،١٠٦:زاد املـسافر  :  والتوثيـق    التخريج ) ٢(
 .٣٣١:مالقة

  : الروايات اختالف

 صاحمن وصفهن الِف........     : ................. مالقةأعالم .١

  عن وصفهن الِفصاح........     : ................. مالقة أدباء

 .......................  ال تدرك الغايات إلّا باألماين :  مالقةأعالم .٢

  .......................   اينال تدرك الغايات إلّا باألم:  مالقةأدباء

)٣(  

  )قافية الراء(

فبينما . دعى أبا عامر، وسافر أبو احلسن  البن حزمون مبرسة حمبوب يوكان
 يشبه حمبوبه وسأله عن امسه فأخربه أنه يدعى أبا ى،إذ لقي فتأملريةهو خارج 

          :عامر، فقال أبو احلسن يف ذلك
  )املتقارب(    

 وى اهلام أمر أفم كإىل -١

          مـذا لوليس ِر آخن احلب  

٢- أفوكيف أمر ـهوى الام  

  !امـِر عو واٍد أبلِّ كوفـي          
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 .٥/١٦:نفح الطيب، ٢٤٦: مسارفكاهات األ:  والتوثيقالتخريج ) ٣(

)٤(  

      : علي يب حزمون يف وصف قوس السحابوقال
  )البسيط(  

 ـت السماِء رمف قوسها كرت أوتإنْ -١

  غدِر من الٍف يف رغاِء املن منبالً          

 ـالِئـعـهـا طبـت ذاك إذا هألجل -٢

        عه النتـدرواهر تقَنا تزجِر الش  

 .٢٥١:الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه:  والتوثيقالتخريج )٤(

 )٥(  

               : يف النحول وله
  )خملع البسيط(  

  الٌ خيــنـــكُم زارين مـولــ -١

ـ     الطتغ -٢   ودي نفـسي يف وج
  

  ـ  أبصر    اصـغر  ـيــالَ  اخل ـين م

ــشــخص ـــا أن ــا أم أن   !صور؟ م

  

أدبـاء  ،٣١٦:أعـالم مالقـة   ،١٠٧: املـسافر  ادز:  والتوثيـق  التخريج ) ٥(
 .٣٣١:مالقة
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 : الرواياتاختالف
  .......................   نفسي على وجودي غالطت: أعالم مالقة.٢

  .......................   نفسي على وجودي غالطت:     أدباء مالقة

)٦(  

  )قافية الزاي(

  :اكياً باريطي املستنصر شإىل شعره هذه القصيدة اليت رفعها ومن
  )الطويل(  

١- إمإلـيـك املام بتج فاِوزا احلق 

          وعجائزاًـيةً خلفي صبوخلّـفـت   

٢- ـنيـرجسيي نانكم حـم اهللا ثب  

          عزائزاـهدى الإمام نتحىت مي   

  مكرهاً نـهـن مت ودعـقد للعمـري -٣

          راغزا وبـاِنها أكن يفجآذر  

٤- د وقيقُـلنقب ـواكـياً رأسي بلن 

          بنـي موقرومهامزالـقةً حـن :  

  الذيمِلِكلل:  قلت ـمضي؟ تن أيإلـى -٥

          وائزا وجةً مجـالٍت ِصيـفيد  
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 املاً ظـردع يـاهللا بستنصٍر مل -٦

          رجنائزايي وحيظلوماً مويـنص   

٧- يـتواقفسي نفـعـز ـملَّةً شـتعدت 

  ـوامـزا جهارى املوم كُلفها خترى          

 اِخساً نـد الشاهِد جن مـا هلكـأنّ -٨

   وهامزافـتـوِر النـد عيهيـجهـا          

  والسرى ودائـِق الرقالَ مت ِرمـا وم -٩

          واألماعزافال الـيـطانَ غأُقـطّع   

  ـتـأِلقا مدى اهلُـور ندا إن بإىل-١٠

   من الصبِح بارزاقاً ِشمت مفتوكما          

  ـزر ومن يـمؤمنـني الِري أمقامم-١١

        يـي أبمـقـام أصبـعقوب ـائـزا فح  

  ـاظـماً نلجـواهـِر لـبـداًألّا إنَّ ع-١٢

   العايل من احلمِد طارزاوللسندِس          

١٣-وهبيسـلَم فغ ـم ولـاعـاً دفطـع جيد   

        إلّا طهنـالـك ـزا واخقلـِب الـاعن  
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  مزتينـ غـيـن حـجريطي مش ختـمأل-١٤

  ! على الظلِم غامزا؟لقى بأن تظلوماً          

  بيـتِه لـركـاب الـسري تـذي والـلىب-١٥

  ـوامـزا غشـكـيـِم الت حتمخيـسةً        

   ـكن تال فـنك اُهللا منتصرنَّلي-١٦
   مبارزاـرتضـيه ال يـالـذي بلـه          
ـِىن ـى إلشرئـباً مـكوإىل اهللا أش-١٧   الغ

   كسِر املخازِن حافزالى عحريصاً          
  كِرتِه بتـعز اسـارونَأال إنَّ ق-١٨

   كقارونَ كانزاحـى أضن ملفـواهاً          
  امـه أنَّ أمـسانُ اِإلنـعلـم يـمأل-١٩

  ناِجزا مراً أوعى وأمـما لمـقاماً          
  بـاً واجـنهـنه فاستغىن الـه بما ف-٢٠

          زاُهللا جائزا؟عِل جيـم لا موجو !  

  دى اهلور نذي باِهللا الأقِسم ف-٢١

          ـرالبحِر والبحِر حاجزاني بوصي   

   يصوغُهاقـوايف الـيخ شلموا ظقـد ل-٢٢

          وأرجزاـنتـقى يـما مقصائد   
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  تدائهم اعـاِم مسن ميِه علداروا أ-٢٣
          أباريقا ممقى يـواقزا وقـت  
  ه أدمياملني ظـلـيِه عقّوا وش-٢٤

  اِشـزا نق احلـن قد أصابوه عنْكـأ          
  ـتنائكم اعبوِس لن مـردوين جـم ه-٢٥

  رامزا قيعي جنن مـبسوين ألوهـم          
   لّما كـم أدهاقي أوطأوا سم وه-٢٦

          كتاين غحترـزا فصيحاً ورامن  
   معاذريمـيت يـاً إمثتـرف ومل اق-٢٧

   العفو عاجزاترك يباً ذنـئـت جوال          
  ده ِهللا وحـمـد أن رأوا واحلوى س-٢٨

   خناف وحارزاـما مـنا لحفـيظاً          
  يبوا اهللا غـى وقـا مـوال ولـهموا ف-٢٩

   واستباحوا اجلرامزافسي نحـشـاشةَ          
  ٍز يب الريح يف أرِض هرمـت قذفوال ول-٣٠

          ا منـدي عوعهـِدكات امزا اهلرـقيت  
  ـوارداًلّا م إت آنسـا ماهللا وت-٣١

   وخابزايقاً أناخـاً وطبعـذاباً          
  تـه أن يرى النقع حتـوفاً وخـاًء رج-٣٢

   ميضي بِه النصر قاِفزاـدى اهلُلواُء          
   الردىد وجِعدا الحـاللُ إذا أم ِم-٣٣

  ناهزا ومـارزاً بـسبـطـراً مبه          
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   اهللا خلقَهمع جيىت حـذلك ك-٣٤

  ـرائزا أرواحهم والغبـكـم حعـلى          

   الذي بِهـاملـني رب العيـفةَ خل-٣٥

  ائزا وحنفُساً أننـا اُهللا مهـدى          

   رمحٍةـبةَ اإلسالِم قُـلى عت ألس-٣٦

  ـراكزا ومـها لاداً اُهللا أوتبـىن          

   جامعاًامِة اإلملطـانُ زالَ سال ف-٣٧

          زا وحائـعبـاِد الـاِت طاعألمـِرك  

ــقالتخــريج ) ٦( ــة:  والتوثي ــذيل والتكمل ــات ، ٢٠٧-٣/٢٠٤:ال طبق
 .البيت األول فقط، ١٨٣/ ١٠، ١٨٥/ ٩:الشافعية الكربى

  : الرواياتاختالف

  ...... امام اخللقإليك    ٩/١٨٥: يف طبقات الشافعية. ١

 ..... امام العصرإليك               ١٨٣/ ١٠:    ويف 
  : والتعليقاتالشروح

  .وهو ولد البقرة الوحشية، ع برغزمج:الرباغز.٣

. وهـي الناقـة العظيمـة الـسنام       : مجع كوماء   : كوم  ، الناقة السريعة : مشلة. ٧
  .واثبة: جوامز
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 مجـع (( الودائـق ،  املفـاوز  تقطـع : مرقـال ، تركـت : بكسر الـراء  ، ِرمت.٩
  . األرض الغليظةوهو أمعز مجع: األماعز، وهي منتصف النهار، ))وديقة

  .مبعىن ظلموه متعدياً باحلرف. ا عليهاملعروف بغو.١٣

  .الظالعة يف سريها: الغوامز، املذللة بالركوب:املخيسة.١٥

  .وهو البيت الصغري، مجع جرموز:اجلرامز . ٢٩

)٧(  

  )قافية السني(

:      ه٥٩١ اخلليفة املنصور ميدحه ويوثق وقعة األرك العظيمة يف األندلس سنة وأنشد
  )اخلبب(

  ـنــفسِ  ال ـعـطرةُ م حيتـك -١
ــذِر -٢ ـــار الف ـــم ومكـف   أمته
٣- احلــأإمـــام ونــق هـاصر  
٤- ـ  ومألت    النـاِس هـدى    ـلوب ق
٥- م ورفعـت ـ  نـار    علـى  ـديِن ال
٦- ــدعت ــِر رداَء الوص ــاكف    كم
٧- ـــت ــو القي ــدوا فمجوعهم   غ
٨- ــاءوك ــج ت ــضيق  ـم األرض  
ــوا -٩ ــراً بخرج ــط ــا الاَء ورئ   ن

ــ -١٠ ــِر اِهللاضيـتوم ــى ألم    عل
   كالكلَــه وت املــاخفأنــ -١١

  ــتِح النـفحـــات ــف   ـدلِس باألن
ــإنّ ـــي لـالم اإلس ــرِسف ع   

ــرت ــطه ــدنِس ن األرض م   ال
  لـــتمِس ملـوفيــــق التفـــدنا
ــٍد ــعم ــم وع ـــِس أُـلى ش   س
ــدع ــص ــنا دجيور ال ــبِس س   قَ
ــاً ــفرص ــرِسـي ف ــضِة مفت    قب
ــدداً ـــص مل يع ــِس وملـح    يقَ

ــع م ِس ــسوا م ـــتلَِس ليختل   خ
ـــٍة ــثقـ ــِس ت وملاهللا بـ   خـ
ـــظباك ــب ـــلى ع ــِسشٍر ب    رِج
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ــ -١٢ ــساوىوت ـــقاع ال  امهم  
ـ  بنجيعهمــوا  ـقـيتس -١٣   م أك
ـــك ف-١٤    حــزب الكفــر أالأولئ
  و وراءكمـــــصلـبانأذوي ال -١٥
  ناولَــه تبحـــرلــو أنَّ ال -١٦
ــ -١٧ ـــوول ــا تصم أن ال   رامجه
  نتهــا أعوحيـــد مــأل الت-١٨
   فمضت فقـضت أمـالً     ضت -١٩
   الكفـِر فلـم    ـبات جن است ج -٢٠
ـ   ـبق مل ي  -٢١ ـ  ـوى ا مث   ـٍل رج
   فــال الــشمقــروِن بـقوا حلــ-٢٢
  ـنــشهمو أدفـا إن كــان خبــ-٢٣
   األعلـى فـرأى     امللـك  ـظر ن -٢٤
  ـقُــه  رون وشـح  ت كالصبـِح -٢٥
   يلـو علـى أحـدٍ       مل ـمضى ف -٢٦
ــصلي-٢٧ ـــِل ل ــِه مبـنِد اهل   فرق
ــ-٢٨ ــور املـهر س ــوت   ـه وأرقَّ
  اتفــٍة هائــلَ عقـاَء وبكــ-٢٩
  بهــا ذوائأنَّ وكــرزت بــ-٣٠
   الرمـِل علـى    ظبـاءِ  ك ـرنو ت -٣١
  ـغــدت  ف نٍس أُ ـا قد كُن مه   -٣٢
ــ-٣٣ ــام إنّ األي ـــِد ق   رت ازده
ـــت وتن-٣٤ ـــاسق ــا لالُ اآلم   ن

ــربض ــضرِسال ــرِب ال ــع احل    م
ـــئوا ــهن موط ــِسن ــى ده    عل

ــإنّ ــار لـ ــِس نـفي الكفـ   كُـ
ـــلُ ــخي ــك اخلَ ــدِسِرب املل الن   
ــاً ـــه وِطجرع ئتــى ع ــبل   ِس ي
حـــلَ كُأضــحتِس املُقــِل الــنع  
ـــوأغـــار ـقدِس روح الـــا  
ــسى ــدنيا فنــ أن ــب ال   سي عت
ـــرك ــامل تتت ــو م ـــِس هلم ج  

ــا ـــِه وعإلّ ــلي ــذى ش   رِس فَ
   الـــدرِسلوهلمـــو لطسقــــياً
ــإىل ــيف ــٍش ع ــِسـكٍد ن    تع
   قنــا وقــسي  مــابنيملكــاً

ــالطوِر ــوِر بكـ ــسينـ    اهللا كُـ
  الترِس بــــدرِع بالـــورمـــى

   اجلـــرِسصلةَ يـــسمع صلـــال
ل املُتذكــــارِسنـــصواملَـــر   
ـــورِق ــكال ي حننــع الغ ــِس م   لَ
ـــاب ــٍة أذنـ ــرواحمـ   مِس شـ

  رِس شـــضراغـمِة لـــوجـــٍل
  نــِس بــال أُـرايـــاِت الحتـــِت

ــالروِض ــكـ ــرِس روق يـ   ملغتـ
ـــِر ــكالثغـ ــنظَّم يف لَعـ   ِس تـ

 



  حممد عويد حممد الساير.د.أ                   ووشاحاًشاعراً ) هـ٦٢٤ت بعد ( حزمون املُرسي ابن     أحباث

-٣٣-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

   احلــق علــى ألور وتــألأل نــ-٣٥
ـ   -٣٦   ــصـمي  اعت دلٍس أجزيرةَ أن
ــ-٣٧ ــته حاِك أرع ــراس   ـك مل
  دنا سـي  افكـ اسي ـكمـت ح -٣٨
٣٩- ــضت ــوم ــروِم م   ضاربها يف ال
ــف ال خي-٤٠ ــل رب ك هـــد   موع

  

ــِر ـــدية املأثـ ــهـ   اقتبِس فـ
ــاِم ــبإمـ ــِة األمـ   ـترسي واحـ
ـ جربيــلُ    احلــرِسد لــه أحـ

ــِسي  يف ــِر م ــصر الكُف ــلّ م    ك
ِسعـــلَ تفوكـــذلكيف الفُـــر   

خــدو   ! ودِسـطارمهو اقـــــ
  

 .٢١٦-٢١٣:  يف تلخيص أخبار املغربعجباملُ:  والتوثيقالتخريج )٧(

  : والتعليقاتالشروح

  .طلبه، من التمس الشيء: امللتمس.٤

٥.عمد معظيمة االرتفاع: ش.  

، الـضياء أو اللمعـان    : الـسنا ، الظلمـة : الـدجيور ، شـقه : صدع الشيء . ٦
  .منهاأو الشعلة ، النار: القبس

  . السيفحد:  الظُّبةمجع، ،الظىبالصدر: مجع الكلكل: الكالكل . ١١

 دهـس   مـن : الـدهس ، التـل :  االكمة مجع: دم اجلوف، االكم  : النجيع. ١٣
  . وال طٍني وال تراٍب وسهل، وليس هو برمٍلالنَ: املكان دهساً

قـل   الكـيس، أو الـذي خيـالط النـاس مـن دون أن يث              الفظن: الندس. ١٥
  .عليهم

: املنـصل ،  النـوم  منعـه : أرقـه ،  بقريبه أو محيمـه    أُصيبالذي  : املوتور  . ٢٨
  .مرسة:مفردها ، احلبال: املرس، السيف
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تـأىب  :  فـالن  شـمس : النفور العسر الـصحبة،يقال   : مجع مشوس ، شمس. ٣٠
  . ونفرتجمحت: واستعصى، وشمست الدابة

  . مستحسنةةلشفمسرة يف ا: اللعس، انتظمت: سقتتنا. ٣٤

  .مسيء : مسي . ٣٨

  .وطئه: داس املكان، هاأخضعها وأذلّ: دوخ األقطار. ٤٠

)٨(  

  )قافية العني(

  : يرثي شيخينا الفاضلني أبا عبد اهللا بن محيد وأبا القاسم بن حبيشوله
  )الكامل(  

   وقّد ياما يف ح  ا كان ـفـاِنإل -١
   مطلع ـتك لي قمريِنيا مغرب ال   -٢

  

  وضــع مجيعــاً ممهماضــ ومـــاتا  

أوليأوليت ـذي الـتت ـستـودع  

  :ومنها

  ضاِحك*  الشريعةُ وابن نوحٍ   تبكي -١
  مـا  ك ِمـلٌ  ابن نـوٍح أنـه ع      بحس

  

  ولـع  شـيٍء م   ـكلِّ ب ـسـفيه ال إنَّ  

ـ  اب الكت جاَء   تبـع  الـذي هـو ن     ِه ب

  

 .١٠٧:زاد املسافر:  والتوثيقالتخريج )٨(

. بـار  أحـد مـشايخ ابـن األ   حـدثُ من أهل مرسـية، م  نوح   نابو عبد اهللا ب   *
ويف البيت تورية لطيفـة بـني ابـن سـيدنا نـوح             . ٩٩-٢/٩٧:التكملة: ينظر

  .وبني ابن نوح الشيخ احملدث العامل، )عليه السالم(
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)٩(  

  )قافية النون(

:  وقـد قـدم مـن سـفر       ،  املُرسي ادريس قصيدة بعث ا إىل حبر صفوان بن         وله
  )يطخملع البس(

ــا -١ ــئم ـــاِن اآلن لتما ش   لزم
  نـــدي علزمـــاِن لٍدأي يــ -٢
ـ    يٍءوخري ش  -٣   ـري أسـداه ده
   بـنيٍ   ادريس بعـد   ـنلُقيا اب  -٤
   البحـِر حـني حيـا      و أب أحيا -٥

  

ــد   ــاين  ق ــاملُىن زم ــاد يل ب    ج

ــاٍن لأدىن ـــا بن ـــاين بـه   ـن

  بـانــــي حِه بــــما مـــإيلَّ

ــادرين ــِه ي يفغـ ــديـ   اِن عـ

  ـاِنواألمــ األمــاينّ ميـــت

  

أدبـاء  ، ٣١٦:أعـالم مالقـة   ، ١٠٨:زاد املـسافر    :  والتوثيق التخريج ) ٩(
 .٣٣١:مالقة

 .مالقة وأدباء أعالمهذا البيت ناقص من . ٥
)١٠(  

، وكـان لـداره بابـان     ، وهو أبو سعيد بـن اجلـامع      ،  إىل بعض الرؤساء   وقصد
ـ     : فقيل، بنيفرقب خروجه ليلقاه يف أحد البا      ، خـر  البـاب اآل   نإنـه خـرج م

  )البسيط:                (فقال ابن حزمون
   باِهللا من وجٍد ومـن بـنيِ       نعوذُ -١
ـ   اٍب زيارِة أرب  ومن -٢   ـدٍد بال ع
ـ   إين -٣ ـ  ا وجدتهم ملّ رجوت مـه  

  

  ـابـيــنِ  وقوٍف على داٍر بب    ومن  

  
  
  

ــيين ال ــايت ال وال ح ــون حي    ميلك

ـ   تطلبهـا مـا بـني      كالريِح   ـفِّني ك

  

 .٣/٢٠٤:لذيل والتكملةا:  والتوثيقالتخريج )١٠(
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 )١١(  
  )قافية الواو(

ابتدأ يهجو نفسه، ومن مثَّ .   وله يف اهلجاء أبيات ركب فيها طريقة احلطيئة 
األندلس يقال له اداستطرد يهجو رجالً من أعيان قو :دممشهور :  بن عيسى حم

          :يقول ابن حزمون . النجدة عندهم 
  )الطويل(      

١- ـه  وجهـي فخِ   ـمرآة يف ال  تأملتلْت  
  لـيقيت  خ ـأمل ت ـجو شأت أن    إذا -٢
ـ   لـى  ع كأنَّ -٣ ـ  ـين األزراِر م   ورةً ع
   كنت مما تنبـت األرض مل أكـن        فو -٤
٥- ـ  طـين  ب رآي م ـن م واقـبح فإن ـه  
ـ  قلٍب ك وإلّا -٦ ـ  نبــي  ج ـن بي   ٍد حمم
٧- أُمـهِ  طـِن يف ب  ـانَ لو ك  ـأنّ ب يود   
  ريـشةٍ  مثلَ   قـلَه ع ـن ولك ثقـيلٌ -٨
ــلُ  -٩ ــشدقيِه إىل األرِض حلمتي ــةٌ ب   ي

  ـٍة عنه بكـلِّ نقيـص     دثوا ح دوق  -١٠
  

ـ     كوجِه     لـهوِ  ال  إىل ـارت عجوٍز قـد أش
ـ    ا  فإنَّ ـ     د مـا ق   ـجِو أردت مـن اهل

   أو ال تنظروا حنـوي     اغُضو: الورى تنادي
   الباهي وال الطيـب احللـوِ      رائق ال مـن
قرقرـ  ي ـ  رعـدِ  ال ـثل م    يف اجلُـو   ر قرق
  لـِو ي ـم ابن عيسى حني فَر ول     ـيـلسل

   حديثاً عـن الغـزوِ     سمع ي ـم ول جنـيناً
ف  ـها ب تطري ي ـهمـٍه م ـي األرواحدو   
تظن  غُ  ي اٌء م ـاـ  ـفــر    دلـوِ  ـن م

ـ   ثلـي  م ولكن ـ   ـروي ال ي   ـروي وال ي
  

-٢١٦: يف تلخــيص أخبــار املغــربعجــباملُ:  والتوثيــقالتخــريج ) ١١(
 .٢١٥-٢١٤: حلى املَغربيفاملُغرب ،٢١٧

  : الرواياتاختالف
  .هذا البيت ناقص من رواية املُعجب-٢
   جوٍه مثل الرعِد يف مهميقرقر    : ................. يف املغرب-٥
   دوٍه األرواح يف مهمتصفّقها    : ................. يف املغرب-٨

  . هذا البيت ناقص من رواية املُغرب-١٠
  :ـموشحال. ٢
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)١٢(  
  :حة غزلية خليعة من موشوله

   العــروده هــذعولـــت قــد
ياصوأنــت ــاحـــباِملج ـن  

ـ    يا    هـل عالمـه    رِد معـشر املُ
ــد ال ــ.....  ب ــه ِعنم مام  
  امه طُـرزت بـش    قــحةٍ  ف من
ـ  هـا  أي يا    ـرود الـش  ـرد األم

ــوال ــايل احتل ـــت وبي    دنِّ ن
حتــجلــدت الــت همريجاعـد  
حبِره أمــن مــوبـــت هيـــر  
ــ ــلُّوك ــرد ن م ال ي .....  
   كمـا تـشتهى عمـود       ولـي
ــالُ ـــفِه يف عخت ـــط   ـثن ت
   عـيـــنط .... ـن مــكــأنّ
ـ  ـكَـرى ال  أنَّ أيقنـت    ـني مع

ــضيت ــونُ فأُقـت ــهوى دي    لل
   ـجـود ذلـك الـس    ن يك ومل

ـ  ى رأ لكن    منـي   يـه  ف ـِد اجل
ــسرى ــِه عقــ لي ــن لدي    لُ م

ـ  تـبيه مبـن يـس    أهالً    ـفلُ ِط

ــى   ــاٍل قعل ــت ــاح الِفـع م   ق
ـــذر ــاح ـ با ش ــذه الرمـ   اح ه

  عمـــ اخلنـــا طل ألهـــفيهـــا
ــوى ــتل ـ ى عل ــك الـ   صلع ذل
ــز ــكح ــن م ص وامـد ــع   تن

ـــنعين ــتـم ــك ردفُ   ـرداح ال
ــس يمل ــاح ك ــحلِه وش ــن س    م

ــن ــم ــيح ـبِل ق ــرق املل    أن أط
دـرـ  والع ـ  ـي ف    جـريح  ـيت راح

ــن ــع ـــس لهوٍة ش ــستي   ريـح ي
ــذِع ــت مكاجل ــاح ال ــه الري    ب

ــو ــوه ــاحـب صلي ــصا وق    الع
مـــجيـــربألـحاً ر ـيتـيــــه  

  ـقلتيه مـــاطإذ خـــ عليــــِه
ــو ــريع لوجنوهـ ـــيه صـ   تـ

ــا ــي ــهاِح ص ــراح من ــى اقت    عل
ــر ــفخــ    دون راحشـوانَ نــ
ـــاً ــشيئ ــسنوى ِس ــذهِب احل    م
ــساً ــتـع ــا بالـن مل ــزنْزن ي   
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   فيـِه شـكلُ     طبـعِ ل أمـرد ا   ما
ـ     من فأعشق   ـود املُرِد مـن جي

   ن ســـغِري بــرمٍح بــواطعــن
   دولـــيس يعـــ............. 

ـ     .........    ـدمن مل يـسقه وع
ميــشدوالِم الظــ يفمتــي   

   جــود اهلين جفــفـــا جلقــد
ــاقين ــضرطٌ يوش ـــي م غـن  

  

ــا ــي ـ اِح ص ــا مـ ــن إلّ   نت الف
ــلِه ــا جبوصـ ــاح دون مـ   نـ

ــيف ــِد املـِة ليـ ــرداحقعـ    الـ
ــا ــإلّ ــِر املـلى ع ــدنظ    اجلدي

ـــكثر ــه ميـ ــسنـ   تزيد ويـ
ــ ــوموالن ــِه ِجـن م ــفِن   ـعيد ب

  سالح مـــن الــــرف عـــ منَّإذ
ــِل حــ يف ــاح ي اللي ــى النك    عل

  

، ١٢٧-٢/١٢٥:ديـوان املوشـحات األندلـسية     :  والتوثيـق  التخريج ) ١٢(
 . عدم ذكرهاآثرنا، فاحشة، والنقاط تدل على كلمات قبيحة
)١٣(  

  : من موشحة غزلية، فيها من الفحش أيضاًوقال
   عنـوه  ـصباال....... 

  ـحــتاطْ  ت كـن ت فال
ــت ــكِلف   ـثقوب بامل
ــن ــوم ــوب أنه ل    ب
فــأرفعمــن احملبــوب   
ــزلْ ــوهوان    علــى حن
   اطْ األوســـولـــوِح

ــردال ــد األمـ    يرقـ
ــا ـــندإلّـ    إذا اسـ

ــويبأجــــلُّ      مرغـ
ــا    الــشيِبـلى عــإلّ

مـــشقوقاوعفـــت   
   الـــضيقافليطلُـــِب

ــت ــحت ــودجا ال   قا س
ـــكُلّ ــوِببـ    يعبـ
  ـؤبوِب شــنــزولَ

ـــطْ رأى الإذا   ـالئـ
   احلـائطْ  لــى  إ ظهراً
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ــلّ ــوك ــود ـن م    ع
ــدور ــاليـ   ربوه بـ
ــسويـــدخلُ   طاطْ الفُ

ـ  كم ـ  ـرٍد أم   ذولْ خم
ــا ــملّ ــولْ حمى أت    م

ــاولّ ــتن    ـمأكولْ ال
ـــات ــشوب    وه ذا ن

ــِةكح ــقّـ    راطْ اخلـ
ــا ــي ــذا حب    ي إلف
ـ  مـن ـ  ك ذل    صنِف ال
ــرد ــم ــِف الـن م    قل

ـــاهم ــأست   ـوه رخ
ــا ــكأنهـ    فاطْ أسـ

   شــر يف األنـــِف  ال
   ســاحِر الطــرِفمــن
ــا ــتين ي   ......... لي
   الفـــىت اللــواطْ أنــا

  

  غـــائط الإحلــــيله
ــدورِة ــذيكـ   ِب الـ

ــن ــوِبم ــِري مرغ    غ
  ـرا غُـــحباِلنـــا
   اغتـــرابأمرنـــا
ـخمـــرا الوأرِشــف  
  البـــيِب اجلحتــت
ـــني ــِببـ    األنابيـ

ــمــامل ـــزلْ ي هي ـن  
ــسلس ـــين الال   ـلّ

ــاهم ــخنـ   ـني بـ
  قليــِب تـوِل طــمــن

ــِل ـــِبا األعأه   جي
ـ  أنـم ـ  ـن ِم   سـوه ف

  شـوه ذي نــســكرانَ
ــن ــويبم ــِت حمب    اس
  من طـييب   ...... والفـ

  

، ١٣٠-٢/١٢٨:ديـوان املوشـحات األندلـسية     :  والتوثيـق  التخريج ) ١٣(
آثرنـا  ، والنقاط تدل على كلمات قبيحة خارجة عن الـذوق واحليـاء          

 .عدم ذكرها
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)١٤(  
  : من موشحة غزلية، فيها املعاين السابقة نفسهاوقال

ــانٌ بنأوصـــاك ــلْ دهق   ي
ــال ــدبِر  .... ش ختـ   الـ
ــسمل ـــِب ي ــيب برق    ع قل

ــل ـــعت .... بـ   ـفرقـ
   معــشر املُــرِد امسعــوا يــا
  ـعــقولْ  ال ـل أه حدثَ

ـ  وخـوض    غـدرِ  ال ـلك ت
ـ   يا ـ  كا من ش ـ  رد ب   ال الكُ

  إىل ..... ـفا هـــــوإن
ــصدنَّ تال ــىل إقـ   ال ِطـ
  قــيلْ  الردِف الث  ب صاح يا

  يِر ذَكــراه يــمــاذا
ـ  ظفـر  إن ت  ـاِح ص يا مب ن  
  ـلَ قب ـنـه م ـقـِض ت ال

ــل اِملجــوص علــى رب ن   
لَ واضرب ه ـ  ـاً رخ   ـيلْ بغ

ـــل ــه ياقوق ـــري ل   م
ــم يطال ــوم املع ــيح الن   ل

لَــه نــفــنم الطَّـوم لــيح  

  ـ  ـما ب فـاصدع    أمـرك  د ق
بـــليـــِه عوأدع كـمر  

  ـِخـضاب وال ـداللُ ال وال
   عـذِب الرضـاب    ادٍن ش من

ــاليت ــصوابهـــي فمق    ال
ــأنّ ـــفقاح الـ   البِرك كـ

ـ  لى ع فرض ـ  ـذي ه الب رك  
عنــدع ــكاحلجــالْاِت رب   

ـ  ثقـِب    والّـآللْ  ـمان اجل
ــلْ ــوقُ ــه لَ ــالْ الد عن   فع
ـقــضاءُ  ال ليس  كمـشتر   
ــإذا ـــولّي تـ   رك ذكـ

ـــسناً حيـــروقكنظــر   
ـ  نـه م تقـضي أنْ   ـرك وط

لــئال يواحـــذر كغـــدر  
ـاِتِه لش وانصـب  كالـشر   

  دك قمـــد قــن ملــطُــوىب
ــةَ ـــتقد أن يخمافـ   ـفـ

ـ   ـن وكُ اًكبـد   ـد على رص
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ـ  ـهب ت فإن ـ  ـنه م    ـح ري
  ـيــلْ  من الريـِق قل    وخذْ
ـخــريِ  لبـاِب ال   واقصد  

ـ   ا ذا لغ  كم    مـن  ـرِد يف املُ
ـ  قـد  التحـى ف   من   ـن أِم
   طُعـن  ـمــا  ل شٍد من كم
  ـطويلال ..... ـاحب ص يا

  ِد........................ 
  

  د رقـــأنـــه بفـــاعلم 
ــلْ واببالكـــف ــلُ   رك ذَكَ
ــض ــوانق ــركـليه ع    وت

ـــوادٍر ــن ــلْ حن وم   ي
  قُــبلْ  وال كــاحِ  الن مـن

ــلْ الكيف.......    فــــ
ـــتلى ــا أبطــركللـمع    م

 ......................ك  
  

 .١٣٣-٢/١٣١:ديوان املوشحات األندلسية :  والتوثيقالتخريج ) ١٤(
  . على كلمات قبيحة وفاحشة آثرنا حذفها للذوق واألدب تدلُّالنقاط

 )١٥(  
 قدرة على مضايقة القوايف كقوله يف رثاء أيب احلمالت قائد األعنة ببلنسية وقد وله

  :قتله النصارى
  الالمع    النيـرا    األزهرا   عني بكى السراج يا

  مدامع   ثرا تنكي   فكُسـرا   الرتاج عم نوكان
  ـِقـد املُتـهاِب الشمثل   أغرْعٍد آل سمـن

  د أنْ فُِقا ملعليِه     البشر ع مجيبـكى
  ـمـطَِّرد الوالسمهري   الذَّكرواملُـشريفُّ

شقْوكر الععلى     الصفوف دوم ـِئـدت  
   راجعأو      ـثَّرى المـن  ورى العلى    عاج أنه منلو

لنا األفعادت ـرا امِتوال   را أفتبال   ـراح    ضاجعت  
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   الفيلِقوج موخاض         ـزرد الباس لنضـا
   األزرِقـخميِس الذاك        ـدد يرعه عولـم

خوالـحور تلثم ِْق املُأدِميـِه           درم  
  ـقي يلتـٍل خيـلِّ كفـي    د ذاك األسوكـانَ

  يماِصع    ـرى انبمث  وكـبـرا   عالج رأى االإذا
ـَرا   كالدجاجأيتهمر   الواسع    عرا الوسطَ  مـنفّ

بتجالت لكالفجوج     األكدِرـجاِج العحتت   
   األخضِرـديِد احلمن     بروج ـي فخيولُهم

  كسِر يـم لوليته    فُروج قُفل تلك اليا
العجعلت أرض ـجياِد الجمرى  ـلوجِر الضم  

منها فسكلت ـرى فال     جاجقُرى الإلّا   ت     بالقع  
  قعاقع    وللربى    ـبـرا انهلا     حتت العجاج واخليلُ

  حصيه أنْ أَـهوى الأىب    ات بتلك اجلهعهدي
   لنا مبرسيهحـدثْ   ات حادي الركِب هيا

  لنسيه بـها وحييا    ـالت أبو احلمأودى
  ـعصيه لَه أنْ يحاشا    ـات طاعِة اِهللا ميف

  وطائع   مصطربا  مصـبرا    اجـنفٍس بمضـى
  ائع البذا   اشترىماذا   درىلقد     اهلياجـي فوباعها

  ود أن جياوىل عـليك       اب صدامِع املماُء
  اللحود لّك احرزٌء        اب صـريِة البسقى
  ـهود        إلّا النصارى والياب أصلـٍق خفكلُّ
باً قلناديتم جرى        صابهويعلى امليِت الع د  

  مـداِفع    ـثـرى الزانَ   تصـربا   هتاج قليب امليا
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  مداِفع    رى جِلما  رى تفَـهل   اج أيب احلجأبن
ــريج ) ١٥( ــقالتخ ــرب  :  والتوثي ــى املغ ــرب يف حل -٢/٢١٧:املُغ

 .١٣٧-٢/١٣٥:ديوان املوشحات األندلسية،٢١٨
)١٦(  

  : حزمون يف القاضي القسطليوالبن
  فتظِلم    ضي  أيها القايا     ـنـان العيتـخونك

  ويرسم     الذي يسطّروال     األشهادتعرف ال
ديــوان ،٢/٢١٦:املُغــرب يف حلــى املغــرب:  والتوثيــقالتخــريج ) ١٦(

 .٢/١٣٤:املوشحات األندلسية
)١٧(  

  :منها،  من موشحة أخرى فيهوله
   ناقصاً يف كمالْيا

نقصاحلرب       يف      الزائداألشباح   
 .٢/٢١٦:ى املغرباملُغرب يف حل:  والتوثيقالتخريج ) ١٧(

)١٨(  
 ابن الرائس ان حيىي اخلزرجي دخل علـى ابـن حزمـون يف جملـس                ذكر   (

ـ    . فأنشده موشحة لنفسه   ـ        : ونفقال له ابن حزم ىمـا املوشـح مبوشـح حت 
علـى  :على مثل ماذا؟ قـال ابـن حزمـون          : قال  ! ؟يكون عارياً عن التكلف   

  :مثل قويل
   سبيلْمنـك       إىل الوصاِلهل       اجرا هيا
 العليلْ  قلبـي      ايل سواك هعن       يرى لْ هأو

.(  
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، ٢٦١-٢٦٠:املقتطـف مـن أزاهـر الطـرف       :  والتوثيـق  التخريج ) ١٨(
نفـح  ، ٢/٢١١:أزهـار الريـاض     ، ١/١١٤٥:مقدمة ابن خلـدون   

ــب ــن   ،٩/٢٣٥:الطي ــيح أب ــرح توش ــسهل يف ش ــسلك ال امل
 .٢/١٣٨:ديوان املوشحات األندلسية،١١١:سهل

يـا هـاجري، والـصحيح مـا أثبتنـاه ومـا            ، دمية      وورد يف املصادر الق   
 األندلـسية لتناسـق     وشـحات  ديـوان امل   صححه الدكتور سـيد غـازي يف      

  .القوايف
)١٩(  

  : البن حزمونموشحة
   له أمرهكأنَّ         اهلوى يف ذا الورى أمره أمضى

  ـلُ ال تسـالك فؤاد املشوِق مفيا
  ـجلُ واخلَد هداك الغرام والوجلقد
  ملالح شغلٌ وهو الشغلُ العيوِن اويف

   عن عربهتترجم         تركت مني سوى عربه ما
   كئوِس الرحيِق برُء من الوجِدويف

   الشهِدـن مال كالعقيِق أحفهاا
   الودـقتضـى بيننا على ميديرها

هفهفنظره اخلوطِة المثل         نظره افتىن قد م  
الرياحِنيسالت عليه عطر   
  يغنيين غصٍن عليِه طري وكلُّ
ِني دايب وداب بنت الزراجفذاك  

   درهـنا لتدار           قد أودعت دره ياقوتةُ
السروِر من فاه بالسحِرراش جناح   
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  ـِر فتيةً يرفلونَ يف حلِل السكيا
  النشِر يل كالزالِل عاطرة سقُّوها

   من ابن أيب مجره        يف الكأِس كاجلمرهوقّادةٌ
  ٍم مره ذو ِشياِء نالَ أفق السملو

   بن أيب مجرهمد يا حملنلتها
   فيك شدت جهرهالِل كاهلوغادٍة

مرهنعشقره إىل السممييلُ       مليح أحلى من الت  
كتاب عدة اجللـيس ومؤانـسة الـوزير والـرئيس     :  والتوثيق التخريج ) ١٩(

 ).١٣٣(املوشحة رقم :
)٢٠(  

  : أليب احلسن بن حزمون موشحة
ــطّت ــش ــا دي   ـار بأحباِبن

ـ    الئمي يف  يا    ـي البكاِء دعن
ــاِهللا ــت ــاِء ع ــايف البك   ار م
ــت ــأبي م ــب    ستطار والقل

ـ  انك قلب ال خ   يا    ـطبار اص
   حــار بيننــا ِبت طمــوقــد

ــِل ــفعلّ ــالـفس الن    تمين ب
   عمر النـوى طويـلُ      ياصاِح

ـ     إني ـولُ على العهِد ال أح   
   جيـولُ   ـهوى بناِر ال  قلبـي

ــا ــفكُلَّم ــار اجين ه    ادك

  نــام ِفــال فــرار وال م   
  الم املـــثـــِر ال تكبـــاِهللا
ــازِح ــوط لن ــِل وال   ن األه
  ن نــدمي وال ســك فــال

  ـن ينفع الوجد والـشج    هل
  ـام علــت بيننــا اكــوقــد
ــلُّ ــه متــ فك ــيٍء لَ   ام ش

  ـوق الفىت اهلـائِم املـش     لىع
   عاش من ضـيع احلُقُـوق      ال
ـ     لو    طليـق  ـا أنَّ دمعـي هن

ّيف ريـِشها احل    حسدت  مـام  
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   منـي   يـبِ حلب ديـاِر ا   على
   تالقـي  الوصِل وال  أعذب ما
ـ       هل    ي يعلم اليـوم مـا أُالق
ـ     قد   ـتراقي بلغت نفـسي ال
   ال صــاحباً أُزار صبحـــتأ
ـ  مـوت يا   تعـدين  وال  دين ع
ــا أيامِهللا ــوايلنــ     اخلَــ

ــا ــايلنقطَعه ــؤاد س     والفُ
   إىل زواِل ـيٍم نعـــكـــلُّ
ـ   هيهات    اختيـار  ـىت ما للف

  إنـي   علـي    قـاً  بـني رف   يا
ــِهللا ــي أُقا ِهللا مــ    اســ

و ل   فظلتنـاِس   كـلّ  اشـد   
ـ      سقى    ار ربـا مرِسـى القط
دارــــي محائمهــــا تغن  

  

  المطيـب الـس   أ صـاحيب    يا
  فــراق مل يكــن خيلــق اللــو
ـ   أ قد   من   ـاقذاب احلشا اشتي

   راقـراِق بــداِء الفــفهــلْ
ــا ذمــ وال ــي أخ   ـام أُالق
ـ      قد   ـام طاب لقياك يـا ِحم

ـ      أ والعيش انْحلـى مـن األم  
ـ       عن   انْ كلِّ مـا حيـدث الزم

ــلُّ ــوكُ ــراه ف ــيٍء ت   انْ ش
مـن عـادِة ال     والصرب  كـرام  
ــيم ــس مت ــِب م   تهام القل
ــت ــة املُــ نل ــا غاي  راد  
 مغنـاه معـ  والـد   ـراد يف اطِّ
ــاد ــا الغمــ وج   ام اعالمه
ِس املُــحــيعلــى اكــؤ دام  

  

لــوزير  اةكتــاب عــدة اجللــيس ومؤانــس:  والتوثيــق التخــريج ) ٢٠(
 ) .٢٠٦(املوشحة رقم : والرئيس

)٢١(  
  : البن حزمونموشحة

ُوِنداعي       قليب ارتياحا أحباباهلوى وا   
  تسـاِم أي ابللزهر
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  داِم كاس املفهاِت
  ـاِم كف بدِر التممن

ثغِرها واجلُفُوِنمن       ـاً ريقاً وراحسقتك   
   يل بذاِت احوراِرمـن

  ضاِر من نكدميٍة
ديركت فاِرـاسالع   

   يف دجوِنرِعها فمـن       البدر الحا كأنما
   من حوت كلّ حسِنيا

ـِن كلّ غُصواخجلت  
زيندجتغياِهب ح   

  جوين ليل شصدعت       وضحت صباحا فلو
  ك يا رمي طيفمـنعت
   يا سهد حتفكفلتكف
   صد خوفكوإنما

   اجلُفوِنلَء ِموأنت     تراحا اقيلُ ال تنإذ
  سرعاعاً خاض م ضيا

  مع الصباِح املُلحبر
فقلتإذ مل ت ـودع:   

  عوين ودمـا فسحراً       املالحاـينيك عمرت
: ة اجلليس ومؤانـسة الـوزير والـرئيس       كتاب عد :  والتوثيق التخريج ) ٢١(

 ).٢٣٧(املوشحة رقم 
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)٢٢(  
  : البن حزمون موشحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ     أيدري    اخليـام  ـلك الربق مـن ت
   فـوين  األفـق الـذي يرعـى ج       قى

ــن ــيب مقــ مل ــان يف قل ــد ب   ام ق
ــى ــعل ــين ســالم ـوى داِر اهل    م
ــا ــأت ومل ــك أن ن ــام اخلتل    ي

ــيظٌ ــذمحفـ ــودِة والـ    ام للمـ
ـ      لتغريِد    صـوِن احلمـاِم علـى الغ
ــزالُ عأدار ــى ال ي ـــيق العل    ق

ــدحت ــشف ــد امل ــار زن    ـوق الن
   ـريق أدى إىل ذاك الفـــإلّـــا
ــت ــس فيالي ــوى للم   ـتهام الن
اضــاع ــِقال مواضــع ــثمِني عل    ال
ـ     فؤادي    ضـلوع   ـي ظلَّ خيفـق ف

ــا ـ أحبتنـ ــيكم دمــ    وع إلـ
ــإذا ــى احلمــام علــى الف غن روع  

ــت ــس  بي ــادمعي ال ــه ب    جام لَ
ــدجبكــا ــلُ يف ال ــورى ترف    وِن ال
   اع كالــشمِس ترفــلُ يف شــعبــدا
ـ  وأدىن   ـوداع كفُّــه عنــد الـ

  

ــن ــجفـ    أرقـن مـ
ــوبه ــصـ   راق الرقـ
ــه ــولَــ   وى مثــ

ــدر ــف ـــا م   ـوى أف
ــاح ــشبـ   كوى بالـ

ــا ــرمبــ   رق رقــ
   الـــدجا الرقـــراقيف

ــا    وارفطلحهــــ
   عـــرافبالـــضنا
ــإنــــين   ـالف تــ

ــمل ــن ختلــ   ق تكــ
ــا ــالقللمنــ    اعــ

ــا ــافمـ ــه خـ   ق لَـ
ــين ــإنــ   ق عاشــ

ــيف ــدجا الغاسـ   ق الـ
ــا ــق تطفلمــ   بــ
ــع ــشاق العأدمـ   ــ

ــالع   عد الــــسطــ
ــن ـ م ــِد العبـ   ـد ي
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ــوالي اســتطلقــد ــت م   اع أكرم
ــر ــر احلمــ أزاه ــزدري زه   ام ت

ــاِس ــِة روعكانف ـــي األحب   ون
ــت ــرت حكي ــا داود م ــا أب    ع لن
   أن أقـولَ وأنـت تـسمع        فحسيب

ــضواشــدوا ــس ت ــى نف    وع إذ أت
ــا ــ أي ــغ س ــصبا بلّ ــح ال   الم ري

ــل ــلّ حــ وقب ــِه يف ك   ـِني كفي
  

  

ـــن ــد فاج ــن مح    م
ــشـرها ــقنـ    يعبـ

ــم ــفاقوهلــ    اشــ
ــى ــاهرللعلــ    بــ
  ر الــــشاكنفثــــة
ــصبا ــللـ   ـر عاطـ
ـ جنــلُ   ق عبــد احلـ
ــن ــشت ع ــج م   اق ش

  

: ة اجلليس ومؤانـسة الـوزير والـرئيس       كتاب عد :  والتوثيق التخريج ) ٢٢(
 ).٣٢٢(املوشحة رقم 

)٢٣(  
  : البن حزمون موشحة
ــربوِق نــ يل ــاظر لل   اظر ن
ـ     يا   ـر غائباً يف الفؤاِد حاض
  اِكــن  نازح الداِر وهو س    اي

   ـن أماك ـي نشر املسِك ف   من
ـ  ار دي شطّت    والِكـن   وى اهل

  كـابر  األ إىل ـي طالَ شوق  قد
   زاهـر باح جتلّـى الـص   حتى

ــن ــابـ    اإلالِهِد أيب عابـ
ــاِخر ــف ــه وب زتــا ح   اِه مب

ــيت   ــشا ومهج ــيش يف احل   جت
ــلين ــيشص ــئت أن أع    إذا ش

   حبــِه القلــِب ال يــزولْ  يف
هــا جتــولْ خـــيلكيف ري   
ــا ــخيالُهـ ــر وصـ   ولْ زاِئـ
ـــستهاِم ياليـــتريـــللم ش  
ــِه ــن عــ بعرِش ــلَّ م ج ريش  

ـ       يا سـبطَ عيـسى أيب األس ـود  
ـ      من   ـدوِد كـرِم الـذّاِت واجل
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ـ      يا   ـباهي حمـرزاً غايـةَ الت
ـ      انسلت   اتر منـك اإلمـام ب

  ر قيل للـروِم ذا عـساك      إنْ
  ع بـِه والغبـار سـاطِ      حدثْ
ـ     واخليلُ   ـع ختتـالُ يف براق
ــه الوقــ فإن ــارس    ـائع ف

ـ     إذا   ـجبابر هفت انفُـس ال
مـاهرِ  يف اجل  يِف بالـس  يصنع  
ـ    قلَدت   ـواهر جيد العلى ج
يــكــسانَ إنَ اللب   اكر شــل
ـ     أهدى    سـاكر إىل املُنـا ع
دـ      م   ر جنـاحي وكـان قاص

ـ    حالحلٌ   ـر طيـب العناص
ـ    ٍةوغاد   ـاِل ضـخمِة اجلم

ــا ــكأنه ــدر يف الكم   اِل الب
تـ     غَن   اِل وصوت الثنـاِء ع
العـس      هواك يـا فـارس اكر   
ـ     أَلقي   اطر على خـاطري أس

  

   كُـلِّ جـودِ    ـي كُلِّ فصٍل وف   يف
  يــوش الِعــدا يــا أبــا اجلُعلــى
  ـوش كمــا تنفــر الوحــفــروا

  ـيص حتتـــه بـــصوللظُّـــيب
  ـص رونــِق اهلنــِد والدليــمــن

الــضيغم القمــيص األمحــر   
ــاش ــوط ــن يط ــن مل يكُ   يش م

   احلــشيش تــصنع النــار يفمــا
ــر ــر أعط ــِة الزه ــن نفح    م
   طلعــةَ الــشمِس والقمــريـــا

ـــانتظم ــدرر ف ــشكر وال    ال
ــه ــوراش ــريشـر خي ــن ي    م
ـــن ــردنيشِم ــسى وم    َءال عي
ــراَء ــرب غ ــادِة الع ــن س    م
تــرد ــذهبـن رداًء مـ    الـ

ــصغى ــسبي ــد واحل ــه ا    ل
ــك بــا قح ــد ي ــوشائ اجلُي   
ــى ــ إذا تبق ــوشيتمتِح    النقُ

  

: ة اجلليس ومؤانـسة الـوزير والـرئيس       كتاب عد :  والتوثيق التخريج ) ٢٣(
 ).٢٤٦(املوشحة رقم 
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  . له ولغريه من الوشاحنياملنسوب
)٢٤(  

  ):هـ٥٣٠ت ( هذه املوشحة له، أو ألبن نزار الوادي آشي وتنسب
املثــاينمــة علــى نغاشــرب   

ـ    وال ـ  وى تكن يف ه   ـي الغوان
ــلْ ــن الم وقُ ـــاِنيف م مل ـع  
ــ مـاذا    روِد مــن احلـسِن يف ب
ــيج ــيه   ـام وجــدي إذا األن
ـ  ــسعس  إذا ع  قوم   ـالم الظ

ــا ــام موم ــِه ه ــستهام ب   ـ
ــل ــفقُ ـــٍني لع   وِد هجــال ب
ــت ــصأفني ــِق ال   قيِل يف الرون

   مــيلِ  املنظـِر اجل   ربـةَ يـا
ـــإنما ــف ــت أن    ـرسوِل وال
ــت ــسرأي ــِك ال   عيِد يف وجه
ــٍة ــد لثمــت شــوليل   ارب ق
لــى املســريف ع فــىت راتــب  

ــت ــفقل ــنجم يف املغ    ارب وال
ـ    يا    والـسعودِ  ـِل ليلـةَ الوص

  

  ثاِن  
  واِن
  عاِن
  روِد

  نامـوا
  الموا
  هاموا
  جودي
  قيلـي
  ميلـي
  سولـي
  عـيدي
شارب  
راتب  

غـارب  
  عودي

 .٢/١٤٧:املُغرب يف حلى املغرب:  والتوثيق التخريج ) ٢٤(
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  . املصادر واملراجعجريدة

ـ  ٦٣٩ت بعـد  (ابن مخيس املالقي    : ة مالق أدباء • : حققـه وقـدم لـه     ، )هـ
، ١ط، بـريوت – الرسـالة  مؤسـسة ، األردن-دار البـشري ، رارصالح ج .د

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩
أمحد بن حممـد املقّـري التلمـساين        :  الرياض يف أخبار القاضي عياض     أزهار •

، املغـرب -األمـارات ، املـشترك  اإلسـالمي ،إحياء التراث   )هـ١٠٤١ت(
 .م١٩٧٨-ه١٣٩٨

تقـدمي وختـريج    ، وابن مخـيس  ، )ه٦٣٦ت(ابن عسكر املالقي  :  مالقة أعالم •
دار ، بـريوت -اإلسـالمي  غـرب دار ال ، عبداهللا املُرابط الترغـي   .د: وتعليق
 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠، ١ط، الرباط-األمان

، ١٥ط، بـريوت  -دار العلـم للماليـني    ، خري الـدين الزركلـي    : األعالم •
 .م٢٠٠٢

ــان • ــار األ البي ــرب يف أخب ــرب  املُغ ــدلس واملغ ــذاري  : ن ــن ع اب
 حممـد  بـن تاويـت،      حممـد ، تـاين حممد الك : حتقيق، )ه٧١٠ت(املراكشي

ــربز ــة، ني ــدالقادر زمام ــربدار ال، عب ــالمي اغ ــريوت- ِإلس ، ١ط،ب
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٦

ـ         :  لكتـاب الـصلة    التكملة • القـضاعي  ارحممـد بـن عبـداهللا بـن األب 
فكـر للطباعـة    دار ال ، عبدالـسالم اهلـراس   .د: حتقيق، )ه٦٥٨ت(البلنسي
 .م١٩٩٥-ه١٤١٥، بريوت-والنشر

،  القـاهرة  -اخلـاجني  مكتبـة ، حممد عبداهللا عنان  :  يف األندلس  اإلسالم دولة •
 .م١٩٩٧-ه١٤١٧، ٤ط
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-منـشأة املعـارف  ، سـيد غـازي  .د: حتقيـق :  املوشحات األندلسية ديوان •
 .م١٩٧٩، ١ط، مصر، االسكندرية

 حممـد بـن عبـد امللـك         حممد بن :  والتكملة لكتايب املوصول والصلة    الذيل •
إحـسان  .د:حققـه وعلـق عليـه     ، )ه٧٠٣ت(األنصاري األوسي املراكشي  

دار الغـرب   ،  عـواد معـروف    اربـش .د، حممـد بـن شـريفة     .د، عباس
 .م٢٠١٢، ١ط،تونس،  بريوت-اإلسالمي

ــروض • ــار ال ــرب األقط ــار يف خ ــنعم   :  املعط ــد امل ــن عب ــد ب حمم
ــريي ــه،)ه٩٠٠ت(احلم ــان  .د: حقق ــة لبن ــسان عباس،مكتب  -إح

 .م١٩٨٤، ٢ط،بريوت
أبـو حبـر صـفوان بـن إدريـس          :  املسافر وغرة حميا األدب الـسافر      زاد •

ـ : أعـده وعلـق عليـه     ، )ه٥٩٨ت(املُرسيالتجييب   ـ  دالقادرعب دار ، داد حم
 .م١٩٧٠، ١ط،  بريوت-الرائد العريب

ت (تاج الدين عبد الوهاب بـن تقـي الـسبكي         :  الشافعية الكربى    طبقات •
عبـد الفتـاح حممـد احللـو،        . د، مد الطناحي حممود حم .د: حتقيق، )ه٧٧١

 .ه١٤٣١، ٢ط،  والتوزيعلنشرهجر للطباعة وا
علـي بـن عبـدالرمحن بـن        :  األخبار واألشعار  ذهبات األمسار وم  فكاهات •

عبـداهللا  .د: حتقيـق وتقـدمي وتعليـق    ، )القرن الثامن اهلجري  (هذيل الفزاري 
م٢٠٠٤، ١ط،  الكويت- البابطنيمؤسسة، اديمح. 

 بـن بـشري     علـي :عدة اجللـيس ومؤانـسة الـوزير والـرئيس           كتاب •
، بريطانيـا ، ألَـن جـونز   : عين بتـصحيحه    ، )ه٧٦٠ت بعد   (االغرناطي    

 . م١٩٩٢
صالح الـدين خليـل بـن أيبـك         :  والتنبيه على الوصف والتشبيه    الكشف •

 بـن أمحـد     وليـد ، هالل نـاجي  :  عليه قحققه وعلّ ، )ه٧٦٤ت( الصفدي
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ــسني ــدارات، احل ــة  دار احلإص ــدن-)٤(كم -ه١٤٢٠، ١ط،  لن
 .م١٩٩٩

ــسلك • حممــد :  الــسهل يف شــرح توشــيح ابــن ســهل     امل
وزارة ،  حممـد العمـري    سـتاذ األ: حتقيـق وتقـدمي   ، )ه١١٥٦ت(فرايناإل

 .م١٩٩٧-١٤١٨، ١ط، املغرب-اإلسالميةاألوقاف والشؤون 
عبدالواحـد بـن علـي التميمـي        :  يف تلخـيص أخبـار املغـرب       املُعجب •

ــشي ــقحت، )ه٦٤٧ت(املراك ــواري.د: قي ــدين اهل ــالح ال ــة، ص  املكتب
 .م٢٠٠٦-ه١٤٢٦، ١ط، بريوت/ صيدا-العصرية

علي بن موسـى بـن سـعيد املغـريب األندلـسي            :  يف حلى املَغرب   املُغرب •
سلـسلة  ،  القـاهرة  -شـوقي ضـيف،دار املعـارف     .د: حتقيق، )ه٦٨٥ت(

 .م١٩٥٥،)١٠(ذخائر العرب
: حتقيـق وتقـدمي   ، األندلـسي ابن سعيد املغريب    :  من أزاهر الطرف   املُقتطف •

 .ه١٤٢٥،  القاهرة–شركة أمل ، سيد حنفي حسنني.د
ت ( احلـضرمي املغـريب      ونعبـد الـرمحن بـن خلـد       :  ابن خلدون  مقدمة •

 .م١٩٦١، بريوت، )ه٨٠٨
حممـد العـريس، منـشورات دار        : األندلـسي  شـعراء العـصر      موسوعة •

 .م٢٠٠٥، ١ط،  بريوت–اليوسف 
امحـد بـن حممـد املقـري        : رطيـب  الطيب من غـصن األنـدلس ال       نفح •

يوسـف  .د، مـرمي الطويـل   .د:  عليـه  وعلّـق  وضـبطه    شرحه، التلمساين
 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥، ١ط،  بريوت-دار الكتب العلمية، الطويل

ـ ٦٨١ت(ابـن خلكـان     :  وأنباء أبناء الزمان   عيان األ وفيات • : حققـه ، )ـه
 .م١٩٨٧-ـه١٣٩٨، ١ط،  بريوت-دار صادر،  عباسنإحسا.د
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  سة الدراهوامش
باألندلس، وهي قاعدة تدمري، بناهـا األمـري عبـد الـرمحن بـن               : مرسية -١

واألشـجار  ، احلكم، ومن مرسية العلماء واألدبـاء، كمـا فيهـا األـار           
ــناف ا ــاب واص ــرواألعن ــر . لثم ــرب : ينظ ــار يف خ ــروض املعط  ال

 .٥٩٣:األقطار
ــه يف -٢ ــاء ،٣١٥: أعــالم مالقــة، ١٠٦:زاد املــسافر :  تنظــر ترمجت أدب

املُغـرب يف حلـى     ،٢١٣:املعجب يف تلخيص أخبـار املغـرب      ،٣٣٠:مالقة
األعــالم ،٢٠٤-٣/٢٠٣:الــذيل والتكملــة  ، ٢/٢١٤:املغــرب

 .١١٣-١١٢:موسوعة شعراء العصر األندلسي ، ٤/٢٧١:
باألندلس، مدينة حمدثة أمر ببنائها أمري املـؤمنني الناصـر لـدين اهللا              : أملرية -٣

ـ        وهـي مدينـة كـبرية      ، وثالمثائـة ني  عبد الرمحن بن حممد سنة أربع وأربع
-٥٣٧:الـروض املعطـار     :ينظـر   .األركان، واسعة احلصون والساحات     

٥٣٨. 
 ).٣(النص الشعري رقم : ينظر  -٤
 .٣٣٠:أدباء مالقة، ٣١٥:أعالم مالقة:  ينظر -٥
ــه يف -٦ ــباملُ:  ترمجت ــرب  عج ــار املغ ــيص أخب ــات ،١٩٢: يف تلخ وفي

 .٨/٢٠٣:عالماأل، ٧/٣:األعيان
املعجــب يف تلخــيص : وقعــة وأخبارهــا وأحــداثها  يف هــذه الينظــر -٧

 قـسم   –البيـان املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغـرب            ، ٢١٣:املغرب
ــدين ــدلس، ٢٢٣-٢٢١ :-املوح ــالم يف األن ــة اإلس -٤/٢١٠: دول

٢١٤. 
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– املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغـرب           البيان:  يف لة أخباره مفص  تنظر -٨
 .٢٦٨-٢٦٥: - املوحدينقسم

 )١(ري رقم النص الشع: ينظر -٩
 أهـل بلنـسية، وويل      مـن . ميـد  بن خلف بن ح    دحممد بن جعفر بن أمح    -١٠

ودفـن  ، وتـويف ـا  ،  مرسـية بـآخر مـن عمـره       أوطنمث  ، القضاء فيها 
ـ ٥٨٦بظاهرها قرب مسجد اجلرف سنة       -٢/٦٢:التكملـة :ينظـر   . هـ

٦٣. 
ـ       .... عبد الرمحن بن حممد     -١١  حبـيش   ابنبن أيب عيسى األنصاري يعـرف ب

 علـى رأس  مبرسـية  تـويف ، آخر أئمـة احملـدثني بـاملغرب     ، أملريةهل  من أ 
 .٣٦-٣/٣٤:التكملة:ينظر.  هـ٥٨٤ من عمره سنة ثماننيال
كـان  . أو أبـو احلـسن      ، ، أبـو حبـر    املالقيهو علي بن اجلامع املُرسي      -١٢

وكـان كفيـف البـصر، درس       ، الروايةأستاذاً جليالً عارفاً عاملاً حمققاً على       
الـذيل  ، ٣/٢٠٩:التكملـة   :  ينظـر .... مالقة مثّ انتقل عنـها       العربية يف 
  .١٧٠-٣/١٦٩:والتكملة
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  املعلقات األندلسية بني مجاليات اخلط العريب ونظرية التشابه

   السعيد الدريوش.د
  )امللخص(

لقد شكّل القرن الثامن اهلجري فترة ازدهار حضاري كبري باألندلس، ومرحلة 
متميزة على صعيد احلركية الثقافية والعمرانية مبملكة غرناطة النصرية، جتسدت يف 

ومما زاد تلك القصور (ور احلمراء وقصر جنة العريف، روعة اهلندسة املعمارية لقص
روعة واء تلك األشعار اليت حفرت على جنباا، فامتزجت جمازات الشعر 
بأدوات البناء وخاماته يف مجل فنية، تعرب بوضوح عن جنوح ذوقي جتاه اجلمال 

ة أو ، وبالتأمل يف املعلقات األندلسي)١()الذي ارتبط بالعصر الغرناطي وحضارته
 جندها تتسم خبصائص ومسات مجالية جعلتها خالدة عرب الزمن، تدل )٢(القصوريات

على حضارة إسالمية متميزة، إضافة إىل حس مجايل متميز للمستعربني اإلسبان 
الذين حافظوا على هذا التراث املشترك اخلالد، فللخط العريب الذي نقشت به 

 تارخيه الشكلي اخلاص املقنن يف قوانني قيم زخرفية بصرية مهمة ترجع إىل(املعلقات
وأساليب خمتلفة وهي اليت وجدت تطورا كبريا يف احلمراء يف أسلويب اخلط 

، الشيء الذي أضفى على األشعار املنقوشة )٣()األساسيني أي الكويف والنسخي
سحرا خاصا ظل حمط دراسات وحبوث، وسنحاول يف هذه الورقة النقدية تسليط 

الفن الزخريف املتميز إضافة إىل العالقة بني القصوريات ونظرية الضوء على هذا 
 .التشابه عند ميشيل فوكو

Entre l’esthétique de la calligraphie arabe et la théorie de 
ressemblance. 

Eddriouich said- chercheur en littérature andalouse 

             Il est certain que, le huitième siècle islamique a bien constitué 
une période d’épanouissement de la civilisation. C’est une étape 
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remarquable au niveau culturel et architecturel au royaume de 
grenade Alnaserria. Ce développement s’incarna dans la splendeur 
architecturale des palais Alhamrae et le palais du paradis el Arif. 

             En effet, Si en contemplant sur la beauté de la calligraphie 
arabe et ses poèmes qui ont été gravés et manuscrits sur les mures 
d’Alhamrae, ce la nous montre l’habilité et la capacité des 
calligraphes de grenade de créer une belle mosaïque à travers la 
beauté de la calligraphie arabe kufique et transcriptionnelle. Dans ce 
cadre, Alhamrae n’était pas seulement un bâtiment pavé, mais était 
une source de séduction et d’attirance des poètes et des ministres à la 
cour des nasrides. 

          C'est là, l'une des raisons qui viennent de pousser de dire que,  
« Ibn aljayab » est considéré comme le plus célèbre de ces poètes qui 
ont inspirés leurs poèmes de cet espace paradisiaque du palais 
Alhamrae et aussi par les décorations des grands calligraphes de 
grenade. Le poète ministre ibn aljayab semble – t- il éblouit par le 
charme de la calligraphie arabe, surtout que ses poèmes ont été 
gravés sur le palais Alhamrae 

             Suite, L’utilisation du terme « fi nisbat » par ibn « aljayab » 
soulèvera plusieurs questions sur la signification de ce concept et sa 
relation avec la calligraphie. Et dans ce contexte dit Antonio 
Fernandez Pueras directeur de musée national d’art islamique 
espagnol au palais Alhamrae : lorsque j’ai effectué une étude 
méthodique sur l’alphabet de la calligraphie kufique et 
transcriptionnelle sur l’art calligraphique d’Alhamrae et du paradis 
el Arif et je l’ai soumise à la mesure, je les ai trouvées en évolution, 
selon des normes précises de proportions calligraphiques. Il semble 
qu’elle suit les proportions de Pythagore. 

              Il faut se rendre à l'évidence, Concernant la théorie de 
ressemblance, qui a une grande relation avec les poèmes andalous, 
que « Foucault » annonce à ce propos  ‘’ … la ressemblance a joué 
un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale...’’. C’est 
elle qui a conduit pour une grande part  l’exégèse et l’interprétation 
des textes : de ce fait,  elle a organisé le jeu des symboles, permis la 
connaissance des choses visibles et invisible guidé l’art de les 
représenter . 
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           Le monde s’enroulait, ainsi, sur lui- même : la terre répétant le 
ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l’herbe enveloppant dans 
ses tiges les secrets qui servaient à l’homme. La peinture imitait 
l’espace… 

            Dés lors, une problématique de base s’impose   la relation 
entre l’esthétique de la calligraphie arabe et la théorie de 
ressemblance. Pour ce faire, nous porterons l’éclairage dans un 
premier lieu :  

- L’apport de la calligraphie arabe dans la réalisation de ‘’ 
Mu'allaqāt  Al-Andalus ‘’ .  (chapitre  1) 

- En deuxième lieu : la théorie de ressemblance  et  Mu'allaqāt  
Al-Andalus : Quelle relation ?  (chapitre  2) 
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  : املعلقات األندلسية ومجاليات اخلط العريب-أ 
ن احلمراء جمرد عمارة مرصوصة باحلجارة فقط، بل شكلت مصدر إغراء مل تك

وغواية للشعراء الوزراء يف بالط مملكة بين األمحر، ويعد ابن اجلياب الغرناطي أبرز 
هؤالء الشعراء الذين استلهموا قصائدهم ومعلقام من فضاء احلمراء الفردوسي، 

العريب واحدا من العناصر وكان اخلط ( ومن تشكيالت خطاطي البالط النصري
اليت استخدموها يف الزينة، مثل الرقعة والنسخي والكويف واألندلسي وخط الثلث 

  .)٤()والتعليق

بلغ اخلط الكويف أوج تطوره يف أقطار اإلسالم الغربية، (ففي غرناطة بين نصر 
كما صار اخلط النسخي ينقش على جدران قصور بين نصر، يف قصائد من نظم 

، ويبدو انبهار ابن )٥()بالط، مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إىل األبدشعراء ال
اجلياب برونق اخلط العريب الذي نقشت به أشعاره على قصر احلمراء جليا 

انتزعنا من هذه ( إذ لو خصوصا عندما ينظم هذا اإلعجاب شعرا تزدان به اجلدران
 قائمة يف حملها، لتجلت أمام اجلدران العناصر البنائية، وختيلنا التصاميم اخلطية

عيوننا عمارة مبنية بالكلمات توازي املباين احلقيقية مع أروقتها ومرايا بركها 
  .)٦()ونباتاا وقببها

 وقد عرب ابن اجلياب الغرناطي عن ذلك أحسن تعبري يف قصيدة ما زالت 
  :]الكامل[، حيث يقول )٧(نقوشها بادية بربج األسرية

 مقَست ـــرقَص  هاؤـَم   ِت البهاَء س
     لَيِج منـه بدائــعوالز يف الـِجص  
  جمعت وبعد اجلمع أُحكـم رفعهـا      
     سـنجعِر منه مالش ـَحكـي بديع   ت

  

      األربـع منه واجلهات واألرض  
      ِنجارةُ سقفِه هـي أبـدع لكن  
     فَـعصب حيث هلا املَحلُّ األرللن  
ــع صرمو نــص غمو ــر   ومظَفَّ
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فانس من اجلناس، وهو من األساليب البديعية  اليت شغف ا شعراء  
وقلت يف : (مملكة بين األمحر، إذ جند التقدميات النثرية لقصائدهم تعج بعبارات

 )٨()البيت املظفّر(، واملظفر إشارة إىل املوشح كذلك، إذ جند )غرض التجنيس
ده يف املوشحات اليت من وحداا ، واملغصن مصطلح بديعي جن)٩()املظفر القفل(و

واملقصود بالتغصني، هو مقابلة سجعتني بسجعتني، كل سجعة موافقة (األغصان 
   . )١٠()لصاحبتها

كما أن هذه املصطلحات البديعية للموشحات األندلسية  هلا ارتباط وثيق 
بفن اخلط باألندلس، وخصوصا اخلط الذي نقشت به املعلقات على قصور 

ي إذن مصطلحات مشتركة بني الشعر واخلط، فاملظفر إشارة إىل نوع احلمراء، فه
نسق آخر من الكويف اخلايل من األعناق الزهرية (من أنواع اخلط الكويف إذ يظهر 

وذلك يف ضفائر أخرى يغطي أعالها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية 
ميز بتقوساته النازلة ، واملغصن نوع من أنواع اخلط العريب الذي يت)١١()املتلولبة
الفراغات بني احلروف بأعناق الزهور واألغصان اخلفيفة امليالن اليت تظهر (وامتالء

، واملرصع منط فين من اخلط الكويف الذي )١٢()الثلمة املركزية اليت تتصل ا الزهرة
قلم النرجس، وقلم الرحيان، وقلم املنثور واملُرصع واللؤلؤي، وقلم : (كان منه
  . )١٣(...)ي، وقلم احلواشي، واملقترن واملدمجالوش

 فابن اجلياب منبهر جبمال اخلطوط الكوفية والنسخية الشعرية، إذ هو الوحيد من 
شعراء النقوش الذي نظم هذا اإلعجاب شعرا ظل شاخما على جدران احلمراء 

 من أجل ) املعمار– الشعر –اخلط (اآلسرة، مؤمنا بضرورة التحام مجيع الفنون 
حلصول على عمارة أسطورية خيالية،  بل يضيف ابن اجلياب يف قصيدة أخرى ا

فائية نقشت يف الزاوية األخرى من برج األسرية إعجازا مجاليا فريدا، ولغزا فنيا 
   :)الكامل(بديعا مل تنكشف معامله إالّ الحقا يف العصر احلديث، يقول الشاعر 
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تزـــج أَع قُــوما را ِفيــــهـــهِحيطَان  
  ــكلَه ــكٍْل ش ــلُّ ش ــاظر كُ ــت ون   راقَ
        تـيشا وـقْـشن ـتأَير ظْتا لَــحهمم  
ـَةٌ   مبنـــى بـــِديع أبرزتـــه ِحكْمـــ

  

        ـفوصا الَ يهنـسِليِغ فَحالْب دأَم  
 فنــص مو ــح شوــسبٍة فَم   يف ن
فــر خزمو بــذَه فَم ــه   أنواع

    ا ِإالَّ اخلليفَةُ يهازما ح   ـف١٤(وس(  
  

هذه الرقوم، ليست جمرد نقوش وزخارف بل هي أيضا أشعار بليغة حيار فيها (
، وقد وظف ابن اجلياب )١٥()البلغاء، وقد مجعت مجال اخلط إىل بالغة املعىن واملبىن
وقد اختذ خطوة حامسة يف فن (مصطلح التناظر، وهو خاصية من خصائص اخلط، 

م أنساق من اخلط متناظرة متاما بالنسبة إىل اخلط يف عهد بين نصر، وذلك بتصمي
املركز، فيها عدة أشكال من العقد واألشرطة واحلركات إىل ميني احملور، يناظرها 

، فتبدو )١٦()مثل ذلك إىل يساره، وهذا هو فن اخلط الذي تطور يف قصر الرياض
  .تلك الزخارف املُذهبة يف صورة انعكاس

، فهو يطرح العديد من )يف نسبة(أما استخدام ابن اجلياب ملصطلح 
التساؤالت حول مغزى هذا املفهوم، وما عالقته باخلط، ويف هذا السياق يقول 

 اإلسباين يف –أنتونيو فرنانديز بويرتاس، مدير املتحف الوطين للفن اإلسالمي 
عندما قمت بدراسة منهجية أللفباء اخلط الكويف والنسخي يف هذا الفن (: احلمراء 
ء، وجنة العريف، وأخضعتها للقياس، وجدا تتطور حسب قانون دقيق يف احلمرا

فمثال وجدت النسب . من النسب يف اخلط، يبدو أنه يتبع نسب فيتاغورس يف اخلط
 ١ : ١ ، ٣ – ٢ : ١غري املتكافئة بني العرض واالرتفاع يف حرف الالم اليت تتبع 

ترات الفنية يف عهد بين  ، اخل، ختتلف باختالف أساليب الف٣ – ١ : ١ ، ٢ –
وقد كشف ذلك عن جانبني يف فن اخلط كانا . نصر، كما ختنلف باختالف الشعراء

التطور الزمين لقانون النسب، والتطور يف فن اخلط مع املدارس : مهملني متاما
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املتتابعة يف ديوان اإلنشاء حسب من يكون رئيس الديوان يف كل فترة، ومل تكن 
مبا خيص خطوط الشعر يف عهد بين نصر، وهي مسألة نادرة هذه احلقائق معروفة 

 .)١٧()حول فن القصور اإلسالمية يف مجيع العهود

  : املعلقات األندلسية ونظرية التشابه-ب 
ترتكز هذه الدراسة ارتكازا أساسا على نظرية التشابه للفيلسوف الفرنسي 

 حدود القرن ، هذه النظرية اليت أطرت العقل اإلنساين إىل)١٨(ميشيل فوكو
السادس عشر امليالدي واملستوحاة من الفلسفة األفالطونية وعالقة العامل املثال بظله 

 .)١٩(األرضي

ومضمون نظرية التشابه عند فوكو هو أن األرض البشرية ما هي إال صورة 
اية القرن السادس عشر، )مصغرة للكون، بنجومه وأفالكه وشهبه وكواكبه فحىت

لباين يف املعرفة الثقافية الغربية، فهو الذي قاد يف جزء كبري لعب التشابه دور ا
تفسري النصوص وتأويلها، وهو الذي نظم لعبة الرموز، ومسح مبعرفة األشياء املرئية 
والالمرئية، وقاد فن متثيلها وتصورها، كان العامل، ينطوي على نفسه، فاألرض 

طوي يف أوراقه األسرار اليت تكرر السماء، والوجود يتمرأى يف النجوم، والعشب ي
  .)٢٠()ختدم اإلنسان

فالعمارة السلطانية يف الشعر املنقوش على احلمراء حتكي السماء بربوجها 
  :]اتث[وأفالكها وجنومها، فهي تارة مكللة بالنجوم، ومما رسم يف طاق بالقلهرة 

  )٢١(مكَلٍَّل ِبالنجوِم    رِفعت قَوس سماٍء

  :]البسيط[ع براق وهي أيضا بدر مش
هاِهرى أَزذْوت كُني لَم ِض لَووكَالر  لَم يلح يف وجهه كلَف ِر لَودالب٢٢(و(  
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إذن حسب نظرية التشابه، فالعامل مجيعه ملتف حول نفسه، واألرض حتكي 
السماء وتشبهها، يقول ابن زمرك مشبها العمارة امللوكية باألفالك السماوية 

  :]الكامل[
  )٢٣(ِمن صنِع من قَد شرف الْأَمالَكَا  ي الِْقِسـي تشاِبـه الْأَفْـالَكَاهِذ

أما ابن اجلياب فقد جعل من العمارة جنما ساطعا، زاحم جنوم اجلو يف كبد 
  :)الكامل(السماء، يقول الشاعر 

  )٢٤(ا والرشافَلٍَك فَجاورت الثُّري    قَلَهرةٌ زحمت نجوم الْجو ِفي
فقصور السالطني األندلسيني هي صورة طبق األصل للسماوات، وللفضاءات 

يدركون أم جزء من (العلوية، بأفالكها ومداراا وجنومها، فالنصريون كانوا 
 ، واألشعار املنقوشة )٢٥()النظرة الكونية اليت تنشد العزاء يف االعتقاد بنظام علوي

رضي، وقد أكثر الشاعر ابن زمرك من هذه الصور يف تؤكد عالقة الكون بظله األ
  :]اتث[شعره املنقوش، نذكر 

تازلِْك حةُ الْمقُبالَّ    وحوِم مجالن ق٢٦(فَو(  
إن شاعر احلمراء، جعل من القصور مدارا مساويا، تدور حوله الشموس كدرر 

  :]اخلفيف[الشهب النورانية حول تاج اهلالل 
  )٢٧(درر الشهِب حولَ تاِج الِْهالَِل  وكَأَنَّ الشموس حولَ مداِري

ولعل أبرز معلقة نقشية جتسد هذه العالقة املتينة بني السماء واألرض، هي 
  :]الطويل[قصيدة ابن زمرك الصرحيي املنقوشة على القبة الكربى بقاعة األختني 

    اُء كَـفزوا الْـجلَه دماِفحٍ  تـصم   
  وتهوى النجوم الزهر لَو ثَبتت ِبهـا      
    قَتابسا وهيتاحثَلَثْ ِفي سم لَــوو  
  فَبين يـدي موالي قامـت خلدمـة      

  

  ويدنو لَهـا بـدر الـسماِء مناِجيـا          
  ولَم تك ِفي أُفْـِق الـسماِء جواِريـا        

   ِمنهـا الْجواِريـا    ِإلَى ِخدمٍة ترِضـيهِ   
  )٢٨(ومن خدم األعلَى استفَاد املعاليـا     
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قصيدة ابن زمرك تعبري مجايل بديع عن فلسفة اجلمال لدى شعراء النقوش 
القبة (الغرناطيني، ففيها تتفاعل السماء والقصر بغية إبراز اجلمال واملفاتن، حىت إن 

 يف عظمتها، وهذا التجاوب ال بقاعة األختني يف روعتها تتجاوب مع قبة السماء
، يقول ابن زمرك أيضا من )٢٩()مينع التباهي مع الشبيه ومل ال التفوق على النظري

  :نفس القصيدة

  وأَنْ جاوزت ِفيِه الْمدى الْمتناِهيا  والَ عجب أَنْ فَاتِت الشهب ِفي الْعلَى
  
  

  قَد غَـدا   ِبـها الْبـهـو قَد حاز الْبـهاَء و     
     تفَّعــرت اهفـي ذُر ِقِسـي ِمـن كَـمو  
  فَتحِسبـها الْأَفْـــالَك دارت ِقـِسيـها    

  

  

  ِبِه القَصر آفَـاق الـسماِء مباِهيـا       
  علَى عمٍد ِبـالنوِر باتـت حواِليـا       

  )٣٠(تِظلُّ عمود الصبِح ِإذْ الَح باديـا      
  

ن ابن زمرك، شاعر احلمراء، جيعل من قاعة العرش صورة مطابقة للسماء إ
يستقر يف النفس إحساس قوي بأن امللك حني جيلس يف هذه القاعة فكأنه (حىت إنه

  . فالقبة تشبه الفضاء، وحتكي السماء بربوجها وأفالكها)٣١()جيلس حتت قبة السماء

املتشاات التوافق وحسب نظرية ميشيل فوكو يف التشابه، فمن خصائص 
واحلق يقال إن جتاور األماكن جيد نفسه قد مسي ذه الكلمة (والتالؤم والتجاذب 

أكثر بكثري من املتشابه، فاملالئمات هي األشياء اليت حني تقترب الواحدة من 
، )٣٢()األخرى جتد نفسها وقد جتاورت، إا تتالمس يف أطرافها، وختتلط أهداا

 السماء ببدرها وجنومها وجوزائها، اليت متد يدها لتصافحها وهذا ما ينطبق على
القبة املعمارية، فتتمىن لو تلتقي ا وجتتمع ا، حىت إن النجوم الزهر تود لو تقوم 
بني يدي السلطان خادمة مطيعة، وكذلك البهو الذي حاز من البهاء واجلمال ما 

رتبط باملكان يف شكل إن التوافق هو شبه م(جعل القصر يباهي آفاق السماء 
ففي املاء وعلى وجه األرض ...تدرجيي، إن العامل هو التالؤم العاملي الكلي لألشياء
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، ولذلك جند آثار السلطان مثل الكواكب )٣٣()من الكائنات بقدر ما يف السماء
  :]الكامل[اليت يف السماء 

ـمـحاِم ما الِْإمالَنــوم اِكِب  ـٍدآثَارِمثْلُ الْكَولُوحاِء تم٣٤( ِفي الس(  
إذن من خصائص املتشاات التالؤم والتجاذب، حىت إن النجوم املضيئة يف 

  :]الكامل[السماء وى املثول بساحة القصر، يقول ابن زمرك 

  تهوى التشرف واملثولَ ِبساحِتي     
  وتقُولُ منِشـدةً ِبأَلْسِن حاِلهـا    

  

  
  رها زلِْوهع سِ    ِمناِري الْكُـنـوالْج   

  )٣٥(حيثُ انتهيت فَثَم صدر الْمجلِس      
  

إن حلقات التنافس ال تشكل سلسلة شأن (ومن خصائص املتشاات املنافسة، 
عناصر التالؤم، وإمنا تشكل باألحرى دوائر متحدة املركز، متعاكسة 

عمارة والسماء تصل إىل ، وعلى إثرها تنشأ منافسة وخصومة بني ال)٣٦()ومتخاصمة
درجة احلسد، فنجد النجوم والشمس واألفالك حتسد العمارة والقصور السلطانية 
ملا تشتمل عليه من مجال وإبداع، وقد استقيت هذه األبيات من ديوان ابن زمرك 

  :]جمزوء الرمل[الذي أكثر من توظيف هذا املعىن يف قصائده النقشية، يقول 
ــاج ال    أَى التر ــن ــام ِفيعر  

    ـــهِمن الْـأَفْالَك ـدسـَح   ت
  

  

ــِديعا   الْب كْرــش ــوى ال ح ــد   قَ
  )٣٧(قَوســه الــسهلَ الْمِنيعــا   

  

كيف أن على العامل أن ينطوي على نفسه، ...يبني لنا التوافق والتنافس(
جيب أن ...ويتضاعف، وينعكس، أو يتسلسل لكي تتمكن األشياء من التشابه

ناك على سطح األشياء ما يشري إىل املتشاات املدفونة يف األعماق، ليس يكون ه
مثة تشابه بال توقيع، وعامل التشابه ال ميكن أن يكون إال عاملا مطبوعا بعالمة 

، وهذه العالمات والتواقيع ليست سوى أشعار النقوش البارزة على )٣٨()معينة

 



   السعيد الدريوش.د                 يات اخلط العريب ونظرية التشابهاملعلقات األندلسية بني مجال       أحباث

-٦٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

ال جيب أن ( األعماق، إن احلمراء سطح العمارة امللوكية لتربز التشابه الكامن يف
تكون جمرد مكان للراحة يف الدنيا، يعكر صفوها ضجيج العامل، وإمنا جيب أن تصبح 
أيضا شيئا مساويا، وهلذا أقيمت فوق قمة مرتفع صخري، حيث ال يصلها أي 
صوت أو صخب أرضي، وحيث ال يستطيع أي دخان أن يعكر صفو هوائها، 

ط ضوء عذب اجلمال، كضوء أعلى السماوات السبع، وطيبته ونقائه، وحيث يهب
  .)٣٩()ملتهبا مثل تيار دافق، من قبتها السماوية املفرطحة

وختاما، فقد حاولت من خالل هذه اإلطاللة املتواضعة من شرفة الشعر 
املنقوش على احلمراء تبيان خمتلف الرؤى اجلمالية للمعلقات األندلسية، سواء تعلق 

ط العريب أو بالرؤى الفنية املتجسدة يف نظرية التشابه، وآمل أن األمر جبماليات اخل
  .أكون قد وفقت يف  إبراز بعض من الدالالت اليت يزخر ا قصر احلمراء بغرناطة

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٦٨- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  اهلوامش
  
 اجلامعة جملة فنية، موضوعية دراسة زمرك، ابن عند النقوش شعر العزايزة، حممد سعد )١(

  .٢٠٠٥ يونيو، ، ٣ ص ، ٢ العدد ، ١٣ الد اإلسالمية،
 ماتا روبريا خيسوس ماريا اإلسبانية الباحثة تعبري حسب )٢(
 والفكر العرب جملة ، ١١ ص احلمراء، لقصور الطوباوية البنية بويرطا، ميغيل خوسيه )٣(

  .١٩٩٢ ، ٢٠ – ١٩ العدد القومي، اإلمناء العاملي،مركز
 وجنة احلمراء قصر مباين يف املنقوشة العربية األشعار احلمراء، ديوان جرار، صالح )٤(

  .١٩٩٩ ، ١ ط والنشر، للدراسات العربية املؤسسة ، ١٤ ص بغرناطة، العريف
 احلضارة كتاب ضمن ، ٩٢٢ ص األندلس، يف العريب اخلط فن ،بويرتاس فرنانديز أنتونيو )٥(

 ١٩٩٨ ، ١ط اجليوسي، اخلضراء سلمى حترير ، ٢ اجلزء األندلس، يف اإلسالمية العربية
. 

 ذاكرة احلمراء، قصر احلمراء، قصور يف فردوسية خطية أروقة بويرتا، ميغيل خوسيه )٦(
  .٨٤ ص احلضارات، وحوار األندلس دراسات مركز منشورات األندلس،

 مكتبة ، العمارة والنقوش العربيةديوان ، احلمراءقصور ، حممد عبد املنعم اجلمل)٧(
 .١٨٧ ص ،٢٠٠٤ ،اإلسكندرية

 عروضية دراسة ، اإليقاعية للموشحات األندلسيةالبنية كنفاوي، اإلله عبد الدكتور )٨(
 ٢٠١٦ ، الشرقإفريقيا ، ١٦٧ ص ،بالغية

  .١٧٦ ص السابق، املرجع ،كنفاوي اإلله عبد )٩(
 عروضية دراسة ، اإليقاعية للموشحات األندلسيةالبنية ، الدكتور عبد اإلله كنفاوي)١٠(

 .٥٣ ص ،٢٠١٦ ، الشرقإفريقيا ،بالغية
  .٩٣٤ ص السابق، املرجع فرنانديز، أنتونيو )١١(
  .٩٢٦ ص السابق، املرجع فرنانديز، أنتونيو )١٢(
 السلسلة ، الثقافة العامةمديرية ، اإلعالموزارة ،اخلط العريب بدائع ، زين الدينناجي )١٣(

 ٣٥ ص ،١٩
 .١٨٤ ص ، السابقاملرجع ، املنعم اجلملعبد )١٤(
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 حممد دار ، ٤٣٨ ص األندلس، اية يف الشعر حياة الطرابلسي، بوزويتة حسناء )١٥(

  .٢٠٠١ ، ١ ط احلامي،
 ، )األندلس يف العربية احلضارة( األندلس يف العريب اخلط فن بويرتاس، فرنانديز أنتونيو )١٦(

  .٩٢٦ ص ، ٢ ج
  .٩٤٦ – ٩٤٥ ص السابق، املرجع بويرتاس، فرنانديز أنتونيو )١٧(
 ١ دار حممد علي احلامي، ط ، حياة الشعر يف اية األندلسطرابلسي، بوزويتة الحسناء )١٨(

 .٤٢٩ ، ص ٢٠٠١، 
 .la poesie andalouse sous les nasrides من نقال الطرابلسي حسناء )١٩(

2 . 370/ alami khaled chakour 
 فوكو، الكلمات واألشياء، مركز اإلمناء القومي، دار الفارايب، الطبعة الثانية، ميشيل )٢٠(

 .٥٣، ص ٢٠١٣
 ، ١ ط ،١٠٨ ابن زمرك، حتقيق حممد توفيق النيفر، دار الغرب اإلسالمي،  ص ديوان )٢١(

١٩٩٧.  
 ، ١ حممد بن شريفة، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، ط حتقيق ابن فركون، ديوان )٢٢(

 .٢٧١ ص ، ١٩٨٧
 .١٢٧ ابن زمرك، ص ديوان )٢٣(
 وجنة احلمراء قصر مباين يف املنقوشة العربية األشعار احلمراء، ديوان جرار، صالح )٢٤(

  .١٨١ ص ، ١٩٩٩ ، ١ ط والنشر، للدراسات العربية املؤسسة بغرناطة، العريف
 ج األندلس، يف اإلسالمية العربية احلضارة كتاب ضمن األندلس، فنون دودز، جرييلني )٢٥(

 ١ ط العربية، الوحدة دراسات مركز اجليوسي، اخلضراء سلمى الدكتور حترير ، ٢
  .٨٨١ ص السابق، املرجع ، ١٩٩٨

 .١٣١ ص الديوان، )٢٦(
 .٣٠٩ ابن زمرك، ص ديوان )٢٧(
 .١٢٥ ابن زمرك، ص ديوان )٢٨(

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٧٠- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  
 شيخة، قصر احلمراء يف عيوننا وعيون االخرين من خالل مناذج إبداعية خمتارة، مجعة )٢٩(

منشورات مركز دراسات األندلس وحوار احلضارات، قصر احلمراء، ذاكرة األندلس،
 .٢٥٩ ص ٢٠١٥الطبعة األوىل، 

 .١٢٥ ديوان ابن زمرك، ص )٣٠(
  .٨٨١ ص األندلسن فنون دودز، جرييلني )٣١(
 .٥٤وكو، املرجع السابق، ص  فميشيل )٣٢(
 ٥٥ - ٥٤ ص نفسه، )٣٣(
 .٢٣٥ لسان الدين بن اخلطيب، ص ديوان )٣٤(
 . ١٣١ – ١٣٠ ابن زمرك، ص ديوان )٣٥(
 .٥٧ فوكو، املرجع السابق، ص ميشيل )٣٦(
 .٤٣٨ ابن زمرك، ص ديوان )٣٧(
 .٦٢ فوكو، نفسه، ميشيل )٣٨(
 ط املعارف، دار مكي، أمحد الطاهر مجةتر وصقلية، إسبانيا يف  العريب الفن شاك، فون )٣٩(

  .١٦٨ ص ، ١٩٨٥ ،٢
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  األندلس يف متام أيب بائية
  أمين حممد ميدان .د

 اختيارات، وصاحب شاعراً به وفتنوا خاصة، عناية متام بأيب األندلسيون عين
 عيون ومعارضة وشرحاً وتدريساً رواية وتنوعت العناية هذه مظاهر تعددت وقد

  .قصائده

 يف عنه بعضها قلن خمتلفة، روايات عرب حياته يف متام أيب أشعار بلغتهم فقد       
 وإشبيلية قرطبة مساجد يف وإقراء شرح حلقات ألشعاره وعقدوا حياته، أخريات
 حلقة أكرب الشنتمري األعلم حلقة وكانت.. وألْمِرية وبلنسية وبطليوس والزهراء
 الشروح إىل نظر دون املتنيب، الطيب أيب وشعر متام أيب شعر» الشعرين «لشرح

  .هلما خالصة أندلسية قراءة لتقدمي دقةصا رغبة حتدوه املشرقية،

 استحسام، لقيت اليت محاسته إىل امتدت بل شعره، عند عنايتهم تقف ومل       
 وثابت ِسيده وابن الشنتمري األعلم فشرحها ويقلدوا، يشرحوا فراحوا

 واجلراوي الشنتمري لألعلم متعددة، محاسات جها على وصنفوا اجلرجاين،
  .آخرينو والبياسي

 ت (املعتصم العباسي اخلليفة ومدح عمورية فتح يف متام أيب بائية كانت        
  :بقوله ويفتتحها األندلسية، الذائقة يف حضوراً متام أيب قصائد أكثر) هـ٢٢٧

  الكتِب من إنباًء أصدق السيف                    

  واللعِب اجلد بني احلد حدِه يف                    

  يف الصحائف سود ال الصفائح ِبيض                   
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                      نالء متوِب الشكِّ جيوالر  

 عرب كالمهم ومنثور أشعارهم يف يوظفوا وشعراء كتاباً األندلسيون املبدعون فراح
  : بعضهم فقال شاعراً، ومببدعها نصاً ا إعجام جتسد خمتلفة صور

   مقْلٍَة ابن: قلت القرطاس رقم إذا                 

  حبيب: قلت األشعار نظم وإن                                              

 فكانت يكتبون، فيما أثر كبري األندلسيني بني القصيدة هذه لذيوع كان       
 الطوائف ملوك أحد املوحدين جيش هزم فعندما الفتح، كتب حنايا يف تضمن أبياا

 القائد يهنئ اجليش قائد كتب وقتله،» ماسة وادي «موقعة يف» هود بن حممد«
 املغرب دول ألخبار االستقصا«: متام أيب بقول كتابه مصدراً املؤمن، عبد املوحدي
  » ٢/١١١ األقصى

                 ح فتحله السماِء أبواب تفَت   

  القشب أثواِبها يف األرض وتربز                                           

 ورغبتهم ا، إعجام جتسد معارضة األندلس مبدعي من ثلة عارضها وقد          
  : بقوله عارضها الذي عباد بن املعتمد مقدمتهم يف ويأيت الفين، الفَوِق يف

   به الفالة جيتاب الشعِر سائلَ يا                  

  السغِب عن يغين ال الشعر تزويدك                                          

  : قائالً منها، األول البيت صدر مضمناً البائية مبعارضة يشي ببيت خيتمها مث

   حسداً هلا طوى قطعةً فهاكها                  

  »الكتب من إنباء أصدق السيف                                            «
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 فتح «حمرضاً معها تتفق بقصيدة» الطليق: وقيل «املرواينّ األصم ويعارضها         
  : فيقول ،»املؤمن عبد املوحدي اخلليفة «ومادحاً» طارق جبل

   اهلَرِب من أوقى جنةٌ للِعدى ما                

   الطَّلَِب يف اِهللا وخيل املفر أين                                          

  بقادمه زلت قدماً بدلوا لو                

  الرعِب من طياراً الكل ألصبح                                        

  شاهقٍة رأس يف من يذهب وأين          

  بالشهِب اِهللا مساء رمته إذا                                             

 فجاءت غرضاً، خالفها وإن متام، أيب لبائية معارضةٌ الغرناطي اخلطيب والبن       
 قول مضمنا النباهي، احلسن أبا القاضي اللدود خصمه فيها هجا حيث اهلجاء، يف
  : متام أيب

  داهيٍة دهياَء من الناس وخوفوا             

  الذَّنِب ذو الغريب الكوكب بدا إذا                                    

  : فقال للنباهي الالذعة هجائيته فتضاعي يف

  وصغوا الذي حققنا رأيناك ملّا             

  الكتِب يف جاَء حدثان من للناِس                                 

  قصيدته يف» طَي «شاعر قال إذ           

  أدِب ويف ِعلٍْم يف املقَلَّد وهو                                     
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فواوخو داهية دهياَء من الناس  

  الذَّنِب ذو الغريب الكوكب بدا إذا  

 كالمه منثور يف ضمنها حيث متام، أيب ببائية شديد ولع اخلصال أيب والبن        
  :فقال أبياا، خيمس وراح أبيات، معقود وحلَّ أبياتاً

  معتليـا  الـدين  أضحى ِهللا احلمد  
    ِضياق الذي لألمِر ترتاح كنت إن

  رويـا  قد الظمآن اهلدى سيف وبات
  طويـا  الـذي  عنك ودع نشراً فَسلْه

  

  »الكتِب من إنباًء أصدق فالسيف«

  :قائالً هذا خممسه وخيتم

  أمارتـه  هذي الذي الفتوح فتح  
ــه فيهــا وقعــةٌ وبعــدها   إبارت

  

  

ــت ــٍة وافَ ــه بقوِري ــشارته عن   ِب
  عبارتــه هــذي نــاطق حبــذا يــا

  

  »العرِب أفصح يا وأِعد قلْ باهللا«

 شاعراً متام أبو حققه طاغياً حضوراً مثة أن للقارئ يتجلى سبق مما          
به، احلفاوة مظاهر تعددت حيث األندلسية، األدبية احلياة يف اختيارات وصاحب 

  .وختميساً وتضميناً ومعارضة وشرحاً وإقراء رواية
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 علي أيب املسائل املتعلقة باحلروف واألفعال لدى يف النحوية اآلراء
  - مجعا ودراسة – يف علل القراءات السبع احلجة كتابه يفالفارسي  

  . نورالدين درمي بن حممد.د

 جامعة حسيبة بن - قسم اللغة العربية 
   الشلف اجلزائر-بوعلي

  :امللخص

ة أليب علي الفارسي يف كتاب احلجة، وتتبعها  هذا املقال إحصاء اآلراء النحوين مالغاية
بالوصف والتحليل، على أن تركّز على املسائل املتعلقة باحلروف واألفعال؛ لبيان مدى متكّن 
الفارسي يف جمال النحو، وإسهامه يف بناء صرح الدرس النحوي العريب بفضل آرائه األصيلة 

ذّة يف هذا الفن، على الرغم من أنه كان  واليت حاول من خالهلا إبراز شخصيته الف،املبتدعة
  .فارسي املنشأ، عريب اللغة والكتابة

Résumé : 
 Le but de cet article est d'énumérer les points de vue 
grammaticaux d'Abou Ali al-Farsi dans le livre du elhodja et de les 
suivre avec des descriptions et des analyses, en se concentrant sur les 
phénomènes liés aux lettres et aux verbes, et de montrer jusqu'à quel 
point le persan a été capable dans le domaine de la grammaire et de 
contribuer à la construction de la leçon de grammaire arabe, Pour 
souligner son caractère extraordinaire dans cet art, bien qu'il soit 
d'origine persane, de langue arabe et d'écriture. 
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  :مقدمة
 على أشرف خلقه حممد سيد اخلَلق السالم والصالة هللا محدا كثريا واحلمد

 لقد عاشت األمة العربية املسلمة عصورا مزدهرة يف القرون األربعة بعد، و،مجيعا
 من لبنات وكان ، ألمة اإلسالموالثقايف خالهلا الصرح العلمي شيد ،اهلجرية األوىل

 اليت أرسى قواعدها العديد من علماء اإلسالم ،عريبذلك الصرح علوم اللسان ال
 العريب املستعرب الذي خدم هذا الفكر ومنهم ، فمنهم العريب اخلالص،العظماء

 أصبح حتى ال يقّل يف شأنه عن العرب اخللّص؛ وإخالص،اللغوي العريب يف جدارة 
ك وجب أن نعده  يدافع عن حياض هذه اللغة؛ لذلودينه، عربيا يف لسانه اآلخر وه

 هذا الصنف األخري عامل حنرير، خلّف ومن وتأليفا،عربيا امتزج باللغة العربية لسانا 
 ليس يف اللغة ، الناضجوالفكرتراثا ثرا نلتمس يف ثناياه الرأي العلمي املؤسس، 

 الذي عرف ،" الفارسي وعليأب" و ذلك الفذّ ه،)والنح(  بل يف عمادها ،فحسب
، فقد فاق علماء عصره ...) صرف،،حنو،لغة(ن متشعب الثقافة اللسانية عنه أنه كا

 كان يل وقفة مع آرائه النحوية يف كتاب مل يكن لذا ؛ يف جمال النحووإبداعااقتدارا 
"  النحو، بل كان موضوعه االحتجاج للقراءات القرآنية املوسوم بـ ضوعهمو

 ودقة ، شخصيتهوقوة ،ة معرفته سعى ففيه تتجلّ،"احلجة يف علل القراءات السبع 
 رأيت أن أشري أوال إىل املذهب ، البدء يف سرد تلك اآلراء النحويةوقبلحتليالته 

 حول مذهبه وخمتلفة متعددة  هناك آراًءألنّالنحوي الذي طبع به الفارسي؛ 
  .النحوي

  : املذهب النحوي أليب علي الفارسي-١
د املذهب النحوي لعامل من  االهتداء إىل حتدي، من السهولة مبكانليس

 يف فترة قد ألقى فيها املذهبان البصري ذاك و أ، ظهر هذا العاملإذاالعلماء خاصة 
 الذي فالفارسي مل يكن غريبا يف العصر ، بظالهلما على الدراسات النحويةوالكويف
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 فأما العصر الذي عاش ، اللغوية اليت نشأ فيهاالبيئة و عن جبعيد و هوالعاش فيه، 
 بيئته فقد ظهرت فيها وأما و، فقد متيز بفتور حدة التعصب املذهيب يف النح،يهف

طبقة من العلماء كانت جتمعها مساجد بغداد آنذاك، يتدارسون العلم فيها بينهم، 
 يف آٍن واحد، دون امليل كلية إىل إحدى والكوفة من علمي البصرة لونينه

طرف، مع شيء من التفاوت فيما أخذت،  تأخذ عن الطائفتني بوإنماالطائفتني، 
 عهد جديد، قضى أن يعد طورا من أطواره، سمي بطور ذا وفحدث للنح

أساسه املفاضلة  " كان الذي، "املذهب البغدادي "  اصطلح عليه كما والترجيح أ
 يقصد علماء - وأمعنوا املختار منهما      وإيثار والكويفالبصري : بني املذهبني

فكان ...  ذات باٍل مزجيا من املذهبنيسائليف هذا االختيار فاصطفوا م -بغداد 
 هذا وعلى ،ذلك املذهب يف عمومه ملفقا من املذهبني مع بعض قواعد استنبطوها

   .)١( "مبتكرة و أبصرية وفمسائله إما كوفية أ

 وابن السراج وابن ومبرمان الزجاج عن و الفارسي بغداد، فأخذ النحورد  
 السبب جعله الزبيدي وهلذا ؛)٢( من شأن املذهب البصريورفع وغريهم،ياط اخل

 الباحثني وبعض فعل ابن الندمي يف فهرسه، وكذلك ،)٣(ذهبيف طبقاته بصري امل
 ؛ بصريمذهب و فعدوا أبا علي ذ، ممن نفوا وجود املدرسة البغدادية)٤(املعاصرين

 وبعض والزبيدي ملا رآه ابن الندمي وخالفا ،)٥(ألنه كان ينسب نفسه إىل البصريني
 فإنّ أبا علي الفارسي كان بغدادي الرتعة مع ميله إىل األخذ ،الباحثني املعاصرين
 وأن والكويف، عجب يف أن حييط علما باملذهبني البصري والبأقوال البصريني 

على عدد آخر من العلماء يقبلون "يعتدل بينهما فال يتعصب ألحدمها، فقد كان
 هؤالء الزجاجي، وأشهر ، عن الكوفة لكن ميلهم إىل البصرة أشدويأخذون لبصرةا

"  غلبت على أيب علي الفارسي الرتعة البصرية وإن حتى ،)٦(" الفارسي علي وأبو
 االتجاه البغدادي القائم على االنتخاب من آراء البصريني ائرفهي ال خترجه عن دو
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ه كان عليه معظم شيوخه فأستاذه ابن اخلياط كان خيلط  نفسواألمر ،)٧("والكوفيني
 ، فعل أستاذه ابن السراجوكذلك ،)٨(الكوفيني و بنحالبصريني و حنوميزجاملذهبني 

 لكنه عول ،)٩( كانت الرتعة البصرية غالبة عليه كما أشار إىل ذلك الطنطاويوإن
ول البصريني يف  أصوخالف والكوفيني) سعيد بن مسعدة ( على مسائل األخفش 

 والكوفيني، هذا فأساتذة الفارسي كانوا من البصريني وعلى ،)١٠(مسائل كثرية
 الكوفية كابن الرتعة وفمنهم من غلبت عليه الرتعة البصرية كابن السراج أ

  .اخلياط
 احملض، بالبصري و ال ه، ذلك فقد كان الفارسي مستقلّ الشخصيةومع  

 حني عمد لالحتجاج ،بوضوح يف كتابه احلجة ذلك ى بالكويف احملض، يتجلّوال
ناثرا آراء النحاة البصريني  " والشعرلكل قراءة من قراءات السبعة باللغة 

 لألخريين مع نزعة قوية فيه إىل األخذ وتارة ، منتصرا تارة لألولنيوالكوفيني،
  وكان يف كثري من األحيان يتفرد بآراء شخصية مل يسبق،)١١("باآلراء البصرية 

  .إليها

  : اآلراء النحوية أليب علي يف كتاب احلجة -٢
 فجاءت حبسب أقسام ، اآلراء النحوية عند الفارسي يف كتابه احلجةتنوعت  

 يف وسأقتصر ، يف األمساءوأخرى ، يف األفعالوأخرى آراء يف احلروف ،الكلم
  . بالقسمني األولنياملتعلّقة اآلراءدراسيت على ذكر 

  :وية املتعلقة باحلرف  اآلراء النح– ١ -٢
 وسبب حده، وال يرد يف كتاب احلجة أليب علي الفارسي تعريف احلرف مل

 بل كان لالحتجاج للقراءات و،ذلك أنّ الكتاب مل يكن خالصا لعرض أبواب النح
 رافدا والقرآنية كما بين ذلك الفارسي يف مقدمة احلجة، فقد كانت مسائل النح
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 أما حد احلرف فقد أشار إليه يف كتابه املسائل ، غريمن روافد االحتجاج عنده ال
 حيث قال ،) حرف ، فعل،اسم(  ثالثة أقسام إىلالعسكريات، بعد أن قسم الكالم 

 والواو ومن، ، كالباء اجلارةوذلك فما يدلّ على معىن يف غريه ،أما احلرف" 
 ،)١٢(" خيرب عنه  أنوجيوز ، ما ال يكون خرباأيضا وهو ، أشبه ذلكوما العاطفة،

 وأما ، يصح أن يقع موقع اخلربوال ،فاحلرف عنده جمرد من املعىن إالّ مع غريه
 حمالّ واملرفوع فرمبا أراد اإلخبار عن املبتدأ ارور لفظا ،إجازته اإلخبار عن احلرف

 فإذا دخلت عليه محل هذا ، الزائدةشبه وحينما تدخل عليه حروف اجلر الزائدة أ
 فيقع اإلخبار عن املبتدأ يف ، احلروف الداخلة عليه مبثابة جزء منهنتوكا ،احلكم

 وشبيهزائد أ" حرف جر + مبتدأ = املبتدأ املرفوع حمال ارور لفظا .( صورته هذه
  ").بالزائد 
  ":عن "  اجلرحرف

 " وفسروا"  يقول، أنها قد ترد يف بعض املواضع مبعىن بعدعلي و أبرأى
نكَبرلَت ٍق قًاطَبطَب نعن" ما فسروا من أنّ معىن ومثل ، حاال بعد حال،)١٣(" ع "
  :يف قول األعشى " بعد"معىن 

ادةً          وأَلفَى سادس هطَها رن كَاِبروكاِبروك عادس   
 دلّ قول ،)١٤("بعدها :  أي، عِرق الرجل عن احلمىوقالوا. كابرا بعد كابر: املعىن

 من كالم واملنثور والشعرتستعمل مبعىن بعد يف القرآن " عن "أنّ علىالفارسي 
 معاصر الفارسي - ذهب الرماين  ، نفسه الذي اتخذه احلرف عنوللمعىن ،العرب

 وتكون كما رأى أنها تكون امسا ، مستدال على ذلك ببعض اآليات القرآنية–
  . )١٥(حرفا
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   : وخال حاشا احلرفان
 من وأما" يعمالن اجلر يف املستثىن، يقول  الفارسي أنهما حرفا جر، رأى

ذهب إىل أنّ غريا منتصب باالستثناء، فإنّ االسم املنتصب يف االستثناء ينتصب 
 بتوسط هذا – يدل على انتصابه بذلك ومما بتوسط إالّ، مبعناه وبالفعل الذي قبله أ

شا زيد جاءين القوم حا: و أنّ حروف اجلر قد وقعت هذا املوقع يف حن–احلرف 
 واملربد واملازين يف مذهبه هذا قد وافق كال من اجلرمي ويكون ،)١٦(" زيد وخال

 ألنهم رأوا أنهما الشيباين؛ عمرو وأيب والفراء زيد وأيب واألخفش والزجاج
 ألم رأوا أنهما ؛ البصرينيومجهور سيبويه وخالفيستعمالن كثريا حرفا جر، 

  .)١٧(حرفان مبرتلة إالّ
  : هل حيلّ حرف عطف حمل حرف عطف:طف  العحروف

 وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس " يف توجيه قوله تعاىلعلي و أبقال  
 نفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس نالسالْأُذُنَ ِبالْأُذُِن وِف وِبالْأَن فالْأَنِن ويِبالْع نيالْعو

دصتِبِه فَه ةٌقوكَفَّارلَه  نمفَأُولَٰو لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم ونَِئكالظَّاِلم م١٨(" ه(، 
 وأن تكون الوا: أحدها:  فحجته أنه حيتمل ثالثة أوجهنصبفأما من رفع بعد ال

 عطفت مجلة على ولكنها.. . لالشتراك يف العاملوليست ، مجلة على مجلةعاطفة
"  قرأ ومن"  يف موضع آخر وقال ،)١٩(" كما تعطف املفرد على املفرد ة،مجل

ابجتذَكٍَر أَفَاس ِمن كُماِمٍل ِمنلَ عمع ي لَا أُِضيعأَن مهبر مثَٰى و لَهأُن كُمضعب ِمن 
يِلي وقَاتلُوا وقُِتلُوا بعٍض فَالَِّذين هاجروا وأُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأُوذُوا ِفي سِب

لَأُكَفِّرنَّ عنهم سيئَاِتِهم ولَأُدِخلَنهم جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار ثَوابا ِمن ِعنِد اللَِّه 
 أن يكون جيوز و ألنّ املعطوف بالوا؛ كان حسنا)٢٠("واللَّه ِعنده حسن الثَّواِب 

 ،)٢١(" العطف ا كالعطف بالفاء وليس ، كان مؤخرا يف اللفظوإنعىن، أوال يف امل
 أشركت عمرا يف قد و فالواوعمرإذا قلت جاءين زيد "  يف موضع آخر وقال
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 األمر م أيضا متحدثا عن حركة الوقال ،)٢٢(" مجيع حروف العطف وكذلكايء 
لكالم الذي فيه الالم إذا أحلقت ا) "  مثّ، الفاءالواو،(حني تسبقها حروف العطف 

 كشيء يصريان والواو الفاء فألنّ والواوفمن أسكن مع الفاء : مثّ و أالفاء أو والوا
 وليقضوا:  كل واحد منهما ال ينفرد بنفسه، فقلتألنّ وكتف؛من نفس الكلمة، حن

 ألنّ مثّ ينفصل بنفسه عمرو؛ و مثّ مل يسكنه أبوالواو،فإذا كان موضع الفاء 
 لْيقْضوا ثُم" قال ومن والواو،ون ما بعده فليست يف هذا كالفاء  عليه دويسكت

ِت الْعيفُوا ِبالْبطَّولْيو مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهبالفاء ، شبه امليم من مثّ،)٢٣(" ِتيِقت 
  .)٢٤("والواومبرتلة الفاء " مثّ ليقضوا "  فيجعل فليقضوا من والواو،

 أنه ال جييز إقامة حرف عطف موضع آخر ،ارسي من أقوال الفالظاهر  
 فإنها تفترق يف والترتيب، إن اتفقت يف بعض املعاين كاالشتراك ، العطفحروفف

 و الواوأما ، مثّ على املُهلَةوتدل والسببية فالفاء تدل على التعقيب ،معاٍن أخرى
حكما  سائر أحرف العطف خبمسة عشر عن و تفردت الواوقد ، على املعيةفتدل

  .)٢٥(مجعها ابن هشام يف املغين
  :  لكن احلرف

اعلم أنّ لكن حرف ال نعلم شيئا على مثاله يف األمساء  " علي و أبقال
إنّ يف : مثل وهو.. .فعال و امسا مل خيل من أن يكون فاعال أكانت و فلواألفعال،

 ما كما ينصب إذا خففتا فقد ينصب" أنّ " و" إنّ "  إالّ أنّ ،أنها مثقّلة مث خيفّف
 نعلم أحدا حكى النصب يف لكن إذا ومل كان غري اإلعمال أكثر، وإن لتني،ما مثقّ

 مل جيئ النصب مع وكذلك.. .فا فيشبه أن النصب مل جيئ يف هذا احلرف خمفّفتخفّ
 إىل علي وذهب أب. )٢٦( "وليت ولعلّ وأنّالتخفيف يف هذا احلرف كما جاء يف إنّ 

 و ال يكون مسندا أبذلك و فه، مثالاألفعال و له يف األمساء أأنّ لكن حرف ليس
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 أن اإلمهال مالزم هلذا احلرف إذا خفّف خالفا للحروف األخرى ورأى ، إليهمسندا
  .اليت جيوز فيها الوجهان

 كان خالف ما وإن - ، أنّ لكن املخفّفة ال تأيت حرف عطفعلي و أبويرى  
 ؛ يوافق يونس بن حبيب النحويذا هيف وهو -)٢٧(ذهب إليه يف كتابه اإليضاح

 خفّف ينبغي أن يبقى على وإذا واخلربألنّ هذا احلرف خمتص يدخل على املبتدأ 
 يدل و مثله مثل باقي احلروف إذا خفّفت  فهف،صورته اليت كان عليها قبل التخفي

 يونس مل يكن يرى لكن أنّ وعمرو أبوحكى"  يقول وخمففا،على االستدراك مثقّال 
 هذا القول أنّ أخوات لكن مما حذف منهن مل ويقوي ، من حروف العطففةملخفّا

 ، كذلكوكأنّ وإنّإنّ : خترج بالتخفيف عما كانت عليه قبل التخفيف أال ترى أنّ
 خترج وال فالقياس يف لكن أن تكون يف التخفيف على ما عليه أخواا ، لعلّومثلها

 فة ذلك أنّ معناها خمفّويقوي ،رج أخواا عنه كما مل خت،بالتخفيف عما كانت عليه
وجب واملعىن، فإذا وافق حال التخفيف حال التشديد يف اللفظ دة،كمعناها مشد 

  .)٢٨("أن تكون يف التخفيف مثلها يف التشديد 

 عليها يف التخفيف فيه نظر؛ ومحلهاعلى أخواا " لكن "  قياس أيب علي إنّ
 ، عملها خالفا ألخواا اليت جيوز فيها الوجهانوأبطل ألنّ لكن إذا خفّفت أمهلت

 علي و نص على هذا أبوقد ، يقل أحد من النحاة بالنصب يف لكن املخفّفةومل
  . نفسه
  " :ليس " املشبه بـ " ما  " احلرف

  وإن، والت والما : هي، "ليس "  النحاة أربعة حروف مشبهة بـ عد 
 ويسمى اخلرب وتنصب ، امسهاويسمى املبتدأ  ترفعبإن ،فأحلقوها يف العمل ا

  .)٢٩( تكون عاملة إالّ بشروط جيب أن تتوفر يف كلّ حرفوال ،خربها
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 يف لغة عامل و فه، عاملوغري عامل ،على وجهني" ما "  احلرف ورد  
 الفارسي حني احتج علي و أشار إىل هذا أبوقد ، مهمل يف لغة بين متيم،احلجاز

 ِإلَّا أُمهاتهم ِإنْ أُمهاِتِهم ما هن ِنساِئِهم ِمنكُم ِمن يظَاِهرونَ الَِّذين"لقراءة قوله تعاىل 
 مهِإنو  مهنلَدقُولُونَاللَّاِئي وا لَيكَرنم ِل ِمنا الْقَوورزِإنَّ وو فُو اللَّهلَع ٣٠(" غَفُور(، 

 النصب ووجه.. . الوجهنيأقيس وهو: بويهال سي ق،وجه الرفع أنه لغة متيم " يقول
 فَلَما"  جاء قوله تعاىل وعليها يف الترتيل بلغتهم أوىل واألخذ ،أنه لغة أهل احلجاز

تِمعس كِْرِهنِبم لَتسأَر ِهنِإلَي تدتأَعو نكَأً لَهتم تآتٍة كُلَّ واِحدو نها ِمنِسكِّين 
 بشرا ذَا ما هِٰللَِّه حاش وقُلْن أَيِديهن وقَطَّعن أَكْبرنه رأَينه فَلَما  علَيِهناخرج وقَالَِت
ِٰإلَّا ذَاِإنْ ه لَكم يدخل على االبتداء " ما" أنّ ، من القياسووجهه ،)٣١(" كَِرمي
ال؛ كما أنّ ليس تنفي ما  تنفي ما يف احلوهي هما، كما أنّ ليس تدخل علي؛واخلرب

 رأيت الشبهني إذا قاما يف شيء من شيء جذباه إىل حكم ما فيه وقد ،يف احلال
 ملّا حصل فيه الشبهان من ليس وجب على هذا أن ، ماوكذلك... الشبهان منه

عمل " ما "  على إعمال علي و استدل أب،)٣٢(" عملها ويعمل ،يكون يف حكمها
 واخلرب، يدخالن على املبتدأ وكالمها ،فيدان النفي يف احلال فكالمها ي،ليس بالقياس

 أنّ الفارسي خالف سيبويه ويظهر ، إعمال ما عمل ليسوجب ،فلما حصل الشبه
 الوجهني عنده عدم وأقيس ، فسيبويه يرى أنها مهملةوإمهاهلا،يف مسألة عمل ما 

 ورأى ،رسي فريى أنها عاملة الفاوأما ،العمل؛ بدليل أنه اختار قراءة الرفع يف اآلية
  . على ما ذهب إليه من القرآن الكرميواستدل ،أنّ األخذ بالنصب يف اآلية أوىل

   :واحلرفية ليس بني الفعلية كلمة

  فتمن املفروض أن تلحق األفعالوكان هذه الكلمة ضمن احلروف؛ صن ، 
 ةهور النحا مجوخالف حلّت هذا املوضع؛ ألنّ أبا علي قال حبرفيتها، ولكنها

  . املاضيزمن و لزمن واحد هولزومها ومجودهاالبصريني؛ ألنهم أمجعوا على فعليتها 
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فقد جاء : فإن قلت " يقول ، أنّ ليس حرف)٣٣( الفارسي يف عامة كتبهرأى
 فإنما ،شيء" ليس" و" أن "  فلم يدخل بني ،)٣٤("  ِإلَّا ما سعٰىِللِْإنساِن لَيس وأَنْ"

 يف موضع آخر فإن وقال ،)٣٥("ليس بفعل على احلقيقة " ليس "  ألنّ جاء هذا؛
 أَنْ نوِدي جاَءها فَلَما  "وجاء ،)٣٦("  ِإلَّا ما سعٰىِللِْإنساِن لَيس وأَنْ"فقد جاء : قيل
وِركِفي ب ناِر مالن نما ولَهوانَ ححبساللَِّه و بر الَِمنيإنّ ليس جتري  ف،)٣٧(" الْع

  . )٣٨(" مما ليس بفعل وحنوهاجمرى ما 
 ،"ليس "  علي يف مذهب حرفية أيب أن نستخلص مما سبق أدلّة وميكن  

  :وهي

 أن كما وبني فعال لفصل بينها كانت و فل، بفاصلوليس عدم الفصل بني أن -
  . يف هذا البابوأنفصل بني األفعال 

  .يدالن على نفي احلال فكالمها وما، التشابه احلاصل بني ليس -

 جعلها مشاة للحرف؛ ألنّ ،- إالّ يف املاضي – تصرفها وعدم مجود ليس -
  . يتصرفوالاحلرف جامد 

 يف حني الفعل يعرف بثنائية الزمن والزمن، جترد ليس من الداللة على احلدث -
  . احلاالت ال يدل إالّ على زمنبعض ويف واحلدث،

 ، ليست، ليس، لسنت، لستم، لستما، لست، لسنا،لست(  إسناد الضمائر هلا -
  .  ال يعين أنها فعل)  ليسوا ، لسن،ليسا

  مل يثبت على مذهب حرفية ليسولكن يف اإليضاح على ، أبا علي بل نص 
 ألا ليست ؛ جيوز مع ماوال ،فإن أضمرت يف ليس جازت املسألة" فعليتها، يقول 

 ما و تقول عمروال ،زيد ليس منطلقا: قول بفعل فيضمر فيها أال ترى أنك ت
 فدلّ كالمه هذا على أنّ ليس فعل؛ ألنّ اإلضمار يقع يف األفعال ال ،)٣٩("منطلقا
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: "  رد عليه جامع العلوم قائال ، هلذا االضطراب من أيب عليونتيجة ،يف احلروف
لغت  فبأه، تقركنت و أ، كان يقرأ عليك الكتابوحنيفكيف تزعم أنّ ليس حرف 

هذا يدل : أمرت غريك إحلاق قولك باحلاشية " زيدا لست مثله  : وتقول" إىل قوله 
  .)٤٠("على أنّ ليس فعل 

 تأثر يف ورمبا وفعليتها،حرفيتها " ليس "  جيتمع أليب علي قوالن يف وعليه  
 إلمجاع عل؛أنّ ليس ف: و فه، الراجح من قوليهوأما ،قوله األول بشيخه ابن السراج

 بن وأبوبكر والفارسي، ، فلم يقل أحد حبرفيتها إال ابن السراج،ة على ذلكالنحا
  . )٤١(شقري

  :حرف عطف " ليس "  ترد هل
 على واستدلوا ليس حرف عطف، أنّ )٤٢(البغداديني و بعض الكوفيني أرأى

 قد ومأليس ق"  يقول ، الفارسي خالفهم فيما ذهبوا إليهولكنذلك ببيت من الشعر 
  : قولهوحيملونليس من حروف العطف : ذهبوا إىل أنّ
   أُقِرضت قَرضا فَاجِزِه            ِإنما يجِزي الفَتى لَيس اجلَملْوِإذَا

إنها :  قيل ، فمعناها عاطفة كمعناها غري عاطفة يف النفي،"ليس "  أنشده بـفيمن
إنما : قدير فكأنّ الت؛ خربها مضمراويكونيف هذا البيت يستقيم أن تكون نافية 

ال تثبت حرف " ليس " جيزي الفىت ليس اجلمل الذي جيزي، فحذف اخلرب فـ 
 قوهلم علي وفرد عليهم أب. )٤٣("عطف من هذا البيت الذي استدلوا به على ذلك 

  :ومها ،من وجهني
  . تكن عاطفةمل وتفيد النفي سواء كانت عاطفة أ" ليس  " -

االسم املوصول (  حذف خربه ،اسخ الفعليةيف البيت ناسخ من النو" ليس "  إنّ -
  " ).الذي"
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  . اخلطاب حرف أم اسمكاف
 بين على ، الفارسي أنّ كاف اخلطاب حرف خاٍل من معىن االمسيةرأى  

 التاء وفتح، "أرأيتك زيدا ما فعل :"  القول يفوأما: "يقول ،الفتح يف مجيع أحواله
 أن تكون من و فالقول يف ذلك أنّ الكاف يف أرأيتك ال ختل،يف مجيع األحوال
 داال عليه مع داللته على يكون و االسم خملوع منه، أومعىنللخطاب جمردا 

 يف ذلك أنّ األمساء اليت تلي كاف اخلطاب يف السياق ال ودليله. )٤٤("اخلطاب 
"  يقول ،ة يف معناه لوجب لكاف اخلطاب معىن االمسيكانت وتكون يف معناه  فل

 أنه إن كان امسا لوجب االسم ،فالدليل على أنه للخطاب جمردا من عالمة االسم
 يوِم  ِإلَٰىأَخرتِن لَِئن علَي كَرمت الَِّذي ذَا هٰأَرأَيتك قَالَ  "وقولهالذي بعده يف حن

 الكاف كان و ل، زيدا ما صنعأرأيتك: وقوهلم ،)٤٥(" ِإلَّا قَِليلًا ذُريته لَأَحتِنكَن الِْقيامِة
الكاف يف :  يكن حرفا للخطاب لوجب أن يكون االسم الذي بعد الكافوملامسا 

 الفعل ي بقرينة معنوية هي تعد، الفارسي حجته يف ما ذهب إليهودعم. )٤٦("املعىن 
معىن الكاف،  يف يكون املفعول الثاين والإىل مفعولني، يكون أوهلما يف معىن الثاين، 

 يف الثاين و يكون األول منهما ه،يتعدى إىل مفعولني" أرأيت " أال ترى أنّ " يقول 
 داللة على أنه غريه، و هوإنما كون املفعول الذي بعده ليس الكاف ويف ملعىن،ا

 مثّ ؛)٤٧(" مل يكن امسا كان حرفا للخطاب جمردا من معىن االمسية وإذا ،ليس باسم
 يقول ، النصب املنفصلةوضمائر كاف اخلطاب تلحق أمساء اإلشارة بين الفارسي أنّ

 أنّ التاء وكما ،للخطاب" أبصرك زيد " و"هنالك " و"ذلك " كما أنّ الكاف يف" 
 فإذا ثبت أنه للخطاب معرى مـن معىن االمسية ثبت أنّ التاء ال ،يف أنت كذلك

 ختام قوله على أنّ التاء  الفارسي يفونص. )٤٨("جيوز أن تكون فيه مبعىن اخلطاب 
 هذا خيالف الفراء؛ ألنّ الفراء رأى أنّ التاء يف وهوليست للخطاب " أرأيتك " يف 
 ذهب الفارسي إىل أنّ التاء وإنما ،)٤٩( فاعلوالكافحرف خطاب " أرأيتك "يف 
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أال "  يقول ، لئال جتتمع عالمتان للخطاب يف كلمة واحدة؛ للخطابوالكاففاعل 
 ال ينبغي أن تلحق الكلمة عالمتان للخطاب،كما ال تلحقها عالمتان ترى أنه

 له من  ذلك أفردت التاء يف مجيع األحوال ملا كان الفعل ال بدزللتأنيث، فلما مل جي
كانت هذه أدلّة أيب علي يف . )٥٠(" يف مجيع األحوال على لفظ واحد وجعل ،فاعل

  .ن معىن االمسية هذا احلرف موتعريةبيان حرفية كاف اخلطاب 

  :فعال اآلراء املتعلقة باأل-٢ -٢
 قد ولكنه يبين حده، ومل ، على ذكر مفهوم الفعل يف حجتهعلي و يأت أبمل  

أمثلة أخذت من "  فالفعل عنده ،أثبت ذلك يف بعض كتبه، يف ما نقله عن غريه
 ينقطع  ملكائن و هوما ، يقعومل يكون وملا ، ملا مضىوبنيت ،لفظ أحداث األمساء

 وذكر ، الذي جاء به الفارسي يطابق مفهوم الفعل عند سيبويهاملفهوم وهذا ،)٥١("
 ،)٥٢( "وزمنأنه ما دل على حدث " الفارسي يف وصفه نقال عن بعض أصحابه 

 على احلدث داللته ،وهو مل خيرج عن اإلطار العام الذي حده النحاة للفعلذا وهو
  .والزمان
   : الفعل حبرف اجلرتعدية

 الفعل احروف اجلر اليت ميكن أن يعدى " احلجة" الفارسي يف كتابه بين
 وقد. )٥٣(والالم وإىل، وعن، وعلى، ،الباء:  عندهوهيدون سائر احلروف األخرى 

 الفعل وأما"  يقول ،رأى الفارسي أنّ حرف اجلر الذي يعدى به الفعل ميكن حذفه
إىل :  الثاين منهما بأحد حريف اجلرإىل يتعدى ،فمتعد إىل مفعولني: من اهلدي 

 كذا فيصل الفعل إىل وإىلهديته لكذا :  حيذف احلرف من قوهلموقد.. .والالم
 بنا واسلك أي دلنا عليه ،)٥٤(" الْمستِقيم الصراطَ اهِدنا "املفعول الثاين كما قال 

على  بعض املواضع حيمل الفارسي حذف احلرف يف التعدية ويف. )٥٥("فيه 
 جليا أنّ الفارسي خالف بعض الكوفيني يف حذف حرف ويظهر ،)٥٦(االتساع
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أوعدته : أمحد بن حيىي : قال"  إليه على القياس، يقول ذهب ما ومحل ،التعدية
: علي وأوعدته الشر، قال أب:  تقول وال ،أوعدته بشر:  بالباءجتيء و أوتسكت،

 – فثعلب ،)٥٧("رف فيصل الفعل  يف القياس أن حيذف احلهذا ووال ميتنع يف حن
 ، جيوز حذفهوال يرى أنّ الفعل أوعد ال يتعدى إالّ باحلرف – الكوفيني من وهو

  . تعدية الفعل دون ذكر حرف اجلروأجاز الفارسي إىل خالف ذلك وذهب

  : عمل الفعل املضارع إذا اتصلت به نونا التوكيد وجه
األوىل أن :  يف حالتنيىنويب ، يف الفعل املضارع أن يكون معربااألصل  

 ويعد اخلفيفة، و أن تتصل به نونا التوكيد الثقيلة أوالثانيةتتصل به نون النسوة 
 أشبه ببنائه أمساء وقد املضارع املبين، ومثله ،املضارع املعرب من العوامل اللفظية

األفعال؛ لذلك رأى الفارسي، أنّ البناء الذي يلحق املضارع، ليس كالبناء الذي 
مبرتلة " و البناء إنما هوهذا خيرجه عن دائرة األفعال، ال و فه،لحق أمساء األفعالي

 حلاق و التغيري الذي يلحق اآلخر لإلعراب؛ حنومبرتلةالبناء مع عالمة الضمري، 
 فاملضارع يف هذا كلّه يبقى عامال ،)٥٨(" الالمات للجزموحذفالنون لإلعراب، 

  . فقطالبناء و أ،عراب اإلحركة و يتغري فيه هوما ،لفظيا
  : به عنهواإلخبار جيوز عطف االسم على الفعل هل

 خمالف وهذا ، عنهواإلخبار الفارسي جواز عطف االسم على الفعل يرى  
 ال يكون إالّ واإلخبار ، األفعالبني و ألنّ العطف يكون بني األمساء أ؛لالستعمال
املعىن يراد به االسم ال  أجاز الفارسي ذلك شريطة أن يكون وإنما ،عن األمساء

: "  ما نصه،"تسمع باملعيدي خري من أن تراه "  قال يف تفسري املثل العريب ،الفعل
:  أخرب عنه كذلك عطف عليه يف قوهلموكماأال ترى أنّ خري خرب عن تسمع، 

 إال أنّ ؛ عليه االسم كما ال خيرب عنهيعطف ال والفعلتسمع باملعيدي ال أن تراه     
 أنّ ويظهر ،)٥٩(" عليه والعطف استجيز فيه اإلخبار عنه ،ملّا كان على االسماملعىن 
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 عن الفعل باالسم من واإلخبارالفارسي أجاز ما أجازه يف عطف االسم على الفعل، 
 الظواهر عكف عليه النحاة يف تفسري كثري من مذهب وهوقبيل االتساع ال غري، 

  .النحوية

 فَِإنما أَمرا قَضٰى وِإذَا والْأَرِض السماواِت بِديع  "من قول تعاىل" كن "  يف القول
   )٦٠(" فَيكُونُكُن لَه يقُولُ

 ليس بفعل أمر على ،يف اآلية السابقة" كن "  الفارسي أنّ الفعل يرى  
 كان على وإنفإنه " كن "  قوله وأما"  يقول ،الرغم من أنه جاء على صيغة األمر

 وقد" يكون فيكون "  كأنّ التقدير اخلرب، و املراد به هولكن ،يس بأمر األمر فلفظل
ما :  أال ترى أنه مبرتلة،اخلرب:  املرادواملعىنأكرم بزيد، فاللفظ لفظ األمر : قالوا

يف نظر " كن "  فـ ،)٦١(" يف موضع رفع بالفعل وارورأكرم زيدا فاجلار 
إذ ليس هناك "  اإلخبار، ايتهوغالفارسي فعل مضارع جاء على صيغة األمر، 

 ال ن يدل على ذلك أنّ اخلطاب بالتكو، املعىن على سرعة التكونوإنما ،خماطب به
 ال ، يرد على املعدوم؛ ألنه ليس بشيءواليرد على املوجود؛ ألنّ املوجود متكون، 

سي  الفاروقاس ،)٦٢(" يراد به حقيقة األمروال األمر يرد ولفظ ،يبقى إال لفظ األمر
 ، ماض جاء على صيغة األمر إلنشاء التعجبفعل وهوذلك على الفعل أكرم 

 فإن كان املوضع ، يف حني يفيد األمر اإلنشاء، يفيدان اخلربواملضارعفاملاضي 
 و الفعل فيه على صيغة األمر، جاز تقديره على صيغة املاضي  أوجاء إخبار،موضع 
  .رب ألنهما صيغتان تناسبان اخلاملضارع؛

  . يف حاشا أهي فعل أم حرفقولال

: حنو( النحاة ألسلوب االستثناء أدوات عدة، تراوحت بني االمسية رصد  
 اجتمع فيه القول وما ،)إالّ  ( واحلرفية ،) يكون والليس ( والفعلية) وسوى غري

  ). عدا ،خال(  أخرى وبالفعليةباحلرفية تارة 
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 فذهب سيبويه ،م فعل حاشا فقد اختلف النحويون فيها أهي حرف أأما  
 الفراء أنها فعل ليس له ورأى البصريني إىل أنها حرف جر يفيد االستثناء، ومجهور
 إىل أنها تتردد بني احلرفية وغريهم مالك وابن جين وابن املربد وذهبفاعل، 

 استدل كل فريق بأدلة رآها وقد الكوفيون إىل أنها فعل ماض، وذهب والفعلية،
 الفارسي إىل أنها فعل، مؤيدا يف ذلك مذهب الكوفيني، وذهب ،)٦٣(تؤيد مذهبه

 متكَأً لَهن وأَعتدت ِإلَيِهن أَرسلَت ِبمكِْرِهن سِمعت فَلَما " قوهلم وال خيل " قولي
تآتٍة كُلَّ واِحدو نها ِمنقَالَِت ِسكِّينو جراخِهنلَيا  عفَلَم نأَيره هنرأَكْب نقَطَّعو 
نهِديأَي قُلْنو اشِللَِّه حٰا ها ذَا مرشبِٰإلَّا ذَا ِإنْ ه لَكم من أن يكون ،)٦٤(" كَِرمي 

 فال جيوز أن ،من قوهلم حاشا حياشي" فاعل  " يكون و أ،احلرف اجلار يف االستثناء
 احلروف ال حتذف وألنّ ؛لى مثله ألنّ احلرف اجلار ال يدخل ع؛يكون احلرف اجلار

 مأخوذ و وه، ثبت أنه الذي على فاعل،إذا مل يكن فيها تضعيف؛ فإذا مل يكن اجلار
  : اهلذيلقال. من احلشا الذي يعىن به الناحية

   الذّي يمِشي ِإلَى اِحلرِز أَهلَه           ِبأَي احلَشا صار اخلَِليطُ املُباِينيقُولُ

 ، أي يف ناحية مما قرف به، أنه صار يف حشاواملعىن ،من هذا" فاعل " حاشا  " فـ
 كان فعال من هذا الذي وإذا وناحية، يف عزلة وصار ، يالبسهومل ، يقترفهمل: أي

بعد من هذا الذي رمي به :  يوسف كأنّ املعىنوفاعله ، له من فاعل فال بد،ذكرنا
. )٦٥(" أدر والمل يك : وقد حذف منها حن فأما حذف األلف فيه؛ فألنّ األفعال ،هللا

إنّ األلف قد : إن قلت " يف موضع آخر قائال " حاشا "  الفارسي على فعلية وأكّد
 ، ما أهل مكةتر ولوأصاب الناس جهد :  قوهلم يف" رأى "حذفت من مضارع 

 هذا، وإنّ احلذف ال يقاس، ال سيما يف حن:  جاز حذفها أيضا من املاضي، قيلفهالّ
 ِإلَيِهن أَرسلَت ِبمكِْرِهن سِمعت فَلَما" فقد جاء :  فإن قلت،ا كان على غري قياسإذ

تدتأَعو نكَأً لَهتم تآتٍة كُلَّ واِحدو نها ِمنقَالَِت ِسكِّينو جراخِهنلَيا  عفَلَم هنأَير 
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هنرأَكْب نقَطَّعو نهِديأَي قُلْنو اشِللَِّه حٰا ها ذَا مرشبِٰإلَّا ذَا ِإنْ ه لَكم ٦٦(" كَِرمي(، 
 فاستدل الفارسي على فعلية ،)٦٧(" ألنّ احلرف ال حيذف منه؛ يكون إالّ فعالوال

 وقد ، فاحلذف عنده ال يقع إالّ يف األفعال، استنادا إىل احلذف الذي يلحقها،حاشا
 أنّ حاشا يف اآلية اسم مرادف ورأى ،ل على أصحابهرد ابن هشام هذا الدلي

  .)٦٨(بالتنوين" حاشا "  يف ذلك قراءة أيب السمال لـ ودليله ،للرباءة يفيد الترتيه

، فإنه يرى يف "حاشا" الفارسي ذهب يف هذا املوضع إىل فعلية ن كاإن         
أنه يرى  أن نفسر ذلك عند الفارسي؛ بوميكن ،)٦٩(موضع آخر أنها حرف جر

  .تظهر وظيفتها النحوية انطالقا من السياق الذي ترد فيه" حاشا "معنيني لكلمة 

  : الفعل املضارع بعد الفاء نصب
 ،)٧٠( خالفا لبعض الكوفيني، جيز الفارسي نصب املضارع الواقع بعد الفاءمل

له  مل يكن قووإذا"  إالّ يف ضرورة الشعر، يقول منفيا، وسواء كان الكالم موجبا أ
" ِديعاِت باومِض السالْأَرِإذَا وٰى وا قَضرا أَممقُولُ فَِإني لَه كُونُكُنأمرا يف ،)٧١( " فَي 

 كان على لفظه؛مل جيز أن تنصب الفعل بعد الفاء بأنه جوابه، كما مل جيز وإناملعىن، 
  إالّ أن يكون آتيك فأحدثك: و حن،النصب يف الفعل الذي تدخله الفاء بعد اإلجياب

   :قوله ويف شعر حن
   ِإلَيِه املُستِجري فَيعصماويأَوي هضبةٌ الَ  يِرتلُ الذُّلُ وسطَها            لَنا

أنّ اجلواب بالفاء مضارع للجزاء " فيكون "  يدل على امتناع النصب يف قوله ومما
إن :  اذهب فأعطيك معناه أال ترى أنّ،أنه يؤول إليه يف املعىن: يدل على ذلك 
 ،إن ذهبت ذهبت:  فال جيوز اذهب فتذهب؛ ألنّ املعىن يصري ،تذهب أعطيتك

  .)٧٢(" كالم ال يفيد وهذا
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 جيب أن وما وجوابه، ألنّ اجلواب بالفاء يشبه الشرط ؛ الفارسي ذلكومنع  
 ينتفي وهذا ، فعل الشرط عن جواب الشرطاختالف ويكون يف أسلوب الشرط ه

 ،املضارع بعد الفاء؛ ألنّ الفعل فيه واحد فيصبح الكالم بذلك غري مفيدإذا نصب 
  . فقطالشعر الفارسي نصب الفعل بعد الفاء يف ضرورة وأجاز
  :  خامتة

 الوقوف على أهم اآلراء النحوية عند أيب علي الفارسي يف كتابه احلجة بعد  
  : النتائج اآلتيةيف علل القراءات السبع خلصت إىل

لدراسة أنّ كتب االحتجاج تنحو منحى تطبيقيا يقوم على تتبع معاين  بينت ا-
القراءات وشرحها وبيان وجه قراءة كل قارئ، وهذا ال ينفي وجود وقفات 

  .تنظريية يكون الكالم فيها حول القاعدة النحوية
 سواء يف املسائل - بينت الدراسة أنّ أليب علي آراًء حنوية اجتهادية مل يسبق إليها -
، ضربت بسهم وافر يف الدرس النحوي خاصة عند - ملتعلقة باحلروف أو باألفعال ا

  .من جاء بعده

 أثبتت الدراسة أنّ أبا علي عامل فذ متبحر يف شىت علوم العربية، ونلمس ذلك يف -
عرضه آلرائه العلمية يف كل مستوى من مستويات التحليل اللغوي، تنم عن قدرة 

  . ال ميتلكه إالّ الفارسيعقلية فائقة، وفكر حنوي 
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  اهلوامش
  
دار املعارف، مصر، الطبعة الثانيـة،       نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، حممد الطنطاوي،         )١(

 .١٨٥/١٨٦دت، ص
 .٢٠٠ املرجع نفسه، ص)٢(
 طبقات النحويني واللغويني، الزبيدي، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، )٣(

 .١٢٠دت، ص
مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مهدي املخزومي، مطبعة مصطفى           :  ينظر )٤(

وتاريخ النحو العريب يف املـشرق      . ٨٠، ص ١٩٥٨ احلليب، مصر، الطبعة الثانية،      البايب
واملغرب، حممد املختار ولد اباه، دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية، بريوت، الطبعـة             

 .  ٢٢٧، ص٢٠٠١األوىل، 
 .٢٤٥ املدارس النحوية، شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، دت، ص)٥(
، ٢٠٠٨لنحوية، عبده الراجحي، دار املعرفـة اجلامعيـة، مـصر،            يف املذاهب ا   دروس )٦(

 .١٦٠ص
 .٢٤٦ املذاهب النحوية، شوقي ضيف، ص)٧(
ونشأة النحو وتـاريخ    . ١٢١الفهرست،ابن الندمي، دار املعرفة، بريوت، دت،ص     :  ينظر )٨(

 .١٧٧أشهر النحاة، حممد الطنطاوي، ص
 .١٧٣نشأة النحو و تاريخ أشهر النحاة، ص:  ينظر )٩(
 .١٩٧،ص٨ املأمون، مصر، دت، جر األدباء، ياقوت احلموي، دامعجم )١٠(
 .٢٥٦ املذاهب النحوية، شوقي ضيف، ص)١١(
 العسكريات يف النحو العريب، أبو علي الفارسي، حتقيق علي اجلابر املنـصوري،            املسائل )١٢(

 .٦١، ص٢٠٠٢الدار العلمية الدولية، األردن، الطبعة األوىل، 
 .١٩شقاق، اآلية  االنسورة )١٣(
 يف علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، حتقيق عادل أمحد عبـد املوجـود               احلجة )١٤(

 .٥٣٢، ص٤، ج ٢٠٠٧وآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
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معاين احلروف، الرماين، حتقيق عرفان بن سليم، املكتبـة العـصرية، بـريوت،             : ينظر )١٥(

 .٧٦، ص٢٠٠٨
 .٢٢٣، ص١ يف علل القراءات السبع، الفارسي، ججةاحل )١٦(
 عبد احلميد    نمغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، حتقيق حممد حمي الدي           : ينظر )١٧(

 . ١٤١، ص١،ج٢٠٠٧املكتبة العصرية، بريوت، 
 .٤٥ املائدة، اآلية سورة)١٨(
  .٤١٣، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )١٩(
 .١٩٥ آل عمران، اآلية ةسور )٢٠(
 .٣٣٣، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٢١(
 .٣٣٣، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٢٢(
 .٢٩ احلج، اآلية سورة )٢٣(
 .٠٦، ص٤ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٢٤(
 . وما بعدها٤٠٩ص، ٢ اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، جمغين:  ينظر)٢٥(
 .١٦، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٢٦(
 كتاب اإليضاح، أبو علي الفارسي، حتقيق كاظم حبر املرجان، عامل الكتب، لبنان، الطبعة    )٢٧(

 . ١٢٤، ص٢٠٠٨األوىل، 
 .٢١، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٢٨(
شرح املفصل للزخمشري، ابن يعـيش،      :  يف ليس  شروط عمل هذه احلروف عمل     ينظر )٢٩(

، ١، ج ٢٠٠١حتقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعـة األوىل،            
 . وما بعدها٢٦٨ص

 .٠٢ اادلة، اآلية سورة )٣٠(
 .٣١ يوسف، اآلية سورة )٣١(
 .٤٢٦، ص٤ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٣٢(
)٣٣( ن فيها مذهب كل فريق من " س لي"  الفارسي خصمبسألة مفردة يف مسائله املنثورة، وبي

ومما يدل على أنها ليست بفعل أنهـا        " النحاة، وخلص يف ايتها أنّ ليس حرف، يقول         
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املسائل املنثورة، الفارسي، حتقيـق  : ينظر" تدل على النفي وال تدل على حدث أو زمان        

وينظر . ٢٢١، ص٢٠٠٤ األردن، الطبعة األوىل،     شريف عبد الكرمي النجار، دار عمار،     
املسائل احللبيات، أبو علي الفارسي، حتقيق حسن اهلنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعـة             

 . وما بعدها٢١٠، ص١٩٨٧األوىل، 
 .٣٩ النجم، اآلية سورة )٣٤(
 .٤٣٢، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٣٥(
  .٣٩ النجم، اآلية سورة )٣٦(
 .٨ النمل، اآلية سورة )٣٧(
 .٤٨، ص٤ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٣٨(
 .١٢٢ اإليضاح، الفارسي، ص)٣٩(
 كتاب شرح اللمع يف النحو البن جين، أبو احلسن الباقويل، حتقيق حممد خليل مراد، دار )٤٠(

 .١٤٠، ص٢٠٠٧الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، حتقيق حمي الدين عبد احلميد،            شرح ابن   :  ينظر   )٤١(

 .١٣١، ص٢٠٠٥دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية،
 .٣٢٥، ص١ اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، جمغين )٤٢(
 .٢٢، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٤٣(
 .٤٧٦، ص٢ ج يف علل القراءات السبع، الفارسي،احلجة )٤٤(
 .٦٢ سورة اإلسراء، اآلية )٤٥(
 .٤٧٦، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٤٦(
 .٤٧٦، ص٢ جالفارسي، يف علل القراءات السبع، احلجة )٤٧(
 . ٤٧٦، ص٢ج يف علل القراءات السبع، الفارسي، احلجة )٤٨(
 .٢٠٥، ١مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج : ينظر )٤٩(
 .٤٧٦، ص٢ يف علل القراءات السبع، الفارسي، جاحلجة )٥٠(
 .٥٦ املسائل العسكريات يف النحو العريب، أبو علي الفارسي،ص)٥١(
 .٥٦ نفسه، صاملصدر )٥٢(
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 ١٧٧ص ،٣ج ،٢٢٥ ،٥١ص ،٢ج ،٢٩٤، ٢٤٢،٢٩١ص ،١ج  احلجــة،ينظــر )٥٣(

 .٣٠٨، ص٤،ج١٨٥،١٩٥،
 .٠٦ الفاحتة، اآلية سورة )٥٤(
 .٢٤٣، ص١ جاحلجة، )٥٥(
 .٤١٥، ص١ احلجة، جينظر )٥٦(
 .٤٥٣، ص١ احلجة، جينظر )٥٧(
 .٢٥٣ ص،١ احلجة، ج)٥٨(
 .٣٠٦ ص،١ احلجة، ج)٥٩(
 .١١٧ اآلية ، البقرةسورة )٦٠(
 .٤٧ ص،٢ احلجة، ج)٦١(
 إمالء ما من به الرمحان من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، العكربي، راجعه )٦٢(

 .٦٠، ص٢٠٠٢ العصرية، بريوت، الطبعة األوىل، بة املكتوعلّق عليه جنيب املاجدي،
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أبو الربكات بـن     : ينظر )٦٣(

، ١، ج ٢٠٠٣األنباري، حتقيق حممد أيب الفضل، املكتبة العصرية، بريوت، الطبعة األوىل،         
 وشرح الرضي   ،١٤٠، ص ١م،جومغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشا      . ٢٢٦ص

على كافية ابن احلاجب، حتقيق عبد العال سامل مكرم عامل الكتـب، القـاهرة، الطبعـة                
 .١٧٥/١٧٦، ص٢، ج٢٠٠٠األوىل،

 .٣١ اآلية يوسف، سورة )٦٤(
 .٣٠١، ص٣ احلجة، ج)٦٥(
 .٣١ اآلية يوسف، سورة )٦٦(
 .٥٦٣ ص،٤ احلجة، ج)٦٧(
 .١٤٠، ص١ ابن هشام، ج اللبيب عن كتب األعاريب،مغين:  ينظر)٦٨(
 .٢٢٣، ص١ احلجة يف علل القراءات السبع، الفارسي، ج:ينظر )٦٩(
:  بعض حناة الكوفة أنّ الفاء تنصب املضارع إذا وقع بعدها يف الكالم املوجب، ينظررأى )٧٠(

 .١٨٣، ص١مغين اللبيب، ج
 .١١٧ البقرة، اآلية سورة )٧١(
 .٤٧/٤٨ ص،٢ احلجة، ج)٧٢(
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  واالمسية احلرفية بني احلائرة اجلر أحرف
  اهللا عبد املنعم عبد هناء .د

حاصلة على الدكتوراه من كلية دار 
   جامعة القاهرة–العلوم 

 :املقدمة

 وسيئات أنفسنا شر من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
 إال إله ال أن شهدفأ. له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهدي من أعمالنا
  :وبعد ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهللا

 القرآن لغة العربية اللغة عظمة أمام منحنية صاغرة وقفت إذا أغلو لست
 يترتل أن إال وتعاىل تبارك احلكيم البصري يشأ مل الذي العظيم الكتاب ذلك. الكرمي
 وقفت إذا أغلو ال كما وعزة شرفًا لرفيعةا املرتلة ذه للعربية فطوىب اللغة ذه

 مشقة وحتملوا تعقيداا عبء عواتقهم على محلوا عظماء لألناس وإكبار إجالل
 وبلغو ملهمتهم أخلصوا أم إال وتقييدها ترويضها يصعب مجوح حرة ترويض
 حنواً أمسوه غليظ عنان على وولعا حذال قابضني ودهاء عناء طول بعد مراميهم
 خدمة النسبة ذه تشرفوا الذين األجالء العلماء ألولئك فطوىب إليه، ونسبوا
 العريب النحو أمهية فتزاد والداين، القاصي هلا شهد اليت الكرمي القرآن بلغة واعتزاز
 بل فحسب والبناء اإلعراب عالمات تتبع عند يقف ال أنه علمنا إن. مرتبته وتعلو
 يفسد بفساده الذي املعىن فرع فهو كلمنياملت ومقاصد الكالم مبعاين أيضا يهتم

 الدرس يف البالغ أثره ترك ما هو واملعىن النحو بني التناغم هذا. يفهم وال األصل
 الطلب سنوات طيلة بالقصري ليس زمنا موضوعاته جبملة وحرينا جهة من اللغوي

 األخري هذا. احلرف وهو أال الكالم أقسام من قسم واستوقفنا أخرى جهة من
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 باللغة شغوفًا كان إن خاصة وارده ميله وال شاربه يرتوي ال حبرا وجدناه ذيال
 إىل انتهى أن فكان منه باجلد اختص فيما حاصرناه أن منا كان تساعده وال العربية

 السهل من فليس" واالمسية احلرفية بني احلائرة اجلر أحرف: "بـ هذا حبثنا ومسنا أننا
 العقول وتدارسته املؤلفات تناولته شائع أنهو خاصة املوضوع، هذا يف البحث
 قد درسه شاع ما أن ذلك وتناثرت؛ فيه األقوال وتعددت ومتحيصا، حبثًا واألقالم

  .والبحث بالدراسة حيظ مل فيه حمور يبق مل أنه املعنيني إىل يخيل

 مسالكه صعوبة مع .. الصعب ذلك حبر يف اخلوض آثرت فقد هذا ومع
 الدرس يف بارزة قضية بالدراسة يتناول الذي البحث هذا ءفجا حزونه ووعورة
 البحوث فيها وألفت واملعاصرين، القدماء لدن من عناية نالت. النحوي

 تشعبات من مضامينها واعترت مشكالت، من انتابتها مما الرغم على والدراسات
  .املفاهيم وحتديد والتوجيهات اآلراء يف

  :الدراسة إشكالية
  :مفادها تساؤالت عدة يف تتمثل إشكالية من البحث انطلق

 اليت املعاين هي وما وتبويبها، تقسيمها؟ ميكن وكيف اجلر؟ حبروف نعين ماذا -
 النحاة؟ وضعها اليت باملعاين مقارنة التركيب يف محلتها

 حول النحاة رأي هو وما واالمسية؟ احلرفية بني مشتركة جر حروف هناك هل -
 ؟األحرف هذه

  احلائرة؟ اجلر أحرف من فحر كل داللة وما -
 املطلوب؟ اللغوي املعىن تأدية يف احلائرة اجلر حروف دور هو ما -
 والنحويني؟ الفقهاء اختالف يف أثر احلائرة اجلر حلروف وهل -
 النحوية؟ احلائرة اجلر حروف وظيفة هي ما -
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 اجلر؟ حلروف واحدة تسمية أو مصطلح استخدام املمكن من هل -
 الوظيفة أم النحوي التأثري احلائرة، اجلر حلروف ةبالنسب أكرب الدورين أي -

 اللغوية؟
 :البحث أمهية

 العربية للكلمة الثالثة األقسام أحد تتناول كوا من تنبع البحث هذا أمهية
 وعناء تفكر ملزيد املرء حيتاج وال املهمة، األركان وأحد األثايف ثالثة احلرف، وهو

 اجلملة مكونات من أساسي ومكون مهم جزء فهي اجلر، حروف أمهية إلدراك
 األعضاء عن اجلسم يستغىن ال كما عنها تستغىن ال للمعاين، إفادا يف العربية
 اجلملة فتجعل بينهما وتربط األمساء إىل األفعال معاين توصل األعمدة، عن والبناء
 وكانت "... الكالم أقسام عن حديثه معرض يف املالقي يقول مفهومة، سلسة
 عليها، الكالم أكثر وتركيب غورا، أشد معظمها ومعاين دورا، كثرأ احلروف
  )١(".إليها فوائدها يف ورجوعه

 األخ جيد ومل اآلخرين، القسمني على النحوية الدراسات معظم انصبت وقد
 كرديف إليه نظر أو كثريا، له يؤبه فلم استصغر وكأنه العناية، من نصيبه األصغر
  .ناآلخري للقسمني ومكمٍل

 والدقة بالعمق – الباحثة نظر يف – تدرس مل اجلر حروف فإن أمهيتها، ومع
 مصدر يف جتدها فقلما كموضوع، تعرضها واحدة بوتقة يف جتمع ومل تستحقها اليت

 عديدة، ومواضيع فصول ثنايا يف متناثرة هي وإمنا واحد، فصل يف أو واحد
 اجلانب أو اللغوية الناحية على إما ركزت وإمنا تناولتها اليت القليلة واملصادر
 أو بعضها على اقتصر وإمنا احلروف يستكمل مل للجانبني منها تعرض وما النحوي،

  .احلروف من ليس ما فيها أدخل
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 أعمق فهم يف يسهم ألنه العربية للغة والدارسني الباحثني سيفيد البحث هذا
 الدراسات من ملزيد منطلقًا – تساؤالت من يثري مبا – سيشكل أنه كما للموضوع،

  .املعرفة تكامل إىل يؤدي مما املوضوع حول

  :البحث أهداف
  :إىل البحث هذا يهدف

 اليت معانيه يف بالقراءة وذلك الكلم، أقسام من القسم هذا عن الغموض إزالة .١
 ما خالل من وذلك إعرابا التحكم إىل دف كما النحوي، الدرس فيها خاض
 .التركيب يف الظاهرة هذه إىل تؤدي أقسام من عنه ينتج

 .مميزاا وأهم اجلر حروف خصائص على الوقوف .٢
 .اجلر حلروف النحوي التأثري استكشاف .٣
 .اجلر حلروف اللغوية املعاين على الوقوف .٤
 .اجلر حروف أقسام دراسة .٥
 .اجلر حلروف إشارم يف العلماء استخدمها اليت التسميات حتليل .٦
 املعىن، على اعتمادا تركيبية رخص إىل اجلر حروف استعمال يف العربية جلوء .٧

 من به بأس ال بقدر اتسمت العربية التراكيب أن على الرخص هذه وتدل
 .املنظمة احلركة
  :وطريقته البحث منهج

 تبعا والطرائق املناهج من موعةجم تطافرت البحث وراء من املأمول والدراك
 عرضها وطريقة ومرجعها امصادره من املعرفية املادة واستنطاق املوضوع لطبيعة

  :كااليت موزعة نسخها عملية بعد
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 .وداللته اجلر حرف حيملها اليت للمعاين لوصفنا املناسب: الوصفي املنهج .١
 .االستقراء خالل من إليها املتوصل النتائج بتحليل قمت: التحليلي املنهج .٢
 كتب عرب واالمسية احلرفية بني احلائرة اجلر حروف لتتبعنا: اإلحصائي املنهج .٣

 .معانيها من كان وما النحاة
  :البحث نظرية

 االجتماعي، النشاط أوجه من وجه فاللغة اللغة، من البحث هذا نظرية تأيت
 وضعية اصطالحات أا كما جمتمع، أي أفراد بني متراكمة تفاعالت نتيجة وهي
 غةفالل العلماء، يقول كما باضمحالله تضمحل كما بتطوره وتتطور اتمع من تنشأ
 – رأيي يف – وهو )٢("أغراضهم عن قوم كل ا يعبر أصوات "جىن ابن عرفها كما
 اللغة أن إىل يشري فهو موضوعها، وأبان خمتصرة، بصورة اللغة عرف من أفضل من

 ختتلف وأا األفراد، بني" التفاهم "وهي معينة وظيفة لتؤدي أصالً وضعت
 يف عما باللسان التعبري "إا القول كنومي واألحوال، واألمصار األقوام باختالف
  ".اجلنان

 اللسان مراقبة بدور لتقوم والتراكيب النحو قواعد ظهرت ذلك بعد مث
 عملية من ويصعب الفهم مسار خيدش اخلطأ هذا ألن اخلطأ، من سياجا ولتكون
 احملتوى، هي واللغة" وإطار قالب "فالنحو للمتكلمني، املقصودة املعاين إدراك
 العمل مث أوالً اللغوية فالوظيفة أوىل، وبالتقدمي أجدر) اللغة (األخري ذا هتمامفاال

  .ثانيا النحوي

 للدراسة يعرضها فرضيات جمموعة يضع الباحث فإن النظرية، تلك من انطالقًا
  .عدمه من صدقها ثبوت على النهاية يف البحث ليربهن والفحص

  :البحث فرضيات
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 .النحوية وظيفته مع لغوية، وظيفة يؤدي راجل حروف من حرف كلّ إنّ -
 .واالمسية احلرفية بني مشترك هو ما اجلر حروف من إن -
 .األخرى التسميات عن واالستغناء اجلر حروف تسمية اعتماد ميكن أنه -
 .تؤديها اليت اللغوية املعاين حسب اجلر حروف تقسيم ميكن أنه -
 .النحوي تأثريها من أكرب اجلر حلروف اللغوية الوظيفة أنّ -
 .املعاين من كثري إلفادة" اجلر حرف "عن تستغىن ال العربية اجلملة أن -

  :الدراسة إطار
 يف حمددة معايري متبعا حنوية، داللية دراسة اجلر حروف يتناول البحث هذا
  .ارتباطاا وفهم دراستها بذلك لتسهل تقسيمها

 يشكله مبا والنحوية الداللية الدراسات جمال يف البحث هذا نتائج تطبيق ميكن
 أخرى دراسات يف عليها البناء ميكن لبنة ووضعه للموضوع أفضل فهم يف مسامهة
  .املوضوع حول

  :البحث حدود
 حيث من واالمسية احلرفية بني املشتركة اجلر حلروف يتعرض البحث هذا
 أو الصرفية التركيبية النواحي يطال وال فقط النحوية وتأثرياا الداللية معانيها

 للدراسة أخرى أوجه أية من وغريها ... والتجويد باألصوات املرتبطة اجلوانب
 يسعها ال مستفيضة مستقلة لدراسات حتتاج األوجه تلك ألن باحلروف؛ مرتبطة
  .الدراسة هذه جمال

  :البحث هليكل العامة اخلطوط
  :وخامتة ومبحثني ومتهيد مقدمة من البحث هذا يتكون
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 البحث ومنهجية البحث مشكلة مثل التمهيدية األمور وتتضمن: املقدمة
  .إخل ... البحث ومصطلحات البحث وحدود البحث وهيكل

 دف باملوضوع مساس هلا اليت املصطلحات من العديد فيه ضبطنا: التمهيد
 كان فإن لعناصرها عرضنا أثناء واآلخر احلني بني تطفو ال لكي معامله حتديد

 وكتب دفات بني احلرف كمصطلح به اصخ مفرد لبحث حيتاج لوحده مصطلح
 فتقسم حروفه ا حظيت اليت التسميات وتتعدد اجلر ومصطلح النحو علماء
 احلرفية بني املشتركة اجلر أحرف حول النحاة آراء عرض مع اجلر، حروف
  .واالمسية

 تقسيمها مقسمة احلائرة اجلر حروف معاين لدراسة خصصناه: األول املبحث
  .والنحوية الداللية األحرف هذه ةوظيف مع هجائيا،

 من غريها مع احلائرة اجلر حروف تناوب قضية يف تناولت: الثاين املبحث
 يف والكوفيني البصريني بني املزعومة اخلالف فرضية حسمت وقد اجلر، حروف
 ألا املوضوع؛ هذا يف سيأيت كما أثرت مسألة وهي اجلر حروف تناوب مسألة

  .ظيفتهوو غايته عن به ابتعدت

  .الباحثة وتوصيات البحث نتائج وفيه: البحث خامتة

  :واملراجع املصادر

 يف يناقش خمتلفة، ومراجع مصادر إىل الباحثة رجعت الدراسة، هذه خالل
  :منها بعضا التالية السطور

 قيم كتاب وهو هـ،٥٧٧ سنة املتويف األبناري الربكات أبو لـ العربية أسرار .١
 ملاذا: العمل علة على التركيز مع النحوي تأثريها ةبدراس احلروف بعض تناول
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 للمعاين يتعرض ومل إخل، ... النصب أو الرفع عمل ملاذا مث احلرف؟ هذا عمل
 .احلروف مجيع يتناول مل أنه كما اللغوية

 سنة املتويف املالقي النور عبد أمحد لإلمام املعاين حروف شرح يف املباين وصف .٢
 يف وترتيبا تبويبا وأحسنها املوضوع يف املؤلفة الكتب أقدم من وهو هـ،٧٠٢
 ضمن مع األخرى األدوات بعض تناول من خيل مل أنه إال احلروف، تناول

 .هذه دراستها يف الباحثة عليه اعتمدت كتاب أهم يبقى لكنه احلروف،
 كتاب وهو هـ،٣٣٧ املتويف الزجاجي القاسم أليب والصفات املعاين حروف .٣

 بشرح وحروف، وأفعال أمساء ومنها األدوات لبعض ؤلفامل فيه تعرض مهم
 واألمساء األفعال بني مييز مل أنه كما النحوية، اجلوانب يتناول مل موجز لغوي

 .األداة نوع إىل اإلشارة دون سردا اجلميع سرد بل واحلروف
 وهو هـ،٣٨٤ سنة املتويف الرماين عيسى بن علي احلسن أليب احلروف منازل .٤

 وركز باملعىن، خيل أن دون لغوي بشرح املعاين حروف فيه تصرخي قيم كتاب
 .األحادية احلروف على

 سنة املتويف اجلرجاين القاهر عبد للشيخ العربية علم أصول يف املائة العوامل .٥
 يعرف فهو ،)العوامل (وهو النحو موضوعات أحد يف كتاب وهو هـ،٤٧١

 إىل اللفظي ويقسم ولفظي، معنوي إىل العامل تقسيم يف يستطرد مث العامل،
 يف اجلر حروف بعض تدخل السياق هذا ويف وهكذا، .. وقياسي مساعي

 ضمن املنطلق ذلك من هلا فيتعرض عليه، تدخل فيما تؤثر اليت اللفظية العوامل
 مبوضوعه الرتباطها اجلر حروف من طرفًا يدرس فالكتاب املختلفة، العوامل
 .الكتاب طاقن خارج ألا لسائرها؛ التعرض دون

  :املوضوع يف احلديثة الدراسات ومن
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 عمارة، املتويل الشحات حممد لـ مالك، ابن تراث يف املعاين حروف .٦
 عنوانه، من يظهر وكما موضوعه، يف جيد حبث وهو م،٢٠٠٥ = هـ١٤٢٦
 يبتدأ حيث مالك، ابن منظور من اجلر حروف ومنها املعاين حروف يتناول
 معاين إىل بذلك ليتوصل النحو يف وطريقته مالك ناب عند النحو بأدلة الباحث
 حبثًا بذلك فأصبح كتبه، ثنايا يف للحروف ومناقشاته مالك ابن عند احلروف

 .عام بشكل للموضوع دراسة وليس آرائه، ومناقشة واحد عامل أو مؤلّف حول
 لـ كتابيا، حنويا، صرفيا، صوتيا، معجميا،: العربية احلروف استخدامات .٧

 على عنوانه مؤلفُه أطلق كتيب وهذا م،١٩٩٨ = هـ١٤١٨ فياض، مانسلي
 املفردة، اهلجائية احلروف أي املباين حروف بذلك قصد لكنه العربية، احلروف

 حروف منها اليت املعاين وحروف املفردة، اهلجائية باحلروف خاص كتاب فهو
 .وأكثر اهلجائية احلروف من أعم اجلر
  :املهمة املراجع

  :منها طرف إىل نشري كثرية البحث مراجع
 . املرادي القاسم اليب املعاين، حروف يف الداين اجلىن -
 .االنصاري هشام البن اللبيب مغىن -
 .خضري حممد ألمحد الكرمي، القرآن يف وداللتها النحوية األدوات -
 .للزخمشري الكشاف، -
 .عاشور البن والتنوير، التحرير -
 .السامرائي فاضل صاحل النحو، معاين -
 .الرمادي العزيز لعبد داود، أيب سنن يف العاملة احلروف معاين -
 .منصوري ميلود. د اجلر، حلروف الداللية السمات -
 .حسان متام. د ومبناها، معناها: العربية اللغة -

*  *
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  التمهيد
  :والتسميات التعريف،: أوالً

  :اجلر أحرف تعريف -

) حرف (األوىل ،ضميمتني من) اجلر أحرف (أو) اجلر حرف (مصطلح يتألف
 حده، على منهما كل معىن على الباحثة ستقف ،)اجلر (والثانية ،)أحرف (أو

  .املصطلح هلذا واف بتعريف للخروج

  :منها عده، معان به ويراد يطلق :لغة احلرف

 )٤(وحده وشفريه طرفه أي شيء كل من واحلرف ،)٣(اهلجاء من احلرف
: واحلرف ،)٥(وحروف أحرف معواجل جانبهما واجلبل السفينة من واحلرف
 ،)٦(موجودة غري الكلمة أي: العرب لسان يف ليس احلرف هذا ويقال الكلمة،
 وجوه على أي )٧()أحرف سبعة على أنزل (ومنه والطريق الوجه هو واحلرف
 الترتيل يف ومشتقاته احلرف وجاء ،)٨(واالحنراف امليل على ويطلق خمتلفة، وقراءات

 )٩()   m l k j i h g f( تعاىل قوله: منها مواضع عدة يف الكرمي
 )١٠(.أي على وجه واحد وهو أن يعبده على السراء دون الضراء

 رسول عن عباس، ابن عن: "والسالم الصالة عليه قوله البنوية السنة يف وجاء
 أزل فلم فراجعته، حرف على جربيل أقرأين: "قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

  .)١١("أحرف سبعة إىل نتهىا حىت ويزيدين استزيده

 يف فنتلمسها نشأته أما). والفعل) (االسم (قسيم على يطلق :اصطالحا احلرف
 حرف: "بقوله عنه عبر ثالث وقسم وفعل اسم، إىل الكالم قسم حني سيبويه كتاب
 كلمة) احلرف (أن سيبويه نص من نفهمه وما. )١٢("فعل وال باسم ليس ملعىن جاء
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 هو وهذا). كلمة كـ حرف (فـ هذا وعلى. )١٣(فعل وال سمبا ليس ملعىن جاءت
 واستخدم سيبويه، عند فيه ورد الذي سياقه من اجتزئ مث للحرف، اللغوي املعىن
 الكالم أقسام من الثالث القسيم على مصطلح أنه على النحويني عند بعد من

 يف معىن على احلرف فيطلق التعميم، بعد من) احلرف (داللة بذلك فخصصت
  .)١٤(خمصوصة مواضع يف إال يصحبه فعل أو اسم عن ينفك مل مث ومن غريه،

 وسحبه الشيء مد على لغة فتطلق) اجلر (وهي الثانية الضميمة أما :لغة اجلر
  .)١٥()جرر (اللغوية املادة من مأخوذة وهي وجذبه،

 قبلها ما تصل اليت األحرف: على اجلر أحرف مصطلح يطلق: اصطالحا اجلر
 الفعل وتصل لعمرو، الدار: كقولك )١٦(األمساء على إال تدخل وال بعدها مبا

  .بزيد مررت: كقولك باالسم

  :التسميات -

  :هي مسميات عدة اجلر أحرف على يطلق

 ،)١٧(البصريني وضع من وهو هلا، واملشهور األصلي االسم وهو:اجلر حروف -١
 .)١٨(هابعد لألمساء جرها أي خلفضها بذلك تسميتها يف السبب ولعل

 تضيف ألا التسمية؛ هذه وسبب ،)١٩(كوفية تسمية وهي: اإلضافة حروف -٢
 .)٢٠(بعدها األمساء إىل قبلها األفعال معاين

 من قبلها ملا صفات تقع ألا وذلك الكوفيون؛ عليها أطلقه: الصفات حروف -٣
 .)٢١(النكرات

 واجلار الظروف بنوعية اجلملة شبه تشمل الظروف ألن وذلك: الظروف -٤
 .)٢٢(وارور
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 يف معىن على داللتها إىل فيشري املعاين حروف تسميتها أما: املعاين حروف -٥
 .)٢٣(الكلمة بنية يف تدخل اليت املباين حروف وبني بينها للتفرقة غريها

 مع تشترك وهي الكوفيني، تسميات من فهي األدوات من أداة وكوا: أداة -٦
 ا يقصد ال أنه هو: "بقوله حسان اممت عنه عرب مهم أمر يف األدوات من غريها

 يف معىن على تدل ال النحاة يقول كما أا أي معجمي، معىن األساس يف
 الربط معىن هو وظيفي معىن على تدل ولكنها والفعل، االسم يدل كما نفسها

 يف – اجلر حروف منها اليت – األداة عن حسان متام وأضاف ،)٢٤("السياقي
 تعرب اليت والعالقة. التعليق معىن يؤدي تقسيمي مبىن "إا قائالً آخر موضع
 .)٢٥("اجلملة من املختلفة األجزاء بني بالضرورة تكون إمنا األداة عنها

 هذه ولكن االستعالء، على) على(و االجتاه، على) إىل (كداللة: مبهمة حروف -٧
 ختطر أن ميكن ال سياقها من جمردة احلروف هذه يف تلمح قد اليت الدالالت

 التصقت احلروف هذه أن أي مألوفة، سياقات مستصحبة إال الذهن على
 الذهن يف يستصحب تالزما معها متالزمة استخدامها بعد الوظيفية بدالالا

 حرف من جديد تالزم إنشاء عند االستصحاب هذا ويظهر. التالزم فك بعد
 دائرة إىل خرج قد االستخدام فيكون مألوفًا، قبل يكن مل جديد وسياق اجلر
 .)٢٦(النحويني بعض تقدير يف غريه عن نائبا احلرف جاء أو ااز

 وحدة أصغر ألا املورفيمات؛ اسم احملدثني بعض عليها وأطلق: املورفيمات -٨
 الذي اجلر حبرف مقارنة لغوية وحدات إىل تقسيمه ميكن وال معىن ذات لغوية
 .)٢٧(متعددة يةلغو وحدات إىل تقسيمه ميكن وال لغوية وظيفة يؤدي
 مل وبعضهم احلروف بعض أدخل بعضهم لكن عددها، يف النحاة اختلف وقد
 حروف من وعدها) لوال (حرف سيبويه أمثال من النحاة بعض زاد فقد يدخلها،
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 جر حرف: لوال لوالك،: قولنا يف كما الضمري إال جتر ال أا ذكر لكنه اجلر
 يف مالك ابن ذكر وقد رور،جم اسم جر حمل يف مبنىي متصل ضمري والكاف
  :الشعر بيت مثل اجلر، حروف عن )٢٨(ألفيته

  على عن، يف، عدا، حاشا، خال، حىت،  إىل من، وهي اجلر، حروف هاك

  .ومىت ولعل، والباء، والكاف،  وتا ولو، كي، الالم، رب، منذ، مذ،

  :اجلر أحرف أقسام: ثانيا

  :)٢٩(حيث من وارور اجلار يقسم

  :هي أقسام ثالثة االختصاص، -١

 القسم، واو الكاف، حىت، منذ، مذ، رب،: (واملضمر الظاهر باالسم خيتص ما -
 ).كي القسم، تاء

 ).لوال: (بالضمري خيتص ما -
 ).حاشا خال، عدا، الباء، الالم، يف، على، عن، إىل، من،: (مشترك هو ما -

  :هي أقسام ثالثة والزيادة، األصالة -٢

 بني وتصل اجلملة يف جديدا معىن تؤدي يتال احلروف وهي: أصلي جر حرف -
 منذ، مذ، حىت، على، عن، إىل، من،: (يلي ما يف وتتمثل ارور، واالسم عاملها
 ).الكاف التاء، الواو، الالم، كي،

 على وتعمل كخروجها ودخوهلا هلا متعلق ال اليت احلروف وهي: زائد جر حرف -
 أو مرفوعا لفظًا جمرورا بعدها االسم إعراب ويكون اجلملة، يف املعىن تقوية

 ).الكاف الالم، الباء، من،: (يلي ما يف وتتمثل حمالً، منصوبا
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  :واالمسية احلرفية بني احلائرة اجلر أحرف حول النحاة رأي: ثالثًا

 النحويني بني خالف فيها وقع اجلر، أحرف من مثانية البحث هذا يف سأتناول
: هي األحرف وتلك النوعني، بني مجعها أو ةاالمسي أو احلرفية مالزمتها حيث من
  .احلروف هذه بيان وإليك ومنذ، ومذ ومىت، والكاف، وعن، وعلى، ورب، إىل،

  :إىل -

 تلميذه ذكر لكن ،)٣٠()إىل (حرفية على أمجعوا النحاة أنّ على حيان أبو نص
 أنّ رياألنبا بكر أبو حكى: "اإليضاح أبيات شرح (يف قال عصفور ابن أنّ املرادي

. )٣١("عليك ِمن غدوت: يقال كما إليك، من انصرفت: يقال امسا، تستعمل) إىل(
 كبري أيب قول منها )٣٢(أبيات بضعة ذلك على وحمل عند،: مبعىن حينئذ وهي
  :)٣٣(اهلزيل

بيلَ ال أَمالشباب، إىل س هإيلَّ أشهى  وذكْر حيِق ِمنِل الرلسالس  

  .عندي أشهى: أي

 وزاد اخلضراوي هشام وابن عصفور ابن عنهم نقله فيما )٣٤(لكوفيونا وذهب
 إذا وذلك ،)مع (مبعىن تكون) إىل (أن إىل – البصريني من وكثري: هشام ابن

 قوله يف – واستحسنه –)٣٦(والفراء )٣٥(املفسرون وقاله. آخر إىل شيئًا ضممت

 )٣٧( ) ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( : تعاىل
 مع: أي ثاقب، حسب إىل عاقل ظريف فالنا إن: قالي: تيمية ابن وقال

  .)٣٨("حسب
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 وخرج )٣٩(الشعر من وأبيات أخر بآيات ذلك على النحويون واستدلّ
 يضيف من: املعىن: اآلية يف فقالوا التضمني، على الشواهد تلك )٤٠(البصريون
  .هاءاشت إىل أقرب: املعىن: كبري أيب بيت يف وقالوا. اهللا نصرة إىل يل نصرته

 وتكون امسا، تكون) "مع (مبعىن اليت) إىل (أن إىل الربيع أيب ابن وذهب
  .)٤١("ظرفًا

 يجز ومل امسا، ترد قد) إىل (أن من األنباري ابن إليه ذهب ما هشام أن وأنكر
 قوهلم أن الدماميين وذكر )٤٢("الشذوذ غاية ففي ثابتا كان إن ألنه "عليه؛ القياس
  .)٤٣(جمازي إطالق هو إمنا) عند (مبعىن تكون) إىل (إن

 ألا عند؛ مبعىن جميئهم دفع من مذهب احملدثني من حسن عباس األستاذ وأيد
  .)٤٤(املعىن يف فاعل بعدها املتكلم ياء أن بدليل للتبيني،) إيلَّ أشهى (الشاعر قول يف

 ال معىن محل هو االمسية، على) إىل (محل البحث فريى سبق، ما على وبناء
  .بإعرا

  :على -

  :)٤٥(مذاهب أربعة اجلارة) على (يف للنحويني

 من وافقه ومن الفراء قول وهو. موضوع كل يف حرف أا :األول املذهب
  )٤٦(.الكوفيني

 جر، حرف) ِمن(و ،)على (على دخلت قد) ِمن (بأن املذهب هذا وأبطل
 يف) ىعل (كانت جيوز ال ذلك كان وإذا اجلر، عن قطعها جيوز ال اجلر وحروف
 ألن امسا، تكون أن وجب خفض موضع يف كانت وإذا ،)ِمن (بـ خفض موضع
  .)٤٨(االسم على إال تدخل ال) من (وألن ،)٤٧(اإلعراب من له موضع ال احلرف
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 وابن طاهر، ابن قول وهو. موضع كل يف) فوق (مبعىن اسم أا: الثاين املذهب
 وزعموا قوليه، أحد يف والشلوبني معزوز، وابن والزبيدي، الطَّراوة، وابن خروف،

  )٤٩(.سيبويه مذهب ذلك أن

 بـ إال ختفض وال يتصرف، ال ظرف أا إىل هؤالء من الطراوة ابن وذهب
  )٥٠(.الظرف غري على تنصب وال ترفع أن جيوز وال عند، مثل خاصة) من(

ا الربيع أيب ابن عليه وردلتق إذا: "قال ،)فوق (مبرتلة) على (تكون أن منكر 
 اجللوس أن اللفظ هذا يقتضي إمنا بك، يتعلق اجللوس أن يقتضي فال فوقك جلست

 جلست قلت وإذا ... حتتك جلست: مبرتلة النسبة، هذه منك له مكان يف وقع
 ووصل بنفسه، يصل مل أنه إال بك ووقع بك، وصل اجللوس أن فيقتضي عليك
  .)٥١("إليك ومشيت إليك، صرت: مبرتلة فهو اجلر، حبرف

 فيه استدل ورقة عشرين يف جزًءا صنف معزوز ابن أن )٥٢(حيان أبو وذكر
  .امسا بل حرفًا تكون ال) على (أن على

 ما أحدمها: قوالن فيها) على (أن يف خروف ابن إليه ذهب ما إىل وأذهب
 امسا، كانت خافض عليها دخل وإذا حرفًا، كانت خفضت إذا أا واآلخر ذكر،
  . )٥٣()ملاجل شرح (يف عليه نص

 عليه يكون ما عدة باب (يف للظرفيه مالزم اسم أا على سيبويه نص وقد
 ال اسم وهو: "قال عليها،) ِمن (العرب بعض بإدخال امسيتها على واستدل ،)الكلم
  .)٥٤("عليه ِمن ض: العرب بعض قول اسم أنه على ويدلك. ظرفًا إال يكون

دعلى تأويله حيتمل املتقدم قوله بأن سيبويه إىل املذهب هذا نسبة على )٥٥(ور 
 فيما صرح بأنه ذلك على واستدل. امسا كانت إذا ظرفًا إال تكون وال: به يريد أن

 أستغفر: حنو فحمل جر، حرف) على (بأن اجلر حبرف أحدمها مفعولني إىل يتعدى
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 عمل اجلر حرف حذفوا فلما: "وقال ذنب، من اهللا أستغفر: أصله أن على ذنبا، اهللا
  : )٥٦(املتلمس قول ذلك ومثل. الفعل

  السوس القريِة يف يأكلُه واحلَب   أَطعمه الدهر العراِق حب آليت

  .)٥٧("العراق حب على: يريد

 واستدل. امسا فيه تكون واحد موضع يف إال جر، حرف أا: الثالث املذهب
 ال وهذا جمرورها، ونصب الشعر، يف حذفهما: أحدمها: )٥٨(بشيئني حرفيتهما على
 الكالم، يف ذلك األخفش أجاز وقد. املتقدم املتلمس بيت ومنه األمساء، يف يكون

 )٥٩()   S R Q P O N M(: تعاىل اهللا قول منه وجعل
 كقول )٦١(الصلة يف الضمري مع حذفها جواز: واآلخر. )٦٠(صراطك على: أي

 امسا فيه تكون الذي املوضع وأما. هعلي: وتقديره نزلت، الذي على نزلت: العرب
 وهو )٦٣(عند مبعىن أو )٦٢(فوق: مبعىن حينئذ وهي عليها،) ِمن (دخول حني فهو

 وقال. )٦٥("عليه ِمن نهضت: العرب بعض كقول )٦٤(البصريني مذهب مشهور
 يف تفشبه فيها، اتسع استعماهلا كثر ولَما حرفًا، تكون أن فيها األصل إنَّ: قوم
 معىن فيها وحلظوا امسا، واستعملت مجراه، فأجريت باالسم، األحوال بعض

 االسم يشبه كما عليه، من قمت: فقالوا ،)ِمن (اجلر حرف عليها فأدخلوا ،)فوق(
  .)٦٦(وكيف حنوكم من جمراه، وجيرى باحلرف،

: لاألو: ومها امسا، فيهما فتكون موضعني، يف إال حرف أا: الرابع املذهب
 يكون أن: والثاين. الثالث املذهب يف ذكره تقدم وقد ،)ِمن (عليها دخلت إذا

 قال فإنه األخفش، قول وهو واحد، ملسمى ضمريين متعلقها وفاعل جمرورها
 :تعاىل كقوله )٦٨(عصفور ابن جزم وبه ،)٦٧(ثيايب على سويت: حنو يف بامسيتها
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 إىل متصل ضمري فاعله الذي الفعل تعدي إىل يؤدي هنا ها حبرفيتها احلكم ألنَّ
 يف حيان أبو هذا على ورد. عليها محل وما القلوب أفعال غري يف املتصل ضمريه

 ذهب وما الزمة؛ غري وحنوها الشواهد هذه يف) على (امسية بأن" والتكميل التذييل"
 هذا مثل جاء وقد غالب؛ أمر هو بل يطرد، ال عصفور وابن األخفش إليه

 x (: سبحانه وقال ،)٧٠()  Ï Î(: تعاىل قال ،)إىل (يف التركييب
� ~ } | { z y   ()اسم،) إىل (إن أحد يقل ومل. )٧١ 

 قليلة، التعدية تلك لكن السابقة، األمثلة يف) على (حبرفية يقضي أن ينبغي فكذلك
 امسية حيان أبو يستبعد مل" احمليط البحر"ويف. )٧٢()على (امسية على داللة تكون فال

  .)٧٣()من (عليها دخلت إذا امسيتها بثبوت ودليله البيت، هذا يف) على(

 حرفية على اإلمجاع ادعاء أحد يستطيع فال ،)إىل (امسية يف قلناه ما على وبناء
 وذهب. )٧٤("عليك من غدوت يقال، كما إليك، من انصرفت: يقال ،)إىل(

 امسا وتكون حرفيتها، من خترج) من (عليها تدخل حني أا إىل حسن عباس األستاذ
 ويرى )٧٥(.استعماالا كباقي قياسي فيها االستعمال هذا وأن ،)فوق (مبعىن

 وإمنا متاما،) فوق (مبعىن تكون ال امسا تستعمل حني أا السامرائي فاضل الدكتور
 ليست وهي احلائط، على من الصورة سقطت: تقول كألن معناها؛ من قريبة هي

  )٧٦(.عليه معلقة وإمنا فوقه،
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 يف معىن على تدل احلرفية أن االمسية) على(و احلرفية) على (بني والفرق
 معىن وهو نفسها، يف معىن على فتدل االمسية وأما باألول، الثاين وتوصل غريها،

  .)٧٧(ذلك على) فوق (يدل كما الظروف،

  .أصحابه ساقها اليت لألدلة الثالث املذهب اختيار حثالب ويرى

  :عن -

 إال احلرفية عن خترج وال. "القوس عن رميت كقولك جر، حرف) عن(
 وناحية، جانب: مبعىن وكانت امسا، صارت احلرفية عن خرجت وإذا )٧٨("بدليل
  :)٧٩(مواضع ثالثة يف متعني وذلك

 وهذا )٨١(البصريني مذهب هوو )٨٠()من (اجلر حرف عليها يدخل أن: األول
 إال مثله على يدخل ال اجلر حرف ألن "احلال؛ هذه يف امسيتها تتعني وإمنا. كثري

 بن قطري قول عليها) من (دخول ومن ،)٨٢("منه هذا وليس الضرورة، يف للتأكيد
  .)٨٣(الفجاءة

  وأمامي مرةً مييين عن ِمن   دريئةً للرماح أراين فلقد

Z Y X W V U (: تعاىل اهللا قول أن إىل هشام ابن وذهب
 امسا فيه) عن (تكون أن – عنده – حيتمل)٨٤()  ] \ [ ^ _

  .)٨٥("جمرورها) من (على ال) ِمن (جمرور على معطوفة فتقدر "جانب،: مبعىن

 يكن مل إذا شاذ وهو عمله، وإبقاء اجلار حذف فيه ألن ضعيف؛ قول وهذا
  .مؤوالً مصدرا جمرورة
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) عن(و معنييهما، أصل احتد إذا وحرفًا امسا الكلمة تعد إمنا: ائلق قال فإن
 إن: قيل. خمتلفان واملعنيان اجلانب، معناها االمسية) عن(و اوزة،ا معناها احلرفية

 املكان يف بدنه عن متراخيا: بقوله) ميينه عن جلس (حنو يف ااوزة قدر الزخمشري
: ميينه عن من جلست معىن هذا فعلى: "ميينالدما قال ،)٨٦("ميينه حبيال الذي

 باجلانب املراد فيكون ميينه، حبيال بدنه عن متجاوز وموضع جانب من جلست
  .)٨٧("عن معنىي أصل فيتحد اجلهة، مطلق ال بدنه جاوزت اليت اجلهة

 وسقوطها بثبوا املعىن ألن مالك؛ ابن عند زائدة) عن (على الداخلة) من(و
 صحيح وهذا املعرفة، على داخلة اإلجياب يف زيادا ذلك نم ويلزم ،)٨٨(واحد
 املتقدمني، من بذلك قال ملن تبعا اإلجياب يف زيادا جييز فإنه مذهبه، على

 ومن البصريني مجهور عند جائز غري وهو. البصريني من واألخفش كالكوفيني،
  .نصب حمل يف) عن (تكون بزيادا القول على وبناء. وافقهم

 وخالف اجلر، حروف باب يف) عن (امسية السامرائي فاضل لدكتورا وعرض
 إمنا جانب، مبعىن حينئذ ليست أا يرى فهو امسا، استعماهلا عند معناها يف النحويني

. ميينه عن منحرفًا جئت أنك ميينه عن جئته فمعىن: قال املنحرف، اجلانب: مبعىن هي
 جهة من كان جميئك ابتداء وأن ،اجلهة هذه من جئته أنك ميينه من جئته ومعىن
 ... اليمني جهة عن منحرفًا كان جميئك ابتداء أن معناه ميينه عن من وجئته. اليمني

  .)٨٩("ميينه عن املنحرفة اجلهة من كان جلوسي أن معناه ميينه عن من وجلست

  .املتقدمة لألدلة امسا) عن (تكون أن هذا يف أختاره والذي

 يف واحد، بيت منه واحملفوظ نادر، وذلك ،)على (عليها تدخل أن: والثاين
  : )٩٠(الشاعر قول وهو روايتني، إحدى

  قَطيع واليمني سنوح وكيف   سنحا الطَّري مرِت يميين عن على
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 به سقط االحتمال إليه تطرق إذا الدليل فإن به، االستدالل عدم البحث ويرى
  .االستدالل

 قاله واحد، ملسمى ضمريين متعلقها وفاعل اجمروره يكون أن: والثالث
  :)٩١(القيس امرئ كقول وذلك األخفش،

عد ا عنكبهن راِتِه يف ِصيحجح  واِحِل حديثُ ما حديثًا ولكنالر  

 عليه ورد. املتصل ضمريه إىل املتصل املضمر فعل تعدي إىل يؤدي لئال وذلك
: وجهني أحد على البيت وخرج. )٩٢(حملها اجلانب حلول البيت يف يصح ال بأنه
 حذف على أو. عنك ناشئًا تركًا عنك دع: والتقدير مبحذوف، التعلق على

  .)٩٣(نفسك عن دع: أي مضاف،

 ألنه القيس، امرئ بيت يف) عن (امسية) احمليط البحر (يف حيان أبو يستبعد ومل
  .)٩٤()من (عليها دخلت إذا امسا كوا ثبت قد

 عن خترج أال وينبغي حرفًا، البيت هذا يف) عن (تكون أن األويل البحث يرى
  .قاطع بدليل إال احلرفية

 ؛)٩٥(البناء من عليه كانت ما على تقَر بل تعرب، مل امسا) عن (جعلت وإذا
 جلست: تقول كما عن، جلست: تقول ال ألنك نقصاا؛ يف باحلرف لشبهها"

  .)٩٦("وجانبا ناحية

 ميينه، عن جلست: كقولك وذلك كاحلرفية، اوزةا امسا كانت إذا ومعناها
  .)٩٧(وجاوزا ميينه عن تراخيت: فمعناها ميينه، عن من: أو

- بر:  
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 باألمور حرفيتها على واستدلوا. جر حرف) رب (أن إىل )٩٨(البصريون ذهب
 ال أا: والثاين. اإلعراب حقها لكان امسا كانت ولو مبنية، أا: األول: االتالية
 يف ملعىن جاءت أا:  والثالث. األفعال عالمات وال األمساء عالمات فيها حيسن
  .عليه دخلت ما تقليل وهو كاحلرف، غريها

 ا ارور وبني بينها يفصلوا مل أم وهو رابعا، دليالً الشلوبني علي أبو وزاد
 أن إىل )٩٩(الكوفيون وذهب. اجلر مع فيه تعمل وما اخلربية كم بني فصلوا كما

)بعلى والدليل. املبنية األمساء كسائر باإلعراب موضعه على حيكم مبىن، اسم) ر 
 للعدد) كم (ألن) كم (على ومحلوها. آخرها يسكن من العرب من أن بنائها

 هذا ونسب). رب (فكذلك اسم) كم (أن فكما والتقليل، للعدد) رب(و والتكثري،
  .لبصرينيا من )١٠٠(األخفش إىل أيضا املذهب

 أشياء، أربعة يف اجلر حروف ختالف بأا جر حرف ليست أا على واستدلوا
. نكرة يف إال تعمل ال أا: والثاين. الكالم صدر يف إال تقع ال أا: األول: هي

 الفعل إظهار جيوز ال أنه: والرابع. موصوفة نكرة إال يكون ال معموهلا أن: والثالث
  .األشياء هذه يف مثلها ليست راجل وحروف. به تتعلق الذي

  :)١٠١(قطنة ثابت كقول عنها، باإلخبار ذلك على واستدلوا

  عار قتٍل ورب عليك، عارا    يكُن مل قَتلَك فإنَّ يقتلوك إن

  .)١٠٢(خربه: وعار مبتدأ، عندهم) رب (فـ

  :التالية باألمور الكوفيني مذهب )١٠٣(البصريون وأبطل

 فلو باحلرف، املتعدى الفعل اجلر حبرف إليها ىيتعد ال) رب (أن: األول
 الفعل إليها يتعدى أن جلاز – أكرمت رجٍل رب: قولك حنو يف مفعوله امسا كانت
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 يتعدى اسم كل ألن – يستعمل مل وهذا –مررت رجٍل ِبرب: فيقال اجلر، حبرف
  .اجلر حبرف إليه يتعدى أن جيوز بنفسه الفعل إليه

 ألخرب امسا كانت فلو عنها، منتفية اللفظية األمساء عالمات مجيع أن: والثاين
  .عليها الضمائر وعادت إليها، وأضيف عنها،

: وهي قطنة، ثابت بيت يف الكوفيون ا استدل اليت الرواية إنكار: والثالث
)بقتٍل ور (هي املشهورة الرواية أن وزعموا ،)عار :قتٍل وبعض وإذا). عار 

: والتقدير حمذوف، مبتدأ خرب) عار (قوله ألن فيها؛ هلم حجةفال روايتهم صحت
: أي ،)قتل (لقوله الصفة موضع يف وخربه احملذوف املبتدأ من واجلملة عار، هو

  .الصفة تلزمه رب معمول بأن القول تقدير على م، أوقعته عار هو قتل ورب

 يف ألنه ب؛ر جمرور عن خرب) عار (فـ الصفة يلزمه ال من مذهب على وأما
  :)١٠٤(لبيد قول يف ظهوره ذلك على والدليل. مبتدأ موضع

بيجاهي ياره مِن خري هعد  

 الرفع ضمائر تشبه – عندي – وهي الكوفيني، مذهب فيها أختاره والذي
 رواية فإن وأيضا. إليها اإلسناد سوى االسم عالمات من فيها ليس أا يف املتصلة
) قتل بعض (ألن عليهم؛ ال للكوفيني حجة) عار تلق وبعض (قطنة ثابت بيت

 جعلها من املانع فما ،)بعض (مبعىن الكوفيني رواية يف) رب(و خرب،) عار(و مبتدأ،
 ألن الكوفيني؛ على ردا تعد فال لبيد بيت رواية وأما هلا خربا) عار (وجعل امسا،
 من ختلُّص نيالكوفي مذهب ويف. امسا جعلت إذ) رب (عن خرب) خري هي (مجلة
. األصالة على اللفظ محل تعذر إذا إليها يلجأ ال الزيادة فإن ؛)رب (زيادة إدعاء

 بعض أن ترى أال عليه؛ اجلار لدخول صالحيته اسم كل يف يشترط ال فإنه  وأيضا،
 اهللا وسبحان اهللا، معاذ ألزمت قد فهي واحدة، إعرابية حاالً العرب ألزمتها األمساء
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 األمساء موقع الوقوع املتصلة الرفع ضمائر وألزمت املطلقة، عوليةاملف على النصب
  .املرفوعة

  :مىت -

 وسط مبعىن هذيل لغة يف أا ونقل. واستفهاما شرطًا وتكون زمان، ظرف مىت
 عن السكري وحكى. )١٠٥(وسِطه ِمن: أي كُمي؛ مىت من أخرجته الشيء،

 اهلذيل  ذؤيب أيب قول عليه ومحل ،هذيل لغة يف) من (معناها أن أيضا األصمعي
  : )١٠٦(سحائب يصف

نِربالبحِر، ِبماِء ش ثُم تفَّعرٍج مىت  تٍر، لُجضخ هلن ئيجن  

  .لُجٍج ِمن: يعين

 ذلك ومن ِمن، مبعى جر حرف هذيل لغة يف أا ونص مالك، ابن ذهب وإليه
 كُمه، مىت أخرجها: كالمهم من أن وذكر املتقدم، ذؤيب أيب بيت يف) مىت (عنده
  .)١٠٩(هشام وابن ،)١٠٨(املرادي ذلك وتابعهفي )١٠٧("كُمه ِمن: أي

 )١١٠()احملكم (يف سيدة ابن فقال ،"كُمي مىت وضعته: "قوهلم يف فيها واختلف
  .)١١٢(وسط مبعىن: غريه وقال وسط، مبعىن )١١١()املخصص (يف وقال يف، مبعىن

 وسط، مبعىن تكون أن حتتمل ذؤيب أيب بيت يف اأ إىل حيان أبو وذهب
  .)١١٣("استفهاما وال شرطًا تكن مل وإن الظرفيه من فيها استقر ما على فتبقى"

 غالبا معناه أن وذكر أصليا، جر حرف) مىت (حسن عباس األستاذ وعد
 من: معناه العشرين، اية حىت األوىل الصفحة مىت الكتاب قرأت: وقولك االبتداء،
  )١١٤(.األوىل الصفحة ابتداء
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 مبعىن جر حرف) مىت (تكون أن جواز هو السابقة، األقوال من اختاره والذي
)ه مىت أخرجها: وقوهلم ذؤيب، أيب بيت يف كما) ِمنوذلك" يف "وميعىن ،"كم 

 مىت وضعته: قوهلم وذلك وسط، مبعىن امسيتها وجواز ،"كمي مىت وضعته: "قوهلم
 لدخول امسيتها فيها تتعني كما ،)واالمسية احلرفية (منها أيا يأىب ال عىنامل فإن" كميت
 ألن احلرفية، فيه ومتتنع كمي، مىت من أخرجته: قولك وذلك عليها، اجلر حرف
  .جر حرف على يدخل ال اجلر حرف

  :)١١٠(الكاف -

 وغري عامالً يكون حرف، الكاف أن إىل مضاء ابن عدا النحويون ذهب
. التشبيه اجلر كاف ومعىن. اخلطاب حرف العامل وغري اجلر، كاف العاملف عامالً،

  .نبينه ما على امسيتها يف واختلفوا

 مبعىن ألا أبدا؛ امسا تكون أن فيها األظهر أنَّ إىل )١١٦(مضاء ابن وذهب
 اليت واحلجة املذهب هذا )١١٧(املالقي وذكر. اسم فهو اسم مبعىن كان وما ،)ِمثل(

 اسم أا إىل ذهب صاحبه أن زعم لكنه صاحبه، يسم ومل ينسبه، ومل ا، له احتج
  .حرف أا على الدليل يقوم حىت

  : )١١٨(أدلة بثالثة امسا كوا وانتقاء حرفيتها على النحاة استدل وقد

 حرف على الظاهرة األمساء جتئ وال صدرا، واحد حرف على جميئها: األول
  .الشذوذ سبيل وعلى منها حمذوفًا إال واحد

  .احلروف إال يزاد وال زيادا،: والثاين

 من صلة جمرورها مع كوقوعها وذلك األمساء، مواقع وقوعها عدم: والثالث
 مررت قلت لو أنك ترى أال كزيٍد، بالذي مررت: قولك حنو السعة، حال قبح غري
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 مررت: فتقول الضمري، تظهر حىت الكالم من وقبيحا خلفًا لكان زيد مثل بالذي
 أن على دليل كزيد بالذي مررت استحسان على فإمجاعهم زيد، مثل هو بالذي
 لقبح امسا كانت ولو الدار، يف بالذي مررت: قولك مبرتلة وأنه جر، حرف الكاف
 التشبيه كاف جمئ يف والنحويون. طول غري من الصلة صدر حذف الستلزامه ذلك
  :فريقان امسا

 مرادفة وهي الشعر، ضرورة يف إال امسا تكون ال أا إىل ذهب: األول الفريق
  )١١٩(.واحملققني سيبويه مذهب وهو ،)ِمثل (لـ

  :)١٢٠(األرقط محيد وهو الراجز، قال

  مأكولُ كعصٍف ِمثل فُصريوا

 حنو يف فجوزوا "هشام ابن قال االختيار، يف امسا وقوعها أجاز: الثاين والفريق
 ،)١٢١("باإلضافة خمفوضا واألسد رفع، موضع يف الكاف تكون أن) كاألسد زيد(

  .)١٢٥(حيان وأبو )١٢٤(مالك وابن )١٢٣(جىن وابن )١٢٢(األخفش الفريق هذا ومن

 يف ورودها كثرة على ذلك قاسوا النثر يف امسا الكاف وقوع أجازوا فالذين
  .االختيار يف جميئهم عدم إىل استندوا الشعر على امسيتها قصروا والذين الشعر،

 ليست "حينئذ أا وذهب امسا، اسعماهلا إىل السامرائي فاضل الدكتور وأشار
 مثل عن يضحكن (فقولك التشبيه، يف درجة منها أقل هي وإمنا متاما،) مثل (مبعىن
  .)١٢٦("الكاف من به املشبه إىل أقرب) املُنهم الربد

 االستشهادات ةكثر من البد االختيار يف امسيتها على احلكم أن أراه والذي
 من جعلها فينبغي االختيار، يف قليلة امسيتها عن وردت اليت (األقوال دامت وما
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 اضطروا ألم الشعراء؛ لغة كأا: "األخفش فيه قال فقد الشعر، يف الضرورة باب
  )١٢٧("الكالم يف ذلك على ألسنتهم فجرت الشعر، يف إليه

  :ومنذ مذ، -

  :حاالت ثالث) منذ(و) مذ(

 ومنذ اخلميس، مذيوم زيدا رأيت ما: حنو مرفوع، اسم يليهما أن: اإحداه
  .امسان احلالة هذه يف ومها. يومان

 كقول فالفعلية االمسية، أو الفعلية اجلمل يليهما أن: الثانية واحلالة
  :)١٢٨(الفرزدق

  األشباِر خمسةَ فأدرك فَسما،    إزاره يداه عقَدت مذ مازالَ

  :)١٢٩(األعشى ولكق واالمسية

ذ املالَ أبغي وماِزلتأنا م ا  يافعوكَهالً وليد حني ردا ِشبتوأَم  

  .ظرفان حينئذ ومها

  :)١٣٠(القيس امرئ كقول جمرور، اسم يليهما أن: الثالثة واحلالة

  أزماِن منذُ آياته عفَت وربع     وِعرفان حبيٍب ِذكَرى من نبِك ِقفا

  )١٣١(.العرب من ما جير فيمن واختلف

 أما إىل )١٣٢(النحويني مجهور فذهب: احلالة هذه يف نوعهما يف واختلف
  :بأمرين ذلك على واستدل. جر حرفا
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: تقول أنك ترى أال اجلر، حرف يوصل كما) كم (إىل الفعل إيصاهلما: أحدمها
: الثاينو. سرت؟ مىت منذ: قوهلم وكذلك تمر؟ ِبمن: تقول كما سرت؟ كم منذُ
 موضع يف فهما مقامه، يقومان ما مبعىن وكانا اجلر، أحرف مقام قاما جرا إذا أما

 اخلميس، يوم مذ زيدا رأيت: حنو ماضيا، الزمان كان إذا وذلك ،)من (بـ يتقدران
 ويف يوِمنا، مذ رأيته ما حنو حاضرا، كان إذا وذلك ،)يف (بـ يتقدران موضع ويف

 ثالثة منذ رأيته ما: حنو معدودا، كان إذا وذلك ،)إىل(و )من (بـ يتقدران موضع
  .)١٣٣(مبعناها ما فكذلك أحرف) إىل(و) يف(و) من (أن فكما. أيام

 كانا وإن مضافان امسان حينئذ أما زعم أصحابه بعض أن )١٣٤(السرايف وذكر
 فهو ،)١٣٥(َّنتزتمتنبىبيبرتُّٱ: تعاىل قوله يف" لدن "مثل ذلك يف ومها مبنيني،
  .مبنيا كان وإن" عليم حكيم "إىل مضاف

 هلما ثبت قد: "قال بأن عليه استدل املذهب هذا ذهب من أن حيان أبو وذكر
 وقد عليها، بقاؤمها أمكن ما االمسية عن خترجهما فال بعدمها، ما ارتفع إذا االمسية
  .)١٣٦("قبلهما بالفعل نصب موضع يف ظرفني جيعال بأن ذلك أمكن

 يستغىن أن جلاز ظرفني كانا لو أما:األول: )١٣٧(ينبأمر املذهب هذا ورد
 أن جيوز فكان عليهما، عائد ضمري يف بإعماله فيهما العمل عن بعدمها الواقع الفعل
: تقول كما االتساع، عند سرته؟ أو فيه؟ سرت كم منذ سرت؟ كم منذ: يف تقول
 تقول أن وزجي كان سرت؟ مىت منذ: قوهلم ومثله. قمته أو فيه، قمت اجلمعة يوم
 حرفا أما على دليل ذلك من العرب وامتناع سرته؟ أو فيه؟ سرت مىت منذ: فيه
  .جر

 ينفي أن أوجب أو الفعل نفى إذا لوجب ظرفني امسني كانا لو أما: والثاين
: قلت فإذا نفسه، يف نفى إذا غريه عن الفعل ينفي ال الظرف ألن خاصة، عنهما
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 انتفى فإمنا اجلمعة يوم قمت ما: قلت وإذا اجلمعة، ومي يف قالقيام اجلمعة يوم قمت
 إذا أنك ترى أال كذلك، ليس ومنذ مذ مع واألمر خاصة، اجلمعة يوم عن القيام
 إىل يعد وعما اجلمعة يوم عن منتفية الرؤية كانت اجلمعة يوم مذ رأيته ما: قلت
  .اإلخبار زمن

  :مذهبان فيهما واحملدثني وللنحويني

 هاتني درس من أوائل ومن إليه، ذهبوا فيما املتقدمني موافقة: لاألو املذهب
 حبثًا أعد فقد العوامري، أمحد األستاذ القاهرة يف العربية اللغة جممع عضو الكلمتني
 القول وفصل واملعنوية، اللفظية،: الوجهتني من ومنذ مذ يف احلديث على قصره
 يزد فلم األقدمني، فلك يف يدور كان لكنه جمرورمها، ويف فيهما، العامل ويف فيهما،
 اجلزء يف نشر وقد نفيس، حبث وهو بعدمها، يقع ملا التمثيل يف إال قالوه ما على

 يف حسن عباس األستاذ بلفظه وسجله بعدها، وما ٣٥٤ص امع، جملة من الثالث
  .)١٣٨()الوايف النحو (كتابه

 مذهب واختار تقدمون،امل قاله ما فعرض السامرائي، فاضل الدكتور ودرسهما
 مطلقًا، امسان أما عندي ويترجح: "فقال حال، كل على امسان أما يرى من

 ومها فعل، أم اسم بعدمها وقع وسواء مرفوعا جمرورا، االسم بعدمها ورد سواء
  .)١٣٩("بعدمها ما إىل مضافان

 متام كتورالد املذهب هذا وميثل ذكروه، فيما املتقدمني خمالفة: الثاين واملذهب
 هذا لكن الغاية، ابتداء – حرفان ومها – ومعنامها أداتان، أما يرى فهو حسان،
 الظرف، استخدام ويستخدمان احلرفية، باب من فينقالن فيهما، يتناسى املعىن
 الواحد، للمبىن الوظيفي املعىن تعدد قبيل من ظرفني فيكونان اجلمل، مع ويردان

 استعمال يستعمالن ولكنهما حرفان، مها لب ظرفني، ليسا األصل يف فهما
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 يعدمها ال وهو ،)١٤٠(ظرفني إيامها عده يف النحويني خيالف بذلك وهو الظروف،
 وأقسام الكلم، أقسام من آخر قسم وهو االسم، غري عنده الظرف ألن امسني؛
 واخلالفة، والضمري، والفعل، والصفة، االسم،: وهي ثالثة، ال سبعة عنده الكلم
 يتضافر أن جيب االقسام بقية وبني بعينة قسم بني التفريق ألن واألداة، رف،والظ
 وإن فقط املباين حيث من يكون أن ينبغي وال املعىن، واعتبار املبىن اعتبار فيه

 الظريفة إىل ينقالن حني اللفظان وهذان. )١٤١(تعددت وإن فقط املعاين أو تعددت،
  .)١٤٢(حرفان ومها انهيتطلب عما ختتلف معينة ضمائم يتطلبان

 قسم والظروف فيه، املفعول معىن إرادة على معنوية قرينة – عنده – والظرفية
 ينقالن لكنهما األدوات، قسم إىل ينتميان ومنذ ومذ بذاته، قائم الكلمة أقسام من
  .)١٤٣(فيه مفعوالً الظرف يستعمل كما فيستعمالن الظروف، معىن إىل

 املعاين، ذات احلروف وهي أصلية، أداة: سمنيق إىل تنقسم عنده) األداة(و
 أو امسية أو ظرفية تكون قد وهذه حمولة، وأداة. والعطف والنسخ اجلر كحروف

 ظرفني واستعماهلما األصالة، سبيل على هو حرفني ومنذ مذ فاستعمال ،)١٤٤(فعلية
  .التحويل باب من هو

 أو فعلية مجلة أو ع،مرفو اسم وليهما إذا امسان اما ذلك يف اختاره والذي
  . جمرور وليهما إذا حرفان وأما امسية،

  :األول املبحث

  والوظيفة املعىن بني احلائرة اجلر أحرف
 يف أمهيتها وفق اجلر حروف أنواع على البحث هذا مستهل يف أشرنا لقد
 حول ورأيهم تسميتها، يف العلماء واختالف عددها عن وتكلمنا اللغوية، السياقات
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 يف احلرف هذا يؤديها اليت الرئيسة املعاين عن هنا وسنتحدث وامسيتها، حرفيتها
 مبعاين تظهر اللغوي الداليل سياقها يف تكمن املعاين وهذه السياقي، اللغوي سلوكه
 تتضح حىت الكالم أجزاء لربط تستخدم أدوات هي اجلر حروف ألن متعددة؛
 يف توظيفها خالل من تظهر نصية سياقية داللية قيمة هلا لذلك املعىن تفاصيل

 احلديث، يف ومغزاها معناها وتبني بدقة السياقية الدالالت حتدد فهي النصوص
  .وحنوية داللية وظيفتان اجلر وحلروف

 :الداللية الوظائف -

 عنها، االستغناء ميكن فال اجلملة، عناصر بني والتماسك الترابط إحداث -١
 .للجملة مالعا املعىن يتغري اجلر حرف حذفنا لو ألنه

 .التمايز يف متناهية معاين السياق على يضفي -٢
 هلا وليس ومقاصده، املعىن تفاصيل تتضح كي الكلمة أجزاء بني الربط -٣

  .دالالت
  :النحوية الوظائف -

 هي اجلر حروف مجيع أن حيث من اجلملة يف حنويا معىن اجلر حرف يؤدي
 االسم يف اجلر حروف عمل يقتصر ال كما مقدرا، أو ظاهرا بناء مبنية حروف
 وبني بينها عالقة لوجود التركيب إىل أثرها يتعدى بل عليه، بالدخول خيتص الذي
 تسمى عالقة إطار يف تقديرا أو لفظًا يشبهه ما أو فعل من التركيبية الوظائف باقي

 إىل بارور اجلار تعلق يف يعيش وابن الزخمشري من كل أشار وقد. (*)بالتعلّق
 بفعل متعلق وهو إال جر حرف الكالم يف ليس: "قوله يف هشام ابن لقب التركيب

  .)١٤٥("التقدير أو اللفظ يف الفعل مبعىن أو
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) عليهم (فـ )٧/الفاحتة(ٌٍََُّّّّّٰىُّٱ: تعاىل قوله حنو يشاه ما أو بالفعل التعلق وأمثلة
 حتوي سهانف اآلية جند يشبهه مبا وارور اجلار تعلق حنن وأما أنعمت، بالفعل متعلق

 مبا وارور اجلار تعلق عن أما )١٤٦("املغضوب "املفعول باسم متعلقة الثانية" عليهم"
 يف زيد "وكذلك ،)١٤٧("لزيد حاصل املال: "فقولك معناه يف أو الفعل يشبه أول
" حاصل "وهو وارور باجلار متعلق مؤول فاخلرب األول، املثال يف فأما ،)١٤٨("الدار
 هو باملؤول الشبيه تقدير الثاين املثال أن حني يف الفاعل، سما وزن على وهو

 يف وجل عز اهللا لقول كذلك ،)١٤٩("الدار يف مستقر زيد. "اجلملة ليصبح" مستقر"

 أي، ،)٨٤: الزخرف( )   z y x w v } | { ~( :العزيز كتابه
 بدليل ةصف ال اسم وهو ،"إله "بـ متعلقة اآلية هذه ففي السماء، يف إله الذي وهو
 وارور اجلار فوجود ،)١٥٠("معبود "باملؤول لتعلقه" واحد إله "فيقال يوصف، أنه
 العربية، اجلملة يف التركيب وحدات واتساق انسجام مدى على يدل التركيب يف

 يلتبس ال حىت صيغة ال عمالً به املشبه وجد التركيب يف كعامل الفعل يكن مل فإذا
 الشبيه أو باملؤول قدر يوجدا مل وإن بالفعل، والشبيه الفعل املصطلحني األمريني
 الوحدات اتصال مدى على العالقة هذه لتدل بالتعلق تسمى عالقة إطار يف باملؤول
  .العربية اللغة يف التركيبية الوظيفية

 احلائرة اجلر أحرف بعض ووظائف معاين على األمثلة بعض البحث وسيتناول
  :التايل النحو ىعل وهي واالمسية احلرفية بني

  :إىل اجلر أحرف ووظائف معاين -١

  :معانيها أشهر ومن واملضمر، الظاهر جير السكون على مبين جر حرف إىل
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  :الغاية انتهاء -

 فهذا عليه اقتصر النحاة من بعضا أن حىت معانيها، أشهر من املعىن هذا يعد
 ،)١٥١("كذا إىل كذا من تقول الغاية، البتداء فمنتهى إىل وأما: "فيه يقول سيبويه

 إىل ذهبت: تقول أنك ترى أال للمنتهى هي فإمنا إىل وأما: "فيه يقول املربد وكذلك
 من هي: "أيضا الرماين قال ،)١٥٢("اهللا إىل ووكلتك اهللا عبد إىل وسرت زيد

: املرادي وأردف ،)١٥٣("الغاية إنتهاء ومعناها اجلر، وعملها العوامل، احلروف
  :)١٥٥(أقسام وهي ،)١٥٤(معانيها أصل وهو وغريمها والزمان املكان يف ةالغاي انتهاء"

! " # $ % ( :تعاىل قوله حنو: املكانية الغاية انتهاء
 0 / . - , + * ) ( ' &

  :)١٥٦(أقسام ثالثة بدورها األخرية هذه جعلت وقد)١: اإلسراء( )  1 2

 .حمترسا اآلخر اجلانب إىل الطريق عربت: حنو احلقيقية املكانية الغاية انتهاء •
 .خامتته إىل الكتاب قرأت: حنو باآلخر املتصلة املكانية الغاية انتهاء •
 .ثلثه إىل الكتاب قرأت: حنو اآلخر من البعيدة املكانية الغاية انتهاء •

 وهي احلقيقية املكانية الغاية مقابلة يقع ما – التقسيم هذا صاحب – يذكر ومل
  .فعرفتها أفكارك إىل قفزت: وحن اازية املكانية الغاية

! " # $ % & (: تعاىل قوله حنو: الزمانية الغاية انتهاء -
  .)١٨٧: البقرة()   ' ) ( * + , - . /
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 فكانت الزمانية الغاية على طبقه املكانية للغاية عباس حسن الدكتور جعله وما
  :)١٥٧(كذلك أقسام ثالثة

 .النهار طلوع ىلإ الليلة منت: حنو الزمانية الغاية انتهاء •
 .سحرها إىل الليلة منت: حنو قريبا اتصاالً باآلخر املتصلة الزمانية الغاية انتهاء •
 ...ثلثها أو نصفها إىل الليلة منت اآلخر من البعيدة الزمانية الغاية انتهاء •

 اازية الزمانية الغاية وهي احلقيقية الزمانية الغاية مقابل أيضا يذكر مل كما
  .املاضي سنوات إىل رحلت: حنو

 التني منكم قرأ من: "والسالم الصالة عليه قوله حنو: مطلقًا الغاية انتهاء •
: والتقدير ،)١٥٨("بلى فليقل احلاكمني بأحكم اهللا أليس آخرها إىل فانتهى والزيتون

 يف مكان وال زمان إلي يدخل ال وهذا آخرها، إىل أوهلا من قرأها من"
  .)١٥٩("املكان
  :التبيني -٢

 حبا يفيد ما بعد جمرورها بفاعلية مبنية تكون  أن: "هي بقوله مالك ابن عرفه
: يوسف(َّنثىثيثىفيفُّٱ: تعاىل كقوله تفضيل اسم أو تعجب فعل من بغضا أو

٣٣(
  .)١٦١("إىلّ عمرا أبغض وما إيل أحب ما: حنو بغضا أو حبا واملراد –)١٦٠(

 االسم أن تبيني "بقوله ليقو أيضا التبيني معىن عباس حسن الدكتور شرح
 اليف املعىن يف به مفعول قبلها وما النحوية، الصناعة يف ال املعىن يف فاعل ا ارور

 املشتقني التعجب فعل أو التفضيل، اسم بعد تقع أن بشرط وذلك كذلك، الصناعة
 احتمال كقوهلم... والكره كالود معنامها، وما البغض أو احلب على يدل لفظ من

 به االستعانة أبغض فما. الطبع بلئيم االستعانة من الكرمية النفس إىل أحب ةاملشق
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 التفضيل السم – النحوي ال – املعنوي الفاعل هي نفس فكلمة األحرار نفوس إىل
ا أحب١٦٢(احلب فاعلة هي – الواقع يف – أل(.  

  ):الزائدة (التوكيد -٣

 قال ،)١٦٣("الفراء "به قال وإمنا اجلمهور، به يقول ال وهذا. زائدة تكون أن
 ردف: "قال كما واهم مبعىن الواو بنصب" إليهم وى" القراء بعض وقرأ: "الفراء
 خرجت إا: املرادي قال". نقدا أي مائة هلا نقدت: قالوا وكما ردفكم يريد" لكم
 من إليهم ووى "الزخمشري قول يقصد ولعله. متيل معىن" وى "تضمني على
 ابن قول املرادي وذكر )١٦٤("تعديته فعدى ترتع معىن ضمن أحب، إذا يهوى هوى
 فجعل الواو بكسر) وى (األصل يكون أن بزيادا احلكم من وأوىل: "مالك
 لغة وهي. ناصاة" ناصية "ويف ،)رضى) (رِضى (يف يقال كما فتحة، الكسرة موضع
 خمصوصة، مواضع يف بل موطن، كل يف ذلك يفعلون ال طيئًا بأن واعترض. طائية

 حروف مبعىن تأيت) إىل (أن إىل النحويني بعض يذهب )١٦٥("التصريف يف مذكورة
 القاعدة بني احلائرة اجلر أحرف مبحث يف هذا يفصل وسوف أخرى، جر

  .واالستعمال

  :عن اجلر جرف ووظائف معاين - ١/٢

 عن تكفها وال بعدها ما تزاد وقد واملضمر الظاهر جير أصلي جر حرف عن
  :ورد معانيها وعن العمل

  فطن قد ىـعن جتاوزا بعن     وعن يف ومعىن لالستعالء على

  )١٦٦(جعال قد عن موضع على كما   ىـوعل بعد موضع جتيء وقد
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 فلما عن وأما: "الكتاب يف جاء )١٦٧().املزايلة (املالقي عليه وأطلق: ااوزة/ أ
 قد له تاركًا نصرفًام اجلوع جعل جوع، عن أطعمه قولك وذلك الشيء، عدا

  .)١٦٨("اللنب شهوة: العيمة. العيمة عن سقاه قد وقال جاوزه،

 معىن إىل املختلفة السياقات يف) عن (تفيدها قد اليت املعاين يرد ذا وسيبويه
 هذا غري البصريون هلا يثبت ومل معانيها أشهر وهو: "املرادي قال. ااوزة
  .)١٦٩("املعىن

È Ç Æ Å Ä Ã Â ( :تعاىل بقوله راديامل له مثل: البدل/ ب

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ()وبقوهلم )٤٨: البقرة :
  : الفرزدق ويقول دينا، عنه وقضى أبيه عن فالن حج

فراِين، كيا تي قاِلبنِمج    لَ قَدا، اهللا قَتي ِزيادن١٧٠(ع(  

 زيادا اهللا قتل قد املعىن يكون فقد احتمال من أكثر تعطي البيت يف) عن(و
 قتل) من بدالً (زيادا اهللا قتل قد: الثاين واملعىن. الفرزدق اهللا قتل) من بدالً(

. نيابة الثانية ويف بدل األول ففي اختالفًا املعنيني بني أن وأظن. زيادا الفرزدق
 واملعىن. بدل فهو باملفعول كان وإذا نيابة فهو بالفاعل كان إذا االرتباط أن ويبدو

 املبدل عن جتاوز البدل ويف عنه ينوب ملن جماوز فالنائب ااوزة يف داخل مهعمو يف
  .عنه

 فالن قام: بنحو هلا ومثل" أجل من مبعىن تكون أن: "املالقي قال: التعليل/ جـ
 هلا املرادي ومثل. )١٧١("أجل من واملعىن معك مزاح عن وشتمك إكرامك عن لك
: تعاىل وقوله )١١٤: التوبة(َّزتنبىبيبرتزبمبربىئيئُّٱ: تعاىل بقوله

 إكرامك عن صادر فقيامه بالصدور متعلق هنا واملعىن ،)٥٣: هود(َّجيحيخيٰهمهجهُّٱ
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 القول، عن صادر والترك املواعدة عن صادر واالستغفار املزاح عن صادر والشتم
  .ااوزة مبعىن متصل هذا وكل

 احلائرة اجلر أحرف مبحث يف ستذكر أخرى جر حروف بدالالت) عن (تأيت
  .واالستعمال قاعدةال بني

  ):على (اجلر جر ووظائف معاين - ١/٣
  :معانيه أشهر ومن والضمري الظاهر االسم جير أصلي جر حرف على

 على هذا تقول الشيء، فاستعالء) على (أما: الكتاب يف جاء: االستعالء/ أ
 املاء مر: كقولك مستعليا أيضا يطوي أن ويكون. رأسه على وهي احلبل، ظهر
 أما احلقيقي االستعالء على دالة األمثلة وهذه. )١٧٢("عليه يدي مررتوأ عليه،
. كذلك أمري وعلينا كاملثل، هذا فجرى فالن على مررت وأما: "قوله ففي اازي
 على مروره يريد أن عليه، مررت: ويكون اعتاله شيء ألنه وهذا أيضا، مال وعليه
 املكان على الشيء يثبت كما ثل،كامل وهذا مال، عليه وتقول. اتسع ولكنه مكانه،
 كالم ويف )١٧٣("كاملثل وجييء الكالم يف هذا يتسع فقد عليه، هذا يثبت كذلك
 هلا وذكر. واازي احلقيقي العلو أو املعنوي والعلو احلسي العلو إىل إشارة سيبويه

 على والثبات. العام احلج على أنا: العزمية وهي العلو غري املعاين من مجلة فارس ابن
 وإن وهي: "قال خمالفة، أي عمرو على زيد واخلالف به عرفتين ما على أنا األمر

 البصريني أكثر هلا، يثبت ومل: "املرادي وقال. )١٧٤("واحد أصل إىل راجعة اتشعبت
  .)١٧٥("خالفه أوهم ما وتأولوا املعىن، هذا غري

  :الزيادة/ ب

  :الراجز بقول له املرادي مثل: للتعويض -١

  )١٧٦(يتِكلْ من علَى يوما، يِجد لَم إنْ    يعتِملْ وأبيك، كرمي،ال إن
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. )١٧٧("اخلليل قول وهذا حذف ولكنه عليه، يتكل: يريد: "الكتاب يف جاء
 هذا املربد ورد ،)١٧٨(احملذوف لتعويض على زيادة أن جىن ابن عن املرادي ونقل
. )١٧٩("يعلم معىن جيد أن اآلخرو استقامية من جعل أحدمها وجهني على ومحله
  .واحد وذهابه فوجوده الزائدة أما. قدمت" على "إن القول وميكن

 بقول واستدل ذلك إىل ذهب مالك ابن أن املرادي ذكر: تعويض بدون -٢
  :ثور بن محيد

  تروق العضاِة أَفْناِن كُلّ على    مالٍك سرحه أَنَّ إال اهللا أَبى

 من: "باحلديث واستدل. اجلارية حسن راقين تقول متعدية راق ألن) على (زاد
 تروق تضمني الحتمال ذلك يف حجة وال ميينا حلف: واألصل" ميني على حلف
  )١٨٠(.تزاد ال) على (أن على سيبويه نص وقد جسر، معىن وحلف تشرف معىن

  .اهللا شاء إن احلروف تناوب يف تذكر سوف أخرى دالالت هناك

  ):رب(اجلر حروف فووظائ معاين - ١/٤

 أال أو بالواو إال يسبق وال اجلملة يف الصدارة وله بالزائد شبيه جر حرف
 على وتدخل مجلة، أو بغري موصوفة نكرة بعدها يأيت وما ياء أو ،)١٨١(االستفتاحية

 ومن. )١٨٢(ضمريه إىل مضافًا جمرورها على يعطف وقد والضمري الظاهر االسم
  :معانيها

  :الشاعر قول: مثل لفظية بقرينة املعىن هذا دوتفي: التعليل/ أ

 أبواه يلده مل ولد وذي    أب له وليس مولود رب أال
 مثل للمذكر للتعليل ورب والسالم الصالة عليهما وعيسى آدم بذلك ويريد

  )١٨٣(.قرى ليالً طارق ضيف رب
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  : العالء أيب قول مثل معناها، يف الغالب وهو: التكثري/ ب

  )١٨٤(األضداد تزاحم من ضاحك    مرارا داحل صار قد حلد رب  

  :الكاف اجلر حرف ووظائف معاين - ١/٥

 وزائدا، أصليا ويستعمل الضمري، جير وال الظاهر االسم جير حرف: الكاف
  :)١٨٥(أربعة معانيه وأشهر

Å Ä ( :تعاىل قوله ومنها كثرية، وشواهده املعاين، أشهر هو: التشبيه/ أ
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Ñ

Ò   ( )١٨٦(.)٢٤: إبراهيم(  

 مبا اتصلت ما إذا ذلك يكن ما وأكثر التعليل الم عمل فتعمل: التعليل/ ب
 املصدرية ما أو عنه اهللا فتجاوز يعلم ال أنه كما سيبويه، كحكاية الكافية زائدة
 إحراج وفيه كافة هنا أا يرى من هناك أن غري ،)١٩٨: البقرة(َّرثزثمث ُّٱ:تعاىل كقوله

  .)١٨٧(الزخمشري قول مثل اجلر عمل عن عنها ثبت اعم هلا

 حالتك لتشبه أي تتغري، ال اآلن عليه أنت كما كن "قوهلم مثل: االستعالء/ ج
  .اآلن حالتك املستقبل يف

 )  . / 0 1 2 3 4( :تعاىل قوله منه وجعلوا: التوكيد/ د

 صار زائدة، رتقد مل لو إذا مثله شيء ليس التقدير: األكثرون قال ،)١١: الشورى(
 نفي لتوكيد زيدت وإمنا املثل إثبات وهو احملال فيلزم مثله، شيء ليس املعىن
  )١٨٨(.املثل
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 كما وصلّى تدخل، كما سلّم: حنو يف" ما "بـ اتصلت إذا وذلك: املبادرة/ ه
  .)١٨٩(وغريمها السريايف، سعيد وأبو النهاية يف اخلباز ابن وذكره الوقت يدخل

  :مىت اجلر حرف ووظائف معاين - ١/٦

 ألا هنا ذكرا وإمنا. واستفهاما شرا تكون الظروف، من اسم إا: املشهور
  :الشاعر كقول هذيل، لغة يف من مبعىن جر حرف

  )١٩٠(نِتيج هلُن خضٍر جلَِج مىت ترفعت مث البحر، ِبماء شربن

 وهناك ،)١٩١(كمه من: أي كمه، مىت أخرجها: كالمهم ومن جلج، من: أي
 وآخر. )١٩٢("كمي يف: أي: كمي مىت وضعته: يقال يف،: مبعىن: ومىت: "قال من
  .)١٩٤(للكسائي السيوطي نسبة األخري القول وهذا )١٩٣(وسط مبعىن جلج، مىت: قال

: حنو – غالبا – االبتداء: ومعناه أصلي جر فحرف مىت وأما: عباس حسن قال
 األوىل الصفحة ابتداء من أي العشرين، اية حىت األوىل الصفة مىت الكتاب قرأت
 احلروف على الكالم ينتهي هنا إىل االبتدائية، من مثل املعىن هذا تأدية يف فهي... 
  .)١٩٥("استعماهلا قياس مع اجلر، يف قليالً تستعمل اليت

 بلغة سلمنا إذا لكن الغالب، وهو ظرف مىت أن املشهور إن: القول وخالصة
 يف ومعىن ،)االبتداء (من مبعىن هي معاين ثالث حتتمل فإا جر فحر إا من هذيل
  .وسط ومعىن

  :ومذ منذ اجلر حرف ووظائف معاين - ١/٧

: فمنذ بينهما، اليت الوطيدة للعالقة واحد مطلب يف ومذ منذ بني اجلمع أثرنا
 أما واملشهور. مذ يف تقدم كما امسا، ويكون جر حرف يكون مشترك، لفظ

 مطلقا امسان مها: وقيل. بعدها ما ارتفع إذا وامسان بعدمها، ما اجنر اإذ حرفان،
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 كان وإن الساعة، منذ: حنو حاال، بعدمها ما كان إن ما اجلر على العرب وعامة
 قالوا: النهاية ويف الرفع، وقلّ فاجلر منذ أو اجلر، وقلّ فالرفع مذ، والكلمة ماضيا،
 كتاب يف جاء. )١٩٦("منذ مذ أصل: الواق إذا نظر، هذا ويف. حرفان ومذ منذ

 يف اجلارة باحلروف أشبه مذ: أن ذلك يف والعلة منذ على مذ تقدمي املائة العوامل
 يف أصل السكون ألن السكون؛ على مذ بىن وإمنا ... ومن عن: حنو احلروف عدد

 الزجاجي قال ،)١٩٧(حصني غري الفاصل إذ للميم إتباعا الضم على ومنذ البناء،
 زمان، على يدل اسم زمان،ومذ على دالة بعده، ملا خافض فحرف منذ أما: يضاأ

 أن اعلم: ذلك على زيادة املالقي وقال ،)١٩٨(فيه أنت ما وخيفض مضى، ما يرفع
 وإذا اسم، فهي مرفوعا كان فإذا خمفوضا، أو مرفوعا الزمان من بعدها ما يكون مذ
 أو تقديره يف ما أو الفعل من قبلها، مبا قتتعل جر حرف فهي خمفوضا بعدها ما كان
 اإلعرايب للجانب تأصيل فهذا ،)١٩٩(التقدمي من مرتبته عن أخر إن بعدها، ما رمبا

  .املعين اجلانب من أكثرهم

 للحاضر، جرمها وجوب على العرب أكثر: أن السابقة األقوال وخالصة
 على ضيللما مذ رفع وترجيح رفعه، على للماضي منذ جر ترجيح وعلى
 منذ جر أن كما. املاضي جر يف وخيتلفان احلاضر، جر يف فيشتركان ،)٢٠٠(جره

  : البيت عجز يف الشاعر قول حنو فاألول قليل، فهو مذ خالف على كثريا لألزمان

عبرفت وذُ آثاره عنأزمان م  

  :البيت عجز يف كذلك الشاعر قول الثاين ومن

  )٢٠١(.دهر ومذ حجج مذ أقوين

  :معانيها ومن ،)٢٠٢("سنني مذ السكان من خلون اهمعن"
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 من مبعىن فهما ماضيا معرفة – الزمان أي – كان أن: االبتداء من مبعىن/ أ
. )٢٠٤("اخلميس يوم منذ رأيته ما: "حنو ،)٢٠٣("الليلة منذ رأيته ما: حنو الغاية البتداء
  .)٢٠٥("اخلميس من أي

 املرادي وعند – زمان أي –)٢٠٦("احاضر كان إن: "يف مبعىن: يف مبعىن/ ب
 منذ رأيته ما: حنو ،)٢٠٧(الليلة منذ رأيته ما: حنو حالة معرفة: كان أن يف يكون
  .يومنا

 رأيته ما: حنو معدودا كان إذا: مجيعا وإىل من مبعىن: مجيعا وإىل من مبعىن/ جـ
  .)٢٠٨("أيام ثالث مذ أو عامنا، أو يومنا، مذ أو اخلميس، يوم مذ

 الذي الزمان على فيدخالن وإىل، من مبعىن فهما نكرة كان وإن: "املرادي لقا
 فيما يالحظ ما ،)٢٠٩("أيام أربع مذ رأيته ما: حنو وانتهاءه الفعل ابتداء فيه وقع
  .النحويني اختالف االستدالل، يف الشواهد، بعض استعمال تكرار ككل سبق

  : خالصة

 األصل؟ هو احلرفني أي النحاة راءآ واختلفت امسان، وقيل حرفان ومذ منذ -
  .العكس أم الثاين أصل األول

 معدودة محلتها، اليت فاملعاين وبالتايل االستعمال، القليلة اجلر حروف من يعدان -
  .مجيعا وإىل من ومعىن من، ومعىن يف معىن هي

 الزمتني هذين وعلى للماضي، جرمها يف وخيتلفان للحاضر جرمها يف يشتركان -
 .باملعدود فتتعلق مجيعا، وإىل ملن األخري املعىن أما ويف االبتداء، معىن فاختال مدار
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  الثاين املبحث

   واالستعمال القاعدة بني احلائرة اجلر أحرف

  تقسيمات وفيه

  .النحاة عند التناوب مفهوم: أوال -

  .اجلر حروف تناوب من النحاة موقف: ثانيا -

  .احلروف من غريها مع احلائرة اجلر أحرف تناوب: ثالثًا -

  النحاة عند التناوب مفهوم: أوالً

 العربية تقسيم إىل اإلشارة املفيد فمن معىن من التناوب إليه يشري ما حتديد قبل
  .املبحث هذا ضمن من التناوب ألن نظرا والتعدي اللزوم حيث من

: قسمني إىل تنقسم وتعديتها لزومها حيث من العربية األفعال أن املعروف
 دون الفاعل من يليه مبا يكتفي الذي هو الالزم الفعل. املتعدي والفعل الالزم الفعل
 جتاوزه وعدم فاعله على القتصاره القاصر بالفعل يسمى وقد به املفعول إىل حاجة
  )٢١٠(.بعده االسم إىل للوصول إياه

 يتعداه بل فقط) فاعله (مبرفوعه يكتفي ال الذي الفعل فهو املتعدي الفعل أما
 ااوز بالفعل يسمى وقد وجمرور، جار أو منصوب اسم من بعده ما إىل صللي

 احلديث سيدور الذي هو األخري وهذا. )٢١١(بعده ما االسم إىل فاعله لتجاوزه
  .حوله

 ثانيا قسما جعله فبعضهم اجلر حبرف املتعدي الفعل شأن يف النحاة اختلفت
. د ذهب وقد. الالزمة األفعال إىل ضمه وبعضهم ذكره، تقدم كما املتعدية لألفعال
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 وارور اجلار مع الفعل ألن: "وقال األرجح هو األول الرأي أن إىل ضيف شوقي
 – بالكالم زيد لفظ: "مثالً قلت فإذا به، املفعول على يقع كما ارور على يقع
 فمن. الكالم على واقعا اجلملتني يف – النطق أي – اللفظ كان الكالم، زيد لفظ

 والفعالن متعديا، الثانية ويف الزما األول اجلملة يف الفعل نسمي أن لتحكما
 املتعدي الفعل إىل وارور اجلار مع الفعل أضم جعلين ما وهو املعىن، يف متساويان
 مررت: مثل بالنصب الفعل مع وارور اجلار على العطف جيوز أنه ذلك ويؤكد
  .)٢١٢("وجعفرا فيه ورغبت وعمرا، بزيد

 الستار عبد أمحد منهم اآلخر بعضهم الرأي هذا خيالف ما إىل ذهب وقد
 الالزمة األفعال أقسام من قسم اجلر حبرف املتعدي الفعل أن يرى حيث اجلواري

 وبذلك املختلفة األزمنة يف تصرفه فيقل والزمن احلدث معىن بضعف يتسم ألنه
  )٢١٣(.واسطةب إال يتعدى فال واحلدوث، الفعلية من متكنه يضعف

 قاصر أصله الفعل أن "يرى حيث السامرائي إبراهيم. د الرأي هذا ويؤكد
  .)٢١٤("املتعدي إىل احلالة هذا من يصار مث الزم

 الفعل أنّ يف يشتركان أما إال التناقض من شيئًا الرأيني بني أن من الرغم على
 بواسطة به املفعول إىل ويتعدى فاعله يتجاوز مث الزما أصله كان اجلر حبرف املتعدي
 جيوز مبثال جاء ألنه املتعدية األفعال مع ضمه ضيف شوقي فالدكتور. اجلر حرف
 عند الفعل مسى أنه إىل باإلضافة السواء، على وحبرف بنفسه الالزم الفعل تعديه فيه

 ما حتديد ميكن فذلك. اللزوم هو فيه األصل أن يؤكد مما الزما باحلرف تعديته
 به مفعول إىل فاعله يتعدى الزم فعل إنه بالقول اجلر حبرف املتعدي لبالفع يقصد

 فاعله بعد االسم إىل معناه إيصال من يتمكن ال ألنه اجلر حروف من حرف بواسطة
  .بنفسه
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 الالزمة األفعال تعدية موضوعات من ذكره سبق كما اجلر حروف وتناوب
 من جر حرف بدل أو رآخ عن جر حرف نيابة إىل التناوب ويشري. اجلر حلروف

 – املثال سبيل على – ذلك ومن. بعض مكان بعضها احلروف استعمال أو آخر
µ ´ ³ ( :تعاىل قوله يف" إىل "حرف عن" الالم "حرف نيابة

¼ » º ¹ ¸ ¶(   )( :وقوله ،)٣٨: يسG F E D    ( 

 معناها ؤديت ال كما مكاا يف تأيت ال هنا األفعال به املتعدى الالم فحرف ،)٢: الرعد(
 إىل جتري: "التعدية تلك فتعين معناها وتؤدي" إىل "حرف عن تنوب وإمنا احلقيقي
  ".مسمى أجل إىل جيري "و ،"هلا مستقر

 الظاهرة هذه إىل اإلشارة يف عليه االعتماد ميكن حمدد مصطلح هنالك يكن ومل
 يسموا نم ومنهم بالتناوب يسموا من العلماء فمن العربية، اللغة يف النحوية
  )٢١٥(.واإلنابة بالتعاقب

 من نوعا الظاهرة هذه من إن إذ بالتناوب تسميتها إىل متيل الباحثة أن إال
\ [ ^ _ ` a ( :تعاىل قوله من يتضح كما احلروف بني التفاعل

g f e d c b ()( :وقوله )٢٥: الشورى / . -
  .)٨٧: يوسف( )   0 1 2 3 4 5 6

 من التوبة يقبل أي" (من "حرف عن تنوب ىلاألو اآلية يف" عن "حرف إن
 فتحسسوا أي" (عن "حرف عن األخرية اآلية يف" من "حرف تنوب حني يف) عباده
  .األخرى عن إحدامها" عن "و" من "حريف بني تناوب ذلك من ليتضح) يوسف عن
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  اجلر حروف تناوب من النحاة موقف: ثانيا

 كتب يف واسعا حيزا ضبع مناب بعضها اجلر حروف تناوب مسألة شغلت
 خيص إمنا) التناوب (موضوع أن الباحثني أذهان إىل ليتبادر حىت والنحاة اللغويني
 طريقة فيه تقدح ما بقدر شيئًا املوضوع أمر يف هذا يقدح وال. حسب اجلر حروف
 ال مسلمة أصبحت حىت شاعت) فرضية (على التناول هذا دعائم بنيت إذ تناوله؛
 هذه ومفاد ،)التناوب (موضوع دراسام عند ذكرها من لباحثنيوا للمؤلفني مناص

 حروف تناوب مسألة يف – والكوفيني البصريني – النحاة بني اخلالف (الفرضية
  ).اجلر

 أو مقدمة، طرحها أو الفرضية هذه عن احلديث من خيلو مؤلَّف يكاد فال
 هذا جزئيات من دتعقّ اليت األمور أكثر من األمر هذا ولعل عنه مناص ال مدخالً

 اجلواز أو املنع: إليهم املعزو لسان على بتفسريات القول إىل أدت ألا املوضوع،
 غري من وهذا فيها، واملبالغة التفسريات هذه تعدد إىل أدى مما ا، يقولو مل وهم
 عبد الدكتور يقول. حبثه أو املوضوع دراسة من املرجوة الغاية ضياع إىل أدى شك
 حومة يف أمره دخول) التناوب: يعين (قبوله يف اضطرام ووجه: "ياجلبور اهللا

 من بتأليف أحد خيتصه فلم الضمور إىل به دفع مما البصري الكويف اجلدل
  )٢١٦(".القدماء

 هذا يف النحاة آراء حقيقة على والوقوف االضطراب هذا متابعة ولدى
 أن تبني انتابه الذي الوهم وتصويب العزو، وتصحيح فيها، اخلالف حلسم املوضوع

 العزو طريقي ذكر خالل من املسألة هذه وسأعرض ذكروا، ما غري على األمر
  :أخرى جهة من والكوفيني والبصريني جهة، من وسيبويه اخلليل إىل اخلطأ

  :وسيبويه اخلليل إىل عزى ما: أوالً
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 ما قال أنه) هـ٧٤٥ ت (حيان أيب إىل )٢١٧(بابعري صاحل اهللا عبد الباحث عزا
  ".واخلليل سيبويه ا يقول ال احلرف عن احلرف نيابة: "نصه

  :والكوفيني البصريني إىل عزي ما: ثانيا

 تكون أا الكوفيون وزعم): "يف (اجلر حرف عن) هـ٣٨٤ت (الرماين قال

z y x w } | { ( :تعاىل قوله يف على مبعىن
  .)٢١٩("باا على) يف (يقولون والبصريون... )٢١٨( )  ~ �

 بعض عن بعضها ينوب ال اجلر أحرف أن البصريني مذهب: "هشام ابن وقال
 أقل ومذهبهم شاذاً ذلك جيعلون ال املتأخرين وبعض والكوفيون ... بقياس
 )٢٢١().هـ٧٤٩ ت (املرادي: أيضا هذا إىل ذهب وممن. )٢٢٠("تعسفًا

  .املتأخرين من )٢٢٢(والصبان

: منهم املعاصرين الباحثني من كبرية طائفة املدرستني إىل اخلالف نسب وقد
 ،)٢٢٥(السامرائي إبراهيم. ود ،)٢٢٤(املخزومي مهدي. ود ،)٢٢٣(االسكندري أمحد
 ،)٢٢٧(عواد حسن حممد والدكتور ،)اهللا رمحه ()٢٢٦(اجلواري الستار عبد أمحد. ود
  .وغريهم ،)٢٢٩(بابعري صاحل اهللا عبد. ود ،)٢٢٨(السامرائي صاحل فاضل. ود

 يكاد ال مسلمة فيها واستقر النحوي، الدرس يف شاع الذي الرأي إذن هذا
 هذه يف الصواب أن وأرى ذكرها، من خيلو) التناوب (موضوع تناول ممن مؤلّف
 من والكوفية البصرية،: املدرستني إىل عزوه ما غري واحلقيقة ذكروه، ما غري املسألة
  : يأيت مما حنو على سألةامل هذه يف األمر تفصيل وسأحاول. سيأيت كما خالف

 أن يثبت ما العني كتاب يف وجدت فقد وسيبويه اخلليل إىل نسب ما أما
  :الشاعر قول على تعليقًا العني يف جاء اجلر، أدوات بتناوب يقول كان اخلليل

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -١٤٤- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

   .....بالظهائر الفاتور يف واألكل

x w ( :تعاىل قال كما الفاتور، على: أي ،)الفاتور يف (وقوله
z y( ، النخل جذوع على: أي")٢٣٠(  

 هذه يف شيخه مذهب يذهب فهو سيبويه تلميذه أما اخلليل، خيص ما هذا
 احلروف بعض باختصاص تصرحيه على يقف الكتاب يف ألقواله فالقارئ املسألة،
: سيبويه قال. أخر معان تأدية إىل الكالم يف اتساعا خترج قد وإا فيها أصلية مبعان

 به، ودخلت بزيد، خرجت: قولك وذلك واالختالط، لإللزاق هي إمنا اجلر وباء"
 فهذا الكالم يف هذا من اتسع فما. بالسوط إياه ضربك ألزقت بالسوط، وضربته
  .)٢٣١("أصله

 بعض موقع األحرف بعض بوقوع القول يصرح وجدته وإمنا حسب هذا ليس
 اجلوع جعل جوع، نع أطعمه: قولك وذلك الشئ، عدا فَِلما) عن (وأما: "قال إذ

 وقد ... اللنب شهوة العيمة. العيمة عن سقاه قد: وقال. جاوزه قد له تاركًا منصرفًا
 من وسقاه عري، من وكساه جوع، من أطعمه: تقول أيضا، موقعها) ِمن (تقع

  .)٢٣٢("العيمة

 تكون وإمنا هذا، على فهي الكالم يف اتسعت وإن: (سيبويه قول من يستبان
 احلرف اتساع مسألة إىل يشري أنه). مثله وليس الشيء يقارب به ءجيا كاملثل
 واألمثلة قوله إن عليه يزاد. )٢٣٣(أخر معاين ليؤدي األصلي معناه عن خبروجه
  .مر ما حنو على بعض موقع بعضها األحرف بوقوع تتم له املضروبة
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 أي أن عن فضالً النصوص تثبتها املسألة، هذه يف البصرة شيخي رأي إذن هذا
 حبسب مبخالفتهما يصرح ومل ذكراه، ما خيالف رأي إىل يشر مل حق ال بصري عامل

  .تناولته اليت املظان يف للموضوع متابعيت

 يرى أنه) هـ١٨٣ ت (يونس عن صحاحه يف) هـ٣٩٨ ت (اجلوهري نقل
 أن يونس وزعم: "يقول فهو. بعض مناب بعضها اجلر حروف بتناوب القول
 ت (األوسط األخفش قال وذا. )٢٣٤("عليه يريدون أبيك، يف نزلت: تقول العرب

V U T S ( :وقال: "قال إذ. بالتناوب مصرحا أيضا) هـ٢١٥
] \ [ Z Y X W( )ا، )٣٧: إبراهيمأسكنت من ذرييت ناس ،

  .)٢٣٥("هو بالبصرة، وهو يف البصرة: كما تقول) واد(ودخلت الباء على 

  .اآلخر موضع أحدمها) الباء (و) يف (احلرفني بتناوب واضح ههنا فكالمه

 بعضها اجلر حروف نيابه جبواز فيه يصرح األخفش احلسن أيب رأي إذن هذا
 )٢٣٦(.احلرفني بني املعىن تقارب يشترط كان وإن املربد رأي وهو. بعض مناب
 شرط على التناوب، جتويز يف البصرة علماء من سبقه من السراج ابن ووافق
 بني التناوب جواز يف جىن ابن اشترط كما )٢٣٧(.املتناوبني رفنياحل بني املعاين تقارب
  )٢٣٨(.إليه الداعي املسوغ وجود احلروف

 رأيهم أن األمر وخالصة )٢٣٩(.املسألة هذه يف البصريني رأي حقيقة إذن هذه
  :أمرين على استقر فيما

 عند ذلك رأينا ما حنو على قيد أو شرط غري من مطلقًا بالتناوب القول: أوهلما -
 .واألخفش وسيبويه ويونس اخلليل
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 السياق مقتضيات ودواعي املعاين، تقارب بقيد مشروطًا بالتناوب القول: واآلخر -
 .جىن وابن السراج، وابن املربد، رأي من مر ما حنو على ذلك، إىل واحلاجة

 فيها أجازوا اليت املواضع يف األمر حيملوا مل أم مرت اليت أقواهلم من ويستبان
  .إليهم ذلك عزي كما الشذوذ حممل اإلنابة

 تقاربت إذا احلروف يف التناوب جواز فهو املسألة هذه يف الكوفيني رأي أما
  .)٢٤٠(إليه الداعي املسوغ ووجد املعاين

 فرق مثة ليس أن القرآنية والشواهد باألمثلة مسندةً آنفًا عرضه مر مما خنرج
 مناب بعضها احلروف إنابة جتويز (املسألة ههذ يف والكوفيني البصريني النحاة بني
 فيها اخلالف إليهم عزا من وهم يتبني وبذلك) بعض

  احلروف من غريها مع احلائرة اجلر أحرف تناوب: ثالثًا

 أيضا تشري وإمنا ذكره، تقدم كما فقط معانيها إىل احلائرة اجلر أحرف تشري ال
 يف أسهب ال ولكي نها،ع وتنوب أخرى حروف معاين إىل معينة سياقات عند

 هلذه أمناذج فقط) عن على، إىل، (وهي حروف ثالث على اقتصر البحث موضوع
  :والشعرية القرآنية باآليات االستدالل مع الظاهرة

  :األخرى احلروف مع وتناوا إىل -١

  :والباء إىل -

! " # $ ( :تعاىل قوله ذلك ومثال: الباء مناب إىل تنوب
 ألن) إىل (دخلت إمنا: فقال األخفش خرجها وقد )١٨٧: البقرة(   )% & ' )

 رفث يقول وإمنا نسائكم، إىل اإلفضاء قال فكأنه واحد، واإلفضاء الرفث معىن
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 يف الباء مكان يف) إىل (من جيوز ما كنحو عندي وذا. امرأته إىل يقال وال بامرأته،
 بأن إيذانا حبهصا موقع احلرفني أحد فتوقع تتسع قد العرب إن مث. )٢٤١("مكاا
  .معناه يف هو ما مع املعتاد باحلرف معه جئ فلذلك اآلخر ذلك معىن يف الفعل هذا

  ):حىت (و) إىل (-

 كذا إىل كذا من تقول الغاية، البتداء فمنتهى إىل وأما: "الكتاب يف جاء
: تقول ،)إىل (معىن يف) حىت (ألن لألخفش؛ القرآن معاين ويف )٢٤٢("حىت وكذلك

 )    U T S R Q P( :تعاىل وقوله ،)٢٤٣("الليل إىل أي الليل حىت أقمنا
  .الليل حىت: أي )١٨٧: البقرة(

 )عند (و) إىل (-
٢٤٤(اهلذيل كبري أيب كقول عند موافقة) "إىل (معاين من املرادي عد(:  

بيلَ ال أَماِب إلَى سبِذكِْرِه الشى  وهأَش حيِق ِمن إلَيِل الرلْسّالس  

  )٢٤٥("عندي :أي

  ):يف (و) إىل (-

  : )٢٤٦(طرفة قول يف وقال): "النحو يف األصول (يف جاء

  املُصمِد الرفيع البيِت ِذروِة ِإلَى تالِقي اجلَميع احلَي يلْتِق وإنْ

. ( :امسه عز قوله وكذلك: "اخلصائص يف وجاء )٢٤٧()"يف (مبعىن) إىل (إن
 ملا لكنه كذا، يف لك هل: تقول إمنا وأنت )١٨: النازعات( )   / 0 1 2 3 4
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 أن إىل وأرشدك أدعوك تقديره صار وسلم عليه اهللا صلى منه دعاء هذا على كان
  )٢٤٨(".تزكى

  ):الالم (و) إىل (-

¼ ( :بقوله مالك ابن مثله الالم، موافقة): "إىل (معاين من املرادي ذكر
À ¿ ¾ ½  ()تعاىل وبقوله صل،األ هي هذا يف الالم ألن )٣٣: النمل: 

)Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ()٢٥: يونس(.  

 أصلها، على الغاية، النتهاء َّمعجغُّٱ: تعاىل قوله يف) إىل (بعضهم وقال
  )٢٤٩("إليك منته واألمر واملعىن

  ):مع (و) إىل (-

: عمران آل( )  È Ç Æ Å Ä Ã( :تعاىل قوله هذا يف األمثلة أشهر

  .)٢٥٠("حسن وجه وهو اهللا، مع أنصاري من: لونيقو املفسرون: "الفراء قال )٥٢

 يف تعين) مع (أن إىل ال الفراء إليه أشار الذي املفسرين قول جىن ابن ورد
 ألن تفسريهم جاز وإمنا معه، سرت مبعىن زيد إىل سرت: يقال ال ألنه ،)إىل (اللغة
 صاريأن من قال فكأنه اهللا إىل نصرته يف انضموا فقد أنصار له كان إذا النيب

 من آخر موضع يف وقال)٢٥١("حمالة ال معه فهو اهللا إىل انضم فإذا اهللا إىل منضمني
 تكون املعىن ذا إا: فارس ابن وقال )٢٥٢(اهللا، إىل نصريت يف ينضاف
  )٢٥٣(.لالنتهاء

  ):من (و) إىل (-

  )٢٥٤(:أمحر ابن كقول لالبتداء أي) من (موافقة): "إىل (معاين من املرادي ذكر
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  أمحرا؟ ابن إيلَّ يروي فال أَيسقي  فَوقَها بالكُوِر عاليت وقَد ولُتقُ

 التضمني على وخرج. مالك ابن وتبعهم والقتيب الكوفيني قول هذا مين، أي
  .)٢٥٥("الرواء إىل يأيت فال: أي

  :اجلر حروف مع) على (تناوب -٢

  ):الباء (و) على (-

 قول وأما: "اخلصائص يف جىن ابن وقال )٢٥٦("به أي عليه، ظفرت "ذلك من
  :اآلخر

  األبحِر ِبسيِف كاظمٍة أهِل ِمن دائٍب دلِيٍل علَى املَِطي شدوا

 على املطي شدوا أي املضاف حذف على أنا عندي وهو. بدليل: معناه فقالوا
 على يدل دليل لفظ ألن شيئًا؛ هنا حذفه وقوى. املضاف فحذف دليل، داللة

 سر يف الضمري من عندي هذه) على(و. اهللا اسم على سر: كقولك ووه. الداللة
 سر (قال كأنه حىت مبحذوف متعلقة لكنها الفعلني، هلذين موصلة وليست وشدوا،
  )٢٥٧().باحملذوف (يتعلق ضمري إذا الظرف ففي ،)اهللا اسم على معتمدا

  ):عن (و) على (-

 وناس. القوس عن رميت يقول زيد أبا مسعت: عمرو أبو قال "الكتاب يف جاء
  :وأنشد. عليها رميت: يقولون

)٢٥٨(وإصبع أذْرِع ثالثُ وهي أَجمع فَرع وهي علَيها أَرِمي
  

 كما ،)على (دخلت ولذا القوس يعلو السهم أن على عصفور ابن وخرجه
  .)٢٥٩(جياوزها السهم ألن) عن (تدخل
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  ):عند (و) على (-

¬ ® ¯ ° ± ( :تعاىل اهللا قال: ندع مكان وتكون: "اهلروي قال
  )٢٦٠(".عندي أي )١٤: الشعراء(   )²

  ):يف (و) على (-

! " # $ % ( :تعاىل اهللا قال يف، مكان تكون: "اهلروي قال
 أي) فالن عهد مع أتيته (ويقال. سليمان ملك يف أي )١٠٢: البقرة( )   & ' )

  :األعشي قال. فالن عهد يف

  فَاعبدا واهللا الشيطَانَ نعبِد ولَا    والضحى اِتالعِشي ِحني على فَصلٌ

) يف (مبعىن جعلوها أم إىل عصفور ابن وذهب )٢٦١("العشيات حني يف أي
 تقول، فهو باطل، تلته ما ألن تتقول مبعىن إا وقال تقول، مبعىن عندهم تتلو ألن

  .)٢٦٢("بعلى يتعدى وتقول

  ):الالم (و) على (-

 عليك، وهذا لك، هذا: يقولون تراهم أال: "اخلصائص يف جىن ابن قال
  :قالت تكرهه، فيما وعلى تؤثره، فيما الالم فتستعمل

  )٢٦٣(لَها وإما علَيها فَإما    آلٍة علَى نفْسي سأَحِملُ

  ):من (و) على (-

 )٢: املطففني(  )© ª » ¬ ® ¯(: وجل عز وقوله: "الفراء قال
 حق ألنه املوضع؛ هذا يف) من (و) على (تعتقبان ومها لناس،ا من اكتالوا: يريد
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 اكتلت: قال وإذا عليك، ما أخذت: قال فكأنه عليك، اكتلت قال فإذا عليه،
 التحامل معىن تضمني على الكشاف ويف. )٢٦٤("منك استوفيت: كقولك فهو منك،

 ادةإلف الفعل على املفعول ويقدم بيستوفون) على (تعلق على وجيوز عليهم،
  .)٢٦٥("هلا فيستوفون أنفسهم فأما خاصة الناس على يستوفون أي اخلصوصية

  :اجلر حروف مع) عن (تناوب -٣

  ):الباء (و) عن(

 )  + , - .( :تعاىل قوله ذلك مثال. )٢٦٦(الباء مكان عن تكون

: تقول والعرب: "اهلروي قال )٢٦٧("باهلوى ينطق ما أي: "عبيدة أبو قال. )٣: النجم(
 معىن على للداللة مالك ابن به ومثل )٢٦٨("بالقوس رميت أي القوس، عن رميت

 )٢٧٠(القيس امرئ بيت من جبزء أيضا اهلروي واستشهد ،)٢٦٩()عن (يف االستعانة
  :وهو كامالً املالقي أورده

ّدصِدي تبوت نقى أسيِل عتتٍة  وِش ِمن ِبناِظرحةَ ورجطِْفِل وم  

  )٢٧١(.بأسيل أي

  ):بعد (و) عن (-

 قليل، بعد أي )٤٠: املؤمنون(َّجلحلخلملهلُّٱ: تعاىل كقوله بعد مبعىن وتأيت: "الرماين قال
  :الشاعر وقال

  )٢٧٢(ِحيال عن واِئل حرب لَِقحت    ِمين النعامِة مربطَ قَربا

  ):على (و) عن (-

  : قوله حنو على مبعىن وتأيت: "الرماين قال
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  فَتخزوين دياين أَنت وال عني،     حسٍب ِفي أَفْضلْت ال عمك ابن الِه

  )٢٧٣(".على أراد

 فيبخل يسأل الذي ألن قال. عليه واألصل عنه خبل ومنه: مالك ابن قال: "و
 جديرا فكان ثقل معىن) ِخبل (ففي احلاجة، ثقل إىل مضافًا اخليبة، ثقل السائل حيمل
  )٢٧٤()"على (بـ التعدية يف يشاركه بأن

  ):يف (و) عن (-

  :الشاعر كقول" يف مبعىن تكون أن "عن معاين من أن املرادي ذكر

  وانيا الرباعة، محِل عن والتك،  لقيتهم حيثُ القوِم، سراةَ وآِس

 بـ) وىن (تعدية: النحويني بعض وقال. الكوفيني قول هذا. الرباعة محل يف أي
 ااوزة، فاملعىن اهللا ذكر عن وىن: قلت إذا أنك بينهما والفرق. ثابتة) عن (و) يف(

 فتور فيه وحلقه بالذكر، التبس فقد اهللا ذكر يف وىن قلت وإذا. يذكره مل وأنه
  )٢٧٥(".وأناة

  ):من (و) عن (-

\ [ ^ _ ` a ( :تعاىل اهللا قال من، مكان تكون: "اهلروي قال
g f e d c b( )٢٧٦("عبادة من أي )٢٥: الشورى( 

 ،)من (معىن متضمنة فااوزة وزيادة،) من (معىن فيه) عن (أن إىل رجايناجل ويذهب
 فقد الغاية ابتداء معىن تصور فإذا. منها الرمي مبتدأ كان أي القوس عن فرميت
 خمصوص فهو فيه الزما التعدي اتضاح يكون أن إما واملوضع بينهما، املناسبة حصل
 يكون ال أن وإما. فقط التعدي موضع اهذ ألن زيد؛ من الذين أديت: جيوز فال بعن
 العيمة وعن ألجلها، أي العيمة من سقاه حنو) عن (و) من (فيه فيجوز الزما ذلك
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 فال). عن (يتجاوز فال للمجاوزة مناسب غري املوضع يكون أن وإما عنها أزاله أي
 وإمنا صاحبه من انفصل أحدمها أن تقصد ال ألنك عمرو، عن أفضل زيد: تقول
 جماوزة عمرا جاوز أنه ترد ومل الزيادة يف املوضع هذا من بدأ زيد فضل أن املعىن

  )٢٧٧(.القوس السهم

  اخلامتة
  :الدراسة هذه إليها توصلت اليت النتائج أهم نوجز يلي وفيما

 قسم هي اليت – اجلر حروف على أطلقت اليت النحوية املصطلحات تعدد إن -
 دورها ويوضح. اجلملة إطار يف لدقيقةا مرتلتها إىل يشري – الكلمة أقسام من
 .السياقي الربط يف اهلام

 حيث من النحويني بني خالف فيها وقع اجلر، أحرف من مثانية البحث تناول -
 إىل،: هي األحرف وتلك النوعني، بني مجعها أو االمسية أو احلرفية مالزمتها
،هذه من حرف كل ويف ومنذ، ومذ ومىت، والكاف، وعن، وعلى، ورب 
 الذي احلرف يف النحويني من فريق كل مذهب الباحثة عرضت الثمانية األحرف

 رد وما ا، احتجوا اليت واحلجج ا، استدلوا اليت واألدلة البحث، موضوع هو
 من واختارت ساقوها، اليت األقوال الباحثة وناقشت اآلخر، الفريق به عليه

 األحرف يف منهم قوم هبمذ تلتزم أن دون غريه، من أقوى رأته ما املذاهب
 .كلها

 حىت الكالم أجزاء لربط تستخدم أدوات اجلر حروف أن إىل البحث توصل -
 .املعىن تفاصيل تتضح
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 يف توظيفها خالل من تظهر داللية: وظيفتان اجلر حلروف أن للبحث اتضح -
 احلديث، يف ومغزاها معناها وتبني بدقة السياقية الداللة حتدد فهي النصوص
 أو ظاهرا بناء مبنية حروف هي اجلر حروف مجيع أن حيث من يةحنو ووظيفة
 .مقدرا

 يتعدى بل عليه، بالدخول خيتص الذي االسم يف اجلر حروف عمل يقتصر ال -
 أو فعل من التركيبية الوظائف باقي وبني بينها عالقة لوجود التركيب إىل أثرها

 .بالتعلق تسمى عالقة إطار يف تقديرا أو لفظًا يشبهه ما
 ما أو مضمرا أو ظاهرا أكان سواء باالسم التركيب يف عمالً اجلر حروف ختتص -

 .عنه ينوب
 على ا يستدل اليت القرائن دور العربية التراكيب يف اجلر حروف يؤدي -

 وهي مجيعا، وتشملها املعنوية بالقرائن وتعرف النحوية الوظائف من جمموعة
 أخص معنوية قرائن عنها تتفرع ربىك معنوية قرينة أو كربى، سياقية عالمة
 املفعول على وتدل غائية وقرينة به، املفعول على وتدل حنوية قرينة وهي منها،

  .فيه املفعول على وتدل ظرفية وقرينة ألجله،

 يف والكوفيني البصريني النحاة بني فرق مثة ليس أن البحث هذا خالل من اتضح -
 إليهم عزا من وهم يتبني وبذلك) عضب مناب بعضها احلروف إنابة جتويز (مسألة
 .فيها اخلالف

 كتب يف موقعها هلا كان وقد العربية، اللغة يف املهمة الظواهر من التناوب إن -
 من بالبالغة وصلتها واللفظ، التركيب جهة من بالنحو فصلتها والبالغة، النحو
 .املعىن جهة
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 احملققون عليه اعتمد ذال املعىن، يف التوسع أبواب من واسعا بابا التناوب كان -
 .التعبري يف ودقتها العربية، مسات إبراز يف العلماء من

 يف يبدو وما ألفاظها، اختيار يف العرب لدقة موجزا بيانا البحث هذا يف إن -
 .كبريا تنوعا طياته يف حيمل قد متطابقًا ظاهره

 إليه جلأ حوي،الن التعليل أبواب من واسعا بابا به القائلني عند التناوب كان -
 .بياا تقدم وقد النحوية، املسائل من كثري يف النحاة

 للحرف فيكون األخرى، مكان الواحد فتحل تتناوب مجيعها اجلر حروف إن -
 .ومجاالً بيانا النص يزيد مما وهذا واحد آن يف معنيني

 معناه وله احلرف يرد إذ القرآين البالغي اإلعجاز صور من صورة التناوب إن -
 وحقيقة معىن على يدل اخلارجي الوضع فيكون أخر، حرف معىن يستعري أنه إال

 األفكار لتتعدد واسعا النص أفق جيعل وهذا آخر معىن على تدل احلرف
 .واملعاين

 قوله ففي يستعار، أن جيب الذي احلرف معىن حتديد يف كبري أثر السياق إن -
 خرج لذيا احلرف يكون أن يستوجب النص فسياق َّجئحئخئمئُّٱ: تعاىل
 .فيه ال الشئ على يكون الصلب ألن) على (هو) يف (احلرف ملعناه

 سواء األحكام من مجلة عليه تنبين الذي النص فهم يف كبري أثر للتناوب إن -
 املعىن حقيقة عن الكشف هو الدراسة هذه فوائد فمن عقائدية أو فقهية كانت
 يف األساس ميثل رهبدو الذي النص فهم على بأخر أو بشكل يؤثر مما للتناوب
 .اإلسالمية األحكام بيان
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 إىل أشار فقد التناوب معىن بيان يف والريادي الكبري الدور التفسري لعلماء إن -
 تناوب مواطن إيضاح يف بينوه ما على اعتمد الذين املفسرين من مجلة حقيقته
 .القرآن يف اجلر حروف

 أهل ذلك إىل رأشا كما اجلمود صفته من الذي للحرف أعطى التناوب إن -
 لتتعدد املعاين بني ينتقل نراه إذ واملرونة اإلنسيابية من حالة أعطاه النحو

 .احلرف إليها يشري اليت الدالالت
 إذ مكانه آخر أسلوب أي يوفرها أن ميكن ال اجلمالية من حالة يوفر التناوب إن -

 فيكون ة،واسع مجالية أفقًا للنص لترسم اجلر حلروف املتعاورة املعاين تتناغم
 بتعدد ميتاز الذي القرآين النص مجالية إىل تضاف مجالية صورة احلروف تناوب

 .فيه البيانية الظواهر
*  *  

  التوصيات
 احلرفية بني احلائرة اجلر حلروف دراسة من الباحثة به قامت ما ضوء على
  :يلي مبا الباحثة توصي نتائج، من هلا ظهرت وما واالمسية،

 الكلمة أقسام من مستقل كقسم إليه والنظر جلرا حروف موضوع تناول -١
 .هلما رديفًا وليس والفعل االسم مثل مثله العربية،

 لنا تبني وقد النحوية، التسمية من بدالً للحروف اللغوية التسمية استخدام -٢
 تشترك احلروف كل ألن النحوية؛ التسمية مشول وعدم اللغوية، التسمية مشول

 .حنوية بوظائف قيامها يف تشترك الو هلا، لغوية معان وجود يف
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 بدالالا، عنيت اليت الدراسات ألن اجلر، حروف دالالت بدراسة اإلعتناء -٣
 تقتصر املصنفات وأكثر ناقصة، حد تزال ال البحث أيدي نقله فيما ووظائفها

 بداعي وأما االختصار بداعي أما شواهد، من النحاة عليه أمجع ما تناقل على
 اليت والوظائف الدالالت املقابل يف وتبقى العقد أو اللغوي اخلالف عن البعد
 وبضاعة مقل جهد إال هذا وما. ودراسة جلمع خاصية يف اجلماع عليها يسري مل

 .الكمال عن تبعد مزجاة
 :املثال سبيل على منها الدراسات من مزيد إجراء -٤

 مسلّم هو هل واحلرف، والفعل االسم على العربية الكلمة أقسام حصر -
 مدى عن وميحص يتفقده أن دون األولون ذكره ملا وتقليد حتكم جمرد هو أم ه؟ب

 .الدراسة من ملزيد جمال ذلك ويف اآلخرون؟ صحته
 ويف اجلر؟ حروف تؤديها اليت – اإلعرابية غري – النحوية الوظائف هي ما -
 .والدراسات البحوث من ملزيد جمال ذلك

  

  

  

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -١٥٨- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  واهلوامش املراجع

 حممد أمحد: حتقيق املالقي، النور عبد بن أمحد اإلمام املعاين، حروف حشر يف املباين رصف .١
 .٢٤ص ط،.د دمشق، العربية، اللغة جممع اخلراط،

 م،١٩٨٧ = هـ١٤٠٧ ،٣ط للكتاب، العامة املصرية اهليئة جىن، البن اخلصائص، .٢
١٠/٣٣. 

 .٣/٢١٠ ،)معهما والفاء والراء احلاء باب (الفراهيدي، أمحد بن للخليل العني، معجم .٣
 دار حجازي مصطفى: حتقيق الزبيدي، مرتضى حممد القاموس، جواهر من العروس تاج .٤

 .١٦٧ص للرازي، الصحاح، وخمتار. ١٢٨/ ٢٣ م،٢٠٠١ ،١ط لبنان، اللبناين، الكتاب
 .٩/٤٢: العرب لسان .٥
 الكويت، اجلامعية، املعرفة، دار ياقوت، حممود القرآن، يف والتطبيق التعليمي النحو .٦

 .٨٨٣ص ،م١٩٩٩
 العلمية، املكتبة الفيومي، املقري بن حممد بن أمحد الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح .٧

 .٤٩٨/ ٢ص ت،. د ط،. د بريوت،
 .١/٥١٧ ،)ف ح، (للجوهري، اللغة، مجهرة .٨
 .١١ اآلية احلج، سورة الكرمي، القرآن .٩

 .١٣٤٢ ،٤ ،)حرف (مادة للجوهري، العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح .١٠
 ورواه ،)٣٢١٩ (حديث ،٤/١١٣ج. املالئكة ذكر باب للبخاري، اخللق، بدء كتاب .١١

 حديث ،١/٥٦١ج أحرف، سبعة على القرآن أنزل باب القرآن، فضائل كتاب يف أيضا
)٤٩٩١.( 
 القاهرة للكتاب، العامة املصرية اهليئة هارون، حممد السالم عبد: حتقيق سيبويه، الكتاب، .١٢

 .١/١٢:ص م،١٩٧٧
 الدجوي، مطابع ،١ط الشمسان، إبراهيم أوس أبو العرب، النحاة عند الشرطية اجلملة .١٣

 .٥٧/ص ،١٩٨١ القاهرة
 .٢٣/١٢٨ ،)ف ح، (مادة للزبيدي، العروس، تاج .١٤
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 ).جرر (مادة م،١٩٥٥ بريوت، منظور، ابن العرب، لسان .١٥
 ،م٢٠٠١ عمان، القومي، املركز فليح، أمحد / حنوية دراسات: ومعانيها اجلر حروف .١٦

 .١٦-١٥/ص
 أوضح حتقيق إىل السالكني عدة كتاب ومعه مالك، ابن ألفية إىل املسالك أوضح .١٧

 .١هامش ،٣/٣ج ت،. د بريوت، الفكر، دار احلميد، عبد الدين حميي حملمد املسالك،
 .٢/١٦٧ البخاري، الدين عالء البزدوي، أصول شرح األسرار كشف .١٨
 .١هامش ،٣ص ،٣ج املسالك، أوضح .١٩
 .٢/١٦٧ البخاري، الدين لعالء األسرار، كشف .٢٠
 سامل العال عبد: وشرح حتقيق السيوطي، الدين جلالل اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع .٢١

 .١٥٣ص ،٤ج م،١٩٧٩ = هـ١٣٩٩ الكويت، العلمية، البحوث دار مكرم،
 .٢/٤٣١ عباس، حسن الوايف، النحو .٢٢
 عامل القاهرة، نيب،املت مكتبة ،)هـ٦٤٣: ت (علي بن يعيش البن املفصل، شرح: ينظر .٢٣

 .٩ص ،٨ج بريوت، – الكتب
 اللسان حسان، متام. د واحمللي، التقديري: واإلعرابني العامل وإطراح النحوية القرائن .٢٤

 .٣٣ص م،١٩٧٤ = هـ١٤٩٣: األول اجلزء عشر، احلادي الد العريب،
 م،١٩٨٣ ،للكتاب العامة املصرية اهليئة حسان، متام. د ومبناها، معناها العربية اللغة .٢٥

 .١٢٥ص
 ت(               الزخمشري عمر بن حممود القاسم أليب اإلعراب، صنعة يف املفصل: ينظر .٢٦

 هـ،١٣٢٣ سنة طبعة عن بريوت اجليل، دار مصورة ،٢ط النعساين، بعناية ،)هـ٥٣٨
 الشركة) هـ٦٨٦ (االستراباذي احلسن بن حممد النحو، يف الكافية وشرح. ٣٨٣ص

 ،٢ج بريوت، – العلمية الكتب دار مصورة هـ،١٣١٠ سنة ،العثمانية الصحافية
 .٣١٩ص

 .٢١ص فليح، أمحد ومعانيها، اجلر حروف .٢٧
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 عبد الدين حميي حممد: حتقيق األنصاري، هشام ابن مالك، ابن ألفية إىل املسالك أوضح .٢٨
 .٥٥ م،١٩٩٦ بريوت، ،٥ط احلميد،

 .١٨٧ – ١٨٦ ص فضل، عاطف الوظيفي، النحو .٢٩
 الكتب دار: بريوت األساتذة، من جمموعة: حتقيق األندلسي، حيان يبأل احمليط، البحر .٣٠

 .١٧٤ – ١٧٣ص ،٦ج ،١٩٩٣ العلمية،
 قباوة، الدين فخر. د: حتقيق املرادي، قاسم بن احلسن املعاين، حروف يف الداين اجلىن .٣١

 .٢٤٥ – ٢٤٤ص م،١٩٧٣ العربية، املكتبة: حلب فاضل، وندمي
 ،١٩٨٥ الرسالة، مؤسسة: بريوت الدايل، حممد. د :حتقيق قتيبة، البن الكاتب، أدب .٣٢

 هشام البن األعاريب، كتب عن اللبيب مغىن ،٣٨٩ص الداين واجلىن ،٥١٢ص
 ١ج ،١٩٨٩ الفكر، دار: دمشق اهللا، محد وحممد املبارك مازن. د: حتقيق األنصاري،

 .٧٩ص
 أمحد لستارا عبد: حتقيق السكري، احلسني بن احلسن سعيد أليب اهلذليني، أشعار شرح .٣٣

 .١٠٦٩ص ،٣ج م،١٩٦٣ العروبة، دار مكتبة: القاهرة فراج،
 القلم، دار: دمشق هنداوي، حسن. د: حتقيق األندلسي، حيان أليب والتكميل، التذييل .٣٤

 ١ج اللبيب ومغىن بعدها، وما ١٦٢ص ١١ج م،١٩٩٧ إشبيليا، كنوز: والرياض
 .٧٨ص

 ت،.د هجر، دار التركي، اهللا عبد .د: حتقيق الطربي، جرير بن حملمد الطربي، تفسري .٣٥
 شليب، اجلليل عبد. د: حتقيق للزجاج، وإعرابه، القرآن ومعاين ،٤٤٤ – ٤٤٣ص ٦ج

 أمحد بن لعلي البسيط، التفسري ،٤١٦ص ١ج م،١٩٨٨ الكتب، عامل: بريوت
 اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة: الرياض األساتذة، من جمموعة: حتقيق الواحدي،
 .٢٨٦ – ٢٨٤ص ٥ج ،هـ١٤٣٠

 النجار، علي وحممد جنايت يوسف حممد: حتقيق الفراء، زياد بن ليحىي القرآن، معاين .٣٦
 .٢١٨ص ١ج م،١٩٥٥ املصرية، الكتب دار القاهرة،

 .٥٢ اآلية عمران، آل سورة الكرمي، القرآن .٣٧
 .٥١٥ص الكاتب، أدب .٣٨
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. ود السيد، الرمحن عبد. د: حتقيق الدين، بدر وابنه مالك، البن التسهيل، شرح: ينظر .٣٩
 والتذييل ،١٤٢ – ١٤١ص ٣ج م،١٩٩٠ للطباعة، هجر: اجليزة املختون، حممد

 .١٦٣ : ١١ص والتكميل
 دار: بريوت الثبييت، عياد. د: حتقيق الربيع، أيب البن الزجاجي، مجل شرح يف البسيط .٤٠

 .٣٨٩ص الداين، واجلىن ،٨٤٧ – ٨٤٦ص ٢ج م،١٩٨٦ اإلسالمي، الغرب
 .٨٤٦ص ٢ح الزجاجي، مجل شرح يف البسيط .٤١
 .١٥٧ : ١ص اللبيب، مغىن .٤٢
 أمحد: عليه وعلق صححه الدماميين، بكر أيب بن حملمد اللبيب، مغىن على الدماميين شرح .٤٣

 .٢٩٤ – ٢٩٣ ص ١ج م،٢٠٠٧ العريب، التاريخ مؤسسة: بريوت عناية، غزو
 .٤٧١ص ٢ج م،١٩٨١ املعارف، دار: القاهرة حسن، عباس الوايف، النحو .٤٤
 .٤٧٦ – ٤٧٠ص الداين، اجلىن .٤٥
 .٤٢٧ الداين، واجلىن ،١٥٣ : ١١ والتكميل، التذييل .٤٦
 .١٥٤ : ١١ والتكميل، التذييل .٤٧
 العربية، اللغة جممع: دمشق امللوحي، املعني عبد. حتقيق اهلروي، حممد بن علي األزهية، .٤٨

 .٢٠٣ص ،١٩٧١
 الداين، واجلىن ،١٥٦ – ١٥٥ : ١١ والتكميل، التذييل يف هلؤالء منسوب القول هذا .٤٩

 .٢٣٠ص يف أيضا خروف البن ونسب. ٤٧٣ص
 على الكالم يف السالك ومنهج ،٨٤٩– ٨٤٨ : ٢ الزجاجي، مجل شرح يف البسيط .٥٠

 م،١٩٤٧ نيوهافن،: أمريكا جليزر، سيدين: حتقيق األندلسي، حيان أليب مالك، ابن ألفية
 ".لشاردا رد "كتابه يف هذا إىل ذهب الطراوة ابن أن على نص وقد ،٢٣١ص ،١ج

   والتكميل، التذييل: وينظر ،٨٤٩ : ٢ الزجاجي، مجل شرح يف البسيط .٥١
١٥٨ – ١٥٧: ١١. 

 .١٥٦ : ١١ والتكميل، التذييل .٥٢
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 وزارة بغداد، جناح، أبو صاحب. د: حتقيق عصفور، البن الكبري، الزجاجي مجل شرح .٥٣
 .٤٨٥ ،٤٨٠ ص ،١ج م،١٩٨٠ األوقاف،

 املصرية اهليئة: القاهرة هارون، السالم عبد: حتقيق سيبويه، عثمان بن عمرو الكتاب، .٥٤
 .بعدها وما ٢٣١ص ،٤ج م،١٩٧٧ للكتاب، العامة

 .٤٧٣ص الداين، واجلىن ،٨٥٠ – ٨٤٩ : ٢ الزجاجي، مجل شرح يف البسيط .٥٥
: القاهرة الصرييف، كامل حسن: حتقيق املتلمس، املسيح عبد بن جلرير املتلمس، ديوان .٥٦

 .٩٥ص ،١٩٩٧ والنشر، للطباعة املصرية الشركة
 .٣٨ : ١ الكتاب، .٥٧
 ومغىن ،٤٧٥ – ٤٧٤ ص الداين، واجلىن ،١٥٧ – ١٥٦ : ١١ والتكميل، التذييل .٥٨

 .١٥٢ : ١ اللبيب،
 .١٦ اآلية األعراف، سورة الكرمي، القرآن .٥٩
: الكويت فارس، فائز. د: حتقيق األوسط، األخفش مسعدة بن لسعيد القرآن، معاين .٦٠

 .٢٩٥ : ١ ،١٩٨١ العصرية، املكتبة
 .٨٣ – ٧٦ : ٣ والتكميل، التذييل يف املسألة هذه ينظر .٦١
 عضيمة، اخلالق عبد حممد: حتقيق للمربد، واملقتضب، ،٢٣١ : ٤ ، ٢٦٨ : ٣ الكتاب، .٦٢

 الشريازيات، واملسائل ،٥٣ : ٣ م،١٩٦٣ اإلسالمية، للشؤون األعلى الس: القاهرة
 حممد إبراهيم. د: قيقحت احلاجب، البن املفصل، شرح يف واإليضاح ،١٠٩ – ١٠٨: ١

 ،١٤٠ : ٣ التسهيل، وشرح ،١٤٩ : ٢ م،٢٠٠٥ الدين، سعد دار: دمشق اهللا، عبد
 ١٥٥ : ١: اللبيب ومغىن ،١٥٨ – ١٥٢ ،١٥٠ ،١١٤ : ١١: والتكميل والتذييل

 ،١٥٣ –١٥٢: ١١ والتكميل، التذييل يف التالية الشعرية الشواهد: وينظر ،١٥٧ –
 .١٥٦: ١ اللبيب، ومغىن

: حتقيق خروف، البن الزجاجي، مجل وشرح ،٢٠٣ص واألزهية، ،١٠٠١ : ٢ امل،الك .٦٣
 حيث ،٤٨٥ : ١ هـ،١٤١٩ القرى، أم جامعة: املكرمة مكة عرب، حممد سلوى. د

 .عبيدة أليب نسبه
 .٤٧٠ص الداين، واجلىن ،١٥٥ : ١١ والتكميل، التذييل .٦٤
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 .١٠٨ : ١ الشريازيات، واملسائل ،٢٣١ : ٤ ،٢٦٨ : ٣ الكتاب، .٦٥
 شرح يف والبسيط ،٣٩ : ٨ ت،. د املنريية، املطبعة: القاهرة يعيش، البن املفصل، شرح .٦٦

 .٨٤٨ : ٢ الزجاجي، مجل
 .١٥٦ : ١: اللبيب ومغىن ،٤٧٢ص الداين، واجلىن ،١٥٤: ١١ والتكميل التذييل .٦٧
 رئاسة: بغداد اجلبوري، اهللا وعبد اجلواري الستار عبد أمحد حتقيق عصفور، البن املقرب، .٦٨

 .٤٧٤ص الداين، واجلىن ،١٩٦ : ١ م،١٩٧١ األوقاف، واندي
 .٣٧/األحزاب .٦٩
 .٢٥/مرمي .٧٠
 .٣٢/القصص .٧١
 .١٥٥: ١١ والتكميل، التذييل .٧٢
 .١٧٤ : ٦ احمليط، البحر .٧٣
 .٢٤٥ – ٢٤٤ص الداين، اجلىن .٧٤
 .٢/٥١٢ الوايف، النحو .٧٥
 .٤٦ : ٣ النحو، معاين .٧٦
 .٣٩ : ٨ املفضل، شرح .٧٧
 .٢١٩: ١١ والتكميل، التذييل .٧٨
 .١٦١ – ١٦٠ : ١ ب،اللبي مغىن .٧٩
 الفتاح عبد. د: حتقيق الرماين، عيسى بن لعلي للرماين، خطأ املنسوب احلروف معاين .٨٠

 ،١٤٤ص الفوائد، وتسهيل. ٩٥ – ٩٤ص م،١٩٨١ الشروق، دار جدة، ،٢ط شليب،
 .٢١٩ ،١٥١ ،١١٤ : ١١ والتكميل، والتذييل

 .١٥٣ : ١١ والتكميل، التذييل .٨١
 .٤٤ : ٢ ب،اللبي مغىن على الدماميين شرح .٨٢
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 الشروق، دار: بريوت عباس، إحسان. د: وحققه مجعه للخوارج، اخلوارج، شعر ديوان .٨٣
 والتذييل ،١٤٠ : ٣ التسهيل، شرح يف أخرى شواهد: وينظر. ١٢٦ص م،١٩٨٢

 .١٥٢ – ١٥١ : ١١ والتكميل،
 .١٧/األعراف .٨٤
 .١٦٠ : ١ اللبيب معىن .٨٥
 م،٢٠٠٤ عمار، دار: عمان ،١ط قدارة، فخر. د: حتقيق للزخمشري، املفصل، .٨٦

 .٢٩٣ص
 .٤٣ : ٢ اللبيب، مغىن على الدماميين شرح .٨٧
 .١٦٠ : ١ اللبيب ومغىن ،١٤٠ : ٣ التسهيل، شرح .٨٨
 .٤٩ : ٣ النحو، معاين .٨٩
 وشرح ،١٦١ – ١٦٠ : ١ اللبيب، ومغىن ،١٥٢ ،١٥١ : ١١ والتكميل، التذييل .٩٠

 .حينئذ فيه اهدش وال ،"مييين عن من: "أيضا التذييل يف وروي. ٣١٢ : ٣ أبياته،
 دار: القاهرة ،٥ط إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق القيس، امرؤ القيس، امرئ ديوان .٩١

: أي وحديثًا؛. النواحي: واحلجرات. املنهوب املال: النهب. ٩٤ص م،١٩٩٠ املعارف،
 .حديثًا حدثنا ولكن

 .١٦١ : ١ اللبيب، مغىن .٩٢
 .٤٥ : ٢ اللبيب، مغىن على الدماميين وشرح ،١٥٦ ،١٦١ص اللبيب، مغىن .٩٣
 .١٧٤ – ١٧٣ : ٦ احمليط، البحر .٩٤
 .٢١٩ : ١١ والتكميل، التذييل .٩٥
 غازي: حتقيق العكربي، احلسني بن اهللا عبد البقاء أليب واإلعراب، البناء علل يف اللباب .٩٦

 .٣٨٥ : ١٩٩٥،١ الفكر، دار: دمشق بنهان، اإلله عبد. ود طليمات،
 .٢١٩ : ١١ والتكميل، التذييل .٩٧
 حممد بن الرمحن لعبد والكوفيني، البصريني النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف .٩٨

            م،١٩٦١ التجارية املكتبة: القاهرة احلميد، عبد الدين حمي حممد: حتقيق األبناري،
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 الداين، واجلىن ،٢٨٠ – ٢٧٩ : ١١ والتكميل، والتذييل ،٨٣٣ ،٨٣٢ : ٢
 .٤٣٩ص

 .١٤٣ص اللبيب، ومغىن ،٨٣٤ – ٨٣٢ص اخلالف، مسائل يف اإلنصاف .٩٩
 .٤٣٩ص الداين، اجلىن .١٠٠
            : القاهرة شاكر، حممد أمحد: حتقيق قتيبة، ابن مسلم بن اهللا لعبد والشعراء، الشعر .١٠١

 .٦٣١ : ٢ م،١٩٨٢ املعارف، دار
 .٢٧٩ – ٢٧٨ : ١١ والتكميل، التذييل .١٠٢
 .٢٨٠ – ٢٧٩ : ١١ والتكميل، التذييل .١٠٣
 مطبعة: الكويت ،)مصورة (٢ط عباس، إحسان. د: حتقيق ،ربيعة بن لبيد لبيد، ديوان .١٠٤

 .والراحة اخلفض: والدعة. احلرب: اهليجا. ٣٤٠ص م،١٩٨٤ الكويت، حكومة
 عبد: حتقيق األزهري، أمحد بن حملمد : اللغة وذيب ،١٢٩: ١ اهلذليني، أشعار شرح .١٠٥

 –٣٤٤ص ،١٩٦٤ والترمجة، للتأليف املصرية الدار: القاهرة وآخرين، هارون السالم
٣٤٥. 

 وصوت سريع مر: تثيج. ١٢٩ : ١ ، اهلذليني أشعار شرح .١٠٦
 .١٨٦ : ٣ التسهيل، شرح .١٠٧
 .٥٠٥ص الداين، اجلىن .١٠٨
 .٣٧٢ : ١ اللبيب، معىن .١٠٩
 العلمية، الكتاب دار: بريوت هنداوي، احلميد عبد. د: حتقيق سيدة، البن: احملكم .١١٠

 .٩/٥٢٩ م،٢٠٠٠
 ١٥/١٧٣ املخصص، .١١١
 احلليب، البايب عيسى: القاهرة صقر، أمحد السيد: قحتقي فارس، البن: الصاحيب .١١٢

 .٣٧٢ص: اللبيب ومغىن ،٢٧٧/ص م،١٩٧٧
 .٣١٣ : ١١ والتكميل، التذييل .١١٣
 .٤٥٨ : ٢ الوايف، النحو .١١٤
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 حسن. د: حتقيق جىن، البن اإلعراب، صناعة سر: ينظر الكاف عن للحديث .١١٥
 شرح يف املباين ورصف ،٣٢٠ – ٢٧٩ : ١ م،١٩٨٥ القلم، دار: دمشق هنداوي،
: دمشق ،٢ط اخلراط، حممد أمحد. د: حتقيق املالقي، النور عبد بن ألمحد: املعاين حروف

 ،٢٧٧ – ٢٥٣ : ١١ والتكميل، والتذييل ،٢٨٤ – ٢٧٢ص ،١٩٨٥ القلم، دار
 .١٩٨ – ١٩٢ : ١ اللبيب، ومغىن ،٩٥ – ٧٨ص الداين، واجلىن

 .٧٩ص الداين، واجلىن ،٢٦٢ – ٢٦١ : ١١ والتكميل، التنذيل .١١٦
 .٢٧٢ص املباين، رصف .١١٧
 الفارسي، علي أليب: البغداديات واملسائل ،٤٠٩ : ١ الكتاب يف األدلة هذه ينظر .١١٨

 وسر. ٣٩٩ص م،١٩٨٣ األوقاف، وزارة: بغداد السنكاوي، الدين صالح: حتقيق
 الداين، واجلىن ،٢٥٣: ١١ والتكميل، والتذييل ،٢٨٢ – ٢٨١ : ١ اإلعراب صناعة

 .٧٨ص
 .١٩٦:  ١ اللبيب، مغىن .١١٩
 .١/٤٠٨ الكتاب، .١٢٠
 .١/١٩٦: اللبيب مغىن .١٢١
 .٢٦٢ : ١١ والتكميل، التذييل .١٢٢
 .٢٩٠ – ٢٨٩ : ١ اإلعراب، صناعة سر .١٢٣
: القاهرة بركات، كامل حممد: حتقيق مالك، البن: املقاصد وتكميل الفوائد تسهيل .١٢٤

 .١٧١ – ١٧٠ ،١٦٩ : ٣ وشرحه، ،١٤٧ص م،١٩٦٧ العريب، الكتاب دار
 .٢٦٥: ١١ والتكميل، التذييل .١٢٥
 .٥٥ : ٣ النحو، معاين .١٢٦
 إبراهيم، حبريي الفتاح عبد. د: حتقيق األزهري، خالد: التوضيح مبضمون التصريح .١٢٧

 .٢٧٦ : ٤ م،١٩٩٢ العريب، لإلعالم الزهراء: القاهرة
 املكتبة: القاهرة الصاوي، اهللا عبد: حتقيق الفرزدق، غالب بن مهام: الفرزدق ديوان .١٢٨

 .٣٧٨: ١ م،١٩٣٦ الكربى، التجارية
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 .١٨٥ص األعشى، ديوان .١٢٩
 .٨٩ص القيس، امرئ ديوان .١٣٠
 : ٢ عصفور، والبن ،٦٦١ : ٢ خروف، البن اجلمل شرح يف ذلك تفصيل ينظر .١٣١

 .٣٤٥ – ٣٤٣ : ٧ والتكميل، والتذييل ،٥٦
 مؤسسة: بريوت الفتلي، احلسني عبد. د: حتقيق سراج، البن : النحو يف األصول .١٣٢

. د حتقيق الفارسي، علي أليب: العضدي واإليضاح ،١٣٧ص ٢ج م،١٩٨٥ الرسالة،
 وتسهيل ،٢٦١ص م،١٩٦٩ التأليف، دار مطبعة: القاهرة ،١ط فرهود، شاذيل حسن
 .٣٤١: ٧ والتكميل، والتذييل ،٩٤ص املقاصد وتكميل الفوائد

 املصرية اهليئة: القاهرة األساتذة، من جمموعة: حتقيق للسريايف،: سيبويه كتاب شرح .١٣٣
 ،٢٦١ص العضدي، واإليضاح بعدها، وما ١٦٨ص ١ج م،١٩٨٦ للكتاب، العامة

 .٣٤٣ – ٣٤٢ ،٣٤١: ٧ والتكميل، والتذييل
 .١٦٧ : ١ سيبويه، كتاب شرح .١٣٤
 .٦/النمل .١٣٥
 .٣٤٢ : ٧ والتكميل، التذييل .١٣٦
 – ٣٤١ : ٧ والتكميل، والتذييل ،٥٤ – ٥٣ : ٢ عصفور، البن اجلمل شرح .١٣٧

 .لألخفش الثاين والدليل ،٣٤٢
 .٥٦٣ – ٥٤٤ : ٢ الوايف، النحو .١٣٨
 .٧٥ : ٣ النحو، معاين .١٣٩
 ،٩٨ص م،١٩٩٨ الكتب، عامل: القاهرة حسان، متام. د: ومبناها معناها العربية اللغة .١٤٠

 .بعدها وما ١٦٣ص الواحد، للمبىن الوظيفي املعىن تعدد يف وينظر ،١١٩
 .٩٠ص ومبناها، معناها العربية اللغة .١٤١
 .٩٤ص السابق املرجع .١٤٢
 .١٩٦ص السابق املرجع .١٤٣
 .١٣٢ سابقال املرجع .١٤٤
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 للمعىن املتمم االرتباط من نوع وهو والظروف، اجلر حروف أحكام من حكم: (التعلق  (*) 
 ،)يشبهها ما أو أفعال من قبلها وما وجمرور، وجار ظرف من اجلملة نسبه ما بني يتعلق
 الليدي، جنيب مسري حممد عن نقالً. ٢٧١ص األنصاري، هشام البن اللبيب، مغىن: ينظر
 .١٥٦ ص والصرفية، النحوية طلحاتاملص معجم

 .٩ص ،٨ج يعيش، البن املفصل، شرح .١٤٥
 .٩ : ٨ املفصل، وشرح ،٢٧٢: ٥ اللبيب، مغىن: ينظر .١٤٦
 .٩ : ٨ املفصل، شرح .١٤٧
 .نفسه السابق املصدر .١٤٨
 .نفسه السابق املصدر .١٤٩
 .٢٧٤ : ٥ اللبيب، مغىن .١٥٠
 .٢٣١ / ٤ الكتاب .١٥١
 .١٣٩ : ٣ املقتضب .١٥٢
 .١١٥/احلروف معاين .١٥٣
 .٣٨٥ / املعاين حروف يف الداين اجلىن .١٥٤
 نور بابن املعروف اخلطيب علي بن حملمد املعاين، حروف يف املعاين مصابيح: ينظر .١٥٥

 يف النحوية املائة والعوامل ،٢٨ص ت،. د ط،. د مراد، حيىي وضبطه قراءة الدين،
 اجلرجاوي األزهري خالد: شرح ،)هـ٤٧١ ت (اجلرجاين القاهر عبد: العربية أصول

. ١٠٧ص م،١٩٨٨ ،٢ط مصر، املعارف دار البدراوي، زهران: قحتقي ،)هـ٩٠٥ت(
 .٣٨٥ص املعاين حروف يف الداين واجلىن

 ناصر حممد: حتقيق ،)ه٢٧٥ ت (السجستاين األشعث سليمان: داود أيب سنن ضعيف .١٥٦
 م،١٩٩٨ = ه١٤١٩ ،١ط والرياض، والتوزيع للنشر املعارف مكتبة األلباين، الدين

 .٧١ص ،٨٨٧ رقم احلديث
 .٣٠٨ص/ داود أيب سنن يف العاملة روفاحل .١٥٧

 



  اهللا عبد املنعم عبد هناء. د                  يةواالمس احلرفية بني احلائرة اجلر أحرف        أحباث

-١٦٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 ،٣٣٢ : ٢ اجلوامع، مجع شرح يف اهلوامع مهع: وينظر ،٣٩٣ : ١ اللبيب مغىن .١٥٨
 .٢٩ص املعاين حروف يف املعاين ومصابيح

 .٤٩٣: ١ اللبيب، مغىن .١٥٩
 .٤٦٩ص ٢ج ت،. د ،٣ط مبصر، املعارف دار حسن، عباس: الوايف النحو .١٦٠
 ١ج اللبيب، مغىن: وينظر ،٣٩٠ – ٣٨٩ص املعاين، حروف يف الداين اجلىن .١٦١

 .٥٠٠ص
 .٢/٧٨ للفراء،: القرآن معاين .١٦٢
 .٢/٣٨٠ للزخمشري،: الكشاف .١٦٣
 .٣٩٠ – ٣٨٩ الداين، اجلىن .١٦٤
 .٥٣٤ص العربية اللغة وحنو ،٢/٥١٣: الوايف النحو: ينظر .١٦٥
 .١٨ص مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح .١٦٦
 .٣٦٧ / املباين رصف .١٦٧
 .٤/٢٢٦ الكتاب .١٦٨
 .٢٤٥/الداين اجلىن .١٦٩
 .نفسه السابق املصدر .١٧٠
 .٣٦٩/املباين رصف .١٧١
 .٤/٢٣٠الكتاب .١٧٢
 .٢٣١ ،٤/٢٣٠: الكتاب .١٧٣
 .١٥٦/فارس البن الصاحيب .١٧٤
 .٤٧٦ /الداين اجلىن .١٧٥
 .٣/٨١: شواهدالكتاب من والبيت ،٤٧٨ /الداين اجلىن .١٧٦
 .٤٧٨/الداين اجلىن: وينظر ،٣/٨٢: الكتاب .١٧٧
 .٤٧٨/الداين اجلىن .١٧٨
 .٣/٨١: الكتاب .١٧٩
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 .٤٨٠ – ٤٧٩/الداين اجلىن .١٨٠
 .٥٢٢ /الوايف النحو .١٨١
 .٥٧ص صادق، عباس واإلعراب، القواعد موسوعة .١٨٢
 موسى علي: حتقيق. ٣٨٠ص املوصلي، مجعة بن العزيز لعبد معطي، ابن ألفية شرح .١٨٣

 .م٢٠٠٧ اجلزائر، البصائر، دار ،١ط الشوملي،
 للنشر العروبة دار ،١ط اخلطيب، حممد اللطيف عبد العزيز عبد سعد: العربية حنو .١٨٤

 .٧٦ص الكويت، النقرة، قتيبة، شارع والتوزيع،
 .٧٦٩ص العربية، اللغة حنو .١٨٥
 .٥١/السابق املرجع .١٨٦
 للنشر اجلماهرية الدار ،١ط أمحد، توفيق على: العريب النحو يف الوايف املعجم .١٨٧

 .٢٣٤ص م،١٩٩٢ املغرب، والتوزيع،
 .٣/٥٢ النحو، معاين .١٨٨
 .٣/١٨ اللبيب، مغىن .١٨٩
 .اهلذيل ذؤيب أبو هو لشاعروا ،٨/٥٢ األعظم، واحمليط احملكم: ينظر .١٩٠
 ودواء ،٩٨ – ٧/٩٧: األدب خزانة: وينظر ،٥٠٥/املعاين حروف يف الداين اجلىن .١٩١

 لشوقي اجلاهلي، العصر يف العريب األدب وتاريخ ،٩/٦٢١١ الكلوم، من العرب كالم
 .١٢٧/ص ت،. د ط،. د مبصر، القاهرة املعارف دار ،)هـ١٤٢٦ ت (ضيف

 .٩/٥٢٨ األعظم، واحمليط احملكم .١٩٢
 .١٢٨ /الصاحيب .١٩٣
 ت (السيوطي الدين جلالل األلغاز، يف الطراز املسمى الكتاب وهو النحوية األلغاز .١٩٤

 .٧٢ص م،٢٠٠٣ = هـ١٤٢٢ ط،. د مبصر، للتراث األزهرية املكتبة ،)هـ٩١١
 ٢/٤٥٨: الوايف النحو .١٩٥
 .١٠٤ص احلروف معاين: وينظر ،٥٠٢ / املعاين حروف يف الداين اجلىن .١٩٦
 .١٣٧ / العربية أصول يف النحوية ةاملائ العوامل .١٩٧
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 .١٤ /املعاين حروف .١٩٨
 .٣١٩/ املعاين حروف يف املباين رصف .١٩٩
 .٢٤٦ – ٤/٢٤٥: اللبيب مغىن .٢٠٠
 .٢٤٦ – ٤/٢٤٥: اللبيب مغىن: ينظر .٢٠١
 البن املسالك أوضح عقيل، ابن شرح) امليسر والصرف النحو (العربية اللغة قواعد .٢٠٢

 .٥٢ /هشام
 .٥٠٣/  املعاين حروف يف الداين اجلىن .٢٠٣
 .٣/٨٦: النحو معاين .٢٠٤
 .٤/٢٤٤: اللبيب مغىن .٢٠٥
 .٥٠٣/الداين اجلىن .٢٠٦
 .٣/٨٦: النحو معاين .٢٠٧
 .١/٦٣٥: التوضيح على التصريح شرح: وينظر ،٤/٢٤٥: اللبيب مغىن .٢٠٨
 .٥٠٣ / الداين اجلىن .٢٠٩
 .١١ص القاهرة، املعارف، دار ضيف، شوقي لغوية، تيسريات .٢١٠
 .١١/ السابق املرجع .٢١١
 .نفسه السابق املرجع .٢١٢
 ينظر ،٢٧ص م،١٩٧٦ بغداد، العراقي، العلمي امع الستار، عبد أمحد الفعل، حنو .٢١٣

 . ١٨٣ ص العريب، املشرق دار الصابوين، الوهاب عبد النحو، يف اللباب: أيضا
 م،١٩٨٣ بريوت، الرسالة، مؤسسة ،٣ط السامرائي، إبراهيم وأبنيته، زمانه الفعل .٢١٤

 .٨٤ص
 ،١ط اهلاليل، هادي بالغيا، القرآين استعماهلا عةوطبي ومبناها والعاملة احلروف نظرية .٢١٥

 .م١٩٨٦ الكتاب، عامل
 = هـ١٤٢٣ بغداد اجليوري، اهللا عبد. د العرب، عند العلمي املصطلح مصادر .٢١٦

 .بيانه سيأيت ما على) البصري الكويف اجلدل (عبارة على حتفظنا مع. ٣٧ص م،٢٠٠٢
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 صاحل اهللا عبد العربية، يف النيابة ةظاهر: ينظر. ١/٦٩: احمليط البحر إىل الباحث أحال .٢١٧
 ،٢٩٥ص م،١٩٩٧ املستنصرية، اجلامعة اآلداب، كلية ،)دكتوراة اطروحة (بابعري

 .النص هذا على الوقوف إىل أوفق فلم احمليط البحر يف كثريا حبثت وقد. ٣: اهلامش
 .٧١ اآلية/ طه سورة .٢١٨
 .٩٨: وينظر/ ٩٦ /احلروف معاين .٢١٩
 .١/١١١: اللبيب مغىن .٢٢٠
 .١٠٩ – ١٠٨: الداين اجلىن: ينظر .٢٢١
 .٢/٢١٠: الصبان حاشية ينظر .٢٢٢
 – ١٨٤ص م،١٩٣٤ ،)١ (عدد: القاهرة العربية، اللغة جممع جملة) التضمني: (ينظر .٢٢٣

١٨٥. 
 دار املخزومي، مهدي. د والنحو، اللغة دراسة يف ومنهجها الكوفة مدرسة: ينظر .٢٢٤

 .٢٨٤ – ٢٨٣/ص. م١٩٨٦ ،٣ط لبنان، العربية، الرائد
 ،٤ط بريوت، للماليني، العلم دار السامرائي، إبراهيم. د املقارن، اللغة فقه: ينظر .٢٢٥

 .٢١٣/ص. م١٩٨٧
 ،)٣٢ (مج العراقي، العلمي امع جملة اجلر، حروف ووظيفة التضمني حقيقة: ينظر .٢٢٦

 .١٥٦ص م،١٩٨١ = هـ١٤٠١
 عمان، الفرقان، دار عواد، حسن حممد. د القرآن، لغة يف اجلر حروف تناوب: ينظر .٢٢٧

 .١١،١٢ ،٥/ص م،١٩٨٢ = هـ١٤٠٢ ،١ط األردن،
 .٣/٦: النحو معاين: ينظر .٢٢٨
 .٢٦١ / العربية يف النيابة ظاهرة: ينظر .٢٢٩
. ود املخزومي، مهدي. د: حتقيق ،)هـ١٧٥ت (الفراهيدي أمحد بن للخليل العني، .٢٣٠

 .٨/٢٢١): فثر. (م١٩٨٨ بغداد، الرشيد، دار السامرائي، إبراهيم
 .٤/٢١٧: الكتاب .٢٣١
 .٤/٢٢٦: الكتاب .٢٣٢
 ،)ماجستري رسالة (اهللا، عبد إبراهيم اإلله عبد العربية، اللغة يف اجلملة شبه: ينظر .٢٣٣

 حروف ووظيفة التضمني وحقيقة ،١٠٠/ص م،١٩٨٣ بغداد، جامعة اآلداب، كلية
 عبد حممد ،)هـ٣٧٠ت (لألزهري اللغة ذيب يف النحوي والبحث ،١٥٦: اجلر
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. م١٩٩٧ املستنصرية، اجلامعة التربية، ةكلي ،)ماجستري رسالة (سليمان، الرسول
 .٢٣٣/ص
 .١٥/١٦٧): يف (العرب لسان: وينظر) يف (الصحاح .٢٣٤
 .٢/٣٧٧: القرآن معاين .٢٣٥
 .٢/٣١٨: السابق املصدر .٢٣٦
 .٤١٥ – ١/٤١٤: األصول .٢٣٧
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    يف تشكيل هوية النص املقدس؛األدب اللغة ودور

  لغة العهد القدمي أمنوذجا
  وليد مسعود منصور

  باحث مبكتبة اإلسكندرية

 مقدمة
اللغة أصل من أصول احلياة، على اختالف طرائق التعبري ا، فإما باإلشارة أو             

ـ             اءة إصدار أصوات مبهمة حتمل الداللة على املقصود، أو إحياءات األجـساد كإمي
  .العني للموافقة أو الرفض أو احلث على فعل بعينه

على أن أشرف مستويات التعبري يف النوع اإلنساين هي اللغة البشرية بصورا            
املعلومة من أصوات دالة على حروف بدالالت خاصة تكون من اجتماعها كلمات            

  .   لبشر بني االتقاربوألفاظ تشكل مجال مفهومة تصوغ املطلوب مباشرة، فتيسر 
 الزمن واختالف األعراق وعوامل اهلجرات املتناثرة وحروب البقـاء          وبتقادم

 اإلنساين، تعددت على أثر ذلك اللـهجات        لنوعوهلم جرا من عوامل التطور يف ا      
  .مث اللغات وكثرت حىت غالت على العد

 اللغة كمنتج إنساين يف صورته املتطورة البد أنه يعتريها مـا يعتـري              ن أ غري
سان من جوانب القصور الذايت، فتعجز أحيانا عن حسن الداللة على املقـصود        اإلن

  .وما يترتب على ذلك من سوء الفهم وخلط التأويل
 ولكن ما ينتج عن قصور اللغـة أو قـصور           ، ذلك هو املشكلة الرئيسة    وليس

 من خالهلا، حيث ينشأ عن سوء الفهم الرتوع إىل احلـروب            التعبرياملتحدث ا يف    
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امات وتتأصل اخلالفات وتنشأ الفرق على أسس دينية ومذهبية وسياسـية           والصد
  .وعرقية

 أزعم أن قصور اللغة هو الطامة الكربى يف تاريخ النـوع اإلنـساين،              ولست
  .ولكنه ال شك عامل من أهم هذه العوامل

 نشأة الديانات املختلفة واملتناحرة فيما بينها وما نتج عن هـذا التنـاحر              فإن
دماء وضحايا بشرية فاقت أعدادها أولئك الذين بقوا أحياء يعـاجلون           املقيت من   

املصري ذاته الذي عاناه أسالفهم من اجلناة واين عليهم، وحىت يف قلـب الديانـة               
  .الواحدة بزغت اخلالفات احلادة اليت ال تقل خطورة عن اخلالف يف أصل الديانة

ت يف األصـل عـن    ريب أن هذه الرتاعات واخلصومات والـدماء ثـار      وال
مشكالت لغوية وعن إساءة يف تأويل النصوص املنسوبة إىل القداسة، فادعت كـل             
ديانة وفرقة أا صاحبة الفهم الصحيح للمأثور املقدس وما عداها هو كفر بـواح              

  .وحتريف صريح للكلمة اإلهلية العليا
صور  املشكلة تكمن يف جزء أصيل من أسباا إىل عامل اللغة، من حيث ق             إذن

ذايت ا، أو قصور يف قدرة املتحدث على التعبري ا، أو قصور يف فهم املُخاطَـب                
فأساء الفهم والتأويل حلقيقة اخلطاب، فكان ما كان من تاريخ طويل من اخلالفات             

  . والدماء وهلم جرا من أسباب الفرقة يف النوع اإلنساين

ة الوصل، ممتدة األثـر إىل       واحدة من الديانات السماوية القليلة باقي      ةواليهودي
 املنبثقـة جوار املسيحية واإلسالم، إضافة إىل مجلة من الديانات ذات األثر اإلنساين            

 .                                                                          عن مادة التفاعل البشري

ادا جبـالء أثـر      أن اليهودية كغريها من الديانات والثقافات يربز يف م         على
  . خالفات التأويل واللغة ويف كتاا املقدسيها وينشأ ف،التفاعل والتمازج مع اآلخر

 



   مسعود منصوروليد         لغة العهد القدمي أمنوذجا  يف تشكيل هوية النص املقدس؛األدب اللغة ودور     أحباث

-١٧٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجة األندلس لجم

 والقرآن متصلة النسبة    جنيل الكتب الدينية إىل جانب اإل     حد القدمي هو أ   والعهد
 . واملتحدة جغرافيا بتعلق نشأا مبنطقة الشرق األدىن القدمي،بالوحى السماوي

 العربيني األساسية واملصدر األصيل يف االستدالل عن حركـة          مادة تاريخ  وهو
 يتداولون فيه ما هو تارخيي مقرونا مبا هـو ديـين       التاريخهذه اجلماعة النازحة عرب     

  .والديانةواجتماعي وهلم جرا من تفاصيل احلياة 

 كغريهم مجاعةٌ هلا بداية يف حركة التاريخ، مث تطورت تباعـا علـى              والعربيون
  .  عروف يف علم االجتماع، استهالال حىت آلت إىل صورا املستقرةاحلال امل
دور اللغة واألدب يف تشكيل هويـة       "  هنا جاءت فكرة هذا البحث عن        من

وذلك للنظر يف دالالت تأثر     "  املقدس، ويف لغة العهد القدمي كأمنوذج داليل         صالن
ة عن مقارنـة نـسخ      اللغة مبحيطها اجلغرايف واالجتماعي، ومدى املشكالت النامج      

متعددة لنص واحد يف لغات خمتلفة، إضافة إىل إشكاليات التأويل وحماوالت التوجيه            
  .الداليل ملعان بذاا

 جاء البحث موزعا على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، عرجت فيها على            وقد
بيان صورة موجزة لنشأة اللغة العربية وحاهلا بني الركود والتطور مـستدال ـذا              

ال على لغة العهد القدمي، مث أثر اضطراب نسخ العهد القدمي ونواتج مقارناـا              احل
اللغوية للوصول إىل النسخة املستقرة، مث توقفت عند مشكالت التأويل اللغـوي            

  . وتأثريها يف النص

 املطالع الكرمي موقع القبـول، فـإن أكـن          س نف يف أن يقع هذا العمل      راجيا
 أرجوه، وإن تكن األخرى فحسيب أن ينـسخ         الذيأحسنت فبها ونعمت؛ وذلك     

  .خطئي بصواب العلماء األجالء والباحثني الفضالء
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   الركود والتطوربني وحاهلا العربيةنشأة : املبحث األول
 العربية كبقية اللغات اإلنسانية ختضع لقانون التطور والتأثر، وحيـث أن            اللغة

 حاجاته ورغباته ورهباته وبـدوا      اللغة هي وسيلة اإلنسان األساسية يف التعبري عن       
يصبح اإلنسان فاقدا لواحدة من أهم خصائصه يف إطار النوع اإلنساين وملالزمـة             
اللغة لإلنسان فقد اكتسبت منه صفة احليوية فصار من املناسب أن توصـف بأـا       

  .كائن حي، خيضع لكثري من املؤثرات اليت خيضع هلا اإلنسان
 بفطرته أصول احلياة، وليست اللغة بأكثر من أن         واحلقيقة أن اإلنسان ملهم   " 

تكون بعض أدواا اليت تعني عليها، ولذا تراها يف كل أمة على مقدار ما تبلغ مـن                 
االجتماع، فمن أصـول  : احلياة االجتماعية قوة وضعفا، وإذا كان من أصول احلياة 

 . ")١( ةاللغة، وهذه من أصوهلا املواضع: االجتماع

 تتعـرض تنشأ مث تتوسع قاعدا اللغوية ذاتيا وتأثرا بغريهـا مث            أن اللغة    فنجد
للظروف السياسية واالجتماعية وعوامل التطور احلضاري اليت إمـا أن تـصقلها            
وتقويها وتساعد يف امتداد عمرها الزمين وإما أن تعزهلا وحتجر عليها ومتنعها مـن              

ـ   استمرارية احلياة وعليه فإا تنتقل من مرحلة الفتوة و          االشباب إىل الكهولـة ورمب
الوفاة؛ فال يقف الالحقون على لغات السابقني إال يف ثنايا ألواح حجرية أو لفائف              

  .بالية أنقذا األقدار لنقف على صورة من صور املاضي البعيد عنا

 يف تنقلها بني أطوارها املختلفة قوة وضعفا، تطبع بسماا وخصائـصها            واللغة
ن النص تبعا حلالة اللغة من حيـث صـحة داللـة األلفـاظ            مادا املكتوبة، فيكو  

 وبالتايل الفهم الدقيق والصحيح ملا أراد كاتـب         وداملوضوعة ووضوح املعىن املقص   
  .النص أن يقوله، والعكس بالعكس
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ذلك أن اختالف اللغة إمالء وتعبريا أدبيا ال شك أنه يعود بأثره على املعـىن               
فهم على حنو مغلوط، وعليه يكون الفعل املـبين         فيكون ال . املراد توصيله من النص   

على الفهم مغلوطا؛ ومن هنا تقوم حروب وتباد أمم وتنشأ معاهدات وتـستحدث             
  . فُهم من نصوص معينةماحضارات وقوفا على 

 هذا مرجعه إىل ضعف يف اللغة ذاا وعدم قدرا على التعبري الكامل عن              وكل
     ااملعىن املقصود أو ضعف يف كُتمل وناطقيها أو ضعف يف املتلقي إذ        ا املعـىن   فهم ي 

  .على مقصد مؤديه
 القدمي كنص ديين حمكي وصلتنا أقدم نسخه املدونة يف اللغة العربيـة             والعهد

املشوبة بقليل من اآلرامية، وقد مرت العربية بظروف مضطربة وأحوال متغرية على            
ارها السلبية على مسرية    مدار تارخيها، ومن الواضح أن هذه الظروف قد تركت آث         

اللغة وطبيعتها يف حد ذاا وبالتايل عادت تلك اآلثار على األدب املكتوب ـا يف               
  .عامة صوره، الديين واالجتماعي وغريه

 هذا املبحث نناقش هل عادت اللغة العربية بتارخيها السليب واإلجيايب على            ويف
و بعـض مـا وقـع مـن         مضمون مادة النص املقرائي، وهل كانت سببا يف كل أ         

اضطرابات يف النص املقرائي؛ ومن بني هذه االضطرابات املادة األسطورية املخترقة           
   .لنص العهد القدمي

 كانت واحدة لغة أن على اللغوية الدراسات حقل يف الباحثني رأي استقر   وقد
 يناألملـا  العـامل  تـسمية  وفق السامية باللغات يعرف ما عنها انبثق األم اللغة مبثابة

 املنسوبة الشعوب لسان متثل اللغات هذه أن إىل استنادا   schlozer"شلوتزر"
: اللغات هذه ومن التكوين، سفر أوردها اليت األنساب جداول يف نوح بن سام إىل

  . واآلرامية واحلبشية الكنعانية
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 وفروعهن؛ واحلبشية والسريانية والعربانية العربية هي السامية اللغات وأشهر" 
 هـي  احملققني مجيع باعتراف العربية ألن السامية اللغات بني أوال العربية ذكرنا اوإمن

 لكـل  الزمة ومعرفتها وأغناهن، وأقدمهن لغة هي حيث من السامية اللغات أشرف
  )٢( السامية اللغات سائر معرفة حسنا يتقن أن يريد من

 النظر يف دالئل     هنا ليس أمر مفاضلة أو رفع ملقام لغة على أخرى وإمنا           واألمر
  . اجلذور والفروع وبالتايل صحة االستدالل يف بقية الفروععلىالتأصيل للوقوف 

 مـصدرها  ويأيت السامية، العائلة يف الكنعاين الفرع أعضاء أبرز العربية وتعترب بل" 
  )٣( " العربية باللغة املكتوب القدمي العهد من األساسي

 انـا ات املتقاربة إىل حـد اعتبارهـا أحي        العائلة الكنعانية عددا من اللغ     وتضم
 العـائالت   وبقيـة هلجات متعددة من أصل واحد كما هو احلال يف العائلة السامية            

 ومجيعهـا   دوميـة،  واملؤابية والعمونيـة واأل    بونيقيةاللغوية ومنها اللغة الفينيقية وال    
  تتحـدث يف فلـسطني     انتحمسوب على اللغات السامية الشمالية الغربية اليت ك       

  .وبعض املناطق الساحلية للبنان ومناطق من سوريا

 يعرفه، ما غاية وإمنا األول عهدها من العربية اللغة نشأة جيهل التاريخ أن على
 - الفينيقيني و الكنعانيني قبائل ألسنة علي جتري كانت وأا كنعان أرض وليدة أا

 ويشمل يقع اسم انوكنع...البالد تلك إبراهيم أبناء يسكن أن قبل فلسطني سكان
 اجلزء ذلك _ سوريا بالد من تامخها وما فلسطني؛ سكان الكنعانيني عشائر كل -

 بذلك، تشهد آثارهم من عملة وجدت وقد الفينيقيني، نعت سكانه على يقع الذي
 وأن استنطاق التاريخ يدل على أن النيب إبراهيم أتـى       خاصة؛  )٤( الرأي هذا وتعزز

 يف أرض الكنعانيني وال بد أنه كـان يتحـدث           اقر أخري من أرض الكلدانيني واست   
  .بلسان قومه مث تعلم هو وابنه إسحاق وحفيده يعقوب لغة الكنعانيني
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 تـسمي  وإمنا القدمي العهد يف _ ة العربي اللغة أي _ التسمية ذه معروفة غري وهي"
ـ  امللـوك  سـفر  يف اليهودية أو ١٨ آية١٩إصحاح أرميا يف الكنعانية اللغة  اينالث

 ١٣ إصـحاح  وحنميا،١١،١٣آية ٣٦ إصحاح وأشعيا،٢٦،٢٨ آية١٨ إصحاح
ית    العربيـة  باللغة التسمية أما ،٢٤ آية ִר ְב )     عـربي  لـشون  عربيـت     (ִע
ית וןׁשָל ִר ְב   )٥(" امليالد قبل األخرية القرون يف الربانيني لدى وردت فقد     ִע

ء على أغلب األقوال حيث الطبيعـة    يف أرض سينا   يه أن األربعني سنة فترة الت     والبد
الصحراوية واملشاهدة العينية للمعجزات اإلهلية قد تركت أثرها يف أخالق العربيني           

  .وتبعها لغتهم

 عليها تظهر األعجمية الرطانة من خالية األول عصرهم يف العربانيني لغة وكانت" 
 كمـا  اإلجياز إىل وامليل اخليال وجودة الطبيعة ومجال الصحراء سذاجة من مسحة
  )٦( اجلاهليني العرب يف إخوام كان

 حيتاج املرء إىل تدقيق شديد ليدرك مدى التشابه بـني اللغـتني العربيـة               وال
  .والعربية إضافة إىل اآلرامية وبقية اللغات السامية

 املـرء  يسع مل الدينية؛ األحباش بلغة عشر السابع القرن يف االشتغال بدأ وعندما" 
 يف املستشرقني كبار لدى كان وهكذا العربية، للغة الشديدة بقرابتها االعتراف إال

  )٧( السامية الفصيلة وحدة عن الغالب يف صحيح تصور  عشر السابع القرن
 السامية الرابطة بني هذه اللغات املتحدة يف أصل النـسبة اكتـشف             واللُحمة

 مجلـة قواعـدها     العلماء قواعدها وأسسها من خالل املقارنات اللفظية والنظر يف        
  .النحوية واليت وجد أا تتفق مع بعضها يف كثري من تفاصيلها

 أكثر العربية والصوائت ...العربية الصوامت من أقل العربية الصوامت أن فنجد" 
 أن والظـاهر  العربيـة،  يف االستعمال واسع التكسري ومجع...العربية الصوائت من

 



 )١٣العدد (                     )كمةجملة علمية دولية حم( لة األندلسجم

 -١٨٢- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 الداللـة  تفيـد  الحقة صرفية وحدة فيها وامليم فالياء السالمة، مجع إىل متيل العربية
  ")٨(  األمساء من واحد من أكثر على

 اهلجـرة  عوامـل  أن إال عمومـا  السامية اللغات بني امللحوظ التشابه وبقدر
 أن أداة التعريـف يف      فـنالحظ  تباينا، تولد شك ال اللهجات واستقالل والتفرق

ربية ال أو هل على اختالف اللـهجات        العربية هي اهلاء أول االسم ولكنها يف الع       
ويف اآلرامية ومنها السريانية جند أداة التعريف هي األلف يف آخر الكلمة ويف اللغة              

  . السبئية جند حرف النون، وليس يف اللغة احلبشية وال األكادية أداة للتعريف

  :العربية اللغة مراحل تطور
 مثلـت  أدوار بثالثة تارخيها مدار على مرت قد العربية اللغة أن الباحثون يري

  :التايل النحو على وهي التاريخ عرب املضطرب لكياا وصورة تارخيها
  .القدمي العهد كتاب مجع علي سابق جدا، عتيقدور : الأو" 

 شـك  ال الدور وهذا ازدهارها، قمة إىل العربية اللغة فيه وصلت فصيحدور  : ثانيا
 ففيـه  أيـضا،  داوود أبيـه  عهد يف ورمبا سليمان عهد يف يكون ما أى كان أنه

 حتت الوحدة بعد األسباط هلجات وتقاربت العربية اللغة يف الصرف صيغ استقرت
   )٩(  واحد تاج

 األدب مؤرخـو  ويـري  خالص، عربي أصل من تقريبا ألفاظها مجيع وكانت
ـ  سقوط حىت امليالد قبل العاشر القرن حوايل من ميتد الطور هذا أن العربي  ةمملك
 ويرون أن العربية يف هذا الطور تعطينا صورة صادقة عـن            م،.ق ٥٨٦ سنة يهوذا

عقلية العصر الذي مت تدوينها فيه ويف أواخر هذا العـصر بلغـت العربيـة أوج                 
  . ازدهارها
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 ذلك يف أسفار األنبياء الذين ظهروا يف هذه الفترة مثل اشعياء وارميـا              نلمس
ائيلي يف هذا الطور تتسم بطابع البداوة حىت        وعاموس، وكانت عقلية األديب اإلسر    

 وأقـدم   مملكة،يف عصور احلضارة واالستقرار حني استقر بنو اسرائيل وأقاموا هلم           
 التفكري اللـتني  وبساطةاآلثار اليت وصلت إلينا من تلك العصور تصطبغ بالسذاجة      

  )١٠(كانتا ميزة األدب العربي 

اخل حـدود الـدولتني الـشمالية     أنه طاملا كان بنو إسرائيل منحصرين د     أي
واجلنوبية فإن اللغة قد احتفظت إىل حد كبري بسماا األصلية على الـرغم مـن               

  .التعامل مع األمم احمليطة والتأثر ا والتأثري فيها

 وهو والكلداين، اآلرامي بالتيار اللغة هذه فيه تتأثر عصر يأيت ذلك بعد: " ثالثًا
  )١١( " االحنطاط عصر

 بـداء ) م.ق٥٨٦ (البـابلي  السيب بعد العربية ذكره أنه قد منيت      ومما جيدر 
 أسوار داخل واحنسرت عهدها كسابق يومي ختاطب لغة تعد ومل والتواري االندثار
 كلغـة  العربيـة  حمل اآلرامية وحلت الدينية، الشعائر إقامة على واقتصرت املعابد
 دون احليلولـة  نالـدي  ورجال احلاخامات حماوالت من الرغم على يومي حديث
  بعضهم عن لينقل إنه حىت اليهودية اليومية احلياة مقدرات على اآلرامية سيطرة
 "                                                                       ארמי ןׁשֹול ּבצרכיו את אדם אלׁשי לֹא לםֹולע    "
  ")١٢( آرام بلغة أخاه اإلنسان حيادث ال " أي

 للظـروف  نظرا اجلارف اآلرامية تيار أمام بالفشل باءت قد اوالمحم أن على
  .ا للناطقني العسكرية والقوة السياسية

 لتطور تبعا األحداث مسرح على اليونانية اللغة شيوع بزمان ذلك بعد كان مث
 بعـدها  ومـن  لآلرامية العربية فخضعت عسكرية، كقوة اليونان وبروز األحداث
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 اضـمحالل  مـن  الأص ا أملّ ما على اللغتني؛ كلتا من ألفاظ يهاف ونبت اليونانية
 هذه احلـال    على العربية وبقيت وأدبا، وكتابة نطقًا اللغة جوانب مجيع يف وضعف

  .ردحا من الزمن
 األثـر  وامتـد  واليونانيـة  باآلرامية مصطلحاا تأثرت قد العربية كانت وإذا
 هـذا  أن بالـذكر  اجلدير من أنه إال يهودية،ال والفلسفة الفكر إىل اليوناين اآلرامي
 واللغوية األدبية والدالالت واأللفاظ التقعيد مستوى على بالعربية حلق الذي الثراء
  .  فيما بعداملسلمني بالعرب االحتكاك مع إال حيدث مل
 اللغـة  تتأثر مل والرومان، واليونان اآلراميني بني العربانيني وجود من الرغم فعلي" 

 ويف العربيـة،  اللغة يدي بني به حظيت الذي الكبري التطور ذلك تتطور ومل ةالعربي
 ينهضوا حىت العرب اليهود انتظر ملاذا: Goitein جويتني يتساءل املالحظة هذه

 واملعـاجم  النحو بأنفسهم يطوروا مل وملاذا ؟المث املشنا عهد يف وثقافيا علميا بلغتهم
 فلسطني، يف املسيحي العهد يف أو موطنهم، يف واكان عندما املقدسة بلغتهم اخلاصة
 القـدمي  العهـد  عربية: لغات ثالث أتقنوا الذين األحبار من كثري بينهم توفر حيث
  .)١٣( واآلرامية؟ املشنا وعربية

 وضـع  على تقليدا   أو أصالةً الباعث هو ا دوم القدمي بالعهد االهتمام كان   وملا
 الـصوتية  بالناحية االهتمام فإن النحو، لمع مستوى على أو الصويت للضبط قواعد

  .التعبدية للقراءة صحيحة مقاييس وضع أجل من مبكرا بدأ قد
 العمـل  ـذا  قام وقد التنقيط وعالمات والنربات احلركات نظام نشأ هنا ومن "

 باسـم  عملـهم  وعرف املاسورة رجال باسم عرفوا الذين العلماء مدارس العظيم
 للقـراءة  أخرى عالمات العلماء استعمل البسيطة التنقيط اتعالم ومع...املاسورة

 حـروف  تـضعيف  لتوضيح احلروف داخل ونقط حتتها أو احلروف فوق نقط مثل
  .)١٤( خاصة

 



   مسعود منصوروليد         لغة العهد القدمي أمنوذجا  يف تشكيل هوية النص املقدس؛األدب اللغة ودور     أحباث

-١٨٥-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجة األندلس لجم

 أثر العربية يف العربية إىل احلد الذي جعل كبـار علمـاء اليهوديـة يف                ويبدو
 العربية عن ابامكت يف يستعينون   بقرونمراحل الحقة على زمن تدوين أسفار املقرا        

  كسعديا الفيومي الذي دون كثريا من        أيضا ا والكتابة العربية باللغة مستشهدين
 حىت إننا   اليهودية، علماء من بعده أتوا ملن به حيتذى المثا صار حىت   عربيةكتاباته بال 

 وفهمـا  للمشكالت توضيحا للعربية اللجوء من لإلكثار واستهجانا معارضةلنجد  
 حنقًا ومتشدديهم اليهود متزمتة من تأيت املعارضة هذه وكانت واملغلقات، ضللغوام
 املنـهج  صحيح مبخالفة صنيعهم يف مبالني غري اجلملة؛ على واملسلمني العربية على

 يف املعارضـات  هـذه  على يرد القرطيب جناح بن مروان الوليد أبا فنجد  العلمي،
دا على استخدام القرابة اللغوية السامية يف        هلا ومؤك  مستنكرا) اللُّمع (كتابه مقدمة

 مل وما: " تقريب العربية ألفهام العربيني ولو كان باللغة العربية فيقول مرسخا ملنهجه          
 مـن  أحترج مل العريب اللسان من عليه الشاهد ووجدت ذكرته مما شاهدا عليه أجد

 اللغة من جيانسها مبا الغريبة اللفظة يترجم سعديا رأيت وقد...بواضحه االستشهاد
 غريب شرح علي يستشهدون شيء كل يف القدوة وهم األوائل رأيت وقد العربية،

 اليوناين اللسان من اهللا كتاب يفسرون فتراهم اللغات من غريها من جانسه مبا لغتنا
 من نتحرج مل منهم هذا رأينا فلما األلسن من وغريها واألفريقي والعريب والفارسي
 مـن  لـه  وجمانـسا  موافقًا ه وجدنا مبا العرباين من عليه شاهد الما علي االستشهاد
 أهـل  تعـسف  وأن   بلساننا؛ شبها السرياين بعد اللغات أكثر هو إذ العريب اللسان
 جعلـهم  مبنكَـر  ليس ملا اإلنكار من احلسد عليه يبعثهم ومبا شططهم وكثرة زماننا

   ")١٥(العريب باللفظ االستشهاد ينكرون

 الدليل على الرغم من تأخره زمنيا بقرون عن زمن تـدوين             ولقد ذكرت هذا  
 العربية يف أزمنتها األوىل واحتياجها املُلِّح       ضعفأسفار املقرا لالستشهاد على مدى      

إىل لغة من فصيلها اللغوي لشرح معانيها، إذ ملا كانت احلال هذه يف زمن قوا يف                
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عىن الكامل لنص املقـرا يف      القرون الالحقة فكيف بضعفها وعجزها عن احتمال امل       
  . أزمنتها األوىل أو قريبا منها

 مادتـه   معـت  ج فقد بالنسبة للعهد القدمي وهو املادة األدبية للغة العربية          وأما
على مدار فترة زمنية طويلة تزيد على ألف سنة تتراوح بني أحدث مزامريه يف املائة               

بعض الباحثني أقـدم نـصوصه       وبني قصيدة دبورة اليت اعتربها       مليالداألوىل قبل ا  
وأرجعوها القرن الثاين عشر قبل امليالد، كما ال جتمع هذه النصوص وحدة أدبيـة              
واحدة وال فترة زمنية متصلة احتدت فيها عوامل التأثري، إضافة إىل تعدد القـائلني              
ذام بني أنبياء معلومني كموسى واشعيا وحزقيال وملوكا حظـوا بدرجـة مـن              

 غري معلوم قائلها    سفار أصال، وأ  ةوسليمان، هذا إن صحت النسب    القداسة كداوود   
ولكنها وافقت إبراز موقف يتوافق مع أهواء مدوين النص يف فترة مـن الفتـرات               

  .فأثبتوه ومل ينسبوه كسفر استر

 مجع هذه املوسوعة مل يتم قبل القرن األول امليالدي؛ أدركنا مـدى العوامـل               وأن"
غيريا وتبديال كما نبه إىل هذا نقاد الكتاب املقـدس،          اليت أثرت يف هذه النصوص ت     

وخباصة فإن اللغة العربية كأخواا السامية تعرب أصال عن الفكرة حبروف صامتة ال             
 اهتـدى القـوم إىل الـنقط        حىتإعجام فيها وال حركات ومضت قرون وقرون        

ن أو برج بابل     املدونة فيه قصة اخللق أو اخلطيئة األوىل أو الطوفا         فالنثرواحلركات،  
أو ) روث(أو قصة ميالد موسى وبيع يوسف، يغاير متام املغايرة مثال نثـر قـصة               

  .)١٦() "يونس(أو ) استري(
 معناها لغة أو أدبا وجاءت      شكل القدمي يزخر بكثري من املواضع اليت أُ       والعهد

على خالف ما قُصد منها؛ فكان بعضها يقبل التأويل وبعضها اآلخر يستعصي على             
 هناك موسى عبـد     فمات(م، فنجد يف سفر التثنية اإلصحاح الرابع والثالثني         الفه
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 مقابـل   آب مو أرضودفنه يف اجلواء يف     .  حسب قول الرب   آب مو أرضالرب يف   
  )اليوم هذا  قربه اىلإنسانبيت فغور ومل يعرف 

 بأن توراة موسى هذه، يف وضعها الذي جاءت به إلينا،           شعرناوهذا النص األخري ي   "
مشكلة غامضة جدا، ومعقدة أشد التعقيد، من حيث عالقتها مبا كان من أمـر        متثل  

 على عهد صاحبها نفسه؛ فحىت من حيث اللغة جند لزاما علينا أن             وسويةالشريعة امل 
نسأل إىل أي حد احتفظت عربية هذه التوراة بالسمات األوىل للسان الذي كـان              

  .)١٧("يتحدث به موسى

 روايـة موتـه     وسىل هذا النص فحتما لن يروى م       الطبيعي أن ينتقد مث    ومن
  .   ومكان دفنه وجهالة الناس مبكان قربه

وأَما الرجلُ موسى فَكَانَ حِليما ِجدا أَكْثَر ِمن جِميِع الناِس           (٣:١٢ سفر العدد    ويف
وب وحده،  فَبِقي يعقُ  (٣٠-٢٤: ٣٢، ويف سفر التكوين     )اَألرِضالَِّذين علَى وجِه    
 حق فَخِذِه،   ب ولَما رأَى أَنه الَ يقِْدر علَيِه، ضر        طُلُوِع الْفَجر ِ   حتىوصارعه ِإنسانٌ   

. »أَطِْلقِْني، َألنه قَد طَلَع الْفَجر    «:  وقَالَ فَانخلَع حق فَخِذ يعقُوب ِفي مصارعِتِه معه ُ       
   »تباِركِْنيالَ أُطِْلقُك ِإنْ لَم «: فَقَالَ

الَ يدعى اسمك ِفـي مـا بعـد         «:  فَقَالَ »يعقُوب«: فَقَالَ» ما اسمك؟ «:  لَه فَقَالَ
        ترقَداِس والناِهللا و عم تداهج كاِئيلَ، َألنرلْ ِإسب قُوبعقَالَ  » يو قُوبعأَلَ يسو :

»ِبرأَخِمكِني ِباس« .  

فَـدعا يعقُـوب اسـم الْمكَـاِن        . وباركَه هناك » ِلماذَا تسأَلُ عِن اسِمي؟   «: فَقَالَ
  )َألني نظَرت اَهللا وجها ِلوجٍه، ونجيت نفِْسي«: القَاِئ» فَِنيِئيلَ«

بـاحثني والنقـاد     هذه املواضع وغريها بدالالا اللغوية هي مـا أملـى علـى ال            
  .استفهامات متعددة خبصوص صحة نسبة النص إىل موسى
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يف القرن السابع عشر أول مـن قـال         ) توماس هوبز ( الربيطاين   الفيلسوف وكان 
ذلك من احملدثني وإال فالناقدون ملتعارضات نص املقرا منذ القدم تعددت مـشارم       

  .وآراؤهم فيه
قوالت من منت أسفار التوراة اليت كانـت         هوبز عددا كبريا من احلقائق وامل      مجع "

 اليت يذكر فيها النص حـدثا       املواضع إىل موسى، فعلي سبيل املثال       تهاتعارض نسب 
ال يـصف   " حىت هذا اليـوم     " فمن يكتب   " حىت هذا اليوم    " معينا مضيفا كلمة    

ويناسب هذا التعبري كاتبا متأخرا حيكي عن شيء ما حدث يف           . وضعا راهنا بالضبط  
  .)١٨( "ضي وأن الشهادة على ذلك بقيت حىت أيام الكاتب املا

 يكن توماس هوبز وحده هو من علّق على املواضـع اللغويـة واألدبيـة               ومل
 يف العهد القدمي وإمنا تتابعت تعليقات الباحثني والنقـاد فنجـد بـاروخ              طربةاملض

 قد طـرح اسـتفهامات عديـدة      ) رسالة يف الالهوت والسياسة   (سبينوزا يف كتابه    
وأعلن بوضـوح أن    " استشفها من تساؤالت أبراهام بن عزرا حول نص املاسورا            

التوراة مل تتحدث بشأن موسى يف أي موضع بلسان املخاطب، بل تتحـدث عنـه               
كثريا بضمري الغائب، كما تسرد أحداثا من املستبعد أن يقوهلا مؤلف عـن نفـسه               

     )١٩( "١١:٣٣وج اخلر) كلم يهوه موسى وجها لوجه(، و)وكلم يهوه موسى(
 يف ثنايا العهد القدمي فإننا جند العديد من املواضع اليت تنىبء صـراحة              وبالنظر

عن إشكاليات لغوية أو ما يؤدي إليها من حيث اختالط لغة بلغة أو مـن حيـث                 
شبهة ضياع النص املقدس لفترة من الزمن حيث ليخيل للقارئ أن التوراة كانـت              

فقودين من بين إسرائيل يف الشتات أو من حيث دالالت          حينا من الدهر يف عداد امل     
بعض النصوص أن الشعب مل يعد يفهم بسهولة اللغة املتداولة للدرجة اليت ينبغي أن              

  . معاين التوراة للشعب والشيوخ على السواءيشرحجيلس عزرا و
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ة  يف سفر امللوك الثاين اإلصحاح الثاين والعشرون ما يفيد أنه عثر على نـسخ      فنجد
  .م.مكتوبة من توراة موسى يف عهد يوشياهو ملك يهوذا حوايل القرن السابع ق

 يف سفر حنميا باإلصحاح الثامن أن عزرا الكاتب كان يصعد فوق املنرب             ونطالع
  .وحوله الشيوخ يفسر هلم ويوضح ولعامة الشعب أيضا

حزقيـا بـن     يف سفر امللوك الثاين وأخبار األيام الثاين قصة تويل امللك            ويقابلنا
 عبيدك باآلراميـة ألننـا      مكلِّ....  بن حلقيا  يمفقال إلياق " آحاز امللك على يهوذا     

  "نفهمه وال تكلمنا باليهودية 
فكلـم  ) " ٤:٢دانيـال ( يف خالل قصة تفسري دانيال لرؤيـا امللـك           ونري

ويفهم منها أن امللك مل يكن      " الكلدانيون امللك باآلرامية عش أيها امللك إىل األبد         
فدخل دانيال وطلب   "  من نفس اإلصحاح     ١٦يتحدث سوى اآلرامية ويف الفقرة      

  " من امللك أن يعطيه وقتا فيبني للملك التعبري 

 من هذا أن لغة دانيال كانت اآلرامية وإن كان نص العهد القدمي قـد               ويفهم
ذكر صراحة أن دانيال قد علِّم اآلرامية يف بواكريه وهو ما يـوحي أن اخـتالط                

رامية بالعربية يورد أن حيدث خلط يف التعبري عن املعىن املقصود سواء عند منشئ              اآل
  .النص أو عند مدونه أو عند متلقيه

 أن لغة يهود كانت خمتلطة بلغة األشدوديني        ٢٤-٢٣:١٣ يف سفر حنميا     وجند
  .ومل يكونوا حيسنون التكلم باللسان اليهودي

)    تأَيا رضاِم أَياَألي ِفي ِتلْك      ـداًء أَشوا ِنساكَنس الَِّذين ودهاٍت الْيـاٍت   وِديوِنيمعو 
  .وموآِبياٍت

 وِنصف كَالَِم بِنيِهم ِباللِّساِن اَألشدوِدي، ولَم يكُونوا يحِسنونَ التكَلُّم ِباللِّساِن           ٢٤
  )وشعٍبالْيهوِدي، بلْ ِبِلساِن شعٍب 
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أن اإلصحاح الثاين عشر من سفر القضاة يقرر صعوبة النطق باأللفاظ            ونضيف
على سكان بعض املناطق املتجاورة احلدود وذلك الختالف أهل كـل منطقـة يف              
التعبري عن املعىن الواحد بألفاظ خمتلفة فنجد يف اإلصحاح الثاين عـشر يف ذكـر               

  )٧-٤: ١٢(احلرب والقتال الواقع بني رجال أفرامي ويفتاح 
)            مهَألن اِيمأَفْر ادالُ ِجلْعِرج برفَض ،اِيمأَفْر بارحو اداِل ِجلْعكُلَّ ِرج احفْتي عمجو

 فَأَخذَ الِْجلْعاِديونَ مخاِوض    »ومنسىِجلْعاد بين أَفْراِيم    . أَنتم منفَِلتو أَفْراِيم  «: قَالُوا
كَانَ ِرجالُ ِجلْعـاد    . »دعوِني أَعبر «:  منفَِلتو أَفْراِيم  الَوكَانَ ِإذْ قَ  . راِيماُألردنِّ َألفْ 
 قُولُونَ لَه؟ «: ياِيِميأَفْر تالَ«: فَِإنْ قَالَ » أَأَن«   قُولُونَ لَهوا يقُلْ ِإذًا «:  كَان :ولَتِشب «
فَكَانوا يأْخذُونـه ويذْبحونـه علَـى       . ِللَّفِْظ ِبحق  ولَم يتحفَّظْ    »بولَتِس«: فَيقُولُ

 وقَـضى   أَلْفًـا فَسقَطَ ِفي ذِلك الْوقِْت ِمن أَفْراِيم اثْناِن وأَربعونَ         . مخاِوِض اُألردنِّ 
  ) ِجلْعادي ِإحدى مدِن ومات يفْتاح الِْجلْعاِدي ودِفن ِف. يفْتاح ِإلسراِئيلَ ِست ِسِنٍني

תولفظة               ּבֶֹל       تعين سنبلة أو جمرى مياه ولكنها تنطق يف منـاطق                ִׁש
ת أفرامي بالشني وأما يف أرض يفتاح تنطق بالسني هكذا         ּבֶֹל  ويفهم مـن هـذا      ،ִס

اختالف اللهجات ومعاين بعض األلفاظ من قبيلة ألخرى وليس فقط رد التباعد            
  .مناطق والدول ااورةاجلغرايف لل

 من أن االفـرامييني ميكـن       ٦:١٢وقد ذكر مثل هذا االختالف يف سفر القضاة         " 
، وهو الـشكل الـذي      )سنبلة(متييزهم من خالل قوهلم سبولت بدال من شبولت         

استخدمه أهل كلعاد الذي ميثل الكلمة العربية القياسية، وقد عد ذلك غالبا أـم              
ا، كما جنده يف العصر احلديث يف اللفظ العربي اللتواين          كانوا يلفظون كل شني سين    

 اضةويف جنوب املغرب، وعلى أية حال، عندما حدث هذا االختبار اللغوي عند خم            
 دوامـة يف    (بـل   ) سنبلة(اليت سئل عنها مل تكن تعين       " شبولت"النهر، فإن كلمة      

  ".)٢٠()ر
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باط املتجاورة جغرافيـا ويف      فمن املسلم به أن مثة اختالفا لغويا بني األس         وعليه
زمن واحد رغم احتادهم يف املنشأ والظروف السياسية، وال يستبعد أن يكون هـذا              
التمايز اللغوي بني األسباط أحد أسباب اخللط يف الفهم وتوجيـه املعـىن الـديين            

  .للنصوص املدونة وجهة غري مقصودها األصلي

  اضطراب النسخ:  الثايناملبحث
 ذاا مل يكن وحده السبب      حدطراب اللغوي احلادث للعربية يف            على أن االض  

يف خلل املعىن الواقع يف ثنايا النص وإمنا مرجعه أيضا إىل اختالف النسخ يف كـثري                
من مواضعها، وقد نتج عن حماولة توليف نسخة واحدة بروز التشوه احلاصـل يف              

  . النص األصليمةى حرالنص األصلي، باإلضافة إىل احملاوالت الكثرية للتعدي عل
فمن العوامل اليت دفعت إىل االهتمام باألسفار الشرعية املقدسة طغيان الكتابـة             " 

 فهددت...غري املقدسة واليت كثرت يف العهد املكايب وقد جاءنا قليل منها يف العهد            
هذه الكتابات األسفار املقدسة مما دعا اليهودية إىل مقاومتها فأنكروا  حىت الترمجة             

  ")٢١(سبعينيةال

 مواضع عديدة مل خيف العهد القدمي وال التلمود احملاوالت اجلادة للتصرف            ويف
يف النص واالعتداء عليه، فنجد وعيد العهد القدمي للكتبة الزور الـذين يـسعون              

  .إللصاق مادة غري صحيحة بالنص

 علـى   شـاهدا  – أرادوا اإلخفـاء ومل خيفـوا        عمن –ومتثل روايات التلمود     " 
راعات اليت واجهها مثبتو العهد القدمي مع املادة املقدسـة الـسابقة علـيهم،              الص

فحسب رواية التلمود تعرضت أسفار حزقيال ونشيد األناشيد واجلامعـة خلطـر            
اإلخفاء، وها هي األسفار اخلفية ذاا متثل شواهد على حدوث ذلك، وكمـا ورد              
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 بن جرون والذي لـواله       الطيب حنانيا بن حزقيا    ل الرج سال تن ) ٢:١٢شبات(يف  
  .")٢٢(الختفى سفر حزقيال ألن أقواله تناقض أقوال التوراة 

 تأيت الترمجة السبعينية لتربز جبالء املشاكل اللغوية العميقة وما انبىن عليها يف             مث
دالالت املعاين واأللفاظ، ولعل من أهم أسباب مشكالت الترمجة الـسبعينية هـو             

  .التحريفاالختالفات اخلاصة بالتصحيف و

 اخلاصة بالتصحيف يف املقام األول لطبيعة احلروف العربية الـيت         اءوترجع األخط  " 
 - ו(حتتوي على ثنائيات يف احلروف تتشابه من حيث الرسم وخاصة الواو والراء             

والنـون  ) ב – מ - כ(أقل قليال الكاف وامليم والباء      ) ר - ד(الدال والراء   ) ר
وقد أدى هذا التشابه إىل بعض األخطـاء     ) ס - מ(ني  وامليم والس ) ר - נ(والراء  

  :اليت وقع فيها مترمجو السبعينية، منها على سبيل املثال
 : أدت إىل أخطاء أخرىأخطاء -١
 ٨:٣١ ارمياء

ים"    ִּת ְצ ַּב י ְוִק ֵת ְּכ ַּיְר ץ-ִמ ם--ָאֶר ֵּור ָּב ַח ִע ֵּס ה، ּוִפ ָר ו ָה ָּד ת ַיְח ֶד : ְויֶֹל
ל ָה ָּנ، ָּגדֹול ָק    "הָיׁשּובּו ֵה

 من أطراف األرض بينهم األعمى واألعرج واحلبلى ووليدها معها، مجـع            وأمجعهم
  "عظيم يرجع إىل هنا 

  : هذه الفقرة يف الترمجة السبعينية كما يليجاءت
 يف عيد الفصح وستلدي مجهورا عظيما وسوف يرجع         األرض أطراف من وأمجعهم
   بتصحيف وذلكإىل هنا 

ם                  ֵּו ָּב ַח רִע ֵּס   פסח במועד          إىل   ּוִפ

ת تصحيف     وكذلك ֶד   וילדה     إىل       ְויֶֹל
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 ميكن القول أنّ التصحيف الثاين نتج عن األول فعندما نسب املترجم عـودة              وهنا
" من السيب إىل عيد الفصح، أدى ذلك إىل تغيري يف معىن الفقرة حيـث أن                اليهود  

مل تعد تناسب السياق اجلديد مما اضطر املترجم إىل إدخـال           " املرأة احلامل واجلنني    
   ילדת" اليت قرئت بدال من         "    ستلدي    וילדה "   فعل جديد على الفقرة وهو    

  ) "٢٣(   معها  יחד"    و  "     احلبلى  הרה"    وحذف كال من "  وليد 

 تقف األخطاء عند حد التصحيف والتحريف ولكـن تعـداه إىل حقيقـة              ومل
 أكثر األسفار اليت خضعت لقواعد املدونني       من وهو ارميا   سفراملضمون فنجد مثاال    

  .وتصريفات النساخ

ي  حنو مثن السفر العرب    يحىت إنه يف السبعينية ينقص حنو ألفني وسبعمائة كلمة أ          " 
هذا مع اإلشارة إىل أنه بعد الترمجة السبعينية هلذا السفر أضيفت إىل النص العـربي      

  " )٢٤(آيات أخرى كثرية

 أن طبيعة عمل الترمجة من لغة إىل أخرى تقتضي الزيـادة            بالذكر؛ اجلدير   ومن
والنقصان يف اللغة املترجم إليها للوصول إىل أفضل صورة مظنونة ملعـىن الـنص              

لكن يستحيل عمليا التأكيد على الدقة الكاملة يف نقل املعىن املراد يف            املترجم عنه و  
  .النص األصلي

وفصل اهللا بني املياه اليت حتت اجللـد     "  اإلصحاح األول من سفر التكوين       ويف
وبني املياه اليت فوق اجللد ودعا اهللا اجللد مساء، ورأى اهللا ذلك أنه حسن، وكـان                

غري موجودة يف النص العـربي،      ) اهللا(كلمة  " د  فنج" مساء وكان صباح يوم ثان      
ورأى اهللا  " ومجلـة   _ يف قوله وفصل اهللا     _ لكنها ترد يف النصني اليوناين والقبطي       

   " )٢٥(غائبة عن النص العربي" ذلك أنه حسن 
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 أن البحث العلمي مل يقطع إمجاعا على بدء ظهور لغة العـربيني الـيت               ومعلوم
ميكن احلكم عليها يف إطارها، فإن اآلبـاء األوائـل           من حيث    طويالرافقتهم زمنا   

الـنيب  " جاؤوا من أور الكلدانيني والبد أم حتدثوا بلغة مكان النشأة مث انتقـل              
إىل أرض كنعان واستقر ا والبد أنه تعلم لغتها وهناك نـشأ إسـحاق              " إبراهيم  

موسى بعـد   ويعقوب مث انتقل يعقوب بنسله إىل مصر مث جاء جيل اخلروج يف زمن              
  .حوايل أربعة قرون لينتقل إىل برية التيه يف سيناء مث أرض فلسطني يف زمن يشوع

 التنقل السريع املصحوب باستلهام لغة وعادات البيئات اجلديدة البد وأنه           هذا
يشي أن التوراة وكثري من أسفار املقرا يف صورا العربية األوىل ليست هي الـنص               

يف زمن النيب موسى وأن النسخة العربية هي كتابة الحقـة           اَألويل الذي نزل ودون     
  .يف زمن الحق ويف ظروف مغايرة

إن حقيقة وجود   "  األمر ذاته الذي جييب عنه أحد الباحثني اليهود بقوله           وهو
لغة شبيهة جدا للعربية كانت مستخدمة يف احلديث يف فلسطني يف القـرون الـيت               

، على ما يبدو، هو     (*)واب احملتمل الوحيد    سبقت اخلروج تثري سؤاال صعبا إن اجل      
 غريوا لغتهم يف وقت ما من تارخيهم، ورمبا يلمح سفر التكوين ملثل هذا              ربينيأن الع 

عن النـصب   ) ٣٤:٧(التغيري يف اللغة يف وقت مبكر من حقبة اآلباء حيث خيربنا            
" تا  جيـر سـهدو   " ودعـاه البـان       : الذي أقامه يعقوب تذكارا مليثاقه مع البان      

، ولذلك فقد أخربنا أن عائلة إبـراهيم        )بالعربية(ودعاه يعقوب كلعاد    ) باآلرامية(
ـ          ا الـذين تركتـهم يف وادي       استخدمت بعد جيلني لغة خمتلفة عن لغـة أقربائه

   " )٢٦(الرافدين

 فضال عـن    ، ا نص املقرا   ون د اليت أن املشكالت املصاحبة لفكرة اللغة       يبقى
يث القدرة على الداللة واالستقاللية عن التأثري الـسليب  مشكالت اللغة ذاا من ح   

 وأنه عاد بأثره على طريقة قراءة نص املقرا وبالتـايل علـى     دمن اللغات احمليطة الب   
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فهم النص وذلك أثناء التدوين وقبله وبعد اختيار األسفار األربعة والعشرين مـن             
  .بقية األسفار اليت كانت متاحة حينئذ

لتلمود شواهد أكيدة عن الكيفية اليت قارن ا احلكماء النـسخ            لنا ا  فظوقد ح  " 
الفصل (فالرىب مشعون بن لكيش حيدد يف حبث الكتبه         ...املختلفة اليت وصلت إليهم     

 مكتوبا  ووجد...سفر املأوى وسفر الطفل   : عزرا يفثالثة أسفار وجدت    : قائال) ٦
فحفـظ  ) ٢٧:٣٣التثنية  () حصن القدمي   اإلله (الثاينويف  ) حصن(يف السفر األول    

 ويف) وأرسل إىل أطفال بـين إسـرائيل      (الثاين وألغى األول، ووجد يف األول نص        
فحفظ الثـاين وألغـى      ) ٥:٢٤اخلروج  ) (  فتيان بين إسرائيل   وأرسل(الثاين نص   

   " .)٢٧(األول
 إىل ذلك أن تقدم الزمن نتج عنه وال شك تغري جغرايف ودميـوغرايف يف               أضف

والسكان يف املناطق حمل األحداث اليت يتناوهلا نص املقرا وبالتـايل           طبيعة األماكن   
فعندما مت التدوين خرج النص حيمل دالالت الزمن والبيئة اللتان دون فيهما وليس             

  .الزمن احلقيقي لألحداث
ولعل بعض النصوص األقدم قـد قـام        "  وهو ما يؤكده أحد الباحثني بقوله       

ديثها بلغة العصر يف أثناء الفترة من القرن العاشـر إىل           احملررون بإعادة كتابتها وحت   
القرن السادس قبل امليالد، كما كتبوا القصص اليت ظلوا يتداولوا شفاها، فمـثال             
نعلم أن بعض األماكن القدمية اليت البد أا مل تكن معروفة لغالبية القراء يف الوقت               

نقـرأ أن   ) ١٤:١٤تك(وين   التك ففي ،الذي كتبت فيه قد استبدلت بأمساء أحدث      
إبراهيم سار حىت دان، ولكن مل يكن لدان وجود يف زمن إبراهيم وال بد وأن تلك                

على اسم أحد أحفاد إبراهيم بعد ذلك بقرون، فالبد أن حمرر           " دان"النقطة مسيت   
ليشيم " هذا الفصل يف سفر التكوين كتب اسم دان عوضا عن اسم املنطقة القدمي              
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ي كان معروفا إلبراهيم ولكنه مل يكن معروفا لغالبية القـراء يف            وهذا االسم الذ  " 
  .عصر متأخر

 يف  ة سـار  وماتت(ويف فصول أخرى تستخدم األمساء القدمية واجلديدة، فمثال         
  .)٢٨( ) " ٢:٢٣تك (يف أرض كنعان   ) ونأي حرب( قرية أربع 
تالفهـا   هذا بنا إىل القول بأنه ال ريب من أن اضطراب نسخ املقرا واخ             يؤدي

فيما بينها اختالفا بينا ومن وراءها اضطراب الترمجة السبعينية ال يقل تـأثريا عـن               
االضطراب اللغوي املصاحب لنشأة النص ومنه كلغة للنص املقدس مث تندرج تبعـا        

 تنفيذه وتطبيقـه يف مجيـع       وإساءةلذلك تبعات جسام تتمثل يف سوء فهم النص،         
النص املقدس وتتخلل العقيدة مثالب التطبيـق       مناحي احلياة فتسفك الدماء باسم      

  . البشري

  التأويل اللغوي وتأثريها يف النصمشكالت :  الثالثاملبحث
 الباحثون على أن اختالف األفهام ملراد ما؛ مرجعه اتساع قاعدة الداللة            يتفق

للّفظ الواحد أو اجلملة الواحدة، وإننا لنجد يف استنطاق التاريخ أدلة ال تعد علـى               
فات كبرية مشهودة بني فرق ومجاعات وأحيانا أمم كبرية مـصدرها األصـيل             خال

اتساع الداللة اللغوية لأللفاظ وبالتايل فهمها كل فريق على حنو خيصه واستبسل يف             
  .الدفاع عن فهمه وتأويله ملراد القائل األول

 اإلنسانية  ت بلغ هذا األمر مبلغا جعل بعض الباحثني يبحث يف جذور املشكال          
 الفاعلـة يف حيـاة      لنصوص أو ل  اللغوية أللفاظأول األمر عن مشكالت تأويلية ل     

 حىت يف علم األساطري وجدنا من يعزو وجـود األسـاطري إىل             ،اجلماعات واألمم 
  .أسباب لغوية يف األساس
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 اليومية  ه هذه اإلشكالية التاريخ اإلنساين يف كل تفاصيله بداية من حيات          رافقت
اليت هي أمسى ما يعتنقه ومهما كان دينه ومعتقـده، وإمـا أن             وحىت عقيدته الدينية    

يكون هذا ملشكلة أصيلة يف اللغة ذاا أو مشكلة طارئة عليها بسبب عامل التـأثري     
  .والتأثر الفاعل بقوة يف حياة اإلنسان

 يف اليهودية حىت األمساء الدالة على الذات اإلهلية يف حد ذاا مل تـسلم               فنرى
 مـن ألفـاظ     وهـي )   אלוהים(فنجد لفظة   " ثرات اخلارجية،   من تعرضها للمؤ  

اجلاللة يف العربية وهو اسم يف صيغة اجلمع وقد ورد مبعىن اجلمع يف سفر اخلـروج                
وقد ورد ذه الصيغة يف     ) إيلوه(واملفرد منه   ) ال يكن لك آهلة أخرى أمامي       (٣:٢

   . ")٢٩() فرفض اإلله الذي عمله  ( ١٥\٣٢التثنية 
 االسم الذي أطلقه علماء نقد العهد القدمي للداللة علـى املـصدر              ذات وهو

  . املقرائيالنصاإللوهيمي أحد املصادر اليت يشار إليها باملسامهة يف تدوين 

ـ             "   ذينوإمنا انبىن هذا االسم على اجلمع من شائع االستعمال اجلاري بني األمم ال
لقوى فلكية وما أشبه هذا،     كانوا يتخذون أصناما يعتقدون أن كل واحد منهم حمال          

وحيلفون ا وكأا حاكمة    " إلوهيم  " وكل واحد منها عندهم إله فيسمون اجلملة        
   .")٣٠(عليهم فهي متكثرة بتكثر القوى املدبرة للبدن والقوى املدبرة للعامل

مل تتضح حقيقة مـصدره وتعـددت       )     يهوه     יהוה(  االسم األعظم    وحىت
غم  ترتيه اليهودية الشديد هلذا االسماآلراء يف أصل اشتقاقه، ر.  

وهو إله السماء عند أهـل اهلنـد واألمـم     ) Dyaus (  فكان من اشتقه من " 
عند اليونان القدماء، ولكن هذا االشـتقاق ال  )  zeus (اآلرية يف الشرق، وهو 

( وزن يفِْعل وهو يف العربية يفعيل لفعـل          ) yahwe( يرجح وكان من قال أن      
hawa ( أن و ) (hawaو  )  haya ( هلما معىن واحد أي ) فإذًا ).... كان
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 )yahwe (        ن أي يوِجد، وأحيانا يستعمل الفعل املكَوكاسم حنوي   ضارعمعناه ي 
هو   ) yahwe( ومها إهلان عند العرب قبل اإلسالم، و        " يغوث ويعوق   " مثال    

  (adonai)حبسب كلمة  ) yehowa( االسم األصلي ولكن اليهود حركوه 
   . ")٣١(يعين الرب، ألنه مل جيز عندهم أن ينطقوا اسم اإلله

 الثابت يف علوم اللغات أن وقوع التأثري والتأثر فيما بينها هـو ظـاهرة               ومن
طبيعية، وأن اللغات يف العادة تفيد منها وحتـافظ مـن وراءهـا علـى بقاءهـا                 

  .واستمراريتها يف حالة من احليوية والدوام
شيء الذي ال يحمد هو تأثر لغة بغريها من اللغات واأللـسن إىل              على أن ال  

 ما ميكن أن يوصف بضعف شخصية اللغة ذاا         رىحد التماهي والذوبان أو باألح    
وهو ما يتحول بعملية تفاعل اللغات مع بعضها من حالة متيز تفاعلي إجيايب إىل حالة               

 املقصود فيقع خلط كـثري يف        عن املعىن  الكاملسلبية من الوهن والعجز عن التعبري       
  .املشكالتالفهم يولد على أثر ذلك الكثري من 

 ولعل هذا بعضا مما حدث للعربية، حيث أن الظروف السياسية واالجتماعيـة          
للناطقني ا وحاالت االستضعاف والشتات وعدم متكنها من حالة استقرار زمـين            

صول اللغات هو ما أوجـد  طويل تتحصل من خالهلا على عوامل القوة والبقاء يف أ        
ا ما نعانيه من مشكالت وعلى رأسها مشكلة التأويل اللغـوي، حيـث تظهـر               
بوضوح يف كثري من تعبريات وألفاظ املقرا اليت كتبت لتعرب عن معىن معني ولكن ما               

 باقيـة فُهم هو معىن خمتلف متاما، بل أحدث اضطرابا ال تزال املعاناة منه ومن آثاره         
  .إىل اليوم

 نعرض مقارنة بسيطة لألسلوبني األدبيني الذَين كتبت مـا قـصتان            ينمافح
خمتلفتان يف سفر واحد هو سفر التكوين، فإننا نقف على الفارق بسهولة ففي تـك               

فقال ال يدعي امسك فيما بعد      " (صراع يعقوب مع اهللا     "  حيث قصة    ٣٠،٢٤:٣٢
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 يعقوب اسم   افدع.. ...يعقوب بل إسرائيل ألنك جاهدت مع اهللا والناس وقدرت        
  “ألين نظرت اهللا وجها لوجه وجنيت نفسي : القائ" فنيئيل " املكان 

فـِذكر  ) ألين نظرت اهللا(وقال ) جاهدت مع اهللا( هنا أنه قال صراحة   ونالحظ
 األلوهية صراحة غري مضاف إىل شيء قد يصرف النظر عن اإلشكال وهـذا              ظلف

 يف نص املقرا، فكيف إلنسان أن يصارع        املوضع من املواضع امللبسة واملثرية للجدل     
  .اهللا ويغلبه
 سـارة حيث قصة هروب هاجر مـن وجـه سـيدا           ١١ -٧:١٦ تك   ويف

 هلـا مـالك الـرب ارجعـي إىل          لفقا....  عني املاء    على مالك الرب    فوجدها(
  ) هلا مالك الرب ها أنت حبلى، فتلدين ابنا وتدعني امسه إمساعيللوقا.... موالتك
يف أكثر من موضع وبالتايل فال إشكال       ) مالك الرب (ه قال صراحة     هنا أن  ونالحظ
  .وال لبس

 قصة عـراك الـرب مـع        يف اآلن ملاذا تعمد كاتب النص أن يذكر         والسؤال
  .ليثري هذ اإلشكال املستعصي على التأويل املقبول) اهللا(يعقوب لفظ 

 عـن حكمتـه     خيرجم  ٩٤٢ كسعديا الفيومي ت     الحىت إننا لنجد عاملا جلي    
املعهودة ويلوي عنق النص تأويال ليخرج من هذا اإلشكال فيقول مفـسرا هلـذا              

  :املوضع من سفر التكوين
: قال....فلما رأى يعقوب يف ذلك اجلانب وحده فصارعه املالك إىل مطلع الفجر            " 

ال يسمى امسك أبدا يعقوب فقط إال إسرائيل ألنك ترأست عند اهللا وعند النـاس               
إين رأيت مـالك اهللا مواجهـة       :  املوضع فنيئيل قائال   وبعقمسى ي ....وطقت ذلك 

  .")٣٢(وختلصت نفسي
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   عرضنا املواضع مجيعا يف جدول التضحت املقارنة وإذا

   قصة هروب هاجر ألفاظ

 ١١- ٧ :١٦تك

 صراع يعقوب مع ألفاظ
 اهللا 

 سعديا الفيومي تأويل
 لقصة يعقوب 

 إنسان حىت وصارعه  فوجدها مالك الرب-١
 طلوع الفجر

  املالكفصارعه

فقال هلا مالك الرب -٢
 ارجعي

 مع اهللا والناس جاهدت
 وقدرت

 عند اهللا والناس ترأست
 وطقت ذلك

وقال هلا مالك الرب -٣
 ها أنت حبلي

 نظرت اهللا وجها ألين
 لوجه

 رأيت مالك اهللا إين
 مواجهة

ك  هنا يتضح لنا أنه يف قصة هاجر مل تتولد مشكلة يف فهم الداللة على مال               ومن
الرب وأنه املوكل من الرب بالتصرف حسب أمر الرب له، أضف إىل ذلك أنـه مل                
حيدث مع املالك يف هذه القصة تصرفات مريبة تقلل من شأنه وبالتـايل مل حيـدث                

  .عندنا خلط يف الفهم ومل نضطر إىل مساع تأويالت تسوغ لنا قبول ما ليس مقبوال
يا الفيومي وغريه اضطر علـى       وأما يف قصة عراك يعقوب مع الرب فإن سعد        

 وينحو قدر استطاعته إىل     يممضض للتأويل غري املقبول للخروج من إشكالية التجس       
  .الترتيه الالئق بصفات اهللا ولعجزه عن إجياد إجابة مقنعة هلذه األسئلة احملرجة

 ميكن قبول وجودها يف نص املقرا إال يف إطار تأثر مدون القصة بأسـاطري               وال
 حىت اآلهلـة    ؛ منازلة كل أحد   نه القوة اخلارقة للبطل واليت متك     حيثة  الشرق القدمي 

إذا استلزم األمر، على أنه يسوغ وجودها يف االضطراب الترتيهي الذي منيت بـه              
املقرا يف حالة من التردد املعيب يف توصيف اإلله بني الغلو يف ترتيهه تارة وتوصيفه               
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ليت صنعتها خميلة إنسان ذلك الزمـان       على اجلملة كواحد من آهلة الشرق القدمي ا       
  .تارة أخرى
 سعديا الفيومي يف تأويل عراك يعقوب مع الرب بأنه مالك الرب وليس             وكالم

 لالحقم ا ١٢٠٤الرب ذاته قريب من مذهب الشيخ الرئيس موسى بن عمران ت            
 يف معرض حديثه عـن أنـواع        هفنجد) داللة احلائرين (به يف غري موضع من كتابه       

  .ت الواقعة يف التوراةالتأويال
 ذلك أن كل ما ميكن للناس أمجع فهمه وتصوره بأول فكره هـو              معىن "يقول

الذي أوجب هللا تعاىل، فلذلك وصف بأوصاف تدل على اجلسمانية ليدل عليه أنه             
تعاىل موجود إذ ال يدرك اجلمهور بأول وهلة وجودا إال للجسم خاصة وما لـيس               

وكذلك كل ما هو كمـال      .  موجودا عندهم  جبسم أو موجود يف جسم فليس هو      
عندنا نسب له تعاىل ليدل عليه أنه كمال بأحناء الكماالت كلها وال يشوبه نقـص               

فكل ما يدرك اجلمهور بأنه نقص أو عدم فال يوصف به ولذلك ال يوصـف            . الأص
وكل ما يظـن    . بأكل وال بشرب وال بنوم وال مبرض وال بظلم وال مبا يشبه ذلك            

  " )٣٣(نه كمال، وصف بهاجلمهور أ

 ويذهب موسى ابن ميمون إىل أبعد من هذا عند حديثه عن بعض املواضع               بل
املستعصية على التأويل واليت ال ميكن أن يقبل هلا تفسري على خالف الظاهر حبـال               
ذلك أن كثريا منها هي ضرب من ضروب اخليال فيلجأ إىل مبدأ القبول اإلجباري،              

  .فيقول يف موضع آخر معلقًا على قصة اخللق يف املقرا تمِمرا إياها كما جاء
وهى أن كل ما ذُكر يف قصة اخللق يف التوراة ليس هو كله على ظاهره على مـا                  " 

يتخيل منه اجلمهور، ألنه لو كان األمر كذلك، ملا ظن به أهل العلـم وال أطنبـوا                 
 مؤديـة، إمـا     احلكماء يف إخفائه ومنع احلديث فيه يف اجلمهور ألن تلك الظواهر          

 أو لتعطيل حمض وكفر بقواعد      له،لفساد ختيل عظيم، وتطرق آراء سوء يف حق اإل        
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الشريعة، فالصواب اإلضراب عن اعتبارها مبجرد اخليال والتعري عـن العلـوم،            
وليس كما يفعل الوعاظ واملفسرون املساكني الذين ظنوا أن معرفة شرح األلفـاظ             

  .")٣٤(يادة عندهم يف الكمالهو العلم وتكثري الكالم وتطويله ز
 ال جند مجيع احلكماء على نفس مذهبـهما بـل إن هنـاك مـن أقـر                  لكننا

باإلشكاليات اللغوية ونتائجها املثرية للجدل يف نص املقرا مثل الرىب سـليمان بـن    
  ) مفسري اليهود يف عصرهأشهر(وهو ) راشي(اسحاق 

 وقال بـضرورة تفـسريه      فقد كتب عن احتواء العهد القدمي على لغة اسطورية،        " 
بأسلوب أكثر عقالنية، ومع ذلك فإنه مل يستطع أن حيرر نفسه من تلك األسطورية              

 حاول التماس فكـرة     فقد لعامل اخلالص،    ناولهومن العناصر التقليدية الشائعة عند ت     
جميء عصر اخلالص يف ألفاظ كثرية يف العهد القدمي تبعد كل البعـد عـن فكـرة                 

ا بتعسفية ليثبت صحة قوله، فيقول عن شـرحه للمـزامري           اخلالص، لكنه يفسره  
 أن كلمة ليل تشري إىل ظالم الـشتات الـذي يعيـشه         ٣-٤٦/٦،٩٠/٤،٩٢/١

  . ")٣٥(اليهود، أما كلمة صباح فتعين فجر يوم جديد، وهى ترمز إىل اخلالص

 من األسباب األخرى باإلضافة إىل املشكالت األدبية واللغوية هـو مـا             ولعل
را يف غالب أمرها عند احلديث عن األشـخاص املتميـزين يف التـاريخ              تنحوه املق 

والديانة اليهودية أو من ميثلون حلقة مهمة يف سلسلة النسب األعلـى لألسـباط              
االثىن عشر حيث نلحظ املبالغة يف التوصيف وإضـفاء هـاالت القداسـة علـى             

واقـف أو  الشخصية أو احلدث وأحيانا تتجاهل إبداء العلة من تـرجيح بعـض امل         
 كمـا   الاألشخاص دون أسباب منطقية، وأحيانا دون التعرض لذكر األسباب أص         

حدث يف قصة البكورية واحتيال يعقوب وأمه على اسحاق الستالب حق عيـسو             
  .الشرعي
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 ومن قبل يف تقدمي اسحاق على امساعيل وتفضيله عليه متجاوزا حق البكورية            
  .اوزهاملقدس دون أن يصدر عن امساعيل ما يوجب جت

 العام هنا ليس املقصود منه التعرض املباشر لشخـصيات اسـحاق            والسياق
ويعقوب وامساعيل بذوام وإمنا للوقوف على توجهات كاتب النص وما محله على            

  .هذا املنحى من املخالفة الصرحية حلق معلوم بنصوص الشريعة

وعـا   الشخصيات ن  ى فهو مل يتدخل لتوجيه األحداث وحسب وإمنا أضفى عل        
من التدين األخالقي غري املتناسب مع صورا العامة من حيث الفـضيلة والـسمو              
األخالقي الذي كان من نتائجه إيثاره باالتصال بوحي السماء دون غريه، على أن             
النظر إىل الشخوص واألحداث بعني التلقي كما أراده الكاتب ال يدوم على تتـابع        

ـ     فإنهاب التأويل اللفظي     وهذا الفعل إن مل يكن من ب       ،األجيال  ل من بـاب التأوي
املعنوي الذي يلوي أعناق النصوص دون قرينة أو سبب أو حىت جمـرد التعليـل،               

  .وكل ذلك فقط من أجل إلزام اآلخرين بوجهة نظره
 الطيب أن الشخصيات البطولية اليت عاشت يف الزمن املاضـي           اقدفإذا وجد الن  " 

ه بدال من أن يعترف صراحة بالبون الـشاسع         بط دون هذا املستوى األخالقي فإن     
الذي أوجده التطور األخالقي بينه وبني هذه الشخصيات فإنه حياول أن يتغافل عن             
هذا بالتماس املعاذير هلم وادعاء املربرات اليت يرفضها هو نفسه بناء على مقاييـسه      

  ." )٣٦(األخالقية

ت التأويل يف إبـراز      سبق يربز بوضوح دور كل من التأثر اللغوي ومشكال         مما
 واأللفاظ الواقعة يف نص املقرا وبعض األسـباب املؤديـة إىل            املعاينبعض سقطات   

  .   ذلك، إضافة إىل مشاكل الفهم املغلوط الناجتة عن تلك املشكالت
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  خامتة
 ال شـك    غ على أن ما صدر عن اإلنسان ينصب       اع مواضعات علم االجتم   تنص

شفرة الوراثية لكل فاعل، أيا كان فعله وأيا كان         بصبغته، وحيمل يف طياته تفاصيل ال     
املُنتج الصادر عنه، وملا كانت اللغة يف صورا املتطورة منتجا إنسانيا، فإا ال ريب              

  .كباقي نواجته تتأثر به وتدل عليه
 القدمي عند أكثر الباحثني هو مادة دينية تارخيية صيغت يف قالب أديب،             والعهد

ؤلفني؛ اُعترض على صحة هذه النسبة مـن كـثريين،           بعض نصوصه إىل م    سبتن
وبعضها اآلخر مل يستدل على مؤلفيها، وإمنا حاباها حسن السبك وجودة الصياغة،            
فضال عن موافقتها ملواضعات واضعيها يف زمن التدوين، فلم جيدوا مانعا من ضمها             

  .بني دفيت الكتاب املقدس
النص اخلالص القداسة إىل نـص       إال أنه يبقى أن كثريا منها خرج عن سياق          

  . ختللته مواضعات بشرية بلغة مصدرها ومقصودها إنساين حبت
 عن هذا مشكالت كثرية يف النص، وخاصة على مـستوى لغـة الـنص               نتج

وطرائق التعبري فيه وتأويل املعاين امللبسة، ومرورا بإشكاليات لغوية نامجة عن ترمجة            
  .إىل نسخة مستقرةالنص ومقارنة النسخ املتعددة للوصول 

  : وقفت يف هذا البحث على مجلة من النتائجوقد
 أن التاريخ السياسي واالجتماعي ألي جمموعة إنسانية، البد وأن يعود بـأثره             -١

على لغتها وأدا، ضعفا أو قوة، ويف حالة العربيني فإم تارخيهم الطويل مـن              
، قد أصـاا بالـضعف      الشتات واالحتباس حتت طائلة املمالك القدمية املؤثرة      

والركاكة يف بعض أطوارها، ومل يسمح للغة بالتطور واحلفاظ علـى كياـا             
 هلا أو احمليطة ا، وهو ما       رةمستقرا بعيدا عن التأثر السليب بلغات األمم القاه       

 بأثره على أدب ولغة النص الديين يف املقرا فظهرت البنية اللغويـة غـري               دعا
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 البنية األدبية ومنه إىل     اهتراءالستفهامات اليت تربز     كثري من ا   هامستقرة يعتور 
  .هوية النص على النحو الذي أسلفت

 أن ترمجة النصوص الدينية البد وأن تعود بفوارق يف دالالت املعاين واأللفاظ،             -٢
تنحو باملتلقي منحى بعيدا عما قُصد له منذ البداية، وكذلك حماولـة توليـف              

 لنص العهد القدمي، وهو ما أدى       املتعددةطة   املخطو النسخنسخة مستقرة من    
إىل التأثري غري احملمود على هوية النص إمجاالاية .  
 أن األلفاظ الدالة على اآلهلة يف ديانات الشرق القدمي؛ كثري منها متـشابه يف               –٣

أكثر من ديانة وحيمل نفس الداللة من حيث أنه معبود، ولكن مع اخـتالف              
  .طبيعة اإلله املعبود

 كلما عجز النص عن التعبري البسيط واملباشر عن الداللة املطروحة، جلـأ إىل              –٤
التأويل، وأن مساحة التأويل تتسع بقدر خطورة الفكرة املطروحة، وأـا ال            
بديل للتأويل كحل ملعضالت النصوص الدينية سوى جتاهل احلديث عنها كأا           

  .غري موجودة، وقبوهلا على عالا
دبية يف العهد القدمي هي داللة إنسانية حمضة، ينطبق عليها ما ينطبق             البنية األ  أن –٥

على املادة األدبية اإلنسانية يف سائر املوضوعات، ويـسهل علـى الباحـث             
املتمرس التمييز بني أركاا والوقوف على عناصرها، وهو ما يؤكد وجهة نظر            

ن مواضع الوعيـد    نقاد العهد القدمي منذ القدم، ويستدل عليها أيضا بكثري م         
  .للكتبة الكاذبني يف العهد القدمي

 الصواب، إلدراك جاهدا يسعى بشرى جهد نتيجة هي الدراسة هذه أن يبقى
 والبحـث  االستدراك؛ مظنة من تتحمله الذي القدر الصواب مظنة من تتحمل وقد

  .  بعضا بعضه جيرب دوار العلمي
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 واملراجع املصادر قائمة
 يف طبـع  القـاهرة،  املقدس، الكتاب دار إصدار العربية، رمجةالت املقدس، الكتاب
 .م٢٠٠٥ الثالثة ط اليابان،
  .1991 . ירושלים . וכתובים נביאים-תורה ספר

  العربية واملراجع املصادر: أوال
 املـصرية  األجنلـو  مكتبة   اليهودي، الفكر يف العريب األثر   هنداوي، موسى إبراهيم

  .م١٩٦٣،
 املقدس باملقارنة مع الـنص العـربي        لكتابالترمجة السبعينية ل   املقاري،   إبيفانيوس

  .، القاهرة٢٠١٢والترمجة القبطية، دار جملة مرقس، ط أوىل، 
 . فؤاد، الكرت الثمني يف قواعد اللغة العربية، مركز الراية للنشر واإلعالنأمحد

 ىل،األو: ط مبـصر،  االعتمـاد  مطبعة السامية، اللغات تاريخ ولفنسون، اسرائيل
 . م١٩٢٩
 يوسف داود املوصلي السرياين، اللمعة الشهية يف حنو اللغـة الـسريانية،             اقليميس

 .م١٨٧٩ ينيكيني،طبعة دير اآلباء الدوم
  .١٩٣٢ حممود الطحالوي، تاريخ اللغات السامية، مطبعة مصر، جودة
 ظاظا، الساميون ولغام، دار القلم، دمشق، الـدار الـشامية، بـريوت،             حسن

 .م٢،١٩٩٠:ط
 والدراسات البحوث معهد ومذاهبه، أطواره. اإلسرائيلي الديين الفكر:            
  .م١٩٧١ العربية،
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 . ناظم، الترمجة السبعينية للعهد القدمي بني الواقع واألسطورة، بدون بياناتسلوى
 عبد الرؤوف، قواعد اللغة العربية، اهليئة العامة للكتب واألجهزة العلميـة،            عوين

  .١٩٧١جامعة عني مشس، مطبعة 

 .١٩٨٧ فارس، اللغة العربية، دار البشري، عمان، ط أوىل، فائز
 حسنني علي، التوراة اهلريوغليفية، دار الكاتب العـريب للطباعـة والنـشر،             فؤاد

  .القاهرة
 . بدون بيانات نشر،من األدب العربي                  : 

نقد العهد القـدمي، دار الثقافـة        اجتاهات خليفة حسن، أمحد حممود هويدي،       حممد
  . م٢٠٠١العربية، ط أوىل 

 ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافـة     رب، صادق الرافعي، تاريخ آداب الع     مصطفي
 .م٢٠١٣،القاهرة

 ناظم، املسيح اليهودي ومفهوم السيادة اإلسرائيلية، االحتاد للصحافة والنـشر           مىن
  .م١٩٨٦مارات،أبو ظيب اإل

  

 ملترمجةاملصادر ا: ثانيا
: ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ت     ١ فريزر، الفولكلور يف العهد القدمي، ج      جيمس

  .م١٩٧٢حسن ظاظا، . نبيلة إبراهيم، مراجعة د. د
  .م٢٠١٠ خمتصر تاريخ اللغة العربية، ترمجة طالب القريشي، بغداد،، رابنيحاييم
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ا، دار البيان للنـشر   إليوت فريدمان، من كتب التوراة، ترمجة عمرو زكري        ريتشارد
  .م٢٠٠٣، ١:والتوزيع، ط

 شازار، تاريخ نقد العهد القدمي من أقدم العصور حىت العصر احلديث، ترمجة             زاملان
أمحد حممود هويدي، تقدمي ومراجعة حممد خليفة حسن، املركز القـومي للترمجـة،             

  .م٢٠٠٠

 وحىت اليوم،   هوبر، تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين     .ميلر وروبرت ف  . م ستيفني
  .م٢٠٠٨أوىل، : وليم وهبة، دار الثقافة، القاهرة، ط:ترمجة 
 بن جاؤون بن يوسف الفيومي، تفسري التوراة بالعربية، أخرجـه وصـححه             سعديا

 مطـاوع،   عطيةيوسف درينبورج، نقله إىل اخلط العريب وقدم له وعلق عليه سعيد            
  .م٢٠١٧القاهرة،  املركز القومي للترمجة، ،أمحد عبد املقصود اجلندي

رمضان عبد التـواب، منـشورات      / د:  بروكلمان، فقه اللغات السامية، ت     كارل
  .م١٩٧٧جامعة الرياض باململكة العربية السعودية، 

 بن ميمون القرطيب األندلسي، داللة احلائرين، عارضـة بأصـوله العربيـة             موسى
  .م٢٠٠٨ة  القاهر،٢حسنني آتاي، مكتبة الثقافة الدينية، ط/ والعربية د

ليلى إبـراهيم   :  والدليل يف نصر الدين الذليل، ت      جة بن مشوئيل هليفي، احل    يهوذا
  .م٢٠١٤أبو اد، املركز القومي للترمجة، ط أوىل 

 :عربيةاملعاجم ال: ثالثًا
 املعجم احلديث، عربي ـ عريب، دار العلم للماليني، بريوت،  كمال، رحبي  -١
 .أويل: ط
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 קרית ،ר-ק ששי כרך، החדש וןהמל. שושן-אבן אברהם  -٢
 .١٩٧٩ ،כתר בדפוס הדפס ، ירושלים ،ספר
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  :املصادر األجنبية: رابعا
Aaron D.Rubin, A Brief Introduction to the 
Semitic Languages, p: 15, Gorgias press, 2010 

 
  البحوث والدوريات: خامسا

نشور يف جملة كليـة اآلداب،       ليتمان، أمساء األعالم يف اللغات السامية، حبث م        أنو
  .، مطبعة جامعة فؤاد األول١٩٤٨الد العاشر، اجلزء الثاين، ديسمرب

 صاحل الضالع، دراسات يف الترمجة واللسانيات العربية، مركـز الدراسـات            حممد
  .م٢٠٠٨، ٢٣الشرقية، جامعة القاهرة، العدد 
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  اهلوامش
  

مصطفي صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، مؤسسة هنداوي للتعليم  )١(
 .٤٩:م، القاهرة، ص٢٠١٣والثقافة،

 طبعة دير   اقليميس يوسف داود املوصلي السرياين، اللمعة الشهية يف حنو اللغة السريانية،)٢(
 .  ٨: ، ص١٨٧٩ الدومينيكيني،اآلباء 

(3) Aaron D.Rubin, A Brief  Introduction to the Semitic 
Languages, p: 15 , Gorgias press, 2010 

 .٧: قواعد اللغة العربية، مركز الراية للنشر واإلعالن، ص أمحد فؤاد، الكرت الثمني يف  )٤(

اللغة العربية، اهليئة العامة للكتب واألجهزة العلمية، مطبعة  عوين عبد الرؤوف، قواعد   )٥(
 .٢١:، ص١٩٧١جامعة عني مشس، 

 .٦٩:، ص١٩٣٢ جودة حممود الطحالوي، تاريخ اللغات السامية، مطبعة مصر،   )٦(

رمضان عبد التواب، منشورات جامعة / د: كارل بروكلمان، فقه اللغات السامية، ت  )٧(
 .١١:م، ص١٩٧٧ ة،بية السعوديالرياض باململكة العر

 .٢٠:، ص١٩٨٧فائز فارس، اللغة العربية، دار البشري، عمان، ط أوىل،   )٨(

 بريوت، الشامية،حسن ظاظا، الساميون ولغام، دار القلم، دمشق، الدار   )٩(
 .٧٧: م، ص٢،١٩٩٠:ط

أويل، :  طرحبي كمال، املعجم احلديث، عربي ـ عريب، دار العلم للماليني، بريوت،  )١٠(
 .١١:ص

 .٧٧: الساميون ولغام، حسن ظاظا، مصدر سابق، ص  )١١(
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: ط مبصر، االعتماد مطبعة السامية، اللغات تاريخ ولفنسون، اسرائيل  )١٢(
 .٩٧: ص، م١٩٢٩ األوىل،

حممد صاحل الضالع، دراسات يف الترمجة واللسانيات العربية، مركز الدراسات الشرقية،   )١٣(
 .٨٧: م، ص٢٠٠٨، ٢٣العدد جامعة القاهرة، 

 األجنلو مكتبة اليهودي، الفكر يف العريب األثر هنداوي، موسى إبراهيم  )١٤(
 .٦: ص،م١٩٦٣، املصرية

 .٢٨:إبراهيم موسي هنداوي، األثر العريب يف الفكر اليهودي، مرجع سابق، ص  )١٥(

 .٣١: ص، بيانات نشربدون  فؤاد حسنني علي، من األدب العربي، )١٦(

 البحوث معهد ومذاهبه، أطواره. اإلسرائيلي الديين الفكرحسن ظاظا،   )١٧(
 .١٦: ص،م١٩٧١ العربية، والدراسات

 إليوت فريدمان، من كتب التوراة، ترمجة عمرو زكريا، دار البيان ريتشارد  )١٨(
 .١٩:  ص،م٢٠٠٣، ١:للنشر والتوزيع، ط

عهد القدمي، دار  نقد الاجتاهات خليفة حسن، أمحد حممود هويدي، حممد  )١٩(
 . ٩٠:  ص، م٢٠٠١الثقافة العربية، ط أوىل 

، ٢٠١٠  حاييم رابني، خمتصر تاريخ اللغة العربية، ترمجة طالب القريشي، بغداد،)٢٠(
 .٣٧:ص

 حسنني علي، التوراة اهلريوغليفية، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، فؤاد  )٢١(
 .٣٠: ص،القاهرة
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قد العهد القدمي من أقدم العصور حىت العصر احلديث، ترمجة أمحد زاملان شازار، تاريخ ن )٢٢(
، ٢٠٠٠حممود هويدي، تقدمي ومراجعة حممد خليفة حسن، املركز القومي للترمجة، 

 . ٢٢:ص

:   سلوى ناظم، الترمجة السبعينية للعهد القدمي بني الواقع واألسطورة، بدون بيانات، ص)٢٣(
٤٤. 

 . ٩٩:  اهلريوغليفية، مصدر سابق، ص  فؤاد حسنني علي، التوراة)٢٤(

 والترمجة ي  إبيفانيوس املقاري، الترمجة السبعينية للكتاب املقدس باملقارنة مع النص العرب)٢٥(
 .٢٢: ، القاهرة، ص٢٠١٢القبطية، دار جملة مرقس، ط أوىل، 

  .٢٨:   حاييم رابني، خمتصر تاريخ اللغة العربية، مصدر سابق، ص)٢٦(

س هذا هو اجلواب الوحيد ي الباحثني ذكرناه كما هو وال نوافقه عليه فليهذا هو رأ(*)   
 .احملتمل

حممد خليفة حسن، :   زاملان شازار، تاريخ نقد العهد القدمي، ترمجة أمحد هويدي، مراجعة)٢٧(
 .٢٢:مصدر سابق، ص

هوبر، تاريخ الكتاب املقدس منذ التكوين وحىت اليوم، .ميلر وروبرت ف.  ستيفني م)٢٨(
 .١٧: ، ص٢٠٠٨أوىل، : وليم وهبة، دار الثقافة، القاهرة، ط:ترمجة 

ليلى :  بن مشوئيل هليفي، احلجة والدليل يف نصر الدين الذليل، تيهوذا  )٢٩(
 .٢٨٩: ص ،م٢٠١٤إبراهيم أبو اد، املركز القومي للترمجة، ط أوىل 

 .٢٨٩: ص ،  املصدر السابق)٣٠(
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يف اللغات السامية، حبث منشور يف جملة كلية اآلداب، الد   أنو ليتمان، أمساء األعالم )٣١(
 .  ٣٤: ، مطبعة جامعة فؤاد األول، ص١٩٤٨العاشر، اجلزء الثاين، ديسمرب

  سعديا بن جاؤون بن يوسف الفيومي، تفسري التوراة بالعربية، أخرجه وصححه يوسف )٣٢(
 عبد د مطاوع، أمحعطيةدرينبورج، نقله إىل اخلط العريب وقدم له وعلق عليه سعيد 

 .١٥٢: ص ،م٢٠١٧ القومي للترمجة، القاهرة، املركزاملقصود اجلندي، 

 بن ميمون القرطيب األندلسي، داللة احلائرين، عارضة بأصوله العربية موسى  )٣٣(
:  ص،م٢٠٠٨ القاهرة ،٢ مكتبة الثقافة الدينية، طتاي، آنيحس/ والعربية د

٥٨. 

 .٣٧٣:   املصدر السابق، ص)٣٤(

 للصحافة والنشر أبو االحتاد ، املسيح اليهودي ومفهوم السيادة اإلسرائيلية،  مىن ناظم)٣٥(
 . ١٦٧:  صم،١٩٨٦،ظيب اإلمارات

 .٢٥٩:   جيمس فريزر، الفلكلور يف العهد القدمي، مصدر سابق، ص)٣٦(
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  العرب  للهجات اللغوي األطلس

  اجلاحظ مؤلفات يف
  الغامدي عساف صاحل حممد. أ

  إدارة التعليم مبحافظة جدة

  قسم اللغة العربية

  :    تقدمي
 اجلاحظ مؤلفات يف العرب للهجات اللغوي األطلس على التعريج من البد

 أثروتت تأثرت اللهجات أن ذلك اجلاحظ؛ مؤلفات يف اللغوي التنوع ندرس وحنن
 ذلك جيمع أطلس على الوقوف الضروري من فكان فيه، تعيش الذي بالواقع
 وتأثره، وتأثريه مكانه: فيه نتناول العرب، عند اللهجي التنوع يف الشتات
  .املالبسة والظروف

 وذلك جنليه، وأن املوضوع، هذا على الضوء نلقي أن الفصل هذا يف وحناول
  :وهي مطالب، أربعة يف
  .وأمهيته اللغوي، األطلس تعريف: لاألو  املطلب-

 يف جاورهم ومن أماكنهم حسب العرب هلجات اجلاحظ تصنيف: الثاين  املطلب-
  .املسكن

  .اللسان فصاحة يف املكانية اللهجة تأثري: الثالث  املطلب-

  .إليها ينتمون اليت اللغوية البيئة إىل واإلشارة العرب فصحاء: الرابع  املطلب-
* *  
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  ولاأل املطلب
  إعداده وكيفية وأمهيته اللغوي األطلس تعريف

  :اللغوي األطلس تعريف: أوال
  :اللغة يف – أ

 فإن وإال عربية، ليست أيدينا بني الذي معناها يف باستخدامها) أطلس(كلمة
 ومل مِحي، قد كتاب: والطلس: "اخلليل قال. القدمية العرب كتب يف معىن له اللفظ
 طَرسته،: قلت حموه انعمت فاذا طلسته،: قلت خطه سدلتف حموت وإذا. حموه ينعم

 والطلس. ووبره شعره لتساقط طلس: البعري فخذ جللد ويقال. ِطلْساً فيصري
 وهو شعره، تساقط قد الذي: الذئاب من واألطلس األطلس، مصدر والطلسة
 اًمولَّد أن بكر أيب حديث ويف غبسة، يف غربة: والطلسة والطلس. يكون ما أخبث
  .)٢(")١(يده فقطع سرق أطلس

  :الشاعر قال الظالم، من هو: "اجلاحظ وقال

  أطلس بالليل والذّئب الغضا ذئاب    كأنكم إيلَّ طُلْساً لكم فما
 أخبث حينئذ ويكون له، أخفى فهو اللّيل ظلمة تشتد حني ألنه أطلس؛ وجعله

  .)٣("وأضرى له

  .)٤("لسواألم الوسخ، "الشيء هو: اللغة أهل وقال 
 وبني بينها عالقة ال أنه فيها النظر خالل من يتضح للكلمة القدمية املعاين وهذه

 السكانية، املكانية اللغوية والدراسة اجلغرافية النواحي من اآلن به املعمول املعىن
 جمموعة) جغ: (أطاِلس ج]: مفرد [أَطْلَس: "املعاصرة العربية اللغة معجم ففي

". العربية البلدان أطلس الطالب اشترى: "ومنه جغرافية، مصورات أو خرائط
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 اللغوية لألمناط اجلغرايفّ التوزيع تبين اخلرائط من جمموعة) لغ: (اللُّغوي واألطلس
  .)٥("واستخداماا

  :االصطالحي العرف يف اللغوي األطلس-ب

 منذ اللغة معل اقتبس فقد اجلغرافيا، بعلم اللغة علم "صلة يوثق املصطلح هذا
 للهجات لغويةً حدوداً ليضع. اجلغرافيا علم طرق مضى قرن نصف من أكثر

 هذه ختتلف وال. وأخرى هلجة بني وتفرق هلجة، كل معامل تبني خرائط يف املختلفة
 القارئ تطلع لغوية، ظواهر عليها يدون ما أن يف إال اجلغرافيا، خرائط عن اخلرائط

 واللهجات. املختلفة اللغات بني. ملفرداتوا األصوات يف الفروق أدق على
 فقوم املختلفة، املناطق بني الصوتية االختالفات على اخلرائط هذه وتطلعنا املتباينة،
 ممالة، تنطقها وأخرى صرحية، الفتحة تنطق وطائفة يهمسوا، وقوم أصواتا، جيهرون
. . . منها األخري املقطع تنرب وأخرى األول، مقطعها يف الكلمة تنرب وهلجة
  .)٦("وهكذا

 فيها يعتمد لغوية، للظواهر رصد  اللغوي األطلس أن هذا من واملستفاد
 والسكان، واملكان الزمان دراسة حبسب اجلغرافيا، علم قواعد على الرصد

 اللغة على ذلك وتأثري) السكانية التغريات (الدميوغرافية والتغريات والتفاعالت
  .احمللية واللهجات

  :إعداده وطريقة تهأمهي: ثانيا
 يف البحث وسائل أحدث من تعد أا يف اللغوية اجلغرافية الدراسة أمهية تكمن

 ألا احلديث؛ العصر يف اللغوية الدراسات يف بالغ أثر ذات وظيفة وهلا اللغة، علم
 أطلس األمر آِخر جيمعها خرائط على اللهجات، أو للغات اللغوي الواقع تسجل
 االتفاق، فيها يبدو معينة، صوتية بظاهرة أو بكلمة، خريطة كل وختتص. عام لغوي
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 هلجة بني تشااً هناك أن فيه شك ال ومما. املتعددة اللغوية املناطق بني االختالف أو
 هذه دامت ما خاصة، عاميات بني أو اجتماعيتني هلجتني بني أو وأخرى، إقليمية
  .)٧(واحد لغوي أصل إىل ترجع مجيعا

  :أمهها ليلة،ج فوائد وله
 من فيها ما الكتشاف عميقة؛ علمية دراسة لذاا، اللهجات هذه دراسة-١

 اليت املختلفة التغيريات وملعرفة والتركيب، والداللة والبنية الصوت خصائص
  .آلخر وقت من عليها تطرأ

 اجلغرايف املسح ذلك لنا يتيح إذ نفسها؛ الفصحى العربية يف الدراسات إثراء-٢
 أقرب ملعرفة علمية بوسائل وميدنا املختلفة، عصورها يف اللغة، هذه يختار كتابة

  .عنها وأبعِدها الفصحى، باللغة صلةً العربية اللهجات
 اللهجات امتداد مدى ملعرفة الالزمة باملعلومات اجلغرايف املسح هذا ميدنا-٣

 هذه عن املبتورة النصوص لنا ويفسر العريب، الوطن يف القدمية، العربية
  .العريب تراثنا يف اللهجات،

 الفصحى واللغة اللهجات بني ال املقارنة، الدراسة فرص العمل هذا لنا يتيح-٤
 مصادر على ويقفنا كذلك، املختلفة السامية اللغات بني ولكن فحسب،
  .وهناك هنا األجنبية الكلمات

 ذا له الذي السويسري، اللغوي العامل Steiger" شتيجر  "أبان وقد
 يف بقوله العربية، للغة وأمهيته اللغوي، األطلس قيمة عن خاصة، عناية ضوعاملو

 سيحدث هلا، لغوي أطلس بعمل القيام إن: نقول العربية للغة وبالنسبة: "له تقرير
 شك غري من سيكمل ألنه السامية؛ اللغات بفقه اخلاصة الدراسات كل يف ثورة

 املتعلقة التطورات عن شفهبك القدمية، النصوص على تعتمد اليت الدراسات
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 إطالعنا يف الفضل األطلس هلذا وسيكون. العصرية الشعبية وباللغات باللهجات،
  .)٨("األصوات تاريخ على
  :اللغوي األطلس إعداد كيفية

 عنها، والتعبري اللغات، لفهم كبرياً مفتاحاً يعد تلك أمهيته يف اللغوي واألطلس
 يعد كيف معرفة أمهية يؤكدون ذا املشتغلون كان لذلك. وتأثرها تأثريها ودراسة
 يف أسبق اللغوية األطالس إعداد كان: "عمر خمتار أمحد يقول. اللغوي األطلس
 على -كبري حد إىل-  يعتمد وهو احلديثة، الوصفية اإلجنازات معظم من الوجود
 مع- لكنهو. األمهية من الثانية الدرجة يف الوصفيني نظر يف تعد اليت اللغة مفردات

 للعمل مثٍَل خري وبأنه وصفي، بأنه األقل على يوصف أن ميكن منهجا اتبع -ذلك
 أساسا بدأ قد العمل هذا أن من الرغم وعلى املعينة، البيئة ظروف حتت اللغوي

 األساس وضع قد فإنه معظمها، يف تارخيية ألغراض التارخييني اللغويني يد على
  .)٩("اللغوي البحث جمال يف ليةالعم الوصفية الدراسة لنموذج

 فقد أطلس، مبثابة كانت اليت القدمية املؤلفات بعض يف عمليا ذلك وكان
 لذا خالطتهم؛ أو احلضر، جاورت قبائل إىل ينتسبون الذين الشعراء لغات ارتضوا
 األطلس إىل ضموا ألم وروايته، الشعر مجع يف حرية وأكثر خطة، أسلس كانوا
  .)١٠(لغاا بسالمة يعترفوا ومل البصريون، أبعدها اليت القبائل من كثرياً اللغوي
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  الثاين املطلب
  العرب للهجات اجلاحظ تصنيف

  اللهجات على ذلك وتأثري املسكن يف جاورهم ومن أماكنهم حسب
  :تقدمي

 الذي املكان إىل اللهجة خالل من واإلشارة العرب، هلجات اجلاحظ عرض يف
 السكان وطباع املكان بطبيعة تتأثر اللهجات أن منه دتأكي اللهجةُ فيه نشأت

 تصنيف أن إىل يشري ذلك يفعل إذ وهو. حيام أمور يف وتقاليدهم وعادام
 جدب من احلادث والتأثري نفوسهم، وطبيعة القبائل لتصنيف تبعاً جاء اللهجات
 وهو لتها،سهو أو ووعورا التضاريس غلظة من احلادث والتأثري رخائه، أو املكان
 واالستعمار، باألقوام، اِخللْطَةُ وكذا اللهجة، يف مؤثر مباشر سبب احلال بطبيعة

 هلذا وانتشارها اللغة سيطرة يف واملنتصر املنهزم بني احلادث والتأثري واحلروب،
 أن ويؤكد فصيح، هو وما ينتشر ما بني فرقاً هناك أن هنا اجلاحظ ويؤكد. االعتبار

 يف ليس ما اللّغات يسوم أن للعاقل ينبغي وليس: "قال طاقتها، قفو حتتمل ال اللغة
  .التايل العرض يف نراه ما هو وهذا. )١١("طاقتها

 قال: قال روح بن الكرمي عبد سعيد أبو حدثين: "ومؤيداً ناقالً اجلاحظ قال
 فصيحة، لغة )١٢(البصرة أَهِل معاِشر لكم ليست: الشاعر املناذر بن حملمد مكة أهل
 األلفاظ فأحكى ألفاظنا أما: )١٤(املناذر ابن فقال ،)١٣(مكة أهلَ لنا الفصاحة اإمن

 تسمون أنتم شئتم، حيث هذا بعد القرآن فضعوا موافقة، له وأكثرها للقرآن،
 على وجنمعها) ِقدر: (نقول وحنن ،)ِبراٍم (على الربمة وجتمعون ،)برمةً) (القدر(
 وِجفَاٍن وتماِثيلَ محاِريب ِمن يشاُء ما لَه يعملُونَ﴿: -وجل عز- اهللا وقال ،)قُدوٍر(

 ِعباِدي من وقَِليلٌ ۚ شكْرا داوود آلَ اعملُوا ۚ راِسياٍت قُدوٍرو كَالْجواِب
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كُوراملكان وعورة من امسها كان ملا البصرة أن إىل يلمح هنا  وهو.)١٦(")١٥(﴾الش 
) البيت (تسمون وأنتم: "قال مث املكان، ذلك يف انطبعت اليت الوعورة ا لغتها كان
 نسميه وحنن ،)عاليل  (على االسم هذا وجتمعون ،)ِعلِّيةً (البيت فوق كان إذا
 الَِّذين لَِٰكِن ﴿:-وتعاىل تبارك- اهللا وقال ،)وغُرف غرفات (على وجنمعها ،)غرفة(

 لَا ۖ اللَِّه وعد ۖ الْأَنهار تحِتها ِمن تجِري مبِنيةٌ غُرف فَوِقها نم غُرف لَهم ربهم اتقَوا
ِلفخي اللَّه ادا﴿: وقال ،)١٧(﴾الِْميعمو الُكُمولَا أَمكُم ولَادِبالَِّتي أَو كُمبقَرا تنِعند 
 ِفي وهم عِملُوا ِبما الضعِف جزاُء لَهم ِئكفَأُولَٰ صاِلحا وعِملَ آمن من ِإلَّا زلْفَٰى

  .)١٨(﴾آِمنونَ الْغرفَاِت
- اهللا وقال الطلع، نسميه وحنن واإلغريض، الكافور الطلع تسمون وأنتم

  .)١٩(هِضيم﴾ طَلْعها ونخٍل ﴿وزروٍع: -وتعاىل تبارك
 ملا )٢٠(املدينة أهل أن ترى أال هذا، إال منها أنا أحفظ مل كلمات عشر فعد"
 ولذلك ألفاظهم، من بألفاظ علقوا الدهر قدمي يف )٢١(الفرس من ناس فيهم نزل

 املَزور، املَصوص ويسمون الرزدق، السميط ويسمون اخلربز، البطيخ يسمون
  .)٢٢("األمساء من ذلك غري يف اَألشترنج، الشطرنج ويسمون

 يف عاشروهم من تأثري مث حرارها، بكثرة معروفة بالد وهي يثرب، إىل انتقل مث
 بالدها، هلجة ويف فيها وتأثريهم إليهم الفرس ودخول فيه، خالطوهم ومن املكان
 وبالْ بالْ، املسحاة يسمون فإم ،)٢٣(الكوفة أهل وكذلك: "اجلاحظ فقال

 وأقصى )٢٤(فارس بالد بأدىن نزلوا إذ البصرة؛ أهل لغة ذلك علق ولو بالفارسية،
 )٢٥(النبط بالد بأدىن نزلوا قد الكوفة أهل كان إذ أشبه؛ ذلك كان العرب بالد

 بالفارسية، والباذروج الباذَروج، احلُوك الكوفة أهل ويسمي العرب، بالد وأقصى
 ويسميها مربعة، يسموا طرق أربع التقت إذ البصرة وأهل عربية، كلمة واحلوك

 والسويقة السوق ويسمون لفارسية،با سوك واجلهار سوك، اجلهار الكوفة أهل
 ويسمون بالفارسية، واخليار خياراً، القثاء ويسمون بالفارسية، والوازار وازار،
  .)٢٦("بالفارسية ويذي، ادوم
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 اختلفت اللهجات أن انطباعا يعطينا أن أراد السابق اجلاحظ عرض ويف
  .واألقوام واملكان الزمان على جرت اليت التأثريات باختالف

 يصوب وكيف هلجام، يف الناس به يتحدث ما بعض حتليل إىل انتقل مث
 الكلمة فصاحة على ويدلل القرآن، من عليه يستدل مث الصواب؟، وخيطِّئُ اخلطأَ،

 ويستعملوا، ألفاظاً الناس يستخف وقد: "اجلاحظ قال ، القرآن يف بورودها
 اجلوع القرآن يف يذكر مل -وتعاىل تبارك- اهللا أن ترى أال منها، بذلك أحق وغريها

 ال والناس الظاهر، والعجز املدقع، الفقر موضع يف أو العقاب، موضع يف إال
 املطر؛ ذكر وكذلك والسالمة، القدرة حال يف اجلوع ويذكرون السغب، يذكرون

 ال اخلاصة وأكثر والعامة االنتقام، موضع يف إال به يلفظ القرآن جتد ال ألنك
 ذكر إذا أنه نزل عليه الذي القرآن ولفظ الغيث، ذكر وبني املطر كرذ بني يفصلون
 جيمع ال تراه أال األرضني،: يقل مل مساوات سبع ذكر وإذا األمساع، يقل مل األبصار
 ال ذلك، غري العامة أفواه على واجلاري أمساعا؟، السمع وال أرضني، األرض
  .)٢٧("ستعمالباال وأوىل بالذكر أحق هو ما األلفاظ من يتفقدون
 اللهجة،، جودة معيار ويؤكد اخلواص، ولغة العوام لغة بني  اجلاحظ يفرق مث

 يف إال القرآن يف النكاح لفظ ذكر جيد مل أنه القراء بعض زعم وقد: "اجلاحظ قال
 أقل هو ما وتستعمل وأضعفَهما، اللغتني أقلَّ استخفَّت رمبا والعامة التزويج، موضع

 من البيت جند صرنا ولذلك وأكثر، أظهر هو ما وتدع الً،استعما اللغة أصل يف
  .)٢٨("السائر املثل وكذلك منه، أجود هو ما يسر ومل سار قد الشعر

حفُها أو اللغة اجلاحظ ويفصفيقول املكاين، أطلسها يف ورودها حسب يضع :
 أفصح بر: قال من لغة أن يعلم وهو هذا. شامية لغة والقمح كوفية، لغة واحلنطة"

 فيهم النازلة لغة على يتكلمون إمنا األمصار وأهل. حنطة أو قمح: قال من لغة من
 والشام والبصرة الكوفة أهل ألفاظ من ألفاظ يف االختالف جتد ولذلك العرب، من

  .)٢٩("ومصر
*  **  
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  املطلب الثالث
  اللسان فصاحة يف املكانية اللهجة تأثري

  :تقدمي
 فصاحة يف ذلك تأثري يف شك وال واللغة، اللهجة على البيئة تأثري يف الشك

 وأخالقهم الناس خلق على البيئة بتأثري اجلاحظ اهتمام الحظ "وطالقته، اللسان
 كتبه من عديدة أماكن يف برره االهتمام وهذا. وصناعام وعواطفهم ولغام

  .)٣٠("فلسفته يف الطبيعي منحاه لنا يبني مما ورسائله،
 األذواق منها يقتبسون فيها الناشئني جيعل البيئة تأثري إنّ: "امليداين وقال
 رفيع، ذوق عن تِنم ال اليت أحكامها أو الناقصة، بأحكامها فيتأثّرون اجلمالية،
 تفاوتاً تتفاوت والبيئات رفيعة، أذواقاً فيها الناشئني متنح الراقية البيئات وكذلك
 عن ناتج وهو اللسان، باستقامة رتبطم الفصاحة ومقياس. )٣١("اال هذا يف كبرياً

  .البيئة استقامة

 من: يوماً معاوية وقال: "قال حيث اآلتية، كلماته يف اجلاحظ إليه أشار ما وهو
حصة عن ارتفعوا قوم: قائل فقال. الناِس؟ أَنعن وتيامنوا ،)٣٣(الفرات )٣٢(خللخاني 
  .)٣٥(متيم )٣٤(عنعنة

   ،)٣٧(بكر )٣٦(كسكسة عن وتياسروا
  .)٣٩(قضاعة) ٣٨(غمغمة هلم ليست

: قال أنت؟ ممن: قال قريش: قال هم؟ من: قال. )٤١(محري )٤٠(طمطمانية وال
  .)٤٣(اجلس: قال.)٤٢(جرم من
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 اللساين البيان يف املكانية اللهجة تأثري على الضوء اجلاحظ يسلط وهنا
 الفصاحة عن يتحدث أيضا يفعل إذ وهو مكاا، إىل اللهجة نسبة ويؤكد وطالقته،

  .لسانية عادات أو لكنات هو اللغات هذه من ونوع ضعيفة، كوا أو هافي
 تلك لتجنب أنه يوضح حيث املعىن، ذا يتعلق أمر إىل اجلاحظ ينتقل مث

 ال حىت احلديث، طرائق وعلى املعاين، أقدار على احلديث يقسم أن البد التأثريات
 أقدار يعرف أن للمتكلم غيينب: "اجلاحظ قال. الكالم يف املهنية اللهجة أثر يظهر

 طبقة لكل فيجعل احلاالت، أقدار وبني املستمعني أقدار وبني بينها ويوازن املعاين،
 أقدار على الكالم أقدار يقسم حىت مقاماً، ذلك من حالة ولكل كالماً، ذلك من

 تلك أقدار على املستمعني وأقدار املقامات، أقدار على املعاين أقدار ويقسم املعاين،
 عن عرب إن أنه كما املتكلمني، ألفاظ جتنب متكلماً اخلطيب كان فإن حلاالت،ا

 ألفاظ به األلفاظ أوىل كان سائالً، أو جميباً أو واصفاً الكالم صناعة من شيء
  .)٤٤("املتكلمني

 ويوافق يوافقه، ما إىل حين الذي والطبع النفس ميل بأنه ذلك اجلاحظ ويربر
 أَميلَ، األلفاظ تلك وإىل أَفْهم، العبارات لتلك نواكا إذ: "اجلاحظ قال مراده،
 أكثر فوق كانوا النظارين ورؤساء املتكلمني كبار وألن أشغف، وا أحن وإليها

 وهم املعاين، لتلك األلفاظ تلك ختريوا وهم. البلغاء من كثري من وأبلغ اخلطباء،
 له يكن مل ما تسمية لىع اصطلحوا وهم األمساء، تلك العرب كالم من هلا اشتقوا

 ولذلك. تابع لكل وقدوة خلف، لكلّ سلفاً ذلك يف فصاروا اسم، العرب لغة يف
 وذكروا والتالشي، البطالن بني وفرقوا وليس، وأَيٍس واجلوهر، العرض: قالوا
  .)٤٥("ذلك وأشباه واملاهية واهلوية اهلذية

*  *  
  

 



  حممد صاحل عساف الغامدي. أ           اجلاحظ مؤلفات العرب يف للهجات اللغوي األطلس           أحباث

-٢٢٥-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  املطلب الرابع
  إليها ينتمون اليت اللغوية البيئة إىل واإلشارة العرب فصحاء

  :تقدمي
 املُجيد الشاعر ينسب حني اللهجة جغرافيا إىل باإلشارة كثريا اجلاحظ اهتم 
 جتد تكاد ال حىت يبالغ ذلك يف وهو القوم، نسب على يؤكد بأن ويهتم مكانه، إىل

  .وأهله ونسبه مكانه على ذكره يف نوه إال الفصحاء إىل فيه أشار موضعا

 كان احلمريي، شفي بن الصباح: محري من مث اليمن خطباء ومن: "حظاجلا قال
 بن قيس بن ثابت: ومنهم. مشّاس بن قيس: األنصار من مث ومنهم. العرب أخطب
 ملا الذي وهو زنباع، بن روح: ومنهم. -وسلم عليه اهللا صلّى-النيب خطيب مشاس
أنت عدوا يب تشتمن ال«: قال معاوية به هم ،هتقَموَءنَّ الو وسأنت صديقا يفَّ ت 

 جهلي على وإحسانك حلمك أتى هال. بنيته أنت ركنا مين دمن وال سررته،
  .)٤٦(»وإساءيت

  .»العنسي الكذّاب كعب، بن األسود: خطبائهم ومن: "-أيضا– وقال
 بعيداً الكذاب مسيلمة وكان. ناسباً كاهناً سجاعاً شاعراً خطيباً طليحة وكان

  .كله ذلك من

 لئن ثابت يا واهللا أما: "قال حني لعامر قال الذي هو مشاس بن قيس بن ثابتو
 عرضت لئن عامر يا واهللا أما«: ثابت له فقال ،»عين لتولني يل نفسك عرضت
 عليه اهللا صلّى- النيب فقال: قال »جنايب لتكرهن جوايب، وسرعة لسبايب نفسك
  .)٤٧(»قَيلَةَ وابنا اهللا يكفيك«: -وسلم
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 من احلديث هذا وأخذت. الفن يف مذهيب: فين. ويعِرض يل يِعن ملا أي: لعين
  .أمه فأنا األخبار يضع رجل

  .اخلطيب عمرة أبو وهو حمصنة، بن عمرو بن بشر: األنصار خطباء ومن
 صلّى- النيب ابنته اعترضت الذي وهو الربيع، بن سعد: األنصار خطباء ومن

 بن سعد: الشهيد النقيب اخلطيب ابنة: قالت أنت؟ من: هلا فقال ،-وسلم عليه اهللا
  .)٤٨"(ثابت بن حسان خال ومنهم. الربيع

 مشرياً املكان، جغرافيا على اللهجة استمداد يوزع أن النسبة ذه حياول وهو
  .اللهجات بني وتأثر تأثري من به يتعلق ما إىل

*  * 
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  عـاملراج
  .القرآن الكرمي •
ــر،  • ــن حب ــرو ب ــاحظ، عم ــوان اجل ــريوت(،٢، طاحلي ــب : ب دار الكت

 ).هـ١٤٢٤العلمية،

، ٧عبدالـسالم هـارون،ط   : ، حتقيـق  ، البيان والتبـيني   اجلاحظ، عمرو بن حبر    •
 ).هـ١٤١٨مكتبة اخلاجني، : القاهرة(

دار ومكتبـة اهلـالل،   : بريوت(،  ٢، ط الرسائل األدبية اجلاحظ، عمرو بن حبر،      •
  ).هـ١٤٢٣

، ١شعيب األرنؤوط، ط  : ، حتقيق ل اآلثار شرح مشك  احلجري  أمحد بن حممد ،        •
  ). م١٤٩٤- هـ١٤١٥مؤسسة الرسالة، : الناشر(

صـبحي  : ، حتقيق مسند اإلمام عبد اهللا بن املبارك     عبد اهللا بن املبارك ،       املروزي، •
  ). هـ١٤٠٧مكتبة املعارف، : السامرائي، الرياض(، ١البدري، ط

إبـراهيم  . هدي املخزومـي، د   م. د: ، حتقيق العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد ،       •
  ).دار ومكتبة اهلالل(السامرائي، 

خليـل إبـراهيم    . د: ، حتقيق التقفية يف اللغة  البندنيجي، اليمان بن أيب اليمان ،        •
إحياء التراث اإلسـالمي    -وزارة األوقاف   -اجلمهورية العراقية   : بغداد(العطية،  

 ). م١٩٧٦–،مطبعة العاين )١٤(

عبـد احلميـد    : ، حتقيـق  احملكم واحمليط األعظـم   يل،  ابن سيدة، على بن إمساع     •
  ). هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١هنداوي، ط
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عامل (،  ١، مبساعدة فريق عمل، ط    معجم اللغة العربية املعاصرة   عمر، أمحد خمتار،     •
 ). م٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩الكتب، 

منشور مطبعة وزارة املعارف العمومية، حبث      (،  األطلس اللغوي عساكر، خليل،    •
 ).م١٩٥٣جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، 

عبد الكرمي خليفـة    . د: ، حتقيق اإلبانة يف اللغة العربية   العوتيب، سلَمة بن مسِلم ،       •
جاسـر  . د-حممد حسن عواد    . د-صالح جرار   . د-نصرت عبد الرمحن    . د-

ـ  ١٤٢٠         وزارة التراث القومي والثقافة،   : مسقط(،  ١أبو صفية، ط   ـ  ه
  ).م١٩٩٩-

، ١حممـد عـوض مرعـب، ط   : ، حتقيقذيب اللغة األزهري، حممد بن أمحد ،       •
  ). م٢٠٠١دار إحياء التراث العريب، : بريوت(

، مشس العلوم ودواء كالم العـرب مـن الكلـوم         احلمريي، نشوان بن سعيد ،       •
د يوسف حممـد    -مطهر بن علي اإلرياين     -د حسني بن عبد اهللا العمري       : حتقيق

- هـ   ١٤٢٠دار الفكر،   : دار الفكر املعاصر، دمشق   : بريوت(،  ١، ط عبد اهللا 
  ). م١٩٩٩

  ). دار صادر: بريوت ( لسان العرب،ابن منظور، مجال الدين حممد، •
، ٣، ط املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحـث اللغـوي        عبدالتواب، رمضان ،     •

  ). م١٩٩٧-هـ ١٤١٧مكتبة اخلاجني، : القاهرة(
النقد النحوي يف فكر النحاة إىل القرن السادس        شاكر ،   الربزجني،  سيف الدين      •

-جملس كلية التربية يف جامعة دياىل، رسالة ماجستري، جامعة ديـاىل            (،  اهلجري
علي عبيد جاسـم العبيـدي، مجـادي األوىل،         . د. م. أ: كلية التربية بإشراف  

  ).م٢٠٠٦هـ، حزيران ١٤٢٧
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دار القلـم،  : د مـشق (، ١، طالبالغة العربيـة امليداين، عبد الرمحن بن حسن،   •
  ).م١٩٩٦- هـ ١٤١٦الدار الشامية، : بريوت

عبـد الـرزاق    : ، حتقيـق  فقه اللغة وسر العربية   الثعاليب، عبد امللك بن حممد ،        •
 ).م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢إحياء التراث العريب، (، ١املهدي، ط

عرفـات  : ، حتقيـق  درة الغواص يف أوهام اخلـواص     البصري، القاسم بن علي،      •
  ).هـ١٤١٨/١٩٩٨مؤسسة الكتب الثقافية، : بريوت(، ١طمطرجي، 

عـامل الكتـب،   (، ٨أمحد خمتـار عمـر، ط   : ، ترمجة أسس علم اللغة  ماريوباي،   •
  ).ـه١٤١٩

، النهاية يف غريب احلديث واألثـر     ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك،         •
ـ : بريوت(حممود حممد الطناحي،    -طاهر أمحد الزاوي    : حتقيق ة العلميـة،   املكتب

  ).م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩

، تاج العروس من جـواهر القـاموس      الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق،         •
  ).هـ١٤١٥الكويت، (، ١عبد السالم هارون، ط: حتقيق

  ).دار املأمون: مصر(ط، . ، دمعجم األدباءاحلموي، ياقوت،  •

حممد هـارون،   عبد السالم   : ، حتقيق وشرح  االشتقاقابن دريد، أبو بكر حممد ،        •
  ). م١٩٩١- هـ١٤١١دار اجليل،: بريوت(، ١ط

، دار الكتب العلمية، بـريوت  ذيب األمساء واللغات  النووي، حميي الدين حيىي ،     •
  . لبنان–

أمحد حسن مهـديل،    : ، حتقيق شرح كتاب سيبويه  السريايف، احلسن بن عبد اهللا،       •
  ). م٢٠٠٨دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١علي سيد علي، ط
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: ، حتقيق ودراسة  الغريبني يف القرآن واحلديث   هلروي، أبو عبيد أمحد بن حممد ،        ا •
فتحي حجـازي، اململكـة العربيـة       . د. أ: أمحد فريد املزيدي، قدم له وراجعه     

  ).م١٩٩٩- هـ ١٤١٩مكتبة نزار مصطفى الباز، (، ١السعودية، ط
 أيب القاسـم    :، حتقيق جتارب األمم وتعاقب اهلمم   ابن مسكوية،  أمحد بن حممد،        •

  ).  م٢٠٠٠سروش، : طهران(، ٢إمامي، ط

               دار الكتب العلمية،  : بريوت(،  ١، ط العقد الفريد األندلسي، شهاب الدين أمحد،      •
  ).  هـ١٤٠٤

: قدم لـه -حممد جاسم احلميدي : ، حققهاجلراثيمابن قتيبه، عبد اهللا بن مسلم ،         •
  ).فةوزارة الثقا: دمشق(الدكتور مسعود بوبو، 

، ١جلنة من العلمـاء، ط    : ، حتقيق مجهرة أنساب العرب  القرطيب، علي بن أمحد،      •
  ).م١٩٨٣/هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية، : بريوت(

جممع حبار األنوار يف غرائـب الترتيـل ولطـائف          الفتنيب، مجال الدين حممد ،       •
  ).م١٩٦٧- هـ ١٣٨٧مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، (، ٣، طاألخبار

اخلامسة عـشرة   -دار العلم للماليني    (،  األعالمركلي، خري الدين بن حممود،      الز •
  ). م٢٠٠٢مايو / أيار -

محدي بن عبد ايد الـسلفي،      : ، حتقيق املعجم الكبري الطرباين، سليمان بن أمحد،      •
  ).مكتبة ابن تيمية: القاهرة(، ٢ط

 عبد الرزاق املهدي،    :، حتقيق فقه اللغة وسر العربية   الثعاليب، عبد امللك بن حممد،       •
  ).م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢إحياء التراث العريب، (، ١ط

*  *  *  
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  اهلوامش
  
 األرنؤوط، عيبش: حتقيق ،اآلثار مشكل شرح ، حممد بن أمحد الطحاوي،: انظر )١(

 مسند). ١٠٥١. (٧٦ – ٣/٧٤،)م ١٤٩٤-هـ ١٤١٥ الرسالة، مؤسسة: الناشر(١ط
 السامرائي،(١ط البدري، صبحي: ،حتقيق)هـ١٨١: املتوىف (املبارك بن اهللا عبد اإلمام
 . ١٤٩. ٨٨ ،)هـ ١٤٠٧ املعارف، مكتبة: الرياض

 . ٧/٢١٤،العني اخلليل، )٢(

 . ٤/٣٣٣ ،احليوان اجلاحظ، )٣(

: بغداد (العطية إبراهيم خليل: حتقيق ،اللغة يف التقفية ، اليمان أيب بن اليمان بشر، أبو )٤(
– العاين ، مطبعة)١٤ (اإلسالمي التراث إحياء- األوقاف وزارة- العراقية اجلمهورية
 ،األعظم واحمليط احملكم سيده، ابن. ١٢/٢٣٣،اللغة ذيب األزهري،. ٤٦٤،)م ١٩٧٦

 الكرمي عبد. د: حتقيق ،العربية اللغة يف اإلبانة،  مسِلم بن سلَمة الصحاري،. ٨/٤٣٥
 جاسر. د- عواد حسن حممد. د-    جرار صالح.  د- الرمحن عبد نصرت.  د- خليفة

، )م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ والثقافة، القومي التراث وزارة: مسقط(١ط صفية، أبو
:  حتقيق ،الكلوم من العرب مكال ودواء العلوم مشس سعيد، بن نشوان احلمريي،. ٣/٤٥٢

: بريوت(١ط اهللا، عبد حممد يوسف -اإلرياين علي بن مطهر- العمري اهللا عبد بن حسني
 ابن. ٧/٤١٣٩ ،)م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ الفكر، دار: دمشق املعاصر، الفكر دار

 . ٦/١٢٤، العرب لسان منظور،

 الكتب، عامل( ١عمل، ط فريق مبساعدة ،املعاصرة العربية اللغة معجم خمتار، أمحد  عمر،)٥(
 . ١/١٠١،)م ٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩

 مكتبة: القاهرة( ٣ط ،اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إىل املدخل رمضان، عبدالتواب، )٦(
 . ١٤٧ ،)م١٩٩٧-هـ١٤١٧ اخلاجني،

 يف منشور حبث العمومية، املعارف وزارة مطبعة(اللغوي  األطلس ، خليل عساكر،: انظر )٧(
 .٣٧٩ / ٧العدد ،)م١٩٥٣ بالقاهرة، العربية اللغة جممع جملة
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 عساكر،:  وانظر.١٤٩،اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إىل املدخل التواب، عبد: عن )٨(

 .٧/٣٧٩ ،اللغوي األطلس

 . ١٣١اللغة، علم أسس ، خمتار أمحد عمر، )٩(

 القرن إىل النحاة فكر يف النحوي النقد الربزجني، نوري شاكر الدين سيف: انظر )١٠(
 كلية- دياىل جامعة- ماجستري رسالة دياىل، جامعة يف التربية كلية جملس (اهلجري السادس
 حزيران هـ،١٤٢٧ األوىل، مجادي العبيدي، جاسم عبيد علي. د. م. أ: بإشراف التربية

 .١/٣٦٣،)م٢٠٠٦

 . ٦/٣٢٢،احليوان اجلاحظ، )١١(

 وهي درجة، وثالثون إحدى وعرضها جة،در وسبعون أربع طوهلا البصرة: "احلموي  قال)١٢(
 وقال الغليظة، األرض: العرب كالم يف البصرة: األنباري ابن قال. الثالث اإلقليم يف

: ويقال: قال الدواب، حوافر وتقطع تقلع حجارة فيها اليت الغليظة األرض البصرة: قطرب
: األعرايب ابن وقال. بياض فيها رخوة، حجارة: البصرة: غريه وقال الغليظة، لألرض بصرة
 ذو ثوب: تقول كما وشدا، لغلظها بصرة مسيت وإمنا: قال صالب، حجارة: البصرة
 املربد أعلى يف احلجارة تلك يف ورأيت: قال جيدا، شديدا كان إذا بصر، ذو وسقاء بصر،
 ا للرتول البصرة مكان وافوا حني املسلمني أن القطامي بن الشرقي وذكر صالباً، بيضاً
 حصبة، يعنون بصرةٌ، أرض هذه إن: فقالوا عليها، احلصى وأبصروا بعيد، من إليها نظروا
 .١/٤٣٠البلدان، معجم احلموي،". بذلك فسميت

 وعرضها درجة، وسبعون مثان املغرب جهة من طوهلا: بطليموس قال احلرام، اهللا بيت )١٣(
 بيت الثريا، طالعها السرطان، نقطة حتت وعشرون، إحدى: وقيل درجة، وعشرون ثالث
: األنباري بن بكر أبو قال أقوال، ففيه اشتقاقها أما. الثاين اإلقليم يف وهي الثور، حياا
 الناس الزدحام مكة مسيت إمنا: ويقال خنوم، تذهب: أي اجلبارين، متك ألا مكة مسيت
 احلموي،. بكة ومسيت شديداً، مصا مصه إذا: أمه ضرع الفصيلُ امتك قد: قوهلم من ا،

 . ٥/١٨٢ ،البلدان معجم

 من كان. والنوادر األخبار كثري شاعر: جعفر أبو بالوالء، الريبوعي مناذر بن حممد )١٤(
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 من أصله. واون اللهو عليه فغلب وتزندق،. احلديث وروى تفقه واللغة، باألدب العلماء

 ورآه ومدحهم، بالربامكة اتصل. الثانية يف وشهرته ومنشؤه) البصرة (من أو) عدن(
 وذهب. أهلها هلجائه البصرة من وأخرج. ويسحب يلطم أن به فأمر نكبتهم، بعد الرشيد
 .٧/١١١،األعالم الزركلي،: انظر. هـ ١٩٨ سنة تويف. تك مث فتنسك، مكة، إىل

 .١٣: آية سبأ، سورة )١٥(
 . ١٩-١٨/ ١،والتبيني البيان اجلاحظ، )١٦(
 .١/١٩،والتبيني البيان اجلاحظ، .٢٠ ةاآلي الزمر، سورة )١٧(
 .٣٧ اآلية سبأ، سورة )١٨(
 .نفسه: السابق رجعامل اجلاحظ،. ١٤٨ اآلية الشعراء، سورة )١٩(
 عشرون وعرضها ونصف، درجة ستون املغرب جهة من املدينة طول يثِْرب مدينةُ )٢٠(

 مقدار يف وهي ،-وسلّم عليه اهللا صلّى -الرسول مدينة وهي الثاين، اإلقليم يف وهي درجة،
 تسقى وزروعهم وخنيلهم ومياه، كثرية خنيل وهلا األرض، سبخة حرة يف وهي مكة، نصف

 اهللا صلّى-النيب وقرب وسطها، حنو يف واملسجد سور، وللمدينة العبيد، عليها اآلبار، من
 موضع إال املسجد سقف وبني بينه ليس مرتفع، بيت وهو املسجد، شرقي يف-وسلّم عليه
 . ٥/٨٢،البلدان معجم احلموي،. فرجة

 وخراسان واجلبال وفارس العراق بالد هي شهر إيران: اخلوارزمي الرحيان أبو قال )٢١(
 مملكة بلدان قلب أي شهر، إيران دل تسمى العراق أرض وكانت االسم، هذا كلها جيمعها
 معجم احلموي،. العراق: فقالوا إيران، يعين الوسطى اللفظة منها العرب فعربت الفرس،
 . ١/٢٨٩،البلدان

 . ١٩/ ١،والتبيني البيان اجلاحظ، )٢٢(
 العذراء، خد قوم ويسميها العراق، سواد من بابل بأرض املشهور املصر: بالضم الكُوفَةُ )٢٣(

 رأيت: العرب قول من أخذا الستدارا الكوفة مسيت: القاسم ابن حممد بكر أبو قال
 كوفة الكوفة مسيت: وقيل املستديرة، للرميلة وفتحها، فالكا بضم وكوفانا، كوفانا

 بعضاً، بعضه ركب إذا تكوفا يتكوف الرملُ تكَوف قد: قوهلم من ا، الناس الجتماع
 وعرضها ونصف، درجة وستون تسع الكوفة وطول. الكوفان من الكوفة أخذت: ويقال
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 .٤/٤٩٠،البلدان معجم احلموي،. الثالث، اإلقليم يف وهي وثلثان، درجة وثالثون إحدى

)٢٤( ،جان، العراق جهة من حدودها أول فسيح، وإقليم واسعة، والية فاِرسجهة ومن أر 
 قال مكران، السند جهة ومن سرياف، اهلند حبر ساحل جهة ومن السريجان، كرمان

 أربع وعرضها درجة، وستون ثالث طوهلا فارس مدينة: البالد ملحمة كتاب يف بطليموس
 من السرطان من درج عشر          حتت منه درجات تسع احلوت طالعها درجة، ثالثونو

 عاقبتها بيت اجلدي، من درج عشر يقابلها= =اجلوزاء، سرة يف شركة هلا الرابع، اإلقليم
 املدن أمهات من الوالية هذه يف وهي احلمل، من مثلها ملكها بيت امليزان، من مثلها

 .٤/٢٢٦،البلدان معجم احلموي،. مواضعها يف ذكرت دوق قليل، غري املشهورة

 سكونه ولعل باحلفر، املستخرج املاء وهو: الباء بفتح والنبط، السكون، مث بالفتح نبطٌ، )٢٥(
  : جؤية ابن ساعدة قال هذيل، شعاب من شعب وهو: املوضع هذا يف للتخفيف

راٍح به أضطَا ضبأُسالٍَة فن    رفَأَعلَى فَم احِزهها وورصفَخ  

 . ٥/٢٥٨البلدان، معجم احلموي،. مواضع: ونبط ومر     ضاح

 . ٢٠-١٩/ ١،والتبيني البيان اجلاحظ، )٢٦(
 .١/٢٠والتبيني، البيان ،اجلاحظ )٢٧(
 . ١/٢٠ والتبيني، البيان اجلاحظ، )٢٨(
 .١٨-١٧،السابق املرجع )٢٩(
 . ١٢٣ ،السياسية الرسائل اجلاحظ، )٣٠(

 الدار: بريوت القلم، دار: دمشق( ١، طالعربية البالغة حسن، بن الرمحن عبد ين،امليدا )٣١(
 . ١/٢٧ ،)م١٩٩٦- هـ ١٤١٦ الشامية،

 خللخاين، رجل]: يقال [العجمة،: واللخلخانية. منه ضرب: الطيب من اللخلخة: خل )٣٢(
  : وده يصف األخطل قال يفصحان، ال: أي باهلاء، واملرأة

  العرابا املصرحة وأمنحه    عنه اللخلخانيات أذود

. األنساب الصرحية: واملصرحة. اللخلخانيات من ومينعه للعربيات، يبذله أنه:     يعين
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 عبد قتيبه، ابن.  ٤/١٤٢ ،العني اخلليل،. خللخانيةٌ فيه: يقال عجمةٌ، فيه الذي: اللخلخاين

 مسعود الدكتور: له قدم- احلميدي جاسم حممد: حققه ،اجلراثيم، مسلم بن اهللا
: حتقيق ،القاموس جواهر من العروس تاج الزبيدي،. ١/٢٣٥ ،)الثقافة وزارة: دمشق(بوبو
 .٧/٣٣٤ ،)هـ١٤١٥ الكويت،(١ط هارون، السالم عبد

)٣٣( ،اتب والفرات: محزة قال فوق، من مثناة تاء وآخره التخفيف، مث بالضم الفُرعن معر 
 واجلنيبة اجلنيبة، الفرس جبانب كما دجلة بجبان ألنه فاالذروذ؛ وهو آخر، اسم وله لفظه،
 فيما الفرات وخمرج املياه، أعذب العرب كالم أصل يف والفرات فاالذ، بالفارسية تسمى
 الروم، أرض يدخل حىت اجلبال بتلك ويدور خالط، قرب قاليقال من مث أرمينية من زعموا
 ر: حنو صغار أار إليه ويصب مسيساط، إىل مث ملطية، إىل وخيرج كمخ، إىل وجييء
 حياذي مث منبج، مقابل جنم قلعة إىل ينتهي حىت والبليخ، ديصان ور كيسوم، ور سنجة،
 أاراً فيصري هيت، إىل مث عانة، إىل مث طوق، بن مالك رحبة إىل الرقة إىل دوسر إىل بالس
. رصرص ر وهو امللك، ور أكربها، وهو سورا، ر: منها السواد، زروع تسقي

 .٤/٢٤١ ،البلدان معجم احلموي،

 مجهرة األزدي،. عيناً الْهمزة جيعلُونَ َألم تِميم؛ عنعنة: قَوهلم نحو كَلَاٍم ِحكَاية: العنعنة )٣٤(
 كراهية اجتمعتا إذا اهلمزتني يف هذا يفعلون وإمنا: "السريايف وقال).  ١/٢١٦ (،اللغة

 النون، مع الواحدة اهلمزة من أبدلوا ورمبا. يممت عنعنة نسميه الذي وهذا. اجتماعهما
". فعال منهما فركبوا والنون، العني الجتماع " عنعنة " ومسى ؛ "أن " يف ذلك وأكثر

 سيد علي مهديل، حسن أمحد: حتقيق سيبويه، كتاب شرح، اهللا عبد بن احلسن السريايف،
 . ١/٢٣١،)م ٢٠٠٨ العلمية، الكتب دار: بريوت(١ط علي،

 من يكون أن وميكن. اإلنسان على تعلَّق املَعاذة: "والتميمة أد، بن مر بن متيم بين قبائل )٣٥(
 لأليسار، املتمم =    =فهو متمم فأما. ومتمماً وتماماً، متيماً، العرب مست وقد. أيضاً هذا
. أيامها تمت إذا: متم حبلى امرأةٌ: ويقال. يتممهم حتى سهمِني أخذَ سبعة عن نقَصوا إذا

 واستوى، متَّ إذا: التمام وبدر السنة، يف ليلٍة أطول: التمام وليلُ. لتمام: أي لِتم، وولَدت
 فأما وكعباً، واحلارث، ومالكاً، والعنرب، واهلُجيم، أُسيداً،: متيم بن عمرو ولد متيم، قبائل
حتقيق ،االشتقاق ، احلسن بن حممد دريد، ابن". قليل همو مازن، بين يف ِحلْف فهم كعب 
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 ،)م ١٩٩١-هـ ١٤١١اجليل، دار: بريوت(١ط هارون، حممد السالم عبد: وشرح
٢٠١ . 

. الشني يف التميميون فعل كما سيناً الكاف من يبدلون منهم، قوم هلجة: بكر كسكسة )٣٦(
 بابن املعروف سامل بن حدير بن حبيب بن ربه عبد بن حممد بن أمحد الدين شهاب عمر، أبو
 الكتب دار: بريوت(١ط ،الفريد العقد ،)هـ٣٢٨: املتوىف (األندلسي ربه عبد

 على يزيدون فَِإنهم بكر كسكسة أما: "احلريري وقال). ٢/٣٠٧ (،)هـ١٤٠٤العلمية،
 احلريري،". ِبِكس تمرر: فَيقُولُونَ الْكَاف، حركَة ليبينوا سينا؛ الْوقْف ِفي الْمؤنث كَاف

 مطرجي، عرفات: حتقيق ،اخلواص أوهام يف الغواص درة ، حممد بن علي بن القاسم
 تاج الزبيدي،. ٢٢٥ ،)هـ١٤١٨/١٩٩٨ الثقافية، الكتب مؤسسة: بريوت(١ط

 .١٦/٤٤٦ ،القاموس جواهر من العروس
 يشكر، بنو نسله من جاهلي، جد: عدنان من ربيعة، بين من قاسط، بن وائل بن بكر )٣٧(

 يف البكريني صنم وكان شيبان، بن وذهل اهللا، وتيم عجل، وبنو ومرة، والدئل، وحنيفة،
 يف وجعلوا. الكوفة وراء سلْمانَ يف أقاموه. كلها ربيعة فيه شاركتهم احملرق، يدعى اجلاهلية

 لُأُوا أصنامهم ومن. عجل بين من األسود، آل سدنته وكان. له ولدا ربيعة من حي كل
. إلياد صنماً زمٍن قبل وكان الكعبني، وذو قبلهم، تغلب، أصنام من وكان اهلمزة، بضم
 دار: بريوت(١ط العلماء، من جلنة: حتقيق ،العرب أنساب مجهرة ، أمحد بن علي حزم، ابن

 هذه وائل، بن بكر وقبائل. ٣٠٨-١/٣٠٧ ،)م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣ العلمية، الكتب
 العراق، من القريبة األحناء اىل إياد بعد جاءت العراق، اوروده يف العهد قدمية القبائل
 ،. . .العراق أحناء إىل التنوخية القبائل مع توجهت ومنها البحرين، أمرها بادئ يف قصدت

 العزاوي،. العراق يف وانتشاره اإلسالم ظهور اىل القبلية ومكانتها كياا على حافظت وقد
 . ٣٠،العراق عشائر، حممد عباس

: قَالَ هم؟ من: لَه قَالَ ِلمعاوية، الْعرِب ِمن رجل قَالَه. بيٍن غَير كَلَام: والتغمغم لغمغمة ا)٣٨(
 غريب يف النهاية ، املبارك السعادات أبا الدين جمد األثري، ابن:  انظر. قُريش قومك

 العلمية، املكتبة: بريوت (طناحيال حممد حممود- الزاوي أمحد طاهر: حتقيق ،واألثر احلديث
  . ٣/٣٨٨ ،)م١٩٧٩- هـ١٣٩٩

 غري كالم: والتغمغم الغمغمة قضاعة،" غمغمة "فيهم ليس: فيه] غمغم: "[الكجرايت     وقال
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 الترتيل             غرائب يف األنوار حبار جممع ، طاهر حممد  الصديقي،:  انظر. بين

 ،)م١٩٦٧- هـ ١٣٨٧ العثمانية، املعارف دائرة جملس مطبعة(٣ط األخبار، ولطائف
٤/٦٥ . 

 مأخوذة هي: األعرايب ابن قال: األزهري فقال تسميتها، سبب يف اختلف معروفة، قبيلة )٣٩(
 أشداء وكانوا املاء، كلبة أيضا والقضاعة قضعا، قضعه: يقال القهر، وهو القضع، من

 وبه القهر،: القضاعة: آخر موضع يف األعرايب ابن وقال: األزهري قال. احلروب يف كليبني
 أمه، مع النقضاعه قضاعة مسى: احملكم صاحب وقال. األزهري كالم هذا قضاعة، مسيت

 ذيب حيىي، الدين حميي النووي،. القهر من هو: وقيل: قال التفرق، والتقضع واالنقضاع
 وقبائل .٢/٢٩٢،)لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار(           ، واللغات األمساء
 احلايف بن عمرو بن راء وبنو قضاعة، بن احلايف بن عمرو بن حيدان بن مهرة بنو: قضاعة

 سود بن ليث بن زيد بن جهينة وبنو قضاعة، بن احلايف بن عمرو بن بلي وبنو قضاعة، بن
 بن هذمي سعد بين وعذرة، وضنة، واحلارث، سالمان، وبنو قضاعة، بن احلايف بن أسلم بن
 بن حلوان بن عمرو وهو سليح، وبنو قضاعة، بن احلايف بن أسلم بن سود بن ليث بن زيد

 حلوان بن تغلب بن وبرة بن أسد بن اهللا تيم بنو وهم وتنوخ، قضاعة، بن احلايف بن عمران
 بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن النمر بن خشني وبنو قضاعة، بن احلايف بن عمران بن

 . ٤٨٦-١/٤٨٥،العرب أنساب مجهرة حزم، بنا. قضاعة بن احلايف بن عمران

 كالم شبه طماطم،: للعجم ويقال كالمه، يف وطمطم طمطمي، أعجمي رجل: يقال )٤٠(
 املتوىف (اهلروي حممد بن أمحد عبيد أبا: انظر. العجم بكالم املنكرة األلفاظ من فيه ملا محري،
 له قدم املزيدي، ريدف أمحد: ودراسة حتقيق ،واحلديث القرآن يف الغريبني،)هـ ٤٠١
 الباز، مصطفى نزار مكتبة(١ط السعودية، العربية اململكة حجازي، فتحي. د. أ: وراجعه
 وسر اللغة فقه ، حممد بن امللك عبد الثعاليب،. ٤/١١٨٢ ،)م١٩٩٩- هـ ١٤١٩
 ،)م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢ العريب، التراث إحياء(١املهدي،ط الرزاق عبد: حتقيق العربية،
٩١. 

: ومالك اهلميسع،: سبأ بن محري ولَد قحطان، بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن ريمح بنو )٤١(
 يكرب معد: مرة بين فمن ومرة، وأوس، يكرب، ومعد ومسروح، ووائل، وعريب، وزيد،
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 بن زهري بن أبني: محري ومن ومرحب، ربيعة،: منهم موت، حضر يف وهم النعمان، بن

 عمرو بن ظليم ذو وحوشب أبني؛ عدن نسبت يهإل محري؛ بن اهلميسع بن أمين بن الغوث
 قيس بن زرعة بن شدد بن أهلان بن األظلوم بن حوشب بن عمرو بن عبيد بن شرحبيل بن
 جشم بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سهل بن زيد بن كعب بن األصغر سبأ بن صنعاء بن
 سبأ، بن محري أميننب بن زهري بن عوف بن قطن بن محري بن عوف بن وائل بن مشس عبد بن
 بن معمر بن حيىي قرطبة قاضي كان ولده ومن ؛-اهللا رمحهما -بصفني معاوية مع قتل

 مجهرة حزم، ابن.  بإشبيلية عقبة من وكان ظليم؛ ذي حوشب بن منري بن الداخل عمران
 . ٤٣٣-١/٤٣٢العرب، أنساب

: ربان بن جرم ولد قضاعة، بن احلايف بن عمران بن حلوان بن ربان بن جرم بنو وهؤالء )٤٢(
 بن هوذة: منهم بطن، كلهم جدة؛ فسمته جبدة؛ أمه ولدته وجدة، وناجية؛ وملكان؛ قدامة؛
 صحبة؛ له جرم، بن قدامة بن أعجب بن اهلون بن عمرية بن عوف بن رياح بن عمرو
 عدي بن عذرة بن رفاعة بن احلارث، وامسه علي، بن مالك بن معاوية بن رياب بن وأمساء

 أنساب مجهرة حزم، ابن.  صحبة له جرم، بن قدامة بن طرود بن سمشي بن
 .١/٤٥١العرب،

 . ٢١٣-٢١٢/ ٣ ،والتبيني البيان اجلاحظ، )٤٣(
 . ١٣٩-١٣٨/ ١ والتبيني، البيان اجلاحظ، )٤٤(
 . ١/١٣٩،والتبيني البيان اجلاحظ، )٤٥(
 إمامي، قاسمال أبو: حتقيق ،اهلمم وتعاقب األمم جتارب حممد، بن أمحد مسكويه، )٤٦(

 .١/٣٥٨ ،والتبيني البيان اجلاحظ،. ٢/٣٨٦ ،)م ٢٠٠٠ سروش،: طهران(٢ط

 ٢ط السلفي، ايد عبد بن محدي: حتقيق الكبري، املعجم، أمحد بن سليمان الطرباين، )٤٧(
 البيان اجلاحظ،). ٥٧٢٤ (،١٢٦-٦/١٢٥ ،)تيمية ابن مكتبة: القاهرة(

 .٣٦٠-١/٣٥٩،والتبيني

 . نفسه: السابق جعاملر اجلاحظ، )٤٨(
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  الفقهأصول

  وطرق التأليف-النشأة-املبادئ
  الشاماينعبد اللطيف بن شلوة . د

   املساعد يف قسم أصول الفقهاألستاذ

  
مل يعلم، وأشهد أن ال إله إال اهللا   مااإلنسان هللا الذي علم بالقلم علم احلمد

 شريك له وأشهد أن حممداً عبد ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه الوحده 
  .  تسليماً كثرياًوسلم

  : بعدأما
 أصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة، وهو من أفضل العلوم فإن

وأعالها، ومن أشرف املعارف وأوالها؛ إذ به يتوصل إىل استنباط األحكام الشرعية 
  .)١ (والسنةمن األدلة؛ وبه يفقه مراد اهللا ورسوله من الكتاب 

 من معرفة مقدمات هذا الفن ومبادئه،  يتصور هذا العلم اجلليل البدوحىت
  .ونشأته وتطوره ومناهج العلماء يف التأليف فيه

 أردت املسامهة يف تصور هذا العلم وتصويره وبيان بعض معامله ذه لذا
  ).التأليف الفقه املبادئ والنشأة وطرق أصول: (الكتابة اليسرية املوسومة بعنوان

واضح جلي إىل بيان أصول الفقه عند  يف كتابيت هو اإلشارة بشكل واجلديد
السلف مث نقد طرق التأليف اليت اشتهرت وأصبحت لدى بعض الدارسني من 

  .املسلمات
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  : اختيار املوضوعأسباب
 . معرفة املقدمات لكوا املدخل إىل هذا العلم اجلليلأمهية -١
 الضوء على أمهية أصول الفقه وعالقته باالستنباط والفهم الصحيح          تسليط -٢

 .اب والسنةللكت
 أصول الفقه من آراء املتكلمني وذلك بنقد طرق التأليف واجتاهات           جتريد -٣

 .التصنيف فيه
  : السابقةالدراسات
  : وقفت عليه واطلعت عليه بشكل مستقل يف املقدمات ما يليمما

 . الفقه النشأة والتطور ملعايل الدكتور يعقوب الباحسنيأصول -١
 .للدكتور موسى بن حممد القرين الوصول إىل تدوين علم األصول مرتقى -٢
 .  اصولية لألستاذ الدكتور حممد بن حسني اجليزاينمنهجيات -٣
 .  احملصول يف التعريف بعلم األصول لناصر بن عيسى البلوشيجين -٤
  : البحثخطة

 البحث إىل مقدمة ومتهيد وفيهما أسباب االختيار والدراسات السابقة قسمت
  :ومباحثوثالثة فصول 

  :بادئ العلم؛ وفيه أحد عشر مبحثاًم:  األولالفصل

  أمهية املبادئ:  األولاملبحث
  حد أصول الفقه :  الثايناملبحث
  موضوعه :  الثالثاملبحث

  مثرته وفائدته :  الرابعاملبحث
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  فضله وشرفه :  اخلامساملبحث
  نسبته ومرتبته بني العلوم :  السادساملبحث
  واضعه :  السابعاملبحث

  امسه :  الثامناملبحث
  استمداده :  التاسعملبحثا

  حكم تعلمه:  العاشراملبحث
  مسائله:  احلادي عشراملبحث
  :نشأة أصول الفقه وتارخيه وفيه مباحث:  الثاينالفصل

  :أصول الفقه قبل التدوين وفيه أربعة مطالب:  األولاملبحث
  أصول الفقه يف عهد النبوة:  األولاملطلب
  ابة أصول الفقه يف عهد الصح:  الثايناملطلب

  أصول الفقه يف عهد التابعني  :  الثالثاملطلب
  أصول الفقه يف عهد أتباع التابعني واألئمة اتهدين :  الرابعاملطلب
  .تدوين الشافعي ألصول الفقه وأسباب التأليف:  الثايناملبحث

  :مبحثانطرق التأليف واجتاهاته بعد التدوين وفيه :  الثالثالفصل
  :ليف عند ابن خلدون ومن تبعه وفيه أربعة مطالبطرق التأ:  األولاملبحث
  طريقة اجلمهور :  األولاملطلب

  طريقة األحناف :  الثايناملطلب
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  طريقة اجلمع بني الطريقتني :  الثالثاملطلب
  املوقف من هذه الطرق واملآخذ عليها :  الرابعاملطلب

  مراحل التأليف عند السلف :  الثايناملبحث

  ئ العلميف مباد: الفصل األول
  أمهية املبادئ:   املبحث األول

 املعلوم أن لكل علم مبادئ البد من معرفتها واإلحاطة ا ليكون القاصد             من
  .فيهللعلم على بينة وبصرية مما يريد الدخول 

  :بقوله علي الصبان رمحه اهللا بن نظمها حممد وقد
  
  

  إن مبــادئ كــل فــن عــشرة
ــع  ــضله والواض ــسبة وف   ون

  عض اكتفـى  مسائل والبعض بالب  
  

  

  احلـــد واملوضـــوع مث الثمـــرة
  واالسم االستمداد حكـم الـشارع     

  )٢(ومن درى اجلميع حـاز الـشرفا        
  

  :)٣( إمام احلرمني اجلويين رمحه اهللا يف مقدمة كتابه الربهانقال
حق على كل من حياول اخلوض يف فن من فنون العلم أن حييط باملقصود منه               (

  ....)  ذلك الفن وحبقيقته وفنه وحده وباملواد اليت منها يستمد

  : )٤( اهللا يف مقدمة املستصفىرمحه  الغزايلوقال
 فال مطمع   ه الطالب يف ابتداء نظره على جمامعه وال مباني        يستويلكل علم ال    (

  ). مباغيهله يف الظفر بأسراره و 

  حد أصول الفقه وتعريفه: املبحث الثاين
  واملقصود التعريف  ،الفصل بني الشيئني:  يف اللغةاحلد
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   واحلد من عبارات املناطقة ؛ ألنه يفصل هذا املعرف عن غريهحد فالتعريف 
  : الفقه يعرف باعتبارينوأصول
  .باعتباره مركباً إضافياً: األول

  .باعتباره لقباً: الثاين
  باعتباره مركباً إضافياً:  األولاالعتبار

 فال بد حينئذ أن نعرف      "الفقه"و  " أصول"أنه مركب من كلميت     :  ذلك معىن
يف اللغة واالصطالح مث تعرف كلمة الفقه يف اللغة واالصـطالح مث            " أصول"كلمة  

  ". الفقهلأصو" التركيب التام معىننتعرف على 

  : يف اللغة واالصطالحاألصول
  :مجع أصل، واألصل يف اللغة يطلق على عدة معان منها:  يف اللغةاألصول

  . األصل على أساس احلائطإطالقعىن ومن هذا امل: )٥( الشيءأسفل - ١
 وال  لـه ال أصل له وال فصل؛ أي ال حـسب          : يقال:   الشرف واحلسب  - ٢

  .لسان
  .هذا األسود أصله أبيض، أي يف األصل كان أبيضاً: تقول:  السابق - ٣
األب أصل الولد، والنهر أصل اجلدول      : مثل:  ما يستند وجود الشيء إليه     - ٤

 واختاره)٦(اقتصر عليه اآلمدي يف اإلحكام    وهذا املعىن   ) وهو النهر الصغري  (
  .)٧(الطويف

  .)٨( ما منه الشيء - ٥
  .)٩(الشي منشأ  - ٦
  .)١٠( يتفرع عنه غريهما - ٧
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 وأبو احلسني   )١١( كإمام احلرمني اجلويين   األكثر؛ يبىن عليه غريه؛ وهو قول       ما - ٨
 حيـث إن    األقرب؛ وهو   وغريهم، )١٣( والشوكاين ؛)١٢( املعتمد يف البصري

يء وأساسه، وال شك أن أسفل الشيء وأساسه هـو          األصل هو أسفل الش   
  .الذي يقع عليه البناء، فكأن التعريفات اللغوية تعود إليه

 أو ما حيتاج إليـه      ،)١٤( احملصول يف  إليه؛ اختاره الرازي فخر الدين     احملتاج  - ٩
  .)١٥(الشيء

 ألن بعضها تعريف جزئـي او معـىن      ، هذه التعريفات اللغوية تعارض    ني وليس ب 
عاين األصل كالشرف واحلسب والسابق، وبعضها مشـويل؛ أي         جزئي من م  

  .تعريف لألصل يف اللغة مبعناه الشامل

  : يف االصطالحاألصول
  :)١٦(سة األصل يف االصطالح على عدة معان أشهرها مخيطلق

 چ  k  l چ 8 7حنو األصل يف وجوب الصالة      :  الدليل -١
  . الدليل على ذلك،أي٤٣: البقرة

 علـى الظـاهر، أي      محنو األصل أن النص مقد    : ستمرة القاعدة الكلية امل   -٢
 أي  كـان؛  على مـا     كان وكذلك قوهلم األصل بقاء ما       ،القاعدة يف ذلك  

  القاعدة املستمرة يف ذلك

  .إباحة امليتة للمضطر على خالف األصل: ومثل
الضرورات تبيح احملظورات أصل من أصول الشريعة، قاعدة قواعد : ومثل

  .الشريعة

 أي الراجح عند إطالق الكالم هـو        احلقيقة؛األصل يف الكالم    حنو  : الراجح -٣
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  .احلقيقياملعىن 
من تيقن الطهارة وشك يف زواهلا فاألصـل الطهـارة أي   :  املستصحب حنو  -٤

  .املستصحب الطهارة

اخلمر أصل النبيذ يف احلرمة؛ أي أن حرمـة         : كقوهلم:  املقيس عليها  الصورة -٥
  .اإلسكارراكهما يف العلة اليت هي النبيذ متفرعة عن حرمة اخلمر بسبب اشت

  هو محل األصل يف االصطالح على املعىن األول: واألوىل
  أدلة الفقه:  وأصول الفقهاألدلة، وعلى هذا فاألصول هي 

  : يف اللغة واالصطالحالفقه

  j  k  l  m چ :تعـاىل  ومنه قوله    ،)١٧(الفهم مطلقاً :  يف اللغة  الفقه

n  o  p   q  r  s  چ : وقولـه  ،٤٤: اإلسراءچD  

E  F  G  H        I   األمـور   فهـم : وقيل ،٩١:  هود چ  چ 
  . فال تقول فقهت أن السماء فوقليهالفهم الدقيق ؛ وع: اخلفية، وعليه فالفقه

 وهذا على القول بالفرق بني العلم       واإلدراك؛عبارة عن الفهم والعلم     :  وقيل
 هـو املعـىن     األوىلىن األول، ولعل    والفهم، أما عند من مل يفرق فهو راجع إىل املع         

  .األول
   أشار إىل معىن الفهم بعض األصوليني وقد
:  عن العلم والفهم يف أصل الوضع، يقال       رة عبا والفقه: ( الغزايل رمحه اهللا   قال

  ).)١٨( أي يعلمه ويفهمه؛فالن يفقه اخلري والشر
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  : يف االصطالحوالفقه
حكـام الـشرعية العلميـة    حفظ طائفة من مسائل األ   :  اصطالح الفقهاء  يف

  .الواردة يف الكتاب والسنة وما استنبط منها
 جمموع األحكام واملسائل الشرعية اليت نزل ا الوحي والـيت اسـتنبطها      أو

اتهدون أو اهتدى إليها أهل التخريج أو أفىت ا أهل الفتوى، وبعض ما اجتمـع               
  .باملواريثإليه من مسائل العلوم كبعض أبواب احلساب اليت أحلقت 

العلم باألحكام الشرعية العملية املكتـسب مـن        :  اصطالح األصوليني  ويف
  .أدلتها التفصيلية

  . ولعله من أمجع التعريفات)١٩(يف املنهاج  وهو تعريف البيضاوي

  : التعريفحمترزات
جنس ويدخل فيه الظن، ألن الفقه ظين، والعلـم مطلـق االدراك            ): العلم(

  . القطعيةوالشامل لألحكام الظنية 

  .والوهم ذا القيد اجلهل والشك وخيرج
 والصفات مثل سواد    زيد،خيرج ما ليس بأحكام كالذوات مثل       ): األحكام(

  .زيد

  .واجبأي اليت ثبتت بالشرع حنو العلم بأن الصيام ): الشرعية(
 األثنني،الواحد نصف   : حنو لية ذا القيد األحكام غري الشرعية كالعق      وخيرج

  . وغريها،النار حمرقة: حنو واحلسية مرفوع،الفاعل : وحنواللغوية 
الـصالة  :  كقولنـا  العباد؛وهي األحكام الفرعية املتعلقة بأعمال      ): العملية(
  .واجبة
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 ما ليس بعملي كاألحكام الشرعية االعتقادية اليت هي من          ؛ ذا القيد  وخيرج
الرسل؛ وحنو ذلك من     كالعلم مبعرفة اهللا تعاىل، ومعرفة املالئكة والكتب و        لتوحيدا

  .االعتقادات

املتعلقة بكيفية عمل أي بصفته القائمة به الثابتـة لـه كـالوجوب             : واملعىن
  .والندب واحلرمة

  . املستفادة بطريق النظر واالستدالل): املكتسب(
 وليس  ؛ وصف الزم له على وجه الكمال      فهو Uذا القيد علم اهللا      فيخرج

  .ل من طريق النظر واالستدالتفاداًمس

خيرج ما علم من غري دليل؛ أو ما علم بغري نظر واجتهاد ونظر             ): من أدلتها (
 الوحي، فهو مل يستفده من األدلة، وإمنا تلقاه عن طريق           e الرسول كعلم ؛األدلةيف  

  .هلموعلم املالئكة فهو حاصل عن طريق إعالم اهللا 

ء معني كمطلـق    خيرج األدلة اإلمجالية الكلية اليت مل تتعلق بشي       ): التفصيلية(
  .األمر ومطلق اإلمجاع ومطلق القياس

  . عن هذه األدلة اإلمجالية من شأن علم األصول أو علماء األصولفالبحث

هي آحاد األدلة اليت يدل كل منها على        :  هذا فاملراد باألدلة التفصيلية    وعلى
  .حكم بعينه يتعلق بفعل من أفعال العباد

  ُّٱ ،٣٢:  اإلسـراء  َّ    ُّٱ،٤٣:  البقرة َّ   ُّٱ : تعاىل كقوله
  .٣٣:  اإلسراءَّ      

  باعتباره لقباً:  الثايناالعتبار
  . موضوعاً للداللة على علم خاص؛ وفن مستقلماًأي عل: لقباً
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 عرف بعدة تعريفات لعل من أجودها وأشهرها ؛ باعتباره لقباًلفقه اوأصول
عرفة دالئل الفقه إمجاالً، وكيفية م: ( يف املنهاج حيث عرفه بأنهبيضاويتعريف ال

  ).)٢٠( وحال املستفيد،االستفادة منها

  : التعريفبيان
 مـن حيـث     ةاألدلة الشرعية القطعية والظني   :  بدالئل الفقه إمجاالً   فاملقصود

  . عند التعارض يف نظر اتهدينهااحلجية والقوة يف الداللة وترتيبها واجلمع ب

  . ملة من كتاب وسنة وإمجاع وقياس تشمل املتفق عليه يف اجلواألدلة
 كشرع من قبلنا واالستـصحاب وقـول الـصحايب          ؛ املختلف فيها  واألدلة

  .فواملصلحة املرسلة وسد الذرائع وعمل أهل املدينة والعر
أي معرفة طرق استفادة األحكام من األدلة اإلمجالية        :  منها ستفادة اال وكيفية

 والتقييد واملنطـوق    واإلطالقالعموم  ومعرفة دالالت األلفاظ من جهة اخلصوص و      
  . هي لب األصول كما يقول العلماءواملفهوم وغري ذلك من الدالالت اليت

 وأحكام االجتهاد، ومعرفة    طهأي معرفة صفة اتهد وشرو    :  املستفيد وحال
  .املقلد وأحكام التقليد

  : أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقباً بأنهوميكن
  ). ا إىل استنباط األحكام الشرعية من األدلة اليت يتوصلالقواعد (
 جزئياته ليتعـرف    علىحكم أغلى ينطبق    : مجع قاعدة، والقاعدة  ) القواعد (

  . النهي يفيد التحرمي، للوجوبمراأل: كقولنا ؛أحكامها منه
 عن طريق االستقراء، فمثالً يستقرئ العامل       ؛ القواعد يصل إليها العلماء    وهذه

ن هذه الصيغة يف الكتاب والسنة ويستعني مبا قرره أهـل اللغـة   ما ورد يف النهي م 
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النـهي يفيـد    "وبفهم الصحابة رضي اهللا عنهم حىت يتوصل إىل القاعدة األصولية           
  ".التحرمي
  .الفقه) األحكام الشرعية(

  .مجع دليل وهو املرشد) من األدلة(
 أو  املوصل بصحيح النظر إىل املطلوب سواء أفـاد العلـم         :  االصطالح ويف

  .الظن
  :  استنباط احلكم الشرعيكيفية

  ".مقدمة كربى" نأخذ القاعدة الكلية فنجعلها  -١
 مبقدمة صغرى موضوعها جزئي من جزئيات القاعدة الكليـة ودليـل            نقدم -٢

  .تفصيلي يعرفه الفقيه
:  الـصغرى  املقدمـة ،  ٤٣:  البقرة َّ   ُّٱ: األمر بالصالة يف قوله تعاىل    : مثال

  . دليل تفصيليوهذا، ٤٣:  البقرةَّ   ُّٱ :لهقوالصالة مأمور مبا يف 
كل أمر للوجوب أو كل مأمور به واجب وهذه قاعدة :  الكربىاملقدمة

  .الصالة واجبة: وعليه فالنتيجة) دليل إمجايل(أصولية 

  موضوع علم أصول الفقه: املبحث الثالث
ـ             أي  ة ما يبحث يف هذا العلم، فهل موضوع علم األصول ومباحثه هي األدل

  ؟أم األحكام أم األدلة واألحكام

أن موضوعه األدلة الشرعية الكلية اليت توصل إىل األحكـام          :  األول القول
 وما يفيده واألمر ومـا      عامالشرعية، فاألصول يبحث مثالً يف القياس وحجيته، وال       

  .يدل عليه، وما يعرض لألدلة من عوارض
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  .)٢١(وهذا هو رأي أكثر األصوليني
وم األصول هي القواعد اليت يتوصل ـا إىل اسـتنباط           أن مفه : ومستندهم

  .األحكام، وهذه القواعد مصدرها األدلة
أي أن موضوع علم األصـول األحكـام        : األحكام الشرعية :  الثاين القول

التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة، واألحكام الوضعية من سبب           
  .ومانع وصحة وبطالن

  . ألنه ال ميكن أن تستبعد األدلةهذا؛  أعلم أحداً ذهب إىلوال
صدر الشريعة احلنفـي يف     : بهاألدلة الشرعية واألحكام؛ قال     : لثالث ا القول

  .)٢٣( التلويح والشوكاين يف إرشاد الفحوليف)٢٢(التوضيح، والتفتازاين
هو األول مع أن األصول ال ختلو من أحكـام لـضرب األمثلـة             : والراجح

 أن موضوع األصول األدلة أنه ال يشتمل على شـيء           والشواهد وغريها، وال يعين   
 من مكمـالت هـذا      هيغري األدلة، بل يشتمل على املرجحات وصفات اتهد و        

  .العلم ومتمماته

  مثرة علم أصول الفقه  وفائدته : املبحث الرابع 
  :)٢٤( ومن مثراته وفوائده ما يلي؛ الفقه جليل القدر غزير الفائدةل أصوعلم

عرفة كيفية استنباط األحكام الشرعية من األدلة على أسس          الوصول إىل م   -١
املقصود من أصول الفقه أن     : ( ابن تيمية رمحه اهللا    اإلسالمسليمة، قال شيخ    

 .)٢٥() اهللا ورسوله بالكتاب والسنةمراديفقه 
 األحكام  جياد أن الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان، وأا قادرة على إ          معرفة -٢

ذلك أن معرفة هذا العلم متكن العلماء من معرفة          و ؛ملا يستجد من حوادث   
 .القواعد والضوابط اليت تعينهم على معرفة أحكام النوازل واملستجدات
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 وأنه مبين على    سالم باألصول يشعر بالثقة واالطمئنان ملا دونه فقهاء اإل        العامل -٣
 والتمـاس   ، ويبين لطالب هذا العلم أسباب اختالف العلمـاء        ،قواعد ثابتة 

 . الفرعيةسائلار هلم فيما اختلفوا فيه من املاألعذ
 احلكم وكيف توصلوا إليه     ء باألصول حينما يدرك كيف استنبط العلما      العامل -٤

 . يكون أقرب لالمتثال من غريهفإنه
 . وحقائقهاألخرى هذا العلم تعني على فهم العلوم امعرفة -٥
 ذلـك  و ؛ف بني آراء الفقهاء عند اخلال     جيح هذا العلم تعني على التر     معرفة -٦

 . األصولية ومقاصد الشريعةواعدمن جهة مراعاة الق
 أن هذا العلم واإلحاطة بقواعده من الوسائل املعينة على حفظ الشريعة            كما -٧

ومقاصدها وصون الدلة ودالالا من ضالالت املفـسدين وشـبه أهـل            
  . االحنراف

  فضله وشرفه : املبحث اخلامس 
 ورد يف احلث على التفقه يف دين اهللا          يدل على فضل هذا العلم وشرفه ما       مما

تعاىل ومعرفة أحكام شرعه فإنه متوقف على أصول الفقه، فيثبت له ما يثبت للفقه              
 اهللا به خرياً يفقهـه      رد ي من: (ة إليه، قال صلى اهللا عليه وسلم      لمن الفضل ألنه وسي   

  .)٢٦()يف الدين
يت منها اسـتمداده     علم هذا وعلم أمهية الفقه ومرتبته فكيف بأصوله ال         وإذا

  .)٢٧( يف كتابه الوصول إىل األصولدادي البغرهانوإليها استناده كما قال ابن ب
أفضل ما اكتسبه اإلنسان علماً يسعد به يف عاجل معاشـه،           : (وقال القرايف 

وآجل معاده؛ ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه؛ الشتماله على املعقول واملنقول؛            
  .)٢٨()واسطة يف حتصيل لباب الرسائلفهو جامع أشتات الفضائل، وال
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  : شرفهوأما
 العلم من شرف املعلوم او املوضوع واملوضوع هنا العلم بأحكام اهللا            فشرف

  .تعاىل املتضمنة للفوز بسعادة الدارين

  نسبته ومرتبته بني العلوم : املبحث السادس
ة على  األخرى واملعينلعلوم أصول الفقه من علوم اآللة اليت هلا صلتها باعلم

  . وهو للفقه مبثابة أصول النحو للنحو وعلوم احلديث للحديث،فهمها

  واضعه : املبحث السابع 
 من ألف يف أصول الفقه كفن مستقل هو اإلمام حممـد بـن أدريـس                أول

 فهو واضع العلم؛ حيث مجع شتاته وحقق قواعده وحرر          ؛ الرسالة هالشافعي يف كتاب  
  .بها وبني مراتاألدلة وأثبت حجية مسألة

 نكن نعرف اخلـصوص والعمـوم حـىت ورد          مل: ( اإلمام أمحد رمحه اهللا    قال
  ).)٢٩(الشافعي

  : الشافعي للرسالة له سببانوتأليف
حيث ذكر الرواة أن عبد الرمحن بن مهدي كتب للشافعي أن           :  خاص سبب

يضع له كتاباً يف معاين القرآن وقبول االخبار وحجية اإلمجاع، والناسخ املنـسوخ             
  .ه الرسالةفكتب ل

وهي احلالة اليت كان عليها علم األصول قبل الشافعي إذ ظهرت           :  عام سبب
أصول جديدة للفقه ووقع الرتاع فيها مع ما كان عليه احلال من فـساد اللـسان                

  . وبعدهم عن العهد النبويهمالعريب، بسبب اختالط املسلمني بغري
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 تبـاع  عهـد أ    تفصيل ذلك يف الكالم على تدوين أصول الفقـه يف          وسيأيت
  .التابعني واألئمة اتهدين

  امسه : املبحث الثامن

 وهذا ظاهر يف تسمية علماء األصـول        ؛ هذا العلم علم أصول الفقه     يسمى
  : ومن أمثلة ذلكامملصنف

 .  كتاب تقومي األدلة يف أصول الفقه أليب زيد الدبوسي احلنفي -١
 . الشافعي أليب املعايل اجلويينقه كتاب الربهان يف أصول الف -٢
 .  كتاب قواطع األدلة يف أصول الفقه أليب املظفر السمعاين -٣
 وغريها ، كتاب التمهيد يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين احلنبلي -٤

  .كثري
  .)٣٠( ظاهرة يف مقدمات املؤلفني فيهلم تسمية هذا العوكذلك

  )٣١(استمداده : املبحث التاسع 
لية يتبين أن علـم أصـول الفقـه          استقراء العلماء للمباحث األصو    حبسب

  :مستمد من ثالثة علوم

  : التوحيد أو أصول الدينعلوم  - ١
 e األدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه وعلى صدق رسـوله          لتوقف

  .املبلغ عنه فيما جاء به

  : اللغة العربيةعلوم - ٢
 معرفة داللة األدلة متوقفة عليها وفهم الدالالت مستند إىل وجوه اللغة            ألن

  ملتعددةا
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 فال بد لفهمها واالسـتنباط منـهما أن         انألن الكتاب والسنة عربي   :  وقيل
نعرف القدر املناسب من اللغة ولذلك جند حينما نقرا يف األصول مباحث عربيـة              
كثرية؛ كاخلصوص والعموم، واملطلق واملقيد، وامل واملبني، لكن بطريقة أكثـر           

ئق الدالالت اللفظية وإىل معان ال يلتفت إليها        عمقاً من أهل اللغة، اللتفام إىل دقا      
  .أهل اللغة

  : الشرعيةاألحكام  - ٣
 املقصود من هذا العلم هو القصد إىل إثبات األحكام أو نفيها باألدلـة،              ألن

وهلذا كان البد من العلم حبقائق األحكام ليتصور هذا القصد وليتمكن من إيضاح              
  .املسائل بضرب األمثلة والشواهد

  حكم تعلمه: لعاشراملبحث ا
  .)٣٢( العلماء على أن تعلمه فرض كفايةمجهور

 كشيخ االسـالم    ؛ لكن محل بعض العلماء    ؛)٣٣(فرض عني :  وقال ابن عقيل  
  .)٣٤(وابن مفلح كالم ابن عقيل على أنه فرض عني على اتهد

  :واخلالصة
  أن جيتهد  ميكن فرض كفاية لغري اتهد، وفرض عني على اتهد ألنه ال            أنه

  .بدون معرفة األصول

 وقيل فـرض    ،معرفة أصول الفقه فرض كفاية    : ( شيخ االسالم رمحه اهللا    قال
  ).)٣٥(عني على من أراد االجتهاد واحلكم والفتوى

  أيها يقدم علم األصول أم الفقه؟ : مسألة

  : العلماء على قولنياختلف
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النجار  وابنيقدم علم األصول، قال به ابن برهان وابن عقيل          :  األول القول
  .والقفال الشاشي وغريهم

  :أدلتهم

 مراميه كما قال ابـن      م ليكون املتعلم على ثقة مما دخل فيه وقادراً على فه          -١
  .برهان

  . لبناء الفروع عليها كما قال ابن عقيل -٢
 الفروع ال تدرك إال بأصوهلا، والفروع كثرية وال ميكن أن ينص علـى              أن -٣

 . لتعرف الفروعحكم كل حادثة بعينها فوجب معرفة األصول

على األصول، وقال به أبو يعلى      ) علم الفقه (يقدم علم الفروع    :  الثاين القول
احلنبلي ألن الفروع هي الثمرة املرجوة من األصول، وبتعلم الفروع حتصل الدربة            

 .وامللكة

 األوىل هو األول بشرط أن تدرس معه الفروع حـىت تـبىن الفـروع              ولعل
  .الفائدة من ختريج الفروع على األصول، واهللا أعلماملدروسة على أصوهلا فتحصل 

  مسائله: املبحث احلادي عشر 

 اجلزئية  ه كل علم هي مطالب    مسائل: ( رمحه اهللا يف البحر احمليط     ي الزركش قال
 ومسائل األمـر   ، للفقه ها واملعامالت وحنو  لعبادات كمسائل ا  ؛اليت يطلب إثباا فيه   

  ).)٣٦(قياس وغريها ألصول الفقهوالنهي والعام واخلاص واإلمجاع وال

ومثمر وهـو   ) األحكام الشرعية ( عن مثرة وهي     رة الفقه عبا  أصول ومسائل
  ). اتهد(ومستثمر وهو ) دالالت األلفاظ(وطرق استثمار وهي ) األدلة الشرعية(

األحكام من وجوب وحرمة وندب وكراهـة وإباحـة         : بالثمرة واملقصود •
 أي تتضمن األحكام التكليفيـة      ذلك؛وصحة وفساد وعزمية ورخصة وحنو      
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  .والوضعية
 كالكتـاب  ؛األدلة الشرعية؛ وهي متفق عليها يف اجلملة      : باملثمر واملقصود •

 ككقول الصحايب وشرع من قبلنا      ؛والسنة واإلمجاع والقياس، وخمتلف فيها    
 وعمـل أهـل     ستحسانواملصاحل املرسلة واالستصحاب وسد الذرائع واال     

  .املدينة والعرف
 اليت  لفاظأي طرق االستنباط وهي دالالت األ     :  بطرق االستثمار  قصودوامل •

  : هي لب األصول وهي تشمل
 املنطوق الـصرحية وغـري      لة األلفاظ من جهة املنطوق واملفهوم وتتضمن دال       – أ

  . املفهوم من موافقة وخمالفةداللة و،الصرحية
مل واملبني   األلفاظ من حيث الظهور واخلفاء ؛ وتتضمن الظاهر والنص وا          -ب

  .واحملكم واملتشابه 

  .األلفاظ من حيث الطلب؛ وتشمل األمر والنهي _ ج
  . العام واخلاص واملطلق واملقيدمل وتش؛األلفاظ من حيث الشمول _ د

اتهد؛ فالبد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه، :  باملستثمرواملقصود •
 .)٣٧(ويقابله املقلد وصفاته وأحكامه
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   أصول الفقه وتارخيه        نشأة :الفصل الثاين
  :أصول الفقه قبل التدوين  وفيه مطالب : املبحث األول 

  أصول الفقه يف عهد النبوة :  األولاملطلب
 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم هو املعلم ، علم األصول من عهد النبوةنشأة

لى أصلني  ويف هذا العهد املبارك تأكيد ع،األول ومبلغ الدين واملبني للتشريع
  .)٣٨(عظيمني للفقه مها الكتاب والسنة 

 رضي  هو عهد نزول الوحي إال انه يوجه الصحابةe ومع أن عهد الرسول
  ملا أرسله إىل اليمن t أن جيتهدوا فيما مل يرد فيه نص حلديث معاذ إىل عنهماهللا 

  .)٣٩()  رأيي وال آلو اجتهد: (ويف احلديث
ية  فيقيس مامل يعلم حكمه على ما علم  استعمل األساليب القياسe إنه بل

  :حكمه ومن ذلك 
 الـنيب   جاء رجل إىل  :  أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         ما -١

إن أمي ماتت وعليها صـوم شـهر        : يا رسول : صلى اهللا عليه وسلم فقال    
 عنـها؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه         : "فقال عنها؟أفأقضيه  

  .)٤٠("دين اهللا أحق أن يقضىف: " قالنعم : قال
قياس حقوق اهللا تعاىل على حقـوق اآلدمـيني يف          ( القياس   e استعمل   فهنا

  ) .وجوب القضاء
: "  أبو داود يف سننه عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنـه قـال               مارواه -٢

؛ ول اهللا صنعت اليوم أمراً عظيماً      فقلت يا رس   ،"هششت فقبلت وأنا صائم     
 ،)٤١("  متضمضت من املاء وانت صائم       وأرأيت ل : "  قال ،قبلت وأنا صائم  
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 الصائم على املضمضة يف أـا مقدمـة         قبلة قاس صلى اهللا عليه وسلم       فهنا
  .)٤٢(للفطر وال تفطر

 قاس صلى اهللا عليه وسلم قبلة الصائم على املضمضة يف أا مقدمة للفطـر               فهنا
  .)٤٣(وال تفطر

  : ة الصحابصرأصول الفقه يف ع:  الثاين املطلب

 وقائع  يف اجتهد الصحابة رضي اهللا عنهم       لم وفاة النيب صلى اهللا عليه وس      بعد
ال نص فيها خصوصاً مع اتساع رقعة اإلسالم ومما ساعدهم معاصـرم للـوحي              

 فهم رضي اهللا عنهم أبر هـذه      ؛ الرتول وأسرار التشريع ومقاص    ابومعرفتهم ألسب 
  . ا قال ابن مسعود رضي اهللا عنهاألمة قلوباً وأعمقها علماً وأقومها هدياً كم

 أصـحاب   علـى وقد أثىن اهللا تبارك وتعاىل      : (  الشافعي رمحه اهللا   اإلمام قال
 وسبق هلم على لسان     ،واإلجنيلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرآن والتوراة          

ليس ألحـد بعـدهم فـرمحهم اهللا         رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الفضل ما        
 هم  ،آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقني والشهداء والصاحلني        وهناهم مبا   

أدوا إلينا سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشاهدوه والوحي يرتل عليه فعلموا              
ما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً وعرفوا مـن               

واجتهاد وورع وعقل وأمر اسـتدرك  عرفنا وجهلنا وهم فوقنا يف كل علم       سنته ما 
 واهللا  ، آرائنا عنـدنا ألنفـسنا     ن وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا م      ،به علم واستنبط به   

  ).)٤٤(أعلم
 فهم يف القرآن خيفى علـى أكثـر         وللصحابة: ( رمحه اهللا  اإلسالم شيخ   وقال

لم  كما أن هلم معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول صلى اهللا عليه وس             ،املتأخرين
 املتأخرين ؛ فإم شهدوا الرسول والترتيل وعاينوا الرسول وعرفـوا           أكثرال يعرفه   
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 مما يستدلون به علـى مـرادهم مـا مل يعرفـه أكثـر               وأحواله وأفعاله أقوالهمن  
  ) )٤٥(املتأخرين

 عن الصحابة رضي اهللا عنهم وعدالتهم وسعة فقههـم          اإلسالم أئمة   وكالم
تهم إال من عميت بصريته واحنرف فكره وحـاد          وال يقدح يف عدال    ،معلوم مشهور 

  . )٤٦(عن الطريق فاللهم ثبتنا على احلق واهلدى واهد من ضل عن السبيل

 وقد يتفقون فيكون إمجاعـاً      م، خيتلف اتهدون من الصحابة يف األحكا      وقد
  .)٤٧( واختالفهم رضي اهللا عنهم هو مالمح طرق استنباط واضحة،منه

 متيز بظهور أدلة جديدة كاإلمجاع والقياس ؛        ،y فعصر الصحابة    هذا؛ وعلى
  : وقد أشار إىل ذلك ابن خلدون رمحه اهللا يف مقدمته حيث قال 

 نظرنا يف طرق استدالل الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فـإذا هـم             مث(
 األمثال باألمثال بإمجاع منهم أو تـسليم        ناظرونيقيسون األشباه منها باألشباه وي    

لك فإن كثرياً من الواقعات بعده صلوات اهللا وسالمه عليـه مل            بعضهم لبعض يف ذ   
تندرج يف النصوص الثابتة فقاسوها مبا ثبت وأحلقوها مبا نص عليه بشروط من ذلك              

  ). )٤٨(اإلحلاق

 أم كـانوا    - الصحابة أي– تواتر من شيمهم     وقد: ( اجلويين رمحه اهللا   وقال
 يصادفوه فتشوا يف سنن رسول اهللا       يطلبون حكم الواقعة من كتاب اهللا تعاىل فإن مل        

  ). )٤٩(صلى اهللا عليه وسلم فإن مل جيدوها اشتوروا ورجعوا إىل الرأي

قياسهم إمامة أيب بكر الصديق رضي      : )٥٠(عنهم أمثلة قياسهم رضي اهللا      ومن
 لزكـاة  وقياسهم تارك ا   ، الصغرى جبامع األهلية لذلك    مامتهاهللا عنه الكربى على إ    

 غالباً يف كتاب اهللا عز وجل، وغري ذلـك مـن            ماامع اقترا على تارك الصالة جب   
  .األمثلة
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 املتأخر  : عهدهم رضي اهللا عنهم برزت بعض القواعد األصولية؛ كقاعدة         ويف
ينسخ املتقدم أو خيصصه، كما يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها وأن عدا تنتهي              

)  À  Á  ¿  ¾  ½  ¼ (:  اهللا تعاىل  لقول ل؛بوضع احلم 
 أزواجـاً   ويـذرون والذين يتوفون منكم    (  نزلت بعد آية البقرة      وأا ،٤: الطالق

 ذلك عن ابن مسعود رضـي اهللا      يف واخلرب ،)يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً      
  .عنه

ـ           وليعلم  األصـول   ذه أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكونوا يـصرحون 
ة وملكة فقهية وسليقة أصـولية       وإمنا كانوا يفعلون ذلك عن نزعة فطري       ،والقواعد

ورؤية مقاصدية اكتسبوها من عموم احلوادث والوقائع اليت عايشوها مـع الـنيب             
  . )٥١(صلى اهللا عليه وسلم وتدريبه وتقريره عليه الصالة والسالم هلم على االجتهاد

 أصحاب الرسول عليه السالم ما كانوا جيـرون         فإن: ( قال اجلويين رمحه اهللا   
 منـه   نباطدليني من نظّار الزمان يف تعيني أصل واالعتنـاء باالسـت          على مراسم اجل  

وتكلف حترير على الرسم املعروف املألوف يف قبيله وإمنا كانوا يرسلون األحكـام             
  ).)٥٢(ويعقلوا يف جمالس االشتوار باملصاحل الكلية

 يف األمصار أخذ كل بلد بأقوال الصحايب الـذي          y تفرق الصحابة    وحينما
 مل تكن هناك قواعد واضحة معلومة للمجتهدين، بل كان الغالـب            لكن،  يعيش فيه 

  .هو اتباع أحد الصحابة واختاذ أقواهلم مستنداً للفتوى 

   )٥٣( اهللا تعاىلرمحهم التابعنيأصول الفقه يف عهد :  الثالث املطلب
  : عنه الذين تفرقوا يف البلدانهللا التابعون على يدي الصحابة رضي اتتلمذ
 وأبوبكر بن عبـدالرمحن     الزبريسعيد بن املسيب وعروة بن      : املدينة يف   فكان

بن احلارث بن هشام املخزومي وعبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود وخارجة بن              
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زيد بن ثابت وسامل بن عبداهللا بن عمر والقاسم بن حممد بن أيب بكر وسليمان بـن                 
و ) هــ  ٤٥املتـوىف  (ن ثابت يسار ونافع موىل بن عمر الذين تتلمذوا على زيد ب     

  .رضي اهللا عنهم ) ه٧٣املتوىف ( عبد اهللا بن عمر 

 وعطاء بن أيب رباح الـذين تتلمـذوا         وعكرمة، جرب،جماهد بن   :  مبكة وكان
  ). ه٦٨املتوىف (على عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 

 وشريح بن   األجدع، ومسروق بن    النخعي، بن قيس    علقمة:  وكان بالكوفة 
 وإبـراهيم   النخعي، واألسود بن يزيد     السلماين، وعبيدة بن عمر     الكندي،ث  احلار

 وعامر ابن شراحيل الشعيب الذين تتلمذوا على عبداهللا بن مسعود           النخعي،بن يزيد   
  ).ه٣٢املتوىف (رضي اهللا عنه 
 وحممـد بـن     ، واحلسن البصري  ،أبو الشعثاء جابر بن زيد    :  بالبصرة   وكان

(  السدوسي الذين تتلمذوا على أيب موسـى األشـعري              وقتادة بن دعامة   ،سريين
  .رضي اهللا عنهم ) ه٩٣املتوىف ( وأنس بن مالك ) ه٥٠املتوىف 

 ذؤيب وقبيصة بن    اخلوالين، وأبو إدريس    غنم، بن   عبدالرمحن:  بالشام وكان
 ١٩املتوىف  ( ورجاء بن حيوة الذين تتلمذوا على معاذ بن جبل           أسلم،ومكحول بن   

  ).ه٣٤املتوىف (وأبو الدرداء ) ه٣٤املتوىف ( الصامت ، وعبادة بن)ه
 يف األمـة عـن      تشروالدين والفقه والعلم ان   : " ابن قيم اجلوزية رمحه اهللا     قال

 عمـر،  وأصحاب عبـداهللا بـن       ثابت، وأصحاب زيد بن     مسعود،أصحاب ابن   
 فأمـا   األربعة، فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤالء        عباس، بن   اهللاوأصحاب عبد 

 وأما أهـل مكـة      عمر،ملدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبداهللا بن          أهل ا 
 عن  حاب عن أص  لمهم وأما أهل العراق فع    عباس،فعلمهم عن أصحاب عبداهللا بن      

  .)٥٤("أصحاب عبداهللا بن مسعود 
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  :)٥٥( عن تتلمذ التابعني على أيدي الصحابة رضي اهللا عنهم مايليونتج
 فقد كانوا يرجعون إىل     األحكام، التعرف على    ج التابعون منهج الصحابة يف    -١

 جيدوا رجعوا إىل اجتـهاد       فإن مل  نوازل،الكتاب والسنة فيما يواجههم من      
 وإن مل جيدوا اجتهدوا رأيهم مراعني يف ذلك املنهج الذي دهلـم             الصحابة،

  .والسنةعليه الكتاب 

 التشريع   فزادت مصادر  فيه، الذي يعيش    ايباعتىن أهل كل بلد بأقوال الصح     -٢
 فكان التابعون يفتون يف األحكام الـيت مل         الصحابة،مصدراً آخر هو فتاوى     

  . واجتهادام بةيرد بشأا نص من كتاب أو سنة بفتاوى الصحا

 نتيجـة الخـتالف منـاهج       األحكـام، اختالف مناهج التابعني يف استنباط      -٣
  .االستنباطشيوخهم من الصحابة يف النظر يف األدلة وطرق 

املتوىف ( ور مدرسة أهل احلديث يف املدينة النبوية برئاسة سعيد بن املسيب            ظه-٤
 واليت متيز تابعوها بالتمسك بالنصوص واآلثار عن النيب صـلى اهللا            ،)ه٩٤

 لكون املدينة موطن الصحابة     ،عليه وسلم وصحابته الكرام رضي اهللا عنهم      
إبراهيم النخعي   وظهور مدرسة أهل الرأي يف الكوفة برئاسة         ،ومكان الوحي 

 والقياس والبحث عـن     ي واليت متيز تابعوها بالتمسك بالرأ     ،)ه٩٥املتوىف  (
 ، لعدم توافر أسباب الروايـة لـديهم       ،العلل واملقاصد يف استنباط األحكام    
  .بسبب كثرة الفنت وكثرة الوضاعني

   اتهدينئمة الفقه يف عصر أتباع التابعني واألأصول:  الرابعاملطلب
   تعاىل رمحهم اهللا

 فكـان   )٥٦( وظهور أئمة املذاهب   ، العهد بداية تدوين أصول الفقه     ذا ه شهد
  . يسري عليه يف معرفة األحكاممنهجلكل منهم 
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 أتى بعد التابعني فقهاء األمـصار كـأيب حنيفـة           مث: ( ابن حزم رمحه اهللا    قال
 ينـة، باملد ومالك وابن املاجشون  مبكة، وابن جريج    بالكوفة،وسفيان وابن أيب ليلى     
 فجروا على تلك    مبصر، والليث   بالشام، واألوزاعي   بالبصرة،وعثمان البيت وسوار    

 عنـدهم،  التابعني من أهل بلده فيمـا كـان   عنالطريقة من أخذ كل واحد منهم     
  ).)٥٧(واجتهادهم فيما مل جيدوا عندهم وهو موجود عند غريهم

  : مسات علم األصول يف هذه الفترةومن
 الـذرائع ه كاالستحسان واملصاحل املرسلة وسـد       أصول جديدة للفق   وجود -١

 .املدينةوعمل أهل 
 اخلالف يف أصول الفقه كاخلالف يف االحتجاج باملرسل واخلالف يف           وجود -٢

  .القياس واالستحسان
 فنـهم   ؛ فكل إمام له منهجه يف االستنباط        ؛ مناهج األئمة يف االستنباط    متيز -٣

ياس كاإلمام أيب حنيفة رمحـه      من متيز منهجه يف االستنباط باالستحسان والق      
 ومنهم من متيز منهجه يف االستنباط بعمل أهل املدينة واملصاحل وسـد             ،اهللا

 .الذرائع كاإلمام مالك رمحه اهللا 

  . هذا كلهومع
 مل تدون بل إن كل جمتهد من األئمة كان يشري إىل دليـل حكمـه                فاألصول

صل إلينا، حىت جاء اإلمـام      ووجه استدالله به، مث مجعت هذه املتفرقات لكنها مل ت         
 رسالته األصولية اليت رواها عنه      فكتبهـ  ٢٠٤حممد بن إدريس الشافعي املتوىف      

  . اهللاهصاحبه الربيع بن سليمان املرادي رمح

 



 )١٣العدد (                     )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٢٦٤- Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  تدوين الشافعي ألصول الفقه وأسباب التأليف: املبحث الثاين
بـن   سبق أن أصول الفقه مل تدون بشكل مستقل حىت جاء اإلمام حممد              كما

هـ فكتب رسالته األصولية اليت رواها عنه صـاحبه         ٢٠٤إدريس الشافعي املتوىف    
 لينـا الربيع بن سليمان املرادي رمحه اهللا وعلى هذا فأول مدون يف األصول وصل إ             

 شـتاته،  حيث مجع    العلم؛ واضع   تعاىل فهو رمحه اهللا     ؛الرسالة لإلمام الشافعي  : هو
  .مراتبها وبني االدلة، وأثبت حجية مسائله، وحرر قواعده،وحقق 

 أسباب دفعت اإلمام الشافعي رمحه اهللا لتأليف رسالته ميكن تـصنيفها           وهناك
  : )٥٨(إىل نوعني

  )٥٩(أسباب خاصة :  األولالنوع
كتـب إىل   ) ه١٩٨املتـوىف   ( روي أن عبدالرمحن بن مهدي رمحـه اهللا          فقد

 وجيمـع قبـول   القـرآن، عاين الشافعي رمحه اهللا وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه م        
 فوضع له   والسنة، القرآن وبيان الناسخ واملنسوخ من      اإلمجاع،األخبار فيه وحجية    

  .)٦٠(كتاب الرسالة

ـ            وروي  اهللا أن   ه أن عبدالرمحن بن مهدي رمحه اهللا كتب إىل الـشافعي رمح
مـا  : " قـال  فلما قرأها عبدالرمحن     الرسالة، فكتب إليه    ،اكتب إيل ببيان من علم    

 اهللا عز وجل خلق مثل هـذا        ن أو أ  الرجل،نت أنه يكون يف هذه األمة مثل هذا         ظن
  .)٦١(" الرجل 

 الرسالة القدمية ألفها الشافعي مبكـة وقيـل ببغـداد، وأرسـلها إىل              وهذه
  .النقال عن طريق احلارث بن سريج ببغداد،عبدالرمحن ابن مهدي الذي كان يقيم 

مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة بعد       إن الشافعي رمحه اهللا حني خرج إىل         مث
، وهي الرسالة اجلديدة اليت توجد يف أيدي النـاس          )األم(تأليف أكثر كتبه اليت يف      
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)  ه ٢٧٠املتوىف  (اآلن اليت أمالها الشافعي على صاحبه الربيع بن سليمان املرادي           
  .األم وجعلها مقدمة لكتابه إمالًء،

  :أسباب عامة: ثاين الالنوع
 إىل أن الشافعي رمحه اهللا نظر إىل األصول اجلديدة اليت وقـع            اإلشارة سبقت

  : العريب وذا يتجلى سبباناللسان ونظر إىل تغري فيها،الرتاع 
 يف تدوين األصول اجلديدة اليت ظهرت ووقع فيها الرتاع بني أئمـة             الرغبة -١

 . وتابعيهم وضبط أصول االستنباطهباملذا
عريب بسبب االختالط املسلمني بغريهم مما       يف إصالح فساد اللسان ال     الرغبة -٢

  .أدى إىل ضعف املدارك عن فهم املقاصد

  طرق التأليف واجتاهاته بعد التدوين: الفصل الثالث
  طرق التأليف عند ابن خلدون ومن تبعه: املبحث األول

  )اجتاه املتكلمني ( طريقة اجلمهور :   املطلب األول 
  مناهج خمتلفة يف تأليف أصول الفقه  تدوين أصول الفقه سلك العلماء بعد

 الذين كتبـوا يف أصـول       إن)٦٢( وقد ذكر ابن خلدون رمحه اهللا يف مقدمته         
  :)٦٣( بعد الشافعي رمحه اهللا كانوا ميثلون اجتاهنيلفقها

 مذهب وإمنا يهتم أصحاب هذا      ياجتاه نظري ال يتأثر بفروع أ     :  األول االجتاه
 ؛ ومييلون إىل االستدالل العقلـي     يةفروع الفقه االجتاه بتقرير القواعد جمردة عن ال     

 ، طريقة اجلمهـور بعض عليها الوأطلق، )طريقة املتكلمني ( الطريقة بـ    ذهومسيت ه 
  .الشافعيةوأطلق عليها البعض طريقة 
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 دائرم واسعة مشلت علماء من      واملتكلمون: ( الدكتور يعقوب الباحسني   قال
نوا جيردون صدر املـسائل عـن الفقـه          وقد كا  والعقدية،خمتلف املذاهب الفقهية    

  . ))٦٤(طرائقهم ألنه غالب فنوم ومقتضى أمكن؛ومييلون إىل االستدالل العقلي ما 
  : أمثلة ما ألف على هذه الطريقةومن

 .ـه ٤١٥ للقاضي عبداجلبار املتوىف سنة العمد -١
 .ـه٤٣٦ أليب احلسني البصري املتوىف سنة املعتمد -٢
  .ـه٤٧٨ويين املتوىف  إلمام احلرمني اجلالربهان -٣
 . ـه٥٠٥ املستصفى أليب حامد الغزايل املتوىف سنة  -٤

  .)٦٥( ابن خلدون أن هذه الكتب هي قواعد هذا الفن وأركانهويرى
 الـسابقة؛  جاء بعدهم من خلص على هذه الطريقة بل خلص الكتـب             وقد

  :كتابانوأشهر ذلك 

 املتوىفي الشافعي   احملصول يف علم األصول لفخر الدين الراز      : األول الكتاب
  .ـه٦٠٦سنة 

 ويرى اإلسنوي رمحه    ،)٦٦( خلص املستصفى واملعتمد والربهان وزاد عليها      فقد
  .)٦٧(اهللا أن احملصول مستمد من املستصفى واملعتمد وأنه ال خيرج عنهما

 شرح احملصول واختصر ومن أشهر شروحه وأوسعها كتـاب نفـائس            وقد
  . ـه٦٨٤ري املالكي املتوىف سنة األصول ألمحد بن إدريس القرايف املص

 أسهب الدكتور الباحسني وفقه اهللا يف ميزة الشرح وكالم القرايف عـن             وقد
  .)٦٨(احملصول مث يف بيان بقية الشروح

 



  الشاماينعبد اللطيف بن شلوة . د        وطرق التأليف-النشأة-املبادئ:   الفقهأصول             أحباث

-٢٦٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

اإلحكام يف أصول األحكام لسيف الدين علي بن أيب علـي           :  الكتاب الثاين 
  .ـه٦٣١اآلمدي املتوىف سنة 

اً به من احملصول للرازي إال أنـه حظـي           أن العلماء كانوا أقل اهتمام     ومع
  بالشرح واالختصار 

  .ـه٧٧١ املالقي املتوىف سنة احلسن شروحه شرح حممد بن فمن

 ومنتـهى   ،منتهى السول يف علم األصول لآلمـدي نفـسه        :  خمتصراته ومن
  .)٦٩(ـه٦٤٦ البن احلاجب املتوىف سنة دلالسول واألمل يف علمي األصول واجل

 والذي كتب حوله أكثر مـن       ؛ املسمى مبختصر املنتهى    املختصر ا هذ وخمتصر
 واليت من أشهرها بيان املختصر أليب الثناء مشس الدين األصفهاين           ،)٧٠(ثالثني شرحاً 
  .ـه٧٤٩املتوىف سنة 

  )اجتاه الفقهاء ( طريقة احلنفية :  الثايناملطلب   
عـد األصـولية    اجتاه متأثر بالفروع الفقهية ويهتم بتقرير القوا      :  الثاين االجتاه

 فإن وجـدوا قاعـدة      ؛ املنقولة عن أئمة املذهب    الفقهيةالقواعد بناء على الفروع     
تتعارض مع بعض الفروع الفقهية املقررة لديهم عمدوا إىل تعديلها مبا يتفـق مـع               

 على هذه الطريقة    ر، وسا )طريقة الفقهاء (الفروع الفقهية، ومسيت هذه الطريقة بـ       
  .علماء احلنفية

بب يف تقريرهم القواعد األصولية بناء علـى الفـروع أن أئمـة              الس ولعل
 ، التزموهـا ليتاملذهب مل يؤلفوا كتباً يف أصول الفقه تبين مناهجهم وتعين الطريقة ا        

 أن يلتمسوا تلك القواعد من األحكام الفرعيـة املنقولـة عـن      فقهاءفكان على ال  
ول كما قـال الـدكتور       أو مما صدر عنهم من قواعد خالل تعرضهم لألص         األئمة،
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يعقوب الباحسني يف كتابه السابق وقد ضرب أمثلة ونقوالت من كتـب احلنفيـة              
  .)٧١(وتبينهتوضح ذلك 

  .)٧٢(الفقهية امتازت هذه الطريقة بكثرة الفروع واألمثلة والشواهد وقد
  :)٧٣( أشهر ما ألف على هذه الطريقةومن

املتـوىف  . هـ٤٣٠املتوىف   األدلة أليب زيد عبيداهللا بن عمر الدبوسي         تقومي -١
  .هـ٣٤٠

 الوصول إىل علم األصول واملسمى بأصول البزدوي لفخـر االسـالم            كرت -٢
 .هـ٤٨٢علي بن حممد بن احلسني البزدوي املتوىف 

 ه؛٤٨٣ يف أصول الفقه أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي املتوىف سنة             احملرر -٣
  ).السرخسيأصول (واملسمى ب 

هـ، وهو شرح ألصـول     ٧٣٠بخاري املتوىف    األسرار لعبدالعزيز ال   كشف -٤
 وقد اعتمد علـى شـرحه       البزدوي، أفضل شروح كتاب     ولعله البزدوي؛
 .)٧٤(اآلخرون

  طريقة اجلمع بني الطريقتني :  الثالث املطلب
اجلمع بني الطريقتني السابقتني، وذلك بعـد أن اسـتقامت          :  الثالث االجتاه

 األصول  قعدواض العلماء الطريقتني ف    السابع اهلجري مجع بع    القرنالطريقتان، ويف   
  :الطريقةجمردة مث طبقوها على الفروع الفقهية وذكروا من أمثلة الكتب على هذه 

، ملظفر الدين أمحد    )اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام    ( بديع النظام    كتاب
اية الوصول  ( وهو مطبوع حمققاً باسم      هـ؛٦٩٤بن علي الساعايت احلنفي املتوىف      

 الكتاب أنه مجـع بـني       ؛ وسيأيت التعليق على هذا إذ غاية ما يف        )األصولعلم  إىل  
  :مها ؛كتابني فقط
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 .ه٦٣١ اإلحكام لآلمدي املتوىف سنة كتاب -١
لفخـر  ) األصـول كرت الوصول إىل علم     ( أصول البزدوي املسمى     كتاب -٢

 .ه٤٨٣ البزدوي املتوىف سنة اإلسالم

حكـام ورصـعته بـاجلواهر       من كتاب اإل   خلصته: (النظام مؤلف بديع    قال
 اجلامعـان   األصول؛ فهما البحران احمليطان جبوامع      اإلسالمالنفيسة من أصول فخر     

 هذا حاصر للقواعد الكلية األصولية وذلـك مـشحون          واملنقول،لقواعد املعقول   
 وهذا الكتاب يقرب منها البعيد ويؤلف الشريد ويعبـد لـك            اجلزئية،بالشواهد  

 شـريفة وقواعـد منقّحـة       يـادات  مـع ز   الفريقني؛ح  الطريقني ويعرفك اصطال  
  ).)٧٥(لطيفة

  املوقف من هذه الطرق واالجتاهات :  الرابعاملطلب
  : البد من اإلشارة إىل عدة أموريف التأمل هلذه الطرق يف التألعند
 على تقسيم   اإن الذين ذكروا هذه الطرق واالجتاهات اعتمدو      :  األول األمر

 وجند أن الكثري ممن كتب يف هـذه االجتاهـات أو   مته،مقدابن خلدون رمحه اهللا يف     
حتدث عنها يسلّم بالتسميات والتمثيل بكتب معينة وحمددة واإلعراض عن الكتب           

  .  كما سيأيت بعد قليل يف األمر الثاينىاألخر
 حني التمثيل ذه الكتب املعينة أن يصاحب ذلك تعليق عليها لتنبيـه             وينبغي

  . الفناملبتدئ يف دراسة 

 الكتـب،  ينظر هلذه االجتاهات نظرة فاحصة وأن مييز بني          أن كذلك   وينبغي
 ألنـه ممـا   واجلماعـة؛  أهل السنة سلفوأن يمثّل بالكتب املنضبطة على منهاج ال    

يالحظ على هذه الطرق االحنراف عن مذهب السلف يف بعض مـسائل العقيـدة              
  .)٧٦(كمسألة الكالم النفسي واحلكمة والتعليل
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 على هذا التقسيم اقتصروا على بعض       تبعهأن ابن خلدون ومن     : ثاين ال األمر
 وهذا االقتصار نوع خلل تأرخيي وتصور غـري دقيـق           ذكرها؛الكتب واليت سبق    

  :ذلك ومن)٧٧(لواقع ما أُلف من كتب األصول يف تلك الفترة 
 واللمع وشرح اللمع أليب أسحاق الشريازي الشافعي املتوىف سـنة           التبصرة -١

 ه ٤٧٦
 ه ٤٥٨ يف أصول الفقه للقاضي أيب يعلى الفراء احلنبلي املتوىف سنة دةالع -٢
 ه٥١٠ يف أصول الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين احلنبلي املتوىف سنة التمهيد -٣
 األدلة أليب املظفر منصور بن حممد بن عبداجلبار بن امحد الـسمعاين             قواطع -٤

اب احلـديث    والذي اشتهر باالنتساب ألصح    ه؛٤٨٩الشافعي املتوىف سنة    
 .األهواءيف العقائد ورد على أصحاب 

 أعرف يف أصول الفقه أحـسن مـن كتـاب           وال: ( عنه ابن السبكي رمحه اهللا     قال
  ).)٧٨(القواطع وال أمجع منه

يرى بعض الكاتبني يف تاريخ أصول الفقه أن تسمى طريقة املتكلمني           : الثالث األمر
املنهج ( والفقهاء بـ    وكليات،واعد  ألم يبحثون يف ق   ) املنهج التأصيلي الكلي  (بـ  

 وأصحابه؛ألن منهجهم قائم على استقراء جزئيات فقه اإلمام         ) االستقرائي اجلزئي 
فهو يقوم على تقعيد القواعد األصولية بناًء على الفروع الفقهية كما سبق التنبيـه              

  . ذلكعلى 
غاية ما فيها اجلمع    أن الطريقة اليت مسيت بطريقة اجلمع بني الطريقتني         : الرابع األمر

بني كتابني ال طريقتني كما سبق وهو توجه قدمي أشبه بأصول الفقه املقارن كما قال               
 وعليه  )٧٩( حبيث تضم التطبيقات واألمثلة إىل القواعد واألصول       الباحسني؛الدكتور  

  .)٨٠(فإن هذه الطريقة راجعة إىل إحدى الطريقتني والبد
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 العلـم، هو بعد استقرار التصنيف واكتمـال       أن هذا التقسيم إمنا     : اخلامس األمر
 وبالنسبة  املستصفى،وكان ذلك بالنسبة لطريقة املتكلمني على يد الغزايل يف كتاب           

 ومن هذا الوجه فقد وجدت قبل هذا االسـتقرار          البزدوي؛لطريقة احلنفية على يد     
 مؤلفات أصوليه يصعب نسبتها إىل واحدة من الطريقتني مثل كتاب اإلحكام البـن       

  . )٨١(حزم

أن هذا التقسيم إمنا هو بالنظر إىل منهج الكتابة وطريقة التأليف وال            : السادس األمر
ميثل اجتاهاً عقدياً أو مذهباً فقهياً إال أن الغالب على الشافعية ومن معهـم سـلوك                

 وأن الغالب علـى احلنفيـة       واألشاعرة،طريقة املتكلمني وأن معظمهم من املعتزلة       
  .)٨٢(املاتريدية وأن معظمهم من هاء،الفق طريقة كسلو
 إليهـا هـذا   فـت أن هناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى مل يلت  : السابع األمر

  : االعتبارات فمن هذه التقسيم؛

فإن هناك كتباً لألشاعرة وأخرى للمعتزلـة وأخـرى للماتريديـة           : العقيدة اعتبار
 وهذه النسبة إمنا جرت     ؛واجلماعة كما أن هناك كتباً ألهل السنة        للشيعة،وأخرى  

  .ملؤلفيهنسبةً إىل املذهب العقدي 

فهناك كتب أصولية على املذهب احلنفي وعلى املـالكي         :  املذاهب الفقهية  واعتبار
  .الظاهريوعلى الشافعي وعلى احلنبلي وعلى 

 متون خمتصرة وهناك شروح وحـواش وهنـاك   فهناك:  التوسع واالختصار واعتبار
  .مطولةكتب 
 فهنـاك   بعـضها؛ ول هذه املؤلفات ملباحث هذا العلم أو االقتصار على           مش واعتبار

 وهناك مؤلفات خاصة لـبعض      األصول،مؤلفات اصولية شاملة جلملة مباحث علم       
  .  يف تنقيح صيغ العموم للعالئيالفهومكتاب تنقيح : مثلاملباحث 
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) املناظرة  روضة الناظر وجن  ( على ما مضى فلو أخذنا على سبيل املثال كتاب           وبناًء
  :فإنه
 من كتب املتكلمني بالنظر لطريقة التأليف ومنهج الكتابة وهذا واضـح            يعد •

يف ترتيبه ملسائل الكتاب ويف تقريره للقواعد األصولية بطريقة كالمية جمردة           
 .الفقهيخالية عن التطبيق 

 وقـد قـرر يف      واجلماعة، ألن مؤلفه من أهل السنة       السنة؛ كتب أهل    ومن •
يدم يف أكثر من موضع كما فعل يف الـرد علـى القـائلني              كتابه هذا عق  

 .النفسيبالكالم 
 فليس هـو باملبـسوط كإحكـام        الفن؛ من الكتب املتوسطة يف هذا       ويعد •

 . بينهمااآلمدي وال باملختصر كابن احلاجب بل هو وسط 
 .ببعضها كتاب شامل جلملة مسائل هذا العلم وليس خاصاً وهو •

 هذه االعتبارات والتقاسيم أو أن نـدخل        لط بني  من هذا أن ال خن     واملقصود
  .بعضها يف بعض 

 النظر الذي طبقناه على كتـاب الروضـة جيـري علـى الكتـب               وهذا
  .)٨٣(األخرى

أن هناك طرقاً أخرى مستقلة كطريقة الـشاطيب رمحـه اهللا يف            : الثامن األمر
 وهو منهج   ؛)املنهج االستقرائي الكلي  ( بـ   التسمىةاملوافقات واليت يصدق عليها     

يقوم على تقعيد القواعد األصولية بناًء على مقتضى مقاصـد الـشريعة وكلياـا              
  :ذلكوأسرار التشريع والتعليل بقواعد املصاحل واملفاسد ومن أمثلة 

أليب حممد عز الـدين     ) والصغرىالكربى  ( األحكام يف مصاحل األنام      قواعد -١
 .ه٦٦٠عبدالعزيز بن عبدالسالم املتوىف سنة 

 يف أصول الشريعة أليب إسحاق إبراهيم بن موسـى بـن حممـد              فقاتاملوا -٢
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 .ه٧٩٠املتوىف سنة ) الشاطيب(اللخمي الغرناطي املالكي املعروف ب 
  .ه١٣٩٣ الشريعة اإلسالمية حملمد الطاهر بن عاشور املتوىف سنة مقاصد -٣

 تغفل وهي طريقة أو منهج التخـريج        أالهناك طريقة ينبغي    : التاسع ر  األم
وهي تقوم على ذكر القاعدة األصولية مث ذكر مـا          ) ج الفروع على األصول   ختري(

 وقد سلك هذا املنـهج بعـض علمـاء          الفقهية؛ من الفروع    ةيتخرج على القاعد  
 :ذلكاملالكية والشافعية واحلنابلة ومن 

 الفروع على األصول أليب املناقب حممود بن أمحد بن حممود الزجنـاين          ختريج -١
 .هـ٦٥٦الشافعي املتوىف 

 الوصول إىل بناء الفروع على األصول أليب عبداهللا حممد بن أمحد بن             مفتاح -٢
 .هـ٧٧١علي التلمساين املالكي املتوىف 

 يف ختريج الفروع على األصول أليب حممد عبدالرحيم بن احلسن بن            التمهيد -٣
 .هـ٧٧٢علي بن عمر القرشي األموي اإلسنوي الشافعي املتوىف 

لية أليب احلسن عالء الدين علي بن حممد بن علـي            والفوائد األصو  القواعد -٤
 .هـ٨٠٣ بابن اللحام املتوىف فالبعلي الدمشقي احلنبلي املعرو

للدكتور ) واألصولينيالتخريج بني الفقهاء    ( املؤلفات املفيدة املعاصرة كتاب      ومن
 وعليه اعتماد كثري من طـالب الدراسـات العليـا يف            الباحسني،يعقوب  
  .التخريج

  :رق التأليف طخالصة
 اجلمهور واملسماة بطريقة املتكلمني ويصح تسميتها بطريقة التأصـيل       طريقة -١

 .النظرية والبعض يسميها بالطريقة الكلي،
 الفقهاء واملسماة بطريقة احلنفية ويصح تسميتها بطريقة االسـتقراء          طريقة -٢
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 .اجلزئي
 سـبق    وقـد  مستقلة، اجلمع بني الطريقتني على التسليم بأا طريقة         طريقة -٣

 .ذلكالتعليق على 

 .اهللا وهي طريقة الشاطيب رمحه الكلي؛ االستقراء طريقة -٤
  . األصول ختريج الفروع على طريقة -٥

   )٨٤(مراحل التأليف عند السلف: املبحث الثاين
  :  عند السلف يف ثالث مراحلالتأليف تلخيص مراحل ميكن

نتهي بنهاية القرن    وت الشافعي،تبدأ هذه املرحلة بعصر اإلمام      :  األوىل املرحلة •
  .تقريباًالرابع 

 وذلك على يد اإلمام     الفقه؛       وأهم ما مييز هذه املرحلة هو تدوين علم أصول          
  الشافعي 
 كان أهال للقيام ذا الدور العظيم ملا اجتمع فيه مـن علـم الكتـاب                ي     الذ
 وذلـك   ء،وذكا إضافة إىل ما أويت من عقل        اللغة، وعلم   االستنباط، وفقه   والسنة،

  .فضل اهللا يؤتيه من يشاء
     مث بعد ذلك جاءت جهود العلماء متممة ملا بدأه الشافعي خاصه فيما يتعلـق              

 فكانت هذه اجلهود وتلك مبثابـه اخلطـوط         والسنة،بوجوب االعتصام بالكتاب    
 الفقـه،  والقواعد العامة لطريقتهم يف أصـول  واجلماعة،العريضة ملنهج أهل السنة   

  .الالحقةاملرحلة الزمنية األثر البليغ والتأثري العظيم يف جهود العلماء وكان هلذه 
 وحىت اية القرن    اخلامس،تبدأ هذه املرحلة من أوائل القرن       :  الثانية املرحلة •

 هذه املرحلة بغزارة املادة األصولية      اتسمت وفد   التقريب،السابع على وجه    
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 وذلـك   والتابعني؛ة عن الصحابة    املبنية على األحاديث النبوية واآلثار املروي     
 وكتاب الفقيه   الرب، كتاب جامع بيان العلم وفضله البن عبد         بوضوح؛ميثله  

  .البغداديواملتفقه للخطيب 

   كما أن هذه املرحلة متيزت باالجتاه احلديثي املتمثـل بـذكر املرويـات             
 إىل ذلـك     ومل يكن هذا االجتاه قاصراً على الرواية والتحديث بل انضم          بأسانيدها،
 والدعوة إىل إعمال الرأي يف حدود       واالجتهاد، وإثبات القياس    والفهم،االستنباط  

 والتنبيه على فضل العلم     األحكام، والتحذير من التسرع يف الفتيا وإصدار        الشرع،
  .أهلهوأدب 

 يف كتـاب    لـت  كانت هذه املرحلة امتداداً للمرحلة السابقة الـيت متث         وقد
 مباشـرةً  استفاد ابن عبد الرب واخلطيب البغدادي استفادةً         للشافعي فقد " الرسالة"

  .الشافعيواضحةً من آثار 

  : كتابان يف هذه املرحلة أيضاً وظهر
 تقـومي   ب تصدى فيه لكتا   حيث: قواطع األدلة أليب املظفر السمعاين    : أوهلما

  وأورد عليه ورد عليـه يف      املباحث، فنقل عنه عدداً من      ؛األدلة أليب زيد الدبوسي   
  .أخرىمباحث 

فإنه ميثل نقلة جديدة تتجلـى يف       : كتاب روضه الناظر البن قدامة    : وثانيهما
 ولعـل الـسبب يف      إمجاالً؛التأثر مبنهج املتكلمني مع احملافظة على التصور السلفي         

 إتقان ترتيبها   عذلك هو كثرة كتب املتكلمني األصوليني يف تلك الفترة وانتشارها م          
 .عرضهاوحسن 

 هذه املرحلة هي بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن          بداية: لثالثة ا املرحلة •
 وقد برز يف أوائل هذه املرحلة إمامان جليالن حفظ اهللا مـا      تقريباً،العاشر  
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 .الدين واجلماعة وجدد اهللا ما هذا السنةمنهج أهل 
  وقد وافـق عـصر     اجلوزية، ابن تيمية وتلميذه ابن قيم       اإلسالم شيخ   إما

 .هذين اإلمامني
 فقـد تـوافرت كتبـهم املختـصرات         ؛األصولية جهود املتكلمني    اتساع
 . وتداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستهاواملطوالت،

 : متيزت هذه املرحلة جبهد علمي جليل قام على ركيزتنيوقد
 .الصاحلإيضاح وإبراز القواعد األصولية على منهج السلف : األوىل
 . األصولية لدى املتكلمني يف قواعدهم اخللل النقد وتصحيح توجيه :والثانية

 وكأن هذه املؤلفـات     احلنابلة، إىل ذلك ظهور مؤلفات لبعض علماء        يضاف
امتداد لكتاب الروضة البن قدامه الذي كان نقلة جديدة ظهر فيها بوضوح التأثر             

 وال  تفادت واس شك،  مبنهج املتكلمني إال أن املؤلفات يف هذه املرحلة استجابت وال         
مـع  -املؤلفات ابن تيميه وابن القيم فظهر تأثر هذه         اإلسالمريب من جهود شيخ     

  .واضحاًمبا قرره هذان اإلمامان وبيناه جلياً -التفاوت يف ذلك 

  :املؤلفات هذه ومن
 األصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبداملؤمن احلنبلي املتوىف سنة قواعد -١

 .ه٧٣٩
 .ـه٧٦٣مس الدين حممد بن مفلح املقدسي املتوىف سنة  الفقه لشأصول -٢
 .ـه٨٠٣ يف أصول الفقه البن اللحام البعلي احلنبلي املتوىف سنة املختصر -٣
 خمتصر ابن اللحام يف أصول الفقه لتقي الدين اجلراعي احلنبلي املتوىف شرح -٤

 .ـه٨٨٣سنة 
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املرداوي  املنقول وذيب علم األصول لعالء الدين علي بن سليمان حترير -٥
 .ـه٨٨٥املتوىف سنة 

 .أيضاً شرح التحرير للمرداوي التحبري -٦
 الدين حممد بن أمحد ابن النجار الفتوحي احلنبلي املتوىف قي التحرير لتخمتصر -٧

 .ه٩٧٢سنة 
 .أيضاًله " شرح الكوكب املنري" املشتهر بالتحرير؛ خمصر شرح -٨

ترجع إىل  وهي يف مجلتها السنة، ظهرت مؤلفات أخرى لبعض أئمة وقد
  :املؤلفات ومن هذه السابقة؛املراحل 

 إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن بدران الدومي            املدخل -١
 .ـه١٣٤٦الدمشقي املتوىف سنة 

 . أيضاًله " روضة الناظر وجنة املناظر" اخلاطر العاطر شرح كتاب نزهة -٢
الـسعدي املتـوىف    لطيفة يف أصول الفقه للشيخ عبدالرمحن بن ناصر          رسالة -٣

 .ـه١٣٧٦سنة 
 احلصول إىل مهمات األصول للشيخ حافظ بن أمحد احلكمي املتـوىف            وسيلة -٤

 .ـه١٣٧٧سنة 
 أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ حممد األمني الشنقيطي سـنة            مذكرة -٥

 .ـه١٣٩٣

  

  اخلامتة
 جولة يف مقدمات ومبادئ أصول الفقه وتأريخ نشأته وطرق التأليف فيه بعد

  : التاليةالنتائج أبرز 
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 .وموضوعاا مبادئ العلوم ليكون املتعلم على بصرية بأسرار العلم أمهية -١
 إذ هي قواعد يتوصل ا إىل استنباط األحكام مـن           الفقه؛ تعلم أصول    أمهية -٢

 .سليمةاألدلة على أسس 
 واعـتىن ـا     وسـلم،  نشأة أصول الفقه منذ عهد النيب صلى اهللا عليه           أن -٣

 .بعدهمن ومن  والتابعوةالصحاب
 وألهل األصول ذوق خاص     فيها، احلاجة إىل أصول الفقه ال جمال للمراء         أن -٤

 .لطيف ولديهم غوص ال نظري له وتعمق والتحليل،يف البحث 
 .مستقل أول من دون أصول الفقه اإلمام الشافعي رمحه اهللا كفن أن -٥
قهـاء   وأن من حصرها يف طريقيت املتكلمني والف       متعددة؛ مناهج التأليف    أن -٦

 .اهللافهو تبع البن خلدون رمحه 
 ولذلك  العلم؛ هذه املناهج والطرق هي بعد استقرار التصنيف واكتمال          أن -٧

 فهناك مؤلفات سابقة    والطرق؛ال ميكن أن خنضع كل املؤلفات هلذه املناهج         
 .التقسيمهلذا 

 فهناك  فقط؛ التقسيم ال ينحصر يف اعتبار منهج الكتابة وطريقة التأليف           أن -٨
 واالختصار، والتوسع   الفقهية، واملذاهب   العقدية،م باعتبار االجتاهات    تقسي

 .عدمهاوالشمولية من 
 وهـي   املوافقـات؛  هناك من تفرد بطريقة معينة كالشاطيب رمحه اهللا يف           أن -٩

 .الكلي االستقراء طريقة
  .وغريه كما هو صنيع اإلسنوي رمحه اهللا التخريج؛ طريقة وكذلك

لدارس لفن أصول الفقه أن يعتين مبعرفة مبراحـل          ينبغي لطالب العلم ا    أنه -١٠
 اهللا؛ والذين انضبط تأليفهم على قواعد السلف رمحهم         السلف؛التأليف عند   

واليت بدأت من الشافعي رمحه اهللا مروراً جبهود ابـن عبـدالرب واخلطيـب              
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 اهللا؛البغدادي مث جبهود شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهمـا             
وافقا اتساع جهود املتكلمني األصولية فنقدا وبينا وصححا فاستفاد         واللذين  

  .األصولية رامامن كتب بعدمها من كتاباما وتقري
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  فهرس الصادر واملراجع
  الكرميالقرآن -١
 للعالمة حممد بن علي بـن حممـد         ؛ الفحول إىل حتقيق علم األصول     إرشاد -٢

 ،حممد سعيد البـدري    حتقيق أيب مصعب     ،هـ١٢٥٠الشوكاين املتوىف سنة    
 . هـ١٤١٤ الطبعة الرابعة بريوت، الثقافية،مؤسسة الكتب 

 ، ملعايل الدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسني     والتطور؛ الفقه النشأة    أصول -٣
 .هـ ١٤٣٦ الطبعة الثانية سنة الرشد،مكتبة 

 أليب حممد علي بن أمحد الظاهري املتوىف سـنة          األحكام؛ يف أصول    اإلحكام -٤
 . بريوت ،ع دار الكتب العلمية طب،هـ٤٥٦

 لعلي بن حممـد اآلمـدي ؛ تعليـق الـشيخ            األحكام؛ يف أصول    اإلحكام -٥
 الطبعـة الثانيـة     ،عبدالرزاق عفيفي ؛ طبع املكتب اإلسـالمي ؛ دمـشق         

  هـ١٤٠٢
 أيب املعايل عبـدامللك بـن يوسـف         احلرمني إلمام الفقه؛ يف أصول    الربهان -٦

 الطبعـة األوىل  ،د عبدالعظيم الـديب  حتقيق   ،هـ٤٧٨اجلويين املتوىف سنة    
  .هـ١٣٩٩

ـ ٧٩٤ لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي املتوىف سنة          احمليط؛ البحر -٧  ،هـ
 طبع دار الكتيب الطبعة الـوىل  ، حتقيق جلنة من علماء األزهر     ،الطبعة املصرية 

 والطبعة الكويتية ؛ حتقيق الشيخ عبدالقادر العاين ؛ مراجعة د           ،هـ١٤١٤
  .هـ١٤١٣ر ؛ الطبعة الثانية عمر األشق

 بن خلدون احلضرمي املتوىف سـنة       حممد بن   لعبدالرمحن خلدون؛ ابن   تاريخ -٨
 الطبعـة الثانيـة     ، بريوت ، طبع دار الفكر   ، حتقيق خليل شحادة   ،هـ٨٠٨

  .هـ١٤٠٨
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 الكمال  حترير على   هـ٨٧٩ البن أمري احلاج املتوىف سنة       والتحبري؛ التقرير -٩
 يف علم األصول اجلامع بـني اصـطالحي         هـ٨٦١بن اهلمام املتوىف سنة     

 وامشه شرح مجال الـدين اإلسـنوي املتـوىف سـنة            والشافعية؛احلنفية  
 الطبعـة   بريوت، العلمية، ب طبع دار الكت   السول، اية املسمى   هـ٧٧٢
 .  هـ١٤٠٣الثانية 

 الدين عبدالوهاب بن علـي الـسبكي        لتاج الفقه؛ اجلوامع يف أصول     مجع -١٠
 طبـع دار الكتـب      إبراهيم، حتقيق عبداملنعم خليل     ،هـ٧٧١املتوىف سنة   

 .  هـ١٤٢٤ الطبعة الثانية بريوت، العلمية،
 طبـع   البلوشي، بن عيسى    لناصر ؛ احملصول يف التعريف بعلم األصول     جين -١١

 .  هـ١٤٣٩ الطبعة األوىل بديب،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي 
ن علي الـصبان املتـوىف سـنة         حملمد ب  للملوي؛ على شرح السلم     حاشية -١٢

 الطبعـة الثانيـة     مبصر، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده       ،هـ١٢٠٦
 . هـ١٣٥٧

 أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين املتـوىف سـنة           داود؛ أيب   سنن -١٣
 .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل الرياض، السالم؛ طبع دار هـ٢٧٥

 لشهاب الـدين أيب     ؛األصول تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف        شرح -١٤
ـ ٦٨٤العباس أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة          طبـع دار الفكـر      هـ

 .هـ١٤٢٤ بريوت،
 الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكـر شـرح            شرح -١٥

 حملمد بن أمحد بن عبدالعزيز الفتـوحي احلنبلـي          الفقه؛املختصر يف أصول    
حممد الزحيلي ونزيه محاد    : حتقيق ،هـ٩٧٢املعروف بابن النجار املتوىف سنة      

 .هـ١٤٢٤
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 لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن عبـدالقوي بـن           الروضة؛ خمتصر   شرح -١٦
ـ ٧١٦عبدالكرمي االطويف احلنبلي املتوىف سنة       عبـداهللا بـن    : حتقيـق  ،هـ

 الـسعودية،  وزارة الشؤون االسالمية باململكة العربية       التركي،عبداحملسن  
 . هـ١٤١٩الطبعة الثانية 

 طبعـة دار    البخاري، لإلمام أيب عبداهللا حممد بن امساعيل        البخاري؛ صحيح -١٧
 . هـ١٤١٧ الطبعة األوىل الرياض، السالم،

 مسلم بـن احلجـاج النيـسابوري املتـوىف سـنة           لإلمام مسلم؛ صحيح -١٨
 .الرياض السالم، طبعة دار ،هـ٢١٦

لـي   لتاج الدين أيب نصر عبـدالوهاب بـن ع         الكربى؛ الشافعية   طبقات -١٩
 احللو، حتقيق د حممود الطناجي وعبدالفتاح       ،هـ٧٧١السبكي املتوىف سنة    

 .هـ١٤١٣الطبعة الثانية 
 الـدكتور   لألسـتاذ  الفقهية؛ املشتركة بني أصول الفقه والقواعد       القواعد -٢٠

 رسالة دكتوراه من اجلامعة االسالمية عـام        الرحيلي؛ بن سليم اهللا     نسليما
 .هـ١٤١٥

ـ ٧١١كرم بن علي بن منظور املتوىف سنة         حملمد بن م   العرب؛ لسان -٢١  ،هـ
 .هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة بريوت، صادر،طبع دار 

 عبـدالرمحن بـن     وترتيب مجع تيمية، فتاوى شيخ االسالم أمحد بن       جمموع -٢٢
 طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الـشريف  حممد،حممد بن قاسم وابنه    

 .هـ١٤١٦باملدينة النبوية 
 لفخر الدين حممد بن عمر الرازي املتـوىف         الفقه؛ يف علم أصول     احملصول -٢٣

 الطبعة الثانيـة    الرسالة، مؤسسة   العلواين، حتقيق د طه جابر      ،هـ٦٠٦سنة  
 . هـ١٤١٢

 



  الشاماينعبد اللطيف بن شلوة . د        وطرق التأليف-النشأة-املبادئ:   الفقهأصول             أحباث

-٢٨٣-  Revista de Al-Andalus Vol. 13  2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 بـريوت،  العصرية، طبع املكتبة    الرازي، حملمد بن أيب بكر      الصحاح؛ خمتار -٢٤
 .هـ١٤١٦الطبعة األوىل 

 الغزايل املتوىف سـنة      أليب حامد حممد بن حممد     األصول؛ من علم    املستصفى -٢٥
 الطبعة األوىل   الرسالة، طبع مؤسسة    األشقر، حممد سليمان    ق حتقي ،هـ٥٠٥

 .هـ١٤٣١
 حتقيق أمحد بن ابـراهيم بـن عبـاس      تيمية، آلل الفقه؛ يف أصول    املسودة -٢٦

 .هـ١٤٢٢ الطبعة األوىل الرياض، الفضيلة، طبع دار الذروي،
 بن حممد بن علي الفيـومي        ألمحد الكبري؛ املنري يف غريب الشرح      املصباح -٢٧

 .بريوت العلمية، طبع املكتبة هـ ٧٧٠املتوىف سنة 
 أليب احلسني حممد بن علي البصري املعتزيل املتوىف         الفقه؛ يف أصول    املعتمد -٢٨

 . بريوت العلمية، طبع دار الكتب امليس، تقدمي خليل ،هـ٤٣٦سنة 
ـ ٤٥٨سـنة   ألمحد بن احلسني البيهقي املتوىف       الشافعي؛ اإلمام   مناقب -٢٩  هـ

 .مصر التراث، طبع مكتبة دار صقر،حتقيق أمحد 
 لناصر الدين أيب اخلري عبداهللا بن عمـر         األصول؛ الوصول إىل علم     منهاج -٣٠

 حتقيق د شعبان    ،هـ٦٨٥بن حممد بن علي البيضاوي الشافعي املتوىف سنة         
 .هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل بريوت، حزم، دار ابن ع طبامساعيل،حممد 

 طبع ونـشر    اجليزاين، لألستاذ الدكتور حممد بن حسني       ية؛أصول منهجيات -٣١
 .هـ١٤٣٤ الطبعة األوىل الرشد،مكتبة 

 جلمال الدين عبدالرحيم بن احلسن بن       الوصول؛ السول شرح منهاج     اية  -٣٢
 طبـع   امساعيل، حتقيق د شعبان حممد      ،هـ٧٧٢علي اإلسنوي املتوىف سنة     

 .هـ١٤٢٠ الطبعة الوىل بريوت، حزم،دار ابن 
 أليب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بـن عقيـل            الفقه؛ يف أصول    الواضح -٣٣
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 حتقيق عبـداهللا بـن عبداحملـسن        ،هـ٥١٣البغدادي احلنبلي املتوىف سنة     
  . هـ١٤٢٠ الطبعة األوىل بريوت، الرسالة، مؤسسة طبع التركي،
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  اهلوامش
  

 .٢٠/٤٩٧ جمموع الفتاوى )١(
 ٣٥ حملمد بن علي الصبان ص ؛ للملويسلمحاشية على شرح ال:  انظر)٢(
 ١/٨٣ الربهان يف أصول الفقه )٣(
 ١/٣٤ املستصفى من علم األصول )٤(
 .١/١٥٥، ولسان العرب ٦:انظر املصباح املنري ص )٥(
 .١/٧ انظر اإلحكام لآلمدي )٦(
 .١/٧ انظر شرح خمتصر الطويف )٧(
 .١/٧ وشرح خمتصر الروضة ١٥٠ انظر شرح تنقيح الفصول ص )٨(
 .١/٣٨ وشرح الكوكب املنري ١/٧ انظر اية السول )٩(
 .١/٥ واملعتمد ١/٢٠انظر اإلاج شرح املنهاج  )١٠(
 . ٧:  انظر منت الورقات ص)١١(
 .١/٥ انظر املعتمد )١٢(
 .١٧:  انظر إرشاد الفحول ص)١٣(
 ١/٧٨ انظر احملصول للرازي )١٤(
 ١/١٨ انظر بيان املختصر لألصفهاين )١٥(
، ٢١-٢٠شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول من األصول للقرايف ص :  انظر)١٦(

-١/٩ البن النجار الفتوحي نري، وشرح الكوكب امل١٧-١/١٦والبحر احمليط للزركشي 
١٠. 

 .١٣/٥٢٢ العرب انلس )١٧(
  ١/٣٥ من علم األصول املستصفى )١٨(
 ٥١ منهاج الوصول إىل علم األصول ص )١٩(
 .٥١:  منهاج الوصول إىل علم األصول ص)٢٠(
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 وشرح ١/٣٠ والبحر احمليط ١/٢١ واإلحكام لآلمدي ١/٣٨ انظر املستصفى للغزايل )٢١(
 .١/٣٣الكوكب املنري 

 ١/٣٧ انظر شرح التلويح على التوضيح )٢٢(
 .١/٦٨ انظر إرشاد الفحول )٢٣(
 .١/٦٩ وإرشاد الفحول ١/٢١ انظر اإلحكام لآلمدي )٢٤(
 .٢٠/٤٩٧:  جمموع الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص)٢٥(
 .٧١ أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب من يرد اهللا به خرياً بفقهه يف الدين برقم )٢٦(
 .١/٤٧ انظر الوصول إىل األصول )٢٧(
 ١/٩٠ر نفائس األصول  انظ)٢٨(
 .١٥٧: مناقب االمام الشافعي للرازي ص:  انظر)٢٩(
 .٤٢: جين احملصول ص:  انظر)٣٠(
 ١/٥٣ والوصول إىل الوصول البن برهان ١/٨٤ انظر الربهان يف أصول الفقه )٣١(

 وجين احملصول ١/٤٨ وشرح الكوكب املنري ١/٢٨ والبحر احمليط ١/٢١واالحكام لآلمدي 
 .٤٥ص

 . السابقدراملص )٣٢(
 ٥٠/.١الواضح :  انظر)٣٣(
 .٢/٩٩٨املسودة يف أصول الفقه آلل تيمية : انظر )٣٤(
 . السابقاملصدر )٣٥(
 ١/٣١البحر احمليط  )٣٦(
 .٥٠: وجين احملصول ص١/٣٨املستصفى :  انظر)٣٧(
 .١٩: انظر أصول الفقه النشأة والتطور للدكتور يعقوب الباحسني ص)٣٨(
 .٣٥٩٢: القضاء باب اجتهاد الرأي يف القضاء رقم احلديث رواه أبوداود يف كتاب )٣٩(
:  االمام مسلم يف كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن امليت رقم احلديثأخرجه )٤٠(

٢٦٩٢. 
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 ٢٣٨٥: . رواه أبو داود يف كتاب الصيام باب القبلة للصائم رقم احلديث)٤١(
 ٣/٢٦١ انظر شرح خمتصر الروضة )٤٢(
 .٣/٢٦١ة  انظر شرح خمتصر الروض)٤٣(
 .١/٤٤٢ الشافعي للبيهقي مناقب )٤٤(
 .١٩/٢٠٠ جمموع الفتاوى )٤٥(
 طالب احلق أن يتجرد له وان حيذر من الكتابات الفكرية اليت تلوثت أفكار وعلى )٤٦(

 . عظمت النصوص واهتمت بآثار السلف يتأصحاا ؛ وليلزم قراءة املأمون من الكتب ال
 .٢٢:ر ص انظر أصول الفقه النشأة والتطو)٤٧(
 .٨١٤:  مقدمة ابن خلدون ص)٤٨(
 .٢/٧٦٥ الربهان يف أصول الفقه )٤٩(
 .٦٣:  انظر جين احملصول يف التعريف باألصول ص)٥٠(
 .٦٦ جين احملصول يف التعريف بعلم األصول )٥١(
 .٢/٨٢٨ الربهان يف أصول الفقه )٥٢(
 .٦٧:  جين احملصول يف التعريف باألصول ص)٥٣( 
 .١/١٧ البن قيم، ، رب العاملني املوقعني عنإعالم )٥٤(
 ٦٩-٦٨ احملصول يف التعريف باألصول ص جين )٥٥(
 .٧٠:  احملصول يف التعريف باألصول صجين )٥٦(
 .٢/١٢٨ اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )٥٧(
 . يف الكالم على املبادئ العشرةضب سبقت اإلشارة إىل ذلك بشكل مقت)٥٨(
 .٧١ ينظر جين احملصول )٥٩(
 .١/٢٣٠ مناقب الشافعي ألمحد بن احلسني البيهقي ظرين )٦٠(
 .١/٢٣٢ السابق املصدر )٦١(
 .٨١٦:  ص، ابن خلدونمقدمة )٦٢(
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 وقد أضاف من تبعه اجتاه اجلمع بني الطريقتني ، ما صرح به ابن خلدون رمحه اهللا هذ)٦٣(
 . لالجتاهني الذين ذكرمهاراجعوإن كان يف احلقيقة أنه 

 .١٣٨-١٣٧: ة والتطور ص أصول الفقه النشأ)٦٤(
 . السابقاملصدر )٦٥(
 .١٩٠: الفقه النشأة والتطور صأصول )٦٦(
 .١٩٧:  واملصدر السابق ص١/٨ اية السول ينظر )٦٧(
 .٢٠٢-١٩٨:  السابق صاملصدر )٦٨(
 .٢٠١-٢٠٠:  املصدر السابق ص)٦٩(
 .٢/١٨٥٣ الظنون كشف )٧٠(
 .١٧٢:  املصدر السابق ص)٧١(
 .١٧٥-١٧٢: صميزات يف املصدر السابق  وانظر ملزيد من امل)٧٢(
 .١٦٢-١٥٢: ص وانظر تفصيل هذه املؤلفات والتعريف ا يف املصدر السابق )٧٣(
 .١٥٩:  املصدر السابق ص)٧٤(
  ٦-١/٣ اية الوصول إىل علم األصول املعروف ببديع النظام )٧٥(
 .٣٥:  أصولية لألستاذ الدكتور حممد بن حسني اجليزاين صمنهجيات )٧٦(
 .١٣٨:  الفقه النشأة والتطور صأصول )٧٧(
 .٤/٢٠ طبقات الشافعية الكربى )٧٨(
 .٢٠٣: ص الفقه النشأة والتطور أصول )٧٩(
 .٧٣:  أصولية صمنهجيات )٨٠(
 .٧٤: ص املصدر السابق )٨١(
 . السابقصدر امل)٨٢(
 .٧٥-٧٤:  أصولية صمنهجيات )٨٣(
 .٤٧: .اجليزاين ص منهجيات أصولية لألستاذ الدكتور حممد بن حسني )٨٤(
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  التحرش اجلنسي وعقوبته بني الشريعة اإلسالمية 

  والقانون الوضعي
  نور علي حممود أمحد.د

   دكتوراه يف الشريعة اإلسالمية

  كلية دار العلوم جامعة القاهرة
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 

سيدنا حممد اهلادي البشري أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصالة والسالم على 
  .النذير والسراج املنري وعلى آله وصحبه أمجعني

  : أما بعد  
إن اهللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وكرمه أعظم تكرمي فمن عليه 
بنعمة خلقه ووجوده يف هذه احلياة وسخر له ما يف السماوات وما يف األرض، وبني 

إنا هديناه : (ن طريق الغواية والفساد، قال تعاىلله طريق اهلدى والرشاد، وحذره م
 فسلك العاقلون بأنفسهم وأهليهم سبيل النجاة )١()السبيل إما شاكرا وإما كافورا

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا : (استجابة لتحذير رم بقوله تعاىل
هللا ما أمرهم ويفعلون وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غلظ شداد ال يعصون ا

وبين لنا احلق سبحانه وتعاىل من هو العدو احلقيقي لإلنسانية وكيف )٢()ما يؤمرون
نتعامل معه حىت ننتصر عليه، وهذا االنتصار ال يكون إال بطاعة اهللا تعاىل واللجوء 

يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع : (إليه سبحانه وتعاىل فقال
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما 

، وإمنا جنا من )٣()زكى منكم منه أحد أبدا ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا مسيع عليم
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جنا بفعل الطاعات واجتناب املعاصي، فقد أحل اهللا تعاىل احلالل وحرم احلرام، 
سحاق ومقدماا من نظرة أو الفواحش من زنا ولواط ووكان مما ى اهللا تعاىل عنه ا

كلمة فاحشة أو قبلة حمرمة أو غري ذلك مما حرمه اهللا تعاىل سواء كان من رجل أو 
امرأة، ووقف اإلسالم لكل معتٍد باملرصاد، وغلَّظ العقوبة ليضع حدا لكل من أراد 

م ما يؤدي بالفساد أن يتخذ االعتداء على الناس طريقًا ليشبع الشهوات، وحر
والضرر على الفرد أو اتمع،إن غض البصر من األحكام اليت قصد ا صيانته من 
الوقوع فيما يفضي إىل معصية اهللا وارتكاب ما يهدم الكيان اخللقي والفضيلة 

إن : (وجعل مسئولية اإلنسان عن النظر كمسئوليته عن السمع والبصر، قال تعاىل
قل للمؤمنني ( وقال تعاىل )٤()كل أولئك كان عنه مسئوالًالسمع والبصر والفؤاد 

 )٥()يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري ملا يصنعون
إياكم : "وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ث فيها قال إذا أبيتم مالنا بد إمنا هي جمالسنا نتحد: واجللوس على الطرقات فقالوا
غض البصر وكف "إال االس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال 

 لذا يدرك املتجول يف دروب الواقع أنه مثة حتوالت طرأت )٦(.احلديث... األذى
على اتمع وأبرزها بزوغ مشكالت كانت قابعة يف عمق اتمع وظهورها على 

املشكالت مشكلة التحرش اجلنسي، مل تكن هذه السطح، ولعل من أبرز هذه 
ة جتماعيالظاهرة وليدة الواقع احلايل ولكنها ظاهرة قدمية وموجودة يف البنية اال

ولكنها كانت كامنة داخلها، فالطلبة واملوظفني واملدرسني غالبا ما يرتكبون طيفا 
ستضعفة يف من اجلرائم منها التحرش اجلنسي بالطالبات وذلك كون الطالبات فئة م

 إن ؛البيئة اجلامعية، لذلك يتعرضن ألشكال عديدة من التحرش اجلنسي بأشكاله
ظاهرة التحرش اجلنسي موجودة يف مجيع جمتمعات األرض، لكنها بنسب متفاوتة، 
وتتفاقم هذه الظاهرة يف اتمعات الشرقية املكبوتة نتيجة الكبت واحلرمان وقمع 

اكمات التقاليد البالية بني اتمعات الذكورية الغرائز البشرية بشكل قهري وتر
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واتمعات األنثوية، باإلضافة إىل تربج املرأة واليت ترتدي مالبس مثرية أو اليت 
ختضع بالقول أو اليت تعلو ضحكاا يف األماكن العامة أو اليت تتعمد إثارة الرجال 

رجال، وسكوت بأي شكل ماديا كان أو معنوياً، وهذا يعد حترشا جنسيا بال
الضحية عن فعل التحرش واخلوف من اتمع يعد سببا آخر للتحرش اجلنسي، 
: ومن ينخرط يف اتمع الطاليب سوف جيد أشكاالً متعددة من صور التحرش

كالتحرش اللفظي، والبدين، واجلنسي، واجلسدي وخالفه، ومما ال شك فيه أنه 
طالب، وخاصة يف وسط اتمع توجد أسباب وراء تفشي ظاهرة التحرش بني ال

ة أخرى وثقافية واقتصادية وسياسية، لذا بعد قرائيت اجتماعيالطاليب، تعود ألسباب 
هلذه الظاهرة أردت أن أكتب يف ظاهرة التحرش اجلنسي ومعاجلة اإلسالم له 

بني الشريعة اإلسالمية والقانون  وأسبابه ودوافعه ومسيته التحرش اجلنسي وعقوبته
فإن كنت قد وفقت فمن اهللا وإن كانت األخرى فحسيب أنين بشر الوضعي، 

  .وأسأل اهللا أن ينفع به اإلسالم واملسلمني. أصيب وأخطأ

  "أمهية املوضوع"
الدين والنفس "من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ الضروريات اخلمس ) ١ (

  ".والعقل واملال والعرض

 يترتب على حفظها من املصاحل أمرت الشريعة حبفظ األعراض ألمهيتها وما) ٢(
العظيمة، واإلخالل حبفظ األعراض من املفاسد العظيمة باإلنسان كقطع 
. النسل، وانتشار الفساد اخللقي، ونزول املصائب، وحلول الكوارث واحملن

  .)٧()وال تقربوا الزىن إنه كان فاحشةً وساء سبيال: (فقال تعاىل
عة حفظه من الزنا فقط، بل حفظه من ليس املقصود حبفظ الفروج يف الشري) ٣(

  .كل شيء غري سوي أو احنراف، كاالغتصاب أو اللواط أو السحاق اخل
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. شرعت الشريعة اإلسالمية إجراءات متعددة حلفظ الفرج والنسل ومن ذلك) ٤(
حترمي ) ج. (حترمي اخللوة باملرأة األجنبية) ب. (حترمي النظر إىل املرأة األجنبية) أ(

. اط واالغتصاب والسحاق وكل ما يؤدي إىل الوقوع يف الفاحشةالزنا واللو
  .شرع النكاح وجعله طريقًا للتناسل والتكاثر) ٤(

    "أسباب اختيار املوضوع"
الرغبة الشديدة ملعرفة احلكم الشرعي للتحرش اجلنسي يف اإلسالم مقارنة ) ١ (

  .بالقانون الوضعي املصري
  . خاصة بعد استفحاله يف كثري من اتمعاتاحلاجة املاسة ملثل هذا املوضوع) ٢(
  .قلة املؤلفات املتخصصة يف هذا املوضوع واليت توضح خطره، واحلكم فيه) ٣(

  "الدراسات السابقة"
قسم الفقه (رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء ) ١ (

أمحد بن / ي إعدادبعنوان الشذوذ اجلنسي وعقوبته يف الفقه اإلسالم) املقارن
  .فهد بن محد املرويت

رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء قسم السياسة ) ٢(
دراسة مقارنة ) أحكام التحرش اجلنسي(الشرعية شعبة األنظمة بعنوان 

  .عبد العزيز بن سعدون العبد املنعم/ إعداد

  "فروض البحث وتساؤالته"
  . رش اجلنسيما املراد بالتح) ١ (
  .ما صور التحرش اجلنسي) ٢(
  . ما أسباب التحرش اجلنسي) ٣(
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  ما عقوبة التحرش اجلنسي يف القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية ؟) ٤(

  " مشكلة البحث"
   هل التحرش اجلنسي له عقوبة يف الشريعة اإلسالمية ؟:س
   هل التحرش اجلنسي له صورة واحدة أم صور متعددة ؟:س

  ؟) التحرش اجلنسي(هي أهم أسباب ظهور هذه الظاهرة  ما :س
   ما هو عالج ظاهرة التحرش اجلنسي ؟:س

  .منهج البحث
   :اهج اآلتيةاعتمدت يف هذا البحث على املن

   : املنهج التارخيي:أوال
األصيلة وما ذكره العلماء من  مجعت ما ذكره أهل العلم من املصادر األصولية

ن كتابتها وأيضا التسلسل التارخيي لألحداث وتسجيلها ومعرفة زم، غري األصوليني
والوقائع اليت حدثت يف املاضي وحتليلها على أسس علمية بقصد التوصل إىل 

  .احلقائق اليت تساعدنا يف فهم احلاضر على ضوء املاضي

   : املنهج االستقرائي:ثانيا
اليت وردت عزوته إيل السور ) اآليات القرآنية ( ما ورد يف البحث من  بينت

خرجته ) األحاديث النبوية ( فيها مع ذكر رقم اآلية، واسم السورة، وما ورد من
من املصادر األصيلة من كتب السنة بادئاً بالصحيحني ما أمكن، إن مل أجد جتاوزا 
إيل غريها مبيناً اسم املصدر، ومؤلفه، واسم الكتاب والباب ورقم اجلزء والصفحة، 

اعتمدت يف هذا البحث علي مراجع متنوعة منها ما يتصل ورقم احلديث إن وجد و
   .باملراجع احلديثة والقدمية 
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اعتمدت يف البحث على ذكر صورة املسألة واألقوال الواردة  : املنهج النقدي:ثالثا
   .ومناقشة أدلة األقوال وصوال إىل الرأي الراجح ، فيها 

   هيكل البحث
ومخسة فصول،   ومتهيد وخامتة،اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة

 وفيها بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره، :مقدمة: وهذا على النحو التايل
واجلهود السابقة، ومنهج الدراسة،ومشكلة البحث، وفروض البحث وتساؤالته، 

: الفصل األول) التحرش اجلنسي لغة واصطالحاتعريف (وهو بعنوان: مث التمهيد
مفهوم : هرة التحرش، وفيه أربعة مباحث، املبحث األولالعنف ضد املرأة وظا

 :املبحث الثالثاآلثار النفسية للتحرش اجلنسي،:التحرش اجلنسي،املبحث الثاين
، دور املرأة يف مواجهة التحرش اجلنسي:املبحث الرابع أسباب التحرش اجلنسي،

 :لاملبحث األو أشكال التحرش اجلنسي،وفيه ثالثة مباحث، :الفصل الثاين
دور اإلعالم يف مواجهة : استراجتيات وطرق مواجهة التحرش اجلنسي،املبحث الثاين

 :التحرش اجلنسي وحقوق املرأة،الفصل الثالث :التحرش اجلنسي، املبحث الثالث
أسباب التحرش اجلنسي وأثره يف الشريعة اإلسالمية، وفيه أربعة مباحث، املبحث 

اختالء الرجل باملرأة : صر، املبحث الثالثغض الب:االختالط،املبحث الثاين:األول
عقوبة : ضوابط عمل املرأة يف اإلسالم،الفصل الرابع: األجنبية،املبحث الرابع

: التحرش اجلنسي يف الشريعة اإلسالمية، وفيه ثالثة مباحث،املبحث األول
 عقوبات التعزير يف الشريعة:مشروعية التعزير يف الشريعة اإلسالمية، املبحث الثاين

: نصوص الفقهاء يف تعزير املتحرش، الفصل اخلامس:اإلسالمية، املبحث الثالث
وأما خبصوص حبثي هذا فأسأل اهللا عقوبة التحرش اجلنسي يف القانون الوضعي، 

تعاىل أن أكون وفقت فيه وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، وإن كانت األخرى 
  . من قبل ومن بعد واحلمد هللا–فحسيب أنين طالب مازلت أتلقى العلم 
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  متهيد
احلرش : قال ابن منظور يف لسان العرب مادة حرش :لغةال  يفمعىن التحرش

والتحريش إغراؤك اإلنسان واألسد ليقع بقرنه وحرش بينهم أفسد وأغرى بعضهم 
التحريش اإلغراء بني القوم وكذلك بني الكالب ويف : قال اجلوهري. ببعض

 هو اإلغراء ويج بعضها على بعض )٨( البهائمأنه ى عن التحريش بني: احلديث
إن الشيطان قد : ومنه حديث. كما يفعل بني اجلمال والكبش والديوك وغريها

يئس أن يعبد يف جزيرة العرب، ولكن يف التحريش بينهم، أي يف محلهم على الفنت 
وحرش الضب حيرشه . واحلروب فإن التحريش ها هنا ذكر ما يوجب عتابه هلا

واالحتراش يف األصل اجلمع : احترشه وحترشه وحترش به، وقال ابن األثريحرشا و
احلاء والراء " حرش" وقال ابن فارس يف مقاييس اللغة )٩(والكسب واخلداع

فاحلرش األثر . وهو األثر والتحريز: والشني أصل واحد يرجع إليه فروع الباب
االحتراش : ديثوقال صاحب النهاية يف غريب احل)١٠(ومنه مسى الرجل حراشا

احلرش " وأيضا )١١(واحلرش أن يج الضب من حجره بأن تضربه خبشبة أو غريها
والتحرش إغراء اإلنسان واألسد ليقع بقرنه وحرش بينهم أفسد وأغرى بعضهم 

  .)١٢( التحرش اإلغراء بني القوم وكذلك الكالب:ببعض، قال اجلوهري

ألا متس جسد :  حرية أخالقيةإمنا هو:التحرش اجلنسي يف الشريعة اإلسالمية
املرأة بشكل خمالف للشرع الذي حفظه اهللا وأقر محايته، وصيانته من شىت ألوان 
االعتداء عليه بداية من النظرة، خائنة األعني وصوالً إىل اجلرمية األكرب وهي الزنا، 
 واليت وضع له التشريع حدا من حدود اهللا باعتبارها حرية حدية، ويقال حترش به

  .)١٣("وحرش املرأة حرشا جامعها مستلقية على قفاها"تعرض له أي يثريه 
والتحرش يف أبسط صورة يعين اإلغواء واإلثارة واالحتكاك واملراودة عن 

وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وغلقت األبواب (النفس، يقول سبحانه وتعاىل 
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 ولقد )١٤() ال يفلح الظاملونوقالت هيت لك قال معاذ اهللا إنه ريب أحسن مثواي إنه
... فذلكن الذي ملتنين فيه، ولقد راودته عن نفسه: (ورد لفظ املراودة يف قوله تعاىل

ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش هللا ما علمنا : (وكذلك قوله تعاىل
عليه من سوء قالت امرأت العزيز اآلن حصحص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن 

  .)١٥()قنيالصاد

وميكن تعريف التحرش على أنه إيذاء اإلنسان على املستوى النفسي 
واجلسدي من خالل العالقات اجلنسية أو الكلمات اجلنسية ويكون بعدم إرادة 
اإلنسان أو بإرادته حتت الضغط كاحلالة بني الطالبة وأستاذها أو بني املوظفة 

خر يكون شكال موافق ولكن ورئيسها عندما يضغط يكون طرفا ما على الطرف اآل
: حرشة حرشا: ، وقال صاحب املعجم الوجيز)١٦(يف احلقيقة وهو مضطر للموافقة

هيجه : حك ظهرها بعصا أو حنوها لتسرع وحرش الصيد: وحرش الدابة. حدشه
  .)١٧("تعرض له ليهيجه: ليصيده وحترش به

الالت  التحرش اجلنسي هو أي قول أو فعل حيمل د:ومن الناحية االصطالحية
  .)١٨(جنسية جتاه شخص آخر يتأذى من ذلك وال يرغب فيه

ويعرفه الثويين بأنه كل ما يثري الشهوة من ملس أو مسح أو حدة نظر إىل 
  . )١٩(العورات من قبل اجلنسني أو الكالم الوصفي املخل

بأنه حماولة : ويعرفه علي رشاد يف كتابه تساؤالت حول التحرش اجلنسي
ا دون رغبتها ويشمل اللمس أو الكالم أو احملادثات التليفونية استثارة األنثى جنسي

 ويتضح من خالل التعريف أن )٢٠(أو غرف احملادثات أو اامالت غري الربيئة
التحرش اجلنسي خيتلف عن االغتصاب أو اللواط فالتعريفات اتفقت على أنه 

نا التحرش اجلنسي التحرش بالقول والفعل والبصر دون املمارسة الفعلية لواطا أو ز
يعرف القانون التونسي التحرش اجلنسي ويعد حترشا جنسيا : يف القانون الوضعي
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كان إمعان يف مضايقة الغري بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأا أن تنال من 
كرامته أو ختدش حياءه وذلك بغية محله على االستجابة لرغباته أو رغبات غريه 

غوط عليه من شأا إضعاف إرادته على التصدي لتلك اجلنسية أومبارسة ض
  .)٢١(الرغبات

أقوال أو أفعال أو إمياء حتمل دالالت جنسية تصدر من :التعرف اإلجرائي للتحرش
أشخاص راشد بن علي وجه اإلغواء أو التهديد بقصد استمالة اآلخرين ملمارسة 

  .الزنا معهم أو مقدماته

  .اهرة التحرشالعنف ضد املرأة وظ: الفصل األول
إن العنف قضية تارخيية قدمية قدم البشرية ذاا، عندما حدث خالف بني قابيل 
وهابيل انتهى بأن قتل أحدمها اآلخر، وبعد أن تطورت اتمعات والثقافات 
تطورت معها األسباب املؤدية إىل العنف، وكذلك تغريت أشكال العنف تبعا لتغري 

انوا يقتلون بالسيوف والرماح يف سنوات عديدة وتطور وسائل العدوان، ألن من ك
أصبحوا اآلن ماليني ميكن حصرهم يف دقائق قليلة بالسالح النووي أو الكيماوي، 
وانتشرت احلروب والرتاعات األهلية يف مناطق متفرقة من األرض وأصبحت قضية 

والت العنف من أهم القضايا املطروحة على الساحة العاملية واحمللية وظهرت احملا
إن للمرأة دور متميز وأساسي ومكانة )٢٢(العديدة لتفسري هذه الظاهرة ومعاجلتها

سامية وحامسة يف تطور اتمعات اإلنسانية، وقد أصبح االهتمام مبوضوعية املرأة مما 
يعد قضية أساسية وسامية على املستوى العاملي، وباتت مشكالا وخاصة ظاهرة 

ليس للمرأة ومنظماا فحسب، إمنا لقادة الدول العنف ضدها قضية ذات أولوية 
واتمعات واملؤسسات وللمتخصصني واملربني وحيث بدأ احلديث عن قضية 
العنف ضد املرأة يأخذ حيزا كبريا من اهتمامات املنظمات النسائية منذ أواخر 
 القرن العشرين مع بدء صدور االتفاقيات الدولية اخلاصة باملرأة، وبعد ذلك بدأ
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هذا املوضوع يأخذ منحىن خاصاً ومستقال مع صدور اإلعالن العاملي للقضاء على 
  . )٢٣(م١٩٩٣العنف ضد املرأة يف عام 

إن التحرش اجلنسي آفة خطرية وداء عضال، ولقد انتشر : ظاهرة التحرش اجلنسي
يف زماننا هذا حيث ظن كثري من أهل الشهوات أم أحرار يف عقوهلم وأجسادهم 

فيها مبا متليه عليهم شهوام، فانطلقت أعينهم اجلائرة واحلائرة تبحث يتصرفون 
عن فرائسها كما لو كانت يف الغابات فانتشرت الفواحش والتحرش بالفتيات حىت 

 ولكنها بدأت تتزايد ؛ فالتحرش جرمية منتشرة يف كافة أحناء العامل)٢٤(األطفال
 حماولة استثارة املرأة أو :حرش هووتظهر بشدة يف كثري من جمتمعاتنا العربية، والت

الطفل جنسيا، ويشمل اللمس أو الكالم، وعادة يكون من رجل يف موضع القوة 
بالنسبة لألنثى أو الطفل أو احملادثات التليفونية أو اامالت غري الربيئة، و حيدث 
التحرش أحياناً بني املدرس والتلميذة، أو الطبيب واملمرضة أو املريضة أو حىت 
رجال دين ومتعبدة، ولكن احلاالت األكثر واألغلب هي اليت حتدث يف مكان 

  .)٢٥(العمل أو غري ذلك

  مفهوم التحرش اجلنسي: ولاملبحث األ
ويعين حدش " حرشا"يرجع األصل اللغوي ملفهوم التحرش إىل الفعل الثالثي 

 ومن الصعب حتديد مفهوم )٢٦(والتحرش بالشيء معناه التعرض له بغرض يجه
خاص بالتحرش اجلنسي وذلك نظرا لتنوع وتعدد السلوكيات واألشكال اليت 
تندرج ضمن هذا املفهوم، وعلى الرغم من ندرة الدراسات العربية اليت اهتمت 
بوضع مفهوم حمدد للتحرش اجلنسي، إال أننا جند ما أن هناك بعد الدراسات 

 فرض التوظيف  عرفة جلنة١٩٨٠األجنبية اليت اهتمت ذا املوضوع، ففي 
املتساوي بأنه سلوك جنسي غري مرحب به دف طلب أغراض جنسية أو بعض 

 كما عرفه القانون )٢٧(اإلحياءات اللفظية أو اجلسدية ذات الطبيعة اجلنسية
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بأنه يتم حتت اإلكراه والتهديد من فرد صاحب السلطة، فالتحرش : الفرنسي
لق بأي صور من اإليذاء اجلسدي اجلنسي يف فرنسا هو التحرش اللفظي أما ما يتع

  .)٢٨(فيحتسبه القانون من االعتداء اجلنسي

إن التحرش اجلنسي آفة خطرية وداء عضال، ولقد : ظاهرة التحرش اجلنسي
انتشر يف زماننا هذا حيث ظن كثري من أهل الشهوات أم أحرار يف عقوهلم 

عينهم اجلائرة وأجسادهم يتصرفون فيها مبا متليه عليهم شهوام، فانطلقت أ
واحلائرة تبحث عن فرائسها كما لو كانت يف الغابات فانتشرت الفواحش 

 ؛ فالتحرش جرمية منتشرة يف كافة أحناء العامل)٢٩(والتحرش بالفتيات حىت األطفال
: ولكنها بدأت تتزايد وتظهر بشدة يف كثري من جمتمعاتنا العربية، والتحرش هو

جنسيا، ويشمل اللمس أو الكالم، وعادة يكون من حماولة استثارة املرأة أو الطفل 
رجل يف موضع القوة بالنسبة لألنثى أو الطفل أو احملادثات التليفونية أو اامالت 
غري الربيئة، و حيدث التحرش أحياناً بني املدرس والتلميذة، أو الطبيب واملمرضة أو 

األغلب هي اليت املريضة أو حىت رجال دين ومتعبدة، ولكن احلاالت األكثر و
   .)٣٠(حتدث يف مكان العمل أو غري ذلك

ال شك أنه من الصعب حتديد مفهوم  :التعريف اإلجرائي ملفهوم التحرش اجلنسي
حمدد لكلمة متحرش، فهو من املمكن أن يكون ذكرا أو أنثى فلم يعد التحرش 

دوثًا مقصورا فقط على التحرش باألنثى على الرغم من أنه أكثر أشكال التحرش ح
إال أننا قد جند أيضا أنه من املمكن أن يكون املتحرش أنثى ليس مقصودا على فئة 

، ومعظم الدراسات العاملية جتمع على أن املتحرش يكون عادة )٣١(حمدودة من البشر
عاما ومن الواضح أن النسبة " ٣٠،٣٩"أكرب من الضحية ويتراوح عمره بني 

  .)٣٢(عاماً) ٥٥ ـ ٣٥(ترتفع يف اتمع الشرقي لتصبح من 
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هو كل من حياول أن يقوم فعليا باالعتداء على طرف آخر  :تعريف املتحرش جنسيا
على غري رضاه وبغري موافقته، سواء كان يعين االعتداء حماولة مالمسة جسده، أو 

  .)٣٣(حماولة املمارسة اجلنسية معه بأي صورة من الصور
توفرة يف هذا السياق، إىل أن األكثر تشري األحباث العاملية امل؟ من هي الضحية

عرضة للتحريش األصغر سنا، وخاصة يف املرأة غري املتزوجة ذات املكانة الوظيفية 
  .املنخفضة، مما جيعل املتحرش يندفع حنو إصدار سلوكيات حتريشة مباشرة

  ماذا تفعل الضحية عادة ؟
  :الت التاليةرد فعل الضحية ال خيرج من أحد االحتما

ىن سياسة قوامها، ال تمي وال ختربي أحدا، وهذا يشجع املتحرش  ـ تب١
  .على تكرار حترشه

  . ـ التقليل من شأن ما حدث وحماولة إعادة تفسريه بصورة ال تثري الضيق٢
  . ـ لوم الذات على ما حدث٣

  . ـ الصد بدون مواجهة٤
  .)٣٤( ـ عدم فعل شيء واالكتفاء بتجنب املوضوع٥

  ار النفسية للتحرش اجلنسياآلث: الثاينبحثامل
نالحظ أن هذه اآلثار صعبة جدا  :اآلثار النفسية للتحرش اجلنسي على املرأة :أوال

 اآلدمية والكرامة واإلحساس بالقهر انتهاكعلى نفس الضحية ومتثل هلا قمة 
 من واالنسحاب اآلخر عليها، ومن مث تصاب باالكتئاب واخلضوع وباعتداء

 والشعور بالدونية على من وقع عليه الفعل فحسب، بل احلياة، وفقدان الثقة
  .)٣٥(ميتد إىل الرزق ومصادره
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 نالحظ أن للتحرش أثر بالغ اخلطورة : اآلثار النفسية للتحرش على األسرة:ثانيا
على األسرة، حيث خيلق منه حالة من حاالت اخلوف والقلق الشديد من قبل 

رشات وانتهاكات لألعراض، أفراد األسرة يف ظل احلوادث املتكررة من حت
األمر الذي يؤثر بالسلب على األسرة بل قد يؤدي ذلك إىل أن بعض اآلباء 
يرفض استكمال الفتاة تعليمها اجلامعي، خاصة إذا كان هذا التعليم سوف 

  .يؤدي إىل غياب الفتاة يف الزواج أم ال
حرش اجلنسي إىل يؤدي الت: ة واالقتصادية للتحرش اجلنسيجتماعي اآلثار اال:ثالثا

تفكك اتمع، وزيادة العنف واجلرائم بني أفراد اتمع وأماكن االقتصاد، 
مما ال شك فيه أن املرأة تساهم يف القوى البشرية اليت تساعد على زيارة 
الدخل القومي للدولة وزيادة مستوى معيشة األسرة، وذلك من خالل 

جلنسي بالفتاة وخاصة يف عملها يف الوظائف املختلفة، حيث إن التحرش ا
  .)٣٦(العمل مما يؤثر على حجم إنتاجيتها يف العمل

إن تداعيات التحرش اجلنسي ال يقتصر :  اآلثار السياسية واألمنية يف اتمع:رابعا
 واالقتصادي فقط، بل متتد لتشمل اجلانب جتماعيعلى البعد النفسي واال

صيب اتمع حبالة من اسي واألمين، فالتحرش اجلنسي يف اتمع ييالس
حاالت الفوضى وعدم االستقرار، األمر الذي يؤدي إىل ظهور مشكالت 
أخرى مثل اإلرهاب والتطرف الديين الذي يزعزع األمن الداخلي 
واخلارجي للدولة، حيث يسمح للدول العظمى بالتدخل يف الشئون الداخلية 

  .)٣٧(حبجة محاية حقوق اإلنسان

جاء يف تقرير اجلمعية األمريكية للنساء :  التحرش على املرأةأبرز اآلثار اليت يتركها
 أن الطالبات أكثر شعورا باخلجل والغضب واخلوف والتشويش وأقل :اجلامعيات

 



 )١٣العدد (                )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٣٠٢- Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجة األندلس لجم

ثقة وأكثر شعورا خبيبة األمل جتاه جتربتهن اجلامعية بعد تعرضهن للتحرش 
  .)٣٨(اجلنسي
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  :أسباب التحرش اجلنسي:لث الثابحثامل
  :  خاصة باملرأةأسباب: أوالً

وهو عدم التزامها بالذي املالئم مما يعطي عنها فكرة االحنالل وأا امرأة  •
  .سهلة ألا تعرضت للتحرش اجلنسي

  .ث إا ال تبلغ اجلهات املختصةسلبية املرأة اليت تتعرض للتحرش، حي •
  : أسباب خاصة بالرجل: ثانيا

ل ما يريده منها دون شعور الرجل أن املرأة فريسة سهلة يستطيع أخذ ك •
  .أي مسائلة

شعور الرجل باحلرمان على الرغم بأنه متزوج، وشعوره الدائم بالرغبة  •
  .وهذا إنتاج الثقافة اجلنسية اخلاطئة

  . املستوى االقتصادي وانتشار الفقراخنفاض •
  .)٣٩(أنانية الرجل ورغبته يف وجود امرأة يف املرتل وأخرى خارج املرتل •

هذه املشكلة البطالة والفقر بني الشباب وعدم وقد يكون أيضا سبب  •
  .القدرة على الزواج األمر الذي يدفع إىل هذا السلوك

  .وأيضا هناك أسباب هامة وهو البعد عن الدين والقيم واألخالق •

وقد يكون أيضا سبب املشكلة التفكك اتمعي غياب قيمة التكافل  •
  . واحترام اآلخرين وحرمام حقوقهمجتماعياال

وتلعب وسائل اإلعالم املسموعة واملواقع اإلباحية دورا هاما يف إفساد  •
  .الشباب
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وقد يكون أيضا السبب هو الفتاه وما تلبسه من مالبس معرية تدفع  •
  .)٤٠(وتستثري الشباب للتحرش ا

وقد يكون العامل اهلام واألساسي يف إنشاء متحرش يف األسرة، وال يوجد 
ا من شك يف أن األسرة تلعب دورا هاما يف ممارسة األبناء للتحرش، وذلك أل

ة جتماعية، إما أن جتعله سويا أو منحرفًا، فالتنشئة االجتماعيخالل عملية التنشئة اال
: اجلناح الثاين هو" افعل أو ال تفعل"هو التوجيه املباشر للطفل : هلا جناحان، األول

نه يالحظ ما يدور حوله ويتأثر القدوة وهو أشد تأثريا من األول ألن الطفل رغم س
به فيقلد من هم أكرب منه فيما يفعلونه أو يقولونه، فإذا تقدم به السن وجدناه يفعل 

  .مثلما يفعلون، وخاصة إن مل جيد يف األسرة من يزجره ويبني له خطأه
ولألسف الشديد فإن بعض األسر ينتاا إحساس بالسرور عندما جتد الطفل 

د يف التليفزيون على سبيل املثال ويقبلها، بل إن بعض حيتضن طفلة كما شاه
والطريقة اليت  األمهات يعلمن أطفاهلن كيف يكون ما يسمونه بوسة السينما،

 لألسرة جتعل ةجتماعيااليقبلون ا املمثلون بعضهم البعض، كذلك فإن التنشئة 
معهن، وهم األوالد يشعرون بالتميز عن البنات مما ميدهم جبراءة يف تعامالم 

يعتقدون أن هذا حق من حقوق الرجولة، وهناك أيضا دراسة سابقة يف األمم 
 دولة دف إىل التعرف على األرقام احلقيقية ملا يقع من جرائم ٣٨املتحدة ومشلت 

، أو عينة االستبيانالتحرش فكان من ضمن األسئلة اليت اشتملت عليه استمارة 
 اجلنسي وأين كان هذا لالعتداءعرضيت هل ت: البحث من اإلناث سؤال يقول

 داخل االعتداء ذكرا اإلناث هو اعتداء ؟ ولألسف الشديد أعلى نسبة االعتداء
البيت ومن قريب أو من صديق أو من جار فقط تكون األقارب سببا رئيسيا 

  .)٤١(لتعرض الفتاة أو الطفل للتحرش
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 بني التحرش بصفة هناك فرقـ: وهناك أيضا أسباب أو دوافع نفسية للتحرش
 يتوفر يف استفزاز :عامة والتحرش اجلنسي بصفة خاصة، فالتحرش بصفة عامة

شخص آلخر بقصد استدراجه إىل التماسك أو اخلناق كما يقولون أو شجار أو أن 
يلفق له ااماً بأنه اعتدى عليه وهو خيتلف عن التحرش اجلنسي بأنه يتمثل يف أفعال 

 ذات مضمون جنسي، وهو حيدث يف أحوال كثرية وأقوال وإشارات وإمياءات
بدافع املتعة اليت ال تتجاوز رد فعل األنثى من خوف أو حياء أو غضب فيكتفي 
املتحرش ذا، ويعترب نفسه أنه حقق ما يريد، وقد يتجاوز هذا إىل املراودة، أنه 
يتخذ منه وسيلة كسب نبض األنثى، أو استدراجها لكي تدخل معه يف عالقة 

سية، غياب الوازع الديين أدى إىل كثرة جرائم التحرش بشكل كبري املوضة جن
ومسايرة الغرب جيعل الشباب ال يستطيعون السيطرة على أنفسهم ويستسلمون 
للرغبة اجلنسية الشديدة، االختالط السافر بني الذكور واإلناث يف املدارس وأماكن 

غلب األحيان ال خيضع ألي  وهو يف أ:العمل والشواطئ واألندية ويف كل مكان
ضوابط، دور اتمع أيضا يف انتشار اجلرمية وعدم تنفيذ العقوبات وأيضا انتشار 

 العنوسة وتعقيد الزواج، التقدم )٤٢(املخدرات واخلمور اليت تغيب عقول الشباب
، احلرية املطلقة لألبناء، ـخجل )٤٣(التكنولوجي وانتشار اإلباحيات ووجود النت

جابة على تساؤالت األبناء مما جيعلهم يبحثون على طرق أخرى لإلجابة األبوين لإل
على هذه التساؤالت بطريقة غري سليمة، تفكك األسرة وفقدان احلنان والقسوة 
الزائدة وانفصال الوالدين، وذلك يؤدي إىل االنفالت واالحنالل األخالقي، التهاون 

الطفل مع األهل يف غرفة واحدة، يف التعري أمام الطفل، أو تعرية الطفل أو نوم 
الثقة الزائدة يف اآلخرين وخاصة من األهايل فكثري من األحيان حيدث التحرش من 
األقارب، التهاون بلبس الفتيات ومساح الوالدين ذا الصحبة السيئة اليت تدعي إىل 

 ليس : التحرش اجلنسي)٤٤(الفسق واالحنالل واخلروج عن القيم واألخالقيات
 دوافعه أو حمركاته فالذين ميارسونه يف الغالب لديهم سلطة على الشخص جنسيا يف
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أو املرأة، ويسيئون استعمال سلطتهم مستغلني ضعف املرأة أو إرغامها على 
القبول، فقد ميارسه البعض على النساء آالئي يدخلن منهن مهنة خمصصة للرجال 

 الرجل يف املهن اليت يعتقد أكثر منها للنساء، وذلك بقصد إبعاد املرأة من منافسة
أا ختصه دون النساء، فيكون التحرش اجلنسي ضربا من ضروب طرد النساء من 

إن بعض القيم . )٤٥(الدخول إىل هذه املهن أكثر من كوا نشاطًا جنسيا بذاته
ة أصبحت خرقا باليا وموروثات قدمية يف اتمع وهناك أسباب تتعلق جتماعياال

هي إظهار مفاتنها من خالل املالبس الصارخة واجلري وراء املوضة و: بالفتاة نفسها
والصيحات العاملية يف تصفيف الشعر وكذلك االختالط الزائد هذا باإلضافة إىل 

 ومن ؛ضعف القوانني والتشريعات، خاصة يف الدول العربية واتمعات الشرقية
العقوبة اليت ال األسباب اليت تظهر ضعف هذه القوانني، طول أمد التقاضي و

تتجاوز الغرامة يف بعض األحيان، والنظرة الدونية للمرأة بأا خملوق ضعيف جتعلها 
األكثر تعرضا للتحرش اجلنسي، حيث طبيعة اتمع الذكوري، ولكن ال مينع هذا 
من أن يكون التحرش اجلنسي بدافع الرغبة اجلنسية أو مبعىن أكثر مشوالً أن تكون 

 بدليل أنه ال يتم أو حيدث رغم توافر الظروف اليت متكن الرتكاارك الرغبة هي احمل
 وهذا يعين أنه هناك أسباب أخرى باإلضافة إىل ما سبق أو على األقل أنه ؛الرتكاا

 )٤٦(ال ميكن استبعاد الرغبة اجلنسية من بني أسباب أو دوافع التحرش اجلنسي
 ويكون ؛تحرش بامرأة يف مكان ماوالتصور الواقعي لذلك أن يبدأ الرجل مثال بال

 ليس التحرش اجلنسي يف حد ذاته، ولكن إىل ما هو أبعد من :اهلدف من وراء ذلك
ذلك حبيث يتوقف األخري على مدى استجابة املرأة على هذا التحرش الواقع عليها 
من عدمه، فإما أن تتصدى املرأة إىل هذا التحرش بأي صورة من صور الرفض، 

ذلك، فيكون مثل هذا التصرف األخري مبثابة استجابة منها للطرف وإما أن تقبل 
اآلخر الذي قد يتمادى للوصول إىل ما هو أبعد من ذلك فيقع يف هذا التصرف 

 وقد أشارت إحدى الدراسات إىل أن )٤٧(األول واألخري حتت طائلة القانون
 من مسئولية الرجال يلقون املسئولية جتاه النساء ضحايا التحرش اجلنسي ويقللون

 



  نور علي حممود أمحد. د          التحرش اجلنسي وعقوبته بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي     أحباث

-٣٠٧-  Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 من مسئولية إدارة يلقون املسئولية جتاه النساء ضحايا التحرش اجلنسي ويقللون
اجلامعة أو الكلية ويف ضمن تلك اموعات ميلكون مصادر متنوعة تؤثر على 

وقد استنتج ) ١٩٨٦Keni98 Ryan(استثمارام للتحرش اجلنسي األكادميي 
بأن الرجال الذين ال يريدون أن يالمون مستقبال ) ١٩٨٨Sandler(ساندالر 

 الاليت ال يردن أن يالمن على مثل ذلك يلقون باملسئولية جتاه النساء، والنساء
الفعل يف املستقبل يلقني مبسئولية أقل اجتاه النساء وأكرب جتاه الرجال، ومبا أن 

 هم نساء فإن الرجال مييلون إللقاء :الدراسات أظهرت بأن غالبية ضحايا التحرش
وحتظر اللوم واملسئولية بشكل أكرب جتاه النساء الضحايا أكثر مما يفعل النساء، 

اجلامعات كل سلوك يؤدي أو يساهم يف حصول حترش جنسي ومن األمثلة على 
  .ذلك

 كل مغازلة أو مفاحتة أو عرض له طابع جنسي غري مقبول من الطرف -١
  .اآلخر

  . اللمس اجلسدي غري الالئق-٢
  . املالحظات التصورية أو الكالمية حول جسد الشخص أو مظهره-٣

  .ملستعملة لوصف شخص ما الكلمات املذلة جنسيا ا-٤
  . عرض أشياء وصور ذات داللة جنسية يف مكان العمل-٥
  . رسائل أو صور ذات طابع جنسي مرسلة عرب الربد اإللكتروين-٦

  .)٤٨ ( ـ املطاردة والتعدي اجلسدي٧
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  : دور املرأة يف مواجهة التحرش اجلنسي:املبحث الرابع
ليها إذا تعرضت إىل التحرش  ماذا على اين ع:ميكن طرح التساؤل التايل

..... قد يقوم به صاحب العمل أو رئيس املؤسسة أو أحد العاملني  الذي اجلنسي
فماذا عساها أن تفعل ؟ هل تتجاهل هذا السلوك لعله يتوقف ؟ ما اإلجراء الذي 

  :تستطيع القيام به ؟ واجلواب على ذلك
البقاء مبفردها مع الشخص الذي على املرأة أن تتبىن اجتاها مهنيا وعمليا وحتاشى 

ينوي ممارسة التحرش اجلنسي، وإن تطلب ما حتتاج إليه من مساعدة أمام الزمالء، 
وليس بطريقة خاصة ويف أوقات العمل الرمسي أو تكون بصحبة زميل أو زميلة 

  : )٤٩(وعليها القيام مبا يلي
ثائق تفيد يف أن حتتفظ بتسجيل كل حماوالت أو حوادث التحرش اجلنسي كو: أوال

حالة الرغبة يف تقدمي شكوى رمسية ضد من يقوم به فيما بعد، ويشمل هذا 
أين وقع هذا التحرش والوقت والساعة بالضبط وماذا حدث ؟ : التسجيل

ويشمل ذلك الكلمات نفسها، ماذا شعرت وقتها ؟، تدون أمساء الشهود، 
أثناء وبعض ضحايا التحرش اجلنسي احتفظن بتسجيل صويت سرا يف 

اإلتصال ذا الشخص وإن كان مثل هذا التسجيل قد ال يؤخذ به يف 
احملكمة، ولكن هذه التسجيالت تفيد يف إقناع جهة اإلدارة أو املؤسسة يف 
خطوات تقدمي التظلم، والتسجيل السري قد يكون إجراء غري قانوين، ويلزم 

  .ضمن اإلدانةمطالعة القانون احمللي أوالً وقد يكون مسموحا باستخدامه 
أن تتحدث مباشرة وبصراحة مع من حياول التحرش اجلنسي وحىت وإن كان :  ثانيا

هذا األمر صعبا ولكن ذلك جيعله يدرك أن املرأة تفهم غرضه وترغب يف 
  .وقف ها السلوك وقد تشري إىل األفعال العملية اليت قام ا
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 اخلاطئة وختربه أن التحرش أن تكتب خطابا للفاعل وتقوم بتسجيل سلوكياته: ثالثا
اجلنسي جيب أن يتوقف وقد يتضمن اخلطاب شرح السلوك الذي حدث 
كأن تذكر له بأنه قام بعدة مرات بعمل تعليقات جنسية حول جسمها 
وتشرح له كيف شعرت حول هذا ؟ كأن تقول مثال لقد جعلين أشعر 
 ما كأنين موضوع جنسي عندما حتدث إيل ذه الطريقة وأن تشرح له

كأن تقول إنين أرغب منكم أن توقف تلك التعليقات اجلنسية : ترعب منه
  .حنوي

طلب العون من األشخاص حمط الثقة عرب الطرق والوسائل اليت مينحها تأييدا : رابعا
عاطفيا وتشجيعا ونصائح إىل جانب هذا التصريح قد يدعم حالتها إذا كان 

رضوا للتحرش اجلنسي من األشخاص الذين حتدثت إليهم سبق هلم أن تع
  .هذا املدير

التفكري يف تقدمي شكوى، فاجلامعات والكليات والشركات واملؤسسات :خامسا
يلزمها القانون أن يستجيب حبكمة للشكاوى اخلاصة بالتحرش اجلنسي يف 
بعض الشركات الكربى يوجد موظف خمتص ذا الشأن وميكن التقدم 

ختصاص يف الشركة وعن وسائل بالشكوى له وميكن السؤال عن جهة اال
التقدم بالشكوى وملعرفة احلقوق القانونية، ولذلك يلزم االحتفاظ بسجل 
حيتوي على تفاصيل الوقائع وتواريخ حدوثها واألضرار اليت حلقت ا بعد 
كل واقعة، وهناك مكاتب خمتصة ذا الشأن يف الواليات املتحدة األمريكية 

وهناك أيضا مكاتب حكومية ختتص حبماية وميكن التقدم إىل أقرب مكتب 
حقوق اإلنسان خاصة وسوف تساعد هذه املؤسسات على محاية حقوق 

  .املرأة القانونية وكيف تسري يف الدعوى
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أن تبحث عن عالج قانوين للمشكلة ذلك ألن التحرش اجلنسي عمل غري : سادسا
م استشارة أحد قانوين ومن حق اين عليه االدعاء قانونا ضد مقترفه ويلز

رجال القانون أو احملامني املختصني يف مثل هذا الشأن ولكن لتكن الضحية 
أ اين عليها مستعدة ألنه قد حيكم ضدها بغرامة ملصلحة املدعي عليه، 
وقد تدفع تعويضا للمؤسسة كذلك إذا مت رفض الدعوى وتربئة املتهم 

عي واملعرفة من جانب وحتتاج احلماية من مثل هذا التورط قدرا من الو
املرأة أو اين عليه عموما، من ذلك عدم اإلشتراك يف األحاديث اخلارجة 
عن اللياقة، وعدم طرح أمورها الشخصية أو أسرارها العائلية، وعدم 
عرض شكواها من زوجها لزمالء العمل، ألن بعضهم من ضعاف النفوس 

ها وإبراز مفاتنها سوف يستغلون ظرف اخلصام، ويأخذون من التودد إلي
ومجاهلا بقصد إغرائها إلعطاء بعض التنازالت، وال ينبغي أن تشارك يف 
بعض األحاديث اخلارجة وال النكات غري املقبولة، وال تظهر أي استحسان 
ملا تسمع، وتتظاهر بعدم مساع ما يدور، وإذا حاول رئيسها فتح موضوع 

وتظهر الغضب عندما ذا طابع جنسي، فعليها أن تغري موضوع احلديث، 
يظاهر بأنه المس جسمها عفوا بدون قصد، وحتاول إبعاد جسمها عنه وال 
تعطي فرصة لإلنفراد ا، وال تسأله عن حياته الشخصية أو العاطفية، 
وتتظاهر دائما باحلدية والصرامة واالستقامة والتأدب واحترام الزمالء 

لعمل، وال حتادث النساء يف والرؤساء، وارتداء املالبس احملتشمة يف مقر ا
  .)٥٠(أمور خارجة دون أن يعين ذلك أن تتسم باإلسترجال
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  :أشكال التحرش:الفصل الثاين
تتعدد أشكال التحرش اجلنسي وتتنوع حسب اتمع وحده، أيضا ثقافة 
الناس وحسب صرامة السلطات يف تطبيق القانون وحسب أشياء وعوامل أخرى 

أكثر من شكل من األشكال املعروفة وقد يكون شكل كثرية، وقد يتضمن التحرش 
  .واحد

يقوم املتحرش باستخدام يديه أو أصابعه يف اللمس أو االحتكاك  :التحرش باللمس
بأجزاء جسم األنثى، يشمل هذا الشكل كل إشارة باليدين حتمل إشارات جنسية 

  .جتاه شخص ما
حرش بالصراخ أو اهلمس ويشمل قيام الشخص املت :التحرش بالبذاءات واإلحياءات

بكلمات يف أذن امرأة يتحرش ا بكلمات بذيئة، أو يتعمد أن يلقي أمامها نكته 
بذيئة فيها إشارات جنسية، أو اهلمس إليها بكلمات يفهم منها أنه يريد أن ميارس 
معها اجلنس ، ويشمل هذا الشكل أيضا على إصدار املتحرش أي أصوات ذات 

  .إحياءات جنسية
 وهو املوصوف بزنا العني، وفيه يقوم املتحرش بالتحديق بشكل : بالعنيالتحرش

أو  مقصود يف وجه امرأة يتحرش ا بنظرات حتمل قدر من الوقاحة وقلة األدب،
النظر يكون مركز على أجزاء معينة مثرية يف جسم املرأة اليت ينظر إليها ويتحرش 

  .ا
ش بتتبع األنثى اليت يتحرش ا، وميشي أي يقوم املتحر: التحرش باملالحقة والتتبع

خلفها ويشعرها بأنه يراقبها ويتتبعها وهي تذهب إىل مكان ما أو هي عائدة إىل 
مرتهلا يقوم املتحرش باملشي خلفها مباشرة أو بالقرب منها سواء على قدميه أو قد 

قبيحة يتتبعها بسيارته اخلاصة وخيرج من السيارة ليطرح عليها كلماته البذيئة وال
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يشمل هذا الشكل أيضا أن يقوم املتحرش بانتظار األنثى  املليئة بتلميحات جنسية
أمام بيتها أو أمام حمل عملها والتحرش ا بشكل متكرر ظننا منه أنه سيوقعها يف 

  .شراكه
وهو شكل قدمي شهري جدا للتحرش يقوم املتحرش  :التحرش مبكاملات اهلاتف

د التحرش ا سواء بقصد االتصال بأي رقم بشكل  باألنثى اليت يريباالتصال
عشوائي حىت جييب على اجلانب اآلخر صوت األنثى فيقوم بإمساع األنثى أصوات 
من فيلم جنسي يقوم بتشغيله خصيصا إلمساعها صوته، أو قد يسمعها هو بنفسه 

  .آهات وأصوات ا إحياءات جنسية إلغوائها إن كانت ذا هوى يف ذلك

 وهو فعل يف منتهى القذارة والبذاءة، حيث يقوم املتحرش بتعرية :عريالتحرش بالت
نفسه أو تعرية جزء من جسمه بقصد التأثري يف نفسية األنثى اليت يتحرش ا، ومن 

 أمام املرأة، أو أي أنثى يريد التحرش باالستمناءهذا الشكل أيضا أن يقوم الشباب 
يف املدارس الثانوية املشتركة يف بعض ا واشتهر ومت رصد هذا النوع من التحرش 

  .البالد األكثر فقرا وأكثر كثافة مثل بالدنا العربية

إما بطلب مباشر بصيغة الدعوة :التحرش بالتصريح بالرغبة يف ممارسة اجلنس مباشرة
أو بالبذاء يف احلديث عن خياالت جنسية، ومن مث التعمق شيئًا فشيئًا وصوال إىل 

أو يكون األمر تدرجيي على مراحل بأن يبدأ بطلب رقم اهلاتف التصريح بالدعاية، 
احملمول، ومن مث دعوة على العشاء وفيها يعود املتحرش األنثى عليه أكثر ويصبح 
هو األكثر جراءة ويدعوها للرقص مثال، ويبدأ بالتحرش ا واهلمس يف أذنيها 

  .حبيث به تلمييحات جنسية مثرية

وهو أن يقوم املتحرش بعمل أي نوع من  :وجهالتحرش اجلنسي بتعبريات ال
التعبريات الوجهية مثل اللحس باللسان بطريقة معينة أو الغمز بالعني أو فتح الفم 
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بشكل يوصل الرسالة للطرف اآلخر بإعجاب املتحرش الشديد ا ورغبته يف 
  .مضاجعتها

افية يف وهو أن يقوم املتحرش بالتدخل بشف: التحرش من خالل االهتمام الزائد
خصوصيات امرأة يقوم بالتحرش ا، ويقوم بالتواصل معها على غري رغبتها ويلح 
يف التقرب منها ويف مالصقة األماكن اليت جتلس فيها وإهدائها هدايا مثينة بدون 
وجود داعي لذلك، واإلصرار على املشي معها أو الذهاب معها إىل مكان هي تعتاد 

  . بالتلميح الستخفافهاالذهاب إليه بالرغم من قيامها
يقوم املتحرش بإرسال صورة جنسية من جهاز الكمبيوتر  :استخدام الصور اجلنسية

اخلاص به إىل املرأة اليت يتحرش ا عرب شبكة اإلنترنت، أو على حساا الشخصي 
 أو الفيس بوك أو التويتر وغريها، وينضم جتماعييف إحدى شبكات التواصل اال

أن يقوم املتحرش باستغالل قدراته على انتهاك أو اختراق حتت هذه اموعة 
حسابات شخصية لألشخاص على شبكة االنترنت وقيامه باختراق حساب من 
يتحرش ا وأخذ صورة خاصة هلا وديدها بنشرها علنا أو استغالهلا استغالل 

  .سيء إذا مل تستجب لرغباته

 فهو جمموعة من اجلرائم وهو من أقذر ما يكون: التحرش العنيف واالغتصاب
جمتمعة، حيث يقوم املتحرش باغتصاب املرأة اليت يتحرش ا، فيقوم بتعريتها قهرا 
وتقبيلها وممارسة اجلنس معها قهرا وبالتعذيب، وأغلب احلاالت اليت مت تسجيلها 

 السياسي االعتقالوذا التنوع كانت يف أقسام الشرطة ومؤسسات األمن وأماكن 
ن الديكتاتورية وغري الدميقراطية، والدول اليت تتراجع فيها أبسط قواعد يف البلدا

 أثناء حتقيقات باالغتصاباألمن وتنتشر فيها اجلرائم، ويشمل هذا النوع التهديد 
  .الشرطة مع بعض النساء والشباب بكل أسف يف بعض البلدان
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نية له يف هو نوع لألسف ظهر يف بالدنا وكان أول ظاهرة عل: التحرش اجلماعي
عيد من األعياد، حيث قام جمموعة من الشباب الصغري بالتحرش بعدد من الفتيات 

  .)٥١(الصغريات يف شارع رئيسي يف صباح يوم العيد
تعترب مسألة وجود منط واحد واضح وثابت وذو مواصفات : مواصفات املتحرش

يد معرفة منط خاصة للمتحرش، يعد أمرا غري دقيق من الناحية العلمية بالتأكيد ير
معني للمتحرشني مبا ميكننا من اختاذ إجراءات وقائية حلماية أخواتنا وبناتنا، ولكن 
الواقع والدراسات العلمية تفيد أنه ال ميكن تصنيف املتحرش يف املطلق وفق معايري 
شكلية أو جغرافية أو اقتصادية رغم ذلك فإن بعض الصفات املشتركة تشمل 

  :صفات املتحرشني
  .ك العنيف بشكل عامالسلو •
  .عدم القدرة على بناء عالقات محيمة •

 العقلي الكبري باألمور اجلنسية املختلفة سواء اخلياالت االشتغال •
  .اجلنسية أو األنشطة واألحاديث املرتبطة باجلنس

  .وجود معتقدات عقلية تربز التحرش •
  . املادي والعائلياالستقرارعدم  •
  .وجود مشكالت يف التحكم يف الذات •

  . بإزعاج اآلخريناالستمتاع •
املتحرش مير بعدة مراحل من أجل تربير سلوك  هل يقول املتحرش أنا مظلوم ؟

التحرش لنفسه وإظهار نفسه مبظهر الضحية، ومن النماذج اليت حاولت دراسة 
وتأيت أمهية دراسة مراحل " Finlelhor Modelفينكيلور "هذه املراحل منوذج 
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ا يساعد على العمل من خالل عدة طرق ملنع وصول تفكري املتحرش إل أن فهمه
ويشري )٥٢(املتحرش املستقبلي للمرحلة اليت يقرر فيها بشكل ائي التحرش فعليا

  : إىل أن املتحرش مير قبل ممارسة التحرش بأربعة مراحل" فينكيلور"منوذج 

عه ويف هذه املرحلة يبدأ املتحرش يف البحث عن حافز يدف: مرحلة التفكري: أوال
: ملمارسة التحرش واالعتداء اجلنسي، وغالبا ما يكون هذا احلافز متمثال يف

حصوله على استثارة جنسية من فعل التحرش، عدم قدرته على احلصول 
  .على نفس القدر من اإلشباع اجلنسي بطريقة سوية

وإعطاء اإلذن هنا يقصد ا إعطاء العقل إذنا للمتحرش : مرحلة إعطاء األذن: ثانيا
بالشروع يف ممارسة الفعل ذاته، ومن أجل ذلك يكون على املتحرش جتاوز 

ة واليت يفترض ا منعه من اجتماعيبعض القيم الداخلية سواء دينية أو 
التحرش، وغالبا تتضمن هذه املرحلة سيطرة بعض مناذج التفكري على 

ره مربرا جتاوز املوانع الدينية بالنظر لنمط مالبس معني واعتبا: املتحرش مثل
ة واعتبارها مربرا اجتماعية بالنظر لضغوط جتماعيللتحرش، جتاوز املوانع اال

للتحرش ، التحجج بعدم القدرة على السيطرة على النفس، التحجج بأن 
الضحية كانت تتصرف بطريقة ملفتة إىل آخر هذه احلجج رمبا إن أدركنا أن 

  .)٥٣(هذا جزء من تفكريهم كمتحرشني
وتتضمن هذه املرحلة البحث عن بيئة مالئمة ملمارسة : انتهاز الفرصة مرحلة :ثالثا

فعل التحرش واالعتداء اجلنسي، وقد تشمل هذه الفرصة العديد من املواقف 
وسائل املواصالت املزدمحة، أماكن التجمعات الغري خاضعة لسيطرة :مثل

ا حركة قوات حفظ األمن،األماكن املهجورة، األوقات املتأخرة اليت تقل فيه
  .الناس
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وتعترب هذه املرحلة هي املرحلة الفعلية : مرحلة جتاوز مقاومة الضحية: رابعا
للتحرش حيث يبدأ املتحرش يف مهامجة الضحية واالعتداء عليها يف سعي 
: للقضاء على مقاومة الضحية، وتتنوع وسائل جتاوز مقاومة الضحية لتشمل

ة، التهديد باألسلحة، السيطرة التهديد اللفظي واإلبتزاز خوفًا من الفضيح
العنيفة على الضحية بالضرب واإلعتداء البدين، السيطرة على الضحية 

  .)٥٤(ويعترب أشد درجات مقاومة ضحية التحرش: باستخدام خمدر، القتل
من أخطر األشياء وصول متحرش إىل مرتلك، جتنب ذلك  هل يف بيتك متحرش ؟

ء للمرتل، عدم فتح الباب عدم السماح بدخول أشخاص غربا: من خالل
ألشخاص دون التأكد من هو يتهم، عدم ترك األطفال مبفردهم يف املرتل لفترات 
طويلة، يف حال وجود مساعدين أو مربيات جيب التأكد من عدم وجود أي سوابق 
جنائية هلم، عدم ترك األطفال دون مالحظة لفترات طويلة، عدم السماح بدخول 

نة إال يف وجود أكثر من شخص بالغ قادر على التصرف أفراد التصليحات والصيا
واملقاومة حال أي طارئ، عدم وضع بيانات شخصية مثل عنوان املرتل ورقم 

  . بشكل مفتوحجتماعيالتليفون على مواقع التواصل اال
 ؟ تعترب األمراض النفسية املختلفة من أكثر العوامل هل املتحرش يعاين خلال نفسيا

 التحرش، لذا فإن التحرش يعرب عن خلل نفسي وتشمل قائمة ارتباطًا مبسألة
أمراض الفصام والشيزوفرينيا، :  اجلسديةباالعتداءاتاألمراض النفسية املرتبطة 

وإدمان الكحول واملخدرات، وصعوبة التعلم، واالضطرابات الشخصية املختلفة، 
  .)٥٥(والتغريات املرضية يف القشرة املخية

 النظرية هي املرشد لتحديد االجتاهات :فسرة للتحرش اجلنسي النظرية املاالجتاهات
 البد هلا من جتماعياالمعامل أي ظاهرة يتم دراستها ولذلك فإن أي دراسة يف العلم 

 االجتاهات النظرية املوجودة، فهناك االجتاهاتإطار نظري يتم حتديده من خالل 
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د السلوك سواء كان البيولوجية، الذي يرى أنصاره يف تشكيل الشخصية وحتدي
 البيولوجي الذي يرى أنصاره يف االجتاهاجلسماين أو العامل الوراثي أساسا، وهناك 

يعد عنصرا حامسا يف تشكيل الشخصية، وحتديد السلوك  العامل البيولوجي الذي
سواء كان سلوك سويا حبيث يصبح التكوين اجلسماين أو العامل الوراثي أساسا 

ضافة، أما ذلك يصبح الضعف العقلي املوروث مسئوال عن هلذا التقييد لإل
  .)٥٦(اجلنوح

  :يات وطرق مواجهة املشكلةجتإسترا :املبحث األول
ـوتعين جتنب األماكن واملواقف اليت يتوقع فيها : األماكن املعزولة واملغلقة: أوال

التحرش واإلنفراد فيها بالضحية أو األماكن املزدمحة أو التواجد بأشخاص 
نهم يتوقع منهم هذا السلوك وتتعلم الفتاة أن تتجنب املواصالت املزدمحة، بعي

وأن تستفيد من وجود العربات املخصصة للنساء يف الترام، وعدم الركوب 
جبوار السائق يف الكرسي األمامي وأن تنبسط إليه يف احلديث بدون داعي، 

اإلستراتيجية ومعرفة الوالدين باألماكن اليت يذهب إليها األبناء، وهذه 
  .من حاالت التحرش% ٧٥قد متنع حوايل " التفادي"
بصد حازم، ومهددة له بكلمة رادعة  وفيها تواجه املتحرش ا:  املواجهة:ثانيا

بشكل مباشر، أو تقوم بتغيري مكاا ووضعها، أو باالستغاثة وطلب املساعدة 
جية لذكاء وحسن ممن حوهلا، أو بضربه يف بعض األحيان وحتتاج هذه اإلستراتي

تقدير من الضحية، وليس هناك سيناريو واحد يصلح لكل املواقف أو 
الظروف، وهناك طرق قد تبدو ظريفة يف املواجهة تستخدمها بعض الفتيات 
مثال يف وسائل املواصالت فبعضهن يستخدمن دبوس ضد من حياول االحتكاك 

بعضهن يتعلمن ن وهي وسيلة دفاع صامته وقد تكون مؤثرة ورادعة، أو 
وسائل الدفاع عن النفس مثل الكاراتيه والتايكوندو الكنغوفو لتتمكن من 
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الدفاع عن نفسها دون احلاجة للمساعدة اخلارجية خاصة حني تضعف 
أو  السلطات األمنية أو تغيب أو تنشعل حبماية أوىل األمر عن محاية الشعب،

ية املواجهة أا رمبا  ويعيب إستراتيج؛تضعف التخوف واملروءة يف اتمع
  .)٥٧(حتدث ضجة أو فضيحة ال جتدها املرأة أو الفتاة يف جمتمعاتنا احملافظة

على األسرة أن تنشأ أوالدهن على الدين فيعرض احلالل واحلرام : دور األسرة
ومييزون بينهم، ومساعدة األبناء على الثقة بالنفس، وأن ال يشعرون بالضعف أمام 

فتهم بصفة عامة، وأن ال خيفني أن يصف البعض سلوكهن عادات الغربيني وثقا
بالتخلف والرجعية، أو بغري هذا من الصفات اليت يتعمد الغربيني على اتمعات 

وعلى األسرة التصرف حبذر واحلفاظ على هدوء األعصاب إذا تعرض )٥٨(األخرى
عم،عدم أحد أفرادها للتحرش فالذي تعرض للتحرش حيتاج إىل األمان واهلدوء والد

استسالم األهل لتأنيب الذات واللوم مما ينسيهم من هو املعتدي احلقيقي الذي جيب 
  .عدم إلقاء كافة املسئولية على املتحرش به أن ينال عقوبته،

 فإذا مل يستطيع األهل العمل مع ؛وذلك بتوفري األمان: احلفاظ على اهلدوء النفسي
 أحد من اخلارج مرشدة مثال مع التأكد أبنائهم الضحية عليهم أن يطلبوا منه إشراك

أن اخلرب لن يتجاوز إىل بقية أفراد العائلة وأن املعتدي ينال جزاءه املناسب وذلك 
يقول  تصديق املعتدى عليه قد ال إلشباع حاجة املعتدي عليها إىل املن واألخذ حبقه،

خص كل شيء ليس ألنه يكذب بل ألنه خائف فكلما كانت الثقة قوية يكون الش
أدق يف وصفه للحادث، تعليم األبناء كيفية التوجيه إىل أشخاصا آخرون 
باستطاعتهم املساعدة، عدم اام األبناء بأم أصحاب املسئولية الكاملة فليس 

حلقات حتفيظ "وحدهم هم املخطئون، دمج األبناء يف مهارات شخصية مثل 
ضع الذي مت االعتداء ، من الضروري أن خي"القرآن ـحاسب آيل، دورات تدريبية

عليها للعالج التأهيلي وتقوية اجلانب الديين والروحي لديها وتعزيزه ومساعدا 
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على تقبل وضعها وتقبل أيضا اتمع هلا حىت ال تنتهي حياا ذه الطريقة، 
والتوسع أيضا يف برامج التوعية للشباب وتشجيعهم على الزواج وتقوية اجلوانب 

قية لديهم إىل جانب معاجلة اآلثار املرتبة على التحرش للفتيات أو الدينية واألخال
 وأن ال تفرط يف هذا ؛جتماعياألطفال، وتوعية الفتاة حبقها الشرعي والديين واال

احلق مهما تعرضت لتهديدات وأن ال ختاف وتدافع عن نفسها ، وتقوم باإلبالغ 
، جيب )٥٩(رة السلطة الزائدةعند تعرضها للجرمية وعدم إعطاء األوالد داخل األس

علينا أن نعاجل املتحرش أوالً قبل أن تقع عليه العقوبة ألننا إذا عقبناه سيظل يواجه 
 ألن العامل النفسي سيظل ميارس دوره بالنسبة له والصواب هو أن يعاجل ؛التحرش

نفسيا من هذه العقدة، الفصل بني اجلنسني بني املؤسسات التعليمية لكي ال يتعرض 
  .)٦٠(أحد للتحرش والتفوق دراسيا وعدم االشتغال بأمور أخرى

  : دور األعالم يف مواجهة التحرش اجلنسي:ثايناملبحث ال
أكدت الدراسات العلمية أن املتحرشني يعانون من عدم وجود تنشئة سليمة 
منذ الصغر مؤكدة على أمهية دور اإلعالم واملدارس ألا عوامل مؤثرة يف نشأة 

ب التركيز عليها كما شددت على االهتمام بوجود وازع ديين قوي  وجي؛الطفل
لتقليص هذه الظاهرة مع ضرورة سن قانون رادع مناسب ملستوى التحرش، حيث 
إن للتحرش مستويات ودرجات وجيب حتديد عقوبة لكل درجة من درجات 
التحرش، فمن يقولون أن خالعة املرأة هي السبب وامهون ألن كل فئات اتمع 

فرخندة أن . من فتيات صغريات أو نساء كلهن يقعن فريسة التحرش، وأضافت د
اتمع العريب يرى أن املرأة مستباحة منذ القدم وهي حق للجميع كما رفضت 
أيضا تعليق أسباب التحرش على مشاعة البطالة مؤكدة أن هناك حوادث حترش 

تحرش غالبا ما يبدأ من فرخندة إىل أن ال. كثرية تقع يف جمال العمل، ونبهت د
املرتل فاألهل يتحرشون بالبنات الصغريات باإلضافة إىل أن هناك من نأمتنهم على 
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بناتنا وهم ليسوا أهلًا لألمانة كالسائق واخلادمة، ويف النهاية تؤكد أن من أسباب 
التحرش الصمت املطلق من جانب اتمع والسكوت عن هذه الظاهرة حبجة 

مؤكدة على ضرورة عدم وجود أي مربرات للصمت أو ، جتماعياالاحلرج 
 املؤمتر اإلقليمي افتتاحالتعامي عن هذه الظاهرة جاء ذلك خالل كلمة ألقتها يف 

الذي ينظمه املركز املصري حلقوق املرأة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للسكان 
كعنف ... التحرش اجلنسي "والوكالة السويدية للتنمية الدولية حتت عنوان 

م، ويأيت ٢٠٠٩ ديسمرب ١٤،١٣وذلك يف الفترة من "  وأثره على النساءاجتماعي
باعتبار التحرش اجلنسي شكالً " شارع آمن للجميع"هذا املؤمتر استكماال حلملة 

من أشكال العنف اليت تعاين منها النساء والفتيات وليس يف مصر واملنطقة العربية 
 سواء املتقدمة منها والنامية، مما دفع األمني العام فحسب وإمنا يف مجيع دول العامل

لألمم املتحدة لشن محلة عاملية ملواجهة العنف ضد املرأة باعتباره انتهاكا جسيما 
حلقوق اإلنسان عامة والنساء على وجه التحديد، كما تترتب عليه عواقب 

 مسرية التنمية ة واقتصادية وخيمة، حيث يعوق املشاركة الكاملة للمرأة يفاجتماعي
 والسياسية، كما يشكل ديدا خطريا ةجتماعيواال االقتصاديةعلى مجيع األصعدة 

على حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، يهدف املؤمتر الذي يضم قيادات 
 دولة عربية إىل فهم ظاهرة التحرش اجلنسي كأحد أشكال ١٦وناشطات من 

 وأثره على مشاركتهن يف اال العام، وتبادل  ضد النساءجتماعياالالعنف 
اخلربات والدروس املستفادة حول مواجهة لعنف ضد النساء، والتنسيق بشكل 
إقليمي من أجل حتسني التعاون بني الدول يف املنطقة العربية للحد من العنف 

 على املستوى التشريعي، فمثل هذه املناقشات تعد خطوة لتفعيل جتماعياال
 والردع، جتماعي والتشريعات يف املنطقة العربية حيث تساهم يف التغيري االالقوانني

 جتماعيـ احملور اال: يتناول املؤمتر قضية التحرش اجلنسي من ثالث حماور هي
، جتماعيواحملور القانوين إىل حمور اتمع املدين واإلعالم، سيناقش أشكال عنف اال
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 قيود على حركة النساء ومشاركتهن وكيفية مواجهة التحرش اجلنسي دون وضع
وكيفية تطبيق القوانني والتشريعات ذات الصلة، باإلضافة إىل دور اتمع املدين 
واإلعالم يف حماربة هذه الظاهرة وتنامي ظاهرة التحرش اجلنسي يف النساء مبصر، 
وأا هلم تعد قاصرة على النظرات أو الكلمات اإلباحية وإمنا امتدت إىل ملس 

ميل أند "ساد النساء بشكل إباحي من قبل املتحرشني، وذكرت جريدة أج
املتحرشون اجلنسيون جيوبون شوارع : "الربيطانية يف تقريرها املعنون بـ" جارديات

مصر، وأن عمليات التحرش اجلنسي بالسيدات يف مصر باألماكن العامة مل تعد 
ة حمددة أو بعضا جتماعياتقتصر على استهداف السيدات يف مرحلة عمرية أو طبقة 

 يهدد كيان اتمع املصري استنادا لتقرير اجتماعيمن النساء وإمنا حتول لسرطان 
املركز املصري حلقوق املرأة، وأشار التقرير إىل أن املرأة املصرية مل تعد تشعر 
باألمان أثناء سريها يف الشارع املصري إىل حد أن بعضهن يفكرن يف مغادرة مصر 

بب، إن هناك العديد من العوامل اليت تساعد على زيادة انتشار ظاهرة هلذا الس
التحرش اجلنسي يف مصر، يأيت أبرزها تفاقم مشكلة البطالة وانتشار العاطلني يف 
الشوارع باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف الزواج وغياب الوازع الديين الذي حيرم 

  .)٦١(ممارسة اجلنس خارج نطاق الزواج

  :التحرش اجلنسي وحقوق املرأة:ثاملبحث الثال
من الرجال متهمون % ٦٢يف استطالع أجراه مركز حقوق املرأة يؤكد أن 

، االستطالعبالتحرش اجلنسي بالنساء، ويتضمن أشكال التحرش اليت وردت يف 
منها اللمس والتحديق أو ترديد عبارات خادشة أو الكشف عن األعضاء التناسلية 

إن التقرير الذي أعده املركز املصري حلقوق : االستطالعويقول ....  أمام النساء
اإلنسان أصبح مشكلة حقيقية تعاين منها النساء يف اتمع املصري بصفة عامة 
وبشكل يومي، وتشكو النساء املصريات والسائحات الزائرات ملصر من تعرضهن 
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معات، ملضايقات وحترشات جنسية يف الشوارع واألماكن العامة واألسواق واجلا
بالرغم من الطبيعة احملافظة يف اتمع املصري وكاتب املقال يؤكد أن احلالة املصرية 

من الرجال % ٥٣ال اختالف بينهما وألقى ... شبيهة إىل حد كبري باحلالة الكويتية
 إن النساء يرتدين املالبس غري :املشاركني يف االستطالع باللوم على املرأة وقالوا

إن أغلب : النساء على هذا الرأي املصيب وقال االستطالعاحملتشمة ووافقت 
إن البنت اليت تلبس الضيق : املشاركني يف االستطالع يوافقون على الرأي القائل

تستحق التعرض للتحرش اجلنسي، كما قال أغلبهم أن املرأة جيب أن تكون يف 
ش بكرامة وحرية  وإذا كان من حق املرأة أن تعي؛مرتهلا حبلول الساعة الثانية مساء

فعليها أن تصنع األسباب الرئيسية من أجل هذا، فمثال نتذكر جرمية االغتصاب 
 منذ سنوات عندما حاول أحد الشباب اغتصاب شابة اإلسكندريةاليت متت يف 

طلب القاضي من الضحية الشابة متثيل ... جبوار مرتهلا، لذا ويف أثناء جلسة احملكمة
حدوث اجلرمية، وكانت املفاجأة أن مالبسها قصرية دورها ونوعية مالبسها عند 

 عند ؛جدا وجلست بالطريقة نفسها أمام القاضي مما برز معه مالبسها الداخلية
حكمت احملكمة برباءة الشاب من التهمة املسندة إليه، هذه : ذلك قال القاضي

 وأريد أن أؤكد ضرورة ختفيف )٦٢(اإلسكندريةالقضية حقيقة جرت أحداثها يف 
لألسباب املذكورة ضد من يتحرش ن "العقوبات اجلنائية لقوانني التحرش اجلنسي 

وهن يرتدين املالبس الفاضحة سواء يف اجلامعة أو أسواق املول أو يف الشوارع، أما 
من تلتزم احلشمة والوقار واألدب فالبد من تغليظ العقوبات على املتحرش ا 

  .جنسيا

نيفة وليس جرمية جنسية فقط، حيث يستخدم يعترب التحرش اجلنسي جرمية ع
املتحرش اجلنسي كوسيلة إلحلاق املعاناة الذي يسببها للضحية جراء العنف 
واإلذالل الذي يفرضه عليها إلضعافها وللسيطرة عليها والتحكم ا، ويف كل 
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 حالة اغتصاب لنساء بالغات، ١,٣دقيقة يف الواليات املتحدة األمريكية، هناك 
 يف كل ساعة يف الواليات املتحدة األمريكية، وهكذا يف كل امرأة ٧٨وتغتصب 
 امرأة ٥٦٩١٦ امرأة بالغة تغتصب يف أمريكا أي ما يعادل ١٨٧١يوم هناك 

يف كل حاالت االغتصاب خيطط هلا سابقًا % ٩٠شهريا وقد أثبتت الدراسات أن 
 أو يهدد من حاالت االغتصاب إما أن املعتدي حيمل سالحا% ٨٧إذ إنه يف 

الضحية باملوت إذا قاومته، ونتج عن الدراسة اليت أجريت يف إحدى اجلامعات 
من اإلناث اليت أجريت عليهن الدراسة إما أن % ٢٥ أن ١٩٩٨األمريكية سنة 

، ومن ناحية أخرى تبني أن اغتصاب أو تعرضن إىل حماولة لالغتصابتعرضن 
ا بإجبار النساء ملمارسة اجلنس، من رجال اجلامعة اعترفوا بأم قد قامو% ٥٠

إم سيقومون باالغتصاب إذا ما تأكدوا بأم % ٥١ويف دراسة أخرى قال 
من الرجال، % ٧٥سينجون بفعلتهم، ويف بعض اإلستبيانات األخرى تبني أن 

من النساء كانوا يشربون الكحول أو يتعاطون املخدرات قبل حادثة % ٥٥
  . االغتصاب

املؤسف يف هذا السياق أن الكثري من  :وث الشعيبالنساء ضحايا املور
املعتقدات الشعبية السائدة ال تزال تلقي بالالئمة قبل كل شيء على ضحايا 
التحرش اجلنسي من النساء مفترضة ضمنا أم يرتدين ألبسة مثرية أو يؤتني 
بتصرفات مشبوهة أو كون بكل بساطة سافرات ال يرتدين اللباس اإلسالمي 

م اليت كان من ضحاياها العديد ٢٠٠٦ من إجيابية حلوادث عام م، وإذا كاناحملتش
من النساء احملجبات فهي أا فتحت املناقشة العامة يف مصر يف شأن ظاهرة التحرش 
اجلنسي، ومسحت للعديد من منظمات اتمع املدين ومجعيات الدفاع عن املرأة 

 توعية النساء إىل بوضع اإلصبع على اجلرح اتمعي وبإطالق محالت هادفة إىل
حقوقهن وتنبيه الرجال والنساء على السواء إىل فداحة هذه املمارسات وضرورة 
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ة ختص اتمع اجتماعيالتصدي هلا على املستوى اتمعي ككل، ولكوا ظاهرة 
بأكمله وترتبط هذه الظاهرة بانتشار البطالة والتهميش بني الشباب وبتأخر سن 

جلنسي واستفحال الثقافة الذكورية وبتحلل املنظومات الزواج وبزيادة الكبت ا
واليت "  نفسكاحترم"األسرية واألخالقية الرادعة، وميكن اإلشارة هنا إىل محلة 

قام ا املركز " شارع آمن للجميع"وكذلك إىل محلة " كلمتنا"قامت ا جملة 
  .)٦٣(املصري حلقوق املرأة

  : ريعة اإلسالمية التحرش اجلنسي يف الشأثر :الفصل الثالث
   :االختالط:املبحث األول

أجرى الفقهاء لفظ االختالط على مسائل شىت واملوضوع هنا : االختالطمعىن 
اختالط الرجال والنساء، أما من حيث وضع اللغة فاالختالط لفظ له استعماالت 
عديدة تدور على أصل واحد، فمنه االختالط مبعىن التداخل ومنه اختالط الرجال 

ساء أي التداخل بينهم وكذلك يكون االختالط بضم الشيء إىل آخر فيقال بالن
خلط الشيء بالشيء خلطًا إذا ضمه إليه وقد ميكن التمييز بعد ذلك يف احليوانات، 

 من معناه اإلمتزاج فخلط الشيء :أو ال ميكن كما يف بعض املائعات، وهلذا قالوا
 ؛ خيتلط اختالطا امتزجبالشيء خيلطه خلطا وخلطه فاختلط مزجه واختلط

إختلط الليل بالتراب : واالختالط يطلق يف األعيان واملعاين ومن أمثلةالعرب قوهلم
واختلط احلابل بالنابل واختلط املرعي باهلمل واختلط اخلاثر بالزباد وتضرب يف 

  .)٦٤(استبهام األمر وارتباكه

عترفوا بذنوم خلطوا وآخرون ا: "واملعىن الشرعي ال خيتلف عن اللغوي ومنه قوله
وإن : ( أي ضموا ومزجوا وقوله١٠٢التوبة : اآلية... عمال صاحلا وآخر سيئًا

) أو ما اختلط بعظم: (أي تداخلوهم وقوله] ٢٢٠البقرة ... [ختالطهم فإخوانكم
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 اخللط هو اجلمع بني أجزاء )٦٥(أي انضم والتصق قال الراغب] ٤٦: األنعام[
مائعني أو جامدين أو أحدمها مائعا واألخر جامدا وهو الشيئني فصاعدا سواء كانا 

: يونس) [فاختلط به نبات األرض: (أعم من املزج ويقال اختلط الشيء قال تعاىل
ويقال للصديق وااور والشريك خليط، واخلليطان يف الفقه من ذلك قال ] ٢٤
ويقال ] ٢٤ص اآلية ) [وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض: (تعاىل

  .اخلليط للواحد واجلمع
اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة اإلسالمية  :حكم االختالط باألجانب

وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس وهي الدين والنفس والنسل واملال 
 وهذه الضروريات إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على )٦٦(والعقل

وت حياة ويف األخرى فوت النجاة، وفاحشة الزنا كما ذكر أهل فساد وارج وف
العلم ـ انتهت من القبح إىل الغاية فهي من أعظم الفواحش ومن أشدها خطرا 

 فهو )٦٧(على ضروريات الدين وهلذا صار حترمي الزنا جممعا عليه من العامة واخلاصة
: ل اهللا عز وجلمعلوم من الدين بالضرورة، ونصوص حترميه ظاهره مشهورة قا

والنهي عن قربان الزنا أبلغ من ) وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال(
ألن ذلك يشمل النهي عن :  ـ قال العالمة ابن سعدي)٦٨(النهي عن جمرد فعله

مجيع مقدماته ودواعيه فإن من حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه ـ ولصاحب 
ن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية كان وأل: "الظالل كلمة لطيفة يقول فيها

وال تقربوا للنهي عن جمرد االقتراب سدا للذرائع واتقاء للجاذبية اليت : التعبري
أخرج الترمذي يف سننه كتاب األدب (تضعف معها اإلرادة ـ لذلك النظرة الثانية 

قال :  بسنده عن بريدة قال٢٧٧٧ ح ٥/١٠١باب ما جاء يف نظرة املفاجأة 
يا علي ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األوىل : قال:  اهللا صلى اهللا عليه وسلرسول

ـ بعد األوىل غري املتعمدة ولذلك كان ] وليست لك اآلخرة وحسنه الترمذي
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االختالط ضرورة تتاح بقدر الضرورة ـ ولذلك كان التربج حىت بالتعطر يف 
رية واإلشارات املثرية ممنوعة الطريق حراما وكانت احلركات املثرية والضحكات املث

فهذا الدين ال يريد أن يعرض الناس للفتنة مث يكلف ... يف احلياة اإلسالمية النظيفة
. أعصام عنتا يف املقاومة، فهو دين وقاية قبل أن يقيم احلدود ويوقع العقوبات

وهو دين محاية للضمائر واملشاعر واحلواس واجلوارح وربك أعلم مبن خلق وهو 
 وصدق رمحه اهللا وقد علم من مدارك الشرع أن الشارع احلكيم )٦٩(لطيف اخلبريال

إذا ى عن حمرم منع أسبابه وما يقود إليه فالوسائل هلا أحكام املقاصد، والشريعة 
جاءت بسد الذرائع، والنهي عن الشيء ى عنه وعن الذرائع املؤدية إليه، وهذه 

ا فتحرم مطلقا وكذلك حترم إذا كانت حمتملة الذرائع إما أن تفضي إىل احملرم غالب
قد تفضي أو ال تفضي ولكن الطبع متقاضي إلفضائها وأما إن كانت تفضي أحيانا 

 ومن أعظم )٧٠(فإن مل يكن فيها مصلحة راجحة على هذا اإلفضاء القليل حرمت
مقدمات فاحشة الزنا اختالط الرجال بالنساء، قال اإلمام ابن القيم رمحه 

وقال العالمة حممد ابن )٧١ ()اختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحشو:(اهللا
إن اهللا تعاىل جبل الرجال على القوة وامليل إىل النساء وجبل النساء على : إبراهيم

امليل إىل الرجال مع وجود ضعف ولني فإذا حصل االختالط نشأ عن ذلك آثار 
السوء واهلوى يعمي ويصم تؤدي إىل حصول الغرض السيء ألن النفوس أمارة ب

 أما الواقع ففي دراسة أجرا النقابة القومية )٧٢(والشيطان يأمر بالفحشاء واملنكر
للمدرسني الربيطانيني أكدت فيها أن التعليم املختلط أدى إىل انتشار ظاهرة 

وأعمارهن أقل من ستة عشر عاما، كما أثبتت " باحلرام"التلميذات احلوامل سفاحا 
واالعتداء على الفتيات بنسب كبرية، " الزنا"ايد معدل اجلرائم اجلنسية الدراسة تز

ومن إحدى املدارس %" ٤٨"ويف أمريكا بلغت نسبة التلميذات احلوامل سفاحا 
التعليم املختلط يشجع على العالقات بني : ")٧٤(وتقول راشيل بربتشرد)٧٣("الثانوية

مل من مدارس خمتلطة ومن األوالد والبنات وإذا أحصى عدد املراهقات احلوا
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خصوصا املدارس اإلسالمية لوجدنا يف الغالب أن النسبة "مدارس بدون اختالط 
على األقل مقارنة باملدارس اليت تطبق الفصل % ٥٧يف املدارس املختلطة تكون 

ويف حني ستجد أن النسبة يف املدارس % ٥بني اجلنسني بنسبة لعلها قرب من 
أنين أعتقد أن اختالط اجلنسني يؤدي إىل عدم تركيزهم كما "اإلسالمية هي الصفر 

، هذا منوذج ملا "من الناحية الدراسية ألن اهتمامهم سيكون موجها للجنس اآلخر
يقود إليه االختالط من معاصي وخلل وال يعين عدم ذكر غريها ذكرا للعدم بل 

 كما أنه االختالط مقتض ملعاصي أخرى كزنا العني واألذن واللسان وقس عليها
هتك األعراض ومرض القلوب وخطرات النفوس وخنوثة الرجال "سبيل إىل 

وهلذا دل )٧٥(واسترجال النساء وزوال احلياء وتقلص العفة واحلشمة وانعدام الغرية
الكتاب والسنة على حترمي االختالط وعدم جوازه إال حلاجة بوجود حمرم أو من 

 معها الفتنة ختتلف باختالف احلال  يف غري سفر وفق ضوابط تؤمن)٧٦(يقوم مقامه
  .واملقام

االختالط بني الرجال والنساء حمرم ظاهر التحرمي من حيث األصل  ":واخلالصة
وبعض صوره على ما تقرر يف تعريفه نقل أهل العلم اإلمجاع على حترميها وهي 

م وحترم اخللوة بغري حمر: " بل قال بعض أهل العلم)٧٧(اخللوة ولو مبخطوبة اتفاقًا
 وهناك صور أظهر يف حترمي االختالط )٧٨(ولو حبيوان يشتهي املرأة وتشتهيه كالقرد

 تبذل -٢ اخللوة باألجنبية والنظر بشهوة إليها -١ـ: من غريها كا إذا كان فيه
 عبث وهلو ومالمسة لألبدان، كاالختالط يف األفراح -٣.املرأة وعدم احتشامها

ضح التحرمي، ملخالفته قواعد الشريعة، وقد  فهذا اختالط وا)٧٩(واملوالد واألعياد
 وهناك )٨٠(تستثىن منه صور حتت إجلاء الضرورة، من حنو ما قد يضطر إليه الطبيب

صور األصل فيها املنع، غري أا جتوز للحاجة، وفق ضوابط وشروط مضت اإلشارة 
غري إليها، كما أن هناك صورا تدخل يف املعىن اللغوي والشرعي لالختالط ولكنها 
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 على ما سبق بيانه، واألصل جوازها كاختالط النساء االصطالحيداخلة يف املعىن 
مبحارمهن، وكذلك األطفال الذين مل يظهروا على عورات النساء، ومن كان 

 مع وجود حمرم أو فاصل االختالطحنوهم، ما دام جانب الفتنة مأمونا، ومنه كذلك 
واز ألحد األحكام التكليفية األربعة  وقد ينتقل أهل اجل)٨١(معترب وإن كان فضاء

  .ملقتضى خارجي واهللا أعلم

ومع ذلك قد تقتض احلاجة خروج النساء وعندها فال حرج يف خروجهن إذا 
أمنت الفتنة وكان خروجها منضبطا بضوابط الشريعة فال خترج متطيبة وال متزينة 

زم حافتها وإذا  وال سافرة وال تزاحم الرجال يف وسط الطرقات بل تلتمتربجةأو 
احتاجت إىل الكالم مع األجانب فال ختضع بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض فمىت 
انقضت احلاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إىل أصله، أما عند احلاجة كزيارة 
األباء واألمهات وذوي احملارم وشهود موت من ذكر وحضور عرسه وقضاء حاجة 

 يقوم ا جيوز هلا اخلروج إال أن الفقهاء قيدوا ذلك ال غناء للمرأة عنها وال جتد من
، أن تكون املرأة غري خمشية الفتنة أما اليت خيشى االفتتان ا فال :بقيود من أمهها

خترج أصالً، أن تكون الطريق مأمونة من توقع املفسدة وإال حرم خروجها، أن 
 ألن متكني النساء يكون خروجها يف زمن أمن الرجال وال يفضي إىل اختالطها م

من اختالطهن بالرجال أصل كل بلية، أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام، 
جيوز اخلروج ملا حتتاج إليه املرأة من أمورها اجلائزة بشرط أن تكون بذة : قال العيين

اهليئة، خشنة امللبس كفلة الريح مستورة األعضاء غري متربجة بزينة وال رافعة 
خلروج بإذن الزوج فال جيوز هلا اخلروج إال بإذنه قال ابن حجر صوا، أن يكون ا

. وذا اضطرت املرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غري متربجة: اهليثمي
إذا استأذنكم : "ونقل ابن حجر العسقالين عن النووي عند التعليق على حديث

ه على أن املرأة ال خترج استدل ب:  أنه قال)٨٢(نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن
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من بيت زوجها إال بإذنه لتوجه األمر إىل األزواج باإلذن باخلروج من مرتله إىل 
يف :  قال أمحدجنازةماهلا منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادما أو حضور 

... طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إال أن يأذن هلا: امرأة هلا زوج وأم مريضة
اعة الزوج واجبة، والعيادة غري واجبة فال جيوز ترك الواجب ملا ليس وألن ط

 ألن يف منعها ؛بواجب، وال ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها وزيارما
من ذلك قطيعة هلما ومحال لزوجته على خمالفته وقد أمر اهللا تعاىل باملعاشرة باملعروف 

 تأمل نصوص الشريعة وجد أا راعت ، فمن)٨٣(وليس هذا من املعاشرة باملعروف
طبيعة املرأة فلم توجب عليها التكاليف اليت يكون فيها بروز وخمالطة للرجال ومن 
ذلك إجياب اجلمع واجلماعات على الرجال دون النساء ومنه فرض اجلهاد على 

لكن رمبا . )٨٤( على الرجال دون املرأةالنفقةالرجال دون النساء وكذلك فرض 
عة النساء إىل شهود ما حيضره الرجال خالفًا لألصل الذي قررته وهو دعت الشري

إما أن تكون املناسبة مما : األول:قرارهن يف البيوت غري أن يلحظ يف هذا أمرين
  .يفوت وقته وتذهب مصلحته بتأخريه كنحو شهود األعياد

ن ال يضيف إىل أن يكون حمل املأمورية واحدا، اقتضت احلكمة اإلهلية أ: الثاين
يتعدد كالطواف والسعي والرمي وغريها من أعمال احلج والعمرة، ويف كال 
األمرين مصلحة العبادة تشمل مجيع املكلفني، والعنت يلحق الناس إذا وضع هلا 
الشارع منطا يكفل عدم االختالط ومع ذلك فإن حنو هذه العبادات وضع الشارع 

  .لنساءهلا من الضوابط ما يكفل عدم امتزاج الرجال با
غض البصر  :من معاجلة اإلسالم للتحرش اجلنسي :"غض البصر ": املبحث الثاين
 اليت قصد ا صيانته من الوقوع فيما يفضي إىل معصية اهللا وارتكاب من األحكام

ما يهدم الكيان اخللقي والفضيلة، وجعل مسئولية اإلنسان عن النظر كمسؤوليته 
سمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إن ال: عن السمع والبصر، قال تعاىل
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والناس اليوم يغفلون هذه احلقيقة ويطلقون العنان للبصر، ] ٣٦: اإلسراء[مسئوال 
حىت إن الواحد منهم ال يكاد مييز بني ما يباح النظر إليه وما ميلك وأصبح املثل 

اسب عليها العني ما عليها شرع ؟ هو القاعدة املتبعة يف حني جند اإلسالم حي: القائل
قل للمؤمنني يغضوا من : [ويضع هلا حدودا جيب أن ال تتعداها بقول اهللا تعاىل

قل للؤممنات يغضضن من أبصارهن : [ ويقول)٨٥(]أبصارهم وحيفظو فروجهم
 فاآلية صرحية بغض البصر يعين صرفه عما حرم اهللا تعاىل )٨٦(]وحيفظن فروجهن

وم أنه يريد القلب تنقل إليه الصور اليت النظر إليه خمافة الوقوع يف املعصية، ومعل
حترك شهواته وإرادته ولذلك إذا غض العبد بصره كف القلب وشهوته وإرادته، 
وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته وهلذا منع النيب صلى اهللا عليه وسلم الفضل 
بن العباس رضي اهللا عنهما من النظر إىل الظعن اليت مرت به جترين ال يؤدي به 

ك إىل حترمي شهوة القلب، أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه أن الفضل بن عباس ذل
يوم النحر من  رضي اهللا عنهما ـ كان رديف رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم

مزدلفة إىل مىن فمرت ظعن جيرين، فطفق الفضل ينظر فحول رسول اهللا صلى اهللا 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا يعين أن . )٨٧("رأسه إىل الشق اآلخر عليه وسلم

،أخرج اإلمام مسلم )٨٨(منعه من النظر الذي كان منه ولو كان جائزا ألقره عليه
إن اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ

كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزىن العني النظر، وزىن 
 )٨٩("، والنفس تتمىن ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبهاللسان النطق

فهذا احلديث صريح يف أن العني تعصي بالنظر وأن ذلك زناها وقد بدأ اهللا بزىن 
العني ألنه زىن اليد والرجل والقلب والفرج، وجعل الفرج مصدقًا لذلك إن حقق 

ذي وأبو داود أن النيب الفعل أو مكذبا له إن مل حيققه، أخرج اإلمام أمحد والترم
يا علي ال تتبع النظر النظرة فإن لك األوىل : "صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي

.  فاحلديث صريح بأن النظرة األوىل جائزة وما بعدها ممنوع)٩٠("وليست لك الثانية
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وقد علم أنه يؤثر يف القلب  وقد سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نظرة الفجأة
 بصرف النظر ال بتكرار النظرة، ونظرة الفجأة هي النظرة األوىل اليت فأمر مبداواته

تقع بغري قصد من الناظر فال إمث فيها، أما إذا نظر الثانية تعمدا أمث، وكذلك إذا 
 كتكريره، وقد أرشد النيب صلى اهللا عليه وسلم من استدامةاستدام النظر ألن 

  .)٩١("إن معها الذي معها: "ته وقالابتلى بنظرة الفجأة أن يعاجلها بإتيان امرأ

والنظر أصل عامة احلوادث اليت تصيب : قال ابن القيم :احلكمة من غض البصر
اإلنسان ويف هذا قيل بأن غض البصر أيسر من الصرب على أمل ما بعده، وقال ابن 

البصر هو الباب : حفظ النظر أشق من حفظ اللسان، وقال القرطيب: مسعود
 وأعمر طريق احلواس إليه وحبسب ذلك كثر السقوط من جهته األكرب إىل القلب

ووجب التحذير منه وغضه واجب عن مجيع احملرمات وكل ما خيشى الفتنة من 
خص اهللا سبحانه وتعاىل " قل للمؤمنات: "يف قوله تعاىل: "، وقال أيضا)٩٢("أجله

في ألنه قول يك" قل للمؤمنني: "اإلناث هنا باخلطاب على طريق التأكيد، فإن قوله
وبدأ ... عام يتناول الذكر واألنثى من املؤمنني، حسب كل خطاب عام يف القرآن

فأمر سبحانه .. الغض قبل الفرج ألن البصر رائد للقلب، كما أن احلمى رائد املوت
وتعاىل املؤمنني واملؤمنات بغض األبصار عما ال حيل، فال حيل للرجل أن ينظر إىل 

 الرجل، فإن عالقتها به كعالقته ا وقصدها منه كقصده املرأة وال املرأة إىل
:  ولذا جاءت آية غض البصر يف سورة النور بعد آيات الزنا، قال القامسي)٩٣("منها

 هو أن النظر بريد الزنا ورائد الشهوة، :سر تقدمي غض األبصار على حفظ الفروج
وملا كان النظر من : "لقيموالنظر ليس حمرما بذاته وإمنا ما يؤول إليه هذا، قال ابن ا

وملا كان النظرة : " الشريعة حترميه، وقال ابن كثرياقتضتأقرب الوسائل إىل احملرم 
النظر سهام سم إىل القلب، لذلك أمر اهللا : داعية إىل فساد القلب كما قال السلف

قد :  قال ابن تيمية)٩٤("حبفظ الفروج كما أمر حبفظ األبصار اليت هي بواعث لذلك
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اهللا يف كتابه بغض البصر، وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضه عن أمر 
كغض الرجل بصره عن عورة غريه كما قال النيب صلى اهللا : الشهوة فاألول منهما

 وجيب )٩٥("عليه وسلم ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل وال املرأة إىل عورة املرأة
و غض البصر عن الزانية الباطنة على اإلنسان أن يستر عورته، وأما النوع الثاين فه

  .)٩٦(من املرأة األجنبية وهذا أشد من األول

  :فوائد غض البصر
: ويف غض البصر عدة فوائد األوىل: "١١٣/ قال ابن القيم يف روضة احملبني

ختليص القلب من أمل احلسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته فأضر شيء على 
 القلب ما يفعل السهم يف الرمية فإن مل تقتله القلب إرسال البصر والنظرة تفعل يف

جرحته وهي مبرتلة الشرارة من النار ترمي يف احلشيش اليابس فإن مل حترقه كله 
  .أحرقت بعضه كما قيل

  

  
  

  كل احلوادث مبدأها من النظـر     
  كم نظرة فتكت يف قلب صاحبها      
  واملرء مـادام ذا عـني يقلبـها       
  يسر مقلته مـا ضـر مهجتـه       

    

  ن مستـصغر الـشرر    ومعظم النار م  
  فتك السهام بـال قـوس وال وتـر        
  يف أعني الغيد موقوف علـى اخلطـر       
  ال مرحبــا بــسرور عــاد بالــضرر 

  

والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو ال يشعر، فهو إمنا يرمي قلبه، 
  :وىل من أبيات

  يا راميا بسهام احلـظ جمتهـدا        
  وباعث الطرف يرتاد الشفاء لـه     

  

  
  أنت القتيل مبا ترمـي فـال تـصب        
ــب   ــك بالعط ــه يأتي ــه إن   توق
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أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر يف العني ويف الوجه ويف اجلوارح، كما : الثانية
أن إطالق البصر يورثه ظلمة تظهر يف وجهه وجوارحه، وهلذا واهللا أعلم ذكر اهللا 

قل (عقب قوله ) وات واألرضاهللا نور السما: (سبحانه آية النور يف قوله تعاىل
وجاء احلديث مطابقًا هلذا حىت إنه مشتق من قوله ) للمؤمنني يغضوا من أبصارهم

 أورث اهللا امرأةالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن حماسن (
  .)٩٧()قلبه نورا

صحت أنه يورث صحة الفراسة فإا من النور ومثراته، وإذا استنار القلب : الثالثة
من عطر ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام : الفراسة، وقال شجاع الكرماين

املراقبة وغض بصره عن احملارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من احلالل مل 
ختطئ فراسته وكان شجاع ال ختطئ له فراسة، واهللا سبحانه وتعاىل جيزئ العبد على 

رم عوضه اهللا سبحانه وتعاىل عمله مبا هو من جنسه، فمن غض بصره عن احملا
إطالق نور بصريته فلما حبس بصره اهللا أطلق اهللا نور بصريته ومن أطلق بصره يف 

  .احملارم حبس اهللا عنه بصريته
إنه يفتح له طرق للعلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه ذلك بسبب نور : الرابعة

له بسرعة ونفد من القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق املعلومات وانكشفت 
بعضها إىل بعض ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم، وانسد عليه باب العلم 

  .وطرقه

أنه يورث قوة القلب سرورا وفرحة، وانشراحا أعظم من اللذة والسرور : اخلامسة
  .احلاصل بالنظر

  .أنه خيلص القلب من أسر الشهوة فإن األسري هو أسري شهوته وهواه: السادسة
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أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم فإن النظر باب الشهوة احلاملة على : سابعةال
مواقعة الفعل، وحترمي الرب تعاىل وشرعه حجاب مانع من الوصول، فمىت هتك 

  .احلجاب ضري على احملظور
أنه يقوى عقله ويزيده ويثبته، فإن إطالق البصر ال حيصل إال من خفة : الثامنة

  .حظته للعواقبالعقل وطيشه وعدم مال

أنه خيلص القلب من سكرة الشهوة، وركدة الغفلة، فإن إطالق البصر : التاسعة
يوجب استحكام الغفلة عن اهللا والدار اآلخرة، سكران سكر هوى وسكر مدامة 

  .)٩٨(ومىت إفاقته من به سكران.... 

ما حكم نظرة الفجأة ؟ أن يصرف بصره كما جاء يف حديث جرير ابن : مسألة"
إمنا أمره أن يصرف بصره عن استدامة النظر إىل ما وقع : اهللا، قال القرطيبعبد 

عينه عليه أول مرة، وإمنا مل يتعرض إىل األوىل ألا ال تدخل حتت خطاب التكليف 
إذ وقوعها يتأتى أن يكون مقصودا فال تكون مكتسبة فال يكون مكلفًا ا فأعرض 

ن استدامة النظر مكتسبة لإلنسان إذ قد عما ليس مكلفا به واه عما يكلف به أل
يستحسن ما وافقه بصره فيتابع النظر فيحصل احملذور وهو النظر إىل ما ال حيل 

ال تتبع : لعلي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه: ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .)٩٩(النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليس لك الثانية

  :ءنظر الرجال إىل النسا
أعين نظر الرجال إىل النساء ونظر النساء إىل : إن أجل ما حيذر من النظر

أحدمها قضاء الوطر وقيل : ألن الدواعي متوفرة فيهما على شيئني: الرجال
: الشهوة، واآلخر التناسل الذي هو اجلبلة، وكل ذلك موجود يف اجلانبني أعين

 ما تركت :ه صلى اهللا عليه وسلموهلذا املعين جاء قول: جانب الناظر واملنظور إليه
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 :، وقال صلى اهللا عليه وسلم)١٠٠(يف الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء
 وملا كان النظر بابا )١٠١("اتقوا النساء فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء"

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن [للخطر، أغلق الباب يف كتاب اهللا 
يا حممد قل للمؤمنات من أمتك يغضضن من : قال ابن جرير رمحه اهللا] فروجهن

 وقال ابن عباس ـ )١٠٢(أبصارهن عما يكره اهللا النظر إليه مما اكم عن النظر إليه
 وفيه عن )١٠٣(رضي اهللا عنه ـ يغضضن من أبصارهن عن شهوان فيما يكره اهللا

كثري رمحه اهللا يغضضن سفيان يغضضن من أبصارهن عما ال حيل هلن، وقال ابن 
فهذه اآلية : ، قلت)١٠٤(أبصارهن عما حرم اهللا عليهن من النظر إىل غري أزواجهن

العلة من حترمي النظر .مطلقة على كل حال يف أمر املرأة بغض بصرها عن الرجال
  .واألمر بغض البصر اخلوف من الفتنة وإن إنتفت الشهوة

] اب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلونوإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حج[
احلكم يدور مع علته وجودا وعدما قال ابن تيمية رمحه : والقاعدة.٥٣األحزاب 

 وإن انتفت الشهوة يبقى النظر مظنة الفتنة، واألصل أن كل ما كان سببا )١٠٥(:اهللا
ومن كرر النظر وأدامه قال إين ال أنظر لشهوة فقد : يف الفتنة فإنه ال جيوز، قال

ذب، نه مل يكن النظر إال ملا حصل يف قلبه من اللذة، وأما نظر الفجأة فهو عفو ك
وهذا القول جدير إذ عليه حديث جرير رضي اهللا عنه : قلت. إذا صرف بصره

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرين أن أصرف : قال
لنيب صلى اهللا عليه  أن ا: وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ـ)١٠٦(بصري

وسلم ـ قال له يا علي ال تتبع النظرة النظرة فإمنا لك األوىل وليست لك 
إن ما منع النظر خوف الفتنة، وألن الفتنة : "قال النووي رمحه اهللا)١٠٧(اآلخرة

 قلت وهذا )١٠٨("مشتركة فكما خياف الرجل إال فتتان ا فإا ختاف إال فتتان به
لوى "عن عبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب التعليل دل عليه الدليل 
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عنق الفضل بن عباس ملا نظر يف اخلثعمية فقال العباس يا رسول اهللا مل لويت ابن 
قال رأيت " وألمحد )١٠٩(عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما

ل على صرف شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما قال النووي رمحه اهللا ـ وفيه دلي
الفتنة عنه وعنها وفيه غض البصر عن األجنبيات وغضهن عن الرجال 

  .)١١٠(األجانب

   :اختالء الرجل باملرأة األجنبية: املبحث الثالث
ت السنة املطهرة بأن خيلو الرجل باألجنبية، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

رأة وال تسافرن امرأة ال خيلون رجل بام: "أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
.  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال خطبنا عمر باجلابية فقال)١١١()إال ومعها حمرم 

: أيها الناس إين قمت فيكم كمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا فقال
أوصيكم بأصحايب مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث يفشو الكذب حىت حيلف 

شهد الشاهد وال يستشهد أال ال خيلون رجل بامرأة إال الرجل وال يستحلف، وي
هذا الباب  : قال بدر الدين العيين يف عمدة القاري)١١٢()كان الشيطان ثالثهما

 :يذكر فيه ال خيلون رجل بامرأة اخل وهذه الترمجة مشتملة على حكمني أحدمها
يبة فحديث  عدم الدخول على املغ:عدم جواز اختالء الرجل بامرأة أجنبية والثاين

الباب يدل على احلكم األول واحلكم الثاين ليس فيه صرحيا وإمنا يؤخذ بطريق 
إال ذو حمرم وهو من ال حيل له نكاحها من األقارب كاألب واالبن : االستنباط قوله

  .)١١٣(واألخ والعم ومن جيري جمراهم
يف حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي قال القرطيب يف :وقال املباركفوري

املعىن أن دخول قريب الزوج على امرأة يشبه املوت يف االستقباح : فهمامل
 أي فهو حمرم معلوم التحرمي، وإمنا بالغ يف الزجر عنه وشبهه باملوت ؛واملفسدة

لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة إللفهم بذلك حىت كأنه ليس بأجنيب من 
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واحلرب املوت أي لقاؤه يفضي املرأة، فخرج هذا خمرج قول العرب األسد املوت 
إىل املوت، وكذلك دخوله على املرأة قد يفضي إىل موت الدين أو إىل موا 

قوله : وقال النووي)١١٤(بطالقها عند غري الزوج أو إىل الرم إن وقعت بالفاحشة
هذا استثناء منقطع " ال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم"صلى اهللا عليه وسلم 

 معها حمرم مل تبق خلوة فتقدير احلديث ال يقعدن رجل مع امرأة إال ألنه مىت كان
حيتمل أن يريد حمرما هلا " ومعها ذو حمرم"ومعها حمرم وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

وحيتمل أن يريد حمرما هلا أوله وهذا االحتمال هو اجلاري على قواعد الفقهاء فإنه 
وأخيها وأمها وأختها أو يكون حمرما له  كابنهاال فرق بني أن يكون معها حمرم هلا 

كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها يف هذه األحوال مث إن احلديث 
خمصوص أيضا بالزوج فإنه لو كان معها زوجها كان كاحملرم وأوىل باجلواز وأما إذا 

  .)١١٥( العلماءباتفاقخال األجنيب باألجنبية من غري ثالث معهما فهو حرام 

 قوله صلى اهللا عليه وسلم ال خيلون :ل صاحب الدرر السنية يف الكتب النجديةوقا
دل احلديث على منع خلوة الرجل باملرأة إال إذا : رجل بامرأة إال معها ذو حمرم

كان معها حمرم من زوج وغريه، والرجل ال خوف عليه إذا خال به رجل آخر ألنه 
الرجل، خبالف املرأة فإنه ال يؤمن ليس موضعا للمعىن الذي من أجله مييل إليه 

ال خيلون رجل بامرأة إال : عليها لقوة الداعي منه ومنها كما يف احلديث اآلخرة
فال :  وجاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية حتت عنوان اخللوة؛)١١٦(وثالثهما الشيطان

 حيل للرجل واملرأة إذا كانا أجنبيني أن خيلو أحدمها باآلخر ملا ورد يف حديث
إياكم والدخول على النساء وحديثه األخر ال خيلون رجل بامرأة "البخاري املرفوع 
 وال جتوز خلوة املرأة باألجنيب ولو يف العمل واملراد اخللوة )١١٧("إال مع ذي حمرم

املنهي عنها أن تكون املرأة مع الرجل يف مكان يأمنان فيه من دخول ثالث قال أبو 
 امرأة حرة يستخدمها وخيلو ا، ألن اخللوة باملرأة أكره أن يستأجر الرجل: حنيفة
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ال خيلون رجل بامرأة إال كان "األجنبية معصية وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اتفق العلماء على حرمة :  وقال الكاساين يف بدائع الصنائع)١١٨("الشيطان ثالثهما

رمة مطلقة، سواء خلو الرجل بامرأة ليست له زوجة وال ذات رحم حمرم وهذه احل
  .)١١٩(أمنت الفتنة أو مل تؤمن وسواء وجدت العدالة أومل توجد

وقد أوجب العلماء ي النساء عن اجتماعهن مع الرجال اجتماعا مالصقة ألن 
 وأطلقوا )١٢٠(ذلك حمرم، واستباحته كفر، وفعله مع االعتقاد بتحرميه عصيان اهللا

وان يشتهي املرأة وتشتهيه حرمة اخللوة مع الشهوة فحرموا اخللوة بكل حي
 واخللوة بشهوة لرجل مع رجل أو امرأة مع امرأة ولذلك حرموا خلوة )١٢١(كالقرد

حدثنا قتيبه بن سعيد، حدثنا )١٢٢(النساء بعضهن ببعض إذا خيف عليهن املساحقة
ليث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر أن رسول اهللا صلى اهللا 

إياكم والدخول على النساء فقال رجل من األنصار يا رسول ": عليه وسلم قال
معىن قوله : قال املهلب: قال ابن بطال) ١٢٣)(افرأيت احلمو ؟ قال احلمو املوت

احلمو املوت ـ النهي عن أن يدخل على املغيبة صهر وال غريه خوف الظنون 
يه السالم ونزغات الشيطان ألن احلمو قد يكون من غري ذي احملارم وإمنا أباح عل

: وقال صاحب شرح عمدة األحكام)١٢٤(أن خيلو مع املرأة من كان ذا حمرم منها
فسر احلمو بأنه أخو الزوج أو قريب كأبن العم وحنوه فاحلديث يدل على النهي 
عن اخللوة باملرأة األجنبية والدخول عليها دخوالً يف ريبة وذلك ألنه خياف من هذه 

ا فإن الشيطان ثالثهما كما قال النيب صلى اهللا اخللوة أن يوسوس الشيطان بينهم
أي كان الشيطان " ما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثالثهما: "عليه وسلم

يوسوس بينهما إىل أن يقرب أحدمها إىل اآلخر فيوقع بينهما شيئًا من الفاحشة أو 
لبعد  هذا هو الذي حث وحذر النيب صلى اهللا عليه وسلم على ا؛مقاربة الفاحشة

وقال اإلمام عبد الغين املقدسي يف كتابه )١٢٥(اخللوة بالنساء األجنبيات: عنه أي
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 قوله صلى اهللا عليه وسلم إياكم والدخول على :اإلفهام يف شرح عمدة األحكام
هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون حمرم اخللوة بالنساء ألن " النساء

شة، وهلذا يف احلديث يقول صلى اهللا عليه ذلك من أسباب الفتنة ووقوع الفاح
فال جيوز اخللوة باملرأة وال " ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما"وسلم ـ 

الدخول على املرأة اليت ليس عندها أحد من حمارمها ألن ذلك يفضي إىل الفاحشة 
و أخو يا رسول اهللا أفرأيت احلمو ؟ قال احلمو املوت، احلم: والتهمة ا فقيل

  .)١٢٦(الرجل الزوج وعمه وابن عمه

   عقوبة التحرش اجلنسي يف الشريعة اإلسالمية:الفصل الرابع
ـ ) ١(إن العقوبة يف الشريعة اإلسالمية ليست واحدة ولكن متنوعه فمنها 

  .عقوبة يترتب عليها كفارة فقط) ٣(التعزير ) ٢(احلدود 
  .)١٢٧( مثل ذلك الذنبهي عقوبة مقدرة متنع من الوقوع يف: تعريف احلدود
  ـ: وله عدة تعريفات منها: تعريف التعزير

  .)١٢٨(تأديب على ذنب ال حد فيه وال كفارة غالبا) ١(
لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه : (لفظ مشترك بني اإلهانة واإلكرام، لقوله تعاىل) ٢(

منعهم من العود إىل : املنع، فتعزير اتلجناة:  وقيل بل معناه)١٢٩()وتوقروه
  .)١٣٠(جلنايات، وتعزير الرسول صلى اهللا عليه وسلم منعه من املكارها

 التحرش )١٣١(فداء األميان وغريها من مجاع يف رمضان وغريه: تعريف الكفارة
اجلنسي يندرج يف باب التعزير، وليس يف باب احلدود، ألن احلدود حمصورة 

ريا، فيحال فمن حترش بإنسان ذكرا كان أو أنثى صغريا كان أو كب. ومعلومة
املتحرش إىل احملكمة الشرعية لتعزير ما جيب حبقه من عقوبة تعزيرية حسب ما يراه 

  .)١٣٢(القاضي
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  مشروعية التعزير يف الشريعة اإلسالمية:املبحث األول
واللَّاِتي يأِْتني :(فأماالكتاب،قال تعاىل:التعزير مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع

كُم فَاستشِهدوا علَيِهن أَربعةً ِمنكُم فَِإنْ شِهدوا فَأَمِسكُوهن ِفي الْفَاِحشةَ ِمن ِنساِئ
 كُما ِمناِنهأِْتياللَّذَاِن يِبيلًا وس نلَه لَ اللَّهعجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتوِت حيالْب

 إذا )١٣٣()"ضوا عنهما ِإنَّ اللَّه كَانَ توابا رِحيمافََآذُوهما فَِإنْ تابا وأَصلَحا فَأَعِر
عصت املرأة زوجها، واستصعبت على بعلها، فقد أمر اهللا تعاىل أن يبدأ الزوج 
باملوعظة مث اهلجران فإن مل ينجا فالضرب، وهو ضرب غري مربح ومجيع هذه الثالثة 

ش اجلنسي أن يعزر اجلاين هي نوع من التعزير وللقاضي عند ثبوت جرمية التحر
حبسب اجلرم صغر أو كرب، وذلك إما بتوبيخ أو ضرب أو سجن أو تغرمي مال أو 

كان النيب : عن أيب بردة رضي اهللا عنه قال: غري ذلك من أنواع التعزير، ومن السنة
 ففي )١٣٤(ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا تعاىل: يقول) ص(

لتعزير، على خالف بني أهل العلم يف كم يبلغ به ؟ والناس هذا احلديث إقرار ل
 وقد )١٣٥(متعاونون، فمنهم من يرد على الكالم، ومنهم من يرد على السوط

اختلف العلماء يف مقدار أعلى التعزير على أقوال ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
الذي يقام بفعل وقد تنازع العلماء يف مقدار أعلى التعزير : (رمحه اهللا تعاىل فقال
  ).احملرمات على أقوال

ال يبلغ يف التعزير يف كل جرمية احلد املقدر فيها، وإن زاد على حد مقدر يف : أوالً
غريها، فيجوز التعزير يف املباشرة احملرمة، ويف السرقة من غري حرز بالضرب الذي 

ند يزيد على حد القذف، وال يبلغ بذلك الرجم والقطع وهذا أحسن األقوال ع
  .شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  .ال يبلغ بالتعزير أدىن احلدود، إما أربعني وإما مثانني: ثانيا
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 وكذلك اجلرم يف التحرش اجلنسي )١٣٦(ال يزاد يف التعزير على عشرة أسواط: ثالثًا
متفاوت، فهناك جرم يردعه الكالم والزجر والتوبيخ، وهناك جرم يردعه السجن، 

  .عه السوط، وغري ذلك من أنواع التعزيروهناك جرم يرد

فقد أمجعت األمة على مشروعية التعزير يف كل معصية ليس فيها حد : "اإلمجاع"
واتفق العلماء على أن التعزير مشروع : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل

  .)١٣٧()يف كل معصية ليس فيها حد

  اإلسالميةعقوبات التعزير يف الشريعة :املبحث الثاين
أحوال الناس خمتلفة فيه، فمنهم من يرتجر بالصيحة، ومنهم من حيتاج إىل 

، ونالحظ أن الفقهاء )١٣٨(اللطمة وإىل الضرب، ومنهم من حيتاج إىل احلبس
والقانونيني متفقون باجلملة على عقوبات التعزير، فقد يكون التعزير بالتوبيخ أو 

ية أو مبصادرة املال وإتالفه، أو الفصل من باهلجر أو بالتشهري، أو بالغرامة املال
الوظيفة، أو باحلبس أو اجللد، أو ما معا، وقد تصل إىل ما هو أعلى من ذلك 
فيكون التعزير بالقتل، ومرد ذلك كله يرجع إىل القاضي الناظر أعلى من ذلك 

  .)١٣٩(فيكون التعزير بالقتل، ومرد ذلك كله يرجع إىل القاضي الناظر يف القضية

  نصوص الفقهاء يف تعزير املتحرش:املبحث الثالث
  : قوال الفقهاء رمحهم اهللا تعاىلمن أ

: فإن وطئ دون الفرج فال حد عليه ملا روى ابن مسعود رضي اهللا عنه قال: أوالً
إين وجدت امرأة يف البستان، : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 أجامعها، فاصنع يب ما شئت، فسكت عنه رسول فأصبت منها كل شيء، غري أين مل
وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي (اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهب الرجل، مث دعاه فقرأ عليه 

 ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي لَفًا ِمنزاِر وه١٤٠()الن( 
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ا معصية ليس فيها حد وال كفارة، فأشبه ضرب الناس والتعدي وعليه التعزير؛ أل
  .)١٤١(عليهم

وإن أتت املرأة املرأة أي إذا تدالكتا فال حد عليهما؛ ألنه ال يتضمن إيالجا، :ثانيا
  .)١٤٢(فأشبه املباشرة فيما دون الفرج، وعليهما التعزير

ه يف فرجها، فال حد عليها، أمكنت املرأة صغريا أو جمنونا من إدخال إصبع لو: ثالثًا
  .)١٤٣(بل تعزر

ووجه . )١٤٤(لو قذف امرأة أا وطئت يف دبرها فعليه احلد، أي حد القذف: رابعا
 أن بعض ألفاظ التحرش اجلنسي يطلقها املتحرش ويريد ؛ارتباطها بالتحرش اجلنسي

ت ا أن هذه املرأة وطئت يف قبلها أو دبرها، فإذا رفعت أمره إىل القاضي، وثب
  .عليه، فعليه حد القذف، مع أنه مل يرد القذف، وإمنا أراد التحرش

لو قذف إنسانا باملباشرة فيما دون الفرج، أو قذف امرأة باملساحقة، أو : خامسا
  .)١٤٥(رماه مبا ال يوجب احلد قذفه باللمس والنظر، فال حد عليه، وإمنا يعزر، ألنه

 والقبلة من حد الزنا، والقذف يقرب كل نوع من بابه، فيقرب اللمس: سادسا
  .)١٤٦(بغري الزنا من حد القذف

التأديب، وهو واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة : التعزير هو: سابعا
 فاالستمتاع الذي ال )١٤٧(كاالستمتاع الذي ال يوجد احلد، وإتيان املرأة املرأة

و يف حقيقته نوع من يوجب احلد، كالتقبيل والضم ومقدمات إتيان املرأة املرأة، ه
 قد تقدم أن بعض ألفاظ التحرش هي يف )١٤٨()القذف بغري الزنا: (ثامنا. التحرش
قذف، فلو ام شخص شخصا آخر أو ام امرأة يف عفتها، فهذا يف : حقيقتها

  .حقيقته حترش وقذف يف وقت واحد
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 ، وقد كان يف)١٤٩(من دخل احلمام بغري مئزر، جيلد مخس عشرة جلدة: تاسعا
السابق للناس محامات يغتسلون ا مبقابل، فمن أتى هلذه احلمامات بغري مئزر فإنه 
جيلد، وال خيفى ما يترتب على ايء للحمامات بغري مئزر من مفاسد، وخاصة 

  .للمردان
ولو وجد رجل مع امرأة، يقبل كل واحد منهما صاحبه، ومل يعلم لعله : عاشرا

  .)١٥٠(وطئها أم ال ؟ فال حد عليها
لو أن :  واملراد هنا)١٥١(لو وجد مع امرأته رجالً فإنه يعزر مبائة جلدة: حادي عشر

الزوج وجد مع زوجته رجالً، فإن هذا الرجل يعزر مبائة جلدة، وال شك أن هذا 
  .فيما دون الزنا أيي يف مقدماته أو خبلوته ا

أو يا كافر أو يا يا فاسق : وجب التعزير إذا قذف مسلما بغري الزنا فقال: ثاين عشر
خبيث أو يا سارق ألنه أذاه وأحلق به الشني وال مدخل للقياس يف احلدود فوجب 

  .)١٥٢(التعزير
ألن ا أذية ويلْحق : ويقاس على ذلك غري هذا من األلفاظ، كألفاظ التحرش

  .الشني ا
حد القذف ـ إال أن حيلف ما أراد قذفًا : إن قال يا خمنث، حد أي: ثالث عشر

  .)١٥٣(بفيؤد
ويا فاجر بفالنة حيلف ما أراد ( يا قحبة حيد أي حد القذف :إذا قال :رابع عشر

قذفًا، وكذلك يا خبيث، ويا ابن الفاسقة، والفاجر، حيلف فإن امتنع سجن وإن 
  .)١٥٤()طال سجنه ومل حيلف أدب وخلى

إن قال رأيت فالنا مع فالنة يف بيت أو على بطنها، أو قال يف حلاف : خامس عشر
أو قال رأيتك تطلب امرأة يف أثرها، أو تقبلها أو اقتحمت عليها بيتها، أو يف مقعد 
الرجل من املرأة، ال حيد بل يؤدب ألن ذلك ال يتوقف على الزنا وحيلف ما أراد 

  .)١٥٥(قذفًا
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ولو  املفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان املرأة املرأة ال حد فيها،: سادس عشر
ني حتت حلاف، ومل يعرف غري ذلك مل جنلدمها وجيب وجدنا رجالً وامرأة أجنبي
  .)١٥٦()التعزير يف هذه الصورة

  التحرش اجلنسي يف القانون الوضعي:امسالفصل اخل
يستعرض هذا اجلزء للتحرش اجلنسي من املنظور القانوين، اتساقًا من أهداف 

نها وقضية البحث األساسية واليت تسعى إىل التعرف على رأي النخبة واليت من بي
ويف البداية جتدد اإلشارة إىل أن القانون املصري . رجال القضاء ورجال الشرطة
من قانون العقوبات املصري واليت ) أ( مكرر ٣٠٦أفرد للتحرش اجلنسي املادة 

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ثالثة "جاء نصها 
 بإحدى هاتني العقوبتني كل من آالف جنية وال تزيد عن مخسة آالف جنية أو

تعرض للغري يف مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إحياءات أو تلميحات 
جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة مبا يف ذلك وسائل 

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة . االتصاالت السلكية أو الالسلكية
ة ال تقل عن مخسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيها أو بإحدى وبغرام

. هاتني العقوبتني إذا تكرر الفعل من اجلاين من خالل املالحقة والتتبع للمجين عليه
ويف حالة العودة تضاعف عقوبتا احلبس والغرامة يف حديهما األدىن واألقصى، 

رتكبت اجلرمية املنصوص عليها يف يعد حترشا جنسيا إذا ا) ب( مكرر ٣٠٦واملادة 
من هذا القانون بقصد حصول اجلاين من اين عليه على ) أ( مكرر ٣٠٦املادة 

منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب اجلاين باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال 
تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتني 

  .)١٥٧("العقوبتني
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  "اخلامتة"
  :أهم النتائج

هو كل ما يصدر من شخص آلخر، داالً : التعريف املختار للتحرش اجلنسي) ١(
  .على الرغبة يف فعل اجلنس احملرم، بشكل خيالف الدين والعرف واألنظمة

مصطلح التحرش اجلنسي ليس مصطلحا حملياً فحسب بل هو مصطلح عاملي، ) ٢(
  .م١٩٧٥ويرجح البعض ظهوره عام 

التحرش اجلنسي له صور متعددة منها التحرش باإلشارة، والقول، والفعل ) ٣(
  .والكتابة

التحرش اجلنسي عقوبته يف الفقه اإلسالمي التعزير، والتعزير خيتلف باختالف ) ٤(
  .الزمان واملكان واجتهاد القاضي، ونوع اجلرم

ألسباب أسباب التحرش اجلنسي منها ما هو قدمي، وما هو حديث، ومن تلك ا) ٥(
االختالط، وتأخري الزواج، وعدم غض البصر، وضعف الوازع الديين، واخللو 
باملرأة األجنبية، والقنوات الفضائية، واملواقع اإلباحية، والغالء الفاحش 
والبطالة، ومناوبة بعض املوظفات مع الرجال، وارتفاع املهور، واستغالل 

  .حاجة املرأة للمال أو الوظيفة، وغري ذلك

  :التوصياتأهم 
  :التوصيات على مستوى األفراد: أوالً
 تشديد الرقابة على ألعاب األطفال اليت تعلم األطفال وجترؤهم على التحرش -١

  .اجلنسي
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 تقنني ساعات التعامل مع الشبكة العاملية اإلنترنت وخاصة للصغار واملراهقني، -٢
ف الفحش إذ إن هناك ترابط بني اخللوة بأجهزة احلاسب والتعرض ملواق

  .واإلباحة، ومتابعة املواقع اليت يتم الدخول هلا
 عدم قيام األب مبداعبة األم على مرأى من األوالد أو بعضهم، وكذلك ممارسة -٣

  .احلق الشرعي، وطفل نائم بالغرف

  . احملافظة على عدم خلوة اخلدم من الرجال والنساء باألوالد-٤
نوا للمنازل إال بوجود رب األسرة أو  احلذر من دخول الرجال األجانب أيا كا-٥

  .حمرم بالبيت

 زرع مراقبة اهللا تعاىل يف نفوس األطفال، وتوجيههم املستمر وملئ فراغهم -٦
  .بالعبادة والعمل النافع

متابعة يف . ( املراقبة التامة وغري املباشرة لألوالد ـ ذكورا كانوا أو إناثًا-٧
ت اخلاصة ـ التعرف على اإلقرار األلعاب، واهلواتف النقالة ـ املفتيا

  ).واألصدقاء اخل

  :التوصيات على مستوى الدولة: ثانيا
 نشر كامريات مراقبة يف أماكن تزاحم الرجال مع النساء كاألسواق التجارية، -١

  .وامليادين املزدمحة، واملستشفيات العامة اخل 

وإقامة برامج  نشر الوعي لدى الطالب والطالبات يف املؤسسات التعليمية، -٢
موجهة لوقايتهم من التحرش واالعتداء اجلنسي، وتعليمهم املهارات الالزمة 

  .حلماية أنفسهم

  . وضع أنظمة وقوانني رادعة ملرتكيب فعل التحرش مبا يتناسب مع اجلرمية-٣
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 منع الصور اخلليعة اليت تكون على أغلفة بعض وسائل اإلعالم من الصحف أو -٤
  .االت

لرقابة على القنوات القضائية واملواقع اإللكترونية اليت تعرض بعض  تشديد ا-٥
  .املقاطع احمللة باحلياء، واليت تدعو إىل الرذيلة

 حل مشكالت اتمع االقتصادية واملعيشية لألسر الفقرية، للوقاية من -٦
 والتعرض للتحرش اجلنسي من قبل أصحاب األموال ومساومتهم االحنراف

  .على أعراضهم
  . توفري عمل للشباب وإعانتهم على الزواج لعفتهم عن الفواحش-٧

على مدار العام الحتضان الشباب والفتيات ) الشباب والرياضة( افتتاح مراكز -٨
ة والفضيلة والعلم جتماعيمللء أوقات الفراغ، لنشر القيم األخالقية واال

  والثقافة ورفع اجلهل،

 ألا سبب رئيسي للوقوع يف كثري من  حماربة املسكرات واملخدرات واإلدمان-٩
  .اجلرائم ومنها التحرش اجلنسي

 توفري فرص عمل للمرأة مبا يتناسب مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكامها -١٠
  .وطبيعة املرأة
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  فهرس أهم املصادر واملراجع
  الطبعة  اسم املؤلف  اسم الكتاب  م

حممد بن إمساعيل   صحيح البخاري  ١
  البخاري

إلميان باملنصورة ط مكتبة ا
  م١٩٩٨هـ ١٤١٩

أيب احلسني مسلم بن   صحيح مسلم  ٢
  احلجاج

عيسى احلليب حتقيق حممد 
  فؤاد 

دار احلديث القاهرة   سليمان بن األشعث  سنن أيب داود  ٣
  م١٩٨٠هـ ١٤٠٨

اجلامع الصحيح   ٤
  وهو سنن الترمذي

حممد بن عيسى أبو 
  عيسى الترمذي

دار احلديث حتقيق أمحد 
  اكر وآخرونحممد ش

حممد بن يزيد القزويين   سنن ابن ماجه  ٥
  ابن ماجه

عيسى احلليب حتقيق حممد 
  فؤاد عبد الباقي

دار احلديث القاهرة   أمحد بن شعيب النسائي  سنن النسائي  ٦
  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧

عبد اهللا بن عبد الرمحن   سنن الدارمي  ٧
  الدارمي

دار الريان القاهرة 
  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧

دار احلديث حتقيق حممد   مالك بن أنس   موطأ مالك  ٨
  فؤاد

أمحد بن حممد بن هالل   مسند اإلمام أمحد  ٩
  الشيباين

مؤسسة الرسالة حتقيق 
  شعيب األرنؤوط

 



  نور علي حممود أمحد. د          التحرش اجلنسي وعقوبته بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي     أحباث

-٣٤٩-  Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  

  الطبعة  اسم املؤلف  اسم الكتاب  م

مسند الشامني   ١٠
  للطرباين

سليمان بن أمحد أبو 
  القاسم والطرباين

مؤسسة الرسالة 
م حتقيق ١٩٨٤هـ ١٤٠٥
   عبد ايد السلقيمحدي

املستدرك على   ١١
  الصحيحني

أبو عبد اهللا احلاكم 
حممد بن عبد اهللا 

  النيسابوري

دار الكتب العلمية بريوت 
هـ ١٤١١الطبعة األوىل 

  م١٩٩٠

السنن الكربى   ١٢
  للبيهقي 

  دار الكتب العلمية بريوت   أمحد بن احلسني البيهقي 

سليمان بن أمحد أبو   املعجم األوسط  ١٣
  القاسم الطرباين

دار احلرمني القاهرة حتقيق 
  طار بن عوض اهللا

علي بن اجلعد   مسند ابن اجلعد  ١٤
  اجلوهري البغدادي

مؤسسة نادر بريوت الطبعة 
هـ ١٤١٠األوىل 
  م١٩٩٠

صحيح مسلم   ١٥
  بشرح النووي

أبو زكريا حيىي بن 
  شرق النووي

دار إحياء التراث العريب 
بريوت الطبعة الثانية 

١٣٩٢  

فتح الباري شرح   ١٦
  صحيح البخاري

أمحد بن حجر 
  العسقالين

  دار املعرفة بريوت

 



 )١٣العدد (                )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٣٥٠- Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجة األندلس لجم

  
  الطبعة  اسم املؤلف  اسم الكتاب  م

إحكام األحكام   ١٧
شرح عمدة 

  األحكام

  مطبعة السنة احملمدية  ابن دقيق العيد

التمهيد ملا يف املوطأ   ١٨
  من املعاين واألسانيد

أبو عمر يوسف بن 
 الربي عبد اهللا ابن عبد

  القرطيب

  هـ١٣٨٧عامل النشر 

معامل السنن وهو   ١٩
  شرح سنن أيب داود

أبو سليمان محد بن 
حممد ابن إبراهيم 

  اخلطايب

املطبعة العلمية حلب الطبعة 
هـ ١٣٥١األوىل 
  م١٩٣٢

حتفة األحوذي شرح   ٢٠
  سنن الترمذي

حممد عبد الرمحن 
  املباركفري

  دار الكتب العلمية بريوت

بود شرح عون املع  ٢١
  سنن أيب داود

حممد مشس احلق العظيم 
  آبادي أبو الطيب

دار الكتب العلمية بريوت 
  هـ ١٤١٥الطبعة الثانية 

حممد بن إمساعيل األمري   سبل السالم  ٢٢
  الصنعاين

 ٤مصطفى احلليب ط
  م١٩٦٠هـ ١٣٧٢

دار احلديث مصر حتقيق   حممد بن علي الشوكاين   نيل األوطار  ٢٣
طي عاصم الدين الصبا

  م١٩٩٣هـ ١٤١٣
  دار صادر بريوت  ابن منظور  لسان العرب  ٢٤
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  اهلوامش
  

  ).٣( سورة اإلنسان اآلية  )١(

  ).٦( سورة التحرمي اآلية  )٢(

  ).٢١( اآلية  سورة النور )٣(

  ]٣٦اإلسراء  [- )٤(

  ]٣٠النور  [)٥(

 ح  ٢/١١١أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املظامل باب أفنية الدور واجللوس فيهـا              )٦(
٢٤٦٥   

  ).٣٢( سورة اإلسراء اآلية  )٧(

 ٢٥٦٢ ح   ٣/٢٦ أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف التحريش بن البهائم               )٨(
ـ وأخرجه الترمذي يف سننه كتاب اجلهاد بـاب مـا جـاء يف    بسنده عن ابن عباس  

  .١٧٠٨ ح ٣/٢١٠كراهية التحرش 

  .٢٨١ ـ ٦/٢٧٩ لسان العرب  )٩(

  .٢/٣٩ مقاييس اللغة البن فارس مادة حرش  )١٠(

  .١/٣٦٧ النهاية يف غريب احلديث واألثر  )١١(

  .٢٨١ ـ ٦/٢٧٩ لسان العرب  )١٢(

  .٢٦صـ قطب حممد علي ـ التحرش اجلنسي  )١٣(

  .٢٣ سورة يوسف اآلية رقم  )١٤(

  .٥١ ـ ٣٢ سورة يوسف اآلية رقم  )١٥(

  .االعتداء الصامت على املرأة ـ نشرة غري دورية) د ت( هاشم جترا  )١٦(
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  .١٤٤ املعجم الوجيز صـ )١٧(

  .١٦مساعد إبراهيم صـ/  عوامل التحرش اجلنسي بني الطالب يف املرحلة االبتدائية )١٨(

  .٢٠٠٠ ط ٩حممد الثويين صـ/ لتحرش سألوين عن ا )١٩(

  .١٣ انظر تساؤالت التحرش اجلنسي صـ )٢٠(

 ٢٠٠٤ املطبعة الرمسية للجمهوريـة التونـسية ط         ٢٢٦ انظر الة اجلزائية الفصل       )٢١(
  .٥١صـ

  .٢٠٠٩ ط مكتبة األجنلو املصرية سنة١هبة حممد علي صـ/  اإلساءة إىل املرأة )٢٢(

فهي عدنان حبث مقـدم إىل  / قات الدولية والشريعة اإلسالمية العنف األسري بني العال   )٢٣(
  . تمع الفقه اإلسالمي١٩الدورة 

  .م٢٠٠٩ط /  تساوالت حول التحرش واالغتصاب والعطر واجلاذبية اجلنسية )٢٤(

  . انظر املرجع السابق )٢٥(

  .م١٩٩٩ ط ١٤٥ املعجم الوجيز صـ )٢٦(

ة ظهرة التحرش اجلنسي موعة من الغـالب        ة يف مواجه  جتماعي انظر دور اخلدمة اال     )٢٧(
  .٣٢صالح أمحد هاشم صـ/ اشراف د

ـ    / ة والثقافية للتحرش اجلنسي   جتماعي انظر األبعاد اال    )٢٨(  ٢٩ :٢٠مىن حممود عبد اهللا ص
  .م٢٠١٤ط العريب للمعارف القاهرة سنة

  .م٢٠٠٩ط /  تساوالت حول التحرش واالغتصاب والعطر واجلاذبية اجلنسية )٢٩(

  . انظر املرجع السابق )٣٠(

  .٢٩ انظر املصدر السابق صـ )٣١(

ـ   /  انظر التحرش اجلنسي باملرأة     )٣٢(  ط مكتبـة مـدبويل القـاهرة        ٤٦هبة عبد العزيز ص
  .هـ٢٠٠٩سنة
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ـ    / ة داخل اتمع العريب   جتماعي انظر املشكالت اال    )٣٣(  ط  ٢١١إبراهيم جابر السيد صـ
  .م٢٠١٤دار التعليم اجلامعي سنة

ـ  / تحرش اجلنسي باملرأة   ال  )٣٤(  ط مكتبـة مـدبويل القـاهرة    ٤٦هبة عبد العزيـز صـ
  .هـ٢٠٠٩سنة

ـ     /  أرقام حوادث التحرش اجلنسي تصيب األسرة بالفزع        )٣٥(  ٨سلوى عبد البـاقي صـ
  .٢٠٠٨سنة

  .١١سلوى عبد الباقي صـ/  أرقام حوادث التحرش اجلنسي تصيب األسرة بالفزع )٣٦(

  .١٠، ٩ املصدر السابق صـ )٣٧(

 ط دار   ٢٧٧إبراهيم حـابر الـسيد ص     / ة داخل اتمع العريب   جتماعي املشكالت اال   )٣٨(
  .م٢٠١٤التعليم اجلامعي سنة

  .٢١٤ة داخل اتمع العريب صـجتماعي املشكالت اال )٣٩(

  .٢٠، ١٠مسيحة حممود غريب صـ/  التحرش اجلنسي خطر يواجه طفلك )٤٠(

جمموعة بإشراف األستاذ الدكتور    / تحرش اجلنسي ة يف مواجهة ال   جتماعي دور اخلدمة اال    )٤١(
  .٣٤صالح هاشم صـ

  .٢٠٠٨حممود علي قطب سنة/  التحرش اجلنسي )٤٢(

  . املصدر السابق )٤٣(

  . املصدر السابق )٤٤(

  .٢٠٠٨ التحرش اجلنسي  )٤٥(

 ـ وانظر أشكال التحرش الواقـع   ٢٠٠٨حممود علي قطب /  انظر التحرش اجلنسي )٤٦(
عالء عبـد احلفـيظ اـايل       / جلامعات األردنية احلكومية واخلاصة   على الطالبات يف ا   

  .١٧، ١٦صـ
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  .٢٠٠٨ التحرش اجلنسي حممود علي قطب  )٤٧(

  .١٩ انظر إشكال التحرش الواقع على الطالبات صـ )٤٨(

جملة األمن  /  نظرة إىل جرمية التحرش اجلنسي معناها وصورها وأخطارها حملمود السيد           )٤٩(
  ).٢٠٠٧( ـ ١٩٤٩سنة  ل١٩٧العام العدد 

جملـة  /  انظر نظره إىل جرمية التحرش اجلنسي معناها وصورها وأخطارها حملمود السيد            )٥٠(
  .م٢٠٠٧ ـ ١٩٤٩ لسنة ١٩٧األمن العام العدد 

ـ  /  العنف ضد املرأة يف مصر      )٥١(  ط مركز احملروسـة  ١٥٣، ١٥٢أمحد زكي وآخرون ص
ة يف مواجهـة ظـاهرة      جتماعيال، دور اخلدمة ا   ٢٠٠٧للنشر واخلدمات الصحية سنة   

  .٤٣ ـ ٤١التحرش اجلنسي صـ

  . ندوة حول جرمية التحرش اجلنسي، طلعت رضوان جملة الزهور )٥٢(

ودور اخلدمـة   . خدجية بن قنة، حلقة تلفزيونية للنساء فقط      /  التحرش اجلنسي باملرأة      )٥٣(
ـ     . د/ ة يف مواجهة ظاهرة التحرش اجلنسي     جتماعياال ، ٤٤٦صالح أمحد هاشـم صـ

  .٤٧صـ

  . انظر التحرش اجلنسي باملرأة حلقة تليفزيونية خلدجية بن قنة برنامج للنساء فقط )٥٤(

 اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف مصر نشرت على املوقع التايل مت اإلطالع               )٥٥(
  م ١/٥/٢٠٠٩عليها يف يوم 

www.Arabivat.com/froums/printthread.php?s 
 ط  ٣٥مىن حممود عبـد اهللا صـفحة        / ة والثقافية للتحرش اجلنسي   جتماعي األبعاد اال   )٥٦(

  .م٢٠١٤املكتب العريب للمعارف القاهرة 

  .٥٠ة يف مواجهة ظاهرة التحرش اجلنسي صـجتماعي اخلدمة اال )٥٧(

  . املرجع السابق )٥٨(

 

http://www.Arabivat.com/froums/printthread.php?s
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)٥٩(  com.a3ts.www ة يف مواجهة ظـاهرة  جتماعيمة اال ـ نقال عن كتاب دور اخلد
  .٥٢ ـ ٥١التحرش صـ

)٦٠(  com.fecabook.www ة يف مواجهة جتماعي ـ نقال عن كتاب دور اخلدمة اال
  .ظاهرة التحرش اجلنسي

  .٥٥ ـ ٥٣ة يف مواجهة ظاهرة التحرش اجلنسي صـجتماعي دور اخلدمة اال )٦١(

  .٦٤ ـ ٦٢ة يف مواجهة ظاهرة التحرش اجلنسي صـجتماعيخلدمة اال دور ا )٦٢(

 ٧٣ ـ  ٦٥ة يف مواجهة ظاهرة التحـرش اجلنـسي مـن ص   جتماعي دور اخلدمة اال )٦٣(
  .بتصرف

 ـ ولسان العرب البن منظور مـادة   ٧ ـ  ١/٦ انظر االختالط بني الواقع والتشريع  )٦٤(
 ط  ١/١٧٧يومي مادة خلـط      ط دا صادر بريوت واملصباح املنري للف       ٧/٢٩١خلط  

  .املكتبة العلمية

ـ    /  مفردات غريب القرآن    )٦٥(  واالختالط بـني    ١٥٥الراغب األصفهاين كتاب اخلاء ص
  .٨ ـ ٧الواقع والتشريع 

  .١/٣١ املوافقات للشاطيب  )٦٦(

  .٣/١٥ ـ واموع شرح املهذب ١/٢٦٤ أحكام القرآن للجصاص  )٦٧(

  .٣٦٩ تفسري اجلاللني صـ )٦٨(

نظر يف ظالل القرآن الكرمي سورة األنعام قوله تعاىل وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها       ا  )٦٩(
  .وما بطن

  . ٦/١٧٣الفتاوى الكربى لإلمام ابن تيمية  )٧٠(

  .٣٢٦ انظر الطرق احلكمية صـ )٧١(

  .١٠/٣٥ ـ واموع شرح املهذب ٣ رسالة بعنوان حكم االختالط صـ )٧٢(
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فهد بن عبد العزيز ـ جملة اجلندي / يف التعليم مفسدة أخالقية مقالب بعنوان االختالط  )٧٣(
  .هـ١٤٢٢ سنة١٠٥املسلم العدد 

  . أسلمت وأمست نفسها عائشة )٧٤(

  .٩٨ ـ ٩٧ حراسة الفضيلة صـ )٧٥(

  .٢/٥ انظر تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق للزيلعي  )٧٦(

  .١٩/٢٦٩ املوسوعة الفقهية  )٧٧(

  .٥/٢٤٩ الفتاوى الكربى  )٧٨(

  .٢/٢٩٠ املوسوعة الفقهية  )٧٩(

  . املرجع السابق بتصرف )٨٠(

  .١/١٥ انظر اإلختالط بني الواقع والتشريع  )٨١(

 أخرجه البخاري يف صحيحة كتاب اآلذان باب خروج النساء إىل املـساجد بالليـل                )٨٢(
  .٨٦٥ ح ١/١٤٣والغلس 

  .٢/٣٤٧ر  ـ وانظر فتح الباري البن حج١٠٩ ـ ١٩/١٠٧ املوسوعة الفقهية  )٨٣(

  .٢٢ ـ ١/٢١ ـ واالختالط بني الواقع والتشريع ١/٣١ املوافقات للشاطيب  )٨٤(

  .٣٠ سورة النور اآلية  )٨٥(

  .٣١ سورة النور اآلية  )٨٦(

 ٢/٨٨٦ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احلج باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم                )٨٧(
  .١٢١٨ ح ٨٩١ـ 

  .٤٨ حباسة البصر صـ انظر أحكام النظر يف أحكام النظر )٨٨(

 ح  ٤/٢٠٤٦ مسلم يف صحيحه كتاب القدر باب قدر ابن آدم حظه من الزىن وغريه                )٨٩(
٢٦٥٧.  
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 ٢٧٧٧ ح   ٥/١٠١ الترمذي يف سننه كتاب األدب باب ما جاء يف نظـرة املفاجـأة                )٩٠(
  .وحسنه الترمذي

سه إىل   أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب النكاح باب ندب من رآى امرأة فوقعت يف نف               )٩١(
  .١٤٠٣ ح ٢/١٠٢١أن يأيت امرأته 

  .١٢/٢٢٣ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٩٢(

  .١٢/٢٢٦ اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )٩٣(

  .٣/٣٧٤ تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٩٤(

 ح  ١/٢٦٦ أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احليض باب حترمي النظر إىل العـورات               )٩٥(
٣٣٨.  

  .١٥/٤١٤وى البن تيمية  جمموع الفتا )٩٦(

  . ١٢٩٤٦ ح ٨/١٣٢جممع الزوائد كتاب األدب باب غض البصر  )٩٧(

  .١٥/٤٢٦ جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  )٩٨(

 واحلديث تقدم خترجيه ـ وهـو يف   ٥/٤٨٢ انظر املفهم شرح صحيح مسلم للقرطيب  )٩٩(
  .الصحيح

 أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرقاق باب أكثر      )١٠٠(
  .٢٧٤٠ ح ٤/٢٠٩٧النساء وبيان فتنة النساء 

  .١/٣٦٣وانظر أحكام النظر . ٢٧٤٢ ح ٤/٢٠٩٨ املصدر السابق  )١٠١(

  .١٨/١١٧ تفسري ابن جرير  )١٠٢(

  .٨/٢٥٧٢ تفسري ابن أيب حامت  )١٠٣(

  .٣/٢٨٤ تفسري القرآن العظيم البن كثري  )١٠٤(

  .١٥/٤١٥ل ابن تيمية  جمموع كتب ورسائ )١٠٥(
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 ح  ٥/١٠١ أخرجه الترمذي يف سننه كتاب األدب باب ما جاء يف نظرة املفاجـأة                )١٠٦(
٢٧٧٦.  

  . تقدم خترجيه )١٠٧(

  .١٠/٩٦ صحيح مسلم بشرح النووي  )١٠٨(

ح ٢٢٤ ـ ٣/٢٢٣ أخرجه الترمذي يف سننه كتاب احلج باب أن عرفه كلها موقف  )١٠٩(
٨٨٥.  

  .٨/١٩٠ صحيح مسلم بشرح النوي  )١١٠(

أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد باب مـن اكتتـب يف اجلـيش                - )١١١(
   ١٣٤١وكذا أخرجه مسلم يف صحيحه برقم   ـ٣٠٠٦ ح ٢/٢٦٠

 ٢١٦٥ ح  ٤/٤٦٥أخرجه الترمذي يف سننه كتاب الفنت باب يف لزوم اجلماعـة             - )١١٢(
  .هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال أبو عيسى

  .٣٠/١٧قاري شرح صحيح البخاري للعيين  انظر عمدة ال )١١٣(

  .٤/٢٨١ حتفة األحوذي شرح سنن الترمذي  )١١٤(

 ط دار التراث العـريب بـريوت ط الثانيـة        ٩/١٠٩ صحيح مسلم بشرح النووي       )١١٥(
  .١٢٩٢سنة

  .٢٣/٤٠ انظر الدرر السنة  )١١٦(

  .٢/٦٩ املوسوعة الكويتية  )١١٧(

  .٨/١٠٧ املوسوعة الفقهية  )١١٨(

  .٥/١٢٥ع الصنائع  انظر بدائ )١١٩(

  .١١/٢٣٨ املعيار املعرب  )١٢٠(

  .١٦ ـ ٥/١٥ وكشاف القناع ٨/٣٠، واإلنصاف ٥/١٥٣ الفروع  )١٢١(
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  .٤/٣٧٨ ـ وإعالم املوقعني ٢/١٢١ اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  )١٢٢(
 البخاري يف صحيحه كتاب النكاح باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم              هأخرج - )١٢٣(

 وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الـسالم        ٥٢٣٢ ح   ٣/٣٨١املغيبة  والدخول على   
 ـ حدثنا قتيبة بـن   ٢١٧٢ ح ٤/١٧١١باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها 

وأخرج الترمذي يف سننه كتاب الرضاع باب ما جاء يف كراهيـة  .به وبلفظه ... سعيد  
به وقال أبو ... . ـ حدثنا قتيبة بن سعيد  ١١٧١ ح ٣/٤٦٥الدخول على املغيبات 

 .عيسى هذا حديث حسن صحيح

  .٣٥٩ ـ ١٣/٣٥٨ شرح صحيح البخاري البن بطال  )١٢٤(
  .٦٠/٣٠عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربيل /  انظر شرح عمدة األحكام )١٢٥(
 ط مؤسـسة    ١/٦٣١عبد الغين املقدسـي     /  انظر األفهام يف شرح عمدة األحكام       )١٢٦(

  .طاينسعيد بنعلي القح/ اجلريسي حتقيق د
 املطلع على ألفاظ املقنع، حممد بن أيب الفتح البعلي، حقيقة حممود األرناؤوط وياسني               )١٢٧(

  ).٤٥٢(اخلطيب 
  ).٢٥٠(سعدي أبو حبيب، /  القاموس الفقهي لغة واصطالحا، د )١٢٨(
  ).٩( سورة الفتح اآلية  )١٢٩(
  .)١٢/١٢٢( الذخرية، أمحد بن إدريس القرايف، حتقيق حممد بو خبزة  )١٣٠(
  .٣/٨٠١ الدر النقي يف شرح ألفاظ اخلرقي ج  )١٣١(
  ).١/٢٠٤( املوسوعة اجلنائية اإلسالمية، سعود بن عبد العايل العتييب  )١٣٢(
  .٥/١٦٨ اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد القرطيب  )١٣٣(
  .٦٨٤٨ حديث رقم ١٧٤/ ٨ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج )١٣٤(
  .٤٨٤/ ٨خاري ج فتح الباري شرح صحيح الب )١٣٥(
  ).٣٥/٤٠٥( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١٣٦(
   ).٣٥/٤٠٢( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١٣٧(
  ).٥/٣٣٠( شرح فتح القدير  )١٣٨(
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العفو عن العقوبة   ) ٧٢( ينظر الفقة اجلنائي املقارن بني الشريعة والقانون أمحد موايف            )١٣٩(

  .٤٨٧ الكرمي الزيد زيد عبد/ يف الفقه اإلسالمي د
/  ج١١٠٢احلديث يف سنن سعيد بن منصور حديث رقـم  ) ١١٤( سورة هود آية     )١٤٠(

انظر إرواء الغليل يف ختريج أحاديـث منـار         .  وقال عنه األلباين حديث صحيح     ٣٦١
  .٢٣/ السبيل ج

  ).٢٦/٢٨٢( املقنع، والشرح الكبري  )١٤١(
  ).٢٦/٢٨٣( املقنع، الشرح الكبري  )١٤٢(
  ).٢٦/٣٠١(ح الكبري البن قدامة  الشر )١٤٣(
  ).٢٦/٣٧٤( الشرح الكبري عبد الرمحن بن قدامه  )١٤٤(
  ).٢٦/٣٧٥( الشرح الكبري عبد الرمحن بن قدامه  )١٤٥(
  ).٥/٣٣٥( شرح فتح القدير البن اهلمام احلنفي  )١٤٦(
  ).٢٦/٤٤٧( املقنع عبد اهللا بن أمحد بن قدامه  )١٤٧(
عبد الرمحن بن حممد بن قدامـة       : امة، والشرح الكبري   املقنع عبد اهللا بن أمحد بن قد        )١٤٨(

)٢٦/٤٤٧.(  
  .٢٦/٤٥٤ اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  )١٤٩(
  ).٢٦/٢٨٣( الشرح الكبري عبد الرمحن بن حممد بن قدامة  )١٥٠(
  ).٢٦/٤٥٩(علي بن سليمان املرداوي /  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  )١٥١(
  .٥/٣٣٣بن اهلمام احلثعي  شرح فتح القدير ال )١٥٢(
  .١٢/٩٣ الذخرية أمحد بن إدريس القرايف  )١٥٣(
  .١٢/٩٦ الذخرية أمحد بن إدريس القرايف  )١٥٤(
  .١٢/٩٧ الذخرية أمحد بن إدريس القرايف  )١٥٥(
  .١٠/٩١ روضة الطالبني وعمدة املفتني حيىي بن شرف النووي  )١٥٦(
  . مقرر ب٣٠٦ مكرر أ، ٣٠٦ قانون العقوبات املصري املادة  )١٥٧(
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  اامع الفقهية بني االتفاق واالختالف
  صور من املعامالت الربوية املعاصرة

  إميان أمحد خليل.د
 اإلمارات –أستاذ مساعد جامعة زايد 
  العربية املتحدة

  :املقدمة
 اهللا ورضى اهللا، عبد بن حممد اهللا، رسول على والسالم والصالة هللا، احلمد

  :وبعد وااله، ومن أصحابه عن
 الفقهية اامع ظاهرة والفقه التشريع جمال يف املعاصرة اإلجنازات أفضل فلعل

 جدة، يف اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق) اإلسالمي الفقه جممع:(مثل املتخصصة،
 البحوث وجممع مكة، يف اإلسالمي العامل رابطة عن املنبثق اإلسالمي الفقه وجممع

 ومؤسسات اإلسالمية، للبنوك التابعة الشرعية الفتوى وهيئات مصر، يف اإلسالمية
 يف واملراجعة احملاسبة وهيئة الربكة، دلة وندوات العامل، دول كافة يف الزكاة

 ومعاجلة جديد من االجتهاد جذوة إحياء يف األثر كبري هلا كان واليت البحرين،
  .سنة وال كتاب من نص فيها يرتل مل اليت والنوازل املعاصرة املشكالت

 الفقه نوازل دراسة على تقتصر مل أا اامع هذه مييز ما أجل من ولعل 
 يف توسعت بل واألحوال، الظروف تغري أو املكان وحادثات الزمان تطور ومعاجلة
 العقدية املسائل لتشمل البدائل، وإجياد والقرارات التوصيات خالل من جماالا

 والطفل املرأة "إلنسانا وحقوق مواجهته وكيفية واإلرهاب الفكرية واملستجدات
 املسلمة وغري املسلمة األقليات تناول وكذا بل ،......."واملساجني، واملسنني
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 الفقه أصول عن الفض الدويل، والتحكيم والقانون واالقتصاد الطب ومعضالت
 لوال االنضباط من القدر هذا على تكون أن االجتهادات هلذه كان وما. والتشريع
 اهللا صلى- النيب عن روي فيما املتجسدة اامع هذه اتبعتها اليت الراسخة املنهجية
 رسول يا قلت:" قال - وجهه اهللا كرم- علي عن احلنفية بن حممد عن -وسلم عليه
 الفقهاء تشاورون قال تأمرنا فما ي، وال أمر بيان فيه ليس أمر بنا نزل إن اهللا،

 الطريق هي الفقهاء شورى أن يف شك وال، "خاصة برأي فيه تقضوا وال والعابدين
 االقتصادية واملستجدات الصناعية والطفرات املعاصرة النوازل ملواجهة السديد

 الفردي االجتهاد أن هذا يعين التكنولوجية،وال والتطورات السياسية واملشكالت
 يف عليه يعول الذي املتني األساس هو إمنا احلاضر، عصرنا يف دور له عاد ما

 إن بل والفقهية، العلمية جمتهديه مبكانة تقاس اجلماعي الجتهادا وقوة. االجتهاد
  .مهارم وتطوير اتهدين لتدريب حماضن تعد اامع هذه

 شأنه من الذي النجاة طوق هي والعابدين الفقهاء شورى أن فيه الشك ومما
 الفضائية القنوات بعض تروجه ما أو الشاذة الفتوى عبث من األمة حيمي أن

 مذهب يف أنفسهم حيصرون الذين اتهدين من حىت أو األهواء وأصحاب هةاملشبو
 كيد لرد السبيل األحكام،وهي على وتأثريه الواقع فقه عن متغافلني بعينه

  .التحرر مدعي من وأتباعهم واملستغربني املستشرقني

 جذوة إلحياء ومتنوعة متعددة بأدوار تقوم الفقهية اامع أن يف ريب وال
 متابعتها خالل من اجلماعي، الفقهي التفكري وجتديد الفقه، وإنعاش هاد،االجت

 العلم ومسائل العصر، نوازل يف والفتيا لالجتهاد املعاصرة،والتصدي للمشكالت
 عن الهلا،فض املناسبة الشرعية لألحكام واستنباط هلا حلول عن وقضاياه،والبحث

 الفقهية للمصطلحات اامع وضعو ونشره، وحتقيقه بتنقيحه الفقهي التراث إحياء
 فقهية موسوعة وإصدار العجمة، فيه سادت عصر يف للناس وتقريبه الفقه لتيسري

 



  إميان أمحد خليل. د     "صور من املعامالت الربوية املعاصرة"اامع الفقهية بني االتفاق واالختالف      أحباث

-٣٦٣-  Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 جتلية  أدوار من اامع هذه به تقوم ما أجل من ولعل. أجنبية لغات إىل وترمجتها
 املضللة الفكرية االستعمارية اهلجمات مبواجهة يشوبه ما كل من اإلسالمي الفكر
  . رسةوالش

 التشريعي النظري  اجلانب على تقتصر ال األدوار هذه أن بالذكر اجلدير ومن
 جممع ا قام اليت األدوار إىل االلتفات ويكفي"العملي، اجلانب إىل تتعداه وإمنا

  إىل األنظار لفت ويف اإلسالمية، املصارف إلنشاء التمهيد يف اإلسالمية البحوث
 ويشبه اإلسالمية، الشريعة مبادئ من عملة آليات يستمد مصريف نظام  قيام إمكان
 Islam Ideology باكستان، يف اإلسالمي الفكر جممع به قام ما الدور هذا

Council عن وذلك ربوي، ال اقتصاد إىل الباكستاين  االقتصاد تطوير اجتاه يف 
 اخلطوط برسم واملتعلق الشهري تقريرها قدمت اليت اللجنة  هذه تشكيل طريق

 كذلك ،)١("ربوي غري اقتصاد إىل الباكستاين االقتصاد لتحويل الالزمة عمليةال
 مشتركة إسالمية سوق إنشاء حماولة يف اإلسالمي املؤمتر منظمة به تقوم الذي الدور

 واألوراق املالية، األسواق حول ودراساته اإلسالمي الفقه جممع بقرارات مستعينة
  . اإلسالمية السوق إلقامة الشرعية والتطبيقات املالية

 وهيئات ومؤسسات الفقهية اامع اتفاقات مجلة عنه متخضت ما أعظم ولعل
 والعاصم األمة هلذه اجلامع اهلداية خط متثل واليت القيمة الفقهية الثروة هذه الفتوى

 كَانَ:"تعاىل قال سواء، حد على والفروع األصول يف  املذموم االختالف من هلا
اسةً النةً أُماِحدثَ وعفَب اللَّه نيِبيالن ِرينشبم نِذِرينملَ وأَنزو مهعم ابالِْكت قِبالْح 
كُمحِلي نياِس با النلَفُوا ِفيمتاۚ ِفيِه اخملَف وتِإلَّا ِفيِهَ اخ الَِّذين وهِد ِمن أُوتعا بم 
مهاَءتج اتنيالْب يغاب مهنيىۖ بدفَه اللَّه وا الَِّذيننا آملَفُوا ِلمتِفيِه اخ ِمن قِبِإذِْنِه الْح 

ۗاللَّهِدي وهن ياُء مشاٍط إىل يِقيٍم ِصرتس٢١٣: البقرة،آية سورة من"م.  
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 ملا لكفتها امعية االتفاقات  هذه  سوى  فضل  من  اامع هلذه يكن مل ولو
 على األمة وحدة وهي أال اهللا توحيد بعد الشريعة مقاصد أعظم حتقيق مزية من هلا

إنَّ هِٰذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ":تعاىل قال الغراء، الشريعة ومقتضيات الدين ثوابت
 وِإنَّ هِٰذِه" :،  وقال جل يف عاله٩٢: من سورة األنبياء آية"  ربكُم فَاعبدوِن

  .٥٢: من سورة املؤمنون،آية"أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاتقُوِن

* *  
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  : اهلدف من البحث
لذا فقد خصصت هذا البحث لبيان بعض ما اتفقت عليه اامع الفقهية من 
قرارات خاصة بالربا يف صوره اجلديدة واملعاصرة، وحترير النظر فيما اختلفت فيه، 

 أدلتهم  اليت استدلوا ا، كما ألقيت الضوء على بعض املسائل األصولية وبيان
  . ذات الصلة باالتفاق واالختالف واألحكام املترتبة عليها

  :املنهج
اعتمدت يف هذه الدراسة علي طائفة من املناهج البحثية؛ فاستخدمت املنهج 

سألة واإلحاطة ا، النقلي لإلحاطة بأقوال السابقني واملعاصرين جلميع جوانب امل
وعرجت علي املنهج االستنباطي الذي يقوم علي إحكام العالقة االستداللية بني 
األصل وما يتفرع عنه؛ فال تصبح النتائج جمافية للمقدمات، وكذلك اعتمدت 
املنهج التحليلي مث النقدي والترجيحي لتحرير نقاط اخلالف يف املسألة الواحدة 

  .  وترجيح بعضها علي بعض
  .يتكون هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة: خطة البحث

 وخطة دراسته، يف املتبع واملنهج وأمهيته، املوضوع فكرة إىل إشارة وفيها: املقدمة
  .حبثه

  :مطالب ثالثة وفيه التعريفات،: األول املبحث
  اجلماعي االجتهاد تعريف:األول املطلب
  جلماعيا االجتهاد مشروعية: الثاين املطلب
  الرئيسية الفقهية باامع التعريف:الثالث املطلب

 :مطالب ثالثة أيضا وفيه أصولية، مسائل: الثاين املبحث
   الواحدة املسألة يف واختالفها الفقهية اامع اتفاق يف: األول املطلب
   وامعي اجلماعي االجتهاد يف واخلطأ الصواب: الثاين املطلب
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  امعي االجتهاد تغري: الثالث املطلب
 من صور،الفقهية اامع قرارات يف واالختالف االتفاق مواضع :الثالث املبحث

  :مطالب أربعة يف وجاء الربوية، املعامالت
   الربا تعريف:األول املطلب
   الربا حترمي  أدلة :الثاين املطلب
  :ئدةبفا املصريف التعامل بشأن اامع فتاوى عليه اتفقت ما: الثالث املطلب
  الديون على الفوائد حرمة:األوىل املسألة
   إسالمية مصارف قيام وجوب: الثانية املسألة
   واإلنتاجية االستهالكية القروض حرمة: الثالثة املسألة
  اإلسالمي الفقه عليه استقر ما وهذا حرام، وكثرية الربا قليل:  الرابعة املسألة
  :مسألتان يهوف اامع، عليه اختلفت ما: الرابع املطلب
  لضرورة أو حلاجة بالربا اإلقراض حكم: األوىل املسألة
 وحنوه كالربا باحملرمات أحيانا تتعامل شركات يف اإلسهام حكم: الثانية املسألة

  مشروعة األساسية أنشطتها أن من بالرغم
  .البحث هذا من إليها توصلت اليت النتائج أهم وفيها: اخلامتة

  ..املراجع فهرس
 عليه باهللا، إال توفيقي وما الصاحلات، تتم بنعمته الذي العاملني، رب هللا واحلمد

  .أنيب وإليه توكلت،
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  األول املبحث
  التعريفات

   :اجلماعي االجتهاد تعريف :األول املطلب
 يف والتحاور التشاور، يف جهدهم غاية ليبذلوا املسلمني من اتهدون جيمع أن

- اهللا رسول سنة أو اهللا، كتاب من صريح نص فيها يرد مل اليت النوازل من نازلة
 اجلميع باتفاق النازلة هذه يف الشرعي احلكم إىل للوصول -وسلم عليه اهللا صلى

  .أغلبهم أو

  اجلماعي االجتهاد مشروعية:الثاين املطلب
  .الشورى سورة - ٨٣ آية" بينهم شورى وأمرهم " تعاىل قال :الكرمي القرآن -١

 ويشمل اللغوي، املعىن عليه مادل وهو عام: األول انمفهوم هلا والشورى
 عليه اهللا صلى- اهللا رسول قال والعبد، واملرء واألنثى والذكر والصغري الكبري
 امرؤ يهلك لن: "أيضا وقال ،)٢("عليه فليشر أخاه أحدكم استشار إذا: "-وسلم
 من املستفادة العاملني شورى وهو) خاص مفهوم: (الثاين واملفهوم. )٣("املشورة بعد

 يا قلت: قال - عنه اهللا رضي- علي عن- املسيب بن سعيد رواه الذي احلديث
 له امجعو: قال سنة، منك فيه متِض ومل القرآن، فيه يرتل مل بنا يرتل األمر اهللا رسول
  .)٤(واحد برأي فيه تقضوا وال بينكم، شورى فاجعلوه املؤمنني، من العاملني

 قلت: قال-وجهه اهللا كرم- علي عن احلنفية بن مدحم عن: "النبوية السنة-٢
 تشاورون: قال تأمرنا فما ي، وال أمر بيان فيه ليس أمر بنا نزل إن اهللا رسول يا

 اهللا صلى- الرسول وحديث ،)٥("خاصة برأي فيه تقضوا وال والعابدين، الفقهاء
 بالسواد يكمفعل اختالفا رأيتم فإذا ضاللة، على جتتمع ال أميت إن: "وسلم عليه
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 والعلم الفقه أهل هم العلم، أهل: اجلماعة وتفسريه: عيسي أبو قال ،)٦("األعظم
 العلم أهل هم األعظم السواد أن االعتصام يف الشاطيب رجح وقد.واحلديث
  .)٧(واالجتهاد

  :الرئيسية الفقهية باامع التعريف: الثالث املطلب
 وهو اإلسالمية، اامع أقدم وهو: القاهرة يف اإلسالمية البحوث جممع: الأو

/ هـ١٣٨١ عام العلماء كبار مجاعة حمل لتحل أسست تنظيمية مؤسسة أول
 اإلسالم، علماء كبار من عضوا مخسني على يزيد ال أعضائها عدد م،١٩٦١
 غري من العشرين على يزيد ال عدد بينهم من اإلسالمية،ويكون املذاهب ميثلون
 ال مناسب عدد امع أعضاء بني من يكون أن على ية،العرب مصر مجهورية مواطين

 اإلسالمية الثقافة جتديد على ويعمل. )٨(لعضويته متفرغني -  النصف عن يقل
 اليت مؤمتراته بعقد نشاطه امع استهل وقد والشوائب، الفضول من وجتريدها

 لفخمت تناولت اليت البحوث من ضخمة جمموعة فيها وقدم م،١٩٦٤ عام يف بدأت
 التأمني،وغريها وحكم الربوية، الفوائد كتحرمي واالقتصادي، اإلسالمي الفكر أوجه
  .املعاصرة النوازل من

 بدأت: اإلسالمي العامل لرابطة  املكرمة مكة يف اإلسالمي الفقهي امع: ثانيا
 العامل لرابطة التأسيسي الس من بتوجيه هجريا ١٣٨٤ سنة إنشائه فكرة

 والعلوم ااالت خمتلف يف والفقهاء العلماء من مجاعة يضم وهو اإلسالمي،
 اإلسالمية األمة واقع دراسة يتولون)٩(إسالمية دولة عشرة اثىن وميثلون اإلسالمية،
  .والسنة الكتاب من الصحيحة احللول وإجياد تواجهها اليت واملشكالت

: اإلسالمي متراملؤ منظمة عن املنبثق جدة يف اإلسالمي الفقهي امع: ثالثا
 القمة مؤمتر أصدره قرار على بناء اإلسالمي املؤمتر منظمة يف األعضاء الدول أنشأته

 املنعقدة القدس -فلسطني دورة يف م،١٩٨١/ هـ١٤٠١ عام الثالث اإلسالمي
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 شىت يف واملفكرين والعلماء الفقهاء من هم وأعضاؤه السعودية، العربية اململكة يف
 لدراسة اإلسالمي العامل أحناء من واقتصادية وعلمية وثقافية هيةفق من املعرفة جماالت

  .حلول تقدمي دف فيها واالجتهاد املعاصرة احلياة مشكالت

 م١٩٨٩ سنة اهلند يف إنشاؤه مت: اهلند–اإلسالمي الفقهي امع: رابعا
 روالكواد األخصائيني مع البارزين والفقهاء العلماء كبار من له األعضاء بانتخاب

 معاجلة بغية واالقتصاد النفس وعلم والقانون االجتماع وعلوم احلديث الطب يف
 خارج من الفقهية الندوات يف املسامهني العلماء عدد بلغ وقد املعاصرة، القضايا

  .)١٠(عضوا ومخسمائة وثالثني مثان اهلند داخل ومن عضوا، عشر مثانية اهلند

*   *  
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  الثاين املبحث
 ليةأصو مسائل

  .الواحدة املسألة يف واختالفها الفقهية اامع اتفاق يف: األول املطلب
 الرصيد إثراء يف بالغ أثر اإلسالمية البلدان يف الفقهية اامع لتعدد كان
 أو فقهي، جممع من أكثر على املعروضة الواحدة املسألة يف اإلسالمية لألمة الفقهي
 املسائل هلذه املتفحص والناظر آخر، دون معجم اهتمام على استحوذت اليت املسائل
  :عن خترج لن أا يرى الفقهية

  .املسألة على الشرعي احلكم يف الفقهية اامع مجيع اتفاق -
  .املسألة على الشرعي احلكم يف الفقهية اامع بعض أو  مجيع اختالف -

 املسألة يف يةالفقه اامع اختالف فإن صحية، ظاهرة يعد اامع تعدد أن ومبا
 مذهب تعتمد جلها يف اامع أن علمنا إذا أسبابه،خاصة تدرس أن جيب الواحدة

 واحملدثني املتقدمني الفقهاء وأراء املعتمدة، الفقه واجلماعة،ومدارس السنة أهل
 يظلها اليت األوطان ربوع يف وأفقيا النبوة، عصر منذ الزمان عمق يف رأسياً املمتدة
 من الفقهاء فمن هنا ومن ، ..اهللا  شرع أفرادها تصرفات وحيكم ياإلسالم الدين
 بل املخالفة، به وحيرم االتباع يوجب اامع بني الشرعي احلكم يف االتفاق أن يرى
 حاكماً أكان سواء اتهد لغري ملزم أنه إىل ذهب من ومنهم.)١١(اإلمجاع مرتلة أنزله
 يف ملكته  يعمل ومل احلكم جهل هدت أو  عاميا أو االختصاص أهل غري من

 -)١٢(ترجيح له يظهر ومل األدلة، لديه وتساوت االجتهاد حاول أو استخراجه
 يف أما املعروضة، املسألة يف الفقهية اامع اتفاق حال يف ذلك –إليه  أميل ما وهذا
 ىعل اتهد تعني قد اليت االعتبارات ببعض األخذ من أوالً بد فال االختالف حالة

  :الترجيح
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 واملكان، الزمان، ملتغريات بعامة اإلسالمي والتشريع االجتهاد استيعاب - ١
 التشريع فاستجابة املتغريات، هذه على التشريع وهيمنة واألعراف، واألحوال
 وعلى. اخلالد التشريع قدم وقدمية ثابتة حقيقة واألعراف الظروف ملتغريات
 الزمانية املتغريات الختالف معيةا القرارات اختالف فإن القاعدة هذه ضوء

 ومعاجلة استجابة هو إمنا حقيقيا اختالفًا يعد ال والعرفية واحلالية واملكانية
 أن واعلم: "موافقاته يف الشاطيب يقول. خمتلفة أحكاماً استلزمت خمتلفة لوقائع

 احلقيقة يف العوائد،فليس اختالف عند األحكام اختالف من ذكره جرى ما
 ولو أبدي، دائم أنه على موضوع الشرع اخلطاب؛ألن أصل يف باختالف
 إىل الشرع يف  حيتج مل كذلك، والتكليف اية غري من الدنيا بقاء فرض

 أصل إىل عادة كل رجعت اختلفت إذا العوائد أن االختالف معىن مزيد،وإمنا
  .)١٣("عليها به حيكم شرعي

 القضايا معاجلة يف تهاوواقعي جبديتها تتميز جمامع بعض هناك يكون قد  -٢
 الصادق االهتمام من مبلغه بلغ جممع وجد ما فإذا اآلخر، البعض عن املعاصرة
 املستجدات ببحث امعية خرباته وجتديد النص وفق الواقعة بفقه املتواصل
 اخلرباء على املستجدة القضايا عرض خالل من  األعضاء ملكات وتنمية

 وندوات مؤمترات يف جوانبها مجيع من اقشتهاومن امليادين، كافة يف املتخصصني
 اليت العلمية أو املادية اإلمكانات عجز يعاين آخر على يقدم هذا فمثل مجاعية،
 ذلك،فقيمة يستدعي  دام ما باحث أو خبري من بأكثر االستعانة من متكنه
 النص بني املزاوجة على  وإمنا النص، فقه على تتوقف ال امعي القرار

 الوسائل بكل وجتليته الواقع بفقه العناية ضرورة كانت هنا ومن .والواقع
 األحكام، ترتيل واقعية على احلكم صوابية توقفت وملا احلديثة، واإلمكانات

 وهذه.واالنتقاء الترجيح عوامل أهم يعد ا والعناية الواقعية ذه األخذ فإن
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 ما بغري أحدمها فتاهفأ عاملني، قول تناقض إذا أنه بدليل منها مفروغ القضية
 دينه،قال ويف علمه منهمايف األفضل بقول األخذ يلزمه فإنه اآلخر، به أفتاه

 يف نظر غري من أوجه بقول والفتيا احلكم حيرم:النهى أويل مطالب صاحب
 أقرب علما األقل ومن أبعد األعلم على الغلط ألن وهذا إمجاعاً، الترجيح
 إذا وخاصة يشاء، ما ويترك يشاء ما يأخذ رباخليا نفسه جيعل أن للمقلد وليس
 واجبه اتهد أن كما التمين،وذلك مبجرد يهواه ما ليأخذ الرخص تتبع

 وهم –التخري أجازوا والذين.اتفاقًا منها التخري له وليس األدلة بني الترجيح
  .)١٤(الترجيح إمكان عدم عند أجازوه إمنا -قلة

 فليس  واحد جممع وخيالف  حكم على اامع فيها تتفق اليت احلاالت يف  -٣
 وآليات بوسائل فيستعان اآلراء تعددت إذا أما. عليه املتفق اتباع إال للعامي
 للمجتهد بالنسبة هذا الفقهي، واخلالف األصول كتب يف املعتمدة الترجيح

 اجتهاده يف ليتبعه ودينه بعلمه يثق مبجتهد يستعني أن فعلية للعامي بالنسبة أما
 ويف. وامعي اجلماعي الفقهي النظر جمموع عن اجتهاده خيرج ال أن بشرط
  احلال التوقف،وكذلك اتهد فعلى األدلة وتعادل القرارات اختالف حالة

 ضرورية املسألة كانت إذا وبعلمه،أما بدينه يثق من جيد مل الذي للعامي بالنسبة
 هذا ويف األدلة، دهعن تكافأت الذي اتهد موقف ما فموقفه التغري حتتمل ال

 آخر دليل املتعارضني دون يوجد مل إذا وإال:والتحبري التقرير صاحب يقول
 باألصل العمل جيب األصول،أي قرارات مجيع يف التعارض وجد أو به يعمل

 وقعت إذا – القياسني – يف التعارض يف باملتعارضني،أما يتعلق ما مجيع يف
 جيب إليه اتهد حتري أداه ما أي ،)١٥(قلبه شهد فبأيهما العمل اىل احلاجة
 هذه يف فحكمه االستطاعة قدر على التكليف أن ذلك ،)١٦(عليه به العمل
  .القبلة متحري حكم املسألة
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   وامعي اجلماعي االجتهاد يف واخلطأ الصواب:الثاين املطلب
 يف كبرية مساحة احتل فقد طويل جبدل واخلطأ اإلصابة موضوع حظى لقد

 املسائل يف الشوكاين اإلمام يقول فيه، خنوض أن حنب ال ما وهذا صويلاأل الفكر
 النقل واختلف ،الطوي اختالفًا ذلك يف اختلفوا وقد:"فيها قاطع ال اليت الشرعية

 اتهدين أقوال من قول كل أن إىل جم مجع فذهب كبريا اختالفًا ذلك يف عنهم
 قال األكثرين، عن والروياين املاوردي وحكاها مصيب واحد كل وأن حق فيها

 ومالك حنيفة أبو وذهب واملعتزلة، األشعري احلسن أيب قول وهو: املاوردي
 اهللا عند وهو لنا يتعني ومل األقوال أحد يف احلق أن إىل الفقهاء وأكثر والشافعي
 الواحد الشخص يف الواحد الزمان يف الواحد الشيء يكون أن الستحالة متعني
 بعضا بعضهم خيطىء – عنهم اهللا رضي – الصحابة كان وقد ا،وحرام الحال

 للتخطئة يكن مل حقا جمتهد كل اجتهاد كان ولو بعض، على بعضهم ويعترض
 أصاب قد فكالمها احلادثة يف اجتهدا إذا فاتهدان " الراجح هو وهذا)١٧().وجه
 لصوابا هو الذي أصاب قد أحدمها وأن صنع، فيما مأجور وكالمها كلف، ما

 أنه – عنه اهللا رضي – العاص ابن عن -: الشيخان روى.)١٨("اآلخر وأخطأ بعينه،
 فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا: "يقول – وسلم عليه اهللا صلى – النيب مسع

  .)١٩(عليه متفق" أجر فله فأخطأ فاجتهد حكم وإذا أجران،
 وسلم عليه اهللا صلى– حضرته يف اجتهدوا – عليهم اهللا رضوان – فالصحابة

 تعدد عليهم ينكر فلم املخطئ، ومنهم املصيب منهم اجتهادام يف واختلفوا –
 والبخاري موطئه يف مالك روى.وسلم عليه اهللا صلى– حضرته يف نظرهم اجتاهات

 يوم – وسلم عليه اهللا صلى– قال: - عنهما اهللا رضي – عمر ابن عن صحيحه يف
 يف العصر بعضهم فأدرك ، "قريظة بين يف الإ العصر أحد يصلني ال: "األحزاب
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 منا يرد ومل نصلي، بل: بعضهم وقال نأتيهم، حىت نصلي ال: بعضهم فقال الطريق
  .)٢٠(منهم واحدا يعنف فلم – وسلم عليه اهللا صلى - للنيب ذلك فذكر ذلك،

 مسات من مجاعيا أو كان فرديا اآلخر الرأي واحترام احملمود االختالف
  .اإلسالمي التشريع
 أن أحب ما: قوله -عنه اهللا رضي -العزيز عبد بن عمر عن روي ما ذلك من
 واحدا القو كان لو ألنه خيتلفوا، مل -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أصحاب
 كان منهم رجل بقول أحد أخذ فلو م، يقتدى أئمة وأم الضيق، يف الناس كان
 املفتون برح وما توسعة، العلم أهل ختالفا: قال أنه سعيد بن حيي وعن. سعة يف

  .هذا على هذا وال هذا، على هذا يعيب فال هذا، وحيرم هذا فيحلل خيتلفون
 – االختالف مطلق ال – الفروع يف اتهدين بني االختالف: عابدين ابن قال

 أكثر االختالف كان فمها: قال الناس، على توسعة اختالفهم فإن الرمحة آثار من
  .)٢١(أوفر لرمحةا كانت
 خيرج مل ما مقبول بالتنوع النظر اجتاهات وتعدد االختالف أن فيه الشك مما 

 أُوتوا الَِّذين وماتفَرق: (تعاىل قال: األم يف الشافعي قال الشرعية، ضوابطه عن
ابِد ِمن ِإلَّا الِْكتعب مهاَءتاجةُ منييف االختالف ذم اهللا رأيت فإمنا: قال. )٢٢()الْب 
 أن بني الشافعي فاإلمام.)٢٣(فيه هلم يأذن ومل احلجة عليهم أقام الذي املوضع

 كتابه يف احلجة به اهللا أقام ما فكل.ذلك غري يكون وقد حمرما، يكون قد االختالف
  .)٢٤(علمه ملن فيه االختالف حيل مل بينا منصوصا نبيه لسان على أو

 الفتنة إىل يؤدي الذي هو عنه املنهي فاالختال: العريب بن أبوبكر يقول
 حماسن من فهو الفروع يف االختالف فأما اجلماعة، وتشتيت والتعصب
 من إليه يؤول ما باعتبار مذموما االختالف يرى العريب ابن فاإلمام.)٢٥(الشريعة
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 الفردية االختالفات تقييم يف عليهما االعتماد ميكن معياران هذان شرعية، حماذير
 اختالف وكل السنة أو الكتاب يف احلجة به قامت فيما اختالف فكل يةواجلماع

  .مجاعيا أو كان فرديا حرام فهو شرعي حمظور إىل آل

 أننا إال الصحابة، عصر يف  الفقهي النظر اجتاهات تعدد مع أنه يل يبدو فما
 األمة مبصري تتعلق اليت القضايا يف خاصة الراشدين اخللفاء من حرصا نلمس

 يتوصلون رأي عن مجيعا ليصدروا الفقهي النظر اجتاهات توحيد على دميومتهاو
: منها كثرية، هذا على واألدلة اإلخضاع، ال واحلجة الدليل على القائم باإلقناع

 يف واجتهادهم الزكاة، مانعي قتال يف واجتهادهم ساعدة، بين ثقيفة يف اجتهادهم
 املؤلفة سهم يف واجتهادهم املفتوحة، األرض يف واجتهادهم الكرمي، القرآن مجع

 قبول يف يترددون من مع خنتلف قد أننا هو إليه نتوصل ما. إخل.... قلوم
 نرفض ال فنحن بيناه، قد ملا الواحد املوضوع يف امعي النظر وجهات )٢٦(اختالف

 نبيه لسان على أو كتابه يف احلجة به اهللا أقام فيما كان إذا إال االختالف هذا
  .شرعي حمظور إىل يؤول اختالفًا كان أو بينا نصوصام

  :امعي االجتهاد تغري:الثالث املطلب
 مناط ألن سابقا؛ قاله قول عن فريجع اجتهاده، تغيري للمجتهد أن ذكرنا
 هو ما لظهور مبوجبه األخذ عليه وجب به، اتهد ظفر فمىت الدليل، هو االجتهاد

  .)٢٧(والصواب احلق إىل أقرب وألنه به خذأ قد كان مما به، باألخذ أوىل
 أمور يف جيتهد أن له – وسلم عليه اهللا صلى– النيب إن قالوا العلماء إن بل
 ومصاحلة ببدر، النخل،والرتول تلقيح يف فعل كما غريه، رأي إىل ويرجع الدنيا

 قاضيه األشعري موسى أليب – عنه اهللا رضي -عمر كتاب يف جاء ،)٢٨(األحزاب
 فيه وهديت نفسك فيه فراجعت اليوم قضيته قضاء مينعك وال: وفةالك على
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 يف التمادي من خري احلق ومراجعة قدمي، احلق فإن احلق، إىل ترجع أن لرشدك
 عن يرجعون – وسلم عليه اهللا صلى – النيب أصحاب كان ولقد ،)٢٩(الباطل
 – عنهما اهللا رضي –بكر أبا عمر عارض فقد جانبه، يف احلق ظهر من إىل آرائهم
 نظر يف ألم –وسلم عليه اهللا صلى – هللا رسول وفاة بعد الزكاة مانعي فيقتال
 اهللا صلى اهللا رسول قال وقد اهللا، إال إله ال أن يشهدون - عنه اهللا رضي – عمر
 عصم فقد قاهلا من اهللا، إال إله ال يقولو حىت الناس أقاتل أن أمرت -:وسلم عليه
 بني فرق من ألقاتلن واهللا: أبوبكر فقال ،"اهللا على وحسابه حبقه إال ونفسه ماله مين

 إىل يؤدوا كانوا العقا منعوين لو واهللا املال، حق الزكاة فإن والزكاة، الصالة
 :اخلطاب بن عمر فقال منعه، على لقاتلتهم – وسلم عليه اهللا صلى – اهللا رسول
   .احلق أنه فعرفت للقتال يكر أيب صدر شرح قد اهللا رأيت قد أن إال هو ما فواهللا

 إىل وردها النوازل يف األئمة اجتهاد على يدل هذا: واَألِبي النووي قال
  .)٣٠(صاحبه قول إىل احلق له ظهر من ورجوع العلم أهل ومناظرة األصول،

 من فالبد خطؤه تبني ما فإذا الدائرة هذه عن خيرج ال امعي واالجتهاد
 الفقه جممع قرار تغري فقد بالفعل حدث ما وهذا الصواب، إىل عنه الرجوع

 التلقيح حول السابعة دورته يف اخلامس اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي
 النطفة فيه تؤخذ الذي وهو السابع األسبوع يف)٣١(األنابيب وأطفال االصطناعي
 رحم يف اللقيحة تزرع االختبار وعاء يف تلقيحهما وبعد زوجني من والبويضة

 ضرا عن احلمل ذا اختيارها مبحض تتطوع نفسه،حيث للزوج األخرى جةالزو
  . املذكورة العامة بالشروط جائز أنه امع جملس قرر حيث الرحم املرتوعة

 الزوجني عن أجنبية هي باحلمل املتطوعة ألن اجلواز؛ عدم إىل القرار هذا تغري
 فتوى أما. )٣٢(الثامنة للدورة الثاين القرار يف التغيري هذا وجاء. البذرتني مصدر
 رمضان من23 يف الصادرة املصارف فوائد بإباحة اإلسالمية البحوث جممع

  :يلي ما على تنص واليت م،٢٠٠٢ نوفمرب من28:املوافق هـ،١٤٢٣
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غريه من  املصرفية العربية الدولية أو مع الذين يتعاملون مع بنك الشركة
عنهم يف  الكي م إىل البنك ليكونوومدخرا البنوك، ويقومون بتقدمي أمواهلم

يصرف هلم،وحيدد مقدما يف مدد يتفق  استثمارها يف معامالته املشروعة مقابل ربح
ألنه مل  فيها؛ مع املتعاملني معه عليها؛ هذه  املعاملة بتلك الصورة حالل وال شبهة
 الربح حتديد ايرد نص يف الكتاب أو من السنة النبوية مبنع  هذه املعاملة اليت يتم فيه

  .يرتضيان الطرفان دام ما مقدما، العائد أو
 تفترض ؛ألا)٣٣(البحوث جممع فتوى يف تغرياً تعد وال مرجوحة الفتوى هذه
 غري وهذا والعميل، البنك بني وكالة عقد هنالك أن وهي واقعية، غري صورة
 نصت ملا خمالف وهذا املدعني أموال يستثمر البنك أن وتفترض حقيقة، موجود
 ملا خمالفه الفتوى هذه أن عن الفض ،)٣٤(التقليدية بالبنوك اخلاصة القوانني عليه
: رقم قرارها يف اإلسالمي املؤمتر منظمة خلصته والذي الفقهية، اامع عليه اتفقت
 فوائد إن:شرعاً احملرم الربا من التقليدية البنوك فوائد- ج-فقرة) ٧/١٤(١٣٣
 عليه تضافرت ما وهو والسنة، الكتاب يف شرعاً احملرم االرب من الودائع على البنوك

 املنعقد اإلسالمية البحوث مع الثاين اإلسالمي املؤمتر منذ والفتاوى القرارات
 فقيهاً ومثانون مخسة وحضره م،١٩٦٥ مايو / هـ١٣٨٥ سنة احملرم يف بالقاهرة

 بنده يف ونص ة،إسالمي دولة وثالثني خلمس ممثلني وضم األمة، علماء كبار من
 ذلك بعد وتعاقبت. حمرم ربا كلها القروض أنواع على الفائدة: أن على األول

  :منها عدة مؤمترات وتوصيات قرارات
 هـ،١٣٩٦ عام املكرمة مكة يف املنعقد اإلسالمي لالقتصاد األول العاملي املؤمتر  -

 والبنوك، اداالقتص يف وخرباء وفقهاء علماء من ثالمثائة من أكثر حضره والذي
  .البنوك فوائد حرمة على أكد وقد

 على أكد هـ،وقد١٤٠٣ الكويت يف املنعقد اإلسالمية للمصارف الثاين املؤمتر -  
  .نفسه املعىن
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 مؤمتره دورة يف اإلسالمي املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع  - 
 ١٠: رقم قراره يف م١٩٨٥ ديسمرب/هـ١٤٠٦ اآلخر ربيع يف جبدة الثاين

 أجله حل الذي الدين على فائدة أو زيادة كل: أن على نص والذي ،)١٠/٢(
 على الفائدة أو الزيادة وكذلك تأجيله، مقابل به الوفاء عن املدين وعجز
  .شرعاً حمرم ربا الصورتان هاتان العقد، بداية منذ القرض

 أكد الذي املكرمة مكة يف اإلسالمي العامل لرابطة التابع اإلسالمي الفقهي امع-
 جاء ما كل أن على: م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ عام املنعقدة التاسعة دورته يف
  .شرعاً حرام مال هو الربوية الفوائد طريق عن

 أ، (االستثمار شهادات عوائد حرمة على أكدت اليت باألزهر االفتاء جلنة
  .محرا والربا ربا، بفائدة والقرض بفائدة، القرض باب من ألنه ؛)ب

 رجب يف طنطاوي سيد حممد الدكتور الشيخ -آنذاك - املفيت فضيلة فتوى
 إقراضها أو البنوك يف األموال إيداع: أن على تنص م،١٩٨٩ فرباير/هـ١٤٠٩

  .حرام مقدماً حمددة فائدة مقابل الصور من صورة بأي منها االقتراض أو

 كاامع: العلمية اهليئات من العديد فتاوى ذكره سبق ما كل إىل يضاف
 العلمية، واملؤمترات والندوات الفتوى، وجلان اإلسالمية، البلدان يف الفقهية
 العامل يف البنوك وأعمال االقتصاد شؤون يف واملختصني العلم أهل وفتاوى

 معاصراً إمجاعاً جمموعها يف تشكل حبيث املعىن هذا على أكدت كلها اإلسالمي
  .لبنوكا فوائد حترمي على خمالفته جتوز ال

*   *
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  الثالث املبحث
  واالختالف االتفاق مواضع

  .الربوية املعامالت من صور،الفقهية اامع قرارات يف
   الربا تعريف:األول املطلب
  .)٣٥(والنماء الزيادة: لغة: الأو

 احتاد عند زيادة كانت سواء ،)٣٦(عوض يقابلها ال زيادة كل:اصطالحا: ثانيا
 غري أو العقد عند )٣٧( مشروطة زيادة كانت وسواءالنساء، ألجل زيادة أو جنس،

  .ربا فهي )٣٨( مشروطة

  .الربا حترمي أدلة:الثاين املطلب
  :الكرمي القرآن يف الربا حترمي -١

الَِّذين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ ِإلَّا كَما يقُوم الَِّذي يتخبطُه الشيطَانُ :تعاىل قال
 سالْم ِۚمنذَِٰلك مها قَالُوا ِبأَنمِإن عيا ِمثْلُ الْببلَّ ۗالرأَحو اللَّه عيالْب مرحا وبن ۚالرفَم 

اَءهِإلَى اللَِّه  ج هرأَمو لَفا سم ٰى فَلَههِه فَانتبن رِعظَةٌ موۖمنمو ادع فَأُولَِٰئك ابحأَص 
  )٢٧٥آية : من سورة البقرة( خاِلدونَ ِفيها همِۖ النار

  :حترمي الربا يف السنة -٢

 عليه صلى– اهللا رسول قال: قال هريرة، أيب عن زرعة أيب عن مسلم أخرج
 مبثل، مثالً بامللح، وامللح بالشعري، والشعري باحلنطة، واحلنطة بالتمر، التمر - وسلم
 رضي جابر وعن ،)٣٩(ألوانه اختلفت ما إال أرىب، فقد استزاد أو زاد فمن بيد، يداً
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 وكاتبه وموكله الربا آكل- وسلم عليه اهللا صلى– اهللا رسول لعن-:عنه اهللا
  .)٤٠(سواء هم: وقال وشاهديه

  :بفائدة املصريف التعامل بشأن اامع فتاوى عليه اتفقت ما: الثالث املطلب
  :يلي ما على اتفقت فقد

 :الديون لىع الفوائد حرمة:األوىل املسألة

 ذلك يف فرق ال حمرم، ربا كلها القروض أنواع على الفائدة: البحوث جممع نص -
 نصوص ألن االستهالكي؛ بالقرض يسمى وما اإلنتاجي بالقرض يسمى ما بني

 .)٤١(النوعني حترمي يف قاطعة جمموعها يف والسنة الكتاب

 من عنه هللا ى عما ينتهوا أن كافة املسلمني على جيب: الرابطة جممع نص -
 م حيل ال حىت الصور من صورة بأي عليه واملعاونة عطاء أو أخذًا بالربا التعامل
 .)٤٢(ورسوله اهللا من حبرب يأذنوا وال اهللا عذاب

 حل الذي الدين على فائدة أو زيادة كل إن: اإلسالمي املؤمتر منظمة جممع نص -
 على الفائدة أو زيادةال وكذلك تأجيله، مقابل به الوفاء عن املدين وعجز أجله

 .)٤٣(شرعا حمرم ربا الصورتان هاتان العقد بداية منذ القرض

 هي البنوك فائدة أن على امللتقى يف املشاركني كل اتفق: اهلند يف الفقه جممع -
  .)٤٤(الربا

 وهذا كان، طريق بأي املستقرضني من الديون على زيادة أخذ قطعا جيوز ال
 الزائد املبلغ من نوع أي جيوز فال الشرع، يف ربا ونيك الديون على الزائد املبلغ
 مشاريع إىل اإلنفاق لغرض أو املؤسسة أو الشخص ملنفعة كان سواء الديون على

  .خمتلفة خريية

 



  إميان أمحد خليل. د     "صور من املعامالت الربوية املعاصرة"اامع الفقهية بني االتفاق واالختالف      أحباث

-٣٨١-  Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

 إسالمية مصارف قيام وجوب:الثانية املسألة

 االقتصادي النشاط يف واضح آثر املصريف للنظام كان وملا: البحوث جممع نص -
 مع مستحدث كل من بالنافع االحتفاظ على حريصا اإلسالم كان ملاو املعاصر
 إسالمي بديل درس بصدد اإلسالمية البحوث جممع فإن وآثامه أوزاره اتقاء
 أن إىل واالقتصاد املال ورجال املسلمني علماء ويدعو املايل، املصريف للنظام
 .)٤٥(الصدد هذا يف مبقترحام إليه يتقدموا

 إىل والرضا االرتياح بعني الس ينظر: اإلسالمي العامل رابطة عجمم قرارات نص -
 ويعىن الربوية، للمصارف الشرعي البديل هي اليت اإلسالمية املصارف قيام

 إداراته التزام وجوب على األساسي نظامه ينص مصرف كل اإلسالمية باملصارف
 مساندة إىل مكان كل يف املسلمني الس ويدعو ملزمة، شرعية رقابة بوجود
 حتاول اليت املغرضة الشائعات إىل االستماع وعدم أزرها، وشد املصارف هذه

 إنشاء يف التوسع ضرورة الس ويرى حق، بغري صورا وتشويه عليها التشويش
 أقطاره خارج جتمع املسلمني وجد وحيثما اإلسالم أقطار كل يف املصارف هذه
 .)٤٦(متكامل إسالمي القتصاد يئ قوية شبكة املصارف هذه من تتكون حىت

 املالية السيولة يضمن الذي البديل إن: اإلسالمي املؤمتر ملنظمة الفقه جممع قرار -
 هو اإلسالم يرتضيها اليت الصورة حسب االقتصادي النشاط على واملساعدة

 احلكومات دعوة على التأكيد امع قرر الشرعية، األحكام وفق التعامل
 والتمكني اإلسالمية الشريعة مبقتضى تعمل اليت املصارف تشجيع إىل اإلسالمية
 تناقض يف املسلم يعيش ال كي املسلمني حاجة لتغطية إسالمي بلد كل يف إلقامتها

 . )٤٧(عقيدته ومقتضيات واقعه بني
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 االقتصادية جهودهم يكرسوا أن اهلند مسلمي على يتحتم: اهلند يف الفقه جممع-
 متينة أسس على واالجتماعية االقتصادية حيام ملتستحك األسس، هذه على
 ذا وطنهم ألبناء واملساواة العدل نظام إىل دعاة اهلند مسلمو ويكون ثابتة،
 إلقامة الغراء الشريعة تقررها اليت واملبادئ األصول إن العادل، االقتصادي النظام
 إننا بل هن،الرا العصر ملشكالت عادلة الحلو تقدم الالربوي املصريف النظام
 هذا إقامة وأن اليوم، العامل يف املوجودة املصرفية النظم من أحسن ذلك بأن نوقن
 العاد جمتمعا وينشئ االقتصادية املسلمني أحوال حيسن الالربوي املصريف النظام
 .)٤٨(االحتياج أشد بالدنا إليه حتتاج

 : واإلنتاجية االستهالكية القروض حرمة:الثالثة املسألة

 حمرم ربا كلها القروض أنواع على الفائدة أن قرر: اإلسالمية البحوث جممع نص -
 االستهالكي؛ بالقرض يسمى وما اإلنتاجي بالقرض يسمى ما بني ذلك يف فرق ال
 .)٤٩(النوعني حترمي يف قاطعة جمموعها يف والسنة الكتاب نصوص ألن

 نص بعموم لتاسعةا دورته يف اكتفى: اإلسالمي العامل لرابطة الفقه جممع نص -
 هذه أن على العاشرة دورته يف نص كما. إليه اإلشارة سبق الذي التحرمي

 مفسدة، الربا بل مردود، إليها الناس حيتاج مصلحة بفائدة تقرض اليت املصارف،
 الربا( للربا احملرمة باألدلة ملغاة، مصلحة فهي مصلحة أنه صح ولو

 شراء ملسلم جيوز ال أنه على شرع الرابعة دورته يف نص كما ،)االستهالكي
  .)٥٠()اإلنتاجي الربا (ربا معامالا بعض يف كان إذا واملصارف الشركات أسهم

 بعموم الثانية لدورته السادس قراره يف اكتفى:اإلسالمي املؤمتر منظمة جممع نص -
 احلاجات من املسكن إن  : )٥٠(:رقم قرار السادسة دورته يف نص كما التحرمي،
 الطريقة وإن حالل، مبال املشروعة بالطرق يوفر أن وينبغي لإلنسان، األساسية

 أو قلّت بفائدة اإلقراض من وحنوها، واإلسكانية العقارية البنوك تسلكها اليت
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  حرمة يفيد ما وهو. بالربا التعامل من فيها ملا شرعاً حمرمة طريقة هي كثرت،
 البنوك فوائد إن )١٣٣ (رقم  قرار عشر الرابعة دورته ويف. االستهالكي الربا
 الربا حرمة يفيد ما وهو والسنة الكتاب يف شرعاً احملرم الربا من الودائع على
 .نتاجياإل

 املصارف يف كان سواء وعطاًءا، أخذًا اإلسالم يف حرام الربا أن: اهلند جممع نص -
 الديون لىع يطلق ال الربا حترمي بأن القائل والرأي التجارية، الديون أو الشخصية
  .)٥١(الصحة من له نصيب ال كاذب رأي التجارية

  :الربا من القليل حكم: الرابعة املسألة
 عليه استقر ما وهذا حرام، وكثرية الربا قليل أن على الفقهية اامع اتفقت

  .اإلسالمي الفقه

 .حرام وقليله الربا كثري: البحوث جممع قرار نص  -

: بقوله" النص بعموم التاسعة الدورة يف اكتفى:اإلسالمي العامل رابطة جممع نص  -
 .والقليل الكثري تعين فأي ،"الصور من صورة أي

 أو زيادة كل: "بقوله النص بعموم اكتفى: اإلسالمي املؤمتر منظمة جممع نص  -
 زيادة كل تفيد فكل ،"شرعا حمرم ربا ..... القرض أو .....الدين على فائدة
 اليت الطريقة إن): "٥٠ (رقم قرار السادسة دورته يف صرح كما  قليلة أو كثرية

 أو قلّت بفائدة اإلقراض من وحنوها، واإلسكانية العقارية البنوك تسلكها
 ".كثرت

 قليل وبني وكثريه، قليله بني فيه فرق ال الربا حترمي أن: اهلند جممع قرار نص  -
 القائل رأيلل اإلسالمية الشريعة يف جمال وال مناسب، غري فاحش وكثري مناسب
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 فال مناسب غري كثريا كان وإذا فيجوز، مناسبة قليلة نسبة كانت إذا الربا بأن
 . )٥٢(الصورتني هاتني بني تفرق ال الشرعية األدلة إن جيوز،

   اامع عليه اختلفت ما: الرابع املطلب
 أو حلاجة بالربا اإلقراض حكم حول الفقهية اامع اختالف: األوىل املسألة
  :ةلضرور

 ضرورة، وال حاجة تبيحه ال حمرم بالربا اإلقراض: اإلسالمية البحوث جممع نص  -
 . )٥٣(الضرورة إليه دعت إذا إال إمثه يرتفع وال كذلك، حمرم بالربا واالقتراض

 مع التعامل له يتيسر مسلم كل على حيرم: اإلسالمي العامل لرابطة الفقه جممع  -
 عذر ال وإذ واخلارج، الداخل يف ربويةال املصارف مع يتعامل أن إسالمي مصرف

 مبفهوم يفيد القرار فنص ،)٥٤(اإلسالمي البديل وجود بعد معها التعامل يف له
 فهو واخلارج الداخل يف إسالمي مصرف مع التعامل له يتيسر ال من أن املخالفة

 هذه مع التعامل إىل تدعوه ضرورة هناك كانت إذا األعذار أصحاب من
 .املصارف

 .)٥٥(قراراته جممل يف املسألة هلذه يتعرض مل: اإلسالمي املؤمتر منظمة جممع  -

 الربا ألكل ذريعة ألنه وإمنا لذاته الربا إعطاء حترمي ليس: اهلند يف الفقه جممع  -
 اخلاصة، األحيان بعض يف العذر عند بالربا االستقراض جواز ميكن ذلك ألجل
 يعترب وماال عذرا يعترب ما معرفة يف اإلفتاء وأصحاب العلماء إىل يرجع أن والبد
 ويف. )٥٦(كذلك ليس وما رعايتها جتوز حاجة يسمى ما معرفة يف كذلك عذرا،
 حيث الشرعية؛ واحلاجات الضرورة موضوع امع تناول السابعة الفقهية الندوة
 حرمتها تثبت اليت املنصوصة األحكام يف تستثىن بالضرورة أن: على القرار نص

 بذاا، ممنوعة تكن مل اليت األحكام يف ا فيستثىن عامة ملتكن إذا احلاجة أما قطعا،
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 عامة كانت إذا احلاجة وأن األخرى، احملرمات لباب سدا منعها كان إمنا بل
 . )٥٧(النصوص يف االستثناء ا وجيوز الضرورة، مرتلة فترتل عامة ا الناس وابتلى

 إمثه يرتفع وال بالربا، اإلقراض حرمة على تتفق اامع: أن نستخلص سبق مما
 البحوث جممع يرى فال:باحلاجة اإلمث رفع يف واختلفت. الضرورة إليه دعت إذا إال

 إذا احلاجة أن يرى الذي اهلند يف الفقه مع خمالفًا باحلاجة اإلمث رفع اإلسالمية
  .االستثناء ا وجيوز الضرورة مرتلة ترتل فهي عامة كانت

 وحنوه كالربا باحملرمات أحيانا تتعامل شركات يف اإلسهام حكم:لثانيةا املسألة 
  :مشروعة األساسية أنشطتها أن من بالرغم

 وهل باحلرام، احلالل اختالط حول املتقدمني الفقهاء بني طويل جدل ثار
 احلالل اجتمع إذا أنه إىل اجلمهور ذهب فقد حيرمه؟ ال أنه أم احلالل حيرم احلرام
  . )٥٩(احلالل حيرم ال احلرام أن إىل آخرون وذهب ،)٥٨(احلرام لبغ واحلرام

 اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع قرر: اجلواز بعدم القائلون :األول الرأي
 كان إذا واملصارف الشركات أسهم شراء ملسلم جيوز ال "أنه عشر الرابعة دورته يف
 أن يعلم وهو شخص اشترى وإذا بذلك، عاملًا املشتري وكان ربا معامالا بعض يف

 الفقه جممع وكذلك .منها اخلروج عليه فالواجب علم مث بالربا تتعامل الشركة
 حرمة األصل: أن على نصت واليت) ج (اجلزئية يف) ١/٧ (٦٣: رقم اإلسالمي
 أنشطتها أن من بالرغم وحنوه كالربا باحملرمات أحيانا تتعامل شركات يف اإلسهام
  .ةمشروع األساسية
 اهلند،الندوة يف اإلسالمي الفقه جممع قرر:باجلواز القائلون :الثاين الرأي

 هناك أو اهلند، يف الشركات هذه مثل توجد ال اآلن ولكن(....نصه ما التاسعة
 ميتلكون الذين املسلمني فإن لذلك اإلسالمية، األسس وفق ميارس منها ضئيل عدد
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 املشروعة، التجارة طريق عن ا ستثمارباال اخلاصة ظروفهم تسمح ال ولكن أمواالً
 آالت صناعة ممارسة مثل (أصالً احلالل متارس اليت الشركات أسهم شراء هلم جيوز

 ألجل الربوية باملعامالت تتلوث ولكنها االستهالكية، املنـزلية واألدوات اهلندسة
  .)اإلجبارية القوانني بعض

 عقدت اليت اإلسالمية الوجهة نم املالية األسواق ندوة إليه انتهت ما وكذلك
 غرضها اليت الشركات أن: هجري١٤١٠ اآلخر ربيع٢٤-٢٠ الرباط يف

 بفائدة إيداعها أو األموال باقتراض بالربا أحيانا تتعامل ولكنها حالل، األساسي
 ووجوب الربوي االقتراض أو اإلقراض حرمة مع غرضها ملشروعية نظرا جائز فإنه
 ريع أخذ عند املساهم على به،وجيب القائم على عتراضواال واإلنكار ذلك تغري

 وجوه يف بصرفه بالفائدة التعامل من نشأ ما يعادل أنه يظن مبا التخلص السهم
  .)٦٠(اخلري

 يف إذانص الشركات تلك أن:نصه ما الكوييت التمويل بنك فتوى وكذلك
 تشجيعها، وال افيه املسامهة جيوز الً شرعا حمرم تعامل أي على وأنظمتها قوانينها

 حكم حكمها الشركة تلك تكون حمرم بتعامل خاصة ظروف اقتضت إذا وأما
 يف يقع قد ولكنه املشروعة واملعامالت احلالل بيع على جتارته يف يعتمد الذي التاجر
 حمظورا معه التعامل جيعل ال هذا فإن شرعا حمرم ارتكاب على معها يقوم ظروف
  .)٦١(تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره امم أخذًا الشبهة رد شرعاً
 أجازت حيث اإلسالمي؛ لالقتصاد السادسة الربكة ندوة إليه انتهت ما وهو 
 العمل لقصد اإلسالمية البالد يف العامة الشركات أسهم شراء املشاركني  باتفاق
  .)٦٢(معامالا أسلمة على

 يف اإلسالمي راملؤمت ملنظمة التابع الفقه جممع ندوة إليه انتهت ما وكذلك
 يف اإلسهام أن: بالربا املتعاملة املسامهة الشركة أسهم يف املشاركة حكم موضوعها
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 الشريعة مع يتفق مبا أوضاعها إصالح بقصد بالربا تتعامل اليت املسامهة الشركات
 وقت أقرب يف ذلك يتم أن على مشروع أمر التغيري على القادرين من اإلسالمية

  .بذلك جممعيا قراراً ذتتخ مل وإن ،)٦٣(ممكن

 على املسلمني إمجاع حمل وهذا احلرمة، الربوية املعامالت يف األصل:"الترجيح
 أن بالضرورة الدين من املعلوم واألمكنة،ومن األزمان مجيع ويف املستويات مجيع

 كذلك،وال حمرم بالربا واالقتراض ضرورة، وال حاجة تبيحه ال حمرم بالربا اإلقراض
 العلماء أقوال إىل اإلشارة من هنا والبد. )٦٤("ضرورة إليه دعت إذا إال إمثه يرفع
 وهذا التميز، اشترطت باحلرام احلالل فيها اختلط اليت املعاملة جواز أحلت اليت

 الشركة، مال رأس من شائعاً جزءاً ميثل السهم ألن "املوضوع؛ يف جوهري شرط
 الشركة تقرضه مال فكل الشركة، موجودات يف شائعة حصة ميلك واملساهم
 اإلقراض يباشرون الذين ألن منه، نصيب فللمساهم بفائدة، تقترضه أو بفائدة،

 ال احملرم بعمل والتوكيل عنه، نيابة العمل ذا يقومون بالفائدة واالقتراض
  .)٦٦(كله كذكر يتجزأ ماال بعض يتجزأ،وذكر ال احلرام أن ذلك ،)٦٥(جيوز

 من أكثر اإلباحة إىل احلرمة من خلروجا يف الشرع حيتاط: القرايف يقول
 احلرمة من خروج أيدينا بني اليت واحلالة ،)٦٧(احلرمة إىل اإلباحة من اخلروج
 حالة إال الشرع يستثن ومل فيه، ويتشدد الشرع له حيتاط مما وهي لإلباحة،
 يقول ،١١٩ آية: األنعام سورة من)ِإلَيِه اضطُِررتم ما ِإلَّا(:تعاىل قال الضرورة
  . )٦٨(غريها يف جتوز ماال الضرورة يف جتوز:الشافعي

 اشتراك خالل من يتم أن البد العامة االقتصادية الضرورة تقدير أن أعتقد
 املختلفة بأبعاده الواقع لدراسة واالقتصاديني واخلرباء الفقهاء من متكاملة جمموعة
  .العامة قتصاديةاال الضرورة حد لتقدير شاملة ميدانية إحصائية حتليلية دراسة
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  ةـاخلامت
  :يلي ما إىل البحث هذا يف انتهيت

 الفردي، االجتهاد من حجة وأعلى داللة وأقوى نظرا أدق اجلماعي االجتهاد -١
. التشريع قضايا بعض يف اإلمجاع حتقيق من اتهدين متكن أساسية خطوة وهو
 اجلماعي االجتهاد أن حجته،بيد يف ظين مجاعيا أو فرديا كان سواء االجتهاد أن

 وجهات وتقليب والتشاور التحاور صفة من ملاله الفردي االجتهاد على مقدم
 ال ومن للعوام اإللزام مزية يزيده اآلراء،مما أصوب إىل للوصول املختلفة النظر
  .االجتهاد ومكان زمان يف احلكام من االجتهاد أدوات ميتلك

 الرأي حرية مصادرة أو العقول على حجرا ليس اجلماعي واالجتهاد -٢
 جمتهد فلكل أكثر أو جمتهد اجلماعي االجتهاد هذا خالف فإن واالجتهاد،

 . عليه أحدا جيرب أن له وليس اجتهاده إليه انتهى مبا العمل

 وفكرية، وعقدية وتشريعية فقهية اتفاقات من اامع هذه عنه متخضت ما إن  -٣
 من ومنجية القواصم من اصمةع منحة وهي العصر، هذا يف لألمة إهلية منحة
 خطوة اتهدين العاملني شورى اتباع يف الثابت املنهج  أن غرو وال. الفنت

 األمة، هلذه البنائية الدعائم أهم إنه بل اإلسالمية؛ الوحدة طريق يف أساسية
 .واستمرارها دميومتها سر هو املتجدد الشمويل فقهها أن ذلك

 على الطريق قطع االتفاق مواضع خاصةً ياجلماع االجتهاد بأن جنزم إننا  -٤
 األضواء رم ومن امللفقة، والفتوى األهواء، أصحاب بالدين املتاجرين

 يطوعون وأخذوا يعلمون، ال وفيما يعلمون فيما يفتون فأضحوا والفضائيات،
 أعداء تصرف حتت علمهم وضعوا آخرين عن الفض السياسية، لألهواء الدين
 .اإلسالم دعائم ليهدموا واخلارج الداخل يف اإلسالم
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 فيها االتفاق هائلة، فقهية ثروة  األمة أورثت وامعية اجلماعية االجتهادات أن -٥
 الصور بكل البنكية الفوائد حترمي يف وضحنا كما االختالف من أكثر

 قال االستثناء، دائرة تضييق أو توسيع   يف حمصور االختالف وأن واألشكال،
 مرتلة ترتل احلاجة وهل ، ١١٩: األنعام سورة من)ِإلَيِه اضطُِررتم ام ِإلَّا:(تعاىل

 احلاجة؟ دون الضرورة على قاصر االستثناء أن أم الضرورة،

 العلم وطالب العلماء على شرعي واجب الفقهية الثروة ذه االهتمام -٦
 تقوم عندما السيما خرييتها، األمة،وحتقيق لتوحيد منه،وتوظيفه االستفادة
  .اإلسالمية اتمعات جتاه  وواجباا بأدوارها واإلعالم التعليم مؤسسات

*   *

 



 )١٣العدد (                )جملة علمية دولية حمكمة( لة األندلسجم

 -٣٩٠- Revista de Al-Andalus Vol. 13 2018 - 1440    )هـ١٤٤٠/ م٢٠١٨ (١٣ ع / ٤ مجلة األندلس جم

  واملراجع املصادر فهرس
 الفقه ملؤمتر مقدمة البحوث من جمموعة اإلسالمية الشريعة يف االجتهاد -١

  . الزحيلي وهبة. د مسعود، بن حممد اإلمام جامعة اإلسالمي

 .١ج العريب، البن القرآن أحكام  -٢

 .بريوت – العريب الفكر دار ،١ط للشوكاين، الفحول إرشاد -٣

 .العريب الكتاب دار جنيم، البن والنظائر األشباه -٤

 .العلمية الكتب دار -للسيوطي والنظائر األشباه  -٥

 الطبعة لبنان، بريوت، العلمية، الكتب دار الشاطيب، اسحاق أليب: االعتصام -٦
 .الثانية

 .العلمية لكتبا دار ،١ج القيم، البن املوقعني إعالم -٧

 .املعرفة دار ،٧ج للشافعي،  األم -٨

 .الطحان حممد: حتقيق الرياض، - املعارف مكتبة للطرباين، األوسط -٩

  .العلمية الكتب دار الصنائع، بدائع  -١٠
 .احلديث دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق الترمذي، جامع -١١

 – لميةالع الكتب دار القادر، عبد فؤاد حممد: حتقيق للشافعي، الرسالة  -١٢
 . بريوت

 .التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،ماجة ابن سنن -١٣

 .الربكة دلة جمموعة – ه١٤١١ عام االقتصاد يف الشرعية الفتاوى -١٤

 .الكوييت التمويل لبيت الشرعية الفتاوى -١٥
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  .الكتب عامل مطبعة الفروق، -١٦
 .٣ج الرازي، أبوبكر األصول يف الفصول  -١٧

 الكويتية األوقاف إدارة- ٢،ط.٤ج اجلصاص بكر وأب: األصول يف الفصول -١٨

 األمانة) ٨- ١ (اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع وتوصيات قرارات -١٩
 .املكرمة مكة - العامة

 . اإلسالمي املؤمتر منظمة من املنبثق اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات -٢٠

 لفقها جممع وتوصيات قرارات الفقهية الندوات يف  معاصرة قضايا -٢١
 . اجلديدة دهلي – نغر جامعة – اهلندي امع مطبعة  اهلند، اإلسالمي،

 .وتوجيهات قرارات – الفقهية الندوات يف معاصرة قضايا  -٢٢

 .املعرفة دار للسرخسي، املبسوط -٢٣

 .للهيثمي الزوائد جممع -٢٤

 .العلمية واملكتبة األمريية ،٢ط للفيومي،  املنري املصاح -٢٥

 .فكرال دار شيبة، أيب ابن مصنف -٢٦

  . ٢٢ج الفقهية، املوسوعة -٢٧

  .الكويتية األوقاف وزارة – الفقهاء من مجاعة الفقهية، املوسوعة -٢٨

 جبامعة والقانون، الشريعة كلية اإلسالمي العامل يف اجلماعي االجتهاد ندوة -٢٩
 .ـه١٤١٧ شعبان ١٣- ١١ اإلمارات

* * *  
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  اهلوامش
  
-١١ اإلمارات، جبامعة- والقانون الشريعة كليه اإلسالمي العامل يف اجلماعي االجتهاد ندوة )١(

 .٦٦٦ص/ ١ج سراج، أمحد حممد .د. أ حبث - هـ١٤١٧ شعبان ١٣
 ويف ،٢/١٢٣٢ ،٣٧٤٧ رقم مؤمتن، راملستشا باب األدب، كتاب ماجه، ابن سنن )٢(

 الرمحن عبد وأبو ليلي، أيب بن عبدالرمحن بن حممد وامسه ليلى أيب ابن إسناده يف الزوائد
 .التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد: حتقيق ضعيف، وهو القاضي األنصاري

 وهو ،٤٣١-١/٤٢٨ العلم، كتاب ،٨٨٤-٨٣٣: احلديث رقم للهيثمي،  الزوائد جممع )٣(
 الشيخ ويرد ما، حيتج مما ليسا وسليمان الربقي وإبراهيم مال، حديث من غريب حديث
 =    =غاية يف معناه إن: بقوهلم م حيتج ال مما رواته إن: قالوا من على اهللا حسب علي

 ذلك، على الكرمي القرآن يؤيدها األمور مهام يف الشورى إىل دعوة ألنه ؛ والصحة الصدق
 اإلسالمي، التشريع أصول (بعده من أصحابه وعمل وسلم، عليه اهللا صلى رسولال وعمل

 ).٧١ص
 مكتبة ١٦٤١: رقم حديث الصحيح، أهل من موثوقون ورجاله األوسط يف الطرباين رواه )٤(

 .الطحان حممد: حتقيق الرياض، -املعارف
 حممد: حتقيق ،٢١٦٧ رقم اجلماعة، لزوم يف جاء ما باب الفنت، كتاب الترمذي، جامع )٥(

 .احلديث دار الباقي، عبد فؤاد
: الزوائد ويف  ،١٣٩٥: رقم حديث األعظم، السواد باب الفنت، كتاب ماجه، بن سنن٦ )٦(

 بطرق  احلديث جاء وقد. ضعيف وهو عطاء بن حازم وامسه األعمى، خلف أبو إسناده يف
 .البيضاوي أحاديث ختريج يف القرايف شيخنا قاله نظر، كلها يف

  الطبعة -لبنان – بريوت -العلمية الكتب دار ،٢/٢٤٨ الشاطيب، اسحاق أليب: االعتصام )٧(
 .١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ الثانية،

 .١٩٥ص بركة، الفتاح عبد الدكتور حبث اجلماعي، االجتهاد ندوة )٨(
 - العامة األمانة ،١٠ص ،)٨-١ (اإلسالمي العامل لرابطة الفقهي امع وتوصيات قرارات )٩(

 .املكرمة مكة
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  اهلند، – اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات  الفقهية، الندوات يف  معاصرة قضايا )١٠(

 .اجلديدة دهلي – نغر جامعة – اهلندي امع مطبعة – م ١٩٩٧ – هـ١٤١٨ ،سنة-٥ص
 .٨٩٨ص/٢ج اإلسالمي، العامل يف اجلماعي االجتهاد  ندوة- الشاذيل حسن د .أ حبث )١١(
  /٢ج اإلسالمي، العامل يف اجلماعي االجتهاد ندوة ليل، أبو أمحد حممود د. أ حبث )١٢(

 .٩٩٣ص
 .٢١٧ص/١ج للشاطيب، املوافقات كتاب )١٣(
 .١٣/١٦٣١٠ الكويتية، األوقاف وزارة  الفقهاء، من مجاعة الفقهية، املوسوعة: راجع )١٤(
  إليه أشار كما عليه، دليل ال باطن هو ما به يدرك ال نورا املؤمن لقلب أن هذا ودليل )١٥(

 قال الترمذي، رواه ،"اهللا بنور ينظر فإنه املؤمن فراسة اتقوا: "بقوله وسلم، عليه اهللا صلى
 العلم، أهل بعض عن روي وقد الوجه، هذا من نعرفه ال غريب حديث هذا: عيسى أبو

 نعيم وأبو ينالس وابن حامت أيب وابن جرير وابن التاريخ يف البخاري أخرجه احلديث وهذا
 أمامة، أيب عن عدي وابن والطرباين الترمذي احلكيم وأخرجه واخلطيب، مردويه وابن

 الناس يعرفون عبادا هللا إن:" بلفظ مرفوعا أنس عن والبزار جرير ابن أيضا وأخرجه
 يف جاء ما: باب للهيثمي الزوائد وجممع ،٨/٤٤١ األحوذي، حتفة: راجع ،"بالتوسم
 ، ٥/٢٩٨ للترمذي، الصحيح اجلامع جيد، وإسناده الطرباين رواه ١٠/٢٦٨ الفراسة،

 عن ويكَفِّر فُرقَانا لَّكُم يجعل اللَّه ِإنتتقُوا آمنوا الَِّذين ياأَيها (تعاىل قوله. ٣١٢٧ برقم
ئَاِتكُميسكُم ِفرغيو لَكُم ۗ اللَّهِل وِظيِم ذُوالْفَض٢٩: آية ل،األنفا) الْع. 

 .العلمية الكتب دار ،٣ص / ٣ج حاج، أمري ابن والتحبري، التقرير )١٦(
 .بريوت العريب، الفكر دار ،١ط ،٢٦١ص للشوكاين، الفحول إرشاد )١٧(
 .الكويتية األوقاف إدارة ،٢ط ،٢٩٧ص/ ٤ج اجلصاص، بكر أبو األصول، يف الفصول )١٨(
 التراث دار ،٣٠١ص/ ٨ج األوطار، نيل خترجيه، سبق )١٩(
 .احلديث ختريج سبق )٢٠(
 .اختالف: مادة ، ٢٩٦ ص / ٢ج الفقهية، املوسوعة )٢١(
 .٤: آية البينة، سورة )٢٢(
 .املعرفة دار ،٣٠٠ص /٧ج للشافعي،  األم )٢٣(
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 الكتب دار القادر، عبد فؤاد حممد: حتقيق ،١٦٧٤ بند ،٥٦٠ ص للشافعي، الرسالة )٢٤(

 .بريوت العلمية،
 .٣٨٢ ص/ ١ج القرآن، أحكام )٢٥(
 .الشاذيل علي حسن. د. أ حبث اإلسالمي، العامل يف اجلماعي االجتهاد ندوة )٢٦(
 جامعة اإلسالمي الفقه ملؤمتر مقدمة البحوث من جمموعة اإلسالمية، الشريعة يف االجتهاد )٢٧(

 .٢٠١ ص  الزحيلي، وهبة. د مسعود، بن حممد اإلمام
 .٢٨٢ص / ٣ج الرازي، أبوبكر ألصولا يف والفصول ،١٣٢ص / ٢٢ج املوسوعة، )٢٨(
 .العلمية الكتب دار. ،٦٨ ص/ ١ج القيم، البن املوقعني إعالم )٢٩(
 .١٣٠ص / ٢٢ج الفقهية، املوسوعة )٣٠(
 .١٤٣-١٣٧ ص اإلسالمي، العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي امع قرارات )٣١(
 ص ،)٨ حىت ١ (دورة من اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقهي امع قرارات )٣٢(

١٥٧-١٥٠. 
 عليه اهللا صلى- الرسول حبديث عمالً  م خاص اجتهاد اموعة هذه اجتهاد فإن وعليه )٣٣(

 أجر، فله فأخطأ فاجتهد حكم وإذا أجران، فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا:"وسلم
 يا قلت: قال -وجهه اهللا كرم- علي حبديث عمالً لألمة ملزم وغري . احلديث ختريج سبق

 الفقهاء تشاورون: قال تأمرنا فما ي، وال أمر: بيان فيه ليس أمر بنا نزل إن اهللا رسول
 احلديث ختريج سبق. خاصة برأي فيه تقضوا وال والعابدين،

 ،٣٩ومادة ، ٣٨ ومادة ،٢٦ ومادة ،١٩٥٧لسنة ١٦٣ رقم املصري، القانون راجع )٣٤(
 ٧٥٤ص / ٧ جملد السنهوري، الرزاق عبد الوسيط: راجع

 .العلمية واملكتبة األمريية ،٢ط ،٢١٧ ص للفيومي،  املنري املصاح )٣٥(
 .٣٢١ص / ١ج العريب، البن القرآن أحكام )٣٦(
 له كان شيء كل: مالك قال. ٤٢٤ ص / ٣ج ، )احملتاج اية (القرض ربا هو وهذا )٣٧(

 وزادك عنه فأخرته حيل مل أو األجل حمل فحل أجل إىل أو يقبضه مل مث نقدا كان غرمي على
 .ربا فهو كثر أو قل األشياء من شيئا
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 غري أو مشروطا كان البيع يف الربوية األموال يف الفضل حرمة على العلماء أمجع )٣٨(

 غري القرض رد يف الفضل يف واختلفوا القرض، يف املشروط الفضل حرمه وعلى مشروط،
 أن: عنهم اهللا رضي عمر وابن عباس وابن كعب أيب وعن أمحد االمام عن روى املشروط،
 أخذ إذا ألنه الفض يأخذ وال قرضه مثل يأخذ وأنه مطلقًا، حرام القرض يف والفضل الزيادة
 يف يزيد أن مالك وكره ،)٣٥١ ص الرابع، اجلزء املغين، . ( منفعة جر قرضا كان الفض

 وأرفع عينا أجود عطيهي أن القضاء يف اإلحسان إمنا: مالك وقال اليسري، إال والعدد الكم
 احلنفية من الفقهاء مجهور وذهب فال، العدد أو والوزن الكيل يف يزيد أن وأما صفة،

 يف منه خري ببدل دائنه قضى لو املقترض أن إىل املالكية من حبيب وابن واحلنابلة والشافعية
 عن صح ملا مواطأة، أو مشروط غري ذلك دام ما جاز برضامها دونه أو الصفة أو القدر
 خياركم إن: وقال منه،= =خريا فرد بكرا استلف أنه من -وسلم عليه اهللا صلى- النيب

 للرجل كان فإذا ببيع ليس والقضاء: عنه اهللا رضي الشافعي اإلمام قال قضاء، أحسنكم
 فقبل احلق له الذي تطوع إن وكذلك بأس، فال تطوعا منه أوزن فأعطاه ذهب الرجل على
 ).٣ص/ ٣ج األم، (البيوع يف حيل ال هذاو منها، أنقص منه

 -١٤١٢  -١،ط١٥٨٨: رقم حديث ، ١٥ باب املساقاة، كتاب يف مسلم أخرجه )٣٩(
 .حيان أيب مطبعة

 .١٥٩٨- ١٥٩٧ رقم وموكله، الربا آكل لعن باب املساقاة، كتاب مسلم رواه )٤٠(
 سنة زهراأل مطبعة ،٢٨ ص البحوث، جممع ،٩-١ من املؤمترات وتوصيات قرارات )٤١(

 .هـ ١٤٠٥
 موضوع بشأن: التاسعة الدورة اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقه جممع قرارات )٤٢(

 الربوية الفوائد أخذ وحكم معها الناس وتعامل الربوية املصارف تفشي
 .٢٢ ص اإلسالمي، املؤمتر منظمة من املنبثق اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات )٤٣(
 الثانية الفقهية الندوة ٢٤ص وتوجيهات، قرارات الفقهية، الندوات يف صرةمعا قضايا )٤٤(

 البنوك فائدة
 .٢٩ ص ،٩-١ اإلسالمية البحوث مع  املؤمترات وتوصيات قرارات)٤٥(
 .التاسعة الدورة اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقه جممع قرارات)٤٦(
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 .٢٢ ص اإلسالمي، املؤمتر منظمة من ثقاملنب اإلسالمي الفقه جممع وتوصيات قرارات)٤٧(
 .٣٣،٣٤ص وتوجيهات، قرارات – الفقهية الندوات يف معاصرة قضايا)٤٨(
 تفشي موضوع بشأن: التاسعة الدورة اإلسالمي العامل لرابطة اإلسالمي الفقه جممع قرارات)٤٩(

 .الربوية الفوائد أخذ وحكم معها الناس وتعامل الربوية املصارف
 .اإلسالمي العامل مع الفقه رابطة وصياتوت قرارات )٥٠(
 .الثانية الفقهية الندوة ٢٦ ص معاصرة، قضايا )٥١(
 .الثانية الفقهية الندوة ،٢٦ ص معاصرة، قضايا )٥٢(
 .٢٨ ص اإلسالمية، البحوث جممع وتوصيات قرارات )٥٣(
 .التاسعة الدورة الرابطة جممع قرارات )٥٤(
 .سالمياإل املؤمتر منظمة جممع قرارات )٥٥(
 .اخلامس القرار الثانية، الندوة ،٢٣ص معاصرة، قضايا )٥٦(
 .األول القرار السابعة، الندوة ،٨٧- ٨٦ ص السابق، املرجع )٥٧(
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ العريب، الكتاب دار ،١٠٩ص جنيم، البن والنظائر األشباه )٥٨(
 .العلمية الكتب دار ،١١٦-١١٥ للسيوطي،ص والنظائر األشباه )٥٩(
 .دمشق – القلم دار ،١٦٥٩ص ٢ج ،٦،ع٦د اإلسالمي، الفقه جممع جملة )٦٠(
 .٥٦٦ص الكوييت، التمويل لبيت الشرعية الفتاوى )٦١(
 . الربكة دلة جمموعة – هـ١٤١١ عام ،١٧ص االقتصاد، يف الشرعية الفتاوى )٦٢(
 .٧٨٣ص/ ٣ج ،٨ع ،٨د اإلسالمي، الفقه جممع جملة )٦٣(
 .٢٨ ص اإلسالمية، حوثالب جممع وتوصيات قرارات )٦٤(
 .٣١ص الرابع، القرار عشر، الرابعة الدورة– اإلسالمي العامل لرابطة الفقه جممع قرارات )٦٥(
 .العلمية الكتب دار ،٦/٨ الصنائع، وبدائع املعرقة، دار ، ٥/٨٢ للسرخسي، املبسوط )٦٦(
 .الكتب عامل مطبعة ،٥/١٤٥ الفروق، )٦٧(
 .٤/١٤٥ للشافعي،  األم )٦٨(
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Normas para autores /as: 
La revista Al-Andalus publica artículos originales e 

inéditos referidos a una investigación que verse sobre el 
mundo árabe e islámico, medieval o contemporáneo, en 
general, y sobre Al-Andalus, en especial; su historia, su 
producción literaria y su civilización. 

- Los idiomas admitidos son  español, inglés y árabe. 
- Los artículos originales e inéditos tendrán una extensión 

máxima de  las 8000 palabras, incluyendo notas, cuadros y 
figuras. Los artículos que superan  las 8000 palabras se 
publican en una “versión especial” anexa a uno de los números 
de la revista.  

- Se envían dos ejemplares del artículo, en papel y por 
correo electrónico, junto con el curriculum vitae del autor.  

- Los artículos serán sometidos a una doble evaluación 
por pare, externa y anónima: El Consejo de redacción, a la 
vista de los informes, decidirá sobre la aceptación, denegación 
o conveniencia de introducir modificaciones. En caso 
necesario, se recurrirá al arbitraje mediante otra evaluación 
externa, notificándose a los autores las decisiones tomadas en 
un plazo de ocho meses..  

Contactos: 
1. Dirección Postal : Egipto, El Cairo, el 6 de octubre, Al-

Sheikh Zayed, 115/1, Khamayel. 

2. Móvil: 002 01010510011 

: Correo electrónicocom.hotmail@66alaiman 
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Revista de Al-Andalus 
Científica, internacional y arbitrada 

 
La revista Al-Andalus es una revista científica, 

internacional y arbitrada. Su fundador es Prof. Dr. Ayman 
Mohamed Aly Midan, en cooperación con el Laboratorio del 
Lenguaje Funcional en la Universidad de Hasiba Benbouali de 
Chlef, Argelia. 
Equipo editorial  
Directores editoriales: Prof. Dr. Mohammed 
Mohammed Alaiwa, Universidad de El Cairo 

              Dr. Tata Bin Kurmaz, Chlef, Argelia 
     Dr. Rasha Al-Khatib - Jordina 
 
Consejo de Redacción: 
Prof. Dr. Mohamed Fattoh 
Prof. Dr. Abdullah Al- Tatawi 
Prof. Dr. Mohammed Attaweel 
Prof. Dr. Salah Fadhl 
Prof. Dr. Al-Sayyed Fadhl  
Prof. Dr. Mohammed Abdl Mottaleb 
Prof. Dr. Hafedh Almaghraby 
Prof. Dr. Soliman Al – Attar 

Prof. Dr. Ali Alghareeb 
Prof. Dr. Ahmed darwish 
Prof. Dr. Safwat Al Khatib 
Prof. Dr. Monir Fawzy 
Prof. Dr. Omar Abd Al Wahed 
Prof. Dr. Esam Khalaf 
Prof. Dr. Abo Alyazeed Al Sharkway 

 
 
Consejo Asesor 
Prof. Dr. Fernando de Ágreda – (España) 
Prof. Dr. Salah Garar – (Jordania) 
Prof. Dr. Ahmed Al-Tarisi – (Marruecos) 
Prof. Dr. Ammar Al-Sasi – (Argelia) 
Prof. Dr. Al-Arabi Emish – (Argelia) 
Prof. Dr. Mosa Rababah – (Jordina) 

Prof. Dr. Hadjer Medakene (Argelia) 
Prof. Dr. M. Gawad Attorahi (Iraq) 
Prof. Dr. Abd Allah Al metany (SUA) 
Prof. Dr. Nasif Al Khafgy (Iraq) 
Prof. Dr. Mohamed Al Mahroky (Oman) 
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