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الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
ــد ــاجـــ بـــمـــركـــز جـــمـــعـــة الــمـــ
لــــلــــثــــقــــــــــــــافــــة والـــــتـــــــــــــــــراث

 عدة الح�سن الح�سين من كالم �سيد المر�سلين لبن الجزري: 
محمد بن محمد بن محمد العمري الدم�سقي ال�سيرازي ال�سافعي �سم�س الدين، اأبو الخير 833هـ.

Iddatul Hisnil Haseen Min Kalami Sayyidil Mursaleen By. Ibn al-Jazari, 
Mohammed bin Mohammed al-Dimashqi al-Shafiee, d. 833 AH.
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 �سجرة ن�سب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لبن الجزري: 
محمد بن محمد بن محمد العمري الدم�سقي ال�سيرازي ال�سافعي �سم�س الدين، اأبو الخير 833هـ.

مــــــــجــــــــلــــــــة
فــــ�ــــســــلــــيــــة
ثـــــقـــــافـــــيـــــة
تــــــراثــــــيــــــة



ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

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

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

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

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

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

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

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

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

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

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

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

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

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

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

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

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

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.



ال�سالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته، و بعد ،
فاإنه ي�سرنا اأن نبعث اإليكم بن�سخة من العدد )88( من مجلة اآفاق الثقافة و التراث.

راجين التف�سل باإر�سال اإ�سعار الت�سلم المرفق بالمجلة اإلينا.
مع خال�ص �سكرنا و تقديرنا لح�سن تعاونكم معنا

و تف�سلوا فائق االحترام و التقدير
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اال�شتراك
ال�شــــــنوي

المقاالت المن�صورة على �صفحات المجلة تعبر عن اآراء كاتبيها
والتمثل بال�صرورة وجهة نظر المجلة اأو المركز الذي ت�صدر عنه

يخ�صع ترتيب المقاالت الأمور فنية

ت�صــــدر عن ق�صم الدرا�صــــــــات والن�صر وال�صوؤون الخارجية
بمركـــــــــز جمعــــــــــة الماجــــــــد للثقــــــــــافة والتــــــــــــــراث

دبـــــــــــــــي ــ �ص.ب. 55156
هاتــــــــــــــــف 2624999 4 971+
فاكــــــــــــ�ص 2696950 4 971+

دولـــــــــة االإمـــــــارات العربيــــــــة المتحــــــــــــدة 

خــــارج االإمــــــارات داخـــل االإمــارات   
150 درهــــــــــــــــــــــــٍم 100 درهــــــــــــــــــــــــمٍ  الموؤ�ص�صـــــات 
100 درهــــــــــــــــــــــــٍم 70   درهمـــــــــــــــــــــاً  االأفـــــــــــــــــــــراد 
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في  وقا�سية  وا�سعة  اإب��ادة  لموجات  تعر�ض  قد  المخطوط  الإ�سالمي  التراث  اأن  في  اأحد  ي�سك  ل 
اإلى العدم, فقدت معه  اأنحاء العالم الإ�سالمي, اأحالت في كثير من الأحيان جزًءا كبيًرا منه  جميع 
الأمة جانًبا كبيًرا من تاريخها وح�سارتها وكنوز ثروتها العلمية, ومحي به جمهور من العلماء من 
ذاكرتها, وقد �سملت هذه الإبادة مكتبات كثيرة, بل تراث مدن باأكملها, وقد ح�سل ذلك بالقوة القاهرة 

غير المكت�سبة اأحياًنا, وبفعل الإن�سان وك�سب يده اأحياًنا اأخرى. 
المحنتين  هاتين  واأول��ى  الإ�سالمي؛  بتراثنا  حاقتا  اللتين  ال�سديدتين  المحنتين  يتذكر  فكلنا 
ما حدث للدولة العبا�سية لدى �سقوط بغداد على يد المغول �سنة 656ه�, فقد اأ�سرموا النيران في 
مما  جردوها  اأن  بعد  الق�سور  وهدموا  المذّهبة,  قبابها  على  ليح�سلوا  الم�ساجد؛  وخربوا  المدينة, 
فيها من التحف الفار�سّية وال�سينّية النادرة, وخربوا المكتبات, واأتلفوا الكتب التي فيها, اإما باإحراقها 
اأو برميها في نهر دجلة, ولكن همجية المغول وبربريتهم لم تتوقف عند هذا الحد, بل جعلوا من 
الإ�سالمية,  المغول للمدن  اأثناء اجتياح  , وقبل �سقوط بغداد, وفي  الم�ساة  الكتب ج�سًرا يعبر عليه 
دمرت مدن باأكملها مثل " بخارى" و"�سمرقند" و "مرو" التي اأحرقت عن اآخرها ودمرت مكتباتها, 
ا�ستوطنوها,  الذين  اأو  اأنجبتهم  الذين  العلماء  الهائل من  للعدد  نظًرا  الإ�سالم؛  كانت مفخرة  التي 

ولغزارة الإنتاج من التواليف العلمية المتنوعة.
ويعّلق الم�ست�سرق "األفرد غليوم A. Guillaume " بقوله: "ولو اأّن العرب كانوا برابرة كالمغول 
الذين اأطفوؤوا جذوة العلم اإطفاًء لم ينبعث من بعدهم األبتة, ب�سبب �سياع دور الكتب وفقدان الآثار 

الأدبّية, لو اأنهم كذلك لتاأخر ع�سر الإحياء عن موعده في اأوروبا اأكثر من قرن.
اآخر معاقل الم�سلمين في الأندل�ض؛ حيث  الثانية, فقد حدثت بعد �سقوط غرناطة  اأما المحنة 
يقول فيها محمد عبد اهلل عنان في موؤلفه المو�سوعي ال�سهير "دولة الإ�سالم في الأندل�ض": " ... 
وا�ستدعي الكاردينال خمني�ض اإلى غرناطة ليعمل على تن�سير الم�سلمين, ولم يقف عند تنظيم هذه 
قرنها  ولكّنه  الم�سلمين,  من  الأل��وف  ع�سرات  على  التن�سير  بتوقيع  انتهت  التي  الإرهابية  الحركة 
بارتكاب عمل بربري و�سائن, فقد اأمر بجمع كل ما ُي�ستطاع جمعه من الكتب العربية, ونظمت اأكدا�ًسا 

التراث الإ�سالمي 
الم�سار والنت�ءات الم�ؤرقة
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هائلة في ميدان باب الرملة, اأعظم �ساحات المدينة, ومنها كثير من الم�ساحف البديعة الزخرفة, 
وذهب  والعلوم,  الطب  كتب  من  مئة  ثالث  �سوى  منها  ي�ستثن  ولم  جميًعا,  فيها  النيران  واأ�سرمت 
تراث  من  بقي  ما  خال�سة  هي  العربية,  الكتب  من  الأل��وف  ع�سرات  الهمجي  الإج���راء  ه��ذا  �سحية 

التفكير الإ�سالمي في الأندل�ض.
W.Prescott على هذه المحنة بقوله:" اإّن هذا العمل  ويعّلق الموؤرخ الأمريكي وليم بر�سكوت 
لم يقم به همجي جاهل, واإنما حبر مثقف, ولم يقع هذا في ظالم الع�سور الو�سطى, ولكن وقع في 
فجر القرن ال�ساد�ض ع�سر, وفي قلب اأمة م�ستنيرة, تدين اإلى اأعظم حد بتقدمها اإلى خزائن الحكمة 

العربية ذاتها.
وكذلك فعل ال�سليبيون عندما قاموا باحتالل بع�ض ال�سواحل في بالد ال�سام؛ اإذ قاموا باإحراق 
ر  الكثير من المدن والمعاقل والح�سون التي كانت ت�سم المكتبات الزاخرة باأ�سناف العلوم, )ويقدَّ
اأتلفه ال�سليبيون في طرابل�ض ال�سرق وحدها بثالثة ماليين مجلد(؛ حيث ذكر الموؤرخ جيبون  ما 
الفاطميين  عهد  على  وحدها  طرابل�ض  مدينة  في  كان  اأّن��ه  الرومانّية  الدولة  تاريخ  عن   Gibbon

مكتبة تحتوي على ثالثة ماليين مجلد, اأحرقها الفرنجة كلها في �سنة 502ه� )1100م( .
ويندرج في �سلم هذه الأعمال ما لحق بالمكتبة ال�سعيدية التي تعد من اأكبر المكتبات في الهند, 
وهي مكتبة خا�سة تملكها اإحدى العائالت العلمية العريقة بحيدر اأباد, وقد تعر�ست المكتبة لحريق 
مدبر من قبل بع�ض المجرمين, حتى يجبر اأ�سحابها على بيع المبنى الذي توجد فيه؛ لأنه كان في 
موقع تجاري ممتاز, بمنطقة ت�سار منار في و�سط مدينة حيدر اأباد, ما اأدى اإلى اإتالف خزانتين من 
نوادر مقتنياتها, ونفائ�ض التراث الإ�سالمي الذي كانت تزخر به المكتبة, وح�سل ما اأراد المدبرون 
اأح��د,  منها  ي�ستفيد  ول  مغلقة  الآن  وه��ي  اآخ��ر,  مكان  اإل��ى  ونقلت  المكتبة  مقر  بيع  حيث  للحريق؛ 
والورثة الذين يملكون اأمرها لم يبق منهم اإل بنت واحدة؛ هي الدكتورة عائ�سة ريحانة – الأ�ستاذة 

بجامعة مدرا�ض - التي ورثت هذه المكتبة عن اأمها.
اإل  الماآ�سي  تلك  ذكرنا من  الإ�سالمي من محن, وما  التراث  اأ�ساب  وهذا غي�ض من في�ض مما 
النزر الي�سير, واهلل الكريم ن�ساأل اأن يحفظ التراث الإ�سالمي واأهله, اإنه على كل �سيء قدير وبالإجابة 

جدير.

ين بن زغيبة الدكتور عزُّ الدِّ
مدير التحرير
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َت�ْسِكيُل اللُّغِة وِبَناُء الأُ�ْسـُلوب
ـاع في �سعر اإدري�س َجمَّ

د. محمد محجوب محمد عبد المجيد
الخرطوم / ال�سودان

الحمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل �سيدنا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين. وبعد:
مقدمة البحث:

اع اأنه اأف�سل تعوي�ض َمَنّ اهلل به على ال�سودانيين  لعل اأ�سدق و�سف يمكن اأن نقوله عن ج�َمَّ
كونه  تتجاوز  قيمته  اأن  والحق  ب�سير,  يو�سف  التجاني  الكبير  ال�ساعر  المنية  اخترمت  اأن  بعد 
�ساعًرا فًذا غذى وجدان ال�سودانيين, واألهب حما�ستهم, وب�سرهم بالفجر ال�سادق قبل اأن ينبثق 
�سناوؤه اإلى الوجود المعاين اإلى داعية لل�سالم ومب�سر بالحرية, ومتاأمل للكون والوجود. وحًقا اأن 
روؤاه وت�سوراته ل تف�سي- في اآخر الأمر- اإلى روؤية فكرية وا�سحة اأو ت�سور فل�سفي متكامل اأو 
موقف اأيديولوجي �سارم, اإل اأن �سعره يملك �سيًئا مهًما, يملك الوجدان ال�سادق والح�ض العميق, 

وهذا - في تقديرنا - كاف لنيل الإعجاب والتقدير. 
اع دون اأن يغفل  ينه�ض هذا البحث بدرا�سة ت�سكيل اللغة وبناء الأ�سلوب في �سعر اإدري�ض ج�َمَّ
عن  ف�ساًل  منه,  وموقفه  للتراث  وا�ستقرائه  �سادته,  التي  والثقافة  عا�سه,  الذي  بالع�سر  تاأثره 
جديدة".  لغوية  عالقات  "ا�سطناع  والبتكار  التجديد  على  قدرتها  ومدى  �سخ�سيته  طبيعة 
بال�ساعر؛  فعرفنا  التمهيد  اأما  ومحورين؛  تمهيد  اإلي  البحث  ق�سمنا  العنا�سر  هذه  ولكت�ساف 
اللغوية  " اأدواته  الأول  المحور  واأما في  العربية,  الأقطار  كثير من  ذكره في  ل�سعورنا بخمول 
في  واأما  وغيرها",  البدل  العترا�ض,  الترادف,  "التكرار,  ق�سايا  "فدر�سنا  الأ�سلوبية  وتقنياته 
المحور الثاني فقد قمنا بدرا�سة "معجمه ال�سعري"؛ لمعرفة البوؤر التي يتمركز �سعوره حولها, 

ْيَنا البحث باأهم النتائج التي تو�سلنا اإليها, ف�ساًل عن ثبت بالمراجع والم�سادر.  ثم َقفَّ

تمهيد:

اع)1(  �سيرة جـَمَّ

زعيمها  بيت  وفي  ال�سهيرة،  ب  الَعْبَدلاَّ قبيلة  في 
التي  الُمُلوك  َحْلَفايا  مدينة  وفي  "المَاْنُجُلك"٭)2(، 

ولد  النيل،  نهر  �سفاف  على  مطمئنة  هانئة  ترقد 
اأن  �سك  ول  1922م،  �سنة  اع  جـَماَّ محمد  اإدريــ�ــس 
قيم  لكت�ساب  هّياأته  ملوكية  اأ�سرة  ظل  في  ن�ساأته 
بالنف�س.  والعــتــزاز  والــكــبــريــاء  وال�سموخ  الــعــزة 
اأنور  ال�سيخ محمد  ِبُكتاَّاب   - لداته  كعادة  ويلتحق - 
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وحفظ  والكتابة  الــقــراءة  مبادئ  لتعلم  اإبراهيم؛ 
مبادئ  تلقف  عن  ف�ساًل  الكريم  القراآن  من  ق�سط 

الفقه المالكي )مذهب اأهل ال�سودان(. 

 وفي الثامنة من عمره يلتحق بمدر�سة الَحْلَفايا 
ما  �سنوات،  اأربع  فيها  ويمكث  )البتدائية(  الأولية 
يلبث اأن ينتقل اإلى اأم درمان الو�سطى �سنة 1933م، 
البقاء  فر�سة  قد حرمته  اليد  ذات  �سيق  اأن  ويبدو 

فيها اأكثر من �سهرين. 

 وفي �سنة 1936م يلتحق بكلية المعلمين ببخت 
ومالمح  النبوغ  مخايل  اأن  الظن  واأكــبــر  الر�سا، 
العبقرية قد بداأت تظهر عليه. ففي ديوانه ق�سائد 
من �سعر الحداثة "ماآ�سي الحرب، مقبرة في البحر، 
�ساعر الأ�سجان والوجدان" تنبئ على عبقرية فذة 
وح�سور �سعري قوي، ويقذف به طموحه العلمي اإلى 
دار  بكلية  لاللتحاق  �سنة 1947م  المحرو�سة  م�سر 
العلوم التي ق�سى فيها اأربع �سنوات، كانت منا�سفة 
بين التح�سيل الأكاديمي، والم�ساركة الأدبية، ففي 
وم�ساركته  هناك،  الأدبـــي  تاألقه  يوؤكد  ما  ديــوانــه 
ال�سودان  اإلى  ويعود  الأدبية،  المنتديات  في  القوية 
اللغة  في  الإجــازة  على  ح�سوله  بعد  1951م  �سنة 
العربية والدرا�سات الإ�سالمية؛ لي�سارك في نه�سته 

التعليمية اإلى جوار ن�ساله الوطني. 

 تظل �سفينة الحياة ترفعه تارة وتقذفه تارة اإلى 
التواري  اإلى  فا�سطر  اأن �سعفت همته وخار عزمه، 
باأمان،  اأن تعي�س فيه  اأردت  اإن  اإلى عالم  اأو الذهاب 
اأن تترك على بوابته عقلك، ويعتزل �ساعرنا  فعليك 
العالم  فــي  التفكير  عنت  مــن  نف�سه  فيريح  عقله 
المحيط به، ويظل على هذه ال�ساكلة اإلى اأن اخترمته 
المنية �سنة 1980م عن ثمانية وخم�سين عاًما. خلاَّف 

�ساعرنا ديوانا واحدا اأ�سماه "لحظات باقية". 

المح�ر الأول:

"اأدواته اللغ�ية وتقنياته الأ�سل�بية"

الأدبي، فهي  العمل  اللغة عن�سًرا مهًما في  تعد 
م�ساعره  نقل  في  الممتازة  وو�سيلته  الأديــب  اأداة 
اإنها"كائن  واأحالمه،  روؤاه  وتج�سيد  �سوره،  ور�سم 

حي له حياته وله �سخ�سيته وله كيانه"))(. 

�ُسغل الفكر النقدي منذ عهد بعيد بلغة ال�سعر، 
الثر  لغة  عن  يميزها  اأن  الم�ستطاع-  قدر  وحــاول- 
ر�سيق"ولل�سعراء  ابــن  يقول  و�سمات،  بخ�سائ�س 
األفاظ معروفة، واأمثلة ماألوفة، ل ينبغي لل�ساعر اأن 
يعدوها، ول اأن ي�ستعمل غيرها")4(، والحق اأن "للغة 
اللفظ  ال�سعرية مميزات وخ�سائ�س منها، تجان�س 
والمعنى، و�سياغة اللفظ على قدر المعنى وا�ستعمال 
والتعجب،  والنداء  كال�ستفهام  الطلبية  الأ�ساليب 
والعتماد على الوزن والمو�سيقي والنغم والمو�سيقى 
واأكبر  وال�ستعارة")5(،  المجاز  عن  ف�ساًل  اللفظية 
العلوم  دار  بكلية  درا�سته  وخالل  اًعا  جـَماَّ اأن  الظن 
ودرا�سته لالآداب على يد علمائها الأفذاذ قد لحظ 
على  بناء  ال�سعري  للفن  والأ�سلوبي  اللغوي  التفاوت 
للع�سور  والثقافي  والجتماعي  الح�ساري  التباين 
اأدب  على  اطالعه  اأن  �سك  ول  المختلفة،  الأدبية 
الع�سر الحديث قد اأتاح له فر�سة اأو�سع للوقوف عن 
تمثالن  اللتين  واأبولو  الـَمْهَجر  مدر�ستي  اأمام  كثب 
الماألوفة  اللغوية  الأن�ساق  لختراق  فــًذا  اأنموذًجا 
الع�سر  روح  على  تعبر  جديدة  �سعرية  لغة  وبناء 
وروح ال�ساعر من جهة، وتقرب- دون اإ�سفاف- من 

لغة الحياة اليومية.

و�سعوره،  اإح�سا�سه  عن  معبرة  اع  جـَماَّ لغة  جاءت 
ومن�سجمة مع الع�سر الذي عا�سه، ومالءمة لالآفاق 
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تنوع  كما  عا�سها،  التي  التجارب  اأو  جابها  التي 
فوطنياته  عالجها،  التي  المو�سوعات  بتنوع  اأ�سلوبه 
اأو  يغلي  مرجل  وكاأنها  والنــفــعــال،  بالثورة  تمتاز 

اع: بركان يهدر، يقول جـَماَّ

�������راُم ُق���������ل���������وٌب ف�������ي ج������واِن������ِب������ه������ا ��������سِ
������اَر َوْق�����������ًدا واْن��������ِدلَع��������ا)6( َي������ُف������وُق ال������َنّ

������َن������ا م����ه����م����ا َت�����َع�����ال�����وا ������س�����ن�����اأُخ�����ُذ َح������قَّ

وال����ِق����الَع����ا ال�����م�����َداِف�����َع  ���ُب���وا  َن�������سَ واإن 

َي���ْخ���َف���ى ف���ل���ي�������ض  �����ُم�����وُه  َك�����تَّ ُه��������ْم  واإْن 

���اَع���ا ُي�������سَ ف���ل�������ن  ����ُع����وه  ����يَّ �����سَ ُه��������ْم  واإن 

وفي مقابل ذلك نجد الرقة والتلقائية، والب�ساطة 
وال�سهولة في و�سفه الطبيعة:

ِم���������������ْزَم���������������اُرك ال������م�������������س������ُح������وُر َي������ْن�������
�����َك ِم���������ْن اأَث��������������ْر)7( �������ُف������ُث م������ا ِب�����َن�����ْف�����������سِ

�����ِب�����ي������ ��������َم��������ْع لأْن��������������َغ��������������اِم ال�����طَّ َف��������ا���������سْ

�����ْر ع�������������ِة َم������������اَزَج������������ْت ل������ح������َن ال�����َب�����������سَ

ْه������������������َرُة ال���������������������������َع�������������ْذَراُء ت���ن���� وال������������������زَّ

���������������ِق ف�������������ي َخ��������َف��������ْر ُظ���������������ُر ل�������ل�������ت�������دُفّ

والألفاظ  م�سرقة،  وال�سور  وا�سحة  فالمعاني 
تكاد تطير من فرط خفتها ور�ساقتها، ومثلما يناوح 
يناوح  المختلفة،  ال�سعر  اأ�سلوبه بين مو�سوعات  في 
بالهتاف  يملوؤها  فالأخيرة  واأنا�سيده.  ق�سائده  بين 
كما  الفم-  تمالأ  التي  الألفاظ  لها  منتخًبا  والثورية 

اع: يقول اأبو نوا�س - يقول جـَماَّ

ال�����������ِف�����َدا ل�����ح�����َن  ال�����������ق�����وُم  َد  َردَّ اإذا 
�����������َدى)8( �����َراًع�����ا وُك����ن���������ا ������سَ َوَث����ْب����َن���������ا ������سِ

َدى  ���ا ُن�����الِق�����ي ال��������رَّ ���ُف�������وَفً �����ْرَن�����ا ����سُ َو������سِ

َدى َم�����������ْوِرَدا ول������و ك������ان َح������ْو�������ضُ ال�����������رَّ

النا�س  اإلهاب  وراء ذلك،  اأن غايته  الظن  واأكبر 
النتفا�سة،  على  وتحري�سهم  حما�ستهم  واإ�سعال 
المنتديات  فــي  يتلوها  كــان  ق�سائده  مــن  فكثير 
العامة، ويتاأثر اأ�سلوبه بالقراآن الكريم، ول غرو في 
ي�سمن  فاأحياًنا  الثقافية،  مكوناته  اأحد  فهو  ذلك؛ 

اآياته اأو يقتب�س مفرداته. فقوله:

����اَر م���ن َدِم���َه���ا م���ا َراَع����َه����ا َب����ْل اأَث�������اَر ال����نَّ
����ّر ُم����ْن����َق����لَ����ِب))( ف���������������اأوَرَد َظ����اِل����َم����ه����ا �����سَ

چ ېئ ىئ ىئ ىئ  اإلى قوله تعالى  فيه نظر 
ی یچ)10(، اأما قوله: 

�َض واْنَت�َسْر)11(  ِحْقٌد على الإْن�َساِن في َجْنَبْيِه َع�سَّ

الُكَبْر اإْح��َدى  اإنَّها  عليه  َمْح�ُسوَبًا  ويعي�ُض 

فماأخوذ من قوله تعالى: چ ېئ ېئ  ېئچ)12(. 
واأحياًنا يجعل من فوا�سل الآيات قراًرا لأبياته: 

َزْل�����َزل�����ْت ����َس���ْف���َح���َه���ا ال���َق���َن���اِب���ُل َف���اْرَت�������د
���ا))1( َوِج�������ِث���يَّ ا  ���َدً ���جَّ ����سُ الأر�������ض  اإل�����ى  دْت 

���ال  َت���َرَك���ْت���َه���ا الأل�����َغ�����اُم ف���ي ال��ب��ح��ر اأ����سْ

����ا َوَع���������س���������يَّ ب�����������ك�����رًة  ال�������م�������اَء  َت����������رى  ًء 

����لَ����َم����ْت اإل������ى ال����ُي����ْت����ِم ِط���ْف���ال َوَل�����َك�����ْم اأ�����سْ

����ا ����يَّ ������ًي������ا َم����ْر�����سِ ك�������ان ي������ْخ������َت������اُل َرا�������سِ

را�سًيا  وع�سًيا،  بــكــرًة  وجثًيا،  "�سجًدا  فقوله 
مر�سًيا" مقتب�س من القراآن الكريم. 

اأ�سلوبه بتقنيات متعددة، منها التكرار،  ويتو�سل 
في  ولغرو  الأهمية  من  كبيرة  بدرجة  حظي  الذي 
على  الإلــحــاح  منها،  جمة  دللت  فللتكرار  ذلــك؛ 
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ـاع َجمَّ

(

وا�ستيفاء  الغافل،  وتنبيه  عليه،  والتوكيد  المعنى 
المعنى من اأقطاره كلها، وربما ينبئ عن البوؤرة التي 
يتمركز ال�سعور حولها. اإن دللته ي�سعب ح�سرها، 
اع:  ويعذر تحديدها اأو بلوغ اأفقها الرحيب يقول جـَماَّ

ْن����� ال����دُّ اأْرُم�������������َق  اأْن  ال���ح���ي���اُة  وال����َح����َي����اُة 
���َواِن)14( �������سْ ���ي ك���ال���ج���دوِل ال���نَّ ���ي��ا واأْم�������سِ

عام،  بمعنى  الأولى  مرتين،  الحياة  لفظ  ويكرر 
والثاني بمعنى له خ�سو�سية عنده. فالحياة الأولى 
يق�سد  بينما  الكائنات جميًعا،  فيه  ت�سترك  عن�سر 
ا  اأي�سً ومنه  باإرادته،  اختارها  التي  الحياة  بالثانية، 

قوله في و�سف الحرب:
ِم������������ْن ُك������������لِّ اأْه����������������ِل الأْر���������������������ضِ ِم�������ْن

������ُع������وِب َوُك��������������لِّ ِدْي������������������ْن)15( ُك����������لِّ ال�������������سُّ

باأقطاره.  المعنى  ي�ستوفي  هنا-   - فالتكرار 
فالأر�س ب�سعوبها كلها، واأديانها كلها ترف�س الحرب 
والتعلق، مثل  التلذذ  التكرار،  وتمقتها، ومن دواعي 

تكراره "لم�سر" في اأكثر من مو�سع:
������ اأَن��������ا ل����ل����َف����نِّ َم������ا َب����ِق����ْي����ُت وف������ي ِم�����سْ

�����َر ِح���َم���ى َي���������ْراأُم ال����ُف����ُن����وَن َوُي����ْع����ِل����ى)16(

���ُر اأَن�����اَل�����ْت ُم����ْن����ُذ َف����ج����ِر ال���ح���ي���اِة ِم�������سْ
�����َم�����ى َم�����َح�����لِّ َوَث��������ب��������اِت ال������ُف������ُن������وِن اأ������سْ

�����َق�����اَف�����ِة وال���م���ا ب���ال���ِح���َم���ى ال�����ُح�����رِّ وال�����ثَّ
���ُر ل���ل���َم���َح���لِّ الأَج������لِّ ���س��ي ����َس���َم���ْت ِم�������سْ

ومن اأنواع التكرار، تكرار الالزمة، وهو "عبارة 
تعاد  التي  الكلمات  اأو  الأ�سوات  من  مجموعة  عن 
منظمة،  ب�سورة  ال�سعرية  المقاطع  اأو  الفقرات  في 
التي  وهي  الثابتة،  الالزمة  نوعين،  على  والالزمة 
والالزمة  حرفي،  ب�سكل  �سعري  بيت  فيها  يتكرر 

على  خفيف  تغيير  عليها  يطراأ  التي  وهي  المائعة، 
فمن  النوعين،  نجد  اع  جـَماَّ �سعر  وفي  البيت")17(، 

النوع الأول:

���������������������ْوٌت ُي���������������َن�������اِدي�������ن�������ي ُه�����������������َن��������ا �����������سَ

�����������ْوَداِن�����������ي)18(د ْم اأْن�������������������َت ������������سُ َت���������������َق�������دَّ

��������������ْدِري ُك�����ْل������ َم���������������ي َع����������ْزِم����������ي َو���������������سَ
���������������������َواُء اإْي�����������������َم��������ان��������ي))1( ُل�����������������ُه اأ�����������سْ

ه��������ن�����������������ا ����������س�������������������وت ي�������������ن������ادي�������������ن������ي

�����������ْوَداِن�����������ي ْم اأْن���������������������������َت ������������سُ َت�����������������������َق�����������دَّ

اأن  دون  بحذافيرها  لالزمة  تــكــراره  ونالحظ 
باأكمله،  مقطًعا  يكرر  واأحياًنا  تغيير،  عليها  يطراأ 
اإذ  القمة"؛  "نحو  ق�سيدته  في  نجده  ما  نحو  على 
ثراها  في  ح�سي  توقـظ  "روعـة  المقطع  يلتزم  يظل 
اأولها حتى قرارها  الق�سيدة من  نف�سي" في  بع�س 

الأخير، ومن النوع الثاني:

���َق���ْم ال�������سَّ َي������ْرَع������اُه  ���ْي���َخ  ال�������سَّ َراأْي����������َت  اإْن 
��ْف�����ِض ����َس���ْدَوا ًِم���ْن َن���َغ���ْم)20( اأَت����َرى ف��ي ال��نَّ

الأَل�����������ْم َي���������ْم���������َت����دُّ  ��������ْدِرَك  ���������سَ اإل��������ى  اأم 

���������اٌن ِب�������َح���������������قٍّ واأن���������������ا اأن����������������َت اإن�������������������سَ

ال����لَ����ُع����وْب ����ْف����ُل  ال����طِّ اْن�������َدَف�������َع  م����ا  واإذا 

ُوُث���������������وْب ب���������ع����د  م���������ن  الأُمِّ  ل�����ع�����ن�����اِق 

�����ُروب ال�����طَّ ال����ِح���������ضُّ  َي�����ْغ�����ُم�����ُرَك  ل  اأو 

���������اٌن ِب�������������َح�������������قٍّ واأن���������������ا اأن���������������َت اإن�������������������سَ

الأنا�سيد  في  لالزمة  تكراره  اأن  الظن  واأغلب 
المتلقين،  قبل  من  وتفاعاًل  وقــوة  حيوية  لها  يوفر 
اأحــرف  ول�سيما  الأحــــرف،  تــكــرار  الــتــكــرار،  ومــن 

الجر، وهذا كثير في �سعره، مثل:
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���َم���ُع َل�������ح�������َن ال�����ح�����ي��اِة ����ِغ����ي َف�������اأ����سْ واأ�����سْ
اِئ������ِر)21( ْو������ضِ ف���ي َف����ْرَح����ِة ال������زَّ ف���ي ال�����رَّ

��ِري���  ��ِة ال��َح��يِّ ف��ي َزْح���َم���ِة ال��طَّ ��جَّ وف���ي ���سَ
ال�����������َع�����������اِب�����ِر٭ ال�����������م�����������ْرِك�����ِب  وف�����������ي  ِق 

ومنه: 

�����ِك ال���  ���َن���ْع���ُت ال���َب�������َس���ا����َس���َة م���ن َرْو������سِ ����سَ
����ب�������ِه���ي���ِج َوِم�����������ْن َن����ْف����ِح����ِه ال�����َع�����اِط�����ِر)22(

ومن اأ�ساليبه، اأ�سلوب ال�ستفهام، ومنه:

اأْن�������������َت �����ْئ�����َت  ������سِ اأْم  ال��������َه��������َوى  �������اَء  ��������سَ
����ْي����َت))2( ���ْم���ٍت َم���������سَ ���ْي���َت ف����ي ����سَ َف���َم�������سَ

َط�������������اِئ������ٌر �������������َن������َك  ُغ��������������������سْ َه�������������������َزّ  اأم 

َغ�������������ْي������ِري َف�����������ط�����������ْرَت اإل�����������ي�����ه ط�����������ْرَت

واأحياًنا يبني بيًتا كاماًل منه:

��وِر وال��ج��ْي�����ُض وال��َج��ْب���  اأي���ن ���ِس��ْح��ُر ال��ُق�����سُ
���اِق���ي)24( ����ب���اُر اأي�����َن ال���ن���ْدَم���اُن اأي�����َن ال�������سَّ

ال�ساعر  يمنح  �سبيل  وتعدده  ال�ستفهام  فتوالي 
فر�سة اأرحب ل�ستفراغ حيرته، كما يتيح للقارئ اأو 
واأحياًنا  بينها.  والختيار  الفرو�س  اختبار  المتلقي 

ي�ساأل ويجيب في البيت نف�سه، مثل: 

َدْم ِب����رَك���������ِة  ِم�������ْن  َي���ْج���ِن���ي���ه  ���������ِذي  الَّ َم�����ا 
َع������َزْم)25( َداَم  َم���ا  ��ْع��ِب  ال�����سَّ ُب��ْغ�����ِض  َغ���ْي���َر 

تتخذ هذا  ا�ستفهاماته  اأن  يفهم من حديثنا  ول 
ال�سبيل، فاأحياًنا تمتاز بالعجلة والت�سرع، ف�ساًل عن 

خلوها من العمق والتاأمل، مثل:

��َط��َرَع��ْت ���اِف َف��ا���سْ جَّ م���اذا َدَه���ا َج��َب��ُل ال���رَّ
اُن)26( ف�����ي َج����ْوِف����ِه ُح������َرٌق واْرَت��������جَّ ������س�����وَّ

ُي���َك���ّب���ل�������ُه َق�����ْي�����ًدا  راأى  ِح���������ْي����َن  ث�����ار  ه����ل 

���ْت م���ن���ه ِن����ي����َراُن  ����رى َف���َت���َم�������سَّ ع��������ن ال����ثَّ

���ي���ُل ُم����ْن����َدِف����ٌع ك���ال���ل���ْح���ِن اأْر���َس�����ل�����ه وال���نِّ

���ا����ٌض وُوْج��������َداُن م��������ن ال���م���زام���ي���ِر اإْح�������سَ

فــهــو يــطــرح �ـــســـوؤاًل عــن ثـــورة وجــيــ�ــســان جبل 
اإلــى  لينتقل  ــا  وفــراًغ فــجــوة  يــتــرك  ثــم  الــرجــاف، 
في  اآخر  ا  فر�سً ثمة  باأن  ي�سعرك  مما  اآخر،  حديث 
ربما  قائل  يقول  وقــد  اأ�سمره،  قد  الثورة  تف�سير 
وال�ستنتاج،  التخمين  فر�سة  لقارئه  يتيح  اأن  اأراد 
الجاد،  العلمي  للنقا�س  يثبت  ل  الفر�س  هذا  لكن 
اًعا مهوو�س با�ستق�ساء المعنى من  خا�سة واأن جـَماَّ

اأقطاره. جميع 

مثل  النداء،  نجد  ال�ستفهام  اأ�سلوب  جوار  واإلى 
ندائه لوطنه:

���������ِل���������ْم���������َت غ�������دا  ف�������ي�������ا وط���������ن���������ي ����������سَ
���������ِرَق الأَم�������������������������ِل)27( �������ُق ُم�������������������سْ ن�������َح�������قِّ

واأحياًنا ت�سبه نداءاُته ابتهالت المت�سوفة: 

��ج��وم ���َرى ال��نُّ ي���ا ج���ب���اًل زاَح�����َم�����ْت َم�������سْ
ِل�����������ذَراْك)28( َي���ْم���َت���دُّ َط����ْرِف����ي  ����س���وف ل 

�������َب���اًح���ا َي����ْغ����ُم����ُر ال����لَّ����ْي����َل ال��َب�����ِه��ي��م ي����ا ����سَ

���������َن����اْك �����سَ َع�����ْي�����َن�����يَّ  ي�����م�����الأُ  �����س���������وف ل 

وتلعب الجملة العترا�سية دوًرا ل يقل اأهمية عن 
والحق  المق�سد،  واإبــراز  المعنى  جالء  في  غيرها 
من  النحاة،  حــددهــا  التي  الـــدللت  تتجاوز  اأنــهــا 
دعاء وا�سترحام وغيره، فاأحياًنا يكون عليها المعول 
المعاني  واإحالل  المتوهمة  المعاني  دفع  في  الأكبر 

المق�سودة محلها:
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اأْن����َدى ل��َط��ارٍق وُك���ْن���َت- على الإْق�����الِل- 
���ٍة ُت����وؤِْث����ُر ال���غ���ْي���َرا))2( وت��ح��َي��ا ب���اإْن�������َس���اِن���يَّ

فهو اإذ ي�سف اأباه بالكرم والجود، فاإنه ل ين�سى 
الي�سار  مع  فالكرم  وتميز،  خ�سو�سية  يك�سبه  اأن 
غيره مع الإقالل والحاجة، فاأبوه ل يجود بما فا�س 
لعمري-   - وتلك  اإليه،  بما هو في حاجة  بل  عنده، 

اع: غاية الجود والكرم، يقول جـَماَّ

ِع����ي����ُم ُم���ِع���لِّ���ٌم- ���ْع���َب���َك- وال����زَّ �����ْي�����َت ����سَ َربَّ
ِع)0)( ُم�����َروَّ َغ��ْي��َر  ��ْل��ِم  ال��ظُّ َح���ْرَب  لَيُخو�َض 

المهدي  بــاأن  اإفــادة  معلم"  "الزعيم  قوله  ففي 
ا  لم يكن محارًبا فح�سب، بل كان معلًما، ومنه اأي�سً

قوله: 

������اِع�������������ٍر اإن�������������������ُه ل����ي��������������ض ب�����دن�����������ي�����ا �������سَ
َرِح��ي��ِب)1)( َاْل��َوْه��ِم-  ِم��ن  َط��اَف في واٍد- 

وقد يتخذ من اأ�سلوب النداء جملة معتر�سة: 

َدى ال����رَّ ��ُف��ه��ا  َت��َخ��طَّ َداٌر  اأب����ي-   - َن��َع��ْت��َك 
َوَك���ْن���َت ِل��ن��ب��ٍع ِم����ْن ���َس��َع��اَدِت��ه��ا ُع����ْم����َرا)2)(

 فقد ف�سل بين الفعل والفاعل بالنداء المحذوف 
منه.  وقربه  وارتباطه  به،  تعلقه  عن  تعبيًرا  الأداة 

ومنه اأي�سا:

َرْوَع�������������ٌة  - �������������اِرُف  َق�������������سَ َي��������ا   - َل����������ِك 
����ْك����َرى)))( ���ْف�������ِض �����سَ ����َع����اَب ال���نَّ ت�����َرَك�����ْت �����سِ

ونالحظ اأنه يبقي على اأداة النداء ليحافظ على 
الحدود الفا�سلة بينه وبين من ي�سف. 

المراد  في"تحديد  ــارة  ــس الإ� ا�سم  مــن  ويفيد 
وهــذا  كا�سًفا،  تمييًزا  وتمييزه  ظــاهــًرا  تــحــديــًدا 

التحديد قد يكون مق�سًدا مهًما له)34(، مثل:

���ْل���ي���ُل ه�����ذا ال����َق����ْي����ِد ���َس��ْم��ِع��ي ���مُّ ����سَ َي�������سُ
وف���ي الأغ������الِل ُوْج�����َداِن�����ي َوِف�����ْك�����ِري)5)(

اإليه  الم�سار  منح  قد  الإ�سارة  ا�سم  اأن  ونالحظ 
خ�سو�سية واأك�سبه تميًزا بما �سّلطه عليه من �سوء، 
وي�سارك "البدل"ا�سم الإ�سارة دوره في تبليغ المعنى 

للمتلقي باأي�سر �سبيل:

����َق����ا ال���َح���ي���ا �����َق�����اَء �����سَ ������ْوُت ال�����������سَّ َح�������������سَ
ال���َب�������َس���ْر)6)( ُدْن����َي����ا  َب����ْع����َدك  َوَج����اَن����ْب����ُت  ِة 

وتقديم  التنكير،  الأ�سلوبية،  تقنياته  اأبرز  ومن 
ماحقه التاأخير، ولعل خير �ساهد على ذلك ق�سيدته  

فيها: يقول  " التي  الق�سبان  وراء  من  " �سوت 
��ْدِري َع��لَ��ى ال��َخ��ْط��ِب ال��م��ِري��ِع َط��َوْي��ُت ���سَ

��ْم��ِت��ي َوِذك�������ِرى)7)( َوُب���ْح���ُت ف��ل��م ُي���ِف���ْد ���سَ

���ْوِت�������ي وف�����ي ُل����َج����ِج الأث�����ي�����ِر َي���������ُذوُب ����سُ

�����اِك�����ِب َق�������ْط�������رٍة ف������ي ُل���������جِّ َب�����ْح�����ِر  ك�����������سَ

���������وٌل ُدَج������������ًى َل����ْي���������ِل����ي واأي��������اِم��������ي ُف���������سُ

ي������وؤِل������ُف َن����ْظ����ُم����َه����ا َم�����اأ������س�����اَة ُع�����ْم�����ِري

����َرِع����ي ِح����ْي����ًن����ا وِح���ي�������ًن���ا اأ������س�����اِه�����ُد َم���������سْ

������َب������اُح َق���������ِب����ري ُ����ُخ����اِي����ُل����ن����ي ب�������ه���ا اأ�������سْ ت�����

�����عُّ اآن������ا َ����ال�����ضِ ُت�����������سِ واأح�����������������الُم ال���������خ�����

����ْت����ِر دى ف�����ي ُك��������لِّ �����سِ وي����ط����وي����ه����ا ال�����������رَّ

َوَل�����������ْك�����ْن ب�������ه�������ا  َ������ي������اَة  َح������� ل  ّح�������������َي������اٌة 

����ُة ج���������������ْذَوٍة َوُح��������َط��������اُم ُع���������ْم����ِري ب���������ِق����يَّ

الق�سيدة هو، عنوانها  اأول ما نالحظه على  اإن 
القارئ  يمنح  الذي  الق�سبان"  وراء  من  ْوٌت  "�سَ
ا من الدللة، و�سعة من الحتمال، وح�سًدا من  في�سً
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الفر�سيات، كاأن تقول "�سوت ثائر" اأو "�سوت حي" 
اأو "�سوت �سامد"، كما ي�سير اللفظ - اأعني ال�سوت 
اأن في كل هذه  اإلى الوجود الحي الفاعل. المهم   -
الفر�سيات تتوارى الذات بعيدا لتف�سح عن وجودها 
- فيما بعد- من خالل ت�ساعيف هذه الأبيات، اأما 
اأ�سلوب التقديم، ويغلب عليه تقديم الف�سلة )الجار 
مثل  والفاعل(،  )الفعل  العمدة  على  والمجرور( 
قوله: "في لجج الأثير يذوب �سوتي" و"على الخطب 
المريع طويت �سدري" فيعك�س تمركز ال�ساعر حول 
بوؤرتي الألم والعذاب دون �سواهما، ومهما يكن من 
التاأخير  ماحقه  وتقديم  التنكير  اأ�سلوبي  فاإن  �سيء 
يتيحان للقارئ الواعي فر�سة التخيل والروؤية، ففي 
الأول يتخيل مجموعة من الأ�سوات، وفي الثاني يرى 
وعذاًبا،  اأذى  ي�سام  وهو  ال�ساعر،  �سورة  جالء  في 

واأحياًنا يكتفي بالتنكير وحده ومنه: 

�������������������ٌة ل����ل����َم����ج����ِد وال�����������م�����������ْج�����ُد َل����َه����ا اأُمَّ
���َت�������ْق���َب���لَ���َه���ا)8)( ���ُد ُم�������سْ َوَث�����������َب�����ْت َت�������ْن�������سُ

َخ�����اِل�����ٍد َح�������ِدي�������ٍث  ِم��������ْن  ����ي  َن����ْف���������سِ َروِّ 

�������ْت َل������������ُه اأْث�����������َم�����لَ�����ه�����ا ُك������لَّ�������������َم������ا َغ���������������نَّ

فالتنكير في قوله" اأمة للمجد" وحذفه للمبتداأ 
اإذ  للمتلقي؛  المعنى  تبليغ  فــي  مهم  دور  )هـــي( 
يمكن  اإذ  لالحتمال،  وفر�سة  للفر�س  دائرة  اأف�سح 
اأو"اأمة  للمجد"  عظيمة  اأمــة   " مق�سده  يكون  اأن 
المعنى،  يحتمله  مما  وكله  اأبية"  اأو"اأمة  خالدة" 
كذلك قاده التركيز على لفظة "اأمة" ال�ستغناء عن 
اإلى  اأن ي�سرف القارئ  اأراد  ال�سمير"هي" اأو ربما 
التقديم  من  يفيد  وقد  �سواها،  دون  "الأمة"  كلمة 
والتاأخير في �سياغة الجملة وفق مقت�سيات �سعوره 
كاأن  المنطقي،  الترتيب  يقت�سي  كما  ل  واإح�سا�سه 
العمدة  على  والمجرور"  "الجار  الف�سلة  يقدم 

والفاعل": "الفعل 

�����������ًة ������������ُت ِف�����������ي�����������َك َق�����������َدا������������سَ اآَن�������������������������سْ
������������ا)))( ������ُت اإ���������س��������راًق��������ا َوَف������������نَّ ول������م�������������سْ

اآ َع����������ْي����������َن����������ْي����������َك  ف�����������ي  ون��������������ظ��������������ْرُت 

ا َوَم�������ْع�������َن�������ى ������������������َراَرً ��������ا واأ�������������������سْ َف�����������������اَقً

فهو يقدم ما حقه اأن يتاأخر "في عينيك" �سرعة 
للو�سول وبلوًغا للمراد، ويتكئ على الجملة ال�سرطية 

ويفجر طاقاتها الإبداعية: 
َطِرْم)40( �ْسُت ُوُجوِدي في َلَظ�ًى ُم�سْ اإْن َتلَمَّ

وت�������راءى ب�����ي�����ن َع�����ْي��َن��يَّ ����َس�������َراُب ال���َع���َدْم

وُح اأْن اأ���ْس��ُم�����َو َف���ْ��وَق الأََل���ْم َوَدَع�����ْت��ِن��ي ال����رُّ

النََّغْم َعْلَيا  ِم�ْنُه  وكاَنْت  �ْعُر  ال�سِّ َع�اَدِني 

ونالحظ تعليقه لجواب ال�سرط وجعله في البيت 
الرابع، واأكبر الظن اأن الجملة ال�سرطية هنا تترك 
وا�ستفراغ  جهة،  من  بداخله  عما  التعبير  حرية  له 

المعنى كله من جهة ثانية. 

بمعنى  لفظتين  "وقوع  فهو  الـــتـــرادف،  واأمـــا 
واحد  بيت  اأو  واحــدة  جملة  في  متقاربين  اأو  واحد 
متجاورتين اأو منف�سلتين")41(، فله قيمة فنية عالية 
ي�ستطيع  طريقه  فعن  والناثر،  ال�ساعر  منها  يفيد 
ير�سم  اأن  ي�ستطيع  اأنه  كما  نف�سه،  في  عما  التعبير 
ذهنية  �سوًرا  والظالل  بالأطياف  الواحدة  للماهية 
متعددة تغنيًنا باللفظة الواحدة عن عبارات مطولة 

نحدد بها المق�سود")42(، ومنه:

�����������������َراُم ُق��������ُل��������وٌب ف������ي َج������َواِن������ِب������ه������ا ������سِ
ا واْن��������ِدلَع��������ا))4( �����اَر َوْق�����������َدً َي�����ُف�����وُق ال�����نَّ
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وقوله:
����قَّ ���ِف���ي���ِن َو�����سَ َف������َرَم������ى ال����َب����ْح����َر ب���ال�������سَّ

ال����َي����مَّ ف���ي َم�����ْوِك�����ٍب َع���ِظ���ي���ٍم ُم�����َه�����اِب)44(
وا�سعة-  رحمة  اهلل  رحمها   - المالئكة  ولنازك 
راأي مخالف"؛ اإذ ترى اأن الترادف بقية من تقاليد 
ا�ستعماله  واأن  المظلمة،  الفترة  ع�سور  في  ال�سعر 
في ال�سعر ي�سعف التعبير بما يلف حوله من �سنعة 
اأن  والحق  �سرورة")45(،  ول  لها  معنى  ل  ظاهرية؛ 
كثيرة،  اأحياًنا  بل  فاأحياًنا،  عيًبا  كله  الترادف  لي�س 
ولعل  وتر�سيخه،  المعنى  تاأكيد  دوًرا مهًما في  يلعب 

ال�سواهد ال�سابقة توؤكد �سدق ما نقول.
المحدد  النحوي  الــدور  فتتجاوز  ال�سمائر  اأمــا 
�سمير  فح�سد  والمقا�سد،  بالدللة  ملئ  اأفــق  اإلــى 
وتوا�سعها  الذات  تواري  على  يدل  مثاًل-   - الجمع 
في  نجد  ذلــك  مقابل  فــي  الجماعة،  عــبــاءة  خلف 
لح�سورها  واإعــالًنــا  للذات  ت�سخيًما  ــا  الأن �سمير 
القوي، فلل�سمائر- وفق هذا الت�سور- اأدوار، منها 

الجمالي والنف�سي اإلى جوار النحوي:
اأنا ِمْن َنْف�ِسي اإلى َغْيِري َيْمَتدُّ ُوُجوِدي)46(

َوُحْزِني اأْفَراِحي  الأْك��َواُن  �َسارَكْتِني هذه 
في هنائي َيْحَت�ِسي الَعالُم من َن�ْسَوِة َدنِّي

ِن نيا َفاأْلَقى َب�ْسَمِتي في ُكلِّ ُغ�سْ اأْرُمُق الدُّ
ِمنِّي الُحْزُن  َوَن��اَل  الإْح�َسا�ُض  اأْظ�لََم  اإذا 

�َساَع ِمْن َنْف�ِسي �ُسُحوٌب َو�َسرى في ُكلِّ َكْوِن

وينتقل في اأبياته من توا�سع لم يجلب اإليه �سوى 
ازدراء المحيطين اإلى ت�سخيم الأنا لدرجة ت�سعرك 
باأنه غدا مركًزا للكون وقطًبا لفلكه الدوار، واأحياًنا 

يتكئ على ال�سرد والق�س:

���َي���اَع���ا ���َف ُي����وِرُث����َن����ا اْن�������سِ َي����ُظ����نُّ ال���َع�������سْ
����ي����اَع����ا)47( اْن���������سِ َي����ِج����َد  َل������ْن  واهلِل  ف����ال 

َول������ِك������ْن َع�������������َزاِئ������َم������َن������ا  ي�����������وِه�����ي  ول 

ُ����رِّ اْن���������ِدف����اَع����ا  َي������ِزي������ُد َع�����ِزْي�����َم�����َة ال����ح�����

����َن����ا َم����ْه����َم����ا َت����َع����اَل��������������ْوا �����س����ن����اأُخ����ُذ َح����قَّ

وال����ِق����الَع����ا ال�����م�����َداِف�����َع  ���ُب���وا  َن�������سَ واإن 

َي���ْخ���َف���ى ف���ل���ي�������ض  �����ُم�����وه  َك�����تَّ ُه��������ْم  واإْن 

����اَع����ا ُي���������سَ ف����ل����ن  ����ُع����وه  ����يَّ �����سَ ُه��������ْم  واإن 

���ْج���َن���ا َط�����َغ�����ى َف��������اأَع��������دَّ ل���������الأْح���������َراِر ����سِ

���اَع���ا ����ا ُم�������سَ ����ْج����َنً �����َن�����ا �����سِ �����َر اأْر������سَ �����يَّ َو������سَ

�����ِف�����َق�����اِن َم����ْع����َن����ًى �����ْج�����َن�����اِن َي�����تَّ ُه�����َم�����ا ������سِ

�����اَع�����ا �����������سَ �����ا واتِّ �����ْي�����َقً وَي������ْخ������َت������ِل������َف������اِن ������سِ

وت�سور الأبيات الم�سروع ال�ستعماري، وتو�سح- 
بجالء - اآلياته واأدواته في تحقيق ماآربه وغاياته، كما 
اع  واأدوات المواجهة عنده. فجـَماَّ تبين موقفه منهم 
في  و)البطل(  القا�س(  اأو  ــراوي  )ال بــَدْوَري  يقوم 
اآن واحد، ويوظف ال�سمائر لأداء ال�سخ�سيات،كاأن 
عن  تعبيًرا  "هم"  الغائب  الجمع  �سمير  ي�ستخدم 
الم�ستعمر، و�سمير الجمع الحا�سر)نا( في التعبير 
عن بني وطنه. كذلك عدل عن التعبير الذاتي )اأنا( 
اإلى التعبير الجماعي )نحن( ف�ساًل عن ا�ستخدام 
وال�ستمرار  للديمومة  "�سناأخذ"  الم�سارعة  اأفعال 
وعلينا األ نغفل الألفاظ "�سرام، نار، وقد، اندلع" 
والمو�سيقى  والنفعال،  الثورة  معجم  من  المجتلبة 

الغ�سب.  حالة  لإظهار  الوافر" المنا�سبة  "بحر 
يعرف  ما  اأو  الــذات  حوار  بال�سرد  يرتبط  ومما 

عند المعا�سرين "بالمونولوج الداخلي"، مثل: 

اأَم�����������ِل�����������ي َوَه������������ْب������������َت ِل��������������َي ال������َح������َي������ا
الأل����������������ْم)48( �����ْج�����ِن  ������سِ ف������ي  وُك�������ْن�������ُت  َة 
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اأْط�����������ِب�����������ْق َج��������َن��������اَح��������َك َق������������ْد َب�����لَ�����ْغ������

ال�����������������َه��������َرْم اأْر�����������������������ضُ  ف�������������������َه���������ِذِه  َت 

َح�������������������لَّ���������ْق���������َت ب���������������ي ُم����������َت����������َه����������اِدَي����������ا

ال�������َح���������������َرْم ه����������ذا  ُروؤى  َوَب�������������������������َدْت 

�����ُع�����و ال�����������سُّ ف��������ي  َت����������ْج����������ِري  واأراَك 

َن�����������َغ�����ْم اإل������������ى  �����������َت�����ِح�����������ي�����ل  َوَت�����������������سْ ِر 

الأ�سلوبية  التقنية  هــذه  في  زهــده  عليه  ونعيب 
الرائعة، ولو ب�سطها في �سعره لكان خيًرا كثيًرا، وقد 
يقطع الكالم قبل اإتمامه ليمنح قارئه فر�سة لإعمال 

ذهنه، وكد خاطره:

�������������������َط����َع ال������َح������قُّ ب��ه��ا ُك���������لُّ اأْر���������������ضٍ �����سَ
��ْم��ِت َب����َي����اْن))4( ������ي...َوِم������َن ال�����سَّ َغ���ْي���َر اأنِّ

وقوله: 

���ِل���ي  ����َف����اِء ِل���َو����سْ ���اع���َة ال���������سَّ ارِج�����ِع�����ي ����سَ
َف�������لَ���َع���لِّ���ي...)50( ُب���ْع���ُدن���ا  َط�������اَل  اأن  ب�����ع��د 

لعل اأ�سدق و�سف ننعت به �ساعرنا، هو الج�سارة 
اأجداده من رباطة  اللغوية. فاإلى جوار ما ورثه عن 
جعلته  ج�سارة  اإليهما  �سم  القلب  وجــراأة  الجاأ�س 
قادًرا على اختراق الأن�ساق اللغوية الماألوفة ومجاوزة 
الأكلي�سيهات الجاهزة، بل والعبارات المحفوظة في 
ما  على  اطالعه  اأن  لي  ويبدو  �ساعر،  كل  ذاكــرة 
خلفه المهجريون اأو �سعراء اأبوللو، قد قّوى عزيمته 
اللغوي  الأفــق  في  ليطير  جناًحا  اأعــاره  يكن  لم  اإن 

الرحيب،وقد عبر عن هذا بنف�سه:

����ا وال�����ح�����َي�����اُة َط������اَلَق������ٌة  ي���ح���ي���ا َط����ِل����ي����َقً
��َع��َراِء َح��ْط��ُم ُق���ُي���وِدَه���ا)51( َوِر����َس���اَل���ُة ال�����سُّ

والحق اأن ديوانه يحتجن تعبيرات رامزة كثيرة، 

"زورق  العدم"  "لحد  الإح�سا�س"  "فاجر  منها 
الذكريات" "طينة الأ�سى" "�سراب العدم" "�سطاآن 
المنى" "الموت الأحمر"، كذلك يعك�س ديوانه ثقافة 
مبادئ  على  عاًما  اطالًعا  اأدق،  بمعنى  اأو  فل�سفية 
الفل�سفة والمنطق كحديثه الم�ستمر عن "الكمون": 

���ْر َك�����ُم�����َن ال�������َع�������ْزُم ف�����ي َج�������َواِن�������ِح ال�������سَّ
�����َق�����اِب)52( ال�����ثِّ ُع�������وِد  َخ����ْل����َف  ����اِر  ك����ال����نَّ ِق 

وقوله: 

���ْف���� ����ُن ال���نَّ ُك������وؤو�������ضُ ال����َع����ِب����ي����ِر َت����ْح����َت���������سِ
َن�����اِن))5( ���ا ف���ي ال�����دِّ ��ْك��ِر َك���اِم���َنً ����َح���َة ك��ال�����سُّ

لن  بالكمون)المعتزلة(  القائلين  اأن  والــحــق 
كاأقوال  نظريتهم  لتب�سيط  ت�سلح  �سواهد  يجدوا 
التي  المناطقة  األفاظ  ومن  ذكرها،  المارة  اع  جـَماَّ
�سراب  الــعــدم-  لحد   - العدم   " �سعره  في  وردت 
الظن  واأغــلــب  الوجود"  وعلة  ــوجــود-  وال الــعــدم- 
في  درا�سته  اإبــان  والمنطق  الفل�سفة  على  اطلع  اأنه 
لالألفاظ  ميله  عليه  يوؤخذ  ومما  العلوم،  دار  كلية 
المعاجم  التما�س  القارئ  ت�سطر  التي  القامو�سية 
بحًثا عن معانيها وك�سًفا لدللتها، فالرتداد المتكرر 
في  ي�سرفه  وربما  بالملل  القارئ  ي�سيب  للمعاجم 
اآخر الأمر اإلى ترك الن�س، وال�ستعا�سة عنه ب�سيء 
�سفيًقا  حجاًبا  ت�سنع  القامو�سية  فالألفاظ  اآخــر. 
بين القارئ والن�س، بل "تعرقل الهّزة النف�سية التي 
تمنحه  ما  تفقد  اأنها  كما  الجميل،  ال�سعر  يحدثها 
الحياة من حرارة وحيوية ولذلك تاأتي جامدة عبر 
حي")54(،  ج�سد  في  ميتة  بقعة  وكاأنها  الق�سيدة، 
وتقوده  اأ�ْسَتار"،  يراأم،  ل�َست،  تكلوؤها؛   ، "َنثاَّ ومنها 
والفجاجة  النثرية  درك  ــى  اإل التعبيرية  ب�ساطته 

التعبيرية، مثل قوله: 
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ُع��������ُق��������وَل��������َن��������ا ِّ�������ُط  �������ل������������������������ ُن���������������سَ اإْن 
َرا�����������س����������اِت واِل����������ب����������َن����������اْء)55( ف�������ي ال����������دِّ

���������ُج ال�������ُح�������������������������������لَّ�������َة ال������ت������ي َن���������ْن�������������������سُ

��������ى ب�������������ه������ا ال����������َع���������������������َراْء َي��������َت�����������������َغ��������طَّ

وقوله: 

�����ًة ل�����و َق�������َس���ْع���َن���ا �����ْي�����ُل َج�����نَّ ��������������ذا ال�����نِّ َح����بَّ
���َت���ْع���ِم���ِر ال����َم����ْن����ُك����وِد)56( ع���ن���ُه ِظ�����لَّ ال���ُم�������سْ

تقول  ل  ولكنها  النيل،  عــن  تتحدث  فــالأبــيــات 
النيل جنة" جاهزة ل  "حبذا  �سيًئا ذا بال، وعبارة 
روح فيها - واإن كانت ت�سلح �ساهًدا لدر�س نحوي- 
"ق�سعنا"،  قوله  في  ن�سعره  الذي  العنت  عن  ف�ساًل 
منها.  ال�سعر  قيثارة  فت�سقط  يده  ت�سطرب  واأحياًنا 
كلمة  ا�ستخدام  مثل  لغوية،  بــتــجــاوزات  فيفجوؤك 

ال�ساكر بدًل من ال�سكران في قوله:

����ُع����و ال���������سُّ َف�������������������اأْرِوي  اأراِك  ���������ا  اأَح���������قًَّ
����اِك����ِر)57( ال���������سَّ ����َوِة  َن���������سْ ف����ي  ����َب����ُح  واأ�����سْ َر 

على   - �ساعرنا  لغة  فاإن  الأمــر  من  يكن  ومهما 
نقية  �سافية  جاءت   - ال�سابقة  الماآخذ  من  الرغم 
عنها،  المعبر  للمواقف  مالءمة  بالقواعد،  ملتزمة 
كما تميز اأ�سلوبه بالتنوع واأفاد من طاقات اللغة، بل 
ع�سره،  وروح  ذوق  جارى  كما  كامنها،  بع�س  فّجر 
اأن  اإلى  ننبه  اأن  علينا  المحور  هذا  نغادر  اأن  وقبل 
الذي  الما�سي  عن  بمناأى  فنه  ينظم  لم  �ساعرنا 
بقوة  حا�سرين  ال�سعراء  فــكــان  الــقــدمــاء،  �ــســاده 
ا�ستعارة  يتجاوز  الحــتــذاء  اأن  والحق  �سعره،  في 
بالتراث  وعيه  يــوؤكــد  مما  بيت  ت�سمين  اأو  �ــســورة 
لذلك  فيه؛  اأنجز  الذي  التاريخي  ال�سياق  وبطبيعة 
ونحن  تامين.  ووعــي  درايــة  عن  له  ا�ستدعاوؤه  كان 

لنطلق القول على عواهنه، بل نملك اأدلة منها، فقد 
م�سر  على  الغا�سم  الثالثي  العتداء  عقب   - نظم 

المحرو�سة- بائيته:

��ِريُّ ِم���ْن َل��َه��ٍب ��ْدِرَك ي��ا ِم�����سْ ب���ِ��ي م��ا ِب�����سَ
�����َس��ِب)58( ��اِري��ِخ وال��نَّ َو���ِس��ْي��َج��ُة ال��َح��قِّ وال��تَّ

على غرار بائية اأبي تمام: 

�����َدُق اأْن�����َب�����اًء م���ن ال���ُك���ُت���ِب ���ْي���ُف اأ������سْ ال�������سَّ
ال��ِج��دِّ وال��لَ��ِع��ِب))5( ال��َح��دُّ بين  ِه  َح���دِّ ف�ي 

لأنه اأح�س اأن ال�سياق التاريخي الذي كتب فيه اأبو 
تمام ل يختلف عنده كثيرا، فكالهما كتب ق�سيدته 
عقب اعتداء غا�سم "م�سر المحرو�سة عند جماع" 
ال�ساعران  يمثل  كذلك  تمام"،  اأبي  عند  و"عمورية 
موقف المثقفين من العدوان على الأمة الإ�سالمية، 
وفي كٍل كان الرد حا�سًما وموؤثًرا، ومحرًكا للقاعدة 
ال�سعبية، ومحفًزا للمجاهدين في �سبيل اهلل، وقبل 
ب�سرعة-  ن�سير-  اأن  علينا  ال�سفحة  هذه  نطوي  اأن 
اإلى بع�س الأ�سوات القديمة في �سعر جماع. فقوله:

َت���������������َران���ي ول  ال�����ُع�����ي�����وُن  ُت����َط����اِل����ُع����ن����ي 
���َرْت���ُه ���ِس��ِن��ي��ُن ُع����ْم����ِري)60( َف�����َس��ْخ�����س��ي َغ���يَّ

فيه نظر اإلى قول المتنبي:

���ِم���ي ُن����ُح����وًل اأن���ن���ي َرُج�����ٌل َك���َف���ى ِب���ِج�������سْ
������اك ل���م َت�����َرِن�����ي)61( ل����ول ُم��َخ��اط��ب��ت��ي اإيَّ

وقوله:

����ْح����َرُه َو�����سِ ب����ي����ِع  ال����رَّ َل����ْح����َن  َح����َك����ى  اإل 
ُم���َت���رِج���َم���ا)62( ال���ح���ي���اِة  ���ْح���ُر  ����سِ ك����ان  اأو 

���ْع���َر ي����وم ِل��َق��اِئ��ُك��م اأن�����ا م���ا َن���َظ���ْم���ُت ال�������سِّ

���َم�����������ا َط������َرب������ي َط�����َغ�����ى َف����َت����َك����لَّ����َم����ا ل���ك���نَّ
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م�سلوخ من قول البحتري: 

��ا ��اِح��َكً ��ْل��ُق َي��ْخ��َت��اُل ���سَ ب��ي��ُع ال��طَّ اأت���اك ال��رَّ
َي��َت��َك��لَّ��م��ا))6( اأْن  ��ى ك���اد  َح��تَّ ِم���َن ال��ُح�����ْس��ِن 

لتراث  اع  جـَماَّ ا�ستقراء  فاإن  اأمر  يكن من  ومهما 
اإذ غذاه  ال�سابقين والمعا�سرين كان رافًدا ل�سعره؛ 
الخلق،  تام  فخرج  الحا�سر،  واألــق  الما�سي  بــروح 

مكتمل التكوين. 

المح�ر الثاني:

المعجم ال�سعري

الكلمات  مــن  قــائــمــة  "هو  الــ�ــســعــري  المعجم 

المنعزلة التي تتردد بن�سب مختلفة اأثناء ن�س معين، 
وكلما ترددت بع�س الكلمات بنف�سها اأو بمرادفها اأو 
اأو حقوًل دللية،  بتركيب يوؤدي معناها كونت حقاًل 
تحديد  ن�ستطع  ولم  اأيدينا  بين  ا  ن�سً وجدنا  فــاإذا 
هويته بادي الأمر، فاإن مر�سدنا اإلى تلك الهوية هو 
المعجم" )64(. �سننه�س في هذا المحور على درا�سة 
التراكمي  التكرار  من  انطالًقا  ال�سعري  المعجم 
األفاًظا ذات جذر لغوي  اإذ يكرر  لالألفاظ، فالأديب 
عما  جلي  اأو  خفي  طــرف  من  يف�سح  فاإنه  واحــد، 
يتمركز في  اأو  يدور في خياله  اأو  يجول في خاطره 
اإلى  للو�سول  مهيع  طريق  -اإًذا-  فالمعجم  �سعوره. 

كنه ال�ساعر مهما حاول التعمية اأو التواري. 

: الأ�س�ات اأولاً
الأفعال المعبرة عن ال�صوتالأ�صوات الطبيعيةالأ�صوات الم�صنوعة

�سوت المزمار- �سوت القيثارة
�سوت الدف- �سوت الزجاج

�سوت الأكواب- �سوت المدفع
�سوت الوتر- �سوت ال�سيف 

الطبل- �سوت  "ال�سليل"- �سوت 
ال�ستباك )رمح و�سيف(

الهزيم - الريح
الهديل - الحمام
التغريد- الطيور
الخرير - الماء

ال�سهيل- الح�سان

لحن- �سدا
غنى- عزف
�سّوت- رّن
�سّج- �ساح

اأطرب - �ساخ

اع ال�سديد بالأ�سوات  ويعك�س الجدول اأعاله ولع جـَماَّ
اأو  كانت  طبيعية  وباأدواتها  مهمو�سة  اأو  كانت  قوية 
الب�سر  دنيا  عن  غائًبا  كان  واإن  اع  فجـَماَّ م�سنوعة. 
بل  ــوات،  ــس الأ� لعالم  واعــًيــا  كــان  فــاإنــه  وعوالمهم 
ذاته  فيها  ن�سي  لدرجة  له  ومتتبًعا  اإليه  منجذًبا 

والماآل الذي تقوده اإليه. فاأ�سوات الطبيعة اأو غيرها 
هي من فّرجت بالبله، واأزاحت كدره، واأراحته من 
فمن  بــه.  المحيط  الــمــادي  بالعالم  التفكير  عنت 
بل  �سعره،  اإلــى  طريقها  تاأخذ  اأن  -اإًذا-  الطبيعي 

تف�سح عن وجودها بقوة وعنف.  



اآفاق الثقافة والتراث

َت�ْشِكيُل 
اللُّغِة وِبَناُء 

الأُ�ْشـُلوب
في �شعر 
اإدري�س 

ـاع َجمَّ

17

ا: ال�سجن والحرية ثانياً
الديواناألفاظ ال�صجن والحرية ومترادفاتها

فال ذل ول قيد، نعي�س اأحرارا 
اإنها حرية دافقة، اإنه حر وحريته. ف�سجا 

حًرا، حياة حرة
�سجًنا،  لــالأحــرار،  فاعد  الحر.  عزيمة 

�سجًنا م�ساًعا، �سجنان
�سيحة الحر، تتداعى لها ال�سجون

يطرب كل حر. فك القيد، قيوده واإ�ساره
اأنت حر فام�س حًرا، قيدك اأ�سالء

واإلى  حريتنا،  برزت  لحريتكم،  اأف�سحوا 
حرية اأف�ست بنا

يا حر تقدم، اأنا حر، حرري الأغالل
اأ�سرقت حريتي، اأ�سن حريتي

حملته يد حر. فيا وطن الأحرار
�سنى التحرير، العي�س في حرية

ي�سم القيد �سمعي، وفي الأغالل وجداني
تحيا في دمي عزمات حر

الرا�سف في اأ�سفاده، هوان القيد
اأنا من حقي الحياة طليًقا

�س 21
�س 23

�س 25

�س 26
�س 27
�س 30
�س 32

�س 37
�س 48
�س 77
�س 79
�س 87
�س 88

�س 119
�س 124

مـــرارة  وطــنــه  فيها  ذاق  حقبة  ــاع  جـــَــماَّ عــا�ــس 
بقيد  حوله-  ممن   - �سمع  اأنه  �سك  ول  ال�ستعمار، 
اأمام  م�سهًدا  راآه  ربما  اأو  المحب�س  و�سيق  ال�سجن 
ناظريه؛ ل�سيما واأ�سرته ملوكية وطنية. وياأتي �سبابه 
مكبل  فالوطن  �سعوًرا.  ويح�سه  جهرة  القيد  فيرى 
يكبل  اآخــر  قيد  والفقر  الم�ستعمرين،  بقيد  اأمامه 
الو�سطى  بالمدر�سة  التحاقه  دون  ويحول  طموحه 
لحلمه  تحقيًقا  م�سر  اإلــى  ذهابه  يوؤخر  بل  زمًنا، 
الأحادي. ومهما يكن من �سيء فالقيد "الم�ستعمر" 

لكنه  الحياة  في  اإخفاقاته  من  كثير  وراء  كان  واإن 
والتمرد  الثورة  من  للعال  المهطعة  نف�سه  يحرم  لم 
لنا  يف�سر  ما  هذا  ولعل  المبتغاة.  لغاياتها  تحقيًقا 
مفردات  جوار  اإلى  والثورة  الحرية  مفردات  �سيوع 

ال�سجن والقيد. 

ا: الطبيعة: ثالثاً
الطبيعة الوح�صيةالطبيعة الأليفة

ــــرو�ــــس-  ال�����رو������س�����ي�����ات: ال
الخمائل – الجدول- الغدير- 
الع�س-  الأوراق-  ــزهــرة-  ال

المروج. 
المطر-  الــمــائــيــات:الــغــيــم- 

الخرير. 
ال�سهل-  والأودي����ة:  ال�سهول 
ــنــجــد- الـــــوادي-الآكـــــام- ال
الروابي-  الثرى-اله�ساب- 

الرمل. 

ال�سيول- 
الرياح-الموج 

الهادر-الفي�سان-
الغاب- ال�سوك-

ال�سحراء- 
الجبل-الجنادل-

البيد-البحر-
الإع�سار-الرعد

الف�سول 
والأزمنة

الألوانالأطيارالأزهار

الربيع-
الخريف-
ال�سيف-
ال�ستاء- 
الفجر- 
ال�سبح.

الزنبق
الريحان
البنف�سج

البلبل
العندليب

البوم

الَن�ْسر

الأحمر-الأزرق
الأخ�سر-

الأ�سفر-اللون 
الباهت- اللون 

الم�سرق

ومياًل  بالطبيعة  �سغوًفا  الإن�سان بطبعه  اإذا كان 
للتغني بمفاتنها المتبرجة، من ماء يترقرق وغ�سن 
بال�ساعر  -اإذا-  بالك  فما   ، ي�سدح  وطير  يميد 
الوجدان؛  النقي  ال�سعور،  الدقيق  الح�س،  المرهف 
" اأن  اع  جـَماَّ " اإدري�س  �ساعرنا  عن  بغريب  يكن  لم 
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فاإذا  حنوًنا،  و�سدًرا  َروؤوًمــا  ا  اأمًّ الطبيعة  من  يتخذ 
حزبه اأمر اأو ا�ستّدت به غلواء الحياة فّر اإليها يطلب 
اإنه ل يكاد يجد  ح�سنها الدافئ و�سدرها الحنون، 
ى اإل في  مالًذا اآمًنا لخاطره المثقل ولكاهله الـُمَعـناَّ
يكون  اأن  اإًذا  الطبيعي  فمن  جنباتها،  وبين  رحابها 

ح�سورها قوًيا في �سعره. 

ا: الدم رابعاً
الديواناألفاظ الدم

من دمي اأ�سكب في الألحان روًحا عطره
عندما ت�سحو الحياة في دمائي

دمي عزمي، وحب في دمي يجري
ما الذي يجنيه من بركة دم   الدم= العار

دمنا قد جرى   الدم= الت�سحية
الدم  �سال  والذي  حريتنا،  برزت  وكفاح  بدماء 

من اأجله
يرجع الغازي ب�سخط ودم   الدم = الهزيمة

نظر المظفر للدماء   الدم = الحرية
اأنا حر ودمائي من حما�س يت�سطرم

بدمائي اأ�سرقت حريتي
فالذي يبذله من طاقة م�ستحيل لدمار ودماء

هذا الدم الفائر
ر�سب التاريخ في دمهم، حيا�س دم الم�ست�سهدين
مجرى دم واحد، جرى في دمائي. فاذكر دمي

دماوؤك تجري بطولة
وتحيا في دمي عزمات حر

قطرة دم ال�سحايا، نهل الدماء
حيا�س الدماء، ر�سا�س الدم، الدماء، دًما وهمًيا

�س 17
�س 18
�س 20
�س 22
�س 28

�س 32
�س 34
�س 36
�س 37
�س 48
�س 49
�س 56
�س 57
�س 59
�س 77
�س 88
�س 89
�س 91

العبدلب  قبيلة  في  �ساعرنا  ن�ساأة  اأن  �سك  ل 
من  لال�ستماع  طيبة  فر�سة  له  اأتاحت  قد  ال�سهيرة 
وُطلبة  للحق،  ن�سرة  اأجــداده  ت�سحيات  اإلــى  اآبائه 
راأى  اأنــه  الظن  واأغلب  وا�ستقاللها،  البالد  لوحدة 
الأر�ــس  على  المهرقة  الدماء  ال�سغيرتين  بعينيه 

نتيجة لل�سراع المحتدم بين بني وطنه والمحتلين، 
�سبيل  اأن  تام  اأدرك بوعي  الطوق  اأن �سب عن  وبعد 

الحرية وعر و�سائك ودونه دماء وت�سحيات. 

اع بلفظ الدم ِبَدللَتْيِه الحقيقية  اكتظ �سعر جـَماَّ
ر�سا�س  الدماء،  "حيا�س  الأولــى  فمن  والمجازية، 
ب�سخط  الغازي  يرجع  قوله:  الثانية  ومــن  الدم"، 
ودم "اأي بهزيمة"، وقوله: نظر المظفر للدماء" اأي 
"الدم"  كلمة  م�ست  ال�ساكلة  هذه  وعلى  الحرية"، 

تتناوح بين الحقيقة والمجاز.

ا: األفاظ الخل�د والبقاء: خام�ساً
الديواناألفاظ الخلود والبقاء

�سر الخلود
لحًنا خالًدا

في الفكر حياة وخلود
لتحيا خالًدا، ذكرى مخلًدا، القرون مخلد
والم�سلحون هم الحياة، اأحيوا بذكرى خالد

وما زلت تحيا. ف�سلك اأبقى
فاندفعوا هذا طريق الخلود، ترف خالدة 

الذكر

�س 18
�س 23
�س 37
�س 77
�س 79
�س 83
99-95

تعد فكرة البقاء والخلود اأحد الأفكار المتكررة 
اأو  طارئة  لي�ست  اأنها  والحق  �ساحبنا،  �سعر  في 
اأنها  الظن  واأغلب  متطورة،  فكرة  هي  بل  لحظية، 
مرت بمراحل متعددة، ولكننا - لالأ�سف ال�سديد- ل 
بان�سرافه عنها.  اأو  بها  بتم�سكه  اأن نجزم  ن�ستطيع 
ومن  كله،  �سعره  يمثل  ل  اأيدينا  بين  الذي  فديوانه 
ت�سور  اأو  قاطع  راأي  اإلــى  ن�سل  اأن  ن�ستطيع  ل  ثماَّ 
جازم، لكن هذا ل يمنع من الوقوف عندها ومحاولة 
تف�سيرها. يغلب على الظن اأن فكرة البقاء والخلود 
كما  ت�سورات  ثالثة  لها  اأو  مــراحــل  بثالث  مــرت 

يف�سح عن ذلك �سعره. 
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الزمن الما�سي / اأو خل�د الآباء والأجداد:

بما  خالدون  واأجـــداده  اآبــاءه  بــاأن  اع  جـَماَّ يوؤمن 
ومثل  قيم  مــن  خلفوه  وبما  مجد،  مــن  ا�سطنعوه 
عجيب  ال�سيخ  الأكبر  جده  يخاطب  هو  فها  وفعال، 

المانجلك قائاًل: 

واإن�����ن��ا ا  َم�����ْج�����َدً ���وَن  ال���َم���ا����سُ َل�����َك  اأَراَد 
����َدا)65( ا َوُم����َم����جَّ َل��َن��ْح��َي��ا ل��َت��ْح��ي��ا َخ����اِل����َدً

���������ٍة  ����اِري����ِخ َم�������ْج���ٌد لأُمَّ ����������َك ف����ي ال����تَّ َدِويَّ

ا ُم��َخ��لَّ��َدا ��اَع��ُد ف���ي الأْج����َي����ال ِذْك�������َرً َت�����سَ

ِدم������اوؤَُك ف��ي الأْب����َط����اِل َت���ْج���ِري ُب��ُط��وَل��ًة
ُمَخلََّدا٭ ال���ُق���ُروِن  ف��ي  َت��ْح��َي��ا  وُروُح������َك 

اأو  ذوى  حدًثا  اأو  زمًنا  لي�س  عنده-  فالما�سي- 
اأدراج الريح، بل هو حا�سر ورا�سخ وم�ستمر،  ذهب 
حا�سر في روح الأجداد التي تطوف به، ورا�سخ في 

فعالهم المجيدة، وم�ستمر في الأجيال المتعاقبة. 

ال�سعر الخالد )الباقي(:

فعلهم وجميل  بح�سن  يخلدون  الأجداد  كان  اإذا 
ا- يبقى ويخلد  �سنعهم. فاإن ال�سعر الحقيقي - اأي�سً
الديمومة  واأدوات  البقاء  عنا�سر  لــه  تــوفــرت  اإن 
والح�س  الــ�ــســادق  ال�سعور  ومــنــهــا،  وال�ــســتــمــرار، 
التي  والروؤية  ال�سافي،  النقي  والوجدان  المرهف 
الم�ستقبل،  ورائه  من  لتقراأ  الحا�سر  حجاب  تهّتك 

اع:  يقول جـَماَّ

��ْف��� ����َق ب��ال�����نَّ ���ْع���ِر َم�����ا َت���������َوثَّ َخ�����اِل�����ُد ال�������سِّ
��������ِض َوَم������دَّ ال�����ُج�����ُذوَر ف���ي الأْع������َم������اِق)66(

وه����و اْب������ُن ال���ح���َي���اِة واْل����ِح���������ضِّ ل���م َي��ْم���

ِط�������ب�������اِق اأو  ����ْن����َع����ٍة  ِل���������سَ ُخ�������ُل�������وًدا  ن������ْح 

ثالث،  ت�سور  ال�سابقين  الت�سورين  من  ويتفرع 
خلودهم  وعنا�سر  قيمهم  ــاء  الآب من  ياأخذ  ت�سور 
ن�سميه  اأن  يمكن  ما  اأو  بقائه  اأدوات  ال�سعر  ومــن 
لأجداده،  امتداد  فذاته  الخالدة،  ال�ساعرة  بالذات 
و�سعره ا�ستمرار لما خلد من ال�سعر، واأكبر الظن اأن 
الآخر  تلو  واحًدا  يت�ساقطون  وهم  لأ�سدقائه  روؤيته 
من  هو  الم�ستقبل  وقتامة  الحا�سر  برداءة  و�سعوره 
قاده اإلى الإيمان بالذات ال�ساعرة، فهي وحدها من 
يبقى، وهي وحدها من يقف في مواجهة الموت، بل 

اع:  والنت�سار عليه، يقول جـَماَّ

����ا َن����������َراُه �����ٍن ي�����ا اأخ���������ي ُك���������نَّ ُك���������لُّ ُح�����������سْ
����َراْف)67( ���َت���راُه اأْن������َت ف���ي َغ���ْي���ِر اْن���������سِ ����سَ

����اِخ����ًب����ا َن�����ْه�����ُر ال�������ح���َي���اَِة  و����س���ي���ج���ري �����سَ

َغ����ْي����ر َم�����ج�����رًى َواِح�������������ٍد ف���ي���ه َج����َف����اْف

ب�����ي�����ن َج�������ْن�������َب�������يَّ َح���������َي���������اُة الأول�����������ي�����������ن

و�������س������اأْح������َي������ا ف�������ي ح������َي�������������اِة الآِخ�����������������ِر

��ِدي��ِق��ي َب���ْع���َد ِح��ْي��ِن ��ي َع����ْن ���سَ و���َس��اأْم�����سِ

اِئ�������ِر َم������اِن ال�������دَّ َوَي�������������ران������ي ف���������ي ال�������������زَّ

عنده  الخلود  فكرة  اأن  حديثنا  مــن  يفهم  ول 
ت�سور  هي  بل  فل�سفية،  اأيديولوجية  من  منطلقة 
قاده اإليه الواقع وا�ستقراوؤه للحياة، واأكبر الظن اأن 
ين�سرف  جعله  بل  كثيًرا،  اأراحــه  قد  الت�سور  هذا 
اإلى  فهما طريقاه  )الأجداد(  والما�سي  ال�سعر  اإلى 

الخلود. 
الخاتمة

قد  بم�سر  �ساعرنا  ودرا�ــســة  اإقامة  اأن  �سك  ل 
ال�سعري  الــتــراث  على  الإطـــالع  فر�سة  له  اأتــاحــت 
والوقوف عن كثب على مدار�سه وحركاته التجديدية، 
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كما نبهته اإلى �سيء مهم، وهو اأن لكل ع�سر روحه 
التي تميزه ولغته التي تعبر عنه؛ ولعل هذا ما يف�سر 
والأكلي�سيهات  الجاهزة  التعبيرات  عن  ابتعاده  لنا 
ا�سطناع  اإلــى  الوا�سح  ميله  مقابل  في  التقليدية، 
روح  وعــن  ذاتــه  عــن  تعبر  جــديــدة  لغوية  عــالقــات 

الع�سر الذي يعي�سه.

ما  اللغوية  اأدواتــه  اأو  الأ�سلوبية  تقنياته  تنوعت 
وال�سرد  ال�سمائر  و  والبدل  والترادف  التكرار  بين 
من  لغته  تخُل  لم  كذلك  الــداخــلــي(،  )المونولوج 
وتميته.  الن�س  ت�سمم  التي  القامو�سية  الألــفــاظ 

ف�ساًل عن بع�س الفجاجة النثرية. 

ال�سديد  ولــعــه  عــلــى  الــ�ــســعــري  معجمه  بــرهــن 
بالأ�سوات �سواء اأكانت قوية اأم م�سنوعة، وباأدواتها 
تمركز  َن  بياَّ كما  اأم م�سنوعة،  اأكانت طبيعية  �سواء 
�سعوره ووجدانه حول بوؤر الوطن )ال�سجن والحرية 

- الدم( والطبيعة والخلود. 
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مجيء ما الحرفية بعد اإن واأخواتها
وحرفي الجر )رّب( و)الكاف( بين الكّف والعمل

اأ. د. خليل اإبراهيم حمودي ال�صامرائي
بغداد - العراق 

مقدمة:
الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على نبيه الأمين. وبعد: 

العربي عليها هيمنة  النحو  النحاة قواعد  اأقام  التي  العامل  اأن لنظرية  ثَّمة �سك في  فلي�ض 
يتمكنوا  فلم  النحو,  لم�سائل  النحاة  توجيهات  على  وا�سًعا  ونفوًذا  النحوي,  الدر�ض  على  كبيرة 
بالتعليالت  واأولعوا  العامل من درا�ستهم, فف�سروا الظواهر العرابية بمقت�ساه,  من َخلع ربقة 
النحوية, وتفّنن فيها كثير منهم فعّللوا كثيًرا من الم�سائل النحوية بتعليالت بعيدة كلَّ البعد 
عن واقع اللغة. واإذا ما جاءت ن�سو�ض تخالف قواعدهم ل يترددوا من, اإ�سدار اأحكامهم عليها 

اإما بال�سذوذ اأو القله اأو النادر اأو يلب�سوها ثوب تاأويل يف�سد المعنى.
النحو  لتي�سير  كثرت  التي  والدعوات  تعالت,  التي  ال�سيحات  اأّن  الدار�سين  عن  بعيد  وغير 

وت�سهيله كانت ب�سبب من هذا الذي اأ�سرنا اإليه.
ول يخفى اأن لكّل دعوة من هذه الدعوات - ول �سيما في الع�سر الحديث - اأهدافها وغاياتها 
وقد لفت نظري ومنذ زمن لي�ض بالقريب م�ساألة من هذه الم�سائل التي وجهها النحاة على وفق 
ما اأملتها عليهم نظرية العامل, األآ وهي دخول )ما( الحرفية على )اإّن( واأخواتها, وعلى حرفي 

( و )الكاف(. الجر )ربَّ
فجاء - اأخي الكريم - هذا البحث الذي بين يديك ليدر�ض هذه الم�ساألة, ويقول قولته فيها, 

وقد ق�سمته على ق�سمين:
الأول: دخول )ما( الحرفية على )اإّن( واأخواتها.

والآخر: دخول )ما( الحرفية على )رّب( و )الكاف(.
واأتمنى اأن اكون قد اأ�سبت كبد الحقيقة فيها, واإّل فح�سبي اأني بحثت واجتهدت.

واهلل من وراء الق�سد

( واأخ�اتها. دخ�ل )ما( الحرفية على )اإنَّ
من نوا�سخ البتداء ))اإن واأخواتها((، وهي: اإّن 
 ، ولعلاَّ وليت  وكاأناَّ  ولكناَّ  بفتحها  واأناَّ  الهمزة  بك�سر 
اإّن واأخواتها(  وي�سمي النحاة هذه الكلمات اأعني ) 
بالأحرف الم�سبهة بالفعل؛ لأنها تدخل على المبتداأ 

الخبر،  ويرتفع  بعدها،  المبتداأ  فينت�سب  والخبر، 
واإنما �سبهوها بالأفعال لوجوه ذكروها في موؤلفاتهم، 

منها:

اخت�ست  كما  بالأ�سماء،  مخت�سة  اإنها  الأول: 
الأفعال بها.
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والثاني: اإنها على وزن الفعل؛ اإذ كانت على اأكثر 
من حرفين كالأفعال. 

اأن الأفعال  اإنها مبنية على الفتح، كما  والثالث: 
الما�سية مبنية على الفتح.

المن�سوب  ال�سمير  بها  يت�سل  اإنها  والــرابــع: 
بالفعل، نحو: �سَربَك، و�سربه،  كتعلقه  بها،  ويتعّلق 

و�سربني.

اإنها تدخلها نون الوقاية، كما تدخل  والخام�س: 
الفعل، نحو: اأنني، وكاأنّني.

واأّن  اإّن  فمعنى  الفعل،  معنى  فيها  اإن  ال�ساد�س: 
حققُت، وكاأن �سبهت وَهكذا.

عملها:

َب،  الّن�سْ بالمبتداأ  تعمل  اأنها  على  النحاة  اتفق 
ولكنهم اختلفوا في رفع الخبر.

فمذهب الب�سريين اأناَّ هذه الأحرف هي الرافعة 
للخبر، ومذهب الكوفيين، وتبعهم ال�سهيلي اأنها لم 
تعمل في الخبر، بل هو باق على رفعه قبل دخولهّن)1(، 
ت�سبه من  الأخبار  الأ�سماء ورفعها  وهي في ن�سبها 
الفعل ما قّدم مفعوله على فاعله)2(؛ ))لأنها حروف 
في  فتت�سرف  قوتها،  َتقو  ولم  الأفعال،  َعَمل  عملت 
ف في معمولي  معموليها بتقديم وتاأخير، كما ُت�سرِّ
بها  ين�سبون  العرب  بع�س  اأن  و�سمع  الأفعال(()3(، 

الجزاأين مًعا)4( فمن ذلك قول ال�ساعر:
ولتكن ف��ل��ت��اأت  ال��ل��ي��ل  ُج���ْن���ُح  ا����س���ودَّ  اإذا 

ُخ���ط���اك خ���ف���اًف���ا ف�����اإن ح��را���س��ن��ا اأ����س���دا
وقول ال�ساعر:

ف������ا ������وَّ َت�������������سَ اإذا  اأُذَن��������������ْي��������������ه  ك�����������������اأنَّ 

ف�����ا م�����ح�����رَّ َق��������لَ��������ًم��������ا  اأو  ق�����������ادم�����������ًة, 

وقوله:
�����ب�����ا رواج�������ًع�������ا ي�������اَل�������ْي�������َت اأي�������������ام ال�����������سِّ

)) اأخ�����ان�����ا  زي���������ًدا  ل����ع����لَّ   (( ����م����ع:  و�����سُ

على  منه  ثبت  ما  ــوا  واأّول ذلك  منعوا  والجمهور 
فالتقدير:  الخبر؛  حذف  اأو  ِفْعٍل  ا�سمار  اأو  الحال 
اأذنيه يحكيان  اأ�سدا، واأقبلت رواجًعا، وكاأن  تلقاهم 

وهكذا.)5(
تــدخــل على  الأحــــرف  اإن هــذه  الــنــحــاة:  وقـــول 
المبتداأ والخبر ل يعني اأنها تدخل على محل مبتداأ 
وخبر، بل تدخل عليهما وتعمل بهما ب�سروط منها: 
قولنا:  نحو  المحذوف،  المبتداأ  على  تدخل  ل  اإنها 
))الحمُد هلِل الحميُد(( برفع الحميد على اأنه خبر 
لمبتداأ محذوف والتقدير هو الحميُد، واإنها ل تدخل 
وطوبى  اهلل،  كاأيمن  البــتــداء،  واجــب  مبتداأ  على 

للموؤمن)6(.
واإنها: ل تدخل على مبتداأ واجب الت�سدير غير 
�سمير ال�ساأن، اأيُّ وكم وَمن ال�ستفهامية وال�سرطية.
خبًرا  يكون  اأن  يجوز  مــا  )كــلُّ  فـــ  الخبر  واأمـــا 

للمبتداأ يجوز اأن يكون خبًرا لـ )اإّن واأخواتها()7(.
ول  الطلبي  الخبر  على  تدخل  ل  الأحــرف  فهذه 
زيٌد(  ــن  و)اأي ا�سربه((،  ــٌد  ))زي نحو:  الإن�سائي، 
من  الــنــحــاة  وا�ستثنى  الأحــــرف،  هــذه  ترفعه  لــم 
الجمل الطلبية الجملة الدعائية الواقعة خبًرا؛ لأن 
غ�سب  اأن  )والخام�سة  نحو  المخففة،  المفتوحة 
النون  بتخفيف  قراأ  من  قراءة  من  قراءة  في  اهلل( 

بعدها جملة فعلية)8(.

معاني هذه الأحرف:
الأحرف  معاني هذه  بالحديث عن  ال�سروع  قبل 
اأنبه على اأنني �ساألتم�ُس هذا المو�سوع لم�ًسا خفيًفا 
في اإيجاز �سديد لكي ل يخرجنا عن المر�سوم لهذا 
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المعاني  هذه  بذكر  الدار�سون  تكفل  وقد  البحث، 
بالتف�سيل)9(.

2- اإّن: الأ�سل في معناها التوكيد؛ ولذلك اأجيب 
واهلل  نحو:  في  بــالــالم)10(  يجاب  كما  الق�سم،  بها 

ڀ   پ   چپ   تعالى:  قوله  ومنه  �سجاع،  لخالد 
چ ىب   يب   ڀ   ڀچ)11(، وقوله تعالى 
جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجچ)12( قال 
�سيبويه: ))... معنى اإّن زيًدا منطلق؛ زيد منطلق، 
واإّن دخلت توكيًدا (()13( والمق�سود بالتوكيد: تقوية 
اأو  اإيجابية  ال�سامع  ذهــن  في  وتقريرها  الن�سبة، 
الحكم،  لتوكيد  ))»اإّن«  الناظم:  ابن  وقال  �سلبية، 

ونفي ال�سك فيه اأو الإنكار له(()14(.
الأول  ))فالحرف  الت�سريح:  �سرح  في  وجــاء 
هما  المفتوحة،  و)اأّن(  المك�سورة  )اإّن(  والثاني 
لتوكيد الن�سبة بين الجزاأين، ونفي ال�سك عنها، ونفي 
�سبة، فهما  الإنكار لها؛ فاإن كان المخاطب عالًما بالنِّ
لمجرد توكيد الن�سبة، واإذا كان متردًدا فيها، فهما 
لنفي  فهما  لها،  منكًرا  كان  واإن  عنها،  ك  ال�ساَّ لنفي 
ُم�ستح�سن،  ال�سك عنها  لنفي  لها. فالتوكيد  الإنكار 

ولنفي الإنكار واجب، ولغيرها ل ول(()15(.
الهمزة  المك�سورة  )اإّن(  اأّن  الجوهري  ويــرى 
ين�سبان  حرفان  واأّن  ))اإّن،  قــال:  الخبر،  لتاأكيد 
يوؤكد  منها  فالمك�سورة  الأخبار؛  ويرفعان  الأ�سماء 

بها الخبر(()16(.

2- التعليل:
)اإّن(  معاني  من  اأن  الإتقان  في  ال�سيوطي  ذكر 
التعليل، فقال: )) الثاني - التعليل، اأثبته ابن جّني، 

ڳ       ڳڳ   چڳ   بنحو:  ومثلوه  البيان،  واأهل 
ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ    چڻ   ڱچ)17(  ڱ   ڱ  

ہہ  ہ  ھ  ھ    چ)18(.
چٻٻ ٻ پ پ پ  پچ)19(، وهو 

نوع من التاأكيد)20(.

وهي  النون،  دة  الم�سداَّ الهمزة  المفتوحة  اأّن: 
الهمزة)21(،  المك�سورة   ) )اإناَّ كـ  ا  اأي�سً التوكيد  تفيد 
دة  الم�سداَّ المفتوحة  )اأّن(  هو  بينهما  الفرق  اأن  اإّل 
عندما تدخل على الجملة توقعها موقع المفرد، فتقع 

فاعاًل، ومفعوًل، ومبتداأ، ومجرورة ونحو ذلك)22(.
قال �سيبويه: ))اأّما اأّن فهي ا�سم وما عملت فيه 
وتكون  الخفيفة،  لأن  الفعل �سلة؛  اأّن  كما  لها،  �سلة 
فاأنك  اأنك منطلق  تقول:  اأّنك  األ ترى  ا�سًما،   ) )اأناَّ
َعَرْفُت  قد  قلت:  كاأنك  من�سوب  ا�سم  مو�سع  في 
مو�سع  في  فاأنك  منطلٌق،  اأّنك  بلغني  وتقول  ذاك، 
الأ�سماء  فاإن  بلغني ذاك،  ا�سم مرفوع، كاأّنك قلت: 
التي تعمل فيها �سلة لها، كما اأناَّ الأفعال التي تعمل 

فيها )اأن( �سلة لها (()23( .
المفتوحة  )اأّن(  ))وكــذلــك  يعي�س:  ابــن  وقــال 
المك�سورة  اأّن  اإّل  كالمك�سورة  التاأكيد  معنى  تفيد 
الجملة معها على ا�ستقاللها بفائدتها؛ ولذلك يح�سن 
ال�سكوت عليها؛ لأن الجملة عبارة عن كلِّ كالم تام 
اإن  قولك:  بين  فرق  فال  لمعناه.  مفيد  بنف�سه  قائم 
زيًدا قائٌم، وبين قولك: زيد قائم اإّل معنى التاأكيد، 
عليها  )اإّن(  دخــول  بعد  الجملة  اأّن  عندك  ويوؤيد 
ال�سلة،  في  تقع  اأنها  بفائدتها،  ا�ستقاللها  على 
الذي  )جاءني  قولك:  نحو  َقبُل،  كذلك  كانت  كما 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ   تعالى:  اهلل  قــال  عالم(  اإنــه 
ولي�ست  چ)24((،  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

( المفتوحة كذلك ؛ بل تقلب معنى الجملة اإلى  )اأناَّ
الإفراد، وت�سير في مذهب الم�سدر الموؤكد، ولول 
بالمو�سع، وكنت  اأحق  الم�سدر  لكان  التوكيد  اإرادة 
زيد،  قيام  بلغني  قائم:  زيًدا  اأّن  بلغني  تقول: مكان 
معنى  في  المفتوحة  )اأّن(  اأّن  على  يدلك  ــذي  وال
تفتقر  كونها  المفردات  موقع  تقع  واأنها  الم�سدر، 
وي�سمُّ  معها،  يكون  �سيء  اإلــى  جملة  انعقادها  في 
ومرفوعها  من�سوبها  من  بعدها  ما  مع  لأنها  اإليها؛ 
بمنزلة ال�سم المو�سول، فال يكون كالًما مع ال�سلة 
اإّل ب�سيٍء اآخر من خبر ياأتي به اأو نحو ذلك، فكذلك 
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)اأّن( المفتوحة؛ لأنها في مذهب المو�سول اإّل اأنها 
األ  كذلك،  )الــذي(  كانت  كما  ا�سًما  لي�ست  نف�سها 
تفتقر  كما  عائد  اإلى  �سلتها  في  تفتقر  ل  اإنها  ترى 
اأنها  ثبت  واإذا  ذلــك،  اإلــى  المو�سولة  الأ�سماء  في 
ومبتداأ  ومفعولة  فاعلة  تقع  المفرد فهي  في مذهب 

ومجرورة(()25(.

الممكن  في  يكون  والتمني   ، َتَمنٍّ كلمة  ليت:   -
الممكن  بخالف  وقوعه  المنتظر  اأي  المتوقع؛  غير 
في الترجي فمنتظر وقوعه، نحو )ليت زيًدا قادٌم(، 
ويكون في الم�ستحيل نحو: )ليت ال�سباب يعود(، ول 
)ليت  يقال:  فال  وقوعه،  الواجب  في  التمني  يكون 

غًدا يجيُء(، فاإن غًدا واجب المجيء.
وقال التنوخي: اإّنها تفيد توكيد التمني)26( وحكي 
فيعديها  بمنزلة وجدت،  ي�ستعملها  العرب  بع�س  اأّن 
اإلى مفعولين ويجريها مجرى الأفعال، فيقول: ليت 

ا )27( زيًدا �ساخ�سً

- لعّل: ذكر لها عدة معان)28( اأ�سهرها الترجي، 
لعل  نحو:  اطماًعا،  وي�ّسمى  �سيء محبوب  توقع  وهو 
نحو  ا�سفاًقا،  وي�ّسمى  مكروه،  توقع  اأو  يرحمنا   اهلل 

چٿ   تعالى:  قوله  ومنه  هالك((  زيــًدا  ))لعلاَّ 
اأنها  التنوخي  وذكر  ٹچ)29(،  ٹ   ٹ    ٿ  
كقول  للتعليل  تــاأتــي  وقــيــل:  ذلــــك)30(،  تاأكيد  تفيد 
لنتغذى،  اأي:  نتغّذى؛  لعّلنا  اأفرغ  ل�ساحبه:  الرجل 
وجعلوا منه قوله تعالى: چ ھ  ھ  ے  ےچ)31(.

ــر  - ل��ك��ّن: حـــرف يــفــيــد ال�ـــســـتـــدراك، وفــ�ــسِّ
يتوهم  ما  ِبنفي  الكالم  ))تعقيب  باأنه  ال�ستدراك 
نفيه(()32(،  منه  يتوهم  ما  اإثبات  اأو  ثبوته،  منه 
كقولك: ))ما زيد �سجاًعا لكنه بخيٌل((، فّلما نفيت 
ال�سجاعة عن زيد اأُوهم اأنه لي�س بكريم. فّلما اأردت 
ر معنى  وف�سِّ لكّنه كريم)33(،  الإبهام قلت:  رفع هذا 
ا بقولهم: اأناَّ ُتن�سب حكًما لما بعدها  ال�ستدراك اأي�سً
مخالًفا لحكم ما قبلها؛ ولذلك ل تكون اإّل بعد كالم 
اأو  بعده  لما  مخالًفا  يكون  واأن  مقّدر،  اأو  به  ملفوظ 

ا له اأو مخالًفا، فمثال النقي�س: نقي�سً

ما هذا اأ�سود لكنه اأبي�س، ومثال المخالف له: ما 
قام زيٌد لكّن عمًرا ي�سرٌب)34(.

والتوكيد،  لــال�ــســتــدراك  لــكــّن:  بع�سهم  وقـــال 
اإذ  يجيء؛  لم  لكنه  لأكرمته  زيٌد  لو جاءني  كقولك: 

عدم المجيء معلوم من )لول( المتناعية)35(.

- كاأّن:

و�سيبويه  الــخــلــيــل  عــنــد  وهـــي  للتنبيه،  كلمة 
اأنها مركبة  والفراء   الب�سريين  والأحف�س وجمهور 
زيــًدا  )كــاأناَّ  قولك  فاأ�سل  واإّن،  الت�سبيه  كــاف  من 
ت�سبيه  فالكاف  كالأ�سد؛  زيًدا  اإّن  عندهم:  الأ�سد( 
�سريح قدموها لالهتمام بالت�سبيه، ففتحت )اإّن(؛ 

لأن المك�سورة ل يدخل عليها حرف الجّر)36(.

، فزعم  قال �سيبويه: )) و�ساألت الخليل عن كاأناَّ
�سارت  ولكنها  للت�سبيه،  الكاف  لحقتها  )اإّن(،  اأنها 
مع )اإّن( بمنزلة كلمة واحدة، وهي نحُو كاأيِّ رجاًل، 

ونحو: له كذا وكذا درهما (()37(.
�سرح  فــي  جــاء  ــد،  ــمــوؤكاَّ ال للت�سبيه  هــي  وقــيــل: 
د  الت�سريح: ))كاأناَّ بت�سديد النون وهو للت�سبيه الموؤكاَّ
اأو  اأ�سد  للت�سبيه، نحو: كاأناَّ زيًدا  الكاف، نعت  بفتح 
اأخف�س  اأو  ال�سم  من  اأرَفــُع  فيه  الخبر  مّما  حماٌر، 
منه، ففيه ت�سبيه موؤّكد بكاأّن؛ لأنه مركب من الكاف 
المفيدة للت�سبيه، واإناَّ المفيدة للتوكيد، والأ�سل: اإناَّ 
 ) زيًدا كالأ�سد اأو كالحمار، فقّدمت الكاف على )اإناَّ
ليدلاَّ اأول الكالم على الت�سبيه من اأول وهلة وفتحت 
همزة اإّن، و�سارا كلمة واحدة، ولهذا ل تتعلق الكاف 

ب�سيء(()38(.
( ب�سيطة غير مركبة،   وذهب بع�سهم اإلى اأن )كاأناَّ
اأكثر  اإلى  ون�سبه  المباني،  ر�سف  �ساحب  واختاره 
على  المرادي  علق  وقد  حيان)40(،  واأبي  النحاة)39( 
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ن�سبة القول بب�ساطة كاأن اإلى اأكثر النحاة، بقوله فيه 
ال�ستهار  ولعدم،  بتركيبها  يقولون  الكثر  لأن  نظر؛ 
بب�ساطتها قال ابن ه�سام الخ�سراوي: ل خالف في 
اأّن )كاأّن( مركبة من )اإّن( وكاف الت�سبيه)41(، وقيل 
مذهب  وهو  الت�سبيه،  دون  التحقيق  معانيها:  من 
الكوفيين والزجاجي، وجعلوا منه قول عمر بن اأبي 

ربيعة:
ت��ك��ّل��م��ن��ي اأم���������س����ي ل  ح����ي����ن  ك�����اأّن�����ن�����ي 

ل��ي�����ض م���وج���وًدا ُب��غ��ي��ة ي�����س��ت��ه��ي م���ا  ذو 
ورداَّ باأّن الت�سبيه فيه ّبين باأدنى تاأّمل)42(.

تكون  اأنــهــا  اإلـــى  والــزجــاجــي  الكوفيون  وذهـــب 
كاأن  نحو:  جامًدا  ا�سًما  خبرها  كــان  اإذا  للت�سبيه 
بمنزلة  م�ستًقا  خبرها  كان  اإذا  ولل�سك  اأ�سد،  زيًدا 
ا ابن  )ظننت( نحو: كاأنك قائٌم واإلى هذا ذهب اأي�سً

الطراوة وابن ال�سيد البطليو�سي)43(.
وال�سحيح اإنها للت�سبيه اإما على ت�سبيه �سيء في 
حالة بنف�سه في حالة اأخرى، فاإذا قلت: كاأّن خالًدا 
به  قائم  غير  وهــو  خــالــًدا  �سبهت  قــد  كنت  قــائــٌم، 
 قائًما، وال�سيء ي�سبه في حالة ما به في حالة اأخرى 
زيد  هيئة  كــاأّن  والتقدير:  محذوف،  تقدير  على  اأو 

هيئة قائم)44(.
وقيل اإنها للتقريب، وهو مذهب الكوفيين، قالوا 
تكون للتقريب، وذلك في نحو: كاأنك بال�ستاء مقبل، 
اإقبال  تقريب  على  والمعنى  اآٍت،  بالفرج  وكــاأنــك 

ال�ستاء واإتيان الفرج)45(.
هذه  فــي  الــكــاف  اأّن  الفار�سي  علي  اأبــو  ويــرى 
المثل وغيرها للخطاب، والباء زائدة في ا�سم كاأن، 

والتقدير: كاأّن ال�ستاء مقبل وكذا البواقي)46(.
وخرجه بع�سهم على حذف م�ساف اأو التقدير: 
بالفرج  زمانك  وكــاأن  مقبل،  بال�ستاء  زمانك  كــاأّن 

اآت)47(.
كاأّن  ببقاء  تقول:  اأن  والأولــى   (( الر�سي:  وقال 

على معنى الت�سبيه واأّل تحكم بزيادة �سيء، وتقول: 
من  ت�ساهدها  اأي:  بالدنيا؛  تب�سر  كاأنك  التقدير: 
والجملة  چ)48(،  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  چ   تعالى:  قوله 
بعد المجرور بالباء: حال؛ اأي: كاأّنك تب�سر بالدنيا 
كاأني  قولهم:  اإلى  ترى  األ  كائنة،  َغْيَر  وت�ساهدها 
باليل وقد اأقبل، وكاأني بزيد وهو َمِلك والباء ل تدخل 

الجمل اإل اإذا كانت اأخباًرا لهذه الحروف(()49(.

- زيادة )ما( بعد )اإّن( واأخ�اتها.

على  تدخل  الحرفية  )مــا(  اأّن  النحاة  يذكر 
)اإّن( واأخواتها، وتكون حينئذ زائدة، وزيادتها على 
الأحرف  هذه  على  تدخل  اإنها  الأول:  �سربين)50(: 
تبطل  اأي  الــعــمــل؛  عــن  فتكفها  بالفعل  الم�سبهة 
فتزيل  عليها،  دخولها  قبل  لها  كــان  الــذي  عملها 
اخت�سا�سها، فتدخل حينئذ على الجمل ال�سمية اأو 
الفعلية، نحو: چ  جت  حت  خت  متىت  حس  چ)51(، وقوله 

ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   چ  تعالى: 
ڭ چ)52(، وقوله تعالى: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ)53(.
ومنها قول ال�ساعر: 

اأِع���������د ن�����ظ�����ًرا ي�����ا ع����ب����َد ق���ي�������ٍض ل��ع��ّل��م��ا

اأ�����س����اءت ل���ك ال���ن���اُر ال���ح���م���اَر ال��م��ق��ي��دا

والثاني: اأنها تدخل على هذه الأحرف للتاأكيد ول 
اإناَّما زيًدا منطلُق، وهي حينئذ  تبطل عملها، فقيل: 
في  مالك  ابن  اإليه  اأ�سار  ما  وهــذا  للتاأكيد.  زائــدة 

قوله)54(: 
وو����س���ل )م�����ا( ب����ذي ال����ح����روف ُم��ب��ط��ل

اإع������م������ال������ه������ا, َوَق�������������د ي����ب����ق����ى ال����ع����م����ُل
فاإذا دخلت )ما( على هذه الحرف وكفتها عن 
يرتها تدخل على  عت دائرة ا�ستعمالها ف�ساَّ العمل و�ساَّ
الجمل ال�سمية وعلى الجمل الفعلية، واأّما اإذا دخلت 
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على  تبقيه  بل  ا�ستعمالها،  تغّير  ل  فهي  كافة  َغْير 
نحو  المعنى،  توكيد  وتزيد  عليه  دخولها  قبل  حاله 
اأّنه  اإّنما زيٌد نا�سٌج)55(، ويرى بع�س النحاة  قولهم: 
ل يجوز ن�سب الأ�سماء بعد لحاق )ما( هذه )اإّن( 

واأخواتها اإّل في )ليتما( وحدها، فنقول: 
ليتما زيًدا قائٌم)56(.

اأّن الأخف�س روى عن العرب:  وحكى ابن برهان 
)ما(  زيــادة  مع  )اإّن(  فاأعمل  قائم(  زيــًدا  )اإّنــمــا 

ا)57(. وحكى ذلك الك�سائي اأي�سً
ذلك  جواز  اإلى  والزمخ�سري  الزجاجي  وذهب 

فيها كلِّها، وُنِقَل عن ابن ال�سراج)58(.
عند  والإعمال  الإبطال  �سبب  نلتم�س  رحنا  واإذا 
النحاة، نجد �سيبويه رحمه اهلل تعالى يقول: ))واأما 
ليتما زيًدا منطلق، فاإن الإلغاء فيه ح�سٌن، وقد كان 
قول  وهو  رفًعا،  البيت  هذا  ين�سد  العجاج  بن  روؤبــة 

النابغة الذبياني: 
ل��ن��ا ال���ح���م���ام  ه�����ذا  َل���ْي���َت���م���ا  األ  ق����ال����ت: 

اإل�����������ى ح����م����ام����ات����ن����ا ون�����������س�����ُف�����ه َف�����َق�����د
قول  بمنزلة  يكون  اأن  على  وجهين:  على  فرفعه 
بمنزلة  يكون  اأو  بعو�سٌة(()59(  ما  قال: ))مثاًل  َمن 

قوله: )اإنما زيٌد منطلُق( 
واأما لعّلما فهو بمنزلة كاأّنما، وقال ال�ساعر، وهو 

ابن ُكراع:
واَْن����َظ����رن ��ك  َن��ْف�����سِ ذاَت  وع���ال���ْج  َت���ح���ّل���ْل 

اأب�������������������ا ُج�������َع�������ٍل ل����ع����ّل����م����ا اأن����������ت ح����ال����ُم
كما  بعدها،  فيما  تعمل  ل  )اإّنما(  الخليل:  وقال 
هذا  فجعلوا  َتْعمَل،  لم  لغًوا  كانت  اإذا  )اأُرى(  اأّن 
نظيرها من الفعل، كما كان نظيَر )اإّن( من الفعل 

ما يعمل (()60(.
ويقول رحمه اهلل تعالى في مو�سع اآخر: ))اعلم 
وما  )اأّنما(،  فيه  تقع   ) )اأناَّ فيه  تقع  مو�سع  كلاَّ  اأناَّ 

بعد  ابتدئ  الــذي  اأناَّ  كما  لها،  �سلة  بعدها  ابتدئ 
الذي �سلة له، ول تكون هي عاملًة فيما بعدها كما 
قوله  ذلــك  فمن  بعده.  فيما  عاماًل  الــذي  يكون  ل 

خت   حت   جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ   چ  وجــل:  عّز 
لو  لأنك  ههنا؛  اأّنما  وقعت  فاإنما   ....... چ)61(  مت 
فال  اإّنما  فاأّما  ح�سًنا  كان  واحــد...  اإلهكم  اأّن  قلت: 
تكون ا�سًما، واإّنما هي فيما زعم الخليل بمنزلة فعل 
ُمْلغى مثل: اأ�سهد لزيد خير منك؛ لأنها ل تعمل فيما 
بعدها، ول تكون اإّل مبتداأة، بمنزلة اإذا، ل تعمل في 

�سيء(()62(.
دخول  عن  يتحدث  وهو  اآخر،  مو�سع  في  ويقول 

)ما( الزائدة الكافة عن العمل: 
))وقد تغّير الحرَف حتى ي�سير يعمل لمجيئها 
نحو  ــك  وذل تــجــيء،  اأن  قبل  كــان  ــذي  ال عمله  غير 
اإّنما، وكاأّنما، ولعّلما: جعلتهّن بمنزلة حروف  قوله: 

البتداء(()63(.
جاء  من  اآراء  على  لنطلع  بجولة  قمنا  ما  واإذا 
بعد الخليل و�سيبويه بهذا ال�سدد فال نكاد نجد من 
عند  يقول  المبرد  فهذا   - التوجيه  هذا  عن  يخرج 
)والمو�سع  المخففة:  المك�سورة  )اإن(  وجوه  ذكره 
)مــا(  مــع  زائـــدة   - اأناَّ  يعني   - تدخل  اأن  الــرابــع: 
)اإّن(  على  )ما(  تدخل  كما  البتداء،  اإلى  فتردها 
في  البتداء  اإلى  وتردها  عملها،  فتمنعها  الثقيلة، 

ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   وچۋ   اأخوك،  زيٌد  اإّنما  قولك: 
ۉېچ)64((( )65(.

ال�سراج)66(،  ابن  يذهب  ــراأي  ال هذا  مثل  واإلــى 
ــــك)67( وابـــنـــه بــــدر الــــديــــن)68( وابـــن  وابــــن مــــال
ذكروا  فالجميع  غيرهم)70(.  واآخــرون  الحاجب)69( 
اأن هذه الأحرف عندما تدخل عليها )ما( الزائدة 
الأ�سماء،  على  بالدخول  اخت�سا�سها   تزيل  الكافة 
ا اإّل )ليتما(، فاإن  فتهيئها للدخول على الأفعال اأي�سً
فاأعملت  باق  الأ�سماء  على  بالدخول  اخت�سا�سها 
ومن  اخت�سا�سها  فلبقاء  اأعملها  ومــن  واأهملت، 
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اأهملها فلزوال ذلك)71(.
ــهــا اأن  ـــــوال كــلاَّ ــــذي يــالحــظ عــلــى هـــذه الأق وال
لحاق  عند  الأحــرف  هذه  اإعمال  قا�سوا  اأ�سحابها 
واأ�سا�س  بالفعل،  �سكلًيا  قيا�ًسا  واإهمالها  بها،  )ما( 
قول  بنا  مــراَّ  فقد  النحوي  العمل  هو  القيا�س  هــذا 
مثل:  ملغى،  فعل  بمنزلة  اإّنما  اأي:  ))اأنها،  الخليل: 

اأ�سهد لزيٌد خير منك((.
ما(  )اأي:  تدخل  ))ل  ال�سراج:  ابن  قول  ومثله 
�سبهها  فيبطل  معها  فتبنى  للعمل  كــافــًة  اإّن  على 
بمنزلة  فاإنما هنا  زيد منطلق،  اإّنما  فنقول:  بالفعل 
مــنــك(()72(،  خيٌر  لــزيــٌد  اأ�سهد  مثل،  ُمــْلــَغــى  فعل 
خيرك  لزيٌد  اأ�سهد  قولهم:  في  بالإلغاء  ومرادهم 

منك اإلغاء عمل الفعل )اأ�سهُد( لفًظا، ل محاًل.
فــاأ�ــســا�ــس فــكــرة الــعــمــل والإلـــغـــاء فــي )اإّنــمــا( 
اأي العامل النحوي،  واأخواتها هو ال�سنعة النحوية؛ 
فاإذا ن�سب ال�سم بعدها فهي عاملة، واإذا رفع فهي 

مهملة غير عاملة.
))زعم ابن در�ستويه وبع�س الكوفيين اأّن )ما( 
ال�سمير  بمنزلة  مبهمة  نكرة  الــحــروف  هــذه  مــع 
المجهول لما فيها من التفحيم، والجملة بعدها في 
مو�سع الخبر، ومف�سرة له، ولم تحتج اإلى رابط؛ لأن 

الجملة المف�سرة هي )ما( في المعنى(()73(.
ورده ابن ه�سام هذا الراأي بقوله: ))ويرّده اإنها 
اإّن  غير  نا�سخ  لدخول  ول  بها،  لالإبتداء  ت�سلح  ل 

واأخواتها (()74(. 
والبيانيين  الأ�سوليين  مــن  جماعة  ))وزعـــم 
ذلك  واأن  نافية،  )اإّن(  مع  التي  الكافة  )مــا(  اأّن 
لالإثبات  )اإّن(  لأن  قالوا:  للح�سر،  اإفادتها  �سبب 
اإلى �سيء  اأن يتوجهها مًعا  للنفي، فال يجوز  و)ما( 
النفي  بتوجه  يحكم  اأن  ول  تناق�س،  ــه  لأن واحـــد؛ 
فتعّين  باتفاق،  الواقع  خالف  لأنه  بعدها؛  للمذكور 
�سرفه لغير المذكور و�سرف الإثبات للمذكور فجاء 

الح�سر (()75(.

ورّد ابن ه�سام هذا الزعم قائاًل: ))وهذا البحث 
اإذ  النحاة؛  باجماع  باطلتين  مقدمتين  على  مبني 
الكالم  لتوكيد  هي  واإّنــمــا  لالإثبات،  )اإّن(  لي�ست 
)اإّن(  مثل  نفًيا  اأو  قائٌم((  زيًدا  ))اإّن  مثل:  اإثباًتا 

زيًدا لي�س بقائم، ومنه: ))چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
بمنزلتها  بل هي  للنفي،  )ما(  ولي�ست  ٿچ)76(، 
وكاأنما(()77(  ولكّنما،  ولعّلما،  ليتما،  اأخواتها:  في 
ويقول اأبو حيان في رّد هذا الزعم: ))وَجْعل )اإّن( 
في قوُل َمن لم يقراأ النحو، ول  للناَّ لالإثبات و )ما( 

طالع قول اأئمته(()78(.
الحقيقي  ال�سبب  اأن   (( الباحثين:  بع�س  ويرى 
عليها  )ما(  دخول  بعد  اأنه  هوا  )اإّن(  عمل  لإلغاء 
 - م�ستّقلة  كلمة  اأي   - اأداة ح�سر  )اإنما(  اأ�سبحت 
بعد اأن كانت )اإن( توؤدي وحدها معنى الفعل، وهو 
اأ�سا�س عّلة عملها عمل  الفعل؛ فلما زال ذلك؛ اأي: 
األغي عملها  ُنق�ست عّلة العمل بدخول )ما( عليها، 
من�سوب  اأحدهما  ا�سمين  تاأخذ  َتُعد  فلم  �سكاًل 

والآخر مرفوع، وهو ما ياأخذه الفعل.
وهو اأمر قد يكون مق�سوًدا من قول ابن ال�سراج 
الآنف الذكر )كذا(، وهو: ))تدخل )اأي: ما( على 
اإّن كافًة فتبنى معها فيبطل �سبهها بالفعل((، وقد 
ورد في المغني: اأناَّ الزمخ�سري قال: ))اأّنما بالفتح 
تفيد الح�سر كاإّنما 2(()79(، وذكر كذلك ابن ه�سام 
اأّن  والبيانيين  الأ�سوليين  من  جماعة  زعم  قد  اأنه 
)ما( الكافة مع )اإّن( نافية، واأن �سبب ذلك اإفادتها 

الح�سر ((.
 واإن كّنا ل نوافق على اأّن )ما( الكافة نافية فاإننا 
وهو  ؛  الح�سر  )اإّن(  على  بدخولها  اإفادتها  نوافق 
اأي: عّلة الكف هنا  في راأي �سبب الكف عن العمل؛ 
معنوية، ولي�ست �سكلية حيث اإّنما كلمة م�ستقلة تفيد 
حرف  اأي:  للح�سر؛  العرب  وا�ستعملتها  الح�سر، 

ابتداء غير عامل (()80(.
من  الأول  ال�سق  في  الباحث  مع  نتفق  ل  ونحن 



اآفاق الثقافة والتراث

مجيء ما 
الحرفية بعد 

اإن واأخواتها
وحرفي 

الجر )رّب( 
و)الكاف( 
بين الكّف 

والعمل

2(

لإلغاء  الحقيقي  ال�سبب  اأن  فيه  يرى  الــذي  كالمه 
عملها  فاأزالت  عليها  )مــا(  دخــول  هو  )اإن(  عمل 
فاأ�سبحت )اإنما( اأداة ح�سر، واأن الح�سر هو �سبب 

الكف عن العمل وهذا ما قرره النحاة.
م�ستقلة  كلمة  ))اإّنما  قوله:  في  معه  نتفق  ولكن 
اأي  للح�سر؛  العرب  وا�ستعملتها  الح�سر،  تفيد 

حرف ابتداء غير عامل((.
و  )ليتما(  و  )اأّنما(  و  )اإّنما(  اأن  نرى  ل  لأننا 
)لكّنما( و )لعّلما( عبارة عن اإّن، واأّن، وليت، ولكّن 
الكافة  )ما(  عليها  فدخلت  العاملة  الحرف  ولعلاَّ 
فاأبطلت عملها، واإنما نرى اأّن هذه الأحرف اأحرف 
ا�ستعماًل  الو�سع  بهذا  العرب  ا�ستعملتها  م�ستقلة 
دائرة  وتو�سيع  الح�سر  وهو  ا،  خا�سً معنى  ــوؤدي   ي

التوكيد على وفق معنى الحرف)81(.
فتدخل هذه الأحرف على الجمل الفعلية والجمل 
زيٌد،  يقوم  واإّنما  قائٌم،  زيٌد  اإنما  فنقول:  ال�سمية. 
وهكذا  يح�سُر،  خالٌد  ولعّلما  خالٌد،  يح�سر  ولعّلما 
))واثبات  الح�سر،  )اإّنما(  فمعنى  الأحــرف  بقية 
لما يذكر بعدها، ونفي لما �سواه كقوله: )واإّنما يدافع 
يدافع عن  ما  المعنى:   ) مثلي  اأو  اأنا  اأح�سابهم  عن 
اأح�سابهم اإل اأنا اأو مثلى (()82( وهي تفيد التعيين، 
لأنه  ڻچ)83(؛  ڻ    چڻ  تعالى:  كقوله 
عــداه)84(  عّما  ونفيه  المذكور  الحكم  اإثبات  يوجب 

ف�ساًل عن معان اأخرى توؤديها اإّنما)85(.
الح�سر  تفيد  )اإّنــمــا(  مثل  فهي  )اأّنــمــا(  واأمــا 

ا. اأي�سً
وجاء في حا�سية ال�سبان : )) واعلم اأّن )اإّنما( 
قوله  في  اجتمعا  وقــد  الح�سر،  يفيدان  ــمــا(  و)اأّن
چ،  چ يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  تعالى: 
الــوحــدة؛  على  الإلـــه  ق�سر  اإّل  اإلـــياَّ  يوحى  مــا  اأي: 
المو�سوف،  على  ال�سفة  ق�سر  من  الأول  فالح�سر 
منزلة  الم�سركون  المخاطبون  ُنـــّزل  قلب،  ق�سر 
اهلل  �سلى  نبينا  ــى  اإل الإ�ــســراك  ايحاء  اعتقد  َمــن 

ق�سر  من  والثاني  عليه،  اأ�سروا  حيث  و�سلاَّم  عليه 
والإتيان  ا،  اأي�سً قلب  ق�سر  ال�سفة  على  المو�سوف 

د(()86(. به مبالغة في الراَّ

لعّلما: حرف يفيد ح�سر الترجي، وتدخل على 
يكون  والح�سر  ال�سمية،  والجملة  الفعلية  الجملة 
ي�ساعدني  لعّلما  قلت:  فاإذا  عليه،  تدخل  ما  بح�سب 
الأولى  الجملة  ففي  ي�ساعدني؛  خالد  ولعّلما  خالد، 
ال�سخ�س  الفعل ل على  العناية من�سبة على ترجي 
ال�سخ�س  على  من�سبة  الثانية  وفــي  المترجى، 

المترجى ل على الترجي)87(.

ا  اأي�سً وهي  التمني،  ح�سر  يفيد  حرف  ليتما: 
ليتما  فنقول:  وال�سمية،  الفعلية  الجملة  تدخل على 
خالد ينجُح، وليتما ينجح خالٌد؛ ففي الجملة الأولى 
العناية من�سبة على تمني ق�سرت خالد في النجاح، 
وفي الثانية العناية تكون من�سبة على تمني الفعل ل 

على ال�سخ�س.

ويدخل  الت�سبيه،  ح�سر  يفيد  حــرف  كاأّنما: 
كذلك على الجمل الفعلية وال�سمية، ويكون الح�سر 
بح�سب الغر�س من الت�سبيه، جاء في معاني النحو: 
)) اإذ قد يكون الغر�س - اأي من الت�سبيه - الهتمام 
الحالة  الإهتمام بذكر  الغر�س  بالم�سبه، وقد يكون 
يتعلق  ل  لأنه  بالم�سبه،؛  الهتمام  دون  بها  الم�سبه 
اأن  المثال  �سبيل  على  ذلــك  ومــن  غــر�ــس،  بــذكــره 
)كاأّنما  و  قــرن)88((  في  �ُسداَّ  محمٌد  ا  كاأنماَّ  ( تقول: 
بين  فرًقا  ثمة  اأناَّ  ترى  فاأنت  قرن(  في  محمد  �سداَّ 
التعبيرين فقد قّدم )محمد( على الفعل في الجملة 
فاإن  الثانية  بخالف  به  والهتمام  للعناية  الولــى 
ل  بها،  الم�سّبه  الفعلية  بالحالة  هو  اإنما  الهتمام 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   چ  تعالى:  قال  الم�سّبه. 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ)89(، 
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ولم يقل: )فكاأنه قتل النا�س(؛ لأن الغر�س اإّنما هو 
بيان �سناعة الفعل اأيًّا كان الفاعل فجيء به على ما 

ترى.
)كاأّنما  قولك:  نحو  ا�سمية  جملة  وليتها  اإذا  اأما 
ق�سر  هو  الق�سد  اأّن  يظهر  فالذي  اأ�ــســد(،  خالٌد 

الم�سبه على م�سبه به معين(()90(.

ال�سابقات، فهي  اأخواتها  لكّنما: وحكمها حكم 
حرف يفيد ح�سر ال�ستدراك، وتدخل على الجملة 
بالظلم  خالٌد  ير�سى  ل  تقول:  وال�سمية.  الفعلية 
ولكّنما ير�سى بالعدل، ولكّنما خالٌد ير�سى بالعدل.
من�سب  ال�ستدراك  ح�سر  الأولــى  الجملة  ففي 
وفي  الم�ستدرك،  على  ل  الفعل،  ا�ــســتــدراك  على 
على  من�سب  ال�ــســتــدراك  ح�سر  الثانية  الجملة 

ال�سخ�س الم�ستدرك، ل على الفعل.
واهلل اأعلم بال�سواب

المبحث الثانـــي
حرفي  بعد  الحرفية  )م��ا(  مجيء  ثانًيا: 

الجر )رّب( و )الكاف(. 
ال��ن��ح��اة ع��ل��ى هذين  ودخ����ول )م���ا( ع��ن��د 

الحرفين على �صربين: 
نحو  عملها،  مبطلة  اأي:  ؛  الجرِّ عن  كافة  الأول: 

قولك: رباَّما محمٌد ناجٌح.
اأي يبقى هذا الحرفان على  والآخر: غير كافة؛ 

ما كان لهما من عمل. نحو قول ال�ساعر:)91(
غ�����������������������������ارٍة رّب�������ت�������م�������ا  ي���������ا  ويَّ  م���������ا 

��������س�������ع�������واء ك������ال������ل������ذع������ة ب����ال����م����ي���������س����م

: 1- ربَّ

حرف جر �سبيه بالزائد، وفي معناها اأقوال عند 
النحاة)92(.

اأكثر  مذهب  وهــو  التقليل،  يفيد  حــرف  اإنها   -
النحويين. 

كتاب  �ساحب  اإلى  ون�سب  التكثير،  تفيد  اإنها   -
العين، وهذا المعنى ظاهر كالم �سيبويه، يقول عند 

حديثه عن )الكاف( الخبرية:

- )) واعلم اأن )الكاف( في الخبر بمنزلة ا�سم 
اإذا  بعده  ما  يجّر  مّنون  غير  الكالم  في  رف  يت�سّ
وذلك  )رّب(،  معنى  والمعنى  التنوين......  �سقط 
اأن  واعلم   .....، ذهب  قد  لك  غــالٍم  كم   ( قولك: 
؛  )الكاف( في الخبر ل تعمل اإّل فيما تعمل فيه رباَّ
لأن المعنى واحد اإّل اأن )الكاف( ا�سم و )رّب( غير 

ا�سم بمنزلة من (()93(.

- وذهب بع�سهم اإلى اأنها تكون تقلياًل وتكثيًرا، 
فهي من الأ�سداد. 

- اإنها اأكثر ما تكون للتقليل.

- اإنها حرف اإثبات لم تو�سع للتقليل ول للتكثير، 
بل ذلك م�ستفاد من ال�سياق

قال  قلياًل.  والتقليل  كثيًرا  التكثير  تفيد  اإنها   -
ابن ه�سام: )) ولي�س معناها التقليل دائًما، خالًفا 
ُدُر�ستويه  لبن  خالًفا  دائًما  للتكثير  ول  لالأكثرين، 
قلياًل.  وللتقليل  كثيًرا،  للتكثير  تــرد  بل  وجماعة، 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   چ  الأول:  فمن 
النبي  في  طالب  اأبي  قول  الثاني  ومن  ٺچ)94(... 

�سلى اهلل عليه و�سلم:

واأب���ي�������َض ُي�����ْس��َت�����ْس��ق��ى ال���غ���م���ام ب��وج��ه��ه
)(5()) ل��الأرام��ل  ع�سمة  اليتامى  ِث��م��ال 

للتقليل  و�سعت  كلمة   ) )رباَّ اأن  ــرى  ن ونــحــن 
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يحّدد  الذي  هو  وال�سياق  وللتكثير  ا،  اأي�سً وللواحد 
معناها.

 - اأّنــهــا  لي  ويبدر   (( النحو:  معاني  في  جــاء 
للدللة  و�سعت  ما  اأول  و�سعت  لفظة   - رباَّ  اأي: 
َكــُثــر  ثــم  كــثــيــرة،  اأو  كــانــت  قليلة  الــجــمــاعــة  عــلــى 
ا،  اأي�سً القليل  اأقل  في  بل  التقليل،  في  ا�ستعماُلها 
والذي  ا،  اأي�سً للتكثير  ت�ستعمل  وقد  الواحد  وهو 
ماأخوذة  لي  يبدو  كما  فهي  لفظها،  ذلك  على  يدّل 
هي  قيل:  النا�س  من  الفرقة  ُة  باَّ ))والرُّ باَّة،  الُرّ من 
وهي  ّبة  الرُّ ُرَبــب...  والجمع  ونحوها  اآلف  ع�سرة 
القرائن،  من  معناها  ويت�سح  الــجــمــاعــة(()96(. 
رّب  )يــا  )�ــس(:  قوله:  للتكثير  ا�ستعمالها  فمن 
لأن  وذلك  القيامة(؛  يوم  عارية  الدنيا  في  كا�سية 
تعالى:  قــال  الــحــق.  اهــل  مــن  اأكــثــر  ال�سالل   اأهــل 
چ)97(،  حت  جت   يب    ىب   مب   خب   چ 

ومن ا�ستعمالها في الواحد قول ال�ساعر:

اأٌب ل�������ه  ول�����ي�����������ض  م�������ول�������ود  ربَّ  األ 

اأب�������������وان َي���������ل���������ْده  ل��������م  ول��������������������ٍد  وذي 

عليهما  اآدم  هــو  والــثــانــي  عي�سى  هــو  والأول 
ال�سالم(()98( 

بها  وتت�سدر  ال�سم،  على  اإّل  )رّب(  تدخل  ول 
لأنها  مــبــتــداأ؛  محاًل  مــرفــوع  ومــجــرورهــا  الجملة، 
به  ترتبط  بما  تتعّلق  واأنها  بالزائد،  �سبيه  حــرف 
ك�سائر حروف الجّر غير الزوائد، ومتعّلقها متاأخر 

عنها)99(.

الــذي  بال�سم  الــجــراَّ  تعمل  ول  مــا،  تدخل  وقــد 
بعدها، فت�سّمى الكافة، فت�سبح كحرف البتداء)100(، 
الفعلية)101(،  والجملة  ال�سمية  الجملة  بعدها  يقع 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   چ  تــعــالــى:  كقوله 
ٺچ)102(، وقول ال�ساعر: )103(

رّب�������������م�������������ا اأوف�����������������ي�����������������ُت ف�������������ي ع�����ل�����م

ت����������رف����������ع����������ت ث������������وب������������ي ���������س��������م��������الت
وقول اآخر: )104(

الأم م������ن  ال����ن����ف����و�����ض  ت�����ك�����ره  رّب������م������ا 

ال������ع������ق������ال ك��������ح��������لِّ  ف��������رج��������ة  ل����������ه  ر 
وقول ال�ساعر اأبي دوؤواد الإيادي)105(:
�������ُل ف��ي��ه��م ������م������ا ال������ج������ام������ُل ال�������م�������وؤبَّ ربَّ

وع�������ن�������اج�������ي�������ج ب������ي������ن������ه������نَّ ال�������م�������ه�������اُر
)مــا(  )رّب(  بعد  تـــزاد  وقــد  الــجــامــل،  بــرفــع 
ويح�سبها  بعدها  ال�سم  فيجّر  العمل،  لها  ويبقى 
عدي  قول  في  كما  كافة،  غير  زائدة  حينئٍذ  النحاة 

الغ�ساني)106(.
�����ْي�����ٍف ����س���ق���ي���ٍل �������م�������ا ������س�����رب�����ٍة ب�����������سَ ربَّ

َب��������ْي��������َن ب�����������س�����رى وط������ع������ن������ٍة ن����ج����الء
ومنه قول ال�ساعر �سمرة بن �سمرة النه�سلي)107(.

غ���������������ارٍة ري���������ّت���������م���������ا  ي������������ا  ويَّ  م������������ا 

����ِم �������ْع�������واء ك�����ال�����ل�����ذع�����ِة ب����ال����م����ي���������سَ ��������سَ
وهذا ما اأ�سار اإليه ابن مالك في قوله عن زيادة 

)ما( بعد )رّب( و )الكاف(:
َف������َك������َف وال��������ك��������اف  ربَّ  َب��������ْع��������َد  زي���������د 

ق�������د ت����ل����ي����ه����ا وج�����������ٌر ل�������م ُي����������َك����������ف)108(
)ربما(  لـ  التق�سيم  بهذا  النحاة  األزم  الذي  اإن 
))نظرية  �سيطرة  تحت  الوقوع  هو  اإليه  واألجاأهم 
العامل(( على درا�ستهم، وعدم ا�ستطاعتهم التحرر 
فـ  مجروًرا  بعدها  ال�سم  جاء  فــاإذا  هيمنتها،  من 
بعدها  جاء  واإذا  للتوكيد،  زائدة   ) )رباَّ بعد  )ما( 
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( كافة لها عن  فعٌل اأو ا�سم مرفوع فـ )ما( بعد )رباَّ
العمل.

توجيهها  اأو  تعلياًل  عليه  اطلعت  فيما  اأجد  ولم 
ل  وجدته  فالذي  اإلــيــه،  وتركن  النف�س  به  تطمئن 
)رّبما(  قا�سوا  اإذ  اأنــمــاط؛  قيا�س  من  اأكثر  يعدو 
عن  كافة  عندهم  )مــا(  تكون  حيث  )اإّنــمــا(  على 
العمل. يقول ابن يعي�س: ))تدخل )ما( في )رّب( 
اأن  والآخـــر  كافة،  تكون  اأن  اأحدهما  وجهين  على 
فالأنها من عوامل  كافة؛  فاأّما دخولها  ملغاة،  تكون 
الأ�سماء، ومعناها ي�سح في الفعل وفي الجملة، فاإذا 
دخلت عليها )ما( كفتها عن العمل، كما تكف )اإن( 
والجملة  الفعل  بعدها  يذكر  ثم  )اإنما(،  قولك  في 
زيٌد،  ذهــَب  اإنما  قولك:  نحو  والخبر،  المبتداأ  من 
بـ )ما(  ُكّفت  اإذا  زيٌد ذاهب، فكذلك )رّب(  واإّنما 
عن العمل �سارت كحرف البتداء يقع بعدها الجملة 

من الفعل والفاعل، والمبتداأ والخبر. قال ال�ساعر:
�����م�����ا ت�����ج�����زُع ال����ن����ف����و�����ُض م�����ن الأم�������� ربَّ

ب�������� َل�����������ُه َف���������ْرَج���������ة َك��������َح��������لِّ ال�����ِع�����ق�����ال
فاأوقع بعدها جملة من الفعل والفاعل كما ترى، 
فاأّما قوله: رّبما الجامُل الموؤّبل...اإلخ، فالبيت لأبي 
والخبر  المبتداأ  وقوع  فيه  وال�ساهد  الإيادي،  داوؤود 
بعدها حيث ُكّفت بـ )ما( فالجامل مبتداأ، والموؤبل 

نعته، وفيهم: الخبر(()109(.
ر بال�سم  والذي اأراه اأن )رّبما( التي ل تعمل الجاَّ
لي�ست  فيها  التي  )ما(  و  واحدة  كلمة  بعدها  الذي 
الكلمة  ولــهــذه  الــنــحــاة،  يــزعــم  كما  الكافة  )مـــا( 
معنى  عن  يختلفان  اللذان  وا�ستعمالتها  معناها 

)رّب( وا�ستعمالتها.

مخت�س  بــالــزائــد،  �سبيه  جــر  حــرف  )رّب(  فـــ 
بالدخول على الأ�سماء الظاهرة النكرة، وقد تدخل 
ُه فقيًرا  ًرا بالتمييز، نحو: رباَّ على �سمير الغيبة مف�ساَّ
في  منها  ق�سًما  ذكرنا  التي  معانيها  ولها  �ساعدت، 

بداية الحديث عنها.

و)رّبما( هذه التي نحن ب�سدد الحديث عنها هي 
كلمة واحدة م�ستعملة تدخل على ما ل تدخل عليهما 
)رّب( و )رّبما( التي زيدت عليها ما الموؤكدة؛ فهذه 
وعلى  والم�سمرة،  الظاهرة  الأ�سماء  على  تدخل 
ر  النكرات والمعارف، وعلى الأ�سماء والأفعال كما ماَّ

بنا من الأمثلة التي ذكرنها.
فهي تدل على �سعة في معنى التقليل اأو التكثير، 
اأو ال�سم  يحدده ال�سياق وما ياأتي بعدها من الفعل 

واهلل اأعلم.
- زيادة )ما( بعد )الكاف(

الكاف التي هي حرف الجر لها معان اأ�سهرها:
- الت�سبيه، نحو: زيٌد كالأ�سد:

فقد  كالتعليل  الأخـــــــرى)110(،  الــمــعــانــي  واأمــــا 
چڎ  ڎ       تعالى:  ا�ستدل عليه مثبتوه بقوله 

ڈ چ)111(.

وال�ستعالء، نحو )كن كما اأنت ((
ــر الــنــحــاة لــلــكــاف غــيــر معنى  ــث ولـــم يــثــبــت اأك
الدكتور  اأ�ستاذنا  اإليه  ذهب  ما  وهذا  الت�سبيه)112( 
 فا�سل ال�سامرائي، اإذ يقول: ))الكاف تفيد الت�سبيه، 
نحو: )) هو كالبحر جوًدا ((، وهي كالبدر، وما ذكر 
معنى  اإلى  حقيقتها  في  ترجع  اأخرى  معان  من  لها 
الت�سبيه (()113(، ويرى النحاة اأن )ما( الزائدة اإذا 

ا على �سربين:  دخلت على الكاف فهي اأي�سً
الأول: زائدة تفيد التوكيد ول تلغي عمل الكاف، 

كقول ال�ساعر)114(:
ون�����ن�����������س�����ر م��������ولن��������ا ون������ع������ل������م اأّن�����������ه

ك���م���ا ال����ن����ا�����ِض م����ج����روم ع���ل���ي���ه وج�������ارُم
بجرِّ النا�س.

ر وتهيوؤها  والآخر: كافة مبطلة لعمل الكاف الجاَّ
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حــروف  مــن  وتــكــون  والــفــعــل،  ال�ــســم  على  للدخول 
البتداء، كقول ال�ساعر)115(: 

ح���دي���ث���ه���ا اأن  �����س����م����راء  ع���ل���م���ت  ل����ق����د 

ن���ج���ي���ع ك����م����ا م���������اُء ال���������س����م����اِء ن���ج���ي���ُع
ومنه قول ال�ساعر: )116(

واأع�����������ل�����������م اأن�����������ّن�����������ي واأب������������������ا ح����م����ي����ٍد

ج�������ُل ال���ح���ل���ي���ُم �����������س�����َواُن وال�������رَّ ك���م���ا ال�����نَّ
وقول الآخر:)117( 

���َه���ٍد َم�������سْ ي������وَم  ي���ح���ّزن���ي  ل����م  م����اج����ٌد  اأٌخ 

ك��م��ا ���س��ي��ُف ع��م��رو ل��م َت��ُخ��ْن��ُه م�����س��ارُب��ه
برفع )ماء( و )الن�سوان( و )�سيف(.

ا ناتج عن تم�سك النحاة  وهذا التق�سيم هو اأي�سً
اأنهم  تــالحــظ  فــاأنــت  والــمــعــمــول،  الــعــامــل  بق�سيه 
والتوكيد عند دخولها  بالزيادة  يحكمون على )ما( 
على )الكاف( وبقاء العمل لها ويحكمون عليها؛ اأي 

- ما - باأنها كافة حين يبطل الجّر بالكاف.
باأنها  عليها  )مــا(  بدخول  عملها  بطال  وعللوا 
يقول  رّبما،  على  وقا�سوها  واحــدة،  كلمة  اأ�سبحت 
�سيبويه: ))و�ساألُت الخليل عن قول العرب: انتظرني 
)ما(  اأّن  فزعم  األحُقَك،  كما  وارُقْبني  اآتيك،  كما 
َرت للفعل،  يِّ والكاف ُجِعلتا بمنزلة حرف واحد، و�سُ

يِّرت للفعل رّبما(()118(. كما �سُ
العرب  ا�ستعملتها  واحدة  كلمة  )كما(  اأن  واأرى 
ا يختلف عن ا�ستعمال )الكاف( التي  ا�ستعماًل خا�سً

دخلت عليها )ما( الزائدة ولم تلغ عمل الكاف.
ا�ستعمالها  العرب في  تت�سع  الكلمة )كما(  فهذه 
ا ل توؤديها )الكاف وحدها( اأو )كما(  وتوؤدي اأغرا�سً

المت�سلة بها )ما( الزائدة.
ت�ستعمل  واحـــدة  كلمة  هــي  التي  )كــمــا(  فهذه 
الظاهر  ال�سم  على  فتدخل  بها،  الت�سبيه  لت�ساع 

ف�ساًل  بمفرد،  مفرد  لت�سبيه  وت�ستعمل  والم�سمر، 
عن معان اأخرى ذكرها النحاة)119( 

لت�سبيه م�سمون جملة بم�سمون  اإنها ت�ستعمل   -
جملة اأخرى، كقوله تعالى: 

چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿچ)120(.

عن  ذلك  �سيبويه  حكى  لعّل،  بمعنى  تكون  اأن   -
الخليل عن العرب قولهم: ))وانتظرني كما اآتيك(( 

اأي: لعّلي اآتيك)121(.
الوجود،  في  الفعلين  قــران  بمعنى  تكون  اأن   -
ُي�َسلُِّم الإمام((، ونحو كما قام  نحو: )) ادخل كما 
زيد قعد عمرو فقد اقترن الفعالن في الوجود وفيها 

معنى المبادرة.
الحقيقية  والمماثلة  الت�سبيه  تفيد  اإنها  وقيل   -
))وكــاأّن  النحوي:  التطور  في  جــاء  كــاأّن،  بخالف 
ذلك:  مثال  الحقيقي،  والتمثيل  الت�سبيه  تفيد  وكاأْن 
لم  والجبل  پچ)122(،  پ   ٻ   ٻ  ٻ  چٻ 
المتانة  في  �سدها  كــان  بل  ظّلة  مثل  اأو  ظّله  يكن 
نتفه  لكان  كظّلة  الجبل  كان  لو  والمعنى  والر�سو، 
لم  فــالأنــه  الحــتــمــال؛  مــن  وزلــزلــتــه قريبا  ورفــعــه 
مثل  و)كما(  المعجزات،  من  نتفه  كان  كظلة   يكن 
مثل  اإيماننا  يعني  چ)123(؛  ھ   ھ   ہ  ہ   چ  

اإيمانهم(()124(.

الحوا�سي

 ،471/1 مــالــك  ــن  اب  - ال�سافية  الكافية  �ــســرح  ينظر:   )1
�س235.  ملحةالإعراب  �سرح   128/2 ال�سرب  ارت�ساف 
�سرح   ،348/1 عقيل  ابن  �سرح   ،102/1 المف�سل  �سرح 
الأزهري 293/1، وهمع  لخالد  التو�سيح  الت�سريح على 

الهوامع 482/1.
2( ينظر: المقت�سب 108/4، و�سرح المف�سل 102/1.

3( �سرح الكافية ال�سافية 473/1.
4( ينظر: مغني اللبيب 37/1، و�سرح ال�سموني 270-219/1، 

وهمع الهوامع 491-490/1.
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5( همع الهوامع 491/1، وحا�سية ال�سبان 269/1.
 ،269/ ال�سبان  وحا�سية   ،293/1 الت�سريح  �سرح  ينظر:   )6

ومعاني النحو 308/2.
7( �سرح ملحةالإعراب، �س236.

8( ينظر: حا�سية ال�سبان 269/1، ومعاني النحو 308/2.
وما   294/1 الت�سريح  �سرح  المثال  �سبيل  على  يراجع   )9
النحو  ومعاني  بعدها،  وما  الهوامع 484/1  بعدها، همع 

308/1 وما بعدها.
10( ينظر: ارت�ساف ال�سرب 128/2، وهمع الهوامع 484/1.

11( الحجر: 72.
12( يون�س: 53.

13( الكتاب 144/2.
14( �سرح األفية ابن مالك - بدر الدين بن الناظم �س65.

15( �سرح الت�سريح 294/1، وينظر حا�سية ال�سبان 270/1.
16( ال�سحاح - للجوهري مادة )اأنَن( 2073/5.

17( المزمل: 20.
18( التوبة: 103.
19( يو�سف: 53.

20( الإتقان - لل�سيوطي 331/1، ومعاني النحو 314/1.
21( ينظر: مغني اللبيب 39/1، �سرح الزجاجي - لبن ه�سام، 
والإتقان   ،124/1 )اأنــت(  مادة  العرب  ل�سان  �ــس145، 

331/1 و�سرح ال�سموني 270/1.
22( �سيبويه 119/3 - 120.

23( ينظر: �سرح قطر الندى، �س204، ومعاني النحو، �س317.
24(الق�س�س، اآية: 76.

25( �سرح المف�سل - ابن يعي�س 59/8.
 ،84/8 المف�سل  �سرح   ،458 �س  الداني،  الجنى  ينظر:   )26

ارت�ساف ال�سرب 130/2، حا�سية ال�سبان 271/1.
27( ينظر: الإتقان 371/1.

الإتقان، �س 365،  الداني، �س 528-527  الجنى  ينظر:   )28
ومعاني النحو 329/1 - 332 ول�سان العرب مادة )لعل( 

504/5
29( الكهف: 51.

30( الإتقان: 504/1.
31( طـه: 44.

32( حا�سية ال�سبان 270/1 وينظر: �سرح الت�سريح 294/1.

33( ينظر: �سرح الت�سريح 294/1، ومعاني النحو 332/1.
34( ينظر: الجنى الداني، �س555، و�سرح الت�سريح 294/1.

35( الم�سدران نف�سيهما والإتقان 364/1.
و�سرح  الأدب �س 234،  وجواهر  �سيبويه 151/3،  ينظر:   )36
الخالف  م�سائل  في  والإن�ساف  الكافيه  على  الر�سي 
والجنى   82-81/8 المف�سل  و�ــســرح   ،224  ،197/1

الداني �س518.
37( �سيبويه 151/3.

38( �سرح الت�سريح 294/1 وينظر: الإتقان 356/1.
المباني،  ور�سف  �ــس519-518،  الداني،  الجنى  ينظر:   )39

�س284.
40( همع الهوامع 487/1.

الأندل�س،  الداني �س519، ونحاة من بالد  41( ينظر: الجنى 
�س88.

42( ينظر: الجنى الداني �س520-519
 ،192/1 البيب  ومغني  �ــس521،  الداني،  الجنى  ينظر:   )43

وهمع الهوامع 486/1.
44( ينظر الجنى الداني، �س521، وهمع الهوامع 486/1.

 ،192/1 اللبيب  ومغني  �ــس521،  الداني،  الجنى  ينظر   )45
وهمع الهوامع 486/1.

 192/1 اللبيب  ومغني  �ــس521،  الــدانــي،  الجنى  ينظر   )46
و�سرح الر�سي على الكافية 332/2.

47( ينظر: الجنى الداني �س526.
48( الق�س�س: 11.

49( �سرح الر�سي على الكافية 232/2.
على  الــر�ــســي  و�ــســرح   ،132/8 المف�سل  �ــســرح  ينظر   )50
�سرح   ،481  -  480/1 ال�سافية  الكافية  �سرح  الكافية 
ملحةالإعراب �س240، وارت�ساف ال�سرب 158-157/2 
و�سرح  الهوامع 520/1  وهمع  ال�سموني 284/1،  و�سرح 
قطر الندى �س210 الي�ساح في �سرح المف�سل 164/2.

51( الكهف: 110.
52( الأنفال: 6.

53( الموؤمنون: 115.
54( ينظر: �سرح ابن عقيل 374/1.

55( ينظر: �سرح المف�سل 133/8، ومعاني النحو 352/1.
وارت�ساف   ،163/2 المف�سل  �سرح  في  الي�ساح  ينظر:   )56

ال�سرب 157/2.



اآفاق الثقافة والتراث

مجيء ما 
الحرفية بعد 

اإن واأخواتها
وحرفي 

الجر )رّب( 
و)الكاف( 
بين الكّف 

والعمل

(5

57( ينظر �سرح الكافية ال�سافية 481/1، �سرح اللفية - ابن 
الناظم، �س125، وهمع الهوامع 520/1.

58( ينظر: ارت�ساف ال�سرب 157/2.
وغيرها،  وال�سحاك  عبلة،  اأبــي  بن  ابراهيم  قــراءة  هي   )59
الأية )26(  في  بالن�سب ))بعو�سًة((  الجمهور  وقراءة 

من البقرة. ينظر: البحر المحيط 1/
60( الكتاب 138-137/2.

61( الكهف: 1 ، وف�سلت: 6.
62( الكتاب 131-130/3.

63( الكتاب 221/4.
64( فاطر: 38.

65( المقت�سب 363/2، وتنظر المقت�سب كذلك 51/1.
66( ينظر الأ�سول في النحو 363/2.

67( ينظر: �سرح الكافية ال�سافية 480/1 - 481.
68( ينظر: �سرح األفية ابن الناظم، �س125-124.

69( الإي�ساح في �سرح المف�سل 164-163/2.
70( ينظر: �سرح ملحةالإعراب، �س240، �سرح المف�سل 131/1 
ابن عقيل 375-374/1،  الندى، �س21 �سرح  �سرح قطر 

�سرح الت�سريح 371/1، همع الهوامع 519/1.
71( ينظر: �سرح الكافية ال�سافية 479/1.

72( الأ�سول في النحو 232/1.
73( ارت�ساف ال�سرب 157/2، وينظر: مغني اللبيب 307/1.

74( مغني اللبيب 307/1.
75( مغني اللبيب 308/2 - 309.

76( يون�س: 44.
77( مغني اللبيب 309/1.

78( ارت�ساف ال�سرب 157/2.
79( ينظر: مغني اللبيب 39/1.

ال�سكلية  التعليالت  بين  النحوي  العمل  عن  الكف  ينظر:   )80
في  من�سور  بحث  مجاهد.  الكريم  عبد  د.   - والمعنوية 

مجلة اللغة العربية - دم�سق ج 97/1،76.
81( ينظر: معاني النحو 352/1.

مادة  ال�سحاح  وينظر  )اأنت(  مادة  العرب  ل�سان  ينظر:   )82
)اأنت( 2073/5.

83( التوبة: 60.
84( ينظر مادة )اأنت( في ال�سحاح 2073/5، ول�سان العرب.

85( ينظر: معاني النحو 360-354/1.
86( حا�سية ال�سبان 283/14.

87( ينظر: معاني النحو 362/1.
88( في الكتاب )كاأّنما محمًدا �سداَّ في قرن (.

89( المائدة: 32.
90( معاني النحو 361-360/1.

91( ينظر: �سرح ال�سافية الكافية 817/2.
لبن   - الأ�ــســول   ،139/4 للمبرد   - المقت�سب  ينظر:   )92
 ،26/8 يعي�س  لبن   - المف�سل  �سرح   ،507/1 ال�سراج 
الجنى الداني، �س417 وما بعدها مغني اللبيب 134/1، 
 - الهوامع  وهمع   ،456/2 حيان  لأبي   - ال�سر  ارت�ساف 

لل�سيوطي 432-431/2.
93( �سيبويه 161/2.

94( الحجر: 2.
95( مغني اللبيب 134/1 - 135.

96( ل�سان العرب مادة )ربب( 392-391/1.
97( يو�سف: 103.

98( معاني النحو 37/3.
99( ينظر: الجنى الداني �س427، مغني اللبيب 136/1، همع 

الهوامع 433-432/2.
100( ينظر: �سرح المف�سل 30/8.

101( ينظر: �سرح المف�سل 30/8، الإي�ساح في �سرح المف�سل 
- ابن الحاجب 152/2، �سرح ال�سافية الكافية 818/2. 

وارت�ساف ال�سرب 463/2.
102( الحجر:102.

�س131.  ملحةالإعراب،  �سرح   ،137/1 اللبيب  مغني   )103
ارت�ساف ال�سرب 463/2 المقت�سب 15/3.

وارت�ساف   ،30/8 المف�سل  �سرح   ،42/1 المقت�سب   )104
ال�سرب 463/2.

�سرح  في  الإي�ساح  �ـــس316،  داوؤود  اأبــي  �سعر  ينظر:   )105
المف�سل 152/2، �سرح ابن عقيل 33/3.

 ،137/1 اللبيب  مغني  �ــس429،  الداني  الجنى  ينظر:   )106
وارت�ساف ال�سرب 463/2.

الكافية  ال�سافية  اللغة، �س83، �سرح  النوادر في  107( ينظر: 
 384/9 الأدب  وخزانة   ،34/3 عقيل  ابن  �سرح   817/2

�سرح الكافية 294-4.
108( �سرح ابن عقيل 33/2.
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109( �سرح المف�سل 30/8.
اللبيب  ومغني  �ــــس136-135،  الــدانــي  الجنى  ينظر:   )110

176/1 وما بعدها.
111( البقرة: 198 .

112( ينظر: الجنى الداني �س135.
113( معاني النحو 57/3. 

114( مغني اللبيب 178/1، وارت�ساف ال�سرب 438.
115( ينظر ارت�ساف ال�سرب 438/2.

116( مغني اللبيب 178/1.

117( مغني اللبيب 178/1.
118( �سيبويه 116/3.

119( الأعراف: 138
120( ينظر: �سرح الر�سي على الكافية 327/4-328، ومعاني 

النحو 96-95/3.
121( �سيبويه 116/3.
122( الأعراف: 171.
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الم�س��ادر والمراجع

القراآن الكريم  -
ال�سيوطي  الــديــن  ــقــراآن - جــالل  ال عــلــوم  فــي  التــقــان   -
لبنان  العلمية - بيروت -  الكتب  )ت911هـ(، طبعة دار 

ط 1، 1987م.
ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب - اأبو حيان الأندل�سي   -
)ت 745هـ(  تحقيق - د. م�سطفى اأحمد النما�س ج 2، 

مطبعة المدني 1987م.
316هـــ(  )ت  ال�سراج  بن  بكر  اأبــو   - النحو  في  الأ�سول   -
تحقيق:د.عبد الح�سين الفتلي. مطبعة �سلمان الأعظمي 

- بغداد1393هـ1973م.
الن�ساف في م�سائل الخالف بين النحويين الب�سريين   -
 ،4 ط  )577هـــ(  النباري  بن  البركات  اأبــو  والكوفيين. 
مطبعة   - الحميد  عبد  الــديــن  محيي  محمد  تحقيق: 

ال�سعاد - م�سر 1380هـ-1961م.
بن  عثمان  عمرو  اأبــو   - المف�سل  �سرح  فــي  اليــ�ــســاح   -
بناي  مو�سى  د   : تحقبق  646هـ(  النحوي  )ت  الحاجب 

العليلي - مطبعة العاني - بغداد 1402هـ- 1982م.
البحر المحيط - اأبو حيان الأندل�سي )ت 745هـ( مكتبة   -

ومطابع الن�سر الحديثة. الريا�س د ت.
الألماني  الم�ست�سرق   - العربية  للغة  النحوي  التطور   -

برج�سترا�سر - مطبعة ال�سماح �سنة 1929م.
قا�سم  بن  ح�سن   - المعاني  حــروف  في  الداني  الجنى   -

المرادي )ت 749هـ(.
 - والن�سر  للطباعة  الكتب  موؤ�س�سة   - ح�سن  طه  تحقيق   -

جامعة المو�سل 1397هـ-1976م.
الدين  عــالء   - العرب  كــالم  معرفة  في  الأدب  جواهر   -

الأربلي )ت نحو741هـ(.
علي  بن  محمد   - الأ�سموني  �سرح  على  ال�سبان  حا�سة   -
 - العربية  الكتب  اإحــيــاء  دار  1206هــــ(  )ت  ال�سبان 

القاهرة )د. ت(.
لم  الــبــغــدادي  عمر  بــن  ــقــادر  ال عبد   - الأدب  خــزانــة   -

)ت1093هـ( المطبعة المنيرية - م�سر.
ر�سف المباني في �سرح حروف المعاني - اأحمد بن عبد   -

النور المالقي -
القلم -  اأحمد محمد الخّراط، ط 3، دار  اأ. د.  تحقيق:   -

دم�سق 1423هـ 2002م.
اأبو  الدين  نور   - مالك  ابن  األفية  على  الأ�سموني  �سرح   -
دار   - 929هـــ(  )ت  الأ�سموني  محمد  بن  علي  الح�سن 

اإحياء الكتب العربية - القاهرة.
بن  الدين  بهاء   - مالك  ابن  الفية  على  عقيل  ابن  �سرح   -
الحميد،  الدين عبد  عقيل )ت 769هـ(، تحقيق: محيي 

ط16، دار الفكر - بيروت 1394هـ - 1973م.
ال�سامراني  اإبراهيم  خليل  د.   - الأندل�س  بالد  نحاة من   -
- مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية - ديوان الوقف 

ال�سني - ط1، بغداد العراق 1429هـ-2008م.
215هـــ(،  )ت  الن�ساري  زيــد  اأبــو   - اللغة  في  الــنــوادر   -

تحقيق: محمد عثمان
دار الكتب العلمية. بيروت ط1، 2011م.  -

الدين  جــالل   - الجوامع  جمع  �سرح  في  الهوامع  همع   -
ال�سيوطي )ت 911هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي 

- المكتبة التوفيقية - القاهرة.
األفية ابن مالك - بدر الدين بن  �سرح ابن الناظم على   -
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محمد  تحقيق:   - 686هـــ(  )ت  مالك   بن  الدين  جمال 
با�سل عيون ال�سود - ط1، دار الكتب العلمية - بيروت - 

لبنان 1410هـ-2000م.
الأزهري  خالد  لل�سيخ   - التو�سيح  على  الت�سريح  �سرح   -
ال�سود ط 2 -  با�سل عيون  )ت 905هـ(، تحقيق: محمد 

دار الكتب العلمية - بيروت 1427هـ-2006م.
�سرح جمل الزجاجي - جمال الدين بن ه�سام الأن�ساري   -
مكتبة  مال اهلل، ط2،  د. علي مح�سن  تحقيق  )671هـ( 

النه�سه العربية - بيروت - لبنان 1406-1989م.
الأن�ساري  ه�سام  ابن   - ال�سدى  وَبــّل  الندا  قطر  �سرح   -
دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  تحقيق:  )ت761هــــ( 

الفكر العربي)د. ت (.
)ت686هـ(  ال�سترابادي  الدين  لر�سي   - الكافية  �سرح   -
-1398 قابو�س،  جامعة   - عمر  ح�سن  يو�سف  تحقيق: 

1978م.
الطائي  مالك  بن  الدين  ال�سافية - جمال  الكافيه  �سرح   -
اأحمد  المنعم  عبد  د.  تحقق:  )ت672هــــ(   - الجياني 

هريدي ط1، دار الماأمون للثراث 1402هـ 1982م .
يعي�س )ت 643هـ( -  الدين بن  المف�سل - موفق  �سرح   -

مكتبه المتنبي- القاهرة )د.ت(.
علي  بــن  القا�سم  محمد  اأبـــو   - الإعــــراب  ملحه  �ــســرح   -
قا�سم،  محمد  اأحمد  د.  تحقيق:  )ت516هـــ(  الحريري 
-1420هـــ-  بيروت   - دم�سق   - الطيب  الكلم  دار   ،1 ط 

2005م.

�سعر اأبي دوؤاد اليادي - غو �ستاف فون غرنباوم. �سمن   -
اإح�سان  د.  ترجمة  العربي(  الأدب  في  )درا�سات  كتاب 

عبا�س، بيروت 1959م.
933هـ(  )ت  الجوهري  حماد  بن  اإ�سماعيل   - ال�سحاح   -
للماليين  العلم -  الغفور عطار، دار  اأحمد عبد  تحقيق: 

1404هـ- 1984م.
قنبر  بــن  عثمان  بــن  عمرو  ب�سر  اأبــو   - �سيبويه  كتاب   -
دار   ،2 ط  هـــارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق:  )ت180هــــ( 

الجيل للطباعة - م�سر 1402هـ -1982.
ال�سكلية  الــتــعــديــالت  بــيــن  الــنــحــوي  الــعــمــل  عــن  الــكــف   -
مجله  في  من�سور   - مجاهد  الكريم  عبد  د.  والمعنوية- 

اللغه العربية - دم�سق ج 76.
ل�سان العرب - لبن منظور )ت 711هـ( ط1، دار �سادر   -

بيروت 1997م.
مطبعه  ال�سامرائي،  �سالح  فا�سل  د.   - النحو  معاني   -

التعليم العالي - المو�سل 1989-1991م.
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن ه�سام الأن�ساري   -
مطبعة  الحميد.  عبد  الدين  محيي  تحقيق  761هـ(  )ت 

المدني - القاهرة )د.ت(.
ــن يــزيــد الــمــبــرد  الــمــقــتــ�ــســب- اأبــــو الــعــبــا�ــس مــحــمــد ب  -
 - ع�سيمة  الخالق  عبد  محمد  تحقيق:   - )ت285هــــ( 

عالم الكتب - بيروت لبنان 1431هـ - 2010م.
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تكملُة
َعَراء للمرزبانّي ( ) تتمَّة ُمعَجم ال�شُّ

اخ د. عبا�س هاني الجرَّ
جامعة بابل- العراق

من  اأَ�سلُه  اهلل,  عبد  بن  �سعيد  بن  مو�سى  بن  ِعمران  بن  محمد  اهلل  عبيد  اأبو   ,)1( المرزبانيُّ
ماِع. خرا�سان, راويٌة �سادُق اللهجة, وا�سُع المعرفِة بالروايات, كثيُر ال�سَّ

َي - رحمه اهلل - �سنة اأربع وثمانين  ُوِلَد في جمادى الآخرة �سنة �سبع وت�سعين ومائتين, وتوفِّ
َعَراء(, وقد �سّنفُه على حروف المعجم,  وثالثمائة, وله عدد من الم�سّنفات, اأ�سهرها )ُمعَجم ال�سُّ
ِبِه  التعريِف  اإلى  َهَدَف  َبل  اإثبات �سعره جميعه,  اأو  ال�ساعر  ا�ستق�ساء حياة  ولم يكْن من منهجِه 

باإيجاز, واإيراد اأنموذج - اأو اأكثر - من �سعره على وفق ذوقه, اأو ما ا�ستهر به واأجاد. 
األف ورقة)2(, ولكّن الق�سم المتبّقي منه يبداأ بمن  و)المعجم( ي�سّم خم�سة اآلف �ساعر, في 
ِلِه  ا�سمه )عمرو(, اإلى نهايتِه في باب )َمن غلبْت كنيته على ا�سمه(, واأّما بقية الحروف - من اأَوَّ
َمَع الُمَقّدمة اإلى نهاية حرف الظاء - فقد �سقَطْت من الأ�سل, ولم يتّم العثور على الباقي من 
هي  كاملة  حروف  و�سقوط  المتبّقي,  الق�سم  داخل  الوا�سحة  الخروم  عدا  ما  هذا  المخطوط؛ 

12الَغين والنون والواو. 

العلماء  اهــتــمــام  عــلــى  اطــالعــنــا  خـــالل  ومـــن 
معروًفا  كــان  اأنــه  األفينا  بــه،  الــتــراجــم  واأ�ــســحــاب 
ب�سورة كامَلٍة منُذ الَقرن الخام�س، اأْي بعد اأقلِّ من 
َقرٍن على وفاِة �ساحِبِه - اإلى نحو القرن الثاني ع�سر 

الهجري. 
َل َمن َعَرفنا اّطالعه عليه هو اأبو من�سور  ولعلاَّ اأَواَّ
"خا�س الخا�س"  الثعالبّي )ت 429هـ( في كتاَبْيِه: 
الــبــغــدادي  الخطيب  ُثـــماَّ  واللطائف"،  و"اللطف 
ع�ساكر  فــابــن  بغداد"،  "تاريخ  فــي  )ت463هـــــ( 
دم�سق"  مدينة  "تاريخ  في  571هـــ(  )ت  الدم�سقّي 

العديم  وابن  كثيرة،  ا طويلة  ن�سو�سً نقل منه  الذي 
)ت 660هـ( في "بغية الطلب".

ــن الــمــوؤرخــيــن الــذيــن  ويـــاأتـــي بــعــدهــم عــــدٌد م
"وفيات  في  681هـــ(  )ت  خّلكان  كابن  منه  نهلوا 
وابن  بالوفيات"،  "الوافي  وال�سفدي في  الأعيان"، 
الوفيات"،  "فوات  في  764هـــ(  )ت  الكتبّي  �ساكر 
الكبير"،  "المقّفى  في  845هــــ(  )ت  والمقريزي 
"الإ�سابة  في  852هـــ(  )ت  الع�سقالني  حجر  وابن 
ب�سورة  منه  نقل  الـــذي  ال�سحابة"،  تمييز  فــي 
البغدادي  القادر  عبد  اإلى  ذهبنا  اإذا  حتى  كبيرة، 
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"خزانة  في  ا  اأي�سً منه  ينقل  راأيناه  )ت1093هــــ( 
الأدب"، وقد امتّد ذلك اإلى الزبيِدّي )ت 1205هـ( 

في "تاج العرو�س"...
ُن�سَر الكتاب اأّول مّرة بتحقيق الم�ست�سرق فريت�س 
الــقــاهــرة،  الــقــد�ــســّي،  و�ــســدَر عــن مكتبة  كــرنــكــو، 
1354هـ/1935م، في 556 �سحيفة، واأعادت طبعُه 

دار الكتب العلمّية ببيروت، 1982م.
فّراج  اأحمد  ال�ستار  عبد  المرحوم  بعدُه  وجــاء 
في  َوَقَع  و  القاهرة،1960م،  ِفي  بتحقيِقِه  فاأ�سدره 
590 �سحيفة، واأعادْت مكتبُة النُّورّي ِبدم�سق َن�ْسَرُه 
العامة  الهيئة  عن  ِبالتاَّ�سوير  ُن�ِسَر  وكذلك  ًرا،  واَّ ُم�سَ
بتقديم  2003م،  الــقــاهــرة،  فــي  الثقافة   لق�سور 

د. محمود علّي مّكّي.
فقد  ناق�سًة  َو�ــســَلــْت  الكتاِب  مخطوطَة  ولأناَّ 
تكملًة   - تحقيقِه  في خاتمِة   - فّراج  المرحوُم  اأورَد 
�سراحًة  الم�سادُر  وَنَقَلْتُهُم  �سقطوا  الذين  لالأعالم 
عملُه  يكْن  لم  واإْن  له،  ُيحمد  اأْمٌر  وهو  الكتاب،  من 

كاماًل. 
الر�سالة  موؤ�س�سة  عن  �سدَر  1984م،  عام  وفي 
َعَراء"  ال�سُّ "ُمعَجم  ِمـــْن  ــائــع  الــ�ــساَّ ــــَن  )ِم كــتــاب 
 - و�سّم  ال�سامّرائي،  اإبراهيم  للدكتور  للمرزبانّي( 

بترقيمه- 258 �ساعًرا. 
من  فيِه  ــِذل  ُب ا  مماَّ الّرغم  -على  الكتاُب  وهــذا 
وال�ــســطــراب،  ــوات  ــف وال بــالأوهــام  يغ�سُّ  جــهــٍد- 
ب�سورة  الــ�ــّســامــّرائــي  د.  فيها  اعتمَد  فالمقدمُة 
اأفــي  �ــســواء  ـــّراج،  ف "تكملة" الــمــرحــوم  على  تــاّمــة 
موؤلفات  قائمة  اإثبات  في  اأم  والم�سادر  الإحــالت 
في  الأخــطــاء  عن  ف�ساًل   ،! الناق�سة  الــَمــرُزَبــاِنــّي 
اإيراد  في  واأخطاء  الأبيات،  في  الإحالت،والأوهام 
مع  َعَراء  ال�سُّ بع�س  اأ�سماء  بِذكر  واكتفى  الأعــالم، 
وهذا  ن�سو�سهم،  ينقل  اأن  غير  من  م�سادرهم، 
وا�سح في: �سالم بن �سافع رقم )105(، وعبد اهلل 
بن عبد الأعلى بن اأبي عمرو ال�سيباني رقم )158(، 

والهيثم بن فرا�س رقم )249(، واأعن�س بن عثمان 
الهمداني رقم )25(. 

ند والحوادث  وفي الكتاب ِزَياداٌت كثيرٌة في ال�ساَّ
ِمن  َبــل  الــَمــرُزَبــاِنــّي،  نِع  �سُ ِمــن  لي�سْت  والتعاليق؛ 
تعاليقهم  اأو  لها  تقديمهم  في  الن�سو�س،  اأ�سحاب 
عليها، َفَجاَء د. ال�سامّرائيُّ ونقلها كاملة  فاختلطْت 
وا�سٍح  نق�س  وجــود  عن  ف�ساًل   ، الأ�سليِّ بالناَّ�سِّ 
ل   - اهلل  َرِحــَمــُه   - كــان  اإذ  الن�سو�س؛  اإثــبــات  في 
وبخا�سة:  الم�سادر،  من  ينقله  الذي  الن�ساَّ  يقراأ 
ابن حجر  لكّن  فقط؛  بدايته  يورُد  فهو  "الإ�سابة"، 
في  الكتاب  مــن  اآخـــر  نــقــاًل  يـــورد  قــد  الع�سقالنّي 
ال�سامّرائي؛  د.  فات  اأمــٌر  وهــذا  نف�سها،  الترجمة 
لأنه لم يتاأناَّ في قراءِة الترجمة كاملة، ُثماَّ اإناَّ بع�َس 
اإلى َمن يتّمها من  الن�سو�ِس جاءْت مبتورة، تحتاُج 
الم�سادر الأخرى، مع ورود تعليقات غير �سحيحة، 
وفيِه �سعراء ل ي�سّح ا�ستدراكهم على المعجم، فقد 
"ال�سائع"  َعَراء الذين وردوا في  ذكرنا اأّن عدد ال�سُّ
المنذر(،  بن  )حرملة  عليهم  زدنا  واإذا   ،258 هم 
عنه،  �سيًئا  ول  م�سدَره  َيْذُكر  ولم  ُيرّقم  لم  الــذي 

يكون الرقم 259 �ساعًرا. 
ن�سو�سهم  وَفــحــ�ــس  هــــوؤلء  ــة  ــس ــدرا� ب ــكــن  ول
اأ�سل  في  �سعراء  ع�سرة  وجود  لنا  تبّين  وتراجمهم 
َذَكَر  اآخرين،  خم�سة  اإليهم  اأ�سفنا  واإذا  المعجم، 
يكون  بهم،  الخا�سة  الن�سو�س  غير  ِمْن  اأَ�ْسَماَءُهْم 
الكتاب:  �سّمهم  الذين  لل�سعراء  الحقيقّي  المجموع 
نق�س  فيه   - راأينا  كما   - وبع�سهم  �ساعًرا،   245
�سديد في اإثبات ن�سو�سه، اأو ت�سحيفات وتحريفات 

في الأبيات، اأو الخطاأ في التعليقات. 
ب�سبب  بالت�سحيفات،  يعّج  هذا-  بعد   - وكتابُه 
معرفته  عــدم  اأو  تــجــاريــة،  طبعات  على  اعــتــمــاده 
رقم  �ــس27  في  ورد  ذلــك،  فمن  الن�س؛  منا�سبة 
وهذه  كوني(،  بابرج  بن  اأربد  ع�سل  )ناأكل   :)22(
الجملة معدولة عن اأ�سلها. وال�سواب: )ناأُكُل ع�سَل 
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ْتُرجِّ ُكوَثى(.  اأفريدين ِباأَ
وحين عقدُت العزَم على اإعاَدِة َتحقيق " ُمعَجم 
والتحريفات  التاَّ�سحيفاِت  ِمَن  وتنقيته   ،" َعَراء  ال�سُّ
والفوات)3(- في ن�سرتيه ال�سابقتين- راأيُت اأَْن اأ�سنَع 
الَمرُزَباِنّي  ذكرهم  الذين  َعَراء  ال�سُّ اأي:  َلــُه،  تتّمًة 
ِت الَم�سادُر على اأنهم مذكورون في " المعجم  ون�ساَّ
"، بدًءا من حرف الهمزة ومروًرا بالحروف الأخرى؛ 
ة ُمعَجم  لي�ستوي ذلك في جزٍء خا�س اأ�سميته " َتِتماَّ
اإلى ع�سرات  َعَراء"، �سّم 386 �ساعًرا برجوعي  ال�سُّ
دون  ومــن  مفهر�سة،  غير  منها  وكثير  الم�سادر، 
اأو  ال�ساملة  المكتبة  اأو  الآلــي  بالحا�سب  ال�ستعانة 

الإنترنت. 
والهنات  الأوهــــام  مــتــِه  مــقــدِّ فــي  لنا  ف�ساَّ وقــد 
د.  فيها  وقــع  الــتــي  ال�سحيحة  غير  والتعليقات 

ال�سامّرائّي.
َعَراء" نف�سه فقد حّققناُه  واأّما كتاب "ُمعَجم ال�سُّ
العربية  اللغة  مجمع  مخطوطة  على  بــالعــتــمــاد 
ــى  الأول المحققة  العلمية  الن�سرة  وهــي  بدم�سق، 
دار  عن  2006م،و�ــســدر  �سنة  للن�سر  وقّدمته  ــُه،  ل
الكتب العلمياَّة في بيروت 2010م، في جزاأين؛ الأول 
)معجم ال�سعراء(، والثاني )تتّمة معجم ال�ّسعراء(. 
 )75( َعَلى  َعــَثــرُت  للطبِع  الكتاب  دفعي  وبعد 
�ساعًرا؛ لم اأَُكْن َوَقْفُت عليهم، في م�سادر نقلْت من 
اأُدرجهم  اأْن  وراأيُت  �سراحًة)4(،  َعَراء(  ال�سُّ )ُمعَجم 
لًة لَعَملي ذاك، وقد  هنا في ا�ستدراٍك ذاتّي، يكون �سِ
بُت النُّ�سو�َس على الحروف الأبتثياَّة )المعجمية(،  رتاَّ
ترجمة،  كــلِّ  نهاية  في  "التخريج"  كلمة  واألحقُت 
وخّرجُت  ــَعــَراء،  الــ�ــسُّ هــوؤلء  معظم  تــراُجــَم  واأثــبــتُّ 
وبذلك  بحورها،  اأ�سماء  وو�سعُت  اإليها  وما  الأ�سعار 
�ساعًرا،   461 و)التكملة(:  )التتمة(  مجموع  يكون 

اأوردتهم على وفِق المنهج العلمي في التحقيق.
والحمُد هلِلِ ربِّ العالمين. 34

ُة الَتِتمَّ
] 1 [

اإبراهيم بن ن�صر الغنوي
اأبو عبيد اهلل محمد بن عمران الَمرُزَباِنّي  ذكر 
َعَراء": اأنه اأعرابي، َقِدَم اأيام الر�سيد  في "ُمعَجم ال�سُّ

باأُرجوزة، منها قوله: )الرجز(
الماأموُن البلُد  وه��ي  ق��زوي��ن 

ب����الد اأم�����ن م��ث��ل��ه��ا ال��ح��ج��وُن

َيحمي حماها الملُك الماأموُن

اأَك������َرَم َم���ْن َك����اَن َوَم�����ْن َي��ُك��وُن

اإلَّ النبّي الم�سطَفى الأميُن0

وال���م���ه���ت���دي ب��ه��دي��ه ه�����اروُن

ع����ب����ا�����ض دن����ي����ا ج����م����ة ودي�������ُن

وال����ُج����وُد َم��م��ل��وٌك َل����ُه َي��دي��ُن

َيِميُن ��َدى  ال��نَّ ف��ي  ي��دي��ه  كلتا 

وف�������ي ل���ج���ي���م ب���ي���ت���ه َم���ك���ي���ُن

ال��ُع��لَ��ى َقطيُن اأه����ُل  َل���ُه  ب��ي��ٌت 
ُتوّفي �سنة اإحدى وخم�سين ومائتين.

التخريج: التدوين في اأخبار قزوين 294/3. 

] 2 [
اأبو �صواج ال�صبّي))( 

اإلى  من�سوبة  بري  ابن  اأمالي  في  حا�سيًة  راأيــُت 
َعَراء( للمرزبانّي قال: )ُمعَجم ال�سُّ

عباد  وقيل:  الأبي�س،  ا�سُمُه:  ال�سبّي،  �سواج  اأبو 
بن خلف اأحد بني عبد مناة بن بكر بن �سعد.

جاهلّي.
قال: �سابق �سرُد بُن جمرة بن �سداد اليربوعي،  5
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اليربوعّي، ف�سبَق  ُنويرة  اْبَني  م  َمالك ومتمِّ َعمُّ  وهو 
ى )َبذَوة(، وفر�س �سرد  اأبو �سواج على َفَر�ٍس له ُت�َسماَّ
ذلــك)6(:  في  �ُسواج  اأبو  فقال  )القطيب(،  له  ُيقال 

)الوافر( 
َج����َرْي����ن����ا اإْذ  َب��������������ْذَوَة  اأَنَّ  َت��������َر  َل��������ْم  اأ 

�����ا وال����َق����ِط����ي����ب����ا وَج��������������������دَّ ال�������ِج�������دُّ م�����نَّ
ك��������������اأَنَّ َق����ِط����ي����َب����ه����م َي������ْت������ُل������و ُع����ق����اب���������اً

���ْل���ع���اِء واِزَم���������������ًة)7( َط���ُل���وب���ا ع���ل���ى ال�������سَّ
رُّ بينهما اإلى اإِن احتَمَل اأبو �سواج على  َف�َسَرى ال�ساَّ

�سرد َف�َسَقاُه َمنّي عبدِه فانتَفَخ وَماَت.
وقال اأبو �سواج في ذلك)8(: )الرجز(

الَمِنيِّ اإل��ى  ب��َي��ْرُب��وَع  َح��اأِح��يْء 

َح�����اأَْح�����اأًَة ب��ال�����س��اِرِق ال��ح�����س��يِّ

ف���ي َب���ْط���ن���ه ج���اري���ة ال�����س��ب��يِّ

���َم���َط َح��ْن��َظ��ل��يِّ و���َس��ْي��ِخ��ه��ا اأَ����سْ

بذلك. ��ُرون  ُي��َع��يَّ ي��رب��وع  فبنو 

التخريج: ل�سان العرب، تاج العرو�س: )بذا(.

] 3 [
ّ اأبية الأزدي الكوفيِ

 �ساعر في َزَمِن الوليد بن عقبة بن اأبي ُمعيط.
ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: اإكمال الإكمال 110/1.
]4[

اأحمد بن �صعيد الطائّي
مو�سى  بـــن  عـــمـــران  بـــن  اهلل  عــبــيــد  اأبــــو  ـــال  ق

المرزباني:
في  كبيًرا  �سيًخا  الطائي  �سعيد  بن  اأحمد  راأيُت 
ع�سرة  ثــالث  �سنة  الأخف�س  الح�سن  ــي  اأب 678مجل�س 

وثالث مئة.
وله �سعٌر، منه قولُه: )المديد(

ك��������ي��������ف ت���������ح���������وي دّق������������������ة ال������ف������ك������ِر
َم����������ن ح�����ك�����ت�����ُه ����������س���������ورُة ال������ق������م������ِر ؟

م�������ل�������ًك�������ا خ����������ل����������ت����������ُه  ح����������ت����������ى  رقَّ 
������ِر خ���������ارًج���������ا ع��������ن ُج������م������ل������ِة ال������َب�������������سَ

ف�������ع�������ي�������وُن ال��������������َوْه��������������ِم َت��������ج��������َرُح��������ُه
��������ظ��������ِر ِب����������َخ����������ِف����������يِّ ال��������ل��������ح��������ِظ وال��������نَّ

]([
اأحوُر بن يزيد الق�صريي

�ساعٌر.
ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: تب�سير المنتبه 9/1.

] 6 [
اأحو�ُس بن كليب بن عدّي املُدري

ذكرُه الَمرُزَباِنّي.

التخريج: تب�سير المنتبه 1350/4.

]7[
اأ�صد بن اأ�صيد بن اأبي اأنا�س بن زنيم الكناين

عن  َعَراء"  ال�سُّ "ُمعَجم  فــي  ــاِنــيُّ  الــَمــرُزَب ذكــر 
دغفل:اأناَّ اأ�سَد بن اأ�سيد اأ�سلَم يوم الفتح وهو واأبوه. 

ابة 51/1. التخريج: الإ�سَ

]8[
ا�صماعيل بن َعبد اهلل بن َعبد اهلل بن 
اأوي�س بن مالك بن اأَبي عامر الأ�صبحّي

اأحد  كان  َوَقال:  "ُمعَجمِه"،  في  الَمرُزَباِنّي  قال 
فقهاء الحجاز، وله �سعر قليل، منه:
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ل�����ق�����د �������س������اق ال���������ف���������وؤاد اإل�������ي�������ك ح�������ب
ب�����اأع�����ن�����ف م������ا ي�����ك�����ون م������ن ال���������س����ي����اِق

واإلَّ ِغ�������������لِّ������ي  اأط������ل������ق������ي  ف�������اط�������ُم  اأ 
ف����ب����ع���������ضُ ال�����������س�����دِّ اأرَخ��������������ى ل����ل����وث����اِق

اآوي ح�����ي�����ن  �����س����ج����ي����ع����ي  ف������ذك������رك������م 
وذك����������رُك����������م ������س�����ب�����وح�����ي واغ������ت������ب������اِق

اأ�سماء  فــي  الكمال  تهذيب  اإكــمــال  ال��ت��خ��ري��ج: 
الرجال 2/ 182.

]9[
الأقرع بن حاب�س)9(

الأقرع بن حاب�س بن عقال بن محمد بن �سفيان 
بن مجا�سع بن دارم التميمي الدارمّي.

لاََّفة قلوبهم. اأحد الُموؤَ
مع  و�سلاَّم  عليه  اهلل  �سّلى  اهلل  ر�سوِل  على  َقــِدم 
فْتح  بعد  تميم  بني  اأ�سراف  في  حاجب  بن  عطارد 

مّكة.
ذكرُه اأبو عبيد اهلل الَمرُزَباِنّي في َمْن َمَدَح النبياَّ 
�سّلى اهلل عليه و�سلاَّم، واأن�سد في ذلك)10(: ]الطويل[

ف�سلنا ال��ن��ا���ض  ي���ع���رف  َك��ي��َم��ا  اأت���ي���ن���اك 
ال�����َم�����َك�����اِرِم ِذْك���������ِر  ع���ن���د  خ���ال���ف���ون���ا  اإذا 

التخريج: منح المدح 47.

]10[
امروؤ القي�س بن عاب�س بن املنذر بن امرئ 

القي�س بن عمرو بن معاوية الكندي)11(
ح�سار  ح�سر  ممن  كــان  اأنــه  الــَمــرُزَبــاِنــيُّ  ذكــر 
ا اأخرج المرتدون ِلُيقَتُلوا َوَثَب  ح�سن النجير)12(، َفَلماَّ
ُه: "ويحك! اأتقتلني واأنا  على عمه ليقتله، فقال له عمُّ

ي، واهلل ربي"، فقتله. عمك ؟"، قال: "اأنت عمِّ

ومن �سعره:)13( ]مجزوء الكامل[
ِق�������������ْف ب�������ال�������دي�������ار واأن������������������َت ح�����اب�����������ْض

وت�����������������������اأَنَّ اإّن��������������������َك غ��������ي��������ُر اآِن���������������������������ضْ

م���������������اذا ع������ل������ي������َك ِم���������������َن ال��������������������ُوُق������و

َداِر���������������ضْ �����لَ�����لَ�����ي�����ِن  ال�����طَّ ب������ه������اِم������ِد  ِف 

ل���������ِع���������َب���������ْت ب���������ه���������ّن ال����ع����ا�����س����ف������������������������ا

َواِم���������������ضْ ال�������رَّ ِم����������َن  ال�������رائ�������ح�������اُت  ُت 

َع���������لَ���������يَّ ب������اك������ي�����������������������������������������ٍة  ُربَّ  ي�����������ا 

������ٍد ل�������ي ف�������ي ال����م����ج��������������ال���������ْض وُم������ن�������������سِ

ت���������س�������������������م����ع����وا: اإْن  ت������ع������ْج������ب������وا  ل 

ه�����ل�����َك ام�����������روؤ ال����ق����ي���������ض ب������ن ع���اب�������ْض

وكتَب اإلى اأبي بكر في الّرّدة )14(: )الوافر(
���������وًل َر����������سُ ب�������ك�������ٍر  اأب�������������ا  اأب�����������ِل�����������ْغ  األ 

واأب�����ل�����غ�����ه�����ا ج�����م�����ي�����َع ال����َم���������س����ِل����ِم����ي����َن����ا
ف����ل����ي���������ض م����������ج����������اوراً ب����ي����ت����ي ب����ي����وت����اً

ب�����ي�����ن�����ا ب�������م�������ا ق�������������ال ال��������ن��������ب��������ّي م�����ك�����ذِّ

��������������ا ربًّ ب������������������اهلل  ًل  م������������ت������������ب������������دِّ ول 

دي�����ن�����ا ب��������ال��������دي��������ن  ًل  م���������ت���������ب���������دِّ ول 

ابة 112/1. التخريج: الإ�سَ

]11[
اأن�س بن اأبي �صيخ

كاتب  �سيخ  اأبي  بن  اأن�ُس  وكان  قال:  الَمرُزَباِنّي 
البرامكة، وهو القائُل في الدنيا: ]ال�سريع[

اإلَّف������������ه������������ا �������������������������������ال�������ِة  ل�������ق�������تَّ اأفٍّ 

اأخ�������الف�������ه�������ا دّر  ذع���������������������اٌف  ����������س���������ٌم 

التخريج: ل�سان الميزان 468/1.
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]12[
اأو�س بن الأعور بن جو�صن بن م�صعود

الــجــو�ــســن  ذي  ا�ـــســـَم  اأناَّ  ـــّي  ـــاِن ـــرُزَب ـــَم ال ذكـــر 
ال�سبابّي:اأو�س بن الأعور بن عمرو بن ُمَعاِوَية.

ابة 143/1، 410/2.  التخريج: الإ�سَ

]13[
بجري بن اأَو�س بن جابر الربجمي

. ����س���اع���ٌر ج���اه���ل���ي, ذك������رُه ال����َم����رُزَب����اِن����يُّ
.1((/1 الإك����م����ال  اإك����م����ال  ال��ت��خ��ري��ج: 

]14[
اأبو التيار الراجز))1(

ابن  الف�سل  بــن  اإ�سحق  مولى  خلف،  بــن  بحر 
التيار:  اأبــي  ا�سم  وقيل  عبا�س.  بن  الرحمن  عبد 
َعى بعَدُه ولده  ًدا، واداَّ َراِجًزا مق�سّ ا  اأُِميًّ دليم، وكان 

باليمامة اإلى اأبي حنيفة. 
هفان:  اأبـــي  روايـــة  فــي  القائل  هــو  التيار  واأبـــو 

)الرجز(
اأَْوِق���������ْد َف������اإنَّ ال��ل��ي��َل ل���ي���ٌل ق��ّر

وال����ري����ح ي���ا واق�����د ري����ح ���س��ّر

ك��ي��م��ا َي����َرى َن������اَرَك َم����ْن َي��ُم��ّر

ُح��ّر َف���اأَن���َت  ��ي��ًف��ا  اإْن ج��ل��ب��ْت ���سَ
وله في الف�سل بن يحيى:)16( )الطويل(

ِب��َب��ل��دٍة َي��ح��َي��ى  ب����ُن  ال��َف�����س��ُل  َن������َزَل  اإذا 
���َم���اَح���ِة َي��ن��ب��ُت َراأَي��������ت ِب���ه���ا ع�����س��َب ال�������سَّ

ح���اج���ًة ����ْي����َل  �����سِ اإذا  ب�������س���ع���ال  ول���ي�������ض 
ي��ن��ك��ُت ِب���ُم���ِك���بٍّ ف���ي ث����رى الأر��������ض  ول 

وله في يزيد بن مزيد: )الوافر(

�����د ك���������لَّ م����ج����ٍد �����يِّ َب�������َن�������ى م������ع������ٌن ف�����������سَ

ْم م���������ا ب������ن������ى م�������ع�������ٌن ي������زي������ُد وه�������������������دِّ

ب�����وع�����د اأذك���������������������ره  ج������ئ������ت  م���������ا  اإذا 

وع������ي������ُد اأو  ق��������������وٌل  م������ن������ه  َم  ت����������ق����������دَّ

ن�سبه  – 497، وفيه  الإكمال 496/1  التخريج: 
الوافي  " فقط،  ــّي  ــاِن الــَمــرُزَب " ذكــره  عــبــارة:  ثــم 
لأناَّ  الترجمة  اأثبتنا  ومنه   ،82  -81  /10 بالوفيات 
اإ�سارة  غير  من  الَمرُزَباِنيِّ  من  ينقل  كاَن  �ساحبه 

اأحياًنا.
]1([

بحري بن وقاء بن احلارث ال�صرميّي)17(
ابن  اهلل  عبد  بن  لأمياَّة  ِبُخرا�سان  ا  �سرطيًّ كان 

خالد بن اأ�سيد.
ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: تو�سيح الم�ستبه  107، اإكمال الإكمال 
.198/1

] 16 [
بريد الغواين)18(

وهو بن �سويد بن حطان من بنى بهثة ابن حرب 
�ساعر  �سبيعة،  بن  اأحم�س  بن  جلى  بن  وهــب  بن 
قال  الغوانّي،  بريد  َب  َفُلقِّ �َساِء  النِّ اإَِلى  ُث  يتحداَّ كان 

. الَمرُزَباِنّي: هو ِعجِليٌّ
] وهو القائُل: )الطويل(

َداِع�����ًي�����ا ِل�����ي  َت�����ُك�����ْن  اإْن  ����ي  ت����دُع����َونِّ ول 
ب��ري��د ال��غ��وان��ي, َف��ادُع��ِن��ي ِل��ْل��َف��واِر���ِض))1(

التخريج: اإكمال الإكمال 228/1. 
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]17[
ُب�صر بن داود املهلَّبّي

قال الَمرُزَباِنّي في " معجم ال�سعراء " له: 
فرة  �سُ اأبي  بن  المغيرة  بن  ِب�سر  ا�سمه  َمن  ِذكُر 
وَقِدَم  فرة،  �سُ اأبي  بن  الُمهلاَّب  ِه  ِلعمِّ يقوُل  الأزدّي، 

عليِه ُخرا�َسان َفَلْم َيحمدُه)20(: ]الطويل[
َج���َف���اِن���ي الأَم����ي����ُر وال���م���غ���ي���رُة َق����د َج��َف��ا

َج���اِن���ُب�������ْه ِاْزَورَّ  َق������ِد  َي�����ِزي�����ُد  ����ى  َواأَم���������سَ
يعني: يزيَد والمغيرَة بن المهلاَّب.

َف���َي���ا َع�����ِمّ َم����ْه����اًل, وا���س��ط��ن��ع��ن��ي ِل���َع���ث���َرٍة

َن���َواِئ���ُب���ْه َج����مٌّ  ه���َر  ال���دَّ نَّ  اإِ ْه����ِر,  ال����دَّ ِم����َن 

َن����ب����َوًة ���ّم���ِم  ال���ُم�������سَ ��������ي��ِف  ِل��ل�����سَّ اأنَّ  اأََل 

����اِرُب����ْه َم���������سَ َع����لَ����ي����َك  َت���ن���ُب���و  وم���ث���ل���َي ل 

َم��لَ��ك��ُت��م اإِْذ  ُدون�����َن�����ا  َب���ِن���ي���ُك���م  َج����َع����ْل����ُت����ْم 

��ُب��ْه َم��َن��ا���سِ َت����اأَب����ى  الإِخ���������َوان  َب���ِن���ي  َواأيُّ 

���ف���َوَة اْل��َع��ْي�����ِض ُدوَن���َن���ا ���ي���ُت���ُم���وُه���ْم ����سَ َف���َولَّ

���َس��اِرُب��ْه ِب���اْل���َم���اِء  َغ�����ضَّ  َم���ا  ذا  اإِ وُن���دَع���ى 

���ب���ًع���ا ِل���َب���ط���ِن���ِه وُك�����ّل�����ُك�����ُم َق������د َن���������اَل ����سِ

��اِح��ُب��ْه ���سَ َج����اَع  اإَذا  ُل�����وؤٌم  ال��َف��َت��ى  ��ب��ُع  و���سِ

التخريج: ت�سحيفات المحدثين 582-581.

]18[ 
اأبو البذال)21(

ب�سر بن �سبيح بن حمرة بن قطن بن نه�سل
�ساعر محدث.

ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: الإكمال 224/2. 

]19[
الّتلب العنربي)22(

الّتلب بن ثعلبة بن ربيعة العنبري التميمي؛ يكنى 
اأبا الملقام. 

�ساعر جاهلّي؛ قاله الَمرُزَباِنّي.
روى عنه ابنه ملقام بن التلب اأنه اأتى النبياَّ �سلاَّى 
ر�سول  يا  لي  ا�ستغفر  فقلت:  قال:  و�سلم.  عليه  اهلل 

اهلل قال: " اللهم اغفر للتلب وارحمه ".

اإكمال الإكمال 514/1، وفيه عبارة:  التخريج: 
الباقي  واأثبتنا  الَمرُزَباِنّي"،  قاله  جاهلّي؛  "�ساعر 

من: الوافي بالوفيات 386/10 – 389.
]20[

اأبو اخلطاب الطائي
تمام، اأبو الخطاب بن اأبي الخطاب الطائي

ب�سرّي من نافلة خرا�سان. 
َعَراء": �سار اإلى  قال الَمرُزَباِنّي في "ُمعَجم ال�سُّ

�سراَّ َمْن َراأَى، وله مع �سليمان ابن وهيب خبٌر.
 وهو القائُل فيه بعد موته: )المتقارب(

����َس���ي���ُخ���ُك���م ����ى  َم���������سَ َوْه�����������ٍب  اآل  َي�������ا  اأ 

����ا م������������روَع ال��������ف��������وؤاد ُم�������ط�������اَر ال����َح���������سَ

َف��������������������َداُر ال�����خ�����ي�����ان�����ة ق��������د اأق��������ف��������رْت

وَرْب���������������������ُع ال�������ق�������ي�������ادة ق��������د اأوح�������������س������ا

ك�����������ُروَم�����������ًة َف��������َم��������ْن َك�������������اَن َي���������ع���������ِرُف اأُ

���ا ����سَ ���ي���ُخ غ����ي����َر ال���رَّ َف����َم����ا َي�����ع�����ِرُف ال�������سَّ

��������م َب���������ع���������َدُه اأظ������������������نُّ اأََب���������������������ا َق��������ا���������سِ

����ا ����ي����ت����ب����ع َم����������ا َك���������������اَن ِف��������ي��������ِه َن���������سَ �����سَ

التخريج: الوافي بالوفيات 399/10. 
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]21[
ّي)23( ار الَي�ْصُكريِ َثْوبيِ بن النَّ

بن  عمرو  ويقال:ابن  عبادة،  بن  النار  بن  ثوب 
كعب  بن  حبيب  بن  ج�سم  بن  عدي  بني  ثعلبة،اأحد 

بن ي�سكر بن بكر بن وائل.
] قال[: )24( ]الب�سيط[

ل��و ك����اَن َح���ْو����َض ِح���َم���اٍر م��ا ����َس���ِرْب���ُت ِب��ِه
َب������������ِد الأَ اآِخ������������َر  ِح�������َم�������اٍر  ب���������������اإِْذِن  اإِلَّ 

ب����اإِْخ����َوِت����ِه اأَْوَدى  َم�����ْن  َح����َو�����ضُ  ���ه  ل���ِك���نَّ
��َة ال��َب��لَ��ِد َرْي�����ُب ال��َم��ُن��ون َف��اأَْم�����َس��ى َب��ْي�����سَ
ار الَي�ْسُكِرّي.  قال الَمرُزَباِنّي:ال�ّسعُر ِلَثْوِب بن الناَّ

التخريج: تاج العرو�س:بي�س

]22[
َجرْبُ بن عبيدة

َعَراء". ذكرُه الَمرُزَباِنّي في "ُمعَجم ال�سُّ

اأ�سماء  فــي  الكمال  تهذيب  اإكــمــال  ال��ت��خ��ري��ج: 
الرجال 3 / 160.

] 23[
جدى بن بحرت

. �ساعر طائيٌّ
: هو جدى - بدال مهملة - ابن  وقال المرزبانيُّ

. تدول بن بحتر، اأخبرني عنه بذاك ال�سليميُّ

الإكــمــال  اإكــمــال  الإكــمــال 204/1،  ال��ت��خ��ري��ج: 
.63/2 ،204/1

] 24[
جرير بن بيه�س

ابَن  الَحَكَم  اأَناَّ  ــَرُه:  َذَك باإ�سناٍد  الَمرُزَباِنّي  َرَوى 

اأيُّوب الثقفّي عامل الحجاج بالب�سرة كاَن َبخياًل، و 
كان عامله على العراق جرير بن بيه�س، وكان جرير 
اَجــٍة،  ِبــُدراَّ َفِجيَء  َيوًما،  َمَعُه  فاأكَل  بالعطرق  يلقب 
َفَتَناَوَل جرير ُفخَذَها، َفَعَزَلُه الَحَكُم َعْن َعَمَلِه، فقاَل 
منه:)25(   �سعرًا،  ذلك  في  المازنّي  ثور  ابــُن  �َسقيُق 

]الب�سيط[
��ي��ٌد َل���و َق��َن��ع��َت ب��ِه َق���د َك����اَن ِب���ال���ِع���رِق ���سَ

اَج���������ِة ال���َح���َك���ِم ِف���ي���ِه ِغ���ًن���ى َل�����َك َع�����ْن ُدرَّ

وهي اأبياٌت.

التخريج: المناقب المزيدية في اأخبار الملوك 
الأ�سدية 243/1 – 244.

] 2([
جعفر بن يحَيى الربمكّي )26(

كتب  َعَراء":  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الــَمــرُزَبــاِنــّي  قــال 
روايــة  فــي  �سعبان  مــن  بقين  لثالث  اإلــيــه  الر�سيد 

الغالبي: )الخفيف(

َتِج��دُه َي��ح��َي��ى  ْب���َن  ي��ا  ��ْوِم  ال�����سَّ َع���ِن  ���َس��ْل 

���ه���������������������������َرَواِن راح��������اًل َن����ح����َوَن����ا ِم�������َن ال���نَّ

���وَن ال����ُم����َداَم ����َس���ه���ًرا, وَن���ل���َق���ى ال��������� ِل���َن�������سُ

َوال��ِع��ي��َداِن الأَ���س��َواِت  ِم����ن]ِذي[)2))  �َهجَر 

َف�������اأِْت�������َن�������ا َن���������س����ط����ِب����ح وَن�������ْل�������ُه ِك������اَلَن������ا

����ع����َب����اِن ِف��������ي َث�����������الٍث َب�����ِق�����ي�����َن ِف��������ي �����سَ
اَر اإَِليِه وَقاَل: َف�سَ

ع��ْب��������������� اإل��������ى  ف����ي����ه  ك���ت���ب���ت  ي�����وم�����اً  اإّن 
م�������������������اِن �����������ِدَك ي���������وٌم ي���������س����ود ك�������لَّ ال���زَّ

ي���������وم ل�����ه�����و ك�������اأن�������ه ط����ل����ع����ة ال���ك���������������������������اأ
ال���غ���وان�������������������ي خ���������دوَد  ق���اب���ل���ت  اإذا  ������ض 
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الل� ��اَن��ِن��ي  ���سَ َف��َق��د  واغ��ت��ب��ْق,  فا�سطبح 
�����ُه-َل����م����ا)28( ُدم�����َت ِل����ي, ِم���ن ال��َح��َدَث�����اِن

من  اهلل  �سانه  ول  دمــت  مــا  ــال:  ق نكبهم  فلما 
الحدثان، بل كمنت له كمون الأفعوان في الريحان، 

م. م تلقيته ال�ساَّ ا قابلني بال�ساَّ فلماَّ

التخريج: الوافي بالوفيات 164/11.

]26[
جناب بن اأبي عمرو ال�صكوين

قال الَمرُزَباِنّي: جناب بن عمرو ال�سكوني �ساعٌر 
اإ�سالميٌّ َنَزَل الُكوَفَة.

التخريج: اإكمال الإكمال 134/2.

]27[
جواب بن امل�صور ال�صلمي
 �ساعر اأياَّام ه�سام بن عبد الملك. 

ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: الإكمال 168/2.

]28[
احلارث بن ربيعة بن زيد بن عوف بن عامر 

بن ذهل بن ثعلبة الذهلي

يلقب الكلح ببيت قاله.

وقال:  َعَراء"،  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  ذكره 
هو مخ�سرم، �سهد الفتوح.

ابة 156/2. التخريج: الإ�سَ

]29[
اأبو ُمْكَعت الأ�صدي الفقع�صي

ا�سمه الحارث بن عمرو بن الأ�ستر بن ثعلبة بن 

حجوان بن فقع�س

عليه  اهلل  �سلى  النبّي  على  اأ�سد  بني  وفد  قــدَم 
و�سلم واأ�سلَم، واأن�سده: ]المتقارب[

ي��������ق��������ول اأب����������������و م������ك������ع������ت ��������س�������ادًق�������ا

ع�����ل�����ي�����ك ال�������������س������الم اأب�������������ا ال�����ق�����ا������س�����ِم
�������������������������������الُم الإل�����������������������ِه وري�������ح�������ان�������ه ��������سَ

�������اِئ�������ِم وال���������������سَّ ال����م���������س����ل����ي����ن  وروح 
غ������ال������ٍب م��������ن  لأه����������ِل����������ك  اإْن  ف������م������ا 

وم���������������ا ل�����������س�����ب�����ي�����ل�����ك م������������ن ق��������ائ��������ِم
فقال �سلى اهلل عليه و �سلم: " يا اأبا مكعت عليك 

ال�سالم تحية الموتى ")29( .
ولُه اأ�سعار واأخبار ذكرها الَمرُزَباِنّي.

التخريج: منح المدح 83 – 84، 220.

]30[
ان بن علّي العنزّي حبَّ

قال في اأخيه عمرو )مندل(:
ع�����ج�����َب�����ا ي��������ا ع�������م�������رو م��������ن غ���ف���ل���ت���ن���ا

وال�������م�������ن�������اي�������ا ُم�����������������س��������رع��������اٌت ع���ت���ق���ا
ق��������ا���������س��������دات ن������ح������ون������ا ُم�������������س������رع������ًة

���������ُرَق���������ا ي������ت������خ������ل������ل������َن اإل��������ي��������ن��������ا ال���������طُّ
اأِخ�������������ي ف�����������ق�����������داَن  اأذك����������������������ُر  واإذا 

���������ي اأرَق�������������ا اأت��������ق��������لَّ��������ُب ف��������ي ِف���������َرا����������سِ
اأخ����������ي م�������ث�������ل  اأٍخ  اأّي  واأخ�������������������ي 

ق������د َج������������َرى ف������ي ك��������ّل خ�����ي�����ٍر ���س��ب��ق��ا

 ،347/3 الــكــمــال   تهذيب  اإكــمــال  ال��ت��خ��ري��ج: 
ورودهما  اإلى  الكتاب  محققا  ُي�سر  )ولم   359/11

ة(. والأبيات في: المجروحين 25/4. اأول مراَّ
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]31[
احل�صُن بن احل�صن

عنه  روى  الح�سين،  بنت  فاطمة  ــِه  اأُمِّ عن  رَوى 
فيما  ماجه  ابن  له  روى  الحمال،  الر�ستم  بن  عبيُد 

ذكره الحافظ جمال الدين بن الطاهري.
وهذا هو المعروُف بالأثرم، وهو الذي يقوُل لأبي 
حين  ه�سام  ابن  الحارث  بن  الرحمن  عبد  بن  بكر 
اأغرى اأبو بكر بن عبد الملك ببني ها�سم فيما ذكرُه 

: المرزبانيُّ
َر����������س���������وًل ب�������ك�������ٍر  اأب��������������ا  اأب���������ل���������غ  األ 

ف�����َم�����ا ل��������َك م������ن م������ن������ازع������ِة ال�������ِك�������َرام
ج����ع����ل����ت ال�����ب�����ح�����َر َي�������زج�������ُر َج������اِن������َب������اُه

اإل������������������������ى... ب�����ي�����������ض م���������ن ال�����������س�����الم
���ي���ٍب ِة ِم������ْن َن�������سِ �����ُب�����وَّ ف���م���ا ل����ك ف����ي ال�����نُّ

وم�������ا ل�����ك ف�����ي ال����خ����الف����ة م�����ن ك�����الِم

اإكمال  كتاب  من  ال�ساقطة  التراجم  التخريج: 
تهذيب الكمال 141. 

]32[
احل�صن بن زيد بن اأبي احلكم ال�صلويل 

. له مديح في المهدّي، قاله المرزبانيُّ
اإكمال  كتاب  من  ال�ساقطة  التراجم  التخريج: 

تهذيب الكمال 72.
]33[

احل�صني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبا�س 
ابن عبد املطلب، اأبو عبد اهلل املديّن)30(

ر طوياًل حتى جاوز الت�سعين  قال المرزباني: عماَّ
وهو  العبا�سية،  الــدولــة  اأول  في  ومــات  قاربها،  اأو 
بن  محمد  بن  �سعيد  بنت  عابدة  امراأته  في  القائل 

عبد اهلل بن عمرو بن العا�سي)31(: )الطويل(

�����اأِي ع��اب��دا ال�����نَّ ���ي���ُت���ْم ع��ل��ى  ُح���يِّ اأ ع���اب���ُد 
واع����دا ����ي ال��م�����س��ب��الِت ال����رَّ واأ����س���ق���اِك ربِّ

َب�����َدْت اإذا  ال���ن���ه���اِر  ���َس��ْم�����ُض  م���ا  ع���اب���ُد  اأ 
ب���اأح�������س���ن م���م���ا ب���ي���ن ع���ي���ن���ي���ك ع���اب���دا

ك��ن��ي�����س��ٍة ف�����ي  دم�����ي�����ٌة  اإلَّ  اأن���������ت  وم�������ا 
ي���ظ���لُّ ل��ه��ا ال���ب���ط���ري���ُق ب��ال��ل��ي��ل ���س��اج��دا

اإكمال  كتاب  من  ال�ساقطة  التراجم  التخريج: 
تهذيب الكمال 152.

]34[ 
ّي َبعيِ َة الرَّ ُحَكْيُم بن ُمَعيَّ

َدُه الَمرُزَباِنّي في "ُمعجمه". �ساعٌر َقياَّ
التخريج: تب�سير المنتبه 448/1، تاج العرو�س 

.293/14
]3([ 

حميد بن �صليمان بن حف�س بن عبد اهلل 
بن اأبي جهم بن حذيفة بن غامن بن عامر 

القر�صي العدوي اجلهمّي
حجازي، ن�ساأ بالعراق، وروى عن الواقدّي وغيره، 
�َسِب حتى �سار ُيعرف بالن�سابة. روى  وُعِنَي ِبِعلم الناَّ

عنه زكريا ال�ساجي وغيره.
خبيث  كان  َعَراء:  ال�سُّ ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  قال 

الل�سان هجاء، وقال:.............

طبقات   ،355/1 الــمــيــزان  ل�سان  ال��ت��خ��ري��ج: 
الن�ّسابين 40.

]36[
حنظلة بن فاتك الأ�صدّي

اأخو خريم.
وقال:  َعَراء"،  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  ذكره 
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مخ�سرم، وَذَكَر َلُه في فر�سه)32(: ]الوافر[
���دٍق َج���َزت���ِن���ي اأَم���������ِض َح����زَم����ُة ����َس���ع���َي ����سِ

ال������ِع������َي������اِل ُدوَن  اأَق������َف������ي������ُت������َه������ا  َوَم������������ا 

ابة 183/2، ولم يرد فيه البيت.  التخريج: الإ�سَ

]37[
خارجة بن ح�صن بن حذيفة بن بدر

ابن  اأ�سماء  ــد  وال وهــو  ح�سن،  بن  عيينة  اأخــو 
خارجة الذي كان بالكوفة؛ لُه وفادة. قدَم وجماعة 
الجدَب  ف�َسكوا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اإلــى 
" اللهم  اإلى ربك، فقال:  لنا  ا�سفع  والجهَد،وقالوا: 

ا�سقنا... "،الحديث، وفيه فاأ�سلموا ورجعوا...
اأبياًتا  له  مخ�سرم،واأن�سد  هو  الَمرُزَباِنّي:  وقال 
يوم  الطائيين  على  بها  يفتخر  الجاهلية  في  قالها 

عوار�س، وذكر اأَناَّ زيَد الَخيل اأََجاَبُه عنها.

ابة 222/2. التخريج: الإ�سَ

]38[
ْيبايّن  خالديِ بنيِ حّق ال�صَّ

�ِسيَرَوْيِه:)33(   اْبِنِه  َيَدْي  َعَلى  ك�سَرى  َقْتِل  في  قال 
]الوافر[

َت�����ُل�����وِم�����ي ل  َع��������ْم��������ٍرو  اأُمَّ  َي��������ا  اأََلْ 
َه�������اُم �����ا������ُض  ال�����نَّ َذا  ��������َم��������ا  اإِنَّ واأَْب���������ِق���������ي, 

َب�����ُن�����وُه ����َم����ُه  َت����َق���������سّ اإْذ  ������َرى  َوِك�������������سْ  [
����َم ال����ّل����َح����اُم [ ����َي����اٍف َك����َم����ا اُْق����ُت���������سِ ِب����اأَ�����سْ

�����ِت ال������َم������ُن������وُن ل��������ُه ب������َي������ْوٍم �����������سَ َت�����َم�����خَّ
اأََن�����������������ى ول���������ُك���������لِّ َح��������اِم��������لَ��������ٍة ِت��������َم��������اُم

" هكذا  وفيه:  العرو�س: مخ�س.  تاج  التخريج: 
ُمو�سى  ابِن  ِعْمراَن  بن  ُد  محماَّ اهلل  ُعَبْيِد  بو  اأَ اأَْن�َسَد 
وترجمة  ترجمته  اأي   ،" َتْرَجَمَتْيهما  في  الَمرُزَباِنّي 

ْيبانّي. �سهم بن خالد بن عبد اهلل ال�ساَّ
]39[

خالد بن عروة بن الورد العب�صي
واأن�سد  َعَراء"،  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  ذكره 

له:)34( ]الوافر[
َم�����اِل�����ي ُع����������دَّ  َم��������ا  اإذا  اأِخ�����������ي  وك����������ان 

ال������ِع������َي������اِل ُدوَن  ِع�������َي�������ال�������ُه  وُك��������ن��������ُت 
ِب��������وف��������ِري اأَُج���������������اِزي���������������ِه  ل  ���������ي  ف���������اإنِّ

ِل����َن���������س����ٍل اأَ������س�����َب�����ُح�����وا ِف������ي ق������لِّ َم����اِل����ي

ابة 355/2. التخريج: الإ�سَ

]40[ 
خرا�صة بن عمرو العب�صّي))3( 

�ساعر جاهلي.
ذكره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: الإكمال لبن ماكول 139/3.

]41[
َيَة بن  اخَلْزَرجيِ بنيِ َعْوفيِ بن َجميليِ بنيِ ُمعاويِ

مالك بن َخَفاَجَة
] قال [ )36( : ]الكامل[

����َس���َف���َرْت ف���ُق���ْل���ُت َل���َه���ا: َه����ٍج ف��َت��َب��ْرَق��َع��ْت
����ّب����اَرا ف�������َذَك�������ْرُت ح���ي���ن َت�����َب�����ْرَق�����َع�����ْت �����سَ

َي������ن������ْت ل�����َت�����ُروَع�����ِن�����ي ب���َج���َم���اِل���ه���ا وَت������زَّ
����َي ال�����ِح�����م�����اُر ِخ������َم������اَرا �����َم�����ا ُك���������سِ ف�����ك�����اأَنَّ

��ِت��ي ف����َخ����َرْج����ُت اأْع�����ُث�����ُر ف���ي َق���������واِدِم ُج��بَّ
َل���������ْوَل ال�����َح�����َي�����اُء اأَط�����ْرُت�����ه�����ا اإْح���������س����اَرا

ُمو�َسى  بِن  ِعْمراَن  بُن  اهلل محمُد  ُعبْيِد  اأبو  قال 
بِن  َجميِل  بن  َعــْوِف  بــِن  للَخْزَرِج  هو  الــَمــرُزَبــاِنــّي: 
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ُمعاِوَيَة بن مالك بن َخَفاَجَة.
التخريج: تاج العرو�س: )�سبر، هبر(. 

]42[
اخلليل بن جماعة امل�صرّي اجُلالهقي

زمن  في  كان  البندق.  بقو�ِس  مي  الراَّ اإلى  ن�سبًة 
هارون الر�سيد.

َعَراء":  ال�سُّ " ُمعَجم  في  المرزبان  ابن  له  اأورد 
)ال�سريع(

ت���������ف���������اح���������ٌة م�����������ن ع��������ن��������د ت�������ف�������اح�������ٍة
�����ًك�����ا ن���واح���ي���ه���ا ق������د اأُْوِدَع������������������������ْت ِم�����������سْ

ِب����������تُّ اأَُن�������اِج�������ي�������َه�������ا ِب������َع������ي������ِن ال������َه������َوى
���ي���ه���ا ��������ى ِم�����������ْن َت���ج���نِّ ط��������وراً,واأخ�����������������سَ

ف������ل������و ت���������ران���������ي واح�������ت�������ف�������ال�������ي ب���ه���ا
ك��������������������اأنَّ َم�����������������ْن اأر���������س��������ل��������ه��������ا ف����ي����ه����ا

التخريج: الوافي بالوفيات 369/13.
]43[

خوات بن جبري بن النعمان بن اأمية بن امرئ 
القي�س بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ابن مالك 
بن الأو�س الأن�صاري؛ اأبو عبد اهلل واأبو �صالح

قال الَمرُزَباِنّي: مات �سنة اثنتين واأربعين.
ابة 346/2 – 347. التخريج: الإ�سَ

]44[
را�صد بن عبد ربه ال�صلمي

َعَراء": كان ا�سمه  قال الَمرُزَباِنّي في "معجم ال�سُّ
اُه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم را�سًدا،وهو  غويًّا،َف�َسماَّ

�ساحب البيت الم�سهور: )37( )الطويل(
ف���األ���ق���ْت ع�����س��اه��ا وا���س��ت��ق��ر ب��ه��ا ال��ن��َوى

ك���م���ا َق������رَّ َع���ي���ًن���ا ب������الإي������اِب ال���ُم�������َس���اِف���ُر

َفَرَفَع  ثعلباٌن  اأقبل  اإذ  يوًما؛  ال�سنم  عند  كان 
اأحُدهما رجَلُه فباَل على ال�سنِم، وكان �سادنه غاوي 

بن ظالم فاأن�سد)38(: )الطويل(
؟ ������ِه  ِب������َراأْ�������سِ ���ع���ل���ب���اُن  ال���ثُّ ي����ب����وُل  َربٌّ  اأ 

��َع��اِل��ُب ل��ق��د َه�����اَن َم����ْن َب���اَل���ْت َع��لَ��ي��ِه ال��ثَّ
و  عليه  اهلل  �سلى  النبياَّ  واأتى  َنَم،  ال�ساَّ َك�َسَر  ثم 

�سلم فقال له: " اأنَت را�سُد بُن عبد اهلل ".

ابة 434/2. التخريج: الإ�سَ

]4([
ر�صيد بن من�صور الباخرزّي )39(

الَمرُزَباِنّي  َعَراء" تاأليف  ال�سُّ " ُمعَجم  كتاِب  في 
الباخرزي،  من�سور  بن  ر�سيد  من�سور  اأبــي  ِذْكــُر 
على  وَرداَّ  والتوحيد،  بالعدل  فيها  ى  َق�سَ له  واأبيات 

ِة والَح�َسوياَّة، وهي: )الخفيف( الَعاماَّ
َ����وؤوِم �����س���������� غ����ي����ر  ح�����م�����َد  اهلَل  اأح�������م�������ُد 

����ُج����وِم ���ى وال����نُّ ع������دَد ال����َق����ْط����ِر وال���َح�������سَ

����������ل����������ي, واإل�����ي�����������������������������ِه وع�������ل�������ي�������ِه َت����������َوكُّ

ال���ل���ئ���ي���ِم ال���ح���ق���ي���ِر  اإل��������ى  رغ����ب����ت����ي؛ ل 

��ا ��ُل ال����َوه����وُب ع��ل��ى ال��نَّ اأَن����َع����َم ال��ُم��ف�����سِ

�������ضِ َج���م���ي���ع���اً؛ َح����دي����ِث����َه����ا وال���َق���دي�����������ِم
وه������دى ال�������س���ي���ب وال�������س���ب���اب ����س���راط���اً

م�����س��ت��ق��ي��م��اً, وال���خ���ي���ر ف���ي ال��م�����س��ت��ق��ي��ِم

َي�����س��ت��ط��ي��ع��و م����ا  ُدوَن  ال����َخ����ْل����َق  َك�����لَّ�����َف 

ق���وي���ِم دي�������ٍن  غ����ي����َر  َي�����ر������ضَ  وَل���������ْم  َن, 

ي�����س��ي��ف��و �����ا  َع�����مَّ ����م����اِء  ال���������سَّ َربُّ  ج�������لَّ 

م�����ي�����ِم ال�����ذَّ ال����َق����ب����ي����ِح  ِم�������ن  اإِل�������ي�������ِه  َن 

التخريج: دمية الق�سر 1208/2.
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]46[
ي ُجْرُثوم  َزْرَنُب ْبُن اأَبيِ

�َساِعٌر َجاِهِلّي
َذَكَره الَمرُزَباِنّي.

التخريج: تاج العرو�س: زرنب
] 47[

ال�صائب بن فروخ)40(
اأبو العبا�س المكي، ال�ساعر، الأعمى، والد العالء 

بن ال�سائب.
كان  َعَراء" اأنه  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  ذكر 
�سلى  اهلل  ر�سوِل  لآِل  ا  ُمبغ�سً فا�سًقا،  َخبيًثا  اًء  "َهجاَّ
اًحا لهم،"  اهلل عليه و�سلم، مائاًل اإلى بني اأمية، َمداَّ
غير  الزبير  اآل  هجاء  في  �سعره  ا�ستفرغ   " واأنــه: 

م�سعب؛ لأناَّه كان اإليه ُمح�سًنا ".
الهميان  نكت   ،41/2 الوفيات  فوات  التخريج: 

.133
] 48[

اأبو زيد الأن�صارّي
�سعيد بن اأو�س بن ثابت)41(

قال الَمرُزَباِنّي: �سعيد بن اأو�س بن ثابت بن زيد 
بن قي�س بن زيد بن النعمان بن مالك بن النجار.

�سنة  وقيل  )216هـ(  �سنة  مات  الَمرُزَباِنّي:  قال 
)214هـ(.

التخريج: تهذيب التهذيب 5/4.

]49[
�صلمة بن حبي�س بن كنيف بن �صنان بن بدر بن 
ثعلبة بن حبال بن ن�صر بن غا�صرة الأ�صدّي 

، وقال: كان في جي�ِس خالد بن  ذكره الَمرُزَباِنيُّ

َرار ابن الأزور، وقال  ا َقِدَم َمَع �سِ الوليد باليمامة؛ لماَّ
ِفي َذلَك: )الب�سيط(

����اء ُم��خ��ت��ل��ٌف ��������ي ون����اق����ت����َي ال����َخ����و�����سَ اإنِّ
ال��ب��ي��ِن َم����دَف����َع  ب��ل��غ��ن��ا  اإذ  ال���ه���وى  ���ا  م���نَّ

���ت ِلأُرِج���ع���ه���ا َخ���ل���ِف���ي, َف���ُق���ل���ُت َل��َه��ا: َح���نَّ
ِدي����ِن����ي ���ي  ت���ن���ِع�������سِ ت��ب��ل��غ��ي��ن��ي  اإْن  ����������ِك  اإِنَّ

���َف���ٍة �������َرْت َم����رَت����ًع����ا ِم���ن���َه���ا ِب���َن���ا����سِ َت�������َذكَّ
اإل������ى اأث��������ال, وَق���ل���ِب���ي ُم��ب��ت��غ��ي ال����ّدي����ِن

الأخيران  والبيتان   ،260/3 ابة  الإ�سَ التخريج: 
من: اأ�سد الغابة.

](0[
ْيبايّن �َصْهميِ بنيِ خالديِ بنيِ َعْبديِ اهلليِ ال�صَّ

قال: )42( ]الوافر[
َت�����ُل�����وم�����ي ل  َع���������ْم���������ٍرو  اأُمَّ  ي�������ا  اأَل 

ه������اُم ������ا�������ُض  ال������نَّ ذا  �������م�������ا  اإنَّ واأَْب����������ِق����������ي, 
�����ِت ال������َم������ُن������وُن َل���������ُه ِب������َي������ْوٍم �����������سَ َت�����َم�����خَّ

اأََن�������������������ى, ول���������ُك���������لِّ ح�������اِم�������لَ�������ٍة ِت�������َم�������اُم
التخريج: تاج العرو�س )مخ�س(، وفيه:" هكذا 
ُمو�سى  بِن  ِعْمراَن  بن  ُد  محماَّ اهلل  ُعَبْيِد  بــو  اأَ اأَْن�َسَد 
وترجمة  ترجمته  اأي  َتْرَجَمَتْيهما"،  في  الَمرُزَباِنّي 

ْيبانّي. خاِلد بِن حقٍّ ال�ساَّ
](1[

 �صبيل بن عزرة بن ُعَمري ال�صبعي )43(، 
ّي ريِ اأبو َعْمرو الَب�صْ

اأحد بني الهندواني من بني �سبيعة.
العالء  ابن  َعْمرو  اأبي  مع  له  الَمرُزَباِنّي:  َوَقــال 
معربٌة،  طويلٌة  ق�سيدٌة  وله  خبر،  النحوي  ويون�س 

واأظهَر فيها قوَلُه يمدُح الخوارج: )الوافر(
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�����������ة ب�������ع�������َد ِع���������زٍّ َف�����������������ذلَّ ب������ن������و اأُم�����������يَّ
واِل ��������ضَ ل��������ل��������زَّ وم�������ال�������ك ق�������د َت�������ق�������وَّ

���������ا اإنَّ الآلِء,  ذا  اهلَل  َح��������َم��������ْدَن��������ا 
ن����ب����ال����ي ول  ظ�������اه�������ري�������ن  ن�����ح�����ك�����م 

������ا ب������رغ������م ال�����ح�����ا������س�����دي�����ن ل������ن������ا, وُك������نَّ
ن�����س��رُّ ال����دي����َن ف���ي ال���ِح���ق���ِب ال��خ��وال��ي

�������رُّ دي�����ًن�����ا ون������ك������ت������ُم اأم����������رن����������ا, وُن���������������سِ
����الِل ي����خ����ال����ُف َم�������ن ُي������َع������اِل������ُن ِب����ال���������سَّ

ُه ترَك هذه المقالَة وقال: )الخفيف( وُروَي اأناَّ
��ف��� ق���د ب��رئ��ن��ا ِم����ْن ِدي�����ِن َم���ن ي��ق��ت��ُل ال��طِّ

اإذح����������������ال ول  اإح������������ن������������ٍة  ب����������ال  ��������������َل 
����ا ع����ل����يًّ اأنَّ  ال��������زاع��������م��������ي��������َن  وم������������ن 

ِل ����الَّ �����س����اَر ب����ع����َد ال�����ُه�����َدى ِم�������َن ال���������سُّ

اأ�سماء  فــي  الكمال  تهذيب  اإكــمــال  ال��ت��خ��ري��ج: 
الرجال 216/6.

](2[
يُك بن اأبي الأغفل بن �صلمة بن عمرة ابن  �َصريِ

قرط بن احلارث بن عبد يغوث التجيبي
اأبياًتا  لُه  واأن�سَد  مخ�سرٌم،  اإنه  الَمرُزَباِنّي:  قال 

ة التي كانت باليمن. في اأمِر الرداَّ

ابة 322/3. التخريج: الإ�سَ

](3[
الطماح بن يزيد العقيلي ثم اخلويلدي- اأ�صد 

بني خويلد- بن عوف بن عامر بن عقيل 
ال�سعر،  كثير  مخ�سرٌم  وقال:  الَمرُزَباِنّي  ذكره 

وذكر له �سعًرا يردُّ فيه على تميم بن مقبل.

ابة 551/3. التخريج: الإ�سَ

](4[
عامر بن الأكوع )44(

عامر بن �سنان الأن�سارّي
عليه  اهلل  �سلاَّى  النبياَّ  ومــدَح  خيبر،  اإلــى  خــرَج 

و�سلم، وَجَعَل َيرَتجُز، وهو يقوُل)45(: )الرجز(
اه��ت��دي��ن��ا ل����ول اهلل م���ا  ب����اهلل 

���س��ل��ي��ن��ا ول  ت�������س���دق���ن���ا  ول 

علينا ب���غ���وا  ق���د  ال���ذي���ن  اإنَّ 

اأََب�����ْي�����َن�����ا ف���ت���ن���ة  اأرادوا  اإذا 

ونحن عن ف�سلك ما ا�ستغنينا

لق��ي��ن��ا اإْن  الأق���������داَم  ���ِت  ف���ث���بِّ

���ك���ي���ن���ًة ع��ل��ي��ن��ا واأن��������زل��������ْن ����سَ
" من  �سلم:  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سوُل  فقاَل 
" غفر  يا ر�سوَل اهلل، قال:  قالوا: عامر،   ،" ؟  هذا 

لك ربَُّك ". 

ا�ست�سهد عامُر بُن �سنان يوم خيبر.

واأن�سد  َعَراء(،  ال�سُّ )ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  ذكرُه 
َجَز الذي ذكرناُه. الراَّ

التخريج: منح المدح 212.

](([
عبد الرحمن بن اأبي �صربة اجلعفّي )46(

اهلل  �سلاَّى  النبّي  على  وفَد  جليل.  َحاِبيٌّ  �سَ اأبــوُه 
اُه  َف�َسماَّ عزيًزا  ا�سُمه  وكاَن  ولده،  ومعه  �سلم  و  عليه 

ِبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلاَّم: عبد الرحمن. الناَّ

لعبد  َعَراء"  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنيُّ  واأن�سد 
الرحمن اأن�سَد لُه اأبو عبيد اهلل محمد بن مو�سى بن 

عمران الَمرُزَباِنّي )47(: ]الطويل[
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ِب���ال���ُه���َدى َج�����اَء  اإْذ  اهلل  ����وَل  َر�����سُ َت��ب��ع��ُت 
�����ا ب������������داِر َه������������َواِن وَخ�������لَّ�������ْف�������ُت ق�����را������سً

ًة ف����ت����رك����ت����ُه ���������دَّ ����������َددُت ع�����ل�����ي�����ِه ����������سَ �����������سَ
ي���ك���ْن وال������ّده������َر ذو ح���دث���اِن ل����م  ك�������اأْن 

ِدي�����َن�����ُه اأَظ��������َه��������َر  اهلَل  ي���������������ُت  َراأَ ������ا  وَل������مَّ
َدَع�����اِن�����ي ِح����ي����َن  اهلِل  ������وَل  َر�������سُ اأَج������ب������ُت 

����ِن����ي َف����َم����ْن ُم���ب���ِل���ٌغ ���َس��ع��د ال���َع�������س���ي���َرِة اأَنَّ
����َس���ري���ُت ال������ِذي َي���ب���َق���ى ِب���َم���ا ُه�����َو َف���اِن���ي

قرا�س: ا�سم �سنم، قاله الَمرُزَباِنّي.

البيت  يــورد  )ولــم   177 المدح  منح  التخريج: 
الثالث  )واأورد   250/1 المنفعة  تعجيل  الثالث(، 

والأخير عن الَمرُزَباِنّي(.
](6[

عبد الرحمن بن �صيحان بن اأرطاة املحاربّي)48(
اأيام  في  كان  �ساعٌر  اأمية.  بن  حرب  بني  حليف 

معاوية، وله مع مروان بن الحكم وغيره اأخباٌر.
َعَراء". ذكره الَمرُزَباِنّي في ُمعَجم ال�سُّ

"�سيجان"،  وفيه:   ،315/4 ابة  الإ�سَ التخريج: 
خطاأ.

](7[
عبد الرحمن بن عوف)49(

لــُه:  واأن�سد  "معجمه"،  فــي  الــَمــرُزَبــاِنــّي  ذكـــرُه 
]الطويل[

���َس�����������ِم��ع��ت��ُه ����ا  َل����مَّ اهلل  ُم������َن������اِدي  اأج����ب����ُت 

ِم ي���ِن ال��َح��ِن��ي��َف ال��ُم��َك�����رَّ ُي���َن���اِدي اإِل����ى ال���دِّ

ُكّلهم الأَر������ضِ  ِف��ي  ال��ن��ا���ِض  َخ��ي��َر  اإِنَّ  األ 

����ِم ����َرجُّ ����ُك����وَك ال����تَّ ����ا �����سُ َن�����ِب�����يٌّ َج�������اَل َع����نَّ

��ٍة َت���������ى وال����ّن����ا�����ض ِف�����ي ُع��ن��ج��ه��يَّ َن�����ِب�����يٌّ اأَ

ال��ُك��ف��ِر ُمعتم ُظ��ل��َم��ِة  ����س���دٍف م���ن  وف���ي 

ف���اأق�������س���ع ب���ال���ن���ور ال���ُم�������س���يء ظ���الم���ُه

و�������س������اع������َدُه ف�����ي اأم�����������رِه ُك��������لُّ ُم�������س���ل���ِم

َوَخ����اَل����َف����ُه الأَ�����س����ُق����ون ِم����ن ُك�����لِّ ِف���رَق���ٍة

��ِم َف�����ُس��ح��ًق��ا َل��ُه��م ِم���ن َب��ع��ِد َم��ه��وى َج��َه��نَّ

م الــَخــْمــَر ِفي  ــه ممن حــراَّ اأن )ذكــر الــَمــرُزَبــاِنــّي 
الَجاهلياَّة(.

ي عبد الرحمن بن عوف �سنة اإحدى وثالثين،  ُتُوفِّ
وقيل �سنة اثنتين وثالثين.

التخريج: منح الملح 176، الإكمال لبن ماكول 
القو�سين  بين  وما   ،417 اللطيفة  التحفة   ،221/6

منهما فقط.
](8[

عبد اهلل بن عبد الأعلى بن اأبي عمرو ال�صيبايّن
اأبو  قال  َعَراء":  ال�سُّ "ُمعَجم  في  الَمرُزَباِنّي  قال 
هفان: كان عبد اهلل واأبوه �ساعرين، وكان عبد اهلل 
الملك  عبد  بن  �ُسليمان  اإناَّ  ويقال  دينه،  في  متهمًا 
ا  ُه اإلى ابنِه اأيوب فزندَقُه، َفَد�ساَّ َلُه �ُسليماُن �ُسمًّ ماَّ �سَ

َفَقَتَلُه؛ َيعني لبِنِه.
وعبُد اهلل كثيُر الأمثاِل ِفي �ِسعِره. اأَنَفَذ اأَكثر َقوله 

هد َوالَمَواِعظ. ِفي الزُّ
وهو القائل: )50( )الطويل(

راأ���س��ُه ال�سيُب  ع��اَل  حّتى  با  �سَ م��ا  َبا  �سَ

اأب�����ع�����ِد ل����ل����ب����اط����ِل  ق����������اَل  راآُه  ف����ل����ّم����ا 

بن  يزيد  بن  الوليد  اإلى خالفة  َعبُد اهلل  وعا�س 
عبد الملك.

التخريج: ل�سان الميزان 46/2.
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](9[
اآبي اللحم الغفاري)1)(

عبد اهلل بن عبد امللك بن عبد اهلل بن غفار
قال الَمرُزَباِنّي: ا�سمه: عبد اهلل بن عبد الملك 
اأدرَك  �ساِعًرا،  �سريًفا  وكان  بن غفار،  بن عبد اهلل 
ُعمير،واإنما  مــوله  ومعه  ُحَنيًنا  و�سهد  الجاهلّية، 

َي اآبي اللحم لأنه كان ياأَبى اأْن ياأكَل اللحَم.  �ُسمِّ

ابة 15/1. التخريج: الإ�سَ

]60[
عبد اهلل بن عروة

اأن الوليد بن  الَمرُزَباِنّي في )معجم ال�سعراء(: 
اإبراهيم بن ه�سام المخزومي والي  اأخذ  يزيد؛ لما 
من  عــروة  بن  اهلل  عبد  فيه  قــال  وعــذبــه،  المدينة 

اأبيات: )الطويل(
ٍة َع����ل����ي����َك اأَم������ي������َر ال����ُم����وؤم����ن����ي����َن ِب���������س����دَّ

ال��َع��دُل ُه����َو  َذاَك  اإنَّ  ه�����س��اٍم,  اب����ِن  ع��ل��ى 

تعجيل   ،329/1 اللطيفة  التحفة  ال��ت��خ��ري��ج: 
المنفعة 279/5.

]61[
عبد اهلل بن مطر اجلعفّي

ي مزلًجا بقوله: �ُسمِّ
����ب����اِح ع����دّون����ا ُن���م���ا����س���ي ب���ه���ا ي�����وم ال���������سَّ

ت����زل����ُج �����ة  الأ������س�����نَّ م���ن���ه���ا  ك�����ره�����ت  اإذا 
ذكره المرزباني في الإ�سالميين.

التخريج: اإكمال تهذيب الكمال 209/12.
]62[

 عبيد بن �صامل بن مالك بن �صامل بن 
عوف الأن�صاري

ذكره الَمرُزَباِنّي.

ابة 111/4. التخريج: الإ�سَ

]63[
 عبيد اهلل بن اأحمد بن ُخرداذبه)2)(، 

يكنى اأبا القا�صم
وتولاَّى  بالكتابة  هو  وعني  مجو�سيًّا،  ُه  جــدُّ وكان 

البريد بنواحي الجبل في اأيام المعتمد.
منها:  ت�سانيف،  ــه  ل ــار.  لــالأخــب راويــــة  وكـــان 
واللهو  والجل�ساء  والندامى  والممالك  الم�سالك 

والملهى والطبخ وال�سراب.
ل[ ] وقال[: ]الكامل المرفاَّ

���ع���ُر ِف�����ي م����ث����ِل َوج�����ِه�����َك ي���ح�������س���ُن ال�������سِّ

وَي�������ُك�������ون ف����ي����ِه ِل��������ذي ال�������َه�������َوى ُع�������ذُر

����ِن����ِه َم����َح����ا�����سِ اإِل�����������ى  ن������ظ������رُت  اإْن  م������ا 

ِك������ْب������ُر َل������������ُه  َت�����َداَخ�����لَ�����ِن�����������������������������ي  اإِلَّ 

ن��������َي��������ا ِب�����َط�����ل�����َع�����ِت�����ِه ���������ُن ال��������دُّ َت���������َت���������َزيَّ

َب����������دُر ل  ِح��������ي��������َن  َب�����������������دًرا  وي���������ك���������وُن 

" واأن�سد  التخريج: ل�سان الميزان 96/4، وفيه: 
من:  الأبيات  واأثبتنا   ،" و�سطًا  �سعرًا  الَمرُزَباِنّي  له 
 ،10/2 بغداد  تاريخ  ذيل   ،1574/4 الأدبــاء  معجم 

الوافي بالوفيات.

]64[
عبيد اهلل بن زياد)3)(

: عبيد اهلل بن زياد بن اأبيه. قال الَمرُزَباِنيُّ

ٌة ِمن اأ�سبهان. ُه َمرَجاَنة؛ �سبياَّ اأُّمُّ

َهُه ِلَحرب ابن الأ�ستر،  هو القائُل لمروان حين وجاَّ
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وقال: اإياك والفرار كعادتك -: )الطويل(
����س���ي���ع���ل���ُم م�����������رواُن اب������ن ن�������س���وة اأن���ن���ي

���ْزَرا ����سَ اأط��ع��ُن��ه��ا  ال��خ��ي��الن  ال���ت���َق���ِت  اإذا 

اأَِج�����د وَل������ْم  ���ُي���وُف  ال�������سُّ ح����لَّ  اإذا  �������ي  واإنِّ

����ع����ُت����ُه َل���ه���م َن���ح���َرا ���ي اأَْو�����سَ ����َوى َف���َر����سِ �����سِ

وله يمدح الأزد حيَن اأََجاُروُه بعَد َموِت َيزيد ابن 
معاوية، من اأَبياٍت: ]الوافر[

دار خ����ي����ر  دارك  زد:  ِل������������������الأَ َف�������ُق�������ْل 

زن��������اِد اأورى  ال�����ُع�����لَ�����ى  ف������ي  وزن�����������دك 

ًخ������ي������ًرا اهلل  ُع�����ب�����ي�����د  َع���������ن  ج�����زي�����ُت�����م 

ِب����ن����ع����َم����اُك����ْم وق���������ب���������اًل)54( ع�������ْن ِزَي����������اِد

َف������َم������َن������ع������ُت������ُم������وُه َدارُه  َح������لَ������ل������ُت������ْم 

���ْم���ِر ال����َخ����طُّ وال���ِب���ي�������ضِ ال�����ِح�����َداِد ِب�������سُ

����اَق����ْت �����ي ح����ي����َن �����سَ وك����ن����ت����ْم ع����ن����َد َظ�����نِّ

ع������ل������يَّ ب������رح������ِب������َه������ا ������س�����ع�����ُة ال�������ِب�������الِد

التخريج: تاريخ دم�سق 37/ 436 – 437.
] 6( [

علّي بن عبد اهلل بن �صنان الطو�صّي)))(
اأبو الح�سن التيمي.

اأحد اأعيان علماء الكوفة.
ــه)56(:  ــول ــيُّ ق ــاِن ــرُزَب ــَم ــُه ال كــان �ــســاعــًرا، ذكـــَر ل

)الخفيف(
اأْم�������� ول  وال�����������س�����ت�����اُء  ال�������َب�������رُد  َه������َج������َم 

������ْه ال������ع������رب������يَّ رواَي�����������������������َة  اإلَّ  ���������ل��������ُك 

ْ ْي�����ُح َل������ْم َي���ب���� ����ِت ال�����رِّ ��ا ل����و ه����بَّ وق��م��ي�����سً

������ْه ����������َق ع������لَ������ى ع�������اِت�������َق�������يَّ م�����ن�����ه َب������ِق������يَّ

����ي ُف�����ن�����وُن ال���� َه�������ْل ي����ق����لُّ ال�����َغ�����َن�����اَء ع����نِّ
؟ َع�����ِري�����ْه  ����س���م���اٌل  اأع�������س���َف���ْت  اإْن  ���ع��ل��م 

التخريج: معجم الأُدباء 1779/4.
] 66 [

عمرو بن اجلموح بن زيد اخلزرجي)7)(
َله  اأُُحد، وَقاَل  �ساحب ر�سول اهلل، وال�سهيد يوم 
واآله و�سلاَّم - وهو يخرج  َر�ُسول اهلل �سّلى اهلل عليِه 
ِلَمَكان  َعنه  الّتَخلُّف  في  به  يعذره  قوًل   - اأُُحــد  اإلى 
َعَرِجِه، فقال: واهلل يا ر�سول اهلل اإني لأَطَمع اأَْن اأطاأ 
قبور  في  َمعروٌف  وقبرُه   ،! الجنة  في  هذه  بعرجتي 

ال�سهداء باأُحد.
ومن قوله: ]المتقارب[

����ى َم���������سَ �������ا  ِم�������مَّ اهلل  اإل������������ى  اأَت������������������وُب 
َن���������������اِره م������������ْن  اهلل  واأَ���������س��������ت��������غ��������ُف��������ر 

واأُث������������������ن������������������ي ع��������ل��������ي��������ه ب����������������اآلِئ����������������ِه
ِب����������������اإِع����������������الِن ق������ل������ب������ي واإ��������������س�������������راره
عليه  اهلل  �سّلى  النبّي  ِهجرة  قبَل  �سَلَم  اأَ وكــاَن 
ف�سا  وقد  ًة،  ــداَّ ُم الإ�سالم  َعن  اأمَتَنَع  اأِن  بعد  و�سّلم 
على  اأ�سلموا،  قد  قومه،  من  فتياٌن  فعدا  بالمدينة، 
كلبًا ميتًا،  به  بئر وقرنوا  واألقوه في  �سنمه فك�سروه 

فقال: ]الرجز[
ب��������اهلل ل��������ْو ُك�������ْن�������َت اإِل��������ًه��������ا َل���������ْم َت�����ُك�����ْن

اأن��������َت وك����ل����ب َو������س�����َط ِب����ئ����ِر ِف������ي َق�������َرْن
ُثماَّ اأَ�سلَم.

 – َعَراء 139  ال�سُّ ا�سُمُه عمرو من  التخريج: َمن 
اأحد م�سادر معجم  لأّنه  الّن�ّس؛  اأثبتنا  ومنه   ،140

الَمرُزَباِنّي.
ابة 616/4: " اأن�سد له الَمرُزَباِنّي  وجاء في: الإ�سَ

ا اأ�سلم "، واأورد البيتين الرائيين فقط. قوله لماَّ
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]67[
اأبو �صجرة ال�صلمي)8)(

ويقال:عبد  عمرو،  يقال:ا�سمه  الَمرُزَباِنّي:  قال 
ع�سر  بن  ريــاح  بن  قطن  بن  ى  الــُعــزاَّ عبد  بن  اهلل 
القي�س بن بهز بن  بن معي�س بن خفاف بن امرئ 
ى. �سليم، ويقال: هو عمرو بن الحارث بن عبد الُعزاَّ
مخ�سرٌم، كثيُر ال�سعر، وله مع عمر خبر م�سهور.

قال: )59(  ]الطويل[
ي���������ُت ُرم����ِح����ي ِم�����ْن َك���ِت���ْي���َب���ِة َخ���اِل���ٍد وَروَّ

������َرا اأَُع������مَّ اأَْن  َب����ع����َدَه����ا  َلأَرُج�����������و  ���������ي  واإنِّ
واأتى اأبو �سجرة عمر ي�ستحمله،فقال له:مْن اأنَت؟ 
اأ   ! لمّي، فقال: يا عدو نف�سه  اأبو �َسَجَرة ال�سُّ قال:اأنا 
َعَلْيِه  انَحَنى  ُثــماَّ  الَبيَت،  َفــَذَكــَر  القائل؟...،  ل�سَت 
رِة، َفَهَرَب َوَركَب َناقَتُه، َوهَو َيُقوُل: ]الب�سيط[ ِبالدُّ

���ا اأب������و َح���ف�������ضٍ ِب���َن���اِئ���ِل���ِه ����نَّ ع���نَّ َق�����د �����سَ
َوَرُق َل���������ُه  َي�������وًم�������ا  ُم����خ����َت����ب����ط  وُك�����������ّل 

ا�س بن مردا�س يقوُل فيها:  وَلُه ِمن اأَبياٍت ِفي الَعباَّ
]الوافر[

�������ا��������ض َي��������������دبُّ ِل������������َي ال������َم������َن������اَي������ا وع�������بَّ
����س���ح���ِر َذْن��������������ُب  اإلَّ  اأَذَن����������ب����������ُت  وَم����������ا 

ابة 202/7. التخريج: الإ�سَ

]68[
عطية بن عازب بن ُعَفْيف)60(

ب�سري.
ــَعــَراء،فــقــال: كــاَن  ــّي فــي الــ�ــسُّ ــاِن ــرُزَب ــَم ذكـــره ال
جاهليًّا،واأن�سد له �سعًرا في َمْقَتل ح�سن بن حذيفة 

بن بدر.

ابة 510/4. التخريج: الإ�سَ

]69[
العالء بن عقبة)61( 

ذكره الَمرُزَباِنيُّ فقال: كان النبيُّ �سلى اهلل عليِه 
و�سلاَّم يبعثه هو والأرقم )62( في ُدْوِر الأن�سار.

ابة 543/4. التخريج: الإ�سَ

]70[
م�صعر بن كدام بن ظهري الكوّف

قال: )الكامل(
ا����س���ت���ط���ْع���� م������ا  اآدَم  اب����������َن  ي������ا  ِع�������������ضْ 

������������َت, ف����ل���������س����َت ِم�����������ْن ح������ت������ٍف ب������اآي������ْل
ك�����������م ِم��������������ن اأم�������������ي�������������ٍر ق�����������د راأي��������������ت

و����������س���������وق���������ه رح��������������������ُب ال���������م���������ن���������ازْل
اأ������������س�����������ح�����������ْت م�����������ن�����������ازل�����������ُه خ������������الًء

����������������اٍر واآه���������������������������ْل ����������������مَّ ب�����������ع�����������د �����������������سُ
ي  ه ظهير ُيو�سِ وقال يو�سي ابنه، وقد ُرِويْت لجدِّ

ابنه كدام بن ظهير)63(: )الكامل(
��������ي م���ن���ح���ُت���َك ي����ا ك��������داُم ن�����س��ي��ح��ِت��ي اإنَّ

���س��ف��ي��ِق ع���ل���ي���ك  اأٍب  ل����ق����وِل  ف����اح����ف����ْظ 
اأم�������ا ال����م����زاح����ُة وال�������م�������َراُء َف���َدع���ُه���َم���ا

����ِدْي����ِق ِل���������سَ �����اُه�����َم�����ا  اأَْر������سَ ل  ُخ�����ُل�����َق�����اِن 
اإن���������ي ب���ل���وُت���ه���م���ا ف�����ل�����ْم اأَْح������َم������ْدُه������َم������ا

ل�����رف�����ي�����ِق ول  َج�������������������اًرا  ل��������ُم��������ج��������اوٍر 

التخريج: اإكمال تهذيب الكمال 158/11. 

]71[
من�صور النمرّي)64(

النمرّي  اأناَّ  الجاحظ  قول  وي�سدق  الَمرُزَباِنّي: 
اأمير  بــه  يعنى  وهــو  �سعره  فــي  هـــارون  يــذكــر  كــان 
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بن  اأن�سدناه محمد  ما  ال�سالم  عليه  عليًّا  الموؤمنين 
الح�سن بن دريد للّنمري: )65( ]الب�سيط[
ُك���لِّ���ِه���ُم ����ا�����ِض  ال����نَّ ِخ����ي����اُر  �����س����وِل  ال����رَّ اآل 

َه������������اُروُن اهلِل  ��������وِل  َر���������سُ اآِل  وخ������ي������ُر 
َب������َدل اأَب�����ِغ�����ي ب�����ِه  ����ي����ُت ُح���ك���م���َك ل  َر�����سِ

َم�����ق�����ُروُن ِب����ال����َت����وِف����ي����ِق  ُح����ك����َم����َك  ِلأَنَّ 
ديار  باأهل  اأُْوِقَع  لما  ال�سيعّي  اأبا عتيمة  اأن  وروى 
ور  �سيد ِفيهم من�سُ ربيعة اأوَفَدْت ربيعُة وفًدا اإلى الراَّ
اأََمَرُهْم باختيار  النمرّي، فلما �ساروا بباب الر�سيد 
َمْن يدخل عليه منهم، فاختاروا عَدًدا بعد عدٍد، اإلى 
وي�ساأل  النمرّي ليدخال  اأحدهما  اأَِن اختاروا رجلين 
�سعر  منه  ي�سمع  لم  موؤدًبا  النمري  حوائجهما،وكان 
اِحبه  و�سَ ُهَو  َمثَل  ا  فلماَّ ِبِه،  ُعِرَف  ول  ذلك  قبَل  َقّط 
بيَن َيَدي الّر�سيد َقاَل َلُهَما: قول ما تريدان، فاأن�سد 

النمريُّ )66(: ]الب�سيط[
���ي ول ج����زُع ��ي ح�������س���رٌة م���نِّ ت��ن��ق�����سِ م����ا 

قال له الر�سيُد: قل حاجتك وعد عن هذا، فقال:
ي���رت���ج���ُع ل���ي�������ض  ����س�������ب���اًب���ا  ذك��������رت  اإذا 

قوله: اإلى  اأَت��ى  حتى  الق�سيدة  واأن�سده 
��ِه��ُم  ��م��ِر ع�����اذوا ب���اب���ِن َع��مِّ رْك�����ٌب ِم���ن ال��نَّ

ال����َج����َذُع الأزل���������ُم  األ������ج  اإذ  ه���ا����س���ٍم  م����ن 
����وا اإل����ي����ك ب���ق���رَب���ى اأن�������َت َت���ع���ِرُف���َه���ا َم����تُّ

��ل��ُع َل����ُه����ْم ِب���َه���ا ف���ي ����س���ن���اِم ال���َم���ج���ِد ُم��طَّ
وِدَي�����������ٌة اأَ َوال������َم������ع������ُروَف  ال�����م�����َك�����اِرَم  اإنَّ 

َت���ن���َت���ِج���ُع َح�����ي�����ُث  ِم����ن����َه����ا  اهلُل  اأح������لَّ������َك 
َراِف�������ُع�������ُه َف����������اهلُل  ام�����������راأً  َرَف�������ع�������َت  اإَِذا 

�����س��ُع ���ع���َت ِم�����َن الأَق����������َواِم ُم��تَّ وَم�����ْن َو����سَ
��ي ِف�����������َداوؤَُك والأَب������َط������اُل ُم��ع��ل��م��ٌة َن��ف�����سِ

َي������وَم ال����َوَغ����ى, وال���َم���َن���اَي���ا َب��ي��َن��ُه��م ق���رُع

اآخــرهــا، فــقــال لــه: ويــحــك ما  اإلـــى  اأَتـــى  حتى 
الّدياُر  اأُخِرَبِت  الموؤمنين  اأمير  يا  فقال:  حاجتك؟، 
واأُخذِت الأمواُل وهتَك الحرُم، فقال: اكتبوا له بكل 
واحتب�سه  درهــم،  األــف  بثالثين  لُه  واأََمـــَر  يريد،  ما 
عنده  َيــَزْل  ولم  بالكتب،  اأ�سحابه  و�سَخ�َس  عنده، 
يقول ال�سعر فيه حتى ا�ستاأذنه في الن�سراف َفاأَِذَن 

�ِسْيد َقوله:)67( ]المن�سرح[ َل ِبالراَّ َلُه، ُثماَّ اتاَّ�سَ

������اٌء ِم�������ن ال�����ن�����ا������ِض َراِت�������������ٌع َه�����اِم�����ٌل �������سَ

ي����ع����ل����ل����ون ال������ن������ف������و�������َض ِب������ال������َب������اِط������ْل

ت������ق������ت������ل ذري����������������ة ال�������ن�������ب�������ي وت�������رج�������و

ل�����ل�����ق�����ات�����ْل ال�������ج�������ن�������ان  ُخ�����������ُل�����������ود  َن 

م����ا ال�������س���كُّ ع����ن����دي ف����ي ُك����ف����ِر َق���اِت���ل���ِه

ل���ك���ن���ن���ي ق������د اأ��������س�������ّك ف������ي ال�������َخ�������اذْل

فامتع�َس الر�سيُد واأنفذ َمن يقتلُه، َفَوَجَدُه - في 
بِه،  ِلَما  علياًل  اأخرى  وفى  ميًتا،   - الروايات  بع�ِس 
َف�ُسِئَل الر�سول اأْن ل َياأَْثَم به واأَْن َينتظَر موَتُه، َفَفَعَل 

َي، َفَعاَد ِبَخَبِر َمْوِتِه. ولْم يبرح َحتاَّى ُتُوفِّ

وللنمرّي)68( : ]الب�سيط[

َح����قَّ خ�سيِتِه َم���َع���اِدي  اأَخ�����َس��ى  ُك��ن��ُت  ل��و 

ن��ي��ا وَل����ْم َت��َن��ِم َل���ْم َت�����س��ُم َع��ي��ن��ي اإل���ى ال��دُّ

ي����ن ُم��ح��َت��َب��ٌل ل��ك��ن��ن��ي َع����ن ِط�������اَلِب ال����دِّ

وال��ع��ل��ُم ِم��ث��ُل ال��ِغ��َن��ى وال��َج��ْه��ُل ك��ال��َع��َدِم

�����َواِده�����ُم ي����ح����اول����ون دخ�����ول�����ي ف�����ي ������سَ

����دٍع َغ����ي����ِر ُم��ل��ت��ئ��ِم ل���ق���د اأط������اُف������وا ِب���������سَ

م���ا ي��غ��ل��ب��ون ال��ن�����س��ارى وال���ي���ه���وَد على

��َن��ِم ل��ل�����سَّ ����اِد  ال����ُع����بَّ ال����ُق����ُل����وِب ول  ُح������بِّ 



اآفاق الثقافة والتراث

تكملُة
ة  ) تتمَّ
ُمعَجم 

َعَراء  ال�شُّ
للمرزبانّي (

57

ى 188-186/1. التخريج: اأمالي المرت�سَ

]72[
نزيع بن �صليمان احلنفّي

�ساعر ذكرُه الَمرُزَباِنّي.
التخريج: اإكمال الإكمال 263/1.

]73[
ن�صر بن عا�صم الليثي الب�صري)69(

َعَراء: وقال الَمرُزَباِنّي في ُمعَجم ال�سُّ
كان فقيهًا عالمًا بالعربية، قراأ القراآن على اأبي 
طالب،  اأبي  بن  علّي  على  قراأ  الأ�سود  واأبو  الأ�سود، 
وكان ُي�سِند اإلى عليِّ بن اأبي طالب عليِه ال�ّسالم في 
ي �سنة ت�سع وثمانين للهجرة في  القراآن والنحو، وتوفِّ
اأخذ  م:  �سالاَّ ابن  وقال  الملك،  عبد  بن  الوليد  اأيام 
 ، ن�سر بن عا�سم النحَو عن يحيى بن َيعُمر الَعدوانيِّ
اأبو  عنه  اأخــَذ  غيره:  وقــال  العربية،  في  كتاٌب  ولــه 
الخوارج،  راأي  والنا�س، وكاَن على  العالِء  عمرو بن 

ثم تركهم، وقال: ]الكامل[
ُق�������وا ف������ارق������ُت ن�����ج�����دَة وال������ذي������َن َت�������َزرَّ

اِب �����ي�����َع�����َة ال������ك������ذَّ ب�����ي�����ر و������سِ واب����������َن ال�����زُّ
���ي���ن ق����د ف���ارق���ُت���ه���م وَه����������َوى ال���ن���ج���اريِّ

�����ر ال�������ُم�������رت�������اِب وع�����ط�����ي�����ة ال�����م�����ت�����َج�����بِّ
ت���خ���ّي���روا ال�����ذي�����ن  الأُْذن  ����ف����ر  وال���������سّ

ب������ك������ت������اِب ول  َن����������ق����������ٍد  ب����������ال  دن��������ي��������ا 
)عبارة:   ،381/10 التهذيب  تهذيب  التخريج: 
"كان على راأي الخوارج" والبيت الأول منه فقط(.  

]74[
ن�صرة بن اأكثم

ذلك  ذكَر  المبهمة)70(،  وال�ساد  بالباء  وُيقال: 
الَمرُزَباِنّي.

التخريج: الإكمال لبن ماكول 329/1.

]7([
ه�صام بن عروة بن الزبري

اأن�سد له المرزباني يرثي اأباُه. قال: )الوافر(
يَب فاأم�َسى عروَة الخيِر قد اأُ�سِ

وِد َتحَت َرْم�ٍس وَجنَدٍل َمن�سُ
َب عنهم �سهدوا موتهم وُغيِّ

لْهَف نف�ِسي عليِه ِمن َمفقوِد
عيِف رحيًما كاَن بالجاِر وال�ساَّ

وثماًل للجائِع الَمجهوِد
التخريج: اإكمال تهذيب الكمال 150/12.)71( 

الحوا�سي

ترجمُتُه في: الفهر�ست 146، تاريخ مدينة ال�سالم بغداد   .1
227/4 - 229، وفيات الأعيان 4/ 354، معجم الأُدباء 
ميزان   ،27/  3 غبر  َمــْن  خبر  فــي  العبر   ،268  /  18
ل�سان  235؛   /4 بالوفيات  الــوافــي   ،114  /3 العــتــدال 

الميزان 5/ 326، الأعالم 6 /319.
الفهر�ست 134.  .2

اج الن�سُّ الآتي:  َعَراء 320 بتحقيق فراَّ جاء في: ُمعَجم ال�سُّ  .3
" يريد: قواعد.. بن يحيى بن خالد. فان كنت دعيا اإلى 

ذا ا�سطرار ".
 390  /1 ــعــراء  الــ�ــسّ معجم  فــي  الــعــبــارة  �ــســواب  قــلــُت:   

)بتحقيقنا(:
" يريد قوله في محمد بن يحيى بن خالد:  

م�����ي�����ٍت ك������ل������ح������م  اإّل  ك���������ن���������َت  م����������ا 
دع��������������ا اإل�����������������ى اأك������������ل������������ِه ا��������س�������ط�������رار

اأ�سماء  فــي  الكمال  تهذيب  )اإكــمــال  كتاب  منها   )4(  .4
726هــــ(،  )ت  قليج  بــن  مغلطاي  للحافظ   ــرجــال(  ال
و)الإِ�سابة( لبن حجر، و )منح المدح( لبن �سّيد الّنا�س 
الأخير  الكتاب  محّققَة  اأناَّ  الطريف  ومن  732هـــ(،  )ت 
ال�سعراء(  )معجم  اإلــى  ترجع  لم  حمزة  و�سال  عّفت 
وَقد  عليه،  ن�ساَّ  الموؤّلف  اأناَّ  من  الّرغم  على  للمرزباني 
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َوَقَعْت في اأوهام في اإثبات ن�سو�ِس الكتاب !
بن  غطيف  ترجمة  ال�سعراء"،  معجم  "تتمة  في  قلُت:   
حارثة بن ِح�سل الكالبي 201 رجعنا الى الإ�سابة، وفيه: 
 – وقفُت  وقد   ،" �سعًرا  له  واأن�سد  المرزباني...  " ذكره 
بعد ذلك - على الأبيات في: الوافي بالوفيات 625/23، 

وهي: 
���ح���ي���ِح وم����اِل����ِه ي����ا ح�������س���رت���يَّ ع���ل���ى ال�������سّ

���ي���ري ب�����ِه ف����ي ُك������لِّ ن���ج���ٍد وُم����ع����رِق  و����سَ
وم���ال���ٍك ���ٍل  ِح�������سْ اأولِد  ف����ي  ك���ن���ُت  ف���ل���و 

ُم��ط��ل��ِق غ���ي���َر  ع���ان���ًي���ا  ���ح���ي���ِح  ال�������سّ لأِب 
ول������ك������ْن راأي�������������ُت ُك����������لَّ ج����������اٍر ُم������ج������اوٍر

ي����زِل����ِق ال�����ِع�����زِّ  ذو  ُي�����ح�����ّرك�����ُه  م�����ا  م����َت����ى 
ترجمته وخبره في: الأغاني 220/8-221، تاج العرو�س   .5

)�سوج(.
و�سدر  الجاهلية  في  واأ�سعارها  اأخبارها  �سّبة؛  قبيلة   .6

الإ�سالم 179.
يء. الَوِزيُم: ِقَطُع اللحم والواِزمُة الفاعلة لل�ساَّ  .7

و�سدر  الجاهلية  في  واأ�سعارها  اأخبارها  �سّبة؛  قبيلة   .8
الإ�سالم 180.

 ،226/2 واأخبارها  قري�س  ن�سب  جمهرة  في:  ترجمُتُه   .9
البداية والنهاية 146/7.

بن  عطارد  ترجمة:  210/1؛  َعَراء  ال�سُّ ُمعَجم  في  جاء   .10
ل: حاجب؛ بيتان، الأواَّ

ف�سلنا ال���ن���ا����ض  ي���ع���رف  ك��ي��م��ا  اأت���ي���ن���اك 
ال��م��وا���س��ِم اح��ت�����س��ار  اج��ت��م��ع��وا وق���ت  اإذا 

... وتروى لالأقرع بن حاب�س ".  
اأّن  ــوؤّكــد  ُي ــا  ِمــماَّ العجز،  روايـــة  فــي  وُيــالحــظ الخــتــالف   

ة. الَمرُزَباِنياَّ اأفردُه بترجمة خا�ساَّ
وُينظر: معرفة ال�سحابة 336/1، �سمط النجوم العوالي   

.15/2
ترجمتُه في: منح الِمدح 47 - 48.  .11

البلدان  النجير: ح�سن باليمن قرب ح�سرموت. معجم   .12
)النجير(.

منح الِمدح 48.  .13
منح الِمدح 48 - 49.  .14

وفيِه   ،225 َعَراء  ال�سُّ األقاب  في  المذاكرة  في:  ترجمُتُه   .15
ُقُه. ثالثة اأ�سطار من الّرجز، ولم ُيترجم لُه ُمحقِّ

ربيع الأبرار 384/4.  .16
 ،331/6 الطبري  تاريخ  في:  ترجمُتُه  81هـ.  �سنة  ي  توفِّ  .17
والده  وا�سم   ،44/2 الأعــالم   ،84/10 بالوفيات  الوافي 

فيها: )ورقاء(.
المنتبه  تب�سير  والمختلف،  الموؤتلف  فــي:  ترجمُتُه   .18

.1492/4
ما بين الع�سادتين من: الموؤتلف والمختلف.  .19

الحمدونية  التذكرة   ،92 الحما�سة  ديــوان  �سرح  في:  لُه   .20
43/5، زهر الأكم 161/1، وللَبْخَتِرّي ْبِن اْلُمِغيَرِة بِن اأبي 

ْفَرة في: الحما�سة المغربية 1355-1354/2.  �سُ
ترجمُتُه في: اإكمال الإكمال 270/1.  .21

التهذيب  تقريب   ،509/1 التهذيب  تهذيب  في:  ترجمُتُه   .22
.112/1

ترجمُتُه في: الموؤتلف والمختلف 87، ومنه اأوردنا ن�سبُه.       .23
وهما ل�سنان بن عباد الي�سكري في: الحما�سة )ع�سيالن(   .24

رقم 270. 
ة. البيت للفرزدق، ديوانه 847، وفيه الق�ساَّ  .25

عة لنويرة بن �سقيق المازنّي في: تعليق من  وهو من مقطاَّ  
اأمالي ابن دريد 143، التذكرة الحمدونّية 231/2.

ترجمُتُه في: تاريخ بغداد 152/7، وفيات العيان 472/1   .26
�سذرات   ،404/1 الجنان  مراآة   ،298/1 العبر   ،475  -

الذهب 311/1. 
ما بين الع�سادتين زيادة �سرورية لي�ستقيم الوزن.  .27

في الأ�سل )ما(، ول ي�ستقيم بها الوزن، ولعّل ال�سواب ما   .28
اأثبتناُه.

حديث: )عليك ال�سالم تحية الموتى( في: �سنن اأبي داود   .29
774/2، �سبل الهَدى 522/9.  

ن�سب قري�س  ن�سب قري�س 32- 33، جمهرة  الأبيات في:   .30
في  التبيين   ،44/12 الأغــانــي  الأخــيــر،  عــدا   ،129  /2

اأن�ساب القر�سيين 136.
تاريخ  الأغاني 45/12،  في:  ترجمته  �سنة 141هـ.  توفي   .31
تهذيب   ،57  /3 والتعديل  الجرح   ،388  /2 البخاري 
تقريب   ،341  /2 التهذيب  تهذيب   ،383  /6 الكمال 

التهذيب برقم 1326.
الخيل  اأن�ساب   ،33 الخيل  اأ�سماء  في  الحلبة  في:  البيت   .32
36، نثر الدر 265/6؛ ل�سان العرب )حزم( 863/2، تاج 

العرو�س )حزم( 479/31.
ال�سيرة النبوية لبن كثير 49/1، الرو�س الأُُنف 146/1.       .33
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الورد  بن  بن عروة  بن خالد  ليزيد  الأبرار 412/1  ربيع   .34
العب�سي. 

الأعالم 303/2. لُه ق�سيدة لِمياَّة في: المف�سليات 404،   .35
ورائياَّة في: العقد الفريد 26/6.  

والتكملة  الــذيــل  فــي:  الخفاجي  الــخــزرج  بــن  للحارث   .36
وال�سلة 507/1؛ ل�سان العرب 4161/6.

والأول فقط من غير عزو في: الفرق لل�سج�ستاني 258،   
تهذيب اللغة 228/5، مجمل اللغة 890/1، مقايي�س اللغة 
والمحيط  المحكم   ،850/2  ،349/1 ال�سحاح   ،7/6
 ،461/4  ،294/2 المخ�س�س   ،193/8  ،87/4 الأعظم 

المف�سل في �سنعة الإعراب 208/1.  
" وقال ابن بري هذا الَبيُت  في: ل�سان العرب )ع�سا(:   .37

ه ال�سلمي ويقال ل�ُسَلْيم بن ُثماَمة الَحَنفي ". لعبِد َربِّ
481؛  ال�ستقاق  في:  البارقّي  حمار  بن  لمعّقر  والبيت   
لقيط  بن  الربعي  بن  ولم�سر�س  )نــوى(،  العرب  ل�سان 

الأ�سدّي في: البيان والتبيين 40/3.     
ال�سيرة النبوية لبن كثير 374/1، 177/4، �سبل الهدى   .38

216/2، 346/6، 458/9، الخ�سائ�س الكبرى 51/2. 
 ،167 ديــوانــه  ملحق  فــي:  مــردا�ــس  بن  للعبا�س  والبيت   
)ثعلب(  العرب  ل�سان  في:  الغفاري  ذر  اأبي  اأو  وللعبا�س 

.237/1
اإبراهيم  بن  محمد  من�سور  اأبــي  ب�سيغة:  ا�سُمُه  َوَرَد   .39
ف�ساًل   ،429  -  428/1 َعَراء  ال�سُّ ُمعَجم  في:  الباخرزّي 
الباخرزّي )ت 467هـ(  اأوردها  التي  اأعاله  الت�سمية  عن 
واأثارِت ا�ستغرابه )دمية الق�سر 1209/2(، وكذلك ورَد 
الوافي   ،136  –  135 المحمدون  في:  الثانية  بال�سيغة 
اأمينان(  )ناقالن  الكتابين  فا  وموؤلِّ  ،340/1 بالوفيات 
تتمة  وُينظر:   ،!! يذكرانه  ل  هما  لكناَّ الَمرُزَباِنّي  لكتاب 

اليتيمة 235/1.
الكبرى  الطبقات   ،154/4 الكبير  التاريخ  في:  ترجمتُه   .40
الكمال  تهذيب   ،390/3 التهذيب  تهذيب   ،447/5
والإر�ساد  الهداية   ،228/1 التهذيب  تقريب   ،190  /10

.341/1
نور  في   ،379  –  378/2 الأعيان  وفيات  في:  ترجمتُه   .41
 ،30/2 الــرواة  اإنباه   ،77/9 بغداد  تاريخ   ،104 القب�س 
تهذيب التهذيب 4/ 3، غاية النهاية 1/ 305، بغية الوعاة 

.254
مراَّ تخريج البيتين.  .42

والتبيين  البيان  ترجمته في: طبقات خليفة 217، 220،   .43

 ،80  /6 الإ�سالم  تاريخ   ،76  /  2 الرواة  اإنباه   ،363  /1
تهذيب التهذيب 4 / 310، تهذيب الكمال 373/12.     

ترجمته في: عيون الأثر 150/2.  .44
الأ�سطار في: الكتفاء 164/2، �سبل الهدى 116/5.  .45

 ،308/4 الإ�سابة   ،241/5 الكبير  التاريخ  في:  ترجمته   .46
الثقات 252/3، الجرح والتعديل 238/5.

لُه في: تعجيل المنفعة 799/1. والأول والأخير لذباَّاب بن   .47
الحارث في: �سبل الهَدى 211/2، 336/6.
ُينظر عنه: تاريخ دم�سق 179/34 - 181.  .48

ترجمتُه في: حلية الأولياء 98/1، �سفة ال�سفوة 135/1،   .49
الإ�سابة 290/4، الأعالم 321/3. 

مة من  تاريخ مدينة دم�سق 146/5، وهو لدريد ابن ال�سّ  .50
ق�سيدة طويلة م�سهورة في: ديوانه )البقاعي( 50، )عبد 

الر�سول( 69. 
ترجمُتُه في: جمهرة اأن�ساب العرب 176، الإكمال 3/1-  .51

 ،5/30 بالوفيات  الــوافــي   ،35-34/1 الغابة  اأ�سد   ،4
الأعالم 4 /100.

ترجمُتُه في: معجم الأدباء 1573/4، الأعالم 4 /190،   .52
معجم الموؤلفين 6 / 236.

ترجمُتُه في: الأعالم 4 /193.   .53
في الأ�سل: " قبل "، وهو خطاأ، وال�سواب ما اأثبتناُه.    .54

اإنباه الرواة 285/2، بغية  ترجمُتُه في: الوافي بالوفيات   .55
الوعاة 172/2، نزهة الألباء 124. 

الأّول والثاني فقط في: محا�سرات الأدباء 429/4.   .56
ترجمُتُه في: المحّبر 304، المغازي 264 - 268، جمهرة   .57
اأن�ساب العرب 359، اأ�سد الغابة 206/4 - 208، الأعالم 

.75/5
جمهرة   ،284 المخطوطات  نوادر  في:  واأخبارُه  ترجمته   .58
ابة 168/3، وفيه: " �سليم بن  اأن�ساب العرب 261، الإ�سَ

عبد العزيز "؛ خطاأ، الأعالم 119/3.     
الكامل   ،320 قري�س  ن�سب   /  266/3 الطبري  تــاريــخ   .59

53/2، زهر الأكم 224/3.
ُينظر عنه: ال�سيرة النبوية 694/4، �سبل الهدى والر�ساد   .60

.388/11
والتعديل  الجرح   ،519/6 الكبير  التاريخ  في:  ترجمته   .61

.359/6
اأ�سد ابن عبد اهلل  اأبي الأرقم عبد مناف بن  الأرقم بن   .62
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الإ�سالم،  اإلى  ال�سابقين  من  وكان  المخزومي،  عمر  بن 
هاجر و�سهد بدًرا وما بعدها، توفي �سنة ثالث وخم�سين. 

�سُبل الهدى 377/11.
النبالء  اأعــالم  �سير   ،111 المقال  ف�سل   ،15 المو�سى   .63

 .170/7
وفي: تهذيب اإكمال الإكمال: "فاحفْظ ابن عتيك �سفيق"،   

خطاأ. ورواية الثالث " اإني تكونهما... لمجاور حازٍم
ال�سعراء  وال�سعراء 863/2، طبقات  ال�سعر  ترجمته في:   .64
 ،73/15 ال�سالم  مدينة  تاريخ   ،97/13 الأغاني   ،241

فوات الوفيات 164/4. 
�سعر من�سور النمرّي 203.  .65

�سعر من�سور النمرّي 162- 164، من ق�سيدة طويلة تقع   .66
في �سبعين بيًتا.

�سعر من�سور النمرّي 195.  .67

�سعر من�سور النمرّي 202.  .68
تقريب   ،349  –  348/29 الكمال  تهذيب  في:  ترجمُتُه   .69
 8 الأعالم  والتعديل 8/ 464،  الجرح  التهذيب 560/1، 

.24/
اأي: ب�سرة ون�سرة.  .70

الم�س��ادر والمراجع
- اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة: عّز الدين اأبو الح�سن علّي 
اإبراهيم  محمد  تحقيق  630هـ(،  )ت  الأثير  بن  محمد  ابن 
د اأحمد عا�سور ومحمود عبد الوهاب فايد، دار  البنا ومحماَّ

ال�سعب، القاهرة، 1393هـ/1973م.
حجر  بــن  علي  بــن  اأحــمــد  ال�سحابة:  تمييز  فــي  الإ�ــســابــة   -
علي  تحقيق  852هـ(،  )ت  ال�سافعّي  الع�سقالنّي  الف�سل  اأبو 

محمد البجاوّي، دار الجيل، بيروت، 1412هـ.
ــّي بــن الــحــ�ــســيــن الأ�ــســفــهــانــّي  - الأغـــانـــي: اأبــــو الــفــرح عــل
بيروت،  ا�س، دار �سادر،  َعباَّ اإح�سان  َتحِقيق د.  )ت356هـ(، 

1425هـ/2004م.
- الكتفاء بما ت�سمنه من مغازي ر�سول اهلل والثالثة الخلفاء: 
اأبو الربيع �سليمان بن مو�سى بن ح�ّسان الكالعي الأندل�سّي 
)ت 643هـ(، تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين علي، 

عالم الكتب، بيروت، 1417هـ.
- اإكمال تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال: عالء الدين مغلطاي 
ابن قليج بن عبد اهلل البكرجّي الحنفي )ت 762هـ(، تحقيق 
الحديثة  الفاروق  اإبراهيم،  بن  اأ�سامة  و  محمد  بن  عــادل 

للطباعة والن�سر، القاهرة، 2000م. 
في  والمختلف  الموؤتلف  عــن  ــاب  ــي الرت رفــع  فــي  الإكــمــال   -
بن ماكول  اأبي ن�سر  بن  والكَنى: علّي بن هبة اهلل  الأ�سماء 

)ت475هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ.
اأبو المنذر  اأن�ساب الخيل في الجاهلية والإ�سالم واأخبارها:   -
الكلبي  ب�سر  ابن  ال�سائب  بن  الن�سر  اأبي  محمد  بن  ه�سام 
)ت 204هـ(، تحقيق د. حاتم �سالح ال�سامن، دار الب�سائر، 

دم�سق، 1423 هـ /2003م.
ـــوعـــاة: جـــالل الــديــن عــبــد الــرحــمــن الــ�ــســيــوطــّي  - بــغــيــة ال
القاهرة،  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  محمد  تحقيق  )ت911هـ(، 

1384هـ/1964م.
- تاج العرو�س: محمد مرت�سى الزبيدّي )ت 1205هـ(، تحقيق 
م�سطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، 1409هـ/1989م.

اهلل  هبة  بن  الح�سن  بن  علي  القا�سم  ــو  اأب دم�سق:  تاريخ   -
المعروف بابن ع�ساكر )ت 571هـ(، تحقيق عمرو بن غرامة 
بيروت،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  العمروي، 

1415هـ / 1995م.
- تاريخ مدينة ال�سالم بغداد: اأحمد بن علي الخطيب البغدادي 
ه،وعّلق عليه د. ب�ّسار عّواد  )ت 463هـ(، حّققُه و�سبَط ن�سّ

معروف، دار الغرب الإ�سالمّي، 1422هـ/2001م.
- التاريخ الكبير: محمد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن المغيرة 
البخاري الجعفّي )ت 256هـ(، تحقيق ال�سيد ها�سم الندوّي، 

دار الفكر.
ابن  اهلل  عبد  الدين  موفق  القر�سيين:  اأن�ساب  في  التبيين   -
قُه  حقاَّ 620هـــ(،  )ت  المقد�سي  قدامة  بن  محمد  بن  اأحمد 
العراقي،  العلمي  المجمع  الدليمي،  نايف  وعلاَّق عليه محمد 

1402هـ/1982م.
الدين  �سم�س  ال�سريفة:  المدينة  تاريخ  في  اللطيفة  التحفة   -
عثمان  بن  بكر  اأبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد 
بيروت،  العلمية،  الكتب  ال�سخاوّي )ت 902هـ(،  ابن محمد 

1414هـ/1993م.
ابن  محمد  بــن  الكريم  عبد  قــزويــن:  اأخــبــار  فــي  التدوين   -
ال�سيخ عزيز اهلل  القزوينّي )ت 623هـ(، ت�سحيح  الرافعي 

العطاردي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ/1987م.
- التذكرة الحمدونية: محّمد بن الح�سن بن محّمد بن علّي بن 
حمدون )ت 562هـ(، تحقيق د. اإح�سان عبا�س، دار �سادر، 

بيروت، 1996م.
اِقَطُة ِمْن ِكَتاِب اإِْكَمال َتْهِذيَب الَكَمال لُمْغَلَطاي  - التاَّراِجُم ال�ساَّ
البكجري  اهلل  عبد  بــن  قليج  بــن  مغلطاي  ــوع(:  ــْطــُب )الــَم
وَدَرا�َسة  تحقيق  762هـــ(،  )ت  الحنفّي  الحكري  الم�سري 
 –  1424 )لــعــام  الماج�ستير  ــة  ــَل ــْرَح َم ــات  ــَب ــاِل َوَط ب  ـــالاَّ ُط
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للن�سر  المحدث  دار  َوالَحِدْيث،  ْف�ِسْير  التاَّ �ُسْعَبة  1425هـــ( 
والتوزيع، جامعة الملك �سعود، 1426هـ.

ابن  اهلل  عبد  بن  الح�سن  اأحمد  اأبو  المحدثين:  ت�سحيفات   -
اإ�سماعيل الع�سكري )ت 382هـ(، درا�سة وتحقيق  �سعيد بن 
القاهرة،  الحديثة،  العربية  المطبعة  ميرة،  اأحمد  محمود 

1402هـ.
الدين  �سهاب  الأربعة:  الأئمة  رجال  بزوائد  المنفعة  تعجيل   -
ال�سافعّي )ت 852هـ(،  الع�سقالني  بّن علي بن حجر  اأحمد 
العربّي،  الكتاب  دار  الحق،  اإمــداد  اهلل  اإكــرام  د.  تحقيق 

بيروت.
- تعليق من اأمالي ابن دريد: اأبو بكر محمد بن الح�سن بن دريد 
ال�سنو�سي،  م�سطفى  ال�سيد  تحقيق  321هـــ(،  )ت  الأزدي 
 ،1 ط  الكويت،  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�س 

1401 هـ/ 1984م.
يو�سف  اأبو  الدين  الرجال: جمال  اأ�سماء  في  الكمال  تهذيب   -
ّي )ت 742هـ(، تحقيق د. ب�سار عواد معروف، موؤ�س�سة  المزِّ

الر�سالة، ط 4، 1406هـ / 1985م.
الــهــروّي  الأزهـــــري  بــن  اأحــمــد  بــن  الــلــغــة: محمد  تــهــذيــب   -
)ت370هـ(، تحقيق محمد عو�س مرعب، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت، 2001م.
َحَجر  بن  علّي  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  التهذيب:  تهذيب   -
والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  852هـــــ(،  )ت  الَع�سقالِنّي 

والتوزيع، 1404هـ / 1984م.
- تو�سيح الم�ستبه في �سبط اأ�سماء الرواة واأن�َسابهم واألقابهم 
وكناهم: �سم�س الدين محمد بن عبد اهلل بن محمد القي�سي 
موؤ�س�سة  العرق�سو�سي،  نعيم  محمد  تحقيق  الدم�سقي، 

الر�سالة، بيروت، 1993م.
بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  اأبــو  والتعديل:  الجرح   -
الرازّي )ت 327هـ(،  الحنظلّي  التميمّي  المنذر  بن  اإدري�س 
1271هـــ/  الدكن،  اآبــاد  حيدر  العثمانية،  المعارف  دائــرة 

1952م.
القر�سّي  بّكار  بن  الزبير  واأخبارها:  قري�س  ن�سب  جمهرة   -
واأثبَت  تتّمتُه  و�سنع  له  وقّدم  حّققُه  256هـــ(،  )ت  بيرّي  الزُّ
اخ، دار الكتب العلمّية، بيروت،  فهار�سه د. عبا�س هاني الجراَّ

2010م.
الم�سهورة في الجاهلية والإ�سالم:  اأ�سماء الخيل  - الحلبة في 
محمد بن علي بن كامل ال�ساحبي التاجّي )ت بعد 677هـ(، 

تحقيق د. حاتم ال�سامن.
عبد  د.  تحقيق  321هـــ(،  )ت  الّطائي  ام  تماَّ اأبو  الحما�سة:   -
�سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  ع�سيالن،  الرحيم  عبد  اهلل 

الإ�سالمية، 1401هـ/1981م.

بكر  اأبــي  الرحمن  عبد  الدين  جالل  الكبرى:  الخ�سائ�س   -
ال�سيوطي )ت 911هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ 

/ 1985م.
دار  الر�سول،  عبد  عمر  د.  تحقيق  ال�سّمة،  بن  دريد  ديوان   -

المعارف، القاهرة، 1985م.
- ديوان دريد بن ال�سّمة الج�سمّي، جمع وتحقيق و�سرح محمد 

خير البقاعّي، دار قتيبة، دم�سق، 1401هـ/1981م.
يحَيى  د.  وحّققُه  ال�ّسلمّي، جمعُه  بن مردا�س  العّبا�س  ديوان   -

الجبورّي، موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1421هـ/1991م.
ال�ساوّي،  دار  مطبعة  ال�ساوي،  تحقيق  الــفــرزدق،  ديــوان   -

القاهرة، 1936م.
عمر  تبن  محمود  اهلل  جار  الأخبار:  ون�سو�ُس  الأبــرار  ربيُع   -
ا،  مهناَّ علّي  الأمير  عبد  َتحِقيق  538هـــ(،  )ت  الزمخ�سرّي 

موؤ�س�سة الأعلمي، بيروت، 1412ه/1992م.
الُيو�سّي  - زهر الأكم في الأمثال والحكم: الح�سن بن م�سعود 
دار  الأخ�سر،  ومحمد  حجي  محمد  تحقيق  1102هـــ(،  )ت 

الثقافة، المغرب، 1981م.
ف�سائله  وذكر  العباد  خير  �سيرة  في  والر�ساد  الهدى  �سبل   -
محمد  والمعاد:  المبداأ  في  واأحواله  واأفعاله  نبوته  واأعــالم 
وتعليق  ال�سامّي )ت 942هـ(، تحقيق  ال�سالحّي  يو�سف  ابن 
ال�سيخ عادل اأحمد عبد الموجود وال�سيخ علّي محمد معو�س، 

دار الكتب العلمية، بيروت، 1414هـ/ 1993م. 
- �سمط النجوم العوالي في اأنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك 
ابن ح�سين بن عبد الملك الع�سامي المكي )ت 1111هـ(، 
تحقيق عادل اأحمد عبد الموجود و علي محمد معو�س، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419هـ/ 1998م.
ال�سج�ستاني  داود  اأبو  الأ�سعث  بن  �سليمان  داوؤود:  اأبي  �سنن   -
الأزدي، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، 

القاهرة.
المغازي  فنون  في  ــر  الأث عيون  الم�سمى  النبوية؛  ال�سيرة   -
�سيد  بن  يحيى  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  وال�سير:  وال�سمائل 
والن�سر،  للطباعة  الدين  عز  موؤ�س�سة  734هـــ(،  )ت  النا�س 

بيروت، 1406هـ / 1986م.
عبد  د.  ــة  ــس ودرا� وتحقيق  جمع  الــنــمــرّي،  من�سور  �سعر   -
القاهرة،  الآداب،  مكتبة  الهادي،  عبد  م�سطَفى  الحفيظ 

1424هـ/2003م.
- ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية: اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن 
عبد  اأحمد  تحقيق  393هـ(،  )ت  الفارابّي  الجوهري  حماد 
هـ  بيروت، ط 4، 1407  للماليين،  العلم  دار  الغفور عطار، 

/1987م.
- الطبقات الكبرى: محمد بن �سعد بن منيع الب�سري الزهري 
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)ت 230هـ(، تحقيق د. اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بيروت، 
1968م.

- طبقات الن�سابين: بكر بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن 
بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد )ت 1429هـ(، 

دار الر�سد، الريا�س، ط 1، 1407 هـ / 1987م.
الأندل�سي  ربــه  عبد  بــن  محمد  بــن  اأحــمــد  الفريد:  العقد   -

)ت328هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ.
الج�سمي  عثمان  بــن  محمد  بــن  �سهل  حــاتــم  اأبـــو  الــفــرق:   -
ال�سج�ستانّي )ت 248هـ(، تحقيق د. حاتم �سالح ال�سامن، 

مجلة المجمع العلمي العراقي، مج 37، 1406هـ / 1986م.
نحو  )ت  النديم  ـــوراق  ال اإ�ــســحــاق  بــن  محمد  الفهر�ست:   -

385هـ(، تحقيق ر�سا تجدد، طهران، 1971م.
- قبيلة �سّبة؛ اأخبارها واأ�سعارها في الجاهلية و�سدر الإ�سالم: 
جمع وتحقيق ودرا�سة د. عبد اللطيف حمودي الطائّي، دار 

الكتب العلمّية، بيروت،2009م.
واألقابهم  وكناهم  ال�سعراء  اأ�سماء  في  والمختلف  الموؤتلف   -
ب�سر  ابن  الح�سن  القا�سم  اأبــو  �سعرهم:  وبع�س  واأن�سابهم 
الآمدي )ت 370هـ(، تحقيق ف. كرنكو، دار الجيل، بيروت، 

1411هـ /1991م.
الرازّي  القزويني  زكريا  بن  فار�س  بن  اأحمد  اللغة:  مجمل   -
�سلطان،  المح�سن  وتحقيق زهير عبد  درا�سة  )ت 395هـ(، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بيروت، 1406هـ / 1986م.
الراغب  والبلغاء:  َعَراء  ال�سُّ ومحاورات  الأدبــاء  محا�سرات   -
الحميد  عبد  ريا�س  د.  تحقيق  502هــــ(،  )ت  الأ�سبهاني 

مراد، دار �سادر، بيروت، 2004م.
- المخ�س�س: اأبو الح�سن علي بن اإ�سماعيل بن �ِسيَده الُمر�سّي 
)ت 458هـ(، تحقيق خليل اإبراهم جفال، دار اإحياء التراث 

العربي، بيروت، 1417هـ/ 1996م.

الن�ّسابي  اإبراهيم  بن  اأ�سعد  َعَراء:  ال�سُّ األقاب  في  المذاكرة   -
الثقافية  ال�سوؤون  دار  العا�سور،  �ساكر  تحقيق  657هـ(،  )ت 

العامة، بغداد 1989م، دم�سق، 2006م. 
تحقيق  626هــــــ(،  )ت  الــحــمــوي  يــاقــوت  ـــــاء:  الأدب معجم   - 

د. اإح�سان عّبا�س، دار الغرب الإ�سالمّي، بيروت، 1993م.
- معجم مقايي�س اللغة: اأبو الح�سين اأحمد بن فار�س بن زكريا، 
بيروت،  الفكر،  دار  هـــارون،  محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق 

1399هـ /1979م.
اأحمد  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  نعيم  اأبــو  ال�سحابة:  معرفة   -
اإ�سحاق بن مو�سى بن مهران الأ�سبهانّي )ت 430هـ(،  ابن 
للن�سر،  الــوطــن  دار  الــعــزازي،  يو�سف  بــن  عـــادل  تحقيق 

الريا�س، 1419هـ / 1998م.
القا�سم محمود بن عمرو  اأبو  الإعراب:  المف�سل في �سنعة   -
ابن اأحمد الزمخ�سرّي )ت 538هـ(، تحقيق د. علي بو ملحم، 

مكتبة الهالل، بيروت، ط 1، 1993م.
الأ�سدية: هبة اهلل بن  الملوك  اأخبار  المزيدية في  المناقب   -
علّي بن نما الحّلّي، تحقيق د. �سالح مو�َسى درادكة ومحمد 
الر�سالة  مكتبة  الأردنــّيــة،  الجامعة  خري�سات،  القادر  عبد 

ان، 1984م. الحديثة، عماَّ
- نثر الدر في المحا�سرات: من�سور بن الح�سين الرازّي الآبّي 
)ت 421هـ(، خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1424هـ/2004م.
اأحمد  وال�سداد:  الثقة  اأهــل  معرفة  في  والإر�ــســاد  الهداية   -
الكالباذّي  البخاري  الح�سن  بن  الح�سين  بن  محمد  بن 
الليثي، دار المعرفة، بيروت،  )ت398هـ(، تحقيق عبد اهلل 

1407هـ.
764هـــ(،  )ت  فدّي  ال�سّ اأيبك  بن  خليل  بالوفيات:  الوافي   -
لالأبحاث  الألماني  المعهد  غرونكه،  مونيكا  باعتناء   ،30 ج 

ال�سرقياَّة، بيروت، 2010م.
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محطات تمكي�س القوافل بين م�شر وبالد ال�شام
فترة الحروب ال�سليبية

د. اأحمد اإبراهيم ال�صيفي
القاهرة - م�سر 

ينطق موروثنا ال�سعبي " اإي�ض جمع ال�سامي على الم�سري")1( كدللة على اجتماع متناق�سين؛ 
ول غرابة في ذلك فحينما يجد كل طرف �سالته لدي الطرف الآخر, ليجد بًدا من اأن يجتمع 
الآخر.  منهما  كُلُ  وي�سبع  يكمل  حتى  ال�سام  وبالد  م�سر  من  كُلُ  تقاربت  ولهذا  نقي�سه؛  مع 
والب�سائع  ال�سلع  من  العديد  حملت  التي  القوافل  ول�سيما  البلدين؛  بين  التجارة  فان�سابت 
وتنظيمها  عليها  الحفاظ  وال�سالطين  الحكام  حاول  لأهميتها  ونتيجة  والكمالية,  ال�سرورية 
ا�ستجالء  اإلى  البحث  هذا  ويهدف  الجمركية.  المراكز  اإقامة  ذلك  اإلى  الو�سائل  اإحدى  وكانت 
طبيعة ال�سيا�سة ال�سرائبية, ور�سم خريطة لمراكزها على طول الطريق بين م�سر وبالد ال�سام.

اأ- اأوراق الطريق والإقامة "ج�ازات ال�سفر"

تمتعت م�سر وبالد ال�سام بنظام دقيق لجوازات 
بلد  من  النتقال  فرد  لأي  ي�سمح  يكن  فلم  المرور 
لآخر دون اأن يحمل ذلك الجواز، والذي ربما يعني 
اإقراًرا ل�سيادة البلد التي يدخلها ذلك النظام الذي 
في  مغامرته  عقب  كونتي  دي  نيكولو  عنه  تحدث 
التاجر  اأو  الم�سافر  �سبيل  اإنه  قائاًل:  الأحمر  البحر 
في المنطقة التي ت�سيطر عليها م�سر، وهو نف�سه ما 
ذكره ابن �سعيد المغربي موؤكًدا �سرورة حمل ذلك 
على  ومثال  منها.  للخروج  اأو  م�سر  لدخول  الجواز 
محمود  الدين  نور  الملك  طلبه  ما  الجوازات  تلك 
من الملك بلدوين ملك بيت المقد�س اأن ير�سل اأحد 
تلك الجوازات؛ وذلك حتى يت�سنى لأ�سامة بن منقذ 

وعلى  ال�سام،  بالد  اإلى  م�سر  من  المرور  وعائلته 
الرغم من اأن الملك نكث وعده اإل اأن تلك الجوازات 

كانت محل احترام الجميع)2(.

المرور  جوازات  حمل  على  القوافل  تجار  اعتاد 
 / اإلى عام 100هـ  يرجعه  وبع�سهم  بعيد  منذ زمن 
م�سر  عامل  فيه  اأ�سدر  الــذي  العام  ذلــك  720م، 
مت�سلاًل   اأو  م�سافًرا  وجد  من  كل  على  بالقب�س  اأمر 
دون اأن يحمل �سجل. على اأية حال ظل هذا النظام 
كان  بيبر�س  فالظاهر  المماليك  حكم  حتى  قائًما 
قد ا�ستخدمه لجذب التجار، وفي جلب �سلع ال�سرق 
الجواز  ذلك  يحمله  لما  وذلك  م�سر؛  اإلى  والغرب 
�سلع  من  معهم  ما  و�سمان  لحمايتهم،  تاأكيد  من 
وب�سائع. كذلك ا�ستخدمه الملك المن�سور قالوون 



الت
قـــا
م

اآفاق الثقافة والتراث

الت
قـــا
م

64

لنف�س الغر�س ذلك الأمر الذي ي�سع تقريًرا خطيًرا 
عن ال�سيا�سة التجارية التي ر�سمتها م�سر في البحر 
ا�ستجالب  والتو�سع في  الهندي،  والمحيط  الأحمر، 
�سلع ال�سرق والغرب، وي�سلط ال�سوء على قدرتها في 
ت�سريف ما يرد اإليها من ب�سائع،اإ�سافة لذلك كان 
اإلى  وتغلغلهم  الغرباء،  ت�سرب  لمنع  محاولة  الجواز 

كيان دولة ما وك�سف �سيا�ستها واأ�سرارها)3(.
كــان  فــقــد  ــرور  ــم ال جـــواز  ب�سكل  يتعلق  وفــيــمــا 
اأجــزاء  ثالثة  اإلــى  مق�سمة  واحــدة  ورقــة  عن  عبارة 
ورقة   " الأول  الجزء  اأعلى  في  يكتب   " اأو�سال   "
يترك  ثم  الفالني"،  فالن  بن  فالن  يد  على  طريق 
ثم  منها  القادم  البلد  �سلطان  ا�سم  ويكتب  م�سافة 
ال�سريف  بــالأمــر  ر�سم   " الــجــواز  يحمل  مــن  ا�سم 
تعالى  اهلل  عاله  الملكي  ال�سلطاني  المولوي  العالي 
 ،" الفالني  فالن  يمكن  اأن  و�سرفه  واأنفذه  و�سرفه 
اإليها،  �سيذهب  التي  وجهته  ثم  األقابه،  تكتب  ثم 
قدر  ذا  كــان  فــاإن  الــجــواز،  يحمل  بمن  تو�سية  ثم 
والرعاية  والحترام  بالإكرام  ويعامل   " كتب  كبير 
"، ثم تحديد ما ي�سرف لهم من  الأق�سام  الوافرة 
نفقات، واإذا تم النتهاء من كتابة الجواز يتم تدوين 
اإما خط  اأحد من ثالثة؛  والتوقيع عليه من  التاريخ 
في  �سطر  كتابة  يكون  وتوقيعه  الغالب  وهو  الكاتب 
الأول  لل�سطر  مقاباًل   اآخــره  يكون  الأيمن  الهام�س 
المر�سوم  "ح�سب  ويكتب  ال�سريف"،  بالأمر  "ر�سم 
ال�سريف" اأو يوقع من الدوادار ويكتب على الهام�س 
التاريخ  تحت  ويكتب  ال�سريف"  المر�سوم  "ح�سب 
الفالني  الأمير  العالي  المجل�س  "ر�سالة  �سطران 
اأدام اهلل تعالى نعمته"،  فالن الدوادار المن�سوري 
اأو يوقع نائب ال�سلطان وهو نادر ويكتب �سطرين على 

نف�س الهام�س وفيه " بالإ�سارة العالية ")4(. 
بالإ�سافة اإلى ما�سبق كان ي�سجل بالجواز اأ�سماء 

والعاملين  خدمهم،  واأ�سماء  والتجار،  الم�سافرين 
واأعــمــارهــم،  جــمــالــهــم،  �سائقي  وكــذلــك  مــعــهــم، 
به  ي�ستبه  ل  وهيئتهم؛ حتى  ال�سخ�سية،  واأو�سافهم 
ال�سفات  بع�س  وكذلك  اأهله،  لغير  يتخذ  اأو  اأحــد 
المميزة كلون ال�سعر اأو العينين اأو وجود �سي مميز 
على  عالوة  ديانته،  مثل  الجواز  يحمل  لمن  وا�سح 
والتجار  الم�سافرون  يحمله  ما  بالجواز  يدون  ذلك 
من اأنواع ال�سلع والب�سائع، وما يحملونه من المال، 
القانونية،  الناحية  من  الم�سافر  يخدم  كله  وهــذا 
التالية)5(.  ال�سفحات  في  عليها  �سنتعرف  والتي 
فقدان  حالة  في  والم�سافرون  التجار  لجاأ  وربما 
على  اأوراق  كتابة  الطريق؛  خــالل  �سفرهم  جــواز 
و�سكنهم؛  حاراتهم،  واأ�سماء  باأ�سمائهم،  روؤو�سهم 
وذلك حتى يمكن التعرف عليهم اإذا ما لقوا حتفهم 

في الطريق لأي �سبب)6(.
ب - ال�سرائب والر�س�م الجمركية.

كبيًرا  ارتــبــاًطــا  التجارية  ال�سرائب  ارتبطت 
بع�س  فــي  وكــانــت  بــل  التجارية،  الــقــوافــل  بحركة 
على  انح�سارها  اأو  ان�سيابها  في  �سبًبا  اإما  الأحيان 
ال�سام،  وبــالد  م�سر  بين  التجاري  الطريق  طــول 
ــل وكــانــت تــلــك الــ�ــســرائــب مــحــاولــة مــن الــدولــة  ب
كافة  ال�سيطرة على  اإحكام  باختالف طبيعتها على 
المتاجر وال�سلع التي ت�سل اإلى الأ�سواق، وال�سيا�سة 
ال�سرائبية في م�سر وبالد ال�سام كانت تحدد على 
الأ�سا�س  والم�سدر  التجاري  الن�ساط  اأن  اأ�سا�س 
التجاري  التعامل  على  تعتمد  القت�سادية؛  للموارد 
الم�سلمين  اأم  وبع�سهم  الم�سلمين  مع  اأكــان  �سواء 
وال�سليبيين. ودليل ذلك اأن �سدة وطي�س الحرب بين 
الطرفين ال�سابقين اأبرزت لالأخير �سوؤاًل اقت�سادًيا 
عن الأهمية الكبيرة للم�ستعمرات الالتينية في بالد 
ال�سام وغيرها، وكذلك حالة العوز المالي التي كانوا 
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اإباحة  اإلــى  دفعتهم  الحروب؛  نتيجة  منها  يعانون 
مرور الم�سافرين والتجار عبر بالدهم لتقوم بذلك 
عالقات تجارية يمكن من خاللها تح�سيل قدر من 
موا�سلة  من  بعد  فيما  تمكنهم  وال�سرائب  الر�سوم 

الحرب �سد الم�سلمين)7(.
الم�سلمين  مــن  كـــُلُ  اأقـــام  �سبق،  لما  ونتيجة 
مــداخــل  عــنــد  الجمركية  الــمــراكــز  وال�سليبيين 
دولتهم  حــدود  وعلى  الح�سون،  واأمـــام  الأوديــــة، 
واإماراتهم؛ اأي عند اأبواب المدن، والتي كانت تبداأ 
الذي  الأمــر  وهو  التجارية؛  الطرق  عندها  وتنتهي 
ة.  المهماَّ التجارية  الطرق  في  التحكم  من  مكنهم 
ذلك الأمر كان م�سابًها لما كان يتم في موانئ بالد 
ال�سام؛ ولهذا كان الدخول والخروج من المدينة ل 
تمثله  لما  ونتيجة  المدن،  اأبــواب  خالل  من  اإل  يتم 
لم  فاإنه  للحكام؛  مالية  مــوارد  من  المراكز  تلك 
يكن ي�سمح بمرور اأي �سيء من خاللها ي�ستحق دفع 
المدن  اأبـــواب  كانت  ذلــك  على  عــالوة  ال�سرائب، 
مراكز اإدارية منف�سلة عن الأ�سواق؛ فكانت كل من 
اأبواب مدينة بيت المقد�س و�سور وطرابل�س وبيروت 

و�سيدا، تدار بموظفين خا�سين)8(.
وبــالإ�ــســافــة لــمــا �ــســبــق، كــانــت تــلــك الــمــراكــز 
على  تفر�س  الــمــدن  ـــواب  اأب ول�سيما  الجمركية؛ 
اإلى  وتنق�سم  مختلفة،  جمركية  ر�سوم  الم�سافرين 
اأق�سام متعددة منها على �سبيل المثال ر�سوم العبور 
ا�ستخدام  على  ور�سوم  والـــوارد،  ال�سادر  ور�سوم 
البيع  على  واأخرى  الحكومية،  والمقايي�س  الموازين 
وال�سراء)9(، وجميعها �سنتعرف عليها في ال�سفحات 
التالية. واأما فيما يتعلق ببالد المنا�سفات فقد كانت 
الم�ستركة،  ال�سليبية  الإ�سالمية  لل�سيادة  تخ�سع 
يمثل  اأحدهما  نائبان  يراأ�سها  الإدارة  هذه  وكانت 
الأمير  يمثل  بـــدوره  والآخـــر  الم�سلمين،  �سلطان 

اأحدهما  ينفرد  األ  بينهما  التفاق  وكان  ال�سليبي، 
اإل بالتفاق)10(. 

الجمركية  الــمــراكــز  اأهـــم  لبع�س  �ــســرد  والآن 
م�سر  بين  التجاري  الطريق  طول  على  المنت�سرة 
اأول  "، وهي  " القاهرة  ال�سام، في مقدمتها  وبالد 
المراكز الجمركية واأكبرها، ويمكن اأن نطلق عليها 
من  الهائل  للكم  وذلك  الجن�سيات؛  متعدد  جمرك 
التجار الذي يفد اإليها، ونتيجة لما تمثله من اأهمية 
وتفقدها  اأبوابها،  على  الحتراز  يتم  فكان  كبيرة؛ 
واأما  لياًل نهاًرا، وكذلك مراقبة غلقها وفتحها)11(. 
التجار  من  الكثير  اإليها  يفد  كان  فقد   " قطيا   "
الأمــر  والــعــراق؛  ال�سام  من  ول�سيما  والم�سافرين 
اأكثر جهات  الذي جعلها مركًزا تجارًيا مهًما، ومن 
التجار،  على  ت�سييًقا  واأكثرها  ال�سرائب،  تح�سيل 
اإختالف  على  المفرو�سة  ال�سرائب  تتعدد  وبها 
 " " الـــداروم  كانت  ذلــك  عــالوة على  الــ�ــســلــع)12(، 
وقلعتها من اأهم النقاط المتحكمة في طرق القوافل 
بين م�سر وبالد ال�سام؛ ولهذا كانت محطة للتفتي�س 

والتقدير والتمكي�س)13(. 
وبالدخول في نطاق المجال ال�سامي نراه يمتلئ 
والتي   ،" " غزة  مدينة  ومنه  الجمركية،  بالمراكز 
عرفت قديًما  بغزة ها�سم حيث كانت محطة "لكل 
وال�سامية")14(.  الم�سرية  الديار  من  ووارد  �سادر 
اإ�سافة لذلك كانت " الخليل " والتي تقع مابين م�سر 
وبالد ال�سام، وبين مناطق الأردن و�ساحل المتو�سط؛ 
على  العتماد  اإلى  بحكامها  دفع  الذي  الأمــر  ذلك 
ال�سرائب؛ ولهذا ا�ستاطوا في فر�سها على القوافل 
"القد�س" فتتاألف  بالن�سبة لمدينة  واأما  المارة)15(، 
والتجار؛  الم�سافرون  منها  يدخل  اأبواب  اأربعة  من 
الزيتون،  جبل  اإلــى  منه  ويذهب  ال�سرق  في  اأولها 
وثانيها في الجنوب يدعي باب �سهيون، وثالثها في 
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في  واآخرها  اأ�سطفان،  القدي�س  باب  يدعي  ال�سمال 
الغرب يدعي باب داوؤود اأو ديفيد، وربما الأخير كان 
والم�سافرين  التجار  عبرها  التي  الأبــواب  اأكثر  من 
التجارية.  لكونيته  وذلك  ال�سام؛  وبالد  م�سر  من 
التجار  بــاب  با�سم  ا  اأي�سً الباب  ذلــك  ا�ستهر  فقد 
مراكز  كانت  الأبـــواب  وهــذه  ال�سمك)16(.  بــاب  اأو 
جمركية، وعندها تح�سل ال�سرائب المفرو�سة على 
ال�سادرات والواردات المنقولة بالقوافل �سواء اأمن 

م�سر اأو العمق ال�سامي)17(. 
نهر  مــدن  اأهـــم  " مــن  " طبرية  لــكــون  ونتيجة 
الأردن بو�سفها ت�ستقر على الطريق التجاري الكبير 
الطريق  و�سهولة  ال�سام،  وبالد  م�سر  بين  الممتد 
جعل  ذلك  كل  دم�سق؛  واإلــى  منها  الم�سافة  وقــرب 
مما  دم�سق؛  من  ول�سيما  عليها،  القوافل  اختالف 
جعلها من المراكز ال�سرائبية في تلك المنطقة)18(. 
واإلى جانب طبرية كانت " عكا " من اأهم المراكز 
وتجلت  الإطــالق،  على  ال�سام  بالد  في  الجمركية 
التجاري  الــطــريــق  على  لموقعها  نــظــًرا  اأهميتها 
التجارية  للقوافل  الطبيعي  المنفذ  وكونها  الدولي، 
وقد  دم�سق.  لمدينة  ال�سامي  الظهير  من  القادمة 
اأفا�س ابن جبير في و�سف ذلك الجمرك " وحملنا 
واأمام  القافلة،  لنزول  معد  خان  وهو  الديوان،  اإلى 
من  الــديــوان  كتاب  فيها  مفرو�سة:  م�ساطب  بابه 
وهم  الحلي،  المذهبة  الأبنو�س  بمحابر  الن�ساري 
�ساحب  ورئي�سهم  بها،  ويتكلمون  بالعربية،  يكتبون 
وقع  لقب  بال�ساحب،  يعرف  له  وال�سامن  الديوان 
عليه لمكانته من الخطة، وهم يعرفون به كل متعين 
عندهم من غير الجند، وكل ما يجبي عندهم راجع 

بال�سمان، و�سمان هذا الديوان بمال عظيم")19(.

الجمركية  المراكز  تلك  تدره  كانت  لما  ونتيجة 
ال�سام  بــالد  فــي  بكثرة  تنت�سر  نــراهــا  اأربـــاح؛  مــن 

ال�سليبيون  تــولــى  الــتــي   " جبرين  بيت   " ومنها 
والــ�ــســرائــب)20(.  المكو�س  وجباية  فر�س  عندها 
الطريق  منت�سف  في  كانت  التي  "تبنين"  كذلك 
جبير  ابــن  عليها  اأطــلــق  وقــد  ودم�سق  عكا  مابين 
هناك  كانت  كذلك  القوافل")21(.  تمكي�س  "مو�سع 
"هونين" كمركز جمركي لإقترابها من دم�سق، وقد 
بين  التجارية  القوافل  تمكي�س  مو�سع  اأنها  عرفت 
"نابل�س"،  على  عالوة  وال�سليبيين)22(،  الم�سلمين 
ا كانت مركز جمركي م�سترك؛ حيث بها  اأي�سً وهي 
اقت�سام الر�سوم الجمركية المفرو�سة على القوافل 

التجارية، ول�سيما عام 559هـ/1163م)23(.

تعدد  نرى  الأردن  وادي  منطقة  اإلى  وبالنتقال 
تلك المراكز الجمركية؛ ففي جنوبها كانت " اأيلة "، 
والتي كان يتم بها تح�سيل المكو�س من التجار)24(. 
اآخر)25(.  " مركًزا جمركًيا  " وادي الح�سي  وكذلك 
الكرك   " الأخـــرى  الجمركية  المراكز  اأهــم  ومــن 
المتميزة من  المناطق  "؛ حيث كانتا من  وال�سوبك 
حيث الموقع والمتداد، وكانت ت�ستقر عند ال�ساحل 
التجارية  الطرق  ومفتاح  الميت،  للبحر  ال�سرقي 
ال�سرائب  وكانت  ال�سام،  بين م�سر وبالد  الممتدة 
اأهميتها تعتمد  فيهما �سبب ثراء الملوك فقد كانت 
الطريق  خــالل  مــن  الــمــارة  الغنية  الــقــوافــل  على 
محطة  هناك  كانت  جانبهما  واإلـــى  الــ�ــســابــق)26(. 
تمكي�س اأخرى عند " وادي مو�سي ")27(. كذلك كانت 
 " يو�سف  وجب  اأرنون"،  و"�سقيف  "�سور"،   هناك 
في الجليل الأعلى من �سفد، وكذلك قلعة "بي�سان"، 
الجهة  على  ال�سليبيون  ي�سرف  خاللها  من  والتي 
ال�سرقية لنهر الأردن، وتتحكم في �سهل ذرعين، اإلى 

جانب تحكمها في الطريق التجاري عبر الغور)28(.
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ج – م�ظفي الجمارك وتعيين الر�س�م 
الجمركية.

جبايتها  ومــراكــز  ال�سرائب  تمثله  لما  نتيجة 
وال�سليبيين؛  الم�سلمين  من  لكل  كبيرة  اأهمية  من 
قاموا بت�سكيل جهاز اإداري متكامل من اأجل اإحكام 
التجار؛  مرور  حركة  وتنظيم  المراكز،  تلك  اإدارة 
الجهاز  الإداري لذلك  الهيكل  المعلومات عن  ولكن 
�سذرات  نجمع  اأن  �سنحاول  ولكن  جــًدا؛  �سحيحة 
المتعلقة  ال�سذرات  جانب  اإلى  التاريخية  الروايات 
بالدواوين في العموم، وبذلك �سنقترب من الهيكل 
الإداري له، ويعتقد اأن ذلك الهيكل في كافة المراكز 
اأم  الإ�سالمية  ال�سيادة  تحت  اأكان  �سواء  الجمركية 

ال�سليبية واحد مع فروق قليلة جًدا.

"الناظر")29(؛  الإداري؛  الجهاز  قمة  على  كان 
بمثابة  كان  الرجل  وهذا  عكا،  جمرك  في  ول�سيما 
الجمركي؛  المقر  ذلك  في  يــدور  لما  عام  م�سرف 
ولي�س لأحد من الموظفين الآخرين اأن ينفرد بقرار 
كافة  على  توقيعه  جانب  ــى  اإل اإلــيــه،  الــرجــوع  دون 
ومخال�ستها؛  الجمركية  بالر�سوم  المتعلقة  الأوراق 
المرتبة  وفــي  ذلـــك)30(،  عن  الأول  الم�سوؤول  ــه  لأن
ولعله   ،" الديوان  متولي   " هناك  للناظر؛  الثانية 
هو نف�سه �ساحب الديوان اأو �سامن الديوان، والذي 
تت�سابه  ومهمته  عكا؛  بجمرك  جبير  ابــن  و�سفه 
نائًبا  كــان  اعتقادي  في  ولعله  الناظر،  مهمة  مع 

للناظر)31(.

ذلك  موظفي  من  واحــًدا  "؛  الم�ستوفي   " كــان 
في  مهمته؛  وتتلخ�س  الجمركي،  الإداري  الجهاز 
والم�سافرين،  التجار  على  مفرو�س  ماهو  اإقـــرار 
المتولي  يدعم  الذي  الموظف  اإلى  اأوامــره  وي�سدر 
عملية  ا  اأي�سً ويتولى  وقتها،  في  الأمــوال  لتح�سيل 

والتوقيع  ح�سابية،  عمليات  مــن  مــاتــم  مطابقة 
 " هو  الجهاز  ذلــك  اأع�ساء  رابــع  ولعل  عليها)32(. 
المتولي "، ول �سيما " متولي الزكاة " وتمثلت مهمته 
مامعهم  وتفتي�س  والم�سافرين،  التجار  مراقبة  في 
من ب�سائع و�سلع واأموال؛ وذلك لتقدير قيمة الزكاة 
اأيديهم  يمدون  كانوا  اأنهم  لدرجة  الم�ستحقه عليها 
في اأو�ساط التجار؛ لكت�ساف اإذا ما كان معهم مال 
عاتق  على  الملقاة  لالأعمال  ونتيجة  عدمه)33(.  من 
الم�ستوفي؛ كان هناك بع�س الموظفين الذين تولوا 

معاونته فيها وعرفوا با�سم " المعين ")34(.
ــــالوة عــلــى مـــا �ــســبــق، فــقــد كــــان مـــن اأهـــم  ع
"الكاتب"  الإطـــالق  على  ــــة  الإداري ال�سخ�سيات 
كافة  ون�سخ  كتابة  يتولىان  اللذان  و"النا�سخ" وهما 
وكان  والــوارديــن،  لل�سادرين  تتم  التي  المكاتبات 
الن�ساري،  مــن  عكا  جــمــرك  فــي  ول�سيما  هـــوؤلء 
وتــحــدًثــا)35(.  كتابة  العربية  اللغة  يجيدون  وكانوا 
يقوم  والذي   ،" " العامل  هناك  كان  جانبهم  واإلى 
ذلك  كان  وربما  ورفعها،  وكتابتها  الح�سابات  بعمل 
في  الب�سيط  الح�سابات  بموظف  �سبيًها  الموظف 
اإلى  الح�سابات  رفع  يتولى  والذي  الحالي،  ع�سرنا 
مديره، ويتولى الأخير بدوره تقديمها لمن هو اأعلى 
ا مراقب في عمله من  منه مرتبة؛ وذلك العامل اأي�سً
قبل الناظر والم�سارف؛ وهو موظف مثل الناظر)36(.

هناك  كان  الهامة  الإداريــة  للكوادر  وا�ستمراًرا 
وتح�سيل  �سرف  عن  م�سوؤوًل  كان  "الجهبذ" الذي 
وكذلك  الجمركية،  المخال�سات  وكتابة  الأمــوال، 
معه؛  بما  لل�سالطين  �سنوية  دوريــة  تقارير  تقديم 
المملوكي  الع�سر  في  الوظيفة  تلك  تطورت  ولكن 
في م�سر وبالد ال�سام ليتبدل ا�سمها اإلى " مبا�سر 
الختم " وتركزت مهمته بعد التطور في ا�ستيفاء كافة 
والــواردة،  ال�سادرة  ال�سلع  عن  النوعية  ال�سرائب 
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ال�سلع  مــن  الــحــمــولت  ختم  يتولى  فــاإنــه  وكــذلــك 
والب�سائع، وكان الختم دللة على ا�ستيفاء ما عليها 
دللة  اأخرى  اأختام  جانب  اإلى  وجمارك  ر�سوم  من 
مبا�سري  عدد  وكان  ال�سلعة)37(،  ونقاء  جودة  على 
المراكز الجمركية، ول�سيما جمرك قطيا يزيد عن 
هو  المبا�سر  ذلك  كان  وربما  مبا�سر)38(،  ثالثمائة 
نف�سه قبا�س المكو�س، والذي كان موجوًدا في ميناء 
اأيلة، وربما كان مثل الفيكونت في المركز الجمركية 

الخا�سعة ل�سيطرة ال�سليبيين)39(.
الجمركي  الإداري  الهيكل  عنا�سر  من  كانت 
"ال�ساهد"، وهو الذي ي�سهد على كافة المخال�سات 
المبرمة ويوقع عليها، وكذلك كان هناك " النايب" 
التجار  مع  التعامل  في  الــديــوان  عن  ينوب  والــذي 
ال�سادرين والواردين؛ ول يرفع �سيء من الح�سابات 
ا " الأمين " ومهمته  اإل اإذا طلب منه، وهناك اأي�سً
ذلك  جانب  ــى  واإل ــا)40(،  مــًع وال�ساهد  النايب  مثل 
اإ�سارة  اأدنى  دون  ولكن  اأخرى  وظائف  هناك  كانت 
" و"�ساد الم�ستخرج"  الدواورين  " �ساد  عليها مثل 
على  عــالوة   ،)41(" ال�ستيفاء   " و   " و"الحاجب 
من  الهائل  الكم  وهذا  و"ال�سيرفي".  "القا�سي" 
تمثله  كانت  ما  مدى  يو�سح  والإداريين  الموظفين 
القوافل التجارية من اأهمية كبيرة تتمثل فيما تدره 
من �سرائب، ومدى الجهود لإحكام ال�سيطرة عليها؛ 

وذلك لمزيد من ال�ستفادة منها.
الر�سوم  فــر�ــس  بـــاإجـــراءات  يتعلق  فيما  واأمـــا 
الجمركية على ما تحمله القوافل التجارية من �سلع 
ذلك،  عن  يغب  لم  ال�سعبي  الموروث  نرى  وب�سائع 
تنطق  العامة  اأمــثــال  فنرى  متغلغاًل.  كــان  ــه  اإن بــل 
الأكمام"؛  في  التفتي�س  بقي  ال�سالم  "فرغ  قائلة 
فحينما تاأتي القافلة وتدخل المركز الجمركي ياأتي 
ولكن  �سيء،  اأي  ب�ساأنهم  يرد  لم  وهوؤلء  الحمالون؛ 

اأغلب الظن اأنهم كانوا باأعداد كبيرة، على اأية حال 
من  كل  ا�سم  يــدون  ثم  الب�سائع،  بــاإنــزال  يقومون 
بالقافلة ومن معهم، وما يحملونه من �سلع وب�سائع 
لتقدير الر�سوم الجمركية المفرو�سة عليها؛ وذلك 
هذا  ولحمل"  ت�سنيف  دون  وتــــوؤدة  "برفق  كله 
ما  تفتي�س  يتم  فكان  دونهم  واأمــا  للتجار،  بالن�سبة 
لأ�سياء  حاملين  يكونوا  لئال  اأغــرا�ــس؛  من  معهم 
ذلك  على  ال�سرائب، عالوة  ت�ستحق  و�سلع مخبوءة 
اأجل  من  يحملوه  ما  بــاأن  يق�سموا  اأن  منهم  يطلبوا 
من  اإعفاوؤهم  يتم  وبذلك  ال�سخ�سي؛  ا�ستعمالهم 
الر�سوم، ثم ينزل التجار في اأماكن خ�س�ست لهم 
في اأعلى الخان، بينما دوابهم واأمتعتهم وب�سائعهم 
مع  الخان  من  الأر�ــســي  بالدور  خا�سة  اأماكن  في 

الرقابة ال�سديدة عليها)42(. 
على  المفرو�سة  الجمركية  الر�سوم  اأولى  كانت 
فيما  المرور  اأو  العبور  ر�سوم  التجارية؛  القوافل 
ول�سيما  الم�سافرين  على  الــراأ�ــس  ب�سريبة  عــرف 
قــيــراًطــا من  يـــوؤدي  منهم  فــرد  كــل  فكان  الــتــجــار، 
الدينار، والدينار اأربعة وع�سرون قيراًطا اأي بن�سبة

يــوؤدون  المغاربة  كــان  حين  فــي  الــديــنــار.  من  24ــــــ1
الفرد؛  عن  الدينار  من  24ــــــ25  قدرها  مرور  �سريبة 
الدين  لنور  م�ساعدتهم  هو  ذلك  في  ال�سبب  ولعل 
عكا  قائمة جمارك  وبمراجعة  ال�سليبيين)43(،  �سد 
نالحظ قيام ال�سلطات بفر�س �سريبة مرور قدرها  
المدن  من  ت�سديرها  يتم  التي  ال�سلع  على  كاروبل 
اإلى المدن الإ�سالمية، وهذا الأمر يظهر  ال�سليبية 
مدى الت�سابه في قيمة الر�سوم الجمركية ولكن مع 

اختالف قيمة العملة)44(. 

�سريبة  هناك  كانت  اأنــه  ا  اأي�سً المالحظ  ومن 
هذه  وكانت  والب�سائع،  ال�سلع  على  تفر�س  مــرور 
 ad Valeram الب�سائع  لقيمة  وفًقا   ال�سريبة تحدد 
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وح�سب حجمها، وفي القرن الثالث ع�سر الميالدي 
6ــــــ1 4 % اإلى 25%، وبينهما  تراوحت قيمتها مابين 
11%)45(. في  24ــــــ5 3ــــــ1 8 %، %11،  ن�سب متفاوتة كـ 
الإ�سالمية  الجمارك  مراكز  اإلى  بالنظر  اأنه  حين 
جمركية  �سرائب  تح�سل  اأن  اأبــاح  قد  ال�سرع  كان 
ت�سديرها،  اأو  با�ستيرادها  الم�سموح  ال�سلع  على 
وكانت تلك ال�سريبة مابين 10% اإلى 20% من قيمة 
العادة  في  الن�سبة  وكانت  يحملوها،  التي  ال�سلعة 
ول�سيما في جمرك قطيا تبلغ 10%، وكانت تح�سل 
كاأموال ولم تح�سل عيًنا اإل في حالت نادرة عندما 
الن�سبة  اأو غيره فتوؤخذ  القما�س  يكون الم�سدر من 

على نوعه)46(.
المعتاد  التح�سيل  كــان  �سبق،  لما  وبالإ�سافة 
لتلك ال�سرائب في اأ�سواق م�سر يتم عبر طريقتين؛ 
"التفاو�س والف�سال"، فاإن  الأولى منها في حالت 
ال�سعر  وهــذا  لل�سلع،  نظرًيا  �سعًرا  ت�سع  الحكومة 
ذلك  اأ�سا�س  وعلي   ad Valeram لقيمة  وفًقا  يكون 
كانت تفر�س ال�سريبة)47(. في حين كانت الطريقة 
تح�سيل  يتم  وفيها  العلني"،  "المزاد  في  الأخرى؛ 
ال�سريبة وفًقا للقيمة الإجمالية لأرباح ال�سوق، وكان 
وكانت  دفعها،  يتقا�سمان  والم�ستري  البائع  من  كُلُ 
من اأكثر المعامالت التجارية اعتياًدا ول�سيما بداية 
من عام 597هـ / 1200م)48(. وهناك اعتقاد كبير 

على اتباع نف�س الطرق بالأ�سواق ال�سليبية. 
ولكي تت�سح ال�سورة اأكثر، فاإننا نورد بع�س ال�سلع 
ومقدار ما فر�س عليها من جمارك وذلك ا�ستناًدا 
المقد�س،  بيت  قوانين  مجموعة  لنا  حفظته  لما 
مقدمتها؛  فــي  مجموعات  اإلـــى  نق�سمها  و�ــســوف 
مفرو�س  هو  وما  الغذائية،  والمواد  ال�سلع  مجموعة 
عليها من �سرائب ور�سوم جمركية كالآتي: فال�سكر 
 %5 عليه  يوؤخذ  البحر  اأو  البر  طريق  عن  المجلوب 

عن  يوؤخذ  الجمال  على  المنقول  وال�سكر  ك�سريبة، 
حمل  كل  عن  ورابوبين  بيزانت.   4 جمل  كل  حمولة 
�سكر منقول على دواب الحمل. في حين يوؤخذ عن 
والكتفاء   ،%18 2ــــــ1  الق�سب  �سكر  من  زكيبة  كل 
فيما  واأمــا  النبات،  �سكر  عن  دخــول  �سريبة  بدفع 
يتعلق بالقمح فيوؤخذ عليه الربع ك�سريبة، في حين 
اأن القمح الذي يقوم ال�سوام ب�سرائه داخل الأ�سواق 

فيدفع عنه 2 درهم من ال بيزانت)49(. 

الر�سوم  قيمة  فكانت  بالزيوت؛  يتعلق  فيما  واأما 
بيزانت   100 قيمته  ما  على  المفرو�سة  الجمركية 
منها 8 %، 4  كاروبل. و100 بيزانت من زيت ال�سم�سم 
ك�سريبة،   %20 عنه  فيوؤخذ  والزيتون   ،%11 عنها 
يتقا�سي  بيزانت   100 قيمته  فما  ال�سم�سم  وعــن 
والعرق�سو�س  كاروبل.   5  ،%11 والن�سادر   ،%10 عنه 
على  و%12  ك�سريبة،   %10.5 والإ�سالمي  ال�سامي 
 Libanus اللبينيو�س  نبات  وكذلك  الالتيني،  مثيله 
فما قيمته 100 بيزانت يح�سل عنه �سريبة بمقدار 
10%، 18 كاروبل، في حين كان الثوم الم�سدر اإلى 
يوؤخذ  منه  والم�سدر  الربع،  عنه  يدفع  عكا  داخل 
عنه الع�سر، واأخيًرا التبن فيوؤخذ الربع عن اأكوامه، 

و2درهم عن كل حمولة جمل منه)50(.

اأخــرى  مــرة  عكا  جــمــارك  قائمة  ــى  اإل وبالنظر 
نجد الفواكه تحتل م�ساحة ل باأ�س بها، فكانت قيمة 
ال  من   %14 الجمركية  الر�سوم  من  عليها  مافر�س 
فكان  والزعرور،  والكمثري،  التفاح  واأمــا  بيزانت. 
التين  عن  كاروبل  دفع  كذلك  عنها،  الربع  دفع  يتم 
ال�سوكي، و 3 دراهم عن كل كمية من التين العادي 
منها.  جمل  حمولة  كل  عن  دراهــم  و4  والــخــروب، 
محددة،  غير  دخول  �سريبة  عنه  فيدفع  البلح  اأما 
وبالإ�سافة اإلى ما�سبق فقد كانت الر�سوم الجمركية 
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الزبيب  بيزانت من  قيمته 100  ما  على  المفرو�سة 
المر  البندق  من  بيزانت   100 قيمته  ومــا   %8 2ــــــ1
5%، 18 كاروبل. و2 كاروبل عن كل كمية من اللوز، 
من  ي�سدر  الذي  الهند  جوز  عن  كاروبل   3 واأخيًرا 

عكا)51(.

الجمركية  الر�سوم  كانت  فقد  ورد،  لما  ووفًقا 
 100 قيمته  فما  كــالآتــي:  التوابل  على  المفرو�سة 
وجذور  الثور،  واأع�ساب  والهال  الفلفل  من  بيزانت 
قيمته  وما  كاروبل،   5  ،%11 عنهما  يوؤخذ  الكافور 
بتجار  الخا�سة  والقرفة  الأهليلج،  بيزانت من   100
الأع�ساب  اأما  كاروبل.   5  ،%4 والزنجبيل  التجزئة، 
تقدر  منها  بــيــزانــت   100 قيمته  فما  الــخــزامــيــة 
كاروبل.   3  ،%4 والراوند  كاروبل،   4  ،%4 ر�سومها 
2ــــــ1 قانون عن ماقيمتة 100 بيزانت من جوز  و%8، 
3ــــــ1 قانون ك�سريبة  الطيب واأوراقه. وي�ستحق 9% و 
ــه.  واأوراق القرنفل  من  بيزانت   100 قيمته  ما  عن 
قيمته  ما  عن  يوؤخذ  القرفة  من  اآخــر  نــوع  وهناك 
100 بيزانت منها؛ 10%، 18 كاروبل. و100 بيزانت 
التوابل  واأخــيــًرا   ،%20 عنها  يوؤخذ  ال�سنامكي  من 
الخا�سة بتجار التجزئة يدفع عنها 1%،  كاروبل)52(، 
المواد  بع�س  على  جمركية  كر�سوم  مقرر  هو  وعما 
والنباتات العطرية فكانت 100 بيزانت من الم�سك 
من  بيزانت  و100  قــانــون،  2ــــــ1   ،%8 عنها  يــوؤخــذ 
بيزانت  و100  كاروبل.   5  ،%11 عنها  يوؤخذ  البخور 
من الالفندر واأوراقه 4%، 4 كاروبل. و100 بيزانت 
ك�سريبة،  كاروبل   8  ،%9 عنها  يح�سل  الكافور  من 

وجذوره 11%،5 كاروبل)53(.

ال�سباغة؛  مواد  وبع�س  بالمعادن  يتعلق  وفيما 
كالآتي:  عليها  المفرو�سة  الجمركية  الر�سوم  كانت 
يوؤخذ  والكبريت  ال�سب  بيزنت من  قيمته 100  فيما 

جمركية،  كر�سوم  كــاروبــل   5  ،%11 منها  كــل  عــن 
 5  ،%11 عنها  يــوؤخــذ  ــمــّدرة  ال مــن  بيزانت  و100 
كاروبل كر�سوم جمركية، و100 بيزانت من الطالء 
و100  كاروبل،   18  ،%10 عنها  يدفع  "الورني�س" 
الزرنيخ  واأخيًرا   .%10 ر�سومها  النيكل  من  بيزانت 
ر�سوم  عنه  يدفع  فكان   Oripment gawne الأ�سفر 
الجمركية  الر�سوم  كانت  حين  في  فقط)54(.  دخول 
القائمة  وال�سناعات  الأخ�ساب  على  المفرو�سة 
خ�سب  من  بيزانت   100 قيمته  فما  كالآتي:  عليها 
2ــــــ1 قانون، و100 بيزانت  ال�سبر ي�ستحق عنه %9، 
ك�سريبة،  ثمنها  ربع  ي�ستحق  المزينة  الموائد  من 
لإن�ساء  والم�ستخدمة  الخ�سبية  والعوار�س  والألــواح 
يوؤخذ  اأن  القمح  لدرا�سة  المخ�س�سة  الأر�سيات 
بيزانت  قيمته 100  ما  على  وي�ستحق  الع�سر.  عليها 

من الأقالم وال�سمغ 11%، 5 كاروبل)55(.

ولم تغفل قوانين بيت المقد�س؛ ول�سيما جمارك 
عكا عن الر�سوم الجمركية المفرو�سة على الأقم�سة 
ما  اأن  حيث  الم�ستوردة؛  اأو  الم�سدرة  اأكانت  �سواء 
قيمته 100 بيزانت من القطن، وال�سوف المجلوب 
 ،%10 على  منهما  كاًل  ي�ستحق  متعددة  مناطق  من 
يوؤخذ  ال�سوف  من  اآخــر  نــوع  وهناك  كــاروبــل.   18
بيزانت  قيمته 100  ما  واأما  كاروبل،  عنه %11، 10 
حين  في  كاروبل.   19  ،%8 عليه  يدفع  الحرير  من 
والم�سدر  الكتان  على  المفرو�سة  الر�سوم  كانت 
حمولة  عن  كاروبل  و2   ،%1 دم�سق  اإلــى  م�سر  من 
على  و%7  الــمــطــرزة،  الثياب  على  و%5  جمل.  كــل 
الدم�سقية  الخيوط  ــا  واأم عكا،  خــارج  من  الثياب 
قدرها،  معلوم  غير  دخــول  �سريبة  عليها  فيفر�س 
عكا  من  الم�سدرة  وال�سروج  لالأ�سرطة  وبالن�سبة 
على  الع�سر  ويوؤخذ  بيزانت،  كل  كاروبل عن  فيوؤخذ 

�سروج الخيل ك�سريبة)56(. 
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من  مافر�س  القوانين؛  مجموعة  �سملت  اأخيًرا، 
ال�سرائب والر�سوم الجمركية على بع�س الحيوانات 
والطيور الأر�سية، فكان يتم دفع 10% على ما قيمته 
المجلوب  الدجاج  واأمــا  الدجاج،  من  بيزانت   100
من خارج عكا فيوؤخذ عنه �سريبة دخول فقط، في 
واحد  كل  عن  كاروبل   2 فيوؤخذ  الكتاكيت  اأن  حين 
نف�س  وهي  الع�سر،  عليه  فيوؤخذ  البي�س  واأما  منها. 
ال�سريبة التي توؤخذ على كٍل من الماعز والأوز. اأما 
عن الأ�سماك المملحة الم�ستوردة من م�سر فيوؤخذ 
الأ�سماك  على  ال�سريبة  نف�سها  وهي  الربع،  عليها 

المملحة في عكا)57(.
فلي�س  الإ�سالمية  الجمارك  لمحطات  وبالن�سبة 
مرت  التي  الب�سائع  لبع�س  �سريحة  اأمثلة  هناك 
نظرنا  مــا  اإذا  ولكن  عليها؛  مافر�س  وقيمة  بها 
الفترة  في  ول�سيما  المكو�س  اإلــغــاء  مرا�سيم  اإلــى 
ال�سالحية يمكن اأن نخرج ببع�س الأمثلة على ال�سلع 
فكانت  عليها.؛  مفرو�س  كان  ما  وقيمة  والب�سائع 
ثالثة  قدرها  البهار  على  المفرو�سة  المكو�س  قيمة 
وثالثون األًفا وثالثمائة واأربعة و�ستون ديناًرا، ومك�س 
وثالثمائة  اآلف  ت�سعة  وعملتها  والقوافل  الب�سائع 
والأبقار  والكتان  الأغنام  وعبور  دينار،  وخم�سون 
البر؛  في  الــوارد  الحناء  ومك�س  دينار،  ومائتا  األف 
و�ستون  ثالثة  والق�سب  والحلفاء  دينار،  ثمانمائة 

ديناًرا)58(.
المراكز  تلك  كانت  فقد  �سبق  ما  على  ــادة  وزي
تلك  على  الم�ستحقة  الزكاة  قيمة  بتح�سيل  تقوم 
ال�سلع ب�سرط اأن يكون قد حال عليها الحول، و�سوف 
من  عليها  ي�ستحق  ما  ومــقــدار  ال�سلع  بع�س  نذكر 
الن�ساب  بلوغه  حال  في  للذهب  فبالن�سبة  الزكاة؛ 
زكاة.  مثقال  ن�سف  يوؤخذ عنه  مثقاًل  وهو ع�سرون 
اأما بالن�سبة للنقود وبخا�سة الورقية اإذا بلغت مائتي 

يتعلق  فيما  اأما  دراهم،  خم�سة  زكاتها  كانت  درهم 
والــذرة  والحنطة  والأرز  ال�سعير  مثل  بالمحا�سيل 
والحم�س والفول واللوبيا فقد بلغت كل منها خم�سة 
قد  كانت  اإذا  الع�سر  عليها  الزكاة  فمقدار  اأوا�سق؛ 
رويت عن طريق الأمطار، ون�سف الع�سر اإذا رويت 

بالدواليب)59(.

بلغ  فــاإذا  والكروم  النخيل  لزكاة  بالن�سبة  واأمــا 
رويت  اإذا  الع�سر  يوؤخذ  اأوا�ــســق  خم�سة  مقدارها 
بالدواليب،  رويــت  اإذا  الع�سر  ون�سف  بــالأمــطــار، 
اأخرى  عالوة على ذلك فقد كانت هناك محا�سيل 
ل يوؤخذ عنها زكاة مثل الكزبرة والآين�سون والخردل 
والتفاح  والــخــوخ  والتبن  الكتان  ــزر  وب وال�سم�سم 
والق�سب  والبندق  والف�ستق  والموز  واللوز  والجوز 

الحلو والرمان والزيتون)60(. 
د – عمليات التهرب ال�سريبي وكيفية 

الق�ساء عليها. 

على الرغم مما �سبق من اإجراءات محكمة فقد 
قامت بها المراكز الجمركية الإ�سالمية وال�سليبية 
ا  بع�سً اأن  اإل  الجمركية  الر�سوم  تح�سيل  �سبيل  في 
تلك  على  الحتيال  حاولوا  الم�سافرين  التجار  من 
بع�س  وتهريب  ال�سريبي  التهرب  ومحاولة  الطرق 
الأ�سناف الفا�سدة من الكتان وال�سقاق، وذلك عن 
طريق ال�سير في طرق ومناطق مخت�سرة اأو مختفية 
ولم  الجمركية؛  المراكز  عن  بعيدة  اأو  الأعين  عن 
من  اتخذت  ولهذا  ال�سلطان؛  عن  بخفي  ذلك  يكن 
العربان  ال�سالطين  كلف  فقد  حيالهم؛  التدابير 
باأن  قطيا)٭(  مدينة  في  العائذ)٭(  عربان  ول�سيما 
يم�سحوا على الرمال وقت الليل حتى ل يبقي به اأي 
متغلغاًل  ال�سعبي  تراثنا  نرى  الرمال  تلك  وفي  اأثر، 
اإل  يبق  ولم  القافلة  "رحلت  العامة  اأمثال  فتنطق 
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بذلك  يقوموا  اأن  بعد  حال  اأية  على  الّدمّن"،  اآثــار 
ياأتي الأمير في ال�سباح وينظر اإليها فاإذا وجد بها 
اآثاًرا طالب العربان باإح�سار موؤثره، فيح�سروه فوًرا 

ليعاقبه)61(. 
من  كـــُلُ  �ساعد  فقد  ما�سبق  اإلـــى  وبــالإ�ــســافــة 
الم�سلمين وال�سليبيين على ت�سجيع التبادل التجاري 
من  اتــخــذوه  مــا  ذلــك  فــي  و�ساهم  الطرفين،  بين 
اإجراءات تن�س على الإبقاء على الر�سوم الجمركية 
معاهدة  من  كل  ن�ست  فقد  زيـــادة؛  دون  هي  كما 
الظاهر بيبر�س وال�سليبيين عام 667هـ / 1268م، 
وكذلك معاهدة المن�سور قالوون معهم عام 682هـ 
/ 1283م على "اأن ل تجدد على التجار الم�سافرين 
به  تجر  لم  الجهتين حق  والواردين من  ال�سادرين 
اآخر  اإلى  الم�ستمرة  عوائدهم  على  ويجروا  عــادة، 
الم�ستمرة؛  العادة  وقت، وتوؤخذ منهم الحقوق على 
ول يجدد ر�سوم ول حق لم تجر به عادة، وكل مكان 
المكان  ي�ستخرج بذلك  فيه  الحق  با�ستخراج  عرف 
�سفرهم  حــالــة  فــي  الجهتين  مــن  زيـــادة  غير  مــن 

واإقامتهم")62(.
بل  �سبق،  بما  وال�سليبيون  الم�سلمون  يكتف  لم 
مرا�سيم  باإ�سدار  يقومون  لأخــرى  فترة  من  كانوا 
على  من  الجمركية  والر�سوم  ال�سرائب  لإ�سقاط 
كاهل النا�س؛ فعلى �سبيل المثال قام الملك بلدوين 
بيت  اأهالي  باإعفاء  1120م   / 514هـــ  عــام  الثاني 
حرية  لهم  واأطــلــق  ال�سرائب،  كافة  من  المقد�س 
المملكة،  اإلى  والخ�سروات  وال�سعير  الغالل  اإدخال 
للتجارة،  القدوم  الم�سلمين  للتجار  ــاح  اأت وكذلك 
ــه لــلــ�ــســرائــب الــمــعــتــادة على  ــائ ــغ عــــالوة عــلــى اإل
549هـ  عام  الدين  نور  قام  كذلك  المقايي�س)63(، 
المكو�س  واأ�سقط  دم�سق،  مدينة  بفتح  1154م   /
جانب  اإلى  والعر�سة،  والغنم  البطيخ  بدار  ول�سيما 

تلك  باإ�سقاط  1158م   / 553هــــ  عــام  فــي  قيامه 
ال�سرائب بعد اأن اأعيدت مرة اأخرى وقام باإ�سقاط 

الر�سوم المفرو�سة على الهري�سة واللبن)64(.

كانت الفترة الإ�سالحية مليئة بتلك المرا�سيم؛ 
�سار  الدين،  �سالح  حكم  من  الأولى  ال�سنوات  ففي 
األغي كل ما  فيها على �سيا�سة �سلفه نور الدين فقد 
قام  لذا  والمكو�س؛  ال�سرائب  من  ال�سريعة  يخالف 
المكو�س  كافة  باإ�سقاط  1171م   / 567هـــ  عام  في 
ا من  وال�سرائب عن اأهل م�سر، تاله باإ�سقاطها اأي�سً
على كاهل اأهالي دم�سق عام 570هـ / 1174م)65(. 
ذلك  على  الــديــن  �ــســالح  ال�سلطان  ا�ستمر  ولــقــد 
ت�سلك  التجارية  القوافل  اأول  كانت  ولكن  المنوال، 
قافلة  هي  المكو�س  توؤدي  اأن  دون  ال�سامي  ال�ساحل 
583هـ / 1187م)66(، ذلك الأمر الذي يو�سح جلًيا 
تن�سيط  في  وال�سليبيين  الم�سلمين  من  كٍل  جهود 
مدى  وبيان  واإن�سيابها،  التجارية،  القوافل  حركة 

التعاي�س وا�ستمرار العالقات بينهم. 
خاتمة: 

المدن  اأبــــواب  عند  التمكي�س  مــراكــز  اأقــيــمــت 
ومداخل الأودية، وكانت تلك المراكز و�سيلة لإحكام 
ال�سيطرة على كافة المتاجر التي ت�سل اإلى الأ�سواق؛ 
ولذلك لم يكن ي�سمح بمرور اأي �سيء ي�ستحق لدفع 
بت�سكيل  قاموا  الغر�س  هذا  اأجــل  ومن  ال�سرائب، 
جهاز اإداري متكامل ليحكموا به ال�سيطرة على تلك 
مراكز  واأما  التجار  مرور  حركة  وينظمون  المراكز 
كانت  فقد  المنا�سفات  بالد  في  الأخــرى  التمكي�س 
تخ�سع لإدارة م�ستركة يراأ�سها نائبين اأحدهما يمثل 
�سلطان الم�سلمين والآخر يمثل الأمير ال�سليبي؛ لأن 

ل ينفرد اأحدهم اإل بالتفاق. 

الم�سلمين  مـــن  ـــاًل  ك اأدرك  حــيــنــمــا  وكـــذلـــك 
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وال�سليبيين قيمة تلك المراكز لما تدره عليهم من 
بين  التجاري  التبادل  بت�سجيع  قاموا  وعوائد  اأرباح 
الطرفين و�ساهم في ذلك ما قاموا به من اإجراءات 
ــادة.  زي دون  الجمركية  الر�سوم  على  الإبــقــاء  في 
وكانت تلك ال�سرائب تحدد اإما وفًقا لقيمة الب�سائع 
اأو ح�سب حجمها، ومن ذلك نالحظ ت�سابه الر�سوم 
وال�سليبيون،  الم�سلمون  فر�سها  التي  الجمركية 

ولكن مع اختالف العملة. 
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ال�سيد  على  نف�سه؛  المرجع  البنا:  الحافظ  عبد  نف�سه؛ 
الأ�سقر:  محمد  96؛  �س  القت�سادية،  العالقات  على: 
المرجع  الغمري:  �سعيد  242؛   :240 �س  التوابل،  تجار 

نف�سه.  
على: - 10 ال�سيد  على  �ــس36؛  نف�سه،  المرجع  ــراور:  ب يو�سع 

على  اأ�سواء  الغمراوي:  على  �ــس477؛  القوافل،  طريق 

العالقات القت�سادية بين الم�سلمين والفرنج في ع�سر 
"، مجلة الدارة،  " بالد المنا�سفات  الحروب ال�سليبية 

عدد 1، �سنة 17، 1412هـ / 1191م، �س171، 172. 
ج13، - 11  ،539 �ــس538،  ج3،  الأع�سي،  �سبح  القلق�سندي: 

الــدولــيــة  الــتــجــارة  فــهــمــي: طـــرق  �ــــس100؛ نعيم زكـــي 
الو�سطى،  الع�سور  في  والغرب  ال�سرق  بين  ومحطاتها 
الم�سرية  الهيئة   ،132 عدد  العربية،  المكتبة  �سل�سلة 
�س27،  1973م،   / 1393هـــ  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

 .302 ،128
12 - ،14 ج  �ـــس538،   ،3 ج  نف�سه،  الم�سدر  القلق�سندي: 

جمرك   " قطية  حمزة:  الحافظ  عبد  عــادل  �ـــس423؛ 
م�سر ال�سرقي في الع�سور الو�سطى "، المجلة التاريخية 
للدرا�سات  الم�سرية  الجمعية   ،1 الم�سرية، م37، عدد 

التاريخية، القاهرة، 1411هـ / 1990م، �س47، 56. 
477؛ - 13 �ــــس476،  الــ�ــســابــق،  الــمــرجــع  عــلــى:  ال�سيد  على 

الحويري: الأو�ساع الح�سارية، �س140. 
الدم�سقي ) �سيخ الربوة (: نخبة الدهر في عجائب البر - 14

الأكاديمية  مطبعة  مهرن،  وت�سحيح:  تحقيق  والبحر، 
الإمبراطورية، بطر�سبورغ المحرو�سة،1282هـ /1865م، 

�س 213. 
15-  Rey.E., Les colonies Franques Des Syria 

Aux XII et XIII Siecles , Paris , 1883 , p. 22.

16- Anonymous Pilgrim VII, (12th Century), 
Trans.by, Stewart ,Aubery, in.P.P.T.S., vol.
VI, London ,1894, p. 70; Anonymous, The 
City Of Jerusalem (1220), Trans. By. Fron 
The Old French With Note, by, C.R.Conder, 
in.P.P.T.S., vol.VI, London, 1896, p.p. 4, 
5; Theoderich, Description Of The Holy 
Places (circa 1172 A.D), Trans. By, Stewart, 
Aubrey, in.P.P.T.S., vol.V, London, 1891, p. 
6; Fetellus, Description Of The Holy Land 
(Circa 1130.A.D), Trans. and Annotated. By, 
Macoherson.J.R., in, p.p.t.s, vol.V, London, 
1896, p. 1 ; Saewulf , Pilgrimage Of Saewulf 
To Jerusalem And The Holy Land ( 1102, 
1103.A.D), Trans by, Brownlow, canon, 
in, P.P.T.S., vol.IV, London, 1892, p. 9; 
Fabri,Felix, op.cit., vol. 2, part. 1, p.p. 117, 
118

ف - هايد: تاريخ التجارة، ج1، �س26.  
والغرب، - 17 ال�سرق  بيت  العالقات  تاريخ  ال�سامي:  اأحمد 

النه�سة،  دار  والإ�سالم،  العرب  تاريخ  في  �سل�سلة  ط1، 
القاهرة،1406هـ / 1985م، �س 199.

على: - 18 ال�سيد  على  �ــس245؛  جبير،  ابن  رحلة  جبير:  ابن 
طريق  على:  ال�سيد  على  �س98؛  القت�سادية،  العالقات 
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القوافل، �س471.
على: - 19 ال�سيد  على  �ــس240؛  نف�سه،  الم�سدر  جبير:  ابن 

طريق  على:  ال�سيد  على  �س97؛  القت�سادية،  العالقات 
ال�ساحل  في  التجارة  اأحمد عبد اهلل:  القوافل، �س476؛ 
غير  ماج�ستير  ر�سالة  م،   13  ،12 القرنين  في  ال�سامي 
 / �سم�س،1427هـ  عين  جامعة  الآداب،  كلية  من�سورة، 

2006م، �س87. 
على اأحمد ال�سيد: الخليل والحرم الإبراهيمي، �س 361.- 20
على - 21 ال�سيد  على  �ــس239؛  ال�سابق،  الم�سدر  جبير:  ابن 

ال�سيد على: طريق  العالقات القت�سادية، �س 96؛ على 
القوافل، �س 475. 

على ال�سيد على: طريق القوافل، �س 475.- 22
المرجع نف�سه.- 23
ابن اإيا�س: بدائع الزهور، ج1، ق 1، �س27؛- 24

 Rey.E , op. cit., , p.p. 21 , 22  
عارف العارف: تاريخ بئر ال�سبع وقبائلها، مكتبة مدبولي، - 25

القاهرة، 1420هـ / 1999م، �س73، 74. 
26-  Archer , op. cit., p.300 ; Milwrit. m , The 

Fortress Of Raven , Karak In The Middle 
Islamic Period ( 1100: 1650 ) , in Islamic 
History And Civilzation , ed.by , Gunnther.S., 
Brill ,Leiden , Boston , 2008 , p.p. 25 , 32; 
Rey.E , op. cit., p.p.21 , 22. 

ف-هايد: تاريخ التجارة، ج1، �س185 - 27
 Rey.E , Ibid , p. 22. 

على ال�سيد على: المرجع ال�سابق، �س 476.- 28
ابن �ساهين الظاهري: زبدة ك�سف الممالك وبيان الطرق - 29

والم�سالك، ت�سحيح: بول�س راوي�س، المطبعة الجمهورية، 
باري�س،1313هـ /1895م، �س97. 

�سوريال - 30 عزيز  تحقيق:  الــدواويــن،  قوانين  مماتي:  ابــن 
عطية، ط1، �سل�سلة �سفحات من تاريخ م�سر، عدد 12، 

مكتبة مدبولي، القاهرة، 1411هـ /1991م، �س298. 
الم�سدر - 31 جبير:  ابــن  الـــدواويـــن؛  قوانين  مماتي:  ابــن 

ال�سابق، �س 24؛ Archer , op. cit., p.127. على ال�سيد 
على: العالقات القت�سادية، �س97؛ عبد الحافظ البنا: 
في  التجارة  اهلل:  عبد  اأحمد  �ــس121؛  ال�سام،  اأ�ــســواق 

ال�ساحل ال�سامي. 
ابن مماتي: الم�سدر نف�سه، �س301.- 32
ــار، - 33 والأث الخطط  بذكر  والعتبار  المواعظ  المقريزي: 

مراجعة  الــ�ــســرقــاوي،  مديحة  زينهم،  محمد  تحقيق: 

مدبولي،  مكتبة  ط1،  زيــادة،ج1،  اأحمد  اأحمد  و�سبط: 
القاهرة،1419هـ / 1998م، �س 212، 213. 

ابن مماتي: الم�سدر ال�سابق، �س301، 302. - 34
ابن مماتي: الم�سدر نف�سه؛ ابن جبير: الم�سدر ال�سابق، - 35

ج9،  الأدب،  فنون  في  الإرب  نهاية  النويري:  240؛  �س 
العلمية،  الكتب  دار  ط1،،  مــروة،  ر�سا  محمد  تحقيق 
11 �ـــــس10،  2004م،   / 1424هـــــــ  ــان،  ــن ــب ل ـــيـــروت،   ب

. Archer , op. cit., p.p. 127, 128.؛ اأحمد عبد اهلل: 

البنا:  الحافظ  عبد  166؛  �ــس165.  ال�سابق،  المرجع 
المرجع  على:  ال�سيد  على  �ـــس121؛  ال�سابق،  المرجع 

ال�سابق، �س97. 
ابن مماتي: الم�سدر نف�سه، �س303. - 36
نعيم زكي فهمي: - 37 نف�سه، �س 304؛  الم�سدر  ابن مماتي: 

دور  فهمي:  زكي  نعيم  328؛   ،129 �س  التجارة،  طرق 
اليهود في تجارة الع�سور الو�سطى بين ال�سرق والغرب، 
1971م،   / 1391هــــ  الــقــاهــرة،  الــعــرب،  �سجل  مطابع 
م�سر  جمرك  قطية  حمزة:  الحافظ  عبد  عادل  �س23؛ 

ال�سرقي، �س56. 
ابن �ساهين الظاهري: زبدة ك�سف الممالك، �س 97، 98.- 38
نعيم زكي فهمي: طرق التجارة، �س 141؛ اأحمد ال�سامي: - 39

العالقات بين ال�سرق والغرب، �س199.
ابن مماتي: الم�سدر ال�سابق، �س 304، 305.- 40
ابن - 41 18؛  �س  ال�سابق،  الم�سدر  الظاهري:  �ساهين  ابن 

عــادل عبد  �ـــس516؛  الــزهــور، ج1،ق2،  بــدائــع  ايــا�ــس: 
الحافظ حمزة: المرجع ال�سابق، �س56. 

240؛- 42 �ـــــس  جــــبــــيــــر،  ـــــــن  اب رحـــــلـــــة  جــــبــــيــــر:  ـــــــن   اب
 Archer , op. cit., p.p.127, 128.؛ كلود كاهن: ال�سرق 
ال�سيخ،  اأحمد  والغرب زمن الحروب ال�سليبية، ترجمة: 
1995م،   / ـــ  1416ه القاهرة،  للن�سر،  �سينا  دار  ط1، 
ال�سليبي،  القت�ساد  الطحاوي:  حاتم  173؛  �ــس172، 
ال�سام،  ــواق  ــس اأ� البنا:  الحافظ  عبد  140؛  �ـــس139، 
�ــس315،  التجارة،  طــرق  فهمي:  زكــي  نعيم  ة�ـــس121؛ 
478؛  �ــس477،  القوافل،  طريق  على:  ال�سيد  على  316؛ 

على ال�سيد على: العالقات القت�سادية، �س96، 97. 
تاريخ - 43 هايد:  ـ  ف  �ــس239؛  جبير،  ابن  رحلة  جبير:  ابن 

العالقات  على:  ال�سيد  على  �ـــس343؛  ج1،  الــتــجــارة، 
القوافل،  طريق  على  ال�سيد  على  �ــس96؛  القت�سادية، 

�س475. 
44- Beugnot (ed) , Assises De Jerusalem, Tome. 
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II , in.R.H.C, Paris, 1843, p. 175; Flaker.R.P 
(ed) , Statistcal Document Of The Middle 
Ages in " Translations And Reprints From 
The Original Source Of European, vol. III , no. 
2 , university of Pennsylvania, Philadelphia, 
1897 ,p.20.

حاتم الطحاوي: الم�سدر ال�سابق، �س 140، 246.   
45- Beugnot , Ibid., Tome. II , p.p. 173: 181; 

Flaker.R.P , Ibid., p.p. 19: 23 ; Smith. J. R, 
op. cit., p. 117 

عبد  248؛   :245 �س  نف�سه،  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
292؛   :190  ،121 �س  ال�سابق،  الم�سدر  البنا:  الحافظ 

على ال�سيد على: طريق القوافل، �س 478. 
46-  Lane Pool , Stanly , op. cit., p. 240. 

م�سر،  في  والمماليك  الدين  �سالح  �سيمينوفا:  اأ.  ل.   
ترجمة: ح�سن بيومي، �سل�سلة الم�سروع القومي للترجمة، 
1419هـــ  القاهرة،  للثقافة،  الأعلي  المجل�س   ،74 عدد 
الدولة  تــاريــخ  �سيمينوفا:  338؛  �ـــس337،  1998م،   /
الدولة  �سيد:  فـــوؤاد  اأيــمــن  153؛  �ـــس152،  الفاطمية، 
الجتماعية،  العلوم  �سل�سلة  ط3،  م�سر،  في  الفاطمية 
1428هـــ  الــقــاهــرة،  للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة 
الــعــالقــات  عــلــى:  ال�سيد  عــلــى  491؛  �ــس  2007م،   /
القت�سادية، �س 27، 96، 100؛ على ال�سيد على: طريق 
قطية  حمزة:  الحافظ  عبد  عــادل  475؛  �س  القوافل، 

جمرك م�سر ال�سرقي، �س59. 
47 - Smith. J. عبد الحافظ البنا:الم�سدر ال�سابق، �س122 

 :R , op. cit.,p. 117

48 - p.117 Smith. J. R عبد الحافظ البنا: الم�سدر نف�سه؛
،., op. cit

49- Beugnot , Assises , Tome. II , p.p. 173: 181; 
Flaker.R.P , op. cit., p.p.19: 23.

عبد  249؛   :246 �س  ال�سابق،  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
الحافظ البنا: المرجع نف�سه، �س 191؛ على ال�سيد على: 

طريق القوافل، �س 478. 
50- Beugnot , Ibid , Tome. II , p.p. 175 , 176, 179, 

180 ; Flaker.R.P , Ibid., p.p.20 , 21 ;

 ،250  ،248  :246 �س  نف�سه،  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
.251

51- Beugnot , Assises., Tome. II , p.p. 176: 181; 
Flaker.R.P , Ibid., p.p. 21: 23.

 ،250  ،248  ،247 �س  نف�سه،  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
251؛ عبد الحافظ البنا: المرجع نف�سه، �س 192،. على 

ال�سيد على: المرجع ال�سابق، �س 478. 

52- Beugnot , Ibid., Tome. II , p.p. 173: 177; 
Flaker.R.P , Ibid., p.p.19: 22. 

عبد  248؛   :245 �س  نف�سه،  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
الحافظ البنا: المرجع نف�سه، �س 190: 192. 

53 - Beugnot , loc. cit ; نف�سه  المرجع  الطحاوي:  حاتم 
 ; Flaker.R.P , loc. cit

54- Beugnot , loc. cit ; Flaker.R.P , , loc. cit. 

248؛  �ــس245:  ال�سليبي،  القت�ساد  الطحاوي:  حاتم   
عبد الحافظ البنا: اأ�سواق ال�سام، �س191، 192. 

55- Beugnot , Assises., Tome. II , p.p. 173: 177.  

56- Beugnot , Ibid., Tome. II , p. 173; Flaker.R.P 
, op. cit., p. 22

ف ـ هايد: تاريخ التجارة، ج1، �س184؛ حاتم الطحاوي:   
البنا:  الحافظ  عبد  249؛   :245 �ــس  نف�سه،  المرجع 
ال�سيد على: طريق  نف�سه، �س 190، 191؛ على  المرجع 

القوافل، �س 478. 
57- Beugnot , Ibid., Tome. II , p.p. 173 , 177; 

Flaker.R.P , Ibid., p.p. 19:22.

البنا:  الحافظ  عبد  نف�سه؛  المرجع  الطحاوي:  حاتم   
المرجع نف�سه، �س 192؛ على ال�سيد على: المرجع نف�سه. 

المقريزي: المواعظ والعتبار، ج1، �س 299، 300، 303. - 58
ابن مماتي: قوانين الدواوين، �س310: 312.- 59
ابن مماتي: الم�سدر نف�سه، �س313، 316.- 60

قبيلة العائذ ) العائد (: هي بطن من جذام، يمتد نطاق  )٭( 

اأيلة، وكذلك ينت�سرون في  ا�ستقرارهم من بلبي�س وحتى 
القوافل  في حركة  كبير  دور  القبيلة  لتلك  وكان  الكرك، 
قالون  بن  محمد  النا�سر  عهد  ففي  طرقها؛  وحماية 
طريق  من  منطقة  ع�سر  خم�سة  وحماية  حرا�سة  تولوا 
الرمل تبداأ من ال�سعيدية وحتي رفح اأ�سبح دركهم ي�سمل 
تولوا  كما  ورفح،  الزعقة  ازالة  بعد  منطقة  ع�سرة  ثالث 
حماية وحرا�سة الطرق البدرية التي كان التجار ي�ستغلها 
ل�سعوبة  وذلــك  الجمركية،  الر�سوم  دفــع  من  للهروب 
من  بدليل  اإل  ي�سلكها  اأن  اأحــد  ي�ستطيع  فال  بها  ال�سير 
قبائل العائذ. القلق�سندي نهاية الأرب في معرفة اأن�ساب 
الكتاب  دار  ط2،  الإبــيــاري،  اإبراهيم  تحقيق:  العرب، 
اللبناني، بيروت، لبنان، 1400هـ /1980م، �س333؛ ابن 
اأيبك الدواداري كنز الدرر وجامع الغرر، ج9 المعروف بـ 
" الدر الفاخر في �سيرة الملك النا�سر "، تحقيق: هان�س 
روبرت رويمر، المعهد الألماني لالآثار، القاهرة، 1380هـ 
/1960م، �س144؛ محمود ال�سيد: محمود ال�سيد: تاريخ 
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القبائل العربية في ع�سر الدولتين الأيوبية والمملوكية، 
 / 1419هـــــ  الإ�ــســكــنــدريــة،  الــجــامــعــة،  �سباب  موؤ�س�سة 

1998م، �س54، 55.
اأو نزل ينزل  اأهمية كبيرة وذلك كمحطة  قطيا: امتلكت  )٭( 

اأخذت  بعدما  وذلك  والتجار،  وال�سفراء  الم�سافرون  بها 
جمركية  كمنطقة  اأهميتها  تجلت  ثم  تقل،  الفرما  مكانة 
لتح�سل  اإدارة  المملوكية  ال�سلطنة  نظمت  ولهذا  كبيرة 
الر�سوم الجمركية من التجار عالوة على تح�سيل قيمة 
الزكاة الم�ستحقة، وقد قدر ما يتم تح�سيله من التجار 
الخم�سة  بين  مــا  تــتــراوح  انها  البع�س  وذكــر  بالع�سر، 
حالت  في  اإل  نقدًا  تح�سل  وكانت  بالمائة،  والع�سرة 
معينة توؤخذ عينًا، وبلغ دخل قطيا اليومي ما يقرب من 
ميناء  المدينة  بتلك  ارتبط  وقد  الذهب،  دينار من  األف 
كان  الذي  الطينة  ميناء  وهو  المتو�سط  البحر  على  هام 
مر�سي للتجار الجنوية، ولهذا اأدرك �سالطين المماليك 
لأنه  وذلك  بقطيا،  لرتباطه  بتجديده  واهتموا  اأهميته 
اإل  منها  الخروج  ول  الم�سرية  للديار  الو�سول  ليمكن 
قطية  حمزة:  الحافظ  عبد  عــادل  قطية.  من  بالمرور 

جمرك م�سر ال�سرقي، �س 48: 52، 59.
ابن ايبك الدواداري: الم�سدر ال�سابق، ج9، �س114، 115؛ - 61

النظار  " تحفة  الم�سماة  ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة 
تحقيق: عبد   ،" الأ�سفار  وعجائب  الأم�سار  في عجائب 
الهادي التازي،ج1، اأكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 
�سبح  القلق�سندي:  233؛  �س232،  1997م،   / هـ   1417
الأع�سي، ج14، �س 423؛ برتراندون دي لبروكييه: رحلة 
وفل�سطين،  ولبنان  �سوريا  اإلى  لبروكييه  دي  برتراندون 
ترجمة وتعليق: محمود زايد، ر�سالة لنيل درجة اأ�ستاذ في 
1954م،   / بيروت،1374هـ  الأمريكية،  الجامعة  العلوم، 
اللغة  معجم  الحميد:  عبد  مختار  اأحمد  42؛  �ــس41، 
العربية، ج1، عالم الكتب، القاهرة،1429هـ / 2008م، 
ع�سري  في  ال�سرقية  ال�ساعر:  فتحي  محمد  �ــس771؛ 
1418هـ  القاهرة،  المعارف،  دار  والمماليك،  الأيوبيين 
النقل  �سياج:  العزيز  عبد  محمد  �ـــس20؛  1997م،   /
المماليك،  �سالطين  ع�سر  في  م�سر  في  والموا�سالت 
جامعة  الآداب،  كلية  من�سورة،  غير  ماج�ستير  ر�سالة 

الزقازيق، 1429هـ / 2008م.، �س123، 124.  
على - 62 73؛  �ــس46،  ج14،  نف�سه،  الم�سدر  القلق�سندي: 

ال�سيد على: العالقات القت�سادية، �س54.
ح�سن - 63 ال�سليبية،ترجمة:  ــحــروب  ال الــ�ــســوري:  ولــيــم 

الهيئة   ،68 عدد  الم�سريين،  تاريخ  �سل�سلة  حب�سي،ج2، 

1994م،   / 1415هـ  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�سرية 
في  ال�سليبي  ال�ستيطان  ال�سارتري:  فو�سيه  �ــس360؛ 
"، ترجمة:  اإلى بيت المقد�س  " تاريخ الحملة  فل�سطين، 
قا�سم عبدة قا�سم، ط1، دار ال�سروق، القاهرة،1422هـ 

/ 2001م، �س245.
عبد - 64 اهلل  عبد  تحقيق:  والــنــهــايــة،  الــبــدايــة  كثير:  ــن  اب

1419هـ  القاهرة،  هجر،  دار   ،16 ج  التركي،  المح�سن 
اأخبار  فــي  الرو�ستين  �سامة:  اأبــو  �ـــس480.  1998م، 
�سم�س  اإبراهيم  تعليق:  وال�سالحية،  النورية  الدولتين 
لبنان،1423هـ  العلمية، بيروت،  الكتب  الدين، ج1،، دار 
 Heidmanh. S , Financing The .3372002م، �س /
 Tribute To The Kingdom Of Jerusalem , " an

 urban tax in damascus " , in , B.S.O.A.S, vol.

.70 , no. 1 , united kingdom , 2007 , p. 119

اأيـــوب، ج2، - 65 بني  اأخــبــار  الــكــروب في  وا�ــســل: مفرج  ابــن 
التراث  اإحــيــاء  اإدارة  ال�سيال،  الــديــن  جمال  تحقيق: 
العامة،  الثقافة  اإدارة  والتعليم،  التربية  وزارة  القديم، 
/1960م،  1380هـــ  الأول،  فــوؤاد  الملك  جامعة  مطبعة 
152؛  �ـــس151،  ج2،  الرو�ستين،  �سامة:  اأبــو  �ـــس20؛ 
الع�سر   " الزمان  اأهل  تاريخ  في  الجمان  عقد  العيني: 
الكتب  دار  ج2،  محمود،  رزق  محمد  تحقيق   ،" الأيوبي 
والوثائق القومية، القاهرة، 1431هـ / 2010م، �س 96، 
480؛  �ــس459،  ج16،  نف�سه،  الم�سدر  كثير:  ابن  196؛ 
ال�سيد الباز العريني: ال�سرق الأدنى في الع�سور الو�سطى 
 / بيروت، 1386هـ  العربية،  النه�سة  دار   ،" " الأيوبيون 

1967م، �س52. 
الملوك، تحقيق: محمد - 66 ال�سلوك لمعرفة دول  المقريزي: 

عبد القادر عطا، ج1، ط1،، دار الكتب العلمية، بيروت، 
لبنان،1418هـ /1997م، �س212. 

الم�س��ادر والمراجع

بيت  مملكة   " فل�سطين  ف��ي  ال�سليبي  ال���س��ت��ي��ط��ان   -
عبد  الحافظ  عبد  ترجمة:  بـــراور:  ليو�سع  ال��م��ق��د���ض, 
1422هـ  والبحوث،  للدرا�سات  عين  ط1،  البنا،  الخالق 

/ 2001م.
اأ�سواق ال�سام في ع�سر الحروب ال�سليبية, لعبد الحافظ   -
والبحوث،  للدرا�سات  عين  ط1،  البنا:  الخالق  عبد 

القاهرة، 1428هـ / 2007م.
د.ف،  حتي،  فيليب  حرره:  منقذ:  لبن  اأ�سامة  العتبار,   -
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ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،1422هـ /2001م.
القت�ساد ال�سليبي في بالد ال�سام, لحاتم عبد الرحمن   -
الطحاوي: ط1، دار عين للدرا�سات والبحوث، القاهرة، 

1420هـ / 1999م.
الأمثال العامية, لأحمد تيمور: ط1، دار الكتاب العربي،   -

القاهرة، 1375هـ / 1956م.
الأو�ساع الح�سارية في بالد ال�سام في القرنين الثاني   -
ال�سليبية, لمحمود  الحروب  ع�سر والثالث ع�سر ع�سر 
 / ـــ  1400ه القاهرة،  المعارف،  دار  الحويري:  محمد 

1979م.
تحقيق:  ايا�س:  لبن  الدهور,  وقائع  في  الزهور  بدائع   -
العربية،  الكتب  اإحياء  دار  ط1،  ج2،  م�سطفي،  محمد 

القاهرة، 1392هـ / 1972.
تاريخ التجارة في ال�سرق الأدنى في الع�سور الو�سطى,   -
ر�سا،  محمد  اأحــمــد  الفرن�سية:  الترجمة  عــن  عــربــه 
مراجعة وتقديم: عز الدين فودة، ج1، الهيئة الم�سرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 1406هـ / 1985م.
ترجمة  ران�سيمان:  ل�ستيفن  ال�سليبية,؛  الحروب  تاريخ   -
للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  خليل،ج3،  الدين  نور 

القاهرة، 1417هـ / 1996م.
ترجمة  �سيمينوفا:  اأ.  ل.  ال��ف��اط��م��ي��ة,  ال���دول���ة  ت��اري��خ   -
وتحقيق: ح�سن بيومي، �سل�سلة الم�سروع القومي للترجمة، 
عدد 253، المجل�س الأعلي للثقافة، القاهرة،1422هـ / 

2001مم.
�سل�سلة  المملوكي,  الع�سر  في  م�سر  في  التوابل  تجار   -
الأ�سقر: عدد 137،  تاريخ الم�سريين، لمحمد عبد اهلل 
 / 1420هـــ  القاهرة،  للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة 

1999م.
التجارة الكارمية وتجارة م�سر في الع�سور الو�سطى,   -
 ،4 م  الم�سرية،  التاريخية  المجلة  لبيب:  ل�سبحي 
التاريخية،  لــلــدرا�ــســات  الم�سرية  الجمعية   ،2 عــدد 

القاهرة،1382هـ / مايو 1952 م.  
الجهاد  تاريخ  في  م�سرقة  " �سفحة  ال�سليبية,  الحركة   -
العربي في الع�سور الو�سطى، ل�سعيد عبد الفتاح عا�سور: 
ج1، ط2، مكتبة الأنجلو الم�سرية، القاهرة، 1391هـ / 

1971م.
لآدم  الهجري,  الرابع  القرن  في  الإ�سالمية  الح�سارة   -
ريدة،  اأبو  الهادي  عبد  محمد  العربية:  اإلى  نقله  ميتز: 
فهر�سة: رفعت البدراوي، ج2، ط 5، دار النا�سر العربي، 

بيروت لبنان، 1367هـ / 1947 م.
دولة بني قالوون في م�سر, لمحمد جمال الدين �سرور:   -

دار الفكر العربي، القاهرة، 1367هـ / 1947م.
فهار�سه:  وو�سع  �سبطه  جبير:  لبن  جبير,  اب��ن  رحلة   -
محمد زينهم، دار المعارف: القاهرة، 1421هـ /2000م.
لبيرو  ع�سر,  الخام�ض  ال��ق��رن  ع��ال��م  ف��ي  ط��اف��ور  رح��ل��ة   -
الثقافة  مكتبة  حب�سي،  ح�سن  وتحقيق:  ترجمة  طافور: 

الدينية، القاهرة، 1423هـ/ 2002م
تحقيق:  للقلق�سندي:  الإن�سا,  الأع�سى في �سناعة  �سبح   -
يو�سف على طويل، ج7، ط1، دار الفكر، دم�سق،1408هـ 

/1987م.
الحروب  ع�سر  في  دم�سق   - القاهرة  القوافل  طريق   -
العالم  عبر  العالمية  التجارة  ط��رق  ن��دوة  ال�سليبية, 
من�سورات  على،  ال�سيد  لعلى  الع�سور,  مر  على  العربي 

اتحاد الموؤرخين العرب، القاهرة، 1421هـ / 2000م.
وال�سليبيين,  الم�سلمين  بين  القت�سادية  العالقات   -
القاهرة،  للدرا�سات،  عين  دار  ط1،  على:  ال�سيد  لعلى 
ال�سيد:  محمد  اأحمد  على  �ــس96؛  1996م،   / 1417هـــ 
ال�سليبية،  الحروب  ع�سر  الإبراهيمي  والحرم  الخليل 

ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1418هـ / 1998م. 
في ال�سراع الإ�سالمي ال�سليبي " ال�سيا�سة الخارجية   -
عين  دار  ط1،  عو�س:  موؤن�س  لمحمد  النورية,  للدولة 

للدرا�سات، القاهرة، 1419هـ / 1998م.
ط2،  على:  ال�سيد  لعلى  المملوكي,  الع�سر  في  القد�ض   -

دار الفكر، القاهرة،1407هـ / 1986م. 
لمحات من اأثر ال�سرق في الغرب, لمخائيل عواد: مجلة   -
 / هـ  بغداد، 1404  العراقي، ج2، م35،  العلمي  المجمع 

1984م.
�سوقي  تحقيق:  �سعيد:  لبن  المغرب,  حلي  في  المغرب   -
دار  ط4،   ،10 عدد  العرب،  ذخائر  �سل�سلة  ج1،  �سيف، 

المعارف، القاهرة، 1414هـ / 1993م.
على  �سليبيتان  ح��م��ل��ت��ان  ال��ق��د���ض  اأور���س��ل��ي��م  م��ف��ات��ي��ح   -
م�سر 1200, 1250م، بريمون �ستانبلوي: ترجمة: عايدة 
الباجوري، مراجعة وتقديم: اإ�سحاق عبيد، ط1، المجل�س 

الأعلي للثقافة، القاهرة، 1425هـ / 2004م.

الم�صادر الأجنبية 
- Anonymous Pilgrim VII, (12th Century), 

Trans.by, Stewart ,Aubery, in.P.P.T.S., vol.
VI, London ,1894; Anonymous, The City Of 
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Jerusalem ( 1220 ) , Trans. By. Fron The 
Old French With Note , by , C.R.Conder , 
in.P.P.T.S., vol.VI , London , 1896 , p.p. 4, 5 ; 
Theoderich , Description Of The Holy Places 
( circa 1172 A.D ) , Trans. By , Stewart , 
Aubrey , in.P.P.T.S., vol.V , London , 1891,  
Fetellus , Description Of The Holy Land 
(Circa 1130.A.D) , Trans. and Annotated. By , 
Macoherson.J.R., in , p.p.t.s , vol.V , London, 
1896, p. 1 ; Saewulf , Pilgrimage Of Saewulf 
To Jerusalem And The Holy Land ( 1102, 
1103.A.D ) , Trans by , Brownlow, canon , 
in , P.P.T.S., vol.IV , London , 1892 , p. 9 ; 
Fabri,Felix , op.cit., vol. 2 , part. 1 , 

- Archer , op. cit., p.300 ; Milwrit. m , The 
Fortress Of Raven , Karak In The Middle 
Islamic Period ( 1100: 1650 ) , in Islamic 
History And Civilzation , ed.by , Gunnther.S., 
Brill, Leiden, Boston , 2008 , p.p. 25 , 32 ; 
Rey.E, op. cit.

- Archer.T.A. and Kingford , The Crusade , The 
History Of The latin Kingdom Of Jerusalem, 
tkhicher – bocker press , NewYork, 1894, p. 
127 

- Beugnot (ed) , Assises De Jerusalem , 

Tome. II, in.R.H.C , Paris , 1843 , p. 175 ; 
Flaker.R.P (ed) , Statistcal Document Of The 
Middle Ages in " Translations And Reprints 
From The Original Source Of European , 
vol. III , no. 2 , university of Pennsylvania , 
Philadelphia , 1897 

- Beugnot , Ibid., Tome. II , p.p. 173: 181 ; 
Flaker.R.P , Ibid., p.p. 19: 23 ; Smith. J. R, 
op. cit.

- Fabri,Felix , The Book Of Wandering Of 
Brother Felix Fabri , (circa 1480-1483 ) , 
trans. by , Stewart ,Aubery , vol. 2 , part.1, 
in p.p.t.s., London , 1894 , p ; Lane Pool , 
Stanly , History Of Egypt In Middle Ages , vol. 
VI , NewYork , 1901 , p. 281.

- Lane Pool , Stanly , op. cit., p. 240. 

- Rey.E., Les colonies Franques Des Syria 
Aux XII et XIII Siecles , Paris , 1883.

- Smith. J. R , Government In Latin Syria 
And The Commerical Privileges Of Foreigh 
Merchants, in the relation between east and 
west in the middle age , ed. by , Barker. D , 
Edinburg , 1973; Archer , loc. cit.  
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الجملة االعترا�ضية جالٌء داللي وطالٌء جمالّي
)وقفة مع البناء النح�ي والتاأثير الأ�سل�بي(

د. محمذن بن اأحمد بن المحبوبي
نواك�سوط - موريتانيا

مقدمة:
اإعراب الجمل �سمن  اأهمية  اأوًل عن  اأن نتحدث  اإن تناول الجملة العترا�سية ي�ستدعي منا 
العرب من تراث  اأن نطلع من خاللها على ما خلفه  التي يمكن  الآلية  اإذ هو  النحوي؛  الدر�ض 
النحوية  المدونات  �سمن  الحفر  اإلى  الجمل" تدعونا  "نحو  فدرا�سة  اللغوي,  الحقل  هذا  في 
اأ�سحابها  اآراء  اأ�سوارها مناق�سين جملة من  اأغوارها, ونعبر بع�ض عاليات  القديمة؛ لن�سبر كنه 

ومواقفهم, منبهين اإلى ما لهم من ا�ستنتاجات واجتهادات.
ثم اإن معرفتنا ب�"نحو الجمل" تمكننا من فهم الن�سو�ض اللغوية فهًما �سليًما, فهي تحملنا 
على التعمق في اأ�سرار البنيات اللغوية؛ لنكت�سف ما قد يختبئ وراءها من رفيع الدللة والأ�سلوب 
وطريف ال�سياغة والتعبير؛ لذلك اأ�سبح هذا المو�سوع ركًنا ثابًتا في الدر�ض النحوي المعا�سر, 
واآدابها وفي مختلف  العربية  اللغة  بكليات  المتخ�س�سة  ال�سعب  اأ�سا�ًسا �سمن مقررات  وعن�سًرا 

التخ�س�سات ال�سرعية.

فماذا عن الجملة العترا�سية لغة وا�سطالًحا؟ 
تعامل  وكيف  واإعراًبا؟  ووظيفة  وم�سموًنا؟  ودللــة 
من  لها  محل  ل  التي  الجمل  مع  القدامى  النحاة 
الإعراب بوجه عام، ومع الجملة العترا�سية ب�سكل 
ما  العناية  من  المو�سوع  هــذا  اأولــوا  وهــل  خا�س؟ 
وتناولوه  اإليه نظرة عجلى  اأنهم نظروا  اأم  ي�ستحق؟ 
ا دون تدقيق، وهل ارتبطوا به عظيم الرتباط  عَر�سً
الدقة  تنق�سها  مباحثهم  في  ظلت  م�سائله  اإن  اأم 

والن�سباط؟

ذلك ما نروم الإجابة عنه عبر المحاور الآتية:

الم��س�ع اأ�س�س ومنطلقات:

بال�سميم  ــمــحــددات  ال هـــذه  مــن  ــدء  ــب ال وقــبــل 
ثالثة  على  يتاأ�س�س  المو�سوع  هذا  عنوان  باأن  نذكر 
"الجملة  البتداء  اأولها وظيفة  �سغل  نعتية،  تركيبات 
"جالء  الخبر  جانب  ثانيها  وغطى  العترا�سية"، 
جمالي"  "وطالء  ثالثها  ك�سف  حين  فــي  دللي"، 
نواة  هو  الأول  فالتركيب  والبيان.  العطف  دللة  عن 
المو�سوع واأ�سا�سه؛ لذلك فاإننا �سنفرده بوقفة خا�سة. 
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فهو  دللي" الآخــر  "جالء  الثاني  التركيب  اأمــا 
الأمــر  وهــي  "جالء"،  اأولهــمــا  كلمتين  من  متاألف 
البين الوا�سح، وثانيتهما "دللي" ن�سبة اإلى الدللة.

وياأتي التركيب الثالث "طالء جمالي"؛ ليعر�س 
وهو  "الطالء"،  اأولهما  لدللة وحدتين معجميتين 
والـــّدهـــن)1(،  والــقــطــران  كالهناء  بــه  طلي  مــا  كــل 
هو  الــذي  الجمال  اإلــى  ن�سبة  "جمالي"  وثانيتهما 

الح�سن والرونق والمظهر الموؤثر الجذاب.

الجملة  ــاول  ــن ت هــو  جملة  بــالــعــنــوان  والـــمـــراد 
العترا�سية والتنبيه اإلى اأنها تك�سب الن�س عدًدا من 
اأ�سلوبًيا وم�سحة  الإيحاءات الدللية، وتمنحه رونًقا 

جمالية موؤثرة تاأخذ بقلب القارئ والم�ستمع.

فاإننا  العنوان  من  المق�سود  اأو�سحنا  اأن  وبعد 
�سنتناول �سمن هذا المحور م�ساألتين: اأولهما تهتم 
المو�سوع  اأ�سا�س  هي  اإذ  الجملة؛  مفهوم  باإي�ساح 
من  عــدد  با�ستعرا�س  تعنى  وثانيتهما  وعــمــاده، 
اإ�سكالت الجملة، وتاأ�سيل م�سائلها، واإبراز مختلف 

الآراء النحوية في هذا الجانب.

اأ- الجملة ت�س�ر ومفه�م:

اأن  يلزمنا  للجملة  دقيًقا  تعريًفا  نقدم  اأن  وقبل 
نفرق بينها وبين عدد من الوحدات المعجمية التي 
معها  وتلتقي  م�سترك،  دللي  حقل  في  معها  ت�سبح 
األفاًظا  هنا  ونق�سد  والمعنى،  الدللة  في  اأحياًنا 
فهذه  والــقــول  والــكــالم  والكلمة  الكِلم،  قبيل  مــن 
تعبيًرا  النحو  كتب  في  كثيًرا  تتردد  الم�سطلحات 
عن الن�ساط اللغوي الذي يقوم به الإن�سان اإف�ساًحا 

عن ما في خوالج نف�سه ومحاورة لبني جن�سه. 

٭ الكليُِم:
وهو ا�سم جن�س، ومفرده "كلمة"، وهو ما ترّكب 

فقولنا:  تفد،  لم  اأم  اأفادت  فاأكثر  كلمات  ثالث  من 
كلمات  مجموع  لأنه  كِلمًا؛  ي�سمى  محمد  يجتهد  اإن 
كِلٌم، وكالم  ينجح  يجتهد محمد  اإن  وقولنا:  ثالث، 
كالم؛  وهو  كلمات،  ثالث  من  يتكون  لأنه  كِلٌم؛  فهو 

لأنه اأفاد فائدة يح�سن ال�سكوت عليها)2(. 
٭ الكلمة: 

فقولنا  مــفــرد،  لمعنى  الــمــو�ــســوع  الــلــفــظ  هــي 
كـ"ديز" وقولنا:  المهمل  المفرد" اأخرج  "المو�سوع 
غير  لمعنى  مو�سوع  فاإنه  الكالم  اأخرج  "مفرد" 
مفرد، وهي مثل محمد، وقام، وفي، واإن، وقد تطلق 
اإل  اإله  "ل  ويق�سد بها الكالم كما جاء في قولهم: 
اهلل" كلمة الإخال�س، وقد تكون الكلمة ا�سًما وفعاًل 
اأو حرًفا)3(. قال ابن مالك: الكلمة لفظ م�ستقل دال 

بالو�سع تحقيًقا اأو تقديًرا اأو منوي معه كذلك)4(.
قال ابن ه�سام: الكلمة قول مفرد، والمفرد ما ل 
"زيد" فاإن  يدل جزوؤه على جزء معناه، وذلك نحو 
ل  اأفردت  فاإذا  والدال.  والياء  الزاي  وهي:  اأجزاءه 
تدل على �سيء مما يدل بخالف قولك "غالم زيد" 
فاإن كال من جزئيه وهما الغالم وزيد، دل على جزء 
ابن  ي�سمى مركًبا ل مفرًدا)5(. وعرف  معناه؛ فهذا 
معنى  على  الدالة  "اللفظة  باأنها:  الكلمة  الحاجب 

مفرد بالو�سع")6(.
وقد  ال�سدق،  في  والكِلُم  الكالم  يجتمع  وقــد 
"قد  اجتماعهما  فمثال  الآخر؛  عن  اأحدهما  ينفرد 
قام زيد" فاإنه كالم لإفادته معنى يح�سن ال�سكوت 
ومثال  كلمات،  ثالث  من  مركب  لأنــه  وكِلٌم؛  عليه، 
انفراد الكلم: "اإن قام زيد"، ومثال انفراد الكالم: 

قائم")7(. "زيد 
٭ القول:

فهو  تكلم  اإذا  ومــقــاًل،  قــوًل  يقول  قــال  م�سدر 
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، وقيل القول: الكالم اأو كل لفظ نطق به  قائل وقالٌّ
ا، جمعه اأقوال، وجمع الجمع  الل�سان، تاًما اأو ناق�سً
اأقاويل. وقيل القول في الخير، والقال والقيل والقالة 
القول  "اأما  قائاًل:  جني  بن  عرفه  وقد  ال�سر،  في 
اأو  كان  تاًما  الل�سان،  به  مذل  لفظ  كل  اأنــه  فاأ�سله 
كان  وما  الجملة،  اأعني  المفيد،  هو  فالتام  ا،  ناق�سً
كان  ما  والناق�س  واإيه،  �سه،  نحو  من  معناها،  في 
اأخــوك،  وكــان   ، واإناَّ ومحمد،  زيد  نحو  ذلــك،  ب�سد 
اإذا كانت الزمانية ل الحدثية، فكل كالم قول ولي�س 
القول  بين  مفرًقا  ي�سيف  ثم  كالًما")8(،  قول  كل 
كالًما،  زيد  قام  قولنا:  يكون  هذا  "فعلى  والكالم: 
"اإن"  "اإن قام زيد"، فزدت فيه  فاإن قلت م�سارًطا 
النق�سان، ف�سار قوًل ل كالًما،  اإلى  رجع بالزيادة 

ا ومنتظًرا للتمام بجواب ال�سرط)9(. األ تراه ناق�سً

وفي لفظة القول اأربع دللت ا�سطالحية اأولها 
وثانيها  ما،  معنى  على  الدال  اللفظ  على  يطلق  اأنه 
على  اأدّل  �سواء  المركب،  اللفظ  على  ي�سدق  اأنــه 
المركب  اللفظ  اأنه  وثالثها  عليه،  يدل  لم  اأم  معنى 
اأنه مرادف للكالم  الدال على معنى مفيد، والرابع 
اأو الكلم، وجمع اأحد العلماء ال�سناقطة هذه المعاني 

في اأبيات، فقال)10(: 

ف������ي ال������ق������ول خ����ل����ف ه������ل ب������ه ي�����س��م��ى

م���ا م�����ع�����ن�����ى  ع������ل������ى  دل  ب���������ه  ل������ف������ظ 

ق�����ي�����د ب�������غ�������ي�������ر  ال����������م����������رك����������ب  اأو 

ال�����ف�����ي�����د ب������ق������ي������د  ال��������م��������رك��������ب  اأو 

ل���ل���ك���ل���م اأو  ال���������ك���������الم  رادف  اأو 

م���������������������رادف ك�������م�������ا لأه������������������ل ال�����ع�����ل�����م

٭ الكالم: 
يتكلم كالًما  تكلم  فعل  ا�سم م�سدر من  الكالم 

بكالم  تكلم  يقال  معنى،  ذات  باأ�سوات  نطق  اإذا 
اللغة:  اأ�سل  ح�سن وتكلم كالًما ح�سًنا، والكالم في 
الجملة  النحاة  ا�سطالح  وفي  المفيدة،  الأ�سوات 
الباطل،  وزهــق  الحق  جــاء  نحو  المفيدة  المركبة 
علي")11(،  "يا  نحو  بنف�سه  يكتفي  مما  ذلك  و�سبه 
عليه  الم�سطلح  "الكالم  قائاًل:  عقيل  ابن  وعرفه 
عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يح�سن 

ال�سكوت عليها")12(. 
الأفكار  عن  الإن�ساني  التعبير  و�سيلة  والكالم 
ليتم  الــنــطــق؛  جــهــاز  خـــالل  مــن  النف�س  ــج  وخــوال
التوا�سل بين الباّث والمتقبل بين المر�سل والمتلقي 
في مجتمع ما، ويتم ذلك وفًقا؛ لنوامي�س اللغة التي 
يتفاهم بها اأبناء ذلك المجتمع)13(، وعرف بع�سهم 
الكالم باأنه ما اجتمع فيه اأمران: اللفظ والإفادة)14( 
اأو ما ت�سمن كلمتين اأو اأكثر باإ�سناد اأ�سلي مق�سود؛ 
لذاته)15(، وانتهوا اإلى اأن اأقل ما يتاألف منه الكالم 
العنا�سر  بيان  اأرادوا  وقد   ، وا�سم  فعل  اأو  ا�سمان، 
عليه،  ال�سكوت  يح�سن  معنى  تفيد  اأن  يمكن  التي 
من  كل  بين  تقوم  اأن  يمكن  التي  العالقة  على  بناء 
الفعل  بين  اأو  ال�سمين  بين  اأي  الإ�سناد،  عن�سري 

وال�سم، والمراد هنا عالقة الإ�سناد. 
هو  الكالم  اأن  �سيبويه،  كالم  من  يفهم  والــذي 
الجملة الم�ستقلة بنف�سها، المغنية عن غيرها، وقد 
فكل  الكالم  "اأما  قائاًل:  بن جني،  الفهم  هذا  تابع 
لفظ م�ستقل بنف�سه، مفيد لمعناه، وهو الذي ي�سميه 
محمد،  وقــام  اأخــوك،  زيد  نحو:  الجملة  النحويون 
و�سرب �سعيد، وفي الدار اأبوك، و�سه، ومه، ورويد، 
وحاء، وعاء في الأ�سوات، فكل لفظ م�ستقل بنف�سه 
وعرف  كالم")16(،  فهو  معناه،  ثمرة  منه  وجنيت 
كلمتين  من  "المركب  بــاأنــه:  الكالم  الزمخ�سري 
ذلك  اإن  وقال  الأخرى")17(،  اإلى  اإحداهما  اأ�سندت 
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"ل يتاأتى اإل في ا�سمين، كقولك زيد اأخوك، وب�سر 
�ساحبك، اأو في فعل وا�سم، نحو قولك �سرب زيد، 

وانطلق بكر، وي�سمى جملة )18(.
ويفيد  مفرد،  معنى  اأكثر من  على  يدل  فالكالم 
فائدة تامة يح�سن ال�سكوت عليها، ويكتمل المق�سود 
على  يطلق  اأن  يمكن  العتبار  بهذا  والكالم  معها، 
ل  عدد  على  يطلق  اأن  يمكن  كما  الواحدة،  الجملة 

ح�سر له من الُجمل)19(.
الكالم  ــاأن  ب القائل  الـــراأي  جّني  ابــن  اأّيــد  وقــد 
عدد  على  ي�سدق  كما  واحــدة  جملة  على  ي�سدق 
هو  اإنما  الكالم  اأن  اإلــى  فانتهى  الجمل،  من  كبير 
في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة بروؤو�سها 
الم�ستغنية عن غيرها، وهي التي ي�سميها اأهل هذه 
ثم  تراكيبها)20(.  اختالف  "الجمل" على  ال�سناعة 
اأ�ساف قائاًل: "الكالم جن�س للجمل التواّم مفردها 

ومثناها ومجموعها")21(.
وقد ذهب اإلى مثل هذا الراأي الإمام الزمخ�سري 
)ت643هـ(  يعي�س  وابن  المف�سل،  في  )ت538هـ( 
في �سرحه للمف�سل؛ اإذ عد الثنان الجملة مرادفة 

للكالم)22(.
٭ الجملة: 

وهي من الوجهة اللغوية تدل على جماع ال�سيء 
جمعه  ال�سيء"  "اأجمل  يقال:  عنا�سره؛  واكتمال 
من  بكماله  �سيء  كل  جماعة  والجملة  تفرقة،  عن 
الح�ساب  لــه  "اأجملت  يــقــال  غــيــره،  اأو  الح�ساب 

چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  والكالم"، قال تعالى: 
عليه  اأنزل  "هال  والمعنى:  ېئچ)23(،  ېئ   ۈئ 
ُجملة واحدة كما اأنزلت التوراة على مو�سى والإنجيل 

على عي�سى والزبور على داود")24(، 
للجملة  فلي�س  ال�سطالحية  الوجهة  من  واأمــا 

�ساأنهم  العرب،  النحويين  عند  عليه  متفق  تعريف 
في ذلك �ساأن معظم اللغويين القدامى والمحدثين، 
والمتفق عليه اأنها مكونة من وحدات معجمية �سغرى 
هي الكلمات؛ ولعل هذا الأمر هو الذي جعل النحاة 
يختلفون اختالًفا كبيًرا في تحديد هذا الم�سطلح، 
فيه  م�سترًطا  الكالم  وبين  بينه  ربــط  من  فمنهم 
الإفادة وتمام المعنى، ومنهم من اأفرده عن الكالم 
غير م�سترط فيه الإفادة، مكتفًيا في تعريفه بتاأكيد 

لزوم ا�ستماله على م�سند وم�سند اإليه. 

وقد �سعى اللغويون جهدهم اإلى اأن ي�سبطوا هذا 
الم�سطلح �سبًطا دقيًقا فقدموا له تعريفات متباينة، 
اأحدها يجعل الجملة مرادفة للكالم وي�سترط فيها 
تحديد  في  يكتفي  والآخر  المعنى،  واكتمال  الإفادة 
ماهيتها باعتماد عن�سر الإ�سناد في بنائها وح�سول 

التركيب في ا�ستوائها.

ب- الجملة مقاربة وتاأ�سيل

الجملة  بين  التفريق  في  جهًدا  بذلنا  اأن  وبعد 
وبين عدد من الوحدات المعجمية التي تلتقي معها 
ما  مناق�سة  اإلــى  الآن  ن�سعى  والمعنى  الدللة.  في 
تر�سخ في هذا الحقل من اآراء متباينة بع�سها يرى 
مرادفة الجملة للكالم وارتباطها بالدللة والمعنى، 
المفهوم  هذا  عن  انفكاكها  يرجح  الآخــر  وبع�سها 

والت�ساقها بالإ�سناد والمبنى.

اإ�سكالتها  ومناق�سة  الجملة  تاأ�سيل  جانب  ففي 
الجملة  �ساأن  في  انق�سموا  اللغويين  اأن  اإلــى  ننبه 
تجزيئية  نظرة  اإليها  ينظر  فريق  فريقين،  العربية 
الإفــادة  لعنا�سر  اهتمام  كبير  يعير  ول  �سياقية، 
وفريق  والمبنى،  الإ�سناد  بمجرد  مكتفًيا  والمعنى، 
اآخر اآثر اأن يربط مفهومها باكتمال العنا�سر وتمام 

المعنى.
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هذا  �سبط  اإلـــى  الــفــريــقــان  هـــذان  �سعى  وقــد 
الم�سطلح �سبًطا دقيًقا، و�سناأخذ في مناق�سة اآراء 

هذين الفريقين في ما ياأتي: 

1. الفريق الأول: 
الجملة  اأن  اإلــى  الفريق  هــذا  اأ�سحاب  ويذهب 
�سيبويه  ــه  ــي اإل انــتــهــى  ــا  م وهـــو  لــلــكــالم،  مـــرادفـــة 
بن  عثمان  الفتح  اأبــو  �سبيله  اتبع  وقد  )ت183هـــ( 
والجملة مترادفان، فكل  الكالم  اأن  جني، م�سرًحا 
اأما  نف�سه،  في  م�ستقاًل  معنى  يــوؤدي  منهما  واحــد 
وممن  قول.  ف�سماه  بذاته،  قائًما  معنى  يوؤدي  ل  ما 
ذهب هذا المذهب الإمام الزمخ�سري، الذي �سرح 
"الكالم  يقول:  الجملة،  على  يطلق  قد  الكالم  اأن 
الأخرى  اإلى  اإحداهما  اأ�سندت  كلمتين  المركب من 
يتاأتى  ل  "وذلك  فيقول:  و�سوًحا  الأمر  ويزيد   )25("
اإل في ا�سمين كقولك زيد اأخوك وب�سر �ساحبك، اأو 
في فعل وا�سم نحو قولك، �سرب زيد، وانطلق بكر، 

وي�سمى جملة")26(. 

معنى  اإفــادة  اأن  الزمخ�سري  تمثيل  من  ويفهم 
الكالم،  تعريف  في  �سرط  عليه،  ال�سكوت  يح�سن 
ال�سمني  التعريف  وهـــذا  الجملة،  تحديد  وفــي 
للجملة، يتفق مع تحديدها في النحو التقليدي لدى 
بما  كاملة،  فكرة  عن  التعبير  هي  اإذ  الأوروبيين؛ 

يت�سمن م�سندا وم�سندا اإليه)27(. 

ال�سامع  يفيد  الكالم  من  قدر  اأقل  هي  فالجملة 
القدر  هــذا  اأتــركــب  �سواء  بنف�سه،  م�ستقاًل  معنى 
اأكثر)28(. وفي �سوء هذا الفهم  اأم  من كلمة واحدة 
اأن  يت�سح  والجملة  الــكــالم  بين  للعالقة  الدقيق 
التي  التراكيب  على  اإل  يطلق  ل  الجملة  م�سطلح 

تفيد ال�سامع اإفادة تامة.

الراأي  هذا  يدعم  المعا�سرين  بع�س  ون�سادف 

ويدافع عنه قائاًل: "الكالم اأو الجملة ما تركب من 
كلمتين اأو اأكثر، وله معنى مفيد م�ستقل)29(. وتحديد 
هذا الفريق للجملة يتطابق اإلى حد كبير مع تعريف 
ال�سكل   " باأنها  الجملة  عرف  اإذ  )bloom field(؛ 
تركيب  في  مت�سمًنا  يكون  ل  الذي  الم�ستقل  اللغوي 

نحوي اأو �سكل لغوي اأطول")30(.

2. الفريق الثاني: 

التفريق  اإلـــى  الــفــريــق  هــذا  اأ�ــســحــاب  وي�سعى 
عموما  بينهما  جاعلين  الجملة  وبين  الكالم  بين 
الإمــام  الفريق،  هــذا  رواد  ــرز  اأب ومــن  وخ�سو�سا، 
"والفرق بين الكالم والجملة  الر�سي، الذي يقول: 
اأن الجملة ما ت�سمن الإ�سناد الأ�سلي، �سواء اأكانت 
مق�سودة لذاتها اأم ل... والكالم ما ت�سمن الإ�سناد 
ول  جملة  كالم  فكل  لذاته  مق�سوًدا؛  وكان  الأ�سلي 

ينعك�س")31(.

التوجه  هذا  في  الر�سي  مع  ه�سام  ابن  ويتفق 
تو�سيًحا  الأمــر  يزيد  اأنــه  غير  التعريف،  هذا  وفي 
والمراد  المفيد،  القول  هو  "الكالم  فيقول:  وتبياًنا 
عليه،  ال�سكوت  يح�سن  معنى  على  دل  ما  بالمفيد 
زيد"،  كـ"قام  وفاعله،  الفعل  عن  عبارة  والجملة 
بمنزلة  كــان  ومــا  قام"،  كـ"زيد  وخــبــره  والمبتداأ 
بمترادفين  لي�سا  اأنهما  لك  يظهر  وبهذا  اأحدهما، 
كما توهمه كثير من النا�س، وهو ظاهر قول �ساحب 

المف�سل)32(.

اأن الكالم غيُر  القول يرى  فابن ه�سام في هذا 
الجملة "اإذ �سرطه الإفادة بخالفها، ولهذا ت�سمعهم 
يقولون جملة ال�سرط وجملة الجواب وجملة ال�سلة 
وكل ذلك لي�س مفيًدا فلي�س بكالم")33(، وهذا يعني 
اأن النحاة القدماء لم يجعلوا �سرط الجملة اأن تفيد 
ا�سترطوا  واإنما  عليه،  ال�سكوت  يح�سن  تاًما  معنى 
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معنى  عن  اأعبرت  �سواء  ركنين  على  تقوم  اأن  فيها 
كامل م�ستقل بنف�سه اأم لم تعبر.

النحاة  وبع�س  المحَدثين  اللغويين  بع�س  اأمــا 
الم�ستقل  الكامل  المعنى  جعلوا  قد  فاإنهم  القدامى 
وتحديد  الجملة  تعريف  في  اأ�سا�ًسا  �سرًطا  بالفهم 
على  تقوم  اأن  فــي  ذلــك  بعد  عبرة  ول  مفهومها، 
اللغويين  مــن  فكثير  ركنين،  على  اأو  واحــد  ركــن 
"�سبحان  قبيل  من  التي  العبارات  يجعل  المحدثين 
اهلل" و"�سباًحا" في جواب من ي�ساألك متى ت�سافر، 
تامة،  �سافر جماًل  من  ي�ساألك  من  في جواب  وزيد 
اإليه،  وم�سنًدا  م�سنًدا  منها  اأي  في  نتبين  لم  واإن 
ذلك؛ لأن كال منها اأفاد معنى م�ستقاًل بالفهم وهذا 
هو �سرط الجملة، ولي�س من �سرطها اأن تكون موؤلفة 
القدامى  النحاة  جمهور  فاإن  ثمة  ومن  ركنين،  من 
اإلى  �سكلي فنظروا  اأ�سا�س  للجملة على  بنوا فهمهم 
الجملة  اأن  فقرروا  غيره  اإلى  ينظروا  ولم  الإ�سناد 
ومعنى  اإلــيــه.  وم�سند  م�سند  من  تتاألف  التي  هي 
ذلك اأن التركيب المت�سمن اإ�سناًدا اإن كان م�ستقاًل 
ي�سمى  عليها  ال�سكوت  يح�سن  فائدة  واأفــاد  بنف�سه 
"خرجت  جملة مثل: "ال�سم�س طالعة" اأما اإذا قلت 
هنا  يعد  ل  طالعة"  فـ"ال�سم�س  طالعة"  وال�سم�س 
الإخبار  يــراد  ل  اإذ  لذته؛  يق�سد  لم  لأنــه  كالًما؛ 
بطلوع ال�سم�س بل ي�سمى جملة فقط، اأي اأن المركب 
�سمي  تركيب  من  جزًءا  كان  اإذا  الأ�سلي  الإ�سنادي 
كل  ولي�س  جملة  كالم  فكل  كالًما،  ي�سمى  ول  جملة 
يحمل  اأخوه  اأقبل  "محمد  قلنا:  فاإذا  كالًما،  جملة 
كتابا غالفه اأزرق" كان هذا المقول كالًما وكل من: 
"اأقبل اأخوه" و "يحمل كتابا" و"غالفه اأزرق"، يعد 
جملة عند الر�سي وابن ه�سام وبن مالك وغيرهم 
ممن لم ي�سترطوا في الجملة ق�سد الإ�سناد؛ لذاته، 
�سبق،  ما  نحو  على  والجملة  الكالم  بين  وفــرقــوا 

يح�سن  معنى  اإفادة  ي�سترط  يعد جملة عند من  ول 
ال�سكوت عليه؛ اإذ لي�س لها كيان م�ستقل، ولم يق�سد 
نحوي  تركيب  من  جزء  وهي  لذاته.  فيها؛  الإ�سناد 
اأطول، فالأول خبر، والثاني حال والثالث �سفة، وقد 
اأطلق ابن ه�سام على مثل هذه المركبات اإذا وقعت 
الأطــول  التركيب  على  واأطلق  �سغرى  جملة  حبًرا 

المت�سمن الجملة ال�سغرى جملة كبرى.

ويذهب بع�س المعا�سرين هذا المذهب فيعرف 
م�سترط  غير  للقول  مرادفة  يجعلها  تعريًفا  الجملة 
فيها الإفادة؛ اإذ يقول: "الجملة قول موؤلف من فعل 
وفاعل وما قد ي�ساف اإليهما من تكمالت كالمفعول 
به وغيره وت�سمى الجملة فعلية، اأو من مبتداأ وخبر 
وت�سمى  ا  اأي�سً التكمالت  من  اإليهما  ي�ساف  قد  وما 

الجملة ا�سمية")34(.

3. مناق�سة اآراء الفريقين:
ال�سابقين في  والفرق الجوهري بين التجاهين 
اأ�سحاب التجاه  اأن  يتمثل في  الجملة  اأبعاد  تحديد 
البنية  بين  الجملة  اأبعاد  تحديد  في  ربطوا  الأول 
هو  المعنى  اكتمال  جعلوا  اإذ  والمعنى؛  التركيبية 
فــاإذا  ونهايتها،  بــدوؤهــا  يحدد  فبه  الجملة،  معيار 
جملة،  التركيبية  البنية  ت�سمى  ل  المعنى  يتم  لم 
ولكن هذا المعنى يتحقق ب�سفة تامة وفًقا للظروف 
وال�سياقات، والم�ستوى الثقافي، ودرجة النتباه عند 

الم�ستقبل.

اأما التجاه الثاني فيرى اأن العن�سر الأ�سا�س في 
لذلك  غيره؛  ل  الإ�سناد  هو  الجملة  مفهوم  تحديد 
تعلق  اأو  بالدللة  ارتباط  كل  عن  الجملة  يبعدون 

بالمعنى.

المعربين  اأن   - اهلل  عند  والعلم   - لنا  ويبدو 
تعريف  فــي  الفريقين  بـــراأي  الأخـــذ  ــى  اإل مــدعــوون 
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الوظائف  اأن يعينهم ذلك في تحديد  الجملة ع�سى 
محل  ذات  اأكانت  �سواء  الجمل،  لمختلف  الإعرابية 
من الإعراب اأم لم تكن ذات محل من الإعراب؛ لأن 
هنالك مواطن ل يح�سن فيها اإل راأي الفريق الأول، 
ومواطن اأخرى ل ي�سلح لها اإل راأي الفريق الثاني.

اإن للجملة مفهومين:  القول  العموم يمكن  وعلى 
دللــي.  اأ�سلوبي  والآخـــر  وظيفي،  نحوي  اأحدهما 
الدللة  باكتمال  له  عالقة  ل  الوظيفي  فالنحوي 
والمعنى، واإنما تنح�سر توجهاته في جانب الإ�سناد 
الإعرابي  المحل  ذات  للجمل  فالمتتبع  والتركيب، 
اأن  تعدو  ل  اأنها  الأعــم  الأكــثــر  في  بو�سوح  يلحظ 
اأو اإتماًما لعنا�سر �سابقة،  تكون تكملة لتركيب اآخر 
المبتداأ،  لمعنى  مكملة  مــثــاًل  الخبرية  فالجملة 
والجملة الواقعة فاعاًل اأو نائب فاعل مرتبطة بالفعل 
�سديد الرتباط، وهكذا الجمل الواقعة حاًل اأو نعًتا 
اأو بدًل اأو مفعوًل به اأو م�ساًفا اإليه ما قبله، ففي كل 
هذه الجمل روابط تربطها بما تقدمها وت�سدها اإلى 
�سابقها، فهي غير منف�سلة عما قبلها ل في الدللة 

ول في المعنى.
اإلى  ينظر  فاإنه  للجملة  الــدللــي  المفهوم  اأمــا 
على  المعنى  وا�ستيفاء  المق�سد  واكتمال  الإفــادة 
اأنها عنا�سر اأ�سا�سية في مفهوم الجملة؛ لذلك فاإن 
اأ�سحابه يق�سون من اهتماماتهم مختلف التراكيب 
غير المكتملة العنا�سر والتي ل يطمئن اإليها العقل 
غير  التراكيب  فمن  عليها،  ال�سكوت  يح�سن  ول 
كاأن  اقتطاًعا  تقتطع  التي  تلك  العنا�سر  المكتملة 
بجوابه وحده  اأو  مثاًل،  بال�سرط وحده  الكتفاء  يتم 
العن�سر  اإلى  م�سرئًبا  م�سو�ًسا  الذهن  فيبقى  كذلك 
الباقي؛ اإذ ل تكتمل دللة تركيب ال�سرط اإل بجوابه، 
ول ي�ستقيم معنى ا�سم المو�سول مجردا عن �سلته، 
العنا�سر  مكتملة  تراكيب  كذلك  ال�سرب  هذا  ومن 

عرفا،  الإفــادة  من  وخالية  عقاًل  ممتنعة  اأنها  غير 
و"اأكل  الحجر"  الجفاف  "�سقى  قولنا  نحو  وذلــك 
فالتراكيب  الدر�س"  الماء  و"قًرا  ال�سكين"  التفاح 
الدقيق  الــحــد  فــي  داخــلــة  غير  بنوعيها  ال�سابقة 
ـــادة  الإف اإلـــى  مفتقرة  ــى  ــالأول ف الجملة،  لمفهوم 
الوجاهة  اإلى  محتاجة  والثانية  العنا�سر،  واكتمال 

والإقناع.
قدر  اأقــل  هي  الجملة  اأن  اإلــى  ننتهي  ثمة  ومــن 
بنف�سه،  م�ستقاًل  معنى  ال�سامع  يفيد  الكالم  من 
اأكثر،  اأم  واحــدة  كلمة  في  القدر  هــذا  اأورد  �سواء 
و�سواء اأُركب تركيًبا اإ�سنادًيا اأم �سرطًيا اأو مو�سولًيا، 
فالجملة بهذا العتبار قول موؤلف من م�سند وم�سند 
اإليه اأو من �سرط وجواب اأو من ا�سم مو�سول و�سلته 
و"الحمد  ڱچ)35(،  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  مثل: 
و"من  مهواة"،  والــكــذب  منجاة  و"ال�سدق  هلل"، 
الحق  يقول  و"الذي  الليالي"،  �سهر  العال  طلب 
اأ�سغر  هي  الجملة  اإن  قلت  �سئت  واإن  من�سور"، 
وحــدات  وتجمع  م�ستقاًل  معنى  تحمل  دللية  بنية 
ال�سكوت  يح�سن  فــائــدة  تفيد  مترابطة  معجمية 
والتفريعات  ــول  الأ�ــس بنيتها  فــي  محتوية  عليها 
الإ�سنادية  التراكيب  م�ستوعبة  والتو�سعات،  والعمد 

والمركبات المو�سولية والمتالزمات ال�سرطية.
يدخل  للجملة  المو�سع  الحّد  هــذا  اأن  ووا�ــســح 
والــجــواب(  )ال�سرط  بطرفيها  ال�سرطية  الجملة 
)المو�سول  بجانبيها  المو�سولية  الجملة  وي�ستوعب 
ل  الطرفين  متالزمة  ال�سرطية  والجملة  و�سلته( 
الجملة  وكــذلــك  الآخـــر،  دون  اأحدهما  معنى  يتم 
مفتقر  فالمو�سول  الجزاأين؛  مترابطة  المو�سولية 
اإلى ال�سلة اأ�سد الفتقار ول يمكن بحال من الأحوال 
ابن  اأو�سحه  مــا  ــك  وذل بتع�سف،  اإل  عنها  ف�سله 
�سلة  الواقعة  الجملة  عن  حديثه  اأثناء  في  ه�سام 
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للمو�سول مو�سحا راأي مخالفيه ليرد عليهم يقول: 
اأن  اأ�سحابه  يلقن  كان  اأنه  بع�سهم  عن  "وبلغني 
محتجا  كذا  مو�سع  في  و�سلته  المو�سول  اإن  يقولوا 
ال�سعراء  اأحد  اأ�سار  وقد  واحدة")36(،  ككلمة  باأنهما 
التام  والجنا�س  التورية  من  اأ�سلوب  في  ال�سناقطة 
اإلى حتمية التالزم بين ال�سلة والمو�سول يقول)37(: 

ال�����س��ل��ة اإل�����ى  اأوم������ى  ال�����ذي  اف���ت���ق���ار  اإن 

ال�سلة اإل����ى  م���ا  اأو  ال����ذي  اف��ت��ق��ار  م��ث��ل 

اأ�سبحنا  ـــالإفـــادة  ب الجملة  ربــطــنــا  مــا  فــــاإذا 
م�سطرين اأن نبعد عن اأذهاننا مفهوم جملة ال�سرط 
من  وغيرها  المو�سول  �سلة  وجملة  الجواب  وجملة 
الحرج  لهذا  وتجنًبا  معناها.  يكتمل  ل  التي  الجمل 
يلزمنا اأن نجمع جملتي ال�سرط والجواب في جملة 
ا�سم  ونــدمــج  ال�سرطية،  الجملة  ن�سميها  واحـــدة 
المو�سول و�سلته في جملة واحدة نطلق عليها الجملة 
المو�سولية، فاإذا ما فعلنا ذلك اأمكننا في �سيء من 
ربما  ال�سرطية  الجملة  اإن  نقول  اأن  والترفق  التجوز 
ت�سغل وظيفة اإعرابية وكذلك ال�ساأن بالن�سبة للجملة 
المو�سولية فهي بحكم جمعها بين المو�سول و�سلته 
منفرًدا؛  المو�سول  ا�سم  اإعـــراب  تاأخذ  اأن  يمكن 
اإلى  يح�سن  الــذي  جاء  قلنا  فــاإذا  طرفيها،  لي�سمل 
اإليها  الفقراء" ينظر  اإلى  فـ"الذي يح�سن  الفقراء، 
في بنائها التركيبي ب�سكل اإجمالي وتعرب على اأنها 
جملة ا�سمية مو�سولة في محل رفع فاعل لفعل جاء، 
ويمكن اأن نوؤولها بقولنا جاء المح�سن اإلى الفقراء، 

اأو جاء المو�سوف بالإح�سان اإلى الفقراء. 

الجمل  في  الدللي  المفهوم  هذا  اعتماد  ويكثر 
البتدائية  كالجمل  الإعــراب  من  لها  محل  ل  التي 
والعترا�سية والتف�سيرية وغيرها. فهذه الجمل لما 
اكتمل معناها وانف�سلت عن ما يكتنفها في ال�سياق 

اأ�سبحت ذات ا�ستقالل دللي، واكتفاء بنائي؛ وذلك 
ما منعها من اأن تتاأثر بالعوامل الإعرابية الخارجة 
على  الإعــراب  من  محل  ذات  غير  ف�سارت  عنها، 
تبدو  اإذ  الإعــراب؛  من  المحل  ذات  الجمل  خالف 
وهو  الدللة،  م�ستوفية  ول  العنا�سر،  مكتملة   غير 
والإكــمــال  التو�سعة  مهمة  دائــمــا  ت�سغل  جعلها  مــا 

والإ�سافة والإتمام.
ا: الجملة العترا�سية: البنية والإيحاءات ثانياً

من  تعد  العترا�سية  الجملة  اأن  اإلى  هنا  ن�سير 
وروًدا  ــراب  الإع من  لها  محل  ل  التي  الجمل  اأكثر 
بنيتها  خالل  من  ذلك  وينجلى  الكالم،  في  وتردًدا 
الدللي؛  وبعدها  الإعــرابــيــة  ووظيفتها  التركيبية 
لهذه  و�سنعر�س  متعددة.  بالغية  وظائف  توؤدي  اإذ 
الجملة في عدة م�ستويات نبرزها تباًعا في ما ياأتي:

اأ- العترا�صية حدود وتعريفات:
ويح�سن التذكير باأن العترا�س في اللغة م�سدر 
ا  ا اإذا �سار عار�سً "اعتر�س ال�سيء يعتر�س اعترا�سً
دون  ال�سيء  اعتر�س  قالوا:  النهر،  في  كالخ�سبة 
ال�سيء حال دونه")38( والجملة العترا�سية ماأخوذة 

من هذا المعنى اللغوي.
تعريفات  الــنــحــو  اأئــمــة  مــن  عـــدد  وقـــد عــرفــهــا 
اإبراز  على  تحديدها  في  جني  ابن  فعول  متفاوتة، 
العترا�س،  فيها  يكثر  التي  النحوية  ال�سياقات 
ذاكًرا من بينها ما يقع بين المركبات الإ�سنادية اأو 
"العترا�س  اأن:  اإلى  فانتهى  المتالزمة،  الأطــراف 
ي�سنع  ل  فلذلك  التاأكيد،  مجرى  العرب  عند  جار 
الفعل  بين  يعتر�س  اأن  عندهم  ي�ستكره  ول  عليهم 
يجوز  ل  مما  ذلــك  وغير  وخبره  والمبتداأ  وفاعله 

الف�سل فيه بغيره اإل �ساًذا اأو موؤوًل)39(.
من  موقعها  مبيًنا  دللــتــهــا  مــالــك  ــن  اب وحـــدد 
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كذلك  منها  المق�سود  ومبرًزا  النحوية  التراكيب 
"الجملة العترا�سية هي المفيدة تقوية بين  يقول: 

جزء �سلة اأو اإ�سناد اأو مجازاة اأو نحو ذلك")40(.

وعرفها اأبو حيان الأندل�سي متابًعا ابن مالك في 
تعويله على اإبراز الغاية من هذه الجملة والمق�سود 
للمق�سود  المنا�سبة  الجملة  "هي  يــقــول:  منها 
من  حال  على  التنبيه  اأو  له  كالتاأكيد  تكون  بحيث 

اأحواله")41(.

مركًزا  العترا�سية  الجملة  ه�سام  ابن  ويذكر 
على موقعها ومنزلتها من التركيب مبيًنا الغاية منها 
– يعني من الجمل  "الجملة الثانية  والهدف يقول: 
التي ل محل لها من الإعراب- المعتر�سة بين �سيئين 

لإفادة الكالم تقوية وت�سديًدا اأو تح�سيًنا")42(.

وقد اأبرز الإمام الزرك�سي دللتها ال�سطالحية 
البعد  اإلــى  النحوي  المعنى  يجمع  دقيًقا  اإبــــراًزا 
الدللي يقول: "العترا�س اأن يوؤتى في اأثناء الكالم 
الغر�س  يتم  ب�سيء  معنى  المت�سلين  الكالمين  اأو 
بين  فا�ساًل  فيكون  بفواته  يفوت  ول  دونــه  الأ�سلي 
بيانا  الأمر  ويزيد  لنكتة")43(.  الكالمين؛  اأو  الكالم 
فيقول: "وقيل هو – يعني العترا�س – اإرادة و�سف 
�سيئين الأول منهما ق�سدا والثاني بطريق النجرار، 
ويوا�سل  التاأكيد")44(.  من  ب�سرب  بالأول  تعلق  وله 
مناق�سته لهذه الجملة موردا كالم بع�س من �سبقوه 
يقول: "وقال ال�سيخ عز الدين في اأماليه: المعتر�سة 
اأن  اإما  تارة تكون موؤكدة وتارة تكون م�سددة؛ لأنها 
ل تدل على معنى زائد على ما دل عليه الكالم، بل 
دلت عليه فقط فهي موؤكدة، واإما اأن تدل على معنى 

زائد فهي م�سددة")45(.

واأما الإمام ال�سيوطي فاإنه يعر�س لبع�س �سروطها 
وجمل من معانيها قائاًل: "و�سرطها اأن تكون منا�سبة 

التنبيه  اأو  كالتاأكيد  تكون  بحيث  المق�سودة  للجملة 
ل�سيء  معمولة  تكون  ل  واأن  اأحوالها،  من  حال  على 

من اأجزاء الجملة المنف�سلة")46(.

التي  "هي  باأنها:  المعا�سرين  بع�س  وعرفها 
اأو  الكالم  لتوكيد  متالزمين  �سيئين  بين  تعتر�س 
معنوية  عالقة  ذات  وتكون  تح�سينه،  اأو  تو�سيحه 
بالكالم الذي اعتر�ست بين جزءيه ولي�ست معمولة 

ل�سيء منه")47(.

وي�سرح اأحدهم اأنها هي "الجملة التي تقع بين 
�سيئين متكاملين يحتاج كل منهما لالآخر كالمبتداأ 
هذا  و�سابط  ذلك،  ونحو  والفاعل  والفعل  والخبر 
دون  �سقوطها  ي�سح  اإذ  معنوي؛  الجمل  من  النوع 
والتركيب  المعنى  في  اختالل  اإلــى  ذلك  يــوؤدي  اأن 

معا")48(.

يوؤتى  التي  "الجملة  اأنــهــا:  ــى  اإل بع�سهم  ومــال 
جملتين  بين  اأو  الجملة  عنا�سر  بين  فا�سلة  بها 
متالزمتين، والتي يمكن تقديمها اأو تاأخيرها ح�سب 
ما تقت�سيه التراكيب: كان عمر - ر�سي اهلل عنه - 
ذلك  – وما  بحقلك  اعتنيت  اإن  الحق،  في  �سديدا 

عليك بع�سير – كثرت غلته")49(.

ويتحدث اأحد المعا�سرين عن موقع هذه الجملة، 
لها؛  محل  ل  جملة  هذه  قائاًل:  دللتها  بع�س  وعن 
لأنها ل يتقدمها عامل ذو اأثر في محلها، وتقع بين 
�سيئين متالزمين لتوؤدي معنى التوكيد والتو�سيح، اأو 

لتكون دعاًء اأو ترحًما اأو نداًء)50(.

"هي  اأنــهــا:  ــى  اإل المعا�سرين  اأحــد  ينتهي  كما 
والخبر،  كالمبتداأ  متطالبين  �سيئين  بين  الواقعة 
والم�ساف،  والمجرور،  والجار  والفاعل،  والفعل 
دون  لل�سقوط  ت�سلح  اأن  و�سابطها  اإليه،  والم�ساف 
اأن يوؤدي ذلك اإلى اختالل في عالقات الكالم بع�سه 
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ببع�س، وذلك نحو: نجح - اأظن - زيد، ونحو زيد - 
واهلل - ناجح")51(.

كثيًرا  العترا�سية  الجملة  اأن  اإلــى  هنا  ون�سير 
ما تلتب�س بالجملة الحالية؛ ولذلك حاول النحويون 
وتبرز  بينهما  تف�سل  التي  الــفــروق  بع�س  تبيين 
العترا�سية من  تميز  التي  جوانب من الختالفات 
الحالية، فهذه الأخيرة ل تكون اإل خبرية بالمفهوم 
الأ�سلوبي، واأما العترا�سية فاإنها تكون خبرية كما 

تكون اإن�سائية.

وبالجملة فاإننا يمكن اأن نر�سد بع�س الختالفات 
الأ�سا�سية بين هاتين الجملتين في ما ياأتي:

بين  الأ�سا�سية  الفروق  فمن  الإعرابية:  ٭ 
لها  التي  الجمل  من  الحالية  الجملة  اأن  الجملتين 
محل من الإعراب؛ لذلك يمكن اأن توؤول بمفرد يقوم 
المفرد  موقع  واقعة  فهي  منابها،  وينوب  مقامها، 
العترا�سية  الجملة  واأمــا  اإعرابه،  في  عنه  ونائبة 
اأن  يمكن  ولذلك ل  الإعــراب؛  لها من  فهي ل محل 

توؤول بمفرد.

ترد  قد  العترا�سية  فالجملة  الإن�صائية:  ٭ 
اإن�سائية، واأما الجملة الحالية فال تكون اإل خبرية، 

ڦ  ڦ  چ  تعالى:  قوله  لالأمر  ورودها  اأمثلة  ومن 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ 
يوؤتي" متعلق  "اأن  اأن:  على  بناء  ڇچ)52(  چ چ 
باأن  بـ"توؤمنوا" واأن المعنى: ول تظهروا ت�سديقكم 
اأوتيتم، وباأن ذلك  يوؤتى من كتب اهلل مثل ما  اأحدا 
فيغلبونكم  القيامة  يوم  اهلل  عند  يحاجونكم  الأحد 
الجملة  تاأتي  كما  ذلـــك)53(،  لغير  محتملة  والآيـــة 

العترا�سية للتعجب وال�ستفهام والتنزيه.

يمكن  العترا�سية  فالجملة  ال�صتقبالية:  ٭ 
تكون  ل  الحالية  وجملة  بال�ستقبال  تت�سدر  اأن 

ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ  تعالى:  فقوله  كذلك 
ی چ)54(. فجملة "لن تفعلوا" جملة اعترا�سية ول 

ي�سوغ فيها الحال بحال.

قد  العــتــرا�ــســيــة  فالجملة  ال�صرطية:  ٭ 
مع  اإل  كذلك  تكون  ل  الحال  والجملة  �سرطية  ترد 
العترا�سية  الجملة  ورود  ومثال  ال�سرط،  انتقا�س 
اأن  توليتم  اإن  ع�سيتم  چفهل  تعالى:  كقوله  �سرطية 
تف�سدوا في الأر�سچ)55( فجملة "اإن توليتم" جملة 

اعترا�سية.

حــاًل؛  الــواقــعــة  ال�سرطية  الجملة  مــثــال  واأمـــا 
لأنتقا�س �سرطها فكقولك: "�ساآتيك اإن ينزل المطر 
غاب"  واإن  ح�سر  اإن  ولدى  ينزل" "واأحب  لم  واإن 
نازًل  "�ساآتيك  والتقدير  �سببيه  حال  الأول  فتاأويل 
والتقدير  �سببية  غير  والثانية  نازل"  وغير  المطر 

فيها "اأحب ولدي حا�سًرا وغائًبا")56(.

ومع ذلك فقد جزم ال�سيخ اأبو حيان في الرت�ساف 
باأن الجملة ال�سرطية تقع حاًل قال الزمخ�سري في 
عليه  تحمل  اإن  الكلب  كمثل  چفمثله  تعالى:  قوله 
حال،  ال�سرطية  الجملة  يلهثچ)57(  تتركه  اأو  يلهث 
من  حــال  كله  "الكالم  الإمـــالء:  في  العكبري  قــال 
حال".  كل  في  لهًثا  الكلب  ي�سبه  تقديره  الكلب 
وقال المرزوقي: وقد يكون في الحال معنى ال�سرط 
لأكرمنه  نحو:  الحال  معنى  ال�سرط  في  يكون  كما 
لأح�سنن  التمثيل:  في  منه  واأح�سن  كان،  من  كائًنا 
اإليه ذهب اأو مكث، وينبغي تقييد الجملة ال�سرطية 
الواقعة حاًل بما اإذا كان جوابها حبًرا فاإنها حينئذ 
تكون خبرية، واأما اإذا كان جوابها اإن�ساء فاإنها تكون 
اإن�سائية، والإن�ساء ل يقع حاًل. ولعل من هذا الباب 

قول النابغة)58(:

ف����از ق��دح��ن��ا اإن  ال��خ��ل��د  ن���رج���ي  55ون���ح���ن 
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ق��ام��را اإن ج����اء  ال���م���وت  ق����دح  ون���ره���ب 

قامًرا"  جاء  اإن  و"  قدحنا"  فاز  "اإن  فجملتا: 
الذي يت�سح منهما اأنهما حاليتان واهلل اأعلم.

على  العترا�سية  فالجملة  القترانية:  ٭ 
خالف الجملة الحالية قد تقترن بالفاء كما في قول 

عمر بن اأبي ربيعة)59(:

ب��ه��ا اأراك  ل  ب������اأر�������ض  ال������ث������واء  اإن 

ك���در ذي  ح����ق  ث������واء   - ف��ا���س��ت��ي��ق��ن��ي��ه   -

"فا�ستيقنيه" جملة اعترا�سية ول يمكن  فجملة 
ٻ  ٻ  چ  تعالى:  قوله  ونحو  حالية  تكون  اأن 
ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 
بهما"  ــى  اأول "فاهلل  فجملة  ڤچ)60(،  ڤ  ڤ 

جملة ا�سمية اعترا�سية، وكذلك جملة چھ ھ 
وبين  الــ�ــســرط  بين  الفا�سلة  ھچ)61(  ھ 

الجواب في قوله تعالى: چ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ  

ی  ی    جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ چ)62(.

العترا�سية  الجملة  اقــتــران  ه�سام  ابــن  وزاد 
ل  مــا  وهــو  بــالــواو  المثبت  بالم�سارع  الم�سدرة 
ل  قد  الفروق  وهــذه  الحالية،  الجملة  في  ي�ست�ساغ 
تحل اللب�س كله لكن ي�ستاأن�س بها وي�ستعان بها على 
اإدراك المعاني النحوية التي تميز بين دللة الحال 
الحكم  يبقى  اأجــل ذلــك  ودللــة العــتــرا�ــس. ومــن 
والمعنى،  بالدللة  مرتبًطا  الجملتين  بين  الف�سل 

متعلقا بال�سياق ومقت�سى الحال.

الهيئة  وتــبــيــن  ــدث  ــح ال تــفــيــد  ــال  ــح ال فجملة 
فهذه  المتالزمين،  بين  للف�سل  ترد  الأخرى  بينما 
التفريق  على  بها  ي�ستعان  المذكورة  الملحوظات 

بين جملة الحال وجملة العترا�س. وذلك بو�سفها 
مجرد اإ�سارات عابرة، ومنبهات لالإ�سارة والإر�ساد.

ومما تقدم نفهم اأن الجملة العترا�سية تركيب 
نحوي مفيد يندرج بين متالزمين اأو يقحم في طي 
الكالم بين مترابطين، �سواء اأكان القول تقريًرا لأمر 
اأم تاأكيًدا لمعنى اأم اإقناًعا لخ�سم اأم تنبيها لغافل 
اأم دعاء على فاجر اأم ترحًما ب�سعيف اأم تعجًبا من 
لأ�سلوب.  تو�سية  اأم  �ساأن  عن  ا�ستفهاًما  اأم  م�ساألة 
فهي اأ�سبه ما تكون بداعمة الق�سد ووا�سطة العقد.

ب- العترا�صية: اأمثلة وعينات
تركيبية  �سياقات  في  العترا�سية  الجملة  ترد 
الكالم  من  لنف�سها  تتخذ؛  ما  غالًبا  فهي  مختلفة، 
بين  التو�سط  يعتمد  ا  خا�سً مــنــزًل  معتدًل  موقعا 
الطرفين،  بين  المركز  نقطة  ويحتل  المتالزمين، 
المترابطة  التعابير  في  الطريق  منت�سف  ميمما 
نحوًيا ودللًيا؛ لذلك كثيًرا ما تقع في مركز الدائرة 
النحوية،  التراكيب  من  الخطاب  في  التوتر  وبــوؤرة 
القول  ومو�سية  والبيان،  الأ�سلوب  في  بذلك  موؤثرة 
بنغمات موقعة ذات معان بديعة، واإيحاءات موؤثرة. 
مواطن  في  تقع  العترا�سية  الجملة  فــاإن  وهكذا 

كثيرة ن�سوق اأبرزها في ما ياأتي:

امرئ  ق��ول  نحو  والفاعل:  الفعل  بين   -1
القي�س)63(:

ف����ل����و اأن�����م�����ا اأ�����س����ع����ى لأدن����������ى م��ع��ي�����س��ة

ك��ف��ان��ي- ول���م اأط��ل��ب- قليل م��ن ال��م��ال

مع  الفعل  بين  اعتر�ست  اأطلب"  "لم  فجملة 
الموؤخر  الفاعل  وبين  "كفاني"  المتقدم  مفعوله 

"قليل".
وقول الآخر)64(:
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ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا – رب�����ع  – اأظ������ن  ����س���ج���اك 

ول����������م ت����ع��������������ب����اأ ب�������ع�������دل ال����ع����ادل����ي����ن����ا

مع  الفعل  بين  كذلك  "اأظن" اعتر�ست  فجملة 
الموؤخر  الفاعل  وبين  "�سجاك"  المتقدم  مفعوله 
بن  اهلل  عبد  �سيد  ال�ساعر  قول  ا  اأي�سً "ربع" ومنه 

اأحمد دام الح�سني)65(:

م��ح��ب��ب ل   - ب���ي���ن���ه���ا  رم����ت����ن����ا  ب��������الد 

اإل������ى ال���ع���ي���ن م����راآه����ا - ي����د ال���ح���دث���ان

جملة  مراآها"  العين  اإلـــى  محبب  "ل  فجملة 
"رمتنا"  المتقدم  مفعوله  مع  الفعل  بين  اعتر�ست 

وبين فاعله "يد".

بن  امحمد  قول  ا  اأي�سً ال�سرب  هذا  اأمثلة  ومن 
الطلبة)66(:

ف�����ت�����ن ال�����ق�����ل�����ب ي�������ا ل�����ق�����وم�����ي ف���ت���ون���ا

ج����ن����ون����ا ف����ا�����س����ت����ج����ن  م�����ي�����م�����ون  دل 

فجملة "يا لقومي" اعتر�ست بين الفعل والفاعل 
لكن بطريقة خا�سة. فقد وردت بين طرفين اأولهما 
الفعل مع مفعوله المتقدم على الفاعل "فتن القلب"، 

وثانيهما الفاعل المتاأخر "دل ميمون".

بين الفعل والمفعول به : نحو قول ال�ساعر)67(:

– ي���ن���ف���ع���ه  ال�����م�����رء  ف���ع���ل���م  واع�����ل�����م - 

ق�������درا م�������ا  ك�������ل  ي�������اأت�������ي  �������س������وف  اأن 

ا�سمية  جملة  ينفعه"  ــمــرء  ال "فعلم  فجملة 
"واعلم"  الم�سمر  فاعله  مع  الفعل  بين  اعتر�ست 
قدرا"  كلما  ياتي  �سوف  "اأن  الفعلية  الجملة  وبين 

الواقعة موقع المفعول به.

وقول الآخر)68(:

اأن��ن��ي  - ع���م���رك اهلل  ي���ا   - ت��ع��ل��م��ي  األ�����م 

ك�����ري�����م ع����ل����ى ح����ي����ن ال�������ك�������رام ق��ل��ي��ل

دعائية  ندائية  جملة  اهلل"  عمرك  "يا  فجملة 
اعتر�ست كذلك بين الفاعل مع مفعوله وبين الجملة 

ال�سمية "اأنني كريم" الواقعة موقع المفعول به.

قوله  نحو  وذلــك  ومتعلقه:  الفعل  بين   -3
ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   چٻ   تعالى: 
ڀ   ڀچ)69(، فجملة {فال يكن في �سدرك حرج 
منه} جملة اإن�سائية اعتر�ست اعتر�ست بين الفعل 

به". "لتنذر  متعلقه  "اأنزل" وبين 

تعالى:  قــولــه  نحو  المتعاطفين:  بين   -4
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   چڤ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

فجملة:  ڍچ)70(،  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  

بين  اعــتــر�ــســت  اهلل}  اإل  الــذنــوب  يغفر  {ومـــن 
وبين  لذنوبهم}  {فا�ستغفروا؛  عليه  المعطوف 
العطف: {ولم ي�سروا على ما فعلوا}. ومن اأمثلته 
كذلك قول ال�سيخ �سيد محمد بن ال�سيخ �سيديا)71(:

ن�������اءت ف�����ي�����ك  ال�����م�����������س�����وه  ق���������ال  واإن 

���س��وه - وال��خ��الي��ا ع���ن الأخ�����س��ا���ض - 

بين  اعتر�ست  دعائية  جملة  "�سوه"  فجملة 
العطف  وبــيــن  "الأخ�سا�س"،  عليه  الــمــعــطــوف 

"الخاليا".
)- بين المبتداأ والخبر: نحو قوله �سلى اهلل 
نورث"  ل   - الأنبياء  معا�سر   - "نحن  و�سلم:  عليه 
فجملة "معا�سر الأنبياء" جملة فعلية اعتر�ست بين 
ذلك  ومن  نورث"  "ل  خبره  وبين  "نحن"  المبتداأ 

قول اأبي العتاهية)72(:
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راأي�������������ت ال�����ن�����ا������ض �����س����اح����ب����ه����م ق���ل���ي���ل

�����س����روب  - م����ح����م����وٌد  واهلل   - وه�������م 

المبتداأ  بين  اعتر�ست  محمود"  "واهلل  فجملة 
"�سروب". "هم" والخبر 

ومن اأمثلة ذلك قول زهير بن اأبي �سلمى)73(:
ل�������ق�������د ط�����ال�����ب�����ت�����ه�����ا ول��������ك��������ل ������س�����يء

ان���ت���ه���اء  - ل���ج���اج���ت���ه  ط����ال����ت  واإن   -

فجملة "واإن طالت لجاجته" اعتر�ست بين �سبه 
متقدما،  حــبــًرا  ورد  ــذي  ال �سيء"  "ولكل  الجملة 
ذلك  ومن  متاأخر.  مبتداأ  هي  التي  "انتهاء"  وبين 

قول اأحد ال�سعراء ال�سناقطة)74(:
اأذاع������������������ت م��������ري��������ٌم م������ك������ن������ون �����س����ري

ي�����������ذاع ع���������ن���������دي  ل��������ه��������ا  ���������س��������ر  ول 

ت������ق������ط������ع ح�����ب�����ل�����ه�����ا ول���������ك���������ل ������س�����يء

ان��ق��ط��اع  - ط�����ال  واإن   - ال���دن���ي���ا  م����ن 

الجملة  �سبه  بين  طال" اعتر�ست  "واإن  فجملة 
متقدما،  حبًرا  ورد  الدنيا" الذي  من  �سيء  "ولكل 

وبين "انقطاع" الذي هو مبتداأ متاأخر.
ال�سيخ  قول  نحو  وخبرها:  اإن  ا�صم  بين   -6

�سيد محمد بن ال�سيخ �سيدي)75(:
اأن������ن������ا - والأم������������ر ع����ن����ا م��غ��ي��ب ع����ل����ى 

- اأب�����������دى  م������ا  وهلل  اأخ������ف������ى  م������ا  وهلل 

اأم����ره����ا ي���ي�������س���ر  اأن  ن����رج����و  اهلل  م�����ن 

وي��ج��ع��ل ب��ع��د ال��ن��ح�����ض ط��ال��ع��ه��ا ���س��ع��دا

اأخفى"  ما  "وهلل  مغيب"،  عنا  "والأمر  فجمل 
"اإن"  بين  اعترا�سية ف�سلت  اأبدى" جمل  ما  "وهلل 

مع ا�سمها "اإننا" وبين خبر "اإن" من اهلل نرجو. 

وقد يقع العترا�س بين كاأن وا�سمها كما في قول 
األما بن الم�سطفى المعروف باألما العربي)76(:

– اأح���م���دا ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة  وت����ات����ي   - ك������اأن 

على النا�ض لي�ض اليوم في اأمرنا ي�سعى

"كاأن"  بين  للحقيقة" اعتر�ست  "وتاتي  فجملة 
وبين ا�سمها "اأحمدا".

7- بين ا�صم كان وخبرها: على نحو ما في 
قول المختار بن بون)77(:

ال���م���ج���ي���ر- ف�����اأن�����ت  ل�����ي -  ك�����ن  اإل�����ه�����ي 

م����ج����ي����ًرا م�����ن ال�������س���ل���ب ب����ع����د ال���ع���ط���ا

واأ������س�����ب�����ل واأ������س�����ب�����غ ب����ح����ق ال����ر�����س����ول

ع�����ل�����ي�����ك ع����ل����ي����ن����ا ال�����ع�����ط�����ا وال�����غ�����ط�����ا

اعتر�ست  ا�سمية  جملة  المجير"  "اأنت  فجملة 
"مجيرا".  خبرها  وبين  "كان" الم�سمر  ا�سم  بين 

ا قول المختار ابن حامد)78(: ومن اأمثلته اأي�سً

ول ت��ك��ون��وا - ه��دي��ت��م ���س��وب ك��ل ه��دى

ال�����س��ي��ع ���س��ي��ع��ا ل ح���ب���ذا  ف���ي دي��ن��ك��م - 

"هديتم �سوب كل هدى" اعتر�ست بين  فجملة 
اأمثلة  "�سيعا". ومن  "كان" مع ا�سمها وبين خبرها 
هذا ال�سرب كذلك قول اأحمدُّ بن احبيب البهناوي 
خالل  التح�سيل  في  الطالب  جهود  عن  متحدثا 
موؤكدا  ال�سنقيطية  بالمحاظر  الدرا�سية  الأيام  اأحد 
اإلى غ�سق  الفجر  الدرا�سة من طلوع  اأنهم يوا�سلون 
الليل وقد طال العترا�س في هذا الن�س؛ اإذ غطى 

خم�سة اأبيات، يقول)79(:

واأوق��������دوا ال�������س���ت���اء  ج�����اء  اإذا   - ك����ان����وا 

ب��ع��ري�����س��ه��م ح���ط���ب ال���غ�������س���ى ب���ال���ب���اب
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((

وت�����ذاك�����روا األ�����واح�����ه�����م  و"تغابدوا" 

������س�����ح�����ًرا م����ع����ان����ي ف�������س���ل���ه���ا وال�����ب�����اب

وغ������دوا ع��ل��ى غ�����س��ل ال����درو�����ض وك��ت��ب��ه��ا

ك�������ت�������اب�������ه�������ا ت���������ه���������وي ل��������ك��������ل ك������ت������اب

و"�سكرت" ب�������راح  ط���ل���ع���ت  اإذا  ح���ت���ى 

ب�����ع�����د ال�����ت�����م�����ام ك�����ت�����اب�����ة الأن��������ج��������اب-

ي��������اأت��������ون ح�������ب�������ًرا ف�����اه�����م�����ا وم����ع����ب����را

الأل����ب����اب اأول���������وا  وه�������ُم  ال�������س���ح���ى  راأد 

فهو  كثيرا،  طال  قد  العترا�س  اأن  هنا  فوا�سح 
فاتحة  فــي  "كانوا"  ا�سمها  مــع  "كان"  بين  قائم 
الأبيات وبين "ياأتون" في �سدر البيت الخام�س من 

القطعة.

8- بين ال�صرط والجواب: نحو قوله تعالى: 
التي وقودها  النار  فاإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
اأو  تعالى: {اإن يكن غنيا  النا�س والحجارة} وقوله 
فقيًرا فاهلل اأولى بهما فال تتبعوا الهوى})80(، وقوله 
بما  اأعلم  واهلل  اآيــة  مكان  اآيــة  بدلنا  {واإذا  تعالى: 
ينزل قالوا اإنما اأنت مفتر})81(، فجملة "واهلل اأعلم 
بما ينزل" معتر�سة بين ال�سرط وجوابه ل محل لها 

ا قول زهير)82(: من الإعراب. ومن اأمثلته اأي�سً

م���ن خليقة ام�����رئ  ع��ن��د  ت��ك��ن  وم��ه��م��ا 

- ولو خالها تخفى على النا�ض – تعلم

جملة  النا�س"  على  تخفى  خالها  "ولو  فجملة 
تكن  "مهما  ال�سرط  جملة  بين  ف�سلت  اعترا�سية 

عند امرئ من خليقة" وبين جوابه "تعلم".

قــول  نــحــو  ال��ق�����ص��م وال���ج���واب:  ب��ي��ن   -9
النابغة)83(: 

ل��ع��م��ري - وم����ا ع���م���ري ع��ل��ي ب��ه��ي��ن -

ل����ق����د ن���ط���ق���ت ب����ط����ال ع����ل����ي الأق�����������ارع

بين  اعتر�ست  بهين"  علي  عمري  "وما  فجملة 
الق�سم "لعمري" وبين جوابه "لقد نطقت". وكذلك 

قول زهير بن اأبي �سلمى)84(:

م����غ����ي����رات وال������خ������ط������وب   - ل�����ع�����م�����رك 

وف������ي ط������ول ال���م���ع���ا����س���رة ال���ت���ق���ال���ي -

اأوف����������ى اأم  م����ظ����ع����ن  ب�����ال�����ي�����ت  ل�����ق�����د 

ت�����ب�����ال�����ي ل  اأوف��������������������ى  اأم  ول���������ك���������ن 

البيتين العترا�س بجملتين  وقد وقع في هذين 
طول  "وفي  وقــولــه:  مغيرات"  "والخطوب  هــمــا: 
المعا�سرة التقالي" بين الق�سم وجوابه. ومن اأمثلته 
ف�سل  جــاء  فقد  الفجر  �ــســورة  فــي  ورد  مــا  كذلك 
قال  وجوابه،  الق�سم  بين  موظف  واعترا�س  مطول 
واليل  والوتر  وال�سفع  ع�سر  وليال  {والفجر  تعالى: 
تر  األــم  حجر  لــذي  ق�سم؛  ذلــك  في  هل  ي�سري  اإذا 
اإرم ذات العماد التي لم يخلق  كيف فعل ربك بعاد 
مثلها في البالد وثمود الذين جابوا ال�سخر بالواد 
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البالد فاأكثروا 
اإن  عــذاب  �سوط  ربــك  عليهم  ف�سب  الف�ساد  فيها 
ربك  {اإن  هو:  الق�سم  فجواب  لبالمر�ساد}  ربك 
عليه  والمعطوفات  الق�سم  بين  وما  لبالمر�ساد} 
جاء بمثابة الف�سل والعترا�س بين الق�سم وجوابه. 
"هل في ذلك ق�سم؛ لذي حجر" و"األم تر  فجملتا: 
كيف فعل ربك ..." اإلى: "ف�سب عليهم ربك �سوط 

عذاب" بمثابة الف�سل والعترا�س.

قوله  نحو  والمو�صوف:  ال�صفة  بين   -10
لو  لق�سم  واإنــه  النجوم  بمواقع  اأق�سم  {فال  تعالى: 
اأمثلته  ومن  كريم})85(.  لقراآن  اإنه  عظيم  تعلمون 
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قول النابغة الذبياني)86(:

اأم����ي����م����ة- ن��ا���س��ب ِل�����َه�����مٍّ - ي����ا  ك��ل��ي��ن��ي 

ول�����ي�����ل اأق����ا�����س����ي����ه ب�����ط�����يء ال����ك����واك����ب

بين  اعتر�ست  فعلية  جملة  اأميمة"  "يا  فجملة 
اأمثلته  ومــن  "نا�سب".  و�سفته  "هم"  المو�سوف 

كذلك قول جرير)87(:

اأم������ي������ر ال����م����وؤم����ن����ي����ن ع����ل����ى �����س����راط

م�����س��ت��ق��ي��م  - ال������م������وارد  اع��������وج  اإذا   -

بين  اعتر�ست  الموارد"  اعـــوج  "اإذا  فجملة 
المو�سوف "�سراط" وبين �سفته "م�ستقيم". ونحو 

قول الفرزدق)88(:

ق������وم ب�������������دار  م�������������ررت  اإذا  ف�����ك�����ي�����ف 

ك������رام  - ك������ان������وا   - ل����ن����ا  وج��������ي��������ران؛ 

الــمــو�ــســوف  بــيــن  اعــتــر�ــســت  "كانوا"  فجملة 
و"جيران" وبين �سفته "كرام".

قول  نحو  والمو�صول:  ال�صلة  بين   -11
جرير)89(: 

م��ال��ك��ا ي���ع���رف   - واأب���ي���ك   - ال�����ذي  ذاك 

وال�������ح�������ق ي������دف������ع ت�������ره�������ات ال����ب����اط����ل

ا�سم  بين  اعتر�ست  "واأبيك"  الق�سم  فجملة 
مالكا".  "يعرف  �سلته  وبين  "الذي"  المو�سول 

ومن كذلك قول الفرزدق)90(:

ت��خ��ون�����������ي ف�������اإن ع���اه���دت���ن���ي ل  ت���ع�������ض 

ي�سطحبان  - ذئ��ب  ي��ا   - م��ن  مثل  نكن 

بين  اعتر�ست  ندائية  جملة  ذيب"  "يا  فجملة 
"ي�سطحبان"،  �سلته  وبين  "من"  المو�سول  ا�سم 

ا قول ال�ساعر)91(: ومن اأمثلة هذا ال�سرب اأي�سً

حر ي���ج���ود  ل  م���ث���ر-  وه����و   - ال�����ذي  اإن 

ب���ف���اق�����������������������ة ت����ع����ت����ري����ه ب�����ع�����د اإث�����������راء

بين  اعتر�ست  ا�سمية  مثر" جملة  "وهو  فجملة 
ا�سم المو�سول "الذي" وبين �سلته "ل يجود".

فقد  اإليه:  والم�صاف  الم�صاف  بين   -12
ترد جملة العترا�س بين المت�سايفين كقولك: هذا 
– واهلل - زيد، فجملة الق�سم اعتر�ست بين  كتاب 

الم�ساف والم�ساف اإليه. ونحو قول ال�ساعر)92(:

 - ع�����������س�����ام  اأب�������������ا   - ب���������������رذون  ك�������������اأن 

ب������ال������ل������ج������ام دق  ح�������م�����������������������ار  زي���������������د 

النداء  وظيفة  �سغل  ع�سام"  "اأبا  فالتركيب 
بين  اعتر�س  وقد  العترا�سية،  الجملة  بمثابة  وهو 

الم�ساف "برذون" وبين الم�ساف اإليه "زيد". 

ال�ساعر  قــول  ا  اأي�سً ال�سرب  هــذا  اأمثلته  ومــن 
كلمة  في  ملغزا  القناني  محمود  اأحمد  بن  الح�سن 
مهارق  على  تجمع  والتي  الــورق  بمعنى  التي  مهرق 
ال�سينغالي  المترجم  اإلـــى  اللغز  هــذا  وجــه  وقــد 

الم�سهور محمد بن المقداد يقول)93(:

ف����م����ا ا������س�����م رب����������اع اآخ��������������راه م����واف����ق����ا

ال����دلل����ة ف����ي  ك���ل���ه  ث�������ان-  ����س���د  اإذا   -

وع����ن����د ان������ح������ذاف ل����الأخ����ي����ر م�������رادف

ال���ذب���ال���ة  واري  ك����ل  واأع�����ي�����ا  ح�������س���ان���ا 

���س��ك��وت��ه هم"  "قر  م��ن��ه  ال��ق��ل��ب  وف����ي 

اإل���ي���ك اب����ن م���ق���داد ازده������ر ب��ر���س��ال��ت��ي

ففي البيت الأول تم العترا�س بالجملة ال�سرطية 
م�ساف  وهي  "موافقا"  كلمة  بين  ثان"  �سد  "اإذا 
قبله.  ما  اإليه  م�ساف  هي  "كله" التي  كلمة:  وبين 
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وقد اأجاب ابن المقداد هذا اللغز بقوله)94(:

ف������م������ق������داد م�������ا اأم������ل������ت������ه م�����ن�����ه ن���ل���ت���ه

وك����ن����ه ال��������ذي اأخ���ف���ي���ت���ه ق�����د ج�����ال ل��ه

م������رام������ك ب��������اد ج����م����ع����ه ق����ل����ب ط������ارق

وق�����ل�����ب ق����������ران ق������د ع����رف����ن����ا ج���الل���ه

13- بين الجار والمجرور: كقولك: تعرفت 
على وديني زيد، فجملة الق�سم معتر�سة بين الجار 
قول  ونحو  الإعــــراب.  مــن  لها  محل  ل  والــمــجــرور 

ال�ساعر)95(:

��������س�������راة ب�����ن�����ي اأب������������ي ب�����ك�����ر ت�������س���ام���ى

ال����ع����راب ال���م�������س���وم���ة   - ك������ان   - ع���ل���ى 

بين  البيت  هــذا  فــي  اعتر�ست  "كان"  فجملة 
حرف الجر "على" وبين المجرور "الم�سومة".

14- بين الحرف والفعل: كقول ال�ساعر)96(:
ع�����س��وة اأوط��������اأت   - واهلل   - ق���د  اأخ����ال����د 

وم������ا ق����ائ����ل ال����م����ع����روف ف���ي���ن���ا ي��ع��ن��ف

حرف  بين  اعتر�ست  "واهلل"  الق�سم  فجملة 
قول  ونحو  "اأوطاأت".  الفعل  وبين  "قد"  التحقيق 

زهير اأي�سا)97(:

اأدري  - اإخ������ال   – و����س���وف  اأدري  وم����ا 

ن���������س����اء اأم  ح�����������س�����ن  اآل  اأق�����������������������وم 

فجملة "اإخال" جملة فعلية اعتر�ست بين حرف 
الت�سويف "�سوف" وبين فعله "اأدري".

قول  نحو  ومنفيه:  النفي  حرف  بين   -1(
ابن هرمة)98(:

ظ����ال����م����ة ت������������زال   - اأراه�����������������ا   – ول 

ت��������ح��������دث ل����������ي ن������ك������ب������ة وت������ن������ك������وؤه������ا

فالأ�سل: واأراها ل تزال ظالمة، فاعتر�ست جملة 
"اأراها" بين حرف النفي "ل" وبين منفيه "تزال".

16- بين الفعل والمفعول المطلق: كقول 
حرمة بن عبد الجليل العلوي)99(:

ح�����ي م�����ن اأج��������ل م�����ن ت���ح���ب ال���ط���ل���ول

ط���ال���م���ا ق�����د ����س���ح���ب���ت ف���ي���ه���ا ال����ذي����ول

ب������ي������ن ب�����ي�����������ض اأوان�����������������������ض ن�����اع�����م�����ات

ي�������س���ت���ل���ب���ن ال����م����وا�����س����ل����ي����ن ال����ع����ق����ول

ال���ث���ن���اي���ا غ������ر  ال����خ���������س����ور  ه����ي����ف  اإن 

ه����������ن اأردي����������������������ن ع����������������روة وج�����م�����ي�����ال

وام��������ًرا ال��ق��ي�����ض وال���م���رق�������ض ف��ا���س��ب��ر

جميال ����س���ب���ًرا   - ق��ت��ل��ن  م��م��ن  اأن�����ت   -

فعل  بين  قتلن"  ممن  "اأنت  جملة  فاعتر�ست 
الأمر "ا�سبر" وبين المفعول المطلق "�سبرا".

ومن  والثاني:  الأول  المفعولين  بين   -17
اأمثلة ورود ذلك قول مولود بن اأحمد الجواد �سمن 

ر�سالة ي�ستعطف فيها والدته حيث يقول)100(:

وال���دت���ي  "المكبوَل"  ب���ل���غ  راك����ب����ا  ي����ا 

- ل��ع��ل اأم������ري ي��ر���س��ي��ه��ا ف��ت��دع��و ل��ي-

اب�����ن ح��ب��ي��ب اهلل م��رت��ج��ي��ا ل�����دى  اأن������ي 

م��ن��ه ال����ذي ت��رت��ج��ي م�����س��ر م���ن ال��ن��ي��ل

فتدعو  ير�سيها  اأمــري  "لعل  ال�سمية  فالجملة 
الأول  المفعول  بين  اعتر�ست  ا�سمية  جملة  لي" 
ال�سمية  الجملة  الثاني  المفعول  وبين  "المكبول" 

مرتجيا".  اهلل  حبيب  ابن  لدى  "اأني 
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وبين  الأول  المفعول  بين  العترا�س  يتم  وقــد 
المفعول الثاني كما في قول ال�ساعر)101(:
ت������������ورع ع�������ن ���������س��������وؤال ال�����خ�����ل�����ق ط�����را

ه�����ب�����ات ذا  ك�������ري�������م�������ا  رب�������������ا  و���������س��������ل 

ال�����ل�����وات�����ي دن��������ي��������اك  زه���������������رات  ودع 

ذاه���������ب���������ات م�������ح�������ال�������ة  ل  ت�����������راه�����������ا 

فجملة "ل محالة" جملة معتر�سة بين المفعول 
الثاني  المفعول  وبين  الهاء  "راأى" وهو  لفعل  الأول 

وهو "ذاهبات.
العترا�س  يتم  قد  باأنه  المقام  هذا  في  ونذكر 
باأكثر من جملة كما في قوله تعالى: {قالت رب اإني 
الذكر  ولي�س  و�سعت  بما  اأعلم  واهلل  اأنثى  و�سعتها 
تعالى:  وقوله  مــريــم})102(،  �سميتها  واإنــي   كالأنثى 
{األم تر اإلى الذين اأوتوا ن�سيبا من الكتاب ي�سترون 
اأعلم  واهلل  ال�سبيل  ت�سلوا  اأن  ويــريــدون  ال�ساللة 
باأعدائكم وكفى باهلل وليا وكفى باهلل ن�سيرا})103(. 
زهير  بــن  كعب  قــول  ال�سرب  هــذا  اأمثلة  ومــن 
"كاأن" وخبرها  ا�سم  بين  بردته حيث ف�سل  �سمن 

ب�ست جمل يقول)104(:
ع���رق���ت اإذا   – ذراع����ي����ه����ا  اأوب  ك��������اأن 

وق�������د ت���ل���ف���ع ب�����ال�����ق�����ور ال���ع�������س���������������اق���ي���ل
ي���وم���ا ي���ظ���ل ب����ه ال���ح���رب���اء م�����س��ط��خ��دا

ك���������اأن ����س���اح���ي���ه ب���ال�������س���م�������ض م���م���ل���ول
وق�������ال ل���ل���ق���وم ح����ادي����ه����م وق������د ج��ع��ل��ت

قيلوا الح�سى  يرك�سن  الجنادب  ورق 
����س���د ال���ن���ه���ار – ذراع�������ا ع��ي��ط��ل ن�����س��ف

ق������ام������ت ف�����ج�����اوب�����ه�����ا ن�����ك�����د م���ث���اك���ي���ل

والجمل الواردة �سمن هذا العترا�س هي: "وقد 

"يظل  وجملة:  حالية،  الع�ساقيل" وهي  بالقور  تلفع 
نعتية، وكذلك جملة:  الحرباء م�سطخدا" وهي  به 
"كاأن �ساحيه بال�سم�س مملول" فهي نعتية، والجملة 
ورق  جعلت  وقــد  حاديهم  للقوم  "وقال  الــكــبــرى: 
قيلوا" وهي حالية على  الح�سى  الجنادب يرك�سن 
ما يبدو، وجملة: "وقد جعلت ورق الجنادب يرك�سن 
"قيلوا" وهي  الح�سى" وهي حالية، واأخيًرا جملة: 

محكية قول لفعل "قال".

ترد  قد  العترا�سية  الجملة  اأن  اإلى  هنا  ون�سير 
بين جملتين م�ستقلتين من حيث العالقات الإعرابية 
قوله  في  كما  المعنى  جهة  من  مترابطتان  ولكنهما 
اهلل  اإن  اهلل  اأمــركــم  حيث  مــن  {فــاتــوهــن  تعالى: 
حرث  ن�ساوؤكم  المتطهرين  ويحب  التوابين  يحب 
لكم})105(، فجملة {ن�ساوؤكم حرث لكم} ا�ستئنافية 
ولكنها  {فاتوهن}،  جملة  عن  اإعرابها  في  ت�ستقل 
هذا  اأمثلة  ومــن  تعللها.  لأنــهــا  معنى؛  بها  ترتبط 

ا قول ال�ساعر)106(: ال�سرب اأي�سً

– اإن��ن��ي ل���ك  اأب����ا  ���س��الح��ي - ل  اأري���ن���ي 

ت���م���ادي���ا اإل  ت��������زداد  ل  ال����ح����رب  اأرى 

جملتين  بين  اعتر�ست  لك"  اأبـــا  "ل  فجملة 
م�ستقلتين بينهما عالقة �سبب اأو تف�سير.

ج- العترا�سية معان ودللت

حلية  تــرد  العترا�سية  الجملة  بــاأن  هنا  نذكر 
وتزيده  وجــمــاًل  رونقا  فتك�سيه  لــه،  وزينة  للكالم 
عن  الك�سف  اإلى  جاهدة  ت�سعى  فهي  وبهاء،  تو�سية 

جملة من المعاني البديعة نذكر من بينها:

1- التقرير: ومنه قوله تعالى: چ ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ)107(، 
فجملة: لقد علمتم اعترا�س، والمراد به تقرير اإثبات 



اآفاق الثقافة والتراث

الجملة 
االعترا�ضية 
جالٌء داللي 

وطالٌء 
جمالّي

)وقفة 
مع البناء 
النحوي 
والتاأثير 
االأ�ضلوبي(

(7

تعالى:  قوله  كذلك  ومنه  ال�سرقة.  تهمة  من  البراءة 
ٹٹچ)108(،  ٿ    ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چٺ  
فجملة: "وهو الحق" اعترا�س ورد لتقرير اإيمان من 
 اآمنوا بما نزل على محمد من خالقه �سبحانه وتعالى، 

ىئىئ   ىئ    ېئ   ېئ   چ  قائل:  من  جل  قوله  وكذلك 
چ)109(  مئ  حئ    جئ   ی   ی    ی   ی  
وكذلك  كالمها.  بين  يفعلون  وكذلك  بقوله  اعتر�س 

ٿ   ٿٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   چٺ   تعالى:  قوله 
ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
فجملة:  چ)110(  ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ  
من  فيه  هم  ما  لتقرير  وردت  مت�سابها"  به  "واأتوا 

النعيم والثمرات الطيبة والجنان الخالدة.
ٹ   ٹ   چ  تعالى:  قوله  نحو  التنزيه:   -2
فاعتر�ست  ڦچ)111(،  ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ  
وفيه  والتعظيم  التنزيه  لغر�س  "�سبحانه"  جملة: 

الت�سنيع على من جعل هلل البنات)112(.
ی   چ  تعالى:  قوله  ومنه  التاأكيد:   -3
يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی  
في  اعترا�س  فاإنه  اعترا�سان  وفيها  جبچ)113( 
اعترا�س، فقوله: "واإنه لق�سم" جملة معتر�سة بين 
بين  تعلمون" اعترا�س  "لو  الق�سم وجوابه، وجملة: 
به  اأق�سم  ما  تعظيم  والمراد  والمو�سوف،  ال�سفة 
ل  النفو�س؛  في  اإجالله  وتاأكيد  النجوم  مواقع  من 
�سيما بقوله: "لو تعلمون"، ومن التاأكيد كذلك قوله 
اإنا  ال�سالحات  وعملوا  اآمنوا  الذين  {اإن   تعالى: 

چ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ)114(، فجملة: 
اعتر�ست  عمال"  اأح�سن  من  اأجر  ن�سيع  ل  "اإنا 
التاأكيد  ياأتي  وقد  للتاأكيد.  وخبرها  اإن  ا�سم  بين 
والتح�سي�س  بالأمر  المذكورين  اأحــد  لتخ�سي�س 

چڃ  ڃ  ڃ   تعالى:  قوله  في  كما  عليه 

ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃ  

اأمه  "حملته  بقوله:  فاعتر�س  چ)115(،  ڌ   ڍ  

وهنا على وهن وف�ساله في عامين" بين: "وو�سينا 
تذكير  ذلك  وفائدة  به،  المو�سى  وبين  الإن�سان" 
الولد بما كابدته اأمه من الم�سقة في حمله وف�ساله، 
بالأم  التو�سية  زيادة  يفيد  والف�سال  الحمل  فذكر 
العترا�سية  الجمل  اأمثلة  ومن  مرة.  وبــالأب  ثالثا 

الواردة للتاأكيد قول عمر بن اأبي ربيعة)116(:

ل���ح���ا����س���ب واإن�����������ي  اأدري  م������ا  ف���������واهلل 

ب���ث���م���ان اأم  ال����ج����م����ر  رم�����ي�����ن  ب�������س���ب���ع 

اعترا�سية جاءت  "واإني لحا�سب" جملة  فجملة 
لتوؤكد �سدة تعلق ال�ساعر بمحبوبته وقوة تاأثير ذلك 

الموقف عليه.

ۇ   چ  تــعــالــى:  قــولــه  ومــنــه  التبرك:   -4
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ)117( فجملة "اإن 
اإذ وردت فا�سلة بين  للتبرك بها؛  �ساء اهلل" وردت 

المفعول به وبين الحال.

)- البيان: تاأتي الجملة العترا�سية تو�سيًحا 
چۆ  ۈ   لما تقدمها وبيانا له، كما في قوله تعالى: 
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ)118(، فاإنه اعترا�س 
وقع بين قوله تعالى: {فاأتوهن} وبين قوله جل من 
قائل: {ن�ساوؤكم حرث لكم} وهما مت�سالن معنى؛ 
لأن الثاني بيان لالأول، كاأنه قيل: فاأتوهن من حيث 

يح�سل الحرث، وفيه اعترا�س باأكثر من جملة.

الرد  في  الزيادة  به  والمق�سود  الإقناع:   -6
ڇ   ڇ    چ  تعالى:  قــولــه  فــي  كما  الخ�سم  على 
ژ   ڈ     ڈ   ڎ           ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  
ژ  ڑچ)119(، فقوله: "واهلل مخرج ما كنتم 
تكتمون" اعترا�س بين المعطوف والمعطوف عليه، 
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تــداروؤ  اأن  المخاطبين  نف�س  في  يقرر  اأن  وفائدته 
بني اإ�سرائيل في قتل تلك النف�س لم يكن نافعا لهم 
ذلك  مظهر  تعالى  اهلل  لأن  وكتمانه؛  اإخفائه  في 
ومخرجه، ولو جاء الكالم خاليا من هذا العترا�س 
لكان: واإذ قتلتم نف�سا فاداراأتم فيها فقلنا ا�سربوه 

ببع�سها.

بالحاجة  الإدلء  به  والمق�سود  الإر�صاد:   -7
والإف�ساح عن المعاني نحو قوله تعالى:چٱ  ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
فاعتر�س  ٿٿچ)120(  ٺٿ   ٺ  ٺ   ٺ  
{يوحى  قوله:  بين  الذكر}  اأهل  {فا�ساألوا  بقوله: 
رد  الجملة  وبهذه  {بالبينات}  قوله:  وبين  اإليهم} 
ل  اإنــه  قوله  في  الفار�سي  علي  اأبــي  على  مالك  ابن 

يعتر�س باأكثر من جملة واحدة.

8- ال��دع��اء: كــمــا فــي قـــول الــ�ــســاعــر داعــيــا 
لمخاطبه ببلوغ المثانين حيث يقول)121(:

- وب�����ل�����غ�����ت�����ه�����ا   – ال�����ث�����م�����ان�����ي�����ن  اإن 

ق����د اأح�����وج�����ت ���س��م��ع��ي اإل�������ى ت���رج���م���ان

اعترا�سية  دعــائــيــة  جملة  "وبلغتها"  فجملة 
"قد  الثمانين" وبين خبرها  "اإن  ا�سم  بين  ف�سلت 

اأحوجت". وكذلك قول الآخر)122(:

- ي�����ك�����ل�����وؤه�����ا  واهلل   - ����س���ل���ي���م���ى  اإن 

�����س����ن����ت ب�����������س�����يء م�������ا ك���������ان ي�������رزوؤه�������ا

دعائية  ا�سمية  جملة  يكلوؤها"  "واهلل  فجملة 
خبرها  وبين  �سليمى"  "اإن  ا�سم  بين  اعتر�ست 

ب�سيء". "�سنت 
9- الترحم: ومنه قول ال�ساعر)123(:
ح��ي��ت��ك ع����زة ب��ع��د ال��ه��ج��ر وان�����س��رف��ت

ف��ح��ي - وي��ح��ك - م��ن ح��ي��اك ي��ا جمل

فجملة "ويحك" جملة وردت للترحم وقد ف�سلت 
حياك".  "من  متعلقه  "حي" وبين  الأمــر  فعل  بين 

ا قول بع�س اأئمة ال�سناقطة)124(: ولعل منه اأي�سً

"فراح" ال�سيخ  ط��ب��ل  ال��ط��ب��ل  ح��ب��ذا  ي��ا 

ت���رت���اح والأرواح  ال���ن���ف�������ض  ب�����ه  ط���ب���ل 

�سربوا  الأل��ى  القوم  -ويحك-  تلم  فال 

اإ���س��الح ال���ق���وم  اج��ت��م��اع  اإن  ال��ط��ب��ل  ذا 

معنى  تحمل  دعــائــيــة  جملة  "ويحك"  فجملة 
"تلم"  الم�سارع  الفعل  بين  ف�سلت  وقد  الترحم، 
اأحمدو  ال�ساعر  قول  ومنه  "القوم".  مفعوله  وبين 

�سالم بن القطب)125(.

ن����ف���������س����َي م��ن��ي ال������ع������زم - وي�������ح  خ�������ور 

ب���اب���ا ����س���د  ق�����د   - ال����ر�����س����اد  ن���ه���ج  دون 

غ�����ي�����ر اأن�����������ي رج�����������وت ل�����ل�����ب�����اب ف���ت���ح���ا
"بابا")126( ال�سعيدي  الجد  زرت  حين 

وردت  دعائية  جملة  مني"  نف�سي  "ويح  فجملة 
خور  المبتداأ  بين  اعتر�ست  وقــد  الترحم،  بمعنى 

العزم، وبين خبره "قد �سد بابا".

10- النداء: ومن اأمثلته قول ال�سنفرى)127(:
اأق����ي����م����وا ب���ن���ي اأم�������ي �����س����دور م��ط��ي��ك��م

ف������اإن������ي اإل����������ى ق��������وم ������س�����واك�����م لأم����ي����ل

لأن  فعلها؛  حــذف  فعلية  جملة  اأمي"  "بني  فـــ 
التي يذكر  النداء  ياء  اأمي، وحذفت  بني  يا  اأ�سلها: 
وهذه  النداء،  فعل  مقام  قامت  اأنها  النحاة  بع�س 
وفائدة  به،  والمفعول  الفعل  بين  معتر�سة  الجملة 

العترا�س هنا هو الإيماء اإلى ال�ستعطاف.
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ا قول ال�ساعر: ومن اأمثلته اأي�سً
األم ت�سمعي -اأي دعد- في رونق ال�سحى

ب�����ك�����اء ح�����م�����ام�����ات ل����ه����ن ه��������دي��������ل)128(

ت�����ج�����اوب�����ن ف������ي ع�����ي�����دان�����ة م���رج���ح���ن���ة 

م�����ن ال���������س����در رواه���������ا ال�����غ�����داة م�����س��ي��ل

الفعل  بين  اعتر�ست  فعلية  دعد" جملة  "اأي  فـ 
محمد  قــول  ال�سرب  هــذا  اأمثلة  ومــن  والمفعول، 

الباقر بن محن�س)129(: يخاطب ابنه)130(: 
ح�سنها ي��خ��ج��ل  ال��ع��ل��م  اأه�����ل  م��ح��ا���س��ن 

م��ح��ا���س��������ن ت���ب���دي���ه���ا ال�����رب�����اب وزي���ن���ب

فتية  - الأماجد  ابن  – يا  له  ف�ساحب 

يركبوا ال�سعب  ل��ه  ُي��رك��ب  اإن  اأم��اج��د 

اأه������ل ه��ج��������ره  اإل������ى  ي���وم���ا  ت���رك���ن���ن  ول 

ويلعبوا المجون  في  يخو�سوا  فذرهم 

عنده��م  وال�������س���راوي���ل  "اأتاي"  ي��ج��ر   

وت����رف����ع ن�����ار وال����م����غ����ارج ت���ن�������س���ب)131(.

ب��ي��ت��ك ���س��������ائ��ع��ا ال���ن���ا����ض  ب���ي���ن  ت����ك  ول 

م���ع���رب ه������و  ول  م����ب����ن����ي  ه������و  ف���������������ال 

فجملة "يا ابن الأماجد" جملة ندائية اعتر�ست 
بين فعل الأمر "�ساح" وبين مفعوله "فتية".

والمعيد النظر في الدللت والمعاني المتقدمة 
لحمة  تــاأتــي  العترا�سية  الجملة  اأن  جلًيا  ــدرك  ي
معظم  ن�س  لذلك  لالأ�سلوب؛  وتح�سيًنا  للخطاب 
اأن  على  الجملة  هذه  بتعريف  عنوا  الذين  النحاة 
من غاياتها الأ�سا�سية تاأكيد المعنى وتو�سية القول؛ 
رونقا  وتك�سبه  وجماًل،  ح�سًنا  الكالم  تــورث  لأنها 
وطالء، فهي بفعل اندراجها �سمن اأعماق التراكيب 

بنكهة  تمتاز  جانب  كل  من  تكتنفها  التي  النحوية 
خا�سة، وطعم بديع يهيئها؛ لأن تلفت النتباه وتوؤثر 
بها من كثافة دللية  الأ�سماع، زد على ذلك ما  في 
في  التنوع  اإلى  وتدعو  والتفكير،  النظر  على  تحمل 
الرتابة  عن  بعيًدا  القول،  في  والمراوحة  الأ�سلوب 
والتقريرية، فهي اأ�سبه ما تكون با�ستراحة المتعب، 
من  اأ�سباًغا  القول  تك�سب  الإيحائية  بمعانيها  وهي 
قول  اإلى  مثاًل  نظرنا  فلو  رفيعة،  البيانية  المعاني 

زهير بن اأبي �سلمى)132(:

ال���ح���ي���اة وم����ن يع�ض ت��ك��ال��ي��ف  ���س��ئ��م��ت 

ي�����س��اأم  - ل���ك  اأب�����ا  - ل  ح����ول  ث��م��ان��ي��ن 

لطيف  اعترا�س  لك"  اأبا  "ل  قوله:  اأن  لوجدنا 
ول  التوكيد  به  المراد  ولي�س  الجملتين  بين  ف�سل 
على  اأورده  واإنما  الأب،  بفقد  الدعاء  ول  التو�سيح 
عادة العرب في اإجرائهم اإياه مجرى المثل للتح�سين 

والتزيين)133(. ومن هذا ال�سرب قول النابغة)134(:

لمتني اأن�����ك   - ال��ل��ع��ن  اأب���ي���ت   - اأت���ان���ي 

وت����ل����ك ال����ت����ي اأه�����ت�����م م���ن���ه���ا واأن�������س���ب

ياأتي بها  اللعن" جملة اعترا�سية  "اأبيت  فجملة 
مثاًل  قــراأنــا  ولــو  وتو�سيته،  الكالم  لتزيين  العرب 
ع�سال"  داء  اهلل  عافاك  "الح�سد  اأحــدهــم:  قــول 
التعبير  اأك�سبت  اهلل  عــافــاك  جملة  اأن  لالحظنا 
وكذلك  تعبير،  اأكمل  ومعبرة  موؤثرة  دعائية  �سحنة 
قولك: اأق�سم باهلل ول�ست من المجازفين لأ�ساعدن 
ال�سعفاء والم�ساكين، فوا�سح اأن جملة: "ل�ست من 
هذه  نف�س  اأعــمــاق  فــي  عما  ك�سفت  المجازفين" 
المتكلم من المعاني الرفيعة، ومنحت القول اأو�سية 

بديعة.

والتح�سين في قولك:  اللحمة  تتجلى معاني  كما 
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"مثل الرجل القاعد اأعزك اهلل كمثل الماء الراكد 
عافاك  فجملة  تكدر"،  تحرك  واإذا  تغير  ترك  اإذا 
اهلل بما تحمل من دعاء لطيف اأورثت الن�س تنا�سقا 

وان�سجاما بديعا.

وبذلك نعلم اأن الجملة العترا�سية تمثل المتعة 
التو�سية  بين  تجمع  اإذ  نف�سه؛  الوقت  في  والإفــادة 
بديع  من  بلطائف  القول  مطعمة  المعنى،  وتكثيف 
اللفظ والمبنى، فهي تمتع القارئ والم�ستمع بن�سوة 
الطيبي  العالم  اأو�سحه  ما  وذلــك  ت�سلي،  اأ�سلوبية 
مع  الإفــادة  ح�سن  العترا�س  ح�سن  "ووجه  قائاًل: 
فيكون كالح�سنة  يترقب  ل  اأن في مجيئه مجيء ما 
الجملة  فطرافة  تحت�سب")135(.  ل  حيث  من  تاأتيك 
العترا�سية فيما تحمل من المعاني الطيبة ب�سرعة 
فهي  اإ�سعار،  ول  اإنــذار  �سابق  غير  من  الذهن  اإلــى 
على  تهجم  التي  والتمتع  الم�سرة  بمعاني  م�سبعة 
الإن�سان من غير مقدمة ول تمهيد وبدون اإ�سارة ول 
ُع، وَتِرُد من حيث  ا�ستئذان؛ اإذ تقبل من حيث ل ُتَتَوقاَّ
الخير  بفجاأة  تكون  ما  اأ�سبه  يجعلها  مما  ُتْنَتظر،  ل 

وبغتة المرغوب.

بهذه  المتعلقة  الأمثلة  اإيـــراد  في  تو�سعنا  وقــد 
وركزنا  للقواعد،  وتر�سيخا  للقارئ  اإمتاعا  الجملة 
بمختلف  الف�سيحة  والأ�سعار  القراآنية  الآيات  على 
وعبا�سية  اأمــويــة  جاهلية  مــن  ــة  ــي الأدب المحطات 
داخلة  غير  الأ�سعار  هذه  اأن  علمنا  مع  و�سنقيطية، 
في حدود ع�سور ال�ست�سهاد والحتجاج، ولكن فعلنا 
هذه  ب�ساأن  القول  دائرة  تو�سيع  في  منا  رغبة  ذلك 
والنظرية  بالمثال  القاعدة  ربط  اإلى  و�سعيا  الجملة 
ال�سعرية  النماذج  واأمال في تر�سيخ هذه  بالتطبيق، 

في الأذهان.

اأطر  �سمن  النحوية  القواعد  تاأ�س�ست  اأن  فبعد 

ال�سعرية  وال�سواهد  القراآنية  الآيات  اعتمدت  ثابتة 
جناح  علينا  فلي�س  الحتجاج  ع�سور  في  المندرجة 
في اأن نورد اأمثلة م�سابهة لها من مختلف محطات 

ال�سعر العربي وع�سوره المتعددة.

ذات  العترا�سية  الجملة  اإن  الــقــول  و�سفوة 
م�سمونية  ـــحـــاءات  واإي كــبــرى،  ــيــة  دلل مــحــمــولت 
متميزة، ت�سمل تقرير المعاني، واإي�ساح المق�سود، 
والمحتاج،  لل�سعيف  والــدعــاء  الــمــراد،  وتــاأكــيــد 

والتلطف بالم�سطر والم�سكين، وغير ذلك.

اإذ  اأن نن�سى جانبها الإيقاعي الموؤثر؛  ول يمكن 
تو�سي الكالم تو�سية خا�سة فكاأنما هي و�ساح اأ�سلوبي 
وحلي بياني يزين القول ويزيد من روعة الخطاب، 

مك�سيا الكلم رونقا وجماًل ومتعة واإحكاما.
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44 - المرجع نف�سه وال�سفحة.
45 - المرجع نف�سه وال�سفحة.

46 - همع الهوامع 51/4.
47 - اإعراب الجمل واأ�سباه الجمل، فخر الدين قباوة، �س 64.

48 - الجملة النحوية ن�ساأة وتطورا واإعرابا، فتحي عبد الفتاح 
الدجني �س 106.

49 - النحو العربي، عبد القادر لمهيري واآخرون، �س 190.
�س  الحلواني،  خير  محمد  النحو،  اأبــواب  من  المختار   -  50

.117
محمد  و�سرفها،  ونحوها  العربية  اأ�سوات  في  المحيط   -  51

الأنطاكي، 365/3.
52 - اآل عمران الآية 73.

53- المغني �س: 375
54 - البقرة الآية 24.
55 - محمد الآية 21.

�س،  م،  الحلواني  خير  النحو، محمد  اأبواب  من  المختار   -56
�س: 120

57 - الأعراف الآية 176.
58 - مختار ال�سعر الجاهلي 172/1.

59 - ديوان عمر بن اأبي ربيعة، �س:124
60 - �سورة الن�ساء الآية 134.

61 - الرحمن: 13
62 - الرحمن: 37 - 39

63 - مختار ال�سعر الجاهلي، مرجع �سابق 42/1.
64 - هذا البيت لم يعرف قائله وهو من �سواهد المغني، انظر 

�س 367.
اأدب الرحلة في بالد �سنقيط، د. محمذن بن اأحمد بن   - 65

المحبوبي، مطبعة المنار 2013 ط 1 �س 328.
66 - ديوان امحمد بن الطلبه اليعقوبي، �سرح وتحقيق الأ�ستاذ 
الجديدة،  النجاح  مطبعة  ا�سبيه،  بن  اهلل  عبد  محمد 

الدار البي�ساء، 2000 �س 495.
عقيل  ابن  �سواهد  ومن  المغني  �سواهد  من  البيت  هذا   -  67
وابن   377 �س  المغني  انظر  قائله،  يعرف  ولــم  كذلك 

عقيل 147/1.
68 - هذا البيت لمب�سر بن الهذيل بن مويلك المذحجي، وهو 

من �سواهد المغني انظر �س 482.
69 - �سورة الأعراف الآية 3.

70 - اآل عمران: 135.
د.  الهجري،  ع�سر  الثالث  القرن  في  ال�سنقيطي  ال�سعر   -  71
العالمية،  الإ�سالمية  الدعوة  جمعية  الح�سن،  بن  اأحمُد 

ط1 1995، الملحق الخام�س �س 441.
72 - ديوان اأبي العتاهية �س 39.

73 - مختار ال�سعر الجاهلي 267/1.
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74 - ال�سعر وال�سعراء، محمد المختار بن اباه، �س 110.
75 - الو�سيط في تراجم اأدباء �سنقيط، اأحمد بن الأمين، ط 

ال�ساد�سة 2008 �س 267.
76 - هو األما بن الم�سطفى اليدالي �ساعر مجيد عا�سر ال�سيخ 
الثاني ع�سر الهجري،  اليدالي، وعا�س في القرن  محمد 
له ديوان �سعري معظمه �سائع، وهذا البيت من ق�سيدة 
يرثي بها ابن عمه اأحمُذ بن األفغ المختار، وهي مخطوطة 

بحوزتنا.
الزايد  العالمة محمدن  الأ�ستاذ  بها  اأمدنا  الأبيات  77 - هذه 

بن األما م�سكورا بتاريخ 2010/3/1م.
للمختار بن حامد يمدح  البيت من ق�سيدة مطولة  78 - هذا 
بها حفيدته  اأمدتنا  وقد  �سيدي  ال�سيخ  بن  اإ�سماعيل  بها 

الطالبة ميمونة بنت محمدن بن حامد.
المجتمع  فــي  التربوي  واأثــرهــا  الموريتانية  المحاظر   -  79
ر�سالة  المين،  محمد  بن  ال�سوفي  محمد  الموريتاني، 
�س   1986 الريا�س  �سعود  الملك  جامعة  من  ماج�ستير 

.177
80 - الن�ساء الآية 135.
81 - النحل الآية 101.

82 - مختار ال�سعر الجاهلي، مرجع �سابق، 234/1.
83 - المرجع نف�سه 157/1.

84 - مختار ال�سعر الجاهلي 280/1.
85 - الواقعة الآية 77-75.

86 - مختار ال�سعر الجاهلي، مرجع �سابق 159/1.
87 - ديوان جرير.

88 - هذا البيت من ق�سيدة طويلة للفرزدق يمدح بها ه�سام 
ابن  انظر  عقيل،  ابن  �سواهد  من  وهو  الملك،  عبد  بن 

عقيل 224/1.
المغني  �سواهد  وانــظــر   580 �ــس  جرير  ديـــوان  انظر   -  89
ال�سعرية  النحو  �سواهد  في  المف�سل  والمعجم   ،817/2

.870/2
90 - انظر ديوان الفرزدق.

المعجم  وفي  الهوامع،  همع  في  ال�سيوطي  �سواهد  من   -  91
المف�سل في �سواهد النحو ال�سعرية 24/1.

اإلى قائل معين  تن�سب  لم  التي  ال�سواهد  البيت من  92 - هذا 
�سواهد  في  المف�سل  والمعجم   50/2 عقيل  ابن  انظر 

النحو ال�سعري 1263/3.
حمينا  بن  محمدن  بن  اأحمّد  بها  اأمدنا  الأبــيــات  هــذه   -  93

م�سكورا وذلك في مقابلة بتاريخ 2013/05/10.
94 - المقابلة ال�سابقة.

95 - هذا البيت من ال�سواهد التي لم يعرف قائلها، انظر ابن 
عقيل 225/1.

والمعجم   29/2 الــديــوان  انظر  للفرزدق،  البيت  هــذا   -  96
المف�سل في �سواهد النحو ال�سعرية 576/2.

97 - مختار ال�سعر الجاهلي، مرجع �سابق 270/1.
98 - هذا البيت من ال�سواهد النحوية المتداولة، انظر المغني 

�س 369.
99 - ال�سعر وال�سعراء لمحمد المختار بن اباه ال�سركة التون�سية 

للطباعة والن�سر، 1987م �س 84.
100 - مخطوط بحوزتنا.

)دون  الفكر  دار  النووية  لالأربعين  ال�سبرخيتي  �سرح   -  101
تاريخ( �س 251.

102 - �سورة اآل عمران الآية 36..
103 - �سورة الن�ساء الآيتان 44 – 45.

اإبراهيم  104 - �سرح بانت �سعاد لبن ه�سام، وبهام�سه �سرح 
�س  تاريخ(  )دون  حنفي  اأحمد  الحميد  عبد  الباجوري 

.68-64
105 - �سورة البقرة الآيتان 223-222.

الكالبي،  الحارث  بن  زفر  لق�سيدة  مطلع  البيت  هذا   -  106
انظر تاريخ الطبري:41/7 طبعة دار الفكر1979 بيروت، 

لبنان.
107 - يو�سف الآية 73.

108 - القتال الآية 2.
109 - النمل الآية 34.

110 - البقرة الآية 25.
111 - النحل الآية 57.

112 - البرهان في علوم القراآن مرجع �سابق 58/3.
113 - الواقعة الآيتان 76-75.
114 - الكهف الآيتان 31-30.

115 - لقمان الآية 14.
116 - هذا البيت من قطعة لعمر مطلعها:

لقد عر�ست لي بالمح�سب من منى    لحــيني �سم�س �سـّترت 
بيمان

الديوان، �س:266
117 - الفتح الآية 27.

118 - البقرة الآية 263.
119 - البقرة الآيتان 73-72.
120 - النحل الآيتان 44-43.
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وهو  الحما�سة،  على  �سرحه  في  التبريز  به  ا�ست�سهد   -  121
اأهمله  وقــد  الــخــزاعــي،  ملحم  بــن  عــوف  المنهال  ــي  لأب
ال�سيوطي لخروج �ساحبه عن فترة ال�ست�سهاد، اإذ توفي 

�سنة:220هـ.
من  وهو  170هـــ(  )ت  هرمة  بن  لإبراهيم  البيت  هذا   -  122

�سواهد المغني، انظر �س 369.
123 - ديوان كثير �س 251 دار الجبل 1995م.

وهي  األــمــا  بــن  �سالم  محمد  للمرابط  ــات  ــي الأب هــذه   -124
مخطوطة بحوزتنا.

بن  بن محمدن  اأحمدو  الأ�ستاذ  بها  اأمدنا  الأبيات  125- هذه 
حمينا م�سكورا.

126- بابا لقب لل�سيخ محمد اليدالي وهو محمد بن المختار بن 
محم �سعيد اليدالي )ت 1166هـ( عالم جليل كان �سيخ 
اأخذ عن جلة من العلماء  محظرة واإمام ح�سرة �سوفية 
بن  والمختار  باب،  المختار  اأ�سفغ  بن  اأحمدو  بينهم  من 
اأ�سفغ مو�سى، وغيرهما له موؤلفات منها "الذهب الإبراير 
�سيرة  في  ال�سيرا  والحلة  العزيز  اهلل  كتاب  تف�سير  في 
العرب واأن�ساب خير الورى. وفرائد الفوائد في العقيدة، 

و�سيم الزوايا، بالإ�سافة اإلى ديوان �سعري محقق.
127 - انظر مختار ال�سعر الجاهلي، م�سطفى ال�سقا، المكتبة 

ال�سعبية، ط 3 1969 )597/2(.
128 - هذا البيت لكثير عزة، انظر ديوانه �س 81. وفيه رواية 
بـ"هدير" بدل  اأخرى  رواية  "دعد" وفيه  "عبد" بدل  بـ 

"هديل".
الفا�سلي  الح�سن  اأبي  بن  بن محن�س  الباقر  129- هو محمد 
الديماني، عالم جليل وولي �سالح، حج بيت اهلل الحرام 

)ت 1321هـ(.
130- حياة موريتانيا، المختار بن حامد، مطبعة النجاح الدار 

البي�ساء 2009  )41/16(.
فالتعبير  الح�سانية  اللهجة  من  كلمات  البيت  هذا  في   -131
اأحدهما  اأتاي فيه تورية فالجر هنا يحمل معنيان،  يجر 
ح�ساني تطويل فترة تح�سير الأتاي، وثانيهما لغوي وهو 
الجر بالمفهوم النحوي. والأتاي م�سروب من�سط يتناوله 
ال�سناقطة بكثرة. وفي ال�سطر الأول اإ�سارة كذلك اإلى جر 
مذموم،  وهو  الثوب  واإ�سبال  التبخطر  ومعناه  ال�سراويل 
وهو  ح�سي  رفع  فهناك  كذلك  تورية  نار  ترفع  قوله  وفي 
�سياق  في  اإيرادها  وهو  نحوي  رفع  وهناك  النار،  اإ�سعال 
تورية  المغارج  ن�سب  وفــي  المعروف،  النحوي  الرفع 
كذلك فن�سبيها الح�سي هو و�سعها فوق الجمر ون�سبها 

المعنوي هو ا�ستخدام م�سطلح النحو عند النحاة.
132 - مختار ال�سعر الجاهلي:133/1

133 - اإعراب الجمل واأ�سباه الجمل �س 64.
134 - مختار ال�سعر الجاهلي:174/1

135 - �سرح المر�سدي على عقود الجمان:248/1

الم�س��ادر والمراجع

اأوًل:- المطبوعات
• الم�سحف ال�سريف : رواية ور�س عن نافع.	
• المحبوبي، 	 بن  محمذن  �سنقيط،  بالد  في  الرحلة  اأدب 

مطبعة المنار، نواك�سوط :2013م.
• اأ�سرار العربية، اإبراهيم اأني�س، القاهرة:1971م.	
• دار 	 قــبــاوة،  الدين  فخر  الجمل  واأ�سباه  الجمل  اإعـــراب 

الآفاق الحديثة بيروت 1983م.
• البرهان في علوم القراآن، للزرك�سي، دار الفكر، بيروت، 	

دون تاريخ.
• تاريخ الطبري، مطبعة دار الفكر: بيروت، 1979م.	
• مطبعة 	 الأزهــري  خالد  ال�سيخ  التو�سيح:  على  الت�سريح 

الراجي 1312هـ.
• للطباعة 	 الفكر  دار  القرطبي،  القراآن:  لأحكام  الجامع 

والن�سر والتوزيع: بيروت، 1993م.
• موؤ�س�سة 	 المكارم،  اأبــو  علي  الدكتور  الإ�سمية،  الجملة 

المختار، ط1، القاهرة 2007م.
• اإبراهم 	 محمد  ونحوية:  لغوية  درا�سة  العربية  الجملة 

عبادة جامعة نبها الإ�سكندرية 1988م.
• الفتاح 	 فتحي عد  واإعراًبا،  وتطوًرا  ن�ساأة  النحوية  الجملة 

الدجّنى، مكتبة الفالح، الكويت، ط1979/1م .
• النجاح 	 مطبعة  حامدن،  بن  المختار  موريتانيا،  حياة 

الجديدة، الدار البي�ساء: 1992م.
• الخ�سائ�س لبن جني، تحقيق محمد النجار، مطبعة دار 	

الكتب بالقاهرة، دون تاريخ .
• اأيوب، 	 الرحمن  عبد  العربي:  النحو  في  نقدية  درا�سات 

الأنجلوم�سرية، �سنة:1957م.
• ديوان الفرزدق، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ .	
• ديوان جرير، مطبعة الكتاب اللبناني:1980م.	
• مطبعة 	 الثانية،  الطبعة  ربيعة،  اأبـــي  بــن  عمر  ديـــوان   

ال�سعادة، القاهرة، 1960م.
• ديوان كثير عزة، دار الجيل، بيروت، دون تاريخ.	
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• ا�سيبة، 	 ابن  الأ�ستاذ:  تحقيق  الطلبه،  ولد  محمد  ديوان 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البي�ساء:2000م.

• �سرح "بانت �سعاد" لبن ه�سام، دار الفكر، دون تاريخ.	
• بيروت، 	 والن�سر:  للطباعة  الفكر  دار  عقيل،  ابن  �سرح 

لبنان، 1994م.
• محمد 	 بن  يحيى  زكرياء  لأبــي  الـــزواوي،  اأرجـــوزة  �سرح 

ال�سو�سي، دار الر�ساد الحديثة، ط2003/1م.
• �سرح الت�سهيل: لبن مالك، تحقيق الدكتور عبد الرحمن 	

ال�سيد، هجر للطباعة والن�سر والتوزيع، ط1– 1990م.
• �سرح الر�سي على الكافية من�سورات جامعة بنغازي بدون 	

تاريخ.
• دار 	 ال�سبرخيتي،  النووية،  لالأربعين  ال�سبرخيتي  �سرح 

الفكر، دون تاريخ.
• الم�ستن�سرية، 	 الجامعة  الحاجب،  لبــن  الكافية  �سرح 

مطبعة الآداب في النجف الأ�سرف، 1980م.
• دون 	  ، بيروت  الكتب،  عالم  يعي�س،  لبن  المف�سل  �سرح 

تاريخ.
• الملك 	 جامعة  للفاكهي،  النحو،  في  الحدود  كتاب  �سرح 

عبد العزيز، ال�سعودية: 1988م.
• ابن 	 الهجري،  ع�سر  الثالث  القرن  في  ال�سنقيطي  ال�سعر 

الح�سن، جمعية الدعوة، ليبيا:1995م.
• ال�سعر وال�سعراء، محمد المختار ولد اباه، الدار التون�سية 	

للطباعة والن�سر والتوزيع: تون�س، 1987م.
• في النحو العربي نقد وتوجيه، الدكتور مهدي المخزومي، 	

دار الكتاب العربي، لبنان.
• الــفــكــر، 	 دار  لـــلـــفـــيـــروزاآبـــادي،  الــمــحــيــط:  ــقــامــو�ــس  ال

بيروت:1985م.
• قطر الندى وبل ال�سدى: ابن ه�سام، دار الفكر،بيروت، 	

دون تاريخ.
• كتاب التعريفات، الجرجاني، دار الكتاب العربية، بيروت، 	

لبنان، ط1، 1983م.
• مطبعة 	 هــارون،  ال�سالم  عبد  تحقيق  ل�سيبويه،  الكتاب: 

بولق، دون تاريخ.
• الثقافة، 	 وزارة  للتهانوي،  العلوم،  ا�سطالحات  ك�سف 

الموؤ�س�سة الم�سرية العامة:1963م.
• ل�سان العرب:لبن منظور، دار �سادر، بيروت، دون تاريخ	
• اللغة العربية معناها ومبناها، تمام ح�سان، دار الثقافة، 	

الدار البي�ساء، المغرب، دون تاريخ.
• المجموع الكبير فيما ذكر من الفنون، دار �سادر بيروت 	

دون تاريخ

• محمد 	 و�سرفها.  ونحوها  العربية  اأ�سوات  في  المحيط 
الأنطاكي دار ال�سرق العربي بيروت دون تاريخ

• المكتبة 	 ال�سقا،  م�سطفى  الــجــاهــلــي،  ال�سعر  مختار 
ال�سعبية، الطبعة الثالثة: 1969م.

• المختار من اأبواب النحو محمد خير الحلواني مكتبة دار 	
ال�سروق بيروت دون تاريخ: 

• المرجع في اللغة العربية و�سرفها ونحوها دار الفكر. 	
• ال�سرفاء 	 دار  محمد  بن  يحي  زكريا  اأبو  الآوي،  المر�سد 

الحديثة 2003م.
• الم�سطلحات النحوية وال�سرفية، محمد �سمير، موؤ�س�سة 	

الر�سالة، بيروت، الطبعة الثالثة: 1988م.
• المعجم المف�سل في �سواهد النحو ال�سعرية، اأميل يعقوب 	

بديع، دار الفكر، دون تاريخ.
• المعجم المف�سل في علوم اللغة اإعداد محمد التنويجي ، 	

دار الكتب العلمية بيروت ، ط1، 2001م.
• القاهرة 	 وجماعته  اأني�س  اإبراهيم  الو�سيط،  المعجم 

الطبعة الأولى 1972م.
• العابدين 	 زيــن  تاأليف  والــ�ــســرف،  النحو  فــي  المعجم 

التون�سي، دون تاريخ ودون ذكر للطبعة.
• الفكر، 	 دار  ه�سام،  ابن  الأعاريب  كتب  اللبيب عن  مغني 

بيروت ط 1، 2005م.
• المف�سل للزمخ�سري، دار الفكر، بيروت: 1969م.	
• ع�سيمة، 	 الخالق  عبد  محمد  تحقيق  المبرد،  المقت�سب 

عالم الكتب، بيروت، دون تاريخ.
• دار 	  ، ح�سان  تمام  الدكتور  اللغة،  فــي  البحث  مناهج 

الثقافة، الدار البي�ساء المغرب، 1986م 
• المهيري 	 الــقــادر  عبد  الــجــمــل(:  )نــحــو  العربي  النحو 

واآخرون ال�سركة التون�سية للتوزيع دون تاريخ.
• النحو الوافي: عبا�س ح�سن، دار الفكر، دون تاريخ.	
• مطبعة 	 الأمين،  ابن  �سنقيط  اأدبــاء  تراجم  في  الو�سيط 

الخانجي القاهرة - م�سر، الطبعة ال�ساد�سة 2008م. 
• الفكر، 	 دار  مطبعة  الجمان،  عقود  على  المر�سدي  �سرح 

دون تاريخ.
ثانًيا: الر�صائل الجامعية 

• المجتمع 	 فــي  الــتــربــوي  واأثــرهــا  الموريتانية  المحاظر 
ر�سالة  المين،  محمد  ولد  ال�سوفي  محمد  الموريتاني، 

الماج�ستير من جامعة الملك �سعود، الريا�س:1986م.
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المو�ضيقى
كممار�ضة ثقافية

اأ. عزيز الورتاني)1(
جامعة تون�س - تون�س

مقدمة
جماعًيا,  اأم  اأكان  فردًيا  ثقافي,  اإبداع  وكل  للعالم.  �سمولية  روؤية  هي  الإن�سانية  " الثقافة 
رافًدا من روافد تلك الثقافة الإن�سانية التي تتفاعل فيما بينها با�ستمرار عبر مختلف الحقب 

التاريخية")2(.
طرح  هو  والحداثة  بالتراث  عالقتها  في  المو�سيقى  ت�سع  م�سائل  طرح  في  الخو�ض  اإنَّ 
�سيحيلنا حتًما اإلى م�سائل تهتم بالمو�سيقى كممار�سة ثقافية تكون دائًما في حالة متغّيرة وفًقا 
لمتطلبات التفاعل والندماج الثقافي, على اأّنها )اأي المو�سيقى( من الإبداعات التعبيرية التي 
تعبر عن مكنونات النف�ض الإن�سانية بمختلف تفرعاتها, غير اأنَّ طرح مفاهيم الحداثة والأ�سالة 
في المو�سيقى يجعلها ترتبط اأ�سا�ًسا بالثقافة وذلك باأّن المو�سيقى هي جزء من الثقافة اأو هي 

جزء له وظيفة ثقافية محددة واأّنها ت�ستمد معناها من الثقافة.

1. الثقافة
مجازي  منطلق  مــن  جــاء  الثقافة  مفهوم  اإّن 
الفرن�سية،  باللغة   culture اأي  الفالحة؛  كلمة  يقابل 
الطبيعة  في  الب�سري  العن�سر  تدّخل  معنى  وتفيد 
لهذه  النطالقة  وكانت  اإمكانياتها،  من  لــالإفــادة 
حيث  الب�سري؛  بالعن�سر  ربطها  خالل  من  الكلمة 
لبنائها  الإن�سان  �سخ�سية  في  التدّخل  الكلمة  تفيد 
فال  الجتماعي،  الرقي  لتحقيق  وتدريبها  واإنمائها 
المجموعات  كل  في  واحــًدا  تعريًفا  الثقافة  تحمل 
الب�سرية)3(؛ لأّن الثقافة يختلف مفهومها باختالف 
الأزمنة والأمم والطبقات التي يتاألف منها المجتمع، 

وهي تدّل بالن�سبة اإلى كل ع�سر وكل فئة من النا�س 
والتقاليد  والــعــادات  المعارف  من  مجموعة  على 
وال�سلوكات الأخالقية التي تميز �سعًبا عن �سواه من 

ال�سعوب)4(.
ال�سا�سع  مفهومه  اأخذ  الثقافة  م�سطلح  اأناَّ  اإّل 
مّثل  الثقافة  مفهوم  اأناَّ  كما  1869م،  �سنة  تيلور  مع 
نقطة اختالف لدى علماء الأنثروبولوجيا الثقافية؛ 
المكت�سب  ال�سلوك  اأّنها  على  البع�س  ُيعرفها  حيث 
داخل المجموعة اأو المنظومة الثقافية الجتماعية، 
هي  بل  بال�سلوك،  مرتبط  غير  مفهوم  لها  اأناَّ  كما 
الجانب  في  واأمــا  ال�سلوك،  من  ماأخوذة  تجريدات 
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�سبغة  اأخذ  بالثقافة  الخا�س  التعريف  فــاإّن  الآخــر 
مادية من خالل ربط الثقافة بكل ما هو مادي مثل 
من  وغيرها  والمنازل  والمالب�س  والآلت  الأدوات 
من  لكن  الثقافة،  نطاق  في  توجد  التي  العنا�سر 
تقت�سر  الثقافة  باأناَّ  يعّد  فهو  التاأويل  هذا  يعار�س 
على الأفكار والأنماط الناجمة عن ال�سلوك. ويت�سح 
هنا اإلى اأناَّ الثقافة اأخذت منحى واقعي وا�سح يمثل 
بالإ�سافة  مجموعة)5(،  بكل  الخا�سة  المكت�سبات 
بالآداب  ارتبط  اآخر  تعريًفا  اأخذت  الثقافة  اأناَّ  اإلى 
والفنون؛ حيث اإّنها تمثل جملة من العلوم والمعارف 
فّعالة  اأداة  وهي  فيها،  الحذق  يطلب  التي  والفنون 
في نقل نتاج المواهب الخاّلقة لرواد الفكر والأدب 
الثقافة:الثقافة  مــن  نوعين  نجد  وهنا  والــفــنــون. 
الــمــاأثــورة  والثقافة  الرفيعة،  الإبــداعــيــة  ــة  ــي الأدب
و�سيلة  تمّثل  الثقافة  اأناَّ  كما  ال�سعبية)6(،  والفنون 
الطبيعية  البيئة  داخل  الندماج  على  الفرد  ت�ساعد 
المتحّولة، كما اأّنها تظهر في موؤ�س�سات وفي مختلف 
اأهم  اأناَّ  كما  المادية،  الأ�سياء  وفي  التفكير  اأ�سكال 
تعريف للثقافة جاء عن طريق العالمة »تيلور« على 
اأّنها مرّكب يحتوي على المعارف والمعتقدات والفن 
والقوانين والعادات، وكل ما هو عادات تكّونت لدى 

الإن�سان الذي يمثل الفرد داخل المجتمع)7(.
اقترانه  بفعل  تطّور  قد  الثقافة  مفهوم  اأناَّ  اإل   
اخت�سا�س  لكل  اأ�سبح  حتى  اخت�سا�سات  بــعــّدة 
مفهومه الخا�س للثقافة، اإلى جانب ات�سال مفهوم 
الحديث  يمكن  ومنها  الح�سارة،  بمفهوم  الثقافة 
عن الثقافة الإن�سانية، ويعني هذا اأناَّ لكل فرد ثقافة 
التاأثيرات  من  انطالًقا  بالأ�سا�س  له  ترجع  خا�سة 
الحياتية الناجمة عن البيئة التي ينتمي اإليها وبذلك 
يمكن لالإن�سان المنتمي لمجموعة ما اأناَّ يمثل الرمز 
لكل  فــاإّن  وارًدا«،  يكون  اأن  يمكن  والعك�س  للثقافة 
اأ�ساليب  مجمل  وهــي  الــخــا�ــســة،  ثقافته  مجتمع 
اأ�سا�سية  مكّونات  ثــالث  على  ت�ستمل  التي  حياته 
وال�سجايا  والأخــالق  والرموز  وهي:القيم  متداخلة 

والمعتقدات والتقاليد والأعراف والعادات والو�سائل 
مع  تفاعله  في  الإن�سان  ي�ستعملها  التي  والمهارات 
جّل  تمثل  كما   ،)...( والطبيعية  الجتماعية  بيئته 
الإبداعات التعبيرية المنبثقة من الإن�سان والمتمثلة 
في مختلف الفنون التعبيرية، اإلى جانب اأّنها تظهر 
وفل�سفية  علمية  من  الفكرية  الإنتاجات  في مختلف 
يجوز  ل  الــمــكــّونــات حتى  هــذه  تــتــداخــل  ونــظــريــة، 
ومنها  مجتمعة،  فهمها  محاولة  في  بينها  الف�سل 
الثقافة العامة ل�سعب ولكل �سعب ثقافته  ُت�سّكل مًعا 

مهما كانت درجة تقدمه الح�ساري«)8(. 
مختلف  بــيــن  الــثــقــافــة  مــفــهــوم  تــعــدد  اأناَّ  كــمــا 
اللتقاء  نــقــاط  يــحــدد  اأن  لــه  يمكن  الــحــ�ــســارات 
والتوا�سل بين الأفراد عن طريق ما ي�سمى بالهوية 
التي بدورها تحدد الخ�سو�سيات الثقافية المحلية 
معين،  تاريخي  واإطار  محدد  وزمن  معينة  بيئة  في 
الفرد  اأ�سبح  الثقافية  الأنثروبولوجيا  ن�ساأة  ومــع 
داخل منظومة ثقافية يتعامل مع ما هو غيري بحذر 
واحتراز؛ وذلك لما تواجهه ثقافته من تاأثيرات في 
خ�سم التحولت والتيارات الفكرية التي تغزو الفكر 
الهيمنة  اإلــى  الغرب  ي�سعى  الــذي  الحديث  العربي 
حالة  في  واإبقائها  العربية  للثقافة  وتهمي�س  عليه، 
اإغالق مت�سلة مبا�سرًة بالمفاهيم البديهية، لكن ما 
يمكن و�سفه هو اأناَّ الثقافة لي�ست مجموعة مكّونات 
لكل  ت�سلح  منغلقة  مطلقة  جــامــدة  �ساكنة  ثابتة 
اأو لكل مجتمع وبيئته، بل هي متطّورة  مكان وزمان 
متحّولة  منفتحة  ن�سبية  مرنة  متغيرة  و  با�ستمرار 
لأّن  وخــارجــيــة)9(؛  داخلية  واأو�ــســاع  لأحــوال  نتيجًة 
المجتمع العربي هو نظام اجتماعي متطّور ومتحّول 
في مختلف عنا�سره اأهمها الهوية والثقافة، وبذلك 
ت�سبح العتقادات الفكرية في المجتمع اأمام حالة 
العربي  المبدع  دور  ياأتي  وهنا  الدائم،  التطّور  من 
الحديث  ي�سبح  ا  اأي�سً هنا  ومن  العربي،  والمثقف 
عن نوعية التفاعالت بين الثقافات اأو بالأحرى بين 
المجتمعات، وطرح اآخر لمفاهيم متعلقة بال�ستعارة 
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والقتبا�س والإتباع. 
2. التثاقف الم��سيقي

في  ن�ساأت  كما  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  "تعّد 
التاريخ مح�سلة عمليات في المثاقفة، فمن ي�ستطيع 
اإنكار قردة الثقافة الإ�سالمية في ع�سورها الو�سطى 
على اإعادة تركيب المرجعيات التي توا�سلت معها؟ 
العربي  الثقافي  الموروث  اإلى  النظر  ن�ستطيع  هل 
الإ�سالمي بو�سفه تراًثا منقوًل عن روافده القادمة 

من اأزمنة وعقائد وجغرافيات مختلفة؟")10(. 
عند الحديث عن التثاقف المو�سيقي وما اآل اإليه 
من تحّولت عميقة في الخطاب المو�سيقي العربي، 
التي  التاريخية  المراحل  اإلى  بالأ�سا�س  يعود  فاإنه 
مّرت بها المو�سيقى في الأقطار العربية من ات�سال 
الثقافية  التراكمات  فمختلف  الغرب،  مع  وتثاقف 
اأفرزتها عمليات التثاقف وجدت منذ الع�سور  التي 
القديمة، وهي و�سيلة في غاية من الأهمية �ساعدت 
الممار�سات  مختلف  في  ثقافية  حركات  خلق  على 

الفنية، والتي تمثل المو�سيقى جزًءا منها.
اإلـــى  الأ�ـــســـل  فـــي  ــود  ــع ي الــمــ�ــســطــلــح  هـــذا  اإّن 
الأمريكي  الأنــثــروبــولــوجــيــا  عــالــم  ابتدعه  مقترح 
�ــســمــال  ـــي  ف 1880م  ــنــة  �ــس  )V.W.POWEL(
الم�سطلح في كل ما  ُيوّظف هذا  اأمريكا)11(؛ حيث 
اجتماعية  تركيبة  داخل  الثقافية  بالتحّولت  ُيعنى 
اأّنه  اإّل  دقيق  غير  التعريف  هذا  بقي  ولكن  حديثة، 
ثّلة  قبل  من  تثاقف  كلمة  اعُتمدت  1936م  �سنة  في 
 M. Herskovits، R.( من باحثين في العلوم الثقافية
�ساماًل  تعريًفا  لها  وو�سعوا   )Linton، R. Redfield

 ..." يمثل  الم�سطلح  هذا  اأ�سبح  وبذلك  ودقيًقا، 
مجموعة ظواهر ناتجة عن التقاء متوا�سل ومبا�سر 
مغايرة،  ثقافات  اإلــى  منتمية  اأفـــراد  مجموع  بين 
والتي ُتحدث تحّولت في النماذج الثقافية البدائية 
اإّل  مًعا")12(؛  الثنين  اأو  الثقافات  هذه  من  لواحدة 
اأناَّ هذا التعريف في مجمله ُيخفي المظاهر ال�سلبية 

الثقافة  هيمنة  خالل  من  وذلــك  التثاقف  لمفهوم 
الختفاء  طريق  عن  الأخــرى  الثقافة  على  القوية 
ال�سعبية  ــذاكــرة  ال عنا�سر  لمختلف  ال�سياع  ثــم 
الُموؤَ�ِس�َسة للُمجتمع، لكن في مفهومها ال�سطالحي 
قوله:  خالل  من  للتثاقف  تعريًفا  ب�سة  �سمير  ي�سع 
"تاأتي كلمة التثاقف في ال�سياق الثقافي الذي ي�سمل 
وثقافة  "ال�سّيد"  ثقافة  بين  تجمع  التي  العالقة 
ا العالقة التي تجمع بين الإن�سان  "العبد"، وهي اأي�سً

الُم�ْسَتْعِمر وثقافة الإن�سان الُم�ْسَتْعَمر")13(. 
وفي الواقع فاإّن الت�سال مع ثقافة اأخرى يمكن 
له اأن يت�سبب في ظاهرتين: التثاقف اأو التمازج. اأناَّ 
هذا النوع من التثاقف يمكن له اأن يخلق امت�سا�س 
المو�سيقي  التوجه  خالل  من  الأ�سالة  عنا�سر  لكل 
الحديث. والتمازج يظهر نوع من تقارب الثقافي في 
بوا�سطة  والعادات  والممار�سات  والأخالق  الأذواق 
من  متاأتية  الطبيعة  عن  مختلف  مو�سيقية  عنا�سر 
لة اإلى  الخارج، تتاأقلم وتتكامل مع المو�سيقى المتقبِّ
ي�سبح  المو�سيقى  هذه  في  المخت�س  غير  اأناَّ  حّد 

غير قادر على اكت�ساف العنا�سر الدخيلة)14(. 
الخا�سة  والتعريفات  المفاهيم  اختالف  فعلى 
في  الباحثين  عــديــد  قــبــل  مــن  الم�سطلح  بــهــذا 
العربية  المو�سيقية  الممار�سة  فاإّن  الثقافية،  العلوم 
المعا�سرة على وجه الخ�سو�س اأ�سبحت تدرج هي 
ا �سمن هذا المفهوم؛ حيث نجد اأناَّ التثاقف قد  اأي�سً

اأخذ فيها عّدة اأ�سكال لالت�سال)15( :
التثاقف عن طريق الت�سال المبا�سر. ٭ 

اأو  الــمــفــرو�ــس  التــ�ــســال  طــريــق  عــن  التثاقف  ٭ 
الإكراهي.

التثاقف عن طريق الت�سال المخطط. ٭ 
التثاقف عن طريق ال�سداقة اأو المعاداة. ٭ 

ن�ستخرج  اأناَّ  يمكن  التثاقف  نوعية  في  اأناَّ  كما 
اأن  يمكن  حيث  الــتــوا�ــســل؛  لــهــذا  الزمنية  الــمــّدة 
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يكون)16(:
متوا�سل ومطّول  ٭ 

غير م�ستمر لكن متجّدد. ٭ 
مزايا التثاقف)17( :

الم�ساهمة في تقوية القدرة على خلق عّدة نماذج   -
ثقافية واجتماعية.

العوائق  مختلف  مــن  الــتــحــّرر  فــي  الم�ساهمة   -
الإجتماعية.

خالل  من  ثقافية  روابــط  خلق  في  الم�ساهمة   -
تاأ�سي�س لمن�ساآت وموؤ�س�سات ترعى هذا الت�سال.

ع�ائق التثاقف :
ــات  ــاف ــق ــث ـــراعـــات بـــيـــن مــخــتــلــف ال خـــلـــق �ـــس  -

والمجتمعات.
المكت�سبات  على  والخوف  الرتياح  بعد  ال�سعور   -

الثقافية للمجموعة.
التي  البدائية  الب�سرية  المجموعات  ا�سمحالل   -

تمثل المرجعية الثقافية للمجتمع.
المفاهيم  ومختلف  الثقافة  عن  الحديث  فعند 
المتعّلقة بها فاإّن هذا الطرح يختلف لدى اأي باحث؛ 
في  الباحث  فـــاإّن  اخت�سا�سه،  زاويـــة  مــن  وذلـــك 
ل  جزٌء  اأّنها  على  للثقافة  ينظر  المو�سيقية  العلوم 
بالممار�سة  المو�سيقية وعالقتها  الثقافة  يتجزاأ من 
لذا  معينة؛  اجتماعية  منظومة  داخــل  المو�سيقية 
اإلى  تخ�سع  المعا�سرة  المو�سيقية  الممار�سة  فــاإّن 
مع  التوا�سل  خــالل  من  والتاأثير)18(  التاأثر  عامل 
تنح�سر  المو�سيقية  الممار�سات  هذه  ولعّل  الأخر، 
�سهولة  في  بالأ�سا�س  والمتمّثلة  المزايا  بع�س  في 
اللتقاء والتوا�سل بين كل المجموعات دون ا�ستثناء 
قبول  مع  اأهميتها،  كانت  مهما  لالأقلية  اإلغاء  ودون 
مبداأ الختالف والت�سادم بين الح�سارات لي�ساهم 
ذلك في تطوير المجتمعات وتخفيف التوتر والتقليل 

الثقافة  مفهوم  من  والتنقي�س  الثقافي  الميز  من 
المهيمنة المانحة والثقافة المهيمن عليها المتلقية 
�ــســرورة  على  ـــّد  واأك نـــّوه  مــن  اأبـــرز  ولــعــّل  فح�سب، 
الجتماع  وعالم  الفرن�سي  الباحث  الثقافي   التبادل 
م�سطلح  دوًمــا  يقترح  كان  لكّنه   ،Roger Bastide

اإلى  يحيلنا  الطرح  هذا  اأناَّ  اإّل  والتداخل،  التقاطع 
المنظومة  على  تطراأ  التي  ال�سلبية  اأثــار  اإ�سكالية 
الثقافية من خالل اإمكانية حدوث خلل وتدهور على 
التوا�سل  عدم  جــّراء  من  الموروثة  الثقافية  القيم 
اأناَّ  كما  والمتلقية،  المانحة  الثقافة  بين  واللتقاء 
النغالق  اإلى  مبا�سرًة  يوؤدي  الثقافي  التبادل  رف�س 

على الذات)19(. 
اإّن مبداأ التبادل والت�سال الثقافي هو اأمر بديهي 
متعارف عليه في جميع الثقافات والح�سارات؛ اإذ ل 
يمكن تنقية اأي ثقافة ول يمكن الح�سول على ثقافة 
اأ�سلية لم تواجه اأي تداخل اأو تمازج اأو اأي �سكل من 
وذلك  اأزلية،  �سّنة  فهي  ثماَّ   ومن  التالقح،  اأ�سكال 
اإلى الآية القراآنية التي يرد فيها قول اهلل  بالرجوع 

چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   چ  تعالى: 
چ  ڇ  چ)20(.

3. التبادل الثقافي في الممار�سة الم��سيقية
كل  اأناَّ  ــرى  ن لــذلــك  وعــطــاء،  اأخـــذ  "الثقافة 
الثقافات  على  بالدها  م�ستقبل  تبني  الح�سارات 
التي ا�ستقطبتها )...( تاأخذ ما كان نافًعا تترك ما 
التي تتما�سى وقيم  الثقافات  اأي بمعنى  كان �ساًرا، 

اأفراد المجتمع")21(.
مبداأ  من  مبا�سرًة  ينطلق  الثقافي  التبادل  اإّن 
ال�ستراك  بمعنى  يفيد  الأخير  هذا  واإّن  التثاقف، 
المتبادل، والذي يفتر�س اأن يتم قبول التنوع الثقافي 
من؛ حيث هو واقعة بديهية للحداثة، وقبول التوا�سل 
التعاي�س بطريقة  الثقافات من؛ حيث هو غاية  بين 
متبادلة وبتاأثير متبادل بدون اأن تكون هناك هيمنة 

اأحادية لطرف على طرف اخر)22(.
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لذا فاإّن احترام الثقافات هو دللة على الم�ستوى 
الأخــذ  مبداأ  ينبني  خالله  ومــن  والعقلي،  الفكري 
مبا�سرًة  ياأتي  والتفاعل  التوا�سل  ــاإّن  ف والعطاء. 
المنتمي  وبالثقافة  بالفرد  والتاأثير  التاأثر  فعل  من 
الطــالع  حب  غريزة  لالإن�سان  ــاإّن  ف وعليه  اإليها، 
لكن  معهودة،  غير  متاهات  في  والخو�س  والتطّور 
الحاجة  �سرط  الــفــرد  على  تفر�س  الغريزة  هــذه 
�سكل  لها  لتكون  والتوا�سل  لاللتقاء  ومهياأ  للجديد 
ا�ستيعاب  على  ت�ساعد  و�سيلة  وهــي  اإيــجــابــي)23(، 
دخيلة  يعّدها  اأن  الأّول  في  يمكن  التي  العنا�سر 
اأ�سا�س  هذا  ولعّل  والجتماعية،  الثقافية  بيئته  عن 
الفكري  للمخزون  تكوينهم  في  الأجداد  اعتمده  ما 
بتاأ�سي�س  اأجــداُدنــا  قام  "فلقد  والثقافي،  والعلمي 
اليوناني،  بالنموذج  ا�سطدموا  عندما  علومهم، 
ومختلف  والأدب  وال�سريعة  اللغة  تقنين  فــاأعــادوا 
المعارف التي بحوزتهم، وفق ال�سروط التي تحفظ 
لهم كيانهم وهو يتهم، وعلينا نحن اأن نقوم بالعمل 
نف�سه اإذا اأردنا اأن نحفظ ذواتنا من زحف النموذج 
يراعي  الذي  الفارق  ولكن فقط مع هذا  الأوروبــي، 
اأننا  وهو  عنهم،  يف�سلنا  الذي  الظرف  خ�سو�سية 
نعي�س اليوم مرحلة تراجع ح�ساري بخال ف ما كان 

عليه اأجدادنا")24(.
التثاقف  فاإّن  المو�سيقية  الممار�سة  ومن منطلق 
تقاليد  فله  الحديث،  بالعن�سر  لي�س  المو�سيقي 
ال�ستعمارية  الحركات  خــالل  من  وذلــك  تاريخية 
"فاإّن  الإ�سالمي،  التاريخ  من  انطالًقا  والــغــزوات 
منطقة المغرب والأندل�س لم تكن منف�سلة عن هذه 
العود،  بعازفي  ارتبطت  التي  )تاأثيرات  التاأثيرات 
المغاربي  والفن  الثقافة  اإدمــاج  زريــاب،  م�ساهمة 
والأندل�سي �سمن الثقافة العربية الإ�سالمية()25(". 
وهذا يمّثل خير دليل على حركات التثاقف والت�سال 
الثقافي التي كانت واردة خالل فترة زرياب )القرن 
الخام�س ع�سر( والفترات التاريخية المتوالية، لكن 
بالعامل  مبا�سرًة  مّت�سلة  تكن  لم  التاأثيرات  هذه 

العلمي والثقافي والجمالي للفن، بل كانت مرتبطة 
على  مبا�سرة  �سلطة  لها  التي  ال�سيا�سية  بالعوامل 
العالقة  في  الرهان  يبقى  لكن  الثقافية،  الحركة 
اإبراز الهوية المو�سيقية المت�سلة  بين الثقافات في 
من  الم�سا�س  دون  عليها  المحافظة  و�سبل  بالثقافة 
يفرز  الثقافي  التبادل  فــاإّن  وعليه  خ�سو�سياتها، 
الإبــداع  اأ�سا�س  يمثل  الذي  الثقافي  والثراء  التنّوع 
والبناء الثقافي؛ حيث اإّن: التنّوع الثقافي هو في حّد 
ال�سواء يمثل مو�سوع وماّدة اإن�سائية تفر�س اللتقاء 
مع الواقع، مع الذي يبدو جديًدا )دخيل( من الوهلة 
الهرمي  ال�سلم  غياب  يفر�س  فالتنّوع   )...( الأولى 
هو  الأهم  فاإّن  وتاأكيًدا على هذا  الثقافات)26(،  بين 
الفني،  الم�سترك  واإيجاد  والتوا�سل  التوافق  تحقيق 
العربي  المو�سيقي  بالخطاب  الرقي  اأجل  وذلك من 
منطلقات  من  عموًما  الفنية  والذائقة  المعا�سر 
واقع  لأّن  والخلفيات؛  المرجعيات  مجمل  تراعي 
اأخذ منحى  المع�سرة  الفترة  الثقافي في  الت�سال 
العربية  الثقافة  بين  تاريخًيا  �سائد  كان  لما  مغاير 
بين  الــيــوم  الثقافي  "الت�سال  اأناَّ  اإذ  والغربية؛ 
اأو�ساع نموها الثقافي  المجتمعات غير متكافئ في 
متوازن  غير  تدفق  وهناك  والجتماعي،  ال�سيا�سي 
الغرب  من  الت�سال  يتجه  اإذ  وال�سرق؛  الغرب  بين 
الآخر، وعلى  الطرف  تدفق من  يوازيه  اأن  من دون 
هذا فاإّن الوطن العربي يقع في جهٍة من ال�ستقبال 
الطرف  اإلــى  التوجه  ي�ستطيع  اأن  دون  الت�سالي 
ثماَّ  ومن  واحــد)27(،  اتجاه  في  التاأثر  وبذلك  الغربي 
حيث  الثقافي؛  التبادل  على  يطغى  الت�سال  اأ�سبح 
الغربية  للثقافة  محاكية  العربية  الثقافة  اأ�سبحت 

في بع�س جوانبها.

الحوا�سي
باحث في العلوم المو�سيقية )جامعة تون�س(.- 1  
�ساهر )م�سعود عبد اهلل(، اآفاق العالقات ما بين المثقف - 2  

العولمة،�سل�سلة  ع�سر  في  الثقافية  والتطّورات  العربي 
في  الثقافة  م�ستقبل  ندوة   ،41 عدد  المحّكمة،  الأعمال 
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التف�سير الم��س�عي التجميعي عند ابن تيمية )-728هـ(
من خالل كتابه: "الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان"

1- مقدمة: 
اأنجبتهم حران بتركيا  اأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)1(, اأحد كبار العلماء الذين 
منازع,  بال  الك�سفي  المو�سوعي  التف�سير  منهج  �ساحب  اأنجبت  التي  بدم�سق  تعليمه  وتلقى 
اأعني برهان الدين البقاعي الدم�سقي ))80-885 ه�( في كتابه: "نظم الدرر في تنا�سب  الآيات 
كما  التجميعي,  المو�سوعي  بالتف�سير  كثيًرا  التركي  الحراني  تيمية  ابن  اعتنى  وقد  وال�سور", 
اعتنى البقاعي)2( بالتف�سير المو�سوعي الك�سفي, وتاأثر ابن قيم الجوزية)-751ه�( باأ�ستاذه ابن 
الرحمن  اأولياء  بين  "الفرق  اأ�سماه  ف�ساًل   كتابه)الروح(  في  خ�س�ض  حتى  كبيًرا  تاأثًرا  تيمية 
اأن تاأخذ بهذا ال�سبق وتتخ�س�ض فيه  اإل  اأبت  واأولياء ال�سيطان"))(, وكاأني ببيئة ال�سام القديمة 
دون غيرها من الأقطار الإ�سالمية, وهذا اأمر لم ياأت م�سادفة فالبد اأن له اأ�سباًبا علمية)4( جعلت 
هذه المنطقة تجود بتطبيقات على هذا المنهج في وقت مبكر, واإن لم تعن به نظرًيا كما اعتنى 
به ال�ساطبي)-0)7ه�( في الأندل�ض, وهذا اأمر يحتاج اإلى بحث خا�ض في تاريخ منهج التف�سير 
ال�سياق  هذا  في  التف�سيرية  الممار�سات  من  نموذج  عر�ض  ب�سدد  فنحن  الآن  اأما  المو�سوعي, 
اأولياء الرحمن واأولياء  "الفرقان بين  عند القدماء, و�سنبداأ بجهد ابن تيمية, من خالل كتاب 
ال�سيطان" فما هي المو�سوعات التي عالجها ابن تيمية؟ وما المنهج المعتمد في ذلك؟ وهل 

وفق في توظيف قواعد المنهج المو�سوعي فيعد مبتكًرا لها؟

نح�س  العمالق  هذا  موؤلفات  ن�ستعر�س  عندما 
المنهج  نحو  توجهه  على  تــدل  معينة  عناوين  اأن 
ر�سالة  ـــقـــراآن،  ال ــام  ــس ــ� )اأق ومــنــهــا:  الــمــو�ــســوعــي 
اأولياء  بين  الفرقان  َو�ِسَفاِئَها،  اْلُقُلوِب  َمَر�ِس  ِفي 
ت�سب  بحوث  فهي  الرحمن(؛  واأولــيــاء  ال�سيطان 
القراآنية  الن�سو�س  على  معتمدة  المنهج  هذا  في 
باأهم  تيمية  ابن  اهتمام  ويوؤكد  النبوية،  والأحاديث 

قائل:  قال  "فاإن  قوله:  المو�سوعي  التف�سير  قواعد 
اأ�سح  اإن  فالجواب:  التف�سير؟  طــرق  اأح�سن  فما 
الطرق في ذلك اأن يف�سر القراآن بالقراآن فما اأجمل 
في مكان فاإنه قد ف�سر في مو�سع اآخر وما اخت�سر 
اأعياك  فــاإن  اآخــر،  مو�سع  في  ب�سط  فقد  مكان  في 
ذلك فعليك بال�سنة فاإنها �سارحة للقراآن ومو�سحة 

له")5(. 

اأ. د. اأحمد رحماني
كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية - الإمارات
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تيمية  ابـــن  اهــتــمــام  عــن  تعبر  ـــارات  اإ�ـــس تــلــك 
به  بحث  فكيف  المنهج،  هــذا  فــي  اأ�سا�سية  باآلية 
وما  الــكــريــم؟  ــقــراآن  ال خــالل  مــن  الــحــيــاة  ق�سايا 
هل  نا�سجة؟  قواعده  كانت  وهــل  منهجه؟  قواعد 
الكريم  الــقــراآن  خــالل  مــن  المو�سوع  يــدر�ــس  كــان 
درا�سة  في  ا  اأي�سً ال�سنة  اإلى  ي�ستند  كان  اأم  وحده؟ 
ي�سل  اأكــان  �سواء  ق�ساياها؟  وبحث  المو�سوعات 
كان  اأم  ونظريات؟  بت�سورات  ويخرج  النتائج  اإلى 
يكتفي بعر�س المو�سوع وق�ساياه، ويترك ال�ستنتاج 
وبناء النظريات والت�سورات للقارئ، ثقة في فهمه، 
من  ك�سفه  على  �سنعمل  ما  ذلك  لعقله؟  وتن�سيًطا 
اأولياء  بين  "الفرقان  هــو:  كتبه  من  نموذج  خــالل 

الرحمن واأولياء ال�سيطان".
الإ�سكال،  بطرح  هذا  موؤلفه  تيمية  ابن  ي�ستفتح 
ثم ي�سرع في تف�سيل الحديث بعد ذلك في ق�ساياه، 
فيخ�س�س الق�سم الأول لأولياء الرحمن ويخ�س�س 
ثم  ال�سيطان،  باأولياء  الدرا�سة  من  الثاني  الق�سم 
يختم بحثه بت�سجيل نتائجه، وله في ت�سجيل النتائج 

طرائق عجيبة كما �سنتبين لحًقا.
اأولياء   " مو�سوع  درا�ــســة  في  الإ�صكال:   -2
الرحمن واأولياء ال�سيطان" ي�ستهل ابن تيمية كتابه 
يت�سمن  خبري  باأ�سلوب  الإ�سكالية  تطرح  بمقدمة 
القراآن  من  بال�ساهد  عليه  ي�ستدل  دقيًقا  عنواًنا 
ولل�سيطان  اأولياء  )هلل  التالي:  النحو  على  الكريم 
و�سنة  كتابه  في  وتعالى  �سبحانه  بين  "وقد  اأولياء( 
من  ــيــاء  اأول هلل  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله 
النا�س، ولل�سيطان اأولياء، ففرق بين اأولياء الرحمن 

واأولياء ال�سيطان فقال تعالى: چٱ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 

ٱ  چ  تعالى:  وقــال   ،)64 )يــونــ�ــس:62-  ڦچ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  
ٿٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤچ 
]البقرة 275[، وبعد اأن ي�سبع فكرة البحث بال�سواهد 
على الولية هلل والولية للطاغوت يم�سي دون تحليل 
الن�سو�س،  بعر�س  يكتفي  بل  لــالآيــات،  تف�سير  اأو 
قد  المتعددة،  الن�سو�س  تلك  كانت  الحقيقة  وفي 
قد  كانت  لأنها  الإ�سكال؛  تحديد  من  الغر�س  اأدت 
المتناق�سين،  الطرفين  التعدد  بذلك  ا�ستوعبت 

اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان.

�سفات  على  عرج  قد  كان  ال�سبب  لذلك  ولعله 
في  الأ�سا�سية  الكلمة  يدر�س  اأن  قبل  اهلل.  اأولــيــاء 
بعد ذلك  لها  �سيعر�س  التي  البحث وهي )الولي(، 
يقول:" والولية:  فنجده  الطاعة  �سفة  يدر�س  حين 
واأ�سل  والقرب  المحبة  الولية:  واأ�سل  العداوة  �سد 
العداوة: البغ�س والبعد وقد قيل اإن الولي �سمي وليًّا 
من موالته للطاعات؛ اأي متابعته لها والأول اأ�سح، 
والوْلي: القريب يقال: هذا يلي هذا اأي يقرب منه، 
ومنه قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ]األحقوا الفرائ�س 
ذكر[)6(؛  رجل  فالأولى  الفرائ�س  اأبقت  فما  باأهلها 
اهلل  ولي  كان  فــاإذا  الميت،..  اإلــى  رجل  لأقــرب  اأي 
هو الموافق المتابع له فيما يحبه وير�ساه، ويبغ�سه 
المعادي  كــان  عنه،  وينهى  بــه  ويــاأمــر  وي�سخطه، 

پ  ٻ  ٻ  چ  تعالى:  قال  كما  له،  معاديا  لوليه 
 .]1 ]الممتحنة:  چ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 
فقد  عــاداه  ومن  عــاداه  فقد  اهلل  اأولياء  عادى  فمن 
حاربه فلهذا قال: ] ومن عادى لي وليًّا فقد بارزني 

بالمحاربة )7([" )8(.

ونح�سب اأن ذلك تعريف كاف جًدا؛ لأن الكتاب 
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ذلك  بعد  �سي�سبح  المتقدم  وكتابه  عليه،  �سيقوم 
البقاعي،  نجد  فنحن  مو�سوعه،  في  ا  مهمًّ مرجًعا 
التالية:  العبارات  ي�ستخدم  به  المتاأثرين  اأحد  وهو 
ال�سيطان"  واإخوان  الرحمن  اأولياء  بين  "الفرقان 
من  العرب  كالم  في  والمعروف   .)9( مرة  من  اأكثر 
معنى "الولّي"، اأنه الن�سير والمعين )10(، والمتكفل 
بالم�سالح )11( والوْلْي بمعنى القرب هو الأ�سل كما 
"لذلك  قائاًل:  ذلك  يعلل  الــذي  عا�سور،  ابن  يرى 
ويتوله  بالطاعة  اهلل  يتولى  الذي  باأنه  هنا  ف�سروه 

اهلل بالكرامة")12(.

ــيــاء  اأول هــم  مــن  اهلل:  اأول��ي��اء  �صفات   -3
هم  وهل  طاعتهم؟  تجب  وهل  �سفاتهم؟  وما  اهلل 

اأ�سحاب كرامات؟ وهل يمكن اإدراك ذلك فعاًل؟

ف�ساًل   تيمية  ابن  يعقد  الأ�سئلة  هذه  اأجــل  من 
اأولياء الرحمن  النا�س فيهم  اأن  "واإذا ُعرف  قائاًل: 
واأولياء ال�سيطان فيجب اأن ُيفرق بين هوؤلء وهوؤلء 
هم  اهلل  فــاأولــيــاء  بينهما  ور�ــســولــه  اهلل  ــرق  ف كما 

الموؤمنون المتقون كما قال تعالى: چٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺچ ]�سورة الأنفال 34[ )13(.

ب�سفتين  مــبــدئــًيــا  يــتــمــيــزون  اإًذا  اهلل  اأولـــيـــاء 
ا�ستنتجهما من الآية هما: )الإيمان والتقوى(، لكنه 
ل ي�سرح ال�سفتين من القراآن، واإنما يعمد لحديث 
قد�سي من رواية البخاري ن�سه: "من عادى لي وليًّا 
فقد بارزني بالمحاربة - اأو فقد اآذنته بالحرب")14( 
هما  اأخريين  ل�سفتين  يم�سي  ثم  �ساهًدا  فيذكر 
اهلل  اأولــيــاء  لأن  اهلل؛  في  والبغ�س  اهلل  في  الحب 
هم الذين اآمنوا به ووالوه فاأحبوا ما يحب واأبغ�سوا 
عليه  اهلل  �سلى  كقوله  بال�سنة  م�ست�سهدا  يبغ�س  ما 
والبغ�س  الحب في اهلل  الإيمان:  "اأوثق عرى  و�سلم 

في اهلل")15(.

ثم يم�سي ل�سفة اأخرى هي )موالة الطاعات(؛ 
الــوليــة:  واأ�ــســل  الــعــداوة  �سد  "الولية:  اأن  مبيًنا 
المحبة والقرب واأ�سل العداوة: البغ�س والبعد وقد 
اأي  للطاعات  موالته  من  وليًّا  �سمي  الولي  اإن  قيل 
يقال:  القريب،  والولي:  اأ�سح،  والأول  لها  متابعته 

هذا يلي هذا اأي يقرب منه")16(.

وهكذا ت�سبح �سفات الولية خم�ًسا هي: الإيمان، 
والتقوى، والحب في اهلل والبغ�س في اهلل، وموالت 
الجوزية  قيم  ابن  عنها  يعبر  التي  وهي  الطاعات. 
بقوله: " وكذلك من عرف بقلبه واأقر بل�سانه لم يكن 
بمجرد ذلك موؤمنا حتى ياأتى بعمل القلب من الحب 
ور�سوله  اهلل  فيحب  والمعاداة  والــمــوالة  والبغ�س 
بقلبه  وي�ست�سلم  اأعــداءه  ويعادى  اهلل  اأولياء  ويوالى 
والتزام  وطاعته  ر�سوله  لمتابعة  وينقاد  وحــده  هلل 
لم يكف في  واإذا فعل ذلك  وباطًنا  �سريعته ظاهًرا 

كمال اإيمانه حتى يفعل ما اأمر به")17(.

وابن تيمية ل يكتفي بعر�س ال�سفات واإنما يقدم 
اأولياء  "اأف�سل  فيقول:  ال�سفات  تلك  تج�سد  نماذج 
المر�سلون  هم  اأنبيائه  واأف�سل  اأنــبــيــاوؤه،  هم  اهلل 
منهم، واأف�سل المر�سلين اأولو العزم: نوح واإبراهيم 
ومو�سى وعي�سى ومحمد �سلى اهلل عليه و�سلم، قال 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  تعالى: 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک ک کچ ]ال�سورى 13[)18(". 

اأنهم  العرب  م�سركي  لدعــاء  ينتقل  ذلك  وبعد 
التقوى  معيار  على  بناء  الدعـــاء  فيفند  اهلل  اأهــل 

پ پ پ پ  چ  تعالى  م�ست�سهًدا بقوله 
ٿچ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
اأن  �سبحانه  "فبين  بقوله:  يعلق  ثم   ،]34 ]الأنفال 
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الم�سركين لي�سوا اأولياءه ول اأولياء بيته اإنما اأولياوؤه 
المتقون... ل طريق غير طريق الإ�سالم، كما اأن من 
الكفار من يدعي اأنه ولي اهلل ولي�س وليًّا هلل بل عدو 
الإ�سالم  يظهرون  الذين  المنافقين  من  فكذلك  له 
واأن  اهلل  اإل  اإلــه  ل  اأن  ب�سهادة  الظاهر  في  يقرون 
محمًدا ر�سول اهلل، واأنه مر�سل اإلى جميع الأن�س بل 
اإلى الثقلين: الأن�س والجن ويعتقدون في الباطن ما 

يناق�س ذلك")19(.
يتوقف  والمنافق  الكافر  عن  الولية  نفي  وبعد 
الأحاديث  ويك�سف عن  ال�سفة)20(،  اأهل  �سبهة  عند 
المو�سوعة التي تريد اأن تحدد اأولياء اهلل بالعدد)21(، 
اأولياء  اأنهم  الن�سارى  اعتقاد  م�سكلة  يقف عند  ثم 
على  اهلل  اأنــزل  بما  العمل  عن  امتناعهم  مع  اهلل 
يكون  هل  فيت�ساءل:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد 
"فكل  يجيب:  ثم  واليهود؟  الن�سارى  من  ولي  هلل 
عن  ف�ساًل  بموؤمن  فلي�س  به  جاء  بما  يوؤمن  لم  من 
ببع�س  اآمن  ومن  المتقين  اهلل  اأولياء  من  يكون  اأن 
كما  بموؤمن  لي�س  كافر  فهو  ببع�س  وكفر  به  ماجاء 

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  چ  تعالى:  اهلل  قال 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ 
ک  ڑ  ژڑ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻچ ]�سورة: الن�ساء 152[ )22(.

�سفاتهم  اإلى  لي�سير  النفاق  لم�سكلة  يعر�س  ثم 
المنافقين:  في  تعالى  قوله  من  وي�ستنتج  الأربــعــة 
البقرة  ]�سورة  چ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چ 
ق�سط  فيه  يكون  قد  الواحد  ال�سخ�س  اأن   "]10
من ولية اهلل بح�سب اإيمانه وقد يكون فيه ق�سط من 

عداوة اهلل بح�سب كفره ونفاقه")23(.

الإن�سان من  لن�سبة قرب  تابعة  الولية تكون  اإًذا 
دائرة الإيمان فكلما تعمق الإن�سان في الدائرة كان 
ذلك مفتاحا لولوج الدائرة العظمى التي هي الولية 
النقطة  في  التفكير  اإلى  حتًما  �سيوؤدي  وهذا  الحق، 

الموالية وهي طبقات الأولياء.

لطبقات  تيمية ف�ساًل   ابن  يعقد  اأجل ذلك  من 
�سابقون  طبقتين:  على  اأنــهــم  فيبين  اهلل  ــيــاء  اأول
ي�ست�سهد  التي  الن�سو�س  ولكن  يمين،  واأ�سحاب 
المطففين  و�سورتي  الواقعة،  �سورة  من  وهــي  بها 
كلمة  هي  التي  ولي"  لفظ"  لأت�ستخدم  والإن�سان؛ 
على  اهلل  فقوله:"اأولياء  المو�سوع،  فــي  المفتاح 
يمين  واأ�ـــســـحـــاب  ــون  مــقــرب �ــســابــقــون  طــبــقــتــيــن: 
مقت�سدون، وذكرهم اهلل في عدة موا�سع من كتابه 
العزيز في اأول �سورة )الواقعة( واآخرها، وفي �سورة 
)الن�سان( و)المطففين(، وفي �سورة )فاطر( فاإنه 
�سبحانه وتعالى ذكر في ) الواقعة ( القيامة الكبرى 
فقال  اآخرها  في  ال�سغرى  القيامة  وذكر  اأولها  في 

گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  چڑ   اأولها:  في 
گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں 

ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  

ې چ ]�سورة الواقعة 1 - 14[")24(.

ولكن  ن�س،  عر�س  على  يعتمد  هنا  كالمه  اإن   
هذا الن�س وغيره من الن�سو�س تخلو من ا�ستخدام 
هذا،  القيم  البحث  في  )الــولــي(  الأ�سا�س  اللفظ 
ومعناه اأن المف�سر الباحث يعتمد ال�ستنباط العقلي 
في تحديد الطبقات، وهو اأمر يحتاج اإلى �سيء من 

التعمق في البحث لإثبات تلك الفر�سية. 
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على  فعرج  ذلك  اأدرك  قد  تيمية  ابن  اأن  ويبدو 
يلي:  كما  بال�ستنتاج  فكرته  على  ليبرهن  الحديث 
واأ�سحاب  "واأولياء اهلل تعالى على نوعين: مقربون 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  ذكــر  وقــد  تقدم،  كما  يمين 
و�سلم عمل الق�سمين في حديث الأولياء فقال: يقول 
اهلل تعالى: ]من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة 
عليه  افتر�سته  ما  اأداء  بمثل  عبدي  اإلّي  تقرب  وما 
وليزال عبدي يتقرب اإلّي بالنوافل حتى اأحبه فاإذا 
الذي  وب�سره  به  ي�سمع  الــذي  �سمعه  كنت  اأحببته 
يم�سي  التي  ورجله  بها  يبط�س  التي  ويده  به  يب�سر 
المتقربون  هم  اليمين  اأ�سحاب  فالأبرار  بها[)25(. 
اإليه بالفرائ�س يفعلون ما اأوجب اهلل عليهم ويتركون 
ما حرم اهلل عليهم ول يكلفون اأنف�سهم بالمندوبات 
ال�سابقون  واأمــا  المباحات،  ف�سول  عن  الكف  ول 
الفرائ�س  بعد  بالنوافل  اإلــيــه  فتقربوا  المقربون 
المحرمات  وتركوا  والم�ستحبات  الواجبات  ففعلوا 
مايقدرون  بجميع  اإليه  تقربوا  فلما  والمكروهات 
ا كما قال  عليه من محبوباتهم اأحبهم الرب حًبا تامًّ
حتى  بالنوافل  اإلّي  يتقرب  عبدي  يزال  ]ول  تعالى: 

اأحبه[)26( يعني الحب المطلق")27(.
 هنا يتبين ح�سن توظيف الن�س، وذكاء الموؤلف 
الحديث  ن�سو�س  بين  العالقة  ربــط  في  الباحث 
ال�سريف، ون�سو�س القراآن الكريم، وذلك با�ستنتاج 
الأولياء؛  طبقتي  بخ�سو�س  و�سعها  التي  الفر�سية 
التي  الخ�سو�سيات  عن  بدقة  ك�سف  وقــد  لأ�سيما 

تميز كل طبقة.
ل�ستنتاج  ف�سل  لعقد  بــرر  قــد  يــكــون  وبــذلــك 
في  للتفا�سل  تبًعا  الــوليــة  فــي  التفا�سل  قــاعــدة 
كما  المعادلة  في�سوغ  واأ�سدادهما  والتقوى  الإيمان 
الموؤمنين  هم  وجل  عز  اهلل  اأولياء  كان  "واإذا  يلي: 
المتقين والنا�س يتفا�سلون في الإيمان والتقوى فهم 

متفا�سلون في ولية اهلل بح�سب ذلك كما اأنهم لما 
كانوا متفا�سلين في الكفر والنفاق كانوا متفا�سلين 
في عداوة اهلل بح�سب ذلك، واأ�سل الإيمان والتقوى: 
بخاتم  الإيمان  ذلــك:  وجماع  اهلل،  بر�سل  الإيمان 
به  فالإيمان  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  محمد  الر�سل 
يت�سمن الإيمان بجميع كتب اهلل ور�سله واأ�سل الكفر 
والنفاق هو الكفر بالر�سل وبما جاوؤوا به فاإن هذا هو 
الكفر الذي ي�ستحق �ساحبه العذاب في الآخرة، فاإن 
اهلل تعالى اأخبر في كتابه اأنه ل يعذب اأحدا اإل بعد 

ائ   ائ   ى   ى   چ  تعالى:  اهلل  قال  الر�سالة  بلوغ 
ەئ     ەئچ ]�سورة الإ�سراء 15[")28(.

ي�ستنتجها  التي  الدقيقة،  المعادلة  هذه  يقدم   
من تحليله للن�سو�س لتفيد اأن )التفا�سل في التقوى 
والإيمان يوؤدي اإلى التفا�سل في الولية( "فمن علم 
اإيماًنا مف�ساًل  وعمل  بما جاء به الر�سول واآمن به 
ذلك  يعلم  لم  ممن  هلل  ووليــة  اإيماًنا  اأكمل  فهو  به 
تعالى  اهلل  ولــي  وكالهما  بــه  يعمل  ولــم  مف�ساًل  
واأولياء  عظيًما،  تفا�ساًل  متفا�سلة  درجات  والجنة 
بح�سب  الدرجات  تلك  في  المتقون  الموؤمنون  اهلل 

اإيمانهم وتقواهم")29(.

تتعلق  اأخرى  نتيجة  القاعدة  يبني على هذه   ثم 
ف�ساًل   لها  يعقد  وذرياتهم،  والمنافقين  بالكفار 
ل  والمنافقين  الكفار  من  اأحًدا  اأن  "معلوم  مفاده: 
يكون وليًّا هلل، وكذلك من ل ي�سح اإيمانه وعباداته 
واإن قدر اأنه ل اإثم عليه مثل اأطفال الكفار ومن لم 
ير�سل  يعذبون حتى  اإنهم ل  قيل:  واإن  الدعوة  تبلغه 
من  كانوا  اإذا  اإل  اهلل  اأولياء  من  يكونون  فال  اإليهم 
ل  اهلل  اإلــى  يتقرب  )لــم(  فمن  المتقين  الموؤمنين 
بفعل الح�سنات ول بترك ال�سيئات لم يكن من اأولياء 

اهلل")30(.
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اأو  الـــزي  م�ساألة  ليتعمق  البحث  فــي  ــتــدرج  وي
وقد  ل�سيما  بالولية  وعالقته  الخارجي  المظهر 
�ساعت م�ساألة الت�سوف بين النا�س ب�سورة اأدخلت 
والت�سوف  الزهد  يكون  اأن  في  ال�سك  النفو�س  في 
تحت  فيقول  الــوليــة،  ا�ستحقاق  على  داًل  مظهًرا 
"ولي�س  والحالقة(:  باللبا�س  التميز  عنوان: )بدعة 
لأولياء اهلل �سيء يتميزون به عن النا�س في الظاهر 
من الأمور المباحات فال يتميزون بلبا�س دون لبا�س 
تق�سيره  اأو  �سعر  بحلق  ول  مباًحا  كالهما  كان  اإذا 
�سديق  من  كم  قيل:  كما  مباًحا  كان  اإذا  ظفره  اأو 
في  يوجد  بل  عباء،  في  زنديق  من  وكــم  قباء  في 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد  اأمــة  اأ�سناف  جميع 
والفجور  الظاهرة  البدع  اأهــل  من  يكونوا  لم  اإذا 
فيوجدون في اأهل القراآن واأهل العلم ويوجدون في 
اأهل الجهاد وال�سيف ويوجدون في التجار وال�سناع 
�سلى  محمد  اأمــة  اأ�سناف  اهلل  ذكر  وقد  والـــزراع، 

اهلل عليه و�سلم في قوله تعالى: چ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ 
پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ چ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ژ  ڑچ ]�سورة المزمل 20[.

ــن والــعــلــم:  ــدي وكــــان الــ�ــســلــف يــ�ــســمــون اأهــــل ال
ثم حدث  والن�ساك  العلماء  فيهم  فيدخل  )القراء( 
ا�سم ال�سوفية والفقراء وا�سم ال�سوفية:  بعد ذلك 
هو ن�سبة اإلى لبا�س ال�سوف هذا هو ال�سحيح، وقد 
ا�سم  و�سار   ... الفقهاء  �سفوة  اإلى  ن�سبة  اإنه  قيل: 
حادث  عرف  وهذا  ال�سلوك  اأهل  به  يعنى  الفقراء 
ال�سوفي  م�سمى  اأف�سل  اأيهما  النا�س:  تنازع  وقد 
اأف�سل  اأيهما  ا  اأي�سً يتنازعون  و  ؟  الفقير  م�سمى  اأو 

الغني ال�ساكر اأو الفقير ال�سابر؟")31(.

نتيجة  تيمية  ابن  اإليها  ان�ساق  اأ�سئلة  كلها  وهذه 
الكافي  التحليل  قبل  للمو�سوع  التحليل  طبيعة 
الق�سايا  بع�س  ــرى  ت ال�سبب  ولــهــذا  للن�سو�س؛ 
لع�سره  الثقافي  الطرح  عن  ناجمة  يطرحها  التي 
التي  القراآنية  للن�سو�س  طروحات  هي  مما  اأكثر 
تحكم  لكي  المو�سوعي،  التف�سير  في  الأ�سا�س  تعد 
في  المو�سوعي  المنهج  وفق  فيتحرك  العقل  لجام 
الق�سايا  عن  لالإجابة  الحديث  اأو  القراآن  تف�سير 
التي يطرحها واقع الحياة الجتماعي اأو الثقافي اأو 

ال�سيا�سي اأو الأخالقي.

يعود  مــا  �سرعان  تيمية  ابــن  فــاإن  يكن  ومهما 
على  بناء   - في�سل  ا�ستطراد  بعد  المو�سوع  اإلــى 
معيار )الإيمان والتقوى( الذي بنى عليه ا�ستحقاق 
عن  الإجابة  تت�سمن  قد  التي  النتيجة  اإلى  الولية- 
الم�سكل ال�سابق فيقول:" النا�س معادن، وتفا�سلهم 
بالتقوى، وهذه الم�ساألة فيها نزاع قديم بين الجنيد 
اأبي العبا�س بن عطاء وقد روي عن اأحمد بن  وبين 
قاله  ما  كله  هذا  في  وال�سواب  روايتان  فيها  حنبل 

اهلل تبارك وتعالى حيث قال: چ ڄ ڃ ڃ    ڃ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ 

ڍ ڌ ڌڎ چ ]�سورة:الحجرات 13[ ")32(.

ومعناه اأنه يرجع المفا�سلة اإلى الأ�سرار النف�سية 
القلوب  م�ساألة  فالم�ساألة  ال�سكلية،  المظاهر  اإلى  ل 
المظهر  م�ساألة  ولي�ست  التقوى،  ب�سبب  و�سفائها 
بالفقر.  التظاهر  اأو  ال�سوف  لب�س  من  الخارجي 

فالأكرم هو الأتقى. 

تتعلق  م�سائل  فــي  باإ�سهاب  يتحدث  اأن  وبعد 
الولية يطرح  اأ�سا�سًيا في  بالإيمان بو�سفه عن�سًرا 
هل  وهو:  المو�سوع  لعمق  به  يعود  جًدا  مهًما  �سوؤاًل 
 " يلي:  كما  ال�سوؤال  عن  ويجيب  الأولــيــاء؟  يع�سم 
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ل  مع�سوًما  يكون  اأن  اهلل  ولــي  �سرط  مــن  ولي�س 
يغلط ول يخطئ بل يجوز اأن يخفى عليه بع�س علم 
الدين  اأمور  بع�س  عليه  ي�ستبه  اأن  ويجوز  ال�سريعة، 
حتى يح�سب بع�س الأمور مما اأمر اهلل به ومما نهى 
اهلل عنه، ويجوز اأن يظن في بع�س الخوارق اأنها من 
كرامات اأولياء اهلل تعالى وتكون من ال�سيطان لب�سها 
ال�سيطان  من  اأنها  يعرف  ول  درجته  لنق�س  عليه 
فــاإن  تعالى  اهلل  وليـــة  عــن  بــذلــك  يــخــرج  لــم  واإن 
الخطاأ  عن  الأمة  لهذه  تجاوز  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه")33(.
راأيه  فيها  يقول  الولي،  ع�سمة  م�ساألة  هي  تلك 
ب�سراحة وواقعية، ينطلق فيها من الطبائع الب�سرية، 
ليبين حدود الع�سمة واأ�سبابها، والأوهام التي تلحق 
الذهن الب�سري بخ�سو�س الع�سمة نتيجة قلة العلم، 
وما  بالولية  تتعلق  م�سكلة  ينتهي من  يكاد  ما  ولكن 
تلقاه  حتى  بالع�سمة،  اأوهــام  من  ذلك  على  يترتب 
طاعة  تكون  اأن  اإمكان  وهي  اأخــرى  وهمية  م�سكلة 

الولي واجبة على النا�س!!
جديًدا  م�سكاًل  تيمية  ابن  ذلك  بعد  يطرح  اإذن 
هو الطاعة وعالقتها بالولية والنبوة، والحتمالت 
الولي  في  تعتقد  العامة  كون  هي  منها  ينطلق  التي 
ــك �ــســرورة  الــ�ــســالح والــ�ــســواب، وتــرتــب على ذل
يعالجه؟  وكيف  كذلك؟  الأمــر  يكون  فهل  الطاعة، 
"الأنبياء وحدهم  يناق�س ابن تيمية ذلك مبيًنا اأن: 
يطاعون في كل ما ياأمرون به، وهذا من الفروق بين 
عليهم  اهلل  �سلوات  الأنبياء  فاإن  وغيرهم،  الأنبياء 
به  يخبرون  ما  بجميع  الإيمان  لهم  يجب  و�سالمه 
به،  ياأمرون  فيما  عن اهلل عز وجل وتجب طاعتهم 
كل  في  طاعتهم  تجب  ل  فاإنهم  الأولــيــاء  بخالف 
به،  يخبرون  ما  بجميع  الإيمان  ول  به،  ياأمرون  ما 
وال�سنة  الكتاب  على  وخبرهم  اأمرهم  يعر�س  بل 

خالف  وما  قبوله،  وجب  وال�سنة  الكتاب  وافق  فما 
من  �ساحبه  كان  واإن  مــردوًدا  كان  وال�سنة  الكتاب 
اأولياء اهلل وكان مجتهدا معذوًرا فيما قاله، له اأجر 
على اجتهاده، ولكنه اإذا خالف الكتاب وال�سنة كان 
اإذا كان �ساحبه  المغفور  الخطاأ  مخطًئا، وكان من 
يقول:  تعالى  اهلل  فــاإن  ا�ستطاع،  ما  اهلل  اتقى   قد 

چ ہ  ہ ہ ھ چ ]�سورة: التغابن16[ )34(.

على  الطاعة  يبني  تيمية  ابن  اأن  الوا�سح  من   
الباطل،  وبين  بينه  التمييز  القدرة على  وقوة  الحق 
مع�سوًما،  لي�س  لأنه  الولي  طاعة  ليوجب  ثم  ومن 
لو  حتى  الب�سر  من  كغيره  للخطاأ  معر�س  عقله  واأن 

كان الولي تقيا، وكانت التقوى �سرطا في الولية.

حدوث  في  اأ�سا�ًسا  �سرًطا  التقوى  كانت  ولما 
منها  التي  معالمها  بحث  قد  فاإنه  الولية  �سفات 
الترقي في التقوى قدر الم�ستطاع كما راأينا، ومنها 
قوله  تف�سير  "وهذا  فقال:  تقاته،  حق  اهلل  تقوى 
چ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ  تــعــالــى: 
وغيره:  م�سعود  ابن  قال   ،]102 عمران  اآل  ]�سورة 
حق تقاته: اأن يطاع فال يع�سى واأن يذكر فال ين�سى 
فاإن  ا�ستطاعتكم  بح�سب  اأي  يكفر؛  فال  ي�سكر  واأن 
اهلل تعالى ل يكلف نف�سا اإل و�سعها كما قال تعالى: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   چۇ 

ۉېچ ]�سورة  البقرة 286[ )35(. 

اإن م�سكل الطاعة وعالقته بالولية كان م�سدر 
نتيجة  العامة  فيها  يقع  التي  بالمغالطات  الهتمام 
انبهارهم ب�سالح الولي، فيرفعونه اإلى المقام الذي 
لي�س له، وي�سلمون له بكل ما يفعل ويقول، وعلى هذا 
اأن�ساأ ف�ساًل  يعالج فيه م�سكل المغالطات التي يقع 
فيها العامة ب�سبب ادعاء بع�س النا�س الولية فيقول 
خالف  مــن  اتــبــاع  فــي  النا�س  )غلط  عــنــوان  تحت 
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يغلط في هذا  النا�س  "وكثير من  والكتاب(:  ال�سنة 
المو�سع فيظن في �سخ�س اأنه ولي هلل ويظن اأن ولي 
اهلل يقبل منه كل ما يقوله وي�سلم اإليه كل ما يقوله 
وال�سنة  الكتاب  خالف  واإن  مايفعله  كل  اإليه  وي�سلم 
به  اهلل  بعث  ما  ويخالف  له  ال�سخ�س  ذلك  فيوافق 
ر�سوله الذي فر�س اهلل على جميع الخلق ت�سديقه 
بين  الفارق  وجعله  اأمر،  فيما  وطاعته  اأخبر،  فيما 
اأوليائه واأعدائه، وبين اأهل الجنة واأهل النار، وبين 
اأولياء اهلل  ال�سعداء والأ�سقياء، فمن اتبعه كان من 
المتقين وجنده المفلحين وعباده ال�سالحين، ومن 
لم يتبعه كان من اأعداء اهلل الخا�سرين المجرمين، 
ال�سخ�س  ذلــك  وموافقة  الر�سول  مخالفة  فتجره 
اأول اإلى البدعة وال�سالل واآخًرا اإلى الكفر والنفاق 

ويكون له ن�سيب من قوله تعالى: چڳ ڳ ڳ   
ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ 
ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ     ے 
]�سورة:  چ  ے   ۓۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ 

الفرقان 29[)36(.

تت�سدر  الب�سرية  الحياة  في  م�سكلة عميقة  تلك 
�ساحة  على  الجاهلون  يهيمن  حين  الثقافية  الحياة 
الثقافة، وت�سبح الثقافة منحازة لهم نتيجة الجهل 
فتذهب  عنها،  المترتبة  والــمــقــامــات  بالحقائق 
المهالك  ترديهم  بالنا�س  �ستى  مذاهب  الت�سورات 
ليعلمون،  حيث  من  ال�سيطان  دائــرة  في  وتدخلهم 
الكرامات.  دعــوى  منها  اأوجــه  المغالطات  ولهذه 
اأ�سا�ًسا  العلم  يجعل  القيم  ابن  كان  ال�سبب  ولهذا 
اأولياء اهلل  "و�سير  الحال:  البرهان على �سالح  في 
اإحالة  وعباده الأبرار والمقربين: بخالف هذا وهو 
به  ووزنه  وتقديمه  عليه  وتحكيمه  العلم  على  الحال 
وقبول حكمه فاإن وافقه العلم واإل كان حاًل فا�سًدا 
عن  بعده  بح�سب  ال�سادقين  اأحــوال  عن  منحرًفا 

والعلم  عليه،  محكوم  والحال  حاكم  فالعلم  العلم، 
اأ�سل  هــذا  يكن  لــم  فمن  رعيته،  مــن  والــحــال  راع 
من  الن�سالخ  وغايته:  فا�سد  ف�سلوكه  �سلوكه  بناء 
وباهلل  له  جرى  لمن  ذلك  جرى  كما  والدين  العلم 

الم�ستعان")37(.

يحدو  للم�سكلة  الفكري  ال�سياق  كان  هذا  وعلى 
والخوارق  الكرامات  م�سكل  نحو  تيمية  ابن  الباحث 
طاعة  مــن  بعدها  يعتقد  ومــا  بــالــوليــة  وعالقتها 
اأعظم  تعالى  اهلل  اأولياء  "وكرامات  فقال:  وت�سليم، 
من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة واإن كان 
ا هلل، فاإن  قد يكون �ساحبها وليًّا هلل فقد يكون عدوًّ
والم�سركين،  الكفار  من  لكثير  تكون  الخوارق  هذه 
واأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون 
من ال�سياطين، فال يجوز اأن يظن اأن كل من كان له 
�سيء من هذه الأمور اأنه ولي هلل، بل يعّد اأولياء اهلل 
ب�سفاتهم واأفعالهم واأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
وبحقائق  والــقــراآن  الإيمان  بنور  ويعرفون  وال�سنة 

الإيمان الباطنة و�سرائع الإ�سالم الظاهرة")38(.

اإن الكرامات والخوارق في نظر ابن تيمية لي�ست 
دلياًل على ا�ستحقاق الولية؛ لأن الخوارق قد تحدث 
لعدو اهلل عن طريق العلم، اأو عن طريق الجن ومن 

ثم ليمكن اأن تكون الكرامة م�ستلزمة للولية.

لما كانت الأمور الخارقة للعادة قد يكون �ساحبها 
الأمــر  ازداد  فقد  اأولــيــائــه  مــن  ل  اهلل  اأعـــداء  مــن 
بع�سهم  واأن  لأ�سيما  حيرة؛  القارئ  وازداد  ا  غمو�سً
والت�سرفات  بالمكا�سفات  "الغترار  بعقدة  ي�ساب 

الخارقة للعادة")39(.

الإ�سكال  هــذا  مــن  تيمية  ابــن  يتخذ  هنا  ومــن 
ذريعة  ــة  ــولي وال ــخــوارق  ال بين  بالعالقة  المتعلق 
ولية  وهو  البحث  من  الثاني  الق�سم  اإلــى  للدخول 
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ال�سيطان؛ ليك�سف عن اأ�سرار هذه الولية التي تبلغ 
درجة الوحي ل�ساحب ال�سيطان ببع�س الخوارق. 

الثاني  الق�سم  هو  ال�صيطان: هذا  اأولياء   -4
بين  (الفرقان  عنوانه  من  عرفنا  كما  الكتاب  من 
ابن  نجد  اإذ  ال�سيطان(؛  واأولــيــاء  الرحمن  اأولــيــاء 
تيمية هنا ي�ستعر�س "عالمات اأولياء ال�سيطان")40( 
الن�س  خــالل  مــن  معالجتها  فــي  ينطلق  ل  ولــكــن 
القراآني ويحللها على غرار ما �سبق في درا�سة اأولياء 
الرحمن، لي�سل اإلى النتيجة التالية:" يعّد اأولياء اهلل 
ب�سفاتهم واأفعالهم واأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
وبحقائق  والــقــراآن  الإيمان  بنور  ويعرفون  وال�سنة 
الظاهرة")41(،  الإ�سالم  و�سرائع  الباطنة  الإيمان 
واإنما يعتمد و�سف الواقع المعي�س ويتخذ منه منطلًقا 
للتحليل والبحث، فيقول مبيًنا تلك العالمات: "اإذا 
التي  والخبائث  للنجا�سات  مبا�سًرا  ال�سخ�س  كان 
اإلى الحمامات والح�سو�س  ياأوي  اأو  ال�سيطان  يحبها 
التي تح�سرها ال�سياطين اأو ياأكل الحيات والعقارب 
وفوا�سق  خبائث  هي  التي  الكالب  واآذان  والزنابير 
يحبها  التي  النجا�سات  من  ونحوه  البول  ي�سرب  اأو 
بالمخلوقات  في�ستغيث  اهلل  غير  يدعو  اأو  ال�سيطان 
ويتوجه اإليها اأو ي�سجد اإلى ناحية �سيخه ول يخل�س 
النيران  اأو  الكالب  يالب�س  اأو  العالمين  لرب  الدين 
اأو يكره  النج�سة...  والموا�سع  المزابل  اإلى  ياأوي  اأو 
�سماع القراآن وينفر عنه ويقدم عليه �سماع الأغاني 
ال�سيطان على �سماع  والأ�سعار ويوؤثر �سماع مزامير 
ل  ال�سيطان  اولياء  عالمات  فهذه  الرحمن؛  كالم 

عالمات اأولياء الرحمن")42(.
الأ�سيل عنده  المنهج  تيمية هنا يخالف  ابن  اإن 
اأن  العجيب  فمن  وال�سنة،  الــقــراآن  ا�ستفتاء  وهــو 
اأولياء  عن  الثاني  الق�سم  في  الحديث  هنا  ي�ستاأنف 
ال�سيطان وي�سرع مبا�سرة في ذكر العالمات معتمًدا 

من  للن�س  ا�ستنطاق  اأي  دون  الواقع  ا�ستقراء  على 
القراآن وال�سنة كما فعل في �سفات اأولياء الرحمن، 
ذكر  قد  كــان  الكرامات  عن  يتحدث  وهــو  ــه  اأن مع 
قال  " وقد  كقوله:  المو�سع  هذا  في  هامة  اأحاديث 
المالئكة  تدخل  ]ل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
الأخلية:  هــذه  عــن  وقــال  كلب[  ول  جنب  فيه  بيتا 
يح�سرها  اأي  محت�سرة[)43(؛  الح�سو�س  هذه  ]اإن 
اإلى  الفتقار  ب�سبب  ذلك  كان  فهل  ال�سيطان")44( 
اأن الخلل كان  اأم  الق�سم ؟  القراآني في هذا  الن�س 

منهجًيا؟ 
بالرجوع اإلى مقدمة الكتاب حيث طرح الإ�سكال 
عنواًنا  يخ�س�س  نجده  بالن�سو�س  عليه  وا�ست�سهد 
ال�سيطان  اأولياء  بخ�سو�س  وردت  التي  للن�سو�س 
تعالى:  قوله  ومنها  المق�سودة،  العالمات   تت�سمن 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ 

ھ ے ے چ ]الفرقان/18[ 

ن�سيان  هما:  عالمتان  فيها  تتحدد  الآيــة  فهذه 
و�سدة  الف�ساد  ــو  وه بــالــبــوار،  ــابــة  والإ�ــس الــذكــر، 
النغما�س  هو  واحد  ال�سبب  الحالين  وفي  الهالك، 
للتمتيع  غاية  الذكر  ن�سيانهم  "وجعل  المتعة،  في 
الكفران  اإلى  اأف�سى  التمتيع  ذلك  اأن  اإلى  لالإيماء 
" والمعنى:  عا�سور:  ابن  قال  نفو�سهم")45(.  لخبث 
باأنهم من جانب دون  لنا مو�سوفين  اأولياء  ل نتخذ 
في  بالوحدانية  لك  يعترفون  ل  اأنهم  اأي  جانبك؛ 
الإلهية فهم ي�سركون معك في الإلهية،... والن�سيان 
م�ستعمل في الإعرا�س عن عمد على وجه ال�ستعارة؛ 
لأنه اإعرا�س ي�سبه الن�سيان في كونه عن غير تاأمل 
}بوًرا{  وبناء  )كــان(  فعـل  واجتالب  ب�سيرة...  ول 
وباروا  الذكر  ن�سوا  حتى  يقال:  اأن  دون  }قوًما{  على 
للدللة على تمكن البوار منهم بما تقت�سيه )كان( 
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من  )قوًما(  يقت�سيه  وما  الخبر،  معنى  تمكن  من 
كون البوار من مقومات قوميتهم ")46(.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  قــولــه:  ومنها 
ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې   ې  ۉ 
ۈئ  ۈئ   ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ 
ی  یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ 

مبچ ]الأعراف 30-27[.

)اأَْوِلــَيــاَء(  لفظ  فيه  يتكرر  الــذي  الن�س  فهذا 
مرتين ي�سير اإلى عالمات اأولياء ال�سياطين وهي:

فعل الفواح�س وتبريرها بالموروث الثقافي.  -1
التقول على اهلل بغير علم  -2

اأنهم  )ويح�سبون  ــداء  والهــت الــ�ــســواب  توهم   -3
مهتدون(

اإنما  لل�سياطين  اأولياء  القراآن  يعدهم  حين  اإًذا 
لما ي�سنعونه من اأعمال واأقوال يق�سد بها الت�سليل 
ق�سًدا، فهوؤلء مثلهم كمثل المغ�سوب عليهم، الذين 
ا�ستحقوا ذلك ب�سبب التحريف، اإن اأولياء ال�سيطان 
حين يبررون الفواح�س فاإنهم يتجاوزون الوقوع فيها 
اإلى ماهو اأكثر جرًما، وهو تبرير وقوع النا�س فيها، 
الذي من طبيعة  الثقافي  الموروث  اأنها من  بدعوى 
في  يعزز  اأن  طبعه  من  وهــذا  به،  العتزاز  النا�س 
لها  يزين  اأن  �ساأنه  من  وهــذا  به،  تم�سكها  النف�س 
المعاد  زاد  في  قيم  ابن  قال  الفح�س،  ذلك  عندئذ 
لتبرير  ال�سيطان  اأولياء  حيل  عن  الحديث  ب�سدد 
َدَخُلوَها  َلــْو  َهـــوؤَُلِء  َكــاَن  "َواإَِذا  النار:  اإلــى  الدخول 
ِميِر  اْلأَ َطاَعَة  ُدوا  َق�سَ َكْوِنِهْم  َمَع  ِمْنَها  َخَرُجوا  َلَما 
ِ َوَر�ُسوِلِه َفَكْيَف ِبَمْن َدَخَلَها  َوَظّنوا اأَّن َذِلَك َطاَعٌة هلِلّ

اْلُجّهاَل  ْوَهــُمــوا  َواأَ ال�ّسَياِطيِن  اْلُمَلّب�ِسيَن  ــوؤَُلِء  َه ِمْن 
َقْد  الّناَر  َواأَّن  اْلَخِليِل  اإْبَراِهيَم  ِمْن  ِميَراٌث  َذِلَك  اأَّن 
اَرْت َعَلى اإْبَراِهيَم  يُر َعَلْيِهْم َبْرًدا َو�َساَلًما َكَما �سَ َت�سِ
ِبَحاٍل  َدَخَلَها  اأَّنــُه  َيُظّن  َعَلْيِه  َمْلُبو�ٌس  ــوؤَُلِء  َه َوِخَياُر 
َل  َكاَن  َفــاإَِذا  �َسْيَطاِنّي  ِبَحاٍل  َدَخَلَها  َواإِّنَما  َرْحَماِنّي 
َفُهَو  ِبِه  َيْعَلُم  َكاَن  ْن  َواإِ َعَلْيِه  َمْلُبو�ٌس  َفُهَو  ِبَذِلَك  َيْعَلُم 
الّرْحَمِن  اأَْوِلَياِء  ِمْن  ّنُه  اأَ ُيوِهُمُهْم  الّنا�ِس  َعَلى  ُمَلّب�ٌس 
ِبَحاٍل  َيْدُخُلَها  َواأَْكَثُرُهْم  ال�ّسْيَطاِن  اأَْوِلَياِء  ِمْن  َوُهَو 
الّدْنَيا  ِفي  ُدُخوِلَها  ِفي  َفُهْم  اإْن�َساِنّي  َوَتَحّيٍل  ُبْهَتاِنّي 
َوُمَتَحّيٌل")47(.  َوُمَلّب�ٌس  َعَلْيِه  َمْلُبو�ٌس  َناٍف  اأَ�سْ َثاَلَثُة 
اإنكاري  ولذلك علق عليه القراآن با�ستفهام توبيخي 

چ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ  بقوله تعالى: 
ۅ ۅ ۉ  ۉچ ]الأعراف: 28[ قال ابن عا�سور: 
لة: تفظيع حال دينهم  "والمق�سود من جملتي ال�سّ
لها  ا�ستدللهم  حال  وتفظيع  فواح�س،  ارتكاب  باأّنه 

بما ل ينته�س عند اأهل العقول")48(.
 ثم بين ال�سالل الذي هم فيه ب�سبب ذلك الوهم 
)َوَيْح�َسُبوَن  فقال:  الموروث  العتقاد  عن  الناجم 
على  }ويح�سبون{  جملة:  "وعطف  ُمْهَتُدوَن(  ــُهــْم  اأَناَّ
اإذ  مركًبا؛  �سالًل  �ساللهم  فكان  }اتخذوا{  جملة: 
واأولياء  الكفر  اأئّمة  باأمر  الئتمار  في  �سّلوا  قد  هم 
يتفّكروا،  لم  الُهدى  داعي  �سمعوا  ولّما  ال�ّسياطين، 
ل  مهتدون  اأّنهم  يح�سبون  لأّنهم  الّنظر؛  واأهملوا 
اأّنهم مهتدون")49( يقول ابن  اإليهم �سّك في  يتطرق 
عليه  اهلل  حرمه  بما  هلل  يتعبد  من  اأكثر  قيم" "ما 
ويعتقد اأنه طاعة وقربة وحاله في ذلك �سر من حال 
ال�سماع  كاأ�سحاب  واإثًما  مع�سية  ذلك  يعتقد  من 
ويظنون  تعالى  اهلل  اإلى  به  يتقربون  الذي  ال�سعري 
اأنهم من اأولياء الرحمن وهم في الحقيقة من اأولياء 

ال�سيطان")50(.
تاأثيراتها  لها  خطيرة  نف�سية  حالة  الوهم  اإن 
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تحدث  وقد  جملة،  الب�سرية  الأحــوال  على  الكبيرة 
ومنها  م�سروع  ماهو  منها  متعددة،  اأ�سباب  نتيجة 
ُهَو  الجوزية:" اْلَبَياِن  قيم  ابن  يقول  ما هو محرم، 
ا ِلَكْوِنِه َبَلَغ ِمْن اللُّْطِف َواْلُح�ْسِن  ِمْن اأَْنَواِع التاََّحيُِّل؛ اإماَّ
َهَذا  ِمْن  ْحَر  ال�سِّ �ْسَبَه  َفاأَ اْلُقُلوِب  ا�ْسِتَماَلِة  َحدِّ  اإَلى 
َقاِدًرا  َيُكوُن  اْلَبَياِن  َعَلى  اْلَقاِدِر  ِلَكْوِن  ــا  َواإِماَّ اْلَوْجِه، 
ا ُي�ْسِبُه  َعَلى َتْح�ِسيِن اْلَقِبيِح َوَتْقِبيِح اْلَح�َسِن َفُهَو اأي�سً

ا. ْحَر ِمْن َهَذا اْلَوْجِه اأي�سً ال�سِّ
ٌة،  َوْهِمياَّ ِحيَلٌة  ُهــَو  ا  اأي�سً اْلــَوْهــِم  �ِسْحُر  َوَكــَذِلــَك 
ــاإِناَّ  َف  ... ــاِم  ــَه َواْلإِي ــَوْهــِم  اْل ِبَتاأِْثيِر  �َساِهٌد  ــُع  ــَواِق َواْل
اَلٌة،  َفعاَّ ِبيَعُة  َوالطاَّ ـــاِم،  اْلأَْوَه َة  َمِطياَّ ُخِلَقْت  النُُّفو�َس 
ِة...  ْف�َساِنياَّ الناَّ ِلاْلأَْحَواِل  َتاِبَعٌة  ُة  اْلُج�ْسَماِنياَّ َواْلأَْحــَواُل 
َما ُهَو  ْحُر ِباِل�ْسِتَعاَنِة ِباْلأَْرَواِح اْلَخِبيَثِة اإناَّ َوَكَذِلَك ال�سِّ
اِف  ِبالتاََّحيُِّل َعَلى ا�ْسِتْخَداِمَها ِباْلإِ�ْسَراِك ِبَها َواِلتِّ�سَ
َمَع  اإلاَّ  ْحُر  ال�سِّ َيْعَمُل  َل  َوِلَهَذا  ؛  اْلَخِبيَثِة  ِبَهْيَئاِتَها 
اْلأَْنُف�ِس اْلَخِبيَثِة اْلُمَنا�ِسَبِة ِلِتْلَك اْلأَْرَواِح، َوُكلاََّما َكاَنْت 
ُر  ثِّ ُتوؤَ َل  َوَلِكْن   .. اأَْقــَوى  �ِسْحُرَها  َكاَن  اأَْخَبَث  ْف�ُس  الناَّ
اْلُمْنَفِعَلِة  اْلَباِطَلِة  ْنُف�ِس  اْلأَ ِفي  اإلاَّ  ُم�ْسَتِقًرا  َتاأِْثيًرا 
َمَواِت  ِعيَفِة َتَعلُِّقَها ِبَفاِطِر اْلأَْر�ِس َوال�ساَّ َهَواِت ال�ساَّ ِلل�ساَّ
َفَهِذِه  ؛  َعَلْيِه  َواْلإِْقــَبــاِل  اإَلْيِه  ِه  التاََّوجُّ َعْن  اْلُمْنَقِطَعِة 

النُُّفو�ُس َمَحلُّ َتاأِْثيِر")51(.
اأولــيــاء  عــالمــات  عــن  المعبرة  الن�سو�س  ومــن 

ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  تــعــالــى:  قــولــه  ال�سيطان 
ڈژ  ڈ  ڎ   ڎ   ڌ  ڌ  ڍ 
گ  ک  کک   ک  ڑ  ڑ  ژ 
هنا  فالعالمة  ]الــعــنــكــبــوت/41[  چ  گ  گ 
الهيئة  " فهذه  التقدير،  عالمة �سيق النظر، و�سوء 
الم�سبه بها مع الهيئة الم�سبهة قابلة لتفريق الت�سبيه 
في  العنكبوت  اأ�سبهوا  فالم�سركون  اأجزائها  على 
الغرور بما اأعدوه، واأولياوؤهم اأ�سبهوا بيت العنكبوت 
اإليها  الحاجة  وقت  اتخذوها  عمن  الغناء  عدم  في 

منها  به  ينتفعون  ما  واأق�سى  تحريك،  باأقل  وتزول 
نفع �سعيف وهو ال�سكنى فيها وتوهم اأن تدفع عنهم 
 . اأ�سنامهم  في  باأوهامهم  الم�سركون  ينتفع  كما 
التوهم  عالمة  هنا  فالعالمة  بديع")52(  تمثيل  وهو 
الناجمة عن ق�سور في النظر، حيث يعتمدون على 

جهة هي اأهون من بيت العنكبوت.

وقد �ساق ابن قيم الن�س التالي: چ ڈ ڈ 
ژ  ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ   
ڱ     ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ھ   ہہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ںں  ڱ 
"يعني  قال:  ثم   ،]128 ]الأنعام:  چ  ھ ھ ھ 
قد ا�ستكثرتم من اإ�ساللهم واإغوائهم... وهذه الآية 
منطبقة على اأ�سحاب الأحوال ال�سيطانية الذين لهم 
ك�سوف �سيطانية وتاأثير �سيطاني فيح�سبهم الجاهل 
اأولياء الرحمن واإنما هم من اأولياء ال�سيطان اأطاعوه 
به  بعث  عما  والخروج  اهلل  ومع�سية  الإ�سراك  في 
خدمهم  اأن  فــي  فاأطاعهم  كتبه  بــه  ـــزل  واأن ر�سله 
واغتر  والتاأثيرات  المغيبات  من  بكثير  باإخبارهم 
اأعداء  فوالى  والإيمان  العلم  من  حظه  قل  من  بهم 
اهلل وعادى اأولياءه وح�سن الظن بمن خرج عن �سبيله 
و�سنته واأ�ساء الظن بمن اتبع �سنة الر�سول وما جاء 
المتحيرين  واآراء  المختلفين  لأقوال  يدعها  ولم  به 
و�سطحات المارقين وترهات المت�سوفين، والب�سير 
اإذا  والمعرفة  الإيمان  بنور  ب�سيرته  اهلل  نور  الذي 
عرف حقيقة ما عليه اأكثر هذا الخلق وكان ناقدا ل 
اأنهم داخلون تحت حكم  يروج عليه الزغل تبين له 
ي�ستمتع  فالفا�سق  عليهم؛  منطبقة  وهي  الآيــة  هذه 
بال�سيطان باإعانته له على اأ�سباب ف�سوقه وال�سيطان 
ذلك  في�سره  له  وطاعته  منه  قبوله  في  به  ي�ستمتع 
ويفرح به منه والم�سرك ي�ستمتع به ال�سيطان ب�سركه 
ق�ساء  في  بال�سيطان  هو  وي�ستمتع  له  وعبادته  به 
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ابن  كالم  من  ون�ستنبط  له")53(  واإعانته  حوائجه 
قيم عالمة اأخرى هامة وهي )تبادل ال�ستمتاع بين 

ال�سيطان واأوليائه(.

في  مـــاروي  ال�سريف  الــحــديــث  ن�سو�س  ومــن 
اهلل  ر�سول  اأن  مالك  بن  اأن�س  عن  البخاري  �سحيح 
دخلها  فــاإذا  محت�سرة،  الح�سو�س  هــذه  "اإن  قــال: 
الخبث  من  بك  اأعــوذ  اإنــى  "اللهم  فليقل:  اأحدكم 
هذا  فى  "فاأخبر  بطال:  ابــن  قــال  والخبائث")54( 
فلذلك  لل�سياطين،  مواطن  الح�سو�س  اأن  الحديث 
اأمر بال�ستعاذة عند دخولها")55( قال- ابن عبد البر 

"الح�سو�س محت�سرة اأي ي�ساب النا�س فيها")56(.
ــاء  ــي اأول ن�����س��ت��ن��ت��ج اأن عــالمــات  ومـــن كــل ذلـــك 

ال�سيطان هي:

• ال�سرك.	  

• ن�سيان.	  

• الذكر.	  

• البوار.	  

• ق�سور النظر والفكر.	  

• ــمــوروث 	 ــال ــبــريــرهــا ب ــفــواحــ�ــس وت فــعــل ال  
الثقافي.

• التقول على اهلل بغير علم.	  

• التوهم و�سوء الإدراك لحالهم )ويح�سبون 	  
اأنهم مهتدون(.

• تبادل ال�ستمتاع بين ال�سيطان واأوليائه.	  

• العي�س في الح�سو�س.	  

)- معايير التفرقة بين اأولياء الرحمن واأولياء 
ال�صيطان:

عن  البحث  ب�سبب   - نف�سه  يجد  تيمية  ابن  اإن 
راأينا  كما  القراآني  الن�س  خارج  الأولياء  عالمات 
- قد ذهب مذهًبا اآخر؛ ليعتمد الذوق الإيماني في 
يفرق  "الموؤمن  التالي:  العنوان  في�سع  ذلك  بيان 
بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان" وبذلك يحيل 
اأولياء  عالمات  ليكت�سف  الموؤمن  ذوق  على  القارئ 
ال�سيطان بالمقارنة بينه وبين اأولياء الرحمن، بدًل 
من ا�ستنطاق الن�س كما عودنا قبل، ثم يوؤكد ذلك 
المتقين  اهلل  اأولــيــاء  بين  يفرق  وكذلك   " بقوله: 
في  ي�ستر�سل  ثــم  ال�سالين"  ال�سيطان  واأولـــيـــاء 
الحديث عن ال�سريعة، وكون الإ�سالم دين الأنبياء، 
والأنبياء  الأولــيــاء  بين  المفا�سلة  عند  يتوقف  ثم 
بالتفاق")57(  الأولياء  من  اأف�سل  "الأنبياء  فيقول: 
الفال�سفة  من  المفكرين  بخ�سو�س  يقول  نجده  ثم 
قد  بــالــوحــدة  يــقــولــون  الــذيــن  "وهوؤلء  وغــيــرهــم: 
النبوة  اأن  ويذكرون  الأنبياء  على  الأولياء  يقدمون 

لم تنقطع")58(.

ومن ذلك يتبين اأنه اإنما ا�ستر�سل فيما ا�ستر�سل 
البحث  ب�سبب  ال�ستطراد،  وا�ستطرد كل ذلك  فيه، 
عن عالمات اأولياء ال�سيطان، وذلك هو الذي دفعه 
اإلى العودة اإلى الق�سم الأول ليعقد ف�ساًل  للمفا�سلة 
�سلف  اتفق  "وقد  فيه:  يقول  والأنبياء  الأولياء  بين 
اأن  على  تعالى  اهلل  اأولــيــاء  و�سائر  واأئمتها  الأمـــة 
باأنبياء  لي�سوا  الذين  الأولــيــاء  من  اأف�سل  الأنبياء 
اأربع  عليهم  المنعم  ال�سعداء  عباده  اهلل  رتب  وقد 

چ  چ  چ  چ  ڃ  چ  تعالى:  فقال  مراتب 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
الن�ساء  ]�ــســورة   ژچ  ژ  ڈ   ڎڈ 
69[ اأف�سل النا�س بعد الأنبياء اأبو بكر وفي الحديث: 
]ما طلعت ال�سم�س ول غربت على اأحد بعد النبيين 
وانتقد  بكر)59([")60(،  اأبي  من  اأف�سل  والمر�سلين 
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كما   " فقال:  مزاعمه  في  عربي  ابن  ال�ساأن  بهذا 
زعم ذلك ابن عربي �ساحب كتاب الفتوحات المكية 
وكتاب الف�سو�س فخالف ال�سرع والعقل مع مخالفة 

جميع اأنبياء اهلل تعالى واأولياءه ")61(.
كتابه  وا�سًفا  عربي  ابن  على  تعليقه  خالل  من 
والأولياء،  والأنبياء  والعقل  ال�سرع  خالف  قد  باأنه 
في  ال�ستطراد  ذلك  كل  ا�ستطرد  لماذا  لنا  يتبين 

م�سالة ال�سرع ومقام الأنبياء والأولياء.
ل  طريق  للولي  "هل  لــذك:  تكملة  ت�ساءل  ثــم 

يحتاج فيه اإلى محمد �سلى اهلل عليه و�سلم؟"
واأجاب م�سدًرا حكمه عليه بالكفر: "ومن ادعى 
اأن من الأولياء الذين بلغتهم ر�سالة محمد �سلى اهلل 
عليه و�سلم من له طريق اإلى اهلل ل يحتاج فيه اإلى 

محمد فهذا كافر ملحد")62(.
من  الفال�سفة  موقف  انتقاد  في  ي�ستر�سل  ثم 
"خ�سائ�س  فيكتب:  والولية  النبوة  بين  مقارناتهم 
وهذه  المتفل�سفة،  من  وغيره  �سينا  ابن  عند  النبوة 
اإلى  التحقيق  عند  ترجع  اأثبتوها  التي  المجردات 
الأعــيــان ) كما  الأذهـــان ل في  اأمــور مــوجــودة في 
اأثبت اأ�سحاب فيثاغور�س اأعدادا مجردة وكما اأثبت 
المجردة  الفالطونية  الأمثال  اأفالطون  اأ�سحاب 
وخالء  ومــدة  ال�سورة  عن  مجردة  هيولى  اأثبتوا 
مجردين وقد اعترف حذاقهم باأن ذلك اإنما يتحقق 
في الأذهان ل في الأعيان فلما اأراد هوؤلء المتاأخرون 
منهم كابن �سينا اأن يثبت اأمر النبوات على اأ�سولهم 
لها خ�سائ�س ثالثة من  النبوة  اأن  الفا�سدة زعموا 

ات�سف بها فهو نبي: 
1 - اأن تكون له قوة علمية ي�سمونها القوة القد�سية 

ينال بها العلم بال تعلم
في  يعقل  ما  له  تخيل  تخيلية  قوة  له  يكون  واأن   -  2

في  ي�سمع  اأو  �سوًرا  نف�سه  في  يرى  بحيث  نف�سه 
النائم وي�سمعه ول يكون  اأ�سواًتا كما يراه  نف�سه 
لها وجود في الخارج وزعموا اأن تلك ال�سور هي 
مالئكة اهلل وتلك الأ�سوات هي كالم اهلل تعالى.

هيولى  في  بها  يوؤثر  فعالة  قــوة  له  يكون  واأن   -  3
الــعــالــم وجــعــلــوا مــعــجــزات الأنــبــيــاء وكــرامــات 
الأولياء وخوارق ال�سحرة هي )من( قوى الأنف�س 
قلب  من  اأ�سولهم  يوافق  بما  ذلــك  من  فــاأقــروا 
الع�سا حية دون ان�سقاق القمر ونحو ذلك فاإنهم 
على  الكالم  ب�سطنا  ...وقــد  هذا  وجود  ينكرون 
اأف�سد  هذا  كالمهم  اأن  وبينا  موا�سع  في  هوؤلء 
خ�سائ�س  مــن  جعلوه  ــذي  ال هــذا  واأن  الــكــالم 
العامة  لآحــاد  منه  اأعظم  هو  ما  يح�سل  النبي 
عند  طويلة  وقفة  وبعد  الأنبياء")63(.  ولأتــبــاع 
ابن  اإلى  ياأتي  وال�سوفية  الفل�سفية  الت�سورات 
الفار�س لي�ست�سهد بق�سيدته: " الم�سماة: بنظم 

ال�سلوك يقول فيها:

)لها �سلواتي في المقام اأقيمها ... واأ�سهد فيها 
اأنها لي �سلت(

)ك�����الن�����ا م�������س���ل واح��������د ����س���اج���د اإل������ّي 

ح��ق��ي��ق��ت��ه ب��ال��ج��م��ع  ف���ي ك���ل ���س��ج��دة (

)وم����ا ك���ان ل���ي ���س��ل��ى ����س���واي ول���م تكن

اأداء ك���ل  رك��ع��ة ( ���س��الت��ي ل��غ��ي��ري ف��ي 

اإلى اأن قال:

)م������ا زل������ت اإي������اه������ا  واإي�����������اي ل�����م ت���زل

���س��ل��ت( ل�����ذات�����ي  ذات��������ي  ب�����ل  ف������رق  ول 

)اإل����������ي ر������س�����ول ك����ن����ت م����ن����ي م���ر����س���اًل

وذات������������ي ب������اآي������ات������ي ع����ل����ي ا�����س����ت����دل����ت(
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اأك���ن واإن  ال��م��ج��ي��ب  ك��ن��ت  )ف�����اإن دع��ي��ت 

م����ن����ادى اأج�����اب�����ت م����ن دع����ان����ي ول���ب���ت(

القائل  هذا  كان  ولهذا  الكالم  هذا  اأمثال  اإلــى 
عند الموت ين�سد ويقول:

عندكم ال��ح��ب  ف���ي  م��ن��زل��ت��ي  ك���ان  )اإن 

م����ا ق����د ل��ق��ي��ت ف���ق���د ���س��ي��ع��ت اأي����ام����ي(

)اأم����ن����ي����ة ظ����ف����رت ن���ف�������س���ي ب���ه���ا زم���ن���ا

وال�����ي�����وم اأح�������س���ب���ه���ا اأ�����س����غ����اث اأح�������الم(

فاإنه كان يظن اأنه هو اهلل فلما ح�سرت مالئكة 
اهلل لقب�س روحه تبين بطالن ما كان يظنه وقال اهلل 
چ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ  ې   چ  تعالى: 
ال�سماوات  في  ما  فجميع  1[)64(؛  الحديد  ]�سورة: 

والأر�س ي�سبح هلل لي�س هو اهلل")65(.

عن  الحديث  �سوء  في  يتحرك  تيمية  ابــن  اإًذا 
عن  ليتحدث  في�ستطرد  ال�سيطان،  اأولياء  عالمات 
واأفكارهم  والفال�سفة  وت�سوراتهم،  المت�سوفة 
فيعر�س بالترتيب لما يلي: الموؤمن يفرق بين اأولياء 
و�سرائع  واحــد  ديــن  ال�سيطان،  ــاء  ــي واأول الرحمن 
الأولياء  واإيمان  الأولياء،  منوعة، الكالم على خاتم 
محمًدا  اأن  يدعي  من  وكفر  والظاهر،  الباطن  بين 
ظاهرها  ـــور  الأم مــن  علم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
معدن  وحدة  ادعاوؤهم  باطنها،  علموا  الأولياء  واأن 
وكــذب  �سينا،  ابــن  اآراء  ونقد  والأولــيــاء،  الأنــبــيــاء 
الحديث الذي ذكروه في العقل ونق�سه لغة و�سرًعا، 
الأزلي،  والقديم  والمحدث  المخلوق  في  والتحقيق 
الخيال  �سفة  نفي  و  القراآن،  في  المالئكة  و�سفات 
من  المت�سوفة  غاية  عــن  والك�سف  جبريل،  عــن 
الخالق،  ومجد  الإيمان  اأ�سول  اإنكار  من  الفال�سفة 
ونقد فكرتي الحلول ووحدة الوجود، وكيف تتلب�سهم 

ابن  مزاعم  وتفنيد  مالئكة،  فيظنونها  ال�سياطين 
عربي، والخلط بين الكرامات والأحوال ال�سيطانية 
وعقيدتهم في القديم والمحدث، ونقد فكرة وحدة 
في  والقول  الخالق،  تعطيلهم  في  القول  و  الوجود، 
و  العقل  ترك  طلبهم  في  والقول  الألوهية،  تعميم 
وقولهم  الأنبياء،  على  الأولــيــاء  وتقديمهم  ال�سرع 
ومعية  المع�سية،  في  والقول  النبوة  انقطاع  بعدم 
والقول في  بذاته وهي عامة وخا�سة،  بعلمه ل  اهلل 
ال�سفات، وخلط الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية 
القدر  وجعل  الكونية،  القدرية  الخلقية  بالحقائق 
حجة لأهل الذنوب من ال�سرك، والر�سى بحكم اهلل 
القدرية  ال�سبر..فيذكر  من  مرتبة  اأعلى  بو�سفه 

والجبرية.
ليدر�س  الحقيقة  مفهوم  عند  مليًّا  يتوقف  ثم 
الدينية"  والحقيقة  الكونية  الحقيقة  بين  "الفرق 
فيقول: "وكثير من النا�س يتكلم بل�سان الحقيقة ول 
يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه 
المتعلقة  الأمرية  الدينية  الحقيقة  وبين  وم�سيئته 
بالحقيقة  يقوم  من  بين  يفرق  ول  ومحبته  بر�ساه 
الدينية موافقا لما اأمر اهلل به على األ�سن ر�سله ول 
بوجده وذوقه غير معتبر ذلك  يقوم  بين من  يفرق 
بالكتاب وال�سنة كما اأن لفظ ال�سريعة يتكلم به كثير 
من النا�س ول يفرق بين ال�سرع المنزل من عند اهلل 
تعالى وهو الكتاب وال�سنة الذي بعث اهلل به ر�سوله 
لي�س لأحد من الخلق الخروج عنه  ال�سرع  فاإن هذا 
ال�سرع الذي هو حكم  اإل كافر وبين  ول يخرج عنه 
الحاكم فالحاكم تارة ي�سيب وتارة يخطىء هذا اإذا 

كان عالًما عادًل")66(.
الحقيقتين،  بــيــن  بــالــفــرق  كــثــيــًرا  يعنى  وهـــو 
وي�سميهما اأحياًنا الكلمتين: كقوله في جامع الر�سائل 
ٌة  ِ َتَعاَلى " َنْوَعاِن ": َكِلَماٌت َكْوِنياَّ ٌل َكِلَماُت اهللاَّ - " َف�سْ
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ُة ِهَي: الاَِّتي ا�ْسَتَعاَذ ِبَها  ٌة. َفَكِلَماُتُه اْلَكْوِنياَّ َوَكِلَماٌت ِديِنياَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلاََّم ِفي َقْوِلِه {اأَُعوُذ ِبَكِلَماِت  لاَّى اهللاَّ ِبيُّ �سَ الناَّ
َفاِجٌر})67(،  َوَل  َبرٌّ  ُيَجاِوُزُهناَّ  َل  ِتي  الاَّ اِت  التاَّاماَّ  ِ اهللاَّ

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ   چ  �ُسْبَحاَنُه:  ــاَل  َوَق
چ  َتَعاَلى:  َوَقـــاَل   ]82 ي�س  ]�ــســورة  چ  ۆئ  ۆئ  
 ]115 الأنعام  ]�سورة  ےےچ  ھ   ھ  ھ  ھ 
َواْلَكْوُن ُكلُُّه َداِخٌل َتْحَت َهِذِه اْلَكِلَماِت َو�َساِئِر اْلَخَواِرِق 
اْلَكِلَماُت   " الثاَّاِني  ْوُع  الناَّ  " َو   . ِة  اأِْثيِرياَّ التاَّ ِة  اْلَك�ْسِفياَّ
ِ الاَِّذي َبَعَث ِبِه َر�ُسوَلُه  ُة َوِهَي: اْلُقْراآُن َو�َسْرُع اهللاَّ يِنياَّ الدِّ
َوِهَي: اأَْمُرُه َوَنْهُيُه َوَخَبُرُه َوَحظُّ اْلَعْبِد ِمْنَها اْلِعْلُم ِبَها 
اْلَعْبِد  َحظاَّ  اأَناَّ  َكَما  ِبِه   ُ اهللاَّ اأََمَر  ِبَما  ــُر  َواْلأَْم َواْلَعَمُل 
اأِْثيُر  اِت َوالتاَّ ِل اْلِعْلُم ِباْلَكْوِنياَّ ا ِمْن اْلأَواَّ و�سً ُعُموًما َوُخ�سُ
اِنَيُة  َوالثاَّ ٌة  َكْوِنياَّ ٌة  َقَدِرياَّ وَلى  َفاْلأُ  . ِبُموِجِبَها  اأَْي   . ِفيَها 
ِة  ٌة َوَك�ْسُف اْلأُوَلى اْلِعْلُم ِباْلَحَواِدِث اْلَكْوِنياَّ ٌة ِديِنياَّ �َسْرِعياَّ
َوُقْدَرُة  ِة  ْرِعياَّ ال�ساَّ ِباْلَماأُْموَراِت  اْلِعْلُم  اِنَيِة  الثاَّ َوَك�ْسُف 
اأِْثيُر ِفي  اِنَيِة التاَّ اِت َوُقْدَرُة الثاَّ اأِْثيُر ِفي اْلَكْوِنياَّ اْلأُوَلى التاَّ

اِت")68(.  ْرِعياَّ ال�ساَّ

الإرادة  بين  "الفرق  عند  طويلة  وقفته  وكانت 
والأمر والق�ساء والإذن والتحريم والبعث والإر�سال 
وقــدره  خلقه  الــذي  الكوني  وبين  والجعل  والكالم 
يثيب  ول  يحبه  ول  بــه  يــاأمــر  لــم  كــان  واإن  وق�ساه 
وبين  المتقين  اأولــيــائــه  مــن  يجعلهم  ول  اأ�سحابه 
الديني الذي اأمر به، و�سرعه واأثاب فاعليه واأكرمهم 
المفلحين  وحــزبــه  المتقين  اأولــيــائــه  مــن  وجعلهم 
وجنده الغالبين، وهذا من اأعظم الفروق التي يفرق 
الرب  ا�ستعمله  فمن  واأعــدائــه  اهلل  اأولياء  بين  بها 
�سبحانه وتعالى فيما يحبه وير�ساه ومات على ذلك 
الرب  يبغ�سه  فيما  عمله  كان  ومن  اأوليائه  من  كان 
اأعدائه، فالإرادة  ويكرهه ومات على ذلك كان من 
المخلوقات  وجميع  خلقه  لما  م�سيئته  هي  الكونية 
داخلة في م�سيئته، واإرادته الكونية والإرادة الدينية 

هي المت�سمنة لمحبته ور�ساه المتناولة لما اأمر به 
والعمل  بالإيمان  وديًنا وهذه مخت�سة  �سرًعا  وجعله 

ال�سالح قال اهلل تعالى: چ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ 
الأنــعــام  ــورة  ــس �[ چ  ٿٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ 

ڭ       ۓ  چ  لقومه:  ال�سالم  عليه  نوح  وقال   ،]125
ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋۅچ. 

]�سورة هود 34[.")69(.
كون  على  البرهان  وق�سد  بنية  كــان  ذلــك  كل 
هم  الــدعــاوى  بتلك  والفال�سفة  المت�سوفة  هــوؤلء 
الحاملون لعالمات اأولياء ال�سيطان، واأعتقد اأنه كان 
يمكن اأن ي�سل اإلى نتائج اأكثر جدية، واأليق بمنهجه 
الذي اعتدنا عليه الر�سانة والقوة ل�ستناده للكتاب 
المنهج  الأولى، لكنه هنا حاد عن  وال�سنة بالدرجة 
فجانبه ال�سواب، وقد كان في غنى عن كل ذلك لو 
وما  القراآني  الن�س  من  كالمعتاد  ال�ستنباط  التزم 
ذلك  بعد  و�سنالحظ  ال�سيطان،  اأولــيــاء  به  ي�سف 
نتائج  لي�سجل  الن�س  اإلــى  يرجع  حين  يتاألق  كيف 

البحث جملة. 

الرحلة  هذه  وبعد  والتعريف:  النتائج   -6
الطويلة في البحث عن �سفات اأولياء اهلل وعالمات 
اهلل  اأولــيــاء  "تعريف  ــى  اإل ي�سل  ال�سيطان  اأولــيــاء 
المتقين واعدائه" وكاأني به يريد اأن يجعل التعريف 

نتيجة للبحث كله:

المطيعون  هم  المتقون  اهلل  فيقول:"واأولياء 
الديني  واإذن����ه  ال��دي��ن��ي  وجعله  الدينية  لكلماته 
ل  ال��ت��ي  الكونية  كلماته  واأم���ا  ال��دي��ن��ي��ة,  واإرادت�����ه 
جميع  تحتها  يدخل  فاإنه  فاجر  ول  بر  يجاوزها 
اإبلي�ض وجنوده وجميع الكفار و�سائر  الخلق حتى 
�سمول  في  اجتمعوا  واإن  فالخلق  النار  يدخل  من 
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الخلق والم�سيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا 
والغ�سب,  والر�سى  والمحبة  والنهي  الأم���ر  ف��ي 
الماأمور  فعلوا  ال��ذي��ن  ه��م  المتقون  اهلل  واأول��ي��اء 
فاأحبهم  المقدور  المحظور و�سبروا على  وتركوا 
اأولياء  عنه,واأعداوؤه  ور�سوا  عنهم  ور�سي  واأحبوه 
يبغ�سهم  فهو  قدرته  تحت  كانوا  واإن  ال�سياطين 

ويغ�سب عليهم ويلعنهم ويعاديهم")70(.

وذلك  الق�سمين،  في  البحث  نتائج  تتحدد  هنا 
باأن تلحظ كون التعريف �ساماًل للعالمات التي تفرق 
بين اأو لياء الرحمن واأولياء ال�سيطان، ويكون مفهوم 
فعاًل  عاماًل  للتقوى(  مرادفة  هنا  )وهــي  الطاعة 
طوًعا  الن�سياق  هي  التي   - الطاعة  لأن  ذلك؛  في 
لالأوامر والنواهي - هي الحكم في تحديد النتماء، 
اأما الجبر والحتمية الكونية فتلك عامة يدخل فيها 

حتى اإبلي�س.
ال��ولي��ت��ي��ن  ب��ي��ن  ال���ف���روق  ج��وه��ر   -7
كان  الذي  التعريف  وبعد  بالكرامات:  وعالقتها 
بمثابة نتيجة للبحث ي�ستعر�س الفرق بين الوليتين 
الوليتين")71(  بين  الفرق  مجامع   " عنوان  تحت 
والكلمة  الكونية  الكلمة  بين  الــفــرق  قيمة  مبيًنا 
الدينية، ول�سعوره باأهميتها في المو�سوع يحيل على 
"وب�سط هذه الجمل  كتاب اآخر كما �سنرى  فيقول: 
على مجامع  تنبيها  هنا  كتبت  واإنما  اآخر  مو�سع  له 
وجمع  ال�سيطان  واأولياء  الرحمن  اأولياء  بين  الفرق 
�سلى  اهلل  ر�سول  بموافقة  اعتبارهم  بينهما  الفرق 
اهلل عليه و�سلم فاإنه هو الذي فرق اهلل تعالى به بين 
اأوليائه ال�سعداء واأعدائه الأ�سقياء وبين اأوليائه اأهل 
الهدى  اأهل  اأوليائه  وبين  النار  اأهل  واأعدائه  الجنة 
والف�ساد  وال�سالل  الغي  اأهل  اأعدائه  وبين  والر�ساد 
في  كتب  الذين  واأوليائه  ال�سيطان  حزب  واأعدائه 

ٱ  چ   ـ الفرقان بني �س 87قلوبهم الإيمان واأيدهم بروح منه قال تعالى: 

ڀ  پ   پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
تعالى:  وقــال   ،]22 المجادلة  ]�سورة  چ  ڀ  ڀ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ   چ 
ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ 
الأنفال  ]�سورة  ڻچ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ک        ڑ  ڑ  چژ  اأعدائه:  في  وقال   ،]12
ک کچ ]�سورة الأنعام 121[، وقال: چ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
الأنعام:  ]�سورة  چ  ڃڃ  ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چۀ  وقـــال:   ،]112
ھ ھ  ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ       
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  
ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  
چ.  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  

]�سورة ال�سعراء:227-221[. 
بين  الــفــروق  يجمل  اأن  تيمية  ابــن  يــحــاول  هنا 
الوليتين ولو �سئنا و�سعها في جدول لكانت كما يلي:

�سفات اأولياء ال�سيطان�سفات اأولياء الرحمن
اأولياء الرحمن ال�سعداء

اأهل الجنة
اأهل الهدى والر�ساد

واأولياوؤه الذين كتب في 
قولبهم الإيمان واأيدهم 

بروح منه

اأعداوؤاهلل الأ�سقياء
واأعداوؤه اأهل النار

واأعداوؤه اأهل الغي 
وال�سالل والف�ساد

واأعداوؤه حزب ال�سيطان

بدقة  يعبر  ل  قد  الجدول  هذا  اأن  الوا�سح  من 
اأخذنا بعين العتبار ال�سفات  اإذا  عن البحث كله؛ 
التي �سبقت الإ�سارة اإليها �سابًقا، وال�سبب في ذلك 
درا�سة  ويدر�سها  الن�سو�س  يجمع  لم  تيمية  ابن  اأن 
هو  هذا  فاإن  الدقة  �سئنا  اإذا  الواقع  وفي  متكاملة، 
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درا�سة  وبين  المو�سوعي  التف�سير  منهج  بين  الفرق 
�سابًقا  الن�س  يكون  الأولــى  الحالة  ففي  مو�سوع، 
وال�ستنتاج لحًقا، وفي الحالة الثانية تكون الفكرة 
�سابقة والن�س ت�سديًقا لها، و�ستان بين المنهجين.

بو�سفها  للكرامات  ثانية  مرة  تيمية  ابن  يعود 
الرحمن  اأولــيــاء  بين  بها  التفرقة  يمكن  فر�سية 
واأولياء ال�سيطان، فهل يعدها عاماًل فعاًل في الفرق 
بين الفريقين؟ يت�ساءل: كيف تح�سل كرامات اأولياء 
�سلى  النبي  باتباع  تح�سل  اإنما  اأنها  يبين  ثم  اهلل؟ 
كاأبي  ال�سحابة  به  تميز  ما  ومنها  و�سلم،  اهلل عليه 
ال�سيطانية  الأحـــوال  بع�س  يعر�س  ثم  وعمر،  بكر 
الكر�سي  "اآية  اأن  فيبين  منها  العالج  عن  ويك�سف 
ال�سيطانية  الأحــوال  اأهل  وهكذا  ال�سياطين،  تطرد 
ما  عندهم  ذكــر  اإذا  �سياطينهم  عنهم  تن�سرف 
يطردها مثل اآية الكر�سي فاإنه قد ثبت في ال�سحيح 
اأبــي  حديث  فــي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عــن 
اهلل  �سلى  النبي  وكله  ]لما  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة 
عليه و�سلم بحفظ زكاة الفطر فيقول له النبي �سلى 
البارحة ؟ فيقول:  اأ�سيرك  اهلل عليه و�سلم: ما فعل 
فلما  �سيعود  واأنــه  كذبك  فيقول:  يعود  ل  اأنــه  زعــم 
ما  اأعلمك  حتى  دعني  قال:  الثالثة،  المرة  في  كان 
الكر�سي:  اآية  فاأقراأ  فرا�سك  اإلى  اأويت  اإذا  ينفعك: 
چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ اإلى اآخرها ]البقرة: 
ول  حــافــظ،  اهلل  مــن  عليك  ــزال  ي لــن  فــاإنــه   ،]255
يقربك �سيطان حتى ت�سبح، فلما اأخبر النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال: �سدقك وهو كذوب، واأخبره اأنه 
�سيطان[)72(، ولهذا اإذا قراأها الإن�سان عند الأحوال 
ال�سيطانية - ب�سدق - اأبطلتها، مثل من يدخل النار 
والت�سدية  المكاء  �سماع  يح�سر  اأو  �سيطاني  بحال 
ل  ل�سانه كالما  وتتكلم على  ال�سياطين  عليه  فتنزل 
يعلم وربما ل يفقه، وربما كا�سف بع�س الحا�سرين 

بما في قلبه، وربما تكلم باأل�سنة مختلفة كما يتكلم 
الذي ح�سل  والن�سان  الم�سروع  ل�سان  الجني على 
الذي  الم�سروع  بمنزلة  بذلك  يــدري  ل  الحال  له 
على  وتكلم  ولب�سه  الم�س،  من  ال�سيطان  يتخبطه 

ل�سانه، فاإذا اأفاق لم ي�سعر ب�سيء مما قال")73(.

كرامات  بين  "الفروق  في  يتعمق  اأن  ويــحــاول 
فيقول:"وبين  ال�سيطانية"  والأحـــــوال  الأولـــيـــاء 
الأحـــوال  مــن  ي�سبهها  مــا  وبين  ــاء  ــي الأول كــرامــات 
ال�سيطانية فروق متعددة: منها اأن كرامات الأولياء 
ال�سيطانية �سببها  والتقوى والأحوال  الإيمان  �سببها 

ڇ ڇ   چ  تعالى:  ما نهى اهلل عنه ور�سوله وقد قال 
ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ک  ک  ک  ک 
ڱچ ]الأعراف: 33[؛ فالقول على اهلل بغير علم 
تعالى  اهلل  حرمها  قد  والفواح�س  والظلم  وال�سرك 
ور�سوله فال تكون �سببا لكرامة اهلل تعالى بالكرامات 
عليها فاإذا كانت ل تح�سل بال�سالة والذكر وقراءة 
القراآن بل تح�سل بما يحبه ال�سيطان وبالأمور التي 
مما  كانت  اأو  بالمخلوقات  كال�ستغاثة  �سرك  فيها 

ي�ستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواح�س")74(.

الطرفين  بين  الفروق  اأن  الن�س  من  يتبين  قد 
كرامة  في  تقوم  بينة،  ا  اأي�سً اأ�سبابها  واأن  وا�سحة، 
الفرق  بيان  في  ال�سابقين  المعيارين  على  الأولياء 
بين اأولياء اهلل واأولياء ال�سيطان حيث راأينا الأ�سا�س 
والع�سيان  الأول  والتقوى، عند الطرف  الإيمان  هو 
ولكن  الــثــانــي،  الــطــرف  عند  الفواح�س  ــكــاب  وارت
م�سطلح  اإطـــالق  عــدم  هــو  هنا  النــتــبــاه  يلفت  مــا 
عليه  اأطلق  واإنما  الثاني  الطرف  على  )كرامات( 
كتابه  في  كثيًرا  هذا  تكرر  وقد  )الأحـــوال(،  لفظ 

هذا. والجدول الآتي يبين ذلك:
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الأحوال ال�سيطانيةكرامات الأولياء
كرامات الأولياء 

�سببها:
الإيمان

والتقوى
وتح�سل بال�سالة 

والذكر
وقراءة القراآن

والأحوال ال�سيطانية 
�سببها ما نهى اهلل عنه 

ور�سوله
القول على اهلل بغير 
علم وال�سرك والظلم 

والفواح�ض
وتح�سل بالأمور التي 
فيها �سرك كال�ستغاثة 
بالمخلوقات اأو كانت 
مما ي�ستعان بها على 

ظلم الخلق وفعل 
الفواح�ض

الوليتين:  التاأثير في م�صلك  8- عوامل 
ي�سرع في  الفروق  تلك  تيمية  ابن  ي�ستعر�س  اأن  بعد 

بيان عوامل التقوية والتاأثيرفي الطرفين:

اأ- ي��ع��ر���ض ف��ي ال��ب��داي��ة ل��م��ا ي��ق��وي الأح����وال 
ال�سيطانية من ال�سماع والمكاء والت�سدية فيقول: 
�سماع  ال�سيطانية  الأحوال  يقوي  ما  اأعظم  "ومن 
اهلل  قال  الم�سركين  �سماع  وهو  والمالهي،  الغناء 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ  چ  تعالى: 
ڦچ ]الأنفال:33[ )75(.

ال�سيطان  اأولــيــاء  في  ذلــك  يوؤثر  كيف  يبين  ثم 
"واأما  والــدف(:  الكف  )�سماع  عنوان  تحت  فيكتب 
والق�سب  والـــدف  الكف  �سماع  المحدث  ال�سماع 
و�سائر  باإح�سان  لهم  والتابعون  ال�سحابة  تكن  فلم 
الأكابر من اأئمة الدين يجعلون هذا طريًقا اإلى اهلل 
تبارك وتعالى، ول يعدونه من القرب والطاعات بل 
ال�سافعي:  قال  حتى  المذمومة،  البدع  من  يعدونه 
خلفت ببغداد �سيًئا اأحدثته الزنادقة ي�سمونه التغبير 

ي�سدون به النا�س عن القراآن واأولياء اهلل العارفون 
ن�سيًبا  فيه  لل�سيطان  اأن  ويعلمون  ذلــك  يعرفون 
منهم،  ح�سره  مــن  خيار  منه  تــاب  ولــهــذا  ـــًرا؛  واف
اهلل  وليــة  كمال  وعن  المعرفة  عن  اأبعد  كان  ومن 
كان ن�سيب ال�سيطان فيه اأكثر، وهو بمنزلة الخمر 
)بل هو( يوؤثر في النفو�س اأعظم من تاأثير الخمر، 
ولهذا اإذا قويت �سكرة اأهله نزلت عليهم ال�سياطين 
في  بع�سهم  وحملت  بع�سهم  األ�سنة  على  وتكلمت 
بين  تح�سل  كما  بينهم  عــداوة  تح�سل  وقد  الهواء 
من  اأقــوى  اأحدهم  �سياطين  فتكون  الخمر  �سراب 

�سياطين الآخر فيقتلونه")76(.

للحما�س  المثيرة  بالو�سائل  يح�سل  اإذن  التاأثير 
فيه  اأثــق  من  اأحــد  حدثني  وقد  والرق�س،  كالغناء 
لدينه وعلمه وخلقه اأنه راى في عر�س كثر فيه الغناء 
الخوارق  هــذه  بع�س  ي�ستخدم  راق�سا  وال�سخب 
حالة  وهوفي  فمه  في  م�ستعاًل  الجمر  و�سع  ومنها 
الهيجان وال�سكر من �سدة ال�سخب والرق�س، فلما 
ف�سرخ  ل�سانه  فاحترق  هدوء  ذلك  �سادف  و�سعه 
في الن�ساء اأن زغردن فقد احترقت فزغردن فخف 

عليه الحال.

عن  للبعد  تبعا  يقوى  تاأثيرها  اأن  الوا�سح  ومن 
اهلل و�سدة ذلك، حتى يختفي العقل وتتحرر الغرائز 
الطريق  ال�سيطان  ويجد  فتن�سط  العقل  قب�سة  من 
يظن  بما  لها  ويــوحــي  فيها  فيتوطن  النف�س  اإلـــى 
وعن  المعرفة  عــن  اأبــعــد  كــان  "فمن  كــرامــات  ــه  اأن
اأكثر  فيه  ال�سيطان  ن�سيب  كــان  اهلل  ــة  ولي كمال 
اأهله نزلت  وهو بمنـزلة الخمر...فاإذا قويت �سكرة 
عليهم ال�سياطين وتكلمت على األ�سنة بع�سهم")77(.

ال�سيطانية،  الأحـــوال  فــي  الــمــوؤثــرات  هــي  تلك 
فكيف تفعل الموؤثرات في اأهل الكرامات من اأولياء 
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الرحمن ؟
ب - م��ا ي��ق��وي ك��رام��ات اأول��ي��اء ال��رح��م��ن: في 
من  �سبق  ما  فيقابل  العر�س،  يتمم  مقارنة  اأ�سلوب 
�سماع الغناء بما يقوي كرامات الأولياء ال�سالحين، 
وهو �سماع القراآن فيقول تحت عنوان )�سماع النبي 
"اأما  ال�سماع(:  من  النوع  لهذا  اهلل  ومــدح  للقراآن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه فعبادتهم ما 
وقال  والذكر...  والقراءة  ال�سالة  من  به  اهلل  اأمر 
�سلى اهلل عليه و�سلم لبن م�سعود: ] اإقراأ علي القراآن 
فقال: اأَاأقراأ عليك وعليك اأنزل ؟ فقال: اإني اأحب اأن 
اأ�سمعه من غيري فقراأت عليه �سورة )الن�ساء( حتى 

انتهيت اإلى هذه الآية: چڎ ڈ  ڈ ژ ژ  ڑ 
]الن�ساء: 41[  ڑ  ک ک ک ک گچ 
البكاء[)78(  من  تذرفان  عيناه  فــاإذا  ح�سبك  قــال: 
كما  واأتباعهم  النبيين  �سماع  هو  ال�سماع  هذا  ومثل 

ڈ  ڎ   ڎ  چ  فقال:  القراآن  في  ذلك  اهلل  ذكر 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ گ 
ڻ    ں  ں   ڱ   ڱ   ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
اأهــل  فــي  وقــال   ،]58 ]مــريــم  چ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  المعرفة: 
]المائدة:83[،  چ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

ومدح �سبحانه اأهل هذا ال�سماع بما يح�سل لهم من 
فقال  العين  ودمع  الجلد  واق�سعرار  الإيمان  زيــادة 

ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  تــعــالــى: 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 

ڃ  ڃ چ چچچ ]الزمر:23[)79(.
الموؤثرات هنا هي �سماع الذكر الحكيم، وح�سن 
التاأمل وح�سور  تاأتي من جهة  وفعاليتها  الإن�سات، 
العقل، وتفاعله مع الوجدان، ليح�سل الخ�سوع الذي 
يوؤدي اإلى البكاء ثم ليونة البدن واكت�سابه ال�ستعداد 
�سدة  عك�س  وهو  ال�سجود.  يج�سدها  التي  للعبادة 

الكبرياء  اإلــى  ــوؤدي  وي بالعقل  يذهب  الــذي  الطرب 
والكفر.

اأ�سباب حالي الكرامة  يعود فيلخ�س الفرق بين 
الطرح  بداية  في  و�سعها  التي  المعايير  خالل  من 
�سبب  والــتــقــوى  الإيـــمـــان   ( عــنــوان  تــحــت  فيكتب 
ا كرامات الأولياء لبد اأن  كرامات الأنبياء(: "واأي�سً
الكفر  �سببه  كان  فما  والتقوى  الإيمان  �سببها  يكون 
ل  اهلل  اأعــداء  خوارق  من  فهو  والع�سيان  والف�سوق 
من كرامات اأولياء اهلل فمن كانت خوارقه ل تح�سل 
والدعاء،  الليل  وقيام  والذكر  والــقــراءة  بال�سالة 
واإنما تح�سل عند ال�سرك مثل دعاء الميت والغائب 
كالحيات  المحرمات  واأكــل  والع�سيان  بالف�سق  اأو 
النجا�سات  من  وغيره  والدم  والخناف�س  والزنابير 
الأجانب  الن�سوة  مع  �سيما  ل  والرق�س  الغناء  ومثل 
القراآن  والمردان وحالة خوارقه تنق�س عند �سماع 
لياًل  فيرق�س  ال�سيطان  مزامير  �سماع  عند  وتقوى 
ينقر  اأو  قاعدا  �سلى  ال�سالة  جــاءت  فــاإذا  طوياًل 
ال�سالة نقر الديك وهو يبغ�س �سماع القراآن وينفر 
عنه ويتكلفه لي�س له فيه محبة ول ذوق ول لذة عند 
عنده  ويجد  والت�سدية  المكاء  �سماع  ويحب  وجده 
يتناوله  ممن  وهو  �سيطانية  اأحــوال  فهذه  مواجيد 

قوله تعالى: چٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤ  
ذكر  هــو  فــالــقــراآن  ]الـــزخـــرف:36[؛  ڦچ  ڦ  ڦ  

ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  چ  تعالى:  قــال  الرحمن 
جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  
ٻ  ٻ   ٱ  مب   خب   حب   جب   يئ   ىئ  مئ   حئ 
ٻ ٻپ پ پ   پ چ ]طه:124-126[؛ يعني 

تركت العمل بها")80(.
القراآني  التاأثير  �سمولية  ببيان  البحث  ويختم 
عليه  اهلل  �سلى  محمد  نبينا  ر�سالة  لأن  وقــوتــه؛ 
اآمن به حين  واأن من الجن من  للخلق كافة،  و�سلم 
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من  نفر  )اإيمان  عنوان:  تحت  فقال  القراآن  �سمع 
ٱ ٻ ٻ   چ  بعد ذلك:  تعالى  "واأنزل اهلل  الجن(: 
ٻ  ٻ پ    پ پ پ ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 
ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ 
چ  ک  ک  ک   ک  ڑ       ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ڎ 

]الجن:6-1[)81(.
9- تقيييم منهج ابن تيمية:

ا�ستعمال  في  ن�سك  اأن  هــذا  كل  بعد  يمكن  هل 
القدماء لمنهج التف�سير المو�سوعي التجميعي وعلى 

راأ�سهم العالمة الفذ ال�سيخ الجليل ابن تيمية ؟

المنهج  هــذا  اآلــيــات  كــل  ال�سيخ  ا�ستخدم  لقد 
اأبــدعــوا  الــذيــن  القدماء  على  بغريب  ذلــك  ولي�س 
منهج الفقهاء الذي يعد منهج التف�سير المو�سوعي 
امتداًدا طبيعًيا له، فاأجادوا ا�ستخدامه لالإجابة عن 
كل الم�ساكل التي كان ع�سرهم يعج بها �سواء اأكانت 
على م�ستوى فقه العبادات اأم فقه المعامالت اأم فقه 

العقيدة والأخالق .

ب�سورة  الإ�ــســكــال  تيمية  ابــن  طــرح  لقد  نعم 
اإ�سكال  اأن هناك  مبينا  في مقدمة موجزة  وا�سحة 
الولية،  م�ساألة  حــول  الب�سري  الت�سور  في  كبيًرا 
جعل النا�س ليفرقون بين اأولياء اهلل وما يتعلق بهم 
بهم  يتعلق  وما  ال�سياطين  اأولياء  وبين  كرامات  من 
الإن�س  �سياطين  وبين  بينهم  ومعامالت  دجل  من 
والجن، فو�سح بذلك مق�سد المو�سوع الذي عنون 
له بقوله: " هلل اأولياء ولل�سيطان اأولياء " فعبر عن 
الم�سكلة التي اأخذ على عاتقه م�سوؤولية الإجابة عنها 
بتعبير دقيق يحدد الإ�سكالية ب�سورة وا�سحة يمكن 
الولية؟  حقيقة  ما  التالية:  الأ�سئلة  في  ترجمتها 

اأن  اأم  وما مراتبها ؟ وهل هي مقدورة للخلق كلهم 
بع�سها مقدور وبع�سها غير مقدور؟ 

�سرع بعد ذلك في التف�سيل الذي ا�ستغرق منه 
فيها  بما  �سفحة   و�ستين  وخم�س  مائة  من  اأكثر 
وف�سرها  بالمو�سوع،و�سنفها  المتعلقة  الآيــات  كل 
اهلل  اأولياء  ق�سم  ق�سمين  للمو�سوع  تق�سيمه  بح�سب 
وق�سم اأولياء ال�سيطان م�ستعيًنا في تف�سيره بتف�سير 
القراآن بالقراآن حينا وتف�سير القراآن بال�سنة اأخرى، 
التق�سيم  دقة  على  المو�سوع  درا�سة  في  اعتمد  وقد 
الجزئية  العناوين  اآلــيــة  باعتماد  ــك  وذل لالأفكار 
وتعين  كثيًرا،  والمرامي  المقا�سد  فهم  تي�سر  التي 
جعل  مما  بدقة،  الــوليــة  ق�سايا  في  التغلغل  على 
بحيث  كاملة؛  هيمنة  الق�سية  على  يهيمن  البحث 
لينهي القارئ التاأمل في المو�سوع اإل وقد ا�ستوعبه 
لم  اإذا  عنه؛  وا�سح  بت�سور  وخرج  كلًيا،  ا�ستيعاًبا 
التعريف  تاأخير  ولعل  فيه.  علمية  بنظرية  يخرج 
المنهج، وح�سن  البحث دليل وا�سح على دقة  لآخر 

ت�سوره في فترة متقدمة جًدا.

الجزئية  الق�سايا  من  لق�سية  عر�س  كلما   اإذ 
اأ�سبعها بحًثا حتى ليح�س القارئ اأحياًنا بال�ستطراد 
ما  طبيعة  يمليه  ا�ستطراد  الواقع  في  وهو  الممل، 
في  الحال  كما  ال�سيطان،  يتوله  من  اأمر  اإليه  يوؤول 
الفكر الفل�سفي والوجد الت�سوفي غير الموؤ�س�س على 

الوعي بالكتاب وال�سنة وما به تح�سل التقوى.

لها عن ن�س  الفكرة ثم يبحث  لقد كان يعر�س 
قراآني اأو حديث نبوي �سريف، ثم يعمل على �سرحها 
عنا�سره  تف�سير  من  فرغ  اإذا  حتى  باإيجاز  اأحياًنا 
الفكرة  تلك  تعميق  على  عمل  مو�سوعًيا  تف�سيًرا 
بال�ستدلل بالن�سو�س، وبذلك يكون قد اعتمد فيه 
كل اآليات التف�سير المو�سوعي التجميعي التي اأ�سرنا 
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المو�سوعي"،  التف�سير  "مناهج  كتاب  في  اإليها 
خاتمة  في  ليح�سرها  النتائج  اإلــى  عمد  واأخــيــًرا 
الخاتمة  عن  تفرع  وقد  الق�سية،  تلك  عن  الحديث 
التي كانت بمثابة ا�ستنتاج علمي دقيق بع�س الفروع 
الأولياء  كرامات  مثل  العر�س  دقة  فيها  تو�سم  التي 
واأ�سبابها  ال�سيطانية  والأحوال  وتاأثيراتها  واأ�سبابه 

وتاأثيراتها.

ومن كل ذلك يتبين اأن لبن تيمية منهًجا وا�سًحا 
في درا�سة الق�سايا يقوم على الآليات التي اعتمدها 
التجميعي  المو�سوعي  التف�سير  منهج  في  الباحثون 
الإ�سكالية،  تحديد  حيث  من  الحديث،  الع�سر  في 
وا�ستيعاب الآيات والأحاديث جمًعا وترتيًبا وتحلياًل 
وفهًما، ثم ت�سنيفها لتق�سيم المو�سوع اإلى عنا�سر، 
اآلية  على  اعتمادا  ببع�سها  ربطها  في  ال�سروع  ثم 
تف�سير القراآن بالقراآن اأو بالحديث ال�سحيح اأو ما 
بلغته العقول الب�سرية من بحوث اجتماعية ونف�سية 
وثبت  �سالحها،  خاللها  من  ثبت  علمية  وتجارب 
الحكم بال�سحة لها، ثم التغلغل في معانى الآيات، 
الغو�س في ق�سايا  اأهمية  ومعنى ذلك حر�سه على 
وال�سنة  الكريم  القراآن  ن�سو�س  خالل  من  الحياة 
النبوية المطهرة؛ لغر�س الخروج بنظرية في ذلك 

المو�سوع وق�ساياه اأو بت�سور نا�سج حوله.

الــنــتــيــجــة ودقــتــهــا نــجــد بع�س  تــلــك  ــة  ولأهــمــي
تف�سير  في  لها  ي�ستندون  المعا�سرين  المف�سرين 
"التف�سير  الولي كما فعل �سيد طنطاوي في  م�سكلة 
الو�سيط" فقال:" قد نقل ال�سيخ القا�سمي - رحمه 
اهلل - كالًما ح�سًنا من كتاب " الفرقان بين اأولياء 

الرحمن واأولياء ال�سيطان " فقال ما ملخ�سه: 

بين  اأولياء اهلل، وقد  بيان  اأ�سل فى  الآيات  هذه 
- �سبحانه - فى كتابه، وبين ر�سوله فى �سنته اأن هلل 

اأولياء من النا�س، كما اأن لل�سيطان اأولياء. واإذا عرف 
ال�سيطان،  واأولياء  الرحمن،  اأولياء  فيهم  النا�س  اأن 
اهلل  فرق  كما  وهــوؤلء،  هــوؤلء  بين  يفرق  اأن  فيجب 
ور�سوله بينهما، فاأولياء اهلل هم الموؤمنون المتقون 
. كما فى هذه الآية، وفى الحديث ال�سحيح: " من 
عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة، اأو فقد اآذنته 
بالحرب . . . "والولية �سد العداوة، واأ�سل الولية 
والبعد،  البغ�س  الــعــداوة  واأ�سل  والــقــرب،  المحبة 
اأنبيائه هم  واأف�سل  اأنبياوؤه،  اأولياء اهلل هم  واأف�سل 
اهلل  �سلى   - محمد  واأف�سلهم  منهم،  المر�سلون 
ا اإل من  عليه و�سلم - خاتم النبيين . . فال يكون وليًّ
اآمن به واتبعه، ومن خالفه كان من اأولياء ال�سيطان 
المتقون،  الموؤمنون  هم  اهلل  اأولــيــاء  كــان  ...واإذا 
 - هلل  وليــتــه  تكون  وتــقــواه  العبد  اإيــمــان  فبح�سب 
اأكمل  كان  وتقوى،  اإيماًنا  اأكمل  كان  فمن   - تعالى 
عز   - اهلل  وليــة  فى  متفا�سلون  فالنا�س  هلل  وليــة 
وجل - بح�سب تفا�سلهم فى الإِيمان والتقوى .ومن 
يجتنب  ول  الفرائ�س،  يــوؤدي  ل  وهو  الولية  اأظهر 
مجنوًنا  كــان  اأو  دعــواه،  فى  كاذًبا  كــان  المحارم، 
.ولي�س لأولياء اهلل �سيء يتميزون به عن النا�س فى 
بلبا�س  يتميزون  المباحات، فال  الأمور  الظاهر من 
دون لبا�س، ول بحلق �سعر اأو تق�سير . . بل يوجدون 
فى جميع طبقات الأمة . فيوجدون فى اأهل القراآن، 
واأهل العلم، وفى اأهل الجهاد وال�سيف، وفى التجار 
يكون  اأن  الولي  �سرط  من  ولي�س  وال�سناع،  والزراع 
يخفى  اأن  يجوز  بل  يخطئ،  ول  يغلط  ل  مع�سوًما 
عليه  ي�ستبه  اأن  ويجوز  ال�سريعة،  علم  بع�س  عليه 

بع�س اأمور الدين")82(.

ابن  اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  نعد  هذا  وعلى 
تيمية في خاتمة البحث قيمة جًدا)83(، فهي تعريف 
المطيعون  هــم  المتقون  اهلل  ــيــاء  اأول اأن  فيه  بين 
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لكلماته الدينية وجعله الديني واإذنه الديني واإرادته 
الدينية، وكرامات الأولياء �سببها الإيمان والتقوى، 
والأحوال ال�سيطانية �سببها ما نهى اهلل عنه ور�سوله، 
المبين،  والذكر  القراآن  هي  اهلل  اأولياء  و�سائل  واأن 
واأن  والرق�س،  الغناء  هي  ال�سيطان  اأولياء  وو�سائل 
اهلل  كلمات  تحت  الــدخــول  فــي  يجتمعون  الجميع 
الكونية لأنها �سنن مجبرة للجميع، "فكلماته الكونية 
التي ل يجاوزها بر ول فاجر فاإنه يدخل تحتها جميع 
و�سائر  الكفار  وجميع  وجنوده  اإبلي�س  حتى  الخلق 
�سمول  في  اجتمعوا  واإن   - فالخلق  النار  يدخل  من 
الخلق والم�سيئة والقدرة والقدر لهم - فقد افترقوا 
والغ�سب")84(  والر�سى  والمحبة  والنهي  الأمر  في 
لأنها  الدينية؛  بكلماته  العمل  في  يختلفون  ولذلك 
تابعة لالإرادة الب�سرية متمثلة في الطاعة، ويتفقون 
الرباني  للقدر  تابعة  لأنها  الكونية؛  كلماته  اأمــام 

المتجلي في ال�سنن الكونية. 
فهر�س الم��س�عات

مقدمة  -1

الإ�سكال.  -2

�سفات اأولياء اهلل.  -(

�سفات اأولياء ال�سيطان.  -4

واأولياء  الرحمن  اأولياء  بين  التفرقة  معايير   -5
ال�سيطان.

النتائج والتعريف.  -6

ج���وه���ر ال���ف���روق ب��ي��ن ال��ولي��ت��ي��ن وع��الق��ت��ه��ا   -7
بالكرامات.

8 - عوامل التاأثير في م�سلك الوليتين: 

اأ- ما يقوي الأحوال ال�سيطانية من ال�سماع  

اأولــيــاء الــرحــمــن من  ب - مــا يــقــوي كــرامــات 
القراآن.

)- تقيييم منهج ابن تيمية:

الحوا�سي
الدين )661-728هـ، 1263-1328م(  تيِمياَّة، تقي  ابن   )1(
بن  ال�سالم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  اأحمد  الَعبا�س  اأبو 
اأبي القا�سم بن محمد ابن تيمية الحراني  عبد اهلل بن 
ان بتركيا، ورحل اإلى دم�سق  الحنبلي الدم�سقي. ولد بحراَّ
مع اأ�سرته هرًبا من غزو التتار. وتلقى العلم على والده 
وم�سايخ دم�سق رجعت اإليه الإمامة في العلم والعمل �سنة 

720هـ.
كان من اأ�سد مفكري الإ�سالم نقًدا للفل�سفة وعلم الكالم،   
ودعا اإلى و�سع العقل بعد النقل،  وقد �سنف درء تعار�س 
وفي  الفال�سفة،  �سطحات  على  فيه  رد  والنقل  العقل 
اأر�سطو،  اأتباع  على   حمل  المنطقيين  على  الرد  كتابه 
اأهل  من  المنطق  عن  دافــع  من  وحتى  المنطقيين  من 
البرهان  نظريات  كذلك  وانتقد  الكالم،  وعلم  الفل�سفة 
في  الذهنية،  الكّليات  يتناول  البرهان  لأن  اأر�سطو  عند 
فالبرهان  ولذلك  جزئية،  موجودات  الكائنات  اأن  حين 
ليوؤدي اإلى معرفة اإيجابيته بالكائنات ب�سكل عام وباهلل 

ب�سكل خا�س.
اإلــى  ورجــع  بها،  ف�ُسجن  م�سر  اإلــى  تيمية  ابــن  ذهــب   
لفتواه عن  ال�سلطان  التتار وحب�سه  دم�سق، وجاهد �سد 
طالق الثالث، وتحر�س به علماء دم�سق عند ال�سلطات 
فيها.  ومات  دم�سق  قلعة  في  ثانية  َفُحِب�س  به،  ليوقعوا 

وخرجت البلدة على بكرة اأبيها ت�سيع جنازته.
كان ابن تيمية  داعًيا اإلى الإ�سالح والعودة اإلى القراآن   
منها:  مجلد  ثالثمائة  على  م�سنفاته  تربو  وال�سنة، 
اقت�ساء ال�سراط الم�ستقيم في الرد على اأهل الجحيم؛ 
ال�سيا�سة ال�سرعية في اإ�سالح الراعي والرعية؛ ال�سارم
الخلق  بين  الوا�سطة  الــر�ــســول؛  �ساتم  على  الم�سلول   
والحق؛ العقيدة التدمرية؛ الكالم على حقيقة الإ�سالم 
اأولياء  بين  الفرقان  بيان  الوا�سطية؛  العقيدة  والإيمان؛ 
درء  البقرة؛  �سورة  تف�سير  الرحمن؛  واأولياء  ال�سيطان 
خالف  النبوية؛  ال�سنة  منهاج  والنقل؛  العقل  تعار�س 
الهندي  الدين  �سفي  هــوؤلء:  ومن  اآراءه  العلماء   بع�ُس 
وابن حجر  الذهبي  الدين  و�سم�س  ال�سبكي  الدين  وتقي 

الع�سقالني.
البقاعي هو: برهان الدين اأبو الح�سن اإبراهيم ابن عمر   )2(
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البقاعي المتوفي �سنة 885 و�سياأتي تعريفه لحًقا.
ابن قيم الجوزية: الروح - )ج 1 / �س 264(.  )3(

نجد كتاب نظم الدرر في تنا�سب الآيات وال�سور ي�ستاأن�س    )4(
الذي هو مو�سوع  تيمية  ابن  بكتاب  اأكثر من موقف  في 
ويتجلى   56 355، ج10 �س  ج 8�س  مثال  انظر  البحث: 

لك اأكثر في موؤلفات ابن قيم الجوزية.
ابن تيمية: مقدمة في التف�سير: )ج1/ �س24(.  )5(

�سحيح البخاري رقم 6235 وم�سلم 3028.  )6(
�سحيح البخاري رقم 6021، ورقم 6502 و�سنن البيهقي   )7(

رقم 6188.
الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان - )ج 1 /   )8(

�س 5(.
نظم الدرر للبقاعي - )ج 6 / �س 102(.  )9(

تف�سير الطبري - )ج 14 / �س 87(.  )10(
تف�سير الرازي - )ج 3 / �س 457(.  )11(

التحرير والتنوير: 27/1.  )12(
الفرقان بين اأولياء اهلل واأولياء ال�سيطان �س 3.  )13(

�سحيح البخاري  رقم 6502 و�سنن البيهقي 6188.  )14(
اأبي �سيبة كتاب الدعاء 7/ 226 و  ابن  تخريج م�سنف   )15(
ابن  م�سند  �ــس17/1   12 رقم  للبيهقي   الإيمان  و�سعب 

اأبي �سيبة 613/1.
الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان - )ج 1 /   )16(

�س 5(.
ابن قيم الجوزية: عدة ال�سابرين وذخيرة ال�ساكرين -   )17(

دار الكتب العلمية - )ج 1 / �س 89(.
الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان - )ج 1 /   )18(

�س 5(.
الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان - )ج 1 /   )19(

�س 7(.
ابن تيمية: الفرقان: 9/1.  )20(
ابن تيمية: الفرقان: 9/1.  )21(

ابن تيمية: الفرقان 1/ 11.  )22(

ابن تيمية: الفرقان: 16/1.  )23(
ابن تيمية: الفرقان: 16/1  )24(

�سحيح البخاري  رقم 6502 و�سنن البيهقي 6188  )25(
�سحيح البخاري 6021  وم�سند اأحمد  26236   )26(

ابن تيمية نف�سه16/1  )27(
ابن تيمية: الفرقان 24/1.  )28(

الم�سدر نف�سه، 26/1  )29(
الم�سدر نف�سه، 28/1  )30(
الم�سدر نف�سه، �س29  )31(

الم�سدر نف�سه، �س30.  )32(
الم�سدر نف�سه، �س35  )33(

الم�سدر نف�سه،  40.  )34(
ابن تيمية الفرقان  بين:م �س.  )35(

ابن تيمية  الفرقان بين اأولياء ... �س 42.  )36(
ابن قيم الجوزية: مدارج ال�سالكين - )ج 2 / �س 315(  )37(

الم�سدر نف�سه: 45  )38(
ابن تيمية الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان   )39(

�س 45
الم�سدر نف�سه: �س47  )40(

الم�سدر نف�سه: 45  )41(
الفرقان بين اأولياء الرحمن واأولياء ال�سيطان �س47.  )42(

دخل  اإذا  العبد  يقول  ما  بــاب  داود  اأبــي  �سنن  تخريج   )43(
الخالء  رقم 6

الفرقان بين ...م �س نف�سه 46  )44(
ابن عا�سور التحرير: ج10  �س60  )45(

التحرير والتنوير - )ج 10 / �س 59(  )46(
زاد المعاد - )ج 3 / �س 320(  )47(

التحرير 5/ 269  )48(
التحرير:275/5  )49(

ابن قيم الجوزية  اإغاثة اللهفان - )ج 2 / �س 181(   )50(
موقع  ن�سخة   - العالمين  رب  عــن  الموقعين  اإعـــالم   )51(

الإ�سالم - )ج 4 / �س 122(
التحرير والتنوير:500/10  )52(

اإغاثة اللهفان - )ج 2 / �س 237(  )53(
�سبق تخريجه، وانظر م�سند اأحمد 18438  )54(

�سرح �سحيح البخاري - ابن بطال - )ج 19 / �س 120(  )55(
التمهيد - ابن عبد البر - )ج 25 / �س 454(  )56(

ابن تيمية: الفرقان: 50  )57(
نف�سه �س 67  )58(

حلية الأولياء 2/ 43 غريب من حديث عطاء، الطيوريات     )59(
اإ�سناد �سعيف

ابن تيمية م �س  �س 50  )60(
الم�سدر نف�سه: �س 52  )61(
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الم�سدر نف�سه، �س 53  )62(
ابن تيمية: الفرقان، �س56  )63(
ابن تيمية الفرقان، �س 69  )64(

ابن تيمية: الفرقان، 80  )65(
 )18 �ــس   /  6 )ج   - بال�سرح  مرتبط   - مالك  مــوطــاأ   )66(
و�سحيح م�سلم- مرتبط بال�سرح - )ج 13 / �س 231(

في جامع الر�سائل ج 1/ �س 296، وانظر مجموع فتاوى   )67(
ابن تيمية ج 3 �س 4

الفرقان بين ...83 والأية من �سورة هود 34  )68(
 /1 ج  ال�سيطان  واأولياء  الرحمن  اأولياء  بين  الفرقان   )69(

�س87
الفرقان، �س 87  )70(

ابن تيمية الفرقان، �س 87.  )71(
للن�سائي  الكبرى  وال�سنن   2311 الــبــخــاري:  �سحيح   )72(

238/6
الفرقان، �س 97  )73(

ابن تيمية الفرقان، �س 98  )74(
الم�سدر نف�سه �س  104.  )75(

ابن تيمية: الفرقان �س 106  )76(
ابن تيمية: الفرقان �س 106  )77(

�سحيح البخاري  4582  )78(
الفرقان بين ...�س 104- 105.  )79(
ابن تيمية نف�سه �س 109- 110  )80(

الفرقان بين ....�س 110- 111.  )81(
الو�سيط ل�سيد طنطاوي - )ج 1 / �س 2133(.  )82(

ذلك  ويتجلى  الجوزية  قيم  ابن  الكتاب  بهذا  تاأثر  لقد   )83(
واأولياء  الرحمن  اأولياء  بين  والفرق  ف�سل:  قوله:  في 
ولهم  عليهم  خــوف  ل  الرحمن   اأولــيــاء  اأن  ال�سيطان 
يحزنون، هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون وهم المذكورون 
وفي  المفلحون  هــم  قوله  اإلــى  البقرة  �ــســورة  اأول  فــي 
و�سطها في قوله، ولكن البر من اآمن باهلل واليوم الآخر 
اإلى قوله اأولئك الذين �سدقوا واأولئك هم المتقون وفي 
ومغفرة  ربهم  عند  درجــات  لهم  قوله  اإلى  الأنفال  اأول 
هم  قوله  اإلــى  الموؤمنين  �سورة  اأول  وفــي  كريم،  ورزق 
اإن  قوله  وفي  الفرقان،  �سورة  اآخــر  وفي  خالدون  فيها 
اإن  األ  قوله  وفي  الآية.  اآخر  اإلى  والم�سلمات  الم�سلمين 
اأولياء اهلل ل خوف عليهم ول هم يحزنون الذين اآمنوا 
ويخ�س  ور�سوله  اهلل  يطع  ومن  قوله  وفي  يتقون  وكانوا 
اهلل ويتقه فاأولئك هم الفائزون وفي قوله اإل الم�سلين 
جنات  في  قوله  اإلــى  دائمون  �سالتهم  على  هم  الذين 

اإلى  الحامدون  العابدون  التائبون  قوله  وفي  مكرمون، 
لربهم  المخل�سون  هم  الرحمن  فاأولياء  الآيـــة،   اآخــر 
يخالفون  الذين  والحل  الحرم  في  لر�سوله  المحكمون 
غيره ل�سنته، ول يخالفون �سنته لغيرها، فال يبتدعون ول 
يدعون اإلى بدعة ول يتحيزون اإلى فئة غير اهلل ور�سوله 
واأ�سحابه، ول يتخذون دينهم لهوا ولعبا، ول ي�ستحبون 
�سحبة  يوؤثرون  ول  القراآن،  �سماع  على  ال�سيطان  �سماع 
الأفتان على مر�ساة الرحمن ول المعازف والمثاني على 

ال�سبع المثاني:
م���ع�������س���ر م���������ن  اهلل  اإل���������������ى  ب������رئ������ن������ا 

ب�������ه�������م م���������ر����������ض م�����������������ورد ل����ل���������س����ن����ا
وك�����������م ق������ل������ت ي��������ا ق�����������وم ان�������ت�������م ع���ل���ى

������س�����ف�����ا ج����������رف م��������ن ������س�����م�����اع ال����غ����ن����ا
ف������ل������م������ا ا��������س�������ت�������ه�������ان�������وا ب����ت����ن����ب����ي����ه����ن����ا

ت�������رك�������ن�������ا غ���������وي���������ا وم��������������ا ق����������د ج����ن����ا
ه�������ل ي���������س����ت����ج����ي����ب ل�������داع�������ي ال�����ه�����دى

غ��������������وى ا������������س�����������ار ال�������غ�������ن�������ا دي�������دن�������ا 
ف����ع���������س����ن����ا ع�����ل�����ى م�����ل�����ة ال���م�������س���ط���ف���ى

وم������������ات������������وا ع�������ل�������ى ت��������اأت��������ن��������ا ت����ن����ت����ن����ا
ول ي�ستبه اأولياء الرحمن باأولياء ال�سيطان اإل على فاقد   
كتابه  عن  المعر�سون  يكون  واأنــى  والإيمان،  الب�سيرة 
اأولياءه،  غيره  اإلى  له  المخالفون  و�سنته  ر�سوله  وهدى 
نبيه  هــدى  عن  وعــدلــوا  جا�سا  لمخالفته  �سربوا  وقــد 
وطريقته، وما كانوا اأولياءه اإن اأولياوؤه اإل المتقون ولكن 
اأكثرهم ل يعلمون؛ فاأولياء الرحمن المتلب�سون بما يحبه 
واأولياء  عنه  خرج  لمن  المحاربون  اإليه  الداعون  وليهم 
ال�سيطان المتلب�سون بما يحبه وليهم قول وعماًل يدعون 
اإليه ويحاربون من نهاهم عنه، فاإذا راأيت الرجل يحب 
ال�سياطين  واإخوان  ال�سيطان  وموؤذن  ال�سيطاني  ال�سماع 
والــبــدع  الــ�ــســرك  مــن  ال�سيطان  يبحه  مــا  اإلـــى  ويــدعــو 
والفجور علمت اأنه من اأولياءه فاإن ا�ستبه عليك فاك�سفه 
واأهلها  لل�سنة  ومحبته  �سالته  في  مواطن  ثالثة  في 
التوحيد  وتجريد  ور�سله  اهلل  اإلى  ودعوته  عنهم  ونفرته 
ول  يحال  تزنه  ل  بذلك  فزنه  ال�سنة  وتحكيم  والمتابعة 
الهواء.  في  وطار  الماء  على  م�سى  ولو  خارق  ول  ك�سف 
وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال ال�سيطاني 
فاإن الحال  الإيماني ثمرة المتابعة للر�سول والإخال�س 
الم�سلمين  منفعة  ونتيجته  التوحيد  وتجريد  العمل  في 
على  بال�ستقامة  ي�سح  اإنما  وهــو  ودنياهم  دينهم  في 
ال�سيطاني  والحال  والنهي،  الأمــر  مع  والوقوف  ال�سنة 
ن�سبته اإما �سرك اأو فجور وهو ين�ساأ من قرب ال�سياطين 
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لعباد  يكون  الحال  وهــذا  وم�سابهتهم،  بهم  والت�سال 
الأ�سنام وال�سلبان والنيران وال�سيطان فاإن �ساحبه لما 
عبد ال�سيطان خلع عليه حاًل ي�سطاد به �سعفاء العقول 

والإيمان" الروح - )ج 1 / �س265- 266(
الفرقان بين ... �س 87  )84(

قائمة الم�سادر والمراجع
القراآن الكريم.  -

دار  الجوزية  قيم  ابن   - العالمين  رب  الموقعين عن  اإعالم   -
الفكر بيروت 1977م.

اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان الموؤلف: محمد بن اأبي   -
الجوزية:النا�سر:  قيم  ابن  اهلل  عبد  اأبو  الزرعي  اأيوب  بكر 
حامد  محمد  تحقيق:  الثانية،  الطبعة  المعرفة-بيروت  دار 

الفقي، 1395-1975م .
والموؤ�س�سة  التون�سية  الدار  ابن عا�سور:   - والتنوير  التحرير   -

الوطنية للكتاب - الجزائر – 1984م.
تخريج م�سنف ابن اأبي �سيبة، ابن اأبي �سيبة، دار الفكر.  -

الطبري:  القراآن  تاأويل  في  البيان  جامع  الطبري،  تف�سير   -
اأبو  الآملي،  غالب  بن  كثير  ابن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد 
محمد  اأحــمــد  المحقق:  310هــــ[   -  224 الطبري،  جعفر 
1420هـ-  الأولى،  الطبعة:  الر�سالة  موؤ�س�سة  النا�سر:  �ساكر 

2000م.
تف�سير الرازي )مفاتيح الغيب(: اأبو عبد اهلل محمد بن عمر   -
ابن الح�سن بن الح�سين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 

الرازي بيروت دار الفكر 1981م.
التمهيد، ابن عبدالبر يو�سف بن عبد اهلل، حققه م�سطفى   -

ابن اأحمد العلوي ط بيروت 1982م.
�سائل، ابن تيمية اأحمد بن عبد الحليم الحراني اأبو  - جامع الَرِ

العبا�س: المكتبة ال�ساملة
اأحمد  نعيم  اأبو  الموؤلف:  الأ�سفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية   -
ابن عبد اهلل الأ�سبهاني النا�سر: دار الكتاب العربي-بيروت 

الطبعة الرابعة، 1405هـ.
بالدلئل  والأحــيــاء  الأمـــوات  اأرواح  على  الكالم  في  ــروح  ال  -
اأيــوب  بكر  ــي  اأب بــن  محمد  الــمــوؤلــف:  وال�سنة،  الكتاب  مــن 
بيروت،  العلمية -  الكتب  دار  النا�سر:  اأبو عبد اهلل  الزرعي 

1395هـ-1975م.
زاد المعاد: ابن قيم الجوزية.  -

�سنن البيهقي: البيهقي اأحمد بن الح�سين الخرا�ساني، اأبو بكر.  -
ال�سندي،  وحا�سية  ال�سيوطي  ب�سرح  الن�سائي  الن�سائي  �سنن   -

الموؤلف: اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي المحقق: 
مكتب تحقيق التراث النا�سر: دار المعرفة ببيروت الطبعة: 

الخام�سة 1420هـ.
الر�سيد  مكتبة  الريا�س  بطال،  ابن  البخاري،  �سحيح  �سرح   -
1420هـ2000م تحقيق و�سبط يا�سر ابن اإبراهيم اأبو تميم.

اأبو بكر  البيهقي  الح�سين  اأحمد بن  البيهقي  الإيمان،  �سعب   -
محمد  تحقيق:  الأولــى،  الطبعة  العلمية-بيروت  الكتب  دار 

ال�سعيد ب�سيوني زغلول، 1410هـ. 
�سحيح البخاري: الإمام اأبو عبد اهلل ابن اإ�سماعيل البخاري   -
ت:256هـ دار ابن كثير، اليمامة، بيروت ت: م�سطفى ديب 

البغا ط 1987،1407 هـ.
�سحيح م�سلم، لالإمام اأبي الح�سين بن حجاج الق�سيري/ت:   -
261هـ: تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء التراث 

العربي-بيروت. 
عدة ال�سابرين وذخيرة ال�ساكرين، محمد بن اأبي بكر اأيوب   -
الزرعي اأبو عبد اهلل ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية 

)د .ت(.
تيمية  ابن  ال�سيطان،  واأولياء  الرحمن  اأولياء  بين  الفرقان   -
التقدم  العبا�س: مطبعة  اأبو  الحراني  الحليم  اأحمد بن عبد 

القاهرة 1907م.
 - الفرقان بين الحق والباطل، لبن تيمية اأحمد بن عبد الحليم 

الحراني اأبو العبا�س: دار اإحياء العلوم بيروت 1987م.
مجموع فتاوى ابن تيمية، لأحمد بن عبد الحليم الحراني اأبو   -

العبا�س، المكتبة ال�ساملة.
ن�ستعين،  ــاك  واإي نعبد  اإيــاك  منازل  بين  ال�سالكين  مــدارج   -
لمحمد بن اأبي بكر اأيوب الزرعي اأبو عبد اهلل النا�سر: دار 
الكتاب العربي-بيروت الطبعة الثانية، تحقيق: محمد حامد 

الفقي عدد الأجزاء: 3، 1393هـ1973م. 
م�سند اأحمد ابن حنبل، موؤ�س�سة قرطبة-القاهرة،الأحاديث   -

مذيلة باأحكام �سعيب الأرناوؤوط عليها.
الر�سد-الريا�س،الطبعة  مكتبة  �سيبة،  اأبــي  ابــن  م�سنف   -

الأولى، 1409هـ تحقيق: كمال يو�سف الحوت.
مقدمة في اأ�سول التف�سير، لبن تيمية اأحمد بن عبد الحليم   -

الحراني اأبو العبا�س: دار ابن حزم 1994م بيروت-لبنان.
الموطاأ، لمالك بن اأن�س المحقق: محمد م�سطفى الأعظمي   -
اآل نهيان الطبعة: الأولى  النا�سر: موؤ�س�سة زايد ابن �سلطان 

1425هـ - 2004م.
الدين  لبرهان  والــ�ــســور،  ـــات  الآي تنا�سب  فــي  الـــدرر  نظم   -
دار  هـ-  ط1415/1  غالب،  الــرزاق  عبد  تحقيق  البقاعي، 

الكتب العلمية، بيروت.
الو�سيط، ل�سيد طنطاوي/ المكتبة ال�ساملة .  -
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م�شكالت في تحقيق المخطوطات
ا الت�سحيف والتحريف نم�ذجاً

ملخ�س البحث
تمثل الم�سكالت التي تعتر�ض طريق العمل في تحقيق ن�سو�ض المخطوطات على اختالف 
اأنواعها, وتكرار حدوثها اأحد التحديات الأ�سا�سية التي تواجه الباحث المحقق المعا�سر, وهذه 
والفقهاء  المحدثين  تعتر�ض  التي  القديم, فالم�ساكل  والتراث  للما�سي  امتداد  الم�سكالت هي 
هت اآراء موؤلفه, واأوقعته في  فة, وت�سحيفات �سوَّ ا ناق�سة, واألفاًظا محرَّ والعلماء اآنذاك من ن�سو�سً
مظنَّة ارتكاب الخطاأ, وم�سكلة الزيادات والتكرار والت�سحيف والتحريف... هي نف�ض الم�سكالت 
اليوم التي قد تعتر�ض الباحث والمحقق المعا�سر, ويمثل التحدي الذي تمثله هذه الم�سكالت 

وكيفية التعامل معها باأدوات غير تقليدية للخروج بالن�ض ال�سحيح وكما اأراده موؤلفه. 
وتهتم هذه الدرا�سة بعر�ض وتحليل الم�سكالت التي تواجه المحقق المعا�سر في تحقيق ن�سو�ض 

المخطوطات العربية الإ�سالمية ب�سورة عامة, وق�سية الت�سحيف والتحريف ب�سورة خا�سة.
في  المعا�سر  المحقق  لها  يتعر�ض  التي  الم�سكالت  على  التعرف  اإلى   - الدرا�سة   - تهدف 
تحقيق المخطوطات العربية, وتحديد م�سكلة الت�سحيف والتحريف ب�سورة خا�سة. وهي تقع 

في ثالثة مباحث مع مقدمة وخاتمة:
المبحث الأول: تناول الإطار المنهجي للبحث 

المبحث الثاني: تناول اأهم الم�سكالت في تحقيق المخطوطات.
المبحث الثالث: تناول م�سكلة الت�سحيف والتحريف.

وهلل الأمر من قبل ومن بعد

المبحث الأول:

الإطار المنهجي للبحث

المقدمـة:

الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على 
اآله  وعلى  محمد  نبينا  والمر�سلين  الأنبياء  اأ�سرف 

و�سحبه اأجمعين. اأما بعد:

اإن مهمة اإحياء التراث العربي الإ�سالمي لي�ست 
هذه  بل  الكثيرين،  يت�سورها  كما  ال�سهلة  بالعملية 
المهمة تحتاج اإلى علم ودراية... ون�سر المخطوطات 
ممن  عظيمة  جــهــوًدا  تتطلب  ن�سو�سها  وتحقيق 
بدون  عمل  يوجد  ول  العمل،  هذا  لخدمة  يت�سدى 

اأ. م. د. رائد اأمير عبد اهلل الرا�صد
العراق/جامعة المو�سل /كلية الآداب
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م�سكالت اأو معوقات، ومهمة تحقيق الن�سو�س فيها 
والمحقق  الباحث  تواجه  التي  الم�سكالت  من  كثير 
في مجال  علمية  روؤية  يقدم  والبحث  اإظهارها.  في 

تحقيق الن�سو�س وتهيئتها واإظهارها للباحثين.

- م�سكلة الدرا�سة: اأولاً

التي  والمعوقات  الم�سكالت  من  العديد  هناك 
المخطوطات،  ن�سو�س  تحقيق  في  المحقق  تواجه 
اإلى  ما�سة  حاجة  هناك  اأن  الباحث  وجد  هنا  ومن 
روؤية  اإلــى  للخلو�س  الم�سكالت  هذه  بع�س  درا�سة 
وقواعد تو�سح طريقة تحقيق الن�سو�س، واأثر ذلك 
في الحركة العلمية لإحياء التراث العربي الإ�سالمي. 
وبهذا تتمحور م�سكلة البحث في الت�ساوؤلت التالية..
المحقق في تحقيق  تواجه  التي  الم�سكالت  ما هذه 

المخطوطات؟ 

ا- اأهمية الدرا�سة: ثانياً

المخطوطات  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  تنبع 
العربية ذاتها، فهي تمثل ثروة حقيقية لالأمة العربية 
والإ�سالمية...، وفي هذا القرن ظهر اهتمام وا�سع 
وقاموا  التراث  في  والمحققين  الباحثين  قبل  من 
بتحقيق ون�سر الع�سرات من الن�سو�س...، وهذا اأدى 
اإلى دخول بع�س الأفراد اإلى هذه ال�ساحة، فنراهم 
التحقيق  لمنهج  مطابقة  غير  مخطوطات  ين�سرون 
في  والمحققين  الباحثين  من  كثير  عند  المعتمد 
)التحقيق  اآخر  با�سم  اليوم  يدخل  وقد  العلم  هذا 

التجاري(!.

الأهمية النظرية: 

محاولة  البحث  اأن  في  تكمن  الأهمية  هذه  اإن 
في  المحقق  تعتر�س  التي  الم�سكالت  عن  للك�سف 

تحقيق المخطوطات.

الأهمية التطبيقية:

على  ال�سوء  ي�سلط  اأن  يمكن  البحث  هــذا  اأن 
منها  الإفــادة  يمكن  ثماَّ  ومن  الم�سكالت،  هذه  واقع 
منها  لي�ستفاد  المخطوطات؛  ن�سو�س  تحقيق  في 

الباحثين في هذا المجال.

ا- اأهداف الدرا�سة:  ثالثاً

تهدف الدرا�سة اإلى تحقيق الأمور الآتية:

لها  يتعر�س  الــتــي  الم�سكالت  عــلــى  الــتــعــرف  اأ- 
المحقق في تحقيق المخطوطات العربية.

ب�سورة  والتحريف  الت�سحيف  م�سكلة  ب-تحديد 
خا�سة.

ا- ت�ساوؤلت الدرا�سة:  رابعاً

من  اأهدافها  تحقيق  اإلــى  الدرا�سة  هذه  ت�سعى 
خالل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

المحقق  تــعــتــر�ــس  الــتــي  الــمــ�ــســكــالت  ــي  ه ــا  م اأ- 
للمخطوطات العربية؟

م�سكالت  هناك  اأم  فقط  الم�سكالت  هذه  ب-هــل 
اأخرى؟

ــتــ�ــســحــيــف والـــتـــحـــريـــف فــــي تــحــقــيــق  ج-مــــــا ال
المخطوطات؟ وما تاأثيرها على الن�س؟

ا- منهج الدرا�سة: خام�ساً

الباحث على منهجية متكاملة من خالل  اعتمد 
 Multi – Dimensional المداخل  المتعدد  المنهج 
والإلــمــام  لــالإحــاطــة  وذلــك   .Research Method

بجوانب المو�سوع.

ا- محاور الدرا�سة: �ساد�ساً

اإلى  البحث  نق�سم  اأن  الدرا�سة  طبيعة  اقت�ست 
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ثالثة مباحث مع مقدمة وخاتمة:

المبحث الأول: تناول الإطار المنهجي للبحث.

في  الم�سكالت  اأهـــم  تــنــاول  الــثــانــي:  المبحث 
تحقيق المخطوطات.

الت�سحيف  م�سكلة  تــنــاول  الــثــالــث:  المبحث 
والتحريف.

ا- م�سطلحات البحث: �سابعاً

اأهم الم�سطلحات الواردة في البحث هي:

1- الم�صكالت: الم�سكل في اللغة هي جمع م�سكلة، 
ويق�سد بها الأُُموُر الُمْلَتِب�َسَة)1(.

المراد منه  ينال  الم�سكل هو ما ل  وا�سطالًحا: 
في  الداخل  هو  فالم�سكل  الطلب)2(،  بعد  بتاأمل  اإل 
اأ�سكل  قولهم  من  ماأخوذ  واأ�سباه  اأمثاله  اأي  اأ�سكاله 
اأي �سار ذا �سكل كما يقال اأحرم اإذا دخل في الحرم 
ف�سار ذا حرمة)3(. والم�سكالت هنا هي كل ق�سية 
المحقق  الباحث  تواجه  التي  الحل  تتطلب  غام�سة 

في تحقيق الن�سو�س.

الثالثي  للفعل  م�سدر  هــو  لغة:  2- التحقيق 
اإذا قال هذا  ق الرجُل  ُق، ويقال حقاَّ ق– يحقاَّ حقاَّ
اأحَقْقت  ويقال  ق،  ، كقولك �سداَّ الحقُّ ال�سيء هو 
حته، وَحقاَّ الأَمَر  حاَّ الأَمر اإحقاًقا اإذا اأحكمته و�سَ
تقول  يقين  على  منه  كــان  ــه  واأحــقاَّ ا،  حقًّ ه  يُحقُّ
يقين)4(،  على  كنت  اإذا  واأْحَقْقته  الأَمــر  َحَقْقَت 
بمعنى  واأحققته  وحققته  ال�سيء  حققت  ويقال 

واحد)5(. 

التحقيق  معنى  اأن  نالحظ  تقدم  ما  ومن خالل 
يدور حول الأمور التالية:

قه. اأ. ت�سديق القول، ومنه حققه تحقيًقا؛ اأي �سداَّ

اأحققت  الرجل:  قول  ومنه  والإ�سالح،  الإحكام  ب. 
الأمر اإحقاًقا اإذا اأحكمه و�سححه.

الرجل  قول  ومنه  ال�سيء،  حقيقة  على  الوقوف  ج. 
لأ�سحابه اإذا بلغهم خبٌر ولم ي�ستيقنوه، اأنا اأحق 
لكم هذا الخبر؛ اأي: اأعلمه لكم واأعرف حقيقته.

والإحكام،  والت�سديق  الت�سحيح  هو  فالتحقيق 
والعلم بال�سيء ومعرفة حقيقته على وجه اليقين.

اإثبات  العلم  اأهــل  عند  التحقيق  وا�سطالًحا: 
هو"  المعا�سر  ال�سطالح  وفي  بدليلها)6(،  الم�ساألة 
بذل عناية خا�سة بالمخطوطات حتى يمكن التثبت 
من ا�ستيفائها ل�سرائط معينة، فالكتاب المحقق هو 
الذي �سّح عنوانه، وا�سم موؤلفه، ون�سبة الكتاب اإليه، 
تركها  التي  ال�سورة  اإلى  يكون  ما  اأقرب  متنه  وكان 
الجتهاد  بها  يراد  المخطوطات  وتحقيق  موؤلفه)7(. 
و�سعها  كما  لحقيقتها  مطابقة  ون�سرها  جعلها  في 
�ساحبها وموؤلفها من حيث الخط واللفظ والمعنى، 
بالتحقيق،  الخا�سة  العلمية  الطريقة  ب�سلوك  وذلك 

وهي البحث عن الأ�سول الخطية للن�سو�س)8(.

3- المخط�ط: 

�سكل  في  اأكــان  �سواء  باليد،  المكتوب  الكتاب 
بع�س  اإلى  بع�سها  �سم  �سحف  �سكل  في  اأم  لفائف 
المخطوط  لهذا  الكتابة  واأن  كراري�س،  هيئة  على 

تمت في ع�سر ما قبل الطباعة)9(.

التي و�سلت  الن�سو�س  اأعلى  تعدّ  والمخطوطات 
وجميع  موؤلفه،  وا�سم  الكتاب  عنوان  حاملة  اإلينا 
الموؤلف  ر�سمها  �ــســورة  اآخـــر  على  الــكــتــاب  مـــادة 
اأمالها  اأو  اأ�سار بكتابتها  اأو يكون قد  وكتبها بنف�سه 
يفيد  ما  ذلــك  مع  الن�سخة  في  ويكون  اأجــازهــا،  اأو 

اطالعه عليها اأو اإقراره لها)10(.
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المبحث الثاني:
م�سكالت في تحقيق المخط�طات

الباحثين  اأمــــام  تــقــف  م�سكالت  عـــدة  هــنــاك 
المحققين في التراث المخطوط، يمكن اأن نق�سمها 

اإلى ق�سمين:

قبل  المحقق  ت�اجه  م�ساكل   : اأولاً
تحقيق الن�س:

الم�صكل الأول: كثرة اأو ندرة ن�صخ المخطوطات:

ك��ث��رة ال��ن�����ص��خ: قـــد يــحــ�ــســل الــبــاحــث   -1
المراد  المخطوط  من  كثيرة  ن�سخ  على  والمحقق 
اإلى  الم�سهورة ت�سل  المخطوطات  فبع�س  تحقيقه، 
الحالة  هــذه  مثل  وفــي  ن�سخة...،  مائة  مــن  اأكــثــر 
الطالع  في  الطاقة  قدر  يجتهد  اأن  المحقق  على 
على هذه الن�سخ، وجمع المعلومات عنها من خالل 
التي  والفهار�س  الم�سادر  اأو  الميداني  الطـــالع 
تتحدث عنها وت�سفها؛ لكي يت�سنى له اختيار الن�سخ 
الموثقة والمعتمدة منها، ويكتفي في الغالب بثالث 
واإذا كانت  المذكورة)11(،  بال�سيغة  ن�سخ  اإلى خم�س 
ن�سخ المخطوطات المتعددة منها ما هو مت�سابه مع 
فروقات  فيه  يوجد  الآخــر  والبع�س  تماًما،  بع�سها 
فعلى  اأخــطــاء...،  نق�س،  زيــادة،  كثيرة:  اأو  طفيفة 
اإلى  يعمد  اأن  الحالة  هــذه  في  والمحقق  الباحث 
منها  لكل  ي�سع  فئات،  اإلــى  الن�سخ  هــذه  ت�سنيف 
الفئة)ب(،  )اأ(،  الفئة  عليها:  يــدل  معيًنا،  رمــًزا 
فئة  كل  من  ينتخب  ثم  الــفــئــة)د(...،  الفئة)ج(، 
مخطوطة تمثلها، وتتوفر فيها ال�سفات الآتية:القدم، 
الو�سوح، قلة الت�سحيف والتحريف، قلة الخروم..؛ 
وبعد  التحقيق)12(.  واإجــراء  بينها،  المقابلة  لعقد 
المخطوط  ن�سخ  جمع  المحقق  الباحث  ي�ستكمل  اأن 

يختار منها ما يلي:

كتبها  ــتــي  ــيــة)الأم(.ال ــل الأ�ــس الــمــوؤلــف  ن�سخة   -
الموؤلف بيده فيما اإذا وجدت. 

الن�سخة الموثقة من قبل الموؤلف بخط يده.  -

الن�سخة التي اأمالها على اأحد طالبه.  -

اأما الن�سخ والكتب المطبوعة التي فقدت اأ�سولها 
اأو تعذر الو�سول اإليها يهدرها كثير من المحققين، 
على حين يعّدها بع�سهم اأ�سوًل ثانوية في التحقيق، 
اإذا كان نا�سرها يوثق به ويطمئن اإليه، اأما الطبعات 
في  اعتمادها  يجوز  ل  مهدرة  ن�سخ  فهي  التجارية 

التحقيق)13(.

اأَم�سورة  �سواء  الن�سخ  من  الم�سورات  في حين 
ال�سوئي)ال�سكنر(...،  الما�سح  اأم  فيلم  بالمايكرو 
تامة  ال�سورة وا�سحة  اأ�سلها ما كانت  فهي بمنزلة 
توؤدي اأ�سلها كل الأداء، فم�سورة الن�سخة الأولى هي 

ا . ن�سخة اأولى، وم�سورة الن�سخة الثانوية اأي�سً

وهو  والمبي�سات،  الم�سودات  م�سكلة  ظهور  اأما 
الن�سخة  بالم�سودة:  ويـــراد  جــًدا  قديم  ا�سطالح 
واأمـــا  �ــســويــة،  ويــخــرجــهــا  يهذبها  اأن  قــبــل  ــــى  الأول
المبي�سة: فهي التي �سويت وارت�ساها الموؤلف كتاًبا 
ن�س  ورد  اأن  الموؤلف  وم�سودة  للنا�س)14(،  يخرج 
الأ�سل  يوؤلف غيرها كانت هي  لم  اأنه  تاريخي على 
الأولى،  الن�سو�س  تعّد من  يرد ن�س  لم  واأن  الأول، 
مرتبة  في  تكون  فاإنها  المبي�سة،  تعار�سها  لم  ما 
الأ�سل  هي  الموؤلف  مبي�سة  لأن  الأولــى؛  الن�سو�س 
ثانوًيا  اأ�ساًل  واإذا وجدت معها م�سودة كانت  الأول، 
ن�سخة  وجــود  اأن  على  فح�سب،  الــقــراءة  لت�سحيح 
الن�سخة  اأن هذه  قاطعة على  يدلنا دللة  للموؤلف ل 
هي الن�سخة عينها التي اعتمدها الموؤلف؛ لأن ق�سًما 
فاإن  لهذا  مرة؛  من  اأكثر  كتابه  يوؤلف  الموؤلفين  من 
ما  بها  القطع  يمكن  ول  تتكرر،  قد  الموؤلف  ن�سخة 
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لم ين�س هو عليها، وفي حالة �سياع ن�سخة الموؤلف 
)الأم( اأو لم ت�سلنا فيمكن اأن ن�سنفها اإلى الحالت 

التالية:

بقاء  مــع  الــمــ�ؤلــف  ن�سخة  �سياع   -1
ن�سخة واحدة منق�لة عنها:

الن�سخة،  يدر�س هذه  اأن  المحقق  الباحث   على 
ويقف على كل خ�سائ�سها من ناحية ال�سكل والنقط 
ثم  التاريخية،  والمعلومات  والم�سطلحات  والر�سم 
اإن وجدت،  الأخرى  الموؤلف، وموؤلفاته  يدر�س حياة 
تناولوا  الذين  له  المعا�سرين  الكتاب  باأ�سهر  ويلم 
نف�س المو�سوع الذي كتب فيه، ويطبق هذه المعلومات 
على الن�سخة الوحيدة المنقولة عن الأ�سل المفقود 
تحري  على  كثيًرا  ي�ساعد  وهذا  مكانه  المجهول  اأو 

ن�سها والتثبت من �سحة األفاظها)15(.

2- �سياع ن�سخة الم�ؤلف مع بقاء عدة 
ن�سخ:

اأوًل  المحقق  الباحث  يــقــوم  الحالة  هــذه  فــي  اأ- 
كل   : فــمــثــاًلَ الــنــ�ــســخ،  بــيــن  الــعــالقــات  بتحديد 
الن�سخ التي تحتوي في نف�س الموا�سع على نف�س 
بع�س  عن  بع�سها  منقولة  ن�سًخا  تعد  الأغــالط 
هذه  فيها  توجد  كانت  ن�سخة  عن  كلها  نقلت  اأو 
ن�ساخ  يرتكب  اأن  المعقول  من  ولي�س  الأغــالط، 
من  الخالي  الأ�سل  عن  ينقلون  وهم  مختلفون 

الأغالط نف�س الأغالط التي وقعت بينهم)16(.

ب- ت�سنيف الن�سخ على اأ�سا�س �سجرة الن�سب، فبعد 
اأن يحدد الن�سخ المنقولة عن الن�سخ الأ�سلية اأو 
من  مبتدًئا  �سجرة  ب�سكل  ي�سنفها  الفرعية... 

الأ�سل)17(، وكما في ال�سكل التالي:

الموؤلف الأ�سل

جـب اأ
15 4 3 213 2

109
87
65
4
32
1

76
54
32
1

فاإن  المعتمدة،  الن�سخ  وجــود  عــدم  حالة  وفــي 
المحقق يختار اأقدم الن�سخ واأقربها تاريًخا )زماًنا( 
اأو التي عليها �سماعات  ومكاًنا ل�ساحب المخطوط 
ويجعلها  عالم  ن�سخها  التي  اأو  بالإجازات(  )موثقة 
من  وكثير  للمخطوط)18(،  وتحقيقه  لعمله  اأ�سا�ًسا 
الن�س  طريقة  يف�سلون  المعا�سرين  المحققين 
المختار، وذلك باأن ُيعد الن�سخ المتفرقة التي ح�سل 
ا، وُيقوم الن�س  عليها كلها اأ�سوًل يكمل بع�سها بع�سً
وم�سموًنا  �سكاًل  ال�سياق  يتطلبه  ما  وفق  بالتلفيق 
فقد  اأهمية،  الن�سخة  لقدم  يكون  األ  مالحظة  مع 
وقريبة  الموؤلف  ن�سخة  عن  منقولة  المتاأخرة  تكون 
فيه  اأ�سل  عن  منقولة  اأو  ناق�سة  والمتقدمة  منها، 
الأ�سل  بين  الختالفات  اإلى  الإ�سارة  مع  ا�سطراب 
و�سع  يجوز  فــال  الهام�س،  فــي  الن�سخ  مــن  وغــيــره 
خارجة  زيــادة  كانت  اإذا  اإل   ]  [ المعقوفة  الأقوا�س 
عن الن�سخ؛ اأي من عند المحقق اأو من مرجع اآخر 

غير الن�سخ)19(.

2- ندرة الن�صخ: اأحياًنا قد ل يح�سل الباحث 
فقط،  واحــدة  يتيمة  مخطوطة  على  اإل  والمحقق 
وهي  الــفــريــدة(،  )الن�سخة  و�سف  عليها  ويطلق 
الن�سخة الوحيدة الموجودة لكتاب ما بحيث لم ُيعثر 
وانق�سم  اأخرى مخطوطة،  ن�سخة  الكتاب على  لهذا 
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المحققين فيها اإلى ق�سمين:
- ق�سم يجيز تحقيقها اأمثال: الأ�ستاذ م�سطفى 
العتماد  اإل��ى  م�سطر  "فالمحقق  بقوله:  جــواد 
بحالها,  فين�سرها  وح��ي��دة,  م��ت��اأخ��رة  ن�سخة  على 
اإلى الأوهام الت�سحيفية والن�سخة الواردة  وي�سير 
فيها")20(، والأ�ستاذ عبد اهلل ع�سيالن بعد التحري 
و�سحيحة  جيدة  الن�سخة  وتكون  الدقيق،  والتق�سي 
وكاملة وموثقة: "فال �سير في العمل على تحقيقها 
غير اأنها تحتاج منه اإلى جهد كبير, ودراية وا�سعة, 
و�سدد  والت�سحيح)21(.  التقويم  في  ووعي  ويقظة 
"اأن  بقوله:  تحقيقها  في  كنون  اهلل  عبد  الأ�ستاذ 
بالأخطاء,  مملوء  واح��د  اأ�سل  على  ما  كتاب  ن�سر 
مغامرة كبيرة ل يرت�سيها العلم ول قواعد الن�سر 
والتحقيق. ولكن اإذا لم يكن هناك اأمل في وجود 
ن�سخة ثانية للكتاب, وكان العتقاد جازًما باأن هذا 
الأ�سل هو الوحيد الذي اأفلت من عوادي الزمن, 
هذه  بمثل  امتحنت  اأن  �سبق  وقد  اإًذا؟  العمل  فما 
المتحان  وم��ر  اهلل  ف�سلم  مرتين…  المغامرة 

برفق. فلم ينكر النقد النزيه منهما �سيئا")22(.

- وق�سم ل يجيزون تحقيقها، ونحن نميل للراأي 
الأول اإذا توفرت فيها ال�سروط، اأن المحققين واأن لم 
يمانعوا في ن�سر الكتب اعتماًدا على ن�سخة فريدة، 
فاإنهم اأقروا ب�سعوبة ذلك، وبخا�سة اإذا كانت فيها 
اإلى  يرجع  اأن  المحقق  من  ــداَّ  ولب خطيرة،  عيوب 
عليها  ويجري  مادته،  منها  ا�ستقى  التي  الم�سادر 
من  وجدنا  ولقد  �سحيًحا،  الن�س  ليخرج  المقابلة 
الموؤلف  يبين  ما  المخطوطات  من  الفريدة  الن�سخ 
�سبيل  وعلى  مادته،  منها  ا�ستقى  التي  الم�سادر 
ال���درر  "مناقل  كتاب  بتحقيق  قمنا  فقد  المثال 
محمد  بن  اإ�سماعيل  الوليد  لأبي  الزهر"  ومنابت 
)ت629هـــــ/1232م(  غنمة  راأ�ــس  باأبي  المعروف 

التي  الم�سادر  قائمة  وذكر  فريدة)23(،  ن�سخة  وهي 
اعتمدها في نقل مادته التاأريخية في بداية الورقة 

الأولى، واأجرينا المقابلة مع هذه الم�سادر)24(.

عن  من�سوخة  المخطوطة الفريدة  تكون  وقــد 
ن�سخة الموؤلف اأو مكتوبة في حياته بخطه كمخطوطة 
المالقي")25(. جاء  لبن  الن�ساء  �سهيرات  "تراجم 
وحده  هلل  والحمد  الجزء  "اآخر  )74اأ(:  الورقة  في 
و�سلواته على محمد واآله و�سلم، كتبه علي بن محمد 
بن جميل المعافري المالقي بدم�سق، في �سهور �سنة 
اأن �سمع ما فيه من  اإحدى وثمانين وخم�سمائة بعد 
خبر  كل  اأول  في  المذكورين  ال�سيوخ  على  الأخبار 
فيه في التاريخ المذكور"، اأما اإذا كانت المخطوطة 
ل  المحققين  معظم  فاإن  كثير  نق�س  فيها  الفريدة 

يجيزون تحقيقها.

الم�صكل الثاني: المخطوطات الناق�صة:
تكون  التي  هي  الناق�سة  بالمخطوطات  نق�سد 
بدون موؤلف اأو ناق�سة فى بدايتها اأو نهايتها اأو غير 
بــه...،  كتبت  الــذي  الخط  �سعوبة  ب�سبب  مقروءة 
اإما  العنوان  من  خالًيا  تكون  المخطوطات  فبع�س 
العنوان،  انطما�س  اأو  منها  الأولـــى  الــورقــة  لفقد 
واأحياًنا يثبت على الن�سخة عنوان وا�سح جلي ولكنه 
واإما  التزييف،  بداٍع من دواعي  اإما  الواقع،  يخالف 
لجهل قارئ ما وقعت اإليه ن�سخة مجردة من عنوانها 

فاأثبت ما خاله عنوانها... 

المو�سوع  هذا  في  الم�ساكل  هذه  من  والخروج 
يحتاج المحقق اإلى اإعمال فكره في ذلك بطائفة من 
المحاولت التحقيقية كاأن يرجع اإلى كتب الموؤلفات 
مثل: ابن النديم، وك�سف الظنون... اأو كتب التراجم 
ن�سو�س  من  من�سوبة  بطائفة  الظفر  له  يتاح  اأن  اأو 
خبرة  له  يكون  اأو  اآخــر  كتاب  في  م�سمنه  الكتاب 
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ما  واأ�سماء  الموؤلفين،  من  موؤلف  باأ�سلوب  خا�سة 
األف من الكتب...، وقد يكون هناك انطما�س جزئي 
الموؤلف  ا�سم  معه  وا�سح  ولكنه  الكتاب،  لعنوان 
م�سنفات  تثبت  معرفة  اإلى  موكوًل  تحقيقه  فيكون 

الموؤلف ومو�سوع كل منها متى تي�سر ذلك.

المتعمد  التزييف  المحقق على حذر من  وليكن 
واإثبات  للكتاب  الأ�سيل  العنوان  بمحو  يكون  الذي 
عنوان لكتاب اآخر اأجل قدًرا منه ليلقي بذلك رواًجا 
الكتب،  ُجماع  اأحــد  لرغبة  مطاوعة  ذلك  يكون  اأو 
في  والريبة  الحذر  ي�سطنع  ل  من  يخدع  قد  فهذا 
ذلك، ولكن المحقق ل ينطلي عليه التزييف ال�ساذج 
ي�سع  اإنه  حيث  وا�سعه  من  الجهل  عن  ين�سئ  الذي 
العنوان  هو  اأنه  اإليه  يخيل  عنواًنا  الكتاب  �سدر  في 

الأ�سيل)26(.

الم�سكل الثالث: المخط�طات غير الم�ؤرخة:

غير  المخطوطات  م�سكلة  المحقق  تعتر�س  قد 
تاريخ  تحمل  ل  التي  المخطوطات  وهي  الموؤرخة، 
بنظر  يــاأخــذ  اأن  المحقق  الباحث  فعلى  الن�سخ. 
ونوع  والإجــــازات  وال�سماعات  التملكات  العتبار 
تاريخ  تحديد  على  ت�ساعده  التي  والخط...،  الورق 
وجوده،  عدم  حالة  في  تقريبية  ب�سورة  المخطوط 
توفي �سنة)500هـ(  الموؤلف  اأن  : عندما نجد  فمثاًلَ
�سنة  اأي  وفي  اأقدمها،  ونرى  ال�سماعات  عن  نبحث 
كان ذلك، واإذا عرفنا اأن اأقدم �سماع كان في �سنة 
ما  بالقطع  مكتوًبا  المخطوط  هذا  يكون  )700هـــ( 

بين �سنتي )500-700هـ( )27(.

تقتني  الــتــي  بالموؤ�س�سات  ال�ستعانة  ويمكن 
والمرممين  الأكفاء،  والمفهر�سين  المخطوطات، 
التقنية  الأدوات  من  مجموعة  ي�ستخدمون  الذين 
النظريات  من  ا�ستعيرت  التي  الحديثة  والعلمية 

العلمية  البحوث  واأتاحتها  والكيماوية  الفيزيائية 
والأوعــيــة،  للمداد،  الكيميائي  كالتحليل  الحديثة 
ت�سوير  )اأ�ــســلــوب   )Hologrphie(والــهــولــوغــرافــيــا
ي�سبه الفوتوغرافيا كثيًرا، اإل اأن �سورة ال�سيء تكون 
الرئي�سية  والأداة  الهولوغرافيا،  في  الأبعاد  ثالثية 
وراء ذلك هي �سوء الليزر( للمقارنة بين الخطوط 
لمعرفة   )Bétardiographie( والبتارديوغرافيا 
كان  اإذا  ا  خ�سو�سً  ،)Filigranes( الكاغد  عالمات 
هذه  يحمل  ل  العربي  الكاغد  لأن  اأوروبًيا؛  الكاغد 

العالمات)28(.

الم�سكل الرابع: المخط�طات الم�س�رة 
الم�س�هة

ن�سخ  عن  الم�سورة  المخطوطات  بها  ونق�سد 
نتيجة  ت�سوهات  وفيها  وا�سحة،  غير  وتكون  اأ�سلية، 
ال�سوئي  الما�سح  جهاز  على  اأكانت  �سواء  الت�سوير 
اأو  الــدجــتــل  بكاميرات  الت�سوير  اأم  )ال�سكنر( 
المايكروفيلم... ب�سبب القائمين عليها باأنهم لي�سوا 
في  مبالة  والــال  الإهــمــال  اأو  التخ�س�س  اأهــل  من 
والأنــاة... وال�سبر  الدقة  اإلى  يحتاج  اإذ  الت�سوير؛ 

من  كثير  ت�سدد  اآخــر  جانب  ومــن  جانب،  من  هــذا 
المخطوطات  اإخـــراج  عــدم  في  المكتبات  اإدارات 
مهنية...)29(.  لأ�سباب  نتيجة  اأو  عليها  الأ�سل خوًفا 
التي  الجهة  يــرا�ــســل  اأن  المحقق  الــبــاحــث  وعــلــى 
ال�سفحات  ت�سوير  لإعــادة  المخطوط  منها  �سور 

ا. الم�سوهة، واإل ُعداَّ عمله ناق�سً

اأثناء  المحقق  ت�اجه  م�ساكل  ا:  ثانياً
تحقيق الن�س:

ال�ستهانة في المقابلة والمعار�سة:

ال�سورة  اإلـــى  الــو�ــســول  بها  نق�سد  المقابلة: 
المختلفة  الن�سخ  بين  والمقابلة  للن�س،  ال�سحيحة 
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ال�سحيحة  ال�سيغة  اختيار  اإلى  تــوؤدي  الكتاب  من 
�سلب  في  واإثباتها  ال�سواب،  اأنها هي  تبدو  التي  اأو 
بين ن�سو�س  المقابلة  تكون  واأن  ن�سره،  الن�س عند 
الن�سخ المخطوطة للكتاب فقرة فقرة، عبارة عبارة، 
وكلمة كلمة هيئة و�سبًطا، وبيان موا�سع الختالف 
الإ�سارة  مع  الهام�س  في  وتف�سيل  بدقة  الن�سخ  بين 
المحقق  يختارها  معينة  برموز  الن�سخ  هــذه  اإلــى 
ومن  للكتاب)30(،  تحقيقه  مقدمة  في  اإليها  وي�سير 
خالل تتبع الكتب المحققة وجدنا الكثير منها يفتقد 
اإلى عن�سر المقابلة بين الن�سخ اأو م�سادر الموؤلف، 
والمقابلة هي اأهم ركن من اأركان تحقيق الن�سو�س، 
منها:  الم�ساكل  من  كثير  في  المحقق  يقع  ثماَّ  ومن 
واأخــطــاء  وال�سقط  ال�سفحات  ترتيب  فــي  الخلل 
الإعجام  الخطوط وطرائق  اأنواع  واختالف  الن�ساخ 
عالمات  وبع�س  ــام  الأرق كتابة  وطريقة  والت�سكيل 
وكما  الم�ساكل  هذه  اأهــم  نو�سح  و�سوف  الترقيم، 

يلي:
1- الخلل في ترتيب ال�سفحات:

قد يتعر�س المحقق اإلى اأن يعثر على مخطوطات 
اأو  ُجِمَعت من مالزم  اإذ قد  الأوراق؛  غير مت�سل�سلة 
اأوراق ُمفردة ي�سهل وقوع الخلل في ترتيبها، وتزداد 
فينقل  اآخــر  نا�سخ  يــاأتــي  عندما  تعقيًدا  الم�سكلة 
ــل  اأوائ في  اختالف  مع  الترتيب  ُمختلِّ  اأ�سل  عن 
الخلل،  اكت�ساف  في�سعب  ونهاياتها،  فحات  ال�ساَّ
الن�س  ت�سل�سل  ي�سبط  لكي  هنا  المحقق  ويحتاج 
اإلى ال�سبر والأناة، واأن يمتلك مهارة �سديدة تمكنه 
المخطوط؛  ن�س  ترتيب  في  الخلل  اكت�ساف  من 
اعتماًدا على َمنهج الكتاب وَترتيب ف�سوله، وكذلك 
المحقق  خبرة  وكذلك  المقدمة،  من  ال�ستفادة 
الترتيب  في  ت�ساعده  التي  الأمــور  ومن  بالمو�سوع، 
وت�سمى  التاَّعقِيبة  نظام  المخطوط  فــي  وجــد  اإذا 

اأو جزًءا  كلمة  تكون  قد  التي  والو�سلة،  )الرقا�س( 
�سفحة،  كل  اآخر  في  رقما  اأو  عبارة  اأو  الكلمة  من 
لترتيب  القدماء  ا�ستعمله  الترقيم  من  نــوع  وهــي 
موؤلفاتهم، وهي اأن يثبت النا�سخ في نهاية ال�سفحة 
في  كلمة  اأول  الأخير  ال�سطر  من  كلمة  اآخــر  تحت 
ال�سفحة الموالية، والتعقيبة الم�سادة وهي اأن يثبت 
من  الخيرة  الكلمات  ال�سفحة  بداية  في  النا�سخ 
ال�سفحة ال�سابقة)31(، وكذلك الفهم في معرفة خط 
النا�سخ وع�سره واأ�سلوبه ومعرفة بالعلم الذي يحقق 
فيه، كما اأن المقابلة اأحياًنا تك�سف لنا عن الخلل في 

ترتيب اأوراق هذا المخطوط اأو ذاك. 

2- ال�سقط:
اأو  جملة  اأو  عبارة  اأو  كلمة  َنْق�ُس  هو  به  نق�سد 
ة اأ�سطر اأو اأكثر غير موجودة في ن�سخة  �سطر اأو عداَّ
اأو غير موجودة في الن�سخ الأخرى)32(، وقد  الأ�سل 
ا،  يحدث اأن ت�سقط ورقة اأو اأكثر من المخطوط. اأي�سً
اإلى  الإ�سارة  المتن، مع  لب  يكون في �سُ والت�سحيح 
بالأمور  ال�سقط  عــالج  ويمكن  الهام�س،  في  ذلــك 

التالية:

ي�ستعين  الأ�ــســل  ن�سخة  فــي  ال�سقط  كــان  اإذا  اأ. 
الباحث المحقق بالن�سخ الأخرى من المخطوط 

والإ�سارة اإلى اأماكن ال�سقط.

فريدة  ن�سخة  اإل  المحقق  الباحث  يمتلك  ل  اإذا  ب. 
ووحيدة يعتمد على م�سادر الموؤلف اأو الروايات 

القريبة من مو�سوعه.

هذا  على  يمتلكها  الــتــي  الن�سخ  اأجــمــعــت  اإذا  جـ. 
في  ذلك  اإلــى  المحقق  الباحث  اأ�سار  ال�سقط، 
ال�سقط  م�سمون  معرفة  في  واجتهد  الهام�س، 
محدودة  اأ�سطر  في  عنوان  اإلى  الإ�سارة  بمثابة 
مكان  اإلى  الإ�سارة  مع  كان(......  )لعله  بقوله: 
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بينهما  قو�سين  بين  وو�سعه  الن�س  في  ال�سقط 
نقاط ):...(.

مكان  اإلى  الن�س  في  ي�سير  ذلك  عن  عجز  اإذا  د. 
ال�سقط مبيًنا عدد اأو مقدار ال�سقط في الهام�س 
بقوله: في الأ�سل �سقط بمقدار كلمة اأو كلمتين 

اأو ثالث اأو �سطر اأو �سطران...
�سفحات،  اأو  �سطور  عدة  وبلغ  ال�سقط  كثر  اإذا  هـ. 
في  نقله  فالأ�سح  اآخــر،  م�سدر  في  عليه  وعثر 
الحا�سية وعدم و�سعه في الأ�سل، ذلك اأن كثيًرا 
من  نقل  اإذا  عــادتــه  مــن  كــان  الم�سنفين  مــن 
لذا  بالنقل؛  يت�سرف  انه  اأو  اخت�سر  الم�سادر 

وجب الحذر والحتياط)33(.
في  ال�ساقطة  العبارة  اأو  ال�ساقطة  الكلمة  نثبت  و. 
الإ�سارة  مع   ]  [ معقوفتين  قو�سين  بين  المتن 
الأ�سل  في  "�ساقطة   : مثاًلَ بقولنا  الهام�س  في 
من  اأثبته   " اأو   " )ب(  ن�سخة  مــن  والإ�ــســافــة 
)ب(" بح�سب رمزك للمخطوط اإذا كان ال�سقط 
في الأ�سل، اأما اإذا كان ال�سقط من غير الأ�سل 
لها  والإ�سارة  ال�ساقطة  الكلمة  على  رقما  فن�سع 

بالهام�س بقولنا:" في ن�سخة )ب( كذا"
3- اأخطاء الم�ؤلف والن�ساخ:

قد تحتوي المخطوطات على كثير من الأخطاء 
بيد  اأكتبت  �ــســواء  الكلمة،  و�سكل  ونحو  ر�سم  فــي 
موؤلفيها اأم ن�سخت بيد الن�ساخ، والمحققين في هذا 

المو�سوع لهم راأيان:
والم�ست�سرقون)34(:  ال��ق��دم��اء  وه���م  الأول: 
الآيــات  في  حتى  بل  الأخــطــاء،  ت�سحيح  يرف�سون 
ن�سخة  لأن  فقط؛  الموؤلف  ارتكبها  التي  القراآنية 
في  ذلــك  اإلـــى  ــارة  الإ�ــس ويــجــب  مقد�سة،  الــمــوؤلــف 
ت�سحيحها،  فيجب  الن�ساخ  اأخطاء  اأمــا  الهام�س، 

قال برج�سترا�سر: "فيجب علينا اأن ن�سحح اأخطاء 
الموؤلف  ارتكبه  اأن ن�سحح ما  لنا  الن�ساخ، ول يحق 
نهاية  نجد  فلن  ذلك  اإلى  عمدنا  لو  اإذ  الخطاأ؛  من 
لت�سحيح خطاأ الموؤلف، وربما كان الموؤلف قد وجد 
في الن�سخة التي تحت يده غير ما نجده نحن الآن 
قلناه  ما  ومثال  منه،  اقتب�س  الذي  الكتاب  ن�سخ  في 
اأن  يجوز  فال  بها،  يوؤتى  التي  القراآنية  الآيــات  في 
يقًرا  ما  على  بناء  ونقطها  النا�سر حروفها  ي�سحح 
قد  الموؤلف  كان  وربما  اليوم،  م�ساحفنا  ن�سخ  في 
ا�ستبه عليه الأمر بين اآيتين مت�سابهتين، وربما كان 
قد قراأها على غير قراءة حف�س اأو عام ال�سائعتان 
عندنا اليوم؛ فيكون الت�سويب تغييًرا لكالم الموؤلف 
يتبنون  الذين  المعا�سرين  ومن  عنه")35(،  وتباعًدا 
فلها  داوؤود  المنعم  عبد  نبيلة  الأ�ستاذة  الراأي  هذا 
اإلى  الخطاأ  ن�سبة  يمكن  "ول  بقولها:  ذلك  في  راأي 
كتبها  التي  الأ�سلية  الن�سخة  كانت  اإذا  اإل  الموؤلف 
اأن  من  تاأكدنا  اإذا  فاإننا  ذلك  ومع  محفوظة،  بيده 
الخطاأ قد وقع من الموؤلف، فاإننا ل ن�سلحه في متن 
وجه  اإلى  ون�سير  هو،  كما  عليه  نبقي  واإنما  الكتاب، 

ال�سواب فيه في هوام�س التحقيق")36(.
معروف  عواد  ب�سار  الدكتور  الأ�ستاذ  وللمحقق 
على  يتعين  المنطلق  هذا  "ومن  بقوله:  م�سابه  راأي 
الن�س،  اأ�سل  في  �سواًبا  يــراه  ما  اإثــبــات  المحقق 
وتدوين ما يراه غلًطا اأو �سعيًفا في الهام�س، اللهم 
له  تاأكد  اإذا  اأو  الموؤلف  الن�سخة بخط  كانت  اإذا  اإل 
من غير اأدنى ريب اأن هذا هو اختيار الموؤلف، فعليه 
اأ�سل  في  الموؤلف  اختيار  يثبت  اأن  الحالة  هذه  مثل 

الن�س، واأن كان غلًطا وي�سحح في الهام�س")37(.
ت�سحيح  �سرورة  المعا�سرون:  وه��م  الثاني: 
واإ�سالح  للنا�سخ،  اأم  للموؤلف  اأكانت  �سواء  الن�س 
فالقوم  الن�ساخ،  من  حا�سل  لأنــه  والخطاأ  اللحن 
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في  الإ�ــســارة  مع  الأغــلــب.  وهــو  يلحنون  يكونوا  لم 
اأن  لنا  ي�سح  ول  و�سببه،  الإ�سالح  مبيًنا  الهام�س 
قامت  اإذا  اإل  موؤلفه  اإلى  الكتاب  في  الخطاأ  نن�سب 
لم  التي  الن�سخ  كاتفاق  ذلك  على  الوا�سحة  الأدلــة 
ينقل بع�سها عن بع�س على هذا الخطاأ اأو ذاك في 
مو�سع من الموا�سع، وكذلك الحال اإذا اطرد وقوع 
اأما  الكتاب،  نف�سها في موا�سع مختلفة من  الغلطة 
اإذا وجدنا الن�سخ غير متفقة في الخطاأ كان هناك 

احتمالن:

اإما اأن يكون الخطاأ لي�س من الموؤلف.  -1

اإليه  وانتبه  الموؤلف  من  الخطاأ  يكون  اأن  واإمــا   -2
بع�س الن�ساخ فاأ�سلحه)38(.

وعالية  وا�سعة  ثقافة  له  تكون  اأن  للمحقق  ولبد 
للك�سف عن الأخطاء، واإن ل يجتهد اإل بوجود الدليل 
الم�سكالت،  هــذه  فــي  المحققين  بع�س  وقــع  فقد 
على  بالت�سحيح  المحقق  قام  المثال  �سبيل  وعلى 
ن�س في كتاب المحمدون من ال�سعراء)39(، "�سمعت 
م�سارق  ملكني  اللهم  دعائه:  في  يقول  الأبــيــوردي 
"اأي  له:  وقلت  ذلك  على  فلمته  ومغاربها.  الأر�ــس 
 )1( رقــم  المحقق  و�سع  الدعاء؟"...  هــذا  �سيء 
على "اأي �سيء" وقال في الحا�سية: "في المخطوط 
غير  وهذا  طاهر:  جواد  علي  د.  عليه  رد  اأي�س"... 
منا�سب لأ�سباب منها: لي�س من حق المحقق اأن يغير 
ما في المخطوطة اإذا كان لما في المخطوطة وجه 
ي�سك  مما  كانت  واإن  عربية  و"اأي�س" كلمة  مقبول، 
في �سالمتها التامة، فالمعقول اأن ينقل كالم النا�س 
كما در عنهم، والكلمة لها اأ�سل، كما اأن المحقق لم 
والأولــى  الت�سحيح،  في  اعتمده  الذي  المدر  يذكر 
هي  كما  المخطوطة  روايــة  تبقى  اأن  حال  اأي  على 
يذكر  ومما  الهام�س،  في  مالحظته  المحقق  ويبين 

اأن طبعة الهند اأبقتها كما هي في 38، )40(159.

ووجد  كلمة  ر�سم  في  المحقق  على  اأ�سكل  واإذا 
الموؤلف  م�سادر  اأو  والن�سخ  الأ�سل  بين  اختالًفا 
ذكر  فقد  المتن،  في  ال�سحة  اإلــى  الأقــرب  فيثبت 
كتاب  تحقيق  في  خان  ال�ستار  عبد  محمد  المحقق 
اآبـــاد في  الــ�ــســعــراء طبعة حــيــدر  الــمــحــمــدون مــن 
اأزرهــا...قــال  لم  اأن  بحا�سر  " فل�ست   :38 �سفحة 
الحموي  وفــي  الأ�سلين،  في  هــذان  الحا�سية:  في 
بحا�سن"، علق الطاهر على ذلك: الأ�سوب في فن 
المتن  في  ال�سحة  اإلــى  الأقــرب  نثبت  اأن  التحقيق 
في  الأمــر  نو�سح  ثم  بحا�سن  فل�ست  نقول:  اأن  اأي 

الحا�سية)41(.

4- درا�سة الخروم: 

ــيء مـــن الــفــاظ  ــس نــقــ�ــســد بــالــخــروم ذهــــاب �
في  واردة  ظـــاهـــرة  والـــخـــروم  الـــمـــخـــطـــوط)42(، 
وقلتها  كثرتها  توؤلف  ول  القديمة،  المخطوطات 
عالمة على ِقدم الخطوط وحداثته؛ وذلك لأن كثيًرا 
الح�سرات  من  تحفظ  القديمة  المخطوطات  من 
من  كثير  يتعر�س  المقابل  وفي  والم�سح،  والرطوبة 
المخطوطات الحديثة لآفات كثيرة توؤدي على م�سح 
على  يوؤدي  قد  المخطوط  ت�سوير  اأن  كما  كلماتها، 
الأمــر  في�سير  اللوحة  من  الجوانب  بع�س  غياب 
الظاهرة؛  هذه  المحقق  ويعالج  الخروم،  من  قريًبا 
الموؤلف  عن  نقلت  التي  بالن�سو�س  الن�س  لترميم 
بمثابة  الن�سو�س  هذه  فتكون  عنها  الموؤلف  نقل  اأو 
بين  وي�سعه  الخرم  منها  فيرمم  الثانية،  الن�سخة 
قو�سين وي�سير في الحا�سية اإلى ذلك، فاإن لم يجد 
ا�ستعان  الخرم  كلماته  بع�س  اأ�ساب  الــذي  الن�س 
نف�سه،  المو�سوع  التي تدور في فلك هذا  بالمراجع 
وو�سع عدة نقاط في موا�سع الخرم: ورمم من هذه 
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الترميم  يكون  اأن  ويجتهد  الحا�سية،  في  المراجع 
ال�سورة  على  وذلك  المخروم،  كلمات  م�ساحة  في 
التالية: خرم في الأ�سل بمقدار كلمة لعلها ) (، واأن 
اإلى  الحا�سية  في  اأ�سار  الخرم  ترميم  اإلى  يهتد  لم 
ذلك. وقد ي�ستطيع اأن يحل الم�سكلة بالن�سخ الأخرى 

التي لم ي�سبها خرم)43(.
5- م�سكلة الزيادات:

المق�سود بالزيادة هو اإدخال ما لي�س من اأ�سل 
الكتاب في الأ�سل)44(، والزيادات اأنواع:

- زيادة الموؤلف: اإذا كان المحقق يعمل على ن�سخة 
الموؤلف، فاإن عليه اأن يلتزم بها ويثبت ن�سها في 

المتن. 
في  ــادات  زي المحقق  يجد  وقــد  النا�سخ:  زي���ادة   -
الن�ساخ،  اأنها من ثقافة  الن�سخ الأخرى، ويرجح 
التي  الزيادات  فاإن  الموؤلف  ن�سخة  غابت  فــاإذا 
اأنواع،  يديه على  بين  التي  الن�سخ  في  بها  يلتقي 
الحا�سية  اأو  متًنا  اإثباتها  في  الحكم  ويختلف 

ح�سب كل نوع منها :
اأ - فاإن انفردت بها الأم اأثبتها في المتن واأ�سار اإلى 
ذلك في الحا�سية اإل اإذا كانت تعليًقا اأو اإ�سافة 
من �سنع مالك الن�سخة فال لزوم لإ�سافتها، ول 

لالإ�سارة اإليها.
الن�سخ  الأم وردت في  الزيادة في  واأن لم ترد  ب - 
في  المحقق  نظر  منها،  واحــده  في  اأو  الأخــرى 
هذه الزيادة: فاإن غلب على ظنه اأنها من الأ�سل 
 ]  [ معقوفين  بين  وو�سعها  المتن  اإلى  اأ�سافها 
واأ�سار اإلى ذلك في الحا�سية، واأن غلب على ظنه 
الحا�سية،  اإلى  اأ�سافها  الن�ساخ  زيــادة  من  اأنها 
واأن كانت بخط مالك الن�سخة، وهو عادة يغاير 
ولم  الإ�ــســارة  هذه  المحقق  اأهمل  النا�سخ  خط 

ي�سر اإليها في الحا�سية.

اأما طريقة الإ�سارة: فاإذا كانت الزيادة في الأم 
رقمية  اإ�سارة  ي�سع  واإنما  بين معقوفين،  ي�سعها  لم 
عند اأول الزيادة، ولهم في ذلك طرائق عديدة فما 

يخ�س ال�سقط اأ�ساروا بالآتي:

ي�سمح  اأنــه  المعا�سرون  يــرى  المحقق:  زي���ادة   -
للمحقق باإ�سافة حرف اأو كلمة يعتقد اأنها �سقطت 
من المتن على اأن ي�سعها بين قو�سين معقوفتين 
الن�سخ  من  بها  ياأتي  الــزيــادات  وهــذه   ،)45(]  [
الموؤلف  عليها  اعتمد  التي  الم�سادر  اأو  الأخرى 
اأو الم�سادر التي توافق مو�سوع الكتاب، واأحياًنا 
الجملة  �سياق  يقت�سيه  ما  ح�سب  المحقق  يزيد 
ــادة  )زي بقوله:  الهام�س  في  ذلــك  اإلــى  وي�سير 
من  �سقطت  لزمة  ال�سياق(...)زيادة  يقت�سيها 
من  اأكانت  �سواء  الزيادات  وهذه  الن�سختين:( 
ينبغي  ل  ال�سياق  يقت�سيه  مما  اأم  الن�سخ  اإحدى 
اأن تثبت في الن�س اإل بعد التدقيق والتثبت)46(، 
)بن(...  كاإ�سافة  فيها  �سير  ل  زيادات  وهناك 
اأن  ريب  فال  م�سعود(،  اهلل  )عبد  مثاًلَ للترجمة 
ل  ]بــن[  فاإثبات  الموؤلف  من  �سهًوا  يكون  ذلــك 
كلمات  اإلحاق  اأو  بالأمانة  اإخالل  ول  فيه،  �سير 
في ن�س المتن �سقطت �سهوا مثل ) بني الإ�سالم 
خم�س( فال جرم اأن نوابه )على خم�س( فاإلحاق 
على  ول  الكتاب  على  عــدوان  فيه  لي�س  )على( 

�ساحبه)47(.

6- م�سكلة الختالفات في الن�س��س:

الخطية  الن�سخ  بين  المحقق  الباحث  نجد  قد 
للن�س  مقابلته  عند  اإليها  يرجع  التي  الم�سادر  اأو 
ما  المحقق  يعمل  وهنا  كثيرة،  اأو  قليلة  اختالفات 

يلي:
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اإن الختالفات في الروايات يجب اأن ي�سير اإليها   -
المحقق في الهام�س)48(.

ينا�سب  وما  منها،  ال�سحيح  ــراد  اإي في  يجتهد   -
�سياق المعنى في المتن مع الإ�سارة في الهام�س 
كذا  الأ�ــســل  )فــي  بقوله:  الخطاأ.  الــروايــة  اإلــى 

وال�سواب من...(
اإيراد الختالفات الجوهرية  عدم الإ�سراف في   -
)عليه   ،)(  ،)�( مثل  المخطوطات  بين 
ال�سالم(، حروف العطف، اأحرف المخاطبة... 

بل يكتفي الإ�سارة اإليها في مقدمة التحقيق.
في  ي�سير  الن�س  على  توؤثر  ل  الختالفات  اإذا   -
الهام�س هذا الن�س في كتاب كذا باختالف في 

اللفظ اأو بزيادة اأو غير ذلك...
يقع  وقد  للكالم،  تاأخيًرا  اأو  تقديًما  يحدث  وقد   -
في الأ�سماء اأو في اأبواب الكتاب اأو ترجمة تتقدم 
على ترجمة اأو حديث فبعد التاأكد التام ما بين 
في  ذلك  اإلــى  بالإ�سارة  المحقق  يكتفي  الن�سخ 

الهام�س. 

وهو  اآخــر  كتاب  من  �سيئًا  الموؤلف  اقتب�س  اإذا   -
كل  المحقق  يحذر  اأن  فينبغي  عندنا،  موجود 
الكتاب  في  يجدها  زيادة  اأي  اإدخال  من  الحذر 
الأ�سل، فربما كان الموؤلف قد اأتى بالقطعة التي 
قد اطلع  يكون  اأن  دون  هو  حفظه  من  يذكرها 
قد  كان  وربما  منه،  اأخذها  الــذي  الكتاب  على 
غير اللفظ الأ�سلي عن عمد، فلو �سححنا ذلك 
فيه  واأدخلنا  الكتاب،  لغيرنا  الخطاأ  الجن�س من 
ما لي�س منه، ووظيفة المحقق هي الرجوع اإلى ما 
كتبه الموؤلف ل اإلى ما كان اأولى له اأن يكتبه)49(.

7- م�سكلة حذف الكلمات والن�س��س:

اأو  كلمة  بحذف  المحقق  يقوم  اأن  بها  ونق�سد 

ذلك  على  التنبيه  مع  المخطوط  ن�س  من  كلمات 
في الهام�س، والمحققون وقفوا اإزاء ذلك اإلى ثالثة 

مواقف متباينة هي:

اأو  منها  بدًل  نقاط  بو�سع  وذلك  الكلمة:  حذف   -
داخل قو�سين فارغين )...(.

ي�سع  ثم  الكلمة  من  الأول  الحرف  على  الإبقاء   -
نقاًطا بعده.

الإبقاء على الكلمة واللتزام باأمانة الن�س.  -

اأو  بذيئة  كلمات  تكون  كاأن  اأ�سبابه  له  والحذف 
على  �سير  ول  طائفية...،  فتنة  تثير  اأو  لئقة  غير 
اأو  زائـــدة  كلمة  اأو  حــرًفــا  يحذف  اأن  فــي  المحقق 
)بني   : فمثاًلَ المحذوف  على  الإ�ــســارة  مع  مكررة 
الإ�سالم على على خم�س( كان المحقق في حل في 
عليه  التنبيه  مع  )على(  الزائد  الحرف  يحذف  اأن 

في الحا�سية)50(.
المبحث الثالث:

الت�سحيف والتحريف

الــتــراث  بهما  ابتلى  م�سكلتان  بــل  اآفــتــان    
من  وهما  العرب،  والم�سنفون  الإ�سالمي  العربي 
المحقق  طريق  على  تظهر  التي  الم�سكالت  اأهــم 
لأنها  واأخــطــرهــا؛  اأ�سدها  بل  التراثية  للن�سو�س 
في  الرئي�سة  الغاية  وهــي  الن�س،  ب�سالمة  تت�سل 
تحقيق الن�سو�س واثبات اللفظ كما اأراده الموؤلف، 
وقد يت�سامح في بع�س جوانب التحقيق مع اأهميتها 
ل  ولــكــن  الــ�ــســواهــد...،  وتخريج  الــنــقــول،  كتوثيق 
يت�سامح ول يعفى عن ق�سية الت�سحيف والتحريف، 
وبخا�سة عندما يبنى اللفظ الم�سحف في راأي في 
العقيدة اأو اللغة اأو الفتوى...، وقد قيل اأن الن�سارى 
كفروا بلفظة اأخطئوا في اإعجامها و�سكلها، قال اهلل 
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البتول"  ولدتك من  نبيى  لعي�سى" اأنت  الإنجيل  في 
 ،" مخففا  ولدتك  بنيي  اأنــت  وقالوا:"  ف�سحفوها 
ا  وقيل اأول فتنة وقعت في الإ�سالم �سببها ذلك اأي�سً
للذي  كتب  فاإنه  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان  فتنة  وهــي 
 " فاقبلوه  جاءكم  اإذا  م�سر"  اإلــى  اأمــيــًرا  اأر�سله 
وعن  جـــرى)51(،  ما  فجرى  "فاقتلوه"،  ف�سفحوها 
عبد  بــن  �سليمان  كــتــب  قـــال:  اإ�ــســحــاق  بــن  حــمــاد 
من  قبلك  مــن  اأحــ�ــس  "اأن  حــزم  ابــن  اإلــى  الملك 
"اخ�س من قبلك  فقًرا  كاتبه  المخنثين" ف�سحف 
وخ�سى  فخ�ساهم  فدعاهم  قال:  المخنثين"،  من 
الدلل فيمن خ�سى)52(، و�ساأل حماد بن يزيد غالٌم 
فقال: يا اأبا اإ�سماعيل حدثك عمر اأن النبي � نهى 
عن الخبز، قال: فتب�سم حماد وقال: يا بني اإذا نهى 
هو  واإنما  النا�س؟  يعي�س  �سيء  اأي  فمن  الخبز  عن 
نهى عن الخمر)53(. وغيرها من الأمثلة التي وثقت 

في كتب علمائنا، وم�سادرنا التراثية.
: تعريف الم�سطلحات اأولاً

الثالثي  الفعل  من  التحريف:  لغة:  التحريف 
والتحريف  وجانبه،  طرفه  ال�سيء:  وحرف  حرف، 
التغيير عن وجه ال�ستقامة. وتحريف الكالم: تغييره 
و�سرفه عن معناه)54(، والتحريف الإمالة، وتحريف 
اأن  الكالم  وتحريف  العلم  كتحريف  اإمالته  ال�سيء 
على  حمله  يمكن  الحتمال  من  حرف  على  تجعله 

ائ  ى  ى  ې  چ  تعالى:  قــال  الــوجــهــيــن)55( 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
في  التحريُف  الليث:  وقــال  ۈئچ)56(،  ۈئ 
به،  القراآن: تغيير الكِلمة عن معناها وهي قريبة ال�ساَّ
بالأ�ْسَباه،  الــتــْوراة  َمعاني  ُتغير  اإليهود  كانت  كما 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  فــقــال:  بفعلهم  اهلل  فو�سفهم 
ٿچ)57(، قال: واإذا مال اإن�ساُن عن �سيء يقال 
الجرجاني:"التحريف  وقال  واْنــَحــَرف)58(.  تحّرف 

تغيير اللفظ دون المعنى")59(، واأ�سهر تعريف اتفق 
جهته،  عن  بال�سيء  العدول  ُهــَو  المحققون:  عليه 
وقد  جهته،  عن  ــِه  ِب عــدل  تحريًفا  الكالم  ف  وحــراَّ
يكون بالزيادة فيه اأو النق�س منه، وقد يكون بتبديل 
بع�س كلماته، وقد يكون بجعله على غير المراد منه؛ 

فالتحريف اأعم من الت�سحيف)60(.

�سحف،  الثالثي  الفعل  من  ل��غ��ة:  الت�سحيف 
حاِئف،  �سَ والجمع  بها  ُيكتب  الــّتــي  ِحيَفة:  وال�سَ
ومو�سى(  اإبراهيم  ُحف  الّتنزيل:)�سُ وفي  ُحف  و�سُ
والُم�سحف:الجامع  عليهم،  الُمْنَزَلة  الكتب  يعني 
اأي  ِحف  اأُ�سْ كاأنه  الّدفتين  بين  المكتوبة  لل�سحف 
َحفي:الذي  ف وال�ساَّ حاَّ ُجمعت فيه ال�سحف، والُم�سَ
با�ستباه  الــ�ــســحــف  قـــــراءة  عــلــى  الــخــطــاأ  يــــروي 
من  مفعول  لغًة:ا�سم  ف  والم�سحاَّ الـــحـــروف)61(. 
يتغير  حتى  اللفظ  تغيير  ِحيُف  والتاَّ�سْ الت�سحيف، 
يقال  الخطاأ  واأ�سله  المو�سع  من  المراد  المعنى 
َف اأي غّيره فتغير حتى التب�س)62(. قال  حاَّ َفُه َفَت�سَ حاَّ �سَ
الم�سحف  قراءة  الت�سحيف  الأ�سفهاني:  الراغب 
حروفه)63(،  ل�ستباه  عليه  هو  ما  غير  على  وروايته 
اأراد  ما  خالف  ال�سيء على  يقرًا  اأن  والت�سحيف 
معظم  لكن  عليه)64(.  ا�سطلحوا  ما  على  اأو  كاتبه 
التعريف  هــذا  على  يتفقون  للن�سو�س  المحققين 
ونحوه: والت�سحيف: ُهَو التغيير، وذلك اإما اأن يكون 
مع  و�سكناتها  حركاتها  في  اأو  الــحــروف  نقط  في 
ُهَو  فالت�سحيف  َهَذا  وعلى  الخط)65(.  �سورة  بقاء 
المت�سابهة  الحروف  في  اأي  النقط؛  في  يكون  الاَّذي 
والثاء،  والتاء  الباء  مثل:  قراءتها  في  تختلف  الاَِّتي 
والدال  المعجمة،  والخاء  المهملة  والحاء  والجيم 
ومن  ـــزاي.  وال والـــراء  المعجمة،  والـــذال  المهملة 
اأن  ثابت  بن  زيــد  حديث  الت�سحيف:  في  الأمثلة 
حجرة  اتخذ  اأي  الم�سجد؛  في  احتجر  الم�سطفى 
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لهيعة  ابــن  �سحفه  عليها  ي�سلى  ح�سير  نحو  من 
فقال: احتجم)66(، وحديث من �سام رم�سان واأتبعه 

�سًتا من �سوال، �سحفه ال�سولي فقال: �سيًئا)67(.

المعنى  بين  ما  تقارًبا  هناك  فــاإن  تقدم  ومما 
اللغوي وال�سطالحي وهناك اتفاق بينهما. 

وبع�س القدماء كانوا ل يفرقون بين م�سطلحي 
اأو  واحــًدا  �سيًئا  ويجعالنه  والتحريف،  الت�سحيف 
ويعقد  المزهر،  كتابه  في  كال�سيوطي  مترادفين 
ف�ساًل في الت�سحيف والتحريف، ولم يف�سل بينهما 
ف�ساًل دقيًقا، ولم يكن عنده �سابط دقيق لما ي�سمى 

تحريًفا وما ي�سمى ت�سحيًفا)68(.

اأمّا ابن حجر فيفرق بينهما تفريًقا وا�سًحا، فقد 
ذهب اإلى اأن الّت�سحيف خا�س بتبديل الكلمة بكلمة 
اأخرى ت�سابهها في الخّط وتخالفها في الّنقط بقوله: 
اأو حروٍف, مع  المخالفة بتغيير حْرٍف  كانت  "اإن 
ب��ق��اِء ���س��ورة ال��خ��ط ف��ي ال�����س��ي��اق: ف���اإن ك���ان ذل��ك 
ُف؛ واأن كان بالن�سبة  بالن�سبة اإلى الَنْقِط َفالُم�َسحَّ
الّنوع  واإّنما �سّمي هذا  ُف")69(،  ال�سكل فالُمَحرَّ اإلى 
حيفة قد  من الّتحريف ت�سحيًفا لأّن الآخذ عن ال�سّ
اّلتي  والكلمة  المرادة  الكلمة  بين  الّتفريق  يمكنه  ل 
الآخذ  بخالف  ورة،  ال�سّ في  لم�سابهتها  بها  تلتب�س 
كثيًرا  اللتبا�س  هــذا  وكــان  العلم.  اأهــل  اأفـــواه  من 
الهجرّي، وقّل  الّثاني  القرن  الّنقط في  قبل اختراع 
بعده، اإّل اأّنه لم ينعدم حّتى عند من يلتزم به؛ لأّن 
الّنقط قد ت�سقط، وقد تنتقل عن مكانها، فيح�سل 

اللتبا�س)70(.

ا: تاريخ ظه�ر الم�سطلح ثانياً
والتحريف  الت�سحيف  م�سطلح  ظــهــور  لــعــّل 
  طالب  اأبــي  بن  علي  الخليفة  عهد  في  تاريخيا 
القراآن  قــراءة  في  والخطاأ  اللحن  انت�سر  عندما 

الكريم قال اأبو الأ�سود الدوؤلي)71(: دخلت على اأمير 
مطرًقا  فراأيته    طالب  اأبــي  بن  علي  الموؤمنين 
متفكًرا، فقلت فيم تفكر يا اأمير الموؤمنين، قال:اإني 
كتاًبا  اأ�سنع  اأن  فــاأردت  لحًنا  هذا  ببلدكم  �سمعت 
اأحييتنا  هذا  فعلت  اأن  فقلت:  العربية،  اأ�سول  في 
فاألقى  ثالث  بعد  اأتيته  ثم  اللغة  هذه  فينا  وبقيت 
اإلي �سحيفة فيها ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الكالم 
من  ب�سيء  ثم ظهر  )72(؛  وحــرف...  وفعل  ا�سم  كله 
الحديث  اأهــل  عند  الم�سطلح  هذا  في  التفا�سيل 
الهيئة  من  الحديث  في  الكلمة  تحويل  فعرفوه:" 
م�سطلح  عليه  واأطلق  غيرها")73(،  اإلى  المتعارفة 
الحديث الم�سحف والمحرف، فالم�سحف: وهو ما 
ال�سكل  فيه  غير  ما  هو  والمحرف  النقط،  فيه  غير 
مو�سعه  بح�سب  ينق�سم  فهو  الحروف)74(،  بقاء  مع 
واأكثُر  والمتن،  ال�سند  في  ت�سحيف  ق�سمين:  اإلــى 
في  التي  الأ�سماء  في  يقع  وقد  المتون،  في  يقع  ما 
د تغييِر �سورِة المتِن مطلًقا،  الأ�سانيد. ول يجوز تعمُّ
اللفظ  اإبــــداُل  ول  بالنق�س،  منه  الخــتــ�ــســاُر  ول 
بمدلولت  لعالٍم  اإل  له،  المراِدِف  باللفِظ  المراِدِف 
في  ال�سحيح  على  المعاني،  يحيل  وبما  الألــفــاظ، 
الم�ساألتين)75(، وينق�سم بح�سب ن�ساأته اإلى ق�سمين: 
اإلى  ثالثة:  ق�سمة  وينق�سم  و�سمع،  ب�سر،  ت�سحيف 
دون  بالمعنى  يتعلق  وت�سحيف  اللفظ،  ت�سحيف 
لغير  ي�سعه  لكن  هو  كما  باللفظ  ينطق  باأن  اللفظ 

معناه)76(.

ا: اأ�سباب التحريف والت�سحيف ثالثاً

غير  والت�سحيف  التحريف  ظاهرة  ظهور  اإن 
المق�سود نتيجة اأمور عدة هي:

الر�سم:  في  العربية  الحروف  من  كثير  ت�سابه  •	
والقاف،  والفاء  والــنــون،  والثاء  والتاء  كالباء 
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وال�سين  والــ�ــســاد،  والــ�ــســاد  ــظــاء،  وال والــطــاء 
بقوله:  ذلــك  اإلــى  الأ�سفهاني  وي�سير  وال�سين. 
العرب  كتابة  في  التحريف  وق��وع  �سبب  "واأما 
ي�سعها  لم  اأب��دع و�سور حروفها  الذي  اأن  فهو 
ع��ل��ى ح��ك��م��ة, ول اح���ت���اط ل��م��ن ي��ج��يء ب��ع��ده, 
واحدة  �سورة  اأح��رف  لخم�سة  و�سع  اأنه  وذلك 
وه��ي:ال��ب��اء, وال��ت��اء, وال��ث��اء, وال��ي��اء, وال��ن��ون, 
حرف  لكل  ي�سع  اأن  فيه  الحكمة  وج��ه  وك���ان 
����س���ورة م��ب��اي��ن��ة ل���الأخ���رى ح��ت��ى ي���وؤم���ن عليه 
كتابة تت�سابه  التبديل")77(؛ وقال اأر�سطو: " كل 
ال�سهو  ت��ول��د  ���س��رف  على  فهي  ح��روف��ه��ا  ���س��ور 
والغلط والخطاأ فيها؛ لأن ما في الخط دليل 
على ما في القول, وما في القول دليل على ما 
في الفكر, وما في الفكر دليل على ما في ذوات 

الأ�سياء")78(.

العربية  الكتابة  و�سكلها في  الحروف  نقط  عدم  •	
لفترة طويلة)79(.

اإنما  ِمْنُه  والإكثار  والت�سحيف  التحريف  وقوع  •	
وبطون  ال�سحف  مــن  لــالآخــذ  غــالــًبــا  يح�سل 
ذوي  من  اأ�ستاذ  عن  للحديث  تلق  دون  الكتب، 
العلم  ياأخذ  الذي  هو  فال�سحفي  الخت�سا�س؛ 
يد  على  فيه  يتلقى  اأن  غير  مــن  ال�سحف  مــن 
العلماء)80(، َقاَل �سعيد بن َعْبد العزيز التنوخي: 
"ل تحملوا العلم عن �سحفي، ول تاأخذوا القراآن 

من م�سحفي")81(. قال ال�ساعر:

م�سافهة ���س��ي��خ  ع���ن  ال��ع��ل��م  ي���اأخ���ذ  م���ن 

َح��َرم ف��ي  والت�سحيف  ال��زي��ف  ع��ن  يكن 

وم�����ن ي���ك���ن اآخ�������ذا ل��ل��ع��ل��م ع����ن ���س��ح��ف

ف��ع��ل��م��ه ع���ن���د اأه���������ل ال���ع���ل�������م ك��ال��ع�����������دم

ف�سبيل  الت�سحيف:  "واأما  ال�سالح:  ابن  قال 
ال�سالمة منه الأخذ من اأفواه اأهل العلم وال�سبط 
اأخذه وتعلمه من بطون  فاإن من حرم ذلك وكان 
ال��ك��ت��ب ك���ان م��ن ���س��اأن��ه ال��ت��ح��ري��ف ول���م يفلت من 

التبديل والت�سحيف")82(.

اأن  بها  ونق�سد  الن�سخ،  فــي  النا�سخ  �سعف   .1
الخطوط  معرفة  في  اإمكانيات  له  لي�س  النا�سخ 
كتب  قد  الكتاب  كــان  فلو  الن�سو�س،  ن�سخ  في 
ثم  الن�سخي،  بالخط  ن�سخ  ثــم  بالكوفي،  اأوًل 
بالمغربي، ثم اأعيدت كتابته بالن�سخي، ثم كتب 
بالفار�سي اأو الرقعة التركي، فال نهاية لحتمال 
وقوع التحريف في مثل هذا الكتاب، واأكثر ذلك 
الن�سخ  وعند  لخط،  النقل من خط  يحدث عند 
الحالت  هذه  في  النا�سخ  لأن  قديم؛  اأ�سل  من 
كثير  فــي  كافية  معرفة  الأ�ــســل  خــط  يعرف  ل 
من الأحيان؛ نجد مثل ذلك في ديوان عبيد بن 
الأبر�س الذي ن�سره الم�ست�سرق الإنجليزي ليال 
)Lyall( فقد جاء فيه: حتى اأتى �سجرات وا�ستكل 
عنهن، ففي ذلك تحريفان، وال�سواب: وا�ستظل 
تحتهن، والمرجح اأن اأ�سل الن�سخة وهي قديمة 
بالخط  مكتوًبا  كان  430هـــ  �سنة  تاريخها  جــًدا 
الخط  في  الكاف  ت�سبه  فيه  والطاء  المغربي، 
الكاف  بعد  وقع  اإذا  اللتبا�س  وي�ستد  الن�سخي، 

لم كما في مثالنا هذا)83(.

الخطاأ في الإمالء: وهو اأن الكاتب ل يفهم كالم   .2
م�سكلة  هذه  بل  غيره)84(،  فيكتب  عليه  المملي 
من  فكثير  الن�سو�س،  نقل  في  اليوم  المحققين 
الت�سحيف  اأخطاء  فيها  اليوم  المحققة  الكتب 

والتحريف.

ذكــر  بالتحريف  ويــلــحــق  الــنــحــويــة:  الأخـــطـــاء   .3
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لأنهم  الن�ساخ؛  ارتكبها  التي  النحوية  الأخطاء 
لم ينتبهوا اإلى ما هو مكتوب في الن�سخ، فكثيًرا 
ما بدلوا ال�سحيح في الأ�سل بالدارج في لغتهم، 
فاأبدلوا الن�سب والجزم بالرفع، واأبدلوا الموؤنث 
بالمذكر، والفاء بالواو اإلى غير ذلك، وكان اأكثر 
جارية  كانت  العادة  لأن  الأعـــداد؛  في  خطئهم 
الدارجة.  اللغة  طبق  بالأعداد  ينطقوا  اأن  على 
في  فيها  ل خطاأ  التي  الن�سخ  فاإن  ال�سبب  ولهذا 

الأعداد نادرة)85(.

الموؤلف  يملي  فقد  والفهم:  ال�ساَّماع  في  الخطاأ   .4
اأحدهم  في�سمع  اقية،  وراَّ اأو  تالميذه  على  كتابه 
الآخر،  للكلمة بوجه قد ل يح�سنه  الموؤلف  نطق 
و�سمى العلماء هذا ال�سبب با�سم )خداع ال�سماع. 
كاأن يملي المملي كلمة )ثابت( في�سمعها الكاتب 
يم�سخ  العلم  عبيدة:  اأبو  وقال  )نابت(  ويكتبها 
غير  معنا  ي�سمع  مرات:  اأربع  كي�سان  ل�سان  على 
ي�سمع،  ما  خالف  األواحه  في  ويكتب  ن�سمع،  ما 
لوِحِه،  في  يكتبه  ما  خالف  الدفتر  اإلــى  وينقل 
خطاأ  واأحياًنا  فيه،  ما  خالف  الدفتر  من  ويقًرا 
بع�سهم  �سحف  قــد  انــه  ورد  فقد  الفهم:  فــي 
"ل يرث  "اإلى  ببينة  اإل  َحِميل  يورث  "ل  مقولة: 
من  يحمل  هو الذي  والحميل  بثينة"،  اإل  جميل 
قال  الإ�ــســالم،  بلد  في  يولد  ولــم  �سغيًرا   بلده 
"واأكثر ما يجيء  ا:  د. ب�سار عواد عن ذلك اأي�سً
الت�سحيف والتحريف في كتب التراث المطبوع 
من �سوء قراءة المخطوطات، وغياب الخبرة في 
الجهل  عن  ف�ساًل  تت�سمنها،  التي  المو�سوعات 
الم�ست�سري بين كثير ممن يت�سدون للعناية بهذه 
الدال  حرف  يت�سدر  ممن  التجارية  الطبعات 

اأ�سماءهم")86(.

ا: اأن�اع التحريف والت�سحيف رابعاً

: وهو على اأق�سام:منها: التَّْحِريُف َاللَّْفِظيُّ  -1

الكالم  في  زيادة  يكون  قد  بالزيادة:  التحريف  اأ- 
من  موؤلفه،  كتبه  الــذي  الن�س  في  لها  وجــود  ل 
ذلك ما ورد في مخطوطة كوبنهاجن من كتاب: 
ن�س  فيها  ورد  المعتز  "لبن  التماثيل  ف�سول 
ال�سراب...قال  اأ�سماء  في  قيل  ما  عنوانه  طويل 
يكون  اأن  يمكن  ل  الن�س  هذا  ال�سرور...  قطب 
اأن م�سنف  تاريخي هو  ل�سبب  الكتاب  اأ�سل  من 
423هـــ،  �سنة  حيًّا  كــان  ال�سرور"  "قطب  كتاب 
ابن  ينقل  فكيف  �سنة296هـ،  مات  المعتز  وابن 
من  اأكثر  بعد  �ساحبه  �سنفه  كتاب  عن  المعتز 

قرن من وفاته! )87(.

نق�س في كالم  يكون  بالنق�ض: قد  التحريف  ب- 
الموؤلف؛ ل وجود لها في الن�س الذي بين اأيدينا، 
كتاب:مخت�سر  تحريف  في  وقــع  ما  ذلــك  ومــن 
تاريخ الدول لبن العبري: "... ثم قال له يحيى 
الإ�سكندرية،  بحوا�سل  اأحطت  قد  اإنــك  يوًما: 
فما  بها،  الموجودة  الأ�سناف  كل  على  وختمت 
انتفاع  ل  وما  فيه،  اأعار�سك  فال  انتفاع  به  لك 
له ُعمرو: ما الذي  اأولى به. فقال  لك به فنحن 
اإليه؟ قال: كتب الحكمة التي في خزائن  تحتاج 
اآمر  اأن  يمكنني  ل  ما  ُعمرو:  له  فقال  الملوّكية، 
بن  عمر  الموؤمنين  اأمير  ا�ستئذان  بعد  اإل  فيها 
يحيى.  قــول  وعّرفه  عمر  اإلــى  وكتب  الخطاب، 
فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: واأما الكتب التي 
ذكرتها، فاإن كان فيها ما يوافق كتاب اهلل، ففي 
يخالف  ما  فيها  كان  واأن  غّنى،  عنه  اهلل  كتاب 
باإعدامها.  فتقدم  اإليه،  حاجة  فال  اهلل،  كتاب 
على  تفريقها  فــي  الــعــا�ــس  ــن  ب عــمــرو  فــ�ــســرع 
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مواقدها،  في  واإحراقها  الإ�سكندرّية،  حّمامات 
فا�ستقيدت في مدة �ستة اأ�سهر، فا�سمع ما جرى 
واأعجب")88(، وهذا الن�س بتمامه قد حذف في 
كتابه  في  زيــدان:  جرجي  قال  الطبعات  اإحــدى 
تاريخ التمدن الإ�سالمي:" كتاب مخت�سر الدول 
�سنة  اأوك�سفورد  في  بوك  طبعة  180من  �سفحة 
مطبعة  في  المطبوعة  الن�سخة  ــا  واأم 1663م، 
منها  حذفت  فقد  بيروت  في  الي�سوعيين  الآبــاء 

هذه الجملة كلها؛ ل�سبب ل نعلمه")89(.

3. تحريف الحروف اأو الحركات. 

اأ�سل  في  يكون  اأن  ــا  اإماَّ وهــو  الكلمات،  تحريف   .4
تكون  اأن  ا  واإماَّ بالإجماع،  باطل  وهو  الم�سحف، 
زيادة لغر�س الإي�ساح لما ع�ساه ي�سكل في فهم 

المراد من اللفظ، وهو جائز بالتفاق.

الت�سحيف  ظــاهــرة  ــالج  ع ا:  خام�ساً
والتحريف في الن�س��س

كتب  في  منت�سرة  الظاهرة  هــذه  اأن  �سبق  مما 
يت�سدى  الــذي  ثماَّ  ومن  الإ�سالمي،  العربي  تراثنا 
لهذه المهمة لبّد له من موا�سفات تتحقق فيه، ومن 

الأمور التي قد ت�ساعد على �سبط الن�س:

مع  وا�ــســعــة  عربية  ثقافة  المحقق  يمتلك  اأن   -
الــجــاحــظ:  قـــال  والأمـــانـــة.  بال�سبر  الــتــحــلــي 
اأن ي�سِلح ت�سحيًفا  الكتاب  موؤلِّف  اأراد  "ولرباَّما 
اإن�ساء ع�سِر ورقاِت من  اأو كلمًة �ساقطة، فيكون 
من  عليه  اأي�َسَر  المعاني،  و�سريِف  اللفظ  حــرِّ 
ه اإلى مو�سعه من  اإتمام ذلك النق�س، حتى يرداَّ
خبرة  المحقق  يمتلك  واأن  الكالم")90(،  اتِّ�سال 
م�سطلحات  ومعرفة  بالخطوط،  التمر�س  في 
اأ�سلوب  على  والــتــمــرن  الكتابة،  فــي  الــقــدمــاء 
م�سادر  ومــراجــعــة  كتبه،  ومــراجــعــة  الــمــوؤلــف 

على  تعينه  لكي  المماثلة  والموؤلفات  الموؤلف 
معرفة الكلمات الم�سحفة والمحرفة)91(.

في  والمتخ�س�سة  الموؤلف  م�سادر  اإلى  الرجوع   - 
�سروري  اأمر  فهو  نحققه،  الذي  الن�س  مو�سوع 
جًدا لت�سحيح ما قد يبدو في الظاهر �سحيًحا 
م�سحف  اأمــره  حقيقة  في  وهــو  عليه،  غبار  ل 
م�سادر  اإلـــى  الــرجــوع  اإهــمــال  واإن  ومــحــرف، 
في  والخلل  الأوهام  كثير من  اإلى  يوؤدي  الموؤلف 
عواد  ب�سار  د.  �سرب  ولقد  الن�س)92(،  تحقيق 
مقدمة)معجم  في  جــاء  فقد  ذلــك:  على  مثاًل 
عبد  بن  اأحمد  العبا�س  "اأبو  لل�سلفي:  ال�سفر( 
الفا�سلة  المحققة  فعلقت  اأم�سته"،  بن  الغفار 
تــذكــرة  "في  بــقــولــهــا:  لــفــظــة)اأمــ�ــســتــه(  عــلــى 
الحفاظ: اأ�سنة"، وما انتبهت اإلى اأن كال اللفظين 
في  كما  )اأ�سته(،  فيه  ال�سواب  واأن  م�سحف، 
نف�سه  ال�سلفي  اأن  والطريف  للذهبي،  الم�ستبه 
المحققة  لكن  ال�سفر  معجم  في  له  ترجم  قد 
اإلى  اأن المحققة رجعت  اإلى ذلك، فلو  لم تنتبه 
الكتب المخت�سة لما وقعت في ها الخطاأ الذي 

هو كثير في هذا الكتاب)93(.

�سرورة الرجوع اإلى القتبا�سات لتقويم ما اأ�ساب   -
المخطوط من اأوهام الن�ساخ عبر الع�سور.

الكلمات  ــى  اإل الإ�ــســارة  فــي  المحققون  انق�سم   -
الم�سحفة والمحرفة اإلى ق�سمين:

قليل  كــان  مهما  اخــتــالف  كــل  ــى  اإل ي�سير  ق�سم 
الأهمية كر�سم الكلمة مثل) رمى– رما( اأو كبيًرا... 
طريقة  وهــي  الختالفات  بهذه  الهام�س  فيثقلون 

الم�ست�سرقين.

الن�س  قراءة  في  قيمة  له  ما  اإل  ي�سير  ل  وق�سم 
اختالف  الكلمة  ر�سم  اختالف  على  يترتب  بحيث 
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ا في ال�سياق، واأما  في المعنى، يحتمل اأن يكون مردًّ
اأو  لجهله  النا�سخ  من  انه  بداهة  يعلم  الذي  الفرق 
ذلك  وجــد  اإذا  المحقق  وعلى  يثبتونه،  فال  �سهوه 
اإلى  المقدمة  ي�سير في  اأن  الن�سخ،  بع�س  فا�سًيا في 
اأن الن�سخة الفالنية يكثر فيها التحريف والت�سويه، 
بها  فيثقل  تحريفاتها،  يتتبع  فــال  بذلك  ويكتفي 
لالأ�سباب  الراأي  هذا  اإلى  نميل  ونحن  الهام�س)94(، 

الآنفة الذكر.
الن�ساخ  فعل  والتحريف من  الت�سحيف  كان  اإذا   -
من  �سواب  هو  ما  يثبت  اأن  المحقق  على  وجب 
الحا�سية،  في  ذلــك  اإلــى  وي�سير  الن�سخ  فــروق 
الت�سحيف  �ساحب  هو  الم�سنف  كان  اإذا  واأما 
يثبت  اأن  والأحــوط  الأ�سلم  من  فلعّل  والتحريف 

كما هو وي�سار اإلى ال�سواب في الحا�سية)95(.
اأن ي�سحح الكلمة الم�سحفة في  يجوز للمحقق   -
ترجمة  في  جاء  لقد  فيها؛  ي�سك  ل  مما  الن�س 
الريا�سي في كتاب المحمدون من ال�سعراء)96(:" 
علق  البري..."  الحميري  ب�سير  بــن  محمد 
معجم  في  ترجمته  الحا�سية  في  المحقق  عليه 
ي�سير  بــن  محمد  فيه"  وهـــو   353 الــ�ــســعــراء: 
محمد  فيه"  وهــو  والـــوافـــي2:251  الريا�سي"، 
وهو  ب�سير  ابــن  الأ�سل  في  ب�سير"...وذكر  بن 
بن  محمد  وال�سحيح  كثيرون،  فيه  وقع  تحريف 
متن  في  يكتب  اأن  حقه  الذي  ال�سم  وهو  ي�سير 
الحالة  هذه  مثل  في  المحقق  حق  ومن  الكتاب؛ 
عمله  اإلــى  وي�سير  المتن  ي�سلح  اأن  ال�سريحة 
والبراهين  بالبراهين-  م�سحوبا  الحا�سية  في 
بن  محمد  اأي  ال�ــســم؛  هــذا  يعد  ــم  ول �ساطعة 
ترجع  اأن  الباحثين، وح�سبك  لدى  ي�سير م�سكلة 
اإلى م�سادره المهمة مثل ال�سعر وال�سعراء لبن 
باأدلة  ولتقتنع  ذلك  لتدرك  والأغــانــي...  قتيبة، 

المحققين)97(. 
ال�سواب  اإلى  الهتداء  على  المحقق  عجز  اإذا   -
الكلمة  اإلــى  ينبه  اأن  فعليه  الكلمة  ت�سحيح  في 
اإحـــدى  بــا�ــســتــخــدام  الــُمــحــرفــة  اأو  الُم�سحفة 
اأو  الحا�سية  في  له  تعليق  كاإفراد  الآتية:  الطرق 
عالمة  بو�سع  اأو  )كــذا(  كلمة  بكتابة  الكتفاء 
الُمحرف،  اأو  الُم�سحف  اإلى جانب  التعجب)!( 
بذل  بعد  ق�سوره  المحقق  يعلن  التنبيه  وبهذا 
ق�سارى جهده)98(، ومن الأمثلة على ذلك: علق 
كتاب  اإبراهيم على  الف�سل  اأبي  المحقق محمد 
الطبقات للزبيدي في اإحدى الكلمات الم�سحفة 
" كذا في  التي لم يهتدي لها بقوله:  )فرافقة( 

الأ�سلين، ولم اأتبين وجه ال�سواب فيها!" )99(.
ا نجد اأن بع�سهم ل يكفيهم  من الم�سكالت اأي�سً  -
ونجدهم  يفر�سوه،  حتى  راأيــهــم  يب�سطوا  اأن 
يعمدون اإلى طرح ما يحكمون بوقوع الت�سحيف 
ما  به  وي�ستبدلون  المتون  من  فيه  التحريف  اأو 
ما  على  الحوا�سي  في  ويعلقون  �سواًبا،  يرونه 
الحكم  اأخطئوا  قد  اأنهم  يــدرون  ل  وهم  فعلوا، 
ول  فــيــه  ت�سحيف  ل  مــا  وحـــرفـــوا  و�ــســحــفــوا 
ال�سحيحة،  ال�سليمة  الن�سو�س  مــن  تحريف 
و�سح  ال�سواب  وحجبوا  الخطاأ  اأذاعــوا  واأنهم 
اأ�ساتها")100(.  جناتها  الماأثور"  القول  فيهم 
ا بعدم معرفة المحقق  اأي�سً وقد يقع الت�سحيف 
الخا�سة  الم�سطلحات  اأو  والأماكن  بالأ�سماء 
لكتاب  وتحقيق  درا�سة  خالل  فمن  بلده.  بغير 
لبن  الوليد  بن  خالد  باأخبار  الم�ستفيد  اأخبار 
اآفة  في  عوي�سة  جميل  المحقق  وقــع  الحنبلي 
مثاًلَ  ــى  الأول الورقة  ففي  ذلك  من  الت�سحيف 
الخطاأ في نقل الكلمات وهي: )الحلي وال�سواب 
الــبــاذفــي(،  والــ�ــســواب  )الــ�ــســاذلــي  الحلبي(، 
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وال�سواب  )الك�سي  دررهــا(،  وال�سواب  )دّرها 
البك�سي(... )تجله وال�سواب ُتبجّله(، )الحارث 

وال�سواب الحرث(... )101(

يتقيد  اأن  ــّد  لب المحرفة  الكلمات  تقويم  عند   -
تقلبت  التي  الحرفية  ال�سور  بمقاربة  المحقق 
عن  يخرج  ل  بحيث  الن�سخ  فــي  الــعــبــارة  فيها 
)ليط  ت�سحيح   : فمثاًلَ الإمكان  بقدر  مجموعها 
رع،  �سُ بمعنى  بــه(  )ُلِبط  اإلــى  و)ليطبه(  بــه( 

تقويم �سحيح)102(.

وم�سنفات  موؤلفات  يراجع  اأن  من  للمحقق  لبــّد   -
ظاهرُة  اإن  اإذ  الم�سكلة؛  هــذه  عــالج  في  العلماء 
الت�سحيف والتحريف كانت مو�سع درا�سٍة لكثير من 

العلماء، وقد رتبناها ح�سب وفيات موؤلفيها منها:

د َعْبد اهلل ابن  ت�سحيف العلماء)103(: لأبي ُمَحماَّ  .1
ُم�ْسِلم بن قتيبة الدينوري )ت276هـ(.

ما �سّحف فيه الكوفيون)104(: لأبي بكر ال�سولي   .2
)ت335هـ(.

التنبيه َعَلى حدوث الت�سحيف)105(: لحمزة ابن   .3
الح�سن الأ�سفهاني) ت360هـ(.

نعيم  لأبي  َواة)106(:  الـــرُّ اأغاليط  َعَلى  التنبيهات   .4
علي بن حمزة الب�سري )ت375هـ(.

الح�سن  اأحمد  لأبي  ِثْيَن)107(:  اْلُمَحدِّ ت�سحيفات   .5
ابن َعْبد اهلل الع�سكري)ت382هـ(.

والتحريف)108(:  الت�سحيف  ِفْيِه  يقع  ما  �سرح   .6
للح�سن بن َعْبد اهلل الع�سكري. 

الح�سن  اأبي  لالإمام  ِثْيَن)109(:  اْلُمَحدِّ ت�سحيفات   .7
اَرُقْطِنّي )ت385هـ(. علي بن عمر الداَّ

�سليمان حمد بن  لأبي  ِثْيَن:  اْلُمَحدِّ اإ�سالح خطاأ   .8

د الخطابي )ت388هـ(. ُمَحماَّ
الرد َعَلى حمزة في حدوث الت�سحيف: لإ�سحاق   .9

ابن اأحمد بن �سبيب)ت405هـ(.
الح�سن بن ر�سيق  الت�سحيف: لأبي علي  10. متفق 

القيرواني) ت456هـ(.
11. تلخي�س المت�سابه في الر�سم، وحماية ما اأ�سكل 
ِمْنُه عن بوادر الت�سحيف والوهم)110(: للخطيب 

البغدادي )ت463 هـ(.
علي  بــن  اأحــمــد  بكر  لأبـــي  التلخي�س:  تــالــي   .12

اْلَخِطْيب)ت463ه ـ(.
بن  الآثار:لعيا�س  ِحْيح  �سَ َعَلى  الأنوار  م�سارق   .13

مو�سى اليح�سبي )ت544هـ(.
الأندل�س:  رجال  من  الت�سحيف  ِفْيِه  يوؤمن  ما   .14
المعروف  العزيز  َعْبد  بن  يو�سف  الوليد  لأبــي 

بابن الدباغ )ت546 هـ(.
15. مطالع الأنوار: لأبي اإ�سحاق اإِْبَراِهْيم بن يو�سف 
ابن اإِْبَراِهْيم المعروف بابن قرقول )ت569هـ(.

عثمان  الفتح  لأبي  والتحريف)111(:  الت�سحيف   .16
ابن عي�سى المو�سلي )ت 600هـ(.

لخليل  التحريف:  وتحرير  الت�سحيف  17. ت�سحيح 
ابن اأيبك ال�سفدي )ت764هـ(.

18. تحبير المو�سين ِفْيَما يقال َلُه بال�سين وال�سين: 
للفيروزاآبادي )ت817 هـ(.

التحريف)112(:  ولطائف  الت�سحيف  �سحائف   .19
رجال  من  الر�سام  الأزهــري  محمد  بن  لمحمد 

القرن التا�سع.
الف�سل  لأبــي  الت�سحيف)113(:  في  التطريف   .20

ال�سيوطي )ت911 هـ(.
لبن  والتنبيه)114(:  الجاهل  غلط  َعَلى  التنبيه   .21
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كمال با�سا )ت940هـ(.

لمحمد  الت�سحيف)115(:  فن  في  التعريف   .22
ابن علي بن طولون ال�سالحي )ت953هـ(.

َعْبد اهلل  الكتب ورتبها موفق بن  َهِذِه  َوَقْد �ساق 
في كتابه " توثيق الن�سو�س":178-174.

الخاتمة:

تقديم عر�س موجز  البحث  فقد تم خالل هذا 
في  والباحثين  المحققين  تواجه  التي  للم�سكالت 
التراث العربي الإ�سالمي من خالل التعريف باأهم 
الم�سكالت، ثم تطرقنا لت�سنيفات هذه الم�سكالت 
تحقيق  قبل  تواجههم  قد  ما  فمنها  عنها  والحديث 
الن�س،  تحقيق  اأثناء  في  يكون  ما  ومنها  الن�س، 
ا اإلى م�سكلة الت�سحيف والتحريف،  كما اأ�سرنا اأي�سً
وتقديم مجموعة من الأ�س�س والأ�ساليب التي يمكن 
تحقيق  فــي  للم�سكالت  عــامــة  معالجة  ت�سكل  اأن 

المخطوطات.

ومن خالل ما �سبق تم الو�سول اإلى النتائج الآتية:

الــعــربــي  تــراثــنــا  ــن مــخــطــوطــات  الــكــثــيــر م اإن   .1
الإ�ــســالمــي قــد تــعــر�ــس لــالإهــمــال، مــمــا اأثــر 
من  ن�سخ  �سياع  من  خزنها  و�سوء  حالها  على 
المخطوطات اأو تعر�س اأوراقها اإلى اآفات الأر�سة 
والرطوبة والحرارة... مما اأثرت على الن�س اإما 
مما  منها...  ن�سو�س  و�سياع  تمزًقا  اأو  خرًما 

�سكلت م�ساكل حقيقية في تحقيق الن�س. 

قلة الخبرة و�سعف ثقافة المحقق قد يكون اأحد   .2
اأهم الأ�سباب في الوقوع في غياهب الم�سكالت 
وفي  الن�سو�س،  تحقيق  فــي  تواجههم  الــتــي 

مقدمتها م�سكلة الت�سحيف والتحريف.

اإلى  المحققين  تواجه  التي  الم�سكالت  ت�سنف   .3

قبل  تواجههم  قــد  مــا  منها:  عــدة  ت�سنيفات 
تحقيق الن�س من كثرة اأو قلة الن�سخ، ومنها ما 
في  الخلل  منها:  الن�س  تحقيق  اأثناء  في  يكون 
الن�ساخ،  واأخطاء  وال�سقط،  ال�سفحات،  ترتيب 
الإعجام  وطــرائــق  الخطوط،  اأنـــواع  واخــتــالف 
وبع�س  الأرقـــــام،  كتابة  وطــريــقــة  والت�سكيل، 

عالمات الترقيم.
ــف مـــن اأهـــم  ــري ــح ــت مــ�ــســكــلــة الــتــ�ــســحــيــف وال  .4
العربي  الــتــراث  بهما  ابتلى  الــتــي  الم�سكالت 
تت�سل  لأنــهــا  الــعــرب؛  والم�سنفون  الإ�ــســالمــي 

ب�سالمة الن�س.
الحوا�سي

بيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، 276/29. الزاَّ  -1
الجرجاني، التعريفات، �س276.  -2

المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، �س657.   -3
ابن منظور، ل�سان العرب، 49/10.  -4

الأزهري، تهذيب اللغة، 246/3.  -5
الجرجاني، التعريفات، �س75.   -6

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س ون�سرها، �س42.  -7
تحقيق  فــن  فــي  جـــواد  م�سطفى  اآمــالــي  الــعــدوانــي،   -8

الن�سو�س، �س119.
المخطوط  الكتاب  علم  اإلى  المدخل  ِديُرو�س،  ُفُرْن�َسو   -9

بالحرف العربي، �س44.
عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س، �س29.  -10

والنهج  الــواقــع  بين  المخطوطات  تحقيق  ع�سيالن،   -11
الأمثل، �س121.

مهدي ف�سل اهلل، اأ�سول كتابة البحث وقواعد التحقيق،   -12
�س147.

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س ون�سرها، �س31-  -13
.32

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س ون�سرها، �س32.  -14
منهجه  العربي  الــتــراث  تحقيق  ديـــاب،  المجيد  عبد   -15

وتطوره، �س240.
المرجع نف�سه، �س242.  -16
المرجع نف�سه، �س242.  -17

التحقيق،  وقــواعــد  البحث  كتابة  اأ�ــســول  اهلل،  ف�سل   -18
�س147.
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دياب، تحقيق التراث العربي، �س249.  -19
اأمالي م�سطفى جواد، �س120.  -20

ع�سيالن، تحقيق المخطوطات، �س121.  -21
العزيز  عبد  ال�سرفا،  الملوك  اأخبار  في  ال�سفا  مناهل   -22
المهدية،  المطبعة  كنون،  اهلل  تحقيق عبد  الف�ستالي، 

)تطوان /1964م(، �س9.
اآرثر. ج. اربري، فهر�س المخطوطات العربية في مكتبة   -23

ج�ستربتي /ايرلندا، 696/2ـ697.
اإ�سماعيل  اأبو الوليد  لال�ستزادة ينظر: ابن راأ�س غنمة،   -24
الدرر  ال�سبيلي)ت629هـ/1232م(، مناقل  ابن محمد 

ومنابت الزهر، �س143.
اآرثر. ج. اربري، فهر�س المخطوطات العربية، 6/1.  -25

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س ون�سرها، �س43.  -26
مداخل  المخطوطات  فهر�سة  فــن  الحفيان،  في�سل   -27

وق�سايا، �س106.
اأحمد �سوقي بنين، عالقة الفهر�سة بعلم المخطوطات،   -28

�س35.
للباحثين  الم�سوهة  المخطوطات  من  العديد  �سور  لقد   -29
لالأ�سباب  نتيجة  المو�سل  اأوقاف  والمحققين في مكتبة 
عملي  خالل  من  ذلك  على  اطلعت  ولقد  الذكر،  الأنفة 

هناك.
نبيلة عبد المنعم داوؤود، المخطوطات العربية ومناهج   -30

تحقيقها، �س35.
المخطوط  م�سطلحات  معجم  وطــوبــي،  بنين  اأحــمــد   -31

العربي، �س93.
المخطوط  م�سطلحات  معجم  وطــوبــي،  بنين  اأحــمــد   -32

العربي، �س201.
الن�سو�س  توثيق  الــقــادر،  عبد  بن  عبداهلل  بن  موفق   -33

و�سبطها عند المحدثين، �س142.
ينظر: برج�سترا�سر، اأ�سول نقد الن�سو�س، �س42-43؛   -34
المخطوطات،  تحقيق  قواعد  المنجد،  الدين  �سالح 

�س10.
برج�سترا�سر، اأ�سول نقد الن�سو�س، �س43.  -35

ومناهج  العربية  المخطوطات  المنعم،  عبد  نبيلة   -36
تحقيقها، �س32.

ب�سار عواد معروف، �سبط الن�س والتعليق عليه، �س11.  -37
نبيلة عبد المنعم، مرجع �سابق، �س32.  -38

القفطي، المحمدون من ال�سعراء، �س48.  -39
علي جواد طاهر، فوات المحققين، �س17.  -40

المرجع نف�سه، �س48.  -41
العربي،  المخطوط  م�سطلحات  معجم  بنين،  اأحمد   -42

�س143.

في  العربي  المخطوط  في  التوثيق  اأنماط  الم�سوخي،   -43
القرن التا�سع الهجري، �س65.

ينظر: المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات، �س17.  -44
دياب، تحقيق التراث العربي، �س262.  -45

المنهج  بين  الن�سو�س  تحقيق  النعيمي،  �سعيد  ح�سام   -46
والجتهاد، �س46.

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�س، �س72.  -47
موفق بن عبداهلل، توثيق الن�سو�س و�سبطها، �س128.  -48

دياب، تحقيق التراث العربي، �س265.  -49
عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�س، �س72.  -50

النواوي،  تقريب  �سرح  في  ــراوي  ال تدريب  ال�سيوطي،   -51
.68/2

الع�سكري، ت�سحيفات المحدثين، �س71.  -52
الجوزي، اأخبار الحمقى والمغفلين، �س82.  -53

القلعجي، معجم لغة الفقهاء، �س123.  -54
الراغب الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القران، �س228 ؛   -55

المناوي، التعاريف، �س163.
البقرة: 75.  -56
الن�ساء: 46.  -57

الزهري، تهذيب اللغة، 99/2.  -58

الجرجاني، التعريفات، �س75.  -59
ثين، 39/1. الع�سكري، ت�سحيفات المحدِّ  -60

ابن �سيده، المخ�س�س، 8/4.  -61
الكبير،  ال�سرح  غريب  في  المنير  الم�سباح  الفيومي،   -62

.334/1
الراغب الأ�سفهاني، مفردات األفاظ القران، �س476.  -63

الجرجاني، التعريفات، �س82.  -64
الرواية،  علم  في  الهداية  �سرح  في  الغاية  ال�سخاوي،   -65

ِثين، 39/1. �س222 ؛ الع�سكري، ت�سحيفات المحدِّ
حجر،  ابن  نخبة  �سرح  في  والــدرر  اليواقيت  المناوي،   -66

.106/2
المناوي، اليواقيت والدرر، 107/2.  -67

هارون، تحقيق الن�سو�س، �س61.  -68
في  الفكر  ُنخبة  يح  تو�سِ في  الناَّظر  ُنزهة  حجر،  ابــن   -69

م�سطلح اأَهل الأثر، �س 115.
المو�سوعة الفقهية الكويتية، 198/10.  -70

كبار  من  الكناني،  الدوؤلي  �سفيان  بن  عمرو  بن  ظالم   -71
كان   ، علي  عهد  في  الب�سرة  اإمــارة  ولي  التابعين، 
النحو  علم  اأ�ــســول  و�سع  من  اأول  وهــو  �ساعرا،  فقيها 
باإ�سارة من اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب، واأول من 
69هـ. �سنة  بالب�سرة  توفي  ال�سريف،  الم�سحف  نقط 
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 ،37-33 الب�سريين  النحويين  اأخبار  ترجمته:  ينظر 
واأنباه الرواة 39/1-58، والإ�سابة 232/2.
ال�سيوطي، �سبب و�سع علم العربية، �س34.  -72

نور الدين عتر، نهج النقد في علوم الحديث، �س444.  -73
المرجع نف�سه، �س446.  -74

ابن حجر، نزهة النظر، 115.  -75
عتر، مرجع �سابق، �س445.  -76

الت�سحيف،  حــدوث  على  التنبيه  ال�سفهاني،  حمزة   -77
�س27.

الم�سدر نف�سه، �س27.  -78
هالل ناجي، محا�سرات في تحقيق الن�سو�س، �س85.  -79

ِثين، �س24. الع�سكري، ت�سحيفات المحدِّ  -80
الم�سدر نف�سه، 7/1.  -81

ال�سهرزوري، مقدمة ابن ال�سالح، �س120.  -82
برج�سترا�سر، اأ�سول نقد الن�سو�س، �س81-80.  -83

المرجع نف�سه، �س 82.  -84

المرجع نف�سه، �س 83.  -85
ب�سار عواد، في تحقيق الن�س، �س474.  -86

هالل ناجي، محا�سرات في تحقيق الن�سو�س، �س85.  -87
ابن العبري، تاريخ مخت�سر الدول، �س176.  -88

جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإ�سالمي، 46/3.  -89
الجاحظ، الحيوان، 79/1.  -90

لال�ستزادة عن ها المو�سوع ينظر: عبد ال�سالم هارون،   -91
تحقيق الن�سو�س، �س 60-48.

نبيلة عبد المنعم، المخطوطات العربية، 33.  -92
�سبط الن�س والتعليق عليه، �س12.  -93

الغرياني، تحقيق ن�سو�س التراث في القديم والحديث،   -94
�س94.

المرجع نف�سه، �س94.  -95
القفطي، النحمدون من ال�سعراء، �س161.  -96

الطاهر، فوات المحققين، �س23.  -97
و�سبطها،  الــنــ�ــســو�ــس  تــوثــيــق  اهلل،  عــبــد  ــن  ب مــوفــق   -98
�س143؛�سالح الأ�ستر، األوان من الت�سحيف والتحريف، 

�س22.
الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، �س106  -99

الأ�ستر، األوان من الت�سحيف والتحريف، �س28.  -100
اخبار الم�ستفيد، ابن الحنبلي، �س 6.  -101

عبد ال�سالم هارون، تحقيق الن�سو�س، �س67.  -102

يا�سين،  اآل  ح�سن  محمد  بتحقيق  مرتين  محقًقا  ن�سر   -103
ومحمد ا�سعد طل�س في دم�سق �سنة 1968م.

كتاب �سغير مفقود نقل منه ال�سفدي من كتابه ت�سحيح   -104
الت�سحيف.

يا�سين،  اآل  ح�سن  محمد  بتحقيق  مرتين  محقًقا  ن�سر   -105
ومحمد ا�سعد طل�س في دم�سق �سنة 1968م.

ن�سر الق�سم الأول منه في القاهرة �سنة 1967م بتحقيق   -106
المنقو�س  كتاب  مع  الراجكوتي  الميمني  العزيز  عبد 
والممدود للفراء، ثم ن�سر الق�سم الثاني في بغداد �سنة 

1991م بتحقيق د.خليل ابراهيم عطية.
حققه د. محمود ميرة، وطبع في القاهرة �سنة 1982م.  -107

�سنة  الــقــاهــرة  فــي  وطــبــع  اأحــمــد،  العزيز  عبد  حققه   -108
1963م.
مفقود.  -109

حققته �سكينة ال�سهابي، وطبع في دم�سق �سنة 1985م.  -110
مفقود.  -111
مفقود.  -112

�سنة  عمان  في  وطبع  الــبــواب،  ح�سين  د.علي  حققه:   -113
1988م.

حققه د. ر�سيد عبد الرحمن العبيدي، وطبع في بغداد   -114
�سنة 1980م في مجلة المورد.

مخطوط بالإ�سكندرية برقم 2208.  -115

قائمة الم�سادر والمراجع
اأوًل: الم�صادر

القران الكريم
ابن حجر: اأحمد بن علي الَع�ْسقالني )ت852ه�(:

اأَهل  في م�سطلح  الفكر  ُنخبة  يح  تو�سِ في  الناَّظر  ُنزهة   .1
الأثر، تحقيق: د. عبد اهلل بن �سيف اهلل الرحيلي، ط2، 

)المدينة المنورة/2008م(.
ابن الحنبلي: ر�سي الدين محمد بن ابراهيم )ت71)ه�(:

درا�ــســة  الــولــيــد،  بــن  خــالــد  بــاخــبــار  الم�ستفيد  اخــبــار   .2
وتحقيق: د.رائد امير عبداهلل، ط1، دار الكتب العلمية، 

)بيروت/2012م(.
ال�سبيلي  محمد  بن  اإ�سماعيل  الوليد  اأب��و  غنمة,  راأ���ض  اب��ن 

)ت)62ه�(:
اأمير  د.رائـــد  تحقيق:  الــزهــر،  ومنابت  الـــدرر  مناقل   .3
عبداهلل ود.خالد عبد الجبار �سيت، ط1، مركز البحوث 

والدرا�سات الإ�سالمية، )بغداد/2008م(.
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اللغوي  النحوي  اإ�سماعيل  بن  علي  الح�سن  اأب��و  �سيده:  ابن 
الأندل�سي )ت8))ه�(:

دار  ط1،  جفال،  اإبراهيم  خليل  تحقيق:  المخ�س�س،   .4
اإحياء التراث العربي، )بيروت/1996م(.

الملطي  اأه��رون  بن  غوريغوريو�ض  الفرج  اأب��و  العبري:  اب��ن 
)ت1286م(:

�سالحاني  اأنطون  الأب  �سححه  الدول،  مخت�سر  تاريخ   .5
الي�سوعي، ط2، دار الرائد اللبناني، )بيروت /1983م(.

اب���ن م��ن��ظ��ور: ج��م��ال ال���دي���ن م��ح��م��د ب���ن م��ك��رم الإف��ري��ق��ي 
الم�سري)ت711 ه�(: 

ل�سان العرب، ط1، دار �سادر، )بيروت/1990م(.  .6
الأزهري: اأبو من�سور محمد بن اأحمد)ت70)ه�(:
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)القاهرة/1945(.
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عبد  د.  تحقيق:  القامو�س،  جواهر  من  العرو�س  تــاج   .14
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مات الق�شم الأوَّل: مقدِّ
: مقدمة: لاً اأوَّ

الم على النِّبي المبعوث رحمًة للعاَلمين. اأما بعد: الة وال�سَّ الحمد هلل ربِّ العالمين, وال�سَّ

الغافلين عن قبح اختالف  »تذكرة  ب�  اأن, مو�سوم  ال�سَّ الحجم, عظيم  فهذا تحقيٌق لمخطوط �سغير 
القرن  اأوا�سط  في  الغربيِّ  ودان  بال�سُّ الإ�سالم  دولة  �ض  موؤ�سِّ الفوتي  �سعيد  بن  عمر  يخ  لل�سَّ الموؤمنين«, 
عيمين  الزَّ بين  ن�سب  الذي  للخالف  المخطوط في معالجته  ية هذا  اأهمِّ تنبع  الميالدي.  ع�سر  التا�سع 
د  يهدِّ كاد  خالًفا  الكانمي,  الأمين  محمد  يخ  وال�سَّ فوديو,  دان  عثمان  بن  محمد  ال�سلطان  الم�سلَمين: 
الم�سلمين وباإ�سعاف �سوكتهم؛  اآنذاك, وُينذر بذهاب ريح  الأو�سط  ودان  ال�سُّ الإ�سالميَّ بمنطقة  الوجود 
يخ  ال�سَّ هه  وجَّ منظومة  ن  ت�سمَّ الذي  المخطوط  هذا  ف��اإنَّ  لذلك,  الم�سلَّحة؛  المواجهة  اإلى  و�سل  ��ه  لأنَّ
اإيَّاهما  وتذكيره  لهما,  عتابه  في  محايٍد  ج��ّد  وك��ان  بينهما,  لح  لل�سُّ العاِلَمين  عيَمين  الزَّ اإل��ى  الفوتي 
وو�سعت  م�سعاه,  في  الفوتي  ال�سيخ  فنجح  التَّوفيق؛  له  اهلل  كتب  قد   , الإ�سالميِّ ف  ال�سَّ وح��دة  باأهميَّة 
على  فيه  ي�سكره  الفوتي  اإلى  �سكر  الكانمي خطاب  ��ه  ووجَّ لح,  ال�سُّ اإلى  عيمان  الزَّ وب��ادر  اأوزاره��ا,  الحرب 
د مع الزَّمن؛ اإذ ي�سهد المجتمع الم�سلم -مع  يبة)1(. هكذا, فاإنَّ اأهميَّة هذا المخطوط تتجدَّ مبادرته الطَّ
الأ�سف- خالفاٍت ونزاعاٍت داخليَّة كثيرة دون اأن تكون هناك بوادر ونوايا ح�سنة لحلِّ تلك النِّزعات, واإذا 
ما ا�ست�سحبنا التُّهم الجاهزة �سدَّ الم�سلمين؛ بو�سفهم م�سدر النِّزاعات في وقتنا الحا�سر, فاإنَّ اأمثال 

هذه الأعمال َل�سهادات تاريخيَّة قويَّة في ن�سف تلك التُّهم المل�سقة بالم�سلمين.

اإ�سافًة اإلى ذلك, فاإنَّ هذا المخطوط يعدُّ وثيقة تاريخيَّة تركها �ساحبها كلمًة باقيًة في عقبه؛ لتفنيد 
عن  �سلبيَّة  �سورًة  ر�سموا  ن  ممَّ المن�سفين,  غير  والموؤرِّخين  الم�ستعمرين,  مناوئيه  مزاعم  من  كثيٍر 
يخ عمر تال: النَّبي  يخ وعن حركته الجهاديَّة, ويكفينا عنوان كتاب م�ستفزٍّ في هذا المقام, وهو: »ال�سَّ ال�سَّ
الم�سلَّح«)2(, ودعم هذا العنوان بغالٍف عليه ر�سم �سيخ بجبَّة وا�سعة, ولحية كثيفة, ووجٍه مخيف للغاية, 
وبيده �ُسبحة طويلة وبندقيَّة! اإنَّ هذا المخطوط يعطينا �سورًة اأخرى عن �ساحبه, خالًفا لما ُر�سم عنه, 

بل اإنَّه يعطينا مفاتيح وحلوًل لخالفاتنا الحا�سرة.

(1) A.O.F., Dakar 15G79, no.85. See: Hunwick, John. Arabic Literature of Africa, Vol.4, p221.
(2) Cheick Oumar Tall: Le Prophete arme, Emile Ducouray et Ibrahima Baba Kake, (Paris : CLE, 1975).
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اظم: 1_ الم�ؤلِّف النَّ
وري الِكِدوي، ولد ببلدة حلوار بمنطقة  يخ عمر بن �سعيد بن عثمان بن مختار بن علي الفوتي الطُّ هو ال�ساَّ
م�سهورة  علمياَّة  وع�سيرة  اأ�سرة  من  وهو  1210هـــ/1794م(،  )عام  نحو  الحالية  نغال  ال�سِّ جنوبياَّ  فوتا-ُتورو 
يخ الأمين �ساكو الذي ُو�سف باأنه كان حاذًقا  بالمنطقة، در�س على والده وعلى اإخوته الكبار، وزوج اأخته ال�ساَّ
ة المنت�سرة اآنذاك بمنطقة  ة باأناَّه در�س في المحا�سر العلمياَّ في علم الناَّحو والعربياَّة، وتفيد الم�سادر التاَّاريخياَّ
فوتا-ُتورو، ومن ثماَّ خرج منذ �سنِّ الخام�س ع�سرة اإلى محا�سر فوتا-جالوْن في اأق�سى الجنوب الغربيِّ من 
بالد غرب اأفريقيا، ومن اأ�ساتذته هناك ال�سيخ عبد الكريم الناقل، ولم يطل به العهد هناك اأْن اأ�سبح معلًِّما، 

مقرًئا.
2_ رحلته للحج:

منها  اأفاد  رحلة  وهي  عاًما،  وعمره حوالي )31(  الحِج،  لرحلة  الفوتي  في حوالي عام )1825م( خرج 
ودان الغربي في  ة اآنذاك على امتداد طريق الحجِّ المخترقة لبالد ال�سُّ الفوتي كثيًرا بزيارته للحوا�سر العلمياَّ

كوتو... ووقف -عن كثب- على كثيٍر من اأحوال الم�سلمين بالمنطقة. بوبو ُجول�ُسو، وفي كُبوْنغ، و�سُ
ى  اأداَّ اأن  بعد  ة  مكاَّ وفي  فيها،  والثاَّقافيِّ  العلميِّ  الجوِّ  واأفاد من  الأزهر،  علماء  بكثيٍر من  التقى  في م�سر 
، اجتمع باأ�ستاذه اأحمد الغالي، اأحد تالمذة اأحمد التِّيجاني، فتتلمذ عليه وعلى عدد من علماء  فري�سة الحجِّ

ها اإجازة �سيخ الغالي له. ة، كان اأهمُّ الحرَمين لمدة ثالث �سنوات، وح�سل على اإجازاٍت عداَّ
ودان، ونزل ب�سكوتو ومكث بها �سبع �سنين )1831-1837م(،  بعد الحج، عاد ال�سيخ الفوتي اإلى بالد ال�سُّ
ة، �سارك ال�سيخ الفوتي في مجريات الحكم فيها، وفي قيادة  وكانت الخالفة الإ�سالمياَّة ب�سكوتو اآنذاك فتياَّ
الجيو�س المجاهدة، كانت تلك الفترة اأخ�سب فترات حياته في تكوينه واإعداده القيادي، وتوثيق العالقات 
بللو، غادر  لطان  ال�سُّ وبوفاة  بناته،  اإحدى  جه  وزواَّ بللو  لطان  ال�سُّ اإليه  فاأ�سهر  وبين �سكوتو،  بينه  ة  الجتماعياَّ

يخ الفوتي �سكوتو اإلى م�سقط راأ�سه بفوتاتورو. ال�ساَّ
ة: ولة الإ�سالميَّ 3_ دع�ته وجهاده وتاأ�سي�سه الدَّ

بتلك  الفوتي  ومكث  ا،  اأر�سً ومنحه  بَكر،  الإمام  اأميرها  وفادته  فاأكرم  فوتاجالون،  بمنطقة  يخ  ال�ساَّ نزل 
عوة والتاَّدري�س وتكوين الأتباع، وهي الفترة التي األاَّف فيها الكثير من كُتبه،  المنطقة حوالي ع�سر �سنوات للداَّ
رو�س في  ة«، اإ�سارة اإلى الألواح التي تكتب عليها الدُّ ي الألواح الخ�سبياَّ ة بامتياز، ُعرفت بـ«�ِسنِّ وكانت فترة علمياَّ

المح�سر العلمي)1(.
ين وفي عام  عماء الوثنيِّ ا�س اإليه؛ �ساءت عالقاته بالزُّ يخ الفوتي، وكثرة اأتباعه، وهجرة الناَّ بظهور اأمر ال�ساَّ
ُتوكولور،  ة التي ُعرفت بمملكة  �س دولته الإ�سالمياَّ اأ�ساَّ اإلى منطقة دنغراي، وبها  )1849م(، هاجر مع طلبته 
الفوتي وزعماء مملكة  ال�سيخ  بين  اآنذاك. وقعت حروٌب كثيرة  الغربي  ودان  ال�سُّ اأكبر مملكة بمنطقة  وكانت 
(1) John H. Hanson, "Islam, Migration and the Political Economy of Meaning: Fergo Nioro from the 

Senegal River Valley, 1862-1890", The Journal of African History, Vol. 35, No. 1 (1994), p46.
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وا�ستحوذ على مملكتهم في رم�سان عام )1280هـــ/1864م(، تحالفت قوى  الوثنياَّة وغلبهم جميًعا،  �سيغو 
يخ اأحمد البكائي الكنتي، وحا�سرته فلجاأ اإلى كهف، وحين داهمته القوات، �ُسِمع دويُّ  ه بقيادة ال�ساَّ كثيرة �سداَّ

يخ ول لمن كان معه هناك اأثٌر بعد ذلك)1(. انفجار كبير، ولم ُير لل�ساَّ
ة: 4_ اآثاره العلميَّ

ة في التاَّ�سوُّف وتزكية  يخ الفوتي موؤلاَّفات كثيرة من ُكُتب ور�سائل ق�سيرة، واأ�سعار ومنظومات تربوياَّ لل�ساَّ
ف�س، وتعليمياَّة كثيرة، ومعظم نتاجه العلمي اأ�سعار، من ُكتبه: الناَّ

حيم على نحور حزب الرجيم، اأكمله في رم�سان )1261هـ/1845م(.  رماح حزب الراَّ
كتاب �سيف الحق اأو: بيان ما وقع بيننا وبين اأمير ما�سنة اأحمد بن اأحمد بن ال�سيخ اأحمد بن محمد لوبو.
ق من الدعاة اإلى اهلل اأو: فيما يجب على الداعي اإلى اهلل من الراعي والرعياَّة. المقا�سد ال�سنية لكل موفاَّ

هداية المذنبين اإلى كيفية الخال�س من حقوق اهلل وحقوق العباد اأجمعين.
ودان، والعالقة بين »دار الإ�سالم«، و»دار  ال�سُّ وفي هذه الكتب تنظير لمفهوم الهجرة ووجوبها في بالد 
عوة، وما اإليها  الكفر«، واأحوال الم�سلمين فيها، والق�سايا المتعلقة بالجهاد واأحكام الولء والبراء، وفقه الداَّ

ودان الغربي اآنذاك. وازل التي كانت ببالد ال�سُّ من الناَّ
عرية: من منظوماته ودواوينه ال�ساَّ

اأرجوزة في العقائد.
في  وهي  الطالبين،  وفالح  الم�ستر�سدين  تذكرة  اأو:  البين  ذات  اإ�سالح  في  منظومة  اأو  الغافلين  تذكرة 
لة »لتذكرة  ابع من �سوال، عام )1244هـ/ 9 اأبريل 1829م(، وهي النُّ�سخة المطواَّ )206( اأبيات، اأكملها في الراَّ

الغافلين«، وبها مقدمة وتعليقات.
�سفينة ال�سعادة لأهل ال�سعف والنجادة، وهي تع�سير لديوان الق�سائد الع�سرينيات للفازازاي.

ق�سائد في المديح النبوي.

الق�شم الثاني: المخطوط
1- و�صف المخطوط:

المخطوطة  هــذه  خ�سائ�س  من  الكثير  ــاإناَّ  ف المخطوط،  من  اإلكترونياَّة  ن�سخة  اإل  نملك  ل  اأناَّنا  بما 
اأو�ساٍف  اأميًنا. عليه، نكتفي هنا بعر�س ما ا�ستْي�َسر ذكُره من  الكوديكولوجياَّة ي�سُعب ر�سُدها ر�سًدا دقيقا 

ة لهذه المخطوطة. عاماَّ
(1) Hunt, Davis Jr. (ed), Encyclopedia of African History and Culture, Vol. 4, 
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اآن لنا  "وقد  اظم، قال:  2-عنوان هذا الكتاب: ورد عنوان الكتاب في اآخر المقدمة التي و�سعها الناَّ
يناها تذكرة الغافلين عن قبح اختالف  روع في المنظومة التي و�سعناها لأجل هذه الفتنة المذكورة، و�سماَّ ال�سُّ
ا: »منظومة  ا: »النُّ�سح المبين في قبح اختالف الموؤمنين«، واأي�سً ]ورقة:24/7[، وُيطلق عليه اأي�سً الموؤمنين". 
م الفوتي هذه المنظومة دون اأن يجعل لها  في اإ�سالح ذات البين«، وهذه التاَّ�سمية الأخيرة، هي الأ�سل حين نظاَّ
ة لهذا الكتاب بمكتبات في اإفريقيا واأوربا)1(، كما توجد منه ن�سخة اإلكترونية  مقدمة وتعليقات. توجد ُن�سخ عداَّ

على �سبكة »اإنترنت«)2(.
لها: ب�سم  ل المخطوط: في بداية هذه المخطوطة خرٌم للنِّ�سف الأخير لحوالي اأربعة اأ�سطر، واأواَّ 3- اأوَّ

ا اأبيات المنظومة فاإناَّها تفتتح بقوله: اهلل الرحمن الرحيم �سلى اهلل )خرم( و�سلماَّ )خرم(، اأماَّ

��������������ه ال��������ف��������وت��������يُّ ُع�����م�����ر ال�������������َك�������������ِدِوي ب��������ن �����س����ع����ي����د م��������ا اف�������َت�������َخ�������ْروق��������������ال ب������ا�������س������م ربِّ

]ورقة:24/7[
الم على  الة وال�ساَّ 4- خاتمة المخطوط: اختتم الكتاب بقوله: »الحمد هلل على التاَّمام والكمال، وال�ساَّ
الم على خير خلقه. الحمد  الة وال�ساَّ من ُجعل ختام الأنبياء، وله ح�سن الختام. تمت. الحمد هلل وعونه وال�ساَّ

هلل رب العالمين. اآمين«. ]ورقة:24/24[، ويبدو اأناَّ الحمدلة الأخيرة من الّنا�سخ.
جز، وا�ستخدم فيها فناَّ التاَّطريز  يخ الفوتي هذه المنظومة في �سعر الراَّ )- فنُّ المخطوط: نظم ال�ساَّ
ن الحروف الأولى منها عبارًة اأو كلمة اأو ا�سم الممدوح اإذا كانت  وهو بناء الق�سيدة على اأبيات متتالية، تكوِّ
نات البديعياَّة)3(، وكما ذكر الموؤلِّف، فاإناَّه قد بنى هذه المنظومة على تطريز  ق�سيدة مدحياَّة، وهو من المح�سِّ
وبلغت  الم�سالحة،  اآية  لأناَّها هي  المنظومة؛  مو�سوع  ا  فنا�سب ذلك جدًّ والعا�سرة،  التاَّا�سعة  الحجرات  اآيتي 

اأبياتها )197( بيًتا.
لم  واأناَّه  حراء،  بال�ساَّ الق�سيدة وهو ما�ٍس  باأناَّه قد نظم هذه  ح  الموؤلِّف قد �سراَّ لئن كان  6- مراجعه: 
التي  – وهي  بها  الملحقة  النُّ�سو�س  ــا  واأماَّ فح�سب،  المنظومة  يخ�سُّ  ذلك  فاإناَّ  نظمها،  وقت  كتاًبا  يطالع 

اأ�سافها فيما بعد- فاإناَّه قد رجع في ذلك اإلى م�سادر كثيرة، من ذلك:
• حاح وما دونها.	 بوي، وت�سمل كتب ال�سِّ كتب الحديث الناَّ
• كتب التاَّف�سير، كالجاللين، والبغوي.	

(1) Kaolack 94; Niamey 214; 2035; Paris (Bibliotheque Nationale) 5708, ff, 128r- 137v, 6101, ff 207v-208, 
(inc), Kaolak, 94; Sokoto (SHB), 866. London, Co. 267-324, 536.

 30 رم�سان، 1295هـ/  بالثامن من  موؤرخة  بليدن(،  )اإدوارد   الكريم   عبد  للمختار  كتبت  �سيراليون،  فريتاون  بمكتبة  ن�سخة   
.John Hunwick, ALA, 221 :اأكتوبر 1873م. ينظر

(2) http://hdl.loc.gov/loc.amed/aftmh.tam026, Kitab tadhkirat al-ghafilin ‹an qubhi ikhtilaf al-mu›minin - 
aww al-nasuh al-mubin qubhi ikhtilaf al-mu›minin (A reminder to those who ignore religion). CALL 
NUMBER (tam 26), Mamma Haidara Commemorative Library, DIGITAL ID (aftmh tam026).

)3( مجدي وهبة، وكامل المهند�س. معجم الم�سطلحات العربية في اللغة والأدب، )بيروت: مكتبة لبنان، د.ت(، �س370-369.
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• الأخذ من هذين 	 في  اأفا�س  وقد  الغزالي،  لالإمام  الم�سبوك  التبر  وكتاب  الدين،  اإحياء علوم  كتاب 
الم�سدرين.

• كتاب ال�سراج المنير للخطيب ال�سربيني )ت977هـ/1570م(.	
• كتاب الإبريز ل�سيدي اأحمد ال�سجلما�سي )ت1156هـ(.	

م،  يعمِّ نادرة  موا�سع  وفي  الموا�سع،  في معظم  ة على م�سادره  تاماَّ باأمانة  ين�سُّ  اأناَّه  اإلى  الإ�سارة  تجدر 
رين، قال بع�س العلماء. فيقول مثاًل: قال بع�س المف�سِّ

7- و�صٌف �صكلي:
وعدد  ورقــة،   )24( المخطوطة  هذه  ورقــات  مجموع  والأ�سُطر:  فحات  ال�ساَّ وعدد  حجمها  الورقات:  اأ- 
الأ�سُطر متفاوٌت بين ورقة واأخرى وهو بمتو�سط ع�سرين �سطًرا، وعدد الكلمات في ال�سطر الواحد غير 
كل، وهي في عمودين لكن الفراغ الفا�سل بين  ر وم�سبوطة بال�ساَّ ا. الأبيات مكتوبٌة ب�سكٍل مكباَّ من�سبط اأي�سً

العمودين غير منتظم ي�سيق حيًنا ويتاَّ�سع حيًنا اآخر.
ا في  ب- خوارج النَّ�ض )الهوام�ض(: و�سعت ن�سو�س الحوا�سي بخط اأ�سغر حجًما من خط المتن، رفيعة جدًّ
د، فهي: اأفقياَّة، طولياَّة، عر�سياَّة، في اأعلى الورقة، وفي  ا�سخ باتِّجاه موحاَّ معظم الورقات، ولم يلتزم فيها الناَّ
اأ�سفلها، وفي الأيمن، والأي�سر كيفما اتِّفق في جميع اتِّجاهات الورقة، وقد ملئت بها الورقة ملًئا كاماًل. 
وهذه نتيجة لغالء الأوراق والمخطوطات باإفريقيا؛ حيث يحر�س النُّ�ساخ على ا�ستخدام جميع الفراغات 

الممكنة على الورقة.
فاإناَّه ي�سع  انتقل من ورقة لأخرى  اإذا  ا�سخ  الناَّ اأناَّ  نهاية كلِّ ورقة، بمعنى  ُو�سعت تعقيبات في  التَّعقيبة:  ج- 
التاَّعقيبة، اأما في حال النتقال من �سفحة لأخرى؛ اأي عندما يكتب على ظهر الورقة فاإناَّه ل ي�سع تعقيبة؛ 

وجياَّة تحمل تعقيبات. فحات الزاَّ لذلك فاإناَّ جميع ال�ساَّ
خ�س المكتوب له. �سخ اأو ال�ساَّ ر بهذه المخطوطة تاريخ الناَّ َحْرُد المتن: لم يتوفاَّ د- 

حراوي، لكن  ال�ساَّ بالخط  ُيعرف  اأو ما  وداني: الخطُّ )مغربي( �سودانيٌّ تمبكتي  ال�سُّ ه�- نوع الخط: الخطُّ 
طرٍف  مع  نازلًة  اء  الراَّ �سكل  بين  كالجمع  البورُنوي)1(،  ال�سوداني  الخطِّ  الخطِّ   �سمات  بع�س  عليه  تبدو 
ا�سخ هو الموؤلِّف نف�سه؛ ل�ُسكناه  ن اأناَّ الناَّ �ساعٍد )تمبكتي(، و�سكلها كاأناَّها األف نازلة )بورُنوي(، ويغلب الظاَّ

بمنطقة بورنو وتاأثُّره بالخطِّ هناك.
زخارف ور�سومات: لم توجد بهذه المخطوطة اأياَّة زخرفة؛ وذلك نتيجة لما �سبقت الإ�سارة اإليه من حر�س  و- 

ا�سخ على ا�ستغالل جميع الفراغات الممكنة على الورقة؛ نظًرا لغالئها.  الناَّ
نع م�ستح�سر  المدادات والألوان: لون المداد في هذه المخطوطة ُبنيٌّ فاتح، ويبدو اأناَّه مداٌد محليُّ ال�سُّ ز- 

(1) D. H. Bivar, African Language Review: The Arabic Calligraphy of West Africa, p3-5, 1968.
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ل في كلِّ بيت قد ُكتب بلون مختلف  اظم، فاإناَّ الحرف الأواَّ من عروق الأ�سجار وق�سورها، وكما اأ�سار اإليه الناَّ
رز به من اآية الحجرات الكريمة. )يبدو اأناَّه الأحمر(؛ حتاَّى يتاَّ�سح الحرف المطاَّ

ة: 8- ملحوظات عامَّ
• ا؛ لأنه ي�سرد الأقوال �سرًدا، ول يتخلاَّلها تعليق منه اإل نادًرا.	 ة قليلٌة جدًّ اظم الإن�سائياَّ ن�سو�س الناَّ
• اأمثلتها: 	 ومن  ودان،  ال�سُّ بالد  في مخطوطات  �سائعة  وتلك ظاهرة  العثماني،  �سم  بالراَّ ر  متاأثِّ ا�سخ  الناَّ

 ، (، مومنون )موؤمنون(، وعدم التفريق بين الألف وهمزة القطع، مثل: اناَّ ت�سهيل الهمزات: ليال )لَئالاَّ
امير، الى، انا، ا�سالم، امام... وعدم تنقيط الياء الممدودة )فى(، والنون )من(، وعدم اإثبات األف 
المدِّ في معظم الكلمات، مثل: تعلى )تعالى(، طائفتىن )طائفتان(، ير�سول اهلل )يا ر�سول اهلل(، 

واإثباتها في بع�س الكلمات التي ُي�ستح�سن حذفها فيها: لِكن )لكن(، ذالك )ذلك(.
• اظم )اإن لم يكن هو نف�سه 	 اهر اأناَّ هذه النُّ�سخة من النُّ�سخ الأولى التي ُكِتبت في حياة الموؤلِّف الناَّ الظاَّ

كاتبها(؛ اإذ لم ُي�سبق ا�سم الموؤلِّف ب�سيء من عبارات التاَّفخيم والتاَّبجيل، واإناَّما قال: "يقول الفقير 
م عليه. اإلى اهلل عمر بن �سعيد الفوتي" ]ورقة:24/1[. كما لم يذكر بعد ا�سمه �سيء من التاَّرحُّ

9- منهجيَّة التَّحقيق
لقد �سار تحقيق هذه المنظومة على منهجياَّة يمكن تحديد خطواتها على الناَّحو الآتي:

ة الحديثة المعروفة.. 1 باع القواعد الإمالئياَّ ن�سخ ن�سو�س المنظومة من النُّ�سخة المخطوطة باتِّ
مراجعة الناَّ�س المطبوع ومقابلته بالناَّ�س الأ�سل.. 2
تحقيق النُّ�سو�س والأقوال التي اقتب�سها الموؤلِّف من م�سادرها ما اأمكن اإلى ذلك �سبيال.. 3
اإلى . 4 الورقة م�ساًفا  ترتيب  اإلى  بالإ�سارة  ق، وذلك  المحقاَّ الناَّ�س  الأ�سلياَّة داخل  للورقات  اأرقام  و�سع 

العدد الإجمالي للورقات، مثال: ]ورقة:24/1[.
التاَّعليق باإيجاٍز على بع�س الموا�سع في المتن، كتو�سيح كلمة، و�سرح اإ�سارة.. 5
والأعالم، . 6 بوياَّة،  الناَّ والأحاديث  القراآنياَّة،  الآيات  وي�سمل:  الكتاب  اآخر  للن�س  مو�سح  اف  ك�ساَّ و�سع 

والأمكنة الواردة في الناَّ�س.
بوياَّة تخريًجا مخت�سًرا.. 7 ة والأحاديث الناَّ تخريج الآيات القراآنياَّ
بو�سع . 8 واكتفينا  م�سهورة،  لأناَّها  المتن؛  في  المذكورة  والأماكن  بالأعالم  للتاَّعريف  حاجة  ثمة  نر  لم 

الأ�سماء الكاملة لبع�سهم و�سنة الوفاة.
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10- الملحق: ك�صافات
ور(. اأ- ك�صاف الآيات القراآنيَّة )بترتيب ال�صُّ

�سالآي�����������������ة
184چ  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳڳ   ں   چ )البقرة: 206(. 

193چ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     مت   چ )البقرة: 286(.

180چ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ      ک     چ )اآل عمران: 73(

181چ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ۀ   چ )اآل عمران: 104(.

182چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڃ  چ )اآل عمران: 110(.

180چ  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ    ی   چ )الن�ساء: 85(.

180چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ      ڤ     چ )الن�ساء: 114(.

182چ    ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ      ی   چ )المائدة: 2(.

چ   چ   چ    چ   ڃ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     چ، )المائدة: 79-78(.

182-181

182چ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڃ  چ )الأعراف: 165(. 

193چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ   ی  چ )الأنفال: 25(.

181چ  ک  گ  گ   گ  گڳ   ھ  چ )التوبة: 71(. 

180چ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ )النحل:8(.

195چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ  چ )النور: 12(.

192چ    ې   ى  ى  ائ  ائ  ېئ  چ )لقمان: 17(. 

192چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڦ  چ )الحجرات: 6(.

192چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ۈ  چ )الحجرات: 9(.

192چ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڄ  چ )الحجرات: 12(.

180چ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ    ی     چ )الحديد: 17(.

191چ  ۉ  ۉ  ې   ې     چ )القلم: 11(. 
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والآثار ة  بويَّ النَّ الأحاديث  ب – ك�صاف 
�سطرف الحديث

يزورون الأمراء..." الذين  تعالى  اهلل  اإلى  القراء  198"اأبغ�س 

ره...". �ساق اإليه َمْن يذكِّ خيًرا،  بالعبد  اهلل  اأراد  184"اإذا 

ب�سيَفْيهما...".  الم�سلمان  التقى  194"اإذا 

الم يا ظالم..." تقول للظاَّ اأن  تهاُب  تي  اأماَّ راأيَت  183"اإذا 

تي رجٌل قام اإلى اإماٍم جائٍر...".  �ُسَهداء اأماَّ 183"اأف�سُل 

الة" دقة وال�ساَّ َل من درَجة ال�سيام وال�ساَّ ْف�سَ اأُْخِبركم ِباأَ 180"األ 

الناَّ�سيحة. قلنا ِلَمْن يا ر�سول اهلل؟ ...". ين  183"الدِّ

�سل على عباد اهلل..."  198"العلماء اأُمناُء الرُّ

نائمٌة لعن اهلل من اأيقظها...". 194"الفتنة 

ا...". ه بع�سً ي�سدُّ بع�سُ كالُبنيان،  للموؤمن  195"الموؤمن 

ميمة..."،  اوؤون بالناَّ اللاَّمازون الم�ساَّ ازون  192"الهماَّ

ليتكلاَّم بالكلمة ل يلقي بها باًل...". جل  الراَّ 184"اإناَّ  

الم...".  اإذا راأوا الظاَّ ا�س  الناَّ 182"اإن 

دخل الناَّق�ُس على بني اإ�سرائيل..." ما  ل  اأواَّ 182"اإن 

حمن..."  اآدم بين اإ�سبَعين من اأ�سابع الراَّ بني  قلوب  180"اإن 

هداء على اهلل اأكرُم؟...".  ال�سُّ 183"اأيُّ 

اأهُل قرية فيها ثمانية ع�َسَر األًفا..." َب  183"ُعذِّ

194"ُكفاَّ يديك ول�ساَنك وادُخْل داَرك...".

وَلَتنهوُّن عن المنكر...".  بالمعروف  ن  لتاأُمرُّ واهلل  182"كالاَّ 

جل يوم القيامة...". جل ليتعلاَُّق بالراَّ الراَّ اأناَّ  ن�سمع  ا  183"ُكناَّ

183"ل تزاُل ل اإله اإلاَّ اهلل تنفع َمن قالها...".
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�سطرف الحديث
تكلاَّم به...".  اإلاَّ  حقٌّ  فيه  مقاًما  �سهد  لمرٍئ  ينبغي  183"ل 

ا". الح فلي�س مناَّ ال�سِّ علينا  حمل  194"من 

ره بيده" فليغيِّ منكرا  منكم  راأى  182"َمْن 
الوْجَهين...". ذو  النا�س  �سرِّ  192"ِمْن 

ُمُروا بالمعروف واْنَهْوا عن المنكر...". ا�س  الناَّ اأيُّها  182-183"يا 

ج – ك�صاف الأعالم
�سالَعَلم

ا�ٍس )عبد اهلل بن عبا�س، ترجمان القراآن، ت68هـ(. 187ابن عباَّ

199-194-ابن م�سعود )ت32هـ(.
180

182اأبو داوود )�سليمان بن الأ�سعث، ت275هـ(.

198اأبو ذر )جندب بن جنادة الغفاري، ت32هـ(.

183-184اأبو هريرة )عبد الرحمن بن �سخر الدو�سي، ت59هـ(.

180اأبي الدرداء )عمير بن زيد الأن�ساري، ت32(.

اح )عامر بن عبد اهلل، ت18هـ(. 183اأبي عبيدة بن الجراَّ

ٍد )الح�سن بن علي بن اأبي طالب، ت50هـ(. 197اأبي محماَّ

184الأ�سنوي )عبد الرحيم بن الح�سن بن علي ال�سافعي، ت772هـ(.

183الأ�سبهاني )اأبو محمد بن عبد الرحيم الأ�سدي، ت296هـ(.

183اأن�س )بن مالك، ت93(.

199الأوزاعيُّ )الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، ت157هـ(.

185الأْو�ِس )قبيلة بالمدينة(.

192البخاري )محمد بن اإ�سماعيل، ت256هـ(.
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�سالَعَلم
184بهلول المجنون )اأبو وهيب بهلول بن عمرو الكوفي، ت190هـ(.

198حذيفة )بن اليمان بن جار، ت36هـ(.

185الَخْزَرْج )قبيلة بالمدينة(.

183رزين )اأبو الح�سن بن معاوية بن عمار الأندل�سي(.

190�سا�س بن قي�س )�سا�س اليهودي(

193�سعيد بن جبير )الأ�سدي، ت95هـ(.

198�سلمة )بن الأكوع، ت74هـ(.

187 ، 167�سيدي اأحمد بن المبارك ال�سجلما�سي المالكي

199ال�سحاك )اأبو محمد بن مزاحم الهاللي، ت. بعد 100هـ(.

186الطبراني )�سليمان بن اأحمد، ت360هـ(.

199عبادة بن ال�سامت )بن قي�س الأن�ساري، ت34هـ(.

200عبد اهلل بن مالك الخزاعي

193علي بن اأبي طالب )بن عبد المطلب الها�سمي، ت40هـ(.

163عمر بن �سعيد الفوتي 

197الغزالي )اأبو حامد محمد الطو�سي، ت505هـ(.

183الف�سني )اأحمد بن حجازي، ت987هـ(.

189فنحا�س )بن جمعو�س اليهودي(

189قاِبيَل )بن اآدم عليه ال�سالم(.

199مكحول )اأبو عبد اهلل، ت112هـ(.

�سيد )الخليفة، ت193هـ(. 184؛ 200هارون الراَّ

200يحيى بن خالد البرمكيِّ
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د- ك�صاف الموا�صع والأمكنة

�سالمو�صع
ة  200اأرمينياَّ

179ُبْرُنو )منطقة ب�سمال نيجيريا الحالية(.

200بغداذ 

179بالد َحْو�َس

179بيت اهلل الحرام

179بيت اهلل، 

181ُتُب

181ِتْجِرِه

163ال�سودان

193�سفين

200العراق 

179فا�َس

ان 179َفزاَّ



اآفاق الثقافة والتراث 174

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت



175 اآفاق الثقافة والتراث

تذكرة 
الغافلين 
عن قبح 
اختالف 
الم�ؤمنين



اآفاق الثقافة والتراث 176

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت



177 اآفاق الثقافة والتراث

تذكرة 
الغافلين 
عن قبح 
اختالف 
الم�ؤمنين



اآفاق الثقافة والتراث 178

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت



17( اآفاق الثقافة والتراث

تذكرة 
الغافلين 
عن قبح 
اختالف 
الم�ؤمنين

الث: النَّ�ص المحقَّق الق�شم الثَّ
$

�سلى اهلل... و�سلاَّم... الحمُد هلل الذي ...
ذلك وامتنع عن الرجوع ...

والر�سوان،  العظيم  الأجر  نيل  اهلل  مر�سات   ... ذلك  يفعل  من  وال....  اإخوانهم  من  الف�سل  ذوي  على 
�سول  الُم على الراَّ الُة وال�ساَّ ف�سبحان الذي جعل ذلك... �سفقة عليهم من اأعالي مراتب ذوي الِعْرفان، وال�ساَّ
بالج�سد  �سباَّههم  لذلك  الموؤمنين  اجتماع  على  الحري�س  عدوان،  بال  اآلف  والتاَّ والتاَّحابب  د  بالتاَّودُّ مر  )الآ( 

اهي عن التاَّحا�ُسد والتاَّقاطع والتاَّد)ــاُبر( والهجران، وبعد. الواحد والبنيان، الناَّ
اإناَّ  ارين-  الداَّ بلطفه في  الفالني -)�سـ( مله اهلل  وري  الطُّ الفوتي  �سعيد  بن  اإلى اهلل عمر  الفقير  فيقول 
ال�سبب في نظمنا هذه المنظومة المباركة اأننا خرجنا من اأوطاننا قا�سدين حجاَّ بيت اهلل)1(، عازمين على 
ر اهلل لنا ذلك الطريق لموانع  �سلوك طريق فا�َس؛ لأناَّه طريقنا واأقرب لنا اإلى بلوغ مرادنا من غيره، وما ي�ساَّ
ارا،  الطريق كفاَّ اأهل ذلك  اأكثر  لكون  ة كراهتنا ذلك؛  �سداَّ ال�سودان مع  واأدخلنا اهلل طريق  لنا فيه،  ح�سلت 
ٍل وا�ستخبار، وحيث ما اأو�سلنا اهلل بلًدا ُيْظِهر لنا بلًدا اآخر  و�سرنا بف�سله نم�سي فيه بعزٍّ وكرامة لكن ِبَتمهُّ
وبين  بينهم  باأميرها وبع�س علمائها وكبرائها، ووجدنا  َحْو�َس، واجتمعنا  اأو�سلنا بف�سله بالد  نق�سده حتى 
حزًنا  الختالف  ذلك  -واهلل-  واأحزننا  ناعة،  ال�ساَّ غاية  بالًغا  �سنيًعا)2(  اختالًفا  العام  ذلك  في  ُبْرُنو  اأمير 
عي في الإ�سالح بينهم �سيًئا مع  �سديًدا، وما قدرنا على اأن نكلم اأمير بالد حو�س في ذلك الختالف ول في ال�ساَّ
ا لمحبته  نا لو كلاَّمناه في ذلك ل�ساعدنا؛ لأنه اأنعم الرجل من رجال اهلل، واأي�سً نا به ورجائنا على اأناَّ ح�سن ظنِّ
خول فيه عن بلوغ مق�سودنا، والم�ستاق اإلى بيت  قنا الدُّ فينا واإكرامه اإيانا، ولكن خفنا من طلب ذلك لئال يعوِّ
اهلل الحرام، واإلى �سيد الكونين واأ�سحابه الكرام واإلى اإخوانه من الأنبياء والمر�سلين العظام معذور؛ لأجل 

ما )...(
]ورقة:24/1[ 

اإليهم، )...( حتى  جوع  المراد والرُّ بلوغ  لنا  ر اهلل  ي�ساَّ الفتن )...(  اإخواننا من  باكين لأجل ما وقع بين 
ال )...(  لح بينهم �سار عند الجهاَّ ان)3(، �سمعنا اأناَّ تلك )الفتنـ( ــة باقية، حتى )...( اأناَّ ال�سُّ و�سلنا اأر�س َفزاَّ
حالها)4(، فلما �سمعنا ذلك عزمنا على اإتمام ما نوينا من ال�سعي في الإ�سالح بينهم مع اأني ل اأرى نف�سي اأهاًل 
لح بينهم �سار  ( مني على الإ�سالح بينهم، حتى اأن ال�سُّ ل�سعٍي بين المذكوَرْين بالإ�سالح؛ لعجز من هو )اأجلُّ

)1( تكررت هنا: »عمر بن �سعيد الفوتي الطوري«، ثم �سطب عليها بخط. وفي المتن قال: »قا�سدين بيت حج اهلل«.
)2( في المتن: ثنيعا، وجاء ت�سحيحه في الهام�س الأيمن.

اي، كانت عا�سمتها َزويلة، ومن اأعمال كانم. تقع الآن في جنوب ليبيا. ان: بفتح الفاء وت�سديد الزاَّ )3( َفزاَّ
)4( تكررت قبل هذه الكلمة قوله: »حتى اأن ال�سلح بينهم �سار عند الجهال«. ثم �سطب عليها بخط.
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عند الجهال كال�سيء الم�ستحيل عقاًل، وما راأينا من طمع في ذلك ولكن خلني فيه قوله تعالى: چ    ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  چ)1(، وقوله تعالى: چ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ی  چ)2(، وقوله )�(: "اإن قلوب بني 
بني اإلى الدخول فيه قوله تعالى:  ُفه حيث �ساء")3(، ورغاَّ حمن كقلٍب واحٍد ي�سرِّ اآدم بين اإ�سبَعين من اأ�سابع الراَّ

ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     چ  
چ)5(،  ی    ەئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   چ   وقوله:  چ)4(.  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ۈ  چ الآيتين)6(، وحديث اأبي الدرداء )ر�سي  وقوله تعالى: 
الة"؟ قلنا:  دقة وال�ساَّ َل من درَجة ال�سيام وال�ساَّ اهلل عنه(، قال: قال ر�سول اهلل )�(: "األ اأُْخِبركم ِباأَْف�سَ
ن يرجى له هذا  بلى يا ر�سول اهلل. قال: اإ�سالح ذات الَبين" الحديث)7(. اأطعمني نيل مراده، واإن لم اأكن مماَّ

رف قوله تعالى: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  چ)8(. ال�ساَّ
بح العظيم، وعلمنا اأن المخاطبة باللِّ�سان ل ي�سفي غليَلنا،  ولما عزمنا على اغتنام هذا الخير الج�سيم والرِّ
ر اهلل لنا ذكره في هذا المعنى، واأردنا اأن نجعل منظومته  اأردنا اأن ن�سع منظومة نذكر فيها)9( بع�س ما ي�ساَّ
على ترتيب حروف اآيَتين من كتاب اهلل تعالى، ويكون كلُّ حرٍف من حروفها الهجائياَّة، ولو كان غير ثابٍت في 
ل البيت، ونميز الحروف بكتابتها بمداد يخالف  ا، ويكون ذلك الحروف اأواَّ �سم كالألف المحذوفة، بيًتا تامًّ الراَّ

المداد الذي كتبنا به المنظومة، وهكذا فليفعل غيرنا، وبتمام حروف الآيتين
]ورقة:24/2[

تتمُّ المنظومة اإن �ساء اهلل تعالى، والآيتين قوله: چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  
ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ)10(.

)1( �سورة النحل:8.
)2( �سورة الحديد: 17.

)3( اأخرجه الإمام اأحمد في الم�سند 112/3؛257، والترمذي: باب ما جاء اأن القلوب بين اإ�سبعين من اأ�سابع الرحمن 349/6، 
وم�سلم عن عبد اهلل بن عمرو، في القدر: باب ت�سريف اهلل القلوب كيف �ساء، رقم )2654(، وفي �سحيح الجامع لالألباني، 

5747، وهو حديث �سحيح.
اأَْو َمْعُروٍف) تتمة  َدَقٍة  )4( �سورة الن�ساء: 114، في المتن: »كثر« بدون ياء. وفيه اأي�سا ُكتب في الهام�س الأي�سر قوله تعالى: (ِب�سَ

لالآية، وبعده رمز "رجع".
)5( �سورة الن�ساء: 85.

)6( �سورة الحجرات: 9.
)7( عن اأبي الدرداء، �سنن الترمذي، )رقم:2509(، وهو حديث �سحيح.

)8( �سورة اآل عمران: 73.
)9(  في الأ�سل: فيهما.

)10( �سورة الحجرات: 10-9.
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ان ي�سمى ِتْجِرِه وبالد ُتُب، واأنا م�سغول البال لمر�س �سديٍد نزل  ثم اعلْم باأنِّي نظمتها بين بلٍد من بالد ِفزاَّ
فر في مفازة ل ُيرى فيها اإلاَّ  ة ال�ساَّ على اأخي وعلى اأمِّ ولدي، وكلُّ واحٍد بين الأحياء والأموات، وكوني في �سداَّ
واأنا ما�ٍس على رجلي،  بل كتبتها  الجلو�س،  واأنا في  واحًدا  بيًتا  تعٍب عظيٍم، ما كتبُت منها  واأنا في  ماُل،  الرِّ
با بها، وما هي اإل ف�سُل الكريم، ومن وجد خلاًل فليلتم�س  ول طالعُت كتاًبا وقَت نظمها، واهلل ل اأزاُل متعجِّ
ل�ساحب هذه الأعذار عذًرا، وقد راأينا اأن نجعل قبل المنظوم مقامًة نذكر فيها بع�س ما ورد في كون الأمر 
ا يتعياَّن  ازلة بطلب اإزالتها مماَّ اظُر فيها اأن التاَّكلُّم في هذه الناَّ بالمعروف والناَّهي عن المنكر واجًبا؛ ليعلم الناَّ

على الم�سلمين.
فنقول - وباهلل التاَّوفيق:

المقامة
ين، وهو الفهم الذي لأجله بعث  اعلم اأناَّ الأمر بالمعروف والناَّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدِّ
يانة،  ة، وا�سمحلاَّت الدِّ لت النبواَّ ين �سلوات اهلل عليهم اأجمعين، ولو طوى ب�ساطه، واأُهِمَل عمُله، لتعطاَّ اهلل النبيِّ
ا  اللة، و�ساعت الجهالة، وخربت البالد، وهلكت العباد. وقد كان الذي يخاف –اإناَّ ت الفتنة، وف�ست ال�ساَّ وعماَّ
ماِن حقيقُتُه  ا اإليه راجعون! اإْذ قد اْنَدَر�َس من هذا القطب عمله وعْلُمه، واْنمحْت بالُكلياَّة في هذا الزاَّ هلل واإناَّ
وا�ستر�َسَل  الخالق،  مراقبة  واْنمحت  الَخْلق،  مداهنُة  القلوِب  على  فا�سَتْوَلْت  ا�سُمه؛  ُين�َسى  اأْن  وكاد  ور�ْسُمه، 
في  ياأخذه  ل  �سادٌق  موؤمٌن  الأر�س  ب�ساط  في  وعزاَّ  الَبَهائم،  ا�سِتْر�سال  والهَوى،  هواِت  ال�ساَّ باع  اتِّ في  ا�ُس  الناَّ
مان اإلى اإماتتها،  ٍة �سعى اأهل هذا الزاَّ اهلل لومُة لئٍم، فَمْن �َسعى في �سدِّ هذه الثُّلمة كان م�ستاأثًرا باإحياء �سناَّ

وم�ستبدلي بقربه )؟( مقعد �سدٍق عند �ساحبها.
هي عن المنكر واجٌب من واجبات الإ�سالم، واإهماُلُهما مذموٌم، ويدلُّ على  واعلْم اأناَّ الأمر بالمعروف والناَّ

ا الآياُت فقوله تعالى: (چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   اأناَّه واجٌب بعد الإجماع الآيات والأحاديث. اأماَّ
ڱ  ...

]ورقة:24/3[
ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ)1(،

فهذه دليُل الوجوب، فاإناَّ قوله: "وْلتكن منكم" اأمٌر وظاهُرُه الإيجاُب، ففيها بياٌن اأنه فر�ُس كفاية ل فر�س 
چ  ک   تعالى:  وقوله  "ولتكْن منكم"،  بل قال:  بالمعروف.  اآمرين  كلُّكم  يقْل: كونوا  لم  اإْذ  عين غالًبا؛ 
ُنعت  وقد  چ)2(.  ھ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ  

فات، فالذي هجر الأمر بالمعروف والناَّهي عن المنكر خارٌج عن هوؤلء الموؤمنين. الموؤمنون بهذه ال�سِّ
ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ   تعالى:  وقوله 

)1( �سورة اآل عمران: 114.
)2( �سورة التوبة: 71.
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ڎ(چ)1(،  ڎ   ڌ   ڌ   )ڍ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
هي عن المنكر، وقوله تعالى: چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   وهذا غاية التاَّ�سديد؛ اإذ علاَّل ا�ستحقاقهم اللاَّعنة بترك الناَّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڃ  چ)2(، وهذا يدلُّ على ف�سيلتهما.

وقوله تعالى: چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
اهين دلاَّ على ف�سيلته، وقوله: چ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ڃ  ڃ  چ)3(، والتاَّ�سريح بنجاة الناَّ
و�سّد  الخير  اإلى  الطريق  وت�سهيل  عليه  الحث  التاَّعاون  ومعنى  جزم،  اأمر  وهذا  چ)4(،  ی   ېئېئ   ۈئ   ۈئ  

ر والعدوان. طريق ال�ساَّ
ره بيده واإن لم َي�ْسَتِطْع فبل�سانه، واإن لم َي�ْسَتِطْع  فاأما الأحاديث فقوله )�(: "َمْن راأى منكم منكرا فليغيِّ
فبقلبه وذلك اأ�سعف الإيمان". )رواه م�سلم وغيره()5(. وقوله )�(: "ما من قوٍم عملوا بالمعا�سي وفيهْم 
الم  ا�س اإذا راأوا الظاَّ ُهم اهلل بعذاٍب من عنده"، وفي رواية: "اإن الناَّ َمن يقِدُر عليهم فَلم يفعْل اإلاَّ يو�سُك اأن َيُعماَّ
ل ما  اأواَّ "اإن  اأبو داود وغيره()6(. وقوله )�(:  هم اهلل بعقاٍب من عنده". )رواه  َيُعماَّ اأن  اأْو�َسك  ياأخذوا  فلم 
َنع؛ فاإناَّه ل يحلُّ  جل فيقوله: يا هذا اتاَّق اهلل ودْع ما َت�سْ جل يلقى الراَّ دخل الناَّق�ُس على بني اإ�سرائيل كان الراَّ

لك! ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فال. 
]ورقة:24/4[

ا فعلوا ذلك؛ �سرب اهلل قلوب بع�سهم ببع�س، ثم قال:  يمنعُه ذلك اأن يكون اأكيَلُه و�سريبه وقعيده، فلماَّ
واهلل  "كالاَّ  قال:  ثم  "َفا�ِسُقون")7(،  قوله:  اإلى  چ  چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
الم ولتاأطرناَّه على الحق اأطًرا، اأو لي�سربناَّ اهلل  ن بالمعروف وَلَتنهوُّن عن المنكر، ولتاأخذناَّ على يد الظاَّ لتاأُمرُّ

قلوَب بع�سكم ببع�ٍس ثم يلعنكم كما لعنهم". )رواه اأبو داوؤود()8(.
ُي�ستجاب لكم،  اأن تدعوا اهلل فال  المنكر قبل  واْنَهْوا عن  بالمعروف  ُمُروا  ا�س  الناَّ اأيُّها  "يا  وقوله )�(: 
ب اأجاًل، واإن  وقبل اأن ت�ستغفروه فال يغفر لكم، اإن الأمر بالمعروف والناَّهي عن المنكر ل يدفع رزًقا ول يقرِّ
هبان من الناَّ�سارى لما تركوا الأمر بالمعروف والناَّهي عن المنكر؛ لعنهم اهلل تعالى  الأحبار من اليهود والرُّ

)1( �سورة المائدة: 79-78.
)2( �سورة اآل عمران: 119.
)3(  �سورة الأعراف: 165.

)4( �سورة المائدة: 2.
)5( عن اأبي �سعيد الخدري، �سحيح م�سلم )رقم:49(.

)6( عن قي�س بن اأبي حازم، �سحيح اأبي داود لالألباني، )رقم:4338(، حديث �سحيح.
)7( �سورة المائدة : 81-78.

)8( عن عبد اهلل بن م�سعود، )رقم:4336(، �سكت عنه، وقد قال في ر�سالته لأهل مكة: كل ما �سكت عنه فهو �سالح.
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وا بالبالء"، )رواه الأ�سبهاني()1(. على اأنبيائهم، ثم ُعمُّ
ها.  وا بحقِّ قمَة ما لم ي�ستخفُّ وقوله )�(: "ل تزاُل ل اإله اإلاَّ اهلل تنفع َمن قالها وتردُّ عنهم العذاب والنِّ
)رواه  َيغياَّر"،  ول  ُيْنَكُر  فال  اهلل  بمعا�سي  العمل  يظهر  قال:  ها؟  بحقِّ ال�ستخفاف  ما  اهلل  ر�سول  يا  قالوا 
ع منهم" اأي:  الم يا ظالم! فقد ُتُودِّ تي تهاُب اأن تقول للظاَّ ا()2(. وقوله )�(: "اإذا)3( راأيَت اأماَّ الأ�سبهاني اأي�سً

ح اإ�سناده()4(. الم باقيًا عليهم. )رواه الحاكم و�سحاَّ ترك الظاَّ
جل يوم القيامة وهو ل يعرفه فيقول:  جل ليتعلاَُّق بالراَّ ا ن�سمع اأناَّ الراَّ وقول اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه(: "ُكناَّ
، وما بيني وبينك معرفٌة؟! فيقول: كنَت تراني على الخطاأ وعلى المنكر ول تنهاني"، ذكره رزين)5(.  ما لك اإلياَّ
رزًقا هو  ُيحرَمُه  ولن  اأَجَلُه،  ُيْقِدَم  لن  فاإناَّه  به  تكلاَّم  اإلاَّ  فيه حقٌّ  �سهد مقاًما  ينبغي لمرٍئ  "ل  وقوله )�(: 
َب اأهُل قرية فيها ثمانية ع�َسَر األًفا عمُلهم عمل الأنبياء! قالوا: يا ر�سول اهلل، كيف  له")6(، وقوله )�(: "ُعذِّ

لم يكونوا؟ قال: يغ�سبون
]ورقة: 24/5[

"قلت يا ر�سول  اح، قال:  اأبي عبيدة بن الجراَّ َيْنَهْوَن عن ُمنكر")7(. وحديث  هلل ول ياأمرون بمعُروٍف، ول 
هداء على اهلل اأكرُم؟ قال: رجٌل قام اإلى واٍل جائٍر فاأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر؛ فقتَله فاإْن  اهلل اأيُّ ال�سُّ
اإلى  قام  رجٌل  تي  اأماَّ �ُسَهداء  "اأف�سُل  وقوله -)�(:  عا�س")8(،  ما  عا�س  عليه  يجري  ل  القلم  فاإناَّ  يقتْلُه  لم 
ة بين حمزة  هيد منزلًة في الجناَّ اإماٍم جائٍر فاأَمَرُه بالمعروف ونهاه عن المْنَكر، فَقَتله على ذلك، فذلك ال�ساَّ

وجعفر")9(. 
هي عن المنكر واجٌب واأناَّ فر�سه ل ي�سقط اإلاَّ بقيام قائٍم  فقد ظهر بهذه الأدلاَّة اأناَّ الأمر بالمعروف والناَّ
ُوِجَد فَمْن يقَبُل ن�سَحُه؟  واإذا  ياأخذه في اهلل لومُة لئٍم،  القائم الذي ين�سح عباَدُه، ول  لنا بذلك  به، ومن 
ين الناَّ�سيحة. قلنا ِلَمْن يا ر�سول اهلل؟ قال: هلل ولكتابه  قال الف�سني في �سرحه على الأربعين عند قوله: "الدِّ

)1( في المتن بدون »ل�سان« قبل اأنبيائهم. وهو حديث �سعيف، �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة لالألباني، ج5، حديث )رقم:171(.
)2(  رواه اأن�س بن مالك، كتابالترغيب والترهيب للمنذري، حديث )رقم3498(.

)3(  كتب النا�سخ قبل هذه الكلمة: »ل تزال ل اإله اإل« ثم �سطبها بو�سع خط عليها.
)4( رواه عبداهلل بن عمرو، �سعيف الترغيب لالألباني، رقم1392، وفي مجمع الزوائد 265/7، روي باإ�سنادين، ورجال اأحد اإ�سنادي 

البزار رجال ال�سحيح، وكذلك رجال اأحمد.
)5(  ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، 235/3، حديث )رقم3506(. اأما رزين فهو: رزين بن معاوية بن عمار، الإمام المحدث 

ال�سهير اأبو الح�سن العبدري الأندل�سي. �سير اأعالم النبالء، 204/20.
)6(  رواه الحافظ العراقي عن ابن عبا�س، تخريج الإحياء، 380/2.

)7(  هكذا ورد في المتن، والأظهر اأنه: »كيف؟ قال: لم يكونوا يغ�سبون هلل...«، َرَوْته اأم الموؤمنين عائ�سة )ر�سي اهلل عنها(، الأجوبة 
المر�سية لل�سخاوي، 287/1، وطبقات ال�سافعية الكبرى لل�سبكي، 321/6.

)8(  رواه اأبو عبيدة عامر بن الجراح، تخريج الإحياء للحافظ العراقي، 382/2، والزيادة من قوله: »فاإن لم يقتله....« اإلخ. قال: 
منكرة وفيه اأبو الح�سن غير م�سهور ل يعرف.
)9( رواه الحاكم في الم�ستدرك و�سحح اإ�سناده.
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تهم")1(، قال الأ�سنوي )رحمه اهلل( في بع�س موؤلاَّفاته في الحديث: "اإذا اأراد  ة الم�سلمين وعاماَّ ولر�سوله ولأئماَّ
اإليه جلي�س �سوٍء ينهاُه عن الأخذ  ا؛ �ساق  اأراد به �سرًّ واإذا  َغَفل،  اإذا  ره  َمْن يذكِّ اإليه  اهلل بالعبد خيًرا، �ساق 

بالموعَظة")2(.
ا؛ فدخل عليه بهلول المجنون فقال له: يا اأمير الموؤمنين  ا�س مجل�ًسا عامًّ �سيد جل�س للناَّ ولما تولاَّى هارون الراَّ
رك بم�سالح َخْلِقِه اإذا َغَفْلَت، والناَّظر فيهم اإذا َلَهْوَت، فاإناَّ  وء، واعتمد جلي�ًسا �سالًحا يذكِّ احذْر ُجل�ساء ال�سُّ
جل كان يلقي الكلمة  . اإناَّ الراَّ ا تاأتي به من �سوٍم و�سالة وقراءة وحجٍّ ا�س، واأكثر في الأجر مماَّ هذا اأنفُع لك وللناَّ
جل ليتكلاَّم بالكلمة ل يلقي بها باًل  عند ذي �سلطاٍن فيعمل به فيمالأ الأر�س ف�ساًدا")3(. وقال )�(: "اإناَّ  الراَّ

ه:  ار �سبعين خريًفا")4(، ول تكْن يا اأمير الموؤمنين كَمْن قال تعالى في حقِّ فيهوي بها في الناَّ
چ  ک  گ  گ  گ  َگ... 

]ورقة:24/6[
روع  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں     چ)5(، انتهى المراد من كالمه، وقد اآن لنا ال�سُّ
يناها "النُّ�سح المبين عن قبح اختالف الموؤمنين". في المنظومة التي و�سعناها لأجل الفتنة المذكورة و�سماَّ

فنقول وباهلل التاَّوفيق)6(:
�����������������ه ال�������ف�������وت�������يُّ ُع�����َم�����ر ال�����������ِك�����������ِدِويُّ ب������ن ����س���ع���ي���د م������ا اْف��������َت��������َخ��������ْر)7(وق���������������اَل ب������ا�������س������ِم ربِّ
اأْوَج��������������َب��������������ا ق����������د  ال�����������������ذي  هلل  َب�������اال��������ح��������م��������ُد  ه�������ذَّ ث��������م  ال��������َب��������ْي��������ِن  ذاِت  اإ������������س�����������الَح 

������ا�������ضِ ������ِل������ُح ب�����ي�����ن ال������نَّ ف���������������س�������اَر ط������������اِه������������ًرا م������������َن الأْدن��������������ا���������������ضِن����ف���������ض ال������������ذي ُي�������������سْ
الإرَج���������������������اِفط���������������ه���������������ارًة ت���������ه���������دي���������ه ل���������الْن�������������������س���������اِف ل  الإ�������������س������������الِح  ذل�����������ك  ف��������ي 
����������ْرَم����������َدا ���������ِم���������يٍّ اأح�������������َم�������������َدااإل���������َه���������ن���������ا ���������س��������لِّ و����������س���������لِّ���������ْم �����������سَ ع�������ل�������ى ن���������ب���������يٍّ ه���������ا����������سِ
�������ِح ��������ْل��������ِحاآم������������������������ِر ك����������������لِّ ُم�����������ق�����������َت�����������دي ب�������ُن���������������سْ �����������������ِت�����������������ه واأم�����������������ره�����������������ا ب��������ال�����������������سُّ اأمَّ

)1( رواه تميم الداري، �سنن اأبي داوؤود )رقم:4944(، �سكت عنه، وقد قال في ر�سالته لأهل مكة: كل ما �سكت عنه فهو �سالح. وفي 
التمهيد لبن عبد البر، 284/21، �سحيح.

)2( الأ�سنوي: عبد الرحيم بن الح�سن بن علي ال�سافعي، )ت772هـ/1370م(.
)3(  في المتن »فيما« والأظهر اأناَّه »فيمالأ«.

)4( رواه اأبو هريرة، �سحيح البخاري )رقم:6478(، ولكن ن�س البخاري هكذا: »اإناَّ العبد ليتكلاَُّم بالكلمِة من ر�سواِن اهلِل ، ل ُيلقي 
َم«، وفي �سنن  لها باًل ، يرفُع اهلُل بها درجاٍت ، واإناَّ العبَد ليتكلاَُّم بالكلمِة من �سخِط اهلِل ، ل ُيلقي لها باًل ، يهوي بها في جهناَّ

الترمذي، رقم:2319، وقال ح�سن �سحيح.
)5( �سورة البقرة: 206.

ل. )6(  في الهام�س الأي�سر: وفي خطبة هذه المنظومة من براعة ال�ستهالل ما ل يخفى، بل اإناَّها وحدها تكفي من له عقل وتاأمُّ
)7( الفوتي: ن�سبة اإلى "فوَتا"، وهي منطقة وا�سعة بغرب اإفريقيا، تنق�سم اإلى ق�سمين: فوتا ُتورو )وتوجد بغينيا(، وفوتا ُتوُرو )وتوجد 
يخ عمر من فوتا تورو. وللتاَّفريق بين المنطقتين ُين�سب اإلى الأولى بـ"فوتاتوري"، والأخرىبـ"فوتاجالي".  بال�سنغال(، وكان ال�ساَّ

و"الِكِدوي" ن�سبة اإلى ع�سيرته.



185 اآفاق الثقافة والتراث

تذكرة 
الغافلين 
عن قبح 
اختالف 
الم�ؤمنين

�����������س�����ائ�����ح �������������ل ب�����ال�����نَّ ق������ب������اِئ������ِحف��������ائ��������ق َم����������������ْن اأر��������������سِ ع��������ن  ال��������خ��������الف  ذي  وَزاج�������������������ر 
والخ�������������ِت�������������الِف ال��������ح��������ق��������ِد  ذي  والئ������������ت������������الِف)1(ت����������������ارك  ������ل������ِح  ال�������������سُّ ذي  ق���������اِب���������ِل 
د ��������������َودُّ اح������������������م الآم���������������������������ر ب��������������ال��������������تَّ دال������������������رَّ ���������ردُّ ل�������ل�������َخ�������ْل�������ِق والإح�������������������������س������������اِن ب���������ال���������تَّ
�����ح�����ذي�����ر ال�����تَّ ذي  ال��������َخ��������ْل��������ق  ك�����������لِّ  ���������������داُب���������������ر ب��������������ال َت�������ْن�������ف�������ي�������رن�������اف�������ع  ع��������������ن ال���������������تَّ
��������ع��������اُون �������ف�������اُت�������ِن)2(م����������ر�����������س����������ِد م������������ن اآم��������������������ن ل��������ل��������تَّ ال�������تَّ ل  وال��������ب��������رِّ  �����ق�����ى  ال�����تُّ ع�����ل�����ى 
ا�����س����ت����م����اِع ع�������ن  ������ِل  ال������َف�������������سْ َذِوي  والح������������ِت������������راع))(ن�������اِه�������ي  ������ِق  ال������ِف�������������سْ ذي  اأخ���������ب���������اِر 

]ورقة:24/7[
ق�����اِب�����اَل ف�����ك�����ان  "ا�ْسَفعوا")4(  خ����������������������اذل)5(ال������ق������ائ������ِل  ل  ح���������������س�������ن�������ًة  ���������ف���������اع���������ًة  ����������سَ
َي��������م��������َن��������ُع ِل��������ي��������ن ج����������ان����������ٍب ل�������م�������ن ج�������������اء ي�����������س�����َف�����ُع وف��������������اًق��������������ا  ���������ٍر  ِب���������ُم���������ع�������������������سِ ل 
������ْغ������ٍن ق�������د َرَك�����������ْن م�����اح�����ي اخ������ت������الف الأْو�������������������ضِ وال����������َخ����������ْزَرْج م�������ن ق�����ل�����وِب�����ه�����م م�������ن �������سِ
���ب���ب ال�������سَّ اأنَّ  اأخ����������ي  ي������ا  ف������اع������لَ������ْم  ف��������ي ن�����ْظ�����ِم�����ن�����ا م������ن������ظ������وَم������ًة ب��������ال َط�������لَ�������ْبوب������ع������د, 
ُرع������������اَت������������ن������������ا, ي�������ف�������ع�������ُل م�����������ا ُي��������������ري��������������ُد)6(ُم�����������������س��������ي��������ب��������ٌة ب����������������اَل ب��������ه��������ا ال������ح������م������ي������ُد 
ل�������ن�������ق�������م�������ٍة ُع��������ظ��������م��������ى ب������������ال ا��������س�������ت�������ب�������اِهن��������������دع��������������وا ُرع��������������اَت��������������ن��������������ا ل��������الن��������ت��������ب��������اِه
ع��������ل��������ى ي����������������َدْي����������������ِه وُه������������������������َو ال����������َك����������ري����������ُمي���������ا َف���������������������ْوَز َم���������������ْن َرَف���������َع���������ه���������ا ال�����ح�����ك�����ي�����ُم
����������ن����������ا ال��������َق��������دي��������ِر �������ِل ربِّ َزواَل�������������������ه�������������������ا ع���������ل���������ى َي�����������������������������َدْي ف������ق������ي������ِرن����������رج����������وا ب�������ف���������������سْ
�����رف؟ ال�����������سَّ ه��������ذا  ت���ل���ت���ق���ي  �����������ى  اأنَّ ق�����ل�����َت  ه�����ْل ي���ط���م���ُع ال��م�����س��ك��ن ف����ي ���ُس��ك��ن��ى ال���غ���رف؟اإن 
ال��������ع��������ن��������اْءق���������ل���������ُت: ن��������ع��������ْم ي�����ع�����ط�����ي ال���������������ذي ي�����������س�����اْء َي��������ْل��������ح��������ق��������ه  ل  �����������س����������اء  م������������ن 
ُو�������س������ول������ي م���������ن  اأْي����������َئ���������������������ضُ  ل  اهلل  ������وؤل������يت���������ا  م���������ق���������اَم الأْق���������������ط���������������اِب ون��������ي��������ل �������سُ

)1( في المتن: "والإتالف".
)2(  اقتبا�س من قوله تعالى: {َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتاَّْقَوى} )المائدة: 2(.

)3(  الحتراع: هكذا ورد في الأ�سل ولم نجد لها معنى وا�سًحا اأو كلمة بديلة، ولعله بالخاء )اختراع(.
ه  ؛ فلُتوؤَجُروا وليْق�ِس اهلل على ِل�ساِن نبيِّ )4(  اإ�سارة اإلى الحديث المرويِّ عن اأبي بريدة عن اأبيه، عن النبي )�( قال: "ا�ْسَفُعوا اإلياَّ

ما �ساء". وقد ورد في الهام�س الآتي جزٌء منه.
)5(  في الهام�س الأيمن: فلتوؤجروا ويق�سي اهلل على ل�سان ر�سوله ما �ساء" متفق عليه، يعني: اإذا عر�س �ساحب حاجة علياَّ اأ�سفعوا 
ل�سان  على  اهلل  يق�سي  وقوله:  اأقبل،  لم  اأو  �سفاعتكم  قبلت  �سواء  اأجر  ال�سفاعة  فتلك  لكم  ح�سل  اإلياَّ  اأ�سفعتم  اإذا  فاإناَّكم  اإلياَّ 
ا بتقدير  اأي�سً اإن ق�سيت حاجًة من �سفاعتكم فهو بتقدير اهلل تعالى، واإن لم اأق�س فهو  ر�سوله، اأي يجري على ل�ساني ما �ساء 
ا  ي واإن كنُت ر�سول اهلل نبيه و�سفياَّه ل اأدري اأي�سً اهلل تعالى، كاأناَّه قال: ا�سفعوا اإلي ول تقولوا ما ندري اأيقبل ر�سول اهلل اأم ل فاإنِّ
ر لما  اأقبل �سفاعتكم اأم ل؛ لأناَّ القا�سي هو اهلل تعالى، فاإن ق�سى لي اأن اأقبل؛ اأقبُل، واإل فال. وهو كقوله �: "اعملوا فكل مي�ساَّ
خلق له" والفاء والالم في )كلمة مخرومة( فلتوؤجر مقحمتان للتاأكيد؛ لأناَّه لو قيل: توؤجروا.. )كلمة مخرومة( اللاَُّهماَّ اغفر لي 

ولوالدي.
)6(  في الهام�س الأي�سر: بال: فعل ما�س، وفاعله الحميُد، من بال، يبلو، وبها: جار ومجرور، وال�سمير عائد اإلى الم�سيبة.
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ال��������خ��������ْي��������َر اإل  اأظ�����������������������نُّ  ل  اهلل  ��������رَّت������������ا  ال�����������������سَّ اأظ�����������������������نُّ  ل  اأم��������������������������رُت  ك��������م��������ا 
����������ا�����������ضَ ك�������م�������ا اأُِم��������������������������ْرُت اأردُت لأن�����������������س��������ح ال����������نَّ م���������ا  اع������ت������م������م������ت  َق��������ِب��������ل��������وا  اإْن 
�������ي�������اِت ب�������ال�������نِّ ف�������������الأج�������������ُر  اأَب�����������������������وا  ي��������اأِت��������يواإن  َل���������������������ْوٌم  �������ا��������س�������ح  ال�������نَّ ع������ل������ى  ول 
�����وِد ال�����م�����ق�����������سُ ف��������ي  ��������روُع  ال�����������������سُّ ل�����ن�����ا  ب����������َح����������ْوِل خ�������ال�������ق ال��������������������َوَرى ال�������َم�������ْع�������ُب�������وِداآَن 
ف���ي ال�����خ�����ي�����َر  اأنَّ  اهلل  ه�������������داَك  ��������فف������اع������لَ������ْم  وال��������ّت��������ل��������طُّ اهلل  خ��������ل��������ق  ت�������ع�������ظ�������ي�������ِم 

]ورقة:24/8[
����م����ِد ال���������سَّ اأف�������ع�������ال  ال�����خ�����ْل�����ِق  ه��������ذا  ك��������لُّ  ف�������ي ال������ِف������ْع������ل اآي����������������اٌت لأ�������س������م������اء الأْح�������������ِداإْذ 
�������ِت�������ق���������������س�������اِء���������س��������ف��������اُت��������ه ُت��������������ع��������������َرف ب���������الأ����������س���������م���������اِء ه���������ا وال��������سْ م���������ن غ������ي������ر ع���������دِّ
�������ف�������اِت ب�������ال���������������سِّ ل���������ل���������ع���������ارف  �����������س����������كَّ  اِت ل  ف������������ي ك��������ون��������ه��������ا ق����������ائ����������م����������ًة ب��������������ال��������������ذَّ
��������ُة ال����������َخ����������ْل����������ِق ل���������ه���������ذا ال����������َق����������دِرح�������������قٌّ ع�������ل�������ى َع��������������������������اِرِف ه�������������ذا الأْم��������������������ِر م��������ح��������بَّ
���������ا ي����ع����ن����يوح�����������������������بُّ خ��������ل��������ق��������ه ب������������ه������������ذا ال������م������ع������ن������ى ����������دُّ اأي�������������������سً ل�������������ذاِت�������������ِه وال���������������������سِّ
ال�������ع�������اَل�������ِم ك�����������لِّ  ح�����������قِّ  ف��������ي  ذا  ك�����������ان  الآَدِم��������������������يِّاإن  ح����������قَّ  اهلُل  ه���������������داَك  ف������ان������ُظ������ر 
الآدم�������������������ّي اأنَّ  ي�������ع�������ل�������ُم  َم����������������ْن  اأف�����������������س��������ُل م���������ن ج�����م�����ي�����ع ه�����������ذا ال�������ع�������اَل�������ِمب������ق������ل������ب 
الأن������ب������ي������ا ك������������لَّ  اهلل  ج���������ْع���������ُل  م�����ن�����ه�����م والأق�������������ط�������������اَب وج�������������لَّ الأْول����������ي����������اي������ك������ف������ي������َك 
����اظ����ِرن������ه������ى ال������ح������ك������ي������ُم ع��������ن ق��������ت��������اِل ال������ك������اِف������ِر ل����ل����نَّ ك����ف����ى  ُي�������دَع�������ى  اأن  َق�������ْب�������ِل  م������ن 
م ُح������������رِّ ح������ت������ى  ال���������ح���������بُّ  اإلَّ  ذاك  ب����������ع����������د ب������������ل������������وغ دع�����������������������������وٍة وَع���������������ُظ���������������َمه���������ل 
ب���������خ���������ل���������ِق���������ِه وه�����������������م ف�������������ي الع�������������ت�������������داءم���������ث���������ل���������ت���������ه ل�������������������������س������������رِّ الع������������ت������������ن������������اء

ك������اِف������ِر  �����س����خ���������ضٍ  ح���������قِّ  ف�������ي  ذا  ك���������ان  ف�������ان�������ظ�������ْر ح���������ق���������وَق م���������وم���������ٍن ب��������ال��������ق��������اِدِراإن 
َج�����������ّل)1(ف������ُح������رم������ة ال�������م�������وم�������ِن اأْع����������لَ����������ى َواأََج��������������������لُّ اهلل  ع����ن����د  ال���ك���ع���ب���ة  ُح������رَم������ة  ِم���������ْن 

اأخ���������فُّ  وك�����ع�����ب�����ة  ن������ي������ا  ال������دُّ ذي  َه���������������ْدُم  م�������ن َق�������ْت�������ل ُم��������وم��������ٍن ب�����ب�����اط�����ٍل َف���������َخ���������ِف)2(اإْذ 
والأر����������������������ضِ ن�����ف�����������ُض ق����ت����ي����ل ال������َع������م������د ي���������وم ال������َع������ْر�������ضِ ������م������ا  ال�������������سَّ ربَّ  ي���������ا  ت��������ق��������ول 

ي����ف����يءب���������غ���������ى ع�����������ل�����������يَّ ع�������������ب�������������ُدك ال�������م���������������س�������يء ل  م�����ن�����ه  ������ي  ������ا�������سِ ِق�������������سَ ل��������ي  ُخ�������������ْذ 

]ورقة:24/9[ 

اأعظمك وما  اأطيب ريحك، وما  اأطيبك وما  )1( في الهام�س الأي�سر: قال عمر: راأيت ر�سول اهلل )�( يطوف الكعبة ويقول: ما 
اأحد ق�سد  اأيها العاقل ما  اأعظم من حرمتك: ماله ودمه" فانظر  اأعظم حرمتك والذي نف�سي بيده لحرمة المومن عند اهلل 
هدم الكعبة قط اإل ق�سمه اهلل تعالى، فاإذا كان حرمة الموؤمن اأعظم عند اهلل من حرمة الكعبة المعظمة، فقتل الموؤمن اأعظم 

حرمة من هدم الكعبة وكذا اأخد ماله بغير حق، فكيف يكون حال القاتل عند اهلل يوم القيامة. �سح.
وقال  ح�سن.  باإ�سناد  ماجة  ابن  الم: "لزوال الدنيا اأهون على اهلل من قتل موؤمن بغير حق" رواه  )2( في الهام�س: وقال عليه ال�ساَّ
لرباَّ  العر�س فيقول  به  ياأتي  اأوداجه حتى  ت�سخب  قاتله  الأخرى  باليد  ًبا  متلبِّ يديه  باإحدى  راأ�سه  المقتول متعلقا  "ياأتي   :)�(

نه الطبراني. العالمين جل جالله: هذا قتلني، فيقول اهلل: تِع�ْسَت، اأي هلكت، فيذهب اإلى النار" رواه الترمذي وح�ساَّ
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ال����������َج����������الِل ذي  م��������الئ��������ك��������ُة  ع������ل������ى ال��������������ذي ي����������ْدُع����������و اإل��������������ى ال�������ِق�������ت�������اِلَغ���������ل���������َظ���������ْت 
�������س������اِل������ِكت��������دع��������وا ع������ل������ى ال��������ق��������اِت��������ِل ب�����ال�����َم�����ه�����ال�����ِك َغ���������ْي���������َر  ������الِح  ل������ل�������������سَّ ك�������������اَن  اإْذ 

روي: ذاُت بني اآدم عليها ثالُثمائة و�ستاَّة و�ستُّون َمَلًكا وهذا العدد على كلِّ ذاٍت ذاٌت، فمن قتل ذاًتا بغير 
ات المقتولة اإذا خرجوا منها بعد القتل ل يكون لهم بعد القتل  حقٍّ فاإناَّ هذا العدد من المالئكة الذين في الذاَّ
، ودعاء المالئكة م�ستجاٌب،  عاء باللاَّعنة على من َقَتل الذات واأخرجهم منها بغير حقٍّ ل يكون لهم �ُسغٌل اإل الدُّ
ات عليها �سبعًة من الكرام الحفظة الكاتبين، فاإذا ُقِتَلِت  ا فاإناَّ الذاَّ عاء، واأي�سً اأيَُّها القاتُل من هذا الدُّ َفَخْف 
ئاٍت فينقلونه ويحفظونه في  اإل نقل كلِّ ما في �سحيفة المقتول من �سيِّ ، فاإناَّهم ل �سغل لهم  ات بغير حقٍّ الذاَّ
وهذا  المقتول،  �سحيفة  في  ويجعلونه  منها  ينقلونه  فاإناَّهم  ح�سنٍة  من  القاتل  فعل  ما  وكلُّ  القاتل،  �سحيفة 
يئات، وذكر المالئكة  �سغلهم اإلى اأن يموت القاتل، ثم ي�سير هذا ذكًرا لهم فيذكرون ما فعل القاتل من ال�ساَّ
وء، واإن ذكروه بخير نزل عليه  كالمطر، فكلُّ ذكر ينزل معه ما يماثله، فاإن ذكروا اأحًدا ب�سوء؛ نزل عليه ال�سُّ
رُّ ينزل  ، وال�ساَّ الخير، فال يزالون يذكرون المقتول بخير والخير ينزل عليه، ول يزالون يذكرون القاتل ب�سرٍّ

عليه )�سح من الإبريز()1(.
�������َه �������بَّ ت���������������سَ ق�����������د  ربِّ  ي�����������ا  �������َهاأق������������واُل������������ه������������ا  َن�������بَّ م��������ن  ذا  ق����������ال  �����ع�����ي�����ُف  ال�����������سَّ ِب�������������َك 
وال������ِع������ْل������ِم �����ه�����ى  ال�����نُّ ذي  ُع��������ق��������وُل  ���������س����ا وال������ف������ه������ِم)2(ح���������������اَرْت  ������ِف اآَي��������������ِة ال����نِّ ف������ي َك�������������سْ
��������ْرَم��������َدا َدا))(ُدخ�������������������وُل ن��������������اٍر وال���������ُخ���������ل���������وُد ���������سَ ���������دَّ �����ا������ٍض َوم���������ن ق�����د ����������سَ ق���������وُل اب�������ن ع�����بَّ
َح��������ْل��������ِف��������ِهاأب����������������������و ه�������������ري�������������رة ِب�������������ِم�������������ْث�������������ِل ق�������ول�������ه لأج�������������������ِل  زاَد  ب�������������ْل  اأج����������������������اَب 
اح������ُت������ِذيه���������و ال���������������ذي ق������������ْد ق���������������اَل ب������������اهلل ال������������ِذي غ������ي������ُره  ال����������ُوُج����������وِد  ف������ي  ربَّ  ل 
������ى َي���������ِل���������َج اْل��������� ������ة ح������تَّ �������مِّ ال�������ِخ�������َي�������اِط ل�������م ُي������َن������ْلم��������ا ي��������دُخ��������ل ال������ج������نَّ َج��������َم��������ُل ف�������ي ��������سَ
����������ِت����������ْح����������اَلِل َل����������������ه����������������ا ق������������������وٌم ب����������ال�����������سْ ������������ك������������اِلاأوَّ ���������������������������ه ُك����������������ْف����������������ٌر ب��������������ال اإ�������������سْ لأنَّ

]ورقة:24/10[
�������اأِب�������ي�������ِد �������َره�������ا ال������ب������ع�������������ضُ ع������ل������ى ال�������تَّ �����دي�����ِدع�������بَّ �����������سْ ب�����ال�����تَّ ال�������ج�������اه�������ُل  ُج�������������������وِزَي  اإْن 

)1(  المالكي، �سيدي اأحمد بن المبارك ال�سجلما�سي. كتاب الإبريز من كالم �سيدي عبد العزيز الدباغ، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
ط3، 2002م(، �س21-20.

َعداَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا}  ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َواأَ َب اهللاَّ ُم َخاِلدًا ِفيَها َوَغ�سِ دًا َفَجَزاوؤُُه َجَهناَّ )2(  اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا ُمَتَعمِّ
)الن�ساء: 93(.

" )رواه  بغير حلِّ الحرام  الدم  نف�سه فيها: �سفك  اأوقع  التي ل مخرج لمن  الأمور  الأي�سر: قال عمر: من ورطات  الهام�س  )3( في 
البخاري،  )�سحيح  رهـ.  فيه.  النجاة  تع�سر  اأمر  وكل  الهلكة،  وهي  َورطــة،  جمع  الــراء،  ب�سكون  وغيره(.الورطات:  البخاري 

رقم:6863(.
وفي الهام�س الأيمن باتجاه معاك�س من الأ�سفل لالأعلى، كتب: وقال اأي�سا: "لو اأن اأهل ال�سموات والأر�س ا�ستركوا في دم موؤمن   
لكباَّهم اهلل جميًعا في النار" قاله في الدرر الفريدة في تبين المحارم. اللهم �سل و�سلم. )رواه اأبو �سعيد الخدري واأبو هريرة، 

الجامع ال�سغير لل�سيوطي، رقم:7407، و�سحيح الجامع لالألباني، رقم:5247(.
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اأَت����������ى اإْن  ال�������خ�������ل�������وَد  اأنَّ  �����ِه�����ْم  ����َم����َع ي����ا َف���َت���ىل�����ب�����ع�����������سِ ���ُد ط������وُل ال����ُم����ْك����ِث ا�����سْ ف���ال���َق�������سْ
الأَب������������������ْد َل���������ف���������ُظ  ق��������������اَرَن��������������ُه  اإذا  َوَرْداإلَّ  م���������ا  ح�������ي�������ُث  ������اأب������ي������ِد  ل������ل������تَّ ف�����������������ذاَك 
ال�����������ِح�����������َج�����������اِباأج��������������������اَب َم������������ن اأج��������������������اَد ف���������ي ال����������َج����������واِب ِة  �������������دَّ ال���������������������������سِّ ذا  ب�������������������اأن 
���������ْزِع ال���������نَّ وق������������َت  ل������ل������َخ������ْي������ِر  َي��������ْه��������َت��������دي  ف�����������������س��������اَر ل����������ل����������َع����������ذاِب ي����������������وَم ال������������َف������������ْزِعل 
ال���������َم���������ْوَل���������ى اأه����������������ل  ع�������ن�������د  ب���������������س�������رٍّ  اأْوَل���������������ىاإلَّ  ال��������َم��������ق��������اِم  ذا  ف��������ي  اإْخ���������������ف���������������اوؤُُه 
���������������ن���������������ا ِب������������������ُك������������������لِّ ح���������������اِل ��������ك��������اِلَخ������������������������������وَّف ربُّ ف����������ي ه�������������ذه الأْق����������������������������������َواِل ِم�������������ن نِّ
ب����������اْن����������ِف����������راِد ال����������َخ����������ْل����������َق  ُي��������م��������ي��������ُت  ������ُم َم������������ن �������������س������������اَرَك ب�������ال�������ِع�������َن�������اِدربِّ  ي������ق�������������سِ
ال�������ح�������اِلان�������������ُظ�������������ْر ب�����������������������اأيِّ ه���������������ذه الأْق����������������������������������َواِل ف���������ي  َت�������������ْوَب�������������ٍة  دوَن  َي���������ْغ���������َت���������رُّ 
اهلِل ع�����������ن�����������َد  ال�����������ع�����������ب�����������اِد  اِهف��������������اأْق��������������َب��������������ُح  الأوَّ ق�����������اِت�����������ُل  ث�������������مَّ  ال���������ُك���������ْف���������ر  ُذو 

بعد  الكبائر  اأكبر  القتل  الكفر؛ لأناَّ  اأْقَبَح عباد اهلل عند اهلل بعد  ف�س عمًدا بغير حقٍّ  الناَّ واإناَّما كان قاتُل 
الخْلق هو معرفة  َخْلِق  ِمْن  المق�سوُد  اإذ  المق�سود؛  و�سيلة  لأناَّه يعدم  الكبائر؛  اأكبر  القتُل  واإناَّما كان  الكفر، 
بة اإليه، وُر�سله وُكُتبه، والحياة و�سيلٌة اإلى  اهلل تعالى بذاته و�سفاته واأ�سمائه واأفعاله واأحكامه والو�سيلة المقرِّ
هذه المعارف؛ اإذ الحياُة ل تراُد اإلاَّ لالآخرة، والتاَّو�سيل اإليها بمعرفة اهلل تعالى، والقتل ُيعدُم هذه الو�سيلة 
ف�س بغير حقٍّ ل محالة اأكبر  ف�س ِبَدَواِمَها في الحياة تح�سل معرفة اهلل تعالى، والقتل يعدمها، فقتل الناَّ والناَّ
الكبائر دون الكفر؛ لأناَّ الكفر ُيعدم اأ�سل المق�سود ويمنعه وهو معرفة اهلل تعالى؛ اإذ الكفر حجاٌب بين العبد 

ه. )ر..هـ( وبين ربِّ
������ح������ِذي������ُر �����ن�����ف�����ي�����ُر)1(ق��������د ج������������اَء ف��������ي ال��������م��������ائ��������َدِة ال������تَّ وال�����تَّ الإي��������م��������ان  ذي  َق�������ْت�������ِل  ع������ن 

]ورقة:24/11[
ال��������واح��������ِد ق��������ْت��������َل  ��������اُر  ال��������ج��������بَّ �����ه  ������س�����بَّ �������اِج�������ِد)2(اإْذ  ������ى ال���������������سَّ �������ا��������ضِ ح������تَّ ِب�������َق�������ْت�������ِل ال�������نَّ
�������������ْرداِد))(َت����������ْغ����������َت����������ِرُف ال���������ُع���������ق���������ُوُل م��������ن اأْم����������������������َداِد ب�������������ال�������������تَّ الآي��������������������ِة  ذي  ِب����������ح����������اِر 
ال������م������اِج������ِدل����ل����َب����ْع���������ض ا������س�����ت�����ح�����الُل ق������ت������ِل ال��������واِح��������ِد اأي  َف�����������������ْرَق  ل  اإْذ  ك�������ال�������ُك�������لِّ 
الآي���������ة َم������ْع������َن������ى  �����ح�����ق�����ي�����ِق  ال�����تَّ ُذو  �������ك�������اَي�������ِةوق������������ال  ل���������ق���������اِت���������ِل ال����������َع����������ْم����������ِد م����������ن ال�������نِّ
��������ا���������ضَ اأج������م������ِع������ي������َن ح�����ت�����ى الأْن������ِب������ي������ااأ�����������س����������دُّ ����������س���������يٍء ل���������و اأم�������������������اَت الأْوِل�����������ي�����������ا وال��������نَّ
ي������ُظ������نُّ َل��������م��������ا  ن��������ي��������ا  ال��������دُّ ���������َد  اأف�������������������سَ ُي������������َك������������نُّاأو  زائ����������������������������������ًدا  ه���������������ن���������������اَك  اأنَّ 

اأَْو َف�َساٍد ِفي الأَْر�ِس  ُه َمْن َقَتَل َنْف�سًا ِبَغْيِر َنْف�ٍس  اأَناَّ )1( اإ�سارة اإلى قوله تعالى: قوله تعالى: {ِمْن اأَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني اإِ�ْسَراِئيَل 
ا�َس َجِميعًا} )المائدة: 32(. َما اأَْحَيا الناَّ ناَّ ا�َس َجِميًعا َوَمْن اأَْحَياَها َفَكاأَ َما َقَتَل الناَّ َفَكاأَناَّ

)2( في الهام�س الأيمن )مكتوبا بالتجاه المعاك�س لعر�س الورقة(؛ اأي من ا�ستحل قتل م�سلم بغير حقٍّ فكاأناَّما ا�ستحل قتل النا�س 
جميعا؛ لأنهم ل ي�سلمون منه.

)3(  في الهام�س الأي�سر: فكاأنما قتل النا�س جميًعا.. جميع النا�س خ�سماوؤه في الدنيا اإن لم يكن له اأب وفي الآخرة مطلقا؛ لأنهم 
من اأب واحد واأم واحدة.
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ال��������ُح��������ْرَم��������ِة ان��������ْت��������ه��������اَك  اأنَّ  ������������������ِةل������ل������َح������ْب������ِر  ��������ُب ال���������َق���������ْت���������َل ِل�����������ُك�����������لِّ الأمَّ ��������بِّ ُي�����������������سَ
ق�������َت�������ْلت�����ك�����لَّ�����م ال�������م�������ْت�������ِق�������ُن ف��������ي ه����������ذا ال�����م�����َح�����ْل م����������ن  اإنَّ  الآي�������������������ة  ف����������ي  وق����������������ال 
��������ا���������ضِ ح�����ت�����ى الأن������ِب������ي������ا �������ِف�������َي�������اي��������ك��������وُن ك����������لُّ ال��������نَّ ل����������ُه ِخ�������������س������اًم������ا ب��������ل وك�������������لُّ الأ��������سْ
������َم ك��������لَّ م������ن ُذِك����������ْر �������َم�������ْن خ������ا�������سَ �����ا لِّ ���������������ُه َم��������َف��������ْرَت�����ْع�����������سً ��������ف��������اَع��������ٍة ف���������َه���������ْل لَّ ي���������������وَم ���������سَ
َدا �����������������َدا)1(ب������ي�������������َض ال���������������ذي ك���������������اَن َل��������ن��������ا ُم�����������ج�����������دِّ ��������ة ق���������اِب���������ي���������َل ل�������ه�������ا ُم�����������������وؤيِّ ��������نَّ ���������سُ
َوَرْد)2(ُغ����������ْف����������راُن ذن�����������ِب ُم�������������س������رٍك وَم�����������ن َع������َم������ْد ال��������ه��������ادي  ع�������ن  ف�������ق�������ُده  ل�����ل�����َق�����ْت�����ل 
َم�����ا ����ْف����ِك ال�����دِّ ����َم����اي�����ا������ُض ال��������ذي �������س������اَرَك ف�����ي �����سَ ��������ا و�����سَ م������ن َرح�������م�������ِة ال������َم������ْع������ب������وِد اأر���������سً
����ْي ك�����ْل�����َم�����ٍة ج�������اء ف�����ي ال����َخ����َب����ْر ����ى ِب���������س����قَّ ����ْرح����تَّ ال����َب���������سَ �����ِد  ������س�����يِّ اهلل  َخ�������ْل�������ِق  خ������ْي������ِر  ع������ن 
���������ي���������راِن �������������ن ال���������نِّ �������������ل�������������ُت اإل����������������ى اإن�����������������������س�����������اِن))(َت��������������ْخ��������������ُرُج اأع�������������ن�������������اٌق مِّ ت����������ق����������وُل ُوكِّ
ب������اط������اًل ������ا  َن������ْف�������������سً َق���������َت���������َل  اأو  غ�������اِف�������اًلاأ������������س�����������َرك  ع�������ن�������ي�������ًدا  �������������اًرا  َج�������������بَّ ك��������������اَن  اأو 

]ورقة:24/12[
������������ي)4( اأوَت������������َم������������نِّ ع���������������زٌم  اأو  ��������ٌب  ��������بُّ �������ي)5(َت�����������������سَ ع�������نِّ ُخ���������������ْذُه  ك����ال����ف����ع����ل  �������س������ى  ال������رِّ اأو 
اْلَتَقى" "اإذا  ال�������������َوَرى  ����ِد  �����س����يِّ ق��������وِل  ٌف رَق�����������������ى ل���������ح���������دِّ الْرِت��������������َق��������������اف�����ي  ُم��������������خ��������������وِّ
واح���������ٍد َق��������ْت��������ُل  ك���������ان  اإن  َي������ع������ي  َم������������ْن  ُب����������ع����������ًدا ف������ك������ي������َف ق�������ت�������ُل األ����������������ِف �������س������اِج������ِدي�������ا 
������َك������ِر ����ِراْع�����������لَ�����������ْم ب����������������اأنَّ ك�����������لَّ ف������ع������ل ال������َع�������������سْ ف�����ْع�����ل اأم������ي������ره������ْم َغ������������ًدا ف������ي ال����َم����ْح���������سَ
ُق������ِت������ْل ق�������د  األ�������������ٍف  األ�������������ِف  األ�������������ُف  ك�����������اَن  ف�����������اإْث�����������ُم ق�������ْت�������ِل�������ِه�������ْم ع������ل������ي������ِه ق��������د ُح�������ِم�������ْلاإن 

)1( اإ�سارة اإلى ق�سة ابني اآدم؛ حيث قتل اأحدهما الآخر )المائدة، اآية 27 وما بعدها(.
)2( في الهام�س الأي�سر: كقوله )�(: "كلُّ ذنٍب ع�سى اهلل اأن يغفره اإل الرجل ويموت كافرا اأو الرجل يقتل موؤمنا متعمدا" )رواه 

الن�سائي والحاكم و�سحح اإ�سناده(.
)3(  في الهام�س الأيمن: وقال عليه ال�سالم: "يخرج عنق من النار تتكلم وتقول: وكلت اليوم بثالث: بكل جبار عنيد، من جعل مع 
اهلل اإلها اآخر، ومن قتل نف�سا بغير حق فينطوي عليهم فتقذفهم في حمراء جهنم" )رواه اأحمد(. )رواه اأبو هريرة، الترغيب 

والترهيب للمنذري، 94/4، واإ�سناده �سحيح اأو ح�سن اأو ما قاربهما، وفي التذكرة للقرطبي، رقم:221، واإ�سناده �سحيح(.
)4( كتب بعده بخط �سغير في الفراغ بين �سدر البيت وعجزه: على القتل. وفي الهام�س الأيمن: في القتل ب�سهادة اأو بقول زورا اأو 

غيره.
)5( في الهام�س الأي�سر: واإن لم يح�سر قتله وهذا مطرد في جميع الطاعات والمعا�سي، فكل من �سارك في واحد منها اأو ر�سيه 
ولو لم يكن في  زمنه فهو �سريك لفاعله وقد حاطب تعالى اليهود الذين في زمنه )�( {َفِلَم َتْقُتُلوَن اأْنِبياَء اهلِل ِمْن َقْبُل} وهم 
لم يقتلوا اأحدا منهم، واإنما ر�سوا بقتل اأ�سالفهم اإياهم فكاأنهم قتلوهم وكذلك اأخبر تعالى عن قوم نمرود اأناَّهم قالوا في �ساأن 
ال(، ولم يقع القول منهم واإنما ر�سوا بقول نمرود، وكذلك اأخبر تعالى عن  ُقوُه" )في الأ�سل: حدقوه بالداَّ الخليل: "اْقُتلوُه اأْو َحرِّ
}، وهم لم يقولوا ذلك واإناَّما ر�سوا بقول ابن اأبي  المنافقين باأنهم قالوا {َلِئْن َرَجْعَنا اإَِلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجناَّ الأََعزُّ ِمْنَها الأََذلاَّ
ذلك، وكذلك اأخبر تعالى عن اليهود اأناَّهم قالوا: "َيُد اهلِل َمْغُلوَلٌة" وهم لم يقولوه واإناَّما ر�سوا بقول فنحو�س )فنحا�س( ذلك.
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اأْوَزار ِم�������������������������ْن  ي���������ن���������ُق�������������������ض  اأْخ�������������َط�������������اِرل���������������م  وَل  �������س������ي������ًئ������ا  ���������ٍر  ُم���������ب���������ا����������سِ
ُي��������ح��������َم��������ُل ل  ��������������������������ُه  اأنَّ راٍع  �����������ْيء َي������ع������َم������ُلاأَظ��������������������������نَّ  ع������ل������ي������ِه غ��������ي��������ُر اإث���������������م ������������سَ
����ْل َح���������سَ ق�����د  ال�����م�����وؤِم�����ِن�����ي�����َن  ب����ي����ن  ك��������اَن  ح������������رٌب ف������ح������قُّ ق���������اِت���������ِل وَم��������������ْن ُق����������ِت����������ْل)1(اإْن 
��������������َن ال������َج������ْم������َع������ي������ِن َم��������ْي��������ِنم�����������ْن ك�����������لِّ واح����������������ٍد مِّ دوَن  ��������ْل��������ِح  ال�����������������سُّ اأب���������������ي  ع������ل������ى 
اأْل���������������ِف األ������������������ُف  ع�������ل�������ْي�������ِه  اْم������������������������ِرٍئ  ���������َئ���������ٍة ف����������ي َل����������ْم����������َح����������ٍة وَط��������������������ْرِفُربَّ  ���������يِّ ����������سَ
����������ْه ِع����������يَّ ال����������رَّ م����������ن  ك�������������ان  م����������ا  ك�������������لَّ  ������ْهاإْذ  اإل���������������ى الأم������������ي������������ِر َم��������������ْرِج��������������ُع ال������َب������ل������يَّ
�������َئ�������ُل ُي���������������سْ ل  ف����������اع����������اًل  اأنَّ  ���������س��������كَّ  ������ُلل  ���������واُه اأْف�������������سَ �������ْن ����������سِ ع���������ْن َغ���������ْي���������ِره م�������مَّ
ب��������ال��������ِق��������ت��������اِل ي����������������اأُم����������������ُر  َم��������������������ْن  �������������ِر واأخ������������������ِذ ال�������م�������اِللأنَّ  وال���������َق���������ْت���������ِل والأ��������������سْ
�������ُب ع������ل������ى ال������َج������ِم������ي������ِع ف���������ي���������ا َل���������������������ُه م�������������ن ه���������������اِئ���������������ٍل ف�������ِظ�������ي�������ِعه���������و ال�������ُم�������ح�������ا��������سَ
������ي������َب������ِة ال������َع������ِظ������ي������َم������ْه �����ي�����َب�����ٌة اأخ�������������رى ه�������ي ال������َع������ِق������ي������َم������ْه)2(ف��������ي ه�����������ذه ال������ُم�������������سِ ُم�����������سِ
������ِت������ح������الُل ه���������ذا الأْم�������������ِر ������ِراأْع���������ِن���������ي ب�����ه�����ا ا�������سْ ���������ا����������ضَ ب�����ع�����ي�����ن ال�������������سَّ ف���������ُي���������وِق���������ُع ال���������نَّ

]ورقة:24/13[
َم��������ا ُه����������َو اخ�������ت�������الُف ال������م������وؤِم������ِن������ي������َن ف����اْع����لَ����َم����اَن�������������ُق�������������وُل اأ������������س�����������ُل ك�������������لِّ م����������ا ت��������َق��������دَّ
������ِد ������ح������ا�������سُ ��������ح��������اُق��������ِدف����������الْخ����������ِت����������الُف ُم���������وج���������ُب ال������تَّ وم����������ن����������ُه ت����������اأت����������ي ِع������������لَّ������������ُة ال��������تَّ
ال��������ِح��������ْق��������ُد وداَم  ت�����������ح�����������اَق�����������ُدوا  َوج�����������داإذا  ف��������ي��������ه��������ْم  وداَم  َت����������ق����������اَت����������ُل����������وا 
ال����م����ْن����ظ����وِم ف������ي  ال������م������ذك������وُر  �����َل  َح�����������سَ ����������ُدوِر ك�������ال�������َم�������ْرُق�������وِماإْن  وك�������������ان ف��������ي ال���������������������سُّ
���������ُب���������وا و�������������س������������اَر ك��������������لُّ واح��������������ِد ���������ع���������اُن���������ِدَت���������َع�������������������سَّ ������������ُر الآَخ������������������������������ر ب���������ال���������تَّ ُي������������ك������������فِّ
َت������ْج������َم������ُع اآٌي  ال���������ِع���������ْم���������راِن  ��������ورة  ���������سُ ��������َي��������اء م��������ن غ�����ي�����ر ال�����������ِوف�����������اِق َت�����م�����َن�����ُعف�������ي  اأ���������سْ
ُل��������������������ه��������������������ا ت��������ع��������ل��������ي��������ُق الرِت�����������������������������������داِد �������اِد))(اأوَّ ������������راِر ف�������ي ال�������َف���������������سَ ب������ط������اع������ِة الأ�������������سْ
�����ف�����اِق)4(�������س������دُّ ال������ع������ب������اِد ع�������ن ف���������س����ي����لَ����ِة ال�������وف�������اِق ال�����نِّ م�����ن  َف�����َخ�����ْف  ����ان����ي  ال����ثَّ ه�����و  ذاَك 

باهلل  المعرفة  وزيادة  يعلمه  كان  الذي  البر  عمل  فاته  العمر حتى  وهو  ماله  راأ�س  اإذهاب  المقتول  وحق  الأيمن:  الهام�س  في   )1(
والمعرفة ب�سفاته اإلى غير ذلك. )هـ اللهم(. )َبُك ذَا �سح( 

وحق القاتل حمله على قتل اأخيه الموؤمن حتى ا�ستوجب بذلك العذاب. )اللهم �سل(.  
)2( في الهام�س الأي�سر: لقطعها عن نزلت عليه راأ�س ال�سع)؟؟(.

وُكْم َبْعَد اإِيَماِنُكْم َكاِفِريَن}  ِذيَن اأُوُتوا اْلِكَتاَب َيُردُّ ِذيَن اآَمُنوا اإِْن ُتِطيُعوا َفِريقًا ِمْن الاَّ )3( في الهام�س الأيمن: قوله تعالى: {َيا اأَيَُّها الاَّ
اإلى قوله تعالى { لعلكم َتْهَتُدون} )اآل عمران: 100-103(. ومثله في الهام�س الأي�سر.

)4( في الهام�س الأي�سر: وذلك اأن الممتنع عن ال�سلح الدائم على ال�سقاق والخالف، �سبه نف�س ب�سا�س بن قي�س اليهودي الذي مراَّ 
على نفٍر من الأو�س والخزرج؛ فغاظه تاآلفهم وذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من العداوة والق�سة م�سهورة، ووجه ال�سبه 
كون الراغب اإلى اختالف الموؤمنين الممتنع عن ال�سلح والوفاق ومثل ذلك اليهودي في كراهته تاآلفهم واجتماعهم، وهو قوله 

ِ َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعَداًء} )اآل عمران:103(. تعالى: {َواْذُكُروا ِنْعَمَة اهللاَّ
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�������ِت�������ع�������ظ�������اِم)1( �������ِت�������ْف�������ه�������اِمل������َج������ْع������ل������ه ُك�����������ْف�����������ًرا ل�������ال��������سْ اب��������������ُع ب�������ا��������سْ ����������ال����������ُث ال��������������رَّ ال����������ثَّ
الأْق�������������������س���������اِمح���������������ضُّ ع����������ب����������ادِه ع������ل������ى اْع���������ِت�������������������س���������اِم)2( ذي  خ�������ام���������������ضُ  ِب�������ح�������ب�������ِل�������ِه 
�������������س������ري������ِح ��������ْل��������ِوي��������ِح))(وَن�����������ه�����������ُي الْف����������������ت����������������راِق ب������ال������تَّ ������ه������ا وق���������ب���������ُل ب��������ال��������تَّ �������س������اد�������سُ
ك����������������اِر ����������اب����������ع: الأم���������������������������ُر ب����������������الدِّ ����������ف����������اِرال���������������������سَّ ال����������نِّ ل  ال����������������ِوف����������������اق  ب�������ن�������ع�������م�������ِة 
�����������ن�����������اُزِع ���������ق���������اُط���������ِعب�������ف���������������س�������ِل�������ِه َن�����������َه�����������ى ع�����������ن ال�����������تَّ ل���������������س�������دِّ الْف�������������������ِت�������������������راِق وال���������تَّ
َح����ل����ي����ٍم م�������ن  ال�������لَّ�������ح�������ُن  ف����ي����ه����ا  ج������������اَء  ِح���������ي���������ِم)4(اإْذ  ������ب������ُع م������ن رَّ وال�������َخ�������ْت�������ُم ث��������مَّ ال������طَّ
����������اِد ال����������ه����������اِد)5(ي���������ق���������وُل ف���������ي الأْن���������������ف���������������اِل ل����������الإْر�����������سَ َف���������َج���������لَّ  َتناَزُعوا"  "ول 
����������������ُر ال�������������������������������ُولَة اآي������������������������ًة َن����������َع����������ْت وخ��������اَل��������َف��������ْتُن����������������ذكِّ �����������َدْت  اأف�����������������������سَ ُولٍة  ع������ل������ى 

]ورقة:24/14[
��������������وَرة ال�������ِق�������ت�������ال َم����ق����ال����ي)6(ه�����������ي ال���������ت���������ي ف�����������ي ���������������سُ ا�����س����َم����ُع����وا  َع�َسْيُتُم"  "فهْل 
دْت ب���������ال َوَه���������������ْنِم���������ْن اأج�����������ِل ُق������ْب������ح الخ��������ت��������الِف وال�����ِف�����َت�����ْن ��������������دِّ م���������ن ال���������������������ولِة ���������������سُ
�������َق�������ْم ����َع����ْمِب��������ُق��������ْب��������ح اخ�����������ت�����������الٍف َت�������ك�������ُث�������ر ال�������نِّ ْح�������َم�������َة َم�������ن ُي������ول������ي ال����نِّ وَي������ْم������َن������ع ال�������رَّ
����ْح����ن����اِء ال���������سَّ ذي  م�����ن�����ُع  ال����ح����دي����ث  ف������ي  �����ْع�����َم�����اِء)7(اإْذ  ال�����نَّ ذي  ح����م����ن  ال����رَّ َرْح�������َم�������ِة  م�����ن 
ج������������اِلَل�������������ْو ل��������م ي������ك������ن ف��������ي َم��������ْن��������ع الق�������ِت�������ت�������اِل �������د ال������������رِّ ������������َوى ح����������دي����������ِث ��������س�������يِّ �������������سِ
ِ اهللَّ ��������������س�������������الِة  �������������ُل  اأف���������������������������سَ م����������������������َع ����������������س���������������الِم���������������ِه ب�����������������ال َت��������������ن��������������اِهع���������ل���������ي���������ِه 

)1( في الهام�س الأيمن: وهو قوله تعالى: {َفَكْيَف َتْكُفُروَن} )هو(.
)2( في الهام�س الأيمن: وهو قوله تعالى: "واعت�سموا بحبل اهلل جميعا".

ال�ستاَّة  اأناَّ الأمور  بالتاَّلويح" اإلى  "وقبُل  اأ�سار بقوله:  قوا}، وقد  )3(  كتب بخط �سغير فوق هذا ال�سطر: وهو قوله تعالى: {ول تفراَّ
المذكورة في هذه الآية، جميعها بالتاَّلويح ولي�س بالت�سريح ما عدا ال�ساد�سة التي هي بالأمر ال�سريح.

)4( كتب فوق هذا البيت: "اأم على قلوٍب اأقفالها".
اِبِريَن} )الأنفال: 46(. َ َمَع ال�ساَّ ِبُروا اإِناَّ اهللاَّ )5( كتب بين ال�سطور: {َفَتْف�َسُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َوا�سْ

)6( في الهام�س الأيمن )باتجاه مقلوب(: اإن توليتم: قال بع�س المف�سرين هو من الولية، ويوؤيده قراءة على بن اأبي طالب )ر�سي 
يُتم -ب�سم التاء- والواو وع�سى الالم بالبناء للمفعول. قال الفراء: يقول اهلل فهل ع�سيتم اإن توليتم اأمر النا�س  اهلل عنه( اإن ُتُولِّ
اأ�سد غ�سبة على  اأن تف�سدوا في الأر�س بالمع�سية والبغي و�سفك الدماء التي ت�سخط اهلل تعالى وتغ�سبه  و�سرتم ولًة عليهم 
فاعله وتكونوا في غاية الجراأة عليه وترجعوا اإلى الفرقة بعد ما جمعكم اهلل بالإ�سالم وتقطعوا تقطيعا كثيًرا اأرحامكم )حتى( 
األم  كتاب اهلل  تولوا عن  القوم  راأيتم  قتادة: كيف  قال  بع�س وغير ذلك.  بع�س على  الإغارة من  الجاهلية في  اأمر  اإلى  تعودوا 
ي�سفكوا الدم الحرام، وقطعوا الأرحام وع�سوا الرحمن. )هـ(. )ينظر: تف�سير البغوي "معالم التنزيل"، بتحقيق: محمد عبد 

اهلل العز، )دار طيبة: ال�سعودية(، 287/7.
)7( في الهام�س الأي�سر: روى م�سلم عن اأبي هريرة: "تفتح اأبواب الجنة يوم الثنين ويوم الخمي�س فيكفر لكل عبد ل ي�سرك باهلل 
النازلة  للمالئكة  اهلل  يقول  اأي:  ي�سطلحا".انتهى.  حتى  هذين  اأْنِظُروا  فيقال:  �سحناء  اأخيه  وبين  بينه  كانت  رجال  اإل  �سيئا 
بينهما  بينهما عداوة حتى ترفع ويقع  اللذين  بالمغفرة: امهلوا هذين حتى ي�سطلحا. يعني: ل تعطوا منها ن�سيبا، والرجلين 

ا( )رواه م�سلم عن اأبي هريرة، رقم:2565(، وقال الألباني: �سحيح، كتاب غاية المرام، رقم:412(. لح: مناَّ )ال�سُّ
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وَل ���������دوا  ت���������َح���������ا����������سَ ول  ه  ع���������������زِّ وَلدواُم  ت������������������داَب������������������ُروا  ول  ت���������ق���������اَط���������ُع���������وا 
���������اُر ق������ْد َج������َح������ْدل��������ك��������اَن ي�����ك�����ف�����ي ك�������ي�������َف وال���������ج���������بَّ م�������ن  وُي�����������������ردِي  ذاك  ف�������ي  َد  ���������س��������دَّ
َم�������َن�������ْع اإْذ  الخ������������ت������������الِف  ب������������اب  َن���������ِم���������ي���������َم���������ًة لأج�����������������ل اإف���������������������س����������اٍد ي�������َق�������ْعو����������س���������دَّ 

ميمة  بالناَّ اوؤون  الم�ساَّ اللاَّمازون  ازون  "الهماَّ  :)�( وقال  چ)1(،  ې    ې    ۉ   ۉ   چ   جالله:  جلاَّ  وقال 
الباغون للُبَراآء العيَب، يح�سرهم اهلل في وجوه الكالب")2(، وقال )�(: »ِمْن �سرِّ النا�س ذو الوْجَهين ياأتي 
ار)3(.  نيا فاإناَّ اهلل يجعل له يوم القيامة ل�ساَنين من الناَّ هوؤلء بوجٍه وهوؤلء بوجٍه«، ومن كان ذا اللِّ�ساَنين في الدُّ

هذه الأحاديث رواه البخاري وغيره.
�������ت�������م�������اِع ِن���������������زاِعاأج���������������������ْل ل��������������ذا ن�������ه�������ى ع�����������ن ا��������سْ ب���������ال  �������ق  ال�������ِف���������������سْ ذي  اأخ������������ب������������اِر 

قه؛ لأناَّ  اأن ل ت�سدِّ لها  اأواَّ اأ�سياء:  ب�ستاَّة  اأو قال كذا؛ فعليك  اأناَّ فالًنا فعل كذا  اإن�ساٌن فاأخبرك  اأتاك  واإذا 
والثاني  چ)4(،  ڦ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   چ   تعالى:  هادة.قال  ال�ساَّ مردوٌد  فا�سٌق  مام  الناَّ
چ)5(،  چ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ېئ   المنكر واجٌب. قال:  الناَّهي عن  ح فعله؛ لأناَّ  وتَقبِّ تنهاه وتن�سح  اأن 
باأخيك  اأن ل تظناَّ  ابع  والراَّ واجٌب،  البغي�س  وبغ�س  بغي�س عند اهلل  لأناَّه عا�ٍس  تبغ�سه في اهلل؛  اأن  والثاَّالث 
اأن  والخام�س  چ)6(،  ڄ   ڀڀ   ڀ   پ   چ   تعالى:  قال  حرام.  بالم�سلم  نِّ  الظاَّ اإ�ساءة  فاإناَّ  ال�سوء  ظناَّ  الغائب 
اد�س اأن ل تر�سى  چ  ڀ  ٺ  ڄ  چ)7(، وال�ساَّ ل يحملك ما حكى لك على التاَّج�سي�س والبحث. قال تعالى: 

اًما.  مام ول َتْحِك نميمته فتكون نماَّ لنف�سك اأن ل تنهى الناَّ

]ورقة:24/15[
�����������ق�����������اِء ِف���������ْت���������َن���������ِة الْف����������������ِت����������������راِق واْع�����������������ِت�����������������داِء)8(ق�������������د اأََم�����������������������������������َر الإل�������������������������������ُه ب�����������اتِّ
�������ب�������ح�������اَن م���������ن اأوَق������������������������َع الخ���������ت���������الَف ���������ل���������َح والئ�����������������ِت�����������������اَلَف��������سُ وج�����������ع�����������َل ال�������������������سُّ
َج����������������ْع ������������َم������������ْن رَّ ��������ْن��������ج��������ي��������ًة لِّ ام�����َت�����َن�����ْعط������������ه������������ارًة مُّ ول  م�����ا  ل�����ل�����دِّ ������ْوًن������ا  �������سَ ����ْل����ِح  ل����ل���������سُّ
ال����������ِع����������ب����������اِد ع���������ل���������ى  اهلل  ال������ه������اِديواأوَج��������������������������������������َب  ِن������ع������َم  ال������َب������ْي������ِن  ذاِت  اإ���������س��������الَح 
ع����ل����ى ���������ن���������ا  ت���������ُدلُّ َخْيَر"  "ل  ))(اآي��������������������ُة  َع�����������اَل  ع���������ْن���������َدُه  الإ�����������س����������الِح  ف���������س����ي����ل����ِة 

)1( �سورة القلم: 11.
)2( رواه العالء بن الحارث، كتاب الترغيب والترهيب، 6/4، وهو حديث مع�سل، وفي �سعيف الترغيب لالألباني، رقم:1677، وقال: 

�سعيف.
)3( رواه البخاري عن اأبي هريرة، )رقم:7179(، وم�سلم )رقم:2526(.

)4( �سورة الحجرات: 6.
ر �سهوا من قوله: »واجب« حتى نهاية الآية. )5( �سورة لقمان: 17، وقد كراَّ

)6( �سورة الحجرات: 12.

)7( �سورة الحجرات: 12.
َئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنَها} )الن�ساء: 85(. يٌب ِمْنَها َوَمْن َي�ْسَفْع �َسَفاَعًة �َسيِّ )8( يريد قوله تعالى: {َمْن َي�ْسَفْع �َسَفاَعًة َح�َسَنًة َيُكْن َلُه َن�سِ

)9(  كتب فوق هذا ال�سطر بخط رفيع: وقال: واتقوا اهلل.
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تذكرة 
الغافلين 
عن قبح 
اختالف 
الم�ؤمنين

ل�����ل�����ع�����اِق�����ِل)1( َك������َف������ْت  يَّ�ْسَفع"  "َمن  ف��������ي اآي�������������ة الأن������������ف������������اِل َزْج������������������ُر ال������غ������اِف������ِلاآي����������ُة 
��������� واأ���������سْ اهلل  "فاتَُّقوا  ب�����ت�����ل�����ك  )2(ن�����ع�����ن�����ي  َن�����������ضْ ب����الإي����ج����اِب  الأم���������ُر  وه������ذا  ِلُحوا" 
��������������َدا اأكَّ ك������ي������َف  اهلل-  –ه�������������������َداَك  َداان��������ُظ��������ْر  وُج��������������������وَب الإ��������������س�������������الِح وك��������ي��������ف ه���������������دَّ
���������ق���������وى))( ُي��������ْه��������َوىلأْم�������������������������������ِرِه ع��������������ب��������������اَدُه ب���������ال���������تَّ ل  ك��������ي  الإ�������������س������������الُح  وب������ع������ده������ا 
�����������������������������َد ب�������������اأم�������������ر ط���������اع���������ِت���������ْه ���������س��������وِل ف��������ي ه��������داي��������ِت��������ه)4(ل���������������������ذاك اأكَّ وط���������اع���������ِة ال��������رَّ
"اإْن وق��������������������ال:  غ������������اِف������������ٍل  ك��������������لَّ  د  ف�����ِط�����ْنه�����������������دَّ ل�����م�����ن  زاج���������������ًرا  ذا  ك�����ف�����ى  ُكنتم" 
�����������س����������واِن ���������ج���������اِة وال����������رِّ ْح���������َم���������ني���������ا ط���������ال���������َب ال���������نَّ ورح������������م������������ِة ال�������م�������ه�������ْي�������ِم�������ِن ال���������رَّ

 ]ورقة:24/16[
طائفَتين" "واإْن  اإل�������ه�������ن�������ا  ك�����ف�����ى دل�������ي�������اًل ُم������ن������ت������ه������اُه الآَي����������َت����������ي����������ِن)5(ق���������������وُل 
������������د ف������ي ه��������ذا ال����م����َح����ْل ����ب����ح����ان َم����������ْن اأكَّ ������ن������ا ع������ل������ى ال������ع������َم������ْل�����سُ ُوج��������������وَب��������������ُه وح�������������سَّ
�����������َرُه�����������ْم ِم�������������ن ع����������لَّ����������ِة ال���������ُك���������ف���������راِن ال����������ُع����������ْدواِنط�����������هَّ ل  الإ�����������س����������الِح  ع�����ل�����ى  �����ا  ح�����������سًّ
اف������َت������َع������ْل ُوروُد  ال�������َف�������ْه�������ِم  ذوي  ال������َع������َم������ْل)6(ي����ك����ف����ي  ذا  خ��������الُف  م�������وؤِم�������ٍن  ِف�����ع�����ُل  اإْذ 

ًة  ِذيَن َظَلُموْا ِمنُكْم َخاآ�ساَّ يَبناَّ الاَّ ُقوْا ِفْتَنًة لاَّ ُت�سِ )1(  كتب في الهام�س العلوي )باتجاه مقلوب(: وهي المذكورة في قوله تعالى: {َواتاَّ
َ �َسِديُد اْلِعَقاِب} على اأحد التفا�سير، وقال ابن زيد: اأريد اأراد بالفتنة فتنة افتراق الكلمة ومخالفة بع�سهم بع�سا.  َواْعَلُموْا اأَناَّ اهللاَّ

)الآية في �سورة الأنفال: 25(.
القو�سين غير موجود  بين  الآتية  والجملة  الن�س هنا،  في  لها مو�سًعا مالئًما  نجد  لم  ولكن  الم�سبوك،  التبر  الفقرة من  هذه   
في اأ�سل المخطوط. )للعاقل اأربع عالمات يعرف بها وهي اأن يتجاوز عن ذنب من ظلمه، واأن يتوا�سع لمن دونه، واأن ي�سابق 
اإلى فعل( الخير لمن هو اأعلى منه واأن يذكر ربه دائما، واأن يتكلم عن العلم واأن يعلم منفعة الكالم في مو�سعه، واإذا وقع في 
ر على  ة التجاأ اإلى اهلل تعالى، وكذلك الجاهل له عالمات، وهي: اأن يجور على النا�س ويظلمهم ويع�سف بمن دونه، واأن يتكباَّ �سداَّ
ة اأهلك نف�سه، واإذا راأى اأعمال الخيرات  الزعماء والمتقدمين، واأن يتكلم بغير علم، واأن ي�سكت عن الخطاأ، واإذا وقع في �سداَّ
ه،  حه، واإن وقع اأقامه واإن ذل اأعزاَّ لفت عنها وجهه. حكمة قال �سعيد بن جبير: اأراأيت لالإن�سان اأ�سرف من العقل اإن انك�سر �سحاَّ

واإن �سقط في هواه حدث ب�سنعته وا�ستنقذه واإن افتقر اأغناه" )هـ( اللهم اغفر لي ولوالدي.
َدَقٍة} )الن�ساء: 114(. لاَّ َمْن اأََمَر ِب�سَ )2( اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {ل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم اإِ

َ َوَر�ُسوَلُه اإِْن ُكنُتْم  ِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم َواأَِطيُعوا اهللاَّ َ َواأَ�سْ ُقوا اهللاَّ �ُسوِل َفاتاَّ ِ َوالراَّ ُلوَنَك َعْن الأَْنَفاِل ُقْل الأَْنَفاُل هلِلاَّ )3( يريد قوله تعالى: {َي�ْساأَ
ُموؤِْمِنيَن} )الأنفال: 1(.

)4( كتب فوق هذا ال�سطر بخط رفيع: وقال: "واأطيعوا اهلل واأطيعو الر�سول"
)5( وقال في "ال�سراج المنير" في هاتين الآيتين دليٌل على اأن البغي ل ُيزيل ا�سم الإيمان؛ لأناَّ اهلل �سماهم اإخوة موؤمنين مع كونهم 
باغين، يدل عليها ما روي عن علي بن اأبي طالب �سئل وهو القدوة في قتال اأهل البغي من اأهل الجمل و�سفين: اأم�سركون هم؟ 
وا، فقيل منافقون هم؟ قال: لأن المنافقين ل يذكرون اهلل اإل قليال، قيل: فما هم؟ قال: اإخواننا بغوا علينا.  ر فرُّ فقال: ل من ال�ساَّ
الدين  �سم�س  الخطيب  الإمام  لل�سيخ  الخبير،  الحكيم  ربنا  معاني كالم  بع�س  الإعانة على معرفة  في  المنير  ال�سراج  )ينظر: 

محمد بن اأحمد ال�سربيني، مطبعة بولق الأميرية، 1285هـ، 66/4(.
)6( لأناَّ الفتعال لالأعمال بما ت�ستهيه النف�س اإذ هي تنكم�س في ال�سر دون الخير ولهذا قال تعالى في �سورة البقرة: {َلَها َما َك�َسَبْت 
ر بالكت�ساب، والمراد في هذا المحل قوله تعالى: {اْقَتَتلوا} )هـ.  َوَعَلْيَها َما اْكَت�َسَبْت} )اآية:286(، وخ�س الخير بالك�سب وال�ساَّ

�سح(.
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الإي��������������م��������������اِن ذا  اإنَّ  ب��������ه��������ا  ُك��������������ْف��������������راِنن��������ع��������ِن��������ي  ذي  ل����������ك����������لِّ  �������������س������������اَلُح������������ُه 
ُك������������������رَرْت ك��������ي��������َف  اهلل  ه������������������داَك  َرْتان���������ظ���������ْر  �������ِل�������ُح�������وا وك�������ي�������َف ُق����������������رِّ َل�������ْف�������َظ�������ُة اأ��������سْ

وقال: چ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ۈ  چ ثم قال: چ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ۈ  چ، ثم 
ات، في  ر »فاأ�سلحوا بين اأخويكم« ثالث مراَّ قال: چ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ې  چ، وانظر كيف كراَّ
ته اجتماعهم وكراهته اختالفهم، ولذلك قال: »فاأ�سلحوا  ة اعتنائه بعباده ومحباَّ مو�سع واحد، وذلك كلُّه ل�سداَّ
اهر مو�سع الم�سمر  �سب، وانظر كيف و�سع الظاَّ بين اأخويكم« اأي من الدين كما ت�سلحوا بين اأخَوْيُكم من الناَّ
الملك  اهلل  واتاَّقوا  وقال:  بالتاَّقوى  اأمرهم  بعده  ثم  والتاَّخ�سي�س،  التاَّقدير  في  مبالغًة  الماأمور  اإلى  م�ساًفا 
تعالى:  قوله  وانظْر  العظيم،  التاَّهديد  هذا  اهلل-  -هداك  وانظر  فيه،  والإهمال  اأمره  مخالفة  في   الأعظم 
اهلل  ويكرمكم  يرحمكْم  اأن  اأنف�سكم؛  عند  رجاء  على  الإ�سالح  فعلتم  اإذا  لتكونوا  اأي  چ  ې   ې   ې   چ  
بينهْم  ذاِت  باإ�سالح  اإخواَنُكم  رحمتم  كما  الكَراماِت،  باأنواع  غيُره  الحقيَقِة  في  الإكراِم  على  قادَر  ل  الذي 

هم عن اإف�َساِد ذاِت الَبين. )اللهم(. واأكَرْمتموهم بردِّ
الإي������������م������������اِن ذي  ِق������������َت������������ال  ع����������ن  ������������َر  ج����������م����������ُع اأَح��������������������ادي��������������������ٍث ب������������ال ُب��������ه��������ت��������اِنَن������������فَّ

م، ومنها: »من حمل علينا  ار«)1(. كما تقداَّ ومنها: »اإذا التقى الم�سلمان ب�سيَفْيهما فالقاتل والمقتول في الناَّ
ا«)2(. الح فلي�س مناَّ ال�سِّ

�سوا لها اإذا عر�ست. اإناَّ  كوى فال تثيروها اإذا خَمَدْت، ول تتعراَّ ومنها: "الفتنة تلقح بالناَّجوى، وتنتج بال�ساَّ
اٍت، و«الفتنة نائمٌة  الفتنة راتعٌة في بالد اهلل تطافُئ خطامها فال يحلُّ لأحٍد اأن ياأخذ بخطامها« قاله ثالث مراَّ

لعن اهلل من اأيقظها«)3(،
يديك  ُكفاَّ  قال:  ذلك؟  اأدركــُت  اإْن  تاأمرني  فما  اهلل  ر�سول  يا  "قلت  قال:  م�سعود  ابن  ورد عن  ما  ومنها 
ول�ساَنك وادُخْل داَرك. قلُت يا ر�سول اهلل: اأراأيَت اإن دخل علياَّ داري؟ قال: فادخْل بْيَتك! قال: فاإن دخل علياَّ 
ي اهلل حتى تموت  الكوع وقل ربِّ َنع هكذا، وقب�س بيمينه( بيمينك على  َم�ْسِجَدك، )وا�سْ بيتي؟ قال: فادخْل 

على ذلك«)4(. اللهم اغفر.
������اأك������ي������ِد اأم������������ُر ال������ع������ْدِل ال�����َم�����ْي�����ِلِم����������ْن ُج������ْم������لَ������ة ال������تَّ دوَن  الإ���������س��������الِح  ف������ي  ب������ال������َع������ْدِل 
�������ك�������راِر �������������������د اأْم����������������������َر ال�������������ع�������������ْدِل ب�������ال�������تَّ ال�������َب�������اِراأكَّ ت�����ع�����ال�����ى  "واأق�ِسُطوا"  ق������������ال: 
�����ِط ������������ًدا ب���������������دوِن ال������م������ْخ������ل������ِط)5(اأخ���������ب���������َرن���������ا اْع�����������ِت�����������ن�����������اَءُه ب�����ال�����م�����ْق�����������سِ ف������ي������ِه م������������وؤَكِّ

)1( رواه اأبو بكرة نفيع بن الحارث، �سحيح البخاري )رقم:6875(، وم�سلم )رقم:2888(.
)2( رواه عبد اهلل بن عمر، �سحيح البخاري )رقم:6874(، وم�سلم، )رقم:98(.

د به �سعيد بن �سنان عن اأبي الزاهرية. )3( رواه اأبو الدرداء، حلية الأولياء لأبي نعيم، 107/6، والحديث تفراَّ
)4( رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، 305/7، باإ�سنادين ورجال اأحدهما ثقات، وفي م�سند اأحمد بتحقيق اأحمد �ساكر، 141/6، 

اإ�سناده �سعيف.
َ ُيِحبُّ اْلُمْق�ِسِطيَن} ترغيًبا على اأنه من اأعظم ما يتمادح به )وعلى عن!(  )5( في الهام�س اأ�سفل الورقة: بقوله جل وعال: {اإِناَّ اهللاَّ

لعله يقول اإنه ل يلزم نف�سه الوقوف عنده اإل �سعيف. انتهى.
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]ورقة:24/17[
"اإنَّما ق��������������ال  ���������وك���������ي���������ِد  ال���������تَّ ة  ال���������م���������وؤم���������ن���������وَن اإخ�����������������������������َوٌة" ِل������َت������ع������لَ������م������ال�����������������س��������دَّ
���َغ���ْنم��������زي��������َد ُق��������ْب��������ح الخ�����������ت�����������الِف وال�������ِف�������َت�������ْن ال�������سِّ اأج��������ِل  م����ن  الإي������م������اِن  َذِوي  ب����ي����َن 
ة ِب����������َم����������ْن اآم�����������������َن م���������ان���������ٍع م���������ن اإي�����������ق�����������اِع ال�������ِف�������َت�������ْنوح�������������������س���������ُر ه���������������ذه الأخ������������������������������وَّ
اأع���������������اَلُه اأي  الإي������������م������������اَن  اأدرَك  اأْح������������������������الُهَم�������������ْن  �����������س����������راب����������ه  ِم��������������������ْن  وذاَق 
ال����������ج����������اَلِل ذي  اإْج����������������������������اَلُل  �������ُه  ���������������سَ ل����������ح����������بِّ م�������������وِم�������������ٍن ب���������������ذي ال���������َج���������م���������اِلن�������هَّ
���������اُه ���������مَّ ����������سَ َم���������������ن  ي����������ح����������بُّ  ل  اأخ�������������������اُه خ����������اِل����������ُق ال����������������������َوَرى َم����������������������ْولُه؟!وك������������ي������������َف 
ال��������وال��������ِد م�����ث�����ل  ي���������ن  ال���������دِّ لأنَّ  ل������ك������لِّ �����س����خ���������ضٍ م��������وؤم��������ٍن ب��������ال��������واح��������ِد)1(َن����������َع����������ْم؛ 
������������اب ة الإي�����������������م�����������������ان ب������������ال������������َوهَّ ة الأْن�����������������������س�����������اِب)2(اأخ������������������������������وَّ اأ������������س�����������رُف م��������ن اأخ�������������������وَّ
�������������������س���������اِل َوُخ��������������لَّ��������������ة الأْن���������������������������س�������������اِب لْن�������ف���������������س�������اِلُخ�������������لَّ�������������ة الإي�������������������م�������������������اِن ل���������التِّ
وم����������ث����������ُل ُب���������ن���������ي���������اٍن لأج�������������������ِل ال��������م��������اِج��������ِدوال��������م��������وؤم��������ن��������ون م�������ث�������ُل ج�������������س������ٍم واح������������ٍد
ِع������������رَف������������اِنه�����������ذا ه�����������َو ال���������م���������ذك���������وُر ف���������ي ال�����������ُق�����������راآِن ذا  ك�������������ان  َم�����������������ْن  ُي�������������درُك�������������ه 
"َتقُتلوَن ال�����������َب�����������َق�����������َرة  �����������س����������ورة  "وُتْخِرُج��������������������وَن"))(ف����������ي  قب������������������ل  اأنُف�َس����������ُك�����������م" 
�����ح�����ق�����ي�����ِق ال�����تَّ َذِوي  ع�������ن�������َد  �������ُك�������م  �����������س�����دي�����ِقاأن�������ُف���������������سَ ي��������ن وال�����تَّ اإخ��������واُن��������ُك��������م ف�������ي ال��������دِّ
الإي��������������م��������������اِن اأَخ  ق������������ات������������اًل  ����������َر  ���������ِه ب�����������ال ُن�������ق���������������س�������اِن�����������س����������يَّ ق�������������اِت�������������َل َن���������ْف�������������������سِ
����ُروا ف���������سَّ ق�����د  اأنُف�َسُكْم"  َت������ْل������ِم������ُزوا  �������������������������ُروا)4("ل  �����ُك�����ْم َوَوقِّ ِب���������ال َت�����ع�����ي�����ُب�����وا ب�����ع�����������سُ
������ة م��������ا ه������ن������ا ُذِك�����������ر ������حَّ ����ْم���������ِض ف�����ي َظ�����ه�����ي�����رٍة ل�������ذي ن������َظ������ْر)5(ح������ت������ى غ����������������َدْت �������سِ ك����ال���������سَّ
كالَج�َسْد" "الموؤمنون  ال����ح����دي����ِث:  َوَرْد)6(وف�����ي  ه������ك������ذا  "كالُبْنياِن"  وج�����������اء 
��������ْك��������راُنان�������ظ�������ْر اأخ������������ي ه�������ل ي������ق������َط������ُع ال�����َي�����ق�����ظ�����اُن ال�����������������سَّ ول  ك�������������الَّ  اأع�������������������������س������������اَءُه 

ة  اِب اأ�سرُف من اأخواَّ ين بالوهاَّ )1( ورد هذا البيت ا�ستدراكا في الحا�سية، وفي المتن: ورد كان قد ورد في محلِّه قوله: "نعْم؛ لأناَّ الدِّ
؛ اإذ اأخذ َطرًفا من �سدر البيت الذي قبله، وكلمًة من �سدر البيت بعده، واأخذ كذلك  الأن�ساِب". ووا�سٌح اأناَّ هذا البيت خطاأ كتابيٌّ

عجزه كلاَّه، ولأجل ذلك حذفناه.
الإيمان،  قلت:  لذا  اأبدا؛  باقية  دائمٌة  لأنها  الدين  ة  اأخواَّ الدين، بخالف  باختالف  الن�سب  اأخوة  الأي�سر: لنقطاع  الهام�س  في   )2(
ِمَناُت ِباأَنُف�ِسِهْم َخْيرًا} )اآية: 12( انظر يا اأخي  البيت. وقال اهلل �سبحانه في �سورة النور: {َلْول اإِْذ �َسِمْعُتُموُه َظناَّ اْلُموؤِْمُنوَن َواْلُموؤْ

كيف جعل مولنا جميع الموؤمنين نف�سا واحدة. اللهم.
)3( اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {َتْقُتُلوَن اأَنُف�َسُكْم} )البقرة: 85(

ْلَقاِب ِبْئ�َس اِل�ْسُم اْلُف�ُسوُق َبْعَد الإِيَماِن} )الحجرات: 11( )4( اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {َول َتْلِمُزوا اأَنُف�َسُكْم َول َتَناَبُزوا ِبالأَ
لي�س من  اأناَّه  يبدو  لكن  ُتِطْع.   اأقِبل  الموؤمنون  ُتموُه ظناَّ  �سمْع  ***   اإْذ  َفَلوَل  قلنا  ما  َحِقن  الهام�س:  في  ورد  البيت  قبل هذا   )5(

المنظومة.
ا، و�سباَّك  ه بع�سً )6( اإ�سارة اإلى الحديث الذي رواه البخاري عن اأبي مو�سى الأ�سعري، قال: "الموؤمن للموؤمن كالُبنيان، ي�سدُّ بع�سُ
هم وتراحمهم وتعاُطفهم  بين اأ�سابعه"، )رقم:2446(، و�سحيح م�سلم )رقم:2585(. والحديث الآخر: "مَثل الموؤمنين في توادِّ

كمَثل الج�سد الواحد..." الحديث. مجموع الفتاوى لبن تيمية، 208/28، وهو �سحيح.
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ِع���������ْرف���������اِن ذا  ك����������ان  َم�������������ْن  َت�������������رى  ل  ������ُه ع������ل������ى ال�������������ُع�������������ْدواِنب��������ل  ُي������������وِج������������ُع ن������ف�������������سَ
َدْمي���������ا ع���������اذل���������ي ُح���������������قَّ ل��������ك��������لِّ َم������������ن َع��������ِل��������ْم ب�����������ك�����������اُء  ع��������ِل��������ْم��������ُت��������ه  ال������������������ذي  ك��������������لَّ 
ل��������ل��������ع��������اِل��������ِم ����������������������������ًة  زلَّ لأنَّ  ���������������������������ٌة ل��������ل��������ع��������اَل��������ِمن��������ب��������ك��������ي  ك���������م���������ا ع���������ل���������م���������َت زلَّ

]ورقة:24/18[
ال���ج�������َس���ْد ب���ع�������ضُ  ����َت����َك����ى  ا�����سْ اإن  اأخ�������ي  ف���ال���ب���ع�������ُض ه����ل ي���ْب���َق���ى ب����ال َن����ْي����ل ال����َك����َم����ْد؟ان����ظ����ْر 

ومعنى البيتين: لما ثبت كونهم كالج�سد الواحد، ومن لزم الج�سد كما في الحديث اأناَّه ل ي�ستكي ع�سو منه 
عُت وتاألاَّمُت لما نزل على اإخواني الموؤمنين لكوني من  ى، توجاَّ هر والحماَّ رر لجميع الج�سد في ال�ساَّ اإل و�سل ال�ساَّ
ل للج�َسِد وجٌع ول األٌم، يدلُّ ذلك على موته  جملة الأع�ساء؛ لأن الج�سد الواحد اإذ قطع منه ع�سٌو، ولم يح�سُ
ٍة وم�سيبٍة و�سِلَم موؤمٌن من الموؤمنين من تلك البلياَّة، ولم  وح منه؛ فكذلك اإذا وقع الموؤمنون في بلياَّ وذهاب الرُّ
ى؛ لأن الج�سد الواحد اإذا ا�ستكى ع�سٌو منه ل  يح�سل له وجٌع ول األٌم دلاَّ على اأناَّ اإيمانه ا�سٌم من غير م�سماَّ
احة، واإذا كان الأمر كما ُذكر؛ فالواجُب على كلِّ موؤمٍن في  وم والراَّ هر والحمى ولغيره الناَّ يكون لذلك الع�سو ال�ساَّ
ل والنك�سار  �سى والفرح بها ظاهرا وباطًنا، ورفع اليَدين بالذُّ ازلة اإظهار الحزن والكراهة، وعدم الرِّ هذه الناَّ

وال�سطرار اإلى اهلل تعالى بقلٍب خا�سٍع حا�سٍر اأن يزيلها ويرفعها بف�سله.
ة للذي انت�سر على الآخر، فال يفعله اإل من ل عقل له، ول معرفة ول  رور والمحباَّ ا اإظهار الفرح وال�سُّ واأماَّ
َر لو كان عاقاًل َلَعِلَم ما اأ�ساَبُه  رور للذي انت�سَ ل الذي اأظهر الفرح وال�سُّ يغترُّ به اإل من هو اأحمق منه؛ لأناَّ الأواَّ
القراآن  الواحد كما جاء في  والماأ�سورين كالج�سد  والمقتولين  والمجروحين  لأناَّه هو  والبالء؛  الم�سيبة  من 

والحديث، والج�سد ل ير�سى �ساحُبه ول يفرح ول ُي�سرُّ بالجراح ع�سو منه اأو انقطاعه.
واأما الثاَّاني، فالأناَّه لو لم يكن اأحمق منه لما يغترُّ بفرح َمْن كان حاله ما ذكر؛ لما علم اأناَّ الإن�سان ل يحبُّ 
له  ا من جملة الج�سد، فكيف يظهر  اأي�سً المنت�سُر بنف�سه ُم�ساٌب؛ لكونه هو  اأع�ساءه، ومع ذلك  من يقطع 
ة فيه لكونه قتل نف�سهّ؟! بل فرحه غروٌر لأجل اأن ينال �سيًئا من الحطام، و�سياأتي هذا اإن �ساء  الإن�ساُن المحباَّ

اهلل اآخر المنظومة.
������ًوا م��������ْن اأَل����������ْم وال����������ع����������َدْمُخ�������ُل�������وُّ َم����������ْن ي����ق����ط����ُع ع�������������سْ ال��������ح��������ي��������اِة  ف�������ق�������ِد  ع������ل������ى  دلَّ 
م�������������ُت ح�����������ام�����������ٌل ع����ل����ى ����������اَلوك�������������������لُّ م�����������ا ق�������������دَّ ��������ل��������ٍح واإ����������������س���������������الٍح ل��������م��������ْن ت����������اأمَّ ���������سُ
����ل����ٍح واْم�����َت�����َن�����ْع ������َب������ْعي�����ا َم�������ن اأَب����������ى ع�����ن ف����ع����ل �����سُ �������ل�������ُح خ�������ي�������ٌر ق�������ال�������ه م��������ن ُي������تَّ وال���������������سُّ
��������واُف��������ِق �����ل�����ح وال��������تَّ ���������������س�������اُب�������ِقك���������ْم ن�����ع�����م�����ٍة ف�������ي ال�����������سُّ وك����������������ْم ف�����������س�����ي�����ل�����ٍة ل�������������ذي ال�������تَّ
������ا�������ض �������ِل�������ِه ق�������ْط�������ع ك�����������الم ال������نَّ �������ا��������ضم���������ن ف���������������سْ ال�������َخ�������نَّ اأِخ  وت������ق������ل������ي������د  ع�������ن�������ك�������ُم 
َن���������������س�������َم�������ُع ������������س�����������يٌء  واهلل  �����������َن�����������ا  ف�������ي ������س�����ائ�����ِر الأق����������ط����������اِر اأي�����������ن ال������م������ْف������َزُعوَغ�����������مَّ
ن������ي������ا ع�����ل�����ى ُب�������ه�������ت�������اِن)1(اأْق����������وال����������ه����������م َت���������َن���������اَف�������������������ضَ ال���������َح���������ْب���������راِن ف�������ي ال������م������ْل������ِك ال������دُّ

)1( كتب بخط رفيع اأ�سفل هذا البيت: والو�سية والهالك وذهاب الدين ودخول النار.
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]ورقة:24/19[
�����������ف�����������ك�����������ا ِدَم����������������������ا ��������������������را الأح����������������������������������������راَر اْع��������������ِت��������������داَت�����������������ق�����������������اَت�����������������اَل و������������سَ واأ���������������������سَ
������������الُم ���������اُمق�����������د َح�����������لَّ�����������ل ال�����������ُج�����������ه�����������اُل وال������������ظُّ ���������ُك���������م ك�������������ذا ال���������ُح���������كَّ َب�����������ْي�����������َع اأن���������ا����������سِ
�����������ه�����������م�����������ا َح���������������ْب���������������راِن وَح����������������لَّ����������������ال ذل����������������������َك ب�������������ال�������������ِع�������������ْرَف�������������اِنوق��������������وُل��������������ُه��������������ْم اإنَّ
ْه ي�����������ِن وال������������م������������ُروَّ �����������ْوُن ال�����������دِّ ْهاأق����������������ول ������������سَ �������ْل�������ِح ث��������م غ���������اَي���������ُة ال��������ُف��������ُت��������وَّ ف��������ي ال���������������سُّ
�������َط�������لَ�������ح�������ا ق�������ب�������َل ذه�����������������اِب ال�������ُع�������ْم�������ِر و�������س������اِب������ق������ا ل�������َق�������ْط�������ِع ه�����������ذا ال���������������������������ِوْزِر)1(ا��������سْ
����ْل����ِح غ����ي����ُر الأْم���������ِن ���������ا����������ضِ وَف�����������ْق�����������ِد ال������َب������ْي������نل�����و ل�����م ي�����ُك�����ْن ف�����ي ال���������سُّ وراَح����������������������ِة ال���������نَّ
������الُح �����������ف�����������اِق وْه���������������َو غ��������اي��������ُة ال�������ف�������الِحلْخ�����������ت�����������اَرُه ال�������ع�������اِق�������ُل ك������ي������َف وال�������������سَّ ف��������ي التِّ

�������ا��������ضِ ال������َب������ْا�������ضِه������������ذا ال������������������ِذي دَع���������������ا ك���������ب���������اَر ال�������نَّ ُدوَن  �����ْل�����ِح  ال�����������سُّ َق��������ُب��������وِل  اإل����������ى 
�����ٍد �������ل�������ُح اأب���������������ي م�����ح�����مَّ ����������َوًة ِل�����م�����ْق�����َت�����ِديل���������َق���������ْد َك��������ف��������ى ��������سُ ��������س�������وِل اأ�����������سْ �����ب�����ِط ال�������رَّ ������سِ
������ى َي������ر�������سَ ������س�����ي�����ًئ�����ا  َت��������ْف��������َع��������ُل  ل  َم  �����ىع�����������اَل  �������ى َت�����ر������سَ ْح��������َم��������ُن َح�������تَّ ع������ن������َك ب���������ِه ال��������رَّ
���������اِل ال���������ُج���������هَّ ب����������َق����������ْوَل����������ة  َت������������ْغ������������َت������������ِرْر  �����������اِلل  وال�����������ُع�����������مَّ �����������وِء  ال�����������������������سُّ وُوَزراِء 
�������َدُه�������ْم َق���������������سْ اأنَّ  ع������ل������م������َت  م��������ا  �����ْع�����ُي�����ُه�����مك��������ف��������اَك  ������سَ وذاك  اٍت  َل���������������������ذَّ ت�����ح�����������س�����ي�����ُل 
����ا ف����������ِرْح �����رْحَم��������َت��������ى َت��������ع��������دُّ ع��������اق��������اًل �����س����خ���������سً اْن�����������سَ اأِو  ِم�����ْن�����ُك�����م�����ا  �����ٍو  ُع�����������سْ ِل������َق������ْط������ِع 
�������رْح َي�������ْن���������������سَ َم���������������ْن  �������ُك�������م  ُي�������ح�������بُّ ل  ������ْحت������������اهلل  �������������سِ ������ٍو م�����ن�����ك�����َم�����ا وي������تَّ ِل��������َق��������ْط��������ِع ع�������������سْ

في الهام�س الأي�سر:
القتال  على  واأجراأه  الحرب  على  لطان  ال�سُّ اأ  الوزراء من جراَّ �سراَّ  "اإناَّ  قال:  قال الغزاليُّ في "الم�سبوك"، 
)في الأ�سل: قطال( في مو�سٍع يمكن اأن ين�سلح الحال فيه بغير حرب؛ لأناَّ الحرب في �سائر الأحوال تفني 
ا: »كل ملٍك كان له وزيٌر جاهٌل  ونات الأرواح"، وقال اأي�سً دخائر الأموال، وفيها تبذل كرائم النُّفو�س، وَم�سُ
مَثُله َكَمَثل الغيم الذي يبُدو ويظهر ول يندي ول يمطر")2(، وفي كتاب "و�سايا زين الحكماء": كلُّ اأمر ينق�سي 
ا تق�سيه بيدك بالحرب والغ�سب، والعلماء ي�سربون هذا  على يد غيرك بال حرٍب ول خ�سونة، فهو خير مماَّ
ة بيد غيرك ل بيدك، ويريدون الوزراء مهما اأمكَنُهم اأن يحاربوا بالُكتب  المثل فيقولون: ينبغي اأن تم�سك الحياَّ
فليحاربوا بها، فاإْن لم ين�سلح �ساأُن الأمور بالحتيال والتاَّدبير؛ فَيْجَتِهُدون في اإ�سالحها باإعطاء الأموال وبذل 

وال. انتهى. ال�سالت والناَّ
ٍر وعقل �سليم من متابعة الهوى، ما اأح�سنه ينبغي لكلِّ واٍل العمل  ل هذا الكالم -رحَمَك اهلل- بقلٍب منوِّ تاأماَّ

به. )هـ(.
نة الح�سنة قال  ئة بال�سُّ نة ال�سيِّ )1( جاء التعليق على هذا البيت في هام�س ال�سفحة التالية، قال:  اأي �سارعا اإلى تبديل هذه ال�سُّ
يئة. قال الغزالي في  ال�ساَّ نة  نة الح�سنة بال�سُّ ال�سُّ نة الح�سنة و�سر الملوك  من بدل  يئة بال�سُّ ال�ساَّ نة  ال�سُّ )خير( الملوك من بدل 

�س76(. )التبر،  اللهم(.  )هـ.  الم�سبوك".  "التِّبر 
)2( التبر الم�سبوك، �س86.



اآفاق الثقافة والتراث 1(8

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ت
طا

طو
مخ

 ال
يق

حق
ت

ا: وفي الهام�س الأي�سر اأي�ساً

بر الم�سبوك في ن�سيحة الملوك"، وينبغي للوالي اأن يعلم اأناَّه لي�س اأحٌد اأ�سدُّ ُغْبًنا  وقال الغزاليُّ في "التِّ
ون الوالي، ويحببُّون  نيا يغرُّ ال والغلمان لأجل ن�سيبهم من الدُّ ن باع دينه واآخرته بدنيا غيره، وجميع الُعماَّ مماَّ
اإهالكك  في  ي�سعى  ن  مماَّ عــداوًة  اأ�سدُّ  عدوِّ  واأيُّ  ِهْم،  اأْغَرا�سِ اإلى  ُلوا  لَي�سِ ار؛  الناَّ في  فيلقونه  عنده؛  لم  الظُّ
اأن يخدمك  "اإن كان مرادك  اآخر:  )وهالك نف�سه( لأجل درهم حراٍم يكت�سبه ويح�سله"، وقال في مو�سع 
ا�ُس فاإناَّك جاهٌل في �سورة عاقٍل؛ لأناَّك لو ُكْنَت عاقاًل؛ لعلمَت اأناَّ الذين يخدمونك اإناَّما هم خدٌم وغلمان  الناَّ
اأناَّهم  لبطونهم وفروجهم و�سهواتهم، واإناَّهم قد جعلوا )خدمتهم و�سجوَدُهم لأنُف�سهم، ل لك، وعالمة ذلك 
وا باأجمعهم عنك، وفي اأيِّ مو�سٍع علموا( اأناَّ  لو �سمعوا اإرجاًفا باأناَّ الولية توؤخُذ منك وُتعطى ل�سَواك؛ لأعر�سُ
رهم فيه خدموا لذلك المو�سع و�سجدوا له، )فعلى الحقيقة، لي�ست هذه خدمًة( لي�ستهان خدمة، واإناَّما  الدِّ

هي �سحكة")1(، والعاقل من نظر اإلى حقائق الأمور. 

وفي الهام�س الأ�سفل:

ا يكون �سبًبا للعول اأن ت�ستاق اأبًدا )اإلى  بر الم�سبوك": الأ�سل الثاني من ذلك اأي مماَّ وقال الغزالي في "التِّ
ورثة علماء  واأن تحذر من  ا�ستماع ن�سحهم،  وتحر�س على  ين  الدِّ اإلى علماء  لطان  ال�سُّ اإليها  العلماء(  روؤية 
ونك ويطلبون ر�ساك طمعا فيما في يديك من  نيا، فاإناَّهم يثنون عليك ويغرُّ وء الذين يحر�سون على الدُّ ال�سُّ
الح  هو الذي ل يطمع  خبيث الحطام، )َوَوبيل( ونيل الحرام؛ ليح�سلوا منه �سيًئا بالمكر والحيل، والعالم ال�ساَّ
الم:  فيما عندك من المال، وين�سُفك في الوعظ والمقال«، انتهى)2(. وقال في تبيين المحارم، قال عليه ال�ساَّ
يزورون الأمراء")3(، وفي خبر: »وخيار الأمراِء الذين ياأتون العلماء،  الذين  تعالى  اهلل  اإلى  القراء  "اأبغ�س 
لطان، فاإذا  �سل على عباد اهلل، ما لم يخالطوا ال�سُّ و�ِسراُر العلماء الذين ياأتون الأَمراء«)4(، "العلماء اأُمناُء الرُّ
�سل، فاحذروهم" )رواه اأن�س()5(. قال حذيفة: "اإياكم ومواقع الفتن، قيل: وما هي؟  فعلوا ذلك فقد خانوا الرُّ

قه بالكذب، ويقول ما لي�س فيه")6(. قال: اأبواب الأمراء، يدخُل اأحُدكم على الأمير في�سدِّ

من  ت�سيب  ل  فاإناَّك  الطين،  ال�ساَّ اأبــواب  َتْغ�َس  ل  �سلمة  "يا  عنهما:  تعالى  اهلل  ر�سي  ل�سلمة  ذر  اأبو  قال 

)1( التبر الم�سبوك، �س22-23، مع ت�سرف طفيف، وقد و�سعنا ن�سو�س »التبر الم�سبوك« بين قو�سين.
)2( التبر الم�سبوك، �س19-18.

)3( عن اأبي هريرة، كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، 51/1، وفي اإ�سناده �سعف، وفي �سعيف الجامع لالألباني، )رقم:2460(.
)4( رواه الحافظ العراقي عن اأبي هريرة، كتاب تخريج الإحياء، 98/1، وال�سخاوي في الأجوية المر�سية، 884/2، وال�سوكاني في 

الفوائد المجموعة، رقم:288، واإ�سناده �سعيف.
الميزان،  ذيل  في  العراقي  والحافظ  المو�سوعات، �س70،  ترتيب  في  والذهبي  المو�سوعات، 430/1؛  في  الجوزي  ابن  رواه   )5(

198/1. وفيه حف�س الآبري، قال العقيلي: حف�س كوفي، حديثه غير محفوظ.
– �سماراغ،  اإحياء علوم الدين، تحقيق: بدوي طبانة، )اإندوني�سيا، مكتبة ومطبعة كرباطة فوترا  اأبو حامد محمد.  )6( الغزالي، 

د.ت(، 141/2.
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: "ما من �سخ�س اأبغ�س اإلى اهلل من عاِلـٍم يزور  دنياهم �سيًئا اإل اأخذوا من دينك اأف�سل منه"، وقال الأوزاعيُّ
ا�سك الأمراء نفاٌق، وحبُّه الأغنياء رياٌء")1(. عاماًل". قال عبادة بن ال�سامت: "حبُّ القارئ الناَّ

لطان ومعه دينه، فيخرج ول دين له، وقيل له: ولَم؟ قال:  جل ليدخل على ال�سُّ وقال ابن م�سعود: "اإناَّ الراَّ
لأناَّه ير�سيه بما ي�سخط اهلل")2(.

)3(، واإذا راأيتم العالم يختلف اإلى  وقال بع�سهم: "اإذا راأيتم عالًما يختلف اإلى الأمراء، فاعَلموا اأناَّه ِل�سٌّ
الأغنياء، فاعلموا اأناَّه ُمراٍء")4(.

لطان تملُّقا اإليه وطمًعا بما في يده،  ين، ثم اأتى باب ال�سُّ ه في الدِّ وقال مكحول)5(: "من تعلاَّم القراآن وتفقاَّ
م بعدد خطاه")6(، وقال ال�سحاك )بن مزاحم(: "اإنِّي لأتقلاَّب اللاَّيل كلاَّها على فرا�سي  خا�س به في نار جهناَّ

ًرا في( كلمة اأر�سي بها �سلطاني ول اأ�سخط بها )ربِّي فال اأجدها(")7(. )مفكِّ
وتعظيمك  ر�ساهم،  اإيثارك  ثالث:  اإلى  يدعوك  الملوك  على  دخولك  "ال�ّسلطان  العلماء:  بع�س  وقال 

دنياهم، وتزكيُتك عمَلُهم، فاإن فعلت هوؤلء فقد هلكت"، هكذا في الإحياء. انتهى.
ة والهالك وذهاب  ياء واللُّ�سو�سياَّ فاق والرِّ �سل وغ�سب اهلل وبغ�سه، والنِّ قلت: ومن كان حاله بين خيانة الرُّ
م في الأحاديث والأخبار، كيف تعتبر كالمه )وت�سديقه وثناوؤه( في فتوى ممن  ار، كما تقداَّ الدين، ودخول الناَّ

له اأدنى اأدنى عقل واأقلُّ تمييز؟!
]ورقة:24/20[

اأناَّ  ثبت  لما  واإخوانكما؛  اإخوانه  فهم  موؤمنين  كانوا  حيث  الماأ�سورون،  وكذا  موؤمنون،  المقتوليَن  لأناَّ 
ته فيك لكونك مقتوًل اأو ماأ�سوًرا؛ لثبوت  "الموؤمنون اإخوٌة" واأناَّهم كالج�سد الواحد، ومن ُيْظِهر لك الفرح ومحباَّ
ا لك؟ واإن لم يحزن على م�سيبة الموؤمنين فلي�س  ه عاقاًل اأو محبًّ كون الموؤمنين كالج�سد الواحد، فكيف تعدُّ

منهم، بل من اأعدائكم، اأنت وهم)8(.

)1( الم�سدر ال�سابق، 141/2.
)2( الم�سدر نف�سه.

)3( �سقطت كلمة »ل�س« من الأ�سل. اأما حديث: »اإذا راأيتم العالم يخالط الأمراء...«، ف�سعيف، رواه الديلمي في »م�سند الفردو�س« 
5/1، عن معاذ بن جبل مرفوعا، وفيه اإبراهيم بن ر�ستم، اأورده الذهبي في ال�سعفاء، وقال ابن عدي: منكر الحديث، ومكحول 
لم ي�سمع من معاذ،  عن اأبي هريرة مرفوعا، �سعفه الألباني في ال�سل�سلة ال�سعيفة )رقم:2026(، و�سعيف الجامع )رقم:500(.

نيا، فاعلموا اأناَّه  )4( من�سوب للف�سيل بن عيا�س، قال: »اإذا راأيتم العالم اأو العابد ين�سرح لذكره بال�سالح عند الأمراء واأبناء الدُّ
دار  )القاهرة:  العفاني،  ح�سين  بن  �سيد  الإخال�س،  حديث  من  الأنفا�س  تعطير  عن:  �س31،  المغترين،  تنبيه  كتاب:  ُمراء«، 

العفاني، 1421هـ/2001م(، �س529.
)5( هو اأبو عبد اهلل الدم�سقي، توفي )112هـ، اأو 113هـ(.

)6( كنز العمال، )رقم:29027(.
)7( كتاب: اللطائف والظرائف، لعبد الملك بن محمد بن اإ�سماعيل اأبو من�سور الثعالبي )ت429هـ(، دار المناهل، بيروت، �س30.

)8( هنا تكرار لجملة »و�سلم الكتاب اإلى عبد اهلل بن مالك و�سافر اإليه فحين و�سل« ولكن النا�سخ �سطبه بو�سع خط عليه.
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ل������ل������ِع������ْل������ِم �������ٍب  ُم�������ن�������َت���������������سِ ام����������������������ِرٍئ  َدع�������������������������اُه ح���������������بُّ م�����������اِل�����������ُك�����������ْم ل�������ل�������َك�������ْت�������ِمُربَّ 
���������ى  غ��������������َدا ِل����������ُح����������بِّ ج������م������ع ال�������م�������اِل ُي����������ْث����������ِن����������ي ع��������لَ��������ْي��������ُك��������م��������ا ب�����������ُك�����������لِّ ح�����������اِلح���������تَّ
������رَّ ���������ى �������سَ ������������ُه َوَغ���������������������رَّم���������ا راَق��������������������َب ال�������َج�������ل�������ي�������َل ّح���������تَّ اأخ������������������������������اُه ح�����������ي�����������َن َغ�������������������������سَّ
اأْل��������َه��������َم��������ِن��������ي ال�������������������ِذي  هلِل  ���������َح ِع����������������َب����������������اِدِه َك��������م��������ا ع������لَّ������َم������ِن������يوال����������ح����������ْم����������ُد  ُن�������������������سْ
���������الِم ���������اَلِة وال�������������������سَّ �������������َل ب��������ال��������ِخ��������َت��������اِمَن����������ْخ����������ِت����������ُم ب���������ال�������������������سَّ ع��������ل��������ى ال����������������������ِذي ُك�������������مِّ

خاتمة:
را على اأحدهم في دعوى  ة الأكاِبر ومروءتهم اأناَّ من �سعى بينهم بالإ�سالح، ولو كان كاذًبا مزوِّ ومن علوِّ هماَّ
ِلِهم. بل  ته بهم وِبَف�سْ الإر�سال اإلى الأخير؛ لأناَّهم ل يخيبون رجاءه ولو علموا منه ذلك، ولو خاطر معهم لثقاَّ

يبلِّغونه مناه وي�سارعون اإلى ق�ساء َوَطِره. كما جاء في الحكاية.
ر ما  حكاية: قيل اإناَّه كان بين يحيى بن خالد البرمكيِّ وبين عبد اهلل بن مالك الخزاعي عداوٌة في ال�سِّ
�سيد كان يحبُّ عبد اهلل اإلى الغاية؛ بحيث كان يحيى  كانا ُيظهرانها، وكان �سبب العداوة بينهما اأن هارون الراَّ
مان والح�سد في  ة من الزاَّ بن خالد واأولده يقولون اإناَّ عبد اهلل ي�سحر اأمير الموؤمنين، حتى م�سى على ذلك مداَّ
ة لعبد اهلل و�سياَّره، ثم اإناَّ رجاًل من اأهل العراق كان له اأدٌب وذكاٌء وفطنة؛  �سيد ولية اأرمينياَّ قلوبهما، فولاَّى الراَّ
ر كتاًبا عن يحيى اإلى عبد اهلل بن مالك و�سافر اإليه فحين و�سل )اإليها ق�سد  ف�ساق ما بيده وفنى ماله فزواَّ

ابه فاأخذ الحاجب الكتاب(. باب داره و�سلاَّم الكتاب اإلى بع�س حجاَّ
]ورقة:24/21[

جل و�سلاَّم عليه ودعا له، فقال عبد اهلل: احَتَملَت ُبعد  ٌر، فلما دخل الراَّ ه وقراأه وتدباَّره فعلم اأناَّه مزواَّ فف�ساَّ
اأطال اهلل بقاء  جل:  الراَّ فاإناَّنا ل نخيب �سعَيك، فقال  ر، ولكْن طْب نف�ًسا،  ريق وجئت بكتاٍب مزواَّ ة والطاَّ ال�سقاَّ
زاق حيٌّ متين،  والراَّ وا�سعٌة،  فاأر�س اهلل  ة؛  ثُقل عليك و�سولي؛ فال تحتجاَّ في منعي بحجاَّ اإْن كان قد  الأمير، 
ي اأكتب كتاًبا اإلى  ر، فقال عبد اهلل: اأنا اأعتمد معك اأمَرين، وهما: اأنِّ والكتاب الذي اأو�سلته �سحيٌح غير مزواَّ
ا، اأعطيك اإمارة بع�س بالدي،  وكيلي ببغداذ واآُمُره اأن ي�ساأل عن حال هذا الكتاب الذي اأتيَت به، فاإن كان حقًّ
ًرا؛ اأمرُت  واإن اآثرَت العطاء، اأعطيُتك مائَتْي األف درهم مع الفر�س والخلعة والتاَّ�سريف، واإن كان كتابك مزواَّ
اأن ُيجَعل في حجرة )الحب�س(، واأن يجعل  اأمر عبد اهلل  اأن ت�سرب مائتي خ�سبة، واأن يحلق محا�سنك، ثم 
فيها ما يحتاج اإليه، وكتب كتاًبا اإلى وكيله ببغداذ اأناَّه قد و�سل اإلياَّ رجٌل ومعه كتاٌب من يحيى بن خالد، واأنا 

فني الجواب. ق هذا لحاله؛ لنعلم �سدَقُه من كذبه، وعرِّ ن به، ويجب اأن تتحقاَّ ء الظاَّ �سيِّ
فلما و�سل كتاب عبد اهلل اإلى وكيله، ركب وم�سى اإلى باب دار يحيى فوجده مع ُنَدمائه وخوا�سه جال�ًسا، 
اإلى ندمائه  اإلياَّ من الغد لأكُتَب لك الجواب، ثم التفت  اإليه فقراأه يحيى، ثم قال للوكيل: ُعْد  ف�سلاَّم الكتاب 
ي، فذكر كلُّ واحٍد من النُّدماء �سيًئا وجعل كلُّ اإن�ساٍن  ًرا( اإلى عدوِّ ي كتاًبا )مزواَّ وقال: ما َجَزاُء َمْن يحِمُل َعنِّ
خ�سة  من  ذكرتموه  الذي  وهذا  اأخطاأتم  لقد  يحيى:  لهم  وقال  العذاب،  من  وجن�ًسا  العقاب  من  نوًعا  د  يعدِّ
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ه من اأمير الموؤمنين، وتعلمون ما بيني وبينه من البغ�س، والآن  كم تعرفون قرب عبد اهلل ودنواَّ محلِّ الهمم، وكلُّ
لح بيننا وقياَّ�سه لَيْمُحَو من قلوبنا حقد ع�سرين �سنة،  ًطا في ال�سُّ جل وجعله متو�سِّ قد �سباَّب اهلل تعالى هذا الراَّ
ق ظنونه، واأكتب له كتاًبا )اإلى(  جَل بتاأميله، واأ�سدِّ اأُوِفَي َهَذا الراَّ اأن  ولُي�سلح بو�ساطته �سوءاتنا، وقد وجب 

ر على اإكرامه واعتزازه واحترامه. عبد اهلل؛ ليتوفاَّ
واة وكتب اإلى عبد  ته، ثم طلب الداَّ بوا من كرمه و�ُسُموِّ هماَّ فلما �سمع النُّدماء ذلك، دعوا له بالخير، وتعجاَّ

له: اهلل بخطِّ يده كتاًبا في اأواَّ
ب�سم اهلل

]ورقة:24/22[
ب�سالمتك  و�ُسررُت  وقراأته  ف�س�سُته  بقاءك-  اهلل  –اأطال  كتاُبك  و�سل  الرحيم،  حمن  الراَّ اهلل)1(  ب�سم 
ق عني خطاًبا، ولي�س الأمر كذلك،  ي كتاًبا، ولفاَّ ر عنِّ جل الحر زواَّ واْبَتهجُت با�ستقامتك، وكان ظنُّك اأناَّ ذلك الراَّ
ٍر عني وتوقعني من َكَرِمَك وح�سن �ِسَيِمَك اأن تفي لذلك الحرِّ  فالكتاب اأنا كتبُتُه وعلى يده اأنفذُته، ولي�س بمزواَّ
ه منك ِبغاِمر الإح�سان، ووافر المتنان، ومهما فعلَته  الكريم باأمله وتعرف له حرمة ق�سده وتو�سله، واأن تخ�ساَّ

اكر عليه. في حفظ فاأنا المعتمد به، وال�ساَّ
ه َعْنَوَن الكتاب، وختمه و�سلاَّمه اإلى الوكيل واأنفذه الوكيل اإلى عبد اهلل، فحين قراأه؛ ابتهج بما حواه،  ثم اإناَّ
، فاأمر له  اإلياَّ اأَحبُّ  جل: العطاء  الراَّ اللاََّذين ذكرتهما لك تختار؟ فقال  اأيُّ الأمَرين  له:  جل وقال  الراَّ واأح�سر 
ة، وخم�سة بالجالل،  عبد اهلل بمائَتي األف األف درهٍم، وع�سرة اأفرا�ٍس عربياَّة: خم�سٌة منها بالمركب المحالاَّ
ه  نة، و�سراَّ وع�سرين تختار من الثِّياب وع�سرة من المماليك ركاب الخيول، وما يلين بذلك من الجواهر الملواَّ

�سحبة رفقة ماأمونة اإلى بغداذ.
ا و�سل اإلى اأهله، ق�سد باب يحيى بن خالد وطلب الإذن، فدخل الحاجب اإلى يحيى وقال: يا مولي  فلماَّ
خول، فدخل عليه،  بالباب رجٌل ظاهر الح�ْسَمة، جميل الهيئة، ح�سن الحال، كثير الغلمان، فاأِذَن له في الدُّ
مان، وغدر الحدثان،  جل كنت ميًتا من َجْوِر الزاَّ ل الأر�َس بين يديه، فقال يحيى: ما اأعرُفك، فقال: اأنا الراَّ فقباَّ
ر عنك اإلى عبد اهلل بن مالك. قال له: وما الذي فعل بك  فاأْن�َسْرَتني واأحييَتني. اأنا الذي حملُت الكتاب المزواَّ
لني واأغناني وقد  تك وف�سلك! اأعطاني ونواَّ واأيُّ �سيٍء اأعطاك َوَوَهَب لك؟ فقال: من بركة ظلِّك وكرامتك وهماَّ

ته وهاهي ببابك، والأمر اإليك والحكم في يدك. حملُت جميع عطياَّ
لت  بداَّ اإذ  الج�سيمة؛  واليد  العظيمة  ة  المناَّ اأكثر من �سنيعي بك، ولك علياَّ  له يحيى: �سنيُعك معي  فقال 
بب في ذلك، واأنا اأَهُب لك من المال  داقة، واأنت كنَت ال�ساَّ جل المحت�سم بال�ساَّ العداوة التي بيننا وبين ذلك الراَّ

مثل ما وهب لك، ثم اأمر له بمثل ما اأعطاه
]ورقة:24/23[

عبد اهلل.

)1( "ب�سم اهلل" مكررة، ولعل النا�سخ لم يرد اأن يقطع اآية الب�سملة.
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يقراأ  َمن  لَيْعَلم  الحكاية  هذه  اأوردنا  "واإناَّما  قال:  ثم  الم�سبوك"،  بر  "التِّ في  الحكاية  هذه  الغزالي  ذكر 
بع؛  جل، ولو كان خ�سي�س الطاَّ ته عاليًة، ل ي�سيع اأبًدا. كما ل ي�سيع ذلك الراَّ كتابنا هذا اأناَّ الإن�سان اإذا كانت هماَّ
ر واأقَدم وخاطر مع رجل محت�سٍم كريم  ة �سامية، تهواَّ ه لما كانت له هماَّ ا�س، لكناَّ لْلَتجاأ اإلى دنيٍّ وتعلاَّق بلئام الناَّ
جَلين الكريَمين  الأخالق، وظاهر الأعراق؛ فو�سل بذلك التاَّهوُّر اإلى مراده و�سفى غر�س فوؤادِه، وانظْر اإلى الراَّ
َيَريا في مروءتهما عقوبته وعذابه، ونال  تهما، كيف عاماله وبماذا قاباله، ولم  المحت�سَمين، واإلى �سموِّ هماَّ

ة زمانه و�سائقته، واأفلت من �سرِّ محنته، وعاد ذا نعمة �َسنياَّة")1(. به، وتخلاَّ�س من �سداَّ ببركتهما طالاَّ
الم على من ُجِعَل ختاَم الأنبياء، وله ح�سن الختام.  الة وال�ساَّ انتهى الحمد هلل على التاَّمام والكمال، وال�ساَّ

تمت.
الم على خير خلقه)2(. الحمد هلل رب العالمين. اآمين. الة وال�ساَّ الحمد هلل وعونه وال�ساَّ

]ورقة:24/24[

)1( التبر الم�سبوك، �س101-99.
)2( حذفت هنا كلمة: "على يدي"، ولعل معلومات النا�سخ كانت مثبتة هنا ولم تكتب في هذه الن�سخة.
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Subjective and collective exegesis of Ibn Taymiyyah (728 AH) through 
his book ‘al-Furqan baina awliyairrahman wa awliyaishshaitan’

Prof. Ahmed Rehamani

This research raises the topic of Subjective and collective exegesis of Ibn Taymiyyah (728 AH) 
through his book ‘al-Furqan baina awliyairrahman wa awliyaishshaitan’. Ibn Taymiyyah begins his 
book by raising the issue later dealing with it in detail. He devoted 1st section to friends of Rahman 
and second one to the friends of Satan concluding the topic by presenting results.   

 

Problems in editing manuscripts “tampering and distortion” 
as a model

Prof. Ameer Al- Rashid

This study is concerned with presentation and analysis of the problems facing contemporary 
investigator in editing the texts of the Arab and Islamic manuscripts in general, and the issue of 
tampering and distortion in particular.

The study aims to identify the problems faced by contemporary investigator in editing Arabic 
manuscripts, and specifically the problem of tampering and distortion. 

It consists of three sections with an introduction and a conclusion: 

The first section: the methodological framework of research.

The second section: the most important problems in editing manuscripts.

The third section: problem of tampering and distortion.

‘Tadhkiratul gahfilin an qubhi ikhtilafil mumineen’ 
by. Omar bin Saeed Al-Footy

Dr. Adam Bamba

This research aims to describe a great regarded manuscript, titled: “Tadhkiratul gahfilin an qubhi 
ikhtilafil mumineen” by. Sheikh Omar bin Saeed Al-Footy founder of Islamic state in western Sudan 
in the mid-nineteenth century. The importance of this manuscript is in its handling the dispute 
that broke out between two Muslim leaders: Sultan Mohammed bin Usman dan Fodio, and Sheikh 
Mohammed Al-Ameen Alcanmi, and it was almost threatening Muslim presence in the region of 
central Sudan at the time.
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Toll gates between Egypt and the Levant during Crusades

Dr. Ahmad Ibrahim al-Saifi

This research is intended to elucidate the nature of the tax policy drawing the map of its centers 
along the road between Egypt and the Levant.

The toll gates were set up at the entrances of the cities and valleys. These gates were the way to 
tighten control over all goods reaching to markets so it was not allowed to pass anything worth 
paying taxes. For this purpose an integrated management system was formed to tighten control over 
these centers and to organize the movement of passing traders. The other toll gates in the common 
states were under common management, headed by two deputies, one representing the Muslim 
Sultan and the other representing Prince Crusader.

 

Semantic lucidity and aesthetic coating in parenthesis, a glance on 
grammatical structure and stylistic influence

Dr. Mohammadan bin Ahmad al-Mahbubi

This research seeks to shed light on Parenthesis as it earns text a number of semantic nods, and 
gives it elegance and aesthetic touch and stylistic influence that enchant the reader and listener.

The research addressed two issues: The first is concerned with clarifying the concept of sentence; 
as it is the basis of the subject. The second is concerned with reviewing the problems of sentence, and 
consolidating its issues, and to highlight the different grammatical views in this regard. 

 

Music as a cultural practice

Mr. Aziz Al-Wartani

This research revolves around the issues that put music in relation with heritage and modernity. 
This inevitably leads us to issues concerned with the music as a cultural practice; as it is always 
in variable case in accordance with the requirements of interaction and cultural integration, as of 
creative expressions that express the feeling of human being in different ways. However, putting the 
concepts of modernity and originality in the music makes it mainly related to culture as the music is 
part of the culture, or it has certain cultural function and it derives its meaning from culture. 
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The formation of the language and the construction of style in the poetry 
of Idrees Jamma

 

Dr. Mohammed Mahjub Mohammed

This research studies the formation of the language and the construction of style in the poetry 
of Idrees Jamma without overlooking the influence of the era in which he lived, and the culture that 
was dominated as well as the nature of his character and the extent of his ability to innovate. To 
explore these elements we have divided the research into preface and two axes. 

In the preface we have introduced the poet out of our sense that he is unknown in many Arab 
countries. The 1st axis is all about his linguistic tools and stylistic techniques. And the 2nd one 
studies his poetic lexicon. At the end we have included the most important of our finding, and the 
bibliography of references. 

 

Prepositional ‘Maa’ after ‘Inna’ and its sisters and prepositions ‘Rubba’ 
and ‘Kaaf’ between effect and prevention

Prof. Khaleel Ibrahim Al samararri

This research deals with the issue that has been discussed by grammarians according to their 
theory of ‘factor’ and that is occurring ‘Maa’ after ‘Inna’ and its sisters and prepositions ‘Rubba’ and 
‘Kaaf ’. The research has been divided into two chapters:

- Occurring ‘Maa’ after ‘Inna’ and its sisters.

- Occurring ‘Maa’ after ‘Rubba’ and ‘Kaaf ’.

 

Sequel of the dictionary of poets by al-Marzabani

Dr. Abbas Hani al-Jarrakh

This study sheds light on the most famous book of Abu Ubaidullah Mohammed al-Marzabani 
the ‘dictionary of poets’. The book is compiled on alphabetical order. The compiler does not intend 
to write complete biography of poets or collect their whole poetry but rather hi aims to introduce 
poets briefly giving some very famous or best verses of their poetry. 
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ال�سروط الخا�سة بن�سر كتب محكمة �سمن �سل�سلة اآفاق الثقافة والتراث
1 - �أن يكون �لمو�شوع �لمطروق متمّيًز� بالجّدة و�لمو�شوعية و�ل�شمول و�لإثر�ء �لمعرفي، و�أن يتناول �أحد �أمرين:

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

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

2 - �أّل يكون �لكتاب جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحوٍّ كان، وي�شمل ذلك �لكتب �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لآيات  وعزو  �لكتابة،  في  �لدّقة  مع  بال�شكل  �شبطها  �شرعية  لن�شو�ٍص  �لمت�شمنة  �لكتب  في  ُير�عى  �أن  يجب   -  3

�لقر�آنية، وتخريج �لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة.
4 - يجب �أن يكون �لكتاب �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 

في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.
و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن، مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل كتاب مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

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

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه، و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لعلمية �لمعروفة في تحقيق  �أن يكون �لكتاب تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة تتبع �لقو�عد  9 - يمكن 

�لتر�ث، وترفق بالكتاب �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطّية �لمعتمدة في �لتحقيق.
10 - �أن ل يقل �لكتاب عن مئة �شفحة ول يزيد عن مئتين.

11 - تخ�شع �لكتب �لمقدمة للتقويم و�لتحكيم ح�شب �لقو�عد و�ل�شو�بط �لتي يلتزم بها، ويقوم بها كبار �لعلماء 
و�لمخت�شين، ق�شد �لرتقاء بالبحث �لعلمي خدمًة لالأّمة ورفًعا ل�شاأنها، ومن تلك �لقو�عد عدم معرفة �لمحكمين 
�أ�شماء �لمحكمين، �شو�ء و�فق �لمحكمون على ن�شر �لبحوث من غير  �لباحثين  �لباحثين، وعدم معرفة  �أ�شماء 

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

1 - ما ين�شر في هذه �ل�شل�شلة من �آر�ء يعّبر عن فكر �أ�شحابها، ول يمّثل ر�أي �لنا�شر �أو �تجاهه.
2 - ل ُترّد �لكتب �لمر�شلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ًء ن�شرت �أو لم تن�شر.

3 - ل يجوز للباحث �أن يطلب عدم ن�شر كتابه بعد عر�شه على �لتحكيم �إّل لأ�شباب تقتنع بها �للجنة �لم�شرفة على 
�إ�شد�ر �ل�شل�شلة، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول كتابه للن�شر.

4 - ُي�شتبعد �أّي كتاٍب مخالف لل�شروط �لمذكورة.
5 - يدفع �لمركز مكافاآت مقابل �لكتب �لمن�شورة وثالثين ن�شخة من �لكتاب �لمطبوع.

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

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

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

2 - �أّل يكون �لبحث جزًء� من ر�شالة �لماج�شتير �أو �لدكتور�ه �لتي �أعّدها �لباحث، و�أّل يكون قد �شبق ن�شره على �أّي 
نحٍو كان، وي�شمل ذلك �لبحوث �لمقدمة للن�شر �إلى جهٍة �أخرى، �أو تلك �لتي �شبق تقديمها للجامعات �أو �لندو�ت 

�لعلمية وغيرها، ويثبت ذلك باإقر�ر بخط �لباحث وتوقيعه.
�لكتابة، وعزو �لآيات  �لمت�شمنة لن�شو�ٍص �شرعية �شبطها بال�شكل مع �لدّقة في  ُير�عى في �لبحوث  �أن  3 - يجب 

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

4 - يجب �أن يكون �لبحث �شليًما خالًيا من �لأخطاء �للغوية و�لنحوية، مع مر�عاة عالمات �لترقيم �لمتعارف عليها 
في �لأ�شلوب �لعربي، و�شبط �لكلمات �لتي تحتاج �إلى �شبط.

و�لإ�شناد،  �لأ�شيلة،  �لم�شادر  على  و�لعتماد  و�ل�شتق�شاء،  �لإحاطة،  حيث  من  �لعلمي  �لمنهج  �ّتباع  يجب   -  5
و�لتوثيق، و�لحو��شي، و�لم�شادر، و�لمر�جع، وغير ذلك من �لقو�عد �لمرعية في �لبحوث �لعلمية، مع مر�عاة 

�أن تكون مر�جع كّل �شفحة وحو��شيها �أ�شفلها.
ا تبًعا للعنو�ن مع بيان جهة  6 - بيان �لم�شادر و�لمر�جع �لعلمية وموؤلفيها في نهاية كّل بحث مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

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

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

ومكان عمله من ق�شٍم وكلية وجامعة، �إ�شافًة �إلى عنو�نه و�شورة �شخ�شية ملونة حديثة.
�لمعروفة في تحقيق  �لعلمية  �لقو�عد  تتبع  �لبحث تحقيًقا لمخطوطة تر�ثية، وفي هذه �لحالة  �أن يكون  9 - يمكن 

ية �لمعتمدة في �لتحقيق. �لتر�ث، وترفق بالبحث �شور من ن�شخ �لمخطوط �لمحّقق �لخطِّ
10 - �أن ل يقّل �لبحث عن خم�ص ع�شرة �شفحة، ول يزيد عن ثالثين.

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

2 - ل ُترد �لبحوث �لمر�شلة �إلى �لمجلة �إلى �أ�شحابها، �شو�ء ن�شرت �أو لم تن�شر.
هيئة  بها  تقتنع  لأ�شباب  �إّل  �لمجلة  تحرير  هيئة  على  عر�شه  بعد  بحثه  ن�شر  عدم  يطلب  �أن  للباحث  يجوز  ل   -  3

�لتحرير، وذلك قبل �إ�شعاره بقبول بحثه للن�شر.
4 - ت�شتبعد �لمجلة �أّي بحٍث مخالف لل�شروط �لمذكورة.

5 - تدفع �لمجلة مكافاآت مقابل �لبحوث �لمن�شورة، �أو مر�جعات �لكتب، �أو �أّي �أعمال فكرية.
6 - يعطى �لباحث ن�شختين من �لمجلة.
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الدرا�سات  ت�سـدر عـن ق�سم 
والن�سر وال�سوؤون الخارجية
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 عدة الح�سن الح�سين من كالم �سيد المر�سلين لبن الجزري: 
محمد بن محمد بن محمد العمري الدم�سقي ال�سيرازي ال�سافعي �سم�س الدين، اأبو الخير 833هـ.

Iddatul Hisnil Haseen Min Kalami Sayyidil Mursaleen By. Ibn al-Jazari, 
Mohammed bin Mohammed al-Dimashqi al-Shafiee, d. 833 AH.
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Genealogical tree of Prophet Mohammed (peace and blessings be upon him) By. Ibn al-Jazari,  
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