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هذه مجلة النور في حلتها الجديدة، حرص أعضاء هيئة تحريرها على إخراجها 
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العلمية القيمة في موضوعاتها، المتميزة في طرحها، الجديدة في نتائجها وأفكارها، 



ولتكون مرتع الباحثين واألكاديميين. وحرصا على مواكبة وسائل التواصل التقنيات 
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والقراء  العلمية. وتحقيقا لرؤية هذه المجلة وأهدافها، فإنِّي أناشد دعم جميع الباحثين
برفع مقترحاتهم وآرائهم إلى إدارة المجلة لالرتقاء بها إلى مجاراة المجالت الدولية 
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 ٠٨٠٢٥٧٢٤١٣٩رقم الهاتف:

 ملخص 

بما أن توثيق الكتاب أو البحث بعزو المصادر إليها إظهار لألمانة العلمية، واعتراف 
بجهود الغير، وإشادة بمصداقية الكاتب أو الباحث والمعلومات المنشورة في كتبه 

، فهل كان ابن مالك ممن يعتني بعزو المعلومات إلى مصادرها في منظومته وبحوثه
الكافية الشافية؟ وما أساليبه المتبعة فيها؟ وما موقفه بعد العزو إليها؟ فهل كان موثقا 
مصادره بالنحاة المتأخرين أم يكتفي بالنحاة القدامى فيها؟، تمثل هذه األسئلة اإلشكالية 

إلى حلها، محاوال إبراز لزوم األمانة العلمية التي يتصف بها التي يسعى هذا المقال 
ابن مالك، وإظهار مصداقية معلوماته المنشورة في منظومته الكافية الشافية، مستخدما 
المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج المرجوة، ضمن المحاور التالية: نبذة 

ية، مفهوم األسلوب والمصادر لغة تاريخية عن ابن مالك ومنظومته الكافية الشاف
واصطالحا، أساليبه في العزو إلى المصادر، موقفه من اآلراء المعزوة إلى المصادر، 

 ثم الخاتمة.
ABSTRACT 

This article titled: Analytical Studies of Different styles of bibliographical 
referencing in ibn Malik Grammatical poem’s, a case study of Alkafiyatu 
Alshafiyatu. Is aiming to analyze different styles of Bibliographical referencing used 
by ibn Malik, and to illustrate it’s significance and portray his stand towards 

applying it. 

 

   



 منظومته الكافية الشافية

أرجوزة نحوية بدأ بها ابن مالك حياته في النظم، وتحتوي على منظومة الكافية الشافية 
سبعة وخمسين وسبعمائة وألفين من األبيات، وقد نص الناظم على ذلك صراحة في 

 نهاية فصل " اآللة ".

 جاءت مقدمتها في سبعة عشر بيتًا. يقول فيها: 

 

 ا فِيِه اجتََهدْ ـَوى إِفَادَةَ بِمَ نَــــــــــــــ * َمدٌ َوقَدْ قَــــــــاَل اْبُن َماِلِك ُمحَ 

ِ الَِذّي ِمْن رَ  َّ ِ  ْفِدهِ اَلَحْمدُ 
* 

 َوفَّقَهُ تَـــــــــــــوفِيُق َمـــــــــنْ 
 ِلَحْمِدهِ 

ـَّْت تَــــــــبَاَرَك اْسُمهُ َوتَمـ
 * َكـــــــــِلُمهُ 

ْت ِحَكُمهُ   َوَعمَّ ُحْكُمهُ َوَجمَّ

اةِ الُهـــــــــدَ ثُمَّ َعلَى َخيِر 
 * أَْحَمـــــــدَا

ـْستَــــــــدَاُم ِمــــــْنهُ َصـــــَالةٌ تُــــــ
 أَبَدًا

 العَُال  ـوابِِحْفِظِهْم َعَهدُوهُ نَالُــــــ * بَهُ األُلَىتَعُـــــمُّ ُكــــــلَّهُ َوَصحْ 

 تُنَىَوتُْسِعدُ الَِّذى بَِها قَْد اعْ 
* 

ى أَْقــــــــصَ  َسعَادَةٌ ُمنِْيلَةُ 
 المـُــــــــنَى

 ي َسنَهفَوالنَّْفُس إِْن تَْعِدْم َسنَاهُ  * ُسنَهَوبَعدُ فَالنَْحُو َصالَُح األَلْ 

 به انكشاف حجب المعاني
* 

ـــوِم ذَا َوَجْلَوةُ الـمـَـــــــْفــُهــــ
 إْذَعانِ 

 هُ بَِسبَبٍ َوَمْن يَـــــِعْن َطـــــــاِلبَ 
* 

ـنَيِل ُكــــّلِ فَــــــــُهَو َحــــــٍر بِــــــ
 أََربٍ 

هَوقَْد َجَمْعُت فِيِه ُكتُبًا جَ  هُمــــــــــــِفيدَةً يَْعنِـى بِهَ  * مَّ  ا ذُو الِهمَّ

 ِت ُمْغنِيَهَعـــــــْن أَْكثَِر المـَُصنَّفَا * هَوَهِذِه أَْرُجوَزةٌ ُمْستَوفِيَ 

 ِكَرهَوتْظفَر الَِّذى اْنتََهى بِالتَذْ  * َرهِلْلُمْبتَْدئِيَن تَْبِص تَُكوُن 

 ى َساِبقًابِــــــــَكونِِه إِذَا يُـــجـَارَ  * قًافَْليَُكِن النَاِظُر فِيَها َواثِ 

 َمْبُسوطٌ  َوالقَوُل في أَْبـــــــــَوابَِها * طٌ فَُمْعَظُم الفَّنِ بَِها َمْضبُو



 بًاَوِمْن َعــِويٍص اْنَجلَى ُمــَهذَّ  *  َشاِسعٍ تقرباَوَكْم بَِها ِمنْ 

 ــــافِيَهُمَصدٌَّق َولَو يَـــــــِزيدُ الشَّ  * فِيَهفََمْن دََعاَها قَاِصدًا بِالَكا

ُ يُْحِظينَا  َّ َ  ـــــــــَوْعىِ َوبِــــــِاْجتِنَاِء ثََمَراِت ال * َخيِر َسْعىٍ بِ فَــــــــــا

 وختمها بخمسة أبواب، وهي قوله: 

 

الً أَْبــــــــــــــَوابَ  * ابِ َوقَْد َجعَْلُت نَْظَم َهذَا البَ   ذَا الِكتَابِ  ُمَكّمِ

ِ َعلَى تَ  َّ ِ  * ـــْكِميِلـــــهِ فَـــــالَحْمدُ 
ــــــــــًرا َما ِريـــــمَ   فِي ُميَّسِ

 تَْحِصيِلـــــهِ 

ْع أَْلفَاِن مَ أَْبيَاتُــــــــــهُ 
 هَوِزيدَ َخْمُسوَن َونِيَف أَْكَملَ  * َسْبِعــــــِمائَه

َالةِ  وأَْفَضــــــل الـــــصَّ
 ةِ األَنَـــامِ َعلَى لُـــــــــبَاِب َصــــــفوَ  * َوالسَّـــــَالمِ 

ــَالةٌ ِلــــــــــــُكِلِّه ِمنَها َصـ
 * َوافِــــــــَره

ةٌ َظاِهــــــرَ َوأَنــــــــــــعٌُم 
 َوبَاِطنَـــــــــه

وباقي النظم اختص بالمادة العلمية، قسم الناظم أبوابها إلى ستة وستين بابًا، واثنين 
وستين فصالً. وهي تعد مثاال طيبا للجهد الموفق الذي كان يقوم به العلماء في وقت 

 ظهرت فيه الحاجة إلى حفظ تراث العربية. 

واألمر الغريب من هذه المنظومة مع ما لها من القيمة العلمية وما لناظمها من المنزلة 
القبول والذيوع ولم يعتن بها الدارسون والباحثون مثل ما  الرفيعة أنه لم يكتب لها 

حظيت به األلفية من القبول والذيوع وكثرة اعتناء الدارسين والباحثين بها على رغم 
لها وجزءا منها. واألغرب من هذا أن منظومة الكافية الشافية ما كون األلفية خالصة 

 حسب تتبع الباحث واستقرائه. -عدا شرحها -زالت مخطوطة لم تحقق ولم تنشر

المصادر: لغة فهو جمع المصدر وهو من صدر يصدر صدًرا ومصدًرا من باب فعل 
فعال ألن يفعل بفتح عين الكلمة، وهو بمعنى موضع الصدور، ومنه مصادر األ

 1المصادر المجردة هي أصل المشتقات.

وأما اصطالًحا فهو "الكتب التي تحتوي على مادة من أخبار أو نصوص نحتاج إليها 
 2في بحثنا".



غير أن معجم الشامي أكثر إحاطة وتفصيالً في توضيح داللة المصطلح فقال: إن 
 المصادر هي:

 بالمعلومات المطلوبة.أي وثيقة تمد المستفيد من خدمات المعلومات  -1
 أي وثيقة تهيئ المعلومات المستنسخة من وثيقة أخري.  -2
 البيانات أو التسجيالت التي تشكل األساس في البحث المعلوماتي.  -3
 3الشخص أو الجهة التي صدرت عنها البيانات.   -4

ومع هذا التفصيل في داللة مصطلح المصادر فإن الباحث يركز على جانب النقل 
 الجهة التي صدرت عنها البيانات من معاني اللفظ في هذا البحث.  عن الشخص أو

 أساليب ابن مالك رحمه هللا في العزو إلى المصادر 
اهتمت منظومة الكافية الشافية باإلشارة إلى المصادر التي نقلت عنها البيانات، 

 ولعل هذا االهتمام راجع إلى:
 لمسائل الخالفية.  اعتنائها بسيط ا  -أ

 راء المتباينة في المسألة الواحدة. إيرادها اآل  -ب
إشارتها إلى مذاهب النحاة التي امتدت حقبة شاسعة من البدايات األولى للنحو   -ج

 العربي إلى الزمن الذي ألفت فيه المنظومة.

 
 عربي إلى الزمن الذي أُلّفت فيه المنظومة.

انتهجت المنظومة أسلوب ذكر اآلراء مقترنة بأصحابها في كثير من األحوال، 
فتشير إلى األسماء التي نقلت عنها، غير أنها في بعض األحيان تورد اآلراء 
من دون ذكر أصحابها، فتكتفي بأسلوب (قال بعضهم) أو إشارة إليهم باستعمال 

 ذا الصدد: ضمير (واو الجماعة) أو (قيل)، يقول ابن مالك في ه
ـَرى ذَا اِْعـــتَـــدَى بِــِذي أَْجــ * و ِعزٍّ ذُ َوبَْعُضُهم أَْعَربََها نَحَو َرَمى 

 دََمـــا

ــتِي َعـــن بَْعــــِضــهِ  م ذَاُت َوَكالـَّ
 أَتَتْ 

 دَفَتْ َكذَا ذََواُت الَالََّت َعنُهم َرا *

 إلى قوله في الباب:
 4*   يُْبنَى َوفِى بَْعِض الَكالَِم يُْعَرُب.    َوَحيُث َصْدٍر َوْصلُهُ يُْستَلَب 

 ويقول:
 5ِمثَاُل ذَاَك قَْوُل بَْعِض َمن َخالَ    *    َصْبٌر َجِميٌل فَِكالَنَا ُمْبتَلَى.



 ونحو قوله: 
ا ُسِطَرا.  6َونَاِصٌب بِلَيَت يَِجى الَخبَر     * َوبَْعُضُهم َعمَّ وِممَّ

 ويقول في اإلشارة إليهم باستعمال ضمير واو الجماعة: 
 7نِي" في الَرْفعِ َحْذفَُها َحَكوا  *  نُْظًما َونَثًْرا نَاِدًرا َوقَد َرَووا.“ودُوَن 

 ونحو قوله:
 8َواِن َخالَ الَوْصُف ِمِن اْستِْفَهاٍم * أَو نَْفٍى فإخبارا بِِه لَهُ َعَزوا 

 ولعل سبب استعمال المنظومتين هذا األسلوب راجع إلى: 

كون هذه اآلراء المذكورة من الشهرة ما ال يحتاج معها إلى ذكر   -أ
 أصحابها.

حفظ صاحبي المنظومتين متونا كثيرة تختلط بما يذهبان إليه، أو   -ب
 يستعينان به في جدل هنا أو توضيح مسألة هناك.

 التهكم والسخرية. وقد يكون سبب االستعمال هذا األسلوب
وأما أسلوب العزو إلى مصادر األعالم أو الكتب وموقفه من الرأي المنقول فيتجلى 

 في: النقل من األعالم، والنقل من الكتب. وأما النقل من األعالم فيكون كالتالي:  

 ذكر ألقاب األعالم، وهذا األسلوب أكثر استخداما فيها، منها قول ابن مالك:  -
 9تَدَأً الَ يَمتَنِع    *  في َمذَْهِب األَْخفَِش فَاْسَمْع َوأَِطع. َوَكونُهُ ُمبْ 

 وقوله أيضا: 

تِي َألَْفعَلَْن     * بِذَا َحَكاهُ الفَاِرِسيُّ ذَا َعلَْن.    10َوُمْلَحٌق في ِذمَّ

 

 ذكر اسم العالم فقط، منها قول ابن مالك:  -
 

 11َوالِسيُن ِمن نَحِو َعَسيُت قَد يَُرى * ُمْنَكِسًرا َونَافٌِع بِِه قََرا.  
 وقوله أيضا: 

 12َونَحِو إِنَّ قَائًِما َعْبدَاَكا    *   أََجاَز يحَي َوَسِعيدٌ ذاكا. 
 ذكر كنية العالم، منها قول ابن مالك:  -

 13نبارّيِ ُحْكٌم اِْغتُِفر. َوَسْبُق َغيِر فَاِعٍل إِذَا ُحِصْر   *   ِعندَ ابِن اَال 

 ونحو قوله أيضا: 

 14َوْنحِو ذَا َعلَى اْضِطَراٍر قََصُروا   * إَِال اْبُن َكْيَساِن فََال يُْقتََصُر.



 ذكر المذهب الذي أخذ عنه، منها قوله:  -
ِة البَْصَرةِ َحيُث ُوِجدَا.   15َوَما لَهُ َمَحلُّ إِْعَراٍب لَدَى   *   أَئِمَّ

 وقوله أيضا: 

 16َوُمْطلَقًا أََجاَز أَْهُل الُكوفَه   *   ذَاَك ِلُشْبَهٍة لَُهم َمْعُروفَه.  

 هذا، وأكثر األعالم الذين عزا ابن مالك مصادره إليهم هم:

 الكسائي -1
 أبي الحسن  -2
 األخفش  -3
 الفراء  -4
 يونس  -5
 الفارسي  -6
 أبو بشر  -7
 نافع  -8
 سيبويه  -9

 أبي العباس  -10
 يحي  -11
 سعيد  -12
 أبوبكر  -13
 ابن األنباري  -14
 ابن كيسان   -15

 وأما النقل من الكتب فقد استعمل ابن مالك أسلوبا واحدا هو: 

 أسلوب ذكر اسم مؤلف الكتاب من دون ذكر اسم الكتاب، ومنه قوله:  -
ٍد فِيِه الكسائي أَْنَشدَا.   17َوُمْلَحٌق بَِما إِن النَّافِي لَدَى   *    ُمَحمَّ

 وقوله أيضا: 

اُء قَْد   *   يَْرفَْع ُعُموًما َوبِفَتَْواهُ َوَرد  ِم المـَْعُطوَف فَالفَرَّ  18َوقَدِّ

تبين للدّارس أن المصادر التي اعتمد عليها ناظم الكافية الشافية فيها نصيب وافر للنحاة 
المتقدمين، أمثال: سيبويه، الكسائي، األخفش، الفراء، الفارسي وغيرهم. ولم يكن 

 فيها نصيب. للمتأخرين 



 موقف ابن مالك من اآلراء المعزوة

دأبت منظومة الكافية الشافية على إيراد اآلراء المنقولة عن النحاة الذين كانت لهم اليد 
الطولى في النحو العربي، ووقف الناظم إزاء هذه اآلراء المنقولة موقف مختلفة، فهو 

المنقولة. وتارة رافضا أو  تارة مسردا لآلراء من دون أن يكون له رأي في المسائل
مؤيدا لهذه اآلراء. وال يخفى كون جل اآلراء التي ذكرها الناظم كانت عصارة جهود 

 السالفين، عدا ما انفرد به وهو قليل.

 ويتبلور موقفه من الرأي المعزو بصورة مفصلة على النحو التالي: 

 األخذ بالرأي المعزو:  -
 على اآلراء المعزوة من علماء العربية.  اعتمد الناظم في وضع القواعد النحوية

 ومثال هذا عند ابن مالك قوله: 

 19َوَحْذُف فَاِعٍل َوفِْعلُهُ َظَهر   *   َجَواُزهُ َعن الِكَسائّيِ اِْشتََهر.  

 وقوله أيضا: 

اُء قَْد    *    يَْرفَْع عُُموًما َوِبفَتَْواهُ َوَرد   ِم الـَمْعُطوَف، فَالفَرَّ  20َوقَدِّ

 لفة الرأي المعزو أو رفضه: مخا -
أسهم الناظم بإبداء آرائه عند تتبعه لآلراء المعزوة ونقدها آخذا لبعضها ورافضا 

 لبعضها اآلخر.

 يقول ابن مالك في هذا المعنى:

 21بِذَِلَك األَْخفَُش قِْدًما َحَكَما    *    وَمن يَُخاِلْفهُ ُهنَا َفقَْد َسَما. 

أجاز معاملة األفعال القلبية الثالثية من علم ورأى  يشير في البيت إلى أن األخفش
 وأخواتهما في النقل إلى ثالثة بالهمزة، وأن مخالفته في هذا الرأي هي األحسن.

 وقوله أيضا: 

 22َوُمْطَلقًا أََجاَز أَْهُل الُكوفَة     *    ذَاَك ِلُشْبَهٍة لَُهم َمْعُروفَه.

لكوفة أجاز والية العامل لمعمول ساق هذا البيت في اإلشارة إلى أن مذهب ا
الخبر مهما كان العامل، وال يشترط أن يتقيد بكونه ظرفا أو أداة جر، وذلك ألنهم 

 أجازوا القياس على الشاذ.

 ذكر آراء متباينة في مسألة معينة من دون رفضها أو األخذ بها.   -



 ه: اهتم الناظم ببسط اآلراء ووضعها أمام القارئ دونما تعليق، نحو قول

 23َوالِسيُن ِمن نَْحِو َعَسْيُت قَْد يَُرى   *   ُمْنَكِسًرا َونَافٌِع بِِه قََرا.   

يشير الناظم في البيت إلى أن السين في فعل عسى قد تكون منكسرة، وبه قرأ نافع بن 
عبد الرحمن بن أبى نعيم المدني أحد القراء السبعة. مع كون الغالب فيها الفتح عند 

 الجمهور.

 له أيضا: وقو

يًا ُهنَا لَعَلَّ َعَسى.   24َوالعََملَيِن ِسيبََويٍه َعَكَسا            *      ُمَسّوِ

ذكر في البيت أن مذهب سيبويه في اتصال ضمير الكاف وأمثاله بعسى يجعلها تعمل 
عمل لعل بحيث تجعل الضمير المتصل بها في موضع النصب والجملة بعده في موضع 

 فش والمبرد خالفاه فيها. ولم يذكر الناظم موقفه في المسألة.الرفع، مع أن األخ

 ذكر اآلراء المختلفة مع اتخاذ موقف مؤيد لبعضها أو رافض لآلخر. -
كون بسط اآلراء وسردها يتطلب مناقشتها قام الناظم بالمقابلة بين اآلراء وغربلتها 

 له: فحظى بعضها بالقبول وبعضها بالرفض. ومثال هذا عند ابن مالك قو

 25َوقَاَل أَْهُل الُكوفَِة الُجزآِن قَْد     *      تََرافَعَا َوذَا َضِعيُف المـُْستَـنَْد.  

ذكر الناظم في البيت مسألة عامل الرفع في المبتدأ والخبر، وأن أهل الكوفة قالوا: إن 
 المبتدأ هو عامل الرفع في الخبر، كما أن الخبر هو عامل الرفع في المبتدأ، فأبدى

 الناظم رأيه بتضعيف هذا الرأي وعدم قوته.

 وقوله أيضا: 

 26َوالمـَْنُع ُمْطلَقًا َحٍر بِالنَّْصِر         *        َوُهَو الَِّذى يََراهُ أَْهُل البَْصَرة. 

يشيد الناظم برأي أهل البصرة ويؤيده في أن العامل لمعمول الخبر يجب أن يتقيد 
 كان وأخواتها على اسمها. بظرف أو أداة جر في تقديم خبر 

 الخاتمة

بعد توطئة حاوية لنبذة وجيزة عن ابن مالك ومنظومته الكافية الشافية، وتوضيح مفهوم 
األسلوب والمصادر لغة واصطالحا، وعرض أساليب ابن مالك في العزو إلى 
المصادر، ثم بيان موقفه من اآلراء المعزوة إلى المصادر، وصل الدّارس إلى النتائج 

 التالية: 

ة أكبر منظومة نحوية البن مالك غير أنها لم تتناولها أن منظومة الكافية الشافي -



 يد الدّراسة إال قليًال جدا. 
أن ابن مالك معتن كل العناية بعزو المعلومات إلى مصادرها فهو بذلك  -

 متصف باألمانة العلمية. 
استعمل أربعة أساليب في العزو إلى مصادر األعالم، وأسلوبا واحدا في   -

أساليب عزو مصادر األعالم فهي: ذكر ألقاب العزو إلى الكتب، وأما 
ذكر المذهب الذي   األعالم، وذكر اسم العالم فقط، وذكر كنية العالم، ثم 

أخذ عنه. وأما أسلوب العزو إلى الكتب فهو: أسلوب ذكر اسم مؤلف الكتاب 
 دون اسم الكتاب. 

: اتخذ ابن مالك أربعة مواقف حيال المعلومات المعزوة إلى المصادر وهي -
ذكر آراء متباينة في -مخالفة الرأي المعزو أو رفضه-األخذ بالرأي المعزو

ذكر اآلراء المختلفة مع اتخاذ -مسألة معينة من دون رفضها أو األخذ بها
 موقف مؤيد لبعضها أو رافض لآلخر. 

أن ابن مالك لم يعز إلى مصادره في الكافية الشافية إلى مصادر النحاة  -
 يها بالنحاة القدامى.  المتأخرين بل اكتفى ف
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Abstract: 

The researcher based on his teaching 
experience noted that a large number of 
students commit linguistic errors in verbal and 
written exaggeration. The main reason for this 
is that students are transferring their language 
experience acquired from their mother tongue 
directly to the second language during 
learning, for instance in their first language 
some words are famine in gender, while in 
second language are masculine in gender, so in 
most cases they become confused as which 
gender is applicable, therefore this study will 
help in detecting such errors for the benefit of 

second language learning.    
 المستخلص:

لقد الحظ الباحث من خالل تجربته التدريسية أن عددًا هائًال 
من الطلبة يرتكبون أخطاء لغوية في التعبيرين الشفهي 



التدخل  والكتابي، وأن الباعث األساس لهذه األخطاء هو
السلبي المتمثل في نقلهم خبراتهم اللغوية المكتسبة من لغتهم 
األم إلى مجال تعلّمهم اللغة الثانية، كما يبدو للباحث عدم تنبّه 
الكثيرين من متعلمي اللغة الثانية لحقيقة خطيرة جدًا تتمثل في 
كون اللغة في تصرفاتها عرفية اعتباطية ال منطقية، ومن 

ظة ُحددت المشكلة التي تتعرض لها هذه خالل تلك الملحو
لمثل تلك األخطاء، لية المقالة، وهي القيام بدراسة تحلي

والكشف عن هذه الحقيقة التي يجهلها الكثير من متعلمي اللغة 
الثانية، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تساعد في الكشف 
عن مواطن الضعف لدى الطلبة، ومن ثّم العمل على تقويمها 
وعالجها، واقتضت طبيعة هذه الدراسة االعتماد على 
المنهجين الوصفي التحليلي، على أمل أن تسهم نتائج هذه 
المقالة في تذليل الصعوبات وحل المشكالت التي تواجه 

  دارسي ومدّرسي اللغات.
   



  بسم هللا الرحمن الرحيم
  المقدمة:

والصالة ، سلطانهوعظيم جهه ولجالل  ينبغي كماطيبا كثيرا حمدا  الحمد 
آله وعلى محمد صلى هللا عليه وسلم للعالمين رحمة المبعوث على والسالم 
 بعد:أما الدين يوم إلى سنته اتبع ومن وصحبه 

فيعدّ اإلنسان مخلوقًا اجتماعيًا بطبعه،حيث ال يستطيع العيش بمفرده؛ كونه في 
ودائم مع أفراد مجتمعه، هذا التفاعل المستمر والذي يكون حالة تفاعل مستمّر 

دائما مبنيًا على ضرورة توافر وسيلة وآلية واحدة، أال وهي اللغة التي ال يمكن 
  كونها ظاهرة فكرية تواصلية مرتبطة به. -ككائن حي -فصلها عن اإلنسان 

غة بالعادات والعالقات بين الظواهر اللغوية  والظواهر االجتماعية، وتأثر الل
والتقاليد والنظام االجتماعي في زمان ومكان معينين قائمة منذ أن وجدت اللغة 
بوجود الحياة االجتماعية، فجوهر اإلنسان إنما يكمن في لغته وحياته االجتماعية، 
على أثر ذلك باتت اللغة واحدة من أهم الوسائل المستخدمة من أجل الولوج إلى 

جتماعية للناس، بل وصياغتها، وتعلّمها، وتعليمها، عمق الثقافة والبنية اال
وتوريثها؛ لتكون بذلك واحدة من أهم العوامل األساسية في بناء المجتمع، هذا 
الذي يؤكد على وجود عالقة متالزمة بين كل من اللغة و المجتمع، فهما وجهان 

  لعملة واحدة ال يوجد مجتمع دون لغة وال لغة دون مجتمع.
ذه المقالة حول األخطاء اللغوية التي سببها نقل الخبرات يدور موضوع ه

والتي كانت المنطلق المكتسبة من اللغة األم إلى مجال تعلّم وتعليم اللغة الثانية، 
األساسي لفكرة البحث في الموضوع، من ثّم اختار الباحث هذا الموضوع، ومن 

لمنطق، دراسة لسانية ثم جاءت هذه المقالة موسومة بعنوان: (اللغة بين العرف وا
تحليلة) هادفة إلى بيان طبيعة اللغة في تصرفاتها، ومحاولة تحليل األخطاء 

وقد تّمت معالجة هذا اللغوية التي سببها التدخل السلبي بين اللغات البشرية، 
الموضوع من خالل الفرضية التالية:كون الجماعات اللغوية متعددة واأللسنة 

لفرد حين يتكلم لغة ثانية فكأنه يدخل في مجتمع جديد البشرية مختلفة يعني أن ا
غير مجتمعه، وحضارة تختلف عن حضارته، ويتعامل مع ثقافة دون ثقافته، 
ومن ثَّم تصبح محاولته إقحام المنطق ونقل خبرته المكتسبة من لغته األم في 

  مجال تعلّمه اللغةَ الثانيةَ إفسادًا لها.
  منهجية الدراسة



موضوع عرفية اللغة وعالقتها بالمجتمع، وإشكالية التدخل يستلزم لدراسة 
التطرق إلى خمسة محاور، واستخدام المنهجين:  -حسب رأي الباحث -اللغوي 

  في الدراسة، وهذه المحاور متمثلة فيما يلي:الوصفي والتحليلي 
  المحور األول: اإلطار المفاهيمي

  المحور الثاني: طبيعة اللغات البشرية: 
  الثالث: تعلم اللغة الثانية من الجانب السيكلوجيالمحور 

  المحور الرابع: تعلم اللغة من الجانب االجتماعي
  المحور الخامس: الدراسة التطبيقية التحليلية

  الخاتمة والتنائج والتوصيات
 الهوامش وقائمة المصادر والمراجع

  المحور األول: اإلطار المفاهيمي
 ) اللغة األولىFirst Language:( هي "اللغة التي يتكلمها الطفل أوال دون

تداخل لغة أخرى معها، ويكون مصدرها الوالدين عادة، وتقابلها اللغة األجنبية 
 .1واللغة الثانية"

 ) اللغة الثانيةSecond Language هي "اللغة التي يتكلمها الشخص :(
الذي باإلضافة إلى لغته األولى  وتكون مستعملة على نطاق واسع في المجتمع 

 .2يعيش فيه، وهي تختلف عن اللغة األولى وعن اللغة األجنبية"

 ) اللغة األمMother Tongue هي "اللغة التي يكتسبها الطفل أوال، ومن :(
 .3والديه أو بيته عادة"

 ) التدخل السلبيNegative interference يقصد به نقل متعلم اللغة الثانية :(
لغته األم إلى مجال تعلّمه اللغة الثانية، ويعود خبراته اللغوية التي اكتسبها من 

إلى وجود االختالف بين نظامي اللغتين  –في نظر التقابليين  –السبب في ذلك 
 .4األصلية والمتعلمة

 ) :التدخل اإليجابيPositive interference ،هو نقيض التدخل السلبي (
واللغة األصيلة ويحدث عادة عندما يكون تماثل وتطابق بين اللغة المدروسة 

 5عامل مساعد على تعلّم اللغة الثانية. –في نظر دعاته  –للمتعلّم، وهذا النوع 

 ) اللغة األجنبيةForeign Language(: مصطلح اللغة األجنبية مصطلح
تعليمي اجتماعي يخص الذين يتعلمون لغة غير لغاتهم ويشير إلى اللغة التي 



يعني أجنبية ال اللغة . فكون 6عن لغاتهم يتعلمونها والتي تختلف لغويًا وثقافيًا
ومن قبل الناطقين بلغات أخرى من بلدانها، فقط أن تعليمها يتخذ مكانا خارج 
وإنما يعني أيضا أنها تختلف عن لغاتهم ، أبناء الشعوب والثقافات المختلفة

هذا بغض ، سواء على المستوى اللغوي أم على المستوى الثقافي واالجتماعي
بعض مستوياتها تتشابه مع لغاتهم إذ إن اللغات البشرية على  النظر عن أن

 اختالف ثقافاتها وأنظمتها تتشابه فيما بينها وتتمتع كلها بخصائص مشتركة.

  عرفية اللغة: المقصود بذلك أن اللغة ليست وراثية، ولكنها عرفية يحكمها
 العرف واالصطالح الذي تصطلح عليه جماعة المتكلمين،

 ة:والمقصود بذلك أنها ال تخضع ألي منطق في أي من اعتباطية اللغ
نظمها الصوتية أو الصرفية أو النحوية، فليس هنالك أيُّ منطٍق يجعل للغة 
من اللغات طريقة تعبر بها عن التنكير والتعريف بأداةٍ في أول الكلمة أو 
آخرها، ولغة أخرى ليس لها أداة للتعريف أو التنكير. وليس هنالك منطق 

ترتيب الكلمات في الجملة  أو نظام االشتقاق، وال يتحتم تطبيق نظام يحكم 
 على نظام آخر.

  اللغة: عرفها اللغويون بتعريفات عديدة تركزت على جوانب متعددة من
إليه  على ما تهدفمركزا  واحدًاخصائصها، وهنا يورد الباحث تعريفا 

ن رموز اعتباطية المقالة، "اللغة قدرة ذهنية مكتسبة يمثلها نسق يتكون م
  .7منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما"

  المحور الثاني: طبيعة اللغات البشرية: 
اقتضت حكمة هللا سبحانه وتعالى أن تكون المجتمعات البشرية متعددة الثقافات، 

تبارك مختلفة األلوان واأللسن، قال هللا 
﴿وتعالى:
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﴿
 ضمنيًا أن اللغات التي تؤكد ،و] الواردة في اآلية الكريمة22﴾[الروم: اآلية

وأن كل اللغات هي أجنبية بالنسبة لمن يتعلمها من ، يختلف بعضها عن بعض
غير أبنائها. وتعلم اللغات األجنبية هو في المقام األول تعلم ما فيها من الخصائص 

،لذا تعد جوانب ال تتمتع بها لغات متعلميهاقد التي االجتماعية والحضارية 
  لّم وتعليم اللغات األجنبية.االختالف محورًا رئيسيًا في تع

إذ ، متعلميها األجانب يساعدهم على تعلمها إلى حد كبيرلغة ولغة التشابه بين و
ويطبقوه في تعلّمهم اللغة ، ما عليهم إال أن ينقلوا ما يعتادون عليه في لغاتهم

تعلّم سهولة في المتعلمون اللغات البشرية يجد في هذا التشابه وبفضل الثانية، 
بين أيديهم يضع ولغات متعلميها األجانب لغة االختالف بين ثانية، كما أن ال اللغة

ما لم يعتادوا عليه في لغاتهم الثانية صعوبات تعليمية كبيرة منها أنهم يجدون في 
وإنما ، وذلك ليس في قواعدها الصوتية والصرفية والنحوية والداللية فقطاألم، 

وكلما ، ضع لها ويتقيد بها استخدامهاكذلك في القيم الثقافية واالجتماعية التي يخ
كبيرة كبرت درجة صعوبة اللغة األم واللغة الثانية كانت درجة االختالف بين 

من قبل وتراكيبها تعلمها عليهم. ومثال ذلك تعلم بعض األصوات العربية 
كالهوسا مثال حيث يجدون مقابل لبعض أصوات الناطقين باللغات األخرى 

هذه بعض وكون بينما البعض اآلخر ال مقابل لها، العربية في لغاتهم األم، 
ويؤدي ، األصوات تختلف عن أصوات لغات متعلميها يجعل تعلّمها صعبًا عليهم

 Negativeفي أغلب األحيان إلى وقعوعهم فيما يسمى بالنقل السلبي (
Transfer.(  

  المحور الثالث: تعلّم اللغة الثانية من الجانب السيكولوجي.
ة في فتر، وقت مبكر من حياتهوفي م ألالغته لى أن الطفل يتعلّم تجدر اإلشارة إ

ة، ولعل ذلك جعل اللغويين يسمونه غالبًا "اكتسابا"، ومن ثّم فإن رـيـصـة قـيـمنز
من ت الومحاص عبارة عن بشكل خاثانية للغة ت التعلّم العامة، وتعلّم ااـريـظـن

تعلّم أن  إال، معرفة حقائقها السلوك اإلنساني وهذف إلى فهم تهداللغويين قبل 
ن بهذه السهولة، ولعل ذلك ما ال يكو، لطبيعيةرج بيئتها اخاى وخاصة خرألغة 

ت ـبـصـنهذا المنطلق ان ـمجعل اللغويين يسمونه "تعلًما" وليس اكتسابًا، و
لة معرفة ومحاهذه الظاهرة، وسة دراعلى ء والمختصين اـمـلـعـلد اوـهـج

األم نظًرا للغة ق بينها وبين اكتساب الفرعوباتها، واوصا ـهـابـبـسوأطبيعتها 
  ت األجنبية.للغاتعلّم اجه اي توـتـلت ااـوبـعـصـلل



والمقصود بالجانب السيكولوجي هو "العلم الذي يهتم بدراسة العمليات العقلية 
التي في أثناء استعمال اإلنسان للغة فهما وإنتاجا، كما يهتم باكتساب اللغة 

ضوعه "دراسة اللغة والبحث فيها وصفًا وتحليًال واكتسابًا وتعلًّما ، ومو8نفسها"
جانبين على أن هذهالمقالةتقتصر لى رة إإلشا، وليس من نافلة القول ا9وتعليًما"

السيكولوجي، والجانب نب او ت،وهما: اللغاتعلّم العامة في انب او من ا
  .10االجتماعي

  ألصليةمقارنة تعلم اللغة الثانية باكتساب اللغة ا
عملية تُعدّ تها ة ذايا إن ال ـبالحياة البشرية، ألهمية في ابالغة ر ألموالتعلّم من ا

ف ـوقـتـال تر في هذا الكون، ووـنـلن اإلنساى ايرأن ذ ـنـمأ دـبـتة تعلّم مستمر
  ة.يا اعلى قيد ن إلنساالّ ـظطالما ة ـظـ 

طبيعية  وفرـظ يـف◌ّ  مـتـي هـأنـب الثانية للغةا عن تعلّم ألصليةا للغةا تعلّم ويمتاز
 نضوجهو نموه نـم يتجّزأ ال كجزء ةمبكر سنّ في للغةا هذه يتعلم فالطفل معينة،

أفراد  مع لـامـعـتـلـل كوسيلتهو ،لسيكولوجيوا الجتماعيوا لعقليوا المعرفي
 لطفلا اهذ أن هي لذلك تمية ا لنتيجةاده. وافرأ من حداكو ءلبقاوا ،مجتمعه

 لتعلّم بالنسبة مختلف ألمرا لكنو ن،تقاإ أيما  األصية لغته ألمرا نهاية في يتقن
 لذلكو ،الأو ألصليةا لغته تعلم قد الثانية للغةا حيث يكون دارس الثانية، للغةا

 ختلفتا قدنموه ونضوجه، وعملية  من ساسيًاأ ًءاجز ليست ألجنبيةا للغةا فإن
 اهذ أن هو لسائدا أيلرا لكنو 11الثانيةللغة ا تعلّم على لكذ ثرأ لحو راءآلا
 لتفكيرا في نةومر كسابهإ حيث من ألجنبيةا للغةا طالب يفيد أن نهأش من لوضعا

 هو اهذ أن هو ألمرا في والمهمّ  . 12ةـويـغـلـلا المعرفية راتلقدا بعض في،و
م، ألا لغةا اكتساب بعد أو ءثناأ الثانية للغةا تعلّم على تؤثّر لتيا ملالعوا حدأ

 سميةر وفرـظ يـف دةاـعـلا يـف◌ّ  مـتـي ةـيـألجنبا للغةا تعلّم أن هو واألمر اآلخر
، طبيعيةرة يتمّبصو يلذا ألصليةا للغةا اكتساب طريقة غير على المدرسة، خلدا
 ةـغـلـل ضرـعـتـلا نـم ردـقـلا سـفـن لاـنـي ال بـلطالا أن لكذ نتيجةو
  .13ظائفهاوو ماتهااستخدوا

 من علنوا اهذ تفسير ولا  لتيا تاـيـرضـفـلوا تاـريـظـلنا دتتعدمن ثّم 
التشابه واالختالف، وأثر ذلك على تعلّم وتعليم اللغة الثانية من الجانب 

الحديثة  تلنظرياا اثنين من هذه المقالة هذه فيالباحث  وسيتناول السيكولوجي،
  والتي تتعلق مباشرة بهدف المقالة، وهما:

  النظرية األولى: نظرية التطابق



 نعمليتا ألجنبيةا للغةا تعلمو مألا للغةا بكتساا أن لنظريةى أصحاب هذه اير
 للغةا تعلم على مألا للغة تأثير أي كهنا فليس لذلكو س؛ألساا في نمتطابقتا

 ألنها انظرً د ا محمل على مل  لم ةـلنظريا أنهذه من لرغما علىو ،ألجنبيةا
 وفلظروا اد،ألفرا عند المعرفي رلتطوا مثل ملالعوا من لكثيرا تتجاهل

 تعلم على يؤثر تعد من أهم ما لتيا ملالعوا من غيرهاو لتعليميةوا ،الجتماعيةا
 لنظرفيا مكانيةإ على تركز نهاأ في تكمن لنظريةهذه ا هميةأ نفإاللغتية،  من كل

  .14ألجنبيةا للغةوا مألا للغةا تعلم في متستخد لتيا المتشابهة تتيجيااالسترا
  التباين. النظرية الثانية: نظرية

 على له تأثيرَ ال ما لغة بكتساا أن لسابقةا لنظريةا يرى أصحاب الذي لوقتا في
، لكذ من لنقيضا على لتباينا نظرية نفإ ،الحقة مرحلة في ىخرأ لغة بكتساا

 األنماط لـعـفـب ةرـيـبـك رةوـصـب ديتحد ثانية لغة بكتساا حيث يرى أصحابها أن
األم)، ففي  للغةا المتكلم (أيتعلمها   لتيا لىوألا باللغة اصة ا للغويةوا لصوتيةا

 ةـيـألصلا للغةا في الموجودة تلك تشبه لتيا للغويةا لصيغنظرهم أن التراكيب وا
اإليجابي ل ـقـنـالـب ةـيـلـمـعـلا هذه تسمىو ،بسهولة تعلمهاتمثلها و مـتـي
)PositiveTransfer(15 عقبة في ، أما التراكيب والصيغ المختلفة فإنها تشكل

 ةـجـيـتـن ةـويـغـلـلا ءاـألخطا وثحد تسبب، وألجنبيةا أو لثانيةا للغةسبيل ا
)، ومنذ طلوع شمس هذه النظرية على Negative Transferالسلبي (ل ـقـنـلا

كوكب الدراسات اللغوية بدا علماء اللغة بحليل اللغات المختلفة، ومقارتنها، 
   وتحديد أوجه التشابه واالختالف بينهما.

يظهر للباحث أن هاتين النظريتين (التطابق والتباين) تتعلق مباشرة بأسس 
) التي تُعنى  The Sociolinguistic Schoolمدرسة علم اللغة االجتماعي (

، حيث تعتقد األولى (نظرية التطابق) الجتماعيا محيطها في للغةا سةرابد
اين) عدم وجود بوجود تشابه بين اللغات، بينما ترفض األخرى (نظرية التب

التطابق بين اللغات البشرية، ولعل من تنائج هاتين النظريتين ظهور ظاهرتي 
  التدخل اإليجابي والتدخل السلبي في ساحة البحث اللغوي.

  المحور الرابع: تعلم اللغة من الجانب االجتماعي.
األم ليس من نافلة القول التطرق إلى الجانب االجتماعي وأثره في اكتساب اللغة 

من ناحية وتعلم اللغة الثانية من ناحية أخرى، ويقصد بالجانب االجتماعي تلك 
 لطفلا ينشأ لتيوا ت،لمجتمعاا من مجتمع كل رةحضا منها تتألف لتيا المقومات

 عنو ن،اـيـألحا ضـعـب يـف يـعو عن يكتسبهاو ،ينهلمنهاو ،فيها عيترعرو
 بأسره عـمـتـلمجا كـلذ ءبناأ فيها كهريشا لتيوا ن،ألحياا معظم في عيو غير



 مرحلة يبلغ أن لىإ خرآ بعد عامًاو م،يو بعد يومًا عقله باطن في تتجمّع لتيا هي
 ،آلخرينا مع للغويةا غيرو للغويةا تصرفاته كّم  لتيا هيو ،لنضجوا غلبلوا

  مقبولة. طبيعية وفتبد
 تقانهاإ في يرغب نكا إذا -له بدّ ال األجنبية اللغة دارس بأن للقوا ويمكن

 تعرفًا للغةا تلك ادهفرأ يتكلم يلذا لمجتمعا رةحضا على فيتعر أن من-ا جيد
، وهذا الخطأ تقدير قلأ على رةطو ا غـالـب لـلز يـف عوـلوقا من يعصمه كافيًا

متمثل في عدم تنبه الكثيرين من متعلمي اللغة الثانية أن اللغة عرفية اعتباطية 
 مـلّـعـت إن لاـيق ما اكثيرًو عليها إفساد لها، في تصرفاتها، وأن إقحام المنطق

  يضا.أ في الوقت نفسهللغة ا تلك بصحاأ رةحضا مـلـعـت وـه ةـيـبـنـجأ ةـغـل
ها أرا كما-ت لمجتمعاا نـم عـمـتـمج رةحضايقول أحد علماء األنثربولوجية: "إن

 من يتمكن لكي به يؤمن أو يعرفه أن دلفرا على ينبغي ما كل من  تتألف-
 نيقبلو دور يبأ ميقو، وعـمـتـلمجا لكذ ادفرأ باقي من مقبولة بطريقة فلتصرا

  .16م"ـهـنـحدموا كل به ميقو أن
فاللغة ظاهرة اجتماعية تتأثر بجوانب كثيرة من حضارة المجتمع وبالتالي تصبح 

 جميعَ مهااستخدا عند عياير أن دلفرا على ضتفرسجال لها، ومن ناحية أخرى 
 عضو كل تفكير من أيتجز ال ءاجز صبحتأ قد نتكو لتيا يةرضا ا رألموا تلك
 هو يصبحمعين، وهي التي تطبع كل مجتمع بطابع خاص،  مجتمع ءعضاأ من

  .لمجتمعا لكذ رجخا من آلخرينا نوـيـع في المميز لطابعا
  انعكاس العامل االجتماعي على تعلّم اللغة الثانية

 الجتماعيةا سلطقووا الممارسات لـفـطـلا باـسـكتعند النظر إلى عملية ا
 ة،اكا با نيكتسبو لألطفاا عـيـمـجـف م،لكالا اعنوأ نـم اـيصاحبه ماو لمختلفةا

 كيفو ،نهمويشكر كيفو ،عونهمدّ يو كيفو س،لناا نيقابلو كيف نيعلمو أو
؛ ألن ذلك فعل لغوي موجود في جميع المجتمعات لخا دببأ تلطلباا منهم نيطلبو

 تختلف متستخد لتيا راتلعباا والمفردات أو سلطقوا أن الإ واللغات البشرية،
 يديه كفي يجمع كيف يتعلّم أن مثال يلهندا لطفلا فعلى ،رـخآ ىـلإ عـمـتـمج من
 راتلعباا ميستخد دّع، وأنيو أو يستقبل عندما علىأ لىإ صابعهماأ فعًارا معا

 زـيـلـ إلا أو وسرـلا أو اليابانيين لطفاأ يتعود بينما م،للمقا المصاحبة المناسبة
 لتيا الجتماعيةا لوظائفا بنفس مللقيا ىخرأ ئقاطر على هم غير أو برـعـلا أو

  .17لعالما تمجتمعا جميع فيها كتشتر
 يخططون عندماواألهم في الصدد هو أن يتنبه مدرسو اللغة األجنبيةلمهمة لغوية 

 والوسائل المعينة لتعليميةا يجهزون المواد عندماو ،ألجنبيةا للغة تعليمي لمنهج



 الجتماعيا انب با يهتموا أن عليهم الهيكل التعليمي خلدا بالفعل مستستخد لتيا
 يهملونه الوأ ر،العتباا وينظروا إليه بعين ألجنبيةا للغةا تلك من ريضا ا

 تعلمه عند لطالبا بتعريض لكوذ ،فقطأو المنطقي  يللغوا انب ا على بالتركيز
 رـيـ(غاالجتماعي  فلتصروا كلسلوا من للغةا يصاحب ما لىإ ألجنبيةا للغةا
 تلك خصوصًاو ،يةرضا ا نباو ا من خلفيتها يـف نوـكـي اـمو ي)وـغـلـلا
 -دـقـتـعوا ،هـمجتمع في لفهأ قد لطالبا نيكو عما ضحًاوا ختالفًاا تختلف لتيا

  لعالم.ا تمجتمعا عـيـمـج كبينرـتـشـم هـنأ -خطأ 
 لتعلما ةظاهر سةرالد نلمختصوا ءلعلماا بها ميقو تالومحا هي لتعلّما ت"نظريا

 ليهإ نيتوصلو ما بتنظيم ءلعلماا ءهؤال ميقو إذ ،حياتنا هراظو همأ من تعتبر لتيا
 .18بها" لتنبؤوا اـشرحهو قائق ا هذه تبسيطو لتعلّما حقائق لحو آراء من

 المحور الخامس: الدراسة التطبيقية التحليلة
دراسة تطبيقية تحليلية لألخطاء التي سببها نقل  في هذا المحور يورد الباحث

متعلمي اللغة الثانية خبراتهم اللغوية المكتسبة من لغتهم األم إلى مجال تعلّمهم 
اللغة العربية، واقتصرالباحث على أخطاء الطلبة الهوساويين أثناء تعلمهم اللغة 

ألساسي لفكرة هذه األخطاء هي المنطلق ا أن العربية كلغة أجنبية لديهم، على
  البحث في هذا الموضوع.

، 19وقد اختار الباحث مستويين من مستويات التحليل اللغوي لعامل الكّم والكيف
وهما: المستوى الصوتي والمستوى النحوي التركيبي، ويأمل الباحث تناول بيقية 

  المستويات التحليلية للغة في المستقبل القريب إن شاء هللا.
  وى الصوتي.المستوى األول: المست

يجب على متعلّم اللغة الثانية أن يستخدم األلفاظ الصحيحة على المستوى 
الصوتي كتابة وتحدثا، فيبتعد عن إبدال الحروف، ويحافظ على أصوات الكلمة، 
وهناك أمثلة كثيرة أللفاظ التي تعيرت أصواتها، فأبدل فيها صوت مكان صوت، 

ا من حروف اللفظة جهال بصفات وقد يحدث أن يبدل المتكلم أو الكاتب حرف
أصوات اللغة الثانية عنده أو بمكونات الكلمة الصوتية، ومن هنا تصبح الكلمة 

  غير دقيقة في أصواتها فتتوارثها األجيال.
ومن أقبح ما يذكره الباحث من هذا النوع من الخطأ ما يقع فيه بعض 

كم سمع الباحث الطلبة الطلبة الهوسويين من الخطأ في نطق الضاد العربية داال، ف
يحولون الضاد داال في قوله تعالى: 

﴿
 :فيقرؤنه خطأ 5﴾[سورة الضحى، اآلية[



(فتردى)، وردى مشتقة من رضي "يقال َرِدَي يَْردَى، إذا هلَك. وأْردَاه هللا: 
ر في الَمْهَوى. يقال َرِدَي في البئر كما يقالتََردَّى. قالها أبو  ي: التََّهوُّ أهلََكه. والتَّردِّ

والحرف المعتّل  ،بينما (ترضى) مشتقة من رضي يرضى "الراء والضاد20زيد"
أصٌل واحد يدلُّ على خالف السُّْخط. تقول رِضي يرَضى ِرضًى. وهو راٍض، 

  21ومفعوله مرِضيٌّ عنه"
ومن أمثلة ذلك قول بعض الطلبة الهوسويين (سورة الدُكَّان) وهم يقصدون 
(الدخان) حيث يبدلون الخاء العربية كافا، والتفسير الصوتي لهذا الخطأ هو أن 

تعرف صوت (الكاف) وال تعرف صوت (الخاء) العربية، فعلى  لغة الهوسا
متعلمي اللغة الثانية أيا كانت أن ينتبهوا لمثل هذه الحقيقة أثناء تعلمهم اللغات 

  األجنبية.
بب في ذلك يعود إلى نقلهم خبراتهم اللغوية المكتسبة من لغتهم األم إلى والس

النطقية ناسين أو متناسين أن اللغة اعتباطية مجال تعلّمهم اللغة الثانية من الناحية 
تهم األصلية، ومجتمع مغاير ضارعرفية، وأنهم في حضارة جديدة دون ح

  لمجتمعهم.
  المستوى الثاني: المستوى النحوي التركيبي

تعد األخطاء الشائعة في التذكير والتأنيث من أكثر األخطاء وقوعا في المستوى 
ية، ذلك ألن حكمة هللا سبحانه وتعالى اقتضت أن النحو لدى متعلمي اللغة الثان

لغات البشر مختلفة 
﴿

 فبعض اللغات اإلنسانية ال تفرق بين المذكر والمؤنث، 22﴾[الروم: اآلية ،[
ففي اللغة اإلنجليزية مثًال ال فرق بين خطاب المخاطب المذكر والمؤنث، مفردا 

" تذكيرا وتأنيثا، وجمعًا وإفرادًا وتثنية، Youيقولون: "أو مثنى أو جمعا، حيث 
في حين تفرق اللغة العربية بين الجنسين المذكر والمؤنث، فعندما يقحم اللغوي 
المنطق في اللغة أو ينقل متعلم اللغة الثانية خبرته اللغوية المكتسبة من لغتهم األم 

إلى إفساد اللغة الثانية، فالطالب  إلى مجال تعلّمه اللغة الثانية فإن ذلك يؤدى حتًما
اإلنجليزي مثال عندما يتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية له يجب عليه أن يعرف 
أنه اآلن دخل في حضارة غير حضارته، وأنظمة لغوية دون التي اكتسبها في 

  لغته األم.
 ففي اللغة العربية ال بدّ أن يكون اسم اإلشارة مطابقًا للمشار إليه من حيث

التذكير والتأنيث، فإذا كان االسم المشار إليه مذكرا وجب أن يكون اسم اإلشارة 



مذكرا مثل: "هذا رجل مجتهد" وإذا كان المشار إليه مؤنثا وجب استخدام اسم 
  اإلشارة المؤنث مثل: "هذه مدرسة كبيرة".

هي ومن أمثلة ذلك أن الهوساوي قد يخطأ فيقول: "هذا اليد" بتذكير لفظ "اليد" و
ِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهْم  َّ مؤنث في اللغة العربية قال تعالى: ﴿ َوقَالَِت اْليَُهودُ يَدُ 

] والتحليل النحوي لهذا الخطأ هو أن "اليد" 64َولُِعنُوا بَِما قَالُوا﴾ [المائدة، اآلية: 
متعلمي مذكر في لغة الهوسا بينما هي مؤنثة في اللغة العربية كما سبق، فعلى 

  اللغة الثانية أيا كانت أن ينتبهوا لمثل هذه الحقيقة أثناء تعلمهم اللغات األجنبية.
وسبب هذا الخطأ يعود إلى نقل الطالب الهوساوي خبراته اللغوية المكتسبة 
من لغته األم إلى مجال تعلّمه اللغة العربية كلغة أجنبية توهما أن اللغة منطقية 

  في تصرفاته.
لك ما حدث بين الباحث وطالب أثناء تدريسه إياهم (المفعول ومن أمثلة ذ

به)، حيث مثل الباحث بـــ "جلس الطالب على الكرسي" فسأل الباحث الطلبة: 
هل يوجد في الجملة مفعول به؟ فأجاب بعضهم أن نعم، وأن المفعول به فيها هو 

يعود "الكرسي"؛ ألن الجلوس وقع عليه، فاتضح للباحث أن سبب هذا الخطأ 
إلى نقل هذا الطالب خبراته اللغوية المكتسبة من لغته األم إلى مجال تعلّمه اللغة 

أن "الكرسي" مفعول به إذا إن  –خطأ  –العربية، ذلك النقل هو جعله يعتقد 
الجلوس وقع عليه، ولم ينتبه أنه في حضارة عربية جديدة تعرف ما يسمى (الجار 

  والمجرور).
  الخاتمة:

البداية والنهاية، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين  الحمد  في
محمد صلى هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى 

  أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:
  فإلى هنا انتهت هذه الدراسة،وقد توصل الباحث في ختامها إلى التنائج التالية:

 ي يصنفها الباحثون في سلسلة أخطاء النقل كثير من األخطاء اللغوية الت
ً فيه، فمثًال  -في الحقيقة  -السلبي  ليست من هذا النوع، وإنما تُصنف خطأ

حذف (ال) األلف والالم حيث يقتضي المقام ذكرها خطأ نحوي ال يمكن أن 
يصنفه من قبيل النقل السلبي، إذ ال يوجد في اللغة األم (الهوسا) شبيه (ال) 

ب الهوساوي عندما يقع في مثل هذه األخطاء اللغوية فالطالعليه العربية، و
ال يمكن الحكم عليه بأنه نقل خبرته المكتسبة من لغتة األم إلى مجال تعلم 

 اللغة العربية (اللغة الثانية).



  اللغة اإلنسانية عرفية اعتباطبية في تصرفاتها ال منطقية، وعندما يأبى
في اللغة فإنهم يفسدونها، ويشم الباحث رائحة  اللغويون إال أن يقحموا المنطق

 عدم تنبه الكثير من دارسي اللغة الثانية لهذه الحقيقة الثابتة.

  يعود إلى المدرسين  -في وجود هذا النوع من األخطاء  -العامل األساسي
أنفسهم، حيث ال ينبهون الطلبة أثناء تعلّمهم اللغة الثانية عن هذه الحقيقة 

 المدّرس أن يحاول قدر اإلمكان توضيح هذه الحقيقة العلمية.   الخطيرة، فعلى

  ضعف المستوى من قبل مدّرسي اللغة وعدم معرفة المنهج األمثل لتعليم
اللغات يؤثر سلبًا على تعلّم وتعليم اللغات، وعليه فمدرسو اللغات أحيانا 

 يمثلون اللبنة األولى لوجود هذا النوع من األخطاء اللغوية.
  ات:التوصي

  يوصي الباحث بما يلي:
إجراء مزيد من البحوث اللغوية التطبيقية في مجال تعلّم وتعليم اللغات   -

اإلنسانية، ففي الحقيقة ال يزال المجال بحاجة إلى مزيد من البحوث الـمواكبة 
 لتطورات العصر.

 يجب على مدرسي اللغات توضيح هذه الحقيقة العلمية لمتعلّمي اللغة الثانية. -
إجراء دراسات مقارنة بين اللغة األم واللغة الثانية في كافة المستويات  -

التحليلة للغة، بهدف االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مجال تعلّم وتعليم 
  أية لغة للناطقين بغيرها.
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Abstract 

This research aims to present the phenomenon of 
construction and its importance in the Arabic grammar. The 
study adopts a descriptive study, aims to explain the views 
related to this phenomenon and its importance in the Arabic 
grammar, and looks at several types of it elements and way 
of this element entering speech. Whether it is special in 
Arabic only or it applies to other languages, also aims to 
explain its importance in the Arabic grammar, as it is 
highlighted in this research. it is not possible to study the 
grammar without addressing this phenomenon of 
construction?, the researcher will focused in this study on 
three types of word; name - verb - and character, in addition 
to some structures which are help to convey part of this 
construction. The study points martyrdom of all that was 
stated in the Holy Quran and the Hadith, such as the words 



of trustworthy Arabs who believe in their Arabism poetry 
and prose.   

  ملخص البحث:

يتناول هذا البحث ظاهرة البناء وأهميتها في النحو العربي دراسة وصفية، 
للبناء دورا رئيسا في اإلعراب مما جعله ينفرد عن لغات العالم قاطبة. حيث إن 

بني عليها النحو العربى كله، كما أنه من أهم ظواهر النحو العربى، وهي التي 
ويكاد كل بحث نحوي يدور حول جزء من أجزاء اإلعراب فى حاالته الثالث، 
إال أن ظاهرة البناء لم تحظ حسب علم الباحث بـمعالجة موضوعية، وحتى وإن 
عولجت فإن المعالجة قد تكون فى مباحث متفرقة وسيحاول الباحث بقدر اإلمكان 

كما يعرض للبناء وأنواعه وطريقة دخوله يا بحثه.جمعها ومعالجتها فى ثنا
. وتــهدف الدراسة إلى بيان هذه الظاهرة وأهميتها في النحو العربي، وتتبع الكالم

إبرازها في هذا البحث؛ إذ ال يمكن دراسة النحو دون تطرق إلى ظاهرة البناء، 
 -لفعلوا –وسيقتصر الباحث على دراستها في أنواع الكلمة الثالثة؛ اإلسم 

والحرف، باإلضافة إلى بعض التراكيب التي تعتبر مبنية. متبعا المنهج 
االستقرائي؛ الذي سيعنى بإستقراء هذه الظاهرة في الكالم العربي الفصيح، 
واالستشهاد لذلك كله بما ورد في القرآن الكريم والحديث الشريف، وكالم الثقات 

 من العرب الموثوق بفطرتهم شعًرا ونثراً. 



  قدمة:م

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، نبينا محمد  
وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد؛ فإن االعتناء 
باللغة العربية وإتقانـها من الدين، وإن تقويم اللسان عبادة لتالوة الكتاب المبين، 

شدون الكالم الجميل في أبهى صوره، والنحاة الذي هو مقصد البلغاء حين ين
حين يتطلعون إلى العبارة الصحيحة فى أقوى أشكالها، تهدف دراسة النحو 
العربي إلى الحفاظ على هذه اللغة من عوامل الضعف واالندثار، والعمل 
المستمر على تقويتها، وتجديدها، ونشرها،  ودراسة النحو العربى بهذه الطريقة 

ليل بعض مصاعبه، وتقريب ما يبدوبعيداً وقصياً. فالباحث بدراسته من شأنها تذ
لهذه الظاهرة سيحاو ل عرضها على الدارسين والباحثينرغبة في الوصول إلى 
أرجح اآلراء المتعلقة بالظاهرة وما إذا كانت خاصة باللغة العربية فقط؟ أم أنها 

ة اإلعراب التي تنطبق على اللغات األخرى ومدى صحة ذلك.كما ستذكر ظاهر
  هي صنف ظاهرة البناء،التي ال يمكن دراسة النحو دون تطرق إليها. 

، اِإلبانة عما في النفس. تقول: أعربت عن حاجتياإلعراب في اللغة: هو 
أي: أبنت عنها، ومنه الحديث: ( البكر تستأمر وإذنـــها صماتها، واأليـــم 

وهذا المعنى اللغوي  تعرب عن نفسها)؛ أي تبين وتوضح بصريح النطق،
ويقول: األزهرّي؛ اِإلعراُب والتَّْعِريُب  1هو األصل لمعنى اإلعراب.

َب أَي أَباَن وأَفصَح.  معناهما واحد، وهو اِإلبانة. يقال: أَعرَب عنه لسانه وَعرَّ
ا في قَْلبِه ِلَسانُه ). منه حديث التَّيِمّيِ:  ومنه الحديث: ( فإِنَّما كاَن يُْعِرب َعمَّ

ُ، َسْبَع ( ّ ُب أَن يَقُوَل: ال إِله إِالَّ  بِيَّ ِحيَن يُعَرَّ َكانُوا يَْستَحبُّون أَن يُلَقِّنوا الصَّ
ات) أَي ِحيَن يَْنِطق َويَتََكلَّم.   2َمرَّ

أو هو  3واصطالحاً: هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة.
ً أو تقديراً.تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة  فاللفظي؛  4عليها، لفظا

هو ما ال يمنع من النطق به مانع، نحو:  أشرقت الشمس. شاهد الناس الشمس 
مشرقة بعد يوم مطير. ابتهج الناس بشروق الشمس. ففي األمثلة السابقة نجد أن 
كلمة (الشمس) قد تغيرت عالمة إعرابها، لتغيير موقع الكلمة، فقد جاءت 

ثال األول فاعال مرفوعا بالضمة الظاهرة، وجاءت في المثال (الشمس)، في الم
الثاني مقعوال به منصوبا بالفتحة الظاهرة، وفي المثال الثالث مضافا إليه 
مجرورا بالكسرة الظاهرة. ومنه قوله 

{تعالى:



{،5  :وقوله تعالى
}
{6  :وقوله تعالى} 


{7  وهذا ما يعرف باإلعراب. أما التقديري: فهو ما يمنع من

النطق به مانع للتعذر، أو االستقالل، أو المناسبة، نحو: حضر الفتى. جاء 
القاضي. تأخر غالمي. فالفتى؛ فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف منع 

منع من ظهورها التعذر. أم القاضي؛ ففاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الياء 
من ظهورها الثقل. أم غالمي؛ فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء 
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهي ياء المتكلم. 
والشاهد في اآليات السابقة كلمة "سبع"، حيث تغيرت عالمة إعرابها بتغير 

  .موقعها من الجملة، واختالف العوامل الداخلة عليها

  أنواع اإلعراب:

  لإلعراب ثالثة عناصر في تكوين الجملة، وهي كالتالي:

العامل: هو ما يحدث الرفع والنصب أو الجزم أو الجر والعوامل أي الفعل  -1
وشبهه مثل اسم الفاعل أو اسم المفعول ومصدر واسم التفضيل والصفة المشبهة 

يه، ومن العوامل أيضا واسم الفعل وكلها تعمل ما يليها عمل الفعل في ما يل
األحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخر، والنواصب والجزم واألحرف التي 

  8تنصب  المبتدأ والخبر.

المعمول: هو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جزم أو جر، بتأثير العوامل  -2
فيه والمعموالت متعددة وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم إن 

ا وأخبارها والفاعل كله، والحال والتمييز والمستثنى والمضاف إليه وأخواته
والفعل المضارع والسماء ما عدا اسم الفعل وهناك المعمول بالتعبئة وهو ما 

  9يؤثر فيه العوامل بواسطة متبوعه كالنعت والتوكيد والبدل والعطف.

أو نصب  العمل: أي اإلعراب، وهو األثر الحاصل بتأثير العوامل من رفع -3
  10أو جر أو جزم.

فاإلعراب أربعة أنواع: الرفع، والنصب، والجر، والجزم. يشترك اإلسم     
والفعل في الرفع، والنصب، ويختص االسم بالجر، أما الجزم فيختص به الفعل؛ 



حيث ال فعل مجرور، وال اسم مجزوم، كما يختص اإلعراب باألسماء، 
  والمحل لها من اإلعراب.واألفعال، أما الحروف فمبنية دائما، 

  أقسام اإلعراب: يتقسم اإلعراب إلى ثالثة أقسام:

لفظي: اإلعراب فيه يتعلق بآخر الكلمة ويكون الشكل فيه واضحا مثل: يكتب -1
الطالب،  يكتب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، 

  الطالب: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

تقديري: اإلعراب فيه يتعلق بآخر الكلمة ويكون فيه مقدرا، مثل : يمشي  -2
الفتى. يمشي: فعل المضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع 
من ظهورها الثقل، الفتى: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره 

  منع من ظهورها التعذر.

بجميع الكلمة ألنها تكون بكاملها في محل ذلك محلي: واإلعراب فيه يتعلق  -3
اإلعراب ال آخره فقط، مثل: الطالبات لـــن يلعبن. الطالبات: مبتدأ مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لــن: حرف نفي ونصب واستقبال 
مبني على السكون ال مـحل له من اإلعراب. يلـعبن: فعل مضارع مبني على 

ه بنون اإلناث وهو في محل نصب منصوب بلـن والنون ضمير السكون التصال
  11متصل مبني على الفتحة في محل رفع فاعل.

  الغرض من اإلعراب: والغرض منه ما يأتي: 

اإلبانة عن المعاني، كما قلنا ألنه يعين معنى الجملة بالنعت أو باالستفهام  -1
  وبالتعجب وغير ذلك.

التخصيص أو بالتوكيد أو بالتقديم إلزالة الوهم الدقة في التعبير عن المعاني ب -2
  12من الدهن واإلعطاء المتكلم سعة في التعبير عن المعاني الواحد بعدة صور.

جمع (بِْنيَِة)، أو (بُْنيَةُ) وهو؛ بَنِــْيــتَــه، و(بِناُء الَكِلَمِة)، بالكْسِر: البناء في اللغة: 
أَو َحَركٍة ال ِلعاِمٍل، وكأَنهم إنَّما َسّموه (  هو لُزوُم آخرها َضْرباً واحدا ِمن ُسكونٍ 

بِناًء ): ألنَّه لما لزم َضْرباً واحدا فـلم يتَغَيَّر تَغَيّر اإلْعراِب، سمي بِناء من حيث 
  13كان البِناُء الِزماً مْوضعا ال يَُزوُل من مكان إلى غيره.

 14اعتالل.آخر الكلمة حركة أو سكوناً لغير عامل أو  واصطالحاً: هو لزوم
أوهو لزوم الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا، وذلك كلزوم (هؤالِء)، للكسرة، 

فمثال ما يلزم السكون: "كْم" و "لْن". ومنه  15و(ُمْنذُ) للضمة، و(أَيــَْن) للفتحة.



 {قوله تعالى


{.16 :وقوله تعالى } 



{.17  "أما عن لزوم الكسر، فى نحو: "هؤالء" و "هذه
 { و "أمس". كقوله تعالى:

)
{

 { ، وقوله تعالى:18


{.19   

وقول الشاعر:  اليوم أعلم ما يجيء به **** ومضى بفضل قضائه                
  أمِس.

ومنه أيضا قول اآلخر: أراها والـها تبكي أخاها **** عيشة رزئه                
  أو غب أمِس.   

ولزوم الضم: "منذُ"، و"حيُث"، في نحو: لم أره منذُ يومين. وقوله هللا تعالى: 
:}


{.20 ،"ولزوم الفتح:" أيَن .

و"أنَت" و"كيَف". نحو قوله تعالى: 
}
{.21  :ونحو قوله تعالى

}
{22 :ونحو قوله تعالى } 




{.23  

  بنـــــــاء االســـــــــــم: -أوالً 



األصل في األسماء اإلعراب، فسبب البناء على خالف هذا األصل، وذلك 
  إما لتشابه االسم بالحرف شبهاً قوياً، كما في أنواع ثالثة اآلتية:

في " الشبه الوضعي: وهو أن يكون االسم على حرف، كـ "تاء" الفاعل  -1
قمت"، أو على حرفين كـ "نا" الفاعلين. نحو: قمنا، وذهبنا، ألن األصل في 
االسم أن يكون على ثالثة أحرف إلى سبعة أحرف، فالتاء في (قمت) شبيهة 
بنحو: باء الجر والمه، وواو العطف وفائه، و(نا) في (قمنا وذهبنا)، شبيهة بـ(قد، 

نيت الضمائر لشبهها بالحرف في من الحروف الثنائية. لهذا السبب ب 24وبل)،
وضعه، وما لم يشبه الحرف في وضعه حمل على المشابهة، وقيل أنها أشبهت 

  الحرف في جموده، لعدم تصرفها تثنية وجمعا.

الشبه المعنوي: وهو أن يتضمن االسم معنى من المعاني الحروف، سواء  -2
، فإنها تستعمل وضع لذلك المعنى حرٌف أم ال. فما وضع له المعنى كـ "متي"

شرطاً. نحو: (متى تقم أقم)، فـ "متى" في مثال السابق شبيهة في المعنى بـ(إن) 
  ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي:                                     25 الشرطية.

  أنا ابن جال وطالع الثنايا **** متى أضع العمامة تعرفوني.                     

  " متى " هنا شبيهة في المعنى بـ " إْن " الشرطية.فـ           
  ومنه قول طرفة بن العبد:

متى تأتن أصحبك كأسا روية ****وإن كنت عنها في غنى فاغن                 
  وازدد. 

وقد تستعمل" متى" استفهاما، منه قوله تعالى 
}: {26  وقوله

تعالى.


.{27  ـ " متى " في اآليتين السابقتين شبيهة في المعنى بهمزة ف
   االستفهام.

أما الذي لم يوضع له حرف ككلمة " هنا " فإنها متضمنة لمعنى اإلشارة، ولم 
تضع العرب له حرفا، ولكنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، ألنه 

   28كالخطاب والتثنية.
ً مقدراً، وقد أعرب:  هذان (لذلك بنيت أسماء اإلشارة لشبهها في المعنى حرفا

مع تضمنهما معنى اإلشارة لضعف الشبه بـما عارضه من مـجيئها على  )وهاتان
   29 صورة المثنى، والتثنية من خصائص األسماء.



وهو  30الشبه االستعمالــى: وهو أن يلزم االسم طريقة من طرائق الحروف. -3
  التالــي:                      ك
كأن ينوب عن الفعل وال يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، وبذلك يكون االسم  -أ

عامال غير معمول فيه كالحرف، ومن هذا النوع أسماء األفعال؛ نحو: هيهات، 
وأوه، وصه، فإنها نائبة عن: َبعُد، وأتوجع، واسكت. وال يصح أن يدخل عليها 

تأثر به، فأشبهت ليت، ولعل، النائبتين عن أتمنى وأترجى، شيء من العوامل ف
  31وهذه تعمل واليعمل فيها.

كأن يفتقر االسم افتقاراً متأصالً إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه.  -ب 
مثل: إذ، وإذا، وحيث، من الظروف، والذي، والتي، وغيرها من 

  32الموصوالت.
، فإذا قلنا: (انتهيت من عمل فالظروف السابقة مالزمة اإلضافة إلى الجمل

الواجب إذ)، فال يتم معنى:  (إذ) إال أن تكمل الجملة بقولنا: (حضر المدرس). 
أو تقول (جئتك إذ) فال يتم معنى: "إذ" حتى تقول (جاء عمرو)، وكذلك الحال 
بالنسبة للموصوالت، فإنها مفتقرة إلى جملة صلة يتعين بها المعنى المراد، 

حروف في بيان معناها إلى غيرها من الكالم إلفادة الربط. وما وذلك كافتقار ال
سلم من مشابهة الحرف فمعرب؛ وهو نوعان: منها ما يظهر إعرابه، 
كـ(أرٍض) في نحو: (هذه أرٌض، رأيت أرضاً، ومررت بأرٍض). وما ال يظهر 
إعرابه، كـ(الفتى)، وذلك في نحو: (جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى)، 

  33نظير الفتى ُسماً، كُهدًى، وهي لغة في االسم، بدليل قولهم: (ما ُسـَمـاَك؟).و

  أقـــســــام األســمــاء الـمــبــنــية:
  المبنية إلى قسمين : ( بناء عارض) ( بناء الزم ).وتنقسم األسـماء 

الــبنــاء الــالزم: وهو بناء االسم بناء ال ينفك عنه في حال من  –أوال 
                                                                           ل. ومن هذا النوع ما يلي: األحوا

  الضمائر، ومواضعها. 

والمبني من المضمرات هي كــــــــاألتــى: (قوِمي، وقمَت، وقمِت، وقمُت)، 
  فثالثة منها ما تبني على السكون، وهي

أما مثال ما بني منها على الفتح من الضمائر نحو: ـ( قُوِمي، وقُوما، وقُوموا)، 
(قمَت)، للمخاطب المذكر، وأما مثال ما بني على الكسر، كــ(قمِت)، للمخاطبة، 

  وما بني على الصم من هذه الضمائر؛ فــــ(قمُت)، للمتكلم.



  أسماء الشرط واالستفهام ومواضع بنائهما. 

، وما، وأين، وأيان)، فمنها ما بني المبني من أسماء الشرط واالستفهام، هي (َمنْ 
على السكون وما بني على الفتح ال غير، أما مثال المبني على السكون: هو ( 

ـاَن)، –َوَما)، والمنبى على الفتح؛ فـــ( أين  –َمْن  وليس فيهما ما بني على  34وأيـَّ
)، كسر وال ضم فنذكرهما. وما يلزم البناء على الضم من أسـماء الشرط، (حيثما

تحت الظروف مبنية على الضم من هذا البحث، )؛ حيثُ وسيأتي الحديث عن (
أما (َحــْيـثــَُما)، فمبنية على الضم كــ(حيُث)، وكل ما اتصلت بــ(حيُث)، صارت 

  جزءاً منها.

  أسـماء اإلشـارة، ومواضع بنائها. 

، وهؤالِء، أما المبنيات المختصة باإلشارات فهي كـــــــاألتي: ( ِذْي، وثـَمَّ 
وهؤالُء)، فمنها ما تبنى على ألقاب البناء األربع وهي: السكون، والفتح، 
والكسر، والضم، أما السكون فمثال ما بنى منها: (ذا) للمذكر، (وذي)، للمؤنث. 

) بفتح الثاء وهي إشارة إلى المكان البعيد، ومنه  -والذي بني على الفتح: (ثــَمَّ
 { قوله تعالى:


{35  فما بني على الكسر من أسماء اإلشارة، فهي: (هؤالِء)، بضبط

الكسر على الهمزة، أما بنائها على الضم: (هؤالُء ) حكاه قُْطُرُب من أن بعض 
                                                                  36العرب يقولون بالضم.

  أسـماء الموصولـة، ومواضع بنائها. 

) الموصولة على الضم في حالتين: إذا كانت مضافة وصدر صلتها  تبنى (أيُّ
كما في قوله تعالى:  37ضميراً محذوفاً، فتكون مبنية في هذه الحالة،

}


{،38   

ــــُهْم أَْفَضلُ      قال الشاعر:          إذا ما لقيت بني مالك**** فسلم على أيــُّ

فغير موصولة معربة ال مبنية، وإنما بنيت هنا لكونها مضافة، وقد حذف 
صدر صلتها، وهو المبتدأ المحذوف المقدر بــ ( هو أفضل)، وقد تبنى على 

ذين)، وما تبنى السكون نحو: ( الذي، والتي، وَمْن، وما )، وعلى الفتح؛ نحو: (ال



لغة: في األلــى: اسم الموصول بمعنى:  –على الكسر؛ كـــ( األالِء)، بالمد 
  (الذين)، 

  قال الشاعر:

  أبــى هللا للشم األالِء كأنــــهم **** سيوف أجاد القين يوما صقالــــها

ومثال ما بني على الضم، (ذاُت)، فذات؛ اسم الموصول بمعنى: ( الــتي)، وذلك 
ة بعض طيئ حكى الفراء أنه سمع بعض السائل يقول في المسجد الجامع: في لغ

( بالفضل ذو فَضَّلكم هللا به والَكــــَرامِة ذاُت أكرمكم هللا به)، بضم (ذاُت)، وهي 
  والمعلوم أن الصفة تابع للموصوف، وبنيت هنا ألنها موصولة. 39صفة للكرامة،

  كنايات العدد، وكيفية بنائها.

باب بالغية، فالمعدود مثل: (َكْم، كأيّن،  الكناية هي: يء ألس التورية عن الش
كذا) ، تبنى على السكون في محل رفع؛ أو نصب، أو جر، على حسب موقعهما 
(كم)، مثالً قبل وضعها في الكالم، اليفهم منها شيء فهي  ـ ـ من جملتهما، فـ

ه، وال على مقداره وكم يته، إذ ال مبهمة، أي ال تدل على حقيقة المعدود وجنس
خص أو غيرهما، والبد لنا من إزالة هذا اإلبهام  هر، كم ش ندرى أهو: كم ش
ح لنا األمرين: جنس المراد منها، أو مقداره. فبنائها على  يء يوض ع الش بوض
السكون في محل رفع، نحو: ( كم مهاجراً حضر؟ ) و ( كم مهاجراً سيحضر)، 

وكم ميال مشيت)، وإن سبقها أما في محل نصب، فنحو: (كم يوماً صمت)، و ( 
كون في محل جر؛ وذلك نحو: ( في  افة فهي مبنية على الس حرف جر، أو إض

اعة تطوف حول البيت، أو بكم دينار تبرعت فى  -كم س تش ى كم مس ومرض
أما (كأين) وتبنى على السكون في محل رفع، أو نصب،  وتكون  40ساعدت؟).

ن ال  م ـ ـ رورة ب ج ة،م اف اإلض ى:  41ب ال ع ه ت ول و: ق ح ن
}


{،42   وقد ينصب؛ كقول

  الشاعر: 

  اْطــــــُرِد اليأَس بالرجافكأّيٍ **** آلماً حثمَّ يُْسُرهُ بعد ُعْسرِ 

وذلك وأما (كذا)، فيكنى به عن العدد القليل والكثير، ويجب في تمييزها النصب، 
  43نحو: (قبضُت كذا وكذا درهماً).

  



  أسماء األفعال، ومواضع بنائها. 

تبنى أسماء األفعال؛ كـــ: (َصْه، وآميَن، وإيِه، وهيُت)، على جميع أشكال 
البناء من السكون، والفتح، والكسر، والضم، ومثال ما تبـنــــــــــي عليها 

  كالتالي:

 -بمعنى اسكت، وَمهْ  –األفعال، نحو: (َصْه البناء على السكون من أسماء  -1
بمعنى: انكفف، وال تقل بمعنى: اكفف، كما يقول كثير من الناس، ألن اكفف 

  يتعدى، وَمْه ال يتعدى.

البناء على الفتح من أسماء األفعال، نحو: (آمين) بمعنى: اْستَجــِـْب؛ بكسر  -2
  44أَْيَن، وَكْيَف)، لثقل الياء.الميم وفتح الياء بعدها، كما بني على الفتح مثل: (

بمعنى: امضي في  -البناء على الكسر من أسماء األفعال، نحو: ( إيـــه -3
   45حديثك، وال تقل بمعنى: حدث، كما يقولون.

قال  -بمعنى تهيأت 46 البناء على الضم من أسماء األفعال، نحو: (َهْيَت)، -4
  {.47{تعالى: 

   وبنائها: األصواتأسماء  

لطلبيـيـن:  -هي ألفاظ التي توجه إلى الحيوان األْعجم، وما في حكمه، كاألطفال
ومن أمثلة  48هما االمتناع، أو طلب األداء، وأنها مبنية ال محل لها من اإلعراب.

عيه)، -عاه -جه -دهْ  -هاد –زجر اإلبل على البطء والتأخير، قول العرب ( هيد 
 -)، وللضأن (َسعْ -هُْش)، وللكلب ( َهجْ  -حْل)، وللغنم ( ِهسَّ  -جوللناقة مثال (هيْ 

)، وللسبع (جاْه)، وللبغل ( َعدَْس)، وغيرهما من ألفاظ  -َعْز)، وللطفل (ِكخْ  -َوحْ 
فكلها مبنية على السكون إال إذا تركت  -الزجر الموجهه إلى الحيوان وأشباهها

لمتمكنة، وصارت معرفة تدل معناها األصلى، واستعملت استعمال األسماء ا
على صاحب الصوت، ومثال ذلك ( قَْب) أو (َعدَْس)، (ما أقسى قَباً): فكلمة: 

اسم معرب متمكن منصوب، المراد بها هنا ( السيف) نفسه مع  -(قَباً) بالتنوين
أنها في األصل اسم صوت للسيف، مبنية على السكون، غير منون، ولكنها 

تدل على السيف نفسه. كذلك (عدس)، نحو: تركت أصلها، وصارت معرفة 
(فالن ال يرعوى إال بالزجر؛ كالبغل ال يرعوى إال إذا سمع عدسا)، والمراد به: 

  49إال إذا سمع هذه الكلمة نفسها.



  أســـمــاء الــمـركـبـة، ومواضع بنائها. 

  ما ركب تركيب المزج من األعداد. -1

(األََحدَ َعَشَر) (َجاَءنِي أََحدَ َعَشَر، يـــبنى الجزءان منها على الفتح في نحو: 
ومنه قول هللا تعالى: 50ورأيُت أََحدَ َعَشَر، ومررت بِأََحدَ َعَشَر).

}
،{51  :وقوله تعالى

}{52 
األعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر، ما عدا اثني عشر، واثنتي عشرة، 

  ألنهما ملحقان بالمثنى.

ما ركب تركيب المزج من الظروف الزمانية أو المكانية، مثال ما ركب من  -2
ظروف الزمان؛ نحو: (يحضر يوَم يوَم)، (ويأتي العمل صباَح مساَء)، أي: في 

العاطف، وركب الظرفان قصدًا للتخفيف تركيب كل صباح ومساء؛ فحذف 
لَِت الهمزةُ بَْيَن بَْيَن).  حمسة عشرة. ومثال ما ركب من ظروف المكان قولنا؛ (ُسّهِ
فأصله بينها وبين حرف حركتها، فحذفت ما أضيف (بين) األولى و(بين) الثانية، 

س والبناء هنا مقيد بوجود الظرفية ولي 53وحذف العاطف، وركب الظرفان.
  بحال.  

ما ركب من األحوال؛ كقول العرب: (تساقطوا أَْخَوَل أَْخَوَل): أي: متفرقين،  -3
  54فالبناء هنا مقيد بوجود الحالية، فمتى فقدت وجبت الرجوع إلى اإلعراب.

  
الزمن المبهم المضاف إلى جملة، والمقصود بالمبهم ما لم يدل على وقت  - 4

الزمان؛ نحو: (حيَن حضر المعلم سكت بعينه كالحين، والوقت والساعة، و
  التالميذ)، ومنه قول النابغة الذيباني:

  على ِحيَن َعاتَــــْبُت المشيب على الصبا ** وقُْلُت: ألما أصح والشيب وازعُ؟

يروى ( على ِحْيِن ) بالخفض على اإلعراب، و(على ِحْيَن ) بالفتح على البناء،  
  55وهو (َعاتَْبُت). وهو األرحج؛ لكونه مضافا إلى مبني،

  
المبهم المضاف إلى مبني، سواء أكان المبهم زماناً، كـ: (بين، ودون)، أم  -5

والمراد بالمبهم هنا؛ ما اليتضح معناه إال  56كان غير زمان كـ: (مثل، وغير).



ومنه قول 57بما يضاف إليه، كـــ(مثل) و( دون)، ونحوهن، مما هو شديد اإلبهام.
 {،58{هللا تعالى: 

(منا) جار ومجرور خبر مقدم، و (دون) مبتدأ مؤخر، وبني على الفتح إلبهامه، 
وإضافته إلى مبني وهو اسم اإلشارة. وقوله تعالى 

:} {59 يقرأ ،
اآلية على وجهين: برفع (بين) على اإلعراب، ألنه فاعل، وبفتحة على البناء. 
وقوله تعالى: 

}
{60 يقرأ كذلك على وجهين: برفع ،

  على  اإلعراب؛ ألنه صفة لحق، وهو مرفوع، وبالفتح على البناء.

  ومواضعه: مايلزم فيه البناء على (الكسر) 

 منها أسـمـاء الـمخـتومـة بـ (ويه)، ويـبـنــى العلم المختومة بــــــــ(ويه)
على الكسر،كــــــ( نفطويِه، وسيبويِه، وخمارويِه وراهويِه )، كذلك ما كان على 

وَسَجاحِ)، أو كان اسما للفعل  -َوَرقَاِش  –قََطاِم  -وزن فَعاِل علما لمؤنث،كـ (حذامِ 
على وزن (َفعاِل)، كـــــــ( نـَــَزاِل، ودََراَك، وتـَـَراِك، وَحذَاِر). بمعنى: أنزل، 

أو كان  لفظا استعمل ظرفا معينا خاليا من " أل "،  61رك، واحذر.وأدرك، وات
 62وعجبت من أمِس). -واعتكفُت أمِس  -واإلضافة كـــ(أمِس)؛ ذهب أمٍس بما فيه

أو كان شتما للمؤنث على وزن فَعَاِل؛ كـــ (َخبَاِث، ولََكاعِ)، بمعنى: ياخبيثة، ويا 
  عليه. وما سبق ذكره يكون مبنيا على ما سمع 63 لئيمة.

 ً الـبنـاء الــعـــارض: هو ما بني من األسماء بناء عارضاً، في بعض  -ثانيا
  األحوال، وكان في بعضها معرباً، ومن هذا النوع: 

المنادى؛ إذا كان علما مفردا، غير مثنى وال مجموعا جمعا مذكرا سالما، يبنى  -أ
: ومنه قوله تعالى 64على الضم، نحو: (ياَزْيدُ) و ( يارُجُل)،

}
،{65  وقوله

}{66  

وقوله{
{.67  أو نكرة مقصودة، وتبنى على ما ترفع به؛ نحو



(يـاُزيُودُ)، ومنه قوله تعالى: : 
}.{

  النكرة المقصودة. وفي اآلية الكريمة تدل على جواز نداء 68

  بناء اسم (ال) النافية للجنس على الفتح. -ب

ويــــــبنى اسم (ال) النافية للجنس؛ على الفتح إذا لم يكن مضافا؛ أي: ما ليس 
مضافا وال شبيها بالمضاف، ويكون مبنيا على ما ينصب به، نحو: ( ال رجَل 

وال  -اَل في الدارفي الدار) و ( الفرَس عندنا)، أو مجموعا؛ نحو: (ال ِرجَ 
   69 أَْفـــَراَس عندنا).

  ينوب عن الفتح؛ هو كاألتي: أما ما 

بناء على الياء = إذا كان االسم مثنى، أو ما يلحق به؛ نحو: ال َرُجلَْيِن في   -1
      70 ونحو: ال ا ثْـنِـــْيـــِن حاضران.  ال َطاِلــــبــَــيـِْن في الفصل.-الدار

قال الشاعر:    تــــعــــز فال إِْلـــــفَـــــْيِن بالـــعيـــــش مــــتـــــعا     
اد الـــمـنـون تـــــتـــابع   ****ولــــــكن لـــــُورَّ

ونحو: ال  أو جمعا مذكرا سالما؛ وما يلحق به. نحو:  ال معلمين في المدرسة. -2
  بنين مهملون. 

ـشر الناُس ال بَــنِـــْيــَن وال آ **** بـــــــــــاء إال قال الشاعر:      يــــحـ    
  وقد عنهم شؤونُ 

يبنى اسم (ال) النافية للجنس على الكسر نيابة عن الفتحة،  بناء على الكسر= -ب
إذا كان جمعاً مؤنثاً سالمـــاً، أو ما يلحق به. نحو: (ال فتياِت في المنزل)، ونحو: 

  71 لمذاكرة).(ال ُمْسِلَماِت أهملن من ا

  الـظــروف وما تبنى عليها.

الظروف مبنية على السكون؛ ( إِذْ )، ونعني بالظروف هنا: هو ظرف لما 
مضى من الزمان، ويضاف لكل من الجملتين؛ كما في قوله تعالى: 


{،72  وقوله



}
 {،73 الفتح من  ويبنى على

الظروف؛ ( اآلن )، وهو اسم لــــزمن َحَضَر جميعه، نحو قوله تعالى: 
}

،{74 .كقوله تعالى: 75أو بعضه
}،{76  أما ما

يبنى على الكسر، وهو (أمس)، وسبق شرحه من هذا البحث، كما أن من 
الظروف مبنية على الضم؛ (حيُث)، وهو ظرف مكان يضاف للجملتين فعلية أو 
اسمية، وقد يفتح وقد يكسر، وبحتمل اإلعراب والبناء، وقرئ 

}
{77معربة  ،  بالكسر، فإن قدرنها

كانت مجرورة بمن، وعالمة جرها الكسرة الظاهرة، أما إذا ضمنا وقولنا 
ويلحق بــها لفظــتا  78(حيُث)، كانت مبنية على الكسر في محل جر كــ(أمِس).

(غـَـــــْيُر )، إذ تبنى على الضم؛ إذا لم تضف إلى ما بعدها، وكانت واقعة بعد 
واقعة بعد "ليس"، نحو: (قرأت فصال  "ال"، نحو: (اشتريت كتابا ال غيُر)، أو

من الكتاب ليس غيُر )، وذلك تشبيها لها (بقبل وبعد)، أو حذف ما أضيفت إليها، 
(ليس) نحو: ( قَبَْضُت َعَشَرةً لـَـْيَس َغـــــْيُر). فبنيت (غيُر) هنا على الضم، ألن 

أضيف األصل: (ليس المقبوض َغْيَر ذلك)، فأضمر اسم (ليس)، فيها وحذف ما 
    79إليه (غيُر).

  :    بنــــــــــاء األفــــــــعـــــــــال -ثانياً 
  والمبني من األفعال يتناول المباحث التالية: 

  البناء على الضم (في الفعل الماضي) وما ينوب عنه.  -1
إذا اتصلت به واو الجماعة. نحو: كتبوا، وباعوا. ومنه قوله تعالى{    -


 .{80   أ ما ما ينوب عن الضم؛ فهو المنادى المثنى، وجمع

المذكر السالم، وما يلحقهما. نحو: يا محمدان، ويا محمدون. فاأللف نابت عن 
  الضم في المثنى المنادى، ونابت الواو عن الضم في جمع المذكر السالم المنادى. 

  أما ما ينوب عن الضم؛ وهو اآلتي:
على الضم ستة من ظروف المكان هي: (قبُل ، وبعدُ ، وأوُل، ودوُن، يبنى  -أ

  وحيُث، وعوُض).



كما بني على الضم ثمانية من أسماء الجهات هي: (فوُق، وتحُت، و وعُل،  -ب
  وأسفُل، وقداُم، ووراُء، وخلُف، وأماُم). 

"، ويبنى على الضم؛ (غيُر) إذا لم تضف إلى ما بعدها، وكانت واقعة بعد "ال -ج
نحو: (اشتريت كتابا ال غيُر)، أو واقعة بعد "ليس"، نحو: (قرأت فصال من 
" الموصولة إذاأضيفت، وكان صدر صلتها  الكتاب ليس غيُر)، ومنها "أيُّ
  ضميراً محذوفاً، نحو: (ارفق على أيُّهم أضعف).

  البناء على الفتح، (في الفعل الماضي) وما ينوب عنه:  – 2
  يء.عند عدم اتصاله بش -

يبنى على فتح أخره ظاهرا، أو مقدرا، نحو: ( َضَرَب،كتَب، جلَس، أكَل، ذهَب). 
ومنه قوله تعالى: {وما اختلف فيه إال الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات}. 

عندما تحركت الياء -وعفو  -ومثال الفتح المقدر: (رمى، وعفا)، فأصلهما: رمي
ألفا؛ فسكون آخرهما عارٌض، والفتحة مقدرة في والواو وانفتح ما قبلهما قلبتا 

األلف، ولهذا إذا قدر سكون اآلخر رجعت الياء والواو، فنقول في نحوهما: 
، فاألفعال السابقة مبنية على الفتح المقدر على األلف منع 81(َرَمْيُت، َعفْوُت).

  من ظهورها التعذر.
  عند اتصاله بشيء. -

 بـــــــــــ (ألف االثنيين).
ويبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به ألف االثنين، نحو: قال، وباعا، 
وذهبا. ومنه قوله تعالى: 

}
{82  } :وقوله تعالى


 .{83 .  

  بـــــــــــ (نا) الفاعلين.

اله بـ  ي على الفتح عند اتص افرنا، يبنى الفعل الماض (نا) الفاعلين؛ نحو: س
ى:  ال ع ه ت ول ه ق ن ا، زم ن ع ا، رج ن درس

}
{84 :ى ال ع ه ت ول ،      وق



}
.{85  

  بــــــــ (تاء التأنيث) الساكنة.

ساكنة. نحو: كتبتْ   ويبنى الفعل الماضي على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث ال
ه  ول ه ق ن ة. وم ق دي ح ي ال ة ف ائش ْت ع لس درس. ج ة ال م اط ف

ى ال ع ت


{86 ه ول . وق
الى تع
.{87   

  البناء على الفتح ( في الفعل المضارع).  -3

نحو: وهللا ألتصدقنَّ من حر مالي.  88الثقيلة،إذا باشرته نون التوكيد  -أ
) فعل مضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة. أو الخفيفة ومنه قول  89 فـ(أتصدقنَّ

  90هللا تعالى : ( لَيُـــنــــَبذَنَّ في الُحــطمــِة).

  أما بناء على السكون ومواضعه.

يَـجِلْسَن)، ومن أمثلته:  -ـــــبـْنيَْلعَ  –إذا اتصلت به نون النسوة، نحو: (يَْكتُبـــَْن  -أ
الطالبات يكتبن الواجب. كقوله تعالى: 

}
{،91 وقوله} 


{،92   فيتربصن ويرضعن: فعالن مضارعان مبنيان على السكون التصالهما

بالنون، والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات. وهذان فعالن خبريان لفظا 
طلبيان معنى، وفائدة العدول بهما عن صيغة األمر هو التوكيد واإلشعار بأنهما 

   93نهما بموجودين.جديران بأن يتلقيا بالمسارعة؛ فكأنهن امتثلن؛ فهما مخبر ع

  الــبنــــاء على الـــــفتح (في الـفــعـــل األمــــر)، ومواضعه.  -3



يبنى على حذف النون: إذا اتصلت به ألف اإلثنين، أو واو الجماعة، أو ياء 
  المخاطبة، والمراد به ما يلي:

اخرجا، واذهبا، والعبا.  94إذا اتصل به (ألف اإلثنين). نحو: اضرباكل أمر  -
منه قوله تعالى: و
}
.{95  
اكتبوا، والعبوا، واذهبوا. قوله 96نحو: اضربوا أو اتصل به (واو الجماعة). -

تعالى:{
.{97  

  أو اتصل به (ياء المخاطبة). نحو: اضربي، أخرجي، واكتبي، والعبي.  -

  أما بنائه (فعل األمر) على السكون ومواضعه.

المراد به كل أمر صحيح اآلخر لم تقترن به ألف اثنين وال واو جماعة وال ياء 
 98مؤنثة مخاطبة، فيبنى على السكون في نحو: (اْضِرْب).

  الــبــناء عــلى الــسـكــون: (في الــفــعـل الـمـاضـي)، ومواضعه. -4

  رفع متحرك:عند اتصال به ضمير  -

يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصال به تاء الفاعل، نحو: (َضَرْبُت)، ( 
وَضَرْبَت)، (وَضَرْبِت)، إذ إن األصل فيه (َضَرَب) بالفتح؛ فاتصل به ضمير 

 99وهو (التاء)؛ الفاعل. -الرفع المتحرك
}


.{100  فالسكون عارٌض في األمثلة المتقدمة

أوجبه كراهتهم  توالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة واحدة؛ أعني أن الفعل 
والفاعل لشدة ارتباط أحدهما باآلخر، كالكلمة واحدة، وال يمكن استغناء الفعل 
عن الفاعل، فبإسنادنا الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك ساكنا آخر الفعل لكراهة 

  101لى أربع متحركات.توا

  أو اتصال به (نا) الفاعلين. -



يبنى الفعل الماضي على السكون عند اتصاله بـ (نا) الفاعلين؛ نحو: سافْرنا، 
درْسنا، رجْعنا، فبنيت األمثلة السابقة على السكون، أعني بذلك (التاء) متحركة، 

ومنه قوله تعالى: {  102(ونا) المتصل بالفعل.


{103 } :وقوله تعالى ،


.{104  

  أو نون النسوة. 

يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به نون النسوة، نحو: (يكتْبَن، يلعْبَن، 
يجلْسَن)، والطالبات يكتْبَن الواجب، واألمهات أرضعن أطفالهن. ومنه قوله 

تعالى: 
}.{105  

  الــبنــاء علـى الــســكـــون في (فــعــل األمـــر)، ومواضعه: -5

عند عدم اتصال به شيء؛ نحو: اكتب، وارسم، والعب. ومنه قوله  -
  .{106تعالى{

ْين.  - ْمن، واطع ْبن، وارس و: اكت وة. نح ون النس ه ن لت ب أو اتص
ه  ه قول ومن
الى:{ تع


.{107  :الى ه تع وقول





.{108-  ون ه ن لت ب أو اتص
و:  كَرْن)، ونح َوْن، واش و: ( اعف ة. نح ة، أو الثقيل د الخفيف التوكي

ى).     الَجنَّ الجرح ة، وع ي الرحل ارَكنَّ ف   (ش
  بــنــاؤه عـــلـــى حــــذف حـــرف العلة.   -6 



والمراد به: كل أمر كان آخره حرف علة واواً نحو: (اغُز)، أو ألفاً نحو: (اخَش)، 
  يبنى على حذف آخره كما في األمثلة السابقة. 109أو ياءاً نحو:( اْرِم).

  بناؤه على حذف النون. 

و الواو الجماعة؛ نحو: (قوموا)، إذا اتصلت به ألف اإلثنين؛ نحو: ( قوما)، أ -
   110 أو ياء المخاطبة؛ نحو (قومي).

  الحروف المبنية: -ثالثا

أحادية: كــ(الباء، والالم، والكاف، أما الحروف فكلها مبنية على السكون؛ سواء 
ثالثية؛ كـــ( أو  ثنائية منها: كــــ(ِمْن، وَعْن، وفي، وُمْذ)،أو  والواو، والتاء)،

  رباعية مثل؛ ( حتى ).أو  وُمْنذُ )،إلى، وعلى، 
  

  

  
  الخـــــــــاتـــمـة                                          

هذه الدراسة في سطور صفحاتها؛ إلى ظاهرة البناء في النحو العربي، يستعرض
البناء في الحروف، واألفعال أصلى، وأما في األسماء فهو بعضها الزم: إذ أن 

عنه في حال من األحوال. وعارض: هو ما يبني من األسماء وهو ما ال ينفك 
بناء عارضاً في بعض األحوال، ويكون معرباً في بعضها. وأكدت الدراسة أن 
المبني من األفعال على ضربين: ما اتفق على بنائه، وهو الماضي المبني على 

صريين، الفتح، وما اختلف في بنائه، وعلى الراحج أنه مبني، وهو األمر عند الب
أما الكوفيين فعكسه، وأما الحروف فكلها مبنية بال منازع، وتوصلت الدراسة 
إلى أن البناء على الفتح يكون في االسم، والفعل، والحرف، لكونه األصل، كذلك 
البناء على السكون، أما الضم، والكسر فيكونان في االسم، والحرف، ال في الفعل 

لبناء على الفتح هو طلب الخفة كـــــــ(أين)، لثقلهما وثقل الفعل، حيث إن سبب ا
وسبب البناء على الكسر التقاء الساكنيين؛ كــــــ(أمِس)، كما أدركنا في هذه 

  الدراسة أن ( أيا) معربة، وليست مبنية.
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استثقاال الجتماع األمثال، فالتقي ساكنان الواو والنون المدغمة؛ (لتسمعن)، إذ األصل: لتسمعونن، فحذفت نون الرفع 

  فحذفت الواو اللتقاء الساكنين.
  .4سورة الهمزة، اآلية:  90
  .228سورة البقرة، اآلية:91
  .233سورة البقرة، اآلية: 92
  .102-101ينظر: ابن هشام، شذور الذهب، المصدر السابق، ص 93
  .103ينظر: المصدر السابق، ص 94
  .89ة يونس، اآلية: سور95
  المصدر السابق، صفحة نفسه. 96
  .15سورة النساء، اآلية: 97
  المصدر السابق، صفحة نفسه. 98
  .102المصدر السابق، صشذور الذهب، ينظر: ابن  هشام،  99

  .117سورة المائدة، اآلية: 100
بقرة، شجرة، وكلمة)، فإن فهناك في الكالم كلمة تتوالى فيها أربع متحركات فاعلم أن ذلك لعلة، وذلك نحو ( 101

هذه التاء على نية االنفصال والطرح فلم يعتبروها من حروف الكلمة، ومن ذلك قولهم (علبط، وهدبد) بضم ففتح فكسر 
  إذ إن أصل هاتين الكلمتين (هدابد، وعالبط) بألف ساكنة بعد ثانيهما، فحذفت األلف وهي مقدرة الثبوت. -فيهما

  ه.المصدر السابق، صفحة نفس 102
  .75سورة القصص، اآلية: 103
  .22سورة الحجر، اآلية: 104
  .31سورة يوسف، اآلية: 105
  .1سورة اإلخالص، األية: 106
  .32سورة األحزاب، اآلية:107
  .33سورة األحزاب، اآلية 108
  .36ينظر: ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الضدى، المصدر السابق، ص 109
  المصدر السابق، صفحة نفسه. 110
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Abstract 

The article sought to study the locations of recitations of Hamzat “INNA “in the 
Glorious Qur'an and clarify the changes in meaning of sentences and context. There 
are many differences in the recite of Hamzat 'INNA' regarding reduced or opened or 
mitigated, and varied aspects of expressions and phrases positions located beyond, 
which makes it difficult to weigh the meaning of a recitation without the other.  
Accordingly, the researcher relies on the ten famous recitations only. The article 
aims to identify the concept of Qur’anic recitations and the reasons that led to its 
inception, addressing the ten recurrent recitations and their defects in Qur’anic text 
performance, then touch the showcase of Hamzat “INNA “  recitation  places with 
analysis to locate, and clarify the most famous recitations. Thus, the research in the 
presentation of the verses is based on analysis and commentary approach to guide 
the grammatical meaning of each recitation, and statement of the sentences in which 
the recitations differed in the context of the Qur’anic text, and eventually the 
researcher displays his findings. 

  

  الملخص
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يسعى المقال إلى دراسة مواضع قراءات همزة "إّن" في القرآن الكريم وتوضيح ما 
تسببه القراءات من تغيّرات في معاني الجمل وسياق الكالم. كثُر اختالف القّراء في 
همزات "إّن" فيما يتعلق بكسرها أو فتحها أو تخفيفها، وتباينْت أوجه إعراب مواضعها 

الجمل الواقعة بعدها، مما يصعب معه ترجيح معنى قراءة دون أخرى لكثرة و
القراءات، المتواترة والشاذة. وعليه، يعتمد الباحث على القراءات العشرة المتواترة 
فقط دون غيرها. فيهدف إلى الوقوف على مفهوم القراءات القرآنية واألسباب التي أدت 

ات العشر واختالفهم في أداء النص القرآني، ثم إلى نشأتها، متناوًال أصحاب القراء
يتطرق إلى مواضع قراءات همزة "إّن" بالدرس والتحليل لتحديد مواقع الخالف، 
وتوضيح أكثر القراءات شهرة فيها. هذا، ويعتمد الباحث على المنهج التحليلي في هذه 

بيان ما تتضمه والدراسة، ومن ثم يقوم بالتعليق لتوجيه المعنى النحوي لكل قراءة، 
الجمل التي اختلفت فيها القراءات في سياقات النص القرآني، و يعرض في خاتمة 

  المطاف ما  توصل إليه من النتائج.

   

  المقدمة 

بدأ الوحي والعرب قبائل شتى، ولغتهم لهجات متباينة، وشاء الحق سبحانه وتعالى أن   
لألمة وتخفيفًا لها. أخرج اإلمام  يتناسب الوحي مع الوضع العربي في لهجاته، تسهيًال 

"مسلم" في صحيحه حديثًا عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
"أقرأني جبريل عليه السالم على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى 

 وعقد اإلمام البخاري بابًا سماه: باب أُنزل القرآن على سبعة 1إلى سبعة أحرف".
أحرف. وأورد فيه حديث عروة بن الزبير الذي يتحدث عن اختالف سيدنا "عمر بن 
الخطاب" مع "هشام بن حكيم" رضي هللا عنهما في قراءة حروف من سورة الفرقان 
حيث أقّر النبي صلى هللا عليه وسلم لكل منهما قراءته بقوله: "هكذا أنزلت" ثم قال عليه 

"إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما الصالة والسالم في آخر الحديث: 
اختلف العلماء في تفسير هذه األحرف اختالفًا كثيًرا، لكن جمهور شراح  2تيسر منها".

و"بدر الدين العيني في عمدة  3الحديث، منهم اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم" 
ا في تحديد اللغات ذهبوا إلى القول بأن سبعة أحرف: سبع لغات. واختلفو 4القارئ" 

السبع، وأورد "شهاب الدين األلوسي" أنها: قريش، وهذيل، وتميم، واألزد، وربيعة، 
وحديث آخر أخرجه "اآلجري" عن "علي بن أبي طالب"  5وهوازن، وسعد بن بكر".

أي: القرآن. ولذا فقد تعلم  6أنه قال: "قال عليه الصالة والسالم: "اقرأوا كما علّمتم"
ان هللا عليهم القرآن الكريم من معلمهم معلم البشرية جمعاء الرسول الصحابة رضو
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صلى هللا عليه وسلم، وكان كل منهم قد تعلم حرفًا أو حرفين أو أكثر من األحرف 
  السبعة. 

  مفهوم القراءات

القراءات لغة: جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرأ، يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآنًا، 
   7ريء، والقرآن متلو.بمعنى تال فهو قا

  والقراءات اصطالًحا: تعددت تعريفات لقراءات عند العلماء، منها:  

تعريف الزركشي، قال: "هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة لحروف أو  -1
  8كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرها".

واختالفها بعزو الناقلة وعّرفها ابن الجزري بقوله: "علم بكيفية أداء كلمات القرآن  -2
  9وليحذر القاريء اإلفراد بما يحسن في رأيه دون نقل أو وجه إعراب دون رواية".

وأما القسطالني فجاء في تعريفه: "علم يعرف منه اتفاقهم واختالفهم في اللغة  -3
  10واإلعراب والحذف واإلثبات والفصل والوصل من حيث النقل".

هو مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به وجاء في تعريف الزرقاني: " -4
غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، وسواء أكانت هذه 

   11المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها".

يتضح مما ذكر من تعريفات القراءات، أن للعلماء رأيين في مدلول القراءات، رأي 
راءات ذات مدلول واسع، فهي تشمل الحديث عن ألفاظ القرآن المتفق عليها يعتبر أن الق

والمختلف فيها. ورأي يرى أن مفهوم القراءات مقصور على ألفاظ القرآن المختلف 
  فيها فقط. 

وكال المفهومين وارد ومراد ال تنافي بينهما، فلفظ القراءات يطلق تارة ويراد به العلم 
ن الصحابة  ومن بعدهم وكتب القراءات وأسماء مؤلفيها إلى المشهور كمعرفة القراء م

غير ذلك مما يسمى بعلم الدراية، ويطلق تارة أخرى ويراد به أوجه الخالف في اللفظ 
والضابط في التمييز بين  12القرآني من حيث النطق به وهو ما يسمى بعلم الرواية.

  المفهومين هو السياق.  

  أسباب اختالف القراءات 

تعلم الصحابة رضوان هللا عليهم القرآن الكريم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قد 
وكان كل منهم قد تعلم حرفاً أو حرفين أو أكثر من األحرف السبعة، كما مّر في ثنايا 
الحديث. ولما انتقل النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الرفيق األعلى، وخرج الصحابة إلى 
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نشر الدين وتبليغ الرسالة، وكان الصحابي يعلم أهل البلد الذي نزل البلدان المفتوحة في 
فيه قراءته التي كان يقرأ بها في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم، حتى إذا جمع سيدنا 
"عثمان بن عفان" رضي هللا عنه، القرآن في مصحف واحد، ونسخ المصاحف األخرى 

العثماني، ظل أهل كل مصر التي كانت منتشرة، ووزع على األمصار المصحف 
يقرأونه على ما كانوا يقرأون قبله مما يوافق خط المصحف العثماني، ويتركون ما 
يخالف ذلك من قراءتهم القديمة، فاختلفت قراءة أهل األمصار، ونقل ذلك الخلف عن 
  السلف، حتى وصل النقل إلى أئمة القراءات العشر المتواترة .

ناتجاً عن اختالف قراءة أهل األمصار، ولم يخرج أحد من  فاختالف ما نقله األئمة كان
األئمة العشرة عن خط المصحف العثماني فيما نقله، كما لم يخرج أحد من أهل األمصار 
عن ذلك. وعليه، فإن اختالف القّراء كان اختالف نقل ورواية، ويستند كل واحد منهم 

  13روايته إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بسند قوي.

  األئمة العشرة هم:

  14هـ).118ابن عامر، عبد هللا بن عامر الشامي ( .1
 هـ) .120ابن كثير، عبد هللا بن كثير المكي ( .2
 هـ) .128عاصم بن أبي النجود الكوفي ( .3
 هـ) .128أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المدني ( .4
 هـ) .154أبو عمرو بن العالء البصري ( .5
 .هـ) 156حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ( .6
 هـ) .169نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني ( .7
 هـ) .189الكسائي ، علي بن حمزة الكوفي ( .8
 هـ) .205يعقوب ، أبو بكر يعقوب بن إسحاق البصري ( .9

 هـ) .229.خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي (10

  15ولكل منهم راويان أو أكثر.         

ر الحكيم ما هو إالّ اختالف تنوع ويالحظ أن اختالف القّراء في قراءاتهم آلي الذك
وتغاير، وليس اختالف تضاد وتناقض، إذ يستحيل وجود تضاد وتناقض في كالم هللا 
ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختِالفاً  َّ عز وجل، قال تعالى: "أَفَال يَتَدَبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر 

  ينحصر اختالفهم في النقاط التالية:). هذا، و82َكثِيراً" (النساء: 

اختالف اللفظ، ويقصد به أن محور االختالف هو مجرد اللفظ ال المعنى كقراءات  .1
"ِجْذَوةٍ" من قوله تعالى:"لَعَلِّي آتِيُكْم ِمْنَها بَِخبٍَر أَْو ِجْذَوةٍ ِمَن النَّاِر لَعَلَُّكْم 
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جيم ، وقرأها "حمزة" ) فقد قرأها "عاصم" بفتح ال29تَْصَطلُوَن" (القصص: 
و"خلف" بضمها ، وقرأها بقية القراء بالكسر. ومثال آخر لهذا النوع قراءات 

َراَط اْلُمْستَِقيَم" ( الفاتحة:  ) روى 6"الصراط" من قوله تعالى: "اْهِدنَا الّصِ
  16"رويس" بالسين في الفاتحة وفي جميع القرآن ، وروى بقية الرواة بالصاد.

والمعنى، مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، ومثال ذلك  اختالفهم في اللفظ .2
قراءات "مالك" و"ملك" من إثبات األلف وحذفها من سورة الفاتحة من قوله 

يِن" (الفاتحة:  ) ألن المراد في القرائتين هو "هللا" تعالى 4تعالى: "َماِلِك يَْوِم الدِّ
" ألنه مالك يوم الدين وملكه، ومن هذا النوع أيضاً قوله  تعالى: "يَُسيُِّرُكْم فِي اْلبَّرِ

) فقد قرأها "أبو جعفر و"ابن عامر" بفتح الياء ونون ساكنة بعدها 22(يونس: 
وشين معجمة مضمومة "يَْنشُركم" من "النشر" أما بقية القراء فقد قرأوها بضم 

  17الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشددة "يَُسيّركم" من التسيير".
  ضع قراءات همزة "إّن" في القرآن الكريم موا

  أوًال: قراءات  كسر همزة "إّن" وفتحها 

) موضعًا في القرآن. وعِمد الباحث على ترجيح 35قع هذا النوع في خمسة وثالثين (
قراءة أغلبية القّراء العشرة في شواهد اآليات التي يعرضها، فيكتب الهمزة مكسورة 

  توحة إذا قرأوا بفتحها، وذلك على النحو اآلتي:إذا قرأ األغلبية بكسرها ومف

ِ َجِميعا" (البقرة:  -1   َّ ِ ةَ  قوله تعالى: "َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ
165.( 

" وقرأ الباقون بفتحها .    فقد قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة "إّن القوة 

كسر الهمزة تقدر أن تكون جملة "إّن القوة" واقعة مقول القول المعنى: قراءة 
المحذوف في جواب "لو"، والتقدير: لقالوا إن القوة  جميعا في حالة تقدير 
الضمير للغائبين، أو لقلت إن القوة  في حالة كون الضمير للمتكلم، أما قراءة 

النصب بفعل محذوف  فتح الهمزة فعلى تقدير وقوع جملة "أّن القوة" في محل
  18أي: لعلموا أّن القوة  أو : لعلمت أن القوة  جميعاً.

َ َشِديدُ اْلعَذَاِب" (البقرة:  -2 َّ  ).165قوله تعالى: "َوأَنَّ 

  قرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة "وإّن هللا" بينما قرأ الباقون بفتحها .

حل مقول القول، وقراءة الفتح المعنى: قراءة الكسر على جعل جملة "إّن" في م
 على أنها وقعت في محل النصب كما سبق في اآلية األولى.



60 
 

ْسالُم" (آل عمران:   -3 ِ اْإلِ َّ يَن ِعْندَ   ).19قوله تعالى: "إِنَّ الدِّ
  قرأ جمهور القراء "إّن الدين" بكسر الهمزة إالّ الكسائي فقد قرأها بفتح الهمزة.

جملة "إّن الدين" استئنافية ، أما الكسائي فذهب في المعنى: قراءة الجمهور أن 
تقدير المعنى إلى ان تكون بدل كل من قوله تعالى : "أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ هُو" (آل 

 ).18عمران: 

ُرَك بِيَْحيَى" (آل عمران:   -4 َ يُبَّشِ َّ  ).39قوله تعالى: "أَنَّ 
  ون بفتحها .قرأ ابن عامر وحمزة بكسر همزة "إّن" وقرأ الباق

المعنى: أجرى الذين قرأوا بكسر الهمزة النداء مجرى القول والمعنى عندهم : 
  قالوا إن هللا يبشرك، أما قراءة الفتح فعلى تقدير حرف جّر ، أي : بأن هللا يبشرك.

يِن" (آل عمران:  -5  ).49قوله تعالى: "أَنِّي أَْخلُُق َلُكْم ِمَن الّطِ

  همزة "إنّي" وقرأ الباقون بفتحها .قرأ نافع وأبو جعفر بكسر 

المعنى: قراءة كسر الهمزة على إضمار القول أو االستئناف ، أي : قال إنّي أخلق 
لكم وقراءة الفتح تقدر أن جملة "أنّي أخلق" بدل من قوله تعالى : "إنّي جئتكم" 

.  

َ ال يُِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِيَن" (آل -6 َّ  ).171عمران:  قوله تعالى: " َوأَنَّ 

  قرأ الجمهور بفتح همزة "أّن هللا" إالّ الكسائي فقد قرأ بكسرها .

المعنى: قراءة الجمهور على عطف جملة "أّن" على قوله "بنعمة من هللا" وقراءة 
 19الكسائي تعني االستئناف.

قوله تعالى: "إِنَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً بَِجَهالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَإِنَّهُ َغفُوٌر   -7
روى عن ابن عامر وعاصم ويعقوب فتح همزة "إّن" في  ،)54َرِحيٌم" (األنعام: 

  الموضعين ، وروي عن الباقين كسرها 
  ن:المعنى: تقدر قراءة فتح الهمزة أمري

أن تكون جملة "أنّه من عمل" بدل أي : كتب ربكم على نفسه "أنّه من عمل"   .أ
  في الموضع األول.

أن تكون جملة "أنّه غفور رحيم" في رفع مبتدأ وخبره محذوف، أي: فغفرانه   .ب
ورحمته حاصالن، في الموضع الثاني. أما قراءة كسر الهمزة فتقدر هي 

 األخرى أمرين أيضاً:
 فة، والكالم قبلها تام في الموضع األول .أن الجملة مستأن -
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أن "إّن" في صدر جملة وقعت خبراً لـ" َمْن" الموصولة في الموضع  -
 20الثاني.

 ).109قوله تعالى: " َوَما يُْشِعُرُكْم أَنََّها إِذَا َجاَءْت ال يُْؤِمنُوَن" (األنعام:    -8
ا" بكسر الهمزة روي عن ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف أنهم قرأوا "إنه

   21، وروي عن الباقين قراءتهم بفتحها.

المعنى: قراءة كسر الهمزة تعني االستئناف وإخبار عن الكفار بعدم اإليمان، ألنه 
طبع على قلوبهم، أما قراءة فتح الهمزة فتجعل "أّن" وما بعدها مفعوالً 

 "ليشعركم".

9-  ً  ).153 فَاتَّبِعُوهُ" (األنعام: قوله تعالى: "َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيما

  قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة والجمهور بفتحها.

المعنى: قراءة الكسر على أن الجملة مستأنفة ، وأما قراءة الفتح فعلى أن يكون 
تعليًال حذف منه الالم وتقديره: وألّن هذا صراطي مستقيًما، أو أن تكون جملة 

 22أن ال تشركوا".معطوفة على قوله تعالى: "

َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن" (األنفال:  -10 َّ ) روي عن نافع 18قوله تعالى: "ذَِلُكْم َوإِنَّ 
وأبي جعفر   وابن عامر وعاصم أنهم فتحوا همزة "وإّن هللا" وروي عن 

  الجمهور قراءة كسرها.

فتح الهمزة على المعنى: قراءة فتح الهمزة تقدر اسم فاعل من "موهن" وقراءة 
 23االستئناف.

 ).4قوله تعالى: "إِنَّهُ يَْبدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيدُهُ" (يونس: -11

  قرأ جمهور القراء "إنّه" بكسر الهمزة ، إال أبا جعفر فقد قرأها بفتح الهمزة.

المعنى: أما قراءة الجمهور فعلى االستئناف، وأما قراءة أبي جعفر فهي تجعل 
دخلت عليه معمول القول لقوله "وعد هللا"، أي: وعد إعادة الخلق بعد "أّن" وما 

 24بدئه.

 ).90قوله تعالى: " قَاَل آَمْنُت أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِه بَنُو إِْسرائيل" (يونس:  -12

  قرأ الكسائي وحمزة وخلف "إنّه" بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها.

كسر الهمزة على االستئناف وقراءة الفتح تجعلها في محل نصب المعنى: قراءة 
 25"آلمنت" أي : صدقت أو بتقدير حرف جر أي : بأنه.
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  ).25قوله تعالى: "َولَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه أَنِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبِين" (هود:  -13

  قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة وعاصم بكسر همزة "أنّي" وقرأ الباقون بفتحها. 

المعنى: قراءة كسر الهمزة على االستئناف، أما قراءة فتح الهمزة فعلى تقدير      
 26وقوع همزة "أنّي"  في محل نصب مقول القول.

َ َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُدُوه -14 َّ  ).36" (مريم: قوله تعالى: "َوأَنَّ 

قرأ حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر بكسر همزة "إّن هللا" وقرأ الباقون 
  بفتحها.

المعنى: قراءة كسر الهمزة على تقدير الكالم مستئنفاً، أما قراءة فتح الهمزة فعلى 
تقدير وقوعها في محل نصب لمقول القول ، أي : ولوحدانيته تعالى في الربوبية 

 27أطيعوه.

 ).12له تعالى: "إِنِّي أَنَا َربَُّك فَاْخلَْع نَْعلَْيَك" (طه: قو -15

بينما قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الهمزة، قرأ القراء الباقون 
  بكسرها.

المعنى: قراءة فتح الهمزة تقدر حرف جر، أي: بأني أنا ربك ، وقراءة كسرها 
 28، أي : فقيل إني أنا ربك.فإنها تقدر قوالً أو إجراء النداء مجرى القول

 ).119قوله تعالى: "َوأَنََّك ال تَْظَمأُ فِيَها َوال تَْضَحى" (طه:  -16

  روي عن نافع وأبي بكر أنهما قرآ "وإنّك" بكسر الهمزة وقرأ الجمهور بفتحها. 

المعنى: قراءة كسر الهمزة على عطف الجمل، وقراءة فتحها فعلى عطف النسق، 
  29جوع وعدم العري وعدم الظمأ.أي: إن لك عدم ال

ةً َواِحدَةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُوِن" (المؤمنون:  -17 تُُكْم أُمَّ  ).52قوله تعالى: " َوأَنَّ َهِذِه أُمَّ

  قرأ الكسائي وحمزة وعاصم بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. 

تقدير حرف جر، المعنى: قراءة كسر الهمزة على االستئناف، وقراءة الفتح على 
 30أي: ألن هذه أمتكم.

ْرنَاُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعيَن" (النمل:  -18  ).51قوله تعالى: "إِنَّا دَمَّ

 ).82وقوله تعالى: "إِنَّ النَّاَس َكانُوا بِآياتِنَا ال يُوقِنُوَن" (النمل:  -19
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اقون قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب بفتح الهمزة في الموضعين وقرأ الب
  بكسرها فيهما.

المعنى: قراءة فتح الهمزة على تقدير حرف جر في الموضع األول، وعلى إجعال 
"كان" تامة  في الموضع الثاني، وقراءة كسر الهمزة على استئناف الكالم ، في 

  31الموضع األول، وإعمال "كان" في الموضع الثاني.

 ).70أَنََّما أَنَا نَِذيٌر ُمبِيٌن" (ص: قوله تعالى: "إِْن يُوَحى إِلَيَّ إِالَّ  -20

  قرأ الجمهور "أنّما" بفتح الهمزة إالّ أبا جعفر فإنه قرأ بكسره .

المعنى: قراءة الفتح على أن "أّن" وجملتها واقعة نائب فاعل، أي: ما يوحى إلي 
ه إالّ كوني نذيرا مبيناً، وقراءة الكسر تقدر: هذه الجملة، أي: ما يوحي إلّي إال هذ

  32الجملة التي أقولها لكم.

ِحيُم" (الطور:  -21  ).28قوله تعالى: "إِنَّا ُكنَّا ِمْن قَْبُل نَْدُعوهُ إِنَّهُ هَُو اْلبَرُّ الرَّ

  قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي بفتح همزة "إنّه" وقرأ الباقون بكسرها.

كسر فعلى أن المعنى: قراءة الفتح على تقدير الم التعليل، أي: ألنه، وقراءة ال
  33الكالم مستأنف.

اختلف القّراء العشرة في كسر همزة "إّن" أو فتحها في اثنى عشر موضعًا في سورة 
 على الترتيب: 14إلى اآلية  3الجّن من اآلية 

 ).3قوله تعالى: "َوأَنَّهُ تَعَالَى َجدُّ َربِّنَا َما اتََّخذَ َصاِحبَةً َوال َولَداً"( -22

ِ َشَططاً"(وقوله تعالى:  -23 َّ  ).4"َوأَنَّهُ َكاَن َيقُوُل َسِفيُهنَا َعلَى 

ْنُس والِجنُّ َعلَى هللاِ َكِذبًا"( -24  ).5وقوله تعالى: "َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن تَقُوَل اْإلِ

25- ) " ْنِس َيعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجّنِ  ).6وقوله تعالى: "َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْإلِ

ُ أََحداً" ( -26 َّ  ).7وقوله تعالى: "َوأَنَُّهْم َظنُّوا َكَما َظنَْنتُْم أَْن لَْن يَْبعََث 

 ).8وقوله تعالى: "َوأَنَّا لََمْسنَا السََّماَء فََوَجْدنَاَها ُمِلئَْت َحَرساً" ( -27

 ).9" (وقوله تعالى: "َوأَنَّا ُكنَّا نَْقعُدُ ِمْنَها َمقَاِعدَ ِللسَّْمعِ  -28

 ).10وقوله تعالى: "َوأَنَّا ال نَْدِري أََشرٌّ أُِريدَ بَِمْن فِي اْألَْرض" ( -29

اِلُحوَن َوِمنَّا دُوَن ذَِلَك" ( -30  ).11وقوله تعالى: "َوأَنَّا ِمنَّا الصَّ

َ فِي اْألَْرض" ( -31 َّ  ).12وقوله تعالى: "َوأَنَّا َظنَنَّا أَْن لَْن نُْعِجَز 
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ا َسِمْعنَا اْلُهدَى آَمنَّا بِِه" (وقول -32  ).13ه تعالى: "َوأَنَّا لَمَّ

  ).14وقوله تعالى: "َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلقَاِسُطون" ( -33

اختلفت القراءاءت في همزات هذه المواضع، وهي اثنتا عشرة همزة، فقرأ ابن 
في جميعها، وقرأ الباقون عامر وحمزة والكسائي وخلف وعاصم بفتح الهمزة 

بكسرها، إالّ أبا جعفر، فقد قرأ ثالثة منها بالفتح، وهي قوله تعالى: "َوأَنَّهُ تَعَالَى 
َجدُّ َربِّنَا" و"َوأَنَّهُ َكاَن يَقُوُل َسِفيُهنَا"  و"َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل" وقرأ البقية بالكسر 

ً في ذلك القراء األربعة الباقين، وهم: ن افع وابن كثير وأبو عمرو موافقا
   34ويعقوب.

المعنى: قراءة فتح الهمزة تسند سرد الحكاية إلى الجن، بينما تعزو قراءة كسرها 
  35سرد الحكاية إلى قول المولى عز وجل.

ِ يَْدُعوهُ" (الجن:  -34 َّ ا قَاَم َعْبدُ   ).19وقوله تعالى: "َوأَنَّهُ لَمَّ

  نافعاً وبن كثير فقد قرآ بكسرها . قرأ الجمهور بفتح الهمزة ، إالّ 

المعنى: قراءة فتح الهمزة على العطف على ما سبق من الهمزات، وقراءة الكسر 
 36على استئناف الكالم.

  ).25قوله تعالى: "إِنَّا َصبَْبنَا اْلَماَء َصبّاً" (عبس:  -35

  قرأ عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها.

قراءة الفتح على تقدير الم العلة، أي: ألنا صببنا الماء، وقراءة كسرها المعنى: 
   37على االستئناف.

  ثانيًا: قراءات تخفيف "إْن" و"أْن" 

 ) مواضع في القرآن الكريم:5ووقع ذلك في خمسة (

 ).63قوله تعالى: "قَالُوا إِنَّ َهذَاِن لََساِحَران" (طه:  .1
  ية الكريمة، نجمل ذلك في النقاط اآلتية:كثر الخالف بين القّراء في هذه اآل

  "إْن " قرأها ابن كثير وعاصم بالتخفيف، وقرأها الجمهور بالتشديد.  .أ
المعنى: قراءة التخفيف على تقدير هاء الشأن، أي: إنه هذان وبها عملت عمل  
"إّن" والهاء اسمها، وقراءة التشديد فعلى اتباع رسم المصحف ومطابقة للغة 

  38في إلزام المثنى األلف في جميع األحوال. بلحرث بن كعب
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"هذان" قرأها الجمهور مرفوعة باأللف، إالّ أبا عمرو فقد قرأها "هذين"   .ب
 منصوباً بالياء، ثم إن ابن كثير شدد النون في "هذاّن".

المعنى: قراءة إثبات األلف اتباعا للرسم، وقراءة النصب تطبيقاً للقاعدة، بعد 
" الالم للتأكيد عند الجمهور، وجعلها بعضهم حرف تشديد"إّن". "لساحران

وحينئذ حكمها مثل حكم ما جاء في قوله تعالى: "إِْن ُكلُّ نَْفٍس  39استثناء كإالّ،
ا َعلَْيَها َحافٌِظ" (الطارق:    ).4لَمَّ

ِ َعلَى الظَّاِلِميَن" (األعراف:  .2 َّ  ).44قوله تعالى: " أَنَّ لَْعنَةَ 
عمرو ويعقوب وعاصماً قرأوا "أْن لعنةُ" بتخفيف النون ورفع  ُروي أن نافعاً وأبا

  "لعنة" وقرأ الباقون بتشديد النون ونصب "لعنة" .

المعنى: قراءة التخفيف تقدر ضمير الشأن، أي: أنه لعنة، وقراءة التشديد تجعل 
 40"لعنة" اسماً "ألن" المشددة.

ا لَيَُوفِّيَنَّ  .3  ).111ُهْم َربَُّك أَْعَمالَُهم" (هود: قوله تعالى: "َوإِنَّ ُكال لَمَّ
  قرأ نافع وابن كثير بتخفيف "إّن" والباقون على تشديدها.

المعنى: قراءة التخفيف على تشبيه "إن" بالفعل، إذ الفعل يحذف منه بعض 
حروفه، وقراءة التشديد فعلى إتيان "بإّن" على أصلها ونصب ما بعدها ليكون 

 41اسماً لها.

ِ َعلَْيِه" (النور: قوله تعالى:  .4 َّ  ).7"َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنََت 
ِ َعلَْيَها" (النور:  .5 َّ  ).9وقوله تعالى: "َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب 

قرأ نافع ويعقوب بتخفيف نون "أّن" في الموضعين ، وقرأ الجمهور بتشديدها 
  فيهما.

"لعنة وغضب" مبتدأ، أما المعنى: قراءة التخفيف تقدر ضمير الشأن وتجعل 
  42قراءة التشديد تجعل "إّن" على بابها و"لعنةَ وغضَب" اسماً لها.

  ثالثًا: قراءات جعل "إْن" مخففة من الثقيلة أو نافية 

 وجاء في ثالثة مواضع في القرآن الكريم:

 ).32قوله تعالى: "َوإِْن ُكلٌّ لََما َجِميٌع لَدَْينَا ُمْحَضُروَن" (يسن:  .1
  ن عامر وعاصم وحمزة بتشديد "لََما" وقرأ الباقون بتخفيفها .قرأ اب

ا" أن معناها "إالّ" وحينئذ تكون "إْن" نافية عاملة  المعنى: قراءة التشديد في "لَمَّ
عمل "ليس" والتقدير: ما كل إالّ جميع لدينا محضرون. وقراءة التخفيف فعلى 
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"إْن" المخففة من الثقيلة و"إْن"  أن "ما" زائدة والالم الم الفارقة التي تفّرق بين
النافية، وعلى هذا التقدير تكون "إْن" هي المخففة من الثقيلة أهملت عن عملها، 

   43والتقدير : إن كل لجميع لدينا.

 ).35قوله تعالى: "َوإِْن ُكلُّ ذَِلَك لََما َمتَاُع اْلَحيَاةِ الدُّْنَي" (الزخرف:  .2
 ).4َما َعلَْيَها َحافٌِظ" (الطارق: قوله تعالى: "إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَ  .3

ا" في الموضعين وقرأ الجمهور  قرأ عاصم وابن عامر وحمزة بتشديد "لَمَّ
  44بتخفيفها فيهما.

 المعنى: كما هو في التحليل السابق .

  رابعًا: قراءات جعل "أْن" مخففة من الثقيلة أو ناصبة

 وجاء هذا النوع في موضع واحد:

  ).71وا أَالَّ تَُكوَن ِفتْنَةٌ" (المائدة: قوله تعالى: "َوَحِسبُ 

قرأ أبو عمرو ويعقوب والكسائي وحمزة وخلف "تكوُن" بضّم النون، وقرأ 
  الباقون بنصبها.

المعنى: قراءة ضّم نون "تكوُن" تجعل "أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
ن "تكون" الشأن، أي: "أنه" وجملة "ال تكون فتنة" خبرها، وأما قراءة نصب نو

  45تجعل "أن" ناصبة دخلت على فعل المضارع المنفي "بال".

  خامًسا: قراءات إسقاط إحدى همزتي "أإنك" أو إثباتها 

 وجاء هذا النوع في موضع واحد أيًضا:

  ).90قوله تعالى: "أَإِنََّك َألَْنَت يُوُسُف" (يوسف: 

  بهمزتين.قرأ ابن كثير "إنّك" بهمزة واحدة، وقرأ الجمهور "أإنّك" 

  46المعنى: قراءة الهمزة الواحدة تعني اإلخبار، وقراءة الهمزتين على االستفهام.

  

  الخاتمة

اتضح من خالل هذا العرض، أن منشأ القراءات القرآنية ومنبع اختالفها، نزول القرآن 
الكريم على سبعة أحرف، وبلغه الرسول صلى هللا عليه وسلم كما أنزل. والقراءات 

قّراء أللفاظ القرآن واختالفهم فيها وعزو ذلك إلى َمن نقلوا منهم. وقد اختلفت هي أداء ال
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القراءات في همزات "إّن" في مواضع كثيرة في القرآن الكريم فيما يتعلق بكسر الهمزة 
أو فتحها وما يترتب على ذلك من تغيّرات في مدلول السياق وتوجيه المعنى المراد، 

ف "إن" و "أن" أو جعلها "إْن" النافية. هذا، وتوصل وكذا ما يتعلق بقراءات تخفي
  البحث بعد تحليل مواضع هذه الهمزات إلى النتائج اآلتية:

موضعًا في القرآن، منها  35تحديد مواضع قراءات كسر همزة "إّن" وفتحها في   -
  ثالث عشرة همزة في سورة واحدة، سورة الجن.

راً في المعنى ومدلول السياق، فقراءة الكسر أن لكٍل من قراءة كسر الهمزة وفتحها أث -
لهمزات سورة الجن جعلت حكاية مضمون السياق من قول هللا تعالى، بينما جعلته 

  قراءة الفتح من كالم الجّن.

) أو 63وأن مما اشتدّ فيه خالف القّراء تخفيف همزة "إّن هذان لساحران" (طه:  -
هي األغلبية، إذ قرأ بها ثمانية قّراء من تشديدها، واستنتج البحث أن قراءة التشديد 

العشرة وقرأ بالتخفيف قارئان. وهذا من شواهد القرآن التي أثارت جدالً في أوساط 
اللغويين والباحثين فيما يتعلق باضطراب بعض قواعد النحو التقليدي، ومنها قاعدة 

  المثنى.
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  الملخص

ًطا كبيًرا من االهتمام من قبل العلماء الذين بذلوا  لقد نال الحديث النبوي قِْس
النفس والنفيس في سبيل روايته وجمعه وتدوينه، ووضعوا موازين التجريح 

نة ال ونا للس لف والخلف على  مطهرة،والتعديل لنقد مادته ص وقد أجمع الس
نفة وهو المرجع  ح الكتب المص حيح لإلمام البخاري أص أن الجامع الص
الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، لذا كثر خوض العلماء والباحثين فيه قديما 
وحديثا، شرحا وتعليقا ودراسة في عدة جوانب. نظرا لمكانة هذا الكتاب بين 

تاق ال ثمرة من ثمار الفعل المزيد الوارد فيه  فاباحثان يقتطكتب الحديث اش
ر المكونة للتنوع  قياليل كل أهم العناص فا على بعض معانيه إذ يش وء كاش ض

د واألغراض،  ليتجلى بكل  ال المقاص في الخطاب وربط المعاني وإيص
وح أن الزيادة في الفعل لم تكن لمجرد زيادة عدد أحرفه، بل تعطيه  وض
لية.  عه على أحرفه األص دالالت ومعاني جديدة غير التي كانت له عند وض

عاني الفعل المزيد الوارد في الجامع  لباحثان تسليط ضوء على بعضويود ا
"من معاني الفعل المزيد في الجامع  حيح، لذا جاء عنوان المقالة بـ الص
رفية داللية". وجه الباحثان اهتمامهما  ة ص حيح لإلمام البخاري دراس الص
ها، ثم ركزا على رفيين أنواعها وحروف بالغ إلى الزيادة من نظور الص  ال

تخراج  حيح بغية اس بعض أبنية األفعال المزيدة الواردة في الجامع الص
في التحليلي لمعالجة  تخدمان المنهج الوص يس بعض دالالتها اللغوية. لذا س

   الموضوع.
ABSTRACT 

The traditions (Hadith) of the Prophet gained a widely big proportion of 
emphasis and concern by the scholars those spent all they have, and 



 
 

 

invested so much to ensure that the narration; gathering as well as 
compiling of tradition of the Prophet Muhammad is being authenticated. 
They (scholars) designed a unique technique through Tajreeh and Ta’adeel 
to enable them carry out a close scrutiny upon the discipline of the Science 
of Hadith for secured protection and safeguarding the Sunnah. Both Salaf 
and Khalaf pair of the scholars reached agreement unanimously that the 
Sahih al-Bukhari is the most clarified and authenticated copy of an edited 
volume as it is also the second source of Islamic law only after Qur’an. 
Hence, scholars and researchers altogether concentrate so deep in making 
commentary, annotating and studying different sub-fields of the mother-
discipline. Looking at the elevated level of this Book (Sahih al-Bukhari) 
among other Books of Hadith, the researchers develop an interest to treat a 
morphological work on verb with suffixes (compound) used throughout 
Sahih al-Bukhari. The researchers however propose to highlight some of 
its meanings as it represents some important elements of different types of 
communication connecting between phrases. The researchers aim at 
making it clear that the compound verb is constructed to add suffixes 
against the word to have more letters, not, but it stands as circumlocution 
for the new meanings other than its original ones.      

  



 
 

 

  المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

طفى وعلى آله  ول المص الم على الرس الة والس الحمد  وكفى، والص
  وصحبه ومن اقتفى.

لم به أن زيادة  حرف أو أحرف في كلمة لم تكن لمجرد وبعد، فإنه من المس
لية، وأخرى زائدة،  زيادة عدد أحرفها، أو ليقال إن هذه الكلمة أحرفها أص
وهذا يعني أن الزيادة ليست من قبيل العبث اللفظي، وإنما الزيادة في أحرف 
عها على  الكلمة تعطيها دالالت ومعاني جديدة غير التي كانت لها عند وض

كننا إدراك هذه الدالالت الجديدة للفعل بعد زيادة حرف أحرفها األصلية، ويم
عة اآلفاق؛  ألتمونيها". وبما أّن اللغة العربية متس أو أكثر من حروف "س
دى  ادة ل ان لى الزي احث اق، ركز الب ة النط عب ال متش ادة في األفع والزي
الصرفيين ثم الوقوف على بعض معانيها في الجامع الصحيح. ستتناول هذه 

  لمحاور اآلتية:المقالة ا

  المقدمة  - 
 نبذة عن حياة اإلمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح. - 
 مفهوم الزيادة وحروفها وأنواعها.   - 
 المعاني المقتطفة للفعل المزيد في الجامع الصحيح. - 
 الخاتمة. - 

  نبذة عن حياة اإلمام البخاري:

محمد بن هو اإلمام الجليل والمحدث العظيم وأمير أهل الحديث أبو عبد هللا 
ماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن األحنف بردزبه وقيل يزذبه  ن إس أبي الحس
الة، لثالث  الجعفي بالوالء، وكانت والدته بالبخارى يوم الجمعة بعد الص
عين ومائة  نة أربع وتس وال س رة ليلة خلت من ش رة، وقيل الثنتي عش عش

غره194( ره في ص يب بذهاب بص ّب وترعرع وقد أص تد ه)، وبها ش ، واش
ذلك على والدته، فبدأت تشتكي أمرها إلى هللا وتتضرع إليه فرأت في المنام 
ره  الم فقال لها: "يا هذه قد رد هللا على ابنك بص إبراهيم الخليل عليه الس

   1". لكثرة بكائك أو دعائك

تغل بحفظ الحديث وهو في الكتّاب ولم  بي، وكان يش طلب العلم وهو ص
نين،  ر س نه عش غر تتجاوز س وظهرت منه مالمح النبوغ والنباهة منذ الص

لحدة ذكائه وقوة ذاكرته، رحل في طلب الحديث إلى أكثر محدثي األمصار، 
وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق والحجاز والشام ومصر، وقدم بغداد، 



 
 

 

واجتمع إليه أهلها واعترفوا بفضله وشهدوا بتفرده في علم الرواية والدراية، 
هد ت بر على ولم يش الم مثله في قوة الحفظ ودقة الرواية والص اريخ اإلس

ته  حديث وفاق تالمذ نارة في ال بح م نات، حتى أص لة اإلمكا البحث مع ق
  . 2وشيوخه على السواء

ارى، بَزَّ األقران،  ارى وَحبٌر ال يُب ه فرد ال يَُج ائ ه وذك وهو في قوة حفظ
له حوادث كثي قه، وقد وقعت  قه وفا ب تدل على قوة وارتفع على من س رة 

د بن  معت حاش حفظه منها: ما ذكره محمد بن أبي حاتم الوراق قال: س
ايخ  ماعيل وآخر يقوالن كان أبو عبد هللا البخاري يختلف معنا إلى مش إس
البصرة وهو غالم فال يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف 

تة  نع فقال لنا يوما بعد س ر يوما إنكما قد أكثرتما معنا وال تكتب فما تص عش
ا علّي ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على  علّي وألححتما فاعرض
ر ألف حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا  ة عش خمس
يع أيامي فعرفنا أنه ال يتقدمه  من حفظه ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأض

  3أحد.

ي آثارا علمية غزيرة دلت على غزارة علمه وتمكنه، ف اإلمام البخارلّ لقد خ
تفاد منه من جاء بعده،  تفاد منهم كما اس الفه واس قى من بحور أس تس وقد اس
اروا على طريقته. وقد بدأ  نفاته، واحتذوا حذوه، وس فاقتدوا به في مص
حابة  ايا الص نف في قض ن مبكر إذ روي عنه أنه جعل يص التأليف في س

نة، ولقد حفظت لنا كتب التاريخ  والتابعين وأقوالهم رة س وعمره ثمان عش
نفاته، ماء كتبه ومص لكن الكثير منها فقدت منذ أمٍد بعيد، من  4والتراجم أس

تاريخ  تاريخ الكبير. وال حيح. واألدب المفرد. وال جامع الص ثار: ال لك اآل ت
ب التي تتمركز في جمع  ا من الكت غير. وغيره اريخ الص ط. والت األوس

حيحه وعلليه مما يتعلق برجال الحديث الحديث وكش ف عن جيده وزائفه ص
ناعة جمع الحديث،  عب في ص مى أص انيده جرحا وتعديال، الذي هو أس وأس

  5لذلك لقبه، معاصروه بطبيب الحديث.

  تأليفه لكتاب الجامع الصحيح:

م  حيح تض نة واآلثار النبوية قبل الجامع الص كانت الكتب المؤلفة في الس
عي حيح والض ف والمعلول وأحياناً الجرح والتعديل وغيرها من علوم الص

الحديث، وكان علماء الحديث يفعلون ذلك ثقة منهم أنه في إمكان أي محدث 
يص من هؤالء المؤلفين. لكن  أو فقيه أن يميز هذا من ذاك، من غير تنص
ف األول من القرن الثالث  يراً في النص بح عس يبدو أن هذا األمر أص

بح من الهجري. فقد اس عبت الطرق، فأص ند، وكثر الرواة، وتش تطال الس



 
 

 

رات  حيح من عش ير جداً على غير األئمة النقاد التمييز بين الص العس
بحت الحاجة  عيفة أو المعلولة للحديث الواحد. وأص األحاديث والطرق الض
ماسة جداً إلى وضع كتاب يضم الصحيح فقط ويتحاشى الضعيف والمعلول. 

ب، بل  عة وليس هذا فحس راً، إذ تلك المؤلفات، كانت واس أن يكون مختص
ار مخالً،  انيد، وحتى ال يكون هذا االختص ة الجوامع والمس وكبيرة وخاص
ابقة، ففيه ما  د تلك الكتب الس امالً ألهم مقاص فاإلمام البخاري جعل كتابه ش
ير، وما  يتعلق بالتوحيد، وفيه ما يتعلق بالفقه واألحكام، وفيه ما يتعلق بالتفس
مائل والمناقب، والطب والرؤيا، ومن ثم كان  ير والمغازي، والش يتعلق بالس

  6حرياً أن يوصف بأحسن وخير كتب اإلسالم.

حيحة في دقة متناهية،  ر عاما يجمع األحاديث الص تة عش ظل البخاري س
واب قلما توافر لباحث قبله  بر على البحث وتحري الص وعمل دؤوب، وص

ل أو بعده حتى اليوم، وكان بع د كل هذا ال يدون الحديث إال بعد أن يغتس
ويصلي ركعتين. ونقل عنه الفربري أنه قال: ما وضعت في كتابي الصحيح 
نفت كتابي  ليت ركعتين. وعنه أنه قال: ص لت قبل ذلك وص حديثا إال اغتس
تمائة ألف حديث، وجعلته حجة  نة، خرجته من س رة س ت عش حيح لس الص

  7فيما بيني وبين هللا عز وجل.

عد العلماء كتاب الجامع الصحيح أصح كتاب بعد كتاب هللا، ولم يحظ كتاب 
بعناية العلماء بعد كتاب هللا تعالى كما حظي به الجامع الصحيح، ويقول عنه 
علماء الحديث "هو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم في 

الجماعة وأقدمهم لقيا شيء كثير من األحاديث وذلك ألن أبا عبد هللا أسن 
قال اإلمام أبو عبد الرحمن النسائي: "ما في هذه الكتب كلها أجود من  للكبار

  8كتاب محمد بن إسماعيل".

ه على  حيح عرض نّف البخاري كتاب الص وقال أبو جعفر العقيلي: "لما ص
هدوا له  نوه وش تحس ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين، فاس

حة إال أربعة  أحاديث". قال العقيلي: "والقول فيها قول البخاري وهي بالص
ماعيل اإلمام، فإنه  حيحه". وقال الحاكم أبو أحمد: "رحم هللا محمد بن إس ص
ول وبيّن للناس، وكل من عمل من بعده فإنما أخذه من كتابه  الذي ألف األص

  كمسلم، فرق كتابه في كتابه وتجلد فيه حق الجالدة حيث لم ينسبه إليه".

ريف م رحه لكتاب التص رفيين أمثال ابن جني في ش ا يوجد في كتب الص
هيل والمية األفعال زنللما فور في الممتع وابن مالك في التس ي وابن عص

افية ابن الحاجب. وقد يوجد من تعرض لتعريف  رح ش ى في ش والرض
ريف في قوله:  ر التص نيع ابن جني في كتابه مختص الحرف  الزائد كص



 
 

 

ا هي التي "ينبغي أن نعلم أ د  أنه ا نري د إنم ا: الحروف الزوائ ن معنى قولن
ع، فيُقطُع عليها هناك بالزيادة إذا قامت  يجوز أن تزاد في بعض المواض
ع زائدةً، هذا  نا نريد أنها ال بد من أن تكون في كل موض عليها الداللة، ولس

َعَل، وأن الهمزة والواو والياء التي انقلبت  محال، أال ترى أن "أوى" مثاله فَ
ع  ول، وإن كان قد يمكن أن تكون في غير الموض األلف عنها كلها أص

ويالحظ من كالمه أن هناك حروفا معينة مخصوصة  9زوائد، وهذا واضح".
لية تارة، ويدل على زيادتها  للزيادة وأن تلك الحروف تقع زائدة حينا وأص

نى بخالفها ارتباطها بمعنى معين أال ترى أن الهمزة في "أوى" ليس لها مع
  10في "أذهب" إذ يفهم منها النقل والتعدية، إذا فهي أصلية هنالك وزائدة هنا.

ها  مة ما ليس من ها إلحاق الكل بأن قد عرف الزيادة بعض اللغويين المحدثين 
من الحروف ألغراض معينة معنوية أولفظية، ومثل لهما بألف جدار وواو 

اروخ. توى ويفهم من هذا التعريف أن للزيادة ا 11ص تعمالين في المس س
تعمال عام وخاص، فالعام يعني كل ما زاد على بنية الكلمة  رفي اس الص
عها،  ل وض ع أم زائدة على ثالثة في أص واء أكانت ثالثية الوض لية س األص
عيف بعض  ة أم كانت من تض واء أكانت الزيادة من حروف خاص وس

ر على الحروف تعمال الخاص فيقتص لية. وأما االس رة  حروفها األص العش
  12التي أطلق عليها الصرفيون حروف الزيادة.

ا  نفه د ص ا) فق ألتمونيه ك: (س ة في قول ادة المجموع ا حروف الزي وأم
رفيون في تراكيب متفاوتة من حيث اإلفادة والجودة، فالمازني جمعها  الص
أل المازني عن  مان" فقد ذكر ابن جني أن المبرد س في قوله: "هويت الس

  هذه الحروف فقال:

  يت السمان فشيبنني  **  وما كنت قدما هويت السماناهو

عرا، فقال له المازني أجبتك  دني ش ألتك عن الحروف وتنش فقال له: س
  13مرتين.

ألتمونيها، فظن أنه لم  أل الزجاج تلميذُه عن حروف الزيادة فقال: س قيل: س
ألتك إال هذه النوبة فقال  يجبه إحالة على ما أجابه به قبل هذا فقال: ما س

اه فقال: قد أجبتك يا أحمق مرتين. اه، فقال: وهللا ال أنس  14الزجاج: اليوم تنس
رين تركيبا محكيا وغير محكي،  وقد جمعها ابن خروف فيما يزيد على عش

  :15ولعل أجود تركيب لهذه الحروف هو قول ابن مالك

  هناء وتسليم تال يوم أنسه ** نهاية مسئول، أمان وتسهيل   



 
 

 

ى هذهجّ وقد ر لها على غيرها، وكون هذه الحروف  ح الرض التراكيب وفض
لية مطلقا، بل تكون زائدة وغير زائدة، ويقول  زائدة اليعني أنها غير أص
ى: "ليس معنى كونها حروف الزيادة أنها التكون إال زائدة لذلك ما  الرض

، ويشير بذلك إلى أن 16منها حرف إال ويكون أصال في كثير من المواضع"
م،  هذه الحروف تأتي ما نفع هض أل س لية في بعض الكلمات مثل: س أص

ول  د بكونها حروف الزيادة أن العرب إذا أردت الزيادة على أص ويقص
  .17الكلمات ال تزيد غيرها إال إذا كانت الزيادة بتضعيف أصل من األصول

  أنواع الزيادة:

  ذكر ابن جني أربعة أنواع للزبادة وهي:

ل القليل البنية الزيادة لإللحاق: والغرض من هذه ال -  زيادة إلحاق األص
ل أكثر منه ليجرى عليه أحكامها وال يوجد في األفعال إال إلحاق  بأص
ل الثالثي بالرباعي، فالفعل علم مثال إذا أريد إلحاقه بالرباعي  األص
ل  ل الفع ادة تجع ذه الزي ال: علمم، وه ل فيق ال فعل ه على مث جيئ ب

ار م حروف مض عا ألحكام الرباعي، مثل ض عه بعد أن كان خاض
مفتوحا، وكون مزيده بحرف واحد له وزن واحد وهو تفعلل، ومزيده 

 .18بحرفين له وزنان، وعدم إدغام حرفيه المتماثلين
وت بحرف من  -  لة الص هذه الزيادة إطا ود ب مد: والمقص الزيادة لل

ماء وتقل في األفعال، مثل:  حروف اللين، وتكثر هذه الزيادة في األس
يبويه: "وقد  احماّر في الداللة ائع فيه احمّر، قال س على اللون والش

، وذلك نحو: اخضاّر وابياّض واسوادّ فيقال: لّ عن افعا علّ يستغنى باف
 .19احضّر وابيّض واسودّ"

اع  -  ع: ورد في اللغة مجموعة من األفعال ش ل الوض الزيادة من أص
تعمالها مزيدة وبعض هذه األفعال لها مجرد لكن بداللة أخرى،  اس

ه تد بمعنى وبعض ا اآلخر ال مجرد لها البتة، ومن النوع األول فعل اش
دّ فلم أت  قوي، لم تنطق به العرب إال بزيادة ألف وتاء، أما مجرده ش
ادة  ادة وهي زي ذه الزي اء به اني: افتقر ج ذ المعنى. ومن النوع الث به
ان العرب:  تعمل العرب مجرده البتة. جاء في لس الزمة له إذ لم تس

 20مبنّي على فَقَُر قياساً ولم يُقَْل فيه إِال اْفتَقَر يَْفتَِقُر فهو فَِقير.والفَِقيُر 
عة  -  ادر لتوس الزيادة للمعنى: ويعد هذا النوع من الزيادة من أهم المص

  نطاق اللغة العربية وهو الذي يهتم  الباحثان.                    
  المعاني المقتطفة للفعل المزيد في الجامع الصحيح:



 
 

 

رفية في زيادة الهمزة على الفعل تبد يغ الص و ظاهرة تعدد المعاني في الص
ديدة أوصلها أبو حيان إلى نيف وعشرين  الثالثي المجرد إذ تكون ألغراض

  حيث قال:

يرورة، واإلعانة، والتعريض،  "وأفعَل للتعدية، والكثرة، والص
يغ منه، وبلوغ عدد أو  يء بمعنى ما ص ابة الش لب، وإص والس

َعل زمان أو  قة ثالثي، وإغناء عنه، ومطاوعة ف مكان، ومواف
اء،  دع ة، وال مي ل، والهجوم، ونفي الغريزة، والتس وفعّ
يء،  تقبال، والمجيء بالش ول، واالس تحقاق، والوص واالس
د البعير،  ان، وأغ ه وأعجبني المك ك: أدنيت ل ذل ة. مث والتفرق

 ً تكيت الرجل، وأحمدت فالنا ، وأحلبت فالناً، وأقبلت فالناً، واش
أم القوم، وأحزنه بمعنى  بحنا، وأش رت الدراهم، وأص وأعش
حاب،  ع الريح الس حاب مطاوع قش ع الس حزنه، وأرقل، وأقش
ه  ميت ه س ت عليهم، وأخطيت ه، وأطلع اوع فطرت وأفطر مط
مخطئاً، وأسقيته، وأحصد الزرع، وأغفلته وصلت غفلتي إليه، 

  21وأفقته استقبلته بأف هكذا مثل هذا".

ترك بين عدد كبير من المعاني، وهذا ما ويالحظ أن هذه  يغة وحدها تش الص
يغة الواحدة وهي ظاهرة من  طلح تعدد المعنى الوظيفي للص يطلق عليه مص
رفية حيث  يغ الص ف عن طبيعة الداللة في الص الظواهر المهمة في الكش
يغة الواحدة، فتدل على معان متعددة قبل أن يتحدد  ترك المعاني في الص تش

  22اد بواسطة القرائن.المعنى المر

د بالتعدية تحويل  يغة "أفعل" الداللة على التعدية ويقص هر معاني ص وأش
ر ذلك  ب المفعول به، وقد فس الفعل الالزم إلى متعد يجاوز أثر الفاعل لينص
ابن الحاجب بقوله: "هي أن يجعل ما كان فاعال لالزم مفعوال لمعنى الجعل 

فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد ومعنى أذهبت زيدا: جعلت زيدا ذاهبا 
  .23من الهمزة وهو فاعل للذهاب في ذهب زيد.

ويفهم من كالم ابن الحاجب أن تعدية الفعل بالهمزة تختلف عن التعدية في 
عه ألن المفعول به مع الفعل المنقول هو الفاعل الحقيقي للحدث  ل وض أص

الة. حال كون الفعل الزما بينما يقع الحدث على المفعول  به فيما يتعدى أص
وإذا زيدت همزة النقل على الفعل المتعدي إلى واحد صار متعديا إلى اثنين، 
وقد يتعدى إلى ثالثة مفاعيل إذا كان قبل النقل متعديا إلى اثنين وذلك في 

  باب أعلم وأرى.



 
 

 

لى هللا عليه  ول هللا ص عيد الخدري قال: خرج رس *روي عن أبي س
لى فمّر على ال لم المص دقن فإني وس اء تص ر النس اء فقال (يا معش نس

  24أكثر أهل النار). أريتكن

اني  دة بهمزة ثم اري مزي حيح البخ ادة "ر أ ى" في ص اءت م ج
) مرة، كلها بصيغتي مضارع وماض مبنيين للمجهول، 28وعشرين (

وهذه الزيادة تفيد النقل إذ نقلت الفعل من التعدية لمفعولين إلى التعدية 
  لثالثة مفاعيل.

ب مفعولين إذا كانت بمعنى علم  وقد ثبت لدى علماء النحو أن "رأى" تنص
ى: { ال ع ه ت ول ه ق ن ن وم ى ظ ن ع م   أو ب

     
    25 أي  {

وإذا زيد فيه همزة النقل تعدى إلى ثالثة مفاعيل.  يظنونه يعيدا ونعلمه قريبا، 
الة  ه الص ه علي اض مبني وقول ل م ت فع الم "أريتكن أكثر" وأري والس

ية، وتاء المتكلم  للمجهول وهو مزيد بهمزة من أرى يُري إراء وإراءة وإرا
نائب الفاعل وهي مفعول أول، و"كن" مفعول ثان، و"أكثر" مفعول ثالث. 

  وهو على حد قول الشاعر:

  26نُبّئُت زرعة والسفاهة كاسمها   يهدي إلّي غرائب األشعار.

ول هللا ومث عد عن أبيه قال: أعطى رس له ما رواه البخاري عن عامر بن س
لى هللا  ول هللا ص لم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رس لى هللا عليه و س ص
عليه و سلم منهم رجال لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول هللا صلى 

مؤمنا ؟ قال (أو  ألراه هللا عليه وسلم فساررته فقلت مالك عن فالن وهللا إني
  الخ…….27مسلما)

م الهمزة ههنا  وقوله: "إِنِّى ألَُراهُ ُمْؤِمنًا" قال اإلمام العيني: "ألراه وقع بض
ماعيلي  في رواية أبي ذر وغيره وكذلك في الزكاة وكذا هو في رواية اإلس
وغيره، وقال أبو العباس القرطبي الرواية بضم الهمزة من أراه بمعنى أظنه 

مها على أن يجعل وقال النو مه وال يجوز ض وى هو بفتح الهمزة أي أعل
ارعا  28بمعنى أظنه". م الهمزة في "ألراه" يكون فعال مض وعلى القول بض
تتر  -من أرى يُري مزيد بالهمزة -مبنيا للمجهول مير مس ونائب الفاعل مض

ل  وجوبا تقديره أنا وهو مفعول أول وأحق بالتقديم لكونه فاعال في األص
اء  اني يكون فعال واله ث. وعلى القول الث ال ا مفعول ث ان ومؤمن مفعول ث

ارعا مبنيا للمعلوم  تتر  -من رأى يَرى-مض مير مس وهو مجرد والفاعل ض
  وجوبا تقديره أنا والهاء مفعول أول ومؤمنا مفعول ثان.



 
 

 

يط بين القولين حيث يفهم من القول األول حين بني الفعل  ويالحظ فرق بس
فاعل تأدبا  -وهللا أعلم-لفاعلللمجهول أن تقدير ا يه هللا مؤمنا وحذف ال أران

ه ممن ينبأ. أما  ه حتى ال يعد نفس الم وخوفا من تزكية نفس ول عليه الس للرس
ه عمال بأمارات اإليمان التي يراها ظاهرة  ند الفعل لنفس القول الثاني فإنه أس

  ولحسن الظن بعباد هللا.

ارعه: يرى وأمره: ره على وفعل رأى ملتزم حذف عينه يقال: رأى  ومض
اريفه يقال:  وزن فعل يفل فه. وإذا زيد فيه همزة حذف عينه في جميع تص
ا  اط ذف اعتب ذا الح د التزموا ه ل أف. وق ل يُف أرى يُري أِر على وزن: أف

  وتخفيفا للفظ الذي هو من مقاصد علم الصرف حسب قول األستاذ عبد هللا:

    29نى أوللفظ خففوا.علم مباني كلم تصرف     لنيل مع     

مس في حياة  فت الش لم قالت: خس لى هللا عليه وس ة زوج النبي ص عن عائش
ف الناس وراءه فكبر  جد فص لم فخرج إلى المس لى هللا عليه وس النبي ص
لم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا  لى هللا عليه وس ول هللا ص فاقترأ رس

  ...الخ........... 30طويال ثم قال (سمع هللا لمن حمده)

اهد في الحديث لفظ "فاقترأ" وهو فعل ثالثي مزيد باأللف والتاء على   الش
يغة للداللة على معان منها: االجتهاد والطلب  وزن افتعل، وتأتي هذه الص
بت بت وعليها ما اكتس ب ومنه قوله تعالى: {لها ما كس ترق واكتس  مثل: اس

عي 31 يبويه أن االجتهاد في الطلب بمنزلة الس طرب الذي } ويرى س المض
يخفيه صاحبه وال يجهر به كعادة صاحب المعصية، وقال: "وأما كسب فإنه 
ة  اد بمنزل ب واالجته رف والطل ب فهو التص ا اكتس اب وأم أص

طراب". يغة افتعل للداللة على االتخاذ مثل: اختتم أي:  32االض وتجيئ ص
اجتمع  أخذ الخاتم واختدم: أخذ الخادم. وتأتي كثيرا لمطاوعة الثالثي مثل:

ل  ل: ارتج ة عن المجرد مث أتي مغني ا ت اوع جمع ومزج، كم وامتزج مط
سيبويه: "وقد بني على افتعل ما ال يراد به  ستلم الحجر ومنه قول  الخطبة وا

  33شيء من ذلك كما بنوا على أفعلت وغيره من األبنية مثل: افتقر واشتدّ".

يغة ماض فقط،  جاءت مادة "ق ر أ" مزيدة بألف وتاء ثالث مرات على ص
ي  ولفظ "اقترأ" من قرأ يقرأ على باب فتح يفتح وعينه مفتوحة في الماض
م  ر أو الض ارع لكونه حلقي الالم وليس فيه داع من دواعي الكس والمض
موعا، وهذه الزيادة تفيد االجتهاد في الطلب وذلك ألنه  وليس أحدهما مس

سالم كان يقرأ في صالة الخسوف قراءة طوي لة تختلف كل عليه الصالة وال
ليها بالناس، حتى إنه  االختالف عن قراءته في الفرائض والنوافل التي يص
كان يغضب على الذين يطّولون القراءة في الفرائض وقد بلغه أن معاذا يقرأ 



 
 

 

سورة البقرة واشتد غضبه وقال: (يا معاذ أفتان أنت). أو (فاتن) ثالث مرات 
والليل إذا يغشى فإنه يصلي  (فلوال صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها

عيف وذو الحاجة) يبويه من أن قرأ  34 وراءك الكبير والض وما ذكره س
امح وذلك في قوله: "وقد يبنى على افتعل ما  واقترأ بمعنى يعدّ من باب التس
يئا  يء من ذلك............ وقالوا: قرأت واقترأت يريدون ش ال يراد به ش

تعاله" وقد قرر علماء اللغة أن اللفظ إذا كان  35واحدا كما قالوا: عاله واس
من  على وزن من األوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فال بد من أن يتض
من المعنى أكثر مما تضمنه أوالً ألن األلفاظ أدلة على المعانيِ وأمثلة لإلبانة 
مة زيادة المعانيِ وهذا ال نزاع فيِه  عنها فإذا زيد في األلفاظ أوجبت القس

  36نِه وهذا النوع ال يستعمل إال في مقام المبالغة.لبيا

وهذا أوضح دليل على أن صيغة "اقترأ" تفيد االجتهاد والطلب إذ كان عليه 
ور الطوال؛ البقرة وآل عمران  وف الس الم يقرأ في الخس الة والس الص
الم في غير  اكلها، وكانت الروايات حول قراءته عليه الس اء وما ش والنس

يغة ق وف بص يغة "اقترأ" الخس رأ أو يقرأ ولم يقف الباحث على رواية بص
إال في هذا الموقف. ويالحظ في استخدام هذه الصيغة ميزة من ميزات اللغة 
فة حيث إن  يب المتنوعة واألغراض المختل ال ها لألس ية في طواعيت العرب
اد اللغوي فبدل أن يقول  ار واالقتص يغة توحي باإليجاز واالختص الص

فة الراوي: كان ال وف قراءة طويلة متص الم يقرأ في الخس ول عليه الس رس
  باالجتهاد المستمر والطلب الدؤوب أتى بلفظ اقترأ.

لى هللا عليه  ول هللا ص ة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدىء به رس عن عائش
وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل 

بح ثم ح وهو  -يه الخالء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه ب إلبّ فلق الص
  ..........الخ .37الليالي ذوات -التعبد 

الشاهد لفظ "يتحنث" وهو فعل مضارع من تحنث يتحنث تحنثا على وزن 
تفعّل، وهذه الصيغة تأتي للداللة على معان منها: العمل المتكرر في مهلة 

لتها على ذلك استخدمت مثل: تجرع الدواء وتجسس الخبر وتحسسه، ولدال
إلفادة معنى التثبت قال سيبويه: "وأما تفّهم وتبّصر وتأّمل فاستثبات بمنزلة 

ومنها االتخاذ مثل: توّسد ذراعه وتحلّى وتزيّن وتبنّى، كما تدل على  38" تيقن
 التجنب نحو: تهجد بمعنى تجنب الهجود، ومنه قوله تعالى: 

   
    



 
 

 

   
39    .  

عيف ثالث  حيح مزيدة بتاء وتض جاءت مادة "ح ن ث" في الجامع الص
ل "تحنث": حنث يحنث على باب علم،  ارع، وأص يغة المض مرات على ص

أَن يقول يقال: حنث في يمينه يحنث حنثا أَي أَثَِم وقال خالد بن َجْنبةَ: الِحْنُث 
ميل: على فالٍن يَميٌن قد َحنَِث فيها وعليه  اُن غير الحق وقال ابن ش اِإلنس
أَْحناٌث كثيرة وقال فإِنما اليميُن ِحْنٌث أَو َندَم والِحْنُث ِحْنُث اليمين إِذا لم تَبَّر 

  40" فيها

وح على التجنب أو  عيف في مادة حنث تدل بكل الوض وزيادة التاء والتض
لب واإلزال يدل على عدم تبرئة يمين  -حال تجرده-فظ حنث  ة، إذ إنالس

ود به التعبد  ووفاء به وذلك أمر محظور وإثم مذموم، وأما تحنث فالمقص
والبعد عن المأثم، وهنا يالحظ لطيفة من لطائف اللغة العربية وما ترمي إليه 
اد اللغوي، فبدل أن يقول المتكلم: تجنب فالن  الزيادة من اإليجاز واالقتص
 الوقوع في مأثم الحنث يكتفي بقوله: تحنث فالن، بل األمر فوق ذلك، إذ إن

تغراقه فيها داللة على بعده عن  اف الفاعل بالعبادة واس يف اتص يغة تض لص
ئه  يل مع إحيا عدم النوم في الل يدل على  ية، كما أن لفظ "تهجد"  المعص

  بالعبادة.     

  الخاتمة:   

أة اإلما وما تحتوي عليه  -رحمة هللا عليه–م البخاري تبين لنا فيما تقدم نش
يله وجمع الحديث وتنقيحه والذّب  حية في طلب العلم وتحص حياته من التض
يل المبتدعين والكذابين. ومن خالل هذا البحث  نة المطهرة غثاء س عن الس

  توصل الباحثان إلى نتائج أهمها:

رفية دور فعّال في تطوير اللغة العرب -1 عة نطاقها أن للزيادة الص ية وتوس
رفية بمعان ب إذ تمدّ األبنية الص اليبها، وهي معين ال ينض  والتلون في أس

  ظيفية جديدة على المعنى األصلي للبنية المجردة. 

رين -2  ب معاني مختلفة تزيد على عش زيادة الهمزة على الفعل الثالثي تكس
هرها التعدية حيث تنقل الفعل الالزم إلى التعدي ة والمتعدي معنى، ومن أش

لواحد إلى التعدية الثنين والمتعدي الثنين إلى التعدية لثالثة، والتقل زيادة 
لب واإلزالة حيث  حرفين عن ذلك إذ من معانيها الداللة على التجنب أو الس
ح في حنِث  اد لما يدل عليه مجرده كما هو واض تلبس الفعل ثوبا لمعنى مض

  وتحنّث.



 
 

 

ريف ما-3 تنتاج هذه كان الحديث النبوي الش دة ثرية ومعدنا ال ينفد الس
  المعاني. 

ي الباحثان بتوجيه رف إذ به يتحقق  وأخيرا يوص لطالب تجاه علم الص
تغني عنه  رار اللغة العربية وفهم فحوى الخطاب العربي، وال يس إدراك أس
يان طلبة  غوف بآدابها. كما يوص دارس اللغة العربية وال يتثقف بدونه المش

رح اللغة العلم بتكريس ال يد ص بيل تحقيق الغايات التي تش جدّ والجهد في س
العربية وذلك عن طريق القيام ببحوث عديدة في جميع ميادينها ومجاالتها 
ة  وص المقدس رعية التي هي النص وص الش ة في النص المختلفة وخاص
تخراج ما يكمن فيها من وجوه اإلعجاز وعلى األخص الحديث النبوي  الس

  باب الموصل إلى فهم القرآن الكريم.الشريف الذي هو ال
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 كثير في اتفقا بمسوغات نكرتين يأتيان وقد معرفتين، الجملة في يكونا أن بد
 وصاحب المبتدأ بين االتفاق وجوه معرفة في البحث أهمية تنبع و. منها

 المبتدأ من كل مسوغات ومعرفة, نكرة ويأتيان معرفة، يأتيان وأنهما الحال،
 بينهما، مقارنة وإجراء نكرة، منهما كل مجيء تسوغ التي الحال وصاحب

 التحليلي الوصفي المنهج البحث هذا في سلكت وقد.بينهما االتفاق أوجه وبيان
 والمبتدأ، الحال صاحب بين للمقارنة المقارن  والمنهج الحالة، هذه لدراسة

 والتشابه نكرتين، والمبتدأ الحال صاحب من كل  فيها يرد التي الحاالت مبينًا
 في البحث مشكلة وتمثلت. وصاحبها الحال وبين والخبر المبتدأ بين العام

 منه وتفرعت ، الحال؟ وصاحب المبتدأ بين االتفاق وجوه ما:الرئيس السؤال
 المبتدأ من كل أن منها نتائج؛ عدة إلى توصلت وقد. فرعية أسئلة عدة

 من كل تجيز مسوغات وهنالك الجملة، في نكرتين يأتيان الحال وصاحب
 بينالمبتدأ تشابه أوجه هنالك و نكرتين، يكونا أن الحال وصاحب المبتدأ

  .الزهراوين في وصاحبها الحال وبين والخبر،
 النحوية القواعد بدراسة االهتمام: منها توصيات؛ عدة إلى البحث وتوصل 

 واالهتمام القواعد، هذا مثل على تشتمل والتي والجامعات المدارس في
 وتدريس النحوية، القواعد في المهمة األمور هذه مثل في البحوث بصناعة
 بين وتربط واالختالف، التشابه أوجه بين تربط بطريقة النحوية القواعد
 الدروس في المقارنة البحوث من مزيد وإجراء والفكرية، الوجدانية النواحي
  . النحوية



 
 

 

    ، المعرفة      ، النكرة      الزهراوين،  ،     المسوغ: مفتاحية كلمات
  الحال صاحب

Abstract 
The aim of this research is to address both the subject and the phrasal 
adverb in the two Holy Quran Chapters (Suras): Al-Baqarah and Al-Imran 
(Al-Zahrawin). Note that both the phrasal adverb and the subject have to 
be definite. Whereas, and in some cases, they may come in a nondefinite 
state. The importance of research is to highlight the coincide areas of 
subject and the phrasal adverb, and show when they come definite and 
nondefinite and pinpointing the differences between them. The researcher 
adopted the descriptive analytical approach beside the comparative 
approach to in this study.  The problem of the research is the main question: 
What are the similar features between the subject and the phrasal adverb? 
Then a number of sub-questions have emerged. The study concluded that 
both the subject and the phrasal adverb may come nondefinite in a 
sentence, and there are rationales allow both the subject and the phrasal 
adverb to be nondefinite, and there are similarities between the subject and 
the predicate, and between the adverb and phrasal adverb in the Zahrawain. 
The research came out with several recommendation: The importance of 
teaching and studying of grammar in education in general and higher 
educational institutions. Reviving of conducting the researches in this field. 
Adopting the similarities and differences approach in teaching grammar, 
and proposed further comparative research in grammar. 

Keywords: Justification, syllabus, nondefinite, definite, Zahrawain, 
phrasal adverb 

  
    



 
 

 

    مقدمة
المبتدأ  وصاحب الحال من الركائز األساسية في علم النحو، إذ يمثل 
المبتدأ شطر الجملة االسمية، ويمثل صاحب الحال ركنًا أساسيًا في الجملة 

  الحالية، والتي يعرف بها هيئة صاحب الحال.

والمعروف عند علماء النحو أن كال من المبتدأ وصاحب الحال يأتيان في 
تين، ولكن هنالك مسوغات تجيز مجيئهما نكرتين، السياق النحوي معرف

وهنالك مسوغات مشتركة بين المبتدأ وصاحب الحال، وهنالك مسوغات 
انفرد بها المبتدأ دون صاحب الحال، وهنالك مسوغات انفرد بها صاحب 
الحال دون المبتدأ،وهنالك تشابه واتفاق بين المبتدأ وصاحب الحال في كونهما 

معرفتين ويأتيان نكرتين، وهنالك تشابه بين الحال والخبر يأتيان في الجملة 
  في أن كل واحد منهما يأتي مفردًا، ويأتي جملة، وشبه جملة.

والزهراون هما سورتا البقرة وآل عمران، وسميتا بهذا االسم ألنهما نيرتان، 
وهو مأخوذ من الزهر والزهرة، ويترتب على قراءتهما نور تام يوم القيامة، 

  ما لالسم األعظم.وتضمنه

  البحث أهداف
  :اآلتي إلى البحث هذا هدف
 معرفة مسوغات االبتداء بالنكرة  - 1
 نكرة الحال صاحب مجيء مسوغات معرفة - 2
  الحال وصاحب المبتدأ بين االئتالف أوجه بيان - 3
  البحث أهمية
  :اآلتي في البحث أهمية تكمن

 صاحب من كل عليها يكون التي بالمسوغات الطالب تعريف - 1
 نكرة والمبتدأ الحال

 المبتدأ مجيء مسوغات بين االتفاق أوجه إلى الباحثين توجيه - 2
 نكرتين الحال وصاحب

 الباحثين و الطالب تفيد ثرة بمادة واإلسالمية العربية المكتبة رفد - 3
  

  البحث مشكلة
 المبتدأ بين االتفاق أوجه ما: التالي الرئيس السؤال في البحث مشكلة تكمن

  الحال؟ وصاحب
  :أسئلة البحث

 الحال؟ وصاحب المبتدأ من كل عليها يأتي التي الحال ما - 1



 
 

 

 ما مسوغات االبتداء بالنكرة؟ - 2
 نكرة؟ الحال صاحب مجيئ مسوغات ما - 3
 في والمبتدأ الحال صاحب من كل فيها يتفق التي األوجه ما - 4

 الزهراوين؟
  فروض البحث

  الحال وصاحب المبتدأ بين اتفاق أوجه توجد  - 1
 .الجملة في معرفتين الحال وصاحب المبتدأ من كل يأتي - 2
 نكرة المبتدأ مجيئ تجيز مسوغات هنالك - 3
 نكرة الحال صاحب مجيئ تجيز مسوغات هنالك - 4
 الزهراوين في والمبتدأ الحال صاحب من كل فيها يتفق أوجه هنالك - 5

  البحث منهج
 المقارن، والمنهج التطبيقي، النحوي الوصفي  المنهج البحث هذا في اتبعت
 ومجيئها الحال صاحب و المبتدأ من كل فيها يتفق التي األوجه مبينًا

  .بها منهما واحد كل وانفرد فيها، يختلفان التي واألوجه نكرتين،
  البحث حدود

 في نكرتين ومجيئهما والمبتدأ الحال صاحب على البحث حدود تقتصر
  .الزهراوين

  الحال وصاحب المبتدأ بين  االتفاق أوجه
 معرفتين، يأتيان مرة حيث الحال، وصاحب المبتدأ بين اتفاق أوجه هنالك
 والمبتدأ الحال صاحب مجيء تجيز مسوغات وهنالك نكرتين، يأتيان ومرة

  .نكرتين
  الحال وصاحب المبتدأ من كل عليها يأتي التي الحال
 المبتدأ: أوال

 أو عنه، مخبراً  المزيدة غير اللفظيّة العوامل عن العاري االسم هو المبتدأ 
 ً ً  وصفا  بالعوامل ونعنى زيدٌ؟ أنائم:ونحو نائٌم، زيدٌ : نحو.به لمكتفٍ  رافعا

ً  آخرها فى فيؤثر الكلمة على يدخل ما اللفظية ً  أو رفعا  جزماً، أو جّراً  أو نصبا
 وهو بالعقل يدرك معنوي عامل فهو المبتدأ رفع في يؤثّر الذي العامل أما

  .الرفع وحكمه االسمية، الجملة في معرفة يكون أن المبتدأ حال إذن االبتداء،
 كلمة أنّ  أساس على ؛ كريمٌ  رجلٌ : قولك نحو نكرة، المبتدأ يقع أن يصح وال

 كلمة فتكون بالصفة، الخبر يلتبس ربما ألنه خبره؛ وكريم مبتدأ،) رجل(
 إشارة؛ اسم أو بضمير، يقدر محذوف المبتدأ ويكون لرجل، صفة) كريم(

  .كريمٌ  رجلٌ  هذا أو كريٌم، رجلٌ  هو:نحو
  الحال: ثانيًا



 
 

 

 وحكمه مبتسًما، حضرتُ :نحو الهيئة، على للداللة فضلة وصف الحال
 النصب وعامل منصوب، حال فمبتهًجا مبتهًجا، الطالب حضر:نحو النصب،

 قدمت:تقول فيه، يقع الفعل ألن نصبًا؛ الحال صار وإنما:"الخليل قال.الفعل فيه
 الظرف كانتصاب فانتصب الفعل فيه وقع حال والقيام...قائًما وتكلمت راكبًا،

 1."الفعل فيه وقع حين
 غير الحال وتجيء راكبًا، زيدٌ  جاء: نحو مشتقًا، متنقال كثيًرا الحال ويأتي
  .سميعًا هللا دعوت: نحو الزًما، وصفًا أي ، متنقلةٍ 
 جامدة، حال فمدا بدرهم، مدا بعه: نحو سعر، على دلت إذا جامدًا الحال ويأتي
 بعته: جامدًا،نحو ويأت. بدرهم مد كل مسعًرا بعه أي المشتق، معنى في وهي

ً  أي أسدًا، زيدٌ  كرّ : تشبيه،نحو على يدل أو مناجزةً، أي بيد، يدًا   .األسد مشبها
 جاءوا: نحو معرفة، يجيء وقد فرًحا؛ زيدٌ  جاء: نحو نكرة، الحال ويأتي
 فالجماء. لفيه فاه وكلمته وحدك، واجتهد العراك، وأرسلها الغفير، الجماء

 بالنكرة، مؤولة لكنها معرفة، جاءت أحوال: وفاه ووحدك،  والعراك،
  .مشافهة وكلمته منفردًا، واجتهد معتركة، وأرسلها جميعًا، جاءوا: والتقدير

 وجب المعرفة بلفظ جاءت فإن نكرة، تكون أن الحال شرط:"هشام ابن قال
  2."العراك وأرسلها فاألول، األول ادخلوا:قولك وذلك بنكرة، تأويلها
 قال. بمسوغ إال نكرة الحال صاحب يأتي ال و معرفة، الحال صاحب ويكون

 والمحكوم عليه، محكوم ألنه معرفة الحال صاحب في يشترط:" الصابوني
 نكرة يأتي قد ولكنه فائدة، الحكم من ليكون معلوًما يكون أن يجب عليه

 رجٌل، الدار في:تقول فكما نفسها، بالنكرة االبتداء مسوغات هي لمسوغات
 كريمٌ  رجل أتى:تقول الدار، في كريم رجل:تقول وكما رجٌل، راكبًا جاء: تقول

  3."مبتسًما
 إال الغالب في ينكر وال معرفة، يكون أن الحال صاحب حق:"عقيل ابن قال
  4."مسوغ وجود عند

 وحق عليه، محكوم ألنه غالبًا معرفة الحال وصاحب:" الفداء أبو وقال
 إلى االحتياج لعدم نكرة الحال كانت وإنما معرفة، يكون أن عليه المحكوم
  ."الصور5 بعض في بالصفة اللتبست معرفة كانت لو وألنها تعريفها،
  بالنكرة االبتداء مسّوغات

 إلى التطرق من بد ال بالنكرة االبتداء مسوغات عن الحديث عند      
 يمثل حيث والخبر، المبتدأ من تتكون التي وهي االسمية، الجملة عن الحديث
 الجملة من الثاني الركن الخبر ويمثل االسمية، الجملة من األول الركن المبتدأ

 معرفة المبتدأ يكون أن النحو علماء عند والمشهور المعروف ومن .االسمية
 فاضٌل، مربٍّ  وأنتَ  كريٌم، رجلٌ  وهذا مسافٌر، وزيدٌ  قائٌم، الرجلُ  نحو ،



 
 

 

 نحو نكرة، المبتدأ يقع أن يصح وال فاضٌل، عندك والذي مجتهدٌ، العلمِ  وطالبُ 
 ألنه خبره؛ وكريم مبتدأ،) رجل( كلمة أنّ  أساس على ؛ كريمٌ  رجلٌ : قولك
 المبتدأ ويكون لرجل، صفة) كريم( كلمة فتكون بالصفة، الخبر يلتبس ربما

  .كريمٌ  رجلٌ  هذا أو كريٌم، رجلٌ  هو:نحو إشارة؛ اسم أو بضمير، يقدر محذوف
 المبتدأ يكون أن يجوز أي بالنكرة، يبتدأ أن ويجّوز يسّوغ ما هنالك ولكن
  . أفادت إذا ولكن نكرة،

  :مالك ابن قال
  نمره زيد كعند تفد لم ما              بالنكره االبتدا يجوز وال

  عندنا الكرام من ورجل           لنا خل فما فيكم فتى وهل
  6يقل لم لم ما وليقس يزين بر         وعمل خير الخير في ورغبة

 كان إذا إال مبتدأ النكرة تكون أن يصح ال يعني بالنكرة، االبتداء يجوز وال
 وذلك أمور؛ بعدة بالنكرة اإلفادة وتحصل بها، االبتداء يسّوغ مسّوغ هنالك

 ومجروًرا، جارا أو ظرفًا، الخبر هذا وكان خبر، تقدمها النكرة كانت ما إذا
 إذا بعد أو لوال، بعد أو الحال، واو بعد وقعت أو استفهام، أو نفي، تقدمها أو

 موصوفة، النكرة كانت أو الخبرية؛ كم بعد أو الجزاء، فاء بعد أو الفجائية،
 خلفًا أو لسؤال، جوابًا أو شرًطا، أو نكرة، إلى مضافة أو عاملة، أو

 معطوفة أو معرفة، على معطوفة أو محصورة، أو مصغرة، أو لموصوف،
 الم عليها دخل أو مبهمة، أو موصوف، على معطوفة أو وصف، على

 النكرة كانت أو للعادة؛ خارقة كانت أو بالبديهة، معروفة كانت أو االبتداء،
  .العموم أو الدعاء، أو والتفصيل، التنويع أو التفضيل، أو التعجب، على دالة
 في بها الجملة ابتداء ويجوز مبتدأ، النكرة تأتي أن يجوز األحوال هذه ففي

  :اآلتية الحاالت
 ومجروًرا، جارا أو ظرفًا، الخبر وكان النكرة، المبتدأ على الخبر تقدّم إذا-1

  :نحو
 رفع موضع في) بقرة(و) رجل( من فكلٌّ  بقرةٌ، زيدٍ  وعندَ  رجٌل، الدارِ  في

 قوله ومنه المبتدأ؛ خبر والظرف والمجرور الجار من قبله وما مبتدأ،
  20﴾الزمرُغَرفٌ  لَُهمْ ﴿:تعالى

 رغم مبتدأ) أحدٌ ( فكلمة قائٌم، أحدٌ  هلْ :نحو استفهاٌم، النكرة على تقدّم إذا -2
: نحو وذلك استفهام؛ تقدمها أي استفهام، بعد وقوعها ذلك جّوز وقد نكرة، أنها
 االستفهام تقدم ذلك جّوز والذي مبتدأ، وهي نكرة،) فتى( فكلمة فيكم؟ فتًى هلْ 

  60﴾النملهللاِ  مع إِلَهٌ  أَ ﴿ :تعالى قوله ومنه عليها؛



 
 

 

 ِمْنُكمْ  فََما﴿:تعالى قوله ومنه عندنا؛ أحدٌ  ليس:نحو نفٌي، النكرة على تقدّم إذا -3
 وهي مبتدأ، رفع محل في وأحد زائد، جر حرف فمن ،47﴾الحاقةأََحدٍ  ِمنْ 

  عليها النفي لتقدم مبتدأ مجيئها وسبب نكرة،
  عندنا كريمٌ  رجلٌ :نحو موصوفة، النكرة كانت إذا-4

 وقد مبتدأ فعبد ،221البقرة ﴾ُمْشِركٍ  ِمنْ  َخْيرٌ  ُمْؤِمنٌ  َولَعَْبدٌ ﴿: تعالى قوله ومنه
  نكرة وهي مبتدأ مجيئها جّوز والذي خبرها، وخير ،)مؤمن( بكلمة وصفت

  .موصوفة كونها
 صالحٌ  رجلٌ :نحو معنًى، أو تقديًرا، أو لفًظا موصوفة تكون أن:"هشام ابن قال

 ضعيف، رجل:األصل إذ بقرملة، عاذ ضعيفٌ :قولهم ذلك ومن جاءني،
 يبتدأ:يقولون والنحويون موصوف، وهو المحذوف، هو الحقيقة في فالمبتدأ
ً  أو موصوفة، كانت إذا بالنكرة    7"بينت ما والصواب موصوف، من خلفا

  خيرٌ  الخير في رغبةٌ :نحو عاملة، النكرة كانت إذا -5
  يزينُ  برٍّ  عملُ :نحو مضافة، النكرة كانت إذا-6
 من الشرط أسماء ألن معه؛ أقمْ  يقمُ  َمنْ :نحو شرًطا، النكرة كانت إذا-7

  النكرات
  عندي رجلٌ : فتقول عندك؟ َمنْ :نحو لسؤال، جوابا النكرة كانت إذا -8
 ﴿ :تعالى قوله ومنه يموُت، كلٌّ : نحو العموم، على دالة النكرة كانت إذا -9

  40﴾يسيَْسبَُحونَ  فَلَكٍ  فِي ُكلٌّ 
  :الشاعر قول نحو والتنوع، التفصيل على دالة النكرة كانت إذا -10

   8أجرّ  وثوبٌ  لبستُ  فثوبٌ *               الركبتين على زحفًا فأقبلت
 للتفصيل، النكرة تكون أن المسوغات من ذكروا ومما:" هشام ابن قال
   9"أهنته ورجلٌ  أكرمته، رجلٌ  رجالِن، الناسُ :نحو
 قوله ومنه للمريِض، شفاءٌ :نحو الدعاء، على دالة النكرة كانت إذا -11

  181الصافات ﴾اْلُمْرَسِلينَ  َعلَى َسالمٌ ﴿:تعالى
 تامة نكرة فما زيدًا، أحسنَ  ما:نحو التعجب، على دالة النكرة كانت إذا -12
  .المبتدأ خبر) زيدًا أحسن( الفعلية والجملة مبتدأ، وهي سيبويه، عند
 وتقديره كافٍر، من خيرٌ  مؤمنٌ : نحو موصوف، عن خلفا النكرة كانت إذا -13

تُْهمْ  قَدْ  وَطائِفَةٌ ﴿ :تعالى قوله ومنه كافٍر، عبدٍ  من خيرٌ  مؤمنٌ  عبدٌ :  أََهمَّ
  154عمران ﴾آلأَْنفُُسُهمْ 

 وأقام الموصوف، حذف قَدْ  ، 10]عقيم حسناء من خيرٌ  ولودٌ [ الحديث وفي
  عقيم حسناء من خيرٌ  ولودٌ  سوداءُ :وأصله مكانه، الوصف

 حذف أنه إال سوداء؛ امرأة أي الوصف، سّوغه الحقيقة في:"الخضري قال
   11."مقامه الوصف وأقيم] الموصوف[



 
 

 

 معنى فيه التصغير ألن عندنا؛ رجيلٌ : نحو مصغرة، النكرة كانت إذا -14
   الوصف،

   عندنا حقيرٌ  رجيلٌ :وتقديره
 الدار؛ في رجلٌ  أي رجٌل، الدار في إنما:نحو محصورة، النكرة كانت إذا -15

، إال ناب ذا أهرَّ  ما و   شرٌّ
   نابٍ  ذا أهرَّ  شرٌّ  أي
  النزول على أوشك ومطرٌ  خرجنا:نحو الحال، واو النكرة  قبل وقعت إذا -16

  :كقوله حالية، جملة أول في تقع أن:" هشام ابن قال 
   12"شارقِ  كلَّ  ضوؤه أخفى محيّاك*            بدا فمذ أضاء قد ونجمٌ  سرينا

 أو مسافران، ورجلٌ  زيدٌ :نحو معرفة، على معطوفة النكرة كانت إذا -17
  وزيدٌ  رجلٌ 

  واإلعرابي الداللي المعنى في المتعاطفين يشرك العطف ألن قائمان؛
  قاعدان ورجلٌ  تميميٌّ :نحو وصف، على معطوفة النكرة كانت إذا -18
 في طويلةٌ  وامرأةٌ  رجلٌ :نحو موصوف، على معطوفة النكرة كانت إذا -19

  الدار
  محرم غير من خرجت امرأة:نحو مبهمة، النكرة كانت إذا -20
  :القيس امرؤ قال

   13أرنبا يبتغي َعَسمٌ  به*              أرساغه بين مرّسعةٌ  
   األرض اخضّرت لما مطرٌ  لوال:نحو لوال، بعد النكرة وقعت إذا -21
  : الشاعر قال
   14للظعنِ  مطاياهنّ  استقلت لّما*               مقةٍ  ذي كلَّ  ألودى اصطبارٌ  لوال
  .قاعدٍ  من خيرٌ  قائمٌ  لَرجلٌ :نحو االبتداء، الم النكرة على دخلت إذا -22
  الرباط في فعيرٌ  عيرٌ  ذهبَ  إنْ :نحو الجزاء، فاء النكرة بعد وقعت إذا -23
  الحرام المسجد زرت زيارةٌ  كم:نحو الخبرية، كم النكرة بعد وقعت إذا -24

  : الشاعر قول ومنه
  15ِعشاري عليّ  حلبتْ  قد فدعاء*               وخالةٌ  جريرُ  يا لك عمةٌ  كم

 من خيرٌ  الليل جوف في ركعةٌ :نحو التفضيل، على دالة النكرة كانت إذا -25
  .فيها وما الدنيا
 تكون أن:"قال حيث هي، حيث من الحقيقة بها مرادًا هشام ابن جعلها وقد

 وتمرةٌ  امرأة، من خيرٌ  رجلٌ : نحو هي، حيث من الحقيقة صاحب بها مرادًا
  16."جرادةٍ  من خيرٌ 
  .بالخارج أسدٌ  فإذا خرجتُ : نحو الفجائية، إذا بعد النكرة وقعت إذا -26



 
 

 

 أو أسدٌ، فإذا خرجتُ : نحو الفجائية، إذا بعد] النكرة[ تقع أن: "هشام ابن قال
   17."رجل أو أسد خروجك عند يفاجئك أن من الحال يخلو ال إذ بالباب، رجلٌ 

 أسلم عندما لقريش جهل أبي قول نحو بالبديهة، معروفة النكرة كانت إذا -27
  .أمًرا اختار رجلٌ :عمر
  .سجدتْ  وشجرةٌ  تكلمْت، بقرةٌ : نحو للعادة، خارقة النكرة كانت إذا -28
: نحو, العادة خوارق من للنكرة الخبر ذلك ثبوت يكون أن:"هشام ابن قال

 معتاد؛ غير الجنس هذا أفراد من ذلك وقوع إذ تكلمْت، وبقرة سجدْت، شجرةٌ 
 الخضري عدها وقد 18."مات رجلٌ :نحو بخالف، فائدة، عنها به اإلخبار ففي

 الخبر تقديم:أمور عشرة في  انحصارها لي يظهر والذي:" قال حيث عشرة،
 الفعل، معنى في وكونها والعطف، والعمل، والعموم، والوصف، المختص،

 جرادة، من خيرة كتمرة هي، حيث من الحقيقة، بها يراد وأن الحال، أول وفي
 تكلمت، كبقرة العادات، خوارق من الخبر وكون كافٍر، من خير ومؤمنٌ 
   19."بالباب رجلٌ  فإذا كخرجت الفجائية، إذا بعد وكونها سجدت، وشجرة

 االبتداء، الم أو لوال، بعد وقوعها: خمسة] عليها[ األشموني وزاد: (  وقال 
   20.)مبهمة أو جوابًا، أوكونها الخبرية، كم أو

  نكرة الحال صاحب مجيء مسوغات
  :اآلتي في وذلك بمسوغ، إال نكرة يأتي ال و معرفة، الحال صاحب يكون

 قول ومنه رجٌل، قائًما فيها: نحو النكرة، صاحبها على الحال تقدم إذا -1
  :الشاعر

  21تشهدِ  العين تستشهدي وإن  شحوبٌ        علمته لو بيِّنًا مني وبالجسم
  نكرة وهو)   شحوبٌ (   من حال)  بيِّنًا( فـ

  :اآلخر وقل
  22يدي ملكتْ  ما مثل فقري سدّ   وال       الئمٌ  لي مثلَها نفسي الم وما

  .نكرة وهو)   الئمٌ (  من حال)  مثَلها(فـ
            ٱُّٱتعالى قوله: نحو بوصف، الحال صاحب خصص إذا -2
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  .بوصف خصصت ألنها نكرة وهو)   أمر(  من حال)  أمًرا(فـ

  :الشاعر قول ومنه
  23مشحونا اليمّ  في ماخرٍ  فُلُكٍ  في*        له واستجبت نوًحا ربّ  يا نجيت

  .بوصف خصصت ألنها نكرة وهو)   فُلُكٍ (  من حال)  مشحونا(فـ
 َّ            ٱُّٱتعالى قوله: نحو بإضافة، الحال صاحب خصص إذا -3

  10فصلت
  .بإضافة خصصت ألنها نكرة وهو  ،)أربعة(  من حال)  سواءً (فـ



 
 

 

   نفي بعد نكرة وهو الحال صاحب وقع إذا-4
  :الشاعر قول نحو النفي ومثال

  24باقيا أحد من ترى وال         واقيًا حًمى موت من حمّ  ما
) باقيا. (وكذلك نفي، بعد وقع ألنه نكرة وهو)   حًمى(   من حال) واقيًا(فـ

  .نفي بعد وقع ألنه نكرة وهو)   أحد(  من حال
  ٤الحجر َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ          ٱُّٱ: تعالى قوله ومنه

 وصح نكرة، وهي) قرية( من حال نصب موضع في"  كتاب لها" فجملة
  .نفي تقدمها ألنها منها الحال مجيء

  :الشاعر قول نحو استفهام، بعد نكرة وهو الحال صاحب وقع إذا-5
  25األمال إبعادها في العذر لنفسك           فترى باقيا عيشٌ  ُحمّ  هل صاح يا

ً ( ف،  وقوعها نكرة  الحال مجي سّوغ والذي ،)عيش( النكرة من  حال) باقيا
  .النفي معنى يؤدي الذي اإلنكاري االستفهام بعد
  :الشاعر قول  نحو نهي، بعد نكرة وهو الحال صاحب وقع إذا -6
  26لِحمامِ  متخّوفًأ الوغى يوم          اإلحجام إلى أحدٌ  يركنَنْ  ال
 بيتٌ  هذا: وأصله بيٌت، واسعًا هذا: نحو الموصوف، على الصفة تقدمت إذا-7

  .حاال أصبحت النكرة الموصوف على الصفة تقدمت فلما واسٌع،
  :الشاعر قول ومنه
  27خلل كأنه يلوح            طللُ  موحًشا لمية
  28."الحال عن لتأخره نكرة وهو طلل من حال فموحًشا:" هشام ابن قال

              مستديمُ  أسحم كل عفاه  29       قديمُ  طللٌ  موحًشا لعزة: الشاعر قول ومنه
 الحال، على نصب المنعوت على النكرة نعت تقدم إذا:"الصابوني قال

  30."غالمٌ  ظريفًا وعندي ظريٌف، غالمٌ  عندي:تقول
 فذهب مسوغ، غير من نكرة الحال صاحب مجيء في النحاة اختلف وقد

 الخليل وذهب السماع، به ورد ما على فيه يوقف ال مقيس ذلك أن إلى سيبويه
 معنى فال العامل، لتقييد بها يؤتى ذلك أن إلى حبيب بن ويونس أحمد بن

 صلى هللا رسول صلى:{الشريف الحديث وفي.صاحبها في المسوغ الشتراط
  31.}قياًما قومٌ  وراءه وصلى قاعدًا، وسلم عليه هللا

 والمبتدأ الحال صاحب فيها اتفق التي األوجه
 أنّ  يرون إذ. أفادت إذا إالّ  بالنكرة االبتداء النحاة عند المشهور في يجوز ال 

 وكذلك الفائدة، عدم النكرة في والغالب معرفة، يكون أن المبتدأ في األصل
 مع الختلط نكرة كان لو ألنه معرفة، يكون أن من البد الحال صاحب
 ولكن معرفة، الحال صاحب كان ولذا والحال، الصفة بين يميز وال الصفة،



 
 

 

 لحصول وضعوا قد ولذا نكرتين، الحال وصاحب المبتدأ من كل يجيء قد
  :ذلك من نكرة، والمبتدأ الحال صاحب مجيء تجّوز مسّوغات الفائدة تلك
  النفي:أوالً 

 نفي، النكرة المبتدأ على تقدّم إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء
  عندنا عصفورٌ  ما: نحو

كذلك إذا تقدّم على صاحب الحال النكرة النفي، نحو: ما حضر طالٌب 
  مبتسًما

  ٤الحجر ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ         ٱُّٱ ومنه قوله تعالى
 وصح نكرة، وهي) قرية( من حال نصب موضع في"  كتاب لها" فجملة
  .نفي تقدمها ألنها منها؛ الحال مجيء
  :الشاعر قول ومنه

  32باقيا أحد من ترى وال         واقيًا حًمى موت من حمّ  ما
) باقيا. (وكذلك نفي، بعد وقع ألنه نكرة وهو)   حًمى(   من حال) واقيًا(فـ

  .نفي بعد وقع ألنه نكرة وهو)   أحد(  من حال
  :اآلخر وقل
  33يدي ملكتْ  ما مثل فقري سدّ  وال          الئمٌ  لي مثلَها نفسي الم وما

  .نفي تقدمها نكرة وهو)   الئمٌ (  من حال)  مثَلها(فـ
  االستفهام: ثانيًا

 النكرة المبتدأ على تقدّم إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء
  الحجرة؟ في طالبٌ  هل فيكم؟ فتى هل: نحو استفهام،

 طالبٌ  حضر هل: نحو ، استفهام النكرة الحال صاحب على تقدّم إذا كذلك
  مبتسًما؟

  ومثال االستفهام قول الشاعر:

يا صاح هل ُحّم عيٌش باقيا فترى           لنفسك العذر في إبعادها 
  34األمال

(باقياً) حال  من النكرة (عيش)، والذي سّوغ مجي الحال  نكرة فـ 
  وقوعها بعد االستفهام اإلنكاري الذي يؤدي معنى النفي.

  والمجرور الجار:ثالثًا
 ومجرور، جار عليهما  تقدّم إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء

  :الشاعر قول ومنه ، قائًما رجلٌ  الدار في: نحو
  35يِّنًا لو علمته       شحوٌب  وإن تستشهدي العين تشهدِ وبالجسم مني ب



 
 

 

فـ( بيِّنًا ) حال من  ( شحوٌب)   وهو نكرة، وتقدم الجار 
  والمجرور(مني) على صاحبها النكرة.

  الظرف:رابعًا 
: نحو ظرف، عليهما  تقدّم إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء
  درهمٌ  وعندي ، عصفورٌ  غصن فوق

 لتقدم نكرة مبتدأ) ودرهمٌ  عصفورٌ ( من فكل ميتًا، عصفورٌ  طفلٍ  عند: ونحو 
  . الحال صاحب وهو نكرة جاء) طفل(  وكذلك عليهما، الظرف

 وصلى قاعدًا، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صلى:{الشريف الحديث وفي
   36.}قياًما رجال وراءه
  بوصف خصصا إذا:خامًسا
 رجلٌ : نحو:بوصف خصصا إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء
  .عندنا كريمٌ 

  فــ (رجٌل) مبتدأ وهو نكرة، والمسوغ لذلك تخصيصه بوصف (كريم)
  5-4الدخان َّ                          ٱُّٱ قوله تعالىو نحو: 

  فـ(أمًرا ) حال من  (أمر)   وهو نكرة، ألنها خصصت بوصف( حكيم).

  ومنه قول الشاعر:

واستجبت له     *      في فُلٍُك ماخٍر في اليّم نجيت يا رّب نوًحا 
  37مشحونا

فـ(مشحونا ) حال من  (فُلٍُك)، وهو نكرة، ألنها خصصت بوصف 
  (ماخر).

  بإضافة خصصا إذا:سادًسا
 خمسُ : نحو بإضافة، خصصا إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء

 نكرة وهي مبتدأ) خمس( فـ والليلة، اليوم في المسلم على فرضتْ  صلواتٍ 
  )صلوات( إلى فضافتها

 ألنه نكرة، جاء الحال صاحب) طفل( و ، هزيالً  نائمٌ  روضة طفل:ونحو
 )روضة( وهي بإضافة، خصص

ِسَي ِمن فَۡوقَِها  {قوله تعالى:  ومنه   َوَجعََل ِفيَها َرَوٰ
تََها ِفٓي أَۡربَعَِة أَيَّاٖم َسَواٗٓء  َرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَهآ أَۡقَوٰ   َوبَٰ

  10فصلت }لِّلسَّآئِِلينَ 
  فـ(سواًء ) حال من  (أربعة)  وهو نكرة ، ألنها خصصت بإضافة.

  شرط بعد وقعا إذا:سابعًا



 
 

 

: نحو الفجائية، إذا بعد وقعا إذا نكرة والمبتدأ الحال صاحب من كل يجيء
  .واقفًا بالخارج أسدٌ  فإذا خرجتُ 

 تقدم نكرتين مجيئهما سوغ والذي نكرة، وهما وحال مبتدأ) واقفًا) , (أسد( فـ
  .عليهما الشرط

  والحال الخبر على تقدما إذا:ثامنًا
 والحال الخبر من كل تقدم إذا نكرة الحال وصاحب المبتدأ من كل يجيء
  :نحو الحال، وصاحب المبتدأ على
  .طالبٌ  مبتسًما وجاء سجد، وطفل تكلمت، بقرة
 في عليه تقديمها وجب نكرة الحال صاحب كان فإن:" األيوبي الفداء أبو قال

 38."رجلٌ  راكبًا جاء: نحو المفرد،
 مبين والحال للمبتدأ، الفائدة متم فالخبر الحال، وبين الخبر بين تشابه وهنالك

  صاحبها هيئة
 فذهب مسوغ، غير من نكرة الحال صاحب مجيء في النحاة اختلف وقد

 وذهب السماع، به ورد ما على فيه يوقف ال مقيس ذلك أن إلى سيبويه
 فال العامل، لتقييد بها يؤتى ذلك أن إلى حبيب بن ويونس أحمد بن الخليل
  .صاحبها في المسوغ الشتراط معنى

 إن حيث األمور، بعض في الحال صاحب وبين المبتدأ بين تشابه وهنالك
 { :تعالى قوله ومنه كريًما، تاجرٌ  زيدٌ : نحو االسمية، الجملة بعد يأتي الحال
َوۡيلَتَىٰٓ  قَالَۡت  ذَا َعُجوٞز  َوأَنَا۠  َءأَِلدُ  يَٰ ذَا ِإنَّ  ًخاۖ َشيۡ  بَۡعِلي َوَهٰ    َهٰ

   72هود}َعِجيٞب  لََشۡيءٌ 

ذَا :{تعالى وقوله طُ  َوَهٰ ۡلنَا قَدۡ  اۗ ُمۡستَِقيمٗ  َربِّكَ  ِصَرٰ    فَصَّ
تِ    ١٢٦ األنعام }يَذَّكَُّرونَ  ِلقَۡوٖم  ٱۡألٓيَٰ

ِطي ُمۡستَِقيمٗ  : {وقوله تعالى ذَا ِصَرٰ   عُوهُۖ َوَال تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبَُل ا فَٱتَّبِ َوأَنَّ َهٰ
ٰىُكم بِهِۦ لَعَلَُّكۡم  ِلُكۡم َوصَّ َق بُِكۡم َعن َسبِيِلِهۦۚ ذَٰ   فَتَفَرَّ

  ١٥٣األنعام }تَتَّقُونَ 
.االسمية بالجملة ارتباط له الحال إذن  

 عرفة،م يكون الحال صاحب إن كما عالٌم، زيدٌ : نحو معرفة، يكون والمبتدأ
فرًحا زيدٌ  جاء: نحو  

: نحو ة،معرف يأتي قد الحال إن كما أخي، زيدٌ : نحو معرفة، يكون قد والخبر
.معتركة أي العراك، أرسلها: ونحو الغفير، الجماء جاءوا  
:الشاعر قول ومنه  

 فأرسلها العراك ولم يذدها          ولم يشقق على نغص الدّخال39



 
 

 

  40."التنكير فمهناه معرفة لفظه كان وإن فالعراك:" األيوبي الفداء أبو قال
 إال شاعر ما: نحو مقصورين، كانا إذا والحال الخبر من كل تقديم ويجب
  .زيدٌ  إال راكبًا جاء وما خالدٌ،

 طرأ أو ذلك، إلى الحاجة دعت إذا تقديمها ويجب:" المخزومي مهدي قال
: قولنا في كما صاحبها، على هي تقصر كأن تقديمها، يقتضي ما الكالم على
  41."خالدٌ  إال راكبًا جاء ما مقصوًرا، الكالم كان
ً  يكون الحال صاحب وأن بمسوغات، نكرة يكون المبتدأ وأن  نكرة أيضا

.بمسوغات  
ظرفًا،  الهالل بين السحاب، كما يأتي الخبرويأتي الحال ظرفًا نحو: رأيت 

وزير نحو: الطفل فوق البيت، ويأتي الحال جاًرا ومجروًرا، نحو: خرج ال
ي ِزينَتِِهۦۖ قَاَل فََخَرَج َعلَٰى قَۡوِمهِۦ فِ  { في حاشيته، ومنه قوله تعالى:

لَۡيتَ    لَنَا ٱلَِّذيَن يُِريدُوَن ٱۡلَحيَٰوةَ ٱلدُّۡنيَا يَٰ
ُروُن ِإنَّهُۥ لَذُو َحّظٍ عَ ِمۡثَل َمآ  79القصص }ِظيٖم  أُوِتَي قَٰ  

.الدار في زيدٌ : نحو ومجروًرا، جار الخبر يأتي كما  
 ةجمل يكون الخبر أن كما يبتسُم، الرجل جاء: نحو جملة، الحال ويكون

.يبتسم الرجل: كذلك،نحو  
 ذي عن خبر الحال ألن خبرية؛ جملة الحال ويكون:" األيوبي الفداء أبو قال

 الحال وقوع جاز كذلك بالجملة الشيء عن اإلخبار جاز فكما الحال،
 جملة."42

الزهراوين في الحال وصاحب المبتدأ بين االتفاق وجوه  
نكرة لتقدم الجار )  (حيث جاء المبتدأ  ؛7البقرةَّ        ٱُّٱ ٹٱٹ

نكرة )  (؛ حيث جاء المبتدأ 90البقرةَّ       ٱُّٱ ٹٱٹوالمجرور عليها. 
                            ٱُّٱ ٹٱٹ؛ ) (موصوفة بكلمة 

  221البقرةَّ               
موصوف بكلمة )  (، و ) (نكرة موصوفة بكلمة )  (حيث جاء المبتدأ 

) (  
  ٢٦٣البقرةَّ     هت      ٱُّٱ ٹٱٹ و
  93البقرةَّ              ٱُّٱ ٹٱٹ و

عليه، وهذه واحدة من نكرة لدخول الم االبتداء )  (حيث جاء المبتدأ 
  مسوغات االبتداء بالنكرة

  ولم يرد صاحب الحال نكرة في الزهراوين.
58البقرةَّ      ٱُّٱ ٹٱٹ  



 
 

 

حيث جاء الحال نكرة منصوبة ، وصاحب الحال معرفة، وهو الضمير 
  (الواو) في (ادخلوا)

نكرة منصوبة ، )  (حيث جاء الحال ؛ 91البقرَّ            ٱُّٱ ٹٱٹ
  ؛ 60البقرةَّ           ٱُّٱ ٹٱٹ؛ و)  (معرفة، وصاحب الحال 

  ؛ 184البقرةَّ  ِّّٰ ٱُّٱ قوله: و  ؛182البقرةَّ              ٱُّٱ قوله: و
  238البقرةَّ       ٱُّٱ قوله: و ؛208البقرةََّّ         هبٱُّٱ قوله: و

 و قوله:ٱُّٱ            َّالبقرة239؛ و قوله: ٹٱٹٱُّٱ            
     َّالبقرة274

 و قوله:ٱُّٱ                    َّ آل عمران45
83آل عمران َّ                  ُّٱ  قوله: و  
191آل عمرانَّ             ٱُّٱ  قوله: و  

199آل عمران َّ   هتٱُّٱ ٹٱٹ  
  حيث جاء الحال في هذه اآليات نكرة مفردًا منصوبًا.

     ٱ ٱُّٱ ٹٱ قولهنكرة مرفوعة؛ وكذلك )  ِّ(جاء الخبر ؛ 102البقرة ٱُّٱ ُّ ِّ َّٹٱٹ
256البقرةَّ         ٱٱ ٱُّٱ ٹٱ قولهو  ،187البقرةَّ          

   حيث جاء الخبر مفردًا في هذه اآليات.
.  نكرة جاء منها واحد كلّ  أنّ  في والخبر، الحال بين اتفاق وجه هنالك إذن  
  ٢٢البقرة َّ             ٱُّٱ ٹٱٹ

)    ( جملة وهي نصب؛ محل في اسمية جملة الحال جاء حيث  
٨٣البقرةَّ               ٱُّٱ  ٹٱٹ  

)   ( جملة وهي نصب؛ محل في اسمية جملة الحال جاء حيث  
  146البقرةَّ                 ٱ ٱُّٱ ٹ وكذلك قوله

      ُّٱجملة اسمية في محل نصب حال؛ و قوله تعالى:)    (فجملة 
                     ٱُّٱ وقوله تعالى:  187البقرة َّ        
102آل عمران ٌّ  ٍّ َّ َّ      ٱُّٱ ٹٱٹ؛  243البقرة َّ     

  جملة اسمية في محل نصب. حيث جاء الحال في هذه اآليات   
حيث جاء االخبر جملة اسمية، وهي جملة ؛ ٢٢1البقرة َّ        ٱُّٱ  ٹٱٹو
  175البقرةَّ         ٱُّٱ ٹٱ قوله؛ وكذلك )   (

  سميةا جملة تكون جملتيهما وأن والخبر، الحال بين اتفاق وجه هنالك إذن
حيث جاء الحال جملة فعلية؛ وهي جملة ؛ 152البقرةَّ         ٱُّٱ  ٹٱٹ
حيث جاء الخبر جملة فعلية؛ وهي جملة ؛ ٨٣البقرةَّ       ٱُّٱ ٹٱٹو  ؛) (
) (  

  فعلية لةجم يأتي منهما كال  وأنّ  والخبر، الحال بين اتفاق وجه هنالك إذن



 
 

 

لحال اوقد يأتي ؛ 9٨البقرةَّ          ُّٱ ٹٱٹ وقد يأتي الخبر شبه جملة؛ 
93البقرةَّ            ٱُّٱ ٹٱٹأيًضا شبه جملة؛   

شبه جملة في )  (شبه جملة في محل رفع خبر، وعبارة )    (فعبارة 
  محل نصب حال.

  إذن هنالك توافق بين الحال والخبر في مجيء كل واحد منهما شبه جملة
  109البقرةَّ               ٱُّٱ ٹٱٹ

  ٱُّٱ ٹٱقوله   ؛ كما يجيء الخبر متعددًا، نحو)   (حيث جاء الحال متعددًا 
  جاءتا خبرين للمبتدأ)  (و )  (؛ فكلمة 224البقرةَّ       

  163البقرةَّ                      ٱُّٱ وقوله تعالى:
  171البقرةَّ               ٱُّٱ ٹٱٹٱُّٱ وقوله تعالى:

  إذن قد يتعدد كل من الحال والخبر في الجملة.
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 تطوير عملية التعليم والتعلم من خالل توفير الوسائل التعليمية
Development of Teaching and Learning Process through 

providing Adequate Instructional Materials 
By  

  محمد أول صالح
Muhammad Auwal  Saleh  

07034918698Phone:  

Auwalm546@gmail.com 

&  

 ومحمد رابع شعيب
Muhammad Rabi’u Shu’ibu 

Phone:08035223569 

Arabic Medium Department   

College of Education Gashu’a.  

Yobe state. 
Abstract 

Many researchers have stated that, providing adequate instructional 
materials in teaching and learning process have very important and 
valuable roles to play. This paper, Titled “Development of Teaching and 
Learning Process through providing Adequate Instrumental 
Materials”discusses the definition of Instructional materials according to 
different scholars, the role of instrumental materials in Teaching and 
Learning process and some examples of Instrumental Materials used in 
teaching and learning were illustrated. However, the paper mentioned 
some problems of using instructional materials in teaching and learning 
and one of which was identified as inadequate of instructional materials. 
Lastly the paper highlighted some way forward, which will help in solving 
the problems identified, one of which is providing adequate Instructional 
materials in teaching and learning process. 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

؛ فأحيانا تسمى وسائل آلخر ميات الوسائل التعليمية من مستعملتستختلف 
الوسائل  إيضاح، ألنها تهدف إلى توضيح المعلومات؛ وتسمى أحيانا أخرى

السمعية والبصرية؛ ألن بعضها يعتمد على السماع كالمذياع، والتسجيالت 
الصوتية، والمحاضرات . . . إلخ وبعضها يعتمد على حاسة البصر كاألفالم 

ل الحاستين كاألفالم شمالصامتة، والصور الفوتوغرافية وغيرها، وبعضها ي
 الناطقة، والتلفاز.

واعها المختلفة ال تغني عن المدرس، فهي عبارة غير أن الوسائل التعليمية بأن
منة التعليمية، بل بعضها تزيد المهعن وسيلة معينة للمدرس تساعده على أداء 

من أعبائه، فال بد له من اختيارها بعناية فائقة، وتقديمها في الوقت التعليمي 
تعالجها المناسب، والعمل على وصل الخبرات التي يقدمها المعلم نفسه، والتي 

  الوسيلة المختارة، وبذلك تغدو رسالته أكثر فاعلية، وأعمق تأثيرا.
إن الوسائل التعليمية أصبحت ركنا أساسيا من أركان العملية التربوية، لذا،   

التدريسية حتى يتمكن  مواقفأصبح من المستحيل االستغناء عنها في ال
ثبتت الدراسات أنه الطالب من االستيعاب والتحصيل بأقل جهد ممكن. وقد أ

كلما أُحسن اختيار التقنيات التربوية واستُخدمت بطرق سليمة أدى ذلك إلى 
  تطوير العملية التربوية بشكل إيجابي.

فهذه ورقة بعنوان: "تطوير عملية التعليم والتعلّم من خالل توفير الوسائل  
  -التعليمية" ويتم عرضها حسب النقاط اآلتية:

 مية.مفهوم الوسائل التعلي 
 .دور الوسائل التعليمية وأهميتها في تطوير عملية التعليم والتعلّم 
 .الوسائل التعليمية المستخدمة في تطوير عملية التعليم والتعلّم 
 .شروط اختيار الوسائل التعليمية، وإعدادها 
 .بعض القواعد العامة في استخدام الوسائل وقواعدها 
 .أنواع الوسائل التعليمية 
 م الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلّم.مشاكل استخدا 
  حلول مقترحة للقضاء على مشاكل استخدام الوسائل التعليمية في عملية

 التعليم والتعلّم.
 .الخاتمة 
 .قائمة الهوامش والمراجع 
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 :مفهوم الوسائل التعليمية 
عملية يمكن القول إن الوسيلة التعليمية: هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين 

التعلم والتعليم، وتوضيح المعاني واألفكار، أو التدريب على المهارات، أو 
تعويد التالميذ على العادات الصالحة، أو تنمية االتجاهات، وغرس القيم 

  )1(المرغوب فيها، دون أن يعتمد المعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام.
لمعلم في الموقف التعليمي وهي باختصار جميع الوسائط التي يستخدمها ا

لتوصيل الحقائق، أو األفكار، أو المعاني للتالميذ لجعل درسه أكثر إثارة 
التربوية خبرة حية، وهادفة، ومباشرة في نفس  الخبرةوتشويقا، ولجعل 

  )2(الوقت.
وبشكل عام يكن  (medium)مة وسيلة  كلجمع ل(media)إن كلمة الوسائل  

اإلشارة إلى أن الوسيلة هي"كل ما يستخدم لتحقيق غاية، ولكنها ليست غاية 
  )3(في حدّ ذاتها"

فقد عرفها بعض  (Instructional Materials)وأما الوسائل التعليمية
  -المتخصصين في مجال التربية بتعاريف متعددة، منها:

نقل محتوى الرسائل في  الوسائل التعليمية: "هي أدوات مادية تساعد على
  )4(المواقف التعليمية.

مواد واألدوات التي يستخدمها لccxlوقيل: "هي مجموعة من الخبرات وا
المعلم لنقل المعلومات إلى ذهن التلميذ، سواء داخل الفصل أو خارجه بهدف 

  )5(تحسين الموقف التعليمي الذي يعتبر التلميذ النقطة األساسية فيه". 
من طرق التدريس العديدة المختلفة التي يستخدمها المعلم وقيل:"هي مجموعة 

ألغراض مختلفة، من أهمها أنها تعينه على ما في الكتاب من كلمات وألفاظ 
  )6(ورموز وأرقام لتحسين التعليم والتعلّم".

يمكن القول إن الوسيلة التعليمية: هي كل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية 
وتوضيح المعاني واألفكار، أو التدريب على المهارات، أو التعلم والتعليم، 

تعويد التالميذ على العادات الصالحة، أو تنمية االتجاهات، وغرس القيم 
  المرغوب فيها، دون أن يعتمد المعلم أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام.

وهي باختصار جميع الوسائط التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي 
توصيل الحقائق واألفكار؛ بمعانيها إلى التالميذ،ويجعل درسه أكثر إثارة ل

  )7(وفهما، وتكون الخبر التربوية خبرة هادفة، ومباشرة في نفس الوقت.
بناء على التعريفات السابقة يمكن القول إن قيمة الوسائل التعليمية تبرز في   

تراك أكثر من حاسة في عملية التعليم والتعلّم، حيث إنه يمكن عن طريقها اش
إيصال المعلومات إلى ذهن التلميذ. ويضاف إلى ذلك أن بعض العلماء 
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يعتبرونها أدوات، وبعضهم يعتبرونها طرق تدريس مختلفة، لتوصيل 
  المعلومات إلى أذهان التالميذ.

وخالصة القول أن كل ما يستخدمه المعلم لمساعدة المتعلمين على إدراك  
  عتبر وسيلة تعليميةوفهم موضوع الدرس يُ 

 :دور الوسائل التعليمية وأهميتها في تطوير عملية التعليم والتعلّم 
يقصد بعملية التعليم توصيل المعرفة إلى المتعلمين، وإيجاد الرغبة على القيام 
في المذاكرة والمناظرةللبحث، والعمل للوصول إلى الفهم والمعرفة، وهذا 

لمدرسإلى تحقيق أهدف التعليمية التي يقتضي وجود الطريقة التي تساعد ا
  )8(.إليضاحيصعب تحقيقها بدون استعمااللوسائال

إّن للوسائل التعليمية (وسائل اإليضاح) دورا رئيسيّا في جميع مجاالت عملية 
التعليم والتعلّم، حيث إنها تصنع اهتمام لدى الطالب أكثر مما تصنعه عملية 

وتتضح أهمية  )9(المعلم إلى الطالب.التلقين واإلرسال في اتجاه واحد من 
  -استخدام الوسائل التعليمية استخداما جيّدا في النقاط التالية:

 تقليل الجهد، واختصار الوقت من المتعلم والمعلم. - 1
تساعد في نقل المعرفة، وتوضيح الجوانب المبهمة، وتثبيت عملية  - 2

  اإلدراك 
  تيعابه.تثبت المعلومات، وتزيد من حفظ الطالب، وتضاعف اس - 3
  تسهل عملية التعليم على المدرس، والتعلم على الطالب. - 4
تساعد على إبراز الفروق الفردية بين الطالب في المجاالت اللغوية  - 5

  المختلفة، وبخاصة في مجال التغيير الشفوي.
تساعد الطالب على التزود بالمعلومات العلمية، وبألفاظ الحضارة  - 6

  الحديثة.
  جاهات، وتربي الذوق، وتعدل السلوك.تعلم المهارات، وتنمي االت - 7
 المتعلم متفاعال وتثير انتباهه، وتزيد دافعيته للتعليم.تجعل   - 8
 على زيادة تحصيل المعرفة وفهمها عند المتعلمين. تساعد  - 9

 التكامل والترابط بين األهداف التعليمية المختلفة. تحقق  - 10
 توفر الوقت والجهد في عرض المحتوى الدراسي للمتعلمين.  - 11
 تجعل التعلم أبقى أثرا وأقّل عرضه للنسيان. - 12
 تساعد على مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين. - 13
 تساعد على تنمية التفكير والبحث العلمي. - 14
 تساعد على التعلّم الذاتي والتعليم المستمر. - 15
 تساعد في حل مشكلة النقص في عدد المتعلمين وكفاءتهم. - 16
 )10(النفعالية للمتعلمين.تساعد في تعلّم المهارات وتؤثر في ا - 17
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ويمكن القول إن أهمية الوسائل التعليمية تنحصر في جعل التعليم أشدّ وأبقى   
تأثيرا، وإشباع حاجة التلميذ وإنارة اهتمامه، وكونها مؤثرة في االتجاهات 
السلوكية والمفاهيم العلمية واالجتماعية لدى الطالب، كما أنها تسهل على 

فالوسائل التعليمية أو وسائل اإليضاح لها  )11(يم والتعلّم.التلميذ عملية التعل
فوائد جّمة، وتأثير بالغ وفعّال إذا كان استخدامها ميسورا وسهال، أما إذا كان 

إلى إهدار الوقت وضياعه، حتى يتمكن  فيؤدياستخدامها في كّل مرة 
 المدرس من إعدادها وتشغيلها، فمن األجدى أن يكون ذلك الوقت والجهد

 )12(للتدريس مباشرة بدونها.
 شروط اختيار الوسائل التعليمية وإعدادها:

لكي تؤدي الوسائل العلمية الغرض الذي وجدت من أجله في عملية التعلمال 
  بد من مراعاة الشروط التالية : 

 أن تتناسب الوسيلة مع األهداف التي سيتم تحقيقها من الدرس. - 
 للدرس.دقة المادة العلمية ومناسبتها  - 
 أن تناسب الطالب من حيث خبراتهم السابقة. - 
ينبغي أال تحتوي الوسيلة على معلومات خاطئة، أو قديمة، أو ناقصة،  - 

 أو متحيزة، أو مشوهة.
أن تعبر تعبيرا صادقا عن الرسالة التي يرغب المعلم توصيلها إلى   - 

 المتعلمين.
 قة والمالحظة.أن تساعد على أتباع الطريقة العلمية في التفكير، والد  - 
 أن يكون استعمالها ممكنا وسهال. - 
أن يشترك المدرس في اختيار الوسيلة الجيدة التي تحققالغرض، وفيما  - 

 يتعلق بإعدادها يراعى اآلتي:

 اختبار الوسيلة قبل استعمالها للتأكد من صالحيتها.  -أ
 إعداد المكان المناسب الذي ستستعمل فيه.  -ب
 أن يسمع، ويرى بوضوح تامين.  -ت
أذهان الدارسين إلى ما ينبغي مالحظته، وذلك بإثارة  تهيئة  -ث

بعض األسئلة ذات الصلة به، إلبراز النقاط المهمة التي تجيب 
  )13(الوسيلة عليها.

  أنواع الوسائل التعليمية:  
يصنف خبراء الوسائل التعليمية، والتربويون الذين يهتمون بها، وبآثارها 

  على الحواس الخمس عند الدارسين بالمجموعات التالية: 
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  المجموعة األولى: الوسائل البصرية مثل:
 الصور المعتمة، والشرائح، واألفالم الثابتة.  - 
 األفالم المتحركة والثابتة. - 
 السبورة. - 
 الخرائط.  - 
 األرضية.الكرة  - 
 اللوحات والبطاقات. - 
 الرسوم البيانية. - 
 النماذج والعينات. - 
  المعارض والمتاحف. - 

  المجموعة الثانية : الوسائل السمعية:
  وتضم األدوات التي تعتمد علة حاسة السمع وتشمل:

 اإلذاعة المدرسية الداخلية: - 
 المذياع "الراديو" . - 
 الحاكي "الجرامفون".  - 
 أجهزة التسجيل الصوتي. - 

  جموعة الثالثة : الوسائل السمعية البصرية:الم
  وتضم األدوات والمواد التي تعتمد علىحاستي السمع والبصر معا وتحتوي:

 األفالم المتحركة والناطقة. - 
 األفالم الثابتة، والمصحوبة بتسجيالت صوتية. - 
 مسرح العرائس. - 
 التلفاز. - 
 )14(جهاز عرض األفالم "الفيديو"  - 

 دمة في تطوير عملية التعليم والتعلّم:الوسائل التعليمية المستخ
إن وسائل اإليضاح التعليمية متعددة ومختلفة، فهي تتدرج من تلك التي 
يصممها المدرس بنفسه ألغراض معنية، مثل لوحة حائطية بسيطة، إلى 

  )15(ترونية كالمختبر اللغوي.اإللكاألجهزة 
تستعين بها المعلم في وفيما يلي عرض لنماذج من الوسائل التعليمية التي 

  تطوير عمليتي التعليم والتعلّم:
 اللوحات الوبرية، وتستخدم لتدريب الطالب على النطق والكالم. - 1
 األفالم الثابتة، وتستخدم كمثيرات لبعض العبارات والجمل. - 2
ويستخدم لتدريب  (Language Laboratory)المختبر اللغوي - 3

ه في الصف من الطالب على تطبيق وممارسة ما سبق أن تعلمو
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التلفظ بالمفردات والتراكيب والجوانب الحضارية للغة، كما 
يستخدم لتقديم التدريبات النمطية والتدريبات السميعة الشفوية التي 
تتطلب كثرة التكرار، بهدف تزويد الطالب بما يمكنه من التعبير 

 الصحيح.
وهي مواد تعلمية  (Reading Laboratory)معامل القراءة  - 4

تصّممت لمساعدة المتعلم في تطوير مهاراته في القراءة  متدرجة
 من مرحلة إلى أخرى، وفقا لما لديه من القدرة.

الشرائط الصوتية المسجلة التي يستمع إليها الدارس، ثم يكتب ما  - 5
 تمليه عليه.

األفالم السينمائية وبرامج اإلذاعة والتلفيزيون التي تزّود الدارس  - 6
تلزمه في كتابه موضوعات اإلنشاء  باألفكار والمعلومات التي

 والمحادثة.
وهي  (Newspapers and Magazines)الجرائد والمجالت  - 7

وسيلة تعليمية مفيدة في تعزيز التعلم وتزويد المتعلم بتقنية الكتابة 
 )16(ومضمونها.

من المعلوم أن المدرس يستعين بوسائل مختلفة إال أّن عليه أن يختار من بينها 
 وقف التعليمي الذي يجد نفسه فيه، وذلك حسب المعايير اآلتية:ما يناسب الم

 تعبيرها عن الرسائل المراد نقلها وصلة محتواها بالموضوع. - 1
 ارتباطها بالمنهج - 2
 وأن تكون الوسيلة واضحة. - 3
 وأن تكون مطابقة للواقع - 4
 وأن تكون سهلة االستخدام - 5
 وأن تكون بسيطة. - 6
 وأن تكون خالية من التشويش والدعاية. - 7

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن السبورة والكتاب المدرسي من أهم الوسائل     
ال غنى للمدرس عنها، إضافة إلى ما يستخدمه من وسائل أخرى، لذا  لتيا

  )17(يجب أن يحسن توظيفها في درسه،.
 :مشاكل استخدام الوسائل التعليمية في عمليتي التعليم والتعلّم 

بعض المشاكل، فال يستطيع تحديد الوسائل  من المسلّم به أن المعلم تعترض له
التعليمية التي يحتاجها، مما يقلل من استخدامها في التدريس، وبالتالي عدم 

وفيما يلي عرض لبعض هذه )18(االستفادة بها في تحسين العملية التعليمية.
  المشاكل على وجه االختصار:

 التعليمية.عدم حصول المعلم على وعي تام بأسس اختيار الوسائل  - 1
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معرفةكثير من المعلمين للوسائل التعليمية المتنوعة وخصائصها  - 2
 )19(ومحددات استخدامها ما يزال محددا.

 جهل كثير من المعلمين مصادر الوسائل التعليمية. - 3
عدم وفرة الوسائل التعليمية المتنوعة، لكي يختار من بينها ما  - 4

 يناسب المواقف التعليمية المختلفة.
ات المعلم في المدرسة ال تسمح بأن يفكر في اختيار كثرة مسؤولي - 5

 الوسيلة التعليمية المناسبة.
 عدم وجود دليل يساعد المعلم عند اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة. - 6

قد تكون هناك عوامل أخرى تتعلق باتجاهات المعلمين أو المتعلقة باإلدارة 
  )20(والتوجيه أو غير ذلك.
  لوسائل التعليمية في حجرة الدراسة، فتتمثل فيما يلي:وأما مشاكل استخدام ا

 المهارة الالزمة في استخدامها. توافرعدم  - 1
كون المعلم في حاجة إلى التدريب على تشغيل األجهزة وصيانتها،  - 2

 وإعدادها للعرض.
 زيادة كثافة الطلبة في حجرة الدراسة. - 3
تقلص دور أنهم يخافون أن تحل الوسائل التعليمية محلهم، وبالتالي ي - 4

 المعلم.
المشقة التي يتلقاها المعلم في نقل الوسيلة التعليمية بمحتوياتها من  - 5

 مكان إلى آخر.
شعور كثير من المعلمين أن استخدام األجهزة التعليمية يستهلك  - 6

 زمن الحصة.
اعتقاد بعض المعلمين بأن استخدام الوسائل التعليمية يضيّع الوقت،  - 7

 )21(ويشتت أذهان التالميذ.
المادية والتجهيزات المكانية ووفرة الوسائل، فيمكن  اإلمكانياتأما ما يتعلق بو

  حصرها في التالي:
نقص في األثاث وتجهيزات حجرة الدراسة، الالزمة الستخدام  - 1

 الوسائل التعليمية.
لوسائل التعليمية الالزمة لشراء أجهزتها  قلة الميزانية المخصصة - 2

 وموادها التعلمية.
الوسائل التعليمية المتنوعة بالقدر المطلوب، وكذلك عدم وفرة  - 3

 )22(النقص في األجهزة والمواد التعليمية.
  وفيما يتعلق بـ المنهج الدراسي فإن بعض هذه المشاكل تتمثل في:
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كثرة مفردات المنهج الدراسي المقرر، مع ضرورة إنجازه في موعد  - 1
 محدد، بأية طريقة.

متعددة ال تتناسب مع  األساليب يحتوى المنهج على موضوعات  - 2
 الحديثة في التدريس.

اليُراعي في المنهج أن الوسائل التعليمية من بين المكونات األساسية  - 3
كما اليشير إلى ضرورة استخدام الوسائل التعليمية في تدريس 

 موضوعاته.
كون الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمعرفة وال يشّجع على  - 4

 التعليمية في التدريس.استخدام الوسائل 
نظام االمتحانات في نهاية الفصل الدراسي أو العام يرّكز على الحفظ  - 5

واالستظهار وال يراعي ميادين عملية القياس التي تحتاج إلى الوسائل 
 )23(التعليمية لتنميتها.

  وأما المشاكل المتعلقة باإلدارة فيمكن حصرها في التالي:
 م المعلم للوسائل التعليمية.عدم اهتمام اإلدارة باستخدا - 1
عدم إتاحة الفرص الكافية لتدريب المعلمين، وكذلك عدم االهتمام  - 2

بتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات في مجال 
 الوسائل التعليمية.

عدم تشجيع المعلمين على تصميم المواد التعليمية وإنتاجها، أو  - 3
في حجرة الدراسة، وعدم اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها 

 مراعاة جهودهم في ذلك عند كتابة التقارير السنوية.
انخفاض المستوى المادي للمعلمين وعدم رصد الحوافز أو  - 4

 )24(المكافآت للمتميزين منهم من مجال استخدام الوسائل التعليمية.
  حلول مقترحة للقضاء على مشاكل استخدام الوسائل التعليمية في

 لتعليم والتعلّم:تطوير عملية ا
استخدام الوسائل التعليمية،  دون اختيار أوللقضاء على المشاكل التي تحول 

  ال بدّ من إيجاد حلول لذلك وفيما يلي عرض لبعض من هذه الحلول:
توفير المعلمين بالبيانات والمعلومات عن األبحاث التي تثبت فعّالية  - 1

 الوسائل التعليمية.
ب المعلمين واالهتمام بتنظيم الندوات إتاحة الفرص الكافية لتدري - 2

 والمعارض والمسابقات في مجال الوسائل التعليمية. المؤتمراتو
رفع المستوى المادي للمعلمين، ورصد الحوافر أو المكافآت  - 3

 للمتميزين منهم في مجال استخدام الوسائل التعليمية.
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ألعباء االهتمام بتنظيم الجداول الدراسية أونظام الدراسة بما يخفف ا - 4
 عن المعلم.

 إعادة صياغة المناهج التعليمية حسب مقتضيات الوقت الراهن. - 5
ابتعاد المعلمين عن االعتقاد بأن الوسائل التعليمية الحديثة تهدد  - 6

 وظيفتهم أو أنها تستهلك زمن الحصة.
 سائل التعليمية.للو المخّصصةتوفير الميزانية  - 7
 المطلوب.توفير الوسائل التعليمية المتنوعة بالقدر  - 8
 اهتمام اإلدارة باستخدام الوسائل التعليمية. - 9

تشجيع المعلمين على تصميم المواد التعليمية وإنتاجها، اواختيار  - 10
 الوسائل التعليمية واستخدامها في حجرة الدراسة.

 عدم اعتبار الكتاب المدرسي المصدر الوحيد للمعرفة. - 11
ليتي التعليم إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تطوير عم - 12

 والتعلّم.
إدخال موضوعات خاصة باستخدام الوسائل واألجهزة التعلمية  - 13

 وصيانتها في برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة.
 تعريف المعلمين الجدد بالوسائل التعليمية المتاحة في المدرسة. - 14

 
  

  الخاتـمة:
ية ختاما يمكن القول بأن هذه الورقة تحدثت عن مفهوم الوسائل التعليم

ودورها وشروطها وأهميتها في تطوير عملية التعليم والتعلم، ثم ذكرت 
أنوعها، والوسائل المستخدمة في عملية التعليم والتعلّم، وقد تحدثت كذلك عن 
مشاكل استخدام الوسائل التعليمية في حجرة  الدراسة، وما يتعلق باإلمكانيات 

ما يتعلق بالمنهج الدراسي المادية والتجهيزات المكانية، ووفرة الوسائل، و
ختاما بحلول مقترحة لحل المشاكل المعروضة ويمكن القول إن الورقة 

  -توصلت إلى النتائج اآلتية:
عن طريق الوسائل التعليمية يشترك أكثر من حاسة في إيصال  - 

 المعلومات إلى ذهن التلميذ.
لتعليم من أدوار الوسائل التعليمية أنها تساعد على إبراز مواقع أهداف ا - 

 في عملية التعليم والتعلم.
 أنها تساعد على تنمية التفكير والبحث العلمي. - 
 أنها تساعد على التعلّم الذاتي والتعليم المستمر. - 
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أن الوسائل التعليمية كثيرة  ومتنوعة، فعلى المعلم أن يختار من بينها  - 
 ما يناسب درسه وإمكانات المدرسة.

ليمية لنجاح عملية تطوير عمليتي يجدر بالحكومة توفير الوسائل التع - 
 التعليم والتعلّم.



 
 

118 
 

  الهوامش:

 )2004(وموقع تكنولوجيا التعليم .9م)، ص2013تيجاني، أبا شريف: مقدمة في التقنيات التربوية، كنو، ()1(
م مفتاح في: 2014/4/21"الوسائل التعليمية دورها وأهيمتها في عملية التعليم والتعلم"زيارة 

technology/wa.htm-www.khayma.com/education  
"وسائل تعليم اللغة  )2014(وجوهر نصر الدين إدريس (دكتور) . 10 – 9المرجع السابق، ص وتيجاني، )2(

  .http://lisanrabi.netم متاح في 2014/5/10العربية للناطقين بغيرها" زيارة
دمياط،  -عتمان الشحات سعد محمد: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، (بدون تاريخ)،مكتبة نانسي، )3(

  .37، ص 1ج
  .38المرجع نفسه، ص )4(

 
  

ربيع األول 21ينالثنللجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة "الوسائل التعليمية، تعديل ا التربويموقع التوجيه )5(
  sh.wikispaces.com-s-http://sمتاح في:  2014/4/20هـ زيارة 1433

  .74، ص 2،ج)1985(محمد نور الدين، حسن: دروس في التربية وطرق التدريس، كنو، نيجيريا. )6(
  .37عتمان، المرجع السابق، ص )7(

  .85،ص )2008(،1لبنان ،ط -السويدي، محمد بن ديماس :كيف تكون معلما متميزا؟ دار ابن حزم، بيروت)8(
  المرجع نفسه.)9(
  .66 – 60ع السابق، ص رجمالعتمان،  )10(

  السابق.ي للجامعة اإلسالمية بالمدينة ، المرجع التربوموقع التوجيه )11(
،ص )2002(،  2لبنان.ط -الشميمري، أحمد بن عبدالرحمن :كيف تكون معلما ناجحا؟ دار ابن حزم بيروت)12(

56.  
السيد، محمد علي: الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، عمان، دار الشرف، الطبعة العربية األولى، )13(

  .35 – 29م)،ص 2008(
  . 69 – 65المرجع  نفسه، ص   )14(
  .55الشميمري، المرجع السابق، ص   )15(
  جوهر،، المرجع السابق،  )16(
  موقع تكنولوجيا، المرجع السابق. )17(
  .94عتمان، المرجع السابق، ص  )18(
  .96المرجع نفسه، ص  )19(
  .97 – 86المرجع نفسه، ص  )20(
  .113 – 110عتمان، المرجع السابق، ص   )21(
  .115المرجع نفسه، ص   )22(
  .75 – 72السيد محمد، المرجع السابق، )32(
  .116ق، ص ، المرجع السابوعتمانالمرجع نفسه. )24(

  مراجع البحث:
  .م)2013كنو، ( مقدمة في التقنيات التربوية،تيجاني، أبا شريف: 

  .دمياط -(بدون تاريخ)،مكتبة نانسي،  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم،عتمان الشحات، سعد محمد: 
  ..)1985(،كنو، نيجيريا دروس في التربية وطرق التدريس،محمد نور الدين، حسن: 

  م).2002، (2، طلبنان -دار ابن حزم، بيروت كيف تكون معلما متميزا؟ويدي، محمد بن ديماس :الس
  .م)2008،(1طعمان، دار الشرف، الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم،السيد، محمد علي: 

  .)2002(،  2لبنان.ط -دار ابن حزم بيروت كيف تكون معلما ناجحا؟د بن عبدالرحمن :الشميمري، أحم
 مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية،نواف، أحمد سمارة، (الدكتور)، وعبد السالم موسى المديلي (الدكتور): 

  م):2008 –ه 1428، (1األردن، ط  –دار المسيرة، عمان 
  م)،2000 –ه 1430، (1الرياض، ط كنولوجيا التعلم،تالرحمن (الدكتور):  دكدوك، عب

  م).2000 –ه 1430، (1األردن، ط –دار الفكر، عمان  الوسائل التعليمية والمنهج،سالمة، عبد الحافظ (الدكتور): 
 –ه 1426، (1عالم الكتب، القاهرة، ط التدريس بالتكنولوجيا الحديثة،فنديل، أحمد إبراهيم (األستاذ الدكتور): 

  م).2006
  الدوريات والمواقع االنترنت:

                                                      



 
 

119 
 

                                                                                                                                                              
م 2014/4/21"الوسائل التعليمية دورها وأهيمتها في عملية التعليم والتعلم"زيارة  (2004)وموقع تكنولوجيا التعليم 

  technology/wa.htm-www.khayma.com/educationمفتاح في:
م متاح 2014/5/10"وسائل تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" زيارة  (2014)وجوهر نصر الدين إدريس (دكتور) 

  .http://lisanrabi.netفي
  21موقع التوجيه التبروي للجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة "الوسائل التعليمية، تعديل اإلثنين 

  .sh.wikispaces.com-s-http://sمتاح في: 2014/4/20هـ زيارة 1433ربيع األول 



 
 

120 
 

  األدبيات
   



 
 

121 
 

  

  أدب الرحلة العربي في نيجيريا:

  قصة "الرحلة" نموذجا
  إعداد:

 إسحاق أيوب (ببأويي)
+2348035625935  

abu.shitaai@gmail.com 

    

  ملخص:

غير الخطابة  -النيجيريون يولون عنايتهم بالفنون النثرية بدأ الكّتاب 
رين، ويعدّ فن الرحلة أول ما ُعنوا به،  - ف الثاني من القرن العش منذ النص

عى إلى  لة تس قا يدان. وهذه الم بة  في الم بادرات طي يد م وكان للوزير جن
رين المبدعون  بان القرن الحادي والعش ة أحد األعمال التي كتبها ش دراس

من من األبعاد ت لي، لتبرز ما يتض مثال في (الرحلة) لعلي عبد القادر العس
ئلة  ة على اإلجابة عن األس الثقافية واالجتماعية والفنية وغيرها، حريص
لي؟ وما أبعاد كتاب الرحلة المتعددة؟ وبم يتميز؟ وقد  اآلتية: من الكاتب العس

بيل المث ة إلى عدد من النتائج منها على س ت الدراس ال: أن (الرحلة)  خلص
ويقي، وأنه احتوى على أبعاد اجتماعية وثقافية  لوب مطواع تش يتميز بأس
ية الكاتب ومحيط رحلته أدق  ّور نفس وفنية وتاريخية وغيرها مما  يص

  تصوير، ويوحي بعمق تجربته األدبية.
Abstract:   

Prose started getting deserved concern from Nigerian Arabic writers by the 
second half of tenths century, when Wazir Junaid of Sokoto of blessed 
memory wrote some poetry and prose work on art of Travel. Meanwhile, 
this paper shall study one of literary works in travel written by one of youth 
writers of twenty- first century, namely by, Aliyu Abdulkadir Al-Asali, in 
order to examine its content in various aspects, literarily, culturally and 
socially…it is hope that such discussion shall help in answer the following 
questions:who is Al-Asali as writer? What are the views raised in “Rihla”? 
what is its significance? Therefore, the research finds out that, “Rihala” 
contained different views in terms of social, cultural, historian and literary 
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aspects that signified the richness of the work, and illustrated its flexible 
style of expression.  
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  مقدمة:

فاهتم بها التجار  الرحالت نشاط حضاري فعال، استغلّها البشرية منذ القدم،
دعوة  دينون لل اف العلمي، والمت ة لالكتش اث ادي، والبح دافع االقتص لل
والزيارات وأداء المناسك، فيسجلون المشاهد التي سحرتهم، والمشاعر التي 

فرت عن روافد ج ليلة منها فكرية مثل الجغرافيا والتاريخ وعلم أثارتهم، فأس
  االجتماع، وأخرى فنية يمثلها أدب الرحالت.

  ويحسن أن تسير المقالة على هدى العناصر اآلتية:  

  أدب الرحالت بين االحتكاك واالستقالل.  -أ

  أدب الرحالت العربي في نيجيريا.  -ب

  صاحب "الرحلة" في سطور.  -ج

  األدبية. قصة "الرحلة" وأبعادها  -د

  وهللا ولي التوفيق والسداد.

  أدب الرحالت بين االحتكاك واالستقالل

يا مرنا   ص ف المظاهر الطبيعية  1يعدّ أدب الرحالت قالبا قص يص
ية المحيطة برحالت معيّنة قام بها  ياس اع الس والظروف االجتماعية واألوض

  األديب في زمن وإلى مكان معينين.

ا على هذا التعريف، ف   يس ال يخفى ما في هذا الفن من االحتكاك وتأس
بع  ب العلمية والفنية، فيش بعلوم الجغرافيا واالجتماع والجمال، ومن ثم يكتس

  العواطف ويغذي العقول على حد السواء.

لة بين الرحالت يرة الذاتية، التي هي ثاني  وتتوثق كذلك الص والس
ية ا 2نوعي أدب الترجمة، خص لتي مّر بها وتعد تعبيرا فنيا عن تجارب الش

األديب، والشعور الفردي الذي أحّس به في حياته، يقدّمها في قالب قصصي 
  4ويعرضها بكل صدق وأمانة. 3ممتع،

ويتّضح مما سبق مدى التداخل والتشابه بين األدبين القصصيين، إذ   
األديب الذي يصف لنا رحلته، يسجل لنا في آن واحد تراجم حياته ومالمح 

لكن النظرة الثاقبة تجعلنا ندرك مواطن الفرق بينهما. تجاربه الذاتية، و
فالسيرة الذاتية تصّور التجارب المتنوعة التي مّر بها األديب عبر فترة 
قصيرة من الزمن وقد تستغرق معظم عمر األديب بما فيه الطفولة وما يليها 

ا، من مراحل النمو، وتجّسد ما البس ذلك من األحوال البيئية والثقافية وغيره
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بينما ال يخرج أدب الرحالت عن تصوير رحلة أو رحالت قام بها األديب 
  وما ينطوي تحت ذلك من التجارب والمواقف والمشاهد. 

ة الرحلة  -ومن مواطن االتفاق كذلك، أن كال العملين    غالبا   -وخاص
  ما يكون من إبداعات صاحبه.

  أدب الرحالت العربي في نيجيريا.  -ب

لونا جديدا ونهضة فنية في المسرح األدبي في  كان أدب الرحالت  
أواخر األربعينيات من القرن العشرين في نيجيريا، تمخض من األسفار 
العلمية والدينية والتربوية التي قام بها العلماء إلى الشرق العربي وشمال 

وليبيا والسودان والقدس،  5أفريقيا أمثال الحجاز والعراق ومصر وتونس
الكتّاب العرب في أعمالهم، أمثال أحمد بن أبي يعقوب اقتفاء بصنائع 

م) في كتابه "البلدان"، وأبي القاسم محمد بن 897هـ/ 284اليعقوبي (ت 
م) في كتابه "صورة األرض"، وأبي عبد هللا 977هـ/ 367حوقل (ت 

م) في كتابه "أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم"، 999هـ/ 390المقدسي (ت 
هللا محمد بن إبراهيم الطنجي المعروف بابن بطوطة (ت  وأشهرهم أبو عبد

م) في كتابه "تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب 1368هـ/ 770
األسفار"، والذي جمعه خالل جوالته في أقطار عديدة بما فيها غرب أفريقيا 

. ومن كتاب الرحالت في العصر الحديث، محمد 6لمدة ال تقل عن ربع قرن
ف أقطار آسيا وأمريكيتين وإستراليا وأفريقيا، وألّف إثر ذلك ثابت الذي طا

كتابه "جولة في ربوع أفريقيا بين مصر ورأس الرجاء الصالح"، المطبوع 
  .7م1933بمصر، سنة 

وفي نيجيريا ظهر أدب الرحالت العربي بقسميه الشعري أوال ثم   
ر جنيد بن محمد النثري ثانيا، كل ذلك على يد العمالق األدبي، العالمة الوزي

، الذي ترك ما ال يقّل عن سبع مخطوطات 8م)1997هـ/1417البخاري، (ت 
  في أدب الرحلة العربي النيجيري منها:

  رحلة إلى أغدس.  -1

  تفريج النفس بذكر زيارة العراق والقدس.  -2

  إتحاف الحاضر بمرائي المسافر.  -3

  .9الرحلة الفاخرة إلى ليبيا والسودان والقاهرة  -4

ومن تحفه في مجال أدب الرحلة، قصيدته المشهورة في وصف الطائرة     
  مطلعها:
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  10خرجنا بعون هللا في غلس إلى الـ ** مطار وكنّا كالطيور البواكــر  

  وأخرى افتتحها بقوله:

  11يامن يصـعّد أنفاسـا بأنفاس ** شوقا بخرطوم ذات الورد واآلس

ا اللون من األدب أثناء سفره م، طعّم العالمة اإللوري هذ1951هـ1381وفي
  إلى مصر للمرة الثانية بقصيدة نقتطف منها األبيات التالية:

  أيا ذاهباً أرض نيجيريـا أبلـغن ** سـالمي إلى أصـحابها متراضيـا

  وقل لهمو أنّي  أعـود  إليهـمو ** إذا عسعس الليل ترى الصبح آتيا

  ـــال كان  نـاويــــاويوم تركت األهل يوم مـكدّر ** ولكّن قلبي للعـ

  وصلنا إلى  الخرطوم بعـد مشقّة ** نحاول إذنا عند من كان ناهيـا

  إلى أن أجزنا أرض ودان كلّها ** وصرنا إلى الشالل نطوي الفيافيا

  وها أنا هذا اليوم في  مـصر بالهنا ** وكان ابن بمبوال معي سعد تاليا

  12)12(فينا  الخنا والمخازياعـسى هللا  ينجينـا إلى مستقّرنا ** بخير ويك

وتوجد نماذج رائعة ألدب الرحلة في تراث كل من الشيوخ محمد 
 ناصر كبرا، وأبوبكر أبارغدوما، ويوسف لوكوجا. 

ب، بل أبدع فيها عدد  ر اإلبداع في الرحلة على الكبار فحس ولم يقتص
 ا أشعارا، منها قصيدتا إسحاق أيوب ببأويي، واألخ موسىشأومن الشبان أن

فهما الرحلة العلمية التي قاما بها إلى قرية اللغة  ي، في وص لمان الفارس س
نة  يا، س غاال، نيجير ية إن جامعة 2001العرب قة زمالئهم، طالب  م في رف

الفة  يدة العالمة الوزير جنيد الس ا قص حاق أيوب معارض إلورن، يقول إس
  الذكر بقوله:

  أرض النياجر خرجنا بعـون هللا من كوار إلى** بـالد  شمال شرق

  خرجنا بضيق الصـدر حقا فإننا**تركنا جوار األهـل  وقت السوافر

  عبرنـا طريق البّر سبـع والية ** بيومين لمـا عين بـل في الهـواجر

  وصلنا بإنغـاال  بـعيد متـاعب ** تضّهـد  ظـهران ألـوف البعـــائر
  نزلنا جوار الدور والحشرات والـ ** 

  13مناصرعقارب والحيات هل من 

 يقول الفارسي:
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  إن البنان أبت كتـابة مـا رأت ** عيناي ذا في الرحـلة  الغّراء

  اسمع أقـّص مالمـح  األبصـار** لك يا أخي أكـفيــــك باألنباء

  نمضي على ظـهر التراب مجللـ ** ين بصنع مولى الخلق رّب ثناء

  14اءبشرى لنـا لو ما  شعرت  بشأننا ** يوم النزول  بكعبة األدب

وفيما أبدعه األدباء من النثر في أدب الرحالت يالحظ أن للعالمة 
ات رائدة حسب ما سبق ذكره في تراثه، وتبعه في ذلك الوزير جنيد مؤلف

أمثال الشيخ محمد ميماسا اإللوري بمخطوطاته "فتح الخالّق في الرحلة إلى 
مصر والحجاز والعراق" المكتوب سنة 1976م/ 1397هـ15، ثم نجل الوزير 

هـ بكتابه "نزهة المغترب من قرى 1424م/ 2003األستاذ ثمبو سنة 
هـ، 1427م/2006المغرب"، ثم السيد مرتضى الحقيقي بكتابه "السنة" سنة 

والدكتور مشهود محمود محمد جمبا الذي كتب في الرحلة مؤلفات عدة منها: 
"من إلورن إلى تمبكتو" وخالصة األخبار في زيارة والية أدرار 

على التوالي،ثم صاحبنا العسلي بكتاب  2015/1436هـ و1430م/2009
"الرحلة" الذي هو قيد البحث، ثم "القلم األخضر في زيارة األزهر" إلسحاق 
 أيوب ببأويي. وينّوه أن للبروفيسور جمبا أعماال أخرى قيمة في هذا الميدان.

  صاحب قصة "الرحلة" 
لي، فهو   احب "الرحلة" الكاتب العس يخ عبد  أما ص األخ علي بن الش

القادر بن الشيخ عبد الحي بن الشيخ بوصيري بن الشيخ بدر الدين بن الشيخ 
الح البرنوي اإللوري ة 16ص احب المدرس يري كان ص ، فجدّه األكبر بوص

رين الميالدي، وتلقى بها  ية بإلورن، أوائل القرن العش البيانية والعروض
  .17آنذاك صفوة علماء بالد يوربا علومهم اللسانية

نة    لي س يد 1980ولد األخ العس رة  الس م بإلورن، ويكبره في األس
عد  مة، واإلخوة س تاذ عبد الحي الداعية الكبير بأبوجا العاص ى، واألس عيس

)KALE وعبد الفتاح، كما يصغره اإلخوة نور الدين،وقدرة، ورأفة أبناء ،(
  الشيخ عبد القادر العسلي.

ته العلمية وذلك بقراء   يخ عبد بدأ حيا ة القرآن الكريم في كّتاب الش
هاتين اإلعدادية والتوجيهية  ل على الش الرحيم بن عبد الملك أَونِدَي، وحص

نتي  ة دار العلوم إلورن، بين س ل على 1999-1992بمدرس م، كما حص
المية  ات األدبية بالجامعة اإلس انس في اللغة العربية والدراس اي  –ليس  –س
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نة  ية م 2003جمهورية النيجر س مة الوطن مارس الخد جدا،  قدير جيد  بت
م، ثم 2004-2003بالمدرسة الثانوية العربية بأوغوولوو، والية كوغي سنة 

 -، والدكتوراه بجامعة عثمان طن فوديو2011نال الماجستير بجامعة جوس 
  م.2015صكتو، 

كان األخ العسلي وما زال يسلك سبل ربّه ذلال، يخرج من فيه شراب   
فاء لطالب كلّ علم وأدب مختل الح عالم   فا فنونه، فيه ش يخ ص من مركز الش

مس الدين، إلورن  المي، بالط أمير إلورن، وكلية ش م، 2005-2004اإلس
المية بجوس، وكلية أحمد العربي للتربية  ة البيان الثانوية اإلس ومدرس
م العربية، جامعة  اعد بقس تاذ مس المية، جوس، وهو اآلن أس العربية واإلس

  ي، دماتر.والية يوب

ب األكاديمية واإلدارية، يذكر منها    لي العديد من المناص تولى العس
كرتير لهيئة األ بيل المثال ال الحصر، س المي، إلورن، سنة دعلى س ب اإلس

، ونائب العميد األكاديمي بمدرسة البيان، ومنسق البرنامج 18م2004-2006
ئول  ة البيان كذلك، ومس م الخاص لتعليم العربية بمدرس االمتحان بقس

م العربية، جامعة والية  تابعة لقس العربية، ومدير التحرير لمجلة النور ال
  يوبي.

سلوك، وقد مّن هللا تعالى على العسلي بدماثة في الخلق، واستقامة في ال
ع هللا وإبداع فني مبكر، فكتاب "الرحلة" دليل ناطق بعبقريته وتفوقه، نف

سبيل رفع  ره، لمواصلة الحركة والجهاد فيبعلمه البالد والعباد وأمدّ في عم
 راية األدب اإلسالمي وازدهاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

  قصة "الرحلة" وأبعادها األدبية
ية من "رحل" المفتوح العين،    ل مة اتخذت مادتها األص فالرحلة كل

ّم الراء تعني القوة والجودة  رحل فالن وارتحل وترّحل بمعنى، فالرحلة بض
الوجه الذي تأخذ فيه وتريده، وقد يأتي بمعنى االنتقال أو االرتحال، وفي أو 

ر الراء قال تعالى: "إيالفهم  19هذا المعنى األخير ورد لفظ "الرحلة" بكس
يف" [قريش: تاء والص ]، وقد يقال بعير ذو ُرحلة وِرحلة إذا 2-1رحلة الش

افر ، وقد يطلق لفظ الرحلة ويعني به قص20كان قويا على أن يرحل ة المس
  .22، أو يراد به كتاب يصف فيه الرحالة ما رأى21عما جرى له في سفره

مه،    ومن هذين المعنيين المعجميين األخيرين، أخذ كتاب "الرحلة" اس
لي منذ نعومة أظفاره، إلى  ألنّه عبارة عن رحلة ثقافية ارتحلها الكاتب العس

فره إلى خارج الوطن أن بلغ مبلغا من الوعي والنضوج، وذلك قبيل وأثناء س
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ساي، النيجر، رسم لنا  ليواصل بناء شخصيته العلمية بالجامعة اإلسالمية، 
ة، وظروفه العامة يمثله بطل  اعره الخاص ذلك كّل ما جّل وقّل من مش

  "يحيى" ولسان حاله يقول:

  نوائب الدهـر  أدبــتني ** وإنمـا يـوعـظ اللبيــــب
  منهـما نـصيب ما مّر بـأس وال نحيس ** إال ولـى

  قد ذقت حلوا وذقت مّرا** كذاك عيش الفتى ضروب

يقع "الرحلة" في ستين صفحة، مستهالّ بصفحة العنوان ثم المعلومات   
فحات،  فحة اإلهداء ثم التقديم في أربع ص الالزمة ألي كتاب فني، تليها ص

  ويعقبها ترجمة الكاتب في الصفحتين األخيرتين.

فر القراءة النقدية و   نه وتس هذا الكتاب عن مكا يف ل تابع الحص الت
السامي في المسرح األدبي العربي النيجيري، وذلك لما احتوي عليه الكتاب 
اء  تقص من األبعاد القيمة والمثل النبيلة مما يبرهن على فنيته، وفيما يلي اس
تفيد القراء الكرام من هذا العمل  ى أن يس هذه األبعاد واحدا تلو آخر، عس

  اء العلمي:األدبي والعط

نا   -1   لي من النشء المبتلين بالء حس البعد التاريخي: يعتبر الكاتب العس
دامى، اء الق ائق للعلم اب ف دهش للعلم وإعج ا  في ولوع م د إلى ذاكرتن ويعي

ه بمعاناة ما  ة عندما يعزي نفس ذكرياتهم الممتعة وتاريخهم المجيد، وخاص
معه يقول: "أ بيل العلم فاس ظنّك تتذّكر أن ذلك األديب  تكبّده األعالم في س

بق أن وقف موقفا حرجا كهذا، وعايش  هير الدكتور محمد مندور قد س الش
ية" ، ثم قال: "ويتمثل أمامك ما تكبّده العالمة اإللوري أيام 23مثل هذه القض

  .24أخذه في نيجيريا وحين نوى الظعن إلى مصر بلد النيل

دامى،    لي لألعالم الق ك، ذكر العس ال الجمحي وعلى غرار ذل أمث
  واآلمدي، والقاضي الجرجاني، والجاحظ، واإلمام عبد القاهر الجرجاني.

يلة   -2 البعد التربوي/ الثقافي: فالرحلة التي اتخذ منها الكتاب عنوانه، وس
بيل إلى تكميل بناء  ها، بل هي س تربوية ناجحة وقديمة قدم التربية نفس

اك ال ا من االحتك ا فيه ة، لم امل ة المتك ي خص اءات الش افي خالل اللق ثق
احبة ، يقول العالمة ابن خلدون: "فالرحلة ال بدّ منها في طلب العلم 25والمص

  .26الكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال"

ذ فرص الربط    ا تتيح للتالمي ة، أنه ا الرحل ائف التي تؤديه ومن الوظ
  ، يقول أحدهم:27الحياةبين ما يدرسونه وبين التطبيقات العملية لها في 
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  رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا** وزينة المرء في الدنيا األحاديث

  ال يطلبالعلم إال بـازل ذكـــر** وليسيبغضـه إال المخانيـــــث
  28ال تعجبّن بمال، سـوفتتركه ** فإنما هذه الـدنيا مواريـــــث

لي بهذا المبدإ التربوي العظيم   ّجل ولعّل اقتناع الكاتب العس ، جعله يس
كال مغايرا  عزيمته القوية للرحلة العلمية بقوله: "إن حالة يحيى أخذت ش
لة الدرب،  ديدة، وعزيمته القوية، وأمنيته الحادّة في مواص يعكس رغبته الش
واعتزال مسقط رأسه، والسير في أرض هللا الواسعة لتحصيل العلم، وكثيرا 

  ما يتمثل أمامه قول الشاعر الحكيم: 

  29عال حدّثتني وهي صادقة ** فيما تحدّث أّن العز في النقل"إن ال

البعد الحضاري: استطاع الكاتب أن يطلعنا على بعض معالم الحضارة  -3
المتمثلة في البلدان التي مّر بها، ووقف عند مشاهدها المعمارية وأخبارها 

بناها التاريخية، يقول العسلي في وصف صكوتو: "تلك المدينة العريقة التي 
الشيخ عثمان بن فودي، وشيّدها هو وأعوانه من اإلخوة والبنين، والجماعة 
المجاهدين بالعلم والتقوى والصالح، وسادوا رعيتهم شاعرين بالمسؤولية كل 
الشعور، لكن إلحاد المستعمرين المدّمرين أبى، إالّ أن تمّس أيديهم العابثة هذا 

  .30المجد التليد"

لي يحيط تطرد العس اي بالنيجر بقوله: "هكذا نزلوا ثم اس نا علما بجغرافية س
ساي المقدسة، تلك البادية التي مّرت عليها عهود ولم تغيّر شيئا من معالمها 
ة راقية إال  س ري، وال مؤس نع عص اي إال النهر، وما فيها مص وما وراء س
الجامعة، وال دائرة حكومية ذات شأن، ومع ذلك فإنها تمتاز باألمن وإن قلّت 

ض م ع ألرز وب ح إال ل ل م تص ا، ول ه ي ت أراض دب ا، وأج وارده
  .31المزروعات..."

البعد اإلصالحي: أسفر الكتاب عن مالمح اإلصالح ضالة األوساط -4
العلمية والجامعية المنشودة، األمر الذي أدّى إلى التخلف الحضاري 

واالنحراف الخلقي في مجتمعاتنا اليوم32، ولعّل تحلّي األستاذ البالغي للقيم 
والمثل اإلنسانية في سبيل إعداد النشء مما يسترعي انتباه الكاتب العسلي 

فوصف لنا ذلك بإسهاب حيث يقول: "..لوال أن شجعهم األستاذ البالغي 
خالل زيارته التفقدية ألحوال الرعية، وقّوي عزمهم، وأزال ما يعتريهم من 

ا، ذهب به عن الضعف، وأقلع بذور التواني عنهم حين حدّثهم حديثا شافي
يحيى وأقرانه الخوف، وصنعت أقواله فيهم صنع الرقية.."33، واستمع إلى 
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العسلي أيضا بعبارة أفصح وأدق:"وظّل األستاذ البالغي يتوسم فيهم الخير، 
 ويعاهدهم بالنصيحة، ويجود عليه بيمينه ويتابع سيرهم"34.

مدى تص -5 لة" على  قارئ "الرح يّطلع  ّنه س ماعي: إ عد االجت ويره الب
اي المية س امن االجتماعي، الذي قام به طلبة الجامعة اإلس بالنيجر،  -للتض

اي،  تأجروا غرفة واحدة بس وذلك في حالة اإليعاز والحاجة، حيث اس
ردين من قبل نظام الجامعة الذي يمنع  ليتمكنوامن إيواء إخوانهم الطلبة المش

كن الطالبي، وظلوا يتبادلون كين غير الممنوحين في الس اعر  تس المش
يبهم من المنحة معهم مون نص امن 35واآلراء ويتقاس ، كما يتجلى هذا التض

االجتماعي في موقف الطلبة إبان ثورتهم على بعض لوائح الجامعة الظالمة 
ب رأيهم  - رة  –حس ث كربتهم ونص ا في تنفي دة وعون دا واح انوا ي فك

  .36قضيتهم

، بدأ التكافلهذا، ولو لم يحي كتاب الرحلة سوى فكرة التضامن وم 
 لكفى لحاجتنا الماسة إلى ذلك في هذه األيام.

عالوة على أّن صفحة اإلهداء من كتاب الرحلة، توحي إلى القراء 
الكرام منطق الوالء والمجازاة بالحسنى، التي آثرها الكاتب العسلي تجاه 
من أهدي إليهم كتابه، بعد أن حظي بالتوجيهات السديدة والعطايا الثمينة، 

ي قدّموها إليه في شيء من اإليثار والغيرية، وهي خصلة كريمة والت
  تقوم عليها المجتمعات الفاضلة في تبادل المنافع.

  

البعد السياسي اإلداري: تعدّ حالة إدارة الجامعة اإلسالمية، ساي -6
النيجر، كما صّورها لنا الرحلة، حالة يرثى لها، لما عّكر صفاء هذا الجو 

ية البغيضة واألنانية المقيتة، شأنها شأن كثير من اإلسالمي من العصب
األوساط الجامعية التي يناط بعنقها إعداد الكوادر البشرية الناجحة 

  والمواطنين الصالحين.

ت    بح أص ذه الظروف: "ف ل ه اء مث دوي في رث ة الن يقول العالم
ى والقلق، ونقطة انطالق  رح للفوض رق أكبر مس الجامعات في الغرب والش

واالضطرابات وتوزعت جميع الجامعات بين معسكرين، معسكر  للضربات
رجال اإلدارة وأسرة التعليم، ومعسكر التالميذ الشباب، والحرب قائمة على 
قدم وساق بين هذين المعسكرين، كأنها حرب بين المستعمرين والمواطنين، 

  .37وبين الظالمين والمظلومين"
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الديني من جوانب شتّى،  البعد الديني: يغلب على الرحلة، الطابع -7
فالعلم الذي تجّشم ألجله الكاتب المتاعب، عربي إسالمي، واألعالم الذين 
يمثّلون مثله األعلى، إسالميون، ثم إن دراستهكانت في مؤسسة إسالمية، 
ويجدر بالذكر أن الطلبة زمالء العسلي، لم يلجأوا في نكباتهم إال إلى هللا، 

  صيام، عدّة العباد وسالح المؤمنين.فعكفوا على تالوة القرآن وال

البعد الفني: تكمن فنية الرحلة في األسلوب الروائي السلس، والجزل  -8
الجذاب الذي استخدمه الكاتب، مع تميزه بالنظم الفني، فال األلفاظ تضيق 
ذرعا بالمعاني، وال المعاني تجحف وترمى بالسذاجة والطفيلية، فألفاظه 

معروضة عرضا يتماشى مع عناصر التشويق، أصيلة، ومعانيه نبيلة، 
فاسمعه يكني عن المسكنة والمذلة، التي يأنف منها المحاضرون السود 

بقوله: "غير أن السود كرهوا أن تقلم أظافرهم، وتترع أنيابهم، وتساموا 
  .38الذّل وهم أحياء"

ثم راجع الصفحة السابعة بعد الثالثين، حيث وظف الكاتب االستفهام  
ه البيانية الرائعة وقال: "ترى أكان ذلك نتيجة شكوى، تقدّم بها في صورت

بعض الطالب الضجرين الجزعين، أم حسدا وحقدا من المسؤولين الذين 
لهم سابق عهد بمثل هذه المحنة وذاقوا مرارتها، وآلوا أن ال يغفروا، 

وسولت لهم أنفسهم أن ال يسمحوا إال أن يذوق اآلخرون ما ذاقوا من بؤس 
س؟، أم عدالة من اإلدارة ألنّها أخذت ميثاق الطالب من قبل؟ كل ذلك وتع

 وارد ومحتمل39.
أما براقة غالف الكتاب، حيث يحمل صورة الصحراء القاحلة، 
والتي يعبرها الرحالة برواحلهم مستظلين بالجّو الخليط بزراقة السماء 

إلى ونقائها، خّط عليه عنوان الكتاب بخطالنسخ األسود، فهذا يضيف 
جمالية الكتاب التي ينشدها الفنانون، وهي ضرب من ضروب التناسق 

  .40الذييعنى به المبدع للتأثير في نفوس القراء

وجملة القول في أسلوبه أنه يتّسم بالمرونة والوضوح، خافقا في سماء الخيال، 
بالغي، مثيرا العواطف والمشاعر الجليلة، ولم ال؟! فالكاتب ربيب األستاذ ال

الكبير، خضر بالد التكرور، البروفيسور عبد  إشارة األديب الوصفيورهن 
  الباقي أغاكا.

ند الكاتب بناءها إلى    كوتو التي أس وفي الختام يالحظ الباحث أن ص
م، 1815، إنما بناها ابنه الشيخ محمد بللو أمير المؤمنين سنة 41الشيخ عثمان

ود ب رين الس اعر المحاض وير معاناة الطلبة ومش هاب، على وأن تص إس
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حساب ذكر ما أدّى بمسؤولي إدارة الجامعة إلى تغيير سياستهم عماذي قبل 
  مما يؤخذ عليه الكتاب للموضوعية والواقعية.

  الخاتمة:

ل إليه من النتائج خالل وقوفه    جل أهم ما توص يجدر بالبحث أن تس
  على كتاب "الرحلة" في النقاط التالية:

ارة التجربة  -  التي مّر بها الكاتب عبر رحلته، أن "الرحلة" تعد عص
 وتصويرا صادقا ألحداثها.

ها فكرته  -  تقى من نه يتميز بثراء محتواه، إذ تعددت المنابع التي اس أ
سية  سفرت عن أبعاد أدبية وثقافية واجتماعية وسيا وأحداثه، ومن ثم أ
فافية حس الكاتب الدقيق ومالحظته  دق وش ودينية، وهي تحاكي بص

 الواعية.
رين المولعين  أنه يمثّل -  لوب الكتابة لدى جيل القرن الحادي والعش أس

رد  تها وثرائها في آليات الس الس ناقتها وس بالفنون النثرية في أ
  والتشويق، والعسلي أحد أولئك الكتاب الشبان.
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  ملخص البحث

الدكتور محمد ثاني  تسعى هذه المقالة المعنونة بــــــــ " العاطفة في رثاء
، عرض ودراسة أدبية". وتركز الدراسة  عمر موسى للشيخ جعفر محمود آدم

على إبراز ظواهر عاطفية في القصيدة، فبالعاطفة يتميز النص األدبي ويعتبر 
مرآة تعكس ما يجيش بصدر المبدع من مشاعر وأحاسيس، وما يحول في 

اذ أحمد شايب في كتابه أصول ذهنه من انفعاالت وأفكار،فهي كما يقول األست
النقد األدبي "هي أهم العناصر وأقواها تأثيرا في سائرها إذ خلقت الخيال 

.فهي 1وضاعفت صوره ثم أحيت الحقائق وزادت روعتها ووضوحها"
اإلحساس الدافع في قلب األديب من جراء تفاعل العالم الخارجي مع نفسيته 

أو غضبا، حبا أو كرها، فبالعاطفة يعبر سلباً وإيجابا، قبوال أو رفضا، سرورا 
األديب عن شعوره وأحاسيسه التي ينقلها إلى القارئ أو السامع ليشاركه في 

  2انفعاالته النفسية

  

Abstract: 

This is a literary analytical study of emotional approaches on an 
elegy poem written on Sheikh Ja’afar Mahmud Adam by Dr Sani 
Umar tittled “Elegy poem of Aby Salim”. The researcher analysed 
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the poem with particular emphases on an emotional approaches on 
the poem. The researcher started by giving background information 
about the life of the Sheik Sani Umar,. He then followed with a 
general overview of the poetry works of the Sheikh; giving an 
account of different emotional aspect of the poem.  
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  مقدمة:

الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا، محمد بن عبد هللا، وعلى           
آله وصحبه.وبعد: فلألدب العربي المتكون من الشعر والنثر شأن كبير عند 
العلماء النيجيريين منذ زمن بعيد، ويعد الشيخ الدكتور محمد ثاني عمر ممن 

  قرضوا الشعر وأحسنوا فيه تعبيرا عن شعوره.

تحاول هذه المقالة التعرف على الشاعر وآثاره العلمية، ثم الوقوف        
على بعض إنتاجاته وإسهاماته العلمية واألدبية، والتي منها هذه   

القصيدة المعنونة بــــــ "مرثية أبي سالم" وهي إحدى قصائده  التي تستحق 
ر عن العناية من قبل الدارسين والباحثين لما فيها من شحنات عاطفية تعب

طفة التي تتميز حزنه ووفائه لصاحبه وزميله، بغية تسليط الضوء على العا
  بها القصيدة.

  المدخل:

إن الرثاء في اللغة مشتق من الفعل "رثى" يقال رثى الميت رثيا ورثاء ورثاية 
ومرثاة ومرثية بمعنى بكاه بعد موته وعدّد محاسنه، ورثى له بمعنى رحمه 

فالرثاء في أصله اللغوي يدل على التوجع  1ورق له والرثاية النواحة.
واإلشفاق، وأخذ مدلول الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية وهو من أروع فنون 

  الشعر وأرقها، وأكثرها قربا إلى الملتقي.

والرثاء عند عرب البادية كان بتشييع الميت حث يمشي األقارب خلف    
  3الجنازة حفاة، وتحلق النساء شعورهن  ويلطخن رؤوسهن بالرماد.

  معنى الرثاء في االصطالح:

أما الرثاء  في  االصطالح؛ فهو: تأبين الميت وذكر محاسنه وفضائل أخالقه  
سى وحسرة وفزعا، ويرتكز الرثاء وتصوير ما يترك فقده من أثر في القلوب أ

على العاطفة بل يمكن القول أنه أصفى أنواع الشعر العاطفي وأكثرها اتساقا 
  مع النفس االنسانية. 

ويمكن القول بأنه  الشعر الذي يعبر فيها الشاعر عن الحزن واللوعة التي  
تنتابه لغياب عزيز فجع بفقده بتعداد مناقبه واإلشادة بمآثره والتوجع عليه، 
وتردد في الرثاء صولة الموت وسلطان الفناء ويتضمن أبياتا تدعو إلى 

  .4االعتبار والزهد

  رثاء،ماذكره هديل عبد الجابر إذ يقول :ولعل  من أوجه تعريف لمفهوم ال    
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" يُعتَبَُر الّرثاء من أفضل أنواعِ الّشعر وأكثِرها أهميّة، ويكون بذكِر     
محاِسِن الميّت وِخصاِلِه الحسنة، والّطيّبة، والّشجاعة، والكرم، والِحكمة 
ا وغيِرها من الّصفات الحسنة، من خالِل بناِء القصائد األدبيّة، فيَِصُف فيه

الّشاِعُر َمْوَت شخٍص عزيٍز عليِه بالفاِجعة، ويُعّزي نفَسهُ وأقاِربَهُ من خالل 
الّشعر، وهذا النّوع من أنواع الّشعر فيه صدٌق بالمشاِعر، وحرارةٌ بالتّعبير 
عن اإلحساس، ودقّةٌ في الوصف والتّصوير، لما فيه من وصٍف لأللم الّذي 

  5عليِه".يشعُر بِه َمن فَقَدَ شخصاً عزيزاً 

إن هذا الغرض له جذور تمنذ العصر الجاهلي، ويعتبر من أغنى األغراض    
الشعرية الغنائية، وأكثرها انتشارا وألصقها بالنفس البشرية على اإلطالق، 
هذا وقد عرف أدباء نيجيريا عامة هذا الفن، وتفننوا فيه وأتقنوه ثم نظموا 

مرارة الموت وخدعة قصائدهم ومقطوعاتهم على خالصة تجاربهم في 
الحياة، فندبوا موتاهم وعزوهم، فكان لنا إرثا وافرا في هذا الباب مبثوثا في 
ثنايا مخطوطاتهم الشعرية، وكانت مراثيهم تتجه نحو البكاء على الميت، 
ووصفه بالورع والقناعة والكرم، والتقوى والزهد في الجاه والمال، وما إلى 

  6ذلك من األخالق الحميدة.

 التعريف بالشاعر:

هو الشيخ الجليل، والمفسر النحرير، والداعية المشهور، الدكتور          
 م، في حارة ريجير ليمو 1970محمد ثاني عمر موسى. ولد عام 

)RIJIYAR LEMO(.7بوالية كنو نيجيريا  

بدأ دراسته مبكرا، وشمر في طلب العلوم اإلسالمية والعربية  عن ساق      
لبه همة عالية ، حتى حصل على الشهادة الثانوية بتقدير ممتاز، الجد تعمر ق

م، 1989من كلية معلمي اللغة العربية بوالية كنو نيجيريا، وذلك في عام 
وبعد ذلك أسعفه الحظ فحصل على القبول بالجامعة اإلسالمية بالمدينة 

 م، والتحق فيها بكلية الحديث، فحصل1990ه الموافق 1411المنورة في عام 
على شهادة الليسانس في الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية بتقدير ممتاز 

ه، واصل الشيخ دراسته في نفس الجامعة وحصل على 1415وذلك في عام 
ه، ثم على شهادة 1420شهادة الماجستير في علوم الحديث بتقدير ممتاز عام 

ول في عام الدكتوراه في علوم الحديث بدرجة الممتاز مع مرتبة الشرف األ
  8ه1426
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وبعد أن نال الشيخ حظه الوافر من العلوم اإلسالمية والشرعية، رجع إلى 
بلده نيجيريا ليفيد أمته بما جنى من ثمار العلم في األرض المقدسة، فعمل 

كنو، وعين مديرا لمركز (DORAYI)إماماً وخطيبا في جامع حي طوريي 
لمركز اإلمام البخاري لألبحاث الشيخ جعفر محمود آدم العلمي بكنو، ومديرا  

والترجمة بكانو نيجيريا، ثم وظف محاضرا في جامعة عمر موسى، بوالية 
كتسينا نيجيريا، وهو اآلن محاضر في قسم الدراسات اإلسالمية، بجامعة 

  بايروكنو.

  آثاره العلمية:

  كتب الدكتور مجموعة من اآلثار العلمية وجلها مخطوطات، فمن مؤلفاته:

 مة سيرة ودروس وعبر .نبي الرح - 
 تمام التوفيق في سيرة الصديق. - 
بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى أهل  - 

 العراق.
 أيّامي مع داعية الجيل ومفسر التنزيل الشيخ جعفر محمود آدم. - 
 مخطوط. -كتب أحاديث األحكام عند علماء الشافعية جمع ودراسة - 

  ومن مقاالته المنشورة: 

عة في نيجيريا النشأة والوسائل ( مجلة قراءات إفريقية، الرياض. الشي - 
 ه.1431العدد الرابع) 

التي تنشر بلغة  –تاريخ الصحابة ( سلسلة مقاالت في جريدة القلم  - 
 م وغيرهما.1988-1987هوسا )

  ومن الندوات العلمية التي شارك فيها الدكتور ثاني عمر موسى:

حت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية ندوة السنة والسيرة النبوية، ت - 
بالمملكة العربية السعودية، شارك فيها ببحث عنوانه: " المشاركة 

 اإلعالمية: أهميتها وضوابطها"
ذو  5-3مؤتمر رحمة للعالمين صلى هللا عليه وسلم، الذي انعقد من  - 

م، تحت إشراف جامعة 2007نوفمبر  15-13ه الموافق 1428القعدة 
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بالسودان، شارك فيها ببحث عنوانه: "منزلة النبي صلى الخرطوم 
 هللا عليه وسلم عند أصحابه وأمته"

  ومن أعماله في الترجمة:  

عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد صالح العثيمين: ترجمه إلى  - 
 ه.1414لغة هوسا ، وطبع بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، 

لكريم بلغة الهوسا للشيخ أبوبكر مراجعة ترجمة معاني القرآن ا - 
 ه.1415محمود جومي (بالمشاركة) 

مراجعة المواد العلمية بلغة الهوسا في موقع اإلنترنيت لمجمع الملك  - 
 فهد بن عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف.

ومن شهادات التقدير التي حصل عليها الدكتور محمد ثاني عمر: جائزة 
ه. 1421فيق العلمي، (مجال دراسات ماجستير) المدينة المنورة للنبوغ والتو

وجائزة الحائز على المستوى األول في المسابقات الثقافية بالجامعة اإلسالمية 
   9ه وغيرهما.1414بالمدينة النبوية، 

  

  

  تعريف العاطفة:

عاطفة الشاعر صادقة، هذه الجملة تظهر في مناهج التعليم العام، وتعني    
أّن الحالة التي يعيشها الشاعر ظهرت في شعره، فهذه الموافقة بين الشاعر 
والشعر تعني صدق الشاعر. فالصدق في العاطفة له قواعد ظاهرة، وأخرى 

 10مقدّرة يدركها أرباب النقد في هذه المناهج.

فة قد تدّل على اسمها، مثل الحزن، والفرح، والغضب، والخجل، والعاط    
والحّب، والودّ، أو قد تدّل على مظهر، مثل االبتسام والبكاء، والضحك، 
واحمرار الوجه، ونزول الدمع، والشجاعة والكرم؛ حيث تصلح جميعها 
كموضوعٍ للشعر. وقد تكون العاطفة خاّصة بالشاعر نفسه، أو عاّمة في 

، ومن الُمستحسن أن يُحّول الشاعر عاطفته الخاّصة إلى عاّمة، حتى المجتمع
  11يشارك مشاعره مع غيره، 

  عرض نص القصيدة:

أعــلى مكانتــك اإللــــه األكــــــبـــر     فــــــانعم بطيب جــــواره 
  يـــــــاجــــعفر
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ــــــه وراع رزئت بـــالدي من فداحة مشهد    الح الصبـــــــاح بـــــــــــ
  المــــــنظر

فـــــــلئن أصبنــــا من بشاعة ماجرى   فنصيبــــــك األسمى أجـــــــــــــــلُّ 
  وأوفـــــــــر

ولـــئن أصبنــــــا في هـــــــــمام عــــــالـــــم     في الحــــــــق ال يخشـــى 
  وال يتــــقهـــــقــــــــــر

  ك مفلح   سـيظل يـــــــذكر بـــالفخــــــــــــار وينشـــرفــألنت فيما قد جرى ل

قـــــــــتلوك في بيت اإللـــــــــــه مصلّيـــــاً  تـــــتلو مــن الذكــــــــــر الحكيم 
  تُحـــــــــــــــبّر

تتلو المعـــــارج كي تقول لنا اصبروا صـبرا جميـــــال لـــــن يفــــــوت 
  جراألفـــــــ

ً تلوت من المعـــــارج مــــــــوحيــــا   بعـــــــروج ذكـــــــرك  حقّا
  والمـــــناوئ أبـــــــــــــــــــــتر

قتــــــــلوك والمحراب ضــمك ســاجداً  يــــــا حبذا مـــــــوت ينـــــــــــــــال 
  ويشـــــــــــكر

المؤمنـــــــين مصـــــــليـــــا     وقــــــــــت قتــــــــــلوا أمـــــــــير 
  الصـــبيحة قــــــــــصة تــــــتكــــــــــرر

إن األولـــــــــى قـــــتلوا أبـــــاحفٍص لهم  دور لكل جـــــــــــــريمــة ال 
  تــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــغفر

ً    أنـــــت األحـــــــــق بــــه قــــــتلوك بـــــل رفــــعوك شـــ ــأواً عـــاليا
  وأنــــت األجــــــــدر

يـــــــــــاصاحب الصوت الجهور ونغمة  تــــتلـــــــــــــو بهــــا اآليـــــــات 
  ثـــــــــــم تـــــفـّســـــر

ـــوتهم نحــــــو فـــــّسرت لالهـــــــــــين آيــــــــات الــــــــتقى    ودعــــــ
  الـــهدى فـــــــــــــــــتأثــــــروا

وأقـــمت للتوحــــــــيد صرحــــــا شـــــامخا    هــــــــذى مـــنارتـــــــــه 
  تـــــنير وتُــزهــــــــــــــــــــــــــر

ــــو وسددت للضــــالين كـــل طـريقـــــــة    فــــــتراجعــــــــــوا نحــــ
  الــــــــــزوال وحـــــــــــــيّروا
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كــم مـــــــرة أحـــــــــييت سنــــة أحمـــٍد     كـــــــادت لـــــطول الجــــــهل 
  فــــينا تُــــــــــقـــبر

ونــــشرتها بــــــين األنــــــــــام صـــراحة     حـــــتى غـــــــدت في كـــــل 
  ــــذكربــــــيت تــــ

جـــــادلت بــــــــالحـــجج الــقوية أمةً     لـــعب األثــــيُم بعقلهـــــــــا 
  واألصــــــــــــــــــــــــــغر

لمــــــــــا رأوا أال ســــــــبيل أمــــــــــامـــــــهم     قــــــتلــــوك 
  ـــــــــنبرظـــــنـــــــــــا أن يــــــــــــــزول المـــــــ

فــــــــــــــإذا بـــــــصوت الحق يعلو ثــــانيا    عكــــْس الــــذي ظــــن 
  الجـــــــــــناة ودبّــــــروا

ً  أن أقــــــــدمـــوا ال تـــــــوحشوا ال  ولقد عال صوت الشهيد مدويا
  تُــــــذعروا

ســـــــالت هذي سبــيل األنبياء وصحبهـــــم    حتى ولــــــو 
  دمــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء أنهــــــــر

سيروا على درب الصحابة واأللى    نــــــــذروا لـــــــدين هللا أن ال 
  يُـــــــــــدبـــــــــــــــــروا

واستمسكوا بــــعرى المحــــبة والتقـــــى    ودَُعـــــــــوا التّنــــــــــازع 
  خـــاذل واصبرواوالتَّ 

ً مــــن هللا  هـــــــــــذا كتــــــــاب هللا يُتــــــلى بـــــــــينكم    وحـــــــيا
  الـــــــــــــعزيز فـــــــــــــــــــأبـشروا

وُخذُوا بسنة مصطفى واستمسكوا  هــــــــــــدي الصحابة نعم هـــــــــــــذا 
  المصدر

الُح ِسالحه وبه جرى     للحق يُــــــــــنذر في الـــو غى هــــــــــــذا  الّسِ
  ويـــــــــــــــــــــُبشر

هللا أكـــــــــــــرم بــــــــــالشهادة جـــــــــــــعفراً     نعـــــــــــم 
  الكــــــــــــــريم ونــــــعم ذاك الــــــــمفخر

بـــــــكي المآثـــــــر التـــــــــــعدّ أبِكي الفضيلة والسماحة والندى   أ
  وتُحــــــــــــــــــــــــــــصر
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الجـــــــــــــــــود واإلحسان منك سجيّة      تُعطي النّوال وصــــــــــــــبح 
  وجهك مسفر

وألنـــــــــــــــت شــــــــــعلة دعـــــــــــوة سلفية    وألنــــــت دّرةُ 
  ـــــــــــــــــــقدها والجــــــــــــــوهرعــــــــ

ونثــــــــــــرت من دَُرِر البيــــــــــــان جواهراً      تــــــــــبقى على مـــــــــر 
  الــــــــدهور تُــــــــشّهــــــر

جـــــــــــــــــــــّودت آيــــــــات الكتاب تالوة     فــــــــــــإذا خطبت 
  ــــأنت مـــــــوٌج يـــــــــهدرفـــ

كـــــــــــــم طــــــالٍب للـــــــعلم نـــــال مـــراده     ممــــــــــــــا 
  نــــــــــــثرت وصــــفوه ال يُــــــــــكـــــــــــــــدر

بيرهم أوســــــــــــــــعت آفـــــــــــاق المودّة بــــــــــــينهم      فــكـــــــ
  لــــــــــصغيرهــــــم يَـــــــــْستصـــــــــــــِغر

فـــــــــــــــــــلئن بكيتك والــــــــــدمـــــــوُع غزيرة     فــــــــألنــــت 
  أولــــــــــى بــــــالفـخار وأجـــــــــــدر

فـــــــــــأنت لــــهم  مـــــــــــن لي بــــبرنو إن جــــــــــــرت عبراتُُهم ســيالً 
  زعــــــــــــــــــــــــــيٌم أكــــــــبر

آثـــــرتهــــــــم بكــــــــــــــــتاب ربــــــــــــك أمـــــــــــــة    
  رمــــــــــــضانهم طــــــــــــــــــيٌب شــــــــــذى والعــــــنبر

ــــــــاتوا كالثكالى أيـــقنوا    أن لـــــــــــــــيس والـــــــــــــــــــــــــيوم بــــ
  يــــــــــــــرجع عــــــــهدُ عـلٍم أزهــر

مــــــــــــــــــــن لي بـــبوثي نــــــــــــابهم مــــــــــا نابهم     
  ـــــــــيه تـــدبُّرفــــــــــــــــتحيّروا فـــــــــــــــــــــــاألمــــــــــــــــــــر فــ

قـــــــــــــد كـــــــــان آخـــــــر عهده بجموعهم  بـــــأقل مـــــن يــــــــــــوٍم 
  فـــــــــــــــــــــــــــــحلَّ الـــــــــمنكر

يـــــــــــــــارب فـــــارحــــــــــــــم جــعفرا وتجــاوزن    عـــــن ذنــــــــــبه 
  ـــــــا مــــــــــــــن يــــــقيل ويـــــــــــــعذريــــ

يــــــــــــــارب مــــــــــــّكن مـن عدوك وانزلــن   أقــــــــــــصى 
  العقــــــــاب عليه أنـــــت األقــــــــــدر
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ر سلّـــــــــــِط عليه مــــــــن العذاب ُصنُوفه  واهـــــــــــــتك ستــــــــــا
  الغـــــــــــيب يـــــــامن يُبــــصر

هـــــــــــــــــــذي القــوافي ال تساوي حقه  فــــهو الكريم ابـــــــــن 
  12الكــــــــــريــــــــــــــــــــــــم األَمـــــــــــَهرُ 

 التحليل األدبي للقصيدة:    

يل، ورويها حرف الراء تقع القصيدة في ستة وأربعين بيتاً، من بحر الطو   
المضمومة، وسلوك الشاعر تجاهها فيما يتعلق بالوحدة الموضوعية سلوك 
تقليدي، حيث افتتحها الشاعر بمطلع جيد يناسب موضوعها، فبمجرد 
االستماع إلى المطلع يدرك السامع أن موضوعها الرثاء، وهذا ما يسمى 

لية شاحبة توحي بما يريد ببراعة االستهالل،  ويمثل مطلع القصيدة حالة انفعا
الشاعر أن يعبر عنه في ألفاظ جزلة جذابة، فابتعد عن المطالع الغزلية التي 

  ال تناسب موضوع الرثاء، وذلك حين يقول:

  أعلى مكانتك اإللــه األكـــــــــــــــــبر         فانعم بطيب جواره ياجعفر

  به وراع المنظـــررزئت بالدي من فداحة مشهد        الح الصبــــاح 

فالعاطفة في القصيدة هي عاطفة تحسر وتهيب لرهبة الموت وحزن عميق 
صادق، من المعلوم أن تأثير قصيدة الرثاء في المتلقي يتطلب مصداقية تفاعل 
شاعرها وأن تكون نابعة من قريحة شاعرة بالموقف متأثرة بالفعل ال 

التي قضت بحياة زميله  متصنعة، من أجل ذلك أخذ الشاعر في ذكر األحداث
وخليله يصورها بمشاعر حساسة، فنسمعه  يعبر عن جرحه وحزنه، فجاءت  

  مضامين القصيدة مبكية، خاصة عندما يحس بآالم فراقه به. ومن ذلك قوله:

فـــــــلئن أصبنــــا من بشاعة ما جرى    فنصيبــــــك األسمى                   
  ـــــــــرأجـــــــــــــــلُّ وأوف

ولـــئن أصبنــــــا في هـــــــــمام عــــــالـــــم     في الحــــــــق                  
  اليخشـــى وال يتــــقهـــــقــــــــــر

فــألنت فيما قد جرى لك مفلح     سـيظل يـــــــذكر بـــالفخــــــــــــار 
  وينشـــر

ً      تـــــتلو مــن الذكــــــــــر قـــــــــتلوك في بيت اإللـــــــ ــــه مصلّيـــــا
  الحكيم تُحـــــــــــــــبّر

تتلو المعـــــارج كي تقول لنا اصبروا     صـبرا جميـــــال لـــــن يفــــــوت 
  األفـــــــجر
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ً تلوت من المعـــــارج مــــــــوحيــــا     بعـــــــروج ذكـــــــرك  حقّا
  والمـــــناوئ أبـــــــــــــــــــــتر

انتقل الشاعر بعد ذلك إلى ذكر مناقب الشيخ جعفر موحيا عن حزنه على 
فقدان خليله وبيان منزلة الشهادة التي نالها، إذ كان اغتياله في المسجد مصليا 

  بين يدي ربه عز وجل، وفي يوم الجمعة الذي كان عيدا للمسلمين، فقال:

ً      تـــــتلو مــن الذكــــــــــر  قـــــــــتلوك في بيت اإللـــــــــــه مصلّيـــــا
  الحكيم تُحـــــــــــــــبّر

تتلو المعـــــارج كي تقول لنا اصبروا     صـبرا جميـــــال لـــــن يفــــــوت 
  األفـــــــجر

ً تلوت من المعـــــارج مــــــــوحيــــا     بعـــــــروج ذكـــــــرك  حقّا
  والمـــــناوئ أبـــــــــــــــــــــتر

ً     يــــــاحبذا مـــــــوت  قتــــــــلوك والمحراب ضــمك ســاجدا
  ينـــــــــــــــال ويشـــــــــــكر

قتــــــــــلوا أمـــــــــير المؤمنـــــــين مصـــــــليـــــا     وقــــــــــت 
  ـبيحة قــــــــــصة تــــــتكــــــــــررالصــ

إن األولـــــــــى قـــــتلوا أبـــــاحفٍص لهم     دور لكل جـــــــــــــريمــة ال 
  تــــــُـــــــــــــــــــــــــــــــغفر

ً     أنـــــت األحـــــــــق بــــه  قــــــتلوك بـــــل رفــــعوك شـــــأواً عـــاليا
  نــــت األجــــــــدروأ

ثم انتقل الشاعر إلى ذكر الصفات الطيبة لخليلة، حيث عدد محاسنه، مثل     
ما قام به الشيخ من تعليم الناس وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدارين، 

  ويستحضر في القصيدة الجانب الديني معينا على الصبر، يقول فيها:

غمة    تــــتلـــــــــــــو بهــــا اآليـــــــات يـــــــــــاصاحب الصوت الجهر ون
  ثـــــــــــم تـــــفـّســـــر

فـــــّسرت لالهـــــــــــين آيــــــــات الــــــــتقى    ودعـــــــــوتهم نحــــــو 
  الـــهدى فـــــــــــــــــتأثــــــروا

هــــــــذى مـــنارتـــــــــه    وأقـــمت للتوحــــــــيد صرحــــــا شـــــامخا  
  تـــــنير وتُــزهــــــــــــــــــــــــــر
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وسددت للضــــالين كـــل طـريقـــــــة    فــــــتراجعــــــــــوا نحــــــــو 
  الــــــــــزوال وحـــــــــــــيّروا

دت لـــــطول الجــــــهل كــم مـــــــرة أحـــــــــييت سنــــة أحمـــٍد     كـــــــا
  فــــينا تُــــــــــقـــبر

ونــــشرتها بــــــين األنــــــــــام صـــراحة     حـــــتى غـــــــدت في كـــــل 
  بــــــيت تــــــــذكر

وأخيرا اختتم الشاعر قصيدته بالدعاء وطلب الرحمة والمغفرة لفقيده 
أن ينزل هللا عليهم بالعذاب المرحوم، كما دعا على أعداء الشيخ ب

  والعقاب،ألنهم ماصبروا على عداوتهم نحو الشيخ حتى اغتالوه بالقتل، بقوله:

يــــارب فـــــارحم جعفرا وتجــاوزن      عــن ذنــــبه يـــــــــــا من يــــــقيل 
  ويـــــــــــــعذر

  ليه أنـــــت األقدريـــارب مّكن من عدوك وانزلــن      أقصى العقــــــــاب ع

  سلِّط عليه من العذاب ُصنُوفه      واهــتك ستــــــــــار الغيب يـــــــامن يُبصر

هذي القوافي ال تساوي حقه      فهو الكريم ابـــــــــن الكــــــــــريم 
  األَمـــــــــــَهرُ 

 العاطفة في مرثية أبي سالم:

ت حزينة في شؤون الحياة والموت، إن شعر الرثاء ال يخلو من تأمال      
وقد يشمل ذلك بعض الِحَكم واإلشارات إلى موت كبار الشخصيات ممن 
غلبهم الموت بقوته وحتميته، فالفواجع في هذه الحياة كثيرة، تأتي في النفس 
والمال والولد، وفي الصديق والرفيق، وفي كل عزيز وكل غال ونفيس، 

ى فواجع فهي تفجع من حلت بهم ألنها ولهذا يصدق على المصائب كلها مسم
مصدر حزن وألم، وتأتي آالمها وأحزانها مرافقة لحدوثها، تؤجج النفس 
بالتفاعل واالنفعال واإلحساس، ويتفاعل الوسط المحيط بما حصل وهذا فيه 
المزيد من التأثر سلباً أوإيجاباً أيضاً، ويجعل هللا مع هذا كله التماسك والصبر 

على القلوب المفجوعة المكلومة، وما البوح والتعبير عن وينزل السكينة 
المشاعر بقصائد الرثاء إال من أجل التهدئة والتخفيف من هذه األحزان 
واآلالم، وهذا ما يسمى بالعاطفة التي تسيطر على نفس الشاعر فأنطقته بهذه 

… حماألبيات القوية الثائرة التي حشد فيها الظلم والدم وأنكر اإلنصاف والترا
 13ألّن العاطفة هنا سيطرْت على الشاعر فأنطقته.
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ففي هذا الصدد التطبيقي تجدر اإلشارة إلى أن عاطفة الشاعر في القصيدة      
، وعلى الرغم من أن الشاعر في حزنه يتذكر ما القاه صاحبه  عاطفة حزن،

غلبت من علّو المكانة عند هللا حيث رزقه بالشهادة، إال أن عاطفة الحزن قد 
عليه بتأججها، وكيف ال تتأجج عاطفته وقد فارق إلى األبد خليله وزميله، لقد 

  احترقت أحشاؤه فخرجت ألفاظه معبرة عن هذا االحتراق.

أعلى مكانتك اإللــه األكـــــــــــــــــبر         فانعم بطيب جواره              
  ياجعفر

الح الصبــــاح به وراع      رزئت بالدي من فداحة مشهد                
  المنظـــر

إذا أمعنا النظر في مطلع هذه القصيدة ندرك أحاسيس ما في قلب هذا الشاعر   
من الوحشة والتفجع لفقد صديقه، لذا لم يجد الفرصة كي يفتتح قصيدته بما 
تفتح به الشعراء أشعارهم من ذكر األطالل والنسيب أو الديار، بل افتتح 

، فبمجرد استماع ذلك قصيدته موحيا مايتمناه لفقيده من علو المكانة عند هللا
يدرك السامع أن موضوع القصيدة هو الرثاء مع صدق االنفعال، انظر إلى 

وراع ، لتدل  –والح  -و فداحة -الكلمات التي استعملها الشاعر مثل: رزئت
على صدق عاطفته إذ صور مصيبة موت صابه وما أصاب بالده من موته 

الح الصباح به،أي أظهر وبرز بالفادحة، وهي النازلة أو الكارثة الكبيرة 
وقت الصباح الذي كثيرا ما يأتي بنشاط وسرور، بل إن هذا الصبح جاء 

  مضطرب مخيف منظره. 

ثم يستمر في وصف المصيبة التي أصابته من فراق صاحبه، مع نوع من  
عاطفة التأسي والترحم معلنا ما يتمناه لصاحبه من الفوز بالنصيب األسمى 

ظهر صدق عاطفته فاستعمل إيقاعات جذابة التي تظهر من الرحمن، فهنا ي
أحاسيسه في هذه الكارثة، كأنه يقول فمع ما أصبنا بموتك من ضيق وبشع 
قبيح،  فإننا نحسن الظن بك بنصيب أسمى من هللا عز وجل، فأنت سيدٌ شجاع 
السخيُّ من الرجال الذي ال يتبطأ في السير على الحق، واإليقاع من أدلة 

  طفة.صدق العا

فـــــــلئن أصبنــــا من بشاعة ماجرى    فنصيبــــــك األسمى أجـــــــــــــــلُّ 
  وأوفـــــــــر
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ولـــئن أصبنــــــا في هـــــــــمام عــــــالـــــم     في الحــــــــق ال يخشـــى 
  وال يتــــقهـــــقــــــــــر

بها تؤكد صحة صدور هذا ويجب أن تتسم العاطفة بسمة الصدق التي     
العمل من شعور األديب وإحساسه الحقيقي بهذه التجربة، والشاعر وإن کان 
في لَحَظةٍ ُمؤلمةٍ وجدنفَسه بحاجة إلی أن يَتَنفّس عن زفراتها، وفي َحالة َحِرَجٍة 

الذي بلغ به أقص   تستدعي ِمنه االنطالق وراء الشُّعور واإلحساس الحزين
م يَنَس الُظروف التي عاَش فيها، إذ نراه يعلن صبره والرضى المدى،إالّ أنَّه ل

  بما قدر الرحمن:

ً      تـــــتلو مــن الذكــــــــــر  قـــــــــتلوك في بيت اإللـــــــــــه مصلّيـــــا
  الحكيم تُحـــــــــــــــبّر

يفــــــوت تتلو المعـــــارج كي تقول لنا اصبروا     صـبرا جميـــــال لـــــن 
  األفـــــــجر

ً تلوت من المعـــــارج مــــــــوحيــــا     بعـــــــروج ذكـــــــرك  حقّا
  والمـــــناوئ أبـــــــــــــــــــــتر

ً     يــــــاحبذا مـــــــوت  قتــــــــلوك والمحراب ضــمك ســاجدا
  ينـــــــــــــــال ويشـــــــــــكر

ات توحي صدق عاطفة الشاعر وحرارة الشعور وحدة فهذه األبي    
اإلحساس، فتصويره لحادثة التي قضت بحياة فقيده حاكيا ماجرى بينه وبين 
من اغتالوه إذ يصلي بالناس ويتلوا سورة المعارج التي تحث على الصبر 
صبرا جميال، ليس إال تعبير عما يختلج من صميم قلبه من المشاعر 

بيين، والوصيلة التي توصل الباحث إلى إدراك ذلك واألحاسيس نحو اإلرها
  هي تعابيره المتناثرة في األبيات.

ثم يعاوده حزنه على الفقيد فيرجع في تعداد مناقبه، ونالحظ أن تلك العاطفة    
نبيلة حكيمة، فهي من قوتها منضبطة بروح إسالمي، إذ يوحي أن منزلة فقيده 

لخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب،ألنه بمنزلة ما أصاب الخليفة الثاني من ا
اغتيل حال كونه مصليا يؤم الناس في صالة الصبح، انظر إلى هذا التعقل 

  الذي يبديه الشاعر رغم شدة إحساسه بتلك المصيبة:

قتــــــــلوك والمحراب ضــمك ســاجداً     يــــــاحبذا مـــــــوت                
  ـــــــكرينـــــــــــــــال ويشــــ

قتــــــــــلوا أمـــــــــير المؤمنـــــــين مصـــــــليـــــا     وقــــــــــت 
  الصـــبيحة قــــــــــصة تــــــتكــــــــــرر
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إن األولـــــــــى قـــــتلوا أبـــــا حفٍص لهم     دور لكل                 
  ــــــــــــــــــــــغفرجـــــــــــــريمــة ال تــــــُـــــــــ

ً     أنـــــت                  قــــــتلوك بـــــل رفــــعوك شـــــأواً عـــاليا
 األحـــــــــق بــــه وأنــــت األجــــــــدر

فالنظرة الدقيقة في هذه األبيات ترشد الباحث إلى أنها قد صدرت من         
اإلرهابيين،الذين قتلوا الشيخ فضمه قلب مفهم بعاطفة قوية جيّاشة إزاء 

المحراب ساجدا، وهذه سنة أعداء أولياء هللا منذ أن قتلوا أمير المؤمنين أبا 
حفص، فصوب الشاعر سهام الهجاء تجاههم بأن لهم نصيب كل جريمة القتل 

  مثلها.

أعرب الشاعر في القصيدة مدى حزنه وتألمه على فراق صاحبه، فأخذته    
ي الثناء عليه ثناًء فائقاً ومدحه مدحا رائعا مع صدق العاطفة تلك العاطفة ف

  ونابعا من االنفعال القوي، إذ يقول:

يـــــــــــاصاحب الصوت الجهور ونغمة    تــــتلـــــــــــــو                
  بهــــا اآليـــــــات ثـــــــــــم تـــــفـّســـــر

ـــــــــين آيــــــــات الــــــــتقى    فـــــّسرت لالهــ               
  ودعـــــــــوتهم نحــــــو الـــهدى فـــــــــــــــــتأثــــــروا

وأقـــمت للتوحــــــــيد صرحــــــا شـــــامخا     هــــــــذى                
  مـــنارتـــــــــه تـــــنير وتُــزهــــــــــــــــــــــــــر 

وسددت للضــــالين كـــل طـريقـــــــة    فــــــتراجعــــــــــوا                
  نحــــــــو الــــــــــزوال وحـــــــــــــيّروا

كــم مـــــــرة أحـــــــــييت سنــــة أحمـــٍد     كـــــــادت                
  لـــــطول الجــــــهل فــــينا تُــــــــــقـــبر

ونــــشرتها بــــــين األنــــــــــام صـــراحة     حـــــتى                
  غـــــــدت في كـــــل بــــــيت تــــــــذكر 

جـــــادلت بــــــــالحـــجج الــقوية أمةً     لـــعب األثــــيُم               
  بعقلهـــــــــا واألصــــــــــــــــــــــــــغر

  أن قال:إلى 

ً مــــن هللا  هـــــــــــذا كتــــــــاب هللا يُتــــــلى بـــــــــينكم    وحـــــــيا
  الـــــــــــــعزيز فـــــــــــــــــــأبـشروا
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وُخذُوا بسنة مصطفى واستمسكوا    هــــــــــــدي الصحابة نعم هـــــــــــــذا 
  المصدر

الُح  ِسالحه وبه جرى     للحق يُــــــــــنذر في الــــــــغى هــــــــــــذا الّسِ
  ويـــــــــــــــــــــــــــُبشر

  الخاتمة:

ً ِمن القلب الدّامي       ثاَء الَحَسن ما کان منبعثا ِمّما ال شك فيه أّن  الّرِ
وِمن َالعاطفة الصادقة، واستطاع الّراثي أن يُصّور أحزانَه ويَتنفّس عّما يُحُس 

د المصيبة کما هو يشعر به، ويضع الَمرثيَّ مکانَه في  الَصدر ِمن آالم، ويَُجّسِ
  الالئق به، ويُشِرك الناس الُحزن، ويُسيِطُر علی عواطفهم وأحاسيسهم.

ويظهر لنا من العرض السابق مدى اهتمام الشعراء وخاصة النيجيريين    
عاطفة الشاعر  بفن الرثاء، ومنهم الدكتور محمد الثاني عمر، وكيف كانت

ومدى قدرته في قرض الشعر حيث صور أحزانه بسبب فقد صاحبه بعاطفة 
صادقة توحي عما يحس به من آالم الفراق والحزن، فتحرك كيانه مما 
اضطره إلى التعبير عن مكنونات وجدانه فيقذفه على لسانه بأبيات شعرية 

  رثاًء على صاحبه.
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 ملخص البحث:

القيم الروحية هي مجموع األخالق والفضائل التي يتعارف عليها البشر في 
مجتمع معيّن وعلى ضوئها يحدّدون الحسن والقبيح من األفعال والتصرفات. 

لدراسة اكتشاف تلك القيم السامية في شعر عبد الواحد ومن ثّم حاولت هذه ا
جمعة أريبي، ولبسبب ضخامة أعماله األدبية تمّ إيثار القيم الروحية من إنتاجه 
األدبي. ويهدف هذا البحث إلى التعّرف على مالمح القيم الروحية في شعر 

ائص أَِريِبِي معتمدا على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة شعره طبقا للخص
الشعرية حتى يستطيع اإلجابة عن هذه األسئلة اآلتية: ما هي القيم الروحية 
التي ناشد بها أريبي في إنتاجه الشعري؟ وما مدى اتصاف شعره بالخصائص 
الفنية حسب رؤية األدب اإلسالمي؟  ومن النتائج: أن هذا اللون من األدب 

اليم الدين اإلسالمي وكانت متوفّر في إنتاج أريبي الفني، وأن أريبي يلتزم بتع
 النزعة الدينية طاغية في شعره اإلسالمي.

ABSTRACT 

Spiritual values are the coupled of morality and virtues that are common to 
humans in every society. And inlight of this, they usually determine the 
good and the bad of the acts. This study then attempted to discover these 
lofty values in the poetry of Abdul Wahid Jum’ah Ariyibi, and because of 
the greatness of his literary work; the spiritual values of his literary 
production were sacrificed. 
The objectives of this research are: to identify the characteristics of 
spiritual values in the poetry of Ariyibi. The study relied on descriptive 
approach in order to evaluate the work. The findings of the study were: this 
type of literature is available in the production of Ariyibi, 
most of the contents and styles adopted by the poet largely conformed to 
the Islamic literary tradition by drawing inspirations from the Qur’an, the 
Hadith and the legacy of notable Islamic Scholars; and that his work is in 
line to the technical characteristics and rules of production of the poem. 



 
 

154 
 

  

 

  

  



 
 

155 
 

 المقدمة: 

لقد كانت الروح جوهرا إنسانيا ال مثيل لها بل هي سلطان اإلنسان،        
حيث يرى بعض الشعراء أنها هي المحور الرئيس في الكائن الحي، وبها 
يفّضل اإلنسان على جميع الخالئق الموجودة في هذا الكون، وذلك لما يتحلى 

في بناء  به هذه الروح من فضائل األخالق ومحاسن السلوك ولتأثير ذلك
المجتمع البشري. وهذه الفكرة تستمد وجاهتها من مكانة الروح العالية في 
الدين اإلسالمي خاصة وفي المجتمع اإلنساني عامة؛ إذ إنها هي المعيار الذي 
يتحدد صواب األفعال واألقوال أو خطؤها. ومن ثّم، فإن هذه الورقة ستتتبع 

الروحية مستعينة بالمنهج الوصفي في شعر عبد الواحد جمعة أريبي تلك القيم 
  التحليلي. وعلى هذا، تأتي المحاور على نقاط تالية:

  تعريف مؤجز عن حياة الشاعر عبد الواحد جمعة أريبي -

  مفهوم القيم الروحية من حيث المعجمي والداللي -

  القيم الروحية في شعر عبد الواحد جمعة أريبي، حيث يتلخص في اآلتي: -

 بّته سبحانه وتعالى.معرفة هللا ومح - 1

 الخشوع والخضوع  تعالى.   - 2

 القلق.  - 3

 الدّعاء سالح المؤمن.  - 4

 االستشعار بعظمة القرآن الكريم. - 5

 االستشعار بعظمة شهر رمضان المبارك وليلة القدر  - 6

  الخاتمة. -

  تعريف موجز بالشاعر عبد الواحد جمعة أَِريبِي

يات من األبوْين الشريفْين في ولد عبد الواحد جمعة أريبي في غرة الستين      
والية الغوس. نشأ وترعرع في حضانة والدْيه حيث تلقّى القرآن الكريم 
ومبادئ الثقافة العربية والعلوم اإلسالمية من الوالد الكريم، ثم ألحقه بالمدرسة 

م، ثم التحق بمركز 1966االبتدائية للجماعة اإلسالمية في والية الغوس عام 
م، حيث نال 1974اإلسالمي أغيغي، والية الغوس سنة التعليم العربي 

م. ولم يزل الشاعر 1981إلى  1974الشهادة اإلعدادية والثانوية ما بين عام 
يواصل السير في تحصيل العلوم العربية والثقافة اإلسالمية فسافر إلى المملكة 
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العربية السعودية على المنحة الدراسية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
م حاصال 1992إلى  1984سالمية، فقضى فيها ثماني السنوات من العام اإل

على شهادتي الليسانس والماجستير في علم اللغة التطبيقي. وهو اآلن العميد 
  اإلداري في مركز التعليم العربي اإلسالمي أغيغي الجوس. 

آثاره العلمية: ألّف عدة كتب ومقاالت وقصائد نشر بعضها والبعض ما يزال 
  :                                             1خطوطا نذكر منهاعلى سبيل المثالم

  القالئد  (ديوان الشعر)  -1

  تأريخ اللغة العربية ونماذج األدب المركزي -2

  قذائف حاسمة في تفنيد ردود األقالم -3

  بردة العجم ويا مختار  -4

  أدعياء في ميدان الدعوة اإلسالمية -5

  السالم ومآثر المجاهدينعليكم  -6

  أغاريد اليوبيل الذهبي  -7

  معايير النقد األدبي والشيخ آدم عبد هللا اإللوري -8

  الشيخ آدم عبد هللا اإللوري "نظرياته التربوية واإلصالحية" -9

  وحي السباعيات   -10

عودة الوافدين في جامعات الدول العربية إلى نيجيريا تحديات  -11
  الطبع):وحلول(تحت 

  مفهوم القيم الروحية المعجمي والداللي: 

القيم جمع القيمة وقيمة الشيء... فهي كل ما قام في النفس على أنه مستقيم، 
  2وألن العرب تقول أيضا: ما لفالن قيمة، بمعنى ما له ثبات ودوام على األمر.

ها وأما في المفهوم الداللي فهي مجموع األخالق والفضائل التي يتعارف علي
الناس في مجتمع معين وعلى ضوئها يحددون الحسن والقبيح من األفعال 
والسلوك والتصرفات. هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان من مادة روح وجّمله 
بالعقل، ويّسر له سبيل العيش في هذه الحياة، وأمدّه بالتوجيهات الالزمة 

المادية من غذاء  للعناية بجميع الجوانب، وأرشده إلى وسائل تحقيق حاجاته
وكساء وتطبيب وغير ذلك، كذلك أرشده في الجانب الروحي إلى عبادة هللا 
سبحانه وتعالى باإلخالص له، وأمره بالصدق واألمانة والعدل والرحمة... 
ولم يهمل فيه جانب العقل الذي هو مناط التكليف فحثه على العلم وجعله 
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ى غذاء متوازن لمكوناته فريضة على كل مسلم، وبذلك يحصل اإلنسان عل
   3الثالثة: الجسم والروح والعقل.

والروح إذن قبضة إلهيّة علويّة مقدّسة من هللا تعالى حرة طليقة تتجاوز حدود  
الجسد، بل هي المحّرك األول للجسد، وال يعلم جوهرها إال سبحانه وتعالى 

  .4فقط

ح هللا سبحانه وبالتالي فإّن اإلنسان الذي هو قبضة من طين ونفحة من رو
وتعالى، يعيش في مجتمع قد تسوده قيم الحق والخير والعدل، وقد تستبدّ به 

  اآلفات والشرور واألهواء والمطامع،

إذ إّن روح اإلنسان تبقى مشدودة إلى عالمها وكينونتها وماهيتها، فهي تحّن 
  5دائما وتشتّق عدل هللا تعالى والمالئكة حيث ال ظلم وال حقد وال ضغينة.

انطالقا مّما سبق فإّن أبسط التّعريف للقيم الروحية هو العالقة الشعوريّة    
القلبيّة والنفسيّة با سبحانه وتعالى من خالل انفتاح إحساس اإلنسان على هللا 
تعالى بما يعيشه وال يملك التعبير عنه، أو الحركة الروحية في عالم الممارسة 

  .6العملية مع هللا سبحانه وتعالى

  القيم الروحية في شعر عبد الواحد جمعة أريبي:

ترتكز القضايا الروحية والنفسية في شعر ابن جمعة على القصائد التي     
قالها وال يتوّخى بها إال مناجاة ربّه تعالى؛ ألنّها حديث روح الشاعر إلى 
 منشئها، أو التي أجادت بها قريحته لبّث قلق وحيرة وآالم قومه وأّمته إلى هللا
تعالى رجاء أن ينفث المولى كروبهم وآالمهم، ورغبة في أن ينهض أحاسيس 
المتلقّين، أو التي قالها تقّربا إلى هللا تعالى، أو تبجيال لعظمة الشهر المبارك 
شهر رمضان، أو التي قالها لسرد وتعداد كرامة القرآن الكريم. فالقيم الروحية 

  عند ابن جمعة إذا يتلّخص في: 

 ة هللا ومحبّته سبحانه وتعالى.معرف -1

 الخشوع والخضوع  تعالى.  -2

 القلق والحيرة. -3

 الدّعاء سالح المؤمن في طلب الغفران والرضوان. -4

 عظمة القرآن الكريم.-5

 عظمة شهر رمضان المبارك وليلة القدر -6
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ه معرفة هللا ومحبّته سبحانه وتعالى: هي حركة روحية عملية مع هللا سبحان -1
وتعالى وركن أساسي على اإلنسان المسلم خاصة الشاعر اإلسالمي معرفة 
خالقه ورازقه، يعرفه بأسمائه وأفعاله وصفاته، كما يحبّه ويعتقده ويعترف له 
بأنّه تعالى واحد في السراء وواحد في الضراء، وهو فرد في العسر واليسر 

، لذلك يقول 11:"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" سورة الشورى، آية
  الشاعر:

بك هللا ربي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأت صباحي ** وليس 
  بقلبــــــــــــــــــــــــــــي سوى خالقي

تراكمت الحجــــــــــــــــــــــــــــــب بين الصدور ** ويأمل 
  جيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي جدا رازقي

و إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وآالءه وأرج
  **ألغنى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الناس بالالئق

فما المرء إالّ رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النعيم ** من هللا 
  ـــــم حجى الحاذقرغـــــــــــــــــــــ

وما الفقر إال احتياج الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ** إلى العبد 
  7يــــــــــــــــــــــــرجو ندى العائق

هذا اعتراف جميل من الشاعر ابن جمعة أريبي  تعالى أنه أصبحه على 
وسلم، وبالتالي  نعمة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى دين محمد صلى هللا عليه

إن جميع جوارئحه ال تريد أحدا إال هللا الخالق سبحانه وتعالى، وأنه يبتغي 
ويأمل في صباحه قبل خروجه من منزله اآلالء اإللهية واألرزاق الربانية 
التي تغنيه عن الناس. وفي هذا انفتح إحساس هذا الشاعر على هللا تعالى 

ه وعالقته مع ربّه سبحانه وتعالى، فأدرك سّر وجوده وحياته وأيقن عمق حبّ 
وهو إلى جانب ذلك يقصد إثارة مشاعر المتلقين للتوجه بأرواحهم إلى هللا 
سائلين منه تعالى الخيرات الدّيمومية في كل صبيحة قبل الخروج من البيوت. 
وهذه تغذية وتهذيب لألرواح والنفوس لترقى إلى العالم العلوي الذي كان 

  منزلها أوليا.

قصيدة أخرى أوضح شاعرنا علو الخالق عن كل شيء وسمّوه في ملكه،  وفي
والذي ال تبصره األبصار والعيون ولكنّه قريب من العباد، ونوره يتّسع على 
السماوات واألرض، وهو المقصد الذي يبتغيه المؤمنون، والصمد الذي يأمله 

  المحتاجون، والمطلب الذي يحتاجه الخطاؤون.
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نوب تخيــــــــــــــــــــــــــــــــفني ** إلى عفو موالي تقدّمت ربّي بالذ
  الكــــــــــــــــــــــــــــــــريم مؤّمال

ذنوبي غيض من فيوض متــــــــــــــــــــابه ** وما أنا إالّ خائف 
  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلّال

ــــــــــــــــــــــــــــــــيس لي ** سوى العفو منحى فعنَّي عفوا يا عفّو فلـ
  راعــــــــــــــــــــــني متزلزال

إلى أين أمضي والذنوب تحـــــيط بي ** ظنونا وأهواال وخوفا 
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلال

تغني باألمان  وهل تغسل األرجاس إال متابــــــــــــــــــــــةٌ ** من الرب
  مـــــــــــــــــــــــــــــــكلال

تكّسرت اآلثام مني مفرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا **فما تورث اآلثام إالّ 
  التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّال

أعمى  ومن كان أعمى في الحياة فإنّـــــــــــــــــه ** يظل إلى اآلباد
  8مكـــــــــــــــــــــــــــــــــبال

كأن الشاعر ابن جمعة في هذه المقطوعة استقى فكرته الروحية من قوله 
سبحانه وتعالى: "فال يأمن مكر هللا إال القوم الخاسرون" سورة األعراف، 

، ألنه مذنب خائف ومخطئ  ومسكين محتاج إلى عفو هللا؛ ألن عفو 99آية:
م ال ينفّض، وليقين الشاعر أّن روحه ال تسمو إلى مواله لذنوبه مواله بحر كري

فال بدّ من أن يبتغي عفو ربه تعالى، فجاء (يا عفو) أربع مرات ليقّرر أنه ال 
  يطلب من هللا تعالى إالّ عفوه الكريم الذي يأمله المسلمون المتقون. 

هللا وحبّه  الخشوع والخضوع  تعالى: ال شّك أن فيضان النفس بمعرفة -2
وعشقه يستدعي من العاشق الوله خشوعا بين يدي من يحبّه، وخضوعا 
إلرادته ومشيئته، وإقرارا بفضله وعظيم منّه، فالمحّب مطيع لمن أحّب، ساعٍ 
لمرضاته بخشوع وتقوى، وخاضع  تعالى، وإذا عاش الّشاعر هذه الحاالت 

يتنفس رضا هللا في كل لحظة التي تجعل إرادة هللا تعالى تستولي عليه وتجعله 
فال بأس أن يجري على  9من لحظات حياته مدفوعا بمعاني القداسة واإليمان

  لسانه مثل هذه األبيات:

إليك ربّي اْلتجـــــــــــــــــــــــــــــــــائي ** فوضـــــــــــــــــــــــــــت أمر 
  عالئي
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ـنوني ** وال فال تخيب ظـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل دعائي

وال يضل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالي ** وال 
  يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور رجائي

  في الليل أزجي صـــــــــالتي ** في الصـــــــــــــبح أبدي ندائي

ولى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم ** وأنت م
  وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رّب العطاء

لو حّل نحوي شـــــــــــــــــــــــــــداد ** فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
  يفّك بالئي

قوي ** وأنت سواك ربّي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  10معـــــــــــــــــــــــــطي الرخاء

انطلق الشاعر هنا بتقديم خبر المبتدأ على المبتدأ ليؤّكد أنّه ال ملجأ وال منجا 
من هللا إال إليه تعالى، يبتغي منه تعالى أال يخيب حسن ظنه به سبحانه، فكأّن 

عا وخضوعا  هناك سائال يسأله ماذا قدمت إلى هللا؟ فسرعان ما بيّن خشو
تعالى أنه يصلي بالليل والناس نيام، ويصلي بالنهار والناس شراة، وأنه يعلم 
يقينا أن هللا يسهل الشداد، ويفّك الهموم، ويعطي كثيرا، وهو على كل شئ 

  قدير.

وهذا إيمان العبد المؤمن الخاشع  تعالى الذي يعزو جميع أموره الدنياوية 
ويتوكل عليه سرا وعلنا، ألن الروح التي يحملها واألخروية إلى  وحده، 

اإلنسان المسلم روح القيم والمبادئ األخالفية التي البدّ لإلنسان أن يغذيها 
غذاءها المناسب وأن يهذّبها التهذيب الالئق حتى ال تخشى وال تخضع إال  

يل سبحانه وتعالى؛ لذلك يأتي إقرار الشاعر أن أمر هللا قدر مقدور وال تبد
ألمره هللا فهو يقر أن مع العسر يسرا، وأنه ال ينجي أحدا من البليات إال هو، 

  وال يعطي أحدا الخيرات إال ربنا سبحانه وتعالى:

مّما رزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالئي **  فما يكّف  
  دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

ــــــــــــــَطى عبادي ** وكنت أعطــــــــــــــــــــــــــــــي فكنت أُعـــــــــــــ
  إمائي

وكنت عبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا ضعيفا ** فلم 
  يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّف رجائي
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والحمد أولى سلــــــــــــــــــــــــــــــــوكا ** بالحمد 
  ـــــــــــــــــــــــــــأتي نمائييــــــــــ

فقل لمن رام ذلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ** فلســـــــــــــــــــــــــــــت 
  تدري قضائي

وهللا هادي سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلي ** في الصبــــــح أو في 
  المساء

ــــــــــــــــــــياجا ** لما فليس ينوي احتـــــــــــ
  11ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه حيائي

يبين الشاعر في هذه األبيات متّجها اتجاها روحيا أنه ال يعزه أحد كما ال يذله 
أحد إال هللا مواله الحق، وأنه على يقين بأن هللا هو مواله وهاديه، وأنه ال 

الثناء والحمد لرب العالمين، ولذلك يقول في غرار  -نت حاله مهما كا -يفوته 
      ما سبق:

رجائي أن أراك بنا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيّا ** 
  وترحـــــــــــــــــــــــــم من لدنك لنا بنيّا

وتغفر كل أخطائـــــــــــــــــــــــــــــــــي رؤوفا ** فال 
  أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عرفناه وليّا

دنوت بال عيون شاهــــــــــــــــــــــــــــــــــدات **علوت 
  وكلـــــــــــــــــــــــــــــنا نعني عليّا

وذكرك يضمد الجــــــــــــــــــــــــــــرح األليم **وإذنك يـــــــــــــــــذهب 
  طيّا األحزان

وأهدأ حين اقرأ في الكتــــــــــــــــــــــــــــاب ** بأنك 
  للضــــــــــــــــــــعاف تزيل غيّا

هدوئي أو حراكي ظّل معــــــــــــــــــنى **يفّسر من جــــــــــــــــــــزائك 
  لي قويّا

فضــــــــــــــــــلك نهاري أو بأستار الليالــــــــــــــــــــــــــــــــي **سأنشر 
  12المكنون فيّا

والّشاعر هنا أيضا يبيّن أّن هللا يغفر الذنوب جميعا وأنه أرحم الراحمين، يرى 
ويبصر كل البرايا بدون عيون، ويعلم ما تكّن في جنح الليل، وأّن ذكره في 
الليل والنهار يذهب األحزان والذكر هنا الصالة، يقول هللا تعالى:"ولذكر هللا 

، فالصالة تذهب األحزان واآلالم، كما أخبرنا 45كبر" سورة العنكبوت، آيةأ
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فالصالة  13النبي صلى هللا عليه وسلم أنه" إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة"
  تغذية روحية وتزكية نفسية وسلّم إلى حّب هللا تعالى.

  القلق: -3

شية أو أّن وأما في االصطالح فهو شعور بالخ 14القلق في اللغة هو االنزعاج.
هناك مصيبة وشيكة الوقوع أو تهديد غير معلوم المصدر مع شعور بالتوتر 
وخوف ال مبرر له من الناحية الموضوعة، وغالبا ما يتعلّق هذا الخوف 

أو هو شعور عام غامض غير سار بالتوجس والخوف  15بالمستقبل المجهول،
صة زيادة والتحفز والتوتر مصحوب عادة ببعض اإلحساسات الجسمية خا

. 16نشاط الجهاز العصبي الالإرادي يأتي في نوبات تتكّرر في نفس الفرد
فانطالقا مما سبق كان القلق مما يدفع اإلنسان إلى معرفة المجهول أو ما 
يفضي إلى معرفة هللا تعالى كما أفضى سيدنا ونبينا إبراهيم عليه الصالة 

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِ  والسالم لما قال لربّه سبحانه وتعالى:"
اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بَلَى َولَِكْن ِليَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً ِمَن الطَّْيِر 

نَّ يَأْتِينََك َسْعيًا َواْعلَْم فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى ُكّلِ َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعهُ 
َ َعِزيٌز َحِكيمٌ  َّ إّن نبّي هللا إبراهيم عليه الصالة  260" سورة البقرة، آية:أَنَّ 

والسالم يؤمن إيمانا جازما بالبعث إيمانا ال يشوبه شك وال ريب ولكّن حواره 
ن مع هللا تعالى داللة صريحة بصورة الواقع حوله، فإن خليل الرحمن آم

بالبعث إيمانا غيبيا عن طريق الوحي كغيره من األنبياء والمرسلين ولكنّه 
عليه السالم أحب مشاهدة الحادثة عينيا بعد مشاهدة القلب والعقل والروح، 
وبذلك تتم لديه جميع طرق المعرفة قلبا وعقال وتجربة وهو ما حصل فعال. 

بها. فإذا كان القلق إذا قلق خليل الرحمن أفضى إلى المعرفة من كافة جوان
يفضي إلى معرفة هللا فهو إذن أمر إيجابي، ولكن الحيرة أمر سلبي، هدامة 

   17عقيمة، وال سيما أنه يفضي ويقود إلى الضالل والهالك.

لقد أخرج الشاعر ابن جمعة أريبي القلق عن حدوده الموضوعية الواقعية      
انيته، هذه اإلنسانية التي في هوية اإلنسان حيث يهيمن القلق على ذاته وإنس

توّجه كل نشاطات الشاعر الفكرية والشعورية والعاطفية حتى لم يعرف 
المصير، وال شّك أّن كّل هذه األحاسيس تنبع من عمق التجرية التي عايشها 
الشاعر مدفوعا إلى المعرفة في شتى مجاالتها في الفكر والوجدان والعمل، 

  أراضي المسملين فتوسل با قلقا قائال:وذلك حين يشهد كثرة الكنائس في 

إْي وربي كنائس في البــــــــــــــــــــــــــــالد ** تُحِدث الرعب شدّة في 
  العباد
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إّن تجميع الناس في قـــــــــــــــــــعر دير**خدعة كشفها بطول 
  اجتــــــــــهاد

ــــــــــــــــــــراء **وجمال إنهم قد تستّروا بثـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مفّضض الصـــــــــــــطياد

حركات تبدأ بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس وربع **وفتاة بصوتها 
  الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّراد

ال  كثرت كالتراب لكن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــراها ** في افتراق لبينها
  اتـــــــــــــــحاد

زدَن سوء هذه البالد سعـــــــــــــــــــيرا **بافتراء وكذبة 
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساد

ُرّب دعوى لالزدهار خــــــــــــــــداع **ُمحزن أو مسبب 
  18للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاد 

لشعري الحضور البارز في كلمة (إي) فكأن الشاعر يالحظ في هذا النص ا
يقول نعم كثرت الكنائس في أراضي المسلمين، بل إنه يعيش لحظات الصراع 
النفسية وقلق المصير تجاه هذه الكنائس وخدعة رهبانها وبطالن عبادتهم، 
ألنها عبادة جرس ودفوف ورقص وصياح وتصفيق، سائال عن مصير هذه 

ر المسلمين فيها، ومستفسرا أين مصير هذه الكنائس؟ البالد المسلمة ومصي
فما يمكث طويال حتى اهتدى في قلقه إلى المعرفة أّن عبادتهم خداع ورقصهم 

  حزن وتصفيكهم مسبب للنفاد، ألن عبادتهم تفتقر إلى اإلخالص والخشوع.

ويسيطر عليه القلق مرة أخرى حين يفّكر في كثرة الجامعات الخصوصية 
خصة الحكومة الفدرالية إالّ أن نصيب المسلمين منها قليل، بينما التي نالت ر

يملك المسيحيون أكثرها ويشنّون بها عن طريق مباشر أو غير مباشر حروبا 
  طاحنة على دين اإلسالم الحنيف وأهله المسلمين، فيقول قلقا:

باسط األرزاق اُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسطها ** لبني 
  إلســـــــــــــــــــــــــــــــــــالم بالجملا

ديننا اإلسالم في محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ** قومه 
  الجمـــــــــــــــــــهور في السفل

ال من المذياع نسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعه **أو من 
  ــــــــاز كالطفلالتلفـــــــــــــــــــــــــــــ
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وهو باإليمان نحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظه **ثّم 
  باألمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال واألمل

دعوة اإلسالم متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة **إذ نرى 
  ـــــــــــــــــــتار لم يزلاإلقــــــــــــــــــــ

في أراضي الفقر خـــــــــــــــــــــــــــــيمتنا **عّمنا 
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرمان بالفشل

ولباس الجوع انزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه **من جنود 
  19ــحّق والعمل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدأ الشاعر القصيدة بأسلوب النداء وحذف حرف النداء والمنادَى هو هللا باسَط 
األرزاق، والنداء هنا يقتضي توّسال وتضّرعا يتوقد من قلب المنادي الشاعر 
الذي يحمل داللة التأوه والحسرة وطلب رحمة الرزق المختصة با وحده 

حسبما رأى  –لتخلف شؤون المسلمين لبني اإلسالم، ألّن السبب الوحيد 
هو المؤونة المادية "األموال"، فيرجو من هللا باسط األرزاق أن  -الشاعر 

يبسطها على بني اإلسالم، وفي ذلك داللة موحية إذ يبتغي من هللا أن يبسط 
الرزق على المسلمين بال حدّ ويبسطها على أراض المسلمين بدون كدّ، ألّن 

س عددا، ولكن خفق صيتهم في الهواء ألجل الفقر المسلمين أكثر النا
والحرمان والفشل، إالّ أّن الشاعر اهتدى من قلقه وحيرته إلى سبيل هللا القويم 
بأن يتوّسل بطلب نزع لباس الجوع والفقر من أبناء المسلمين حتى يقودوا 

  اإلسالم إلى قمته العالية في مستقبله القريب.

القلق من حال المرؤوسين في الديار النيجيرية وفي أبيات أخرى أخذ الشاعر 
عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، يحار في تصّرف الرؤساء األقوياء على 
المرؤوسين المستضعفين وكيف يسومونهم سوء العذاب، وربنا المستعان 

  ينظر إليهم ويمهلهم عسى أن يهتدوا قائال: 

* لدى المـــــــــــــــــــــــــــنان إلى الرحمن ترتفع الصـــــــــــــــــــياح *
  تزدحم النياح

بدون الذنب تتعبنا الــــــــــــــــــــــــــــــوالة ** فأمرهم 
  سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاط أو سالح

بقينا كالشياه وهم ذئـــــــــــــــــــــــــــــــــاب ** دماء 
  ـــعب عندهم تباحالشـــــــــــــــــــــــ

تعقّد أمرنا منهم بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ** فال يسر 
  يـــــــــــــــــــــــــفوح وال صالح
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أنحن عبيدهم في كل قـــــــــــــــــــــــــيد؟ ** ليأتينا 
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب مستباح

  ب في أيدي عـــــــــداة ** يغيــــــــــــــــــظهم من الشعب النجاحشؤون الشع

فيا غوثاه ربّي المستـــــــــــــــــــــــــــــــعان ** 
  20فشعـــــــــــــــــــــــــــــــــبي هدّهم ظلم بواح 

أدرك الشاعر هنا أن هذا الهم الذي ينتابه إزاء تصرفات أولئك الحكام ال 
أن يفرجه أحد إال هللا فالتجأ إلى مواله، لذلك قدّم شبه الجملة "إلى  يستطيع

الرحمن" إشعارا للمتلقين أن هموم األمة ال ينفثها إال هللا وحده فيذرها قاعا 
صفصفا ال ترى فيها عوجا وال أمتا، لذلك عبّر بقوله: "إلى الرحمن" و"لدى 

رقهم دماء شعوبهم المهدرة، المنان" ألنه قد سئم من صالح الوالة، الذي ال تؤ
وال شقاؤهم وال فالح أبنائهم، وإنّما أباحوا دماءهم ومنعوا حقوقهم وحللوا 
حرامهم وحرموا حاللهم إيثارا لسعادتهم ومنفعة أبنائهم ونجاة أسرتهم على 

  منفعة أفراد المجتمع! فإذا كان هذا هو حال البالد فال ملجأ إال إلى هللا فقال:

المستـــــــــــــــــــــــــــــــعان **  فيا غوثاه ربي  
  21وشعبــــــــــــــــــــــــــــي هدّهم ظلم بواح

إشارة إلى أّن الرحمن والمنان هوالغوث الذي سيغيث القوم من ذلك العذاب 
  األليم والظلم الغاشم وهو القادر المقتدر على أن يفعل ذلك.

  الدّعاء سالح المؤمن: -4

يمثّل أساس عالقة المرء بالخالق، فاالتجاه الروحي ينطلق إّن الدّعاء   
من فهم المخلوق لحقيقة عالقته با تعالى، هذه العالقة التي يمثل فيها الدعاء 
مخ العبادة، ألنّه سالح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات واألرض، وهو 

و الصلة بين مقاليد الفالح ومصابيح النجاح، وذلك أّن الدعاء عند المسلم ه
اإلنسان وهللا تعالى، وبهذا الحبل يتغذي الشاعر بكل ما يتوفر من طاقات 
وقدرات معنوية تمّكنه على الخروج من ظلمات رحم التحديات والمشاكل 
والهموم والمصاعب واإلخفاقات واإلحباطات، وما يمكن أن يترتب عليها من 

، وفي 22مال المعنوييأس أو قنوط، إلى نور الوجود المشرق باألمل والك
  ذلك: 

كاتب الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ارزقنا ** 
  فسحـــــــــــــــــــــــــــــــة التوفيق واألجل
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فجأة اآلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال امح لنا ** صاحــــــــــــــــــــــب 
  التعمير واألمل

نطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبها ** وفرة الخيرات 
  فتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى حالة الخلل

وطباع السوء جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها **عن بنينا 
  صــــــــــــــــــــــــــــاحب األزل

ــــــــــن يدنا ** كي يـــــــــــــــــــــــــــعز وانشر اإلسالم مــــــــــــــــــ
  الدين كالبطل

ال يزيغ الكيد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوتنا ** في 
  نظـــــــــــــــــــــــــــــــام العلم والعمل

وحدة نصطّف ال شــــــــــــــــــــــــــــــيعا ** 
  23ــــــــــــــــــــــــــــــــــن فتنة الكتل لنزيلـــــــــــــــــــ

فقد آنس الشاعر هنا با سبحانه وتعالى راغبا راهبا، لذلك ناداه قائال "كاتب 
الخيرات" اعتقادا منه أّن هللا تعالى وحده هو الذي يهب الخيرات والبركات 

سلمين، كما واألرزاق وعنده ينال التوفيق، ويسأله أّن يعّز اإلسالم بأيدي الم
يطلب منه توحيد كلمة اإلسالم، ويعيذ به تعالى أبناء المسلمين من فجأة اآلجال 

  وطباع السوء.

وفي مقطوعة أخرى أيقن أّن الدّعاء صلة روحيّة بين العبد والمعبود، 
والعارفون هم الداعون، والدعاة إلى هللا يتضّرعون إليه في السراء والضراء 

ع يدعون ربّهم خوفا وطمعا ومّما رزقناهم تتجافى جنوبهم عن المضاج
  ينفقون، وفي ذلك يقول: 

يا من إلى الناس يصغي في حوائــــــــــــــــــــــــجهم ** إنّي إليك 
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير واضع الشان

ــتلف ** مقامهم يا واهب الخير واألخياُر مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  غيـــــــــــــــــــــــــــــر أّن الباذل الحاني

احُن علينا حنّوا ليس ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكره 
  ** محاسد أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء أو فتى شان

أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ** إالّ يعود  ال يعرف الحائُر الخيرات من
  عليه حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الجاني
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إنّي فقدت من األصحاب نْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتهم ** في حضرة 
  العاذل القاصي أو الداني

طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها ** كيال وفّْق إلهي إلى الخيرات 
  24يمّن علينا الفاخــــــــــــــــــــــــــــــــُر الجاني

يالحظ في هذه األبيات أّن الّشاعر يثبت صفة السمع  تعالى بقوله: "يا      
سمع نجوى من إلى الناس يصغي في جوانبهم" إشعارا منه أّن هللا تعالى ي

عباده المؤمنين جميعا، ويعلم حوائجهم وال يخفى عنه شيء في السماوات وال 
في األرض، لذلك يرجو منه أن يسبغه رحمته الشاملة وخيراته الكامنة التي 
ال يزيلها إنكار منكر أو حسد حاسد، كما يطلب من هللا أيضا أن يوفّق كل 

والبركات من هللا تعالى وحده،  طالب خير حتى ال يمّن عليهم أحد، إذ الخيرات
  فمن الذي يمّن على من هللا سبحانه وتعالى معطيه؟!.

وفي مكان آخر يعبر الشاعر عن عسر الواقع الذي يعيشه، حيث تشعّبت عليه 
السبل وكثرت األهواء، فالمجتمع قاٍس، والمعيشة ضنك، والحياة ظالم، 

قلب مؤمن عاشق  تعالى واألماني سراب، والصباح ليل داج، إالّ أّن قلبه 
ومتعلق به، ألنه يعلم أن اليسر واللطف ليس إال منه فسرعان ما التجأ إلى 

  دعوة ربه متضرعا: 

هللا ربي وهو المعـــــــــــــــــــــــــــــــين ** إني إليه أشكو 
  العســــــــــــــــــــــــــيرا

ــــريما ** ويا غنيا ويا فيا حفيظا ويا كــــــــــــــــــــــــــــ
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورا

لطفا كريما إنّا عـــــــــــــــــــــــــــــــــباد ** بنوا إماء نبغي 
  الســــــــــــــــــــــــــرورا

ويا عليما أرســـــــــــــــــــــــــــل رسال ** كانوا ظالال تحمي 
  ــــــيوراالطــــــــ

ويا لطيفا أنزل كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ** كانت سراجا يهدي 
  25الضــــــــــريرا

يستهّل الشاعر هذه القصيدة بالجملة االسمية وبلفظ الجاللة (هللا) بالذات ليؤّكد 
أن هللا سبحانه وتعالى هو المعين على تلكم الظروف القاسيّة وال يطلب الغيث 

مساعدة والمؤونة إالّ من هللا وحده؛ ألنّه هو الكريم اللطيف، وهو الغني وال
  الشكور، وهو على كل شيء قدير. لكن بعد الثناء الطويل  يقول:
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سّهل سبيلي بارك مقــــــــــــــــــــــــــــــــامي ** 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــّو اليتامى فّكِ األسيرا

بي واهد ســــــــــــــــــــــــهامي ** وانصـــــــــــــــــر ضعافا واستر عيو
  26وامح فجورا

ثم يواصل خطابه مع هللا تعالى مناجيا داعيا أن ينقذه من حروب هذه الحياة 
  الدنيا ومن بالئها:

هذا نهاري بالوعــــــــــــــــــــــــــــــــــي يجري **هذه 
  ـــــــالي تدعو الغفوراالليـــــــــــــــــــ

ال مال أجني ال دار تـــــــــــــــــــــــأي ** ال صاحـــــــــــــــــبا لي يدنو 
  نصيرا

فصرت أسعى كالنجم ســــــــــــــــــــــعيا **وصـــــــــــــــــــــــــــرت 
  أخشى ذالّ مريرا

حصلت علما والدهر حــــــــــــــــــــــرب ** 
  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صاعد صخوراكأنّ 

أو أنّني أغزو بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري ** أو 
  27أنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أطفؤ السعيرا

ثم رجع في آخر القصيدة إلى هللا بقلبه وروحه ليبقى الدعاء سالحه الوحيد 
  ي ينال به رغبته:الذ

نحو سالم بين الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعداة ** كن لي إلهي 
  عـــــــــــــــــــــــــــــونا كبيرا

حقّق نجاحي في كــــــــــــــــــــــــــــــّل شأن ** واجعله ربي 
 .28تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجا أميرا 

  االستشعار بعظمة القرآن الكريم: -5

القرآن الكريم هو كالم هللا حروفه ومعانيه منّزل غير مخلوق، وهو     
المعجزة العظمى، المتعبّد بتالوته، المبدوء في المصحف بفاتحة الكتاب، 

وال شّك أّن القرآن الكريم كتاب عام للعالمين،  )29(المختوم بسورة الناس. 
حدّى هللا به اإلنس والجّن على أن يأتوا بمثله أو آية مثلها، وهُدى للمتقين، ت

وهو روح وحياة ونور وضياء وفرقان وشفاء تكفل هللا حفظه ورعايته... 
  30تزيل من رب العالمين.
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إّن نظرة الشاعر للقرآن الكريم وعظمته وجاللته جعلته يفّكر في آياته ومعانيه 
قن أن عجائبه ال تنقضي وشرائعه وأوامره ونواهيه وحالله وحرامه، كما أي

ال تتبدّل، وهذه األوصاف العجيبة امتلكت كيان الشاعر ومألت قلبه توقا ال 
يحدّ وال يوصف وال تخمد ناره، وهو إذ ذاك يأخذ في كل لحظة يتاح له جوا 
روحيا يوجبه واقع العالقة بين الشاعر المعجب بالقرآن وبين القرآن الكريم 

  نفسه فيقول:

من هللا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابا ** هو األم في ورثنا 
  الدنـــــــــــــــــــــــــــــيا صوابا

رزقنا من الشرع رشــــــــــــــــــــــــــادا ** يكّف عن 
  الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم الذئابا

ـــــــــــــــــــــداع **هي العدل شريعة حّق ال خــــــــــــــ
  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا ال سرابا

هي الحبل فينا والطــــــــــــــــــــريق ** يذلل  
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقابا

الظــــــــالم ** وتحسن في الــــــــــــــــــــــــــزجر هي النّور يبدو في 
  31الخطابا

إذا سرنا في رحاب هذه القصيدة نالحظ أّن الشاعر يحاول إثبات عظمة القرآن 
الكريم، حيث يبيّن أن المسلمين قد ورثوا من هللا تعالى الكتاب المنير الذي 

ع نواحي الحياة اإلنسانية، كان أم الكتب السماوية كافة، وهو كتاب شامل لجمي
وهو الهدى والرشد والفارق بين الحق والباطل، والفرقان بين العدل والظلم 
والنور الظالم، وهو حبل هللا المتين، ومضى يثبت أنه ال يحيط أحد بعلومه 

  وشرائعه ألنه تنزيل من رب العالمين قائال:

 وهو النّيل والعلم كبـــــــــــــــــــــحر ** ففيه
  32معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش لن يعابا

من الذي يحيط بالبحر المتلّطم ومن الذي يستوعب النيل مع عظمة الكنوز 
الموجودة فيه؟ والسيّما القرآن الكريم الكتاب المنزل من هللا تعالى كال! ال 

  ه السماوات واألرض.يحيطون بشيء من علمه إال بما يشاء وسع كرسي

كذلك يقّر الشاعر في هذا االتجاه أّن الذي يطلب الخير والصالح وسعادة 
الدارين بالنجاة من النار والفوز بالجنة، ورغد العيش والبراءة من كل ضيق 
وكيد وشّر األعداء فليتمّسك بالقرآن الكريم فإّن فيه أمانا من كل شيء حيث 

  يقول:
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  ـــــــــــــــــــال ** وعادى األناسّي غضاباوإن ضاق عيش أو مجــــــ

  33فخذه سالحــــــــــــــــــــــــــــا أو دروعا ** تجد بينــــــــهم للفتح بابا

وهذا من عظمة القرآن الكريم الذي يتغلب على جميع القوى سواء من الناس 
 أو من الجن، وهو سالح من هللا تعالى، ودروع تخاض بها غمار الحروب

  فيعود صاحبها إلى أهله وعشيرته سالما غانما.

  االستشعار بعظمة شهر رمضان وليلة القدر: -6

يكفي لشهر رمضان شرفا ومجدا أن الكتاب المعجزة الكبرى أنزل في هذا 
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهدًى  الشهر المبارك، يقول تعالى: "

. وهو شهر 185...." سورة البقرة، آية:ٍت ِمَن اْلُهدَى َواْلفُْرقَانِ ِللنَّاِس َوبَيِّنَا
عظيم مبارك فّضله هللا على سائر الشهور وضعّف أجر األعمال الصالحة 
فيه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفّد فيه الشياطين، 

 عليه ويتباهى المالئكة بالصائمين، وفي ذلك يقول الرسول صلى هللا
وسلم:"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت 

. وفي حضانة هذا الشهر المبارك ليلة عظيمة تنزل فيها المالئكة 34الشياطين"
بالسالم، ولجاللة شأن هذه الليلة عند هللا وعلّو مكانتها جعل إنزال القرآن 

اهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر*َوَما أَدَْراَك َما لَْيلَةُ إِنَّا أَْنَزْلنَ الكريم فيها يقول هللا تعالى:"
وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهْم  ُل اْلَمَالئَِكةُ َوالرُّ اْلقَْدِر*لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر*تَنَزَّ

   5-1سورة القدر، آية:ِمْن ُكّلِ أَْمٍر*َسَالٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر* 

امتلكت هذه الفضائل على الشاعر عواطفه ومشاعره وأحاسيسه فقال  وقد
  إجالال لرمضان: 

يا أمينا عّز فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا طلبا ** علّم 
  الولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان ُمثُال قشبا

ــــــــــــــــــــــمر ** بعد ما كانوا أنقذ العميان مثل القـــــــــــــــ
  لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي حطبا

ملتقى األمالك واإلنس ســـــــــــــــــــوا ** كم رعاك النور 
  فـــــــــــــــــــــــــي كل الربا

ــــــــــــعّز أنت عين العطف مــــن رّب عال **أنت مثوى الـــــــــــــــــــــ
  مهما وجبا

أنت ذات البشر والجـــــــــــــهر ُهراء **أنت روض الحّب يطــــــــــــــــفي 
  اللهبا
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أنت نور القلب والعيش دجـــــــــــــى ** كم تُوّصي كم تُراعي 
  المــــــــــــــــــرحبا

ب ** كيف تنمو لو أنت للروح غذاء طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  35تعـــــــــــــــــــــــــادي الطيبا

فقد أوضح الشاعر في هذه اللوحة أن شهر رمضان شهر أمان وسالم، وفيه 
يتعلم المسلمون القيم األخالقية الطيبة مثل العطف ووصل الرحم وإيواء 
المسكين والفقراء وإطعام الجائعين وإفطار الصائمين وما إلى ذلك من المثل 

  األخالقية التي يحبذها اإلسالم ويحبها المجتمع اإلنساني.

وأّما قوله: أنت للـــــــــــــــــروح غذاء طيب ** كيـــــــــــــــــــف تنمو لو 
  36تعادي الطيبا

يقّر أّن الصيام غذاء روحي وبه تسمو الروح وترقى إلى ربها سبحانه وتعالى 
ي األغنياء زكاة أموالهم بل إنّه رمز الحب وأنّه يؤلّف بين الغني والفقير، فيؤدّ 

  بين المسلمين جميعا.

  ويقول في هذه القصيدة إظهارا لعظمة ليلة القدر: 

فيك ليل كان خيرا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ما ** نحن نحصي األلف 
  شهرا ذهبا

دى ** أو زكاة أو كتابا ما نرى فيه صياما أو هـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبا

أو صراعا لنفوس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردْت ** أو جهادا 
  باعتكــــــــــــــــــــــــــــاف ُصّوبا

ــــرزق ** من قيام ولياليك نهار يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وسجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود رتبا

وخطايا الدهر ذابت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها ** فيك بحرا 
  37نحتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه رحبا 

  المبارك عندما يقول:واستمّر ابن جمعة في سيره يصف عظمة هذا الشهر 

أين نفسي أين روحي طيـــــــــــــــــــــــــــعا ** أين 
  سعيــــــــــــــــــــــــــــــي أين كسبي رهبا

ليت قومي سمعوا منك النــــــــــــــــــداء ** كي يلبّوا أو 
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــذلّوا النصبا
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عــــــــــــــــــــــــــــــكم ** بادروا أهلَي األحباب إنّي زر
  38الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرات فَي نجبا

يستغرب من أحوال بعض المسلمين في هذا الشهر كأنهم ال يعرفون قيمة  
هذا الشهر وما فيه من عظائم األعمال الصالحة ومضاعفة األجور الوافية 

فجسد هذا الشهر بقوله: "إني" (رمضان) أرضكم  عند هللا سبحانه وتعالى،
الخصبة، وإني زرعكم، فبادروا بإحسان زرعكم إني ال أمكث معكم إالّ تسعة 
وعشرين يوما أو ثالثين حتى ال تندموا بعد رحلتي، وللحض على استغنام 
هذه الخيرات االستفهام بـ(أين): " أين نفسي؟ أين روحي؟ أين سعيي؟ أين 

  ي واألحباب؟ نسبي؟ أين أهل

وكرر الشاعر لفظ (أنا) في أربعة األبيات من هذه القصيدة على لسان شهر 
رمضان ليوقظ ضمير المؤمنين بأن هذا الشهر شهر الرحمة والغفران، 

  ليتشّمروا لنيل ما عند هللا سبحانه وتعالى حيث يقول:

أنا قلب الدين أصفو جـــــــــــــــــــــــــــوهرا ** عند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجزاء عجباربـــ

أنا خاص بخواص إنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ** يرتجي 
  الغــــــــــــــــــــــّواص حّظا أغربا

أنا أهدي اإلنس ماء ودمـــــــــــــــــــــــــــــا ** ومزاجا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــربّي هذبا كمــــــــــــــــــــــــــ

أنا روح ألقّوي جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ** ذاق 
  39فيضــــــــــــــــــــــــــــــاتي وعاف اللعبا

إشعارا منه أّن هذا الشهر ما هو إال قلب الدين؛ فمن لم يصمه وكأنّه لم يستقم 
  يستقم دينه فقد خسر في عمره. دينه؛ ومن لم

وعلى غرار القصيدة السابقة قوله أيضا في تبيان األيادي الرمضانية والمثل 
  التي يبغيها كل مسلم في هذا الشهر المبارك حيث يقول: 

يا وضيء الوجه مجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األلم ** نعم مأتاك 
  ــيب السقم طبـــــــــــــــــــــــــــــ

نعم لقياك كريما باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ** نعم رؤياك 
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّي القسم

بّز مغناك ِوسام البطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ** فاح 
  ـــــــــــــزاك عبير الحشممغــــــــــــــــــ
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جئت معسوال بأجر طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ** كاسيا 
  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك برد الهمم

بعريض الحلم تغشي دهــــــــــــــــــــــــــــــــــرنا ** 
  40أصفى األمم حامـــــــــــــــــــــــــــــال زالت

يوّضح الشاعر هنا أن شهر رمضان يغسل األمراض الجسدية والروحية، 
فالصائم يجتنب الزنا وشرب الخمور وقول الزور وشهادة الزور والحسد 
والغيبة والنميمة والهمزة واللمزة، فينقّي الصيام جسمه من األمراض 

لمرتبة العالية، الجسمية، فيعيش سالم البال مستريح النفس وتسمو روحه إلى ا
  فما أعظم خسارة من فاتته خيرات تلك األيّام الرمضانية. 

  وفي مكان آخر ينّوه الشاعر بعظمة ليلة القدر قائال:

إّن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لليلة ** من 
  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي التبتّل

  ــــــــــــــــير إلى الورى ** وهي مثــــــــــــــــــــــــــــــــل المظللوهي خـ

  وهي باب إلـــــــــــــــــــى الفرج ** وهي بشـــــــــــــــــــــــــــرى الموّكل

وهي فينا حديـــــــــــــــــــــــــــــــــــقة ** ذات صــــــــــــــــــــــنو 
  وحوصل

ذقها بخــــــــــــــــــــــــــــــــيرها ** ذاق من ي
  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التكفّل

أنت يا صائم ارتــــــــــــــــــــــج **عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند رّب 
  المؤّمل

ُخْضَت خيرا أوامـــــــــــــــــــــره **رمت 
  41ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى بأمثلنعــــ

يحّث الّشاعر هنا على اغتنام رحمة هللا الواسعة في تلك الليلة المباركة لتسمو 
  األرواح إلى الرّب العلي.
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  الخاتمة: 

تلك هي الجولة القصيرة حول القيم الروحية في شعر عبد الواحد جمعة       
أَِريبِي، إذ كانت نقطة االنطالق التعريف الموجز بحياة الشاعر أَِريبِي، فبيان 
القيم الروحية من حيث اللغة واالصطالح، ثم تقصي تلك القيم في شعر ابن 

في معرفة هللا ومحبّته سبحانه جمعة أريبي، فأدرك الباحث أن هذه القيم ترتكز 
وتعالى، والخشوع والخضوع  تعالى، والقلق، والدّعاء سالح المؤمن، 
واالستشعار بعظمة القرآن الكريم، واالستشعار بعظمة شهر رمضان 

  المبارك، وليلة القدر.

  ومن نتائج الدراسة:

  أن القيم الروحية متوفّرة في إنتاج أريبي الفني  -1

يلتزم بتعاليم الدين اإلسالمي من القرآن الكرريم والسنة النبوية  وأن أريبي -2
  الشريفة، وكانت النزعة الدينية طاغية على شعره اإلسالمي

وأن من الموضوعات التي حفلت بها القيم الروحية في شعر أريبي: معرفة  -3
 هللا ومحبّته سبحانه وتعالى، والخشوع والخضوع  تعالى، والقلق، والدّعاء

سالح المؤمن، واالستشعار بعظمة القرآن الكريم، واالستشعار بعظمة شهر 
  رمضان المبارك، وليلة القدر.

ويوصي البحث بتقصي القيم الروحية من األعمال األدبية األخرى لألدباء 
 المسلمين من أجل الكشف عن مستوى التزامها.
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Abstract: 
This paper aims to study the sufism glance in the poem of Sheikh Abdul- 
Qadir Al-taliky. The aim of this study is to find answers to the following 
questions: who is Sheikh Abdul-Qadir Al-taliky? What are Sufism glances 
in his poem?  What are analytical arts of the poem? An analytical approach 
has been adopted in the study in order to achieve the much desired 
objective of uncovering the good qualities of the poet works. The study 
looks into how the poet uses the two major purposes ofSufism Al-hubbl-
illahi and Al-munajat.The study reveals that the poet carefully used the two 
major purposes of Sufism Al-hubbl-illahi and Al-munajat in achieving his 
main aims.  The research ends with recommendations that the works of our 
indigenous scholars must be given more attentions. It also ends the work 
with suggestions that their works should be published for the benefit of all 
Arabic scholars anywhere they found themselves.        

  ملخص البحث:

تحاول هذه الورقة دراسة النظرة الصوفية في  نونية الشيخ عبد القادر 
التالكي، وتنحصر أهداف البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية: من هو الشيخ 

ية في القصيدة؟ التالكي؟ وما النظرة  الصوفية في نونيته؟ وما هي المزايا الفن
واستخدم الباحث المنهج الوصفي في معالجة البحث،  ومن خالل دراسة 
القصيدة أدرك الباحث أن الشاعر استخدم غرضين من أغراض الشعر 
الصوفي، هما: الحب اإللهي والمناجاة اإللهية، كما تضمنت القصيدة عددا 

على االهتمام  من أساليب بيانية ومعانية، واختتم البحث بتشجيع الباحثين
 بأعمال علمائنا المحليين. 



 
 

178 
 

  مقدمة:

إن شخصية الشيخ التالكي من أكبر الشخصيات الصوفية في َغشَُو، وله 
إسهامات كثيرة في اللغة العربية وأدبها بمنظوماته التي ساعدت في تطوير 
اللغة العربية واألدب العربي في هذه المنطقة وخارجها. وهذه القصيدة "نونية 

عبد القادر التالكي" من منظوماته في "كتاب تحبير النقول في معاني  الشيخ
أصحاب العقول"، والجدير بالذكر أن كثيرا من هذه القصائد لم تحمل عنوانا. 
وتهدف هذه المقالة إلى دراسة ما في هذه القصيدة من النظرة الصوفية، 

  ولتحقيق هذا الهدف تسير المقالة على الخطة التالية:

  دالتمهي-

  التعريف بالشيخ عبد القادر التالكي-

  النظرة الصوفية في نونية الشيخ عبد القادر التالكي  -

  التحليل الفني للقصيدة -

  الخاتمة -

  التعريف بالشيخ عبد القادر التَّاِلِكي:

هو الشيخ عبد القادر بن محمد بَلَّْوالتَّاِلكي، ولد هذا العالم الجليل بمدينة َحَطْيِجيَا 
م. 1912هــــ الموافق  1333من شهرهللا الربيع األول عام   15خميس يوم ال

ثم انتقل والده الشيخ محمد بلَّْو من َحَطْيِجيَا إلى قرية من القرى المجاورة 
تسمى ب"تَاِليَكْو"، وهو يومئذ لم يتجاوز عمره خمس سنوات، وفي هذه 

بّاه تربية حسنة، القرية نشأ الشاعر تحت رعاية والده العالم األديب الذي ر
  وقد وصفه الشاعر في إحدى قصائده حين قال:  

  الحافظ األصل األمين الطائع   *نشأت في ظل األديب البارع   

  ومن طريق العلم قد ربانــــــــــــــي *هو الذي في الرشد واإلحسان  

أنـه وفي جمــــــــــــيع ش*الوالد الــــــــــــــــــــــــــمؤدب األديـب  
  العجيـــب

جزاء ربي مـني الســـــــــــــــــــــــــــــــــالم *في جنة الفــــــــردوس 
  1والســـالم

وقد ربّاه والده العالم األديب تربية حسنة، وتعلم منه قراءة القرآن الكريم، 
فحفظ القرآن ولم يتجاوز اثني عشر من عمره. ثم بدأ منه تعليم العلوم الدينية 

وية. وقد تعلم منه الفقه والحديث وعلوم القرآن من تفسير وتجويد واللغ
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وأسباب نزول اآليات. ومن تلك الكتب التي قرأها على والده كتاب الوسائل 
المتقبلة المشهور بالعشرينية، والشعر القديم المشهور بمختارات الشعراء 

حريري، الجاهليين، وحفظ المعلقات السبع في الشعر الجاهلي، ومقامات ال
  وبعض قصائد الشيخ عبدهللا الفودي. 

وبعد مالزمته الطويلة لوالده ومعلمه األول الشيخ محمد بَلَّْو رأى أن يرتحل 
إلى قرية من القرى المجاورة طلبا للعلم والمعرفة، فاتجه إلى قرية َغَماَوا 

واتصل بالشيخ الحاج علّي َغَماَوا وهو رجل صالح وتقي ناسك، مكث عنده  
كاملة وبضعة أشهر. ثم واصل التَّاِلِكي رحلته العلمية إلى بلدة أََزَرْي,  سنة

حيث اتصل فيها بالشيخ عبدهللا َغبَاِري وتعلم منه ألفية ابن مالك في النحو 
  2والصرف.

وكان الشيخ عبدالقادر التالكي صوفيا، أخذ ورد الطريقة التجانية من عند 
الَنِي الذي كان يقطن مدينة َحَطْيِجيَا، )الفُ Abareشيخه الشيخ محمد أَبََرْي(

فالزمه لمدة ثالث سنوات، وتعلم منه كتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
وجزءأ من مختصر الخليل ثم أكمل منه دراساته لكتاب مقامات الحريري 
الذي سبق أن بدأ دراسته من  كل من أبيه والشيخ عبدهللا َغبَاِري ببلدة أََزَرْي 

  3بَْوتِِشي.في والية 

واستقر الشيخ التالكي أخيرا بمدينة َغُشَو بعد حصوله على ثروة علمية هائلة 
من العلوم الدينية واللغوية بعد عودته من رحالته العلمية إلى كل من مدينة 
َكنُو، وَزاِريَا، وَسُكوتُّو، ويَابَْو القرية المجاورة لمدية َسُكوتُّو، وعمره آنذاك 

ة، فعكف منذ ذلك الوقت على التدريس والتأليف والوعظ الست والثالثون سن
واإلرشاد. وبما أنه صوفي فقد كان يمارس حركاته الصوفية ممارسة بارزة 

الوظيفة على الطريقة التجانية في زاويته التي كانت في بيته مع  يقيم حيث
  مريديه.

ر هللا ذي انتقل شيخنا التَّاِلِكي إلى جوار ربه ليلة الخميس لتسع خلت من شه
م تاركا وراءه مؤلفات كثيرة في الفنون 1995من مايو  10الحجة الموافق 

العلمية المختلفة شعًرا ونثًرا. ومن مؤلفاته الشعرية على سبيل التمثيل ال 
  الحصر، ما يلي: 

تهنئة الوراد في مدح خير العباد، وديوان التالكي في مدح أحمد التجاني،  
صحاب العقول، والنهرالطافح للبيب الرابح في علم وتحبير النقول في معاني أ

اللغة، والعقد الفريد بما يحتاجه المريد، ومركزالبلغاء في فني العروض 
والقوافي (مخطوط)،ونسيم الجفان في ورد شيخنا أحمد التجاني (مخطوط)، 
والمنهل السيّال في ورد أفضل الرجال (مخطوط)، وتحفة األحباب في ذكر 
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(مخطوط) ومسائل العدة، وتنبيه المتغافل وتذكير المتجاهل  أشعاراألصحاب،
  (مخطوط)، وتعزية اإلخوان (مخطوط).

ومن مؤلفاته النثرية (مخطوطة)ما يلي:روضة الفقراء، والروح والروحانية 
) وتنقيح المعاني في السيرة، وتنبيه العوام مخطوطةفي هذه الجثة الجسمانية (

رأس من طغى وعصى، وإنفاذ العدة في على تضييع الصيام، والعصا على 
  4شرح مسائل العدة، وكتاب فضل السواك.

  النظرة الصوفية في نونية الشيخ عبد القادر التالكي: 

من المستحسن قبل الخوض في الحديث عن النظرة الصوفية في نونية    
الشيخ عبد القادر التالكي أن نبدأ بتعريف كتاب "تحبير النقول في معاني 
أصحاب العقول" الذي منه هذه القصيدة النونية، لكي يكون القارئ الكريم 

  على بينة من األمر.

  ":كتاب "تحبير النقول في معاني أصحاب العقول

كتاب" تحبير النقول في معاني أصحاب العقول" من مؤلفات الشيخ عبد القادر 
التالكي، وكان طبعه ونشره على نفقة محمد النور الغزالي البرنوي سنة 

هـ. واحتوى الكتاب على عدد من القصائد كلها للشاعر، وتعالج أكثرها 1414
كتب على رأس كثير قضايا صوفية، غير أن الكثير منها لم تحمل عنوانا، بل 

من  هذه القصائد: "وله عفا هللا عنه"، "وله أيضا لطف هللا به"، "وله أيضا 
  رضي هللا عنه"، "وله أيضا حماه هللا"، "وله أيضا أدام هللا ستره".

وبعض هذه القصائد كتبت على رأسها عناوين مثل: "وله حين اشتد به     
في مدح النبي صلى هللا عليه المرض"، "وله في السكر والموازنة"، "وله 

وسلم، على سبيل التورية والتخييل"، "وله رضي هللا تعالى عنه في طريق 
التشبب"، "وله في وصف المحبوب في كل بيت منها حرف من حروف 
ممدوحه صلى هللا عليه وسلم". وسوف تقتصر هذه المقالة على دراسة 

  .قصيدته النونية ذات الطابع الصوفي في هذا الكتاب

  نص القصيدة:

  يا من إليه حـــــــــــنين ** ومشتـــــــــــــكى وأنين

  كل من الفقر تهــوي ** فظاهر وكــــــــــــــــــمين

  وطائـــــــــــع وأبـــــــــــــــي ** وصـــــــامت ومـــبين 

  أحاط علمك فــــــــــــردا ** وجملة يا أمــــــــــين

  ــــــــــور ** أكــــــــاد عـــــنها أبـــينقد حيّرتني أمــــ
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  لدى صفات التجلي ** دكت جـــبال ركين

  وفي الكليم معـــــــــان ** لســــــــــــؤله يستـبين

  فمات حيّا إلــــيه ** وفي الجـــــــــواب يـــــــبين

  وقد تمنى رجــــــال ** بذلك المـــــــوت حين

  ** وســــــــــابح ومـــــــــــرين وللمـــوفى فضــــــل

  من شام برق ســناه ** عــــن الجــــــنا يهــــين 

  ومن رأى عين حـــــــــــــــّي ** يعزى إليه جـنون 

  والشمس فوق سمـاء ** تضيء منها البطون

  وذا مقام التجـــــــــــــــلّي ** وذا مقــام أمـــــــــين

  ن بّر ** يدينه من يـــــــــــدين وذاك فيــــــــــــضا

  يا من تناجيت ســــــّرا ** أنا الفقـــــير المهين

  قد كنت أنت عـــياني ** إذ لم تفدني العيون

  وأنت مطلع روحــي ** ومسمعي وسكوني

  وإن عجـــــزت فعبد ** وأنت نعم المـعين

 جرت علـــــــيَّ زمانا ** نشــــــــــــــاطة وحنين

  ة األمــر وصل **والوصـل كيف يكونوغاي

  أرجو وآمل دهـــــًرا ** مما يُصــــان أصــــون      

  فحين بان اجتماعي ** والحبل حبل متين

  نشرَت ما كان طيا ** وذاك دُّر مصــــــون

  فكنت معنـــى للوح ** مما تمــنّى قــــرون

  وال أصلي ولــــــــكن ** نيطت عليَّ الظنون

  عدتْك حديثي ** مما يُـدان أديـــــــــنفال 

  يمين 5فمذ عرفُت شمالي ** لم يردهــيني

ي ** وفي الحــواس األنين    يا من تجلَّى بِسـّرِ

  رعيّتي في يديــــــك** كما تشاء تكــــــــــون

  وإن حميت فـــرب ** ومن أحنت يهــــــون
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  مسرتي يوم جمعي ** أنت الحبيب األمين

  أشهى ** تشفى بها ذا الحزينونظرة منك 

  6فمذ تذكَّرُت عهدي ** فزفـــــــــــــــرةٌ ورنــين

  مضمون القصيدة:

هذه القصيدة النونية من قصائد الشيخ عبد القادر التالكي التي لم تحمل     
عنوانا، بل ُكتب على رأسها (وله أيضا رضي هللا عنه). وهي أربعة و ثالثون 

التي تكونت من (مستفعلن فاعالتن* مستفعلن  بيتا، من البحر المجتث
فاعالتن) وله عروضة واحدة صحيحة (فاعالتن)، ولها ضرب مثلها 

وقد اشتملت القصيدة  7(فاعالتن)، ويجوز فيه التشعيث فيصير (مفعولن).
على الغرضين الرئيسين من أغراض الشعر الصوفي وهما : الحب اإللهي 

  لبيان عن هذين الغرضين:  والمناجاة، وإلى القارئ الكريم ا

  الحب اإللهي :     -أوال

من مطلع القصيدة إلى البيت الخامس عشر، تحدث الشاعر عن شوقه إلى      
خالقه، وهو ما يعرف عند الصوفيين بالحب اإللهي، وهو من األغراض ذات 

الحب اإللهي، نتج هذا اللون من الشعر من  الكتابالطابع الصوفي في هذا 
سبحانه وتعالى إذ تحولت رهبتهم له رغبة، وصاروا يعبدونه ال  حبهم 

ألجل الجزاء بالجنة بل لحبهم له، وال من الخوف من النار. وال يجانبنا 
الصواب إذا قررنا بأن شعر الحب اإللهي من الموضوعات الرئيسة في الشعر 

ية، الصوفي، إذ أنهم اتخذوه أداة يستعينون بها على بث حبهم للذات اإلله
  8ووصف أحوالهم ومقاماتهم في طريق هذا الحب.

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثت عن حب هللا لخلقه، وهذا     
الحب اإللهي لعباده لم ينشأ من الفراغ بل من امتثالهم ألوامر هللا واجتنابهم 

َ َحبََّب إِلَ نواهيه. ومن هذه اآليات قوله تعالى: " َّ يَماَن َوَزيَّنَهُ فِي َولَِكنَّ  ْيُكُم اْإلِ
ُ )، "7" (سورة الحجرات:قُلُوبُِكمْ  َّ " (سورة آل فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم 

َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِين)، "31عمران: َّ َ يُِحبُّ )، "13" (سورة المآئدة:إِنَّ  َّ إِنَّ 
ِرين ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطّهِ َ يُِحبُّ اْلُمتَِّقينَ )، "222قرة:" (سورة البالتَّوَّ َّ " إِنَّ 

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ )، "4(سورة التوبة: َّ ُ يُِحبُّ )، "93" (سورة المآئدة:َو َّ َو
ابِِرينَ  ِلينَ )، "146" (سورة آل عمران:الصَّ َ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ َّ " (سورة آل إِنَّ 

َ يُحِ )، "159عمران: َّ ُ يُِحبُّ )، "8" (سورة الممتحنة:بُّ اْلُمْقِسِطينإِنَّ  َّ َو
ِرينَ  ّهِ َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفا )، "108" (سورة التوبة:اْلُمطَّ َّ إِنَّ 

  ).      4" (سورة الصف:َكأَنَُّهْم بُْنيَاٌن َمْرُصوصٌ 
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كواه وأنينه إلى هللا الذي تفتقر وفي هذه القصيدةيقول الشاعر إن حنينه وش   
إليه أحوال كل الخلق، ظاهرها وكامنها، سواه طائع منهم وأبّي، وصامت 
منهم ومبين. وأشار الشاعر إلى أن علم هللا أحاط بكل شيء فردا وجملة. وهذا 
الحب اإللهي من الشاعر يتضح في كالمه حين أرجع كل األمور إلى هللا 

ه الصالة والسالم عن رؤيته للخالق حكمة بالغة، تعالى. وفي سؤال موسى علي
واإلجابة عن سؤاله وما يتبعه من تجلياته للجبال ودكة الجبال دكة واحدة، 
وخر موسى صاعقا للحادثة إشارة واضحة من الحب اإللهي الذي يتمناه 
. وأوضح الشاعر أن الموفق للحب اإللهي يجزيه هللا  الصوفيون في حبهم 

  ان الناس يرونه كالمجنون في أحواله التي ال يفهمونها.بفضله، وإن ك

  المناجاة اإللهية:   -ثانيا

ومن البيت السادس عشر إلى آخر القصيدة تناول فيها الشاعر المناجاة     
اإللهية، وهي لون من الشعر تفنن فيه الصوفيون وأبدعوا، وكانوا يعربون 
عن مقاصدهم أثناء المناجاة. وفي شعر المناجاة صيغة الخطاب من الشاعر 

اجاة حول معنى لربه سبحانه وتعالى، أو من المحب لمحبوبه. ويدور شعر المن
الشكر، واالستغفار، والدعاء، واالبتهال، والتضرع، وغير ذلك مما يكون 

وتدور معانيها حول مناجاته  تعالى، وبدأ كالمه بأنه يناجي 9بين العبد وربه.
ربه سّرا، وهو الفقير الذليل، ثم صرح الشاعر أن غاية همه هو التعلق با 

  )42َوأَنَّ إِلَى َربَِّك اْلُمْنتََهى(سورة النجم:ى: "تعالى وهو منتهى مناه، قال تعال

وما زال يرجو ويأمل في كل وقت أن يصون تلك الوصلة التي ُربطت بالحبل  
المتين. وقد أقر الشاعر أن هللا هو الذي نشر ما كان مطويا وكشفه للخلق، 
وكان من قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا، ثم أوجده الخالق، وبرزه في حيز 
الوجود. وظل يدين  مذ بات متميًزا بين اليمين والشمال، وال شيئًا يصرفني 

ي إلى آخر القصيدة عن اتباع سبيل الحق. وفي قوله:  يا من تجلَّى بِســــــّرِ
، وليس له اختيار في تدبير حياته، بل سلّم تسليما  إشارة إلى مدى عمق حبه 

يدة يالحظ أن الشاعر  قد أحسن وفي هذه  القص تاما ألمر هللا ورضي به.
  استعمال األلفاظ في التعبير عن مراده، فعلى سبيل المثال يقول التالكي:

  وغاية األمر وصل **والوصل كيف يكون

وهذا إشارة إلى وصوله إلى الحضرة اإللهية في مناجاته اإللهية. واستعماله   
تمناه، ثم أخذ يبين لكلمة "غاية" يوحي بما تضمنه معنى الكلمة من نيل كل ماي

  ما يقصده بالوصل في األبيات التالية فقال: 

  أرجو وآمل دهـــــــــــًرا ** مما يُصان أصــــــون  
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  فحين بان اجتماعي ** والحبل حبل متين

  نشرَت ما كان طيا ** وذاك دُّر مصــــــون

 يالحظ في هذه األبيات الثالثة كيف يصور الشاعر محافظته على حبه     
ومراقبته له بكل ما يملك من القوة. وفي تعبيره "مما يصان أصون" لجأ إلى 
األسلوب البياني حيث كنى بالمحافظة على الحب الذي بينه وبين ربه بالشيء 
الحسي الذي يصان على سبيل الكناية، وكذلك في تعبيره "والحبل حبل متين" 

هو الحب، حيث صيّر الحب شيئًا حسيا وجسده،وحذف المشبه و
وصرحبالمشبه به وهو الحبل عن طريق االستعارة التصريحية، وهي ما 

  وفي البيت األخير من هذه المجموعة قال:  10صرح فيها المشبه به.

  فكنت معنى للوح ** مما تمــنّى قــــرون 

  جعل نفسه شيئًا معنويًا يحس وال يلمس على سبيل االستعارة.  

وقد أحسن الشاعر استخدامه لأللفاظ المناسبة في التعبير، والتي لها رنين     
جميل، وحالوة وعذوبة تتفق وطبيعة الفكرة التي يعالجها الشاعر، ويوحي 

  بتسليمه ألمر هللا المدبر لجميع األشياء. حين قال:    

  رعيّتي في يديــــــك** كما تشاء تكــــــــــون 

أحد أن يوم الفرحة الكبرى للعبد هو يوم اجتماعه بربه يوم وال يخفى على    
القيامة، وهو يوم التقاء الحبيب بحبيه الوافي، وذلك اليوم الذي يوفي هللا وعده 
على عبده العابد الصالح،  ويوم ينظر إلى وجه ربه الكريم، وذلك اليوم الذي 

وذلك اليوم الذي  ينجلي عنه الحزن بشدة تلذذه في النظرة إلى ربه المحبوب، 
طال ما ينتظره العبد، وطالما كان العبد بين الخوف والرجاء لذلك اليوم 

  الموعود، وعبر عن ذلك في األبيات الثالثة األخيرة من القصيدة حين قال:

  مسرتي يــــــــوم جمعي ** أنت الحــبيب األمين                 

  ** تشفى بها ذا الحزينونظرة منك أشـــــــــهى                  

فمذ تذكَّرُت عهدي ** فــــــــــــــــــزفـــــــــــــــرةٌ                  
  ورنـــــــين    

  أفكار القصيدة: 

ومن الممكن إرجاع الكثير من أفكار الشاعر في هذه القصيدة إلى آيات    
  القرآن الكريم. قال الشاعر: 

  التجلي ** دكت جـبال ركين لدى صفات                    
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  وفي الكلــيم معـــــــــان ** لســــــؤله يســـــــتـبين                    

ا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ وفكرة البيتين مأخوذة من قوله تعالى:      َولَمَّ
َولَِكِن اْنُظْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ  قَاَل َرّبِ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْيَك قَاَل لَْن تََرانِي

ا أَفَاَق قَاَل  ا تََجلَّى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ دَكا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ
ُل اْلُمْؤِمنِيَن.(سورة األعراف:    )143ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَا أَوَّ

  وفي قوله: 

  رعيّتي في يديــــــك** كما تشاء تكــــــــــون                    

وهذا إيحاء بالتسليم التام ألمر هللا الخالق المدبر لجميع األمور مصداقا لقوله 
ْوا َرَشدًاتعالى: "   ).                     14." (سورة الجن:فََمْن أَْسلََم فَأُولَئَِك تََحرَّ

  الشاعر عن سروره يوم اللقاء بربه والنظرة إلى وجهه يقول:  وتعبير

  مسرتي يوم جمعي ** أنت الحــــــــــــبيب األمين

  ونظرة منك أشـــــــــهى ** تشفى بها ذا الحزين

) إِلَى َربَِّها 22ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ (والفكرة مأخوذة من قوله تعالى: 
  )23-22القيامة:نَاِظَرةٌ(سورة 
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  الخاتمة: 

لقد حاولت هذه المقالة عرض النظرة الصوفية في قصيدة نونية الشيخ عبد     
القادر التالكي من كتابه "تحبير النقول في معاني أصحاب العقول". وتم 
اختيار الكاتب للنونية، فأثبت البحث أن مضمون القصيدة يدور حول 

وهما من األغراض المشهورة في الشعر الغرضين:  الحب اإللهي والمناجاة، 
الصوفي. وأدرك البحثأن الشاعر قد أحسن استعمال الغرضين (الحب اإللهي 
والمناجاة) في تحقيق مراده في القصيدة. كما يالحظ أن  الشاعر لجأ في 
القصيدة إلى استعمال األسلوب البياني والمعاني في تعبيره، وأحسن الشاعر 

بة للتعبير، مما يدل على تضلعه وتعمقه في اللغة العربية اختيار األلفاظ المناس
  وأدبه.

ويوصي الباحثين بالقيام بالبحث عن التراث الذي تركه علماء هذه الديار، 
وبمزيد االهتمام باإلنتاجات الصوفية، ونشرها رغبة إثراء المكتبة العرية في 

  نيجيريا.
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  شعر المديح في األدب العربي النيجيري
The Panegyric Poems in the Arabic Literature in Nigeria  

  إعداد: 

  الدكتور حسين إنو موسى
  نيجيريا-كلية الدراسات العامة، الجامعة الفدرالية دُوِظي، ِجغَاَوا 
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 خص البحث:مل
يتبوأ المديح مكانة متميزة بين األغراض الشعريةفي األدب العربي. وكان 
أكثرها شيوعا، وأغزرها دورانا على ألسنة الشعراء. وقد تعّرف األدب 
العربي النيجيري على شعر المديح؛ سيما النبوي، منذ زمن قديم. ونظم فيه 

ال تزال موضوع إعجاب المتلقين شرقا  ِجيادًا الشعراء المواطنون قصائد
النيجيري  وغربا. وهذا المقال يتعرض لدراسة شعر المديح في األدب العربي

الكتشاف بوادره وتطوره عبر العصور، وما يتسم به من خصائص، 
وإبداعات، ومحاكاة وغير ذلك مما يميزه عن المديح في األدب العربي 
المشرقي. واستخدم البحث لتحقيق هذا الهدف المنهجين: التاريخي والوصفي، 

عرفة حيث تتبع خيوط تطورات شعر المديح في األدب العربي النيجيري لم
ماضيه وحاضره انطالقا من القرن الرابع عشر وانتهاء بالقرن الحادي 
والعشرين الميالديين. وتصدى للتعرف على مشكلة البحث التي تتلخص في 
حل التساؤالت اآلتية: ما هي أولية شعر المديح وتطوراته في األدب العربي 

العربي النيجيري؟ وماذا يتميز به شعر المديح النيجيري على الشعر 
المشرقي؟ وما مدى تأثر المديح النيجيري بالمديح العربي المشرقي؟وتوصل 
البحث نهائيا إلى أن األدب العربي النيجيري تعّرف على شعر المديح منذ 
باكورة دخول اإلسالم إلى نيجيريا وبداية الحركة الثقافية العربية فيها.وكون 

لنبوية وصلت إلى نيجيريا في قصيدة "البردة" للبوصيري من أوائل المدائح ا
القرن الرابع عشر الميالدي. وأن شعر المديح شهد تطورا ملموسا في القرنين 
العشرين والحادي والعشرين الميالديين ليشمل فروعا مختلفة تتراوح بين 
مدح األمراء والسالطين، والتالميذ والمريدين...مع مراعاة الشعراء روح 

وره. وأنه ظل من حيث الشكل والبناء الخارجي التديّن والتبّرك في أغلب ص
يسير على منهج القصيدة التقليدية رغم ما يالحظ عند بعض الشعراء من 

 تحقيق األصالة واإلبداع.
Abstract 
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The art of panegyric occupies an important position among the poetry 
subjects in the Arabic literature because it is the most widely known and 
extensively used among the Arabic poets across the globe. The contact 
between Arabic literature in Nigeria and panegyric poems especially 
prophetic panegyric had been traced back to the ancient period. The 
indigenous Arabic poets produced excellent and enormous panegyric 
poems that have been admired worldwide. This paper tends to study the 
panegyric poems in the Arabic literature in Nigeria with a view to unveiling 
its origin and development across the ages. It also seeks to shed light on its 
characteristics, innovations and imitations that distinguished it from the 
panegyric poems in the classical Arabic literature. The research used 
historical and descriptive methods to carry out the work.Some of the 
research questions include:what is the origin and development of Arabic 
literature in Nigeria? What are the characteristics of panegyric poems in 
Arabic literature in Nigeria? To what extent does the classical Arabic 
literature impacts on the Arabic literature in Nigeria? The findings of the 
research revealed that the panegyric poems infiltrated into Arabic literature 
in Nigeria with dawn of Islam and inception of Arabic civilizational 
activities in the country. The prophetic panegyric poem (Al Burdah) 
written by Muhammad bn Sa’eed Al-Busairy is said to have been among 
the first of its kind to arrive at the country in the 14th century. Similarly, 
the panegyric poems witnessed momentous development in Nigeria in the 
20th and 21st centuries that led to the evolution of panegyric poems on 
subjects such as monarchs, kings,students and disciples but the poets 
maintained the spirit of religion and piousness in most of them. The internal 
and external structure of the panegyric poems remain similar to the 
classical Arabic poem but originality and innovation have been traced in 
some of the works of indigenous poets. 
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  توطئة:

يعدّ المديح من أقدم األغراض الشعرية في األدب العربي، وأكثرها ترددا لدى 
الشعراء انطالقا من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وأشدها تعلقا 

وتعداد مناقبه، وإعجاب صادق بالنفوس لما يتميز به من ذكر محاسن المرء، 
به. وقد تعّرف األدب العربي النيجيري على شعر المديح؛ ال سيما المديح 
النبوي، منذ العصور الغابرة.ثم تطور بعد ذلك ليشمل مدح الشيوخ والعلماء، 
واألمراء والسالطين.لكن مع ما يتبيّن للباحث من تقدّم بعض بحوث علمية 

بعنوان: "المديح عند إبراهيم مقري زاريا حول هذا الموضوع مثل: بحث 
، وآخر 1دراسة أدبية تحليلية لديوان نبضات القلب"لناصر مرتضى إبراهيم

إال أن  2بعنوان: "فن المدح في شعر علماء مدينة َزِكي"لحمزة سليمان شوال،
البحثين السابقين لم يتعرضا لدراسة أولية شعر المديح في األدب العربي 

يتتبعا مسار تطوره عبر العصور، ولم يتوقفا وقوفا متأنيا حول النيجيري، ولم 
خصائصه وتأثره بالمديح المشرقي رغم أهمية ذلك في معرفة مسار األدب 
العربي النيجيري ومدى إسهامات أصحابه على مر العصور. وكل هذا ليدل 
داللة واضحة على جدارة تقديم هذا البحث، ويشعر بكونه مختلفا عما تقدم 

الموضوع من البحثينالسابقين التي وقف عليهما الباحث. وانطالقا من  حول
هذا فإن هذا البحث يتعرض لدراسة شعر المديح في األدب العربي النيجيري 
وفق ثالث نقاط، وهي: مفهوم المديح لغة واصطالحا، وخصائص المديح 

بي الفنية وتطوره إلى المديح النبوي، ومالمح شعر المديح في األدب العر
  النيجيري. وهي فيما يلي:

  مفهوم المديح لغة واصطالحا:
المديح مصدر لفعل ثالثي (َمدََح)، وجمعه (مدائح) و (أماديح)، واألخير على 
غير قياس، ومثله: حديث وأحاديث. وترد الكلمة في كالم العرب بمعنى: 

. 3اريةالثناء على اإلنسان بما فيه من الصفات الجميلة ِخْلِقيَّةكانت أو اختي
. وأما معنى المديح 4ويقول ابن منظور هو: "نقيض الهجاء وهو ُحْسُن الثناء"

في اصطالح األدباء فال يبعد كثيرا عن مدلوله اللغوي؛ فهو عند إميل 
ناصيف: "فن من فنون الشعر الغنائي يقوم على عاطفة اإلعجاب، ويعبر عن 

ك على الشاعر إحساسه، َملَ -تجاه فرد من األفراد، أو جماعة أو هيئة -شعور 
. ويرى 5وأثار في نفسه روح اإلكبار واالحترام لمن جعله موضع مديحه"

الخفاجي أنه هو: "الثناء على اإلنسان بذكر أفاضله وتعداد خالله الكريمة 
  .6وخصاله العظيمة"

ومع أن الفرق بين مادتي "المدح" و"المديح" اشتقاقي أكثر من كونه   
األدباء ظلوا يفرقون بين معناهما؛ فتفيد األولى في  داللياإال أن بعضا من



 
 

191 
 

نظرهم: ذكر أخالق اإلنسان الفاضلة والثناء عليه بالجود والكرم، وسمّو 
منزلته ومنزلة آبائه وأجداده وأنسابه وقبيلته وهو على قيد الحياة. وأما 

ي األخرى فتفيد ما قيل عنه من حسن الثناء واألخالق الفاضلة بعد وفاته، ال ف
. ويؤيد هذا الرأي قول 7عقب موته مباشرة، وبدون إظهار التّحزن والتفّجع

  علي أبو زيد: 
وقد انبثق من غرض المدح قسم مستقل   

اتجه إلى مدح النبي، ويُفردون هذا القسم 
عن غرض المدح العام ألمور؛ منها: أنه 
مستمر في عصور األدب المختلفة، وأن ما 

ْدَحة النبوية منهجا قيل فيه كثير جدا، وأن للمِ 
خاصا بها، ولذلك يميزون بين القسمين في 
التسمية فيقولون: (المدح) للغرض العام، 

  .8و(المديح) للمدح النبوي
وانطالقا من هذين الرأيين يتبين أن هناك فرقا دالليا بين مادتي المدح 
والمديح؛ فاألولى تعني ما قيل من حسن الثناء والصفات الفاضلة عن إنسان 
حّي، وتكون كذلك للغرض العام للمدح. واألخرى تفيد ما قيل عمن توفي 
بشرط أال يكون عقب وفاته، أو يشمل معاني التحّزن والتفّجع، وتكون أيضا 

  خاصة للمديح النبوي.
 :خصائص المديح الفنية وتطوره إلى المديح النبوي  

  . خصائص المديح الفنيّة:1  
الشعرية لدى العرب بخصائص فنية  يتميز شعر المديح كسائر الموضوعات

مختلفة؛ بعضها شكلية بنيوية، وأخرى مضمونية جوهرية، لكن أهمها 
  استرعاء لالنتباه ما يلي:

  أ. افتتاح القصيدة المادحة بالنسيب:  
يتميز معظم القصائد المادحة في العصرالجاهلي بالسير على منهج واحد 

ك شاعر علما منه أنه يثير في معين؛ وهو البدء بالنسيب وقلما يشذّ عن ذل
النفس نوعا ما من االرتياح واللذة. وكان النسيب في الجاهلية مختلطا بوصف 
الديار وتذراف الدموع بها، بل هو جزء ال يتجزأ منه.ويجري النسيب على 
وصف الحال النفسية للشاعر أثناء الرحيل فيطرح شكواه من الفراق ويبث 

وقد يسبقه الوقوف على األطالل والبكاء عندها  حنينه إلى المحبوبة الظاعنة.
أو يتخلفه ألنهما مختلطان؛ فيذكر المنازل الخالية من أهلها، ويصف أطاللها 
وأثر المطر والبرق والريح فيها، والحيوان الطائف بها، ثم يدعو لها، ويتنزل 

. ومثاله مطلع معلقة زهير التي مدح بها هرم بن سنان 9الرحمة عليها
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ث بن عوف لصلحهما بين قبيلتي عبس وذبيان، ودفع ديّات قتلى حرب والحار
  داحس والغبراء:

أَِمْن أّم أوفى دمنةٌ لـم 
  تكلّمِ 

ودار لها بالّرْقَمتَْين 
  كأنهـا

                   **  
يمينا لنعم السيدان 

  ُوِجْدتُمـا
تـداركتمـا عبًســــــــا 

  وذبيـــــــــان بعدمــــا

  ـمالدّّراج فــالمتَثَلَّ بِحْوَمانَة   
  مراجيع َوْشٍم في نواشر ِمْعصمِ 

                **  
  على كل حال من سحيل ومبَرم
ـــوا بينهـم ِعْطَر  تفانـــوا ودقـُّ

  10َمْنِشم

وسار معظم الشعراء الالحقين حتى بعد مجيء اإلسالم في أقطار العربية 
نسيببغض النظر عن شخصية على منهج شعراء الجاهلية في افتتاح المدحة بال

الممدوح ومكانتها الدينية واالجتماعية. ويتضح ذلك في الالمية المشهورة 
التي مدح بها كعب بن زهير الرسول صلى هللا عليه وسلم. وكان بعضهم 

كما يبدو في الالمية التي -يتزّهد في الحديث عن النساء وذكر مفاتنهن الحسيّة 
ه ال شيخ عبد هللا بن فودي، حيث وقف على األطالل مدح بها محمد بِلُّو عمَّ

را باكيا لتذكار أهلها الظاعنة  التي عهد النزول بها بتََالثَا َمْي وِجنُِّمتحّسِ
والحنين إليها. لكنه بدل أن يشرع في التغّزل بالمحبوبة بكل ما في ذلك من 

ء، كما هو معروف في الشعر العمودي؛ أشار فقط إلى أنها فتاة عذرا-تفاصيل 
  وذات حياء وتمايل عند المشي:

ْت هواك  اج حوَت أم ه أص
ازلُ  ن   م
" فم "ِجّنِ ا "بِتََالَث َمْي" أو بـ
ا ه   ب

لُّ  ا الحلوَل وك دُت به دار عه
نْ    َم

                 **  
  فدع الدياَر َوِذْكَر أخدان الهوى
واسلك طريـق أولي الهدايــة 

  واغتنم

  عفّى معارَفها البلى وهواطلُ   
  رتعي وفراعلإال نعام ت

  أهوى معي والعيش غض باجل
**  

  وخرائد في مشيها تتمايـل
فــــــرصا تمــــــــّر وأنـــــــت منها 

  11غافل

  ب. احتواء القصيدة المادحة على معاني المدح:  
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كان لكل موضوع من الموضوعات الشعرية معان تميزه عن غيره؛ فالمعاني 
التي تستخدم عند الفخر والحماسة.  تختلف عن-مثال -التي تستعمل عند الغزل 

ومعاني الرثاء تتباين عن غيرها في الهجاء وهكذا...ولذا كان للمديح معان 
يتميّز بها دون غيره. وأيا ما كان األمر؛ فإن المدحة في العصر الجاهلي بنيت 
على أساس جملة من المعاني والقيم األخالقية الراسخة لدى العرب أمثال 

عة، والنجدة، والعفة...وكلها مبنية أيضا وفق البناء التصويري الكرم، والشجا
مرتبط بصورة البحر، وصورة السُّحب، وصورة الرياح -مثال -لها. فالكرم 

التي تحمل السُّحب إلى األرض القاحلة...واحتواء المدحة على تلك المعاني 
ودورانها في فلكها لخاصية بارزة تميزها عن بقية األغراض الشعرية 
وموضوعاتها؛ السيما في العصر الجاهلي. ومن أمثلة ذلك المية زهير التي 
مدح بها حصن بن حذيفة بن بدر حيث أورد فيها بعض المعاني والقيم 
األخالقية التي اختص بها شعر المديح مثل: تشبيه الممدوح بالغمامة لكرمه 

  :12وإنفاقه مما يدل على أنها للمدح دون غيره
مةٌ َوأَْبيََض  ا داه َغم اٍض يـ   فَيَّ

                  **  
  ـالَهُ أخي ثِقٍَّة ال تُتِْلُف الَخْمُر مَ 

تَـَراهُ إِذا مــــــــــــــــا 
ِجئْتَـــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــًال    ُمتََهلِّ

ْيِه ما تُِغبُّ فََوا   ُلهْ على ُمْعتَِف   ِض
                **  

  َل نَائِلُهْ ولكنه قد يُْهِلُك الما
كأنَّك تُْعِطْيِه الذي أنت 

  َسائِلُــــــــــهْ 

وبرزت في العصور الالحقة وخاصة العصر اإلسالمي بعض معاني المدح 
الجديدة المستمدة من قيم الدين اإلسالمي أمثال: التقوى، وطاعة هللا ورسوله، 

خصائص وااللتزام بما جاء به اإلسالم...فأصبحت كلها خاصية هامة من 
شعر المدح. أضف إلى انبثاق غرض آخر من المدح؛ وهو المديح النبوي، 
وكان يتميز عن غيره من المدح ال بالحديث عن فضائل النبي الكريم ومحبته 
وهديه وسيرته ومعجزاته وفضله على سائر الخلق والحقيقة المحمدية 

حيث تفتح  والتوسل به وذكر آثاره...فحسب، وإنما في شكله وبنيته الفنية،
بعض المدائح النبوية بذكر األماكن المقدسة في الحجاز، والغزل بما يتناسب 
مع الموضع والممدوح، ثم الرحلة ووصف الطبيعة، فالوعظ والدعاء، 
والمدح والتوسل مما جعلها أن تكون متميزة المعَالَم من بين المدائح خاصة 

  والموضوعات الشعرية عامة.
  ظيم للممدوح:ج. إظهار التقدير الع  

تختلف ألفاظ المدح ومعانيه التي يستعملها المادحون وفقا لشخصية الممدوح 
ومكانته؛ وللكرماء معان تختص بهم، وللشجعان قيم تنفرد بهم، وللملوك 
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واألمراء أوصاف تليق بهم...غير أن المادح ملزوم بإظهار التقدير العظيم، 
نفسه تجاه أي نوع من الشخصية  والود الخالص، واإلعجاب الكبير الذي تكنّه

خالل المدح. وانطالقا من هذه الحقيقة يدركالباحثنتفة حّسان التالية التي مدح 
بها الرسول محتوية على اإلعجاب بشخصيته الطاهرة والتقدير العظيم لها 

أنه لم ير أجمل من الرسول صلى -وهو على حق -مما جعل الشاعر أن يقّر 
. استمع إليه حيث 13، وأحسن منه ُخلُقا منذ أن ولدته أّمههللا عليه وسلم ِخْلقَة

  يقول:
وأحســـُن منـك لـــم 

  يتَـــَر قَـــــــــــطُّ عين
وأجمـُل منــــــــــك لم   

  ـــــــاءُ تَِلــــــــــِد النَِّســـ
    . تطور المديح إلى المديح النبوي:2  

وضوعات الشعرية في العصر يعدُّ المديح فنا أصيال وموضوعا بارزا بين الم
الجاهلي وما وليه من عصور األدب العربي. ويمكن رصد نشأته األولى إلى 
نوعين بارزين؛ يتجلى األول في قصيدة الحمد والعرفان، والثاني في قصيدة 
االعتذار. وتطور في أواخر ذلك العصر ليصبح وسيلة للتكسب ويرتبط وثيقا 

صدر اإلسالم من التكسب إلى التديّن . ثم تحّول في عصر 14ببالط الملوك
فيظهر المديح الديني اتخذ اإلشادة بقيم الدين ومثُله ومبادئه وامتداح خصال 
الرسول وشمائله ورسالته المحور األساس له. وتطور بعد وفاة الرسول 
ليكون مديحا نبويا يميل إلى الثناء عليه، وتعداد صفاته، ومعجزاته، وذكر 

لقلب بحبه، والشوق إلى لقائه، والزيارة إلى البقاع سيرته، ووصف تعلق ا
التي ثوى فيها أمثال العقيق والبطحاء...وكان حسان أول رائد حقيقي للمديح 

  . 15النبوي وأبرز أستاذ له
لكن ما لبث المديح في العصرين األموي والعباسي حتى امتزج   

كما كان -ء بالتيارات السياسية وعاد ليصبح أداة للتكسب عند بعض الشعرا
الحال في أواخر العصر الجاهلي، ووسيلة لنصرة الحزب السياسي والمذهب 

في أوساط األدب -شيئا ما–العقدي مما أدى إلى غياب المدائح النبوية
العربيالنشغال الشعراء بمدح الخلفاء والوزراء والوالة، رغم بقاء بعضهم 

ي ثنايا قصائدهم أمثال: الكميت والشريف الرضي ينثرون أبيات محدودة ف
. وأخذت المدائح النبوية تتجه نحو االستقاللية والنضج 16في مديح الرسول

الفني منذ القرن الرابع الهجري، ثم ازدهرت وحققت وجودا متميزا في بيئة 
الصوفية فيما بين أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري. ويُعدّ 

وقصيدته (البردة) َمْعلَم تحّوٍل للمدائح  البوصيري أستاذ هذا الفن بال منازع،
النبوية، ونموذجا يحتذي به في العصور الالحقة. واستمر المديح النبوي بوجه 
الخصوص يحقق تطورا كبيرا في العصر الحديث وينال رواجا باهظا عند 



 
 

195 
 

األدباء في كل البلدان اإلسالمية، وكان شوقي والبارودي أبرز شعرائه وإن 
عن أَْسر مغريات المادة حتى في ذلك العصر. ثم انفرد أحمد لم ينفلت كله 

محرم من بين شعراء العصر بتطويره إلى حدّ أن نظم فيه مالحم تحكي سيرة 
الرسول صلى هللا عليه وسلم وتتغنى بأخالقه، ومناقبه، وجهاده في نشر 

  .17الدعوة اإلسالمية
 :المديح في األدب العربي النيجيري  

العربي النيجيري على المديح الديني منذ باكورة دخول اإلسالم تعّرف األدب 
إلى ما يعرف اليوم نيجيريا وبداية الحركة الثقافية العربية فيها؛ ألنالحقائق 
التاريخية أثبتت أن قصيدة "البردة" لمحمد بن سعيد البوصيري من الكتب 

لي يَاجِ َطْن العلمية التي أحضرها معه الوفد الونغري إلى كنو في عهد ملك ع
. وحين زار الشيخ عبد الكريم المغيلي 18ثَاِميَا في القرن الرابع عشر الميالدي

مدينتي كنو وكتشنا في القرن الخامس عشر الميالدي أيضا كان يحمل معه 
صلى هللا عليه -جيميته التي ارتجلها في الروضة الشريفة ومدح بها صاحبها 

  وسلم، ومطلعها:
     ــَراَك قلبي هذا َسيِّــــــــــــــدُ األَُمــــــــــــــــــــمِ بُْشــــــــــ      

  19وهذه َحْضــــــَرةُ المختاِر في الَحَرم
وشرح الشيخ محمد بن َمَسنِي الكتشناوي في القرن السابع عشر الميالدي 
قصيدة "العشرينية" للشيخين ابن مهيب األندلسي وعبد الرحمن الفازازي في 

ين؛ أسماه "النفحة العنبرية في حّل ألفاظ العشرينيّة في مدح مجلدين ضخم
خير البريّة" مما يدل على ورودها إلى البالد منذ وقت مبكر، وشدة تعلق 

  المواطنين بها، ورغبتهم في فهم فحواها. 
على أن وصول القصائد المذكورة وغيرها من أشعار شعراء الجاهلية   

ت وكعب بن زهير وغيرهما يمكن رصد وصدر اإلسالم أمثال: حسان بن ثاب
جذوره إلى ما بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر الميالديين وما توالى 
خالل الفترة من دراسة تلك األشعار وتذّوق معانيها مما فتح مجاال واسعا 
لعلماء نيجيريا في اإلنتاج الشعري خصوصا المديح الديني. لكنه في كل 

التديّن والتبّرك ألن التكسب به ال يليق بمنزلتهم العلمية أطواره لم يقصد به إال 
  . 20ومكانتهم االجتماعية

ومهما يكن من أمر فإن الحركة الشعرية؛ السيما المديح الديني، قد   
تحّولت في القرن التاسع عشر الميالدي الذي يعتبر العصر الذهبي للحركة 

تعليق ووضع الشروح لبعض الثقافية العربية في نيجيريا من دائرة التلقي وال
المدائح التي نظمها غير النيجيريين إلى إبداعها؛ وأغلب الظن أن الشيخ 
عثمان بن فودي من بين طليعة العلماء المواطنين الذين نظموا قصيدة في 
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المديح النبوي، وأن داليته المشهورة (هل لي مسير) من أوائل المدائح النبوية 
طور األمر ليطغى المديح النبوي على الموضوعات التي أُنتَجت في البلد. ثم ت

كما -الشعرية ويكون نقطة بدء للممارسة الشعرية لدى كثير من شعراء البلد 
  يفهم من كالم الشيخ عبد هللا بن فودي:

...وأول منظوم لي معتبر فيما تذكرُت هو 
تخميس قصيدة شيخنا أمير المؤمنين أخي 

 عليه عثمان بن محمد في مدح النبي صلى هللا
  وسلم التي أولها:

ألزور قبــر         َهْل لي َمِسْيٌر نحو طيبة مسرعا
  الهاشمي محمــد

وهي أول قصيدة عربية نظمها فيما علمُت، وأول 
  التخميس هــو قولـي:

بمديح خير   بسم اإلله بدأُت قــولي شافعـــا 
  العالمين وصـادعا

َمِسْيٌر نحو مستفهما نيل الوصول وذا دُعــَا   َهْل لي  
  طيبة مسرعا

  21ألزور قبـر الهاشمي محمـــد 
لكن هذه الحفاوة التي نالها المديح النبوي بين الشعراء وعامة الناس في 
نيجيريا كانت وليدة أسباب من أهمها كون الصوفية ممن أدخلوا اإلسالم في 

أنشطتهمبين هذه البالد؛ ومعلوم أن المديح النبوي فن ال يزاحمهم أحد فيه. وأن 
أهالي البلد وقتئذ فعّالة مما يجعل بعض الناس منذ ذلك الزمن إلىاليوم يعقدون 
المجالس إلنشاد المدائح النبوية يوميا، أو أسبوعيا، أو شهريا...للتقرب إلى 
هللا ونيل األجر عنده أو للتبرك. ويتطور مدح الشيوخ والعلماء والتّبرك بهم 

كما يفهم من كالم -في األدب العربي النيجيري جنبا بجنب مع المديح النبوي 
الدكتور شيخو َغَالدَْنثِي خالل الحديث عن الموضوعات الشعرية التي طرقها 
علماء نيجيريا في القرن التاسع عشر، "فالمدح الذي نشأ هو إّما المديح الديني 
 الذي يشيد باإلسالم والرسول أو ما يشبهه، كمدح العلماء والشيوخ والتّبرك

. ومن طالئع هذه القصائد تائية الشيخ محمد بلو التي مدح بها الشيخ 22بهم"
  مختار الكنتي ومطلعها:

أَْلِمـْم بســــاحـــة أحبــــــابي وســــــــــــــــادتـيَواْشِف الجنـــــــاَن بهم     
      من كّلِ إِْعنَـــاتِ 

والحادي والعشرين ثم خَطا المديح خطوة بعيدة المرمى في القرنين العشرين 
ليشمل فروعا مختلفة تترواح بين مدح األمراء والسالطين، والتالميذ 
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والمريدين...مع احتفاظ الشعراء في جّل األحيان بروح التديّن والتبّرك بعيدين 
عن التكسب ومغريات المادة. وتظهر هذه الفروع المطروقة لغرض المديح 

أمثال: "نغمات الّطار" للشيخ كلها أو بعضها في دواوين شعراء نيجيريا 
ن"  ناصر كبر، و"الرياض" للدكتور عيسى أَلَبِي، و"هدية األحباب والُخالَّ
للشيخ أبي بكر عتيق، و"حديقة األزهار" للقاضي عمر إبراهيم، و"نيل 
البغيا" للشيخ يحي بن محمد النفَّاخ...وغيرها.وفيما يخص مدح األمراء يجد 

أمير كنو عبد هللا بايرو وينّوه ببعض أوصافه الباحثالشيخ ناصر كبر يمدح 
الُخلقية النبيلة من الشجاعة، والكرم، وحسن المعاشرة، والعدل، والزهد، 

  :23وإنشاء المشروعات الخيرية، وحسن السياسة، وتعليم الصبيان كتاب هللا
اء  هو الليُث ليُث العيش إن س
هْ  بُ اح   ص
نال رفده ترَفٍد    إذا جاءه ُمْس

اره ال ا اخت درا وم ان خ رحم
ا م   وإن

                   **  
يضيق نطـــــاَق النظِم عن 
 ذكـــر َمــــــــــــــــــــــا

  لـــــــه

ه مبرغسا     وآلمه يخرْج إليـ
ا يرَض أن  ا ولم ريع س
ا لص خ ت   ي
ا ؤدده أواله تاجا وبرنس   لس

                **  
من المكرمـات الَّْت تروق 

  ــاــــالمدارســــــــــــــــــــ

وأما فيما يتعلق بمدح التالميذ والمريدين فندركه الباحث أيضا يمدح مريده 
الشيخ يوسف َمَكْوَراِريويشيد بمكانته العلمية والروحية من تذّوق محبة هللا 
وعرفانه، والسلوك إلى حضرة هللا وأهل عنايته، وإحياء قلوب المريدين بذكر 

  :24ته، وإيقاظ هممهم إلى ما فيه رضوانههللا تعالى وإرشادهم إلى ما فيه طاع
فا   حمدُت إلهي خّص ِحبِيَّ يوس
ن سلك أهل عناية ـ   وسلّكه مـ
ة اد وهم جته دٍّ وا بِج ام    وق

               **  
لََحيّـــــــــــــاهُ إكرامـــا 

تحيّـــــة 
  ســـــفيـــــــــــــــــــــــــــــــو

وجّرعه من كأس أهل   
ة بّ ح م   ال

ٍة قادريّةإلهية ِجيْ    ِليَّـ
بإرشاد طالب الكؤس 
ة ـ ـ يّ ن ه   ال

              **  
ليعقـــــوب 

إكـــــــــرامـــا 
بخيـــــــر 

  ـــةتحيّــــــــــــــــــــــ
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إنه لمن الجديرة باإلشارة أنه أن الباحث اعتمد على كون مدح األمراء 
النيجيري مع أن له والسالطين مما تفّرع من المديح الديني في الشعر العربي 

كما يُفَهم -سابقة في األدب المشرقيلتأخر مجيئه في األدب العربي النيجيري 
  من كالم الدكتور َغَالدَْنثِي السابق.

فيما وقف عليه -على أن المدائح التي قرضها الشعراء النيجيريون 
 الباحث، وما يشير إليه شرح الشيخ ابن َمَسنِي لقصيدة "العشرينية" من شيوع
المدائح النبوية في البالد واعتناء الناس بها أكثر من أي موضوع شعري آخر 
منذ القرن السابع عشر الميالدي، ومشابهة مدح األمراء والسالطين بالمديح 
الديني الذي كان له سابقة في األدب العربي النيجيري من حيث عدم االتصاف 

إلى تأثر األول بالثاني بالتكسب ونيل الحصول على مغريات المادة مما يشير 
وتأخر مجيئه عليه. وأما إذا نظر الباحث إلى القصائد المادحة التي أنتجها 
علماء نيجيريا في القرنين التاسع عشر والعشرين الميالديين من حيث 
األشكال والمضامين فيجد أن معظمها ال يحقق تطورا ملحوظا، ألن قسما 

د إلى أشعار القدماء، رغم كون كبيرا من أفكارها ومعانيها وصورها ترت
  . 25البداية أيّا ما كان نوعها ال تخلو من تقليد ومحاكاة

وقصارى القول فقد ظل البناء الخارجي للقصيدة التقليدية منهجا يسير   
على نمطه الشعراء في نيجيريا؛ فيقف على األطالل ويبكي عندها كما كان 

دوح وما كابده من مشقّات، أو يفعل الشاعر القديم. وقد يصف رحيله إلى المم
ينتقل إلى الزهد بعد الوقوف على األطالل ثم يتخلص إلى المدح فيصف 
الممدوح بالفضائل اإلنسانية التي كانت موضوع إعجاب العرب أمثال: القوة 
والشجاعة والكرم، أو المنبثقة من روح الدين أمثال: التقوى والتّمسك بالدين 

ستخدما األلفاظ الجزلة واألساليب القويةفي أغلب والعلم وخدمته...وغيرها، م
األحيان. وتتضح هذه الظاهرة كلها أو بعضها في قصائد بعض العلماء أمثال: 
الشيوخ عبد هللا بن فودي، ومحمد بِْللُّو، ومحمد البخاري، وناصر 
كبر...وغيرهم غير أن هذه المحاكاة التي اتصف بها المديح في األدب العربي 

ال تعني أنه ال يختلف قليال أو كثيرا فيما كان -على مر العصور -النيجيري
عليه عند الشاعر القديم، وإنما يعني الّسمة الغالبة له في أطواره المختلفة، 

  :26ألن جيمية الشيخ عبد هللا بن فودي التي مدح بها الشيخ جبريل ومطلعها
ُعـْج نحـو أَْضـــــــَواج 

  ـجِ األَِحبّــــة ِمْن َمـــــــ
واْشَرْب من األَْنشـــاج   

ْعبــــــجِ    مـــاء الّزِ
وإن كانت تمثّل منهج الشعر العمودي شكال ومضمونا إال أن بعض أبياتها 

نوعا ما، ألن األطالل التي يقف عليها ليست لهند -تحقق األصالة واإلبداع 
هللا أو أسماء كما كان عليه األمر عند الشاعر القديم، وإنما هي ألحبته في 
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تعالى. أضف إلى ما يلمسه الباحث من متعة فنية تتجلى في التشبيه الطريف 
الذي عقده الشاعر في وصف تأثير العلماء الذين وقف بأطاللهم في جيرانهم 
بـ"كان" في االسمين بعدها، وتأثير غيرهم بـ"لم" أو "في" في الفعل أو االسم 

  الذي بعدهما على التوالي:
ـان" ولهــــــــم كـ"كـ

  ومبتـدأ في جـارهـــــــم
عمـل لغيـرهم كـ"لم" أو   

  "في" يَــــــــــــجِ 
ويؤيد هذا الرأي من وجود تباشير التجديد والتطور في الشعر العربي 

خصوصا في القرنين العشرين -النيجيري بما فيه من المديح شكال ومضمونا 
الدكتور محمد أول أبو بكر والحادي والعشرين الميالدين؛ ما الحظه األستاذ 

خالل تقديمه لديوان "الرياض" للدكتور عيسى أبي بكر أَلَبِي من اتسام بعض 
قصائده باالبتكار خالفا لما يزعمه صاحبه من فقدانه فيه حيث يقول: "وإذا 
سلمنا مع الشاعر بتفاوت قصائد الديوان على مستوى اإلبداع فإنا نتريث في 

قطوعته اآلنفة الذكر) أنه مقلد في ديوانه، فالسمة التسليم له (ما ورد في م
 27الغالبة في الديوان هي االبتكار..."
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 :الخاتمة 
تناول هذا المقال شعر المديح في األدب العربي النيجيري لرصد بوادره، 
واكتشاف تطوراته عبر العصور، وإظهار ما يتسم به من خصائص وإبداع 

المديح لغة واصطالحا فتبيّن خالل وكان منطلقه هو بيان مفهوم ومحاكاة.
الدراسة أن مدلول الكلمة في كالم العرب ال يبعد عن معناها االصطالحي 

وتتبع المديح في األدب العربي لداللته على "حسن الثناء" في كليهما.
النيجيري فظهر أن المديح النبوي من أوائل األغراض المطروقة في األدب 

ل ما وصل إلى البلد منه قصيدة "البردة" العربي النيجيري، وأن من أوائ
للبوصيري في القرن الرابع عشر الميالديثم تطور المديح ليشمل فروعا 
مختلفة من مدح الشيوخ والعلماء، والتالميذ والمريدين، واألمراء 
والسالطين...وإن احتفظ في أطواره المختلفة بالسمات الفنية التقليدية لدى 

غلب أوصافه، وابتعد في معظم صوره عن العرب شكال ومضمونا في أ
التكّسب ومغريات المادة.أما النتائج العلمية التي توصل إليها البحث فهي فيما 

  يلي:
o  تعّرف األدب العربي النيجيري على شعر المديح منذ باكورة دخول

اإلسالم إلى ما يعرف اليوم نيجيريا وبداية الحركة الثقافية العربية 
بخصائص -سائر الموضوعات الشعرية لدى العرب ك-فيها.وأنه يتميز 

 فنية مختلفة، بعضها: شكلية بنيوية، وأخرى مضمونية جوهرية.
o  "وأن من أوائل ما وصل من المديح إلى نيجيريا قصيدة "البردة

للبوصيري في القرن الرابع عشر الميالدي. ثم خَطا شعر المديح خطوة 
والعشرين ليشمل فروعا  بعيدة المرمى في القرنين العشرين والحادي

مختلفة تترواح بين مدح األمراء والسالطين، والتالميذ والمريدين...مع 
احتفاظ الشعراء في جّل األحيان بروح التديّن والتبّرك بعيدين عن 

 التكسب ومغريات المادة.
o  وأن الشيخ عثمان بن فودي من بين طليعة العلماء المواطنين الذين

النبوي، وأن داليته المشهورة (هل لي مسير) نظموا قصيدة في المديح 
 من أوائل المدائح النبوية التي أُنتَجت في البلد. 

o  وأن شعر المديح ظل من حيث بناؤه الخارجي يسير على منهج القصيدة
التقليدية رغم ما يرصد عند بعض الشعراء من تحقيق األصالة 

 واإلبداع.
  

 :الهوامش والمراجع 
 م،2000يجيريا عام ن-الطالب ناصر مرتضى إبراهيم لقسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو  هقدمهذا البحث . 1
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  دالية الفخر "للشاعر يوسف زكريا عبدهللا"

  "دراسة وتحليل"
  إعداد: 

  صالـح محمد كبير
Kabirsaleh009@gmail.com 

08061604069 
  و

  عمر عبدهللا 
Umarabdulla32@gmail.com 

 08061502149 
  بكلية قاسم إبراهيم للتربية والتعليم، ميدغريمحاضران 

 قسم اللغة العربية
  ملخص المقالة: 

فهذه مقالة مختصرة تهدف إلى دراسة حياة الشاعر يوسف زكريا 
عبدهللا المعروف بــــ "قيس" ونموذج من شعره،(دالية في الفخر)  وذلك 
لرفع الستار عن كنوزه وإنتاجاته وإبرازها في ثوب جديد، حتى تسهل 
للدارسين فهمها، وصاحب هذا اإلنتاج شخصية أدبية مشهورة تعتبر من أشعر 

مدينة "ميدغري" المشهورين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في   شعراء
  مجال إنتاج الشعر العربي في نيجيريا عامة، وبرنو خاصة. 

إن قصيدة الدالية للشاعر يوسف وكريا عبدهللا لعبت دوراً كبيراً في نشر 
الثقافة العربية وتطورها في منطقة كانم برنو، وذلك لما للشاعر من معرفة 

الشعر بكثير من أغراضه، وبذلك ساهم بإنتاجه الشعري وألف آثارا  بقرض
  قيمة لينتفع بها دارسو اللغة العربية والمهتمون بأمرها. 

 التعرف بـــشخصية الباحث - 
 ماهو أسلوب الشاعر في قرض الشعر  - 
  هل الشاعر مبتكر أو مقلد.  - 

Abstract::  
This short article aims to study the life of the poet Youssef Zakaria 
Abdullah known as "Qais" and a model of his poetry, (Dalia on pride) in 
order to raise the curtain on his treasures and productions and highlight 
them in a new dress, so as to facilitate the scholars understanding, The 
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author of this artwork is a famous literary figure is considered one of most 
prolific poets in The famous city of maiduguri, who have contributed and 
continue to contribute to the production of Arabic poetry in Nigeria in 
general, and in Peru in particular. 
The poem of the DaliabyYusuf zakariya Abdullah played a major role in 
spreading the Arab culture and its development in the region of Kanem 
Borno, because the poet knowledge of how to compose poetry much of its 
purposes, and thus contributed to the production of poetic and valuable 
effects for the benefit of scholars of the Arabic language and those 
interested in it. 
 Identify the personality of the researcher  
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  مقدمة: 
الحمد  رب العالمين، و الصالة و السالم على أشرف المرسلين، 

  آله الطيبين الطاهرين. سيدنا محمد سيد األولين و اآلخرين، و على
  و بعد:

فإن الشاعر يوسف زكريا عبدهللا يعتبر من أعيان فحول شعراء برنو، 
بل ومن أشهر الشعراء المعاصرين الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في 

  مجال إنتاج الشعر العربي في نيجيريا عامة وبرنو حاصة. 
يراً في نشر الثقافة إن إلنتاجات الشاعر يوسف عبدهللا الشعرية دوراً كب

برنو، وذلك ألن الشاعر قرض الشعر بشتى -العربية وتطورها في منطقة كانم
  أغراضه، وألف آثاراً قيمة ينتفع بها دارسو اللغة العربية والمهتمون بأمرها. 
وهذه المقالة تختص بدراسةقصيدة يوسف عبد اللهفي الفخر 

  واالعتزاز. وهي تشتمل على النقاط التالية:

 مقدمة. ال - 
 نبذة عن الشاعر - 
 بناء القصيدة (المطلع، التخلص، المقطع)  - 
 األسلوب.  - 
 األسلوب .  - 
 صدق العاطفة.  - 
 األلفاظ والتراكيب، - 
 الصور البالغية، الموسيقى الشعرية - 
 الخاتمة  - 
 قائمة الهوامش والمراجع.  - 

  

 

  نبذة عن الشاعر: 
ولد يوسف بن زكريا بن عبد هللا المعروف بـــــ "قيس" في اليوم 

(التي تسكن  Teraم، في أسرة متواضعة من قبيلة 1993األولمن شهر أكتوبر 
في (Biu)في والية غومبي وجنوب والية برنو)، وكان مولده في بلدة  بيو 

  حكومة بيو المحلية بوالية برنو. 
فيها وتلقى دراساته األولية، حيث قرأ  نشأ يوسف ببلدة بيو وترعرع      

القرآن على يد أمه (سلمة) وأخيه (عبد هللا)؛ ثم التحق بمدرسة تحفيظ القرآن 
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بعد أن قرأ أجزاء من القرآن بين عائلته، وتابع تعلمه حتى حفظ القرآن في 
  بيو. –سن الرابعة عشرة على أيدي أساتذةفي مدرسة تحفيظ القرآن 

في مدرسة ملجأ السنة اإلسالمية، ومنها انتقل إلى المدرسة  درس االبتدائية    
الثانوية للدراسات اإلسالمية العليا، وفيها لقب بــ(قيس) لحفظه الكثير من 
أشعار قيس بن الملوح (مجنون ليلى العامرية)، وقد كان قيس منذ طفولته 

ألغاني مولعا بحب الشعر والنشيد، ويحفظ الكم الهائل منها ويكثر من سماع ا
  األمريكية وخصوصا أغاني مايكل جاكسون.

وفي جانب العلوم األجنبية فقد درس في مدرسة (دغجا) االبتدائية ثم في     
  بيو. –مدرسة العلوم الثانوية 

م، حيث درس اللغة العربية التي 2013التحق بجامعة ميدوغري عام    
هذا الميل الكبير إلى لطالما كان يحلم بها، وكان شديد العشق للشعر مما خلق 
  م.2016دراسة اللغة العربية، وتخرج في جامعة ميدوغري سنة 

بدأ يوسف قيس يتطلع إلى قول الشعر منذ أن كان في الصف الثالث     
اإلعدادي، فلم يكتب بيت شعر إال في سنته األخيرة في الثانوية، حين قصيدة 

شيئا من الشعر بعد ذلك يمدح فيها معلميه ويودع وزمالءه؛ ثم إنه لم يكتب 
إلى أن التحق بالجامعة فقال بعض قصائد وخصوصا في السنةالثالثة الجامعية 
خالل أيامه في قرية اللغة العربية، وذلك في مدح بعض المحاضرين في قرية 
اللغة العربية، وقد جمع أشعاًرا قالها خالل إقامته في القرية أسماها "قيسيات 

  قرية اللغة العربية".
وفي السنة الرابعة من الجامعة قال قصائد تشبب فيها بفتاة اسمها (حفصة    

عيسى محمد)؛ أما معظم قصائده فقد قالها بعد تخرجه في الجامعة. ويوسف 
قيس يميل كل الميل في قصائده إلى موضوعات غزلية.. وقلما قال شعرا في 

  )1غيرها.(
  

ــــ "تنام غزال في ومن أشهر إنتاجاته الشعرية: قصيدة المسماة بـ    
أبوجا" " من غيري في الرجال له مثل  حفصة" "دع يا عذول مالمتي في 

  حفصة" " دالية في مدح الدكتور محمد عثمان" وغيرها. 
    بناء القصيدة: 

  تناول الباحث في هذه المقالة دراسة النقاط اآلتية: 
أ/ مطلع القصيدة ب/ حسن التخلص.   ج/ حسن المقطع د/ العاطفة. ه/ األلفاظ 

  القوافي).  –والتراكيب. و/ الصور البالغية.ز/ الموسيقى الشعرية (األوزان 
يبني الشعراء القدماء قصائدهم على نمط معروف لديهم فكانوا   

ل، وقد ينتقل يفتتحونها بالنسيب والغزل أو بذكر الديار والبكاء على األطال
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الشاعر بعدها إلى وصف الناقة أو اإلبل أو الفرس ويتوقف أحيانا لذكر 
المشاهد التي شاهدها، ثم يتخلص بعد هذا إلى الغرض األساسي الذي يرمي 
إليه ويقصده في إنشائه لهذه القصيدة ويعتبر كل ما سبق مقدمة للغرض 

العمودي وباألخص  األساسي من القصيدة على نحو ما نرى في قصائد الشعر
المختارات من الشعر الجاهلي، كالمعلقات وغيرها، وقد امتد هذا األسلوب 
إلى ما بعد العصر الجاهلي بل وإلى ما بعد العصور المتتالية تأثرا بمنهج 
القدماء كما نشاهده اليوم في أشعار بعض علمائنا في هذه المنطقة خالل القرن 

الكانمي في قصيدته "نسيم الصبا"، وعبدهللا التاسع عشر الميالدي وما بعده، ك
) فماذا ينبغي أن 2بن فودي في بعض أشعاره وغيرهما من علماء المنطقة.(

يكون عليه مبنى القصيدة كما يراه نقاد العرب؟ وماذا يكون نصيب الشاعر 
يوسف زكريا عبد المعروف بـــ "قيس" في هذه القصيدة المدروسة؟ 

  اقشة المسائل التالية: واإلجابة تكون ضمن من
 مطالع القصائد:   )أ

فما المقصود بمطلع القصيدة؟ يقصد به أن يجعل الكاتب أو الشاعر مطلع 
الكالم من الشعر أو الرسائل داال على المعنى المقصود: إن كان فتحا ففتحا، 
وإن كان هناء فهناء، أو كان عزاء فعزاء ، وكذلك يجري الحكم في غير ذلك 

  من المعاني. 
  )3وفائدته أن يعرف من مبدأ الكالم ما المراد به ولم هذا النوع.(

وقد يمثل للمطالع الجيدة بمطلع أبي تمام في قصيدته عن فتح العمورية، يقول 
   -في هذا المطلع:

  السيف أصدق أنباء من الكتب ** في حده  الحد بين الجد واللعب
جيد وأطلعنا في فقد لخص مضمون القصيدة في هذا المطلع واالبتداء ال

أول وهلة على أن قصيدته حربية، وأطلعنا أيضا بإيجاز شديد على قصة هذه 
الحرب التي لعب فيها المنجمون دورا سلبيا في تنبئهم بعدم فتح تلك المدينة 
، فقد تم فتحها وانتصر المعتصم بحد سيفه انتصارا  وعدم نصر المعتصم با

ا يجدونه في كتبهم من األنباء فضح المنجمين وجعل حد السيف أصدق مم
الكاذبة. فمثل هذا المطلع من القصيدة يشدك ويشوقك إلى متابعة األبيات 

  الالحقة.
ونعود اآلن إلى مطلع قصيدة الشاعر المتناولة بالدراسة فنقول: يتجلى 
أنالشاعر قد أحسن في مطلع القصيدة وأجاد االفتتاح، إذ باشر الشاعر االفتتاح 

  رك با عزوجل، ثم النهي عن الظلم،حيث يقول الشاعر: بالنهي عن الش
أعــــيـــذ مــــجـــدي بـــاسم 

  الــواحـــد األحـد  
مـمـــــــا يــــــــزوز ذو   

  شـــــــؤم وذو نــــــكــــــــد 
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أنا الــــفـــتـــــى الــــــلـــــقـــن 
  الـموهــوب والـفطن  

الـحـاذق الــــلـــبـــق   
  الـــلــمـــاح ذو جــــهـــــد 

أنـــا الــــبليــغ وشـــيـــخ 
  الـــنحـــو والــــصــــرف 

 أنــــا الـــفـــصـــيــح أنــــا  
  الـــصـــرفــي ذو رشــد 

يدرك القارئ في األبيات السابقة أن الشاعر افتتح قصيدته بالتعوذ باسم الواحد 
ار  ويالحظ في هذا االفتتاح أيضاً أن الشاعر يوسف زكريا لم يبن قصيدته القه

على النمط المعروف لدى الشعراء القدماء إذ لم يفتتح قصيدته بالنسيب 
  والغزل أو بذكر الديار والبكاء على األطالل. 

فمثل هذا المطلع بمجرد سماعه أو قراءته يلقي في الروع على أن   
القصيدة تمت إلى الفخربصلة، وإضافة إلى ذلك إن المطلع مالئم وموحٍ لما 
يستقبل من المعاني، فعلى هذا يحكم للقصيدة بأنها حظيت بما يسمى ببراعة 

  االستهالل أو حسن االبتداء، على حدتعبير النقاد. 
ر في هذا الصدد، هو أن الشاعر لم يتأثر باالفتتاح النسيبي والجدير بالذك

  ولعل ذلك يرجع إلى السبب بأن القصيدة ال تحتاج إلى مثل هذا االفتتاح.
 حسن التخلص في القصيدة:  )ب

ويأتي بعد المطلع في البنية الشعرية التخلص، وهو الذي يحتوي على 
هي: "أن يأخذ مؤلف هيكل القصيدة ومضمونها، وصورته على حد ابن األثير 

الكالم في معنى من المعاني، فبينما هو فيه إذ أخذ في معنى آخر غيره، وجعل 
فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كالمه،  -األول سببا إليه

  )4ويستأنف كالما آخر، بل يكون جميع كالمه كأنما أفرغ إفراغا...(
الخروج من معنى إلى  فنفهم من هذه العبارة أن التخلص يتمثل في  

معنى معربط وثيق بين المعنى السابق والالحق، بحيث يكون السابق سببا 
لالحق، وأنه يحتاج في تمثيله إلى نوع من اإلحكام واإلتقان بحيث يكون 
الخروج من غير قطع الكالم واستئناف كالم آخر، بل يكون الكالم موصوال 

  بربط داخلي وثيق.
لتخلص، وذاك: أن يقطع الشاعر كالمه الذي أما االقتصاب فإنه ضد ا

فيه ويستأنف كالما آخر غيره، من مديح أو هجاء أو غير ذلك، وال يكون 
  للثاني عالقة باألول. 

وهو مذهب القدامىومن يليهم من المخضرمين، وأما المحدثون فإنهم 
  تصرفوا في التخلص فأبدعوا وأظهروا منه كل غريبة. 

خلص، وهو فصل الخطاب، وهو الذي أجمع فمن ذلك ما يقرب من الت
عليه المحققون من علماء البيان أنه "اما بعد" ألن المتكلم يفتتح كالمه في كل 
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أمر ذي شأن بذكر هللا وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض األساسي 
  ) 5المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر هللا تعالى بقوله: " أما بعد".(

ص في قصيدة (دالية الفخر واالعتزار) للشاعر وأما عن حسن التخل
يوسف زكريا عبدهللا فيالحظ القارئ أن الشاعر خرج من المقدمة إلى الغرض 
األساسي بانسجام مالئم بين المعاني والجمل بحيث ينقاد القارئ بنفسه إلى 
صميم الموضوع من غير أن يشعر باالنتقال ، فتأمل األبيات اآلتية حيث يقول 

   الشاعر:
قن أنــــا الــــفـــــتى الـــــلـــ

  الـمـوهوب والـــفطن   
الـــحـــاذق اللـــــبـــق   

  الــــلمـــاح ذو جــــهـــــد    
يــــخ أنــــــا الــــبلــــيــــغ وشـــ
  الـــــنــــحــو واألدب      

أنــــــا الــــفصــــيح أنــــا   
  الــــصرفـي ذو رشـــد 

أنـــــا الـــــمــــبذر ذو 
  اإلســـــراف مـــن كــــرم 

يــــخــــافـــنـي الــمــال خوف   
  المرء من أسد 

فشرع بعدئٍذ يعرف نفسه أنه جواد وذو كرم وال يعرفه إال الجهول، 
  وليس التكبر من أخالقه والتواضع من أولى شمائله إلى أن قال: 

ورثت مــــجـــــد أبـــي 
  ـجــــــود والــــــــكـــــرم  والـــ

إنــــي ألورث مـــــن هـــذي   
  الــعــال ولــدي     

 بــــــنـــي-إنــــــا
لــــيــــس -زكــــــريــــــا

  يـــنـــكرنــــــي        

إال الـــــجــــهــــول وإال   
  فـــــاقدالـــــرشــــــــــــــد

قـــــــد 
اصـــــــطـــــــفــــــانـــــي 

  إلـــــهــي ثــم فضلني   

عـــلـــى كــــثيـــر مـــــن   
  األقـــــران في بــــلــــدي  

قـــــيـــــس الــــنـــدى 
  والـــــعـــال إي هكذا لقبي  

ولـــــيــــس يــــنـــكرنــــي   
  غــــــيـــر ذوي حــــــســــــد  

ليــــــــس الـــــتـــكـــبر من 
  أخالق يوسف بل   

هــــيــــهــات هيهات منه الكبر   
  من أمــــد    

إن الـــتـــــواضــــــع مـــــن 
  ـه أولـــــى شــــمـــائـــــلـــــــ

ـــم طـــــابـــت صــــبـــــاه فـــــل  
  يلـــحـد ولم يكد

  حسن المقطع في القصائد: 
إذا كان المطلع مفتاح الشعر ومدخله، كان من األجدر أن تكون الخاتمة   

قفله ومسدّه، ألنها اللبنة األخيرة التي يضعها الشاعر في بناء القصيدة، فينبغي 
للشاعر أن يحسنها ويجودها، ألن الخاتمة أبقى في السمع، وألصق بالنفس 
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الكالم، واألعمال لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن الكالم وإن قبحت قبح 
 )6بخواتيمها كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم.(

وقد أشار النقاد إلى إحكامها وتجويد السبك فيها لكونها قاعدة القصيدة وآخر 
ما يبقى منها في األسماع، فال يستحسن الزيادة عليها كما ال يستحسن أن يأتي 

حذّاق من الشعراء قد الشاعر بعدها بأحسن منها. ويذكر ابن رشيق " أن ال
كرهوا ختم القصيدة بالدعاء؛ ألن ذلك من عمل أهل الضعف إال للملوك، 

) فأرى إن كانوا يجوزون ذلك في مدح الملوك، فمدح 7فإنهم يشتهون ذلك".(
العلماء والشيوخ أولى بهذا النوع من الخاتمة لما فيها من المعاني الروحية 

ن بشخصية شيوخهم الجليلة. وإضافة التي تصور شدة تعلق الشعراء الصوفيي
  إلى ذلك، يقول النويري في تعريفه لحسن المقطع: 

فهو أن يكون آخر الكالم الذي يقف عليه المترسل أو الخطيب أو الشاعر 
  مستعذبا حسنا لتبقى لذته في األسماع، كقول أبي تمام: 

  أبقت بني األصفر المصفر كاسمهم ** صفر الوجوه وجلت أوجه العرب
  كقول المتنبي: و

  )8وأعطيت الذي لم يعط خلق** عليك صالة ربك والسالم(
إذن حسن المقطع وجودته هو مراعاة حسن آخر البيت أو القصيدة ولم   

يكن أقل شأنا من مراعاة جودة االبتداء في القصيدة، ولذلك اهتم البلغاء أن 
ت في القصيدة ينهوا كالمهم بأبلغ لفظ وأجمل معنى، واهتموا بأن يكون آخر بي

  أجود بيت فيها. 
لقد امتازت القصيدة "الدالية في الفخر واالعتزاز" بحسن االختتام، فقد ختمها 

  الناظم بمعان لها أثر في النفس ومتعةفي السمعفكان مقطعها: 
أن الــــتـــواضــــع مــــن 

ــــه            أولـــــى شـــــمـــــائــــــلـــ
صـبـاه فـــلم  طـــــــابــــت  

  يـــلحد ولـم يكـــد         
 إال ولــــيـــــــــس لـــــــي سنـــدٌ 

  ه        جـــــــاللــــــتــــــــــــــــ
جـــــــل الــــجـــــليـــل   

    فــــلــــم يــــولـــد ولـم يلد 
وال حــــبيـــــب ســــــوى 

ـــــــة       خـــــيـــــر الـــــبريــــــــــ
مــــحـــمد ثــــابـــت   

الـــميـــثـــاق 
  والــــوغــــــــــــــد     

  
  د/ العاطفة الشعرية: 

العاطفة في اللغة تأتي لمعان عدة منها : الميل والثناء، والرحمة والشفقة، 
دكتور أحمد بدوي أنها "قواعد الشعر واألسس والينابيع التي )، ويرى ال9(

)، وعرفها الدكتور أحمد الشايب: بـ"أنها تعني دراسة 10يتفجر منها الشعر"(



 
 

210 
 

) وكما عرفها شوقي ضيف بأنها الحالة الوجدانية 11وبيان المقاييس النقدية "(
َخْجالً وما إلى  التي يشترك الناس فيها جميعاً فيما يسمونه حزناً أو فرحاً أو

  )12ذلك.(
والعاطفة عنصر هام في الدراسة التحليلية للعمل األدبي. فبها يحّس 
القارئ من األديب قوة شعوره ومحاولته في نقل انفعاالته إلى سامعيه. فكلمة 

  )13" العاطفة " كنقطة من نقاط الدراسة التحليلية، "(
عنصر الصدق في لقد تحدث األستاذ  المرحوم علي نائبي سويد عن   

العمل األدبي فقال متسائال: " إذا نظم الشاعر قصيدة يدَّعي فيها أنه أحب أو 
أبغض، فِرح أو حِزن، ضِحك أو بكى، فإن أول سؤال يجب أن نسأله حين 
ً بهذا الشعور الذي يدعيه؟ أو انفعل بذلك  نقرأ قصيدته هو: هل شعر حقا

التجربة التي يحاول نقلها إلينا؟ االنفعال الذي يزُعمه؟ وهل مّر حقًا بتلك 
وعلى اإلجابة عن هذا السؤال األول، يتوقف قبولنا المبدئي لقصيدته، 
واستمرارنا في تقديرها،ورفضنا لها منذ البدء وإباؤنا أن ندخلها في دائرة 

  )14األدب الصادق.(
وإذا تحول القارئ إلى قصيدة شاعرنا المتناولة " بالدراسة يجدها قد   

بصدق العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس، فهي ليست إال تعبيراً امتازت 
صادقاً عن عواطفه وعما يختلج في قلبه من المشاعر واألحاسيس نحو 

  ممدوحه، فتأمل األبيات اآلتية:  
ورثت مــــجـــــد أبـــي 

  والــــجــــــود والــــــــكـــــرم  
أنــــي ألورث مـــــن هـــذي   

  ولــدي      الــعــال
-زكــــــريــــــا بــــــنـــي-أنــــــا

      لــــيــــس يـــنـــكرنــــــي    
إال الـــــجــــهــــول وإال   

ـــــد    فـــــائـــــق الـــــرشـــــــــ
قـــــــد 

اصـــــــطـــــــفــــــانـــــي 
  إلـــــهــي ثــم فضلني   

ـــر مـــــن عـــلـــى كــــثي  
  األقـــــران في بــــلــــدي  

قـــــيـــــس الــــنـــدى 
  والـــــعـــال إي هكذا لقبي  

ولـــــيــــس يــــنـــكرنــــي   
  غــــــيـــر ذو حــــــســــــد  

إذا تأملنا القصيدة المتناولة نالحظ بأنها أيضاً امتازت بصدق العاطفة وحرارة 
واإلحساس، فهي ليست إال تعبيراً صادقاً عن عواطفه وعما يختلج الشعور 

في قلبه من المشاعر واألحاسيس، فجاءت بتعبير صادق لعواطف الشاعر 
  وما يكن في قلبه من مشاعر وأحاسيس نحو ممدوحه.

  ه /األلفاظ والتراكيب:
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إن ألفاظ وتراكيب قصائد الشاعر يوسف زكريا عبدهللا المتناولة   
تمتاز بالسهولة واللينة، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة موضوع القصيدة،  بالدراسة

  فتأمل األبيات المتناولة بالدراسة .
يالحظ في األبيات السابقة السهولة واللين والرقة، أما من حيث السالمة   

والصحة اللغوية، فإن ألفاظ القصيدة وتعابيرها عموما تمتاز بالصحة 
ك يعود إلى باع الشاعر في اللغة العربية والخضوع للقواعد اللغوية وذل

  وعلومها. 
أما إذا وضع القارئ ألفاظ وتراكيب قصيدة داليةالفخر نصب عينيه   

فالمالحظ أنه نظرا ألن الموضوع الرئيسي فيها هو الفخر، فقد اختار الشاعر 
ً وتراكيب رقيقة بعيدة عن التكلف والغموض وهي مناسبة للغرض  ألفاظا

  فتأمل األبيات اآلتية لتشهد على صحة ماقلناه. 
قن ــتى الـــــلـــأنــــا الــــفـــ

  الـمـوهوب والـــفطن   
الـــحـــاذق اللـــــبـــق   

  الــــلمـــاح ذو جــــهـــــد    
يــــخ أنــــــا الــــبلــــيــــغ وشـــ

  الـــــنــــحــو واألدب      
أنــــــا الــــفصــــيح أنــــا   

  الــــصرفـي ذو رشـــد 
أنـــــا الـــــمــــبذر ذو 

  اإلشـــــراف مـــن كــــرم 
يــــخــــافـــنـي الــمــال خوف   

  المرء من أسد 
إن الموضوع الذي تناوله الشاعر هو الفخر واالعتزاز، فلهذا احتاج إلى 
استخدام ألفاظ سهلة تمتاز بالرقة واللين في مثل قوله: (أنا) (الحاذق) (اللقن) 

(اللبق) (المبذر) (الفصيح) (اللماح) كلها كلمات متداولة بين (الموهوب) 
  المسلمين والسيما المتثقفين بالثقافة العربية واإلسالمية.

  و/الصور البالغية: 
 الشاعر  يوسف زكريا عبدهللا المعروف بــــ "قيس" قصيدةلقد تناولت

ات سامية كنوزاً إضافية من الصور البالغية التي استعان بها في خلق جمالي
وزان بها عمله الفني. وليس في إمكان الباحث استقصاء كل ما أودعه الشاعر 
من البالغيات في شعره لكثرتها ووفرتها، وألن موضوع المقالةليس دراسة 

. ومهما يكن من أمر فإن الشاعر  يوسف زكريابالغية استقصائية لقصيدة
خدامها السياقي في الباحثان سيوردان بعضها ويستقريها ويحللها حسب است

  أشعاره.
  الصور البيانية: 

  ومن المالمح البيانية المستخدمة في شعره ما يلي:
  أوال: التشبيه: 
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استغل الشاعر يوسف زكريا هذه الصورة البالغية لتجليةالمعاني،   
  ولزيادة اإليضاح وألغراض بيانية أخرى في شعره. ومن نماذج ذلك قوله:

أنــــا الـمـبـــذر ذو 
    اإلســــــراف مـــــن كــــــــرم

يـخـافـــنـي الـمال خــوف   
  الـمرء من أسد 

  ... يخافني المال خوف المرء من أسد: فيه تشبيهان:

يخافني المال: تشبيه المال باإلنسان؛ المال جماد ال يحس، فإسناد  - 1
 الخوف إليه مجاز واستعارة.

اإلنسان، وأثبت المشبه وهو المال، وحذف المشبه شبه المال 
به وهو الحيوان، لكن رمز له بشيء من لوازمه، وهو الخوف، 

  واشتق من الخوف (يخاف) على سبيل االستعارة المكنية.
ولكن ما ميزة هذا التصوير الخيال في أداء المعنى الذي يريد 

 الشاعر؟؟؟
  وقوله: 

ورثـــت مـــجــــــد أبـي  
  والـجــــود والــــكــــــرم 

إنـي ألورث مـــن هــــدي   
  الـــعال ولــدي 

ورثت مجد أبي....: أي كنت على ما كان عليه أبي من المجد والجود 
والكرم ومكارم األخالق، وكانت هذه الصفات في بيتنا كالممتلكات من نقود 

 ث المرء مال أبيه.وعقار وضياع، فنرثها كما ير
شبه المجد بالمال، وحذف المشبه به وهو المال، ورمز له بشيء من لوازمه، 
وهو الوراثة، واشتق من الوراثة (ورث) على شبيل االستعارة المكنية. ليدل 

  على أي شيء؟ زما مدى موافقة هذا االستعمال؟
  القوافي):  -ز/الموسيقى الشعرية (األوزان

عر من خصائص ومميزات هو تلك الموسيقى لعل أوضح ما في الش  
المنسابة من مقاطعه الذي يسمى (بالوزن) واإليقاع المتكرر في آخر كل بيت 
من األبيات المسمي (بالقافية)، لذلك عرف النقاد قديما الشعر بأنه "قول 
موزون مقفى يدل على معنى". فنفهم من هذه العبارة أن الوزن والقافية 

  )15في البناء الشعري.( يمثالن ركنا أساسيا
وظل الشعر العربي يحتفظ بوحدته الموسيقية في هذا الوزن والقافية   

منذ القديم، كما ظل الشعراء يصوغون على منوال هذا النظام الموسيقيالدقيق 
الكامن في أشعار القدماء بطبعهم وقرائحهم إلى أن اكتشف الخليل بن أحمد 

البحور" في القرن الثاني الهجري، ألول هذه األوزان الشعرية التي سماها "
مرة استقراًء من أشعار العرب ، كما اردف هذا المجهود بوضع علم القوافي 

  )16الذي به تتم عناصر الموسيقى الشعرية.(
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  األوزان: 
والمتصفح إلنتاج الشاعر يوسف زكريا الشعرية، يرى أن صياغته 
الشعرية خاضعة لهذا النظام المتوارث، وذلك لتأثره بالثقافة العربية التي 
عاش في ظلها طول حياته، ويتبين عند استقراء القصيدة المختارة، أن البحر 

  الذي استخدمه شاعرنا هو بحر:( البسيط ) 
  وأجزاؤه ثمانية: 

  
ـســتــفــعــلــن فـاعــلــن مــ

  مــسـتفــعــلـن فـاعلن 
مـــســتــفــعـلـن فـاعـلـن   

  مــسـتفــعـلـن فـاعلن 
ولينظر القارئ اآلن إلى مدى مراعاة شاعرنا يوسف زكريا عبدهللا   

  لموسيقى هذا البحر:
  قال في مطلع القصيدة :  

أعــــيـــذ مــــجـــدي بـــإسم 
  الــواحـــد األحـد  

مـمـــــــا يــــــــزوز ذو   
  شـــــــؤم وذو نــــــكــــــــد 

  تقطيع البيت:  
أعـــيــذمـجــــ / دي بإس ـ / مــــلـــــواحــــدل / أحدي** مـــمـــايـــــزو/ 

  ورذو/ شــئــمــن وذو/ نكدي
//0 //0   /0 //0   /0 /0 //0  ///0     /0 /0 //0  ///0  /0 /0 //0  ///0  

مــتــفــعـلـن/  فـــاعــلـــن/ مـــســتــفــعـلن/ فـــعــلــن      مــســتــفــعــلـن/ 
  فـــعــلــن/ مــســتــفـعـلن/ فــــعـــلــن

ـبــون/ ســـالم/ مـخـبـون/  سالم/ سـالم/ مـخــبـونـــة               ســـالـم/  مــخـ
  مـــخــبـــون  

  والخبن في عروض البسيط زحاف جاري مجرى العلّة.
  الخاتمة: 

الحمد  بدًءا وختماً، يتضح مما سبق عرضه، أن الشاعر يوسف   
زكريا عبدهللا المعروف بـــــ "قيس" من أشهر الشعراء البرناويين الذين 

العربي في نيجيريا عامة  ساهموا ومازالوا يساهمون في مجال قرض الشعر
وبرنو خاصة. وإن إلنتاج الشاعر يوسف عبدهللا الشعري دوراً كبيراً في نشر 

  الثقافة العريبة وتطورها في منطقة برنو. 
تعرض الباحثان في هذه المقالة إلى دراسةقصيدة الشاعر يوسف   

  زكريا عبدهللا المعروف بــــ "قيس" في الفخر واالعتزاز. 
  للباحثين أن القصيدة من البحر البسيط.وقد اتضح 
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فعن دراسة بناء القصائد توصل الباحثان إلى أن الشاعر يوسف زكريا 
لم يبن قصائده على النمط المعروف لدى الشعراء القدماء، إذ لم يفتتح أياً من 
قصائده بالنسيب والغزل أو بذكر الديار والبكاء على األطالل، وخالصة 

باالفتتاح النسيبي في القصيدة، وأما فيما يخص المطلع لم القول إنه لم يتأثر 
يفتح قصائده بالصلصلة والتسليم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بلدخل 
في الموضوع مباشرة، وبمجرد سماعك للمطلع أو قراءتك له يلقي في الروع 

  على أن القصيدة تمت إلى المدح أو الفخر أو االستغاثة. 
، فقد أشار الباحثان إلى امتيازها بصدق ةطفة في القصيدوأما عن العا  

العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس، فقد جاءت بتعبير صادق لعواطف 
  الشاعر وما يكّن في قلبه من مشاعر وأحاسيس. 

وأما من حيث دراسة األلفاظ، فقد أشار الباحثان إلى أن الشاعر وفق   
في اختيار الكلمات المألوفة البعيدة عن الغرابة والغموض فقد جاء بمعان 

  وألفاظ رقيقة حيث يتطلب المقام مقام لطف ورقة. 
  ومن النتائج التي توصل إليها الباحث:

ء  البرناويين كون الشاعر يوسف زكريا عبدهللا  من أشهر شعرا - 1
الذين أسهموا في مجال إنتاج الشعر العربي البرنوي. إلى  جانب 

 كونه من الشعراء الشباب المشهورين. 
لقد صاغ الشاعر ألفاظ قصيدته وتراكيبها بصورة بعيدة عن التكلف  - 2

والغرابة. وكما أنه تجنب اختيار الكلمات الثقيلة على اللسان التي 
  يشق النظق بها. 
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  هوامش والمراجع:قائمة ال

مقابلة مع الشاعر زكريا عبد هللا  في بيت خاله بحارة بولوري بــــــ  - 1
 م15/3/2018

البردة الجيمية للشيخ يوسف بن كياري إبراهيم الشريف (الدكتور):  - 2
رسالة دكتوراه في  عبد القادر القرقري، تحقيق ودراسة أدبية،

ية، أغسطس ، الدراسات العربية، جامعة بايرو قسم اللغة العرب
 . 450، ص: 2001

المثل السائر في أدب الكاتب ابن األثير ضياء الدين محمد بن محمد:  - 3
المكتبة العصرية  2تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ج والشاعر،

 . 223م ص 1990 -هـ 1411بيروت،  -صيدا
ابن األثير، ضياء الدين محمد بن محمد ، المرجع السابق، ص:  - 4

244 . 
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  ملخص البحث
يُعدّ صحيح البخاري مرجعا أصيال وقيمة مضافة لدائرة المعارف البشرية 
بصفة عامة، وللمكتبة اإلسالمية على وجه الخصوص، وفضل الُمؤلَّف ناتج 

 -رحمه هللا–أي أبو عبد هللا اإلمام البخاري  -عن فضِل ومكانة المؤلِّف 
وأهميته تضافرت أقالم الُكتّاب من العلماء ولجاللة هذا المرجع األصيل 

 -والباحثين في الغابر والحاضر على اختالف مشاربهم المذهبية والفكرية 
وكتاباتهم للصحيح بين شارحٍ لمتنه ودارٍس ألسانيده، وبين ناقد  -أي الُكتَّاب

ومدافع عنه، وهذه الورقة المعنونة بـ"الجامع الصحيح بين التأثيرات السياسية 
االستقاللية  العلمية: دراسة حديثية تحليلية"جاءت هي األخرى لتضيف قيمة و

علمية في إطاٍر معيٍن تمثََّل في سبر الموضوعية العلمية لدى اإلمام البخاري 
في تأليفه الصحيح ومدى تجرده عن التأثير السياسي القائم في عصره. إن 

ين بأن هذا العمل اإلشكالية كامنة في ادعاء بعض الباحثين من المعاصر
قد ُرّوج له سياسياً من قبل خليفة عصره  -من قبل اإلمام البخاري -الرصين 

لذلك بما أورده اإلمام  -أصحاب هذا الزعم-المتوكل العباسي، ويستشهدون 
الذهبي نقالً عن إبراهيم نفطويه قوله: بأن "في سنة أربع وثالثين ومئتين 

كان فيهم مصعب بن عبد هللا الزبيري، أشخص المتوكل الفقهاء والمحدثين، ف
وإسحاق بن أبي إسرائيل، وإبراهيم بن عبد هللا الهروي، وأبو بكر وعثمان 
ابنا أبي شيبة، وكانا من الحفاظ. فقسمت بينهم الجوائز، وأمرهم المتوكل أن 
يحدثوا باألحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية".اهـ. ينظر: سير 

ء. تهدف الورقة إلى إبراز الحالة السياسية السائدة في عصر اإلمام أعالم النبال
البخاري هل أثرت فيه ومؤلفه أم ال. والمنهج المتبع في الدراسة استقرائي 
الستيعاب المادة العلمية المستهدفة ومن ثمة تحليليها بموضوعية. تم توزيع 

صحيح. ثانياً: أهم الورقة على النحو التالي: أوالً: البخاري وسبب تأليفه ال
مالمح عصره السياسية. ثالثاً: موقفه من سياسة عصره. رابعاً: مواقف علماء 

 -التأثيرات  -المتوكل  -البخاري -عصره من الصحيح. الكلمات المفتاحية: 
  االستقاللية. -السياسية
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  المقدمة
 الحمد  األجل األعظم رب العالمين، والصالة والسالم األتمان األكمالن
على المصطفى المختار محمد بن عبد هللا وآله الطيبين وصحابته الكرام، 

  وعلى كل من سلك مسلكهم بالحسنى إلى يوم البعث والنشور أما بعد:
إنه من دواعي السعادة والغبطة أن يوفق المسلم لخدمة دينه من خالل 

فإن هم، الكتابات العلمية المحكمة، بغية إرشاد البشرية وهدايتهم إلى ما ينفع
شرف المؤلَف من شرف المؤِلف فالجامع الصحيح نتاٌج موفٌق قام به علٌم من 
أعالم األمة؛ ذاك هو اإلمام البخاري أبو عبد هللا. قال عنه اإلمام أحمد بن 

انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة، والبخاري، وعبد  حنبل:
لك األمر عند شيخه إسحاق بن . كذ1هللا بن عبد الرحمن، والحسن بن شجاع

راهويه قال مزكياً له: اكتبوا عن هذا الشاب؛ يعني البخاري فلو كان في زمن 
فمن حسن حظ األمة  2الحسن الحتاج إليه الناس؛ لمعرفتِه بالحديث وفقِهه،

وسعادتها أن ضمن لها رب العزة عز وجل دينها وهويتها من خالل حفظ 
ْكَر َوإِنَّا لَهُ َلَحافُِظوَن". "ٱ القرآن الكريم، قال تعالى: ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

وحفظت السنة بحفظ القرآن الكريم، واألمة بخير ما دامت ].٩الحجر:[
  متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها فهي معصومة ومحفوظة الجانب من العتب.

من خالل سبر وتتبع حياة اإلمام البخاري ودوافع تأليف الجامع 
موضوعية والتجرد واالستقاللية العلمية دون يُْدَرُك أنه ممن وفِّق لل الصحيح،

االنحياز إلى مدرسة فكرية دون أخرى، كان انتماؤه رحمه هللا إلى العلم 
والمعرفة، ولم يكن يوماً إلى المؤسسات القائمة الخاضعة للسلطات السياسية 

ب السلطة آن ذاك؛ وبسبب هذه االستقاللية العلمية عاداه بعض أصحا
السياسية، وفئة من أقرانه من علماء السلطة والبالط. فصحيح البخاري عمل 
تلقته األمة بالقبول، وليس ثمة غرابة، إذا ما تأملت األسباب التي دفعته وساقته 
إلى التأليف تعلم أنه ليس أمراً عادياً؛ بل هو إرادة هللا عز وجل. واستوجبت 

مؤمن، وما واجهه اإلمام البخاري وجامعه سنة هللا في الدنيا أن يبتلى ال
الصحيح من محن ما هي إال تحقيق لتلك السنة، ووفِّق رحمه هللا للصبر 

  والمصابرة حتى فاضت روحه الزكية إلى خالقها.
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  أوالً: البخاري وسبب تأليفه الصحيح 
فكلمة بَُخاِري نسبة إلى مدينة بَُخاَرى وهي مسقط رأس اإلمام البخاري، وهي 

تبر من بالد العجم بالد ما وراء النهر، وتقع اآلن فيجمهورية أوزبكستان تع
وبخارى تعتبر إحدى نتائج  3إحدى جمهوريات روسية االتحادية الغابرة.

الفتوحات اإلسالمية في المشرق اإلسالمي وانتشرت اللغة العربية فيها انتشار 
األمم ودخلت في  النار في الهشيم، فـاستفاضت بالمسلمين الفتوحات وأسلمت

العربية كما دخلت في اإلسالم، وامتزجت العرب من الصحابة والتابعين 
 ً وأضحت اللغة العربية  4وأبنائهم بأهل هذه األمم التي دخلت في دين هللا أفواجا

قال ابن خلدون  5هي اللغة السائدة بين أفراد المجتمع ساسةً وعلماَء وأدباَء.
ة زاخرة بالعلماء من العجم، حتى صاروا من واصفاً مدينة بخارى أنها مدين
  .6حملة العلوم الشرعية والعقلية

فاسم مؤِلف الصحيح: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة بن بذذبه البخاري، بردزبة بن بذذبه اسمان أعجميان، ومعنى بردزبه 

ه كان مجوسياً حتى موته، أما ابنه (المغيرة  7(الزارع) وبردزبه اسم جدِّ جدِّ
بن بردزبه) فقد أسلم على يدي يمان الجعفي والي بخارى، فمن أجل ذلك قيل 
عن البخاري: بأنه جعفي؛ ألن أبا جده أسلم على يد يمان الجعفي، فنسب إليه؛ 

إلمام، الحجة، العَلَم، ، ويلقب: با9. ويكنى: بأبي عبد هللا8وألنه مواله من فوق
  10الناقد، المجتهد، شيخ اإلسالم، قدوة الحفاظ

اسم المؤلَف:  يطلق ويسمى كتاب اإلمام البخاري بــ"الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه"، 

م وسننه أو "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسل
. ويقال اختصاراً: "الصحيح" كما قال هو في معرض تعليقه على 11وأيامه"

تأليفه حيث قال: صنفت "الصحيح" في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما 
  . 12بيني وبين هللا تعالى"

األسباب والدوافع التي دعت اإلمام البخاري إلى تأليف الجامع الصحيح 
  جاءت كالتالي:

فإن اإلمام البخاري صاحب همة عالية، يتوخى  أوالً: علو الهمة:
الصحيح دون الضعيف من األحاديث واآلثار: وُعلم ذلك من خالل ما أورده 
وّراقه وهو محمد بن أبي حاتم، قال: قلت لإلمام البخاري كيف كان بدء أمرك؟ 
قال ألهمت حفظ الحديث في المكتب ولي عشر سنين أو أقل ثم خرجت بعد 

، وقال في معرض 14تلفت إلى الداخلي وغيره من العلماءفاخ 13من المكتب
آخر: فلما طعنت في ست عشرة سنة كنت قد حفظت ُكتب ابن المبارك وُكتب 

، وروى لنا العالمة جمال الدين القاسمي حالة االستنفار عند اإلمام 15وكيع
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البخاري لتوخي ما صح من األحاديث وتدوينها بعض تصنيفها وتحريرها، 
رأى البخاري هذه التصانيف ورواها وجدها جامعة للصحيح  قال: "ولما

والحسن والكثير منها يشمله التضعيف فحرك همته لجمع الحديث 
  .16الصحيح"

ثانياً: توجيه إستاٍذ: حكى اإلمام البخاري عن بعض ما كان سبباً لتأليف 
اً جامعه أورد قائالً: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتاباً مختصر

لصحيح سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت 
  . 17في جمع الجامع الصحيح

ثالثاً: رؤية النبي في المنام: روى الحافظ ابن حجر رواية في هدي 
الساري قال: روينا باإلسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: 

 عليه وسلم وكأنني واقف بين سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى هللا
يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب 

  .18عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح"
هذه األمور الثالثة السالفة الذكر جسدت األسباب والدوافع الباعثة على 

لعلمية التي يتمتع بها اإلمام تأليف الجامع الصحيح، ونلمس مدى االستقاللية ا
البخاري في مشروعه جمع ما صح من األحاديث وآثار السلف الصالح، ولم 
ينقل عنه أنه تلقى دعماً من أية جهة من الجهات الرسمية أو القطاع الخاص 
آنذاك كما هو الشأن اليوم؛ فاألبحاث والمشاريع العلمية غالبا ما تتبناها جهات 

اص ولكل منها مصالحها وسياساتها وراء دعمها حكومية وأخرى قطاع خ
لألبحاث والمشاريع العلمية، وقد توظف نتائجها لصالح خدمة مصالحها 
السياسية أو غيرها  من المصالح؛ لكن اإلمام البخاري ومن تمام استقالليته 
العلمية حتى توجيه شيخه وأستاذه بن راهويه كان توجيهاً عاماً لطالبه ولم 

بالذكر في التوجيه، وفي هذا داللة واضحة على استقالليته  يخص البخاري
  في التأليف.

ً من قبل  أما القول بأن اإلمام البخاري وجامعه قد ُرّوج لهما سياسيا
خليفة عصره المتوكل العباسي، فهذا مجرد اتهام ليس له أساس من الصحة، 

ً دون مبرر وال برهان؛ و ألنهم وأصحاب هذا الزعم يلقون بالتهم جزافا
حاقدون على اإلمام يقومون باستقصاء عصره لعلهم يجدون عليه شيئاً؛ فباءت 
محاوالتهم بالفشل، ولم يجدوا سوى ما أورده اإلمام الذهبي في سير أعالم 
النبالء نقالً عن إبراهيم نفطويه قوله: "في سنة أربع وثالثين ومئتين أشخص 

بن عبد هللا الزبيري، وإسحاق المتوكل الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم مصعب 
بن أبي إسرائيل، وإبراهيم بن عبد هللا الهروي، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي 
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شيبة، وكانا من الحفاظ، فقسمت بينهم الجوائز، وأمرهم المتوكل أن يحدثوا 
  19باألحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية".اهـ.

ص الفقهاء والمحدثين من أجل حتى لو سلمنا أن الخليفة المتوكل أشخ
الرد على شبه المعتزلة والجهمية كما أورد اإلمام الذهبي، لكن لم يرد ذكر 
اإلمام البخاري ضمن من ذكرت أسماؤهم، وهذا يبرهن لك مدى تكلفهم على 
إيجاد أي شيٍء يأخذوا عليه فيها؛ لكن من سوء حظهم لم يعثر إال على تاريخ 

ً ُشيِّد حافل بالعطاء النقي المجر ً متينا د من الضعيف والموضوع، وحصنا
  دفاعاً عن سنن النبي صلى هللا عليه وسلم وأيامه.

والمستقرئ لجامعه الصحيح يلمس مدى موضوعيته العلمية؛ حيث إنه 
لم يأت في مؤلفه الجامع على ذكر كلمة "المعتزلة" وال "الجهمية" على طول 

سب األحاديث المنتقى وفق خط الكتاب، إنما يعنون الكتب واألبواب ح
  األبواب الفقهية.

  ثانياً: أهم مالمح عصره السياسية
ولد اإلمام البخاري أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري في الثالث عشر 

ه) في مدينة بخارى إحدى مدن خراسان، وتوفي 194من شهر شوال سنة (
عشرون من شهر  هـ) الموافق256غرة شوال سنة ( 20في قرية تسمى َخْرتَْنك

، وكانت والدته في أواخر 21م) 870م) والوفاة في غرة سبتمبر (810يوليو (
عهد األمين، وعاش في عهد المأمون والمعتصم، والواثق، والمتوكل، 
والمستنصر، والمستعين، والمعتز، وبذلك استغرقت حياته النصف الثاني من 

ي، وكالهما كانا من العصر العباسي األول، وأوائل العصر العباسي الثان
  ، وأهم مالمح هذا العصر تتمثل في اآلتي:22أرقى وأعظم عصور بني العباس

قوة سلطان الخلفاء العباسيين، وانتشار نفوذهم، فقد كانت لهم  )1
الكلمة العليا والسيادة التامة على جميع العالم اإلسالمي عدا بالد 

ة الجانب، األندلس، وكانت الدولة اإلسالمية قوية الشوكة، مهاب
 .23عزيزة كريمة

غالبية من تولى فيه الخالفة من بني العباس كانوا من العلماء:  )2
يعِقدون مجالس العلم ويشاركون فيها بالحوار والمناقشة، كما 
كانوا يكرمون العلماء ويجلونهم ويقربونهم ويعولون على 

 .24آرائهم، وكان المنصور نفسه من أحسن رواة الحديث
السلطة بين األخوين: األمين والمأمون وليي صراع داخلي على  )3

عهد الرشيد، وجرت بينهما الحرب التي أسفرت عن مقتل األمين 
الذي اعتمد على العرب، وانتصار المأمون الذي اعتمد على 

 .25الفُرس، وتولِّيه الخالفة
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الحرية الدينية السائدة: ساهمت بطريقة أو أخرى في ظهور  )4
ة المأمون بآراء المعتزلة في القول البدع والفرق، وتأثر الخليف

بخلق القرآن وانتصر لهم، ووفق رأي بعض الباحثين، أراد 
المأمون أن يستغل آراء المعتزلة لصرف أنظار الناس عن 

، ودعا العلماء والفقهاء إلى 26القضايا السياسية ومحاسبة الحكام
القول بخلق القرآن، فحصلت الفتنة وأوذي فيها خلق كثير، وعلى 

أسهم اإلمام ابن حنبل واإلمام البخاري فيما بعد، وقد ظل الناس ر
مفتونين مضطهدين بمقولة خلق القرآن، مدة طويلة حتى عهد 
الخليفة المتوكل على هللا، فهو الذي أمر برفع هِذه المحنة، وتُرك 

 .27الناس أحراًرا فيما يعتقدون
ي العباس شاء المولى عزوجل أن يعيش اإلمام البخاري في عصرْي بن

األول والثاني مدة اثنتين وستين سنة إال ثالثة عشر يوًما، هذه الفترة من حياة 
البخاري سيما منذ نشأته حتى وفاة المعتصم وتقلد ابنه الواثق با هارون بن 

هـ)، وحينها كان ُعُمر اإلمام البخاري 232-227المعتصم الخالفة سنة (
ي تزامنت مع انتهائه من كتابه الجامع ثمانية وثالثين سنة، وهي الفترة الت

، حيث عاش دون محن وال ضغوطات سياسية تذكر. فبعد ما 28الصحيح 
ذاع سيته وقصده طالب الحديث وفقهه من شتى بقاء العالم اإلسالمي 
المترامي األطراف من ُعرٍب ومن َعجٍم، ومن كافة المدارس الفكرية 

جهه كل ذو نعمة في مثل مكانته والمذاهب الفقهية؛ عندها بدأ يواجه ما يو
  العلمية وخلقه الرفيع وتواضعه الجم.

  ثمة عوامل جعلت هذا العصر متميزاً من ذلك: 
  أوالً: التأسيس القوي لدعائم الدولة وأركانه. 

ثانياً: توسعة دائرة إدارة الدولة ومشاركة التجمعات العرقية األخرى 
  مثل الفرس واألتراك. 

لعلوم كافة، النقلية والعقلية والتجريبية ومشروع ثالثاً: االهتمام با
 الترجمة وهذه األخيرة مبادرة من قبل بعض الخلفاء.

  جدول بقائمة أسماء الخلفاء الذين عاش اإلمام البخاري في أزمنتهم
أسماء الخلفاء   رقم

العباسيين الذين 
ش اإلمام 

عا
ي

البخار
  

تاريخ 
الخالفة 
  بالهجري

تاريخ 
الخالفة 
  بالميالدي

  الخليفة

  محمد األمين  م809  ه193  1

  عبد هللا المأمون  م813  ه198  2
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وإلى جانب ما ذكر من مالمح هذا العصر السياسية كمكتسبات لألمة، 
فثمة إخفاقات تمثلت في التوظيف السيئ للمذاهب الفكرية سياسياً، وعهد 

ً تمثل في فرض الخليفة المأمون خير مثال على ذلك؛ ووجه  توظيفها سلبا
مأمون القول بخلق القرآن عنوة على الناس سيما العلماء، وفي حالة رفضهم 
لتلك األفكار االعتزالية قد يتعرضوا إلى الحبس والتعذيب؛ بل قد يصل إلى 

  حد القتل.
فأضحى العلماء ضحية هذا التوظيف السيء للسلطة بتبني أفكار بعض 

من قبل بعض الخلفاء، وامتدت هذه الحالة الغير صحية إلى  المذاهب الفكرية
  أوائل عهد الخليفة المتوكل. 

ً للغاية في نفوس الناس حتى بعد تولي  فتركت هذه الفتنة أثراً سيئا
الخليفة المتوكل الحكم والذي بدوره أنهى نشاطها بعد ذلك؛ لكن بعض علماء 

المناوئ  للمعتزلة، فاتهموا السلطة والبالط استغل قربه من العهد الجديد 
اإلمام البخاري بـ(القول  بأن القرآن مخلوق) حتى يتسنى لهم تغييبه عن 
الساحة ليصفو لهم الجو ويتفردوا بالسلطة الدينية في البالد، روى لنا أحمد 
بن سلمة النيسابوري قصة محنة اإلمام البخاري أورد قائالً: دخلت على 

، هذا رجل مقبول يقصد اإلمام محمد بن يحي البخاري فقلت: يا أبا عبد هللا
الذهلي، خصوصاً في هذه المدينة؛ أي نيسابور، وقد لج في هذا الحديث حتى 
ال يقدر أحد منا أن يكلمه، فما ترى؟ فقبض على لحيته ثم قال: (وأفوض أمري 

راً إلى هللا إن هللا بصير بالعباد). اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور ش
وال بطراً وال طلباً للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى وطني لغلبة 
المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني هللا ال غير، يا أحمد إني 
خارج غدًا لتتخلصوا من حديثه ألجلي، قال: فأخبرت أصحابنا، فوهللا ما شيعه 

  المعتصم با   م833  ه218  3

  الواثق با  م842  ه227  4

  المتوكل على هللا   م870  ه232  5

  المنتصر با  م861  ه247  6

  المستعين با   م862  ه248  7

  المعتز با  م866  ه252  8

  المهتدي با    م869  ه255  9

  المعتمد على هللا   م847  ه256  10
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ى باب البلد ثالثة أيام إلصالح غيري، كنت معه حين خرج من البلد وأقام عل
  .29أمره

ولم تنته محنته بمغادرته نيسابور؛ بل استمرت حتى بعد عودته إلى 
مسقط رأسه مدينة بخارى، فأورد اإلمام الخطيب البغدادي قائالً: أن خالد بن 
أحمد الذهلي األمير خليفة الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ 

ى أوالده فامتنع أبو عبد هللا عن الحضور عنده، عل» التاريخ«و» الجامع«
فراسله أن يعقد مجلساً ألوالده ال يحضره غيرهم فامتنع عن ذلك أيضاً وقال: 

، وقال ابن ناصر الدين الدمشقي 30ال يسعني أن أخص بالسماع قوماً دون قوم
معقباً: فبقى في نفس األمير من ذلك، وكان هذا سبب الوحشة بينهما، فاستعان 

ألمير خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء، وغيره من أهل العلم ببخارى ا
، ومما زاد الطينة بلة هو إرسال محمد بن 31عليه، حتى تكلموا في مذهبه

ً يؤلب فيه األمير على اإلمام البخاري، قال أحمد بن  يحيى الذهلي خطابا
أمير  فكتب محمد بن يحيى الذهلي إلى خالد بن أحمد :منصور الشيرازي

بخارى قال فيه: إن هذا الرجل قد أظهر خالف السنة؛ فقرأ كتابه على أهل 
بخارى، وطلب األمير منهم أن يفارقوه فأبوا وقالوا: ال نفارقه، فأمر األمير 

  .32اإلمام بالخروج من البلد
وبعد خروجه من مسقط رأسه عنوة توجه إلى قرية خرتنك، وهي قرية 

، 33منها، وكان له بها أقرباء فنزل عندهم فرسخين  على سمرقند  من قرى
أنه سمع غالب بن جبريل روى محمد بن أبي حاتم قصة وفاته وذكر فيها: 

وهو الذى نزل عليه اإلمام البخاري يقول: أقام أبو عبد هللا عندنا أياماً فمرض 
واشتد به المرض، حتى جاء رسوٌل إلى سمرقند بإخراجه، فلما وافى تهيأ 
م، فلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها وأنا آخذ  للركوب، فلبس خفيه وتعمَّ

لدابة ليركبها، فقال رحمه هللا: أرسلوني فقد بعضده ورجل آخر معى يقود ا
  .34ضعفت فدعا بدعوات ثم اضطجع، فقضى رحمه هللا

  فإن مالمح عصر اإلمام البخاري السياسية لها ثالثة أبعاد: 

البعد األول: اآلثار اإليجابية عليه بفضل اهتمام الخلفاء العباسيين 
  بالعلم. 

والبعد الثاني: اآلثار السلبية عليه وعلى أئمة أهل السنة بسبب تبني 
  الخليفة المأمون آراء المعتزلة وفرضها على الناس عنوة. 

البعد الثالث: حسد وجفاء األقران عليه. على رغم من هذا الجفاء من 
بعض إخوانه العلماء، فإن األغلبية الساحقة كانت معه آن ذاك؛ لكن ليس 

  صرته خشية بطش السلطة المجافية له.بوسعهم ن
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  ثالثاً: موقفه من سياسة عصره
فاإلمام البخاري كغيره من العلماء والمشايخ الربانيين، الذين ال يتزلفون 
ألصحاب السلطة والنفوذ والصيت مهما حدى بهم األمر، وال ينازعونهم أمر 

لفة لصريح السلطة وال يعارضونهم في سياساتهم الحكومية إال ما كانت مخا
َ َوأَِطيعُوا  َّ الشرع؛ وذلك عمالً بقوله تعالى: "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا 
ُسوِل إِْن  ِ َوالرَّ َّ ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنُكْم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى  الرَّ

ِ َواْليَوْ  َّ   .٥٩ِم اْآلِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًال". النساء: ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا
وللحديث الذي أخرجه في صحيحه عن جنادة بن أبي أمية، قال: دخلنا 
على عبادة بن الصامت، وهو مريض، قلنا: أصلحك هللا، حدث بحديث ينفعك 

 عليه هللا به، سمعته من النبي صلى هللا عليه وسلم، قال: دعانا النبي صلى هللا
أن بايعنا على السمع والطاعة، في «فيما أخذ علينا:  وسلم فبايعناه، فقال

منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال 
  .35»أن تروا كفراً بواحاً، عندكم من هللا فيه برهان

من حرص اإلمام البخاري على االستقاللية العلمية مهما كلفه ذلك 
أثمان، وتفادى االنطواء تحت االنتماءات المذهبية والحزبية والفكرية الضيقة 
حتى وفاته رحمه هللا، وظهر ذلك جلياً عندما بعث األمير خالد بن أحمد الذُّْهليُّ 
والي بخارى إليه قائالً: أِن احمل إليَّ كتاب (الجامع) و(التاريخ) وغيرهما؛ 

أُِذلُّ العلم، وال أحمله إلى أبواب الناس، فإن  ألسمع منك، فقال لرسوله: أنا ال
كانت لك إلى شيء منه حاجةٌ، فاحُضْر في مسجدي، أو في داري، وإن لم 
يعجبك هذا فإنك سلطاٌن، فامنَْعني من المجلس، ليكون لي عذٌر عند هللا يوم 

َمن ُسئِل عن «القيامة؛ ألني ال أكتم العلم؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 
، فكان سبب الوحشة بينهما هذا، فاستعان »علم فكتَمه، أُلجم بلجام من نار

األمير بحريث بن أبي الورقاء وغيره، حتى تكلَّموا في مذهبه، ونفاه عن 
 .36البلد

وفي مسألة ذات صلة فقد روى اإلمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير 
ً على علىي بن أبي طالب  ً موقفا ه قال: "اتقوا أبواب رضي هللا عن–حديثا

موقوفاً  -رضي هللا عنه–،  وُرويمفصالً عن عبد هللا بن مسعود 37السلطان"
حيث قال: "إن الرجل ليدخل على ذي السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه 
دينه قال فقال رجل كيف ذلك يا أبا عبدالرحمن قال يرضيه بما يسخط هللا 

  .38فيه"
آثر اإلمام البخاري أن يتورع من وربما لهاتين الحادثتين وغيرها 

مقاربة السالطين واألمراء، كانت نفسه أبية وحرة حرره العلم واإليمان، ال 
يخضع والينحني إال لربه عز وجل، لم يكن اإلمام البخاري يوماً شيخاً من 
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شيوخ السلطة والبالط؛ بل هو ضحية البالط؛ الستقالليته العلمية وانتمائه لها 
ان رحم هللا صاحب تواضع جم،كان يقول في مناجاته ربه: دون مواربة، وك

اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور شراً وال بطراً وال طلباً للرياسة، 
، فيه داللة 39وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين

صريحة على تجرده عن االنتماءات الفكرية والمذهبية، التي من شأنها 
، شتان االنحياز  إلى آراء الرجال، وهو من شأنه االنحياز إلى العلم والمعرفة

بين الموقفين، وكما يقال يعرف الرجال بالحق وال يعرف الحق بالرجال؛ 
  فاإلمام البخاري عرف الحق ولزمه.

حمله على اإلستقاللية  -رحمه هللا–ويمكن القول بأن اإلمام البخاري 
  اه في جامعه.العلمية الحديث الذي رو

  رابعاً: مواقف علماء عصره من الصحيح 
أبو جعفر العُقيلي فيما يمت بالجامع نقل الحافظ ابن حجر في الفتح قول 

الصحيح بصلة قال واصفاً: إن اإلمام البخاري لما ألَّف كتابه الصحيح، 
عَرضه على اإلمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم 

مة، فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة، إال في أربعة أحاديث، قال من األئ
العُقيلي: والقول فيها قول البخاري، وهي صحيحة، وقال الحاكم: محمد بن 
إسماعيل (اإلمام) الذي ألف األصول وبيَّن للناس، وكل من عمل بعده فإنما 

مسلم  أخذه من كتابه كمسلم، وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: إنما أخذ
  .40كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد فيه أحاديث

إن شرف المؤلَف من شرف المؤِلف؛ لذا رأيت أنه يحسن بالمقام أن 
أنقل ما قاله األئمة عن مناقب اإلمام البخاري وأقتصر على ما أورده الحافظ 
شمس الدين الذهبي في كتابه الجليل سير أعالم النبالء ودونك ما أورده من 

  رر البيان:د
 -قال إسحاق بن راهويه شيخ البخاري وأستاذه: اكتبوا عن هذا الشاب 

فلو كان في زمن الحسن الحتاج إليه الناس؛ لمعرفتِه  -يعني: البخاري 
، ونحن اليوم من حسن الحظ وتوفيق هللا لنا أن حفظ نتاج 41بالحديث وفقِهه

صد والغاية من اإلمام البخاري العلمي لنا وجعله في متناوالأليدي؛ ألن الق
البخاري ليس شخصه فحسب؛ بل نتاجه العلمي المتمثل في تنقيته األحاديث 

  وتجريده الصحياح من الضعاف من األحاديث وآثار السلف الصالح.
قال أحمد بن حنبل: انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو 

  . 42جاعزرعة، والبخاري، وعبد هللا بن عبد الرحمن، والحسن بن ش
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قال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيهُ هذه األمة وقال عبدهللا بن 
. 43يوسف للبخاري: يا أبا عبد هللا، انظر في كتبي، وأخبرني بما فيه من السقط

  وذلك الستقالله العلمي وتجرده عن التمذهب نال ثقة العلماء به.
ح مسلم وال وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ لوال البخاري لما را

  .44جاء
وعنه قال عليُّ بن ُحجٍر: أخرجت خراسان ثالثةً: أبو زرعة، ومحمد 

عندي  -أي البخاري-بن إسماعيل، وعبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد 
  . 45أبصرهم وأعلمهم وأفقههم

وقال محمود بن النضر الشافعي: دخلت البصرة والشام والحجاز 
كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضَّلوه على والكوفة، ورأيت علماءها، 

  . 46أنفسهم
قال سليم بن مجاهد: لو أن وكيعًا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في 
األحياء، الحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل، وقال قتيبة بن سعيد: لو كان محمدٌ 

  .47بن إسماعيل في الصحابة لكان آيةً 
إسماعيل في جنازة سعيد بن قال أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن 

مروان، ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن األسامي والكنى والعلل، ومحمد 
ُ أََحدٌ   ﴿ :بن إسماعيل يمرُّ فيه مثل السهم، كأنه يقرأ َّ ﴾ [اإلخالص:   قُْل هَُو 

1[48 .  
جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري فقال: دَْعني أقبِّل رجليك يا أستاذ 

ثين، وطبيب الحديث في ِعلَله األستاِذين،   . 49وسيد المحدِّ
قال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق وال بخراسان في معنى العلل 

  . 50والتاريخ ومعرفة األسانيد أعلَم ِمن محمد بن إسماعيل
وهذا المدح واالعتراف بفضله ومكانته العلمية شمل شخصه وما نتج 

ح وغيره من المؤلفات القيمة التي منه من علم مدون تمثل في الجامع الصحي
أورثها األمة والبشرية على وجه العموم، أما القول بأن ثمة طعون وانتقادات 
على أعمال اإلمام البخاري العلمية فهذه الشنشنة معروفة سببها وقد مر معنا 
بعضها في معرض بيان محنته مع الشيخ محمد بن يحي الذهلي، وال ننسى 

كالم ي أوردها اإلمام الذهبي في هذا الصدد وهو قوله: القاعدة الذهبية الت
األقران بعضهم في بعض ال يعبأ به، ال سيما إذا الح لك أنه لعداوة أو لمذهب 

  .51أو لحسد، ما ينجو منه إال من عصم هللا...اهـ
لهذه القاعدة رأيت أنه ليس ثمة حاجة أن أنقل عن أقرانه الذين بينه 

  التي قل من سلم منها. وبينهم شيء من حظوظ النفس

  الخاتمة:
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 الحمد من قبل ومن بعد، الذي بتوفيقه تتم الصالحات، إن الورقة تناولت 
ً للغاية متجدداً في كل عصر ومصر، وصحيح  ً مهما في طياتها موضوعا
البخاري حكمه كحكم أي كتاب الحكم عليه فرع عن تصوره، فالكتاب تلقته 

مجرد قول يقال؛ بل لو تتبعت أسباب تأليفه األمة بالقبول وهذا القول ليس 
وتدوينه لعلمت ما جهلت من حقه، وإذا ذكر كتاب يذكر معه مؤلفه فشرف 
الكتاب ومنزله مرهون غالباً بشرف وقيمة مؤِلفه، فالجامع الصحيح نتاج َعلٍَم 
اتسم بالموضوعية العلمية فسطع نجمه وعال ذكره وفضله، وبما أنه بشر قد 

فصوابه عال ومحا هفواته، ودونك أهم ما توصلت إليها يصيب ويخطئ، 
  الورقة من نتائج. 

  أهم نتائج الورقة:
  خلصت الورقة من خالل محاورها إلى اآلتي: 

بواعث تأليف صحيح البخاري هي أسباب استقاللية مؤلفه العلمية  -
 وقبول األمة له.

االستقاللية العلمية لها ثمن ال بد من دفعها، والشهرة العلمية مدعاة  -
 للحسد. 

العصر العباسي األول والثاني عصر الفتوحات ونهضة العلوم النقلية  -
 والعلقية والترجمة.

المذاهب الفكرية الضالة هي أعراض ال تقوم إال على سواعد أصحاب  -
 السلطة المأمون نموذجاً.

ة إلى التيارات الفكرية الضالة واستغاللها انحياز صاحب السلط -
 سياسياً، سبب من أسباب ضعف الدولة ولربما سقوطها.

العداوة والجفاء باقيتان بين علماء السلطة والربانيين من العلماء، ما  -
 دام صاحب السلطة صاحب هوى.

التدخالت الخارجية في الشئون الداخلية سبب من أسباب الفتن في  -
 الدولة.
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  ات:التوصي
  توصي الورقة كل من كان له صلة بموضوع الورقة ومحاوره بالتالي:

مطلوب من الباحثين في مجال معارف الوحي توخي االستقاللية  -
 العلمية في كتاباتهم العلمية حتى يكتب هللا لها القبول.

على أصحاب السلطة أن ال ينحازوا إلى اآلراء الفكرية الضالة التي  -
 علماً. ليس لها أصل شرعاً وال

على طالب العلم أن ال يهتموا بتهم األقران بعضهم لبعض، إال للعلم  -
 واالطالع.

على المشايخ أن ال يقطعوا الرحم الذي بينهم وبين إخوانهم من العلماء  -
 إلرضاء أصحاب السلطة؛ ألن العلم رحم بين أهله.

على الدول اإلسالمية أن توجد وثيقة شرف على استقاللية العلوم  -
 ية، وعدم تسييسها وتوظيفها لخدمة مآرب ومصالح شخصية.الشرع
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  ملخص البحث :

احتوت الورقة على مفهوم الحرابة وطرق ثبوتها في التشريع الجنائي اإلسالمي 
والقانون لنيجيري:وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون 

الجنائي النيجيري فيما يختص بالحرابة، وتناولت معنى الحرابة في الشريعة 
ال في المذاهب الفقهية بعد ذكر أدلة اإلسالمية ابتداءاً ومن ثم ما ترجح من األقو

كل قوٍل، وبعد ذلك عرجت الورقة على ذكر نصوص المواد المتعلقة بالحرابة في 
القانون الجنائي النيجيري، ومن ثم تخلص إلى عقد مقارنة بينهما؛ وذلك من خالل 
شرح كل مادة وتكييف مضمونها تكييفاً فقهياً حتى تتضح تلك المسألة الموصلة إلى 

كالية الورقة في عدم إشعرفة أوجه االتفاق واالختالف بين الجهتين. وتمحورت م
ت جتمعاضبط مفهوم الحرابة قانونياً من منظور الشريعة اإلسالمية في الم

مالنيجيرية المسلمة؛ سيما في الواليات الشمالية التي  الشريعة اإلسالمية  تحّكِ
ة في الشريعة اإلسالمية، لتوخي جزئياً. وتهدف الورقة إلى إبراز مفهوم الحراب

للتعرف  جيريالتجاوز والتفريط في العقوبة، وإقامة مقارنة بينها وبين القانون الني
قرائي لجمع المادة استعلى أوجه االتفاق لضبط العقوبة. والمنهج المتبع في الورقة 

 العلمية، وتحليلي لبيان وشرح المادة العلمية التي تم جمعها، ومقارن إلقامة
  المقارنة بين الشرعي والقانوني لمسألة الحرابة.
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  مقدمة: 
َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْألَْرِض فََسادًا  َّ الحمد  القائل: (إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن 

ِخَالٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْألَْرِض ذَِلَك أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن 
الة والسالم على المبعوث والص 1لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّْنيَا َولَُهْم فِي اْآلِخَرةِ َعذَاٌب َعِظيٌم).

رحمة للعالمين بشريعة ربه محمد بن عبد هللا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه 
  ة، أما بعد:والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام

ت لها أصول وينابيع؛ فالتشريعات اإلسالمية ليست نابعة من شريعافإن الت
أفكار الرجال كما هو الحال مع القوانين الوضعية؛ إنما هي من لدن حكيم خبير عليم 

يِن َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك وَ (بخلقه قال تعالى: ْينَا َشَرعَ لَُكْم ِمَن الدِّ َما َوصَّ
قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما  يَن َوَال تَتَفَرَّ بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ

ُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيُب. َّ   )2تَْدُعوُهْم إِلَْيِه 
من ظاهرة مستعصية منذ تاريخها العتيق إلى  أن المجتمعات البشرية تعاني

يومنا هذا؛ أال وهي جريمة الحرابة المتمثلة في االعتداء على األنفس البرئية أفراداً 
أو جماعات، فإن سمّو الشريعة اإلسالمية وتفّوقه على جميع القوانين والنظم 

ي إلى الوضعية من كّل النواحي تمثلت في وضعها عقوبات تناسب الجناية وتؤد
إيقافها مطلقاً أو تقليلها؛ فاٍإلسالم دين قائم على دعائم العدل والمساواة بين كافة بني 

ً نحو توفير األمن والسالمة لهم؛ لذلك حّرم الجرائم رأسها  وعلى البشر، وهادفا
  الحرابة. 

احتوت الورقة على مفهوم الحرابة وطرق ثبوتها في التشريع الجنائي 
لنيجيري: وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية اإلسالمي والقانون ا

والقانون الجنائي النيجيري فيما يختص بالحرابة، وتم توزيع الورقة إلى محاور 
أساسية على النحو التالي: المحور األول: الحرابة في مفهوم الشريعةالمحور. الثاني: 

مقارنة بين الشرعي والقانوني  مفهوم الحرابة في القانون الجنائي.المحور الثالث:
 للحرابة.
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  المحور األول:الحرابة لغة واصطالحا: 
الحرابة لغة: مأخوذة من الحرب، وهي ضد السلم. للعلماء في تسمية الحرابة مذهبان: 

األول:راعى نص الكتاب وتأدب مع الكتاب؛ ألن هللا تعالى قال:  فالمذهب
 ]٣٣المائدة: [َّ          ٱُّ

فوصفهم بكونهم محاربين؛ وألن هذه الجريمة ال يمكن أن تكون إال وفيها صفة 
المحاربة لجماعة المسلمين وأفرادهم والخروج عليهم بما فيه خوف وضرر وأذية، 

ب الثاني والمذهوليس المراد به خروج البغاة؛ وبالجملة أن هؤالء راعوا لفظ القرآن. 
 صف نبي هللا لوط عليه السالم لقومه، قال:وهم الذين عبروا بقطع الطريق راعوا و

 ]٢٩العنكبوت: [َّ       ٱُّٱ
فهناك عموم وخصوص وتوسع وتضييق بين اللفظين، فمن أطلق الحرابة 
فكأنما هو أراد بذلك العموم والشمول، حيث تشمل هذه التسمية أي: (الحرابة) كل 

م الحرابة التي تقع داخل البلد وخارجها، سواء وقعت هذه الجريمة من جرائأنواع 
  أو األفراد إذا كان علنا تحت وطأة سالح. الفرد

  الحرابة في اصطالح الفقهاء أصحاب المذاهب األربعة:
عند الحنفية:هي خروج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على االمتناع يقصد 

هو الخروج على المارة  قطع الطريق)  3نفس" (قطع الطريق أو أخذ المال أو قتل ال
ألخذ المال على سبيل المغالبة على وجه ينقطع الطريق سواء كان القطع من جماعة 
أو واحد له قوة االقطع سواء كان القطع بسالح أو بغيره وسواء بمباشرة أو التسبب 

  من البعض.
محترم بمكابرة قتال عند المالكية:ابن عرفة "الخروج إلخافة سبيل بأخذ مال 

أو خوف أو ذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريق ال إلمرة وال لثائرة وال 
ابن الرشد قال:  "إشهار السالح  وقطع السبيل .... خارج المصر وداخله )4(عداوة"
 )6(ابن فرحون: "كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث".) 5(سواء".

ن حمل على الناس في مصر أو برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم القرطبي: "م
الحرابة عند المالكية مجرد الخروج  إنفعلى هذا )7(دون ثائرة وال ذخل وال عداوة"

وإخافة سبيل أو أخذ مال أو قتل نفس سواء وقع ذلك في الحضر أو السفر، حيث 
ك دخول السارق الدار توسعوا في معنى الحرابة حتى شملت كل األماكن بما في ذل

مسلحا ومعه قوة، وكذلك الحضر والسفر وفي البر والبحر وفي األمن والخوف 
ً الجماعات التي تنعقد على األعمال الجنائية  وكذلك القتل الغيلة، ويدخل فيه أيضا

  )8(التي يكون من بينها القتل"
رى عند الشافعية:"القوم يعرضون بالسالح حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحا

"الطائفة المجتمعة من أهل الفساد على شهر السالح وقطع الطرق وأخذ )9(والطرق "
األموال وقتل النفوس ومنع السابلة وهم الذين قال هللا تعالى فيهم " إنما جزاء... 
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البروز ألخذ مال أو لقتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد )10(ية"آلا
المالكية إنما جعلوها أمراً مقصوراً على ارتكاب  فعل لم يتوسعوا ك)11(عن الغوث"

محدد في طرق مشدد بحيث ال يشمل سوى فرد أو جماعة اشتهر بالباس والتعدي 
  )12(على الناس األمر الذي جعل المارة يخافون"

عند الحنابلة:خروج المكلفين الملتزمين بالسالح في الصحراء أو في البنيان 
"هم الذين يعرضون للقوم بالسالح في الصحراء )13(ألخذ أموال الناس مجاهرة"
"الذين يعرضون للناس بالسالح ولوكان عصا )14(فيغصونهم المال مجاهرة"

أوحجرا، في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة ال 
  )15(سرقة"

فمعنى أرجح ما ذهب عليه المالكية: حيث إن الحرابة تقع في الحضر والسفر، 
الحرابة عندهم مجرد الخروج وإخافة سبيل أو أخذ مال أو قتل نفس سواء وقع ذلك 
في الحضر أو السفر، حيث توسعوا في معنى الحرابة حتى شملت كل األماكن بما 
في ذلك دخول السارق الدار مسلحا ومعه قوة، وكذلك الحضر والسفر وفي البر 

ً الجماعات التي والبحر وفي األمن والخوف وكذلك القتل ال غيلة، ويدخل فيه أيضا
  16تنعقد على األعمال الجنائية التي يكون من بينها القتل"

  أنواع الحرابة: 
مما اعتاد عليه الناس وال يختلف فيه االثنان وقوع الحرابة؛ ألن أوصاف 

المحارب يسهل تطبيقه وتوصيفه في المحارب الذي أجرى عملياته في الصحراء،  
حيث  إن قطع الطريق والمنعة وإخافة الناس وتهديدهم وترهيبهم كل هذه يسهل 

الحرابة ال تقع إال في وقوعه في الصحراء، فلهذا هناك من ذهب إلى أن عملية 
الصحراء، مستدلين باآلية فقالوا: إن اآلية إنما نزلت في العرنيين وقد فعلوا هذا في 

ال تقع إال في الصحراء،   يرون أنهاإبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت بعيدة،  لذلك 
  فيرد على رأيهم هذا من وجوه:

 سبحانه وتعالى عمم أوالً: أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب؛ ألن هللا
في اآلية الكريمة ولم يخص الحكم بالصحراء، حيث إنه تعالى لم يفرق بين الصحراء 

  والبنيان، وجعل األمر راجعاً إلى محاربة هللا ورسوله.
ثانياً: أن العلماء لم يتفقوا على أن المقصود باآلية هم العرنيون؛ ومن هنا: 

راء، وبناًء عليه فاالعتداء على األموال في يقوى القول بأن الحكم ال يختص بالصح
البنيان والمدن واالعتداء على األعراض واألنفس، وتخويف الناس داخل المدن 

ن العرنيين لو فعلوا هذا في الصحراء إجهاراً بحمل السالح كله حرابة. وبوجه آخر 
ة الناس في ونزلت اآلية في حقهم، فإن هذا من التنبيه باألدنى على األعلى، فإن إخاف

المدن أعظم وقعاً وأشد بالًء وأعظم جرأةً وفساداً في األرض؛ ألن إخافة المدن ليست 
كإخافة السبل، مع أن إخافة سبل المسافرين نوع ال يحتمله الناس، لكن أن يهجم على 
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الناس في عقر دارهم، ويحدث الخوف للناس في مدنهم وقراهم، فهذا كله أشد من 
لماء رحمهم هللا، وهي الجرائم التي تكون في الصحراء خارج الذي اتفق عليه الع

  البنيان.
وعلى هذا: ال نحد مسافة وال مكاناً، بل العبرة بحمل السالح على التفصيل 
الذي ذكرالمالكية، وأن يكون ذلك جهرة، حتى يتحقق فيه أنه محاربة  

لطائرات بإشهار ورسوله.ويستوي أن يكون في البر أو البحر أو الجو، كاختطاف ا
السالح، سواء قصد أخذ مال المسافرين، أو قصد االعتداء عليهم، أو قصد مجرد 
اإلخافة. مثالً: لو أن جماعة هجموا على محل تجاري، وأشهر أحدهم السالح وقام 

، أو أخذ األموال من الدواليب ونحوها كما في لخزانةاآلخر بأخذ المال من ا
  17.المجوهرات ونحوها، فهي حرابة

  أحوال المحارب:
أوالً: وقوع الحرابة من الواحد، كذلك أيضاً كما تقع الحرابة من الجماعة تقع 

  الفردمن 
إذاً: ال تختص الحرابة بالفرد وال بالجماعة، وإنما هي عامة شاملة لحمل 
السالح تهديداً للوصول إلى جريمة، سواء كانت باالعتداء على النفس، أو على 

  .18ض أو الدماء، ولو كانت مجرد إخافةالحرمات من األعرا
ثانيا: وقوع الحرابة من الجماعة: وتوضيح ذلك أن الحرابة يمكن أن تكون 
بالجماعة، إذا نظمت ورتبت وخططت لالعتداء على مال أو نفس أو عرض مسلم، 
أو على ذي حرمة كالذمي، فلو أن جماعة اجتمعوا وخططوا للهجوم على جماعة 

ى متاجر، أو على أسواق، أو على محالت، أو على دور فيها من المسلمين، أو عل
أعراض، وحرمات بقصد قتل من فيها أو قصد ضربه وأذيته أو قصد االعتداء على 

  .19األعراض
ثالثاً: وقوع الحرابة من المرأة، ال تشترط الذكورة ألن المرأة والرجل على 

  20جال.حد سواء، وعليه فإن النساء يقام عليهن حد الحرابة كالر
رابعاً: مباشرة الحرابة وعدم مباشرتها: يستوي المنفذ والمخطط من المحاربين 

 ه في تنفيذ عملية الحرابة ومناصرته.مشاركتفي استحقاق العقوبة، ل
والمختار من أقوال العلماء رحمهم هللا أنه إذا قتل واحدٌ منهم فإنهم يستحقون القتل 

أو المخطط له، أو المهدد للمقتول، أو من جميعاً، ويستوي في ذلك المباشر للقتل 
ون في حكٍم واحد؛ ألن يجتمعربطه، أو عقره، أو أغلق عليه الباب، فكل هؤالء 

  .21الجريمة تمت بهذه الوسائل، فيستوي في ذلك المباشر والمتسبب والمعين بالرأي
  طرق إثبات جريمة الحرابة:



 
 

7 
 

افرة فيهما الشروط الشرعية أوالً: الشهادة: فالحرابة تثبت بشهادة شاهدين متو
للشهادة، ويشترط الحنفية باتفاق الشاهدين على ما يشهدان، لكن إذا اختلفا، كأن يشهد 
األول على أن المحارب قطع الطريق برؤيته، والثاني قال يشهد بإقرار المحارب، 
فحينئذ ال يقام الحد على المحارب؛ قال السرخسي: "وإذا شهد أحد الشاهدين عليهم 

عاينة قطع الطريق وشهد اآلخر على إقرارهم بالقطع لم تجز الشهادة الختالف بم
  )22(المشهود به؛ ألن الفعل غير القول"

إذا شهد عدالن على رجل أنه قطع عليهما الطريق وعلى فالن وأخذ متاعهم 
لم تقبل شهادتهما ألنهما صارا خصمين له بقطعه عليهما وإن قاال: نشهد أن هذا قطع 

على فالن وأخذ متاعه قبلت شهادتهما ولم يسألهما الحاكم: هل قطع عليكما الطريق 
  )23(معه أم ال؛ ألنه ال يسألهما ما لم يدع.

وكذلك ال يقبل الشهادة وال تثبت وال يقام عليهم الحد إذا شهدا ألنفسهما؛ ألن 
شهادة المرء لنفسه دعوى فال بد بحضور الخصم، إذ أن الجريمة ال تثبت إال إذا 

  تحققت خصومة الخصم.
ثانياً: ثبوت الحرابة باإلقرار: ومعنى اإلقرار "هو شهادة اإلنسان على نفسه 

ولصحة اإلقرار شروط منها أن يكون )24(بأنه ارتكب الجرم أو أن يسلم بارتكابه
ً غير محتمل  ً مختاراً وقت اإلقرار غير متهم في إقراره، منصبا المقر عاقالً بالغا

القيم:"إن اإلقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه لتأويل، يقول ابن 
وال يسقط اإلقرار بالتقادم بخالف الشهادة فإنها تسقط بعد مدة طويلة؛ ألن )25(أبدا"

التأخير بدل على ضغينة الشهود إال إذا وجد مانع منعهم وأداهم إلى تأخير الشهادة 
 عن وقت الحاجة.

  في القانون وموقف الشرع منه.المحور الثاني: الحرابة 
  أوالً: المواد القانونية ونصوصها المتعلقة بالحرابة:

تفاظ بالشئ الح)موضوعها: استخدام العنف للحصول أو ا401المادة رقم: (
المسروق. نص المادة:(أي شخص يقوم بسرقة أي شئ واستخدم وقت السرقة أو 

الماثل ألي شخص أو ممتلكات من قبيلها أو بعدها مباشرة، أو هدد باستخدام العنف 
أجل الحصول على أو االحتفاظ بالشئ المسروق، أو أعاق أو عارض مقاومة 

  . 26سرقة ذلك الشئ المسروق أو المحتفظ به، فإنه مدان بجريمة الحرابة
)موضوعها: استعمال األسلحة في ارتكاب جريمة الحرابة. 402المادة رقم:( )1

الحرابة سيعاقب بعد إدانته بالسجن نص المادة:(أي شخص يرتكب جريمة 
لمدة ال تقل عن واحد وعشرين سنة.(أ)كان أي مرتكب ورد ذكره في البند 
األول لهذا القسم يحمل أية أسلحة نارية أو أي سالح للهجوم، أو أي أداة أو 
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سائل مضر أو كيميائي، أو كان برفقة أي شخص يحمل مثل هذا السالح؛ 
ثناء ارتكاب الجريمة، أو مباشرة قبلها أو مباشرة أو(ب)قام مرتكب الجريمة، أ

 .27بعدها،  بجرح أي شخص، فإن المجرم سيعاقب بالموت، عندما تتم إدانته
 )موضوعها:الهجوم المسلح403المادة رقم:( )2

(أي شخص قام، وبنية أن يسرق أي شئ، بالهجوم على أي شخص نص المادة:
ده، أو هدد باستخدام عنف حقيقي واستخدام العنف، أثناء الهجوم، أو مباشرة بع

تجاه أي شخص أو ممتلك من أجل الحصول على الشئ المنوي سرقته، فإنه عند 
إدانته، ستتم معاقبته بالسجن لمدة ال تقل عن أربعة عشر عاما لكن ال تزيد على 
عشرين سنة. إذا(أ)كان أي مرتكب ورد ذكره في النوع األول من هذا القسم 

و أي سالح هجومي، أو كان في رفقة أي شخص مسلح بهذه يحمل أسلحة نارية أ
األسلحة؛ أو(ب)قام مرتكب الجريمة، أثناء القيام بالهجوم، أو مباشرة قبله أو 
مباشرة بعده، بجرح أي شخص أو استخدام أي نوع من العنف الشخصي له، فإن 

  ه.المجرم سيعاقب، عندما تتم إدانته، بالسجن مدى الحياة مع الجلد أو بدون
  ثانياً: شرح نصوص المواد والتكيف الفقهي:

).يدل على أن السارق يعد محارباً إن استخدم التهديد 401فنص مادة رقم: (
أو العنف عند السرقة أو بعدها مباشرة أو عند اإلحتفاظ بالمسروق أو استخدم أي 
وسيلة لمعارضة من يقاومه على الشىء المسروق، فعلى هذا يترتب على هذا 

ق ما يترتب على المحارب وبهذا تبين لنا أن للمحارب أهداف تدفعه إلى القيام السار
بالعملية الحرابية، كما ذكر هذا النص البعض منها أال وهي السرقة، وإن كانت 
األهداف المدافعة أكثر مما ذكره القانون في نظر الشريعة، ألنه قد يحارب ال عتداء 

  على أعراض الناس والنتهاك حرماتهم.
إنها  تعتبر هذه المادة كذكر لبعض الجزئيات التي بها تثبت الحرابة، حيث

ذكرت تلك األشياء التي إن وجدت أمثالها في العملية تعتبر تلك العملية عملية حرابية 
  في نظر القانون، أال وهي: 

 العنف عند القيام بجريمة السرقة. استخدام  - 1
 منع المار ومقاومته. - 2

ال تثبت الحرابة حتى في الشريعة اإلسالمية، حيث إنه  مما به فهتان الخصلتان
يشترط في الحرابة قصد المال أو النفس أو العرض بل تكفي اإلخافة.فالعصابات 
التي تدخل إلى المدن في وضح النهار وتحت وطأة السالح تكسر وتخرب وتفسد 

ع يعتبر جناية األشياء محاربة، فهم ال يريدون ماالً وال عرضاً وال قتالً، وهذا النو
على جماعة المسلمين بالتخويف واإلرهاب وإدخال الرهبة والرعب، وتفعله 
العصابات من أجل أن يخاف الناس، يفعلونه في المدن وخارج المدن، فمسألة 
قصدهم للمال ورغبتهم فيه ليست هي األساس، إنما العبرة في بإشهار السالح، 
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س ، أو إحداث الخوف والرعب وأن يكون ذلك جهرة، سواء قصدوا قتل النف
  عندهم، أو قصدوا أموالهم أو أعراضهم، فجميع ذلك يأخذ حكم الحرابة.

فالعلماء رحمهم هللا قرروا أن مجرد إحداث الرعب في أمن الناس وطمأنينتهم 
  خروج ومحاربة  ولرسوله عليه الصالة والسالم.

تم تكييف الخصلتين المذكورتين في المادة  البيانات المذكورةفاعتمادا على 
  مدان بجريمة الحرابة.من خصال المحارب في نظر الشرع، وأن صاحبه 

هذه المادة تنص على أنه يعاقب بعقوبة اإلعدام أي: ).402فنص مادة رقم: (
نارية أو أتى بشخص يحمل معه تلك األسلحة، ذلك أسلحة القتل، كل من استعمل 

حرابية، أو استعمل في ذلك أداة مضر أو كيمائي، او أسلحة أخرى إلجراء العملية ال
غير مذكورة من هنا، فإنه سيعاقب بعقوبة الموت،  سواء استعمل تلك األسلحة أثناء 

  ارتكاب الجريمة أو مباشرة قبلها أو بعدها، وتفصيل ذلك في الفقرات التالية. 
ول وجد معه أية أسلحة فإذا كان مرتكب جريمة الحرابة المذكور في البند األ )1

سواء كانت نارية أي غيرها أو أي شيء يمكن استعماله للهجوم أو أي أدة أو 
 ، سواء كان هذا السالح بيده أو بيد من معه:أوكيميائيكل ما يضر أو 

إذا ثبت قيام هذا المجرم أثناء ارتكابه للجريمة أو باشر ذلك قبلها أو بعدها،  )2
 هذا المجرم بالموت، بعد أن تم إدانته.بجرح أي شخص فعلى ذلك يعاقب 

لقد تبين للباحث أن للعلماء آراء وأقوال في هذه المسألة يسوقها في النقاط 
اتفق األئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السالح مخيفاً التالية: أوالً: 

أو محارباً، لعابر السبيل خارج المصر حراً أو عبداً، مسلماً، أو ذمياً، أو مستأمناً، 
فإنه محارب قاطع للطريق جار عليه أحكام المحاربين، ولو كان واحداً مسألة هل 

  تثبت الحرابة بالواحد.
ثانياً: واتفقوا: على أن كل من قتل من المحاربين وأخذ المال وجب إقامة الحد 
عليه، فإن عفا أولياء المقتول، والمأخوذ منه غير مؤثر في إسقاط الحد عنهم، وإن 
مات أحد منهم قبل القدرة عليه سقط عند الحد، إذ الحدود حق هللا عز وجل، وطولب 

  بحقوق اآلدميين من األنفس واألموال، والجراح إال أن يفعو عنهم فيها.
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة رحمهم هللا إلى أن حد قطاع الطريق على 

ماعة ممتنعين، أو واحد يقدر على الترتيب المذكور في اآلية الكريمة. فإذا خرج ج
االمتناع فقصدوا قطع الطريق، فأخذوا قبل أن يأخذوا ماالً، ويقتلوا نفساً، حبسهم 
اإلمام حتى يحدثوا توبة وهو النفي في األرض، وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي 
والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداً، أو ما 

يمته ذلك، قطع اإلمام أيديهم، وأرجلهم من خالف، وإن قتلوا ولم يأخذوا ماالً تبلغ ق
قتلهم اإلمام حداً فال يسقط القتل بعفو األولياء، ويسمى قطاع الطريق محاربين، ألن 
المال في البراري محفوظ بحفظ هللا تعالى، فإذا أخذوه على سبيل المغالبة، كان في 
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خذوا المال فلإلمام أن يقطع أيديهم وأرجلهم من صورة المحارب، وإذا قتلوا وأ
.كما قال تعالى: (ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن 28خالف، وقتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم

َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْألَْرِض فََسادًا أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم وَ  أَْرُجلُُهْم َّ
ِمْن ِخَالٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْألَْرِض ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّْنيَا َولَُهْم فِي اْآلِخَرةِ َعذَاٌب 

  29َعِظيٌم)
  

).فهذه المادة لها بند واحد وفقرتين، لقد نصت المادة في 402فنص مادة رقم: (
م على أي شخص واستخدم بندها األول أن كل من نوى أن يسرقشيئاً وقام بالهجو

أو هدد باستعمال العنف لغرض الحصول على ما يملكه هذا الشخص  العنف في ذلك
المهجوم عليه،فإن المجرم يعاقب بعد اإلدانة بالسجن لمدة ال تقل عن أربعة وعشرين 

  سنة لكن ال تزيد عن عشرين سنة.
البنديحملمعه وتعني المادة في فقرتيها أنه إذا كان هذا المجرم المذكور في 

أسلحة نارية أو أي سالح للهجوم أو كان السالح عند من معه، فقام بجرح أي شخص 
أثناء الهجوم بنفسه أو استخدم أي نوع من العنف له فعقوبته أن يسجن مدى الحياة 

  مع الجلد أو بال جلد حسب اجتهاد القاقضي.
  الخاتمة

اء من هذه الورقة، وعرض آراء الحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات. فبعد االنته
الفقهاء ونصوص القانون المختلفة حيال مفهوم الحرابة، أدى ذلك إلى نتائج إجمالها 

 ما يلي:

 النتائج:
للحرابة مفهوم عام وخاص فمن أطلق الحرابة وأراد كل أنواع الجرائم التي  - 

الجماعات تقع داخل البلد وخارجها، سواء وقعت هذه الجريمة من الفرد أو من 
 سيما لو كانت تحت وطأة سالح.

فالشريعة اإلسالمية من مقاصدها المنع أو الحد من قوع جريمة الحرابة؛ لذا  - 
  المسألة باستفاضة. بمناقشةاهتم الفقهاء 

 موافقة القانون للشريعة اإلسالمية في تجريم الحرابة بشكل عام. - 
القانون ال  إنمخالفة القانون للشريعة اإلسالمية في طبيعة العقوبات، حيث  - 

 يعترف بقطع األيدي واألرجل من خالف في الحرابة مثالً.
إن الشريعة اإلسالمية قد تشددت في عقوبة الحرابة، كي يمتنع الجاني ويترك  - 

العملية  قبل القدرة عليه، ولكي يمتنع من له رأي في المساهمة أو المشاركة في
 مستقبالً.

  :التوصيات - 
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  يوصي الباحث بالتالي:
على طالب العلم سيما في مجال الفقه والشريعة االعتناء بأحكام الشريعة  - 

 اإلسالمية وإفرادها بالدراسة.
الفقهاء وأخذها بعين االعتبار والعمل على  على الباحث مراعات اجتهادات - 

 توخي الراحج منها.
الواليات الشمالية التي تحكم الشريعة اإلسالمية في على مؤسسة القضاء في  - 

األحوال الشخصية فحسب عليها أن تبحث عن إمكانية تفعيل عقوبة حد 
  الحرابة بغية إرساء األمن.



 
 

12 
 

  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن ابن كثير، 
دار طيبة للنشر  :(الرياض 2، طسامي بن محمد سالمة  :تحقيق، العظيم

  هـ).1420والتوزيع،
ابن بطال، على بن خلف، شرح صحيح البخار، تحقيق: أبو تميم ياسر بن 

 م).2003ه/1423إبراهيم،د.ط (السعودية: مكتبة الرشد، 
أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري النووي،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 

 روت: دار إحياء تراث العربي، د.ت). (بي 3ط
ابن حنبل، اإلمام أحمد، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط 

 م). 1999ه/1420(بيروت: مؤسسة الرسالة،  2وآخرون، ط
ابن عابدين،حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار، (بيروت:دار 

 م).2000هـ/ 1421الفكر للطباعة،  
آبادي،أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم ،عون المعبود شرح سنن أبي داوود، 
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  ه).1405الفكر، دار  :(بيروت1الشيباني، ط

البيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسين بن موسى الخرساني، شعب اإليمان، تحقيق: عبد 
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الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، (بيروت: دار إحياء التراث 
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الخرشي على مختصر سيدي خليل، شرح  مختصر خليل للخرشي، تحقيق، أجمد 
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  )فقهية مقارنة دراسة( دفع الصائل في الفقه اإلسالمي والقانون السوداني
  إعداد

  الدكتور الخاتم عبد الرحمن أبوالحسن
  جامعة السودان المفتوحة

  كلية القانون

  ملخص البحث:

كليات الدين،أال تتجلى أهمية هذا البحث في أنه يتناول موضوعاً ذا عالقة ببعض 
وهي النفس، والعرض والمال، وهي حرمات تمثل ثالثاً من خمس هي أساس 
التشريع اإلسالمي، وقد هدف هذا البحث إلى التعريف بماهية دفع الصائل في 
التشريع اإلسالمي، وما يقابله في التشريعات الوضعية، وبيان الشروط الواجب 

ئجه غير محاسب عليها، كما هدف إلى توافرها حتى يباح هذا الدفع، وتكون نتا
تمثلت  توضيح األثر المترتب عند استعمال حق دفع المعتدين على صاحبه.

مشكلة البحث في سؤال محوري هو: ما هي أحكام دفع الصائل في التشريع 
اإلسالمي والقانون وماهي آثاره؟ وقد تفرعت عنه بعض األسئلة عن معنى هذا 

وقد اتبع الباحث فيه المنهج  قانوني وشروطه.الحق، وتكييفه الشرعي، وال
الوصفي واالستقرائي، والمقارن، وقد تكون هذا البحث من مقدمه، وأربعة 
مباحث، وخاتمه شملت النتائج، وقد توصل فيه الباحث إلى نتائج أهمها: أن دفع 
الصائل في الفقه هو استعمال القوة في مواجهة عدوان يهدد بالقتل، أو بأخذ 

أو النيل من العرض، أو هو الدفع بقوة لكل من يثب على غيره يريد قتله،  المال،
أو أذيته في نفسه، أو أهله، أو ولده، أو ماله، وأن دفع الصائل يقابله في القانون 
حق الدفاع الشرعي، وهو استعمال القوة المناسبة لمواجهة خطر اعتداء حال، 

له، أو عرضه، أو نفس الغير، أو وشيك الوقوع على نفس من يستعملها، أو ما
أو ماله، أو عرضه، وأن القانون السوداني توسع في منح حق دفع المعتدى، 
فتعدى به إلى الدفاع عن نفس الغير، أو ماله، أو عرضه، وفي هذا إشاعة لقيمة 
نصرة الغير، ودفع الظلم عنه وتوسيع دائرة الحراسة المجتمعية؛ ومن نتائج 

ل مشروع وتتفق على مشروعية العقول، وكل وجدان البحث أن حق دفع الصائ
سليم، وأن الفقهاء قد تفاوتت آراؤهم في درجة مشروعية استعمال حق دفع 
الصائل عن النفس، فمنهم من أوجبه مطلقاً، وهم األحناف، والراجح عند 



 
 

 

المالكية، ومنهم من أوجبه في حال دون حال، وهؤالء هم الشافعية، والحنابلة؛ 
لشافعية إلى وجوبه في حالة كون الصائل غير مسلم، ولم يوجبوه في وقد ذهب ا

 ً ومن نتائجه أن هناك شروطاً الستعمال هذا الحق اتفق . حالة كون الصائل مسلما
عليها التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي وهي وجود إعتداء حالي أو وشيك 

على مصطلح دفع  الوقوع، كما أن من نتائج البحث أن القانون السوداني أطلق
الصائل مصطلحاً آخر هو حق الدفاع الشرعي مخالفاً بذلك لسان فقهاء الشريعة 
مخالفة لفظية فقط. أن القانون السوداني اختار مذهب جمهور الفقهاء في األثر 
المترتب على دفع الصائل، أو الدفاع الشرعي، حيث نص على أنه ال يعد القتل 

  ق الدفاع الشرعي استعماالً مشروعاً.جريمة، إذا وقع عند استعمال ح
   



 
 

 

  المقدمة:

، والصالة، والسالم على رسول هللا، وعلى آله، وصحبه، وبعد    الحمد
ً على سالمة  فإن الشريعة اإلسالمية قد حّرمت االعتداء على الناس؛ حفاظا
األنفس، واألموال، واألعراض، وقد شرعت من أجل ذلك من األحكام ما يضمن 

ة التي تنبني عليها سالمة المجتمع، ومن ذلك أنها جعلت لألنفس، هذه السالم
واألموال، حرمة مركبة، تعادل حرمة يوم الحج األكبر، في شهر هللا المحرم، 

. وجعلتهما من كليات الدين الخمس التي يحرم االعتداء عليهما 1في بلد هللا الحرام
ت في كتاب هللا تعالى، بأي حال فجاء النص على حرمة النفس في كثير من اآليا

ُ إِالَّ بِاْلَحّقِ  (من ذلك، قوله تعالى: َّ َم   قُتِلَ  َوَمن ۗ◌ َوَال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
 َكانَ  إِنَّهُ  ۖ◌  اْلقَتْلِ  فِّي يُْسِرف فََال  ُسْلَطانًا ِلَوِليِّهِ  َجعَْلنَا فَقَدْ  َمْظلُوًما

،وغير ذلك كما جاء النص على حرمة المال ٣٣2 - ٢٣اإلسراء:  )33(َمنُصوًرا
في الكتاب في كثير من اآليات كذلك، ومن ذلك قوله تعالى:(َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم 
ثِْم َوأَنتُمْ  ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ  بَْينَُكم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ّمِ

،كما استفاضت السنة بتحريم قتل النفس، وأكل ١٨٨3البقرة: )) 188ون(تَْعلَمُ 
األموال بغير وجه حق، كما أن الشرع الحنيف جعل ألعراض الناس  نفس 
الحرمة التي جعلها لآلنفس، واألموال، والشريعة اإلسالمية لم تكتِف بالتحريم 

وبات دنيوية الدياني النتهاك هذه الحرمات بل فرضت على منتهكي حرمتها عق
يوقعها الحاكم، ولم نكتف بذلك في سبيل حماية هذه الحرمات، بل أباحت لإلنسان 
ً يأخذه  أن يدافع عن نفسه عند تهديده في هذه األشياء، وجعلت دفاعه هذا حقا
بضوابطه حتى وإن سبب الموت، وهو ما تعارف عليه فقهاء الشريعة اإلسالمية 

الدفاع الشرعي في التشريعات الوضعية، هذا بدفع الصائل، وهو الذي يقابل حق 
ً من أهمية هذا الموضوع فقد رأى الباحث أن يتناوله في هذه الورقة  وانطالقا

  البحثية.
  

  أهمية الموضوع : 

تتجلي أهمية البحث في أهمية ما يتناوله، وهو حماية النفس، والعرض، 
تعدي على هذه والمال ، وال سيما في زمان ظهرت فيه صور عديدة من صور ال

الحرمات الثالث ، فرأى الباحث بيان أحد أهم سبل حماية النفس، والعرض، 
والمال، وهو حق دفع الصائل الذي يعرف في التشريعات الحيثة بحق الدفاع 

  الشرعي .



 
 

 

  أسباب اختيار الموضوع : 

تتمثل أهم األسباب التي جعلت الباحث يجعل هذا الموضوع هدفاً لبحثه   
  فيما يلي:

  والً : ما سبق ذكره من أهميته.أ
ثانياً:كثرة التعديات على الحرمات في هذا الزمان في أوقات، وأماكن يختارها 

  الجناة يصعب فيها وجود المارة، والسلطات.
ثالثاً : جهل الناس بحقهم في دفع المعتدين عليهم، وظن الكثيرين أناستعمال هذا 

  الحق يشكل جريمة يحاسبون عليها.
اعتقاد الكثير منالناس أن دفع الصائل عن غيره  ال يعنيه، وأنه من التدخل  رابعاً :

  في شئون الناس الذي يحاسب عليه القانون.
  أهداف البحث : 

  يهدف الباحث من خالل هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:  
  أوالً:التعريف بدفع الصائل في اللغة،والفقه اإلسالمي.

  الصائل في الفقه، والقانون السوداني. ثانياً: بيان شروط دفع 
ً ألحكام الفقه اإلسالمي، ومن  ثالثاً: توضيح أثر دفع الصائل على الدافع وفقا

  القانون السوداني.
  مشكلةالبحث : 

  تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس اآلتي:
  ما هي أحكام دفع الصائل في الفقه اإلسالمي، والقانون السوداني؟

  هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتي:ويتفرع من 
  أوالً : ما معني دفع الصائل في اللغة، وفي اصطالح الفقهاء،والقانونيين.

  ثانياً :ما هو التكييف الشرعي لدفع الصائل في الفقه، والقانون ؟
ثالثاً: ما هي شروط دفع الصائل في الفقه، والقانون؛ وهل هناك تشابه بينهما 

  فيها.
  أثر دفع الصائل على الدافع في الفقه، والقانون ؟ رابعاً:ما هو 

  منهج البحث : 
سيتبع الباحث ولتحقيق أهداف هذا البحث المنهج الوصفي، و 

  االستقرائي،والمقارن.
  هيكل البحث : 

  يتكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.



 
 

 

دفع الصائل فالمبحث األول يتكون من ثالثة مطالب ، يتناول األول منها تعريف 
في اللغة،أما الثاني فيتناول التعريف االصطالحي له ، كما يتناول الثالث أدلة 

  مشروعية دفع الصائل .
أما المبحث الثاني ، فيتكون من مطلبين ، يتناول المطلب األول التكييف 
الشرعي لدفع الصائل في الفقه االسالمي ، ويناقش الثاني شروط دفع الصائل 

  المي .في الفقه  االس
ويشتمل المبحث الثالث ،على مطلبين يتناول المطلب األول التكييف الشرعي 
لدفع الصائل في القانون السوداني ، ويتناول الثاني شروط دفع الصائل في 

  القانون السوداني.
أما المبحث الرابع، واألخير فيتكون من مطلبين ، خصص األول منها لمناقشة 

في الفقه االسالمي، والثاني ألثر دفع الصائل في أثر دفع الصائل على الدافع 
  القانون السوداني، وقد ختم الباحث البحث.

    بخاتمة تلخص أهم نتائج البحث.



 
 

 

  المبحث األول

  التعريف بدفع الصائل، وأدلة مشروعيته

سوف يتناول الباحث هذا المبحث األول في مطلبين، سيجعل المطلب األول 
أما المطلب الثاني فسيجعله لبيان أدلة مشروعيته  منهما للتعريف بدفع الصائل،

  وذلك على النحو اآلتي:

  المطلب األول

  التعريف بدفع الصائل

  أوالً: تعريف دفع الصائل في اللغة :

لبيان معنى دفع الصائل في اللغة البد من تناول الكلمتين اللتين تتكون   
  :منها، وهما: (دفع)، و (الصائل)، وذلك على النحو اآلتي

الدفع لغة :هو اإلزالة بقوة، وتدافعوا الشئ: دفعه كل واحد منهم عن   )أ(
.والدال، والفاء، والعين أصٌل 4صاحبه، وتدافع القوم؛ أي دفعبعضهم بعضا 

  .5واحد مشهور، يدلُّ على تنحيَة الشيء 
الصائل:من صاَل على قِْرنِه، َصْوالً ، وِصياالً، وُصُؤوالً، وَصَوالناً،    )ب(

ْغَوةِ اللَّبَُن  وصاالً وَمصالةً: َسطا. قال: ولم يَْخَشْوا َمصالَتَهُ عليهم وتَْحَت الرَّ
  .6الصَّريُح. والصَُّؤول من الرجال الذي يَْضرب الناَس ويَتَطاول عليهم 

عليه: وثب، وبابه قال، و َصْولَةً أيضاً. يقال ُربَّ  وَصاَل عليه: استطال، وصال
يالةُ، و َصُؤَل  ياُل، و الّصِ قول أشد من صول، و الُمصاولَةُ: المواثبة، وكذلك الّصِ
البعير بالهمز من باب ظُرف: إذا صار يقتل الناس، ويعدو عليهم فهو جمل 

  .7َصئُوٌل 
ال الفحل ، أذا وثب: السطو، وفي معجم لغة الفقهاء : الصيال بكسر الصاد من ص

  8والتهديد لألمول، واألنفس، واألعراض ...
وخالصة تعريف الصائل أنه من يسطو أنه على الناس، أو يتطاول عليهم،   

أو من يعدو عليهم فيقتلهم؛ أو يهدد أنفسهم، أو أموالهم، أو أعراضهم وعلى هذا 
، أو يتطاول عليهم، أو يكون دفع الصائل هو اإلزالة بقوة لمن يسطو على الناس

 من يعدو عليهم، فيقتلهم، أو يهدد أنفسهم، أو أموالهم أو أعراضهم.
 ثانياً : دفع الصائل اصطالحا :



 
 

 

عند النظر إلى تعريف دفع الصائل في االصطالح، فإننا نجده ال يبتعد 
عن تعريفه في اللغة كثيراً، فالصائل هو من يثب على معصوم بغير حق، ودفعه 

  .9ة تهديده المعصومهو إزال
قال النووي : أما الصائل، فكل قاصد من مسلم، وذمي، وعبد، وحر، وصبي، 
ومجنون، وبهيمة، يجوز دفعه، فإن أبى الدفع على نفسه، فال ضمان بقصاص، 

  .10وال دية، وال كفارة، وال قيمة 
والصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا عليه واستطال ودفعه 

الواثب على غيره يريد قتله، أو أذيته في نفسه، أو أهله، أو ولده، .وهو 11تنحيته
.وعرفه البعض بأنه هو الهجوم 13. وهو االستطالة، والوثوب 12أو نحو ذلك

  .14والقهر 
فدفع الصائل بهذا المعني الذي اتضح لنا يقابل في القانون  حق الدفاع الشرعي، 

فهو في القانون يعرف بالدفاع  وال فرق بينهما،إال في اللفظ ، والمعني واحد ،
الشرعي، وبحق الدفاع الشرعي، أو الدفاع المشروع، أو حق الدفاع الخاص، 

  وكلها أسماء لدفع الصائل في الفقه اإلسالمي.
  المطلب الثاني : أدلة مشروعيته :

تضافرت األدلة من الكتاب، والسنة على مشروعية دفع الصائل،وهي تدل 
  ومفهومها وذلك على النحو اآلتي:على مشروعيته بمنطوقها 

  أوالً: أدلة مشروعيته من القرآن الكريم:

وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على مشروعية دفع الصائل 
  وإزالة ظلمة من ذلك قول هللا تعالى

 َعلَْيُكمْ  اْعتَدَىٰ  فََمنِ  ۚ◌ : الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص  /1
َ  َواتَّقُوا ۚ◌  َعلَْيُكمْ  اْعتَدَىٰ  َما بِِمثْلِ  َعلَْيهِ  فَاْعتَدُوا َ َمَع اْلُمتَِّقين َواْعلَُموا َّ َّ البقرة: أَنَّ 

،وقد أطلق هنا االعتداء على االختصاص من باب المقابلة، وذلك مثل  ١٩٤15
  قول عمرو بن كلثوم:

  فوق جهل الجاهلينا. اال ال يجهلن أحد علينا *** فنجها
ووجهه االستدالل أنه أباح مقابلة االعتداء باالقتصاص، وهذا من قبيل 
إباحة دفع الصائل المعتدي ليس برد اعتدائه فحسب، وإنما بمجازاته بنفس فعله 

  وليس بينه، وبين هللا شئ.



 
 

 

ئَِك َما َعلَ  /2 ن َسبِيٍل)قول هللا تعالى:(َولََمِن انتََصَر بَْعدَ ُظْلِمِه فَأُولَٰ الشورى: ْيِهم ّمِ
، ووجه االستدالل من هذه اآلية هو أن هللا تعالى نفى المؤاخذه، والجناح ٤١16

  عمن انتصر بعد ظلمه، ويدخل في كل ذلك دفعه من باب أولى.
ومن األدلة على دفع الصائل كل اآليات التي أباحت للمؤمنين جهاد الدفع،  /3

َ  َوإِنَّ  ۚ◌ أُِذَن ِللَِّذيَن يُقَاتَلُوَن بِأَنَُّهْم ُظِلُموا ومن ذلك قول هللا تعالى: (  نَْصِرِهمْ  َعلَىٰ  َّ
ُ الَِّذي (39) َلقَِديرٌ  َّ  َولَْوَال  ۗ◌ َن أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِهم بِغَْيِر َحّقٍ إِالَّ أَن َيقُولُوا َربُّنَا 
ِ  دَْفعُ  َمتْ  بِبَْعٍض  بَْعَضُهم النَّاسَ  َّ لََواٌت َوَمَساِجدُ يُْذَكُر فِيَها َوصَ  َوبِيَعٌ  َصَواِمعُ  لَُّهدِّ

ِ َكثِيًرا  َّ ُ  َولَيَنُصَرنَّ  ۗ◌ اْسُم  َ  إِنَّ  ۗ◌  يَنُصُرهُ  َمن َّ  ٣٩الحج: )40(َعِزيزٌ  َلقَِويٌّ  َّ
  ، ومثل هذه اآليات كثيرة في القرآن.٤٠17 -

  ثانياً: أدلة مشروعيته من السنة:

  كما أنه قد تضافرت األدلة فقي السنة على مشروعية دفع الصائل ومن ذلك:

َمْن قُتَِل « قَاَل :  -وسلم صلى هللا عليه-حديث: َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعِن النَّبِّىِ  .1
دُوَن َماِلِه فَُهَو َشِهيدٌ َوَمْن قُتَِل دُوَن أَْهِلِه، أَْو دُوَن دَِمِه، أَْو دُوَن ِدينِِه، فَُهَو 

. ووجه االستدالل بالحديثأن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أباح 18»َشِهيدٌ 
أن من قائل  دفع الصائل الظالم، وإن كانت محصلة ذلك الموت، وقد بين

ً على ماله، أو أهله، أو دمه، أو دينه، فقتله الصائل فهو  صائالً معتديا
  شهيد، وبالمقابلة فإن قتله هو فال شئ عليه.

2.  ِ َّ  -صلى هللا عليه، وسلم-حديث أَبِى ُهَرْيَرةَ، قَاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل 
ِ، أََرأَْيَت إِْن َجا َّ فَالَ تُْعِطِه « َء َرُجٌل يُِريدُ أَْخذَ َماِلى، قَاَل: فَقَاَل يَا َرُسوَل 

« قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَتَلَنِى، قَاَل ». قَاتِْلهُ « قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَاتَلَنِى قَاَل: ». َمالََك 
وهذا حث واضح  19قَاَل أََرأَْيَت إِْن قَتَْلتُهُ: قَاَل ُهَو فِى النَّار». فَأَْنَت َشِهيدٌ 

ن النبي صلى هللا عليه وسلم، على دفع الصائل حتى وإن كان ال يندفع م
إال بقتله، ومن المالحظ أن النبي صلى هللا عليه وسلم هنا أعطى المال 
المعتدى عليه حرمة أكبر من حرمة نفس الصائل المعتدى، فأباح قتله 

  دفاعاً عن المال إن لم يندفع إال بالقتل.
صلى هللا عليه و سلم،أنه قال: "لو أن امرأ حديث أبي هريرة عن النبي  .3

، 20اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح
ووجه االستدالل بهذا الحديث أنه أباح دفع الصائل على حرمة األعراض 
باالطالع على بيوت الناس بغير إذنهم وذلك بنفي الجناح عن من حذف 

 ينه.المطلع بغير اإلذن ففقأ ع



 
 

 

هذا وغير هذه األدلة من السنة على مشروعية دفع الصائل كثير لكن 
  في هذا إقامة للحجة وبيان للمحجة.

  المبحث الثاني : التكييف الشرعي لدفع الصائل في الفقه االسالمي وشروطه

استفاضت آراء الفقهاء عن مشروعية دفع الصائل ولكن تفاوتت آراؤهم 
نوعت آراؤهم مع تنوع الصائلين وسيناقش في درجة هذه المشروعية كما ت

الباحث هنا آراء الفقهاء في تكيفهم الشرعي لدفع الصائل وشروطه وذلك في 
مطلبين يكون األول منهما للتكييف الشرعي لدفع الصائل في الفقه اإلسالمي 

  والثاني لشروط دفع الصائل في الفقه اإلسالمي وذلك على النحو اآلتي:

  تكييف الشرعي لدفع الصائل في الفقه االسالمي :المطلب األول : ال

ناقش الفقهاء التكييف الشرعي لدفع الصائل تحت عناوين مختلفة سيتناولها 
  الباحث كما يلي:

أوالً: حكم دفع الصائل العاقل:سبق أن عرفنا أن دفع الصائل هو دفع اإلنسان 
ففي هذه الحالة  األذي عن نفسه، أو غيره ، وذلك برد أي اعتداء يتوجه عليه ،

شرع له الشارع الكريم الدفاع عن نفسه ، وصد من اعتدى عليه ، ولكن نريد أن 
نعرف ما حكم هذا الدفع هل هو واجب ، بحيث يعاقب على تركه ، أم هو مجرد 

  حق ، فيكون الخيار للمعتدى عليه بالدفاع، أو ترك الدفاع عن نفسه.
النفس ، والعرض ، والمال ،  والشك أن من أهم ما ينبغي الدفاع عنه هو

  وسيناقش الباحث حكم كل واحدة من هذه علي حدة:
دفع الصائل على النفس:اختلف الفقهاء في حكم دفع االنسان عن نفسه كل  .1

  اعتداء يتوجه اليه،الي ثالثة مذاهب :
" الوجوب " وهو مذهب الحنفية، والراجح عند المالكية :ذهبوا الي    )أ(

ه ، واليفرقون بين صائل، وصائل، فكل من وجوب دفع الصائل عن نفس
صال فهو صائل، سواء كان مجنوناً أو عاقالً، بالغاً،أو صغيراً، مسلماً، أو 

واستدلوا بقوله: (َوالَ تُْلقُواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى  21كافراً، إنساناً، أو غير إنسان،
 22التَّْهلَُكة).

أنفسكم للهالك بعدم الدفع والمراد من االستشهاد بهذه اآلية، أي ال تعرضوا 
  عنها ، حينما يعتدى عليكم، وهذا أمر، واألمر للوجوب.

. ويدخل في  23ولقوله صلى هللا عليه وسلم : " من قتل دون دمه فهو شهيد "
  قوله " دمه " نفسه، وعضوه .

  وقاسوا وجوب الدفع عن النفس، بوجوب أكل الميتة للمضطر، وإال كان آثما .



 
 

 

الجواز أخرى " وهذا قول الشافعية : فقد فرق الشافعية " الوجوب تارة و   )ب(
بين الصائل المسلم، وغير المسلم ، أما غير المسلم فحكمه الوجوب ، أي 
يجب دفع صولته سواء كان المصول عليه معصوما، أو غير معصوم ، ألن 

  الصيال يبطل الحرمة .
كلمة الكفار على  وكذلك قالوا أن االستسالم للكافر فيه إهانة للدين ، وإعالء

  المسلمين، وهذا ال يجوز شرعاً.
أما الصائل المسلم ، فيجوز االستسالم له عندهم، وال يفرقون بين الصائل 
المجنون، أو العاقل ، أو الصبي، أو الكبير ، واستدلوا علي جواز االستسالم 

  بقول النبي : 
ُجُل فِيَها ُمْؤِمنًا، َويُْمِسى إِنَّ بَْيَن أَْيِديُكْم فِتَنًا َكِقَطعِ اللَّْيِل الْ «  ُمْظِلِم يُْصبُِح الرَّ

َكافِراً، َويُْمِسى ُمْؤِمنًا، َويُْصبُِح َكافًِرا، اْلقَاِعدُ فِيَها َخْيٌر ِمَن اْلقَائِِم َواْلقَائُِم فِيَها 
« ُرنَا قَاَل قَالُوا فََما تَأْمُ ». َخْيٌر ِمَن اْلَماِشى، َواْلَماِشى فِيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعى 

  .24»ُكونُوا أَْحالََس بُيُوِتُكْم 
وفي رواية " فليكن كخير ابني آدم، " والشاهد قوله:" كونوا أحالس بيوتكم " 
فقالوا بأن النبي أمر بلزوم البيت، وعدم المشاركة في القتال، ولو جاءك 

  القتال، فال تخرج .
اآلية الكريمة التي وردت  والزيادة الواردة في الرواية األخرى ، يشير بها إلى

في قصة هابيل، وقابيل ، فهابيل هو خير ابني آدم؛ فقد قال ألخيه " (لَئِْن 
  28بََسْطَت إِلَيَّ يَدََك ِلتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك ِألَْقتُلََك) [المائدة: 

يدفع عن نفسه  ووجه االستدالل أن قابيل أراد أن يقتل هابيل ، فأبي هابيل، أن
  القتل، فقال رسول هللا " فليكن كخير ابني آدم ".

ّ صلى هللا عليه وسلم : " إذا تواجه المسلمان  كما استدلوا بقول رسول 
بسيفيهما، فكالهما من أهل النّار . قيل : فهذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال 

  " .25: إنّه أراد قتل صاحبه 
بما أن القاتل، والمقتول في النار؛ ألنهما تقاتال بسيفيهما ووجه االستدالل هو أنه 

  ، فاألولىألحدهما أال يقاتل حتي يكون شهيدا .
وكذلك استدلوا بقصة عثمان بن عفان، وهو أنه ترك القتال مع إمكانه ذلك، 

  واشتهرت قصته بين الصحابة دون نكير .
بلة إلى التفريق " الوجوب مطلقا،وعدم الوجوب عند الفتنة " :ذهب الحنا   )ت(

بين وقت الفتنة، وغيره ، واختلف الحكم على هذا األساس ، أما الحكم 
المطلق، فقد وافقوا الحنفية في وجوب الدفع، واستدلوا بما استدل به األحناف 



 
 

 

.أما الجواز فقيدوه بزمن الفتنة؛ أي إذا كانت هناك فتنة، فال يلزم المصول 26
فإن خشيت أن « صلى هللا عليه وسلم :  عليه دفع الصائل ، واستدلوا بقوله

، واستدلوا كذلك بما استدل »يبهرك شعاع الّسيف ، فألق ثوبك على وجهك 
  به الشافعية على صولة المسلم علي المسلم .

  دفع الصائل على المال :  .2
  اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على المال ، إلى أربعة أقوال:

المالكية : فقد ذهبوا إلى الوجوب ، فقالوا إنه قول الحنفية، والراجح عند   )أ(
يجب على المصول عليه الدفع عن ماله،وأال يعرضه للهالك، ولو كلفه، ما 
كلفه وسواء أكان المال كثيراً، أم قليالً مستدلين بقوله صلى هللا عليه وسلم 
السابق: " قاتل دون مالك " وقوله : " من قتل دون ماله فهو شهيد " أي له 

  يقاتل دون ماله، ولو لم يجد بدا اال بقتل الصائل فليقتله.أن 
لكن المالكية زادوا شرطا لم ينص عليه الحنفية، وهو أن يترتب على أخذ المال 

  أذى شديد، أو هالك، وإال فال يجب الدفع .
ذهب الشافعية إلى عدم وجوب الدفع عن المال بشرط أن يكون المال ملكا   )ب(

ان أمينا عليه، فيجب عليه دفعه ، وعللوا ذلك بأن للمصول عليه ، أما اذا ك
المال مما يمكن التنازل عنه خالفاً للنفس، ومال الغير، والبضع ، فال يجوز 

  .27التهاون فيها
ففي هذه الحاالت الثالثة يجوز الدفع، ولو أدىإلى موت الصائل، فدمه هدر، وال 

  ضمان.
المسألة، وأصحها أنه ال قول الحنابلة : اختلفت أقوال الحنابلة في هذه   )ث(

يلزمه الدفاع عن ماله ، وفي قول آخر يلزمه الدفاع ، أما مال الغير، فقال 
البعض ال يلزمه الدفع عنه، وقال آخرون يلزمه بشرط أن ال يخاف الدافع 
على نفسه، أو أحد أعضائه، وعلل الذين ال يلزمون بأن المال يمكن بذله لمن 

فس، أماالذين ألزموا فتعلقوا بقول النبي: " أراده بغير حق حفاظا على الن
  انصر أخاك ظالما أو مظلوما ".

  دفع الصائل على العرض :  .3

بما أوتي من  28ال شك أن على اإلنسان أن يدفع عن عرضه، أو عرض غيره
قوة، ولو لم يندفع وإال بالقتل كان للمصول عليه قتل الصائل ، وهذا محل إجماع 

ى القاتل، بل هو مأجور على ذلك، واستدلوا بقول بين الفقهاء ، وال شيء عل
النبي :" من قتل دون أهله فهو شهيد " .وما روي عن عبيدة بن عمير أن رجال 



 
 

 

ضاف ناسا من هذيل، فأراد رجل منهم امرأة عن نفسها، فرمته بحجر فقتلته 
  فقال عمر : "و هللا ال يودى أبدا ".

راد زناها، ألنه السبيل لذلك ولذلك ال يجوز ألي امرأة االستسالم لمن أ
  .29فوجب، عليها دفعه، ولو لم يكن إال بقتله 

ولو وجد رجل رجال يزني بامرأته، فقتلهما لم يضمنهما لما روى سعيد 
بإسناده عن إبراهيم أن قوما قالوا لعمر : يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا 
مع امرأته فقال عمر : ما يقول هؤالء ؟ قال: ضرب اآلخر فخذي امرأته بالسيف، 

قول؟ قالوا:ضرب بسيفه فقطع فإن كان بينهما أحد فقد قتله، فقال له عمر: ما ت
فخذي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين فقال عمر : " إن عادوا فعد" 

30.  
لكن الشافعية اشترطوا أال يخاف الدافع على نفسه من الهالك، أو على أحد 

  أعضائه من التلف.
وال فرق في هذا الحكم بين الرجل، والمرأة؛ أي سواء كان المصول عليه عرض 

، أو المرأة نفسها، واستدلوا أيضا:بما روى أّن رجالً أضاف ناساً من هذيل الرجل
 ّ ، فأراد امرأةً على نفسها ، فرمته بحجر فقتلته ، فقال عمر رضي هللا عنه : و

  ال يودى أبداً .
ولعله هنا تجدر اإلشارة إلى أن الفقهاء قد اختلفوا في حكم الصائل اذا كان 

حيوانا ، وذلك ألن أفعالهم ال تعد جناية، فكيف تقابل  مجنوناً، أو صبياً، أو
بالجناية عليهم، وما حكم من جنى على أحدهم متذرعا بدفع الصائل  وهذه هي 

  جملة أقوالهم.
ذهب الفقهاء إال الحنفية إلى أن الصيال اذا كان من صبي، أو مجنون،   -1

أو حيوان فعلى المصول عليه أن يدفع عن نفسه ما استطاع إلى ذلك 
سبيال، ولو أدىإلى قتل الصائل عليه ، وأجمعوا على أنه ال شيء عليه، ال 

 . وقال بن قدامة:31قصاص، وال دية 
، فلم يمكنه دفعها إال بقتلها جاز له قتلها "أن اإلنسان إذا صالت عليه بهيمة

إجماعاً، وليس عليه ضمانها إذا كانت لغيره، وبهذا قال مالك، والشافعي، و 
  .32إسحاق " 

يفرق األحناف بين الصائل العاقل البالغ، وبين غيره من الصائلين من  -2
حيث الجزاء ، ففي حالة األول، يكون المصول عليه متمتعا بحقه كامال، 

يسأل جنائياً، وال مدنياً، أي ال قصاص، والديةإذاما قتل، أو اذى فال 
الصائل، أما الصائل غير البالغ،وغير العاقل؛ كالمجنون، والصبي، 



 
 

 

والحيوان فيعتبر األحناف أن المصول عليه يكون مسؤال مدنيا، وغير 
مسؤول جنائياً، أي يسأل عن دية المجنون، أوالصبي، أو ثمن الحيوان 

33.  
ا ذلك بأن الدفاع الشرعي إنما شرع لدفع الجرائم ، وأفعال المذكورين وعللو

  ال تعد جرائم لغياب اإلدراك.
وهناك رأي آخر لألحناف فرق بين الحيوان من جهة، والمجنون، والصبي 
من جهة أخرى؛ فقال إن فعل الصبي، والمجنون يعدان من الجرائم، لكنهما 

  اإلدراك . اليعاقبان عليه لقيام؛ مانع وهو عدم
أما الحيوان، فال يعد فعله جريمة ، لذلك كان حكمه موافق للرأي األول 

  لألحناف، وهو أن يكون العقاب مدنيا دون الجنائي .
  المطلب الثاني : شروط حق دفع الصائلفي الفقه اإلسالمي:

إن دفع الصائل حق من حقوق المعتدى عليه؛ لذا فال يعاقب عليه باعتباره 
ه، فال شيء عليه ، وألهمية هذا الدفع، وحتي ال يدعي كل معتد أنه مستعمال لحق

  يدفع صائالً، قام الفقهاء بوضع بعض الشروط له وهي :

الشرط األول : أن يكون هناك اعتداء : أي أن يكون هناك اعتداء حقيقي، وليس 
ن متوهما، أي البد أن يكون هناك أسباب معقولة مقنعة إلثبات االعتداء ، فمثال م

  حمل سالحا على صاحبه مازحا، فال يمكن اعتباره معتدياً.

الشرط الثاني: عدم اعتماد االعتداء على حق: وهذا يعني أنهينبغي أن يكون 
االعتداءدون وجه حق، واال لم يعد اعتداء؛كتنفيذ القصاص على الجاني، أو الجلد 

الوالد لولده على المجرم،فهذا ليس أعتداء وإنما هو أداء الواجب.وكذلك ضرب 
، أو الزوج لزوجته للتأديب ، فال يعد عدوانا إذا كان في حدود المعقول،وال فرق 
بين العتداء علي النفس، أو الغير، فكل اعتداء ينشأ بموجبه هذا الحق ، رغم أن 
األحناف كما أسلفنا يفرقون حسب المعتدي، فاذا كان صبيا، أو مجنونا، أو حيوانا 

  ضرورة، وليس حق الدفاع الشرعي .كان الدفاع بموجب ال

: فبهذا الشرط ال يحق للمصول عليه  34الشرط الثالث : أن يكون االعتداء حاالَّ 
أن يستعمل هذا الحق،إال اذا كان االعتداء متحققا وقوعه، فال يصح أن يفصل 
بين العدوان، والدفاع فترة طويلة من الزمن ، فال يجوز التمسك بهذا الحق بحجة 

والوعيد؛ ألن المعتدى عليه بإمكانه أن يلجأ إلى الحاكم، أو الهرب من  التهديد،
  الصائل.



 
 

 

الشرط الرابع : أن ال يكون هناك طريقة أخرى لدفع الصائل : ويقصد بهذا 
الشرط أن الصائل إذا أمكنه الدفع بأي وسيلة فالبد أن يستخدمها ، فمثال إذا أمكنه 

االستغاثة بالناس فليستغث ، بمعني  االتصال بالسلطات، وجب عليه، أو أمكنه
  .35أال يتعمد مواجهة المعتدي، وأذيته إال في حالة عدم وجود أي وسيلة أخرى

الشرط الخامس : استعمال القوة المناسبة : يقصد بهذا الشرط التدرج في الدفع ، 
فال يلجأ لوسيلة،إال إذا انعدمت الوسيلة األخف، وهذه من بدهيات استعمال هذا 

في دفع الصائل، فمن تجاوز القدر المناسب من القوة في دفع الصائل، فقد الحق 
  اعتدى.

ومثال هذا الشرط،إذا هجم صبي على رجل يريد أن يضرب الرجل بيده، فقام 
الرجل بأخذ حديدة من األرض، فحطم بها رأس الصبي ، فهذا ليس دفاعا شرعياً، 

وسيلة أخف، كأن يمسكه، أو بل اعتداء؛ ألنه كان له أن يدفع اعتداء الصبي ب
  يضربه بيده.

  المبحث الثالث :  تكييف دفع الصائل في القانون السوداني وشروطه 

سوف يتناول الباحث هذا المبحث في مطلبين وسيجعل األول منهما 
لتكييف دفع الصائل في القانون السوداني. أما الثاني فسيجعله لشروط دفع 

  و اآلتي:الصائل في القانون وذلك على النح

  المطلب األول: تكييف دفع الصائل في القانون السوداني

سبق أن بيننا التكييف الفقهي لحق الدفاع الشرعي (دفع الصائل) في الفقه 
اإلسالمي، واآلن سيتناول الباحث الموضوع من منظور القانون السوداني، فال 

،ولذلك ال شك أن الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي للقانون السوداني
تجده يخرج عنها في تشريعاته، ومن ذلك مسألة حق الدفاع الشرعي، فهذا الحق 
مصدره فيه هو الفقه اإلسالمي، وقد استمد شرعيته من النصوص التي ذكرناها 

) من القانون الجنائي 12في التكييف الفقهي، أما قانونية فقد استمدها من المادة (
  السوداني والتي تنص على:

عد الفعل جريمة، إذا وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعماالً .ال ي1
  مشروعاً.
. ينشأ حق الدفاع الشرعي، إذا واجه الشخص خطر اعتداء حال، أو 2

وشيك الوقوع على نفسه، أو ماله، أو عرضه، أو نفس الغير، أو ماله، أو 
العامة، أو بأي عرضه، وكان من المتعذر عليه اتقاء الخطر باللجوء إلى السلطة 



 
 

 

طريقة أخرى مناسبة، ويجوز أن يدفع الخطر بقدر ما يلزم لرده، وبالوسيلة 
  المناسبة.
. ال ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام إذا كان بعمل 3

  في حدود سلطة وظيفته إال إذا خيف تسبيب الموت، أو األذى الجسيم.
الموت إال إذا كان الخطر المراد . اليبلغ حق الدفاع الشرعي تعمد تسبب 4

دفعه يخشى عليه منه إحداث الموت، أو األذى الجسيم، أو اإلغتصاب، أو 
االستدراج، أو الخطف، أو الحرابة، أو اإلتالف الجنائي لمال، أو مرفق عام، أو 
اإلتالف الجنائي باإلغراق، أو بإشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، أو 

  السامة.الناسفة، أو 
وقد جرى على لسان القانونيين استعمال مصطلح الدفاع الشرعي، أو حق 
الدفاع الشرعي، أو الدفاع المشروع أو حق الدفاع الخاص وكلها لمسمى واحد 
ً من أسباب  هو دفع الصائل في الفقه اإلسالمي والدفاع الشرعي يعتبر سببا

أي مسئولية جنائية، اإلباحة، وهو دفع قانوني كامل يحمي صاحبه من تحمل 
طالما التزم بالشروط التي تطلبها القانون، ولم يتجاوز القدر المسموح به 

) التي تنظم هذا الحق في القانون 12. وهذا وباستقراء نص المادة (36للدفاع
  السوداني يتبين اآلتي:

) يتبين أن المشرع يرى أن الدفاع 12أوالً: من حيث حكمه : من نص المادة (
نما هو حق للمصول عليه ، ولم ينص، أو يتعرض المشرع لكون الشرعي إ

  الدفاع واجبا، بل يراه حقا مشروعاً، ولصاحبه استخدامه إذا شاء.

وقد أكد المشرع السوداني أن الفعل ال يعد جريمة اذا كان بموجب الدفاع 
الشرعي مع عدم التجاوز فيه؛ أي اذا كان ردا لعدوان غير مشروع ، ألن الرد 

  ذه لحالة يكون استعماال لحق ، وال يعد استعمال الحق جريمة .في ه

ثانياً: أن المشرع نفى صفة الجرم عن الفعل إذا كان نتيجة استعمال حق الدفاع 
  الشرعي استعماالً مشروعاً.

) سبب نشوء هذا الحق، وهو 12) من المادة (2ثالثاً: أورد المشرع في الفقرة (
حاالً، أو وشيكاً على نفسه، أو ماله، أو عرضه  يتمثل في مواجهة الشخص خطراً 

لكن يالحظ أن المشرع أعطى هذا الحق ليس للدفاع عن النفس، وما يملكه 
اإلنسان، فحسب، وإنما تعدى ذلك ليعيطيه للشخص ليدافع عن نفس غيره، 

  وماله، وعرضه، وهذا توسع امتاز به عن الفقه اإلسالمي.



 
 

 

) من نفس المادة أباح استعمال هذا 3الفقرة (رابعاً: أن المشرع السوداني في 
الحق حتى في مواجهة الموظف العام إذا خيف منه تسبب الموت، أو األذى، وال 
شك أن المشرع يقصد بالموت، واألذى الجسيم هنا اللذْين ال يخول للموظف 
العام القيام بهما، كموظف السجون الذي ينفذ  اإلعدام، أو الطبيب الذي ينفذ 

، أو القصاص في الجراح، والموظف العام هو كل شخص تعينه سلطه  القطع
عامة للقيام بوظيفة عامة، سواء كان التعيين بمقابل، أو بدون مقابل، وبصفة 

) تفسير وإيضاحات من القانون الجنائي 3دائمة، أو مؤقته كما في المادة (
  م.1991السوداني 

لشرعي حداً ال يجوز تجاوزه خامساً: أن المشرع وضع الستعمال حق الدفاع ا
إال بمسوغ، وهو ما دون تسبيب الموت، ولم يبح تسبب الموت إال في جرائم 

  حدودها ، ونص عليها، وعلى أدواتها.

سادساً:  من حيث صفة الصائل : يظهر أن المشرع ال يفرق بين الصائل المكلف، 
ى عليه جريمة، وغيره؛ فيستوي األمر في كال الحالين، أي ال يعتبر فعل المعتد

فال يسأل اذا ما انطبقت عليه الشروط التي اشترطها القانون ، سالكا بذلك مسلك 
  جمهور الفقهاء ، الذين يستوي عندهم الصائلون .

سابعاً: من حيث من يشملهم الحق : لم يفرق المشرع بين النفس، والعرض، 
لم يفرق بين حماية  والمال في حق حمايتهم ولو بالقتل اذا اقتضي األمر ، كما أنه

اإلنسان لنفسه، أو غيره ، فأجاز الدفاع عن نفس الغير، وماله، وعرضه ، وقد 
أحسن المشرع، ألن ذلك يساعد على قمع المعتدين من جهة ، وتقوية النسيج 
االجتماعي من جهة أخرى، وتشجيع الناس على المروءة، والشهامة ، وكسر 

  شوكة المجرمين.

  ط دفع الصائل في القانون السوداني :المطلب الثاني : شرو

هناك شروط نص عليها القانون السوداني البد من استيفائها حتى يكون 
الدفاع مشروعاً وفقاً للقانون ومانعاً من المسئولية الجنائية وهذا ما عنته المادة 

) عند وصفها استعمال حق الدفاع الشرعي استعماالً مشروعاً، 1) (12(
  ودة هي انطباق شروطه عليه وهي:والمشروعية المقص

مواجهة خطر االعتداء : ويقصد بمواجهته وجوده، خرج بذلك القيد   )أ(
الخطر المتوقع مستقبالً، فال ينهض معه حق الدفاع الشرعي ، فالبد 
من أن يكون حاالً،أو وشيك الوقوع ، وهذا الشرط إنما ُشرط لتفادي 



 
 

 

يمكن للمهدد بالخطر  األذى، أو تقليله ، ففي حالة عدم وجود الخطر،
اللجوء للسلطات الحتواء األمر، أو االستغاثة بالناس، أو أي وسيلة من 

  الوسائل الممكنة .
ومما سبق يتضح أن الحق يبدأ بابتداء مواجهةاالعتداء، وينتهي بانتهائها 
، فاذا توعد رجل زوجته بأنه سيقتلها لما يأتي من العمل ، فال يصح للزوجة 

  مجرد وصوله، وإنما بعد مواجهتها باالعتداء.االعتداء عليه 
أن يكون التهديد موجهاً للشخص، أو الغير في نفسه، أو عرضه، أو   )ب(

ماله و يعتبر هذا الشرط توسيعا لباب حق الدفاع من حيث شموله 
للدفاع عن النفس، والغير في النفس، والعرض، والمال، وهذا أمر 

تجيز حماية حق الغير  مستحسن من المشرع، ألن بعض القوانين ال
  بموجب هذا الحق ، وكذلك ال يجيزه بعض الفقهاء.

تعذر اتقاء الخطر : ويريد المشرع بهذا الشرط تفادي األخطار التي   )ج(
يمكن أن تنتج من التصادم بين المعتدي، والمدافع من باب درء المفاسد 
، كما يريد حث الناس على اللجوء للسلطات العامة لفض أي خالف، 

، وذلك أمر يتوافق مع الحكمة والعدالة، وحتي ال يصبح المجتمع  وحله
كالغابة كل يأخذ حقه بيده دون اللجوءلجهة معروفة للجميع، وأعلى 

  من الناس؛ لتفصل فيما اختلفوا فيه .
وهذا الشرط ينطبق في حالة وجود فسحة من الوقت لدى المهدّد ، فاليحق له 

فاذا فعل ذلك ، فال يعتبر مشموال بالحماية انتظار الخطر، والتهيؤ لمواجهته، 
تحت ظل حق الدفع الشرعي إلخالله بشرط اللجوء إلى السلطات، أو أي جهة 

  تقوم بدفع لخطر عنه مع إمكان ذلك .
(د) التناسب بين الدفاع، واالعتداء : إن الدفاع الشرعي لم يشرعاال لمنع 

ذى للمعتدي، أو قتله ، ولذلك االعتداء، واتقائه، فليس الغرض منه هو تسبيب األ
البد من معرفة الحكمة من مشروعية حق الدفاع الشرعي حتى يقتصر المدافع 

  على لمقصد؛ وال يتجاوزه فيقع في مخالفة القانون.
ومن الجدير بالذكر أن التناسب ال يعني التطابق ، وإنما هي حالة تقاس 

ف الرجل العادي بحسب حيثيات كل قضية ، وال يقاس تصرف المدافع بتصر
الختالفه عنه ، بل يوضع في االعتبار حالة الخوف، والذعر الذي يصاحب 

  المدافع في تلك اللحظات.



 
 

 

(ه)  أال يكون حق الدفاع الشرعي في مواجهة الموظف العام الذي يعمل في 
حدود سلطة، وطبيعته إال إذا خيف تسبيب الموت، أو األذى الجسيم غير 

  القانونيين.
بلغ حد تسبيب الموت إال في مواجهه خطر يخشى منه تسبيب الموت، (و) أال ي

أو األذى الجسيم، أو االغتصاب، أو االستدراج، او الخطف، أو الحرابة، أو 
النهب، أو اإلتالف الجنائي لمال، أو مرفق عام، أو اإلتالف الجنائي باإلغراق، 

  ة، أو السامة.أو بإشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، أو الناسف
هذه هي شروط استعمال حق الدفاع الشرعي في القانون السوداني 
والمالحظ أنها اشتملت على الشروط التي نص عليها الفقهاء إال أنها زادت ما 
يمكن أن يصنف بأنه من مقتضيات السياسة الشرعية، أو احتياطات ألشياء لم 

  تكن موجودة في السابق.
  الصائل في الفقه والقانون السودانيالمبحث الرابع : أثر دفع 

سوف يتناول الباحث في هذا المبحث األثر المترتب على استعمال حق 
الدفاع الشرعي في الفقه اإلسالمي والقانون السوداني، وذلك في مطلبين 

  متتاليتين كما يلي:
  المطلب األول: أثر دفع الصائل في الفقه:

رد االعتداء على النفس، أو سبق أن عرفنا أن دفع الصائل إنما شرع ل
الغير في النفس، والعرض، والمال، ولكن ما نريد معرفته ما هي اآلثار المترتبة 
على هذا الرد من حيث مسؤؤولية المدافع عن فعله،هل يتحمل المدافع مسؤولية 
ما نتج عن فعله كاملة ، أم تخفف عنه المسؤولية، أم ترفع عنه كاملة، وهذا ما 

نا بشيء من التفصيل ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة لعدة سنتعرف عليه ه
  آراء وهي :

أوالً: رفع المسؤولية كاملة : وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، 
والحنابلة، فقد ذهبوا الي أن دفع الصائل حق، وال يسأل صاحب الحق في 

" َمْن قُتَِل دُوَن َماِلِه فَُهَو  استعمال حقه، واستدلوا بنصوص منها قول النبي :
  َشِهيدٌ، َوَمْن قُتَِل دُوَن أَْهِلِه، أَْو دُوَن دَِمِه، أَْو دُوَن ِدينِِه، فَُهَو َشِهيدٌ ".

وقد نصوا في كتبهم على أن دم الصائل هدر ، القصاص، والدية، ألن 
ا شكل خطرا بصياله صار دمه هدراً، وهذا بالنسبة البن آدم، أما غير بني آدم إذ

على اإلنسان، فإهداردمه من باب أولى. قال صاحب الذخيرة المالكي : وافقنا 
الشافعي أنه ال يضمن العجل الصائل، والمجنون، والصغير، وقال يباح له الدفع 
ويضمن، واتفقوا إذا كان آدميا بالغا لم يضمن،ولنا أن األصل عدم الضمان، 



 
 

 

معروفة باألذى أنها تقتل، وال يضمن إجماعا وقياساً على اآلدمي، وعلى الدابة ال
37.  

ً : رفع المسؤولية فيما يتعلق بالمكلف ووجوب الضمان على الصبي،  ثانيا
والمجنون، ودفع قيمة الحيوان : وهذا ماذهب اليه أبوحنيفة، فقد فرق بين الصائل 
اآلدمي المكلف، وغيره، كالحيوان، والصبي، والمجنون، قال صحب الدر 

يقتلمنشهرسالحاعلىرجلليالً،أونهارافيمصر،أوغيره،أوشهرعليهعصالالمختارو
يالفيمصرأونهارافيغيره. وإنشهرالمجنونعلىغيرهسالحافقتله، 

  .38فالمشهورعليهعمداتجبالديةفيماله، ومثلهالصبي،والدابةالصائلة

وفي البحر الرائق: فإن المجنون الحر إذا صال المصول عليه تجب ديته، 
ب قيمته كالبعير، وقولنا البالغ نحترز به عن الصبي، فإذا كان وإذا كان عبداً تج

الصائل صبياً حراً تجب ديته، وإن كان عبداً تجب قيمته، وال يسقط الضمان، 
  .39النتقاء التكليف عنه كالمجنون

أما بالنسبة لحالة آلدمي المكلف، فيوافقون الجمهور في رفع المسؤولية 
يتعلق بالصائل غير المكلف، فيرون وجوب الدية، كاملة ، ولكنهم يخالفونهم فيما 

أو قيمة الحيوان في حالة القتل، أو األذى، وحجتهم أن حق الدفاع شرع لرد 
عدوان المجرمين المعتدين ، وفعل المشار إليه ليس جريمة، فال ينهض في هذه 
الحالة حق الدفاع، وإنما يكون دفاع المصول عليه عن نفسه من باب الضرورات 

  ح المحظورات ، واالضطرار ال يسقط الضمان.تبي

ثالثا :رفع المسؤولية فيما يتعلق باالنسان ، وضمان قيمة الحيوان : وهذا مذهب 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد وافق الجمهور، وأبا حنيفة فيمايتعلق 

  باإلنسان.
ن دمه أما فيمايتعلق بالصبي، والمجنون، فقد خالف أبا حنيفة، ووافق الجمهور بأ

هدر، وال شيء على من قتله حال صياله ، وحجته أن فعل الصبي، والمجنون 
يعدان جرائم،إال أن هناك مانعا قام بهما، فلم يمكن معه عقوبتهما، وأما ما يتعلق 

  بالحيوان فقد وافق صاحبه أبا حنيفة في وجوب ضمان قيمته .
  المطلب الثاني : أثر دفع الصائل في القانون السوداني :

ال يختلف القانون السوداني عما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية،   
والشافعية، والحنابلة الذين ذهبوا إلى أن دفع الصائل حق وال يسأل صاحب الحق 

  في استعمال حقه، ويمكن إبراز ذلك في نقطتين أساسيتين:



 
 

 

 األولى: أنه نص عل أنه ال يعد الفعل جريمه إذا وقع عند استعمال حق
الدفاع الشرعي استعماالً مشروعاً، وهذا هو األصل في موضوع استعمال حق 
الدفاع الشرعي، متى ما توفرت فيه شروطه ولم يتجاوز فيه صاحبه، وهذا ما 
يوافق العقل، والوجدان السليم عندما يتعذر على الشخص دفع التهديد عنه، وعن 

  غيره إال باستخدام هذا الحق.
وز المدافع عن نفسه الحدود المقررة قانونياً لدفع التهديد حتى الثانية: أنه إذا تجا

سبب الموت، فإن كان فعل ذلك بسوء قصده فإنهيحاسب على فعله، وإن كان قد 
تجاوز القدر المناسب بحسن نيه فإن مسئوليته عن القتل ال تكون كاملة، وهذا ما 

: يعد القتل قتالً )، حيث نصت على اآلتي2) (131نص عليه القانون في المادة (
  شبه عمد في أي من الحاالت اآلتية:

إذا ارتكب الجاني القتل متجاوزاً بحسن نيه الحدود المقررة قانونياً   )أ(
 لممارسة حق الدفاع الشرعي.

وما قيل في تسبيب الموت بتجاوز الحدود المقررة قانوناً لحق الدفاع الشرعي  
): تكون الجراح عمداً، 1) (138يقال في تسبيب الجراح أيضاً، كما في المادة (

أو شبه عمد، أو خطأ، ويراعى في التميز بينها ما يراعي في التميز بين أنواع 
  القتل الثالثة:

ع الجراح الثالثة أنه يكون في العمد القصاص، والواقع أن الفرق بين أنوا
وال يكون في النوعين اآلخرين، وعلى هذا فال يكون قصاصاً في جراح وقعت 
في تجاوز للحدود المقررة قانوناً الستعمال حق الدفاع الشرعي بحسن نيه، ويقال 
عن الشخص فعل الشئ، أو اعتقده بحسن نيه إذا حصل الفعل، أو االعتقاد مع 

) من 3ة المقصد، وبذل العناية، والحيطة الالزميتين، كما في نص المادة (سالم
  م.1991القانون الجنائي السوداني

    



 
 

 

  الخاتمة والنتائج :

الحمد والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد ومن خالل هذا البحث، 
  فقد توصل الباحث إلى نتائج أهما:

في مواجهة عدوان يهدد بالقتل،  أن دفع الصائل في الفقه هو استعمال القوة .1
أو بأخذ المال، أو النيل من العرض، أو هو الدفع بقوة لكل من يثب على 

 غيره يريد قتله، أو أذيته في نفسه، أو أهله، أو ولده، أو ماله.
أن دفع الصائل يقابله في القانون حق الدفاع الشرعي، وهو استعمال القوة  .2

، أو وشيك الوقوع على نفس من المناسبة لمواجهة خطر اعتداء حال
 يستعملها، أو ماله، أو عرضه، أو نفس الغير، أو ماله، أو عرضه.

أن القانون السوداني توسع في منح حق دفع المعتدي، فتعدى به إلى الدفاع  .3
عن نفس الغير، أو ماله، أو عرضه، وفي هذا إشاعه لقيمة نصرة الغير، 

المجتمعية؛ حيث الكل يدافع عن  ودفع الظلم عنه، وتوسيع دائرة الحراسة
 األنفس، واألموال، واألعراض، حتى ولو لم تكن لهم.

أن حق دفع الصائل مشروع وقد اكتسب مشروعيته في الكتاب، والسنة  .4
 وهو حق تتفق على مشروعية العقول، وكل وجدان سليم.

أن الفقهاء قد تفاوتت آراؤهم في درجة مشروعية استعمال حق دفع  .5
لنفس، فمنهم في أوجبه مطلقاً، وهم األحناف، والراجح عند الصائل عن ا

المالكية، ومنهم من أوجبه في حال دون حال، وهؤالء هو الشافعية، 
والحنابلة؛ فقد ذهب الشافعية إلىوجوبه في حالة كون الصائل غير مسلم 
ولم يوجبوه في حالة كون الصائل مسلماً، أما الحنابله فقد وافقوا األحناف 

 به، في الظروف العادية ولم يوجبوه في زمن الفتنه.في وجو
اختلف الفقهاء في درجة مشروعية دفع الصائل عن المال إلى ثالثة أقوال  .6

فذهب األحناف وهو الراجح عند المالكية إلى وجوبه مطلقاً في الدفع عن 
النفس، أما الشافعية فقد أوجبو الدفع عن المال إذا كان المال أمانة عند 

عليه، ولم يوجبوه إذا كان مملوكاً له،كما ذهب الحنابلة في أصح المصول 
أقوالهم إلى نفس رأي الشافعية، إال أنهم اشترطوا عدم خوف الدافع على 
نفسه، أو أحد أعضائه، أما الدفع عن العرض فقد اتفق الفقهاء على وجوبه، 
 وقد اشترط الشافعية أال يخاف الدافع على نفسه الهالك، أو تلف أحد

  أعضائه.
أن الفقهاء قد اختلفوا في دفع الصائل إذا كان مجنوناً، أو صبياً، أو حيواناً،   .7

ومرد اختالفهم أن أفعال هؤالء ال تعد جناية؛ فكيف تقابل بجناية فذهب 



 
 

 

الجمهور إال األحناف إلى وجوبه، أما األحناف فيفرقون بين الصائل 
جناح على المدافع وفي العاقل وغيره، ففي العاقل يوجبون الدفاع بال 

غيرالمكلف؛ كالمجنون، والصبي، وكذلك الحيوان فإنهم يقولون إن 
 المصول عليه يكون مسئوالً مدنياً،ال جنائياً.

ً الستعمال هذا الحق اتفق عليها الفقه، والقانون، وهي  .8 أن هناك شروطا
وجود االعتداء الحال، والوشيك، واال تكون هناك وسيلة إال بمواجهته 

دفاع، وأن يكون الدفاع باستعمال القوة المناسبة، وزاد القانون بالتوسع بال
باباحة الدفاع عن الغير، إذا واجه تهديداً في نفسه، أو ماله، أو عرضه، 
واأل يكون الدفاع في مواجهة موظف عام يعمل في حدود سلطته، مالم 

إال في يخشى تسبب الموت، أو األذى الجسيم، و أال يبلغ حد تسبب الموت 
مواجهة أخطار مسماة ذكرها القانون، هي الموت، واألذى الجسيم، 
واالغتصاب، واالستدراج واإلتالف الجنائي لمال، أو مرفق عام، أو 
اإلتالف الجنائي باإلغراق، أو باشعال النار، أو باستخدام المواد الحارقة، 

 أو الناسفة، أو السامة.
ئولية كاملة عن مدافع الصائل، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى رفع المس .9

مبررين ذلك بأنه حق له، وال يؤاخذ مستعمل حقه استعماالً مشروعاً، وقد  
نصوا على إهدار دم الصائل،لكن خالفهم في ذلك أبوحنيفة، حيث ذهب 
إلى رفع المسئولية عن مدافع الصائل إذا كان الصائل صبياً، أو مجنوناً، 

خالفاً جزئياً، حيث قال يرفع المسئولية  أو حيواناً، وقد خالفه أبو يوسف
ً الجمهور، مع ضمان الحق موافقاً  عن مدافع الصائل من الناس موافقا

 بذلك شيخه.
أن القانون السوداني أطلق على مصطلح دفع الصائل مصطلحاً آخر هو  .10

 حق الدفاع الشرعي مخالفاً بذلك لسان فقهاء الشريعة مخالفة لفظية فقط.
داني اختار مذهب جمهور الفقهاء في األثر المترتب على أن القانون السو .11

دفع الصائل، أو الدفاع الشرعي، حيث نص على أنه ال يعد القتل جريمة، إذا 
وقع عند استعمال حق الدفاع الشرعي استعماالً مشروعاً، وحتى إذا ما تم 
تجاوز حدود الدفاع الشرعي المعقولة بحسن نيه فنتج عن ذلك الموت، فإن 

انون ال ينفي لمسئولية ولكنه يخففها، وذلك باعتبار أن القتل قتالً شبه عمد الق
بدل القتل العمد، لكن إذا ما كان التجاوز بسوء نيه، فإنه يواخذ القاتل مؤاخذه 

 القاتل عمداً.
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