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في جامعة والية وأثرها في تعلّم البالغة العربية للناطقين بغيرها تفريعات علم البيان 
(مشاكل وحلول) يوبي  

  البروفيسور دوكوري ماسيري 
 (أستاذ الدراسات العليا، قسم اللغة العربية، جامعة والية يوبي)

 dr.doukoure@gmail.com     

  الدكتور موسى محمد عبد هللاو 
 )جامعة والية يوبي. نيجيريا العربية،اللغة  محاضر بقسم (

Tel. No: +2348067005010  
 musamuhda5@gmail.com drmusama@ysu.edu.ng, mail:-E 

  الملخص: 

وأثرها في تعلّم علم البيان  تفريعات" التي بعنوان:ة وهذه المقالانبثقت مشكلة  
مشاكل وحلول" من خالل  : في جامعة والية يوبيالبالغة العربية للناطقين بغيرها 

علم فريعات تمالحظاتنا المباشرة لما يعاني منه طالبنا من تشتت أهانهم في استيعاب 
؛ ولكبح جماح هذه المشكلة المجاز واالستعارة المتمثلة في وبعض موضوعاته البيان

انطلقنا إلى طرح األسئلة التالية: على أي أساس بنى علماء البالغة تفريعات علم 
هذه التفريعات للطالب الناطقين بغير العربية؟  وما هي المشكالت التي تثيرهاالبيان؟ 

لعالج هذه المشكلة؟ فهدف البحث إلى بيان أساس تفريعات  وما هي الحلول المقترحة
ُل  علم البيان، وتشخيص المشكالت الناتجة عن هذه التفريعات، واقتراح بديل يَُسّهِ
عملية استيعاب قضايا علم البيان عند الطلبة غير الناطقين بالعربية؛ وتحقيقا لهذه 

"، بحيث نقوم  باستقراء األهداف المهّمة التزمنا بالمنهج "الوصفي التحليلي
المشكالت والمعطيات العلمية المتعلقة بالموضوع، ثم نُحلِّلها للوصول إلى نظرية 
نقدية توصلنا إلى حلول واقتراحات ناجعة نطبقها على شريحة من الطلبة لنضمن 
جودتها. فاستطاع البحث بحمد من هللا ومنته أن يقترح استعمال مصطلح مجاز مفرد 

مصطلح االستعارة واستعمال مصطلح مجاز مركب مقيد بدال من  مقيد بدال من
  مصطلح استعارة تمثيلية.

 
Abstract:  
The problem of this article arose, which is entitled: “The ramifications of the 
science of rhetoric and its effect on teaching Arabic rhetoric to non-Arabic 
speakers.” From the branching out of the topics and issues of rhetoric represented 
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in metaphor and metaphor, representational metaphor, metonymy, and others, 
Where we realized - after a long practice of teaching rhetoric at Yobe State 
University - the effect of the distraction caused by these branches of the student's 
mind. To curb this problem, we set out to ask the following questions: On what 
basis did the scholars of rhetoric build the branches of rhetoric science? What are 
the problems raised by these branches for students who speak non-Arabic? What 
are the proposed solutions to treat this problem? The aim of the research seeks to 
clarify the basis of the ramifications of the science of rhetoric, to diagnose the 
problems resulting from these branches, and to propose an alternative that 
facilitates the process of understanding the issues of rhetoric for non-Arabic 
speaking students. In order to reach these goals, we adopted the descriptive and 
analytical approach, whereby we extrapolate the problems and scientific data 
related to the topic, then analyze them to reach us to a critical theory that leads us 
to solutions and effective proposals. The research, with the grace of God at its end, 
was able to suggest the use of a single restricted metaphor instead of the term 
metaphor, and the use of a restricted metaphor term instead of the term 
representative metaphor. 
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  :  أوال: المقدمة

  مشكلة البحث:  ١٫١

ممارستنا المتواصلة لتدريس مادة البالغة تمخضت مشكلة هذا البحث خالل  
في مدة ال تقل عن عشر  ،يوبي، نيجيريافي قسم الدراسات العربية، بجامعة والية 

علم البيان بدال من أن تساعد الطلبة على التركيز  تفريعات أن ناحيث اكتشف ،سنوات
 وتبعثرذهن الطالب  وفهم محتوى القضايا المتعلقة بعلم البيان، وجدنا أنها تُشتت

ية ؛ فعرضت األمر على بروفيسور ماسيري دوكوري رئيس قسم اللغة العربأفكاره
 يومئذ؛ فاقترح كتابةَ مقالة علمية مشتركة؛ لطرح التساؤالت تالية: 

  أسئلة البحث:  ٢٫١

 نتجت عن مشكلة هذا البحث األسئلة التالية:
  على أي أساس بنى علماء البالغة تفريعات علم البيان؟  )1
هذه التفريعات لدى الطالب الناطقين بغير  وما هي المشكالت التي تثيرها )2

  امعة والية يوبي ؟ العربية في ج
  لعالج هذه المشكلة؟  وما هي الحلول المقترحة )3
  أهداف البحث:   ٣٫١

   -تهدف هذه الدراسة إلى:
  بيان أساس تفريعات علم البيان عند علماء البالغة.  )1
تشخيص المشكالت الناتجة عن هذه التفريعات والمؤثر في عملية التأصيل  )2

  العربية في جامعة والية يوبي.العلمي لدى الطلبة الناطقين بغير 
ُل عملية استيعاب قضايا علم البيان عند الطلبة غير الناطقين  )3 اقتراح بديل يَُسّهِ

 بالعربية
  منهج البحث:  ٤٫١

اقتضت طبيعة األهداف المرمية وراء هذه الدراسة أن ننتهج المنهج الوصفي 
المشكالت التي واجهتنا في التحليلي؛ بحيث نقوم باستقراء المعطيات العلمية المتعلقة ب

أثناء التدريس، وذلك عبر أرواق أجوبة االمتحانات، ثم نُحلِّلها للوصول إلى بناء 
ُل علينا عملية  نظرية نقدية فاحصة من أجل الوصول الى مقترحات ناجعة تَُسّهِ

 تدريس مادة البالغة عموما وعلم البيان خصوصا للطلبة الناطقين بغير العربية.
  ريعات علم البيان عند علماء البالغة: تفثانيا
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نقصد هنا الحديث أوال عن علم البيان وتفريعاته عند علماء البالغة، لنصل 
  ثانيا إلى األسس التي بنوا عليها تفريعاتهم.

  مفهوم علم البيان:  ١٫٢

ال يسع بنا المقام أن ندخل في تفاصيل أقوال العلماء في تعريف علم البيان، 
  نتناول لمحةً موجزة عن هذا العلم وأقسامه وأساس التقسيم.وحسبنا أن 

يعدّ علم البيان القسم األول من أقسام البالغة الثالثة، فهو قسيم لعلم المعاني 
والبديع، لكنه مرتبط بعلم المعاني أكثر، بل َعدَّهُ أبو يعقوب السكاكي جزًءا منه؛ ألّن 

ال، فعلم المعاني يرتكز على التراكيب كالهما يتعلقان بالمعنى وعالقته بمقتضى الح
وقدرة المتكلم على اخضاع خصائصها لمقتضى الحال، في حين يرتكز علم البيان 
على األلفاظ والتراكيب المتنوعة للتعبير عن معنى واحد بزيادة في وضوح المعنى أو 

. وقد استخدم بعض العلماء )1(نقص فيه حسب مقتضى مطابقة الكالم لمقتضى الحال 
، )2(أمثال عبد القاهر الجرجاني مصطلح "البيان" مرادفا للبالغة والفصاحة والبراعة

وذلك قبل أن يكبَح السكاكيُّ جماح البالغة وأنواعها ويسحب بساط تضارب 
المصلحات العلمية ليضع ضوابط علمية دقيقة كما يكون هو الحال دائما في بدايات 

  .)3(العلوم والفنون

  ان: أقسام علم البي ٢٫٢

  قّسم علماء البالغة علم البيان إلى ثالثة أقسام:

  االستعارة:  ١٫٢٫٢

االستعارة في الحقيقة هو تشبيه مضمر في النفس غير مصرح بشيء من 
تشبيهٌ  - عند البالغيين-أركانه بحيث ال يدرك باللفظ المجرد إالّ بعد تأمل وتدبر؛ فهي 

، (الركن األول)ه؛ فإذا ُحذف المشبه بليغ حذف أحد طرفيه؛ يعني المشبه أو المشبه ب
" نحو: رأيت بحرا يُفتي، أي رأيت عالما كالبحر في العلم، استعارة تصريحيةفهو "

استعارة بسميت وقولك: مّر بنا أسدٌ يزحف إلى المعركة، يعني جنديا كاألسد. و
؛ ألنك صرحَت بالمشبه به رغم حذف المشبه. وأّما إذا كان المحذوف هو تصريحية

صفة من "، ويجب في هذه الحالة إبقاء استعارة مكنيةالمشبه به (الركن الثاني) فهو "
؛ نحو: طار الخبر في ربوع البالد؛ يعني الخبر كالطير في سرعة صفاته ترمز إليه

ُحِذَف المشبه مع المحافظة على كلماتها " إذا استعارة تمثيليةاالنتشار. لكن تُسمى "
ي األمثال عندما تشبه الموقف الجديد بالموقف الذي قيلت ف هذا النوع كثريوشكلها و
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رجع بخفي "، و"لكل جواد كبوة"، وقولهم: "لدسبق السيف الع ؛ كقولهم: "فيه
  .)4("حنين

  :المجاز.  2.  2. 2

  في اللغة: مكان الجواز تقول جزت الوادي إذا عبرته.المجاز 
وضع له لعالقة مع قرينة مانعة هو اللفظ المستعمل لغير ما "المجاز في االصطالح:  

والعالقة بين المعنى األصلي " من إرادة المعنى الحقيقي. ويسمى بالمجاز اللغوي.
هي للفظ  والمعنى المستعار قد تكون مشابهة وقد تكون غير المشابهة. والقرينة 

قد تكون لفظية وقد تكون الشيء الذي يصرف الذهن عن إرادة المعني الحقيقي و
في هذا التعريف لم يتعرض له الباحث ألنه بقي كما هو والسبب في ذلك ألن  .)5(حالية

  كل ما سيتناوله تفرع من المجاز لذا يستحسن الباحث االتيان به.
   . الكناية:2.2.3

هو أن تتكلم بشيء وتريد غيره. نقول عن كنّيت كذا بكذا إذا تركت  الكناية في اللغة:
  التصريح به.

هو لفظ أطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرادة ذلك  االصطالح:الكناية في 
  6المعنى. 

تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثالثة أقسام. وهي الكناية عن  أقسام الكناية:
  7الصفة والكناية عن الموصوف والكناية عن النسبه 

  أساس التفريع ٣٫٢

إذا أردنا بكل وضوح مناقشة أساس تفريعات علم البيان، نجد قصب السبق في 
صف العالّمة اللغوي البالغي الموسوعي أبو بعقوب السكاكي، وعند الرجوع إلى 
تفريعاته لعلم البيان في مفتاح العلوم، نجد أنّه أقام هذا التفريع على أساس وضوح 

كان تقسيم علم البيان عنده قائما على تفاوت  داللة األلفاظ على المعنى، وبعبارة أدّق،
األلفاظ في قوة داللتها وخفائها، ويقصد بخفائها دقتها؛ ال الغموص؛ ألّن ذلك على 

  عكس البالغة والفصاحة، وال مجال له أساسا في علم البيان. 

فاللفظ قد يدل على تمام ما ضع له بوضوح من دون حاجة إلى زيادة أو 
لى جزء ما وضع له، وقد يدل على معنى خارج عما وضع له؛ نقصان، وقد يدّل ع

فهذه ثالث حاالت ركز عليها السكاكي في تقسيمه الثالثي لعلم البيان؛ فداللة الحالة 
األولى على المعنى داللة وضعية تُدرك بـ"المطابقة" الكاملة بين اللفظ والمعنى، وأّما 

 أّن الثانية تُدرك بـ"التضمين" والثالثة الحالة الثانية والثالثة فداللتهما عقلية إالّ 
  .)8(بـ"االلتزام"؛ وعليهما مدار علم البيان
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وإذا أخذنا بهذا األساس فال يمكننا إدراج مطلق "التشبيه" ضمن مباحث علم 
البيان؛ ألّن داللته على المعنى "داللة مطابقة" ال يمكن خاللها إيراد معنى واحد 

بيه" في علم البيان كان توطئةً لفهم االستعارة؛ ألنّها  بطرق متعددة؛ فذكر "باب التش
  . )9(مبنية عليه

  علم البيانتفريعات ثالثا: مشكالت 

ال نقصد بعرض المشكالت نقدَ القضايا العلمية المتعلقة بعلم البيان، وال نريد 
مرامنا ترجيح بين األقوال المتعلقة بالتشبيه وإلحاقه بعلم البيان أو إخراجه منه، لكن 

هنا هو مناقشة النواحي المنهجية المتعلقة بتعليم البالغة العربية لغير الناطقين 
بالعربية؛ وذلك لما الحظنا من صعوبات تتعلق باستيعاب طالبنا في سنوات عدّة 

  ألقسام علم البيان بشكل صحيح.
والمالحظ، خالل تدريس مادة البالغة في السنوات الماضية، تشتت أذهان 

ة توسعا كلما مضينا نحو  الطلبة عندما ننتقل من التشبيه إلى االستعارة، وتزداد الُهوَّ
  المجاز والكناية.

هذه التفريعات لدى الطالب الناطقين  المشكالت التي تثيرهاوعند تمحيص 
بغير العربية في جامعة والية يوبي، نجد أنّها نابعة عن كثرة التفريعات الداخلية 

صة التشبيه واالستعارة، حيث ال يكاد يستوعب الطالب فرعا لفروع علم المعاني خا
  حتى يتفرع عنه فروعا متشابهة متداخلة في جوانب كثيرة.

  :: مقترحات وحلولرابعا

  الحل األّول: إعادة التسميات الفروع:

من الحلول التي اقترح أحدُنا في الوهلة األولى، وفي أثناء المناقشة والتحليل 
ة التشتت الذهني لدى الطلبة وإزالة الغموض الناجمة من للبحث عّما يَأذُن  بتقليص ُهوَّ

هذه التفريعات، فكان المقترح األّول يتمثل في إعادة تسمية بعض الفروع 
بمصطلحات تجمع التفريعات الثانية والثالثة في عقد التفريع األول؛ وذلك على النحو 

  -التالي :
  ول جزت الوادي إذا عبرته.المجاز في اللغة: مكان الجواز تقأوال: 

هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة "المجاز في االصطالح:  
  "من إرادة المعنى الحقيقي. ويسمى بالمجاز اللغوي.

استعمال مصطلح "المجاز المفرد المقيد" بدال من "االستعارة" للداللة على اللفظ  -١
عالقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى المستعمل في غير ما وضع له؛ ل

األصلي. أو هي تشبيه حذف أحد طرفيه. والسر وراء اختياري كلمة (مجاز) ألن 
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مصطلح "االستعارة" في األصل (مجاز) عالقته المشابهة، واخترت كلمة (المفرد)؛ 
يسهل على تفريقا عن المجاز المركب، و(المقيد) تمييزا بينه وبين المرسل. وبهذا س

الطالب فهم األمر ألن ذهنه سيبقى مركزا على جانب واحد بدال من التشتت في 
  تفريعات متباينة المصطلح.

ويقوم "المجاز المفرد المقيد": على ثالثة أركان؛ هي: (المشبه به) و (المشبه) 
. وعليه تؤخذ تفريعات االستعارة إلى "المجاز )10(و(اللفظ الذي جرى فيه المجاز)

رد المقيد" فيجعل منه: "مجاز مقيد تصريحي"  إذا صرح فيه بلفظ المشبه به، المف
و"مجاز مقيد غير تصريحي" إذا حذف المشبه به. كما أنّه يقسم باعتبار األصالة 
وعدمها إلى "مجاز مقيد أصلي": إذا كان اللفظ اسما جامدا،  و"مجاز مقيد تبعي" إذا 

  - د باعتبار التالؤم إلى ثالثة أقسام؛ وهي كاآلتي:فعال أو مشتقا. و ينقسم المجاز المقي
 مجاز مقيد مرشح: وهو ما ذكر معه مالئم المشبه به  )أ

 مجاز مقيد مجرد: وهو ما ذكر معه مالئم المشبه    )ب
 .)11(مجاز مقيد مطلق: وهو ما خال من  مالئمات المشبه أو المشبه به   )ج

ما وضع له لعالقة  ثانيا: المجاز المركب المقيد: هو تركيب استعمل في غير
. السر كذلك في تسمية )12(المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي

االستعارة التمثيلية بالمجاز المقيد المركب هو سبق أن عللنا في تسمية االستعارة 
بالمجاز المقيد وذلك في تعريف "المجاز المقيد" وأّما عن سبب تسميته بالمركب ألن 

في لفظ واحد بل جرى في تركيب ويكفينا دليال وحجة لتسميته المجاز لم يجر 
  بالمركب.

ثالثا: المجاز المرسل: وهو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له لعالقة غير المشابهة مع 
. وسمي مجازا مرسال ألنه لم يتقيد بعالقة )13(قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي

  - واحدة بل له عالقات عدّة. وهي كاآلتي:
  -عالقات المجاز المرسل: للمجاز المرسل عالقات منها:

السببيّة: وهو أن يذكر السبب ويراد منه المسبّب. ومثاله: رعت الماشية الغيث.  .1
 فالماشية ال ترعى الغيث وإنما ترعي العشب الذي سببه الغيث.

         ٹٱٹٱُّٱالمسبّبيّة: وهو أن يذكر المسبّب ويراد منه السبب. ومثاله:   .2
                         َّ )14(. 
             ٹٱٹٱُّٱالجزئية: وهو أن يذكر الجزء ويراد به الكل ومثاله:  .3

 .)15( َّ  إلخ                                     
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             ٹٱٹٱُّٱالكلية: وهو أن يذكر الكمل ويراد به الجزء ومثاله:  .4
                    َّ  )16(.   
      َّ ُّ ِّّٰ   ٹٱٹٱُّٱاعتبار ما كان: وهو تسمية الشيء باعتبار ما كان. ومثاله:  .5

                         َّ )17(. 
   ٹٱٹٱُّٱاعتبار ما سيكون: وهو تسمية الشيء باعتبار ما سيؤول إليه. ومثاله:  .6

                                               
              َّ )18(. 

         ٹٱٹٱُّٱالمحلية: وهو أن يطلق المحل ويراد به الحال فيه. ومثاله:    .7
                  َّ )19(  . 
           ٹٱٹٱُّٱالحالية: وهو أن يطلق الحال ويراد به المحل. ومثاله:  .8
َّ)20(. 

المصدر، واسم الفاعل،  –و هو إسناد الفعل أو ما في معناه  المجاز العقلي:رابعا: 
إلى غير ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من  –واسم المفعول، والصفة المشبهة 

إرادة اإلسناد الحقيقي. ومثاله: بنى األمير قصرا. مع أن الفعل "بنى" أسند إلى األمير 
 إالّ أننا نعرف بأن األمير ما بنى القصر بنفسه بل أمر غيره ببنائه. لذا أسند إليه

  . فيفهم من سياق الكالم مع إسناد البناء لألمير فليس هو الباني الحقيقي.)21(البناء
هو أن تتكلم بشيء وتريد غيره. نقول عن كنّيت كذا بكذا  خامسا: الكناية في اللغة:

  إذا تركت التصريح به.
هو لفظ أطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرادة ذلك  الكناية في االصطالح:

أورد الباحث الكناية لُمماثلتها لما سبق من مواضيع، والسبب في عدم  .)22(المعنى
  إدراجها لجواز إرادة المعنى الحقيقي.

  -تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثالثة أقسام. وهي كالتالي: أقسام الكناية:
 .)23(الكناية عن الصفة والكناية عن الموصوف والكناية عن النسبة

والتوزيع الجديد يتضح جليا اختفاء بعض المسميات كـ "االستعارة" مثال  بهذا التفريع
بحيث بدّل الباحث مصطلحها إلى "المجاز المقيد" ومن التعريف ندرك مدى مطابقة 
االسم بمسماها. مجاز ألنه استعمال للفظ في غير ما وضع له في اصل اللغة، ومقيد 

جاز المرسل هو الذي لم يتقيد بعالقة واحدة ألن العالقة هي المشابهة ال غير. بينما الم
  بل تعددت عالقاته.

وكذلك مصطلح أو تعريف االستعارة التمثيلية اختفت وأبدلت بالمجاز المركب   
المقيد وقلنا "المقيد" لتقيده بعالقة واحدة دون غيرها وهذه العالقة هي المشابهة دائما. 
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احد بل وقع وجرى في تركيب. وسمي مجازا مركبا ألن المجاز لم يكن في لفظ و
  ويكفينا تعريفه شاهدا.

  الحل الثاني: االنطالق من أساس تقسيم علم البيان:

وذلك أن يؤخذ في االعتبار أساس تقسيم السكاكي لعلم البيان فيخرج منه  التشبيه 
الذي يقضي المدرس جّل المحاضرات عليه، مع مراعاة مراحل التفاوت في وضوح 

دأ المحاضر باألوضح ثم الذي يليه ثم األدق واألعمق؛ وذلك على الداللة؛ بحيث يب
  النحو التالي:

أوال: يبدأ المحاضر باالستعارة، وال يتطرق إلى التشبيه إال فيما يستعمل فيه لتوضيح 
معنى االستعارة، فال يذكر التشبيه إال توطئةً. ويكتفي في التفريع الثاني لالستعارة 

االستعارة  بالقدر يسمح لطلبة الناطقين بغير العربية استيعا ويلغى ما سواه؛ ألّن ذلك
  في أبعادها البالغية الذوقية

ثانيا: يذكر المجاز اللغوي قبل الكناية ألنّه أوضح من الكناية؛ إذ يوجد في المجاز 
عالقات تحول دون إرادة المعنى األصلي على عكس الكناية التي تخلو بتاتا من 

  القرينة. 
ختتام بالكناية والتركيز في النهاية على الفرق بينها وبين المجاز من جهة ثالثا: اال

  وبينها وبين االستعارة من جهة أخرى.
  نقد الحل األول:

ال يشارك في رفع التشتت الذهني  الفروع "إعادة التسمياتوجدنا أّن مجرد اقتراح "
  للطالب لألسباب التالية:

ات الثواني والثوالث نفسها؛ مما يشتت أيضا . نجد في هذا االقتراح كثرة التفريع١
  ذهن الطالب.

. أّن هذا االقتراح لم يأخذ في االعتبار أساس التفريع فانطلق من التشبيه ليلغي ٢
االستعارة فدمج بين مفهوم االستعارة الذي ينبني في األصل على المطابقة اللفظية 

ل في ادراك المعنى. وهذا إلدراك المعنى وبين مفهوم المجاز الذي يبني على العق
  الخلط يؤدي إلى تغيب مفهوم علم البيان أساسا.

. لم يعبأ هذا الحل بالتسلسل المنطقي في تناول أقسام علم البيان؛ فلم يوضح النوع ٣
 الذي يجب البدء به، والذي يجب االنتهاء إليه.

  :الخاتمة: نتائج وتوصياترابعا: 

    النتائج: ١٫٤
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الوصول إلى أجوبة التساؤالت الثالثة  -بتوفيق من هللا-الدراسة استطعنا خالل هذه 
  المنبثقة من مشكلة الدراسة:

  ّما ما يتعلق بالسؤال األّول: (األساس الذي بنى علماء البالغة تفريعات علم البيان):أ
فقد توصلت الدراسة إلى أن تفريعات علم البيان كانت قائمة على تفاوت 

وخفائها؛ فاللفظ قد يدل على تمام ما ضع له بوضوح،  األلفاظ في قوة داللتها
وقد يدّل على جزء ما وضع له، وقد يدل على معنى خارج عما وضع له؛ فهذه 

  ثالث حاالت ركز عليها السكاكي في تقسيمه الثالثي لعلم البيان.
  تفريعات علم البيان لدى الطالب)مشكالت وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني: (

لدراسة كذلك إلى أن مشكلة هذه التفريعات مشكلة منهجية (غير فقد توصلت ا
علمية) أدت إلى تشتت أذهان الطلبة؛ مما أدَّى إلى صعوبة استيعاب القضايا 
العلمية المتعلقة بعلم البيان، عندما ننتقل من التشبيه إلى االستعارة، وتزداد 

ة توسعا كلما مضينا نحو المجاز والكناية.   الُهوَّ
  لعالج هذه المشكلة) الحلول المقترحةيتعلق بالسؤال الثالث: ( وأما ما

فقد توصلت الدراسة إلى أّن المدرس عند تدريس علم البيان االنطالق من 
أساس تقسيم السكاكي لعلم البيان، الذي أخرج به التشبيه من علم البيان، فهذا 

ى المحاضر التفريع يقلل فجوة التشتت في التفريعات المتباعدة، كما أن عل
ضرورة مراعاة مراحل التفاوت في وضوح الداللة؛ بحيث يبدأ باألوضح ثم الذي 

  يليه ثم األدق واألعمق
  التوصيات ٢٫٤

  نوصي الباحثين على ضوء أهداف هذا البحث ما يأتي:
ضرورة التفريق في العملية التدريسية بين طرق تعليم مواد العربية للناطقين   )أ

بية للناطقين بغيرها؛ بحيث يحذف من المقررات ما بها وبين طرق تعليم العر
 ال يحتاج إليها الناطقين غير األصليين.

ضرورة رفع المشكالت التي تواجه المدرسين اثناء تأديتهم مهامهم   )ب
التدريسية، وكتابتها في مقاالت علمية رصينة؛ مما سيسهل تبادل الخبرات 

 بين األكاديميين في أصقاع المعمورة.
ع مفردات المقررة حسب طبيعة المستهدفين والتوقف على محاولة وض   )ج

 التقليد األعمى عند تصميم مفردات المناهج المقررة في اللغة العربية. 
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  :خامسا: الهوامش

                                                      
، ٢(دار الكتب العلمية، ط مفتاح العلوم) ينظر: السكاكي، أبو يعقوب، 1(

  .١٦٢-١٦١م، بيروت، لبنان)، ص١٩٨٧هـ ١٤٠٧
، تح:  دالئل في علم المعاني) ينظر: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن 2(

 - هـ 1413، ٣محمود محمد شاكر(مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة، ط
  .69 -66 /1م) 1992
  ) وذلك في كتابه مفتاح العلوم.3(
، (مكتبة البشرى، تلخيص المفتاح) ينظر: القزويني، محمد عبد الرحمن، 4(

  .١٠٧-١٠٦م): ص٢٠١٠هـ ١٤٣١، ١ط
، (ناشرون التسهيل لعلوم البالغة: المعاني والبيان والبديع) زكريا توناني، 5(
  .100)، ص .AD 2010لبنان 
  . .121 -118) المرجع السابق،  ص 7(
  .121-118المرجع السابق، ص  )1(
  .٣٣١-٣٢٩، صمفتاح العلوم) ينظر: السكاكي، 8(
  .٨٢، صتلخيص المفتاح) ينظر: القزويني، 9(
  103) المرجع السابق، ص 10(
  .105) المرجع السابق، ص 11(
  .109) المرجع السابق، ص 12(
  .114 -111ص  التسهيل لعلوم البالغة،) زكريا توناني، 13(
  .13) سورة غافر، اآلية: 14(
  .92النساء، اآلية: ) سورة 15(
  .7) سورة  نوح، اآلية: 16(
  .2) سورة النساء، اآلية: 17(
  .36) سورة يوسف، اآلية: 18(
  .82) سورة يوسف، اآلية: 19(
  .13) سورة االنفطار، اآلية: 20(
(دار الكتب العلمية،  معين الطالب في علوم البالغة) أمين الّضنّاوي، 21(

  .120-118م)، ص 2010بيروت، ط
  121 -118، ص التسهيل لعلوم البالغة) زكريا توناني، 22(
  .121-118) المرجع السابق، ص 23(
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األقسام اللغوية العربية والغربيةبين اللسانيات التطبيقية المحتوى اللغوي لمقررات   

   منصور سعد السحيميد/
  أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية

  جامعة أم القرى 
  و

  معتصم يوسف مصطفىد/
  أستاذ مساعد بمعهد اللغة العربية

  جامعة أم القرى 
  الملخص: 

بين األقسام اللغوية العربية  "اللسانيات التطبيقية"المحتوى اللغوي لمقررات 
  "غربيةوال

تتمثل مشكلة هذا البحث في محتوى مقررات اللسانيات التطبيقية في أغلب أقسام 
ال تخطئ عينه توقفها حيث ما الدراسات اللغوية بالعالم العربي؛ إذ إن الناظر فيها 

عن مواكبة المستجدات المتالحقة  الرواد األُول، وفي هذا ما فيه من تقاعسجاء به 
إثارة التساؤالت اآلتية: ما محتوى ول هذه الورقة اوتحي، ثرفي هذا الحقل المعرفي ال

مقررات اللسانيات التطبيقية في األقسام اللغوية العربية؟ ما محتوى نظير تلك األقسام 
في الجامعات الغربية؟ وكيف لألقسام المعنية باللسانيات التطبيقية أن تفيد مما تبنى 

امعات الغربية؟   والثمرة المرجوة من هذا عليه مقررات األقسام المناظرة لها في الج
البحث أن يسهم في تطوير مقررات اللسانيات التطبيقية في جامعاتنا العربية، بجهد 
المقل؛ حيث إن هذا األمر يحتاج إلى جهود مؤسسية لالضطالع به. وقد اعتمد البحث 

إضافة إلى  المنهج الوصفي، والمقارنة بين القبيلين (األقسام العربية والغربية)،
وخلص البحث إلى ضرورة إعادة النظر  االعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي.

في المقررات اللغوية المطروحة باألقسام المعنية هنا، وعلى وجه التحديد مقررات 
اللسانيات التطبيقية، ومحاولة هيكلتها من جديد بما يتوافق، أو يواكب وما تم استحداثه 

م المناظرة بالجامعات الغربية، وليس تقليدا فحسب، وإنما إفادة وتطويره في األقسا
. واجبة من علوم ينبغي لها أن تكون عونا لتمكين العربية على ألسنة أبنائها وغيرهم

التمهيد:  تقسيم الدراسة إلى مباحث ثالثة، يسبقها تمهيدٌ، وتتلوها خاتمةٌ، كما يلي:تم 
المبحث األول: استعراض مقررات علم اللغة  ونشأتها.التعريف باللسانيات التطبيقية 

التطبيقي ببعض الجامعات العربية عموما، مع التركيز على األقسام اللغوية 
المبحث الثاني: استعراض اهتمامات اللسانيات التطبيقية ببعض  بالجامعات المصرية.
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 عات األمريكية.الجامعات الغربية، مع التركيز على األقسام اللغوية المعنية بالجام
  الخاتمة: نتائج ومقترحات. المبحث الثالث: مقارنة بين الجانبين.

الكلمات المفتاحية: المحتوى اللغوي، اللسانيات التطبيقية، اللغة العربية، المناهج 
 والمقررات.
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  أوال: التمهيد:

المعرفة اإلنسانية ليست حكرا على شعب دون غيره أو جنس بعينه، ويجب 
يل أن يؤدي دوره المنوط به، فال يكفي أن نردد أمجاد من سبقونا وما على كل ج

قاموا به والزعم بأنهم ما تركوا شيئا لم يصنفوا فيه أو ينقبوا عنه، وأن العلوم الحديثة 
برمتها لم تقدم جديدا ما تطرقت إليه أيديهم! واللسانيات التطبيقية بمعناها المتعارف 

بلى فيها الغربيون بالء مشهودا، برزت مخرجاتها في عليه اليوم من العلوم التي أ
نواح عدة، من أظهرها تعلم القوم للغاتهم وتعليمها، وإن شئت أن ترى أثر ذلك فانظر 
في كتب تعليم اإلنجليزية ألبنائها ولغيرهم، وانظر إلى مناهجها ووسائلها، ونتائجها، 

  جليا!وقارن ذلك بحال العربية وأهليها، عندها سترى البوَن 
لقد "أُهِملت اللسانيات التطبيقية _وهي علم يهتم بتعلم اللغة وتعليمها والبحث 
في مجاالتها التطبيقية_ في التراث العربي إهماال شديدا من قبل الباحثين 

. ويختلف )1(المعاصرين، ولم ينتبهو إليه، كما لم يوفوه حقه من البحث والدراسة"
ـ"اللسانيات التطبيقية إنما نشأت خادمة لإلنجليزية األمر على الصعيد الغربي؛ فـــــ

  .)2(في أمريكا وبريطانيا وأستراليا"
و اللسانيات التطبيقية هو "الحقل الذي يربط بين المعرفة باللغة واتخاذ القرار 
في العالم الحقيقي، ويمكن القول إجماال بأن دور اللغوي التطبيقي أن يصل إلى رؤى 

سة اللغة، ذات صلة باتخاذ مثل هذه القرارات، وبهذا المعنى؛ مستمدة من مجاالت درا
. وتختلف أهداف كل من )3(فاللغوي التطبيقي يصل ما بين النظرية والتطبيق"

اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية؛ "حيث تدرس األولى اللغة في ذاتها ولذاتها، 
 بالواقع متصلا له األساسي والمجال عملية، أهدافا فله ،اللسانيات التطبيقية أما

 فهو السابقة، الخبرة استيعاب لمجرد إال الماضي، بحث إلى يهدف وال الحاضر،
 هذه المعاصرة، الحياة في اللغة تواجه التي العملية المشكالت على اهتمامه جلّ  يركز

 المشكالت ألن أمرطبعي؛ وهذا التطبيقي، العلم لهذا األساسي المجال هي المشكالت
 الحاجة تدعُ  لم جديدة مشكالت اآلونة، هذه فياللسانيات التطبيقية  لها تصدىت التي
 الدول التزام الماضي يعرف فلم العلم، هذا مثل في التفكير إلى الماضي في

 يعرف ولم الحديثة، الدولة في معروف هو الذي النحو على التعليمية بالمؤسسات
 من الماليين في تؤثر التي والمرئية، والمنطوقة بةالمكتو اإلعالم وسائل التاريخ
 من الهائل الفيض هذا التاريخ يعرف ولم اليوم، نعرفه الذي النحو على اللغوية الناحية

  .)4("المطبوعات
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تعرف اللسانيات التطبيقية في الغالب "بأنها معنية بحل المشكالت االجتماعية 
والمشكالت التي تهتم بها من هذا القبيل: كيف المتعلقة باللغة أو على األقل تحسنها، 

نستطيع أن ندرس اللغات على نحو أفضل؟ وكيف نشخص أمراض الكالم بصورة 
أحسن؟ وكيف نحسن تدريب المترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين؟ وكيف 
نعد امتحان لغة يتوفر له صدق المحتوى، وكيف نقيم مدرسة ذات برنامج ثنائي 

يف نحدد مستوى المعرفة بالقراءة والكتابة في مجتمع بأكمله؟ وكيف نناقش اللغة؟ وك
بشكل مسعف لغة نص؟ وما النصيحة (المشورة) التي يمكن أن نقدمها لوزارة التعليم 
حول مقترح لتقديم وسيط لغوي جديد لالستعانة به في التدريس؟ وكيف يمكننا 

وكيف ننصح محامي دفاع حول  المقارنة بين اكتساب لغة أوربية وأخرى آسيوية؟
  .)5(أصالة وثيقة شرطة تم فيها استجواب متهم"

لذلك فاللسانيات التطبيقية "علم متعدد الجوانب، يستثمر نتائج علوم أخرى 
كثيرة، تتصل باللغة من جهة ما؛ ألنه يدرك أن تعليم اللغة يخضع لعوامل كثيرة، 

"على أن هذا المصطلح ظهر حوالي .)6(لغوية، ونفسية، واجتماعية وتربوية"
م، حين صار موضوًعا مستقال في معهد تعليم اللغة اإلنجليزية بجامعة 1946

،  Charles Friesميتشجان، تحت إشراف العالمين البارزين، تشارلز فريز 
 School ofاللسانيات التطبيقية ، ثم أسست مدرسة Robert Ladoوروبرت الدو

Applied Linguistics م، وهي أشهر الجامعات تخصصا 1958امعة إدنبره في ج
في هذا المجال، ولها مقرر خاص يحمل اسم الجامعة في هذا العلم...وتأسس "االتحاد 

 Association Internationalم1964سنة  AILA"للسانيات التطبيقية الدولي 
de Linguistique Appliquee")7(.  

عالمنا العربي منذ ستينيات القرن الماضي، إلى التطبيقية  وقد انتقلت اللسانيات
وعاد بها الرعيل األول من المبتعثين المصريين والعرب إلى الجامعات األوربية، 
وحاولوا إدراج موضوعاتها ضمن المقررات التي تقدمها األقسام اللغوية بالجامعات 

  .المصرية، ومنها انتقل إلى األقسام المناظرة بكثير من الجامعات العربية
  العربية الجامعات ثانيا: علم اللغة التطبيقي في 

نحاول في هذا المبحث النظر في مقررات األقسام المعنية بالدراسات اللغوية، لنرى 
من عدمه، وما المفردات التي يعالجها المقرر _إن  اللسانيات التطبيقيةتواجد مقرر 

  وجدت.
  الجامعات العربية عموما: -1

ميدانا للبحث  ها عينة محددةتم اختيارربية غير المصرية التي يقصد بها الجامعات الع
وتم استبعاد . )8( للجامعات العربية اعتمادا على تصنيف موقع الويب ماتريكس
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أقساما معنية بدراسة  تضمالجامعات غير العربية، كاألمريكية، والجامعات التي ال 
العربية التي عنيت بإنشاء أقسام ، وأخذ في االعتبار أيضا الجامعات اللغة العربية

  اهتمت باللسانيات التطبيقية.
  وعند تتبع المواد المقررة في تلك الجامعات وجدناها على صنفين:

  الصنف األول: جامعات ال يوجد فيها (علم اللغة التطبيقي)
ونقصد بها الجامعات التي ال تُعرض فيها مادة "علم اللغة التطبيقي" بشكل مستقل؛ 

جامعة الملك فهد للبترول ، و)10( المنصورة، و)9(الملك عبد العزيز ، واهرةالقوهي 
 العربية اإلمارات وجامعة،  )12(العراقيةالجامعة ، و)11(والمعادن بالظهران

  .)17(اإلسكندريةو )16(جامعة الشارقة، و)15(األردنية الجامعة، و)14(، وبنها)13(المتحدة
المتعلقة بعلم اللغة التطبيقي مبثوثة في مقررات غير أنّه ورد بعض القضايا اللغوية 

  بعض هذه الجامعات كـ:
قّرَر مادة: المتحدة  لعربيةا اإلمارات جامعةفي  وآدابها العربية اللغة قسم -

)TRS200-التطبيقي اللغة علم وضوعاتالمدخل إلى الترجمة) وهي من م. 
مادة  وآدابها العربية اللغة قسمالتي قررت في  األردنية الجامعةوكذلك  -

 التي الموضوعات بين من يكون قد) التي العربية اللغة مشكالت 2301325(
 .التطبيقي اللغة علم بها يهتم

في  واالجتماعية اإلنسانية والعلوم اآلداب كليةفي  العربية اللغة قسمكذلك  -
 دروسا يتناول عملية، لغوية تطبيقات بعنوان مقررا يطرح الشارقة جامعة

   .والصرفية النحوية القضايا على تطبيقية
  الصنف الثاني: جامعات قررت علم اللغة التطبيقي:

ويقصد بها تلك الجامعات التي فرضت مادة مستقلة أو مواد مستقلة لعلم اللغة 
  التطبيقي ضمن مقرراتها الدراسية؛ وهي: 

 ، الذي يًعدّ من أكثر المعاهد)18(سعود الملك جامعة" في معهد اللغويات العربية -
اعتناًء بعلم اللغة التطبيقي، ويطرح مجموعة من المقررات المتصلة به اتصاال 

 .)19(وثيقا
علم اللغة مادة  قسم اللغة العربية؛ حيث يقدم جامعة تبوك ،كلية التربية واآلداب -

بعلم اللغة  تهعالق، مفهومه، نشأته ، ومن موضوعاته التي يدرسها:التطبيقي
 .)20(إلخ.ى..النظري والعلوم األخر

يقدم مقررا  قسم اللغة العربيةف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية، جامعة المجمعة -
  .)21(بعنوان علم اللغة التطبيقي، يتناول تعريفا به، ونشأته، ومجاالته، ومصادره

  ثانيا: الجامعات المصرية:
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ال توجد مادة (علم اللغة التطبيقي) ضمن المواد المقررة في كلية اآلداب في 
؛ حيث طرح القسم جامعة بني سويفبكلية اآلداب الجامعات المصرية إالّ في  

  )22( مقررا بعنوان "اللسانيات التطبيقية"
، وجامعة )24(، وجامعة بنها)23( جامعة القاهرة، وجامعة المنصورةأّما 

، )28(، وجامعة عين شمس)27(، وجامعة أسيوط)26(جامعة األزهر، و)25(اإلسكندرية
، وجامعة )31(، وجامعة كفر الشيخ)30(، وجامعة الفيوم)29(وجامعة جنوب الوادي

، فال توجد فيها جميعا مادة )34(، وجامعة حلوان)33(، وجامعة بورسعيد)32(سوهاج
  مستقلة لعلم اللغة التطبيقي.

غير أنّه ورد بعض القضايا اللغوية المتعلقة بعلم اللغة التطبيقي مبثوثة في مقررات 
تحت عنصر "عالقة علم اللغة بالعلوم  جامعة القاهرةبعض هذه الجامعات كـ؛ 

  . )35(األخرى"
 مدرسين تخريج في يسهم؛ اإلسكندرية جامعةب اآلداب كليةفي  الصوتيات قسموكذلك 
 أنشئ وقد .والكالم النطق عيوب لعالج متخصصين أفراد وتخريج الكالمية للتربية

  ".م1979 يونيو دفعة أول فيه وتخرجت 75/1976 الدراسي العام في القسم هذا
  ثالثا: مقررات علم اللغة التطبيقي وموضوعاته بالجامعات الغربية

)، وقد 36(اختيرت عينة البحث اعتمادا على األقسام ذات العناية باللسانيات التطبيقية
، وهو موقع معني باألقسام المتخصصة )37(تم الرجوع إلى موقع اللسانيات والمجتمع

 LSAفي اللغويات والمقررات التي تطرحها، وتوصيف هذه المقررات ومتطلباتها.(
Directory of Linguistics Programs and Departments(  

  :)Broku()38بكلية العلوم االجتماعية بجامعة (  تخصصات علم اللغة التطبيقي .1
  ثانية. تخصص تدريس اإلنجليزية لغة)TESL major/TESL 

certificate.(  
 ) تخصص السمعياتHearing Sciences major.(  
 ) تخصص الكالم واللغة البشريةSpeech and Language Sciences .(  

ح القسم لخريجيه فرص العمل التالية يتي :م اللسانيات التطبيقيةالمخرجات الوظيفية لقس
 الكالم، أمراض لعالج متخصصين مترجمين، لغويين،بسوق العمل بوصفهم: 

 ثانية، متخصصين لغةً  اإلنجليزية اللغة لتعليم متخصصين السمعيات، في متخصصين
  .)الجنائي( الشرعي الطب في

  .)UniversityFlorida State ()39(مقررات اللسانيات التطبيقية بجامعة  .2
أساسيات التدريس. علم النفس التربوي. األنشطة اللغوية التطبيقية. القراءة 
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والكتابة. طرق تدريس اللغة األجنبية واللغة الثانية. تدريبات لغوية في تدريس 
اللغة األجنبية والثانية. اللغة والثقافة. اللغة واألدب. المواد التعليمية لتدريس اللغة 

  اللغة الثانية. االختبارات اللغوية والتقويم اللغوياألجنبية و
التواصل الثقافي. التواصل الثقافي والتفاهم لمعلمي اللغة األجنبية واللغة 

 الثانية.
  .)Boston University (    )40(مقررات علم اللغة التطبيقي بجامعة .3

اللغة. علم النفس المعرفي والتنمية اللغوية. اكتساب اللغة ونظرية  اكتساب
اللغة. اللغويات االجتماعية. علم اللغة النفسي. علم اللغة التاريخي والمقارن. 

  مقدمة في الكالم واضطرابات اللغة. 
 : University  Harvardمقررات علم اللغة التطبيقي بجامعة .4

راءة الموجهة والبحث. بناء الكلمة. بناء اللغة والتراكيب واإلدراك.  الق
الجملة. اللغة والمنطق والتواصل. علم المعنى. مقدمة للغات الهندوأوروبية. 
مقدمة للغويات التاريخية (علم اللغة التاريخي). النظرية النحوية. النظرية 
الصرفية. النظرية الصوتية. النظرية الداللية. بحوث لغوية ميدانية. علم اللغة 

لتاريخي والمقارن. علم الداللة النفسي. المعالجة النحوية. عموميات لغوية. ا
موسيقى الشعر والتنغيم. مقدمة للغات الجرمانية. بناء اللغة الصينية. لغويات 
يابانية. الزمن والجهة في اليابانية. بناء اللغة اليابانية. قضايا نحوية. جدلية 

لكنيسة السالفية القديمة. موضوعات في علم البناء والمعنى. قضايا داللية. لغة ا
اللغة الحاسوبي ومعالجة اللغات الطبيعية. اللغات التراثية والناطقون بها. اللغة 

  .)41(الويلزية واألدب. الشعر الويلزي
   Portland Universityكلية اآلداب والعلوم بجامعة  .5

 مقدمة. والعقل اللغة. والمجتمع اللغة: قسم اللغويات التطبيقيةالمواد المقررة في   
. بحثية حلقة. اإلنجليزية اللغة بنية. التطبيقية اللغوية للدراسات مقدمة. للغويات
 وظائف علم. النحو. مختارة موضوعات. مجتمعية اتصالية أنشطة. عملية تطبيقات

 تحليل). الفوناتيك( األصوات علم). البراجماتية( التداولية). الفونولوجيا( األصوات
. والمقارن التاريخي اللغة علم. اللغات فصائل). المورفولوجي( الصرف. الخطاب

. األولى اللغة اكتساب. التطبيقية اللغة علم. النفسي اللغة علم. االجتماعي اللغة علم
. المعرفية والعلوم اللغويات). اللغوية االختبارات( اللغوي التقييم. الثانية اللغة اكتساب
  .النطق تدريس. دولية ثقافة. بغيرها للناطقين اإلنجليزية القواعد تدريس
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 رابعا: مقارنة بين اهتمامات األقسام العربية والغربية في مجال علم اللغة التطبيقي
بعد أن استعرضنا في المبحثين السابقين الموضوعات التي تعنى بها األقسام 

تطبيقية، يبقى أن نقارن هنا بين ، في مجال اللغويات الوالغربية العربيةاللغوية، 
  القبيلين فيما يتصل باالهتمامات البحثية لكل منهما.

  أوال: األقسام اللغوية العربية:
اطلعنا على المقررات اللغوية التطبيقية التي تطرحها األقسام اللغوية العربية 

لورقة التي تم اختيارها عينة للبحث، وتأكد لدينا الفرض الرئيس الذي تحاول هذه ا
التأكد من صحته، أال وهو أن مقررات اللسانيات التطبيقية التي تطرحها معظم 
األقسام العربية ما زالت كما وضعت منذ العهود األولى التي عرفت فيها تلك 
المقررات طريقها إلى أروقة العلم العربية، وال يوجد تطوير يذكر عن ذي قبل، ولعل 

  كد بجالء هذه النتيجة.التحليل اإلحصائي الذي أجريناه يؤ
  ثانيا: األقسام اللغوية الغربية:

نما هذا العلم وتطور في األقسام الغربية، وما زال ينمو، وتفرعت عنه كثير 
من التخصصات الفرعية التي توشك أن تكون علوًما مستقلةً، نحو علم اللغة التطبيقي 

  العدلي (الشرعي)، وخالفه.
ت اللغويات التطبيقية في المرحلة الجامعية تطرح بعض األقسام الغربية مقررا

األولى، وبعضها تقدمها في مرحلة الدراسات العليا، فجامعات ادنبرة وهي من 
الجامعات الرائدة في مجال اللغويات التطبيقية، تطرح هذا المقرر في مرحلة 

يات الماجستير، ونجده ينفرد بإجازة مستقلة (شهادة) في جامعة والية بورتالند بالوال
  المتحدة األمريكية.

تختلف الخطة البحثية تبعا التجاه المدرسة (الكلية) واهتماماتها البحثية، فبعض 
األقسام تقدم العديد من المقررات اللغوية التطبيقية، مع التركيز على جانب معين من 
العلوم البينية المتصلة باللغويات، نحو اللغويات النفسية، أو االجتماعية، أو 

  وبية، أو االقتصادية.الحاس
وبعض األقسام يطرح فقط المقررات األساسية في اللغويات التطبيقية، نحو 

  االكتساب اللغوي، وتعلم اللغة الثانية، والترجمة...إلخ.
تهتم األقسام اللغوية الغربية اهتماًما ملحوًظا بالممارسات العملية الميدانية، وتعمل 

عية المعيشة؛ ليتحقق لهم اكتساب اللغة المتعلمة على إشراك الطالب في الحياة الواق
في سياقها االجتماعي، وأنماطها الثقافية السائدة في المجتمع، ومن ضمن تلك 

 13تطبيقات عملية": تصميم مجموعة من الدروس (المساقات التي تؤكد هذا مقرر "
تبار ) لمدة ساعتين وتنفيذها في أماكن تواجد المهاجرين والالجئين، واخ16إلى
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استراتيجيات تدريس اإلنجليزية لهم بوصفها لغة ثانيةً، بالتعاون مع خبراء تدريس 
اإلنجليزية لغة ثانية والزمالء، واإلفادة من التغذية الراجعة من عمليات التدريس من 
الطالب والخبراء والزمالء في الوقت نفسه". وكذلك مقرر "أنشطة اتصالية 

إلى أن ينخرطوا في مجتمع الدراسة، ليتحقق لهم مجتمعية، وفيه: توجيه الطالب 
عمليا اكتشاف الصالت بين اللغة والثقافة في المجتمع، ومشاهدة التنوع اللغوي 
والثقافي من داخل المجموعات البشرية المعنية، ويمكنهم تقديم فقرات فنية، تمثيل، 

  .)42(موسيقى، رقص...وخالفه، ومالحظة رد فعل المحيطين"
توجد  أنه ىينص فرض البحث الرئيس عل التحليل اإلحصائي لنتائج البحث:ثالثا: 

(الجامعات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعتين 
تبعا لمتغير نوع الجامعات العربية) في تقديمها لمقررات علم اللغة التطبيقي -الغربية 
  .)غربية -عربية(الجامعة 

فرض، تم حساب الفروق بين متوسطي رتب درجات وللتحقق من صحة هذا ال
الجامعات العربية والجامعات الغربية في تقديمها لمقررات علم اللغة المجموعتين 

 " )1" كما يتضح ذلك من خالل جدول رقم (ويتني-مانباستخدام اختبار " التطبيقي،
صغر اإلحصاء البارامتري في التحقق من صحة الفرض؛ وذلك ل انويستخدم الباحث

ألقسام " ومستويات الدالة اإلحصائية ويتني-مان) اختبار "1( جدول رقم حجم العينة.
الجامعات الغربية) في تقديمها لمقررات علم -(الجامعات العربية المجموعتين  كليات

  اللغة التطبيقي

تقديم لمقررات 
  علم اللغة التطبيقي

  الجامعات العربية 
  5ن = 

الجامعات الغربية 
المجموعة 
  التجريبية

  5ن = 
  
U  

  
Z 

مستوى 
  الداللة

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

3.5  17.5  7.5  37.5  2.5  -2.39  0.03  
  الدرجة المعيارية. Zوتنى ، -قيمة اختبار مان Uحيث 

) أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 1يتضح من خالل جدول رقم (
الجامعات الغربية) في تقديمها -(الجامعات العربية رتب درجات المجموعتين 

لصالح  )غربية -عربية(الجامعة تبعا لمتغير نوع لمقررات علم اللغة التطبيقي 
اللغة  الجامعات الغربية.مما يعنى تفوق الجامعات الغربية في تقديمها لمقررات علم

) الفروق بين متوسطي رتب درجات أقسام 1التطبيقي. ويوضح رسم بياني رقم (
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الجامعات الغربية) في تقديمها لمقررات علم -(الجامعات العربية المجموعتين كليات 
  اللغة التطبيقي.

  
  

المجموعتين ) الفروق بين متوسطي رتب درجات أقسام كليات 1رسم بياني رقم (
  الجامعات الغربية) في تقديمها لمقررات علم اللغة التطبيقي. -العربية (الجامعات 

  خامسا: خاتمة البحث

  خلص البحث إلى النتائج التالية:
تحتل اللغويات التطبيقية مكانة متميزة في كثير من الجامعات الغربية، ويتزايد 

رسين عليها، االهتمام بها يوما بعد يوم، األمر الذي انعكس إيجابا على إقبال الدا
  واإلفادة من معطياتها في تعليم اإلنجليزية ألبنائها ولغيرهم.

وفي المقابل يقل االهتمام بها في الجامعات العربية_ إال ما ألمحنا إليه في هذه 
الدراسة_ ما انعكس سلبا على عدد الطالب المهتمين بها في العالم العربي، وكذلك 

  العربية وتعلمها. محدودية اإلفادة منها في مجال تعليم
قليلة هي األقسام المهتمة بتدريس مقررات علم التطبيقي في الجامعات العربية، 
وعلى النقيض تماما نجد كثرة األقسام في الجامعات الغربية التي تطرح مقررات 

  متنوعة تخص علم اللغة التطبيقي.
دم مقررا وعلى مستوى الكيف، نجد المقررات المطروحة في بعض األقسام التي تق

أو أكثر لعلم اللغة التطبيقي في الجامعات العربية، نجدها قديمة ما زالت كما تم 
وضعها من قبل الرواد في عهود مضت، بخالف محتوى المقررات اللغوية التطبيقية 
التي نجدها لدى األقسام اللغوية بالجامعات الغربية، حيث التطور والتنوع والتجديد 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

الجامعات الغربيةالجامعات العربية

3.5

7.5
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لمقررات وتطبيقاتها نظريا وعمليا. (طالع التحليل اإلحصائي الدائم المستمر لهذه ا
  لنتائج الدراسة المذكور آنفا).

  سادسا: التوصيات

يوصي الباحثان بضرورة االهتمام بمقررات اللسانيات التطبيقية، وإدراجها ضمن 
  المساقات ذات الصلة التي تخلو منها.

طروحة باألقسام المعنية هنا، وينبغي كذلك إعادة النظر في المقررات اللغوية الم
وعلى وجه التحديد مقررات اللسانيات التطبيقية، ومحاولة هيكلتها من جديد بما 
  يتوافق، أو يواكب وما تم استحداثه وتطويره في األقسام المناظرة بالجامعات الغربية.

 ليس من باب التقليد للغرب، وإنما إفادة واجبة من علوم ينبغي لها أن تكون عونا 
  لتمكين العربية على ألسنة أبنائها وغيرهم، وهللا المستعان والموفق إلى سواء السبيل.
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) تصنيف موقع "الويب ماتريكس" للجامعات العربية:1ملحق رقم (

  
  43) مقررات معهد علم اللغة التطبيقي بجامعة الملك سعود2ملحق رقم (

 :اللغة العربية لغير الناطقين بها) برنامج الدبلوم العالي في تدريس 2(
 المستوى األول 

الوحدات  المقرر  عدد
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 المعتمدة
 2 علم اللغة الحديث 511
  يدرس الطالب في هذا المقرر مدخالً في علم اللغة العام، يتضمن

تعريفاً باللغة واللغويات ومناهج البحث في اللغة، ودراسة 
الدراسات اللغوية عند الختصاص فروع علم اللغة، ومقارنة بين 

 .العرب وعلم اللغة الحديث للغوية عند العرب وعلم اللغة الحديث
 2 النظام الصوتي للغة العربية 512
  ،يدرس الطالب في هذا المقرر مقدمة في علم األصوات العام

 تتضمن جهود العرب في الدراسات الصوتية، وتعريفاً بالفوناتيك
جهاز النطق وتقسيم األصوات من والفونيميك، ويدرس الطالب 

حيث المخرج والصفة، ويدرس دراسة مفصلة األصوات العربية 
من صوامت وصوائت، ويدرس المقاطع والنبر والتنغيم، ويدرس 

 .أيضاً بعض الظواهر الصوتية كالمماثلة والمخالفة
 3 بنية الكلمة ونظم الجملة 513
  ،وأهم قوانين بنائها، يدرس الطالب في هذا المقرر حدود الكلمة

ونماذج للتحليل الصرفي، وأقسام الكالم، وتعريفاً بنظم الجملة، 
والعالقات الرأسية واألفقية وتدريبات على دور هذه العالقات في 

 .النظم، وبعض طرق التحليل الحديثة للجملة وتدريبات عليها
 3 أساليب تدريس اللغة العربية 514
  أساليب تدريس اللغة العربية لغير يدرس الطالب في هذا المقرر

الناطقين بها مع التركيز على ما يلي: أساليب تعليم اللغات األجنبية 
بشكل عام، وأساليب تدريس التراكيب اللغوية، وكيفية معالجة 
المشكالت الصوتية لدى المتعلمين، وأساليب تدريس الكلمات، 

كتابة وأساليب تدريس القراءة بأنواعها، وأساليب تدريس ال
 .بأنواعها المختلفة

 3 الوسائل المعينة في تدريس اللغة العربية 515
  يعطى الطالب في هذا المقرر تعريفاً بالوسائل السمعية والبصرية

المعينة لتعليم اللغة، ويشمل ذلك التعريف بمختبر اللغة وأجهزة 
تسجيل الصوت و وسائل عرض الصور الثابتة والمتحركة، 

واللوحات وأشباهها وأسلوب االستفادة من هذه الوسائل والبطاقات 
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 .في تدريس اللغة
 3 اكتساب اللغة الثانية 516
  ،يدرس الطالب في هذا المقرر ماهية اكتساب اللغة الثانية

والعوامل المؤثرة في هذا االكتساب والفروق بين اكتساب اللغة 
األولى في اللغة األولى واكتساب اللغة الثانية، وتأثيرات اللغة 

 .الثانية والظروف التي تمر بها عملية االكتساب
 1  أساليب تدريس العلوم الشرعية 517
  يتم التركيز في هذا المقرر على دراسة أساليب تدريس كل من

والعقيدة والسيرة، وأمثلة تطبيقية  والفقهالقرآن والحديث والتفسير 
على كل منها، كما يدرس الطالب في هذا المقرر مقدمة مختصرة 

 .عن أهداف تدريس كل علم من هذه العلوم
 المستوى الثاني 

 المقرر  عدد
الوحدات 
 المعتمدة

 3 التربية العملية 518
  ،يدرس الطالب في هذا المقرر طريقة إعداد خطط التدريس

والتدريس المصغر العملي، ومشاهدة عملية التدريس وتقويمها، 
والتدريس الفعلي وتطبيق االختبارات، واستعمال الوسائل المعينة 

 .في الموقف التعليمي
 2 االتجاهات الحديثة في علم اللغة التطبيقي 519
  يدرس الطالب في هذا المقرر التطورات الجديدة في حقل تعليم

بما في ذلك النظريات وأساليب التدريس واستعمال اللغات األجنبية 
 .التقنية الحديثة

 2 التقابل اللغوي وتحليل األخطاء 520
  يدرس الطالب في هذا المقرر سمات التراكيب الصوتية والصرفية

والنحوية للغة العربية، والفروق بين هذه السمات وبعض سمات 
بين التراكيب في لغات الطلبة الدارسين، ومعالجة تمثيل الفروق 

اللغتين العربية واإلنجليزية وغيرها للتنبؤ بنوعية األخطاء التي 
يمكن أن يقع فيها الطالب بسبب االختالفات الموجودة في اللغتين 
وذلك باستعمال األساليب الحديثة في المقارنة والتقابل اللغوي، 
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ويركز الجزء الثاني على تحليل األخطاء وتصنيفها ومعرفة سبب 
 .لوقوع فيهاا

 3 اختبارات اللغة 521
  يدرس الطالب في هذا المقرر مبادئ التقويم بصورة عامة، وأنواع

اختبارات اللغة، إلى جانب أساليب تصميم اختبارات المهارات 
 .اللغوية، وأصوات اللغة وحروفها ومفرداتها وتراكيبها

 2 إعداد مواد تعليم اللغة العربية 522
  هذا المقرر األسس العلمية في إعداد المواد يدرس الطالب في

التعليمية من حيث تحديد األهداف، واختيار المادة اللغوية والثقافية 
وتنظيمها وتقويمها، ووسائل تقديم المادة اللغوية باإلضافة إلى 

 .مناقشة ألساليب تقويم المادة التعليمية
 2 بحوث في علم اللغة التطبيقي 523
  هذا المقرر بتجربة عملية في إعداد البحوث يقوم الطالب في

والمقاالت والتقارير عن موضوعات مختارة في حقل تدريس 
ً ألهميتها وفي ضوء حاجات  العربية كلغة ثانية، وتحدد وفقا
المعلمين، ويمهد لها بتقويم الدراسات والتجارب التي قام بها 

 .المعنيون بتدريس العربية في العالم العربي وخارجه
  

  الهوامش:
                                                      

علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، جاسم علي جاسم، مجلة دراسات،  )1(
  .295م، ص2013، 2، ع40العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية، مج

اللسانيات التطبيقية وتعليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبية، وليد أحمد  )2(
، 3، ع 8العناتي، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، مج 

  .49م، ص2012
(3) The Routledge Handbook of Applied Linguistics, 

ed.James Simpson, Routledge Taylor and Francis Group, 
London and New York,1st edition 2011,p.2. 

علم اللغة التطبيقي، مقررات قسم اللغة العربية بكلية اللغات، جامعة المدينة  )4(
  .51العالمية بماليزيا، نسخة حاسوبية، ص
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(5)The Handbook of Applied Linguistics, editing by: Alan 

davies and Catherine Elder, Blackwell publishing, Oxford ,U.K, 
2004,preface. 

علم اللغة التطبيقي، د/عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  )6(
  .2م، ص1995
  .8السابق، ص )7(

وهي: جامعة الملك سعود، وجامعة القاهرة، وجامعة الملك عبد العزيز، و (8)  
إلمارات العربية المتحدة، وجامعة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة ا

المنصورة، و الجامعة األردنية، وجامعة بغداد، وجامعة بنها، وجامعة اإلسكندرية. 
  ينظر:
  http://www.webometrics.info/en/Arab_world 

هي: جامعة الشارقة، وجامعة تبوك، ثم أضفنا إليها ثالث جامعات عربية أخرى، 
وجامعة المجمعة؛ حيث إنه وجدت بها أقسام طرحت مقررا للسانيات التطبيقية، أو 

  أكثر، غير أنها لم يشملها التصنيف المذكور.
)9( 

راجع:
t.kau.edu.sa/show_subs.aspx?site_id=125&lng=AR&Uhttp://ar

 RL=www.kau.edu.sa 
ar/academic-http://artsfac.mans.edu.eg/sectors-راجع:  )10(
dep-tionproduc-poultry-departments/377  
  راجع: )11(

http://www.kfupm.edu.sa/departments/IAS/SitePages/ar/Cont
 entDetailsPage.aspx?CUSTOMID=26&LinkID=LinkV5 

  راجع: )12(
8http://www.coart.uobaghdad.edu.iq/uploads/others/pdf/%D

AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B2%20%D9%82%D%
8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D
8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%

 D9%8A%D8%A9.pdf 
)13( 
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راجع:

e/en/programs/undergraduate/programhttp://www.chss.uaeu.ac.a
 shtml.21718_ 

http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/arabic-راجع: )14(
 courses-and-programs-academic 

  راجع: )15(
http://arts.ju.edu.jo/ar/arabic/Departments/DeptCourses.aspx?

8%A9DeptName=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D
%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8

 A%D8%A9 
  راجع: )16(

http://www.sharjah.ac.ae/ar/academics/colleges/ahss/depts/ad
 de/Pages/default.aspx/ 

راجع:  )17(
 http://www.arts.alexu.edu.eg/ar/page.aspx?pn=phonetics 

   http://arts.ksu.edu.sa/ar/bsyll راجع: )18(
  ).2انظر الملحق رقم ((19) 

  www.ut.edu.sa/documentsراجع:  )20(
  راجع: )21(

http://faculty.mu.edu.sa/aelbaklish/%D8%AA%D9%88%D8
D9%8A%D9%81%20%D9%85%D9%82%D8%B1%D8B5%%

 B1%D8%A7%D8%AA% 
   http://www.bsu.edu.eg/artsdeptlinks.aspx?LID=761 راجع: )22(
ar/academic-http://artsfac.mans.edu.eg/sectors-راجع:  )23(
dep-production-poultry-departments/377  
http://www.fart.bu.edu.eg/fart/index.php/arabic-راجع:  )24(

academic-programs-and-courses 
)25( 

 http://www.arts.alexu.edu.eg/ar/page.aspx?pn=phoneticsراجع:
    http://www.azhar.edu.eg/bfac/Foal/linguistics.htmراجع:  )26(
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)27( 

  http://www.aun.edu.eg/faculty_arts/arabic/Courses.phpراجع:
)28( 
ينظر:

http://arts.asu.edu.eg/article.php?action=show&id=5201#.VQ1R
bNKsVc0   

)29( 
راجع:

inks/camps/qena/art/arabiccorse.hhttp://www.svu.edu.eg/arabic/l
 tml 

 راجع: )30(
http://www.fayoum.edu.eg/arts/Arabic/EducationalListYear1.as

 px 
  راجع: )31(

http://art.kfs.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/UnderGradua
 teAcademicPrograms/AcademicProgram249/Pages/default.aspx 

  راجع: )32(
http://art.sohaguniv.edu.eg/Arabic/AcademicPrograms/Under
GraduateAcademicPrograms/AcademicProgram52/Pages/default

 aspx. 
http://arts.psu.edu.eg/2015-02-02-00-07-35/2015-راجع: )33(

 html.31-16-00-02-02 
 /763Ar/?page_id=-Artshttp://www.helwan.edu.egراجع:  )34(
 http://darelom.cu.edu.eg/almloga.htmراجع:  )35(

اكتفينا بخمس جامعات غربية فقط نظرا لكثرة الكليات واألقسام المعنية  (36)
بمقررات علم التطبيقي من ناحية، ومن ناحية أخرى كثافة المقررات اللغوية 

 التطبيقية بهذه الجامعات.
ينظر:   )37(

http://www.linguisticsociety.org/programs?title=Applied+lingui
 stics 
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 Brockيدرس علم اللغة التطبيقي ضمن الدراسات االجتماعية في بعض الجامعات الغربية؛ حيث ذكر موقع جامعة  )38(

  :، طالع موقعهم2014الكندية أنه أدرج ضمن مقررات كلية العلوم االجتماعية بدءا من أول يوليو
-and-sciences/departments-http://brocku.ca/social

 linguistics-centres/applied  

  ينظر:  )39(
-http://www.coe.fsu.edu/Current

-Education-Teacher-of-artments/SchoolStudents/Dep
-Teaching-in-Science-of-Students/Master-STE/Current
-Foreign-and-Multicultural/ESOL-MOST/Multilingual
 Education-Language  

linguistics/for-http://www.bu.edu/applied-ينظر:  )40(
 program-a-students/m-prospective  

http://www.registrar.fas.harvard.edu/courses-ينظر:  )41(
instruction/linguistics-exams/courses  

) انظر عرضنا لمقررات قسم اللغويات التطبيقية، بكلية اآلداب والعلوم 15(
  بجامعة والية بورتالند في موضعه من هذا البحث.

 يطرح القسم برنامجا للماجستير في اللسانيات التطبيقية أيضا.43
  مراجع البحث:

بشر، كمال محمد، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .1
  م.1997القاهرة، 

جاسم، علي جاسم، علم اللغة التطبيقي في التراث العربي، مجلة دراسات،  .2
  م.2013، 2، ع40العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الجامعة األردنية، مج

التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، الراجحي، عبده، علم اللغة  .3
  م.1995

علم اللغة التطبيقي، مقررات قسم اللغة العربية بكلية اللغات، جامعة المدينة  .4
  العالمية بماليزيا، نسخة حاسوبية.

العناتي، وليد أحمد، اللسانيات التطبيقية وتعليم الكتابة واإلنشاء باللغة األجنبية،  .5
  م.2012، 3، ع8اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، مج  المجلة األردنية في

  
6. The Routledge Handbook of Applied Linguistics, ed.James 
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Simpson, Routledge Taylor and Francis Group, London 

.edition 2011 stand New York,1 
7. The Handbook of Applied Linguistics, editing by: Alan 

davies and Catherine Elder, Blackwell publishing, Oxford 
,U.K, 2004. 

8. http://www.registrar.fas.harvard.edu/courses-
exams/courses-instruction/linguistics  

9. http://www.iu.qs.com/arab-region-rankings/ 
10. http://www.coe.fsu.edu/Current-

Students/Departments/ 
11. http://brocku.ca/social-sciences/departments-and-

centres/applied-linguistics 
12. http://arts.ju.edu.jo/ar/arabic/Lists/Courses/Disp_Cour

se.aspx?ID=43&de 
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 )واتساب(نيجيريا:   فية العربياللغة   تعليم  في االجتماعي التّواصل وسائل دور
 نموذجا
  إعداد

  بوالجوكو عبد الوهاب أفولبي
  ة الدرسات العليايكل

  مليتي -جامعة والية كوارا 

 روبيةوقسم اللغويات, واللغات اإلفريقية واأل
08064555012 

bolawatej4real2014@gmail.com  

  الملّخص
درست هذه المقالة دور إحدى وسائل التواصل االجتماعي (واتساب) الذي هو ثمر من ثمار 

، وأصبح من الوسائل التي ال التّطورات التّكنولوجية الّتي أثرت آثارا إيجابية في تقدم العالم اليوم
يمكن االستغناء عنها؛ لما يملكه من قدرات فنية ووسائط تقنية عدة جعلت العالم قرية مصغرة 
مترابطة بشكل سريع. وعلى الرغم من أن الغرض األساس من إنشاء هذه الوسائل هو التواصل 

فاصل الحياة اليومية االجتماعي بين األفراد، إالّ أنه تعدى ذلك إلى التفاعل في مختلف م
كاألنشطة الثقافية، واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية. ولما كان التعليم من المجاالت التي 
تأثرت بهذا التطور التكنولوجي الجديد جاءت هذه المقالة إللقاء الضوء على دور وسائل 

، وإمكانية توظيفها، التواصل االجتماعي (واتساب) في تحسين واقع التعليم العربي في نيجيريا
والوقوف على آثاره اإليجابية والسلبية، لشعور الباحث بقصور بعض الطالب في استخدام تلك 
الوسيلة (واتساب) لتطوير دراساتهم العربية. وتوصل البحث على أّن مهارة الطالب واألساتذة 

لعربية في العالم، في التكنولوجيا الحديثة بأنواعها لها آثار إيجابية في تطوير الدراسات ا
وخاصة في مجتمع غير اللسان والعرق، وأن هذه المجموعة لو وظفت حسب المرام لوسعت 
أفق التدريس خارج القاعة الدراسية، والحلقات التعليمية الشكلية، فيتعلم الطالب في كل مكان 

لدراسات وحين. ولتحقيق هذه األمنية المنشودة يتبع هذا البحث المنهج الوصفي حيث تنبني ا
  على أربعة محاور باستثناء المقدمة ونتائج البحث والتوصيات، والخاتمة وهي:

 مفهوم وسائل التواصل االجتماعي وأنواعها

 نبذة عن نشاتها وتطّورها 

 دورها في التّعليم 

   توظيف مجموعة واتساب في التعليم العربي في نيجيريا.

  أوال:  مقدمة
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أصبحت الثورة التكنولوجية في مختلف فروع المعرفة البشرية سمة متّمزية من 
سمات القرن الحادي والعشرين فضالً عن وسائل التواصل االجتماعي التي هي ثمر 
من ثمار تلك التطورات التكنولوجية التي اغترقت حياة العالم اليومية، وأصبحت من 

ما تملكه من قدرات فنية ووسائط تقنية عدة الوسائل التي ال يمكن االستغناء عنها؛ ل
مّما جعل العالم قرية كونية مصغرة مترابطة بشكل سريع. وعلى الرغم من أن 
الغرض األساس من إنشاء هذه الوسائل هو التواصل االجتماعي بين األفراد، إالّ أنه 
تعدى ذلك إلى التفاعل في مختلف مفاصل الحياة اليومية كاألنشطة الثقافية، 

  واالجتماعية، والسياسية، واالقتصادية. 

ولكون التعليم من المجاالت التي شهدت قدراً كبيراً من تأثيرات تلك التطورات 
التكنولوجية تبحث هذه المقالة عن دور إحدى تلك الوسائل التواصلية االجتماعية 

وإمكانية (واتساب)، وما يمكن أن يقدّمه من تحسين واقع التّعليم العربي في نيجيريا، 
توظيفها في ذلك المجال فضال عن آثارها اإليجابية والسلبية فيه، بهدف تطوير عجلة 

  الدراسات العربية في ديار نيجيريا.

 ثانيا: مفهوم وسائل التّواصل االجتماعي 

تطلق وسائل التّواصل االجتماعي على برامج اإلنترنت التي تتيح لمستخدميها فرصة 
والتحاور وتمّكنهم من االبتداع، والتّنقيح، وتبادل اآلراء، إضافة إلى بعض  البحث

) إلى هذه المعلومات بأنّها تنّسق Selwynالنكتت المرئية وغير المرئية. ويضيف (
وتقترح كذلك على المستخدمين بعض المواد والمكنونات العلمية الموجودة
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لى شبكة االنترنت، والتي . وهذه الوسائل في عبارة أخرى، هي المواقع ع1
تتيح التّواصل كذلك بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب 
مجموعات اهتمام أو موقع انتماء البلد، أو الجامعة، أو المدرسة، أو الّشركة أو 
غيرها، وكّل هذا يتّم عبر خدمات التّواصل المباشر كإرسال الّرسائل، أو 

صية لآلخرين، ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي االطالع على الملفات الّشخ
. وتعني وسائل 2يتيحونها للعرض حتى بعض الخدمات األخرى التي تقدّمها

التّواصل االجتماعي مجموعة الخدمات الّصادرة عن الّشبكة العنكبوتية والتي 
تؤطد العالقة بين الناس للتّخاطب، والمشاركة، والتّعاون، والمشاورة، وتبادل 

فكار والمعلومات في حالة سبكية اجتماعية رغم اختالف ألسنتهم وألوانهم. األ
وهذه الخدمات االنترنية كثيًرا ما تتعلّق بوسيلة التّواصل االجتماعي المصطلح 

)، ووكس Wob log" التي تتنّوع إلى ويب لوغ (Web 2.0عليها بــــ"
)Wikis) وتأثير الكتاب االجتماعي ،(Social book Marking وموقع ،(

)، وخدمات تجديد الحالة Social Network Sitesالشبكة االجتماعي (
)Status Update Services(3 .  

" رغم أنّها Web 2.0تصنّف مواقع التّواصل االجتماعي ضمن تطبيقات "
)، يعني التحول في نشر محتويات 1ألّن ويب ( "Web 1.0نشأت قبل "

تعتمد على التّحديث من صاحب الموقع إلى المواقع من الطريقة التّقليدية التي 
طريقة التعديل المفتوح لمحتويات الموقع من قبل زوار الموقع، وهذا واضح 
في مواقع التّواصل االجتماعي، لكونها في الدرجة األولى تعتمد على مستعملها 

. فلذا يرى أحمد كاظم حنتوش بأن أولى 4في تشغيلها وتغذية محتوياتها"
" Web 2.0تبار مواقع التّواصل االجتماعي من أهّم تطبيقات "األسباب في اع

لما تقدّمه من الدعم، والتّفاعل، والتّعارف، والّصداقة، والمراسلة، والمحادثة 
. ويؤكد ذلك إمكانية تعليق المستخدم 5بين األفراد عبر التّواصل االجتماعي

التغيير فيه. فبهذا على المادة المكتوبة والمرئية، وإضافة المحتوى والتعديل و
تبرز أهمية هذه التقنية، إذ أنّها سمحت بتكوين الجماعات، وخّطت الحواجز 
والحدود، وكذلك ساعدت على اكتساب الخبرات وتنمية المسؤولية في الذات. 
وقد غدت هذه الوسائل أحد األنواع الفعالة في طرق التّعليم والتّدريس فيما بعد، 

  .6ع المعلّم بشكل كامل في العملية التعليميةحتى إنّها تقع أحياناً موق

  ثالثا:  أنواع وسائل التّواصل االجتماعي 
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تتعدّد وسائل التّواصل االجتماعي أكثر من سعبين، لكن أشهرها طرة العالم 
، (Facebook)حوالي عشرة وفي مقدّمتها فيسبوك 

، (Twitter)، وتويتر(Instagram)، وإنستغرام (WhatsApp)وواتساب
، إال أن أكثر استعماالً منها هو فيسبوك (2go)وتغو(Youtube) وتوب وي

الذي يعتبر أكثر وأسرع انتساًرا في عالم التكنولوجيا المعاصرة حيث يبلغ عدد 
مستخدميها بلياًرا. ويضاف إلى ذلك عدة تطبيقاتها االنترنتية المعدّة للبيع 

م حين 2014عشرة والشراء، فما زال على الرواج حتى سنة ألفين وأربع 
هاجرها عدة ماليين من مستخدميها نتيجة سرقة معلوماتهم الشخصية من قبل 
شخصيات مجهولة، وقد أحدثْت هذه الحادثة عدم اطمئنان المستخدمين بهذه 
الوسيلة التواصلية. وهذا ما ساعد على رواج سرعة انتشار وسيلة واتساب 

)WhatsApp حتى بلغوا حوالي بلياًرا ) وكثرة مستخدميها في ربوع العالم
. وال يوجد من تلك الوسائل التّواصلية ما ينافسه 7بالمنافسة مع فيسبوك نفسها

) الذي يذكر في الدرجة Tencent Q Qكثرة واستعماالً إالّ تنسيت قِوقِو (
الثالثة كثرة وانتشاًرا بعد واتساب، وأن مستخدميها حوالي ثمانمائة وثالثة 

) الذي يبلغ Wechat، وبعده ويشاِت (850,00000وخمسين مليونًا
  ، وهكذا.697,00000مستخدميها ستمائة وسبعة وتسعين مليونًا

  رابعا: نبذة عن نشأة وسائل التّواصل االجتماعي وتطّورها

ظهرت البذور األولى لنشأة وسائل التّواصل االجتماعي في أواخر التسعينيات 
دية والحكومية المحاولة على حيث ُعرفِت االنترنيت وبدأت المؤسسات الفر

الحصول على الكمبوتر إلمكانية إجراءات المراسالت والمخاطبات، ولم تزل 
حركة النّشأة تتأنّى حتى العقدين: الثّمانينيات والتّسعينيات حيث بدأ أفراد 
المجتمع يملكون الكمبوتر، والذي مّهد الطريق لظهور وسائل التّواصل 

) في التّسعينيات كان لها دور فعّال Blogging(االجتماعي و"يذكر أن ظهور 
في نشأة تلك الوسائل التواصلية االجتماعية. فأول وسيلتين تواصليتين 

) هما سيزدغري Keith Terrellاجتماعيتين حينذاك كما يرى كيت تيريل (
)Six degree) وفيرندستر (Friendster(8  المندرستين اليوم مهما أسهمتا

  من األدوار اإليجابية البدائية لما يسمى اليوم بوسائل التّواصل االجتماعي.

وقد توالت عدة وسائل تواصلية اجتماعية أخرى بعد كثرة التّجديدات في كلتي 
) المنشأة Linkedinسيزدغري وفيرندستر عبر الّسنوات، كــــــ" لندلن" (

) المنشأة في أغسطس عام My Spaceميسبيس (م ووسيلة 2012عام 
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) في Facebookم. وما زالت الحال على ذلك حتى وجدت فيسبوك (2003
م وغدت تتفعّل بين طالب الجامعات والمعاهد والمراكز 2004أبريل عام 

. وفي السنة نفسها 9م2006العلمية بالتدريج حتى اشتهرت بين العوام عام 
م، وِسناب 2010) عام Instagramانستغرام ()، ثم Twitterأنشأت تويتر (

  م.2011) في سبتنمبر عام Snap Chatشاِت (

إالّ أن المعتبر عند معظم الباحثين في مقاالتهم أنهم يقسمون هذه النّشأة 
  وتطّورها إلى مرحتلين اثنين هما:

المرحلة البدائية: بدأت وسائل التواصل االجتماعي بالّظهور في أواخر 
) عام ClassMate.comمن القرن العشرين حيث ظهر موقع ( التّسعينيات

م، وكان الغرض منه ربط زمالء الدراسة بعضهم ببعض، ثم موقع 1995
)SixDegrees.com م، والذي ركز على الّروابط المباشرة بين 1997) عام

األشخاص. وقد ظهرت في تلك الوسائل الملفات الشخصية للمستخدمين، 
الخاصة لمجموعة من األصدقاء، ثم ظهرت بعد ذلك  وخدمة إرسال الّرسائل

مجموعة من وسائل التّواصل االجتماعي التي لم تستطع أن تحقّق نجاًحا كبيًرا 
 . 10م2004-م1999خالل الّسنوات 

مرحلة التّطور والنّمو: في هذه المرحلة توجد مجموعة تطبيقات الويب 
غيرها) والتي اهتمت (مدونات، ومواقع المشاركة، والوسائط المتعدّدة و

بتطوير التّجمعات االفتراضية مركزة على درجة كبيرة من التّفاعل واالندماج 
والتّعاون. ولقد ارتبطت هذه المرحلة بشكل أساسي لتطور خدمات شبكة 
االنترنيت، وكانت مرحلة اكتمال الوسائل االجتماعية. ويمكن تأريخ هذه 

شهور بموقع ماي سبيس المرحلة بانطالقة الموقع األميريكي الم
)Myspace ثم فيسبوك. وقد شهدت هذه المرحلة أنواعاً من تطور المواقع ،(

االجتماعية اإلقبال المتزايد من قبل المستعملين للمواقع العالمية، ويتناسب ذلك 
) الذي حقق Friendsterم، حيث ظهر موقع فرندستر (2002مع بداية عام 

 نجاًحا كبير األفق.

) منصبّة للتدوين، Skyrockفسه ظهر في فرنسا موقع سكيروك (وفي العام ن
. كان موقع ماي 11م2007ثم تحّول بشكل كامل إلى شبكة اجتماعية عام 

م يعتبر من أوائل المواقع 2005سيايس األميريكي الذي ظهر في بداية 
والوسائل االجتماعية وأكبرها على مستوى العالم، ومعه منافسه الشهير 

)، والذي قد بدأ في االنتشار المتوازي مع "ماي سبيس" Facebookفيسبوك (
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م بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين، مما أدّى إلى 2007حتى قام فيسبوك عام 
زيادة إعداد مستعملي "فيسبوك" بشكل كبير، وعلى مستوى العالم، وأخيًرا 

) Twitterم، ثم ظهرت (2008نجد بالتّوفق على منافسه (ماي سبيس) عام 
) لتستمر ظاهرة مواقع الوسائل االجتماعية في التطور Youtubeو(

. وقد أصبحت هذه الوسائل التواصلية االجتماعية محل الدّراسة 12والتنوع
لكثير من الدّراسين في مجال المجتمعات، والباحثين في عدد من المواضع من 

 . 13الخصوصة، والهوية ورأس مال المجتمعات، واستعماالت المراهقين

  خامسا: دور وسائل التّواصل االجتماعي في التّعليم

تجاوزت وسائل التّواصل االجتماعي مساحة التعرف على األصدقاء واألحباب 
ومعرفة ما يجري من األحداث العالمية إلى كونها أداة تعليمية فعّالة ذات 
 مغزى رائع إذا تّم توظيفها بفعالية، فضالً عن كونها مصدر المعلومات. ويؤكد
ذلك ما أثبتته البحوث عدد مستخدمي تلك الوسائل؛ كفيسبوك، وتويتر وغوغو 

) في األلفينيات حيث كان عدد الطالب المستخدمين Google Plusبوالس (
-م2009، وزاد على ذلك في 61%م 2008/2009فيسبوك في العام الدراسي 

- م2011، ولم تنحّط درجتها ورواجها في العام الدّراسي 21م بـــ"2011%
 ) ما قامتSynmala Devi، ويذكر سيماالديف (98م حتى بلغت 2011%

به معظم المعاهد التعليمية من ترحيب بعض هذه الوسائل لنشر اإلعالنات 
) Microbloggingوالمعلومات بين الطالب واألساتذة كوسيلة ميكروبلوغن (

م 2010-م2009م، ثم تطّور في العام 2009-2008في  0التي بدأت بــــ%
، 14م2011في  84، فما زال على التأثير والتطور حتى بلغت %59إلى %

) التي فازت بتطور Message boardsوكذلك أختها "ميسيج بودس" (
عبر الّسنوات  36، و%38، و%36االستعمال السريع المتعاقب بنسبات %

  على حد سواء. 15م2011-2010م، ثم 2010-م2009م، و2008-2009

سبق أنه يمكن لألساتذة استعمال تلك الوسائل االجتماعية ويفهم من خالل ما 
من أجل تحسين التواصل، ومشاركة الطالب في أنشطة فعّالة تختلف عن 
أساليب التدريس التقليدية، ويمكن أن يقال كذلك أن هناك أفكارا كثيرة يمكن أن 

نظار يستفيد منها المعلم لزيادة فعالية العملية التعليمية، فضال عن توجيه أ
الطالب من أجل استعمال تلك الوسائل التواصلية في مجاالت تعود عليهم 

  ما يلي بتصرف يسير: 16بالفائدة. وهذه األفكار كما يراها أحمد كاظم
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مراجعة الكتب واألبحاث بشكل تعاوني: يمكن للطالب واألساتذة مراجعة 
لتخصص  األبحاث معًا من خالل إرسالها للطالب المنتمين إلى شعبة واحدة

 واحٍد رغبة االطالع عليها، وكذلك األساتذة.

متابعة المستجدات في التخصص نفسه: حيث يمكن لألستاذ أن يكلّف طالبه 
البحث عن المستجدات في مجال المادة العملية التي يدّرسها، وبهذا يحافظ على 

 صلة الطلبة بالمعلومات الجديدة في ذلك التّخصص.

األستاذ هذه االستطالعات أداة تعليمية فاعلة استطالعات الرأي: يستعمل 
 لزيادة التّواصل بين الطالب في الموقع.

األلعاب االتعليمية: قد يستفاد منها في تحسين مهارات القراءة وخاصة اللغة 
العربية المعتبرة لغة ثانية لدى المتعلمين في نيجيريا، بحيث ستزيد هذه 

 العربية لدى الطالب.األلعاب من مخزونات المصطلحات باللغة 

إيجاد مصادر خاصة بالطالب: وخصيًصا دارسي العربية كلغة أجنبية 
فيساعدهم ذلك أكثر في مجال الترجمة والصحافة حيث يكون بإمكانهم التطبيق 
العملي من خالل استعمال تحديثات وسائل التواصل االجتماعي لمتابعة 

 الجامعات، وغيرها.األخبار العاجلة السياسية، والرياضية، وأخبار 

استعمال الوسائط المتعدّدة: يمكن لألستاذ استعمال الفيديو أو الصور وإرسالها 
 لطالبه لتسهل عليهم عملية التعلّم.

تعليم اللغة العربية: يمكن للطالب الذين يدرسون العربية في بيئات عربية 
 مصطنعة التواصل مع آخرين ناطقين أصليّين باللغة العربية من خالل

 المجموعات إما فيسبوك أو واتساب عبر وسائل التّواصل االجتماعي.

فقد برزت من خالل ما سبق أهمية وسائل التّواصل االجتماعي ودورها 
اإليجابي في تقريب العالم ومساهمتها في إحياء الروابط بين الناس، وتكوين 

اإلنساني، إالّ  المجتمعات اإللكترونية لتبادل األفكار واآلراء والذي نفع المجتمع
أن هناك بعض تأثيرات سلبية رّحبْت تضارب آراء العديد من الباحثين 

، ويُتَنَبَّهُ لهذه السلبيات 17االجتماعيّين واألطبّاء في مجال علم النّفس والطب
  من ناحيتين اثنتين:

ناحية الّصحة: أنتجت بعض البحوث الطبية والنفسية بعض التأثيرات السلبية 
مان على وسائل التّواصل االجتماعية والتي تضّر صّحة تنتج من اإلد

مستخدميها، وال سيّما تلك العوارض النفسية كاالنعزال في غرفة واحدة أمام 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 

48 
 

الشاشة لمدّة طويلة وإن كانت صغيرة، إال أنّها تضع العالم بأكمله بين يدي 
 المستخدم بسهولة كبيرة وبصورة سريعة يصل بها إلى حيث يشاء.

طالب: وبالرغم من استعمال تلك وسائل التّواصل االجتماعي وسيلة ناحية ال
تعليمية مساعدة للتعليم العادي، إالّ أنّه قد ينتج من ذلك بعض تأثيرات سلبية 
ضدّ المراجعة والممارسة التعليمية لدى طالب العلم. وهذه السلبيات تأتي 

 بصور منها:

سائل للترفيه الذي يؤدي أحيانًا تضييع األوقات: هذا يتّم عند استعمال تلك الو
 إلى ضياع أوقات الطالب ونسيان الواجبات الدراسية المكلفة.

قلة استخدام التواصل االجتماعي ألغراض تعليمية: كثيرا ما يغلب استعمال 
تلك الوسائل التواصلية ألغراض التسلية، والترفيه، والتواصل مع األهل 

وظيفها في مختلف الميادين األخرى واألصدقاء، وهذا الذي أدّى إلى قلة ت
 كالتعليم، والبحث، والتجارة اإللكترونية.

عرض الفساد: كثيرا ما تدعو المفسدون عبر تلك الوسائل إلى الّرذيلة، ونبذ 
 األخالق والقيم الدينية.

اإلدمان على وسائل التّواصل االجتماعي: يؤدي استعمال تلك الوسائل لوقت 
فيدعو ذلك إلى استهالك األفكار الطبيعية، والمخالفة  طويل إلى اإلدمان عليها

لألخالق والقانون، إذ أن حرية التعبير المفتوح يدفع الطالب إلى قضاء ساعات 
متعدّدة يوميا في استعمال تلك الوسائل، فهو بذلك يستبدل القراءة والمراجعة 

  بمواقع الترفيه واألقالم عبر تلك الوسائل.

  واتساب في التعليم العربي في نيجيرياسادسا: توظيف مجموعة 

) من أكثر وسائل التواصل االجتماعي WhatsAppتعتبر مجموعة واتساب (
التي تّم استعمالها في العالم حالياً؛ لما لها من مميزات وانتشار، وتفاعل، إذ 
كانت تستعمل للتعبير الحّر عّما يجده اإلنسان ويشعر به من األفكار، ويريد أن 

  خرين في تلك األفكار نفسها، أو يشّجعهم فيها.يشارك اآل

ولذا كان من الضروري للمؤّسسات التعليمية العربية النيجيرية بعدة مراحلها 
أن تتفاعل مع واقع العالم الذي تعيش فيه، وتــتّسم كذلك بتفاعالت اجتماعية 
متعدّدة المستويات، ويلزم عليها تنبيه أساتذتها طالبها وتشجيعهم على 

شتراك في هذا النّشاط الثقافي االجتماعي رغبة ملكة مهارة الشبكة اال
العنكبوتية لتطوير واقع التعليم العربي في نيجيريا، فضالً عن تغيير نظرتهم 
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للتعليم، ونظرتهم إلى أنفسهم وحياتهم االجتماعية، فبذلك تعمل تلك وسائل 
اركة من كل التّواصل االجتماعي على إضافة الجانب االجتماعي، والمش

األطراف في منظومة التعليم ألعضاء هيئة التّدريس والطالب، وعدم 
  االقتصار على التركيز على تقديم المقرر للطالب فحسب.

فاستعمال هذه المجموعة يزيد فرص التواصل واالتصال خارج نطاق 
المؤسسات التعليمية، ويكسر كذلك حاجز الوقت، ويقضي على كثير من 

هذه المؤسسات، كما يمكن التواصل الفردي أو الجماعي مع الرسميات داخل 
األستاذ لمعالجة بعض المشكالت المتعلقة بالدراسة، بناًءا على ما يراه بعضهم 
بـــ"أن مثل هذا التواصل يكسب الطالب مهارات أخرى كالتواصل، 
واالتصال، والمناقشة، وإبداء الرأي، وهي مساحة ضيقة جدا داخل أسوار 

ت التعليم في ظل اإلعداد المتـزايد للطالب وكثرة المواد، مع وجود مؤّسسا
، إذ إن عملية التعليم 18األنظمة والمساحات الضيقة للمناقشات والتداوالت"

ليست مجرد نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلّم بطرق المراسلة التقليدية، بل 
  أيضاً كيفية تلقي المتعلم لهذه المعلومات.

ى ذلك، فلو تّم استغالل الجّو االجتماعي لمجموعة واتساب للتعليم إضافة إل
العربي في بيئة عربية مصطنعة مثل نيجيريا لجذب الطالب إلى الفضاء 
التعليمي، لكان ذلك أفضل بكثير من االنغماس في الجوانب السلبية فيها، كأن 

  ة. تفتح مجموعة المنتديات، والمساعدة في الواجبات الدراسية المكلف

كما تسمح واتساب، وغيرها من هذه الوسائل، التواصل المباشر بين إدارة 
المؤسسة التعليمية ووالة أمور الطلبة لمعرفة تقدّم أبنائهم الدراسي. إضافة إلى 
قد ما يستفيد من الطالب من المفردات العربية الجديدة من خالل البحوث 

عن فيسبوك في أمور تؤكد المنشورة في المجموعة. وتمتاز مجموعة الوتساب 
  فعاليتها في حقل التعليم وخاصة التعليم العربي، منها:

 عدم وجود الرقم السري في استخدام الوتساب على عكس الفيسبوك.

المناقشات في مجموعة واتساب أيسر من فيسبوك، ألن المستخدم يستطيع 
الرسائل قد ال المراسلة والمناقشة حتى إن كانت الشبكة رديئة، إالّ أن تلك 

 تصل إال بعد أن تحّسنت االنترنيت.

عدم إمكانية انتحال شخصيات المستخدمين والتكلم على ألسنتهم كما عليه 
 الحال في فيسبوك، فهذا تحقيق لكتمان السر والذاتية.
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عدم إمكانية مشاركة أحد إالّ إن كانت أرقام هاتفه عند المستخدم األول ورضَي 
عة، ومع ذلك ال يمكنه نقل صداقـته إلى أهله وأصدقائه أن يُشاركه في المجمو

عبر صداقته معهم، والذي يخالف تماًما نظام فيسبوك الذي يمكن فيه كل هذا، 
 فبذلك تنتحل الشخصيات.

  سابعًا: نتائج البحث

  تتكون نتائج هذا البحث مما يلى:

آثار إيجابية أن مهارة الطالب واألساتذة في التكنولوجيا الحديثة بأنواعها لها 
في تطوير الدراسات العربية في العالم, وخاصة في مجتمع غير عربي اللسان 

 والعرق.

أن مجموعة واتساب أيسر وأقّل ما ال يستغني عنها طالب العلم أو األستاذ من 
ضمن وسائل التواصل اإلجتماعي لما يجعل البرامج اليسيرة الخاصة لــــــ 

صيد المتفاوتة الدرجة بين مائة وخمسين نيراً "واتساب" والتي تتطلب قلة الر
)N150) أو ثالثمائة نير ،(N300 أو ما يزيد على ذلك، بناء على منظمة ،(

 الشبكة التي يختارها المستخدم.

أن هذه المجموعة لو وظفت حسب المرام لوسعت أفق التدريس خارج القاعة 
 في كل مكان وحين. الدراسية، والحلقات التعليمية الشكلية، فيتعلم الطالب

وأن استخدم مجموعة واساب تسنح الفرصة للطالب للسؤال واالستفسار عند 
  أستاذه عما يغيب عنه، أو يشكل عليه من الدراسات أثناء مراجعته الفردية.            

  االقتراحات والتوصيات

  يقترح الباحث بعد الدراسة ويوصي ببعض أمور هي:

لعربية عبر مراحلها التعليمية أن يملك يرجى من كل طالب المؤسسات ا
 الجوالة التي يستطيع بها أن يتّصل بالشبكة العنكبوتية مهما كانت الظروف.

ضرورة اإللمام بثقافة التكنولوجيا المعاصرة إلمكانية االتّصال بالعالم 
 واالستفادة بنفثات األقالم العربية العالمية (الكتابات العربية العالمية).

ال مادة علم الكمبوتر في مناهج الدّراسات العربية واإلسالمية في ضرورة إدخ
 المراحل اإلعدادية والثانوية على حدّ السواء.
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عقد سيمنارات وورشات عمل لتعبئة مجموعات من المدارس العربية 
واإلسالمية حول أهمية التكنولوجيا لعجلة تأثير وسائل التواصل االجتماعي في 

 سالمية.دراساتها العربية واإل

حّث جميع أعضاء الهيئات التدريسية على استخدام وسائل التواصل 
 االجتماعي وخاصة واتساب للتّواصل العلمي مع طالبهم في المجموعة.

دراسة المشكالت والتحديات التي تواجه العملية التعليمية عبر استخدام وسائل 
 التواصل االجتماعي.

مدى تأثير استعمال تلك الوسائل  إجراء اإلحصائيات حينًا بعد حيٍن حول
 التواصلية في تطوير عملية التعليم العربي وتنمية المسؤوليات االجتماعية.
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  الخاتمة

درست هذه المقالة دور وسائل التواصل االجتماعي وأهميتها وبالتخصيص 
مجموعة واتساب في حياة دارسي العربية في نيجيريا عبر المراحل التعليمية 

وية، مثل اتاحة الفرصة للمشاركة في النشاط الثقافي االجتماعي، وخاصة الثان
وتوسيع نطاق التعلم مع زمالئهم خارج بيئتهم التعلمية، تطويرا للخبرة وعدم 
التركيز على المقررات المدرسية. وقد استطاع الباحث أن يشرح ضرورة 

بية توظيف تلك الوسائل التواصلية في التعليم العربي في المؤسسات العر
النيجيرية رغبة جذب طالبها إلى الفضاء التعليمي الواسع األفق، وتدربا على 

  المهارات التعلمية إذ كان التعبير أداة فعالة في تعلم اللغة.

ولم تقّل المقالة جهدا عن اإلشارة إلى بعض األفكار التي تفيد الدراسين عبر 
أكثر في مجموعة وسائل التواصل االجتماعي كذلك، والتي يمكن انتشارها 

واتساب، كاستطالع الرأي، وإيجاد مصادر خاصة، واأللعاب التعليمية، 
وإمكانية الحصول على جهاز صوتي أو مرئي لتعليم اللغة العربية وغيرها. ثم 
قدم الباحث بعض االقتراحات والتوصيات التي يراها إنجازا لفعالية نتيجة 

ئل التواصلية وأنواعها، البحث، وذلك بعد الخوض في مفهوم تلك الوسا
  . وااللتفات إلى مالمح تاريخية لنشأتها، وتطورها على حد السواء
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  الملخص

هذه المقالة بعنوان "التوكيد اللفظي في القرآن الكريم: دراسة نحوية إن 
تحليلية"، وقد تناولت التوكيد اللفظي في اللغة العربية، والغرض من التوكيد 
اللفظي، وما يؤكد توكيدًا لفظيًا. فالتوكيد اللفظي من الموضوعات التي تلتبس 

الباحثان تحليله تحليال  على بعض الدارسين وخاصة في القرآن الكريم، فأراد
  نحويا ليسهل فهمه لهم، ويستعين الباحثان بمنهجين في دراستهما:

المنهج االستقرائي: وذلك بأن يتتبع الباحثان القرآن الكريم ويُخِرَجا ما فيه  -1
  من التوكيد اللفظي.

المنهج التحليلي: حيث يركز الباحثان على مواضع التوكيد اللفظي في  -2
ريم، فيُعِربان الجمل التي َوَردَ فيها. وفي الدراسة التطبيقية للتوكيد القرآن الك

اللفظي في القرآن الكريم أدركا أن التوكيد اللفظي ورد فيما ال يقل عن ستة 
عشر موضعا في القرآن الكريم، حيث ورد التوكيد اللفظي بتكرار الجملة 

توكيد اللفظي خمس مرات، والتوكيد اللفظي بضمير منفصل سبع مرات، وال
 بتكرار المبتدإ بعينه مرتين، والتوكيد اللفظي بتكرار الكلمة مرة واحدة.

ABSTRACT 
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This paper titled " Al-Taukidu Al-Lafzi fi Al-Qur'ani Al-kareem: Dirasatun 
Tahliliyyatun" comprises the concept of Al-Taukeed "Affirmation" in 
Arabic Language, the purpose of verbal affirmation and the application 
methods of it. The verbal affirmation is one of the topics that confuse some 
of learners especially into the Glorious Qur'an, as a result of this, the two 
researchers want to make this grammatical analytical  study in order to  
make it easy for understanding, in this respect, researchers will depend on 
two methods in their study as follows: 

1. Investigation Method: the two researchers will follow-up in the Glorious 
Qur'an and point out the verbal affirmation found in it 

2. Analytical Method: the two researchers will here focus on the areas of 
verbal affirmation in the Glorious Qur'an and make grammatical study of the 
sentences found in it, the analytical study for Verbal affirmation in the 
Glorious Qur'an the two researchers find out that there are verbal affirmation 
in the Glorious Qur'an which atleast it reach sixteen in number, while the 
verbal affirmation found with repeatition of sentences appeared five times, 
the verbal affirmation found with separated pronoun appeared seven times, 
the verbal affirmation found with repeatition of Al-mubtada'u itself appeared 
two times and verbal affirmation found  with repeatition of word appeared 
one time 
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 المقدمة

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   النبي الكريم، وصلى هللا على بِْسِم 

الحمد  الذي بيده زمام األمور كلها، يصرفها على النحو الذي يريده، الفعال 
لما يريد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه 

  ومن نحا نحوهم واقتدى بهداهم إلى يوم الدين.

البالغّى، وأداة النحو وسيلة المستعرب، وسالح اللغوي، وعماد فأما بعد: 
المشّرع والمجتهد، والمدخل إلى العلوم العربية واإلسالمية جميعًا. فقد وصفه 
األعالم السابقون بأنه: ميزان العربية، والقانون الذى تُحَكم به فى كل صورة 
من صورها، وأن يفرغ له العباقرة من أسالفنا؛ يجمعون أصوله، ويثبتون 

، ركينًا، فى إخالص نادر، وصبر ال ينفد. ولقد قواعده، ويرفعون بنيانه شامًخا
كان الزمان يجري عليهم بما يجري على غيرهم؛ من مرض، وضعف، وفقر؛ 
فال يقدر على انتزاعهم مما هم فيه، كما كان يقدر على سواهم، وال ينجح فى 
إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم، ومرضى 

المغانم، ورواد المطامع، وليس من شك أن التراث النحوي النفوس، من طالب 
الذى تركه أسالفنا نفيس غاية النفاسة، وأن الجهد الناجح الذى بذلوه فيه خالل 
األزمان المتعاقبة جهد لم يهيأ للكثير من العلوم المختلفة فى عصورها القديمة 

اجزين، الذين والحديثة، وال يقدر على احتمال بعضه حشود من الثرثارين الع
يوارون عجزهم وقصورهم. وجاء النحُو لضبط الكالم العربي، وحمايته من 
الزلل والخطأ واللحن، خاصة بعد دخول األعاجم اإلسالَم؛ فحاول النحاةُ وضع 
قواعدَ وأسس صارمة له، وذلك انطالقًا من القرآن الكريم، واستنادًا إلى ألسنة 

وقد جعَلوا هذه القواعد مقياًسا ومعياًرا العرب الفحول، خاصة األعراب منهم، 
للُحكم على سالمة التراكيب العربية. وتهدف الدراسة إلى تيسير الوصول 
وتسهيل طرق فهم التوكيد اللفظي وأحكامه النحوية واختالف العلماء في ذلك 
لدى طالب العربية والناطقين بها عامة، وفي النصوص القرآنية خاصة. 

 ل التالي:والمقالة على الهيك

 .التوكيد اللفظي في اللغة العربية 
 .الغرض من التوكيد اللفظي في اللغة العربية 
 .ما يؤكد توكيدًا لفظيًا  
 .الدراسة التطبيقية للتوكيد اللفظي في القرآن الكريم 
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  .الخاتمة  
  التوكيد اللفظي في اللغة العربية:

المراد توكيده بعينه أو إن التوكيد اللفظي في اللغة العربية يكون بتكرار اللفظ 
بمرادفه نحو: (جاء الليل الليل) و(أنت بالجائزة جدير قمن) و(أنت بالخير 
حقيق قمن) ففي الجملة األولى تكرار لفظ (الليل) فاللفظ الثاني توكيد لألول 
وفي الجملة الثانية تكرار معنى (جدير) بكلمة (قمن) ومعناهما واحد. فالثانية 

جملة الثالثة تكرار معنى (حقيق) بكلمة (قمن) ومعناهما توكيد لألولى وفي ال
  واحد فالثانية توكيد لألولى.

  الغرض من التوكيد اللفظي في اللغة العربية:

  للتوكيد  اللفظي أغراض كثيرة منها ما يلي:

تمكين السامع من تدارك لفظي لم يسمعه أو سمعه ولكن لم يتبينه. نحو   (أ )
  ء الصوم).(جاء زيد زيد) أو (جاء جا

(كال سوف تسألون عما فعلتم ثم كال  :التهديد وهو بمعنى الوعيد نحو  (ب )
  سوف تسألون عما فعلتم).

التلذذ بترديد لفظ مدلوله محبوب ومرغوب فيه. نحو: (الجنة الجنة ما   (ج )
  1أسعد من يفوز بها) أو (األم األم أعذب لفظ ينطق به الفم).

  ما يؤكد توكيدًا لفظيًا:

توكيدا لفظيا الحرف والفعل واالسم والضمير والجملة وشبه الجملة. وما يؤكد 
  يلي أمثلة لكل على الترتيب:

) توكيد الحرف لفظيًا: نحو ( لن لن أشرب الخمر) و(نعم نعم قد جاءنا 1(
 الهدى من ربنا) ومنه قول شاعر: 

  ال ال أبوح بحب بثنة إنها  * أخذت علي مواثقا وعهودًا

هذه األمثلة تكرار لفظ (لن) التي لنفي ونصب واستقبال، وتكرار والشاهد في 
كلها  –لفظ (نعم) التي لجواب وتحقيق. وتكرار لفظ (ال) التي لنفي الجملة 

  توكيدًا لألول.

  ) توكيد الفعل لفظيًا: نحو: (جاء جاء محمد اليوم) ومنه قول شاعر:2(

  2احبس احبس فأين إلى أين النجاء ببغلتي  * أتاك أتاك الالحقون
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والشاهد في هذه األمثلة تكرار فعل (جاء) و(أتاك) و (احبس) (فجاء) األول 
فعال ماضا والثاني كذلك هو توكيد لألول. (فأتاك) األول فعل ماض و(الكاف) 
مفعول به و(أتاك) الثاني فعل ماض و(الكاف) مفعول به أيًضا وهو توكيد 

األمر كذلك وهو توكيد للفعل األول، وأما (احبس) فهو فعل األمر والثاني فعل 
  3للفعل األول. 

  وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه هللا:

  وما من التوكيد لفظي يجى  *  مكررا كقولك ادرجى ادرجى

قال ابن عقيل: (هو تكرار اللفظ األول بعينه اعتناًءا به نحو: (ادرجى 
 4ادرجى).

 هللا اتقوه) ومنه ) توكيد االسم لفظيًا: نحو: (الحلم الحلم محمود عواقبه) (هللا3(
  قول شاعر:

  5أخاك أخاك إن من ال أخا له  *  كساع إلى الهيجا بغير سالح.

والشواهد في هذه األمثلة هي تكرار (الحلم) و(هللا) و(أخاك) الثاني توكيد 
لألول، وانتصاب (الحلم) األول و(هللا) على اإلغراء بإضمار (الزم أو احفظ) 

  الثاني توكيدا لألول. 

لشاهد في البيت فهو تكرار (أخاك) وانتصاب (أخاك) األول على وأما ا
 اإلغراء أيضا بإضمار (الزم أو احفظ) والثاني توكيد لألول.

) توكيد الضمير لفظيًا: تؤكد الضمائر المتصلة والمستترة توكيدًا لفظيًا 4(
  بضمائر الرفع المنفصلة فتقول في مثل األمثلة التالية:

مير (أنا) توكيد للتاء في (عدت) و(عاد هو منتصًرا) (عدت أنا منتصًرا، فض
وضمير (هو) توكيد للفاعل (عاد) المستتر و(سلمتك) أنت الراوية) وضمير 
(أنت توكيد للكاف، الذي هو مفعول به. و(سلمني هو الراوية) وضمير (هو) 
توكيد للفاعل (سلمني) المستتر. و(اتصلت به هو) وضمير (هو) توكيد لضمير 

  6) و(اتصل هو بى) وضمير (هو) توكيد للفاعل (اتصل) المستتر.في (به

ومن توكيد الضمير لفظيا، قوله جل شأنه: "َويَا آدَُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك 
)  وضمير (أنت في اآلية الكريمة توكيد للفاعل 19اْلَجنَّة"( األعراف، اآلية: 

وربك فقاتال" (المائدة،  (اسكن) المستتر وجوبًا وقوله تعالى أيضا "اذهب أنت
  7) وضمير (أنت) في هذه اآلية الكريمة توكيد للفاعل (اذهب) وجوبًا.24اآلية: 
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  وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه هللا:

  ومضمر الّرفع الذي قد انفصل  *  أّكد به كّل ضميٍر اتصل

ويعلق ابن عقيل رحمه هللا على هذا البيت قائال: (أي يجوز أن يؤكد بضمير 
فع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو: قمَت أنت) و(قمُت أنا) الر

و(قمِت أنِت) و(قمتما أنتما) و(قمتنم أنتم) و(قمن أنتن) و(قمنا نحن) وكلها على 
، أو منصوبا كان نحو: (أكرمتني أنا) و(أكرمتك أنت) و(أكرمتِك 8المرفوع

هما) و(مررت  أنِت) أو مجروًرا كان نحو: ( مررت به هو) و(مررت بهما
 9بهم هم) و(مررت بهن هن) و(مررت بها هي) وكلها مجرورا.

) توكيد الجملة لفظيا: فيؤكد الجملة االسمية كما يؤكد الجملة الفعلية. ومن 5(
أمثلة توكيد الجملة االسمية نحو: (أنت صديقي أنت صديقي) فالجملة األولى 

لجملة االسمية أيضا: (الحلم اسمية والثانية كذلك هي توكيد لألولى ومن أمثلة ا
محمود عواقبه الحلم محمود عواقبه) فالجملة األولى اسمية والثانية اسمية 

. وأمثلة من توكيد الجملة الفعلية نحو: (عاد المسافر 10كذلك وهي توكيد لألولى
عاد المسافر) فالجملة األولى فعلية والثانية فعلية كذلك وهي توكيد لألولى، 

الصالة قد قامت الصالة) فالجملة األولى فعلية والثانية فعلية ومنها (قد قامت 
  كذلك وهي توكيد لألولى.

ومنها: (يرفع هللا الذين أتوا العلم بعلمهم درجات يرفع هللا الذين أتوا العلم 
 ، فالجملة األولى فعلية والثانية كذلك وهي توكيد لألولى.11بعلمهم درجات)

كد شبه الجملة في مثل: (في الليل في الليل ) توكيد شبه الجملة لفظيا: تؤ6(
توقد المشاعر) ونحو: (اليوم اليوم جاء المعلم) و(في الليل) األولى شبه الجملة 
  والثانية كذلك وهي توكيد لألولى، و(اليوم) األولى كذلك والثانية توكيد لألولى.

د وهناك نوع آخر من األلفاظ التي جيئ بها توكيدًا مشتقة من اسم المؤك
ال تعد من التوكيد اللفظي في اصطالح النحاة مع أنها توكيدات لفظية. ومن 

  أمثلة ذلك قول الفارابي في ديوان األدب كما ذكره السيوطي:

يقال: (كان ذلك في الجاهلية الجهالء) وهو توكيد لألول يشتق له من اسمه ما 
و الماء يؤكد به، وكما يقال: (وتد واتد) و(وبل وابل) و(حضج حاضج) (وه

وقول أبى عبيد في الغريب  12الكدر يبقى في الخوض) و(همج هامج).
المصنف: يقال: (ليل الئل) و(شغل شاغل) و(شيب شائب) و(موت مائت) 
و(ويل وائل) و(ذيل ذائل) (وهو الخزى والهوان) و(صدق صادق) و(جهد 
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جاهد) و(شعر شاعر) و(عام عائم). ويقال: ( حصن حصين) و (زبرج 
اي الزينة من وشى أو جوهر) و (ظل ظليل) ومنه قوله تعالى: مزبرج) (

)، أي دائًما. ويقال: (ليلة ليالء) وهي 57"َونُْدِخلُُهْم ِظال َظِليًال" (النساء، اآلية: 
ليلة الثالثين) و(يوم أيوم) (وهو آخر يوم في الشهر) و(سيل سائل) و(رماد 

يدًا مشتقة من اسم المؤكد فهي رمديد) ونحو ذلك كثيًرا وهي ألفاظ جئ بها توك
توكيدات لفظيا، ومع ذلك تدخل في اللفظي على ما اصطلحه النحاة رحمهم هللا. 

13  

  الدراسة التطبيقية للتوكيد اللفظي في القرآن الكريم:

هذه النقطة عبارة عن الحديث حول التوكيد اللفظي في القرآن الكريم، يبدأ 
في القرآن الكريم، مع التحليل على ضوء الباحثان بإيراد التوكيدات اللفظية 

  آراء النحاة والمفسرين.

أدرك الباحثان أن التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ المراد توكيده بعينه 
أو بمرادفه، وهناك بعض اآليات القرآنية كررت عدة مرات في سورة ما، 

روط وليس تكرارها للتوكيد اللفظي، بل كان كل مستقالً بنفسه، ألن من ش
التوكيد اللفظي أالّ يفصل بين المؤِكد والمؤَكد فاصٌل إال (ثم) من حروف 

  عطف النسق مثل: أقول لك ثم أقول لك ال تفعل.

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكر" (القمر، اآلية:  وأما مثل قوله تعالى: "َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذِّ
ر، وليس هذا التكرار للتوكيد ) كررت هذه اآلية ست مرات في سورة القم17

اللفظي، ألن بين (َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن........) األولى والثانية فاصال غير حرف 
  عطف، ولذلك لم يكن توكيدًا لفظيًا، بل هو مؤكد لمضمون القصة.

بَاِن"( الرحمان، اآلية:  ِ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ كررت ) 13وكذلك قوله تعالى: "فَبِأَّي
هذه اآلية إحدى وثالثين مرة، ثمان منها ذُكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب 
خلق هللا وبدائع صنعه، ثم سبعة عقب آيات ذكرت النار وشدائدها، ثم ست 
عشرة في وصف الجنتين والتكرار في هذه جاء للتأكيد على ما يكذبان اإلنس 

  .14والجن من العذاب والتذكير على ما وعدهم هللا به

بِين" (الملك، اآلية:  ) كررت هذه اآلية 15وكذلك قوله تعالى: "َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذِّ
عشر مرات في سورة المرسالت، وليس هذا التكرار للتوكيد اللفظي ألنه فصل 

  بين اآلية األولى والثانية بجمل، ولهذا ال يكون هذا التكرار للتوكيد اللفظي. 

  القرآن الكريم كما يلي:  التوكيد اللفظي الوارد في
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  (أ ) التوكيد اللفظي بتكرار الجملة ورد خمس مرات:

قوله تعالى: "فَاْرِجعِ اْلبََصَر َهْل تََرى ِمْن فُُطوٍر* ثُمَّ اْرِجعِ اْلبََصَر   ) 1(
تَْيِن يَْنقَِلْب إِلَْيَك اْلبََصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسير" (الملك، اآلية:  ) والمحل 4-3َكرَّ

اهد في اآلية الكريمة (فارجع البصر ثم ارجع البصر) فتكرار الجملة الثانية الش
توكيد لفظي للجملة األولى ألن المضمون الجملة هو إعادة البصر كرة بعد كرة 
فلما استفيد تحقيق وقوع النظر إلى ما خلقه هللا أي ترى أيها القارئ تفاوتا 

لة التي بعد (ثم) أكدت الجملة التي وعدم تاسب ما افاده التوكيد اللفظي، إذ الجم
وقال  15قبلها ومعنى الجملة هو التحقيق واإلثبات فيما خلقه هللا سبحانه وتعالى.

بعضهم يحتمل أن يكون توكيدًا لفظيًا، وأن يكون عطف نسق فيه معنى التوكيد 
  .16والمشهور األول

يَتََمطَّى* أَْولَى لََك فَأَْولَى* ثُمَّ قوله تبارك وتعالى: "ثُمَّ ذََهَب إِلَى أَْهِلِه   ) 2(
) ومحل الشاهد في اآلية الكريمة 35-33أَْولَى لََك فَأَْولَى" (القيامة، اآلية: 

(أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى) فتكرار الجملة (ثم أولى لك فأولى) توكيد 
لفظي للجملة (أولى لك فأولى) قبله ثم جيئ بحرف عطف النسق ليربط بين 

  .17الجملة األولى والثانيةوالتكرير للتأكيد وزيادة التهديد

قوله تبارك وتعالى: " َكالَّ َسيَْعلَُموَن * ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُموَن " (النّبإ، اآلية:   ) 3(
) ومحل الشاهد في اآلية الكريمة (كال سيعلمون ثم كال سيعلمون) فتكرار 4-5

ولى ومعنى الجملة هو ارتقاء الرتبة أن الجملة الثانية توكيد لفظي للجملة األ
المضمون هو الوعيد فلما استفيد تحقيق وقوع المتوعد به بما أفاده التوكيد 
اللفظي إذ الجملة التي بعد (ثم) أكدت الجملة التي قبلها تعين انصراف معنى 

  18ارتقاء رتبة معنى الجملة الثانية هو المتوعد به الثاني أعظم مما يحسبونه.

وله تبارك وتعالى: "أَْلَهاُكُم التََّكاثُُر * َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر * َكالَّ َسْوَف ق  ) 4(
) والمحل الشاهد في 4-1تَْعلَُموَن * ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن" (التكاثر، اآلية: 

اآلية الكريمة (كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون) فالجملة الثانية توكيد 
ملة األولى على ما ذهب عليه الجمهور النحاة. وقال الزمخشري: لفظي للج

(والتكرير تأكيد للردع واإلنذار عليهم أي سوف تعلمون الخطأ في ما عاينتم 
ومجيئ (ثم)  داللة على أن اإلنذار الثاني أبلغ  19مع انكاركم من هول لقاء هللا.

تفعل). وذهب من األول وأشد كما تقول للولد، (أقول لك ثم أقول لك ال 
األلوسي إلى أنه يجوز فيه وجهان، فبعد أن أورد الرأي األول بأنه يصح أن 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 

65 
 

يكون توكيدًا لفظيًا.  قال: (قال علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه، األول في 
  القبور والثاني في النشور فال تكرير.

يِن * ثُمَّ َما أَ   ) 5( يِن" قوله تعالى: "َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم الدِّ ْدَراَك َما يَْوُم الدِّ
)  والمحل الشاهد في اآلية الكرمية (وما أدراك ما 19-18(اإلنفطار، اآلية: 

يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين) فتكرار الجملة (ثم ما أدراك ما يوم الدين) 
توكيد لفظي للجملة االستفهامية قبلها وهذا التكرار للتهويل وهو تكرير يؤذن 

  20ه أي تجاوزه حد الوصف، والتعبير وهو الزيادة للتوكيد وتعظيم.بزيادت

  (ب ) التوكيد اللفظي بضمير منفصل ورد سبع مرات:

) قوله تعالى: "َوقُْلنَا يَا آدَُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكَال ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث  1(
) والمحل  35فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن" (البقرة، اآلية:  ِشئْتَُما َوَال تَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرةَ 

الشاهد في اآلية الكريمة "اسكن أنت" فأنت توكيد لفظي "ألنت" المستتر 
وجوبًا، الذي هوفاعل" ألسكن" مبنى على الفتحة في محل الرفع، وأنت مبني 

  21على الفتحة تابع ألنت المستتر وجوبًا.

"قَالُوا يَا ُموَسى إِنَّا لَْن نَْدُخلََها أَبَدًا َما دَاُموا فِيَها قوله تبارك وتعالى:   ) 2(
) والمحل 24فَاْذَهْب أَْنَت َوَربَُّك فَقَاتَِال إِنَّا َهاُهنَا قَاِعدُوَن" (المائدة، اآلية: 

الشاهد في االية الكريمة (فاذهب أنت) (فأنت) توكيد لفظي (ألنت) المستتر 
بنى على الفتحة في محل الرفع، وأنت مبني على وجوبًا، فاعل (ألذهب) م

  22الفتحة تابع ألنت المستتر وجوبًا.

ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكْم ِمَن   ) 3( قوله تبارك وتعالى: "يَا بَنِي آدََم َال يَْفتِنَنَُّكُم الشَّ
نَّهُ يََراُكْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث َال اْلَجنَِّة يَْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ِليُِريَُهَما َسْوآتِِهَما إِ 

) 27تََرْونَُهْم إِنَّا َجعَْلنَا الشَّيَاِطيَن أَْوِليَاَء ِللَِّذيَن َال يُْؤِمنُون" (األعراف، اآلية: 
والمحل الشاهد في اآلية الريمة (إنه يراكم هو) (فهو) توكيد لفظي للمضير 

ليراكم، وهو مبنى على الفتحة في محل  المستتر وجوبًا، الذي في يراكم فاعل
  23الرفع، وهو مبنى على الفتحة تابع لهو المستتر وجوبًا. 

) قوله تبارك وتعالى: "َوَجاَء السََّحَرةُ فِْرَعْوَن قَالُوا إِنَّ لَنَا َألَْجًرا إِْن ُكنَّا  4(
ا كنا نحن ) ومحل الشاهد في اآلية (إن113نَْحُن اْلغَاِلبِيَن" (األعراف، اآلية: 

الغالبين) (فنحن) توكيد لفظي (إلنا) الذي هو اسم (كان) مبني على السكون في 
  24محل الرفع، ونحن مبني على الضم تابع للنون في (كنا)
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قوله تبارك وتعالى: "َويَا آدَُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ فَُكَال ِمْن َحْيُث   ) 5(
ِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِميَن * فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيَطاُن ِشئْتَُما َوَال تَْقَربَا َهذِ 

ِليُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما نََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرةِ 
) 20-19ِديَن " (األعراف، اآلية:  إِالَّ أَْن تَُكونَا َملََكْيِن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخالِ 

والمحل الشاهد في االية الكريمة (اسكت أنت) (فأنت) توكيد لفظي (ألنت) 
المستتر وجوبًا فاعل (ألسكن) مبني على الفتحة في محل الرفع، وأنت مبني 

  25على الفتحة تابع ألنت المستتر وجوبًا.

بِآيَاتِي َوَال تَنِيَا فِي ِذْكِري * قوله تبارك وتعالى: "اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك   ) 6(
) ومحل الشاهد في اآلية 43-42اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى" (طه، اآلية: 

الكريمة (إذهب أنت وأخوك) (فأنت) توكيد لفظي، (ألنت) المستتر وجوبًا 
الذي هو فاعل. (ألسكن) مبني على الفتح في محل الرفع، وأنت ضمير منفصل 

  26على الفتح تابع ألنت المستتر وجوبًا.  مبني

َ َربِّي َوَربَُّكْم   ) 7( َّ قوله تعالى: "َما قُْلُت لَُهْم إِالَّ َما أََمْرتَنِي بِِه أَِن اْعبُدُوا 
قِيَب َعلَْيِهْم َوأَ  ا تََوفَّْيتَنِي كُْنَت أَْنَت الرَّ ْنَت َوُكْنُت َعلَْيِهْم َشِهيدًا َما دُْمُت فِيِهْم فَلَمَّ

) والمحل الشاهد في اآلية الكريمة 117َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيدٌ" (المائدة، اآلية: 
(كنت أنت الرقيب) فأنت توكيد لفظي للتاء في (كنت الذي هو اسم كان) مبني 
على الفتحة في محل الرفع، وأنت ضمير منفصل مبني على الفتحة تابع للتاء 

  27في "كنت".

  تكرار المبتدأ بعينه ورد مرتين:(ج ) التوكيد اللفظي ب

قوله تبارك وتعالى: "اْلَحاقَّةُ * َما اْلَحاقَّةُ * َوَما أَْدَراَك َما اْلَحاقَّةُ"   ) 1(
) والمحل الشاهد في اآلية الكريمة (الحاقة ما الحاقة) 3-1(الحاقة، اآلية: 

ى مبتدأ فتكرار (الحاقة) الثانية توكيد لفظي للحاقة األولى (فالحاقة) األول
مرفوع وعالمة رفعه الضمة و(ما) مبتدأ ثان، مبنى على السكون في محل 
الـرفع، و(الحاقـة) الثانية خبـر للمبتـدإ الثاني والجملة من المبتدإ الثاني وخبره 
في محل الرفع خبر للمبتدإ األول، إذًا فتكرار الكلمة الثانية توكيد لفظي للكلمة 

    28ار المبتدإ بعينه.األولى، وهو توكيد لفظي بتكر

قوله تبارك وتعالى: "اْلقَاِرَعةُ * َما اْلقَاِرَعةُ * َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ"   ) 2(
) والمحل الشاهد في اآلية الكريمة (القارعة ما القارعة) 3-1(القارعة، اآلية: 

بتدأ فتكرار (القارعة)الثانية توكيد لفظي للقارعة األولى، فالقارعة، األولى م
أول مرفوع وعالمة رفعه  الضمة، و(ما) مبتدأ ثان مبني على السكون في 
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محل الرفع، و(القارعة) الثانية خبر للمبتدإ الثاني، والجملة من المبتدإ الثاني 
وخبره في محل الرفع خبرللمبتدإ األول وهذا التكرار توكيد لفظي بتكرار 

  29المبتدإ بعينه.

  الكلمة ورد مرة واحدة.  (د )  التوكيد اللفظي بتكرار

وذلك قوله تبارك وتعالى: " َكالَّ إِذَا دُكَِّت اْألَْرُض دَكا دَكا * َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك 
) ومحل الشاهد في اآلية الكريمة (دكا دكا 22-21َصفا َصفا" (الفجر، اآلية:  

لفظيًا أوالً؟ قال وصفا صفا) فيه خالف بين النحويين والمفسرين كونه توكيدًا 
األلوسي: (وتنكير للداللة على االستيعاب فليس الثاني توكيدا لألول بل ذلك 

وابن  31وتابعه األندلسي 30نظير الحال في نحو قولك: (جاوا رجالً رجالً 
 34والمغالسة. 33ومن الذين قالوا بأنه توكيد لفظي عبد هللا بن عقيل 32هشام.

دًا لفظيًا أو بيانًا للنوع، وقال (يجوز أن وأما ابن عاشور فإنه جوز كونه توكي
يكون أولهما منصوبًا على المفعول المطلق المؤكد لفعله ولعل تأكيد هنا ألن 
هذه األية هي أول أية ذكر فيها دكا الجبال، وإذا قد كان أمًرا خارقا للعادة دون 

ً فِي مجاز وال مبالغة فأكد مرتين، َولَْم يَُؤكَّْد نَِظيُرهُ فِي قَْوِلهِ  : فَدُكَّتا دَكَّةً واِحدَة
ُل َمْقُصودٌ بِِه َرْفُع اْحتَِماِل اْلَمَجاِز َعْن  الدَّكُّ أَْي » دُكَّتَا«ُسوَرةِ اْلَحاقَِّة َف دَكا اْألَوَّ

ِل ِلِزيَادَةِ  ، و(دَكا) الثَّانِي َمْنُصوب َعلَى التوكيد اللَّْفِظّي لدكا اْألَوَّ ُهَو دَكٌّ َحِقيِقيٌّ
ْحِقيِق إَِرادَةِ َمْدلُوِل الدَّّكِ اْلَحِقيِقّيِ ِألَنَّ دَكَّ اْألَْرِض اْلعَِظيَمِة أَْمٌر َعِجيٌب فَِلغََرابَتِِه تَ 

ِضيُّ قَائال  َ تَْحِقيٍق ِلَمْعنَاهُ اْلَحِقيِقّيِ. َوَعلَى َهذَا دََرَج الرَّ اْقتََضى إِثْبَاتُهُ ِزيَادَة
ِكيِد النَِّكَراِت (أَْي تَأِْكيدًا لَْفِظيا) َشْيٌء َواِحدٌ َوهَُو َجَواُز َويُْستَثْنَى ِمْن َمْنعِ تَأْ 

َكقَْوِلِه َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  35تَأِْكيِدَها إِذَا َكانَِت النَِّكَرةُ ُحْكًما َال َمْحُكوًما َعلَْيهِ 
بِغَْيِر َوِلّيٍ فَنَِكاُحَها بَاِطٌل بَاِطٌل بَاِطٌل، َال نَِكاَح إِالَّ بَِوِلّيٍ، َوأَيَُّما اْمَرأَةٍ نُِكَحْت «

ثم قال: ويجوز أن يكون » 36فَإِْن لَْم يَُكْن لََها َوِليُّ فَالسُّْلَطاُن َوِليُّ َمْن َال َوِليَّ لَهُ 
مجموع المصدرين في تأويل مفرده منصوب على المفعول المطلق المبين 

  37قُُب بَْعُضهُ بَْعًضا.للنوع،َوتَأِْويلُهُ أَنَّهُ دَكٌّ يَعْ 

  (هـ) التوكيد اللفظي بتكرار اسم الفعل الماضي ورد مرة واحدة.

وذلك قوله تعالى: "أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم إِذَا ِمتُّْم َوُكْنتُْم تَُرابًا َوِعَظاًما أَنَُّكْم ُمْخَرُجوَن * 
والمحل الشاهد في  )36 - 35َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِلَما تُوَعدُوَن" (المؤمنون، اآلية:

هيهات) (فهيهات) الثانية توكيد لفظي، (لهيهات)  –اآلية الكريمة (هيهات 
  38األولى فتوكيد لفظي هنا بتكرار اسم الفعل الماضي.
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  الخاتمة

السطور السالفة محاولة من الباحثين في تسليط الضوء على التوكيد اللفظي 
يًا ثم أتبعاه بالدراسة التطبيقية وغرضه في اللغة العربية، وما يؤكد توكيدًا لفظ

  للتوكيد اللفظي في القرآن الكريم.

ويستنتج مما سبق أن من أهم النتائج التي وصل إليها الباحثان خالل إجراء هذا 
  البحث 

هو قد أدركا أن هناك توكيدا لفظيا ال يقل عن ستة عشر في القرآن الكريم، 
خمس مرات، والتوكيد اللفظي حيث ورد التوكيد اللفظي بتكرار الجملة ورد 

بضمير منفصل ورد سبع مرات، والتوكيد اللفظي بتكرار المبتدإ بعينه ورد 
مرتين، والتوكيد اللفظي بتكرار الكلمة ورد مرة واحدة، وأدركا بعض اآليات 
القرآنية كررت عدة مرات في سورة ما، وليس تكرارها للتوكيد اللفظي، بل 

  ا لم تستوف شروط التوكيد اللفظي.كان كل مستقالً بنفسه، ألنه

وقد استفاد الباحثان بهذا البحث، حيث زادهما معرفة التوكيد اللفظي، ومواقعه 
  في القرآن الكريم.

وأخيرا ننصح إخواننا الطلبة بأن يسهموا ببحوثهم في معرفة كتاب هللا عّز 
دارسي وجل إلرشاد األمة المحمدية.وهللا يسأل الباحثان أن ينفع هذا البحث 

  اللغة العربية، وهللا الموافق للصواب، وبه التوفيق.
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 صور من األفعال الماضية الثالثية المزيدة بحرف واحد ودالالتها في قصيدة
موسى كال حسين انغرو "دراسة صرفية تحليلية"     "الرحلة المكية" لألستاذ  

    لعبد اللطيف إسماعيإعداد: 
Lateefismail86@gmail.com 

08068075786 

  قسم اللغة العربية, كلية عمر سليمان للتربية غشو والية يوبي 

   ملخص: ال

  هذه المقالة بعنوان "صور األفعال الماضية الثالثية المزيدة بحرف واحد     
ة المكية" للشيخ موسى كال انغرو "دراسة صرفية ودالالتها في قصيدة "الرحل

تطبيقية ". تهدف هذه المقالة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية: ما هي أوزان 
الماضي  الثالثي المزيد بحرف واحد ودالالتها عند العرب؟ ما األفعال   الفعل

الماضية المزيدة بحرف واحد الواردة في قصيدة "الرحلة المكية"؟ من هو 
وقد شاعر وما هو إسهامه في تطوير اللغة العربية وآدابها في منطقته؟ ال

ا الموضوع. ستقرائي والتحليلي في هذالمنهج الوصفي واال الباحث استخدم
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هو أن لألفعال الماضية الثالثية 

فَاَعَل, ولكل وزن دالالته  -فَعَّلَ  -المزيدة بحرف واحد ثالثة أوزان وهي أَْفعَلَ 
في االستعماالت اللغوية, وردت ثمانية وعشرون فعال فيه في قصيدة "الرحلة 

؛ وزن "أَْفعََل" جاء في ثمانية مواضع, ووزن "فَاَعَل" جاء في خمسة  المكية"
مواضع, ووزن "فَعََّل" جاء في خمسة عشر موضعا وهو أكثر استعماال. 

عشر فعال ماضيا من كل من المزيد بالهمزة  اثنين بدراسةالباحث  اكتفى
ُوفِّق الشاعر في استخدام دالالت هذه األفعال في  واأللف والتضعيف.

  األغراض المرمي إليها. 
ABSRACT:   

     This article entitled “ Semantic study and analysis of  past tense trilateral 
verbs with additional one letter in the poem of  shaik musa kalla nguru 
“Arrihlatul Makkiyyah ” Makkah Trip” it is a applied morphology study. 
The article focus on the derivative forms of the trilateral verbs with 
additional one letter,and carefully studied it semantically and 
morphologically. And  It aims to trace and analyze the places where these 
verbs are being used in the poem of “ Makkah Trip” writing by shaik musa 
kalla Nguru, yobe State. The researcher adopted descriptive, inductive and 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 

73 
 

analytical method, where he describe the trilateral verbs with additional one 
letter,  then fished out the places where they were used in this poem, studied 
and analyzed in order to explore the impact of these additional letters on the 
verbs and their meanings. The researcher  come out with results and findings 
among;  that the trilateral verbs with additional one letter has tree types;(1) 

 (3) فعل additional with HAMZA (2) additional with TAD’EEF(Sheddah) أفعل
  additional with ALIF  فاعل . The poem consist of  twenty eight forms of 

these verbs, one with additional  hamza came 8 times, one with additional 
Tad’eef  (Shadda) came 15 times which was highestly used,while one with 
Alif came only 5 times, with different  meanings, such as exaggeration, 

compliance,consequence,adaptation etc. 
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  المقدمة: 

الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أما بعد: وسلم تسليما.

لخمسة التي هي من المعلوم أن علم الصرف من علوم اللغة العربية اف     
 بعض إال أن , بمعرفتها يسلم الناطق من الوقوع في الخطإ والهفوة,قوائمها
الصعوبة في تطبيق هذه الدراسات والعلوم, فأغلبية ساحقة  هونيواج هادارسي

ويرونها في بعض األحايين معقدة,  ,منهم يحفظون القواعد على ظهر القلب
ها  الفعل بنتقل يالدالالت التي  لم يعرف ومن الدارسين ما .تطبيقوصعبة ال

لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على بعض النظريات  لى الفعل اآلخر.إ
      الفعلية الداللية وكيفية تطبيقها.

   قسم الباحث المقالة إلى ثالثة مباحث رئيسية على النحو التالي:        

المبحث األول: األفعال الماضية الثالثية المزيدة بحرف واحد؛ أوزانها 
  ودالالتها 

  المجرد الثالثي: 

هو الذي يتألف من ثالثة أحرف أصلية المقابل ل(فعل) ف ع ل. فالحرف      
األول منه يرمز بفاء الفعل, والثاني عين الفعل, والثالث الم الفعل. وله ثالثة 

  )1(: أوزان في الماضي وهي

  فَعََل مثل جلَس,   بفتح العين  -1
  فَعَُل مثل عُظم    بضم العين  -2
  فَِعَل مثل ربِح    بكسر العين -3

   أما في مضارعه فله ستة أبواب وهي كاآلتي: 

يَْفعُُل, أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي, ومضموما في -الباب األول: فَعَلَ 
  يَْنُصُر.  -المضارع مثال: نََصرَ 

يَْفِعُل, أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في -لثاني: فَعَلَ الباب ا
  )2(المضارع مثال: َضَرَب يَْضِرُب, َجلََس يَجِلسُ 
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يَْفعَل, أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع  -الباب الثالث: فَعَلَ 
ء بشرط أن يكون عين فعله أو المه واحدا من حروف الحلق, وهي ستة:(الحا

  والخاء والعين والغين والهاء والهمزة)مثال: فَتََح يَْفتَُح, ذََهَب يَْذَهُب.   

الباب الرابع: فَِعَل يَْفعَُل, أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في 
  المضارع مثال: َعِلَم يَْعلَُم. 

مضارع الباب الخامس: فَعَُل يَْفعُُل,أن يكون عين فعله مضموما في الماضي وال
  مثال: َحُسَن يَْحُسُن 

الباب السادس: فَِعَل يَْفِعُل, أن يكون عين فعله مكسورا  في الماضي 
        )3(والمضارع مثال: حسب يحسب, ورث يرث.

  الفعل الثالثي المزيد:  

 - مقتول -ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية نحو: قاتل هو      
  لتي جمعت في قولهم: "سألتمونيها"  قتَّال. وأحرف الزيادة هي ا

فهذه الحروف العشرة هي حروف الزيادة ويمكن أن يزاد على الفعل      
الثالثي المجرد حرف أو حرفان أو ثالثة أحرف منها. وغاية ما يبلغ الفعل 

إال أن ما يهم الباحث هنا وتدور عليه دراسته هو ما  )4( بالزيادة ستة أحرف.
  رد الثالثي بحرف واحد فقط.   زيد على الفعل المج

  أوزان األفعال الماضية الثالثية المزيدة بحرف واحد ودالالتها  

  لألفعال الماضية المزيدة بحرف واحد ثالثة أوزان وهي: 

  األول: أَْفعََل  

فعل ماضي مزيد بحرف واحد وهو الهمزة في أول الفعل, وزيادة الهمزة     
  تدل داللة على معان منها : 

التعدية أي إذا كان الفعل الزما يتحول إلى متعديا مثل كرم محمد.  -1
 فنقول في إعرابها: 

 كرم: فعل ماض 
 محمد: فاعل مرفوع 

وإذا زيدت الهمزة على " خرج " صارت الجملة: أكرم  محمد 
الرسول. فالرسول هنا مفعول به منصوب. وإذا كان الفعل متعديا في 

عوالن بعد زيادة الهمزة مثل: أدخل األصل لمفعول واحد فيكون له مف
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   )5(محمدُ الرسوَل البيَت, وإن كان مفعوالن يتعدى إلى ثالثة مفاعيل.
الدخول في الشيئ (مكان أو زمان) نحو أصبح المدير. أي دخل في  -2

 الصبح.  
قصد المكان نحو: أحجز الغريب أي قصد الحجاز. أو أعرق أي  -3

 قصد العراق. 
 بالغت في شغله. المبالغة نحو أشغلته أي  -4
إصابة الشيئ على صفته نحو أعظمته وأحمدته وأكبرته أي وجدته  -5

عظيما ومحمودا وكبيرا . ومعنى ذلك أن تجد مفعول الفعل على 
 صفة هي كونه فاعال ألصل الفعل. 

الصيرورة هي ان تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيئ نحو:  -6
   )6(ثلجت الثالجة.أقفر البلد أي صار قفرا. ومثل أشرقت الشمس أ

وقد يكون أفعل بمعنى المجرد أيضا نحو: أقلت البيع بمعنى قلته أي  -7
 ) 7فسخته.(

  الثاني: فعّل 
وهو فعل ثالثي مزيد بحرف واحد وهو التضعيف ويأتي للداللة 

  على المعاني التالية:  
حته فإن أصلهما الزم.  -1 لته وفرَّ  التعدية نحو: فضَّ
أي جعلته قطعا كثيرة أو طوفت التكثير نحو: قطعت الجبل  -2

 )8حول الكعبة أي أكثرت الطواف. (
نسبة المفعول إلى أصل الفعل نحو: كفَّرته أي نسبته إلى الكفر.  -3

ده أي جعله يهوديا.   هوَّ
 السلب نحو: قشرت العود أي نزعت قشره.  -4
 ) 9اتخاذ الفعل من االسم نحو: خيم القوُم أي ضربوا خياما.( -5

  الثالث: فاعل 

  يأتي بزيادة األلف بعد الفاء وله دالالت كثيرة أهمها: 

المشاركة في الغالب. والمشاركة هي أن يفعل الواحد باآلخر  -1
ما يفعله اآلخر به حتى يكون كل منهما فاعال  ومفعوال نحو: 
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ضارب زيد عمرا. فضارب هنا يفيد أن زيدًا وعمًرا ضرب 
 أحدهما اآلخر.فالضرب صدر من كليهما  

بمعنى فعَّل أي للتكثير نحو: ضاعف هللا أجرك أي ويكون  -2
 ) 10ضعَّفه. (

ويكون أيضا بمعنى أفعل نحو: عافاك هللا بمعنى أعفاك,  -3
 وباعدته أي أبعدته. 

وقد يكون فاعل بمعنى فعل المجرد نحو: سافر زيد وقاتله هللا   -4
 وبارك فيه. وهاجر الناس.

  ) 11المتابعة نحو: تابعت الدراسة في الجامعة.( -5

   المبحث الثاني: نبذة يسيرة عن الشاعر 

م بمدينة انغرو والية 1967ولد الشيخ موسى بن الشيخ حسين كال في عام      
يوبي. نشأ في حجر والده الشيخ حسين وتلقى مبادئ العلم من والده حتى بلغ 
عشر سنين من عمره بعثه إلى مدينة َمالََمدَْوِري مع أخيه األكبر (محمد سادس) 

م وجهه 1978) وفي عام 12م. (1977مواصلة دراستهما هناك وذلك في عام ل
والده إلى الشيخ َغْنغََرْن  فأخذ علومه أيضا ثم سافر إلى كنو فتتلمذ على بعض 

م عاد الشيخ إلى انغرو. ومكث مع أبيه لمدة يدرس 1988علمائها. وفي عام 
ن ينتهي أيضا إلى عنده بعض الكتب ثم أرسله إلى الشيخ سابع بن جعفر وكا

ده بقوة  الشيخ عثمان َمْي َصالَ ليدرس منه العلوم اللغوية ففتح هللا عليه وأمَّ
الذاكرة ما ساعدته في استيعاب هذه العلوم وهذا ما جعله مميزا بين أقرانه 

  )  13حفظه هللا ورعاه.(

م الحظ أبوه من ولده نبوغه فأجاز له بالتدريس ونشر 1989وفي عام       
لوم وإفادة الناس بما أفاض عليه هللا. فبدأ تدريس الكبار بالكتب اإلسالمية الع

في فنون مختلفة وكان له الحلقات معهم في مسجد والده  ثم وسع جهوده بفتح 
مدرسة تحفيظ القرآن للشباب. التحق الشيخ بكلية الدراسات اإلسالمية بمدينة 

م درس في معهد 2005عام حطيجا والية جغاوا وحصل على الشهادة الثانوية 
م التحق بجامعة 2013النور في نفس البلد وحصل على شهادة الدبلوم. وفي 

  )14( 2016ميدغوري لنيل شهادة الليسانس في العلوم العربية وتخرج في 
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لقد تخرج على يديه عدد كبير من التالميذ الذين درسوا القرآن الكريم      
وم اإلسالمية والعربية. وله قصائد ال وفضال عن الطالب الذين تعلموا العل

) حفظ هللا 15يستهان بهام ما تدل على براعته وموهبته في قرض المنظومات.(
  الشيخ موسى كال وأبقاه ٍللدين والمسلمين.     

المبحث الثالث: : الدراسة التطبيقية على األفعال الثالثية المزيدة بحرف واحد 
صيدة بائية وهي من البحر الطويل قالها في قصيدة "الرحلة المكية" هذه الق

الشيخ أثناء سفره إلى بيت هللا الحرام وهي مشتملة على أهم ما وقع في هذا 
السفر الميمون. جاءت األفعال الماضية المزيدة بحرف واحد فيها على وزن 

 هذه م الباحث في هذه المقالة بدراسة وبيان دالالتوقأفعَل, وفعَّل وفَاَعَل, سي
  ها. ل الماضية التي وردت فياألفعا

  المزيد بالهمزة على وزن (أفعل) ودالالتها 

تزيد العرب الهمزة  في أول الفعل ف"فعل"يصير "أفعل" للداللة على      
التعدية والمطاوعة والمبالغة والصيرورة واإلستحقاق والعرض والحينونة. 

صيدة الرحلة وقد جاء هذا النوع من الفعل المزيد في ثمانية مواضع في ق
المكية للشيخ موسى كال بن حسين الغَُرِويُّ سنقوم بدراسة خمسة أفعال منها 

  ليشكل دراسة تطبيقية لهذا الفعل. 

 أيقن قال الشاعر:  -1

  )   16فأيقنت أن هللا للعبد سامع **   مجيب له ما دام  طالب(

ويجيب  يخبرنا الشاعر أنه علم علما قاطعا أن هللا يسمع العبد إذا سأله
المضطر إذا دعاه مقتبسا باآلية القرآنية التي يقول هللا فيها عن نفسه"وإذا 

  سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني"  

"أيقن" من يَِقَن يَْيقَُن يقنًا على وزن فعل يفعل فعال, ويقن الشيئ بمعنى 
ر وبه أي علمه وضح وثبت. وأما "أيقن" فمعناه علمه وتحققه أيقن األم

). فالثالثي الزم لكن بإضافة الهمزة إليه فحولته إلى متعدي,فلذلك 17وتحققه(
  جعل له مفعول به وهو "األمر" أو به.  

 أحدث قال الشاعر:    -2

    )18(فأحدث من هذا نزاع وخلفة ** فأدى إلى التأخير والوقت ذاهب
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يخبرنا الشيخ أن النساء اللواتي ليس لهن المحارم ُمنِْعَن من الركوب في 
الطائرة وهذا أوقعهم في جدال حاسم بين المؤيدين والمعارضين ما ضيع 

  لهم الوقت. 

ُحدُوثًا و َحدَاثَةً على وزن فَعََل يَْفعُُل فُعُوال  - يَْحدُثُ  –"أحدث" من "َحدََث 
مر أي وقع.وأما "أحدث" بزيادة الهمزة على فَعَالَة" ويقال حدث األمر األ

. فالثالثي الزم وبإضافة الهمزة إليه فنقلت )19(وزن "أفعل" بمعنى أوقع
  الداللة إلى التعدية ومفعوله التأخير أي أن النزاع أحدث الـتأخير.  

 أوجب قال الشاعر:   -3

  ) 20وأوجب إلغاء التنقل كله ** إلى الحج إال بعد أن زال حاجب(

ا الجدال الحاسم فرض على أهل الحل والعقد إلغاء بداية هذه الرحلة في فهذ
  ذلك اليوم إلى أن وضعوا األمور على نصابها. 

َوَجبَةً على وزن فَعََل يَْفِعُل فُعُوالً أو  -ُوُجوبًا  -يَِجُب  -"أوجب" من َوَجَب 
معنى فَعَلَةً, بمعنى ثبت ولزم.و"أوجب" بزيادة الهمزة على وزن "أفعل" ب

   )21(صيَّره واجبا.

 أصبح قال الشاعر:  -4

    )22(فأصبحت في ركب الحجيج مشاركا** أوجه وجهي نحو مكة سارب

وبعد أن تم ترتيب كل شيئ, دخل الشيخ في الطائرة صباحا متوجها إلى 
  مهبط الوحي مع بقية الحجيج. 

فَْعال", يقال:  -يَْفعَلُ  -َصْبَحا" على وزن فَعَلَ  - يَْصبَحُ  - "أصبح" من "َصبَحَ 
صبح القوَم أي أتاهم صباحا. و"أصبح" فعل ماض ثالثي مزيد بحرف 

فالثالثي متعدي كما  )23(واحد وهو الهمزة, فتدل على الدخول في الصباح.
  سبق في المثال, وبزيادة الهمزة صار الزما. 

نكتفي بهذا القدر ليكون نموذجا لهذه الدراسة التطبيقية لهذا الفعل الثالثي 
  لمزيد بحرف واحد.     ا

  المزيد باأللف على وزن فاعل ودالالتها



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 

80 
 

تزيد العرب األلف بعد فاء المجرد الثالثي في "فعل" فيصير "فاعل"       
للداللة على المشاركة والتكثير والمتابعة. وجاء هذا النوع من الزيادة في 

  ا يلي:  الرحلة المكية للشيخ موسى كال خمس مرات, ودراسته التطبيقية كم

 واصل يقول الشيخ: -1

   )24(ومن بعدُ واصلنا المسير أمامنا**بدون التفات حول ما هو جانب

َوْصالً أو ُوْصلَةً على وزن فَعََل يَْفِعُل  فَْعالً أو  -يَِصلُ  -"واصل" من َوَصلَ 
فُْعلَةً" وصل الشيء بالشيء أي َألََمهُ وجمعه. و"واصل الشيء أو بالشيء" 

وواصل فعل ماض ثالثي  )25(عليه من غير انقطاع.أي داومه وواظب 
مزيد بحرف واحد وهو األلف على وزن "فاعل". فاأللف الزائدة للداللة 

  على المتابعة. 

  واجه قال الشاعر:    -2

    )26(فواجهنا التفتيش صاح بشدة** ففتش منا البدن ثم الحقائب

أي أنهم لما وصلوا مكان التفتيش في مطار ميدوغري, قابلوا رجال األمن 
ففتشوا أبدانهم وحقائبهم ليتأكدوا من أنهم لم يسافروا إلى  بالد الحرم 

  بالمحرمات.  

َوَجاَهة" على وزن فعل يفعل فعالة" ووجه الشيء  -يَِجهُ  -"واجه" من َوَجهَ 
فاأللف  )27(قابله وجها لوجه.أي أدار وجهه إلى جهة ما. و" واجه " أي 

  الزائدة للداللة على المشاركة. 

 قابلنا قال الشاعر:  -3

     )28(وقابلنا التفتيش أيضا كأختها **كأنا جميعا مجرمون نعاقب

يخبرنا الشيخ في هذا البيت أنهم واجهوا تفتيش رجال األمن ألغراضهم  
كما حدث لهم من قبل في نيجيريا واآلن في المدينة قبل مواصلة سيرهم إلى 

  مكة المكرمة وشددوا تفتيشهم كأنهم مجرمون. 

ويقال:  قَْبًال أي أتاه بوجهه. ويقال قَبََل المَكاَن أي أتاه, - يَْقبُلُ  -"قابل" من قَبَلَ 
فَْعًال. " وقابله أي  -يَْفعُلُ  -قبل الليُل أو الشهُر أو العاُم. وهو على وزن فَعَلَ 

وقابل فعل ثالثي مزيد بحرف واحد وهو األلف على وزن  )29(لقيه بوجهه.
 فاعل, واأللف الزائدة للداللة على معنى قَبََل المجرد.  
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  "غادر"  قال الشاعر:    -4

   )30(مكرها** فقلبي باق بالمدينة واصبوإن كنت قد غادرت طيبة 

يخبرنا أنه بعد التفتيش, حملوا على مغادرة المدينة والتوجه إلى مكة لكن 
قلبه هو متعلق بالمدينة, لحب المكث بجوار قبر حبيبه محمد صلى هللا عليه 

  وعلى آله وسلم, إذ إن ترك المدينة واجب ال بد منه فارقها بغير طيب نفسه.   

غدرانا على وزن فَعََل يَْفِعُل فَْعًال وفعالنا  -َغدًَرا -يَْغدَرُ  -ن َغِدرَ "غادر" م
يقال: غدر فالنا أي نقض عهده وترك الوفاء به. و"غادر" يقال غادر 

وغادر فعل ماض ثالثي مزيد بحرف واحد, وهو  31(المكان أي تركه.
  .األلف على وزن "فاعل", واأللف الزائدة للداللة على المبالغة

 المزيد بالتضعيف على وزن "فعَّل" ودالالتها     -أ

تجعل العرب عين الفعل المجرد الثالثي مضعفة في "فعل" فيصير "فعَّل"      
للداللة على التكثير والتعدية وصيغة الزمان والمكان ونسبة المفعول إلى أصل 
الفعل والسلب, واتخاذ الفعل من االسم. وجاء نوع من الزيادة في "الرحلة 

لمكية" للشيخ موسى كال الغروي في خمس عشرة موضعا, وسيأخذ الباحث ا
  خمسة منها لدراسته التطبيقية كما يلي:   

 بشََّر يقول الشاعر:   -1

ْرُت بالحج الذي أنا راغب     )32(فقد سمع هللا الشكاية صاحبي**فبُّشِ

 يخبرنا الشيخ أنه يرغب ويحب أن يزور بيت هللا وكان يتطلع إلى متى ستتم
له هذه السعادة إلى أن جاءه هذا الخبر المفرح ما يدل على أن هللا تبارك 
وتعالى سميع ومجيب لعبده إذا دعاه, مصداقا لقول هللا تعالى" وإذا سألك 

  عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان"  

 أي فرح, بُْشًرا عل وزن فعل يفعل فعال, بََشَر بِهِ  -يَْبُشرُ  -بَشََّر" من بََشرَ 
. ف "بَشََّر" فعل )33(وأما بَشََّر على وزن فعَّل, بمعنى أخبره بخبر مفرح

ل" للداللة على ثالثي مزيد بحرف واحد وهو التضعيف على وزن "فعَّ 
  التعدية.

 أَدَّى يقول الشاعر:  -2
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    )34(وأديت ركعات الوداع بمسجدي** كما جاء في هذا نصوص ثواقب

يخبرنا الشيخ أنه لما استعد لبداية رحلته دخل مسجده وأتى بركعتين للوداع 
  .لقد دل على جواز ذلك بعض دالئل.      

أُِديًا أو أُدًُوا على وزن فَعََل يَْفِعُل فُعُالً وأدى اللبُن  -يعدي - "أدَّي" من أَدَى
(بتضعيف عين أي خثر وقد يكون متعدي يقال: أَدَاهُ أي قضاه. وأَدَّى الشيَئ 

فأدَّى فعل ماض ثالثي مزيد بحرف واحد وهو  )35(الفعل) يعني قام به.
  التضعيف على وزن "فعَّل" للداللة على التعدية.   

 َودََّع يقول الشاعر:   -3

     )36(وودعت جيراني وأهلي وإخوتي** وكل حبيب بيته لَي جانب

في شعور بآالم  وبعد أن تم االستعداد للرحيل ترك أهله وإخوته وجيرانه
  الفراق وهم يتمنون له رحلة سعيدة.  

َوْدًعا الشيَء أي تركه, على وزن فَعََل يَْفِعُل فَْعًال, وأما  - يَدَعُ  -َودََّع من َودَعَ 
َودََّع فهو على وزن "فَعََّل" يقال ودَّع المسافر القوَم بمعنى تركهم وخلفهم 

ل ثالثي مزيد بحرف واحد وهو .وهو فع)37(خافضين أو نقول فارقهم محببا لهم
 التضعيف فهو للداللة على التعدية. 

 َحلََّق يقول الشاعر:   -4

   )38(فحلَّق كلٌّ رأسه ثم ينصرف**إلى مكْة والحجاج كل لراغب

يخبرنا الشيخ في هذا البيت أن كال من الحجاج بعرفة, حلق شعر رأسه راغبا 
  واصلة مناسك الحج. لعلمه بأنه من مناسك الحج ثم اتجهوا إلى مكة لم

حلقا وهو على وزن فعل يفعل فعال, حلق  الرأَس أي  -يَْحِلقُ  -"َحلََّق" من َحَلقَ 
د  أزال شعره, وأما حلَّق على وزن فعَّل, حلق الرأَس أي حلقه وشدِّ

وهو فعل ثالثي مزيد بحرف واحد وهو التضعيف للداللة على معنى )39(للكثرة.
  "حلق" أي فعل المجرد.      

  الخاتمة: 

قام الباحث في هذه المقالة بدراسة وبيان دالالت األفعال الماضية التي      
وردت في قصيدة "الرحلة المكية" للشيخ موسى كال الغروي. سلط الضوء 
على األفعال الماضية الثالثية والمزيدة بحرف واحد وأنواعها ثم أشار إلى 
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ه النظرية على تلك القصيدة دالالتها في اللغة العربية. ثم قام تطبيق هذ
المذكورة ليعلم إلى مدى وفق الشاعر في استعمال األلفاظ العربية مطابقة 
لدالالتها. واألفعال التي درسها الباحث بلغت خمسة عشر فعال ماضيا من كل 
من المزيد بالهمزة واأللف والتضعيف. وقد استخدم المنهج الوصفي 

  اسة. واالستقرائي والتحليلي في هذه الدر

    نتائج البحث:  

تبين للباحث أن لألفعال الثالثية ثالثة أوزان في الماضي, وستة أوزان  -
 في المضارع .  

ويزاد على األفعال الماضية الثالثية حرف واحد أو حرفان أو ثالثة  -
 أحرف حسب الدالالت والمعاني التي يراد بها.  

ظهر له أن لألفعال الماضية الثالثية المزيدة بحرف واحد ثالثة أوزان  -
فَاَعَل, ولكل وزن دالالته في االستعمال اللغوي, ف  -فَعَّلَ  -وهي أَْفعَلَ 

"أفعل" داللته في الغالب للتعدية, و"فاعل" داللته  في الغالب للمشاركة 
ن له من خالل هذه بين اإلثنين, و"فعَّل" داللته في الغالب للتكثير. وبا

الدراسة, أن وزن "أفعل" جاء في ثمانية مواضع في هذه القصيدة 
المذكورة, ووزن "فاعل" جاء في خمسة مواضع, ووزن "فعَّل" جاء 

في خمسة عشر موضعا وهو أكثر استعماال فيها. وُوفِّق الشاعر في 
  استخدام دالالت هذه االفعال في األغراض الرامي إليها.   

  :التوصيات

أوصى الباحث الدارسين النيجيريين خاصة المتخصصين في اللغة العربية أن 
يقدموا يد المساهمة في تسهيل فروع اللغة العربية وتيسيرها لألجيال القادمة 

  وذلك بإجراء البحوث فيها.

    الهوامش والمراجع: 

إبراهيم بن عبد الوهاب, متن البناء ومتن التصريف العزى, مطبعة  -1
    3-2دار إحياء الكتب العربية د.ط ص: 

 المرجع السابق ونفس الصفحة.  -2
 المرجع السابق نفس الصفحة.  -3
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بين الواقع والمأمول  اإلسالمية الجاغاوية في غينيا المخطوطات العربية
 مدينة طــــــوبــى أنموذجا

 إبراهيم منساري
20021268199428 
/00224623832140 

:ibramansaren@gmail.com 
شارع عالل جامعة محمد الخامس    معهد الدراسات واألبحاث للتعريب

 بالرباط المغرب. 6216الفاسي مدينة العرفان ص ب: 
   الملخص

 في الجاغاوية اإلسالمية العربية المخطوطات« ب المرسوم الموضوع هذا
 دراسات بعد اختير"  أنموذجا طــــــوبــى مدينة والمأمول الواقع بين غينيا

 أثبتت والتي المحروسة المدينة هذه في اإلسالمي التراث حول جادة وأبحاث
 قبل من عليها التعرف لعدم ونظرا بها، جزيلة علمية مخطوطات وجود

 أسئلة عدة طرح لزم هذا، كل على وبناء.  حولها الدراسات وقلة الباحثين
 في إسهامات غينيا لعلماء كان هل الطوباوية المخطوطات قضايا حول

 ما وأخيرا طبيعتها؟ وما طوبى علماء مؤلفات هي وما الضاد؟ بلغة التأليف
 مارستُ  التساؤالت هذه عن كل ولإلجابة  منها؟ واالستفادة حفظها طرق

 حول معلومات إلى توصلتُ  وبه الدراسة، أهداف راصدا الوصفي المنهج
 التراث إثراء في علمائنا مساهمة مدى من وتأكدنا المخطوطات نفائس أهم

 منها يحقق لم طوبى مخطوطات أن كشفنا كما اإلفريقي؛ بالغرب اإلسالمي
 .مؤلفيهم إلى وعزوها المخطوطات بعض أهم بيان مع المئة؛ في 1% سوى

Abstract: 

I choose this topic after an important studies and research on Islamic 
heritage in this blessed city, which proved the existence of important 
scientific manuscripts, because researchers do not know them and there is 
lack of studies about it. Regarding all these, it’s important to ask few 
questions on issues of manuscripts in Tuba.Was there any contribution of 
scientists in manner of authorship in Arabic language? What are the 
publications of scientists in Tuba? What are they’re nature? Finally what 
are the methods of preservation of these manuscripts and how to benefit 
from it? I used the descriptive approach by drawing the objectives study, 
I discovered information about valuable manuscripts and I confirmed 
how our scientists contributed in the enrichment of Islamic heritage in 
West Africa, as we discovered that only 1% of Arabic manuscripts have 
been achieved and indicating the most important manuscripts.  
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  توطئة

يمثل المخطوط العربي اإلسالمي وجدان أمته، وهو ما يبرز قيمته العلمية 
ة ــ حماها هللا ــ والثقافية والحضارية في ذاكرة تاريخ هذه األمة المغلوب

مة اإلسالمية في كل أقطار وأمصار العالم واضحة إنجازات األ وتتجلى
، بالحرف العربي الحضاري والمعرفي معالم، لسبب ما خلفته من اإلرث

عصور بقيت ال هذه وإن زمن تلكم المخطوطات اإلسالمية على مدى كل
هذا يوحي بال مرية إلى قمة و  .تستثمر في كل البالد بين العياد في العالم

لطائفة في كل أنحاء العالم العطاء اإلسالمي في االبداع العلمي والمعرفي 
 إلسالمية.لعلوم ااباألخص العلوم اإلنسانية و

في  المعالم وعليه، فال غرو أن نجد بصمات علماء غرب إفريقيا واضحة
إرثهم  هذاكل  ويبرهن علىعلوم الشريعة، وسلم تواليف علوم اللغة العربية 

القرون من تنبكت، اإلسالمي الذي انتجوه على مدار  الثمين من المخطوط
عالمية على وإن دل على شيء، فإنما يدل  إلى جني، وماسينا، وطوبى.

الحضارة اإلسالمية؛ كأن ابداع العقل اإلسالمي لم ينحصر في محيط جنس 
عروبة دم وال  غير أو عرق، بل لم تك العروبة سوى عنوان لغة ولسان،

  مكان.الز
  إشكاليات الدراسة: 

 هل كان لعلماء غينيا إسهامات في التأليف باللغة العربية؟ 
 م المؤلفات؟ ما هي انتاجات علماء طوبى وما طبيعة تلك 
  ما طريقة الحفظ واالستفادة من تلكم المخطوطات باللغة الضاد؟ 

  أهداف الدراسة: 
   تسليط األضواء على مساهمات علماء غينيا في التأليف باللغة العربية؛ 
  كشف الغبار عن أهم علماء مدينة طوبى المحروسة ومخطوطاتهم؛ 
  تفادة منها وبيان تقديم دراسة فاحصة عن مخطوطات طوبى وطرق االس

  سبل صيانتها؛ 
  المنهج المتبع: 

  فالمنهج المتبع هو المنهج الوصفي العتبارين: 
  وصف حال المخطوطات وصفا دقيقا والقيام بسرد االحصائيات المتعلقة

 بعددها حسب المؤلف؛ 
   تحليل المعطيات المتعلقة بها تحليال وصفيا وتطعيمها عبر األدوات

 الوصفية؛ 
 المالحظة والمقابلة. :البحثأدوات 
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  كلمات مفاتيح:
I. وجود لعدم اليد بخط كتبت التي الكتب من النوع المخطوط: هو ذلك 

 تأليفها أو لما تطبع.  وقت الطباعة
II. اإلسالمية: هي تلكم المخطوطات العربية التي كتب  العربية المخطوطات

 من غير العرب يعني األعاجم بالحرف العربي.
III.  إلى قبيلة َجاَغا قيل هم من فصائل شعب صونكي قديما الجاغاوية: نسبة

ومنديكي حديثا، وهم منتشرون بين السنغال ومالي وغينيا وغامبيا وغينيا 
بساو، وكلهم مسلمون ولهم نشاط في التربية والتعليم اإلسالمي بالغرب 

  األفريقي. 
 تقسيم البحث حسب محاور: 

  نبذة عن طوبى ومؤسسها 
  العربي وتاريخه في طوبى أضواء على المخطوط 
  المخطوط في طوبى بين التقديس واالندثار 
 نموذجين من علماء طوبى 
  صيانة ورقمة مخطوطات في طوبى 

هذه القلعة  تأتي هذه الدراسة إجابة عن تساؤالت مذكورة، إلى جانب اختيار
وسط فوتا  المحروسةــ فيالعلمية المتميزة بالثقافة االسالمية ــ طوبى 

اإلسالم وعلومه،  الفعال الذي أسهم كثيرا في نشرجالون التي تعتبر المنبر 
  .فريقيإلغرب االبل كان منتدى الفكر واإلنتاج العلمي في العلوم اإلسالمية ب

  نبذة عن طوبى ومؤسسها 
ومؤسس مدينة طوبى أـ تأسيس
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1: 
م على يد مؤسسها شيخ مشايخ غرب 1805هـ موافق 1139تأسست عام 

افريقيا، الحاج سالم القسمي المعروف بـ (َكَرُمُخوبَا)، الذي وصل علمه إلى 
رغم من أنه أسهم بقسط وافر في نشر الحيث لم تصل إليه شهرته، على 

فاده كنوزا من المعرفة في فريقي، وترك هو وأوالده وأحالعلم في الغرب األ
لدى الباحثين  ةغير معروفت ما زالواألدب المتمثلة في المخطوطات العلم 

  .2تحقيقها ونشرها" ملعد
م على يد الشيخ العالم سالم 1805تأسست مدينة طوبى عام ... «استقر أن 

جابي، وهو الجد األكبر لقبيلة جابي وَغَسَما الموجودون حاليا في منطقة 
يبقى تاريخ تأسيس المدينة موضع نقاش غير أنها أسست   3جالو..."فوتا 

المدينة تعتبر مشكاة في أحد القرنين السابع والثامن عشر الميالديين.  ف
تأسيسها، وازدهر فيها العلوم والمعارف  بعداإلسالمية وثقافتها  للحضارة

  والدهور. عصورالاإلسالمية على مدى 
  يابالشيخ سالم القسمي جبــ ــ 

ولد الشيخ المرحوم سالم القسمي في قرية " ديدي" التي أنشأها والده محمد 
، وتوفي رحمه هللا تعالى في طوبى 4فاطم في أرض بندو شرقي السنغال

هــ 1252التي أسسها عن عمر يناهز تسعا وتسعين سنة، وذلك في عام 
ر: " والواقع أنه ال يوجد خالف في تاريخ وفاته قال صاحب الكنز األوف

أجمع المؤرخون على أن وفاة الشيخ كانت ليلة االثنين ثالث صفر سنة 
، وقد ترك أوالدا مباركا تركوا هـ." رحم هللا تعالى رحمة واسعة 1252

  .بصماتهم في العلم والمعرفة
  : المخطوط العربي وتاريخه في طوبىاألولالمسلك 

  طوبىالمقطع األول: أضواء على تاريخ المخطوط العربي في 

خطوطات، ونفائس مجواهر الكتب العلمية بصيغة  ء طوبىترك علما 
اهتموا بقريض الشعر، وجربوا تفنن في التصيف  كماالسنية، آلثار ا

والتأليف، وكل هذا، جعل المدينة جامعة المخطوطات المفيدة، وكلية 
صوله، واألدب واللغة سواء في البالغة أو أالمصنفات الغراء في الفقه و

زيد تعدادها على مئات مخطوطات ما بين نثر ، تو أو التاريخ أو القصةالنح
يقول الشيخ محمد فودي جابي: " إن الشيخ المؤسس ـ كرمخوبا ـ  وشعر.

لما استقر في طوبى تمكن من انشاء أربعين مجلسا، على رأس كل مجلس 
عالم متبحر في فن من الفنون يتولى تدريس الطلبة .... ولقد استمدت هذه 

  5المجالس األربعون إلى أيام حفيده عبد القادر ابن الشيخ محمد التسليمي".
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يجد الباحث الغيور على التراث الغيني والمخطوطات  ،رغم من ذلكالعلى 
بصفة خاصة، أن العطاء العلمي الذي بدأه المؤسس ـ رحمه هللا ـ، ظل 

ولجوا متواصال لم ينقطع مدده، ال تخلو واحة علمية ومعرفية إال وقد 
  تأليفا وتصنيفا. أبوابها واسبروا غبارها

"...في عقبه علماء وأدباء تفتخر بهم  يقول الدكتور محمد األمين جابي:
على مر العصور، وهذا مما يثلج صدورهم بالتأكيد،  الجاغاويةائل بالق

ويزيدهم إيمانا بأن هللا استجاب لدعاء المؤسس عندما طلب من ربه أال 
  6لماء"يخلي بيته من الع

لكن اليوم، أصبح الوصول إلى ذلكم التراث المخطوط صعب المنال، 
  ألسباب تاريخية واجتماعية وغيرهما.  

  المقطع الثاني: مهنة نَسخ المخطوط وجمعه في مدينة طوبى:

مما جعل  ،وتجدر اإلشارة أن فن النَسخ كان ضعيف جدا في الحجج األخيرة
قلة مهارات لسبب رواد المخطوط على شفى جرف غير آمن في االستنساخ 

  االستنساخ.
وعلى ذلك، قد استأهل بعض الشبان من الطالب الصغار والمريدين للنسخ 

لهم الجدارة  تألقوام ما كانالمخطوط، وكان علم الخط وفن نسخ 
 حيف، وعيله، أصاب المخطوطات التحريف والتصوقتئذ والصالحية

، ويتحدث الدكتور محمد األمين جابي عن مشفوعان بالشوائب والرواسب
ذلك الواقع المرير فيقول المرحوم:" إن المخطوطات في طوبى يتٌم تناسخها 

  . يكون بال شك مع أخطاء فاشية وكبيرة.7عادة بين طلبة العلم"
: " والجدير جاء في هذا السياقجمع المخطوطات في طوبى، 

الحصول على المخطوطات في طــوبى ليس باألمر السهل، فلقد بالذكر، أن 
قضينا ثالث سنوات في جمع ما جمعناه منها، وهي ال تفي بغرض الباحث 
الذي يريد أن يلقي الضوء على الحركة العلمية واألدبية في هذه المدينة 
العلمية العريقة، ولقد سافرنا إلى طوبى ثالث مرات اثناء اإلجازة الصيفية 

. وترددنا على البيوت المشهورة فيها ولم نعد إال بخفي حنين، وحفنة من ..
  8المخطوطات ال تغني وال تسمن من جوع".

عيوب المخطوطات ومشاكل التحريف والتصحيف  صفي طاروفي هذا اال
يتم تناسخها عادة بين طلبة العلم،  طوبى  في االستنساخ :" إن المخطوط في

لسبب من األسباب، وقد تقضي القصيدة عمرها ومن بينها ما تضيع أصولها 
بين النسخ واستنساخ يؤديان بها في النهاية إلى يلحق بعض كلماتها شيء 
من التحريف، فيتراكم الخطأ حتى تختفي معالم بعض الكلمة منها، وتحل 
محَلها كلمة أخرى تكون حالها في النص الشعري مثل النبتة الغربية بين 
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ذوق ويمجها الحضن وتبقى مع ذلك كله مقيدة في النبات، ينبو عنها ال
القصيدة يتناقلها طلبة العلم مع أخطائها الفتقارهم إلى الثقافة والعلم 

  9لتصويبها".
"...على الكثير من المخطوطات التي عثرنا عليها سليمة من األخطاء، وقال 

 وهي إما أن تكون كتابتها بخط أيدي أصحابها، أو منقولة نقال حرفيا عن
  10األصول التي كتبوها، أو كتبها نساخون آخرون بمعرفتهم".

إذا، المخطوطات وتاريخها في مدينة طوبى المحروسة يبدأ من 
أن تلكم المخطوطات رغم وتأسيس المدينة ألنها بنيت بالعلم ونشأ عليه، 

المعطيات المؤسفة حول تاريخها، الزال البعض منها سلمية ونقية من 
العلم  جامعواصفات العلمية والمؤهالت الراقية في شوائب، وتتمتع بالم

  .وكلية المعرفة
" وردت تجليات اإلنتاج الفكري  فيما جاء عند صاحب كنز األوفر:

الجاخاوي بمعناه الحقيقي من خالل ما خلفه كرمخوبا من مؤلفات ذكرها 
المترجمون له، منها العقيدة المرضية، ومرآة الطالب في التصريف وآثار 

م الذي 1905... وصلت حركة التأليف ذروته لدي حفيده َكرن قطب أخرى 
  11يقال عنه إنه كتب أكثر من خمسين مؤلفا ما بين منثور ومنظوم".

  : المخطوط في مدينة طوبى بين التقديس واالندثـارثانيالمسلك ال

ال يخفى على أحد أن الموروث التراثي على مدار ثالثة قرون، في المدينة 
ليها وفيها أيام خضمة وشهور قضمة، أنها قد تتعرض هذه والتي مرت ع

التركة العلمية الندثار واضمحالل، لسبب من أسباب تهريب بعض الباحثين 
خطوطات ذات قيمة نفيسة.  ومع هذا المعطى المنطقي يرادفه لسان مالزور 

حال يقول آثار اآلباء واالجداد مقدسة، وهذه ظاهرة موجودة وحقيقة المعة 
ساطعة. وعليه، فإن المخطوطات في طوبى عاشت في ظروف صعبة، 
وعلى كل هذا، استطاع المخلصون من أبناء المدينة الحفاظ عليها خشية 
ضياعها وانفالتها، وصل تلك العناية الفائقة إلى تقديس المخطوط لدى 
بعض فصائل قبلية بالمدينة، علما أنه يعتبر مصدر فخر واعتزاز لماض 

  في يومنا هذا.   ن يكون مجهوالغني يوشك أ

  لعربيةللغة االمقطع األول: االزدهار العلمي وإنتاج المخطوط با

جاء في الكنز األوفر: " لقد نبغ عدد من كرنمبايا في الشعر والنثر، فلديهم 
كمية كبيرة من المخطوطات مكدسة في الصناديق في فوتا طوبى، ومكة 

مسلك أحفاد كرمخوبا بغامبيا وغينيا كوليباتن وتسليم، وغيرها من حيث 
  12وجنوب السنغال وشرقه".
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كان ذلك، تليدة االكتفاء الذاتي في التأليف والتصنيف، بحيث حقق المدينة 
االكتفاء الذاتي المعتمد بكل قوائم العلم وعواميد التأليف، وتولى أبناء وأحفاد 

التالميذ،  رجوزات المناسبة لمستوىالمؤسس تصنيف الكتب والقصائد واأل
على غرر الكتب اللغوية واألدبية المقررة في المجالس العلمية أو الكتاتيب 

  العتيقة في غرب أفريقيا يومئذ. 

  المقطع الثاني: تقديس المخطوط وأسبابه في طوبى

أما في سياق تقديس المخطوط، فهو عزوف أصحاب المخطوطات عن 
على سبيل المثال الذين  ألسباب متعددة، ومنهابها المهتمين بالمخطوطات 

المخطوطات في العقود األخيرة، ينظرون إليها نظرة التقديس وتقدير  ورثوا
وتبرك، والذي ال يتمتع بثقافة علمية رصينة من بين هؤالء يرى أن تلكم 

  المخطوطات مصدر بركة وتحتوي على علم رباني أو علم أسرار. 

وطات أنها الرمز وهنالك طائفة أخرى غير هؤالء، تعضد على المخط
السري لمواطن فخرهم، وال يريدون أن يستفد غيره من المورث الرائد 

، ويهمون زعما أال يحق له التصرف فيه بأي وجه من أبا عن جدالذي خلّفه 
الوجوه وال سبيل من السبل. ويلزم التوعية الراشدة من العلماء والشيوخ إلى 

وهام التي وصفناها من المخاطر التي قد تسببها هذه العجيبة من األ
  تصرفات ذوي المخطوطات هذه.

: "... استغربنا من الظاهرة أي اخفاء المخطوط، قال عنهوزمرة ثالثة 
وعرفنا أخيرا أن سبب عزوف ورثة علماء ـ طوبى ـ عن توفير 
المخطوطات للباحثين ليس إال نتيجة للخبرات غير السارة التي مروا بها مع 

بى أخذوا صناديق كاملة من هذه المخطوطات بغية الكثير من الوافدين طو
التي تقف أمام المعضلة هذه هي  13تصويرها، فلم يعيدها إلى أصحابها".

الباحث الذي يريد االشتغال في حقل خدمة المخطوط في دولنا، وقد يكون 
  القاسم مشترك بين مدينة طوبى ومدن أفريقية أخرى. 

   قراض واالندثار في مدينة طوبىالمقطع الثالث: المخطوط المعَرض لالن

االنقراض  ت فيسهمأقد التي عوامل الدراسة  في هذا المقطع سعىن
يقول المرحوم: " وأيا ما تكن األسباب فإن للمخطوط الطوباوي.  واالندثار

هذا التراث الضخم الذي خلفه علماء طوبى يوجد منه الكثير لدى ورثتهم، 
لم يحسن االعتناء به وتمهيد  إذا سيما ،النقراض والتلفامعرض في وهو 

حجة تحول   ،طرق االستفادة منه، وال يمكن أن يكون السبب الذي أشرنا إليه
، وتحقيقها للكشف عن المخطوطات الموجودة اطالع الباحثين الجادين
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والرفوف،  هذه المخطوطات في بطون الصناديق إن االحتفاظ ل، 14ونشرها
َ امخُ رَ كان وراء عدم شهرة ـ كَ  في أوساط  ـ وأبنائه وأحفاده لدى الباحثين وبا

، التاريخ أم نشر كتبهم وتحقيقيها   ، سواء على المستوى العالمي واالقليمي
وكان من األسباب التي عرضتها للضياع والحرائق التي تعرضت لها مدينة 

  15طوبى أكثر من مرة".
  خطوط العربي بين موجود ومفقود في طوبىالمقطع الرابع: الم

وجود المخطوط العربي من أنتاج أهل المدينة، ال يستدعي استغرابا حين إن 
 وحركات التأليف الحركة العلمية واألدبية فيها، نقف على تاريخ مسار

على االنتاجات ون معتمد الذاتها، وهي قد حققت االكتفاء ب والتصنيف
 العلمية المحلية، وكتبوا وألفوا وصنفوا، على غرر العالم العربي

سالمي. أقدم نموذجين فقط من بين عشرات من مؤلفي علماء أهل واإل
طوبى من هؤالء العالمة كرن سنكن والفهامة كرن قطب رحمهما هللا 

  تعالى. 
  مؤلفات الشيخ كرن قطب:

باء، فقد م) خير ممثل لعصر ما بعد اآل1905م 1830يعتبر كرمكو قطب (
را من الكتب خاصة في اشتهر بالتآليف العلمية واألدبية، وترك عددا كبي

مجال العلوم الشرعية، وأدى االحتكاك بينه وبين علماء فوتا من جهة، 
من  على أكثر ربت مؤلفاتهإلى أن  16وعلماء موريتانيا من جهة أخرى.

  17خمسين مؤلفا في مختلف فنون المعرفة.
  مؤلفاته في علوم الفقه والعقيدة:

ــ الكافية الكبرى، مطبوع  2 ـ مباحث العقائد الفرعية، مخطوط موجود. 1
ـ نهجة السالك على  3وبشرح الدرة الصافية النبذة الكافية. جزء واحد.

ـ  4 18مشاهير سادات عباد اإلله المالك، مطبوع الجزء األول والثاني.
" نهجة السالك إلى مشاهير  :كتابه " ويستحقالقاموس "في اللغة والغرائب

الفقه، ال يقل المذهب المالكي في سادات عباد اإلله المالك" من أمهات كتب 
أهمية عن المطوالت الفقهية في تاريخ الفقه اإلسالمي والمالكي على وجه 
الخصوص، وفيه تظهر مواهبه الفائقة في االجتهاد والتأصيل، ودرايته 

مكنه في قواعد الترجيح واالستدالل العالية بأصول الفقه ومداره، وت
  واالستنباط.

  في علوم اللغة العربية والشعر:ألف 
ـ والديوان،  3 ــ الدالية الصغرى، موجود.2  ــــ الدالية الكبرى، موجود.1

مرشد المفيد في تصريف األفعال الــ -4 موجود وهي عبارة عن قصائده.
  كبر.ــ قصيدة سالمية في مدح الجد األ 5 واألسماء.
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قصيدتان على منوال كتاب التهاني لإلمام اللغوي المغربي اليوسي، أو فال
بلى بالء حسنا في الصناعة المعجمية ولعب أالمية فخر اللغة الشنفرى حيث 

  19.المهجورة بالغرائب اللغوية
  مؤلفات كرن سنكن جابي:

وهو محمد  م1924ه 1246م وتوفي بها 1860ه  1277ولد في طوبى 
لثاني، الشهير ــ كرن سنكن جابي ـ ابن العالمة الفذ كرن قطب التسليمي ا

 وكان 20.بـ: كرمخوباابن الشيخ محمد التسليمي ابن الشيخ سالم المعروف 
في  غزير اإلنتاجفقيها ال يجارى، ولغويا ال يبارى، وهو  ـــ رحمه هللاــ 

ترك في الشعر أم النثر، وقد  التأليف وكثير واالبتهاج في الشعر، سواء
، وقد أحصى له ابنه في الشعرية كثيرا من المؤلفات العلمية والقصائد

وتدل  ،الترجمة التي كتبها عنه ما يبلغ خمسين مؤلفا ما بين منثور وشعر
  21مجرد أسماء هذه المؤلفات على علو كعبه في فنون العلوم المختلفة.

  مؤلفات الشيخ رحمه هللا:
ـ سلم العبد الكئيب إلى نيل  2 رسائل الوصول في خصائص الرسول . 1

ـ 4الظالم في صالة والسالم على سيد األنام، موجود. ـ نور3 شفاعة الحبيب
رد  6 ـ نبذة الكافية، مطبوع موجود5 كتاب البشرى شرح مرقاة الكبرى

 . العنان عن اللهو واللعب
أسماء هذه الكتب توحي بأن شيخنا كان عالما بعلوم الشريعة والحقيقة و

العدد  نعد، رغم أن مؤلفاته تجازر خمسين مؤلفا إال أننا لم واللغة والبيان
نيف مما يجعل باب البحث واالستقصاء والتتبع سوى الكبير من مؤلفاته 

  مفتوح.
حصائيات للمخطوط العربي في ال: الصيانة والرقمنة واثالثالمسلك ال

  طوبى.

العربي في عبارة عن اقتراحات موضوعية حول صيانة المخطوط إنها 
  واسع في حد ذاته. علم مدينة طــــوبى، علما أن صيانة المخطوطات

  المقطع األول: المؤثرات السلبية والمحددة للمخطوط

األضرار والمخاطر التي تلحق  عنقد تحدث مصطفى السيد يوسف ل
بالمخطوطات نتيجة تفاعل عناصر العوامل الطبيعية وغيرها بأشكال 

  مختلفة نوجز منها:
  جفاف األوراق وتقصف أطرافها. ـــ

ـ انتشار الثقوب على األوراق؛ التصاق األوراق ببعضها، وبالتالي تحجر 
  المخطوط.
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ـ تآكل األوراق ببعضها، تحت أحرف الكتابة؛ بهتان لون الحبر ومواد 
  الكتابة األخرى.

لتواء وانكماش األغلفة، وبالذات الجلدية منها؛ خاصة إذا تال ارتفاع نسبة اـ 
  الرطوبة وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

  ـ تفتت وهشاشية الكعب؛ وتصلب، أو تحجر األغلفة.
فيمكن تلخيصها في أما المحددة الجازمة في المدينة، في الفترات الماضية 

الغبار واألتربة وعنها يقول: " هذه الحبيبات الدقيقة جدا يحملها و، الحريق
تسرب منتشرة داخل تالكتب؛ بل والهواء بسهولة، فتلصق على أغلفة 

صفحات الكتب؛ حاملة معها جراثيم الفطريات، وبويضات الحشرات التي 
تنمو بسرعة متناهية، سواء في الرطوبة أو الحرارة؛ وهما العامالن 
لنموها؛ مما ينتج عن ذلك إصابة الوثائق والمخطوطات باألضرار التي قد 

  .22يصعب إصالحها
" إن الرطوبة الزائدة تعتبر بالتالي من ألد أعداء يقول عبد المعز شاهين: 

الكتب والمخطوط والوثائق؛ وأن التحكم في كمية الرطوبة النسبية في 
أجواء دور الكتب، واألرشيف، والوثائق التاريخية، وجعلها في الحدود 

) هي من أنجح الوسائل المقاومة للفطريات، وبعض 55، 60المأمونة (%
  23لكائنات الحية الدقيقة..."األنواع األخرى من ا

والحفاظ على المخطوط، فأورد  ،ورد مجموعة من طرائق الصيانة وقد
عوامل الـتأثير كالبيئة والطبيعة من الحرارة والرطوبة، والملوثات الكيمائية 
من غاز وغبار وأتربة، وأضاف على ذلك العوامل البيولوجية، ويحدد في 

ثر من سبعين نوع من الكائنات الحية، هذا اإلطار من قبل المختصين أن أك
   .توبكتيرياقد تكون مرئية كحشرات وقوارض؛ أو فطريات 

وبكونها من الدول السواحلية،  ،يجب استحضار خصائص بيئة غينياعليه، و
فمحددات مثال لمخطوط بمدينة طـــوبى قد تختلف عن غيرها من المدن، 

ات حول صيانة المخطوطات باعتبار عوامل البيئة والطبيعة، فجل المكتوب
تستحضر الجانب الصحراوي، وتتخذه مرآة الصياغة حول صيانة وحماية 
المخطوط، على ضرب المثال تمطر منطقة فوتا طوبى أمطار غزيرة ما قد 
يتجاوز ستة أشهر في  السنوات األخيرة، وقد كانت قبل قرن أكثر من ذلك، 

يا يمكن تحليل تلكم لكن نظر لتقلبات معطيات علم البيئة والجغراف
المخرجات، فال داعي لتطرق إليها هنا، ويعتبر أيضا من مناطق غينيا 

في حدود ثالثة أشهر من السنة، وقد تصل في بعص السنوات   ةكثر بروداأل
  .أم دونه درجة ثمانيةإلى 
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بعد ولمدينة، لوهنا، يجب الوضع في الحسبان هذه الُخويَصة الطبيعية 
والسبل والظروف لصيانة المخطوط، وطرق استحضار كل الوسائل 

، فإن االنسان بنفسه يلعب في كثر من األحيان دورا محوريا همعاملتنا مع
، وأبواب ذلك غير محصورة، من غير علم وال تقدير في إتالف المخطوط

ق أوساخ الصؤدي إيقد  نظيفة، ماإمساك المخطوط بيد غير نحو 
 ،والبكتريا والحشرات، أو إمساك بيد مبللةبالمخطوط ينشأ عنها الحيوانات 

عنه أيضا تأثير مباشر على األوراق، أم سوء التعامل معه اثناء  نتجقد ي
  االستفادة كتصوير أو قراءة.

  طـــوبى«بـ المقطع الثاني: طرق الصيانة والوقاية وعالج المخطوط 
تلبي  على أهم األمور التي قدالكاشفة ء اضونسعى إلى تبسيط وتسليط األ

في هذا  الغاية المنشودة في هذا المسلك، وتحقق المقصد من هذا البحث.
السياق يحرر الدكتور: " الحفظ، والصيانة، والعالج عوامل متالزمة 

دينة مهنا يمكن تبرير خاصية   24ومتكاملة لحماية الكتب والوثائق".
زالت خطوطات ال مطـــوبى، أن الحديث عن الصيانة يلزم الدرية أن هناك 

لم تفهرس وال جمع في مكان واحد، بل كل فصيلة أسرية تملك مخطوطاتها 
جمع المخطوطات لالسعي الحثيث  ،كما ذكرت سلفا، من باب فقه األولويات

ولو بصيغة مصورة، والقيام بفهرستها وتصنيفها عبر الموضوعات 
والعلوم، مع إنشاء سجل وبطائق، ورموز لكل مخطوط حسب القدم أو 

   . عالموضو
  من أهم العوامل قبل الصيانة:

أوال إنشاء مكتبة المخطوطات وجمع كل المخطوطات مصورة كانت يلزم 
أو نسخة مستنسخة أو ما شاكلهما إلى ذلك المكتب، ثم القيام بإنشاء السجل 
والبطاقة لكل مخطوط، وتصنيف كلها عبر قانات، ويقترح ذلك متخصص 

األقل مهتم بقضايا المخطوط،  أو علىوالمكتبات المخطوطات علم في 
ويتوفر على مؤهلة علمية تيسر له العملية مع الغيرة على هذا الكنز السني، 
وإذا كان من بني المدينة يكون ذلك نافلة مباركة ألسباب تاريخية ونفسية 

وضوعية، ألن أهل مكة أدرى بشعبها، وكذلك إذا استعانوا بالخارج موحتى 
أما مرحلة  عايير الدولية فهو األنسب واألجود.لموفق اكي تكون التدابير 

 اتوهي عبارة عن مقاوم .فتأتي بعد الحكامة السابقة التي ذكرتها ،الصيانة
 .للمحددات التي أحصيتها سلفا، والسلبيات المؤثرة التي تطرقت إليها سابقا

يئة، والمحددات سفاذا حاولنا التخلص من تلكم األثار السلبية، والمخاطر ال
ضد  تهامايحالمباشرة، وغيرها سنتمكن بكل سهولة للحفاظ عليها، و

 ددات، والصيانة الوقائية، والمعالجة الحسنة لوصول بها إلى بر األمان.هالم
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ويؤمنه من الضياع والسرقة  ،ذلك؛ ما تعطي للمخطوط البقاء المستمرو
سن لضمان بقائه دوما، ونجاته من كل مخاطر محددة لعمرانه، وح ،والتلف

  بدون عرقلة وهلم جر.منه االستفادة 
  من أبرز طرائق الصيانة وعالج المخطوطات:

يكون داخل سور  ـ أن رأي ـ حسب أوال: ضرورة بناء المكتب ويستحسن
، ي ألن حرمة المساجد مقدسة في نفوس المسلمينباوجامع الطوال

وباألخص بغرب افريقيا؛ وضرورة إبعاد المخطوط عن كل شيء يحدد 
ددات الطبيعية ه، وخصوصا الحيوانات والحشرات، والبكتيريات والمعيشه

  من الرطوبة، والحرارة والحرق والفيضانات.
ازمة في كل وقت قصد التنظيف؛ حاإلجراءات الاتخاذ ثانيا: السعي الجاد و

والتأكد أن المخطوط غير محدد بأي مخاطر؛ وإذا كان فإسراع للعالج الفني 
إلى مكانه بعناية تجعله غير معرض لمخاطر أخرى  أو الصياني، ثم إعادته

  دده.هت
ددات الطبيعية كاألتربة، والغبار فالغازات الضارة، المهثالثا: اإلحكام في 

يتم ذلك عبر تصميم ذكي للمحالت والمخازن والرفوف لمخطوطات 
ناسب والجو ممحكمة بحيث ال يفرط البرد، وال الحرارة، ويكون المكان 

فيتم معالجتها بالمهارة الفنية وترميمها؛ وبعد ترميمها يعاد  مالئم للمخطوط
هذه أهم الناقصة. وإلى مكانها؛ وإصالح التمزقات وإكمال األجزاء 

اإلجراءات والخطوات لصيانة المخطوط، وتجدر اإلشارة أن هذا 
 ،تاحفلمالموضوع علم، وتخصص في الدول المتقدمة خدمة 

اه هنا لم يكن إال من باب االرشاد والمخطوطات واألرشيف، فما أوردن
كي نقوم بصيانة مخطوطاتنا حسب المعالم والمعايير  واالستئناس والتلميح

   .العلمية الدقيقة
   المقطع الثالث: رقمنة المخطوط العربي بـطــوبى

" تحويل رقمي للمنظر الطبيعي في الفضاء الواقعي بأنها الرقمنة تعرف 
يرا رقمية أو ماسح في حالة صورة وغالبا ما يستعمل في ذلك كام

الرقمنة أو التحويل الرقمي هو عملية تمثيل األجسام، الصورة،  .25ورقية"
الملفات، أو اإلشارات " التماثلية" باستخدام مجموعة منقطعة مكونة من 

انب ج بعدما تطورت التقنيات المعاصرة في كل أطياف سواء نقاط منقطعة.
الحوسبة المعلوماتية، أو الشبكة السلكية والالسلكية، وهذا التطور الملحوظ 

تسجيل بها من أهم المعطيات التي استطاع االنسان يعد والملموس، لربما 
  المعارف والعلوم في واحة الرقمية أو الرقمنة.
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إذا تعتبر هذه التقنيات التكنولوجية أفضل األساليب الحديثة لحفظ 
، واختزانها عبر الجهاز وشبكة االنترنت، لتكون االستفادة متاحة المعلومات

وميسورة للمستفيدين، بكل اختصار هي محاولة تحويل الملموسات الورقية 
كالمخطوطات والكتب واألرشيف، وكذا الرسائل إلى الملحوظات المرئية 
غير المادي باألجهزة اإللكترونية بوسائل تقنية متطورة ومعاصرة بناء 

  ى معاير تكنولوجية ذكية.عل

  دوافع وأسباب رقمنة المخطوط في طوبى:

تحويل الكتب والوثائق على األجهزة إلى إن ظهور علم الرقمنة الذي يسعى 
لضمان حفظها من التلف والهالك، وتسهيل االستفادة منها، وغيرها من 

رقمنة  قوية إلىالدواعي الموضوعية، لقد أعطت في القرن الماضي قفزة 
المعلومات وحوسبتها. ولعل البراهين الداعية إلى هذا العلم علم الرقمنة، 
والتقنيات الحوسبية باتت واضحة، وأسبابها ظاهرة بال فرية ألن هذه الثورة 

  في هذا الباب.ال تترك مجاال في الجدال حو أهميتها المعلوماتية، 

  نلخص أهم أسباب فيما يأتي:

تعرف بها، الات وتسهيل االستفادة منها وأوال: ضمان حفظ المخطوط
وخدمتها سهلة، ويمكن اعتبار الرقمنة  اويكون االطالع عليها ميسور

الضمان األول لحفظ المخطوط من كل التحديات الطبيعية واآلثار السلبية 
دد حياتها، وكذا وقايتها من الكوارث الطبيعية كالفيضانات هالتي قد ت

  ران الخ.وحمايتها من الحشرات والفئ
ثانيا: إن الرقمنة بتوفر الكتب على الشبكة العنكبوتية ـ األنترنت ـ تدفع 
عجلة االستفادة لدى الباحثين في كل البالد العالم بحيث يتمكنون االطالع 
على المخطوط بمجرد توفره على شبكة االنترنت للعباد، ويسهل لهم البحث 

  بأدنى قصارى جهد وبتكلفة يسيرة ربما مجانية.
المعايير الموضوعية كتَبويب الكتب حسب  وفقثالثا: إذا كان الرقمنة 

موضوعات، وإنشاء شبكة واسطة، وأرقام ورموز وبطاقات وبيانات لكل 
  مخطوط،

 ويكون ذلك بالتعاون بين المشتغلين بالمخطوط، وبقية المكتبات األخرى
قفزة علمية  لغرض التبادل في النسخ مّما سيزيد المدينة بال شك عبر العالم

  محمودة.
  فوائد رقمنة المخطوطات اإلسالمية بـــطـــــوبى.
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إن تعداد الفضائل والفوائد التي تحتوي عليها الرقمنة كثيرة قد ال يمكن 
حصرها، وقد نحاول اختصارها في السطور قليلة بما يتعلق بالمخطوط 

  العربي في المدينة المعنية على وجه الخصوص منها:

  المخطوطات العربية في طـــوبى سيعطي فرصة التعرف إن رقمنة
بتلكم المخطوطات في نطاق واسع ومعمم في العالم اإلسالمي والعربي 

 على وجه الخصوص.
  كون بوابة متاحة وواحة ميسورة للباحثين قصد االستفادة منها تس

إلى المدينة وربما نجد من الباحثين من  وال يكلف السفرونشرها، 
 سات مستفيضة حولها يرجع الفائدة.يقومون بدرا

   الطباعة والتحميل عند الحاجة، على المهتمين بخدمة التراث يسهل
وترجمة بعض المواد الغنية إلى اللغات غير العربية كاإلنجليزية 
والفرنسية، ثم تقديم النسخة اإللكترونية إلى الوزارة المعنية في الدولة 

الذاكرة حفظ ظوا بها في أطار وإلى المنظمات الدولية المعنية يحتف
 لتاريخ هذا الشعب النجيب.

   وأخيرا افتتاح مكتبة مركز المخطوطات، وتدريب الباحثين لخدمة هذا
المخطوط عبر تطوير البحث العلمي وخدمة التراث وتعرف بها في 

 الجامعات الوطنية.
  إحصائيات مهمة حول المخطوطات في طوبى.

رفة األحداث التي مرت بها طــــــوبى، إذا تتبعنا كتب التاريخ في مع
بسبب تلكم  اختفى اكتشفنا أن هناك عدد كبير من المخطوط العربي قد

، وتوجد اليوم عوامل أخرىاألحداث الطبيعية وغير الطبيعية، فأضف إليها 
سبب هجرة بعدد كبير من مخطوطات طوبى في ديار السنغال وغامبيا 

عليهم درسوا  نإلى هذه البلدان، وكذلك وعند بعض تالميذ الذي ئهاأبنا
  بالمدينة.

تشير و، والهائل من المخطوطاتالعدد الكبير  على االستعمار استولىوقد 
قد مر بمراحل مكتوب بالحرف العربي إلى أن المخطوط الالظروف 

أنك تقرأ ترجمة بعض المشايخ ويقال عنهم أنهم ألفوا ذلك عويصة، دليل 
أكثر من خمسين مؤلفا، وال ترى إال كتاب أو كتابين، وأحيانا قد تجد عالما 

  َر أي كتاب غير األسماء المبعثرة في التراجم.لم يُ 
مؤلف من المخطوطات العلمية في هذه 2000ألفين  على وقد نجد ما يزد

المدينة من خالل القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، ولم يتبقى 
  .النزر اليسيرال إفقط وما نشر إال مئات 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 

100 
 

في هذه  وكان القرن التاسع عشر أغزر إنتاجا في العلوم والفنون المعرفية
وفحل في صياغة ، وال تجد عالما إال وله ديوان في الشعر الرحاب العلمي

تربيعات وتخميسات وشروح وحواشي تعداد وقد كثر  .القريض والقافية
ل اإلمام مالك وألفيته ألكثر من عالم وتلخيصات نحو تلخيص المية األفعا

  .وغيرهما ومفتاح العلوم للسكاكي
نسبة 
  مئوية

مخطوطات 
 القرن العشرين

نسبة 
  مئوية

 مخطوطات القرن
 التاسع

نسبة 
  مئوية

مخطوطات 
 القرن الثامن

المعدل 
االحصائ

 ي

احصائيات 
نسبية لهذا 

 القرن

المعدل 
االحصائ

 ي

احصائيات نسبية 
 لهذا القرن

المعدل 
االحصائ

 ي

احصائيات 
نسبية لهذا 

 القرن

عدد المؤلفات     23,95 1234  61,7 267  13,35
479 

الموجودة        4,8 192  9,6 211  10,55
96 

 378المفقودة   18,9 721  36,05 29  1,45

محتمل الوجود     2,9 127  6,35 18  0,9
58 

محتمل الضياع   7,35 194  9,7 09  0,45
147 

ن   يعدد المؤلف  0,9 34  1,7 28  1,4
18 

موع الكتب مج  13,35
267 

موع الكتب مج  61,7
1234 

المجموع   23,95
  479الكتب 

إذا أمعنا النظر في هذا الجدول تبين لك مدى تطور حركات التأليف في 
تعداد فهم في أي عقد من القرون المذكورة كثر فيها نطوبى، واستطعنا أن 

  . المتمثلة بالمخطوطات واليفالت
بحيث يأتي  ،بعض القرون بالتأليف والتصنيف أكثر من اآلخر تامتازلقد 

أكثر مراحل إنتاجا وأغرزها فوائد، وكان ذلك القرن  عشر القرن التاسع
، وهذا عائد ألسباب متعددة، وعلى االنسانية أشمل وأكمل في كل العلوم

اوز كان عدد العماء ال يتج من تأسيس المدينة قدسبيل المثال القرن األول 
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 ذلكمن ضعف على الن اك ني بعد التأسيسالثا ما افي القرنعشرين عالما، أ
، والقرن الثالث من تأسيس القرية الموافق القرن عشرين، كانت أو أقرب 

الحركة العلمية مستمرة لدافع الوراثي والثقافي واالنفتاح والعولمة ما عدى 
نسا ومصر وأخيرا في فرؤلفات في تونس مبعض  حجرية  إلى طباعة

 .وغيرها
  

  الخـاتــمة:

نشود، وأعظم مقصود، وأعلى محمود على إتمام ما رمينا مالحمد هللا أجل 
تناول دراسته من قضايا المخطوط ا االسالمي بالمدينة المحروسة طوبى، 
فالشكر والعرفان إلى هللا تعالى على ما يسر لنا في هذه الورقة المتواضعة 

انتاجات علماء طوبى األجالء، وإسهاماتهم  حول للقارئ لبلورة الفكرة
 . واللغة العربية من جهة ثانية ،الميمونة في خدمة التراث اإلسالمي من جهة

لقد تناولنا من خالل هذا الورقة المتواضعة تمهيدا تاريخيا وجغرافيا عن 
تسليط األضواء على المخطوط العربي وتاريخه في ب قمنا طوبى، وكما

المخطوط العربي بين التقديس واالندثار في طوبى، وقبل ت بوأردف المدينة،
بالحرفي  اتالمخطوطا من بعض علماء الذين كتبو ينذجونمقدمُت األخير 

بطوبي الصيانة والرقمنة للمخطوطات تُه بوأكمل بعضها،العربي مع ذكر 
  .مختتما بتوصيات، ومقترحات، ونتائج

  منها: هذا البحثـــ أهم النتائج التي توصلت بها في 
 نفائس المخطوطات من اإلنتاج العلمي الغيني  إلمام القارئ حول أهم ــ

 غرب االفريقي؛واستيعاب مدى مساهمة علمائنا في تعزز التراث بال
  معلومات عن المخطوط العربي في طوبى وكشف أن إحاطة القارئ ب

 ؛% في المئة2أو  1المخطوطات لم يحقق منها سوى %
 بطوبي وكشف عن أهم بعض  اإلسالمي المخطوطالتراث  اثبات وجود

  مع تعريف مقتصر عن المدينة.مؤلفيهم المخطوطات وعزوها إلى 
  توصيات:

إن توصيات أهمية بالغة في البحوث العلمية تتجلى من خالل هذه المقالة 
  على ما يأتي:

ـــ االهتمام بالمخطوط العربي بطوبي وتراثنا جامعا وثقافتنا جميعا، وتمهيد 
  .لخدمة المجتمع األفريقي علميا ومعرفياوتوظيفها ق استغاللها طر

ـ ضرورة حماية المخطوطات بالمدينة من التلف والضياع، ذلك بطباعتها 
  طرق صيانتها مع االستفادة منها.اتباع و
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ي لعلمعلى هذا الكنز ا العلمي وتعرفهم على التحصيل ــ حث الجيل الصاعد
قيق والتحوالدراسة العلمية  واكبة البحثودفعهم إلى مالرصين وأهميته، 
  .بصفة خاصة التراث الطوباويو ونشرها بصفة عامة، حول المخطوطات

  مقترحات:

 ينةبعد هذه الرحلة العلمية القصيرة مع المخطوط العربي اإلسالمي بمد
  :نقدم مقترحات منها الطوباوي،

وب ـــ إنشاء فريق بحث يسعي إلى جمع كل المخطوط العربي المكت
 بالمدينة، وتصويره ورقمتنه مشفوع بتأسيس مكتبة بهذا الخصوص يكون
 ذلك بأمر من خليفة طوبى ومجلس الشيوخ بالمدينة وتخصص ميزانية من

 طرقعوائد الفداء لتنفيذ هذا المشروع بعد دراسات مسبقة حول الجدوى و
  إنجازه.

لتحقيق تلكم المخطوطات وسياسة نشرها، وتقديم تشجيع الباحثين ــ 
ة دراسات عن التراث العلمي الموروث بالمدينة، ثم تخصيص جوائز مالي

لى إ، وتقديم نسخة من المخطوطات محترمةتنفيذ المشروع بمبالغ لمحفزة 
 عضب، وكذا في ذلك بعض مراكز البحث العلمي في غينيا أو الجهة المعنية

  .اكز البحث العلمي عبر العالمومر دول غرب إفريقيا
وتتبع األبحاث  ،ــــ القيام بالدراسة الميدانية عن المخطوط العربي بطوبي

في مجاالت ذات الصلة بالموضوع كإنشاء فهارس المخطوطات بالمدينة، 
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  وتصنيف المخطوطات حسب األهمية واألسبقية في مجالها العلمي.
 

 صورتان من المخطوطات:
مطبوعان في فقه  اب بهجة الصدور لكَرْن َسْنُكونْ : كت1مخطوطة رقم

  المالكي من مؤلفات علماء طوبى
} اختصار الفتوى فيما عمت به البلوى.  للشيخ محمد 2مخطوطة رقم: {

 التسلمي كَرْن َسْنُكنْ 
 

  الهوامش:
                                                      

   :جمهورية غينياـ   1
هي من المستعمرات الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشرة وبداية 
التاسع عشرة بغرب افريقيا، لقد سعى الحمايات الفرنسية إلى فرض 

م، 1895السيطرة على المناطق الغينية ووضعها تحت حمايتها، في عام 
عزم فرنسا ضم غينيا إلى الحكومة العامة ألفريقيا الغربية الفرنسية، ثم 
استكملت فرنسا احتالل األراضي الغينية واستعمار شعبها بشكل شبه كامل 

ام م وهي الفترة التي سقطت فيها إمبراطورية االم1898م 1900ما بين 
ساموري توري ـ رحمه هللا ـ الذي نفوه إلى غابون وتوفي هناك، وظلت 

م باالستفتاء للخروج عن الحماية الفرنسية  بعد 1958البلد مستعمر حتى 
الخطاب الساخن من المكافح والقائد الفذ أحمد سيكو توري ـ رحمه هللا 

زب تعالى ـ كان في حضور الرئيس الفرنسي جنرال ديغول، وقد نجح الح
  في مئة. 95الشعبي والذي صوت فيه  الشعب الغيني بـ "ال" َومثَل 

 6ـ د/ محمد األمين جابي، روائع آل كرمخوبا، ص:   2
ـ ويذهب صاحب الكنز األوفر إلى حصر ألمدن االفرقية التي تحمل هذا 

ـ ماركدوغو طوبى 1االسم في سبع مدن بتعداد إجمالي على النحو التالي: 
نبيحون طوبى في السيراليون  وم,سسها فودي بيلن من طال ـ س 2في مالي، 

ـ ماو طوبى في ساحل العاج، أسسها عام 3هـ، 1247الشيخ كرمخوبا 
ـ ولي طوبى في غامبيا أسسها  4هـ الشيخ عثمان من طالب الشيخ، 1245

هـ طوبى باكوني 1227، كما أسسس سنة  1248أحد طالب الشيخ، سنة 
ي طوبى الصغرى في غينيا أسسها الشيخ حمزة في غينيا، ثم طوَب ندن أ

جيكيني، ثمطوبى أمباكي فس السنغال وهي العاصمة المريدية  توثيق: 
    22نقال عن الحاج عمر السالمي ص:  . 40روائع آل كرامخوخا صك

  بتصرف.  16ـ إبراهيم منساري، الشعر العربي في غينيا، ص:   3
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  حاليا لم تكن أيامئذ.  ـ وتجدر اإلشارة أن الحدود الموجودة  4
  . 48وروائع اثباتا ص:  /86ـ المصدر السابق ص:   5
  8ـ روائع آل كرمخوبا، ص:   6
       بتصرف. 9ـ 8ـ المصدر السابق ص:   7
  .12ـ المصدر السابق، ص:   8
  . 11ـ المصدر السابق، ص:   9

  11ـ نفس المصدر، ص:   10
ـ الكنز األوفر لعبد القادر سيال، نقال عن روائع آل كرامخوبا ص:   11

50 .  
ـ عبد القادر سيال، الكنز األوفر نقال عن روائع آل كرمخوبا ص:   12

50  
  . 12روائع آل كرمخوبا ص: 

شرح وتعليق حققت مؤلفا من طوبى في رسالة الماجستير:   ـ  14
، لمحمد السنوسي وتحقيق كتاب هداية الطالب إلى منهج االعراب

منساري إبراهيم، رسالة ماجستير، جامعة السلطان موالي سليمان بني 
  م2015مالل، المملكة المغربية، 

  .12ـ المصدر السابق ص:   15
  .121ـ د/ محمد األمين جابي، روائع آل كرمخوبا ص:   16
  .122ـ المصدر السابق ص:   17
ـ لقد جاء في بعض المصادر بعنوان: " بهجة السالك ..."   18

  والصواب نهجة السالك. 
ـ ينظر في" الشعر العربي االفريقي في غينيا"، منساري إبراهيم.   19

   46ص: 
  .38ـ الشعر العربي االفريقي في غينيا، منساري إبراهيم، ص:   20
الشيخ وينظر في إنهاض الهمم لمؤلفه  152ـ المصدر السابق   21

  محمد فودي.  
  118ـ الكتاب المخطوط وشيء من قضاياه ص:   22
ـ األسس العلمية لعالج وترميم وصيانة الكتب والمخطوطات   23

  . 20، ص: 1عبد المعز ط  والوثائق التاريخية، شاهين،
  .123ـ الكتاب المخطوط وشيئ من قضاياه، ص:   24
   االستئناس.الموسوعة الحرة ويكيبيديا من باب ـ   25

 المصادر والمراجع
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  الملخص:

ة وطرق تد ة العربي يم اللغ اء بتعل ها تهدف هذه المقالة إلى تعريف العلم ريس
ي نيج ة ف اديي الحديث ديني واإلقتص دم ال ى تق م عل ث دوره ن حي ا، م يري

أن  ه ش ن ل ر، ومم ات النظ تطاع وجه ك باس اعي، ذل افي، واالجتم والثق
ى ال ث عل نهج ومشاركة في هذه النقطة، ويتحققها هذا الهدف بإعتماد الباح م

توياته ه ومس ه وأهميت دوده وأهداف ي  البحث الكافي متناوال عن مفهومه وح ف
دريسنيجيريا، مصدرا  رق الت تخدما بط ي مس يم العرب  ببعض المشاكل التعل

تعم ث يس ام حي ى األم ة إل ة العربي وير اللغ ى تط اعد عل ي تس ة الت ل الحديث
من ع ث تتض ذا البح ين ه ا ع ة، أم ن الباحث بجمع البيانات، في هذه الدراس
ة العرب ي اللغ رين والمدرس ب والمحاض اء الكتاتي ار والعلم ة التج ة محاول ي

ل ال يبالمراح ة والتعل وزارة التربي ة ل وظفين الحكومي ذلك م ة، وك م، مختلف
ر إ ا تنظ ى والباحث يلقى الضوء عن طرق التدريس الحديثة، والمقالة أيض ل
في  بعض المشاكل التي تواجه تدريس اللغة العربية وطرق تدريسها الحديثة

ادر  ة المص م قائم وامش، ث يات، والح ة، والتوص ا الخاتم ا وتليه نيجيري
 جع.والمرا

Abstract 
This paper focuses on the teaching hard work in teaching Arabic 
language and its techniques for contemporary applications in Nigeria 
and also focuses improving teaching Arabic Language injunctions, 
Islamic socio economic activities in the society, for this, the researcher 
would look at some keys areas which was mentioned above and also 
ensure the application of the right procedure and ethics in teaching 
modern Arabic in Nigeria that the pure boost of widely acceptance of the 
language in the community, more so, the source of this research consist 
of business interactions and indoors Islamic scholars, scholarly 
presentations, journals, conferences in improving teaching Arabic 
language and its as well consider Arabic teachers in our scholars, 
nevertheless, the paper would as well focuses to unravel this crises in 
order to resolve such issue by concluding the work and recommend 
appropriate guide to such problems.  
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  المقدمة:

الحمد رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء   
بية لعرمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن اللغة ا والمرسلين، سيدنا

ا ونهلغة شريفة، ولها مكانة عظيمة، إذا قرن ببعض اللغات التي تنطق لك
بن اأفضل اللغات وأجمل فصاحة وهي أوسع اللغات على اإلطالق: كما قال 

ع أوسفارس في كتابه المشهور "فقه اللغة": "لغة العربية أفضل اللغات و
هللا  سولرلم" لثالثة  أمور حيث نزل القرآن الكريم بها، وهي اللغة في العا

نِزيُل هُ لَتَ نَّ ﴿َوإِ صلى هللا عليه وسلم. وكالم أهل الجنة، مستشهدا قوله تعالى: 
وُح االٌِّميُن  نََزَل بِهِ  - َرّبِ اْلعَـلَِميَن   - اْلُمْنِذِريَن تَُكوَن ِمنَ َك لِ َعلَى قَْلبِ  - الرُّ

بِيٍن ﴾بِِلَساٍن    .195- 192. الشعراء َعَربِّىٍ مُّ

ْحَمـُن وقد تبين ذلك ظاهرا عند قوله تعالى:    َخلََق  -َعلََّم اْلقُْرَءاَن  - ﴿الرَّ
 ﴿ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا َبيَانَهُ﴾. وقوله تعالى: 3- 1الرحمن،  لََّمهُ البَيَاَن﴾عَ  - اِإلنَسـَن 
  18القيامة: 

اجتماعية ذات تأثير فعال في سلوك  إن تعليم اللغة العربية مؤسسة  
ة المتعلمين ورعاياهم فهي تنطوى على فروض تربوية منطقة تؤهل الطلب

  إلى المستقبل، فالمتعلم يكسب سلوكه بشكل رئيس من معلمه.

 وطرق التدريس الحديثة عبارة عن اإلصالحات الجديدة التي ظهرت
 ادى أيدي أفرفي أساليب التعليم العربي النيجيري، فهذه الطرق عل

ة وجماعات من المدرسين الفنولوجيين لنشر التعليم العربي وحماي
وتوعية  تدريس قواعد اللغة وتالوة القرآن الكريم واألحاديث النبوية،
لتي اهل أبناء المسلمين توعية ثقافية إسالمية التي تقيهم من آفة الج

يريا يجنعات عمت البالد النيجيريا، إذ إن أقسام اللغة العربية في جام
 تعتمد أساسا على خريجي هذه المدارس العربية الخاصة في تنفيذ

  برامجها األكادمية.

  مفهوم اللغة العربية:

اللغة العربية: هي لغة من اللغات القديمة التي أطلق عليها مجموعة 
اللغات السامية نسبة إلى سام بن نوح عليه السالم، ومن هذه المجموعات 

اللغة البابلية والحبشية ومما ال شك فيه أن بقيت حتى يومنا، اللغوية السامية 
بينما لم يبق من اللغات السامية سوى اآلثار المنحوتة على الصخور، 
وباإلضافة إلى ذلك فإن اللغة العربية هي اللغة السامية التي حفظت 
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وجودها، وهي لغة عالمية، ولغة القرآن الكريم الذي ال يمكن فهمه إال من 
فهم اللغة العربية، وهي لغة إنسانية حية تتميز بنظام صوتي وصرفي  خالل

أللفاظها مدلوالت مختلفة، وهي ألسنة القبائل ويطلق اونحوي وتركيبي و
على اللغة العربية اختالف اللغات التي تتحدث بها القبائل، حيث يوجد تباين 

إلمالة، واضح في نطق األلفاظ، ومما ينطوي على ذلك من حركات الفتح وا
واإلدغام، واإلظهار، والتفخيم، والترقيق، أن ألسنة القبائل تطلق على 
اختالف اللهجات التي سادت في القبائل العربية ومع ذلك اشتركت القبائل 
العربية قديما على لغة مشتركة قبل مجيئ اإلسالم، وهي لغة الشعر 

ت التي اشتهرت والخطابة والحوار الذي كان يوجد في دار الندوة والمفاخرا
في األسواق العربية، أمثال سوق عكاظ وغيره. والمعروف أن اإلسالم 
واللغة العربية توأمان ال يتجزأ أن يدخل مع النقص في الموصفات، ولهذا 
يقول اإللوري في في كتاب "الدين النصيحة" إن اللغة العربية جزء من 

وق اللغة العربية، اإلسالم ال يتجزأ وأنه ال يمكن فهم اإلسالم إال بتذ
وبالوقوف التام على أسرارها وأدابها وال يؤدي النقوس اإلسالم على وجهها 

 الصحيح إال باللغة العربية.

  أهداف البحث: ويهدف هذا البحث على النقاط التالية:

 يلم الطالب بقواعد اللغة العربية األساسية وفروعها بأكملها. . 1
يقة اإلمالء عبر رسم الكلمة بطرتجعل الطالب يقوم بمعرفة أساسية  . 2

 .صحيحة التي تجعل الطالب يعبر بها عن طريق الكالم او الكتابة
دث لتحتمكين المتعلم من المهارات اللغوية األساسية في اإلستماع وا . 3

 والقراءة والكتابة يصاف إليها محارات أخرى، كمهارة التذوق.
ية حوالمعارف النتزود المعلم بالمادة اللغوية والمفاهيم الفكرية و . 4

والصرفية والداللية، بحيث يتمكن بها من فهم واستعاب النصوص 
 وتطبيقها على اساليب الكالم ومحاكماتها.

ي تنمية الذوق األدبي لدى الطالب حيث يدرك النواحي الجمالية ف . 5
  أساليب الكالم ومعانيه، وصورها المدهش.

  تعليم اللغة العربية في نيجيريا:

لغة في نيجيريا تلك العملية الواعية، المخطط لها من يقصد بتعليم ال  
هذه  تتمأطراف عديدة لتمكين الفرد من تعلم اللغة الثانية أو األجنبية، و

، كرةالعلمية عادة في مرحلة متأخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة المب
  ومن أهم ما يميز تعلم اللغة عن اكتساب اللغة ما يلي:
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داء لأل حالتين: فالفرد في حاجة إلى اللغة األماختالف الدوافع في ال
ة فقد رجيوظائف حياته األساسية، أما بالنسبة للغة األجنبية فالدوافع الخا
ختلف ى تتكون ثقافية، أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ومن ناحية أخر

، يعيالبيئة في الحالتين فاكتساب اللغة يتحقق في مجتمع اللغة بشكل طب
ا في قاهعرض الطفل بصورة مستمرة اللغة األم. أما متعلم اللغة فيتلحيث يت

بيئة مصطنعة وفترة قصيرة، ومن معلمين غير ناطقين باللغة غالبا 
  وتنعكس تلك االختالف على الطرائق واألساليب والمادة التعليمية.

يعد تاريخ تعليم اللغة العربية في نيجيريا إلى وقت توغل اإلسالم في   
لة بالد "نيجيريا" وقبل ظهور الشيخ عثمان بن فودي مؤسسة الدوهذه ال

ن ماإلسالمية في نيجيريا بعدة قرون، وقد ساهم في هذا الميدان كثير 
و المفارية والشناقطة الذي يمرون بها في طريقهم إلى الحج ذاهبين أ

بكتي، لتنعائدين، وعلى مقدمتهم محمد بن عبد الكريم المغيلي، وأحمد بابا ا
د غيرهما، ومنهم النيجرون الذين درسوا في في األزهر الشريف، كمحمو

 هله عنل واألمين الكانمي وغيره.  وحرية بالذكر أن تعليم اللغة العربية أو
ك ولئطريق األسلوب التقليدي قبل توغل اإلستعمار الفضل كله يرجع إلى أ

دي تؤ الحالالعباقرة الذين تصدرون للتدريس في الكتاتيب التي هي بطبيعة 
ذهن  في دورا حيويا في ترسيخ العلوم العربية والعقائد اإلسالمية الصحيحة

ن مالدارسين الناشئين من جانب، والكهول بما فيهم الطاعنون في السن 
  جانب أخرى.

وال يشترط  المعلم لتلميذه الحروف الهجائية أوال، وال يشترط على   
ان صبيمد على أسلوبه بتلقين الالمعلم أن يكون له المنهج المتبع بل يعت

ا، يعلمه لوحالقرآن الكريم، يكتب المعلم لتلميذ الحروف الهجائية أوال على ال
ل كاك ثم يكتب لهم سورة الفاتحة بعد ذلك ثم المعوذتبن بالتدرج حسب إدر

ن يصل ألى تلميذ أو تلميذة، ثم يواصل في التعليم، بقراءة السور مع الحفظ إ
ت ة سنواالثا فوقها، فهذاهو المنهج المتبع، يأخذ التلميذ ثسورة األعلى أو م

ية تأدأو أكثر يختم القرآن سردا وحفظا لبعض السور القصار التي يمكنه ل
 المعلمفل: الصالة المفروضة، وللفوائد األخرى كالتعبد بتالوتها، وأما الكهو

وال  دي،يلقى دروس هذه اللغة العربية واالسالمية على نفس األسلوب التقلي
نه يشترط عليه أن يتحصل على علمية قبل أن يتصدر للتدريس بل يكفية أ
لى إواثق بنفسه على الطريقة التقليدية من أساتذته فهو مستعد لنقلها 

  اآلخرين.
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اللغة العربية تدرس في شمال نيجيريا كلغة رسمية منذ القرن الرابع   
ذلك يجتهدون في تثقيف عشر حتى القرن لعشرين للميالد، وكان العلماء أن 

المواطين عن طريق إنشاء المدارس القرآنية والمعاهد العلمية، وقد ذكر 
الدكتور علي أبوبكر أنه كان عدد المدارس القرآنية في شمال نيجيريا 

تلميذ،  27000مدرسة وعدد التالميذ بنحو  20،000وحدها يقدر بنحو 
بخمس مائة والمعاهد  وعدد مدارس تحفيظ القرآن بمائة، وعدد تالميذها

العلمية بثمانية، وعدد الطالب بسبعة اآلف وهذا كان في أوائل القرن 
م أجرت وزارة معارف نيجيريا الشمالية 1960العشرين، وفي سنة 

إحصائية المدارس الشمال القرآنية واالبتدائية التي أنشئت بعد مرور حوالي 
أن عدد المدارس القرآنية الل البريطاني، فتبين لها تستين عاما، على االح

، تلميذا، وفي حين أن 95414220مدرسة، وفيها  27000أكثر ألنه بلغ 
  تلميذا. 316,264، وفيها 2,490عدد المداريس االبتدائية ال يزيد على 

تحولت معظم هذه المدارس القرآنية إلى مدارس اللغة العربية، أو   
ل كماإيها التالميذ بعد المعاهد العربية حكومية كانت أو محلية يذهب إل

ة هي اسيالقرآن حفظا أو سردا في المدارس القرآنية، فإن هذه المعاهد الدر
خ عبارة عن فصول أو مكانة لكل فصل مقرره ومنهجه وال يشترط في الشي

اد لموالذين يلقى الدروس في هذه المعاهد حاصال على إجازات دراسية في ا
 كتبريس في هذه المعاهد تبدأ بالالتي يقوم بتدريسها، وكان طريق التد

  الدينية السهلة، ثم قراءة الكتب اللغوية.

ثم أصبحت اللغة العربية تحت النظام التعليمي الجديد على يد اإلدارة   
الستعمارية ال تتجاوز كونها مجرد مادة ضمن مواد أخرى في الدراسة، 

اللغة وذكر الدكتور علي محمد جامع أن المستعمرين حاولوا استئضال 
العربية في نيجيريا من جذورها استئصاال، ولم يفلحوا بل استطاعوا أن 
يجعلوها لغة ثانية بعد كونها لغة رسمية ووضعوها في نظام الدين، خارجا 
عن حرزة الثقافة  العربية، وساعد على ذلك فيما نعلم إيمان العلماء 

يعكفون على االقتداء جتهاد في الكتابة العربية مغلق بل التقليديين أن باب اال
بعثمان بن فودي ورجاله في مكتوباتهم، وعدوا العلوم الغربية علوم 
الشيطان يجب على المسلمين اجتنابها، فهؤالء صنف، وصنف آخر في هذا 
العصر، وهم المثقفون ثقافة عربية وغربية يوظفون في حقل الحكومة 

سن حبيتهم بثمن بالبريطانية ويشتغل في سياسة البالد، هؤالء باعوا عن 
للمستعمرين حيث اكتفوا بالكتابة المحلية وترجمة بعض كتب العرب إلى 
المحلية مثل "ألف ليلة" وكتابة بعض القصص باللغة المحلية مقتبسة من 
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مصادر عربية واعتذروا بعد وجود آلة الطباعة العربية إال واحدة فقط من 
الطباعة العربية  مدينة أبيوكوت ألن المستعمرين عجزوا دخول اآلن

 نيجيريا في ذلك الوقت.
  مستوى تعليم اللغة العربية في نيجيريا:

إن اللغة العربية لغة نبينا صلى هللا عليه وسلم والذي بعثه هللا سبحانه   
وتعالى إلينا ليبين لنا ما أنزل بلسان عربي مبين، وكانت هي لغة األحاديث 

أن لها مكانة عظيمة ودرجة رفيعة النبوية وبقية العلوم الشرعية، فال غرو 
لتعلمها في نيجيريا، وأن الحاجة إليها لتعلم الدراسات اإلسالمية واضحة، إذ 
ال يمكن أن يعرف اإلنسان معاني القرآن الكريم، ويقف عند فصاحته 

ج استخراوإعجازه ومعجزاته ليتذوقها ويتمتع بها تمتعا يجعله يرتاح با
أن يقف عند معاني وأغراض األحاديث النبوية معاني البالغة، كما ال يمكن 

ويعرف غريبها بدون تعلم اللغة العربية، والعمق فيها واإللمام بفروعها 
وخصائصها من نحو وصرف وبالغة ومنطق، وطريقة العرب في كالمهم 
من تقديم وتأخير وإيجاز وإطناب وجناس وطباق ومجاز وحقيقة وتشبيه 

يال األسلوب وكثيرا من طرائق الكالم وإستعارة وكناية والعاطفة، وخ
  العرب في أداء توثيق.

فاللغة العربية ضرورة لكل من يريد أن يتفقه في الدين ألن فهم   
األحكام الشرعية يكون فهما صحيحا إذ روي فيه مقتضى األساليب في 

ذا ة، ولهركباللغة العربية وطرق الداللة فيها وما تدل عليه ألفاظها مفردة وم
دوا ستمعلماء بالستقرار األساليب العربية وعباراتها ومفرداتها واعلى ال

وابط وض قواعدها من هذا اإلستقراء، ومما قرره علماء اللغة العربية قواعد
كام ألحاللغة العربية، هذه القواعد والضوابط يتوصل بمراعاتها إلى فهم ا

لذين من النصوص الشرعية فهما صحيحا يطابق ما يفهمه منها العربي ا
  وردت هذه النصوص بلغة.

  مشاكل التعليم العربي في نيجيريا:

التعليم العربي واإلسالمي في نيجيريا في عصر الراهن ضروب من   
االهمام والتهميش في نظام التعليم العام في الشؤون اليومية والرسمية، 
وعلى الرغم من عراقته في المنطقة حيث سبق التعليم اإلنجليزي والفرنسي 

برتغالي بعدة قرون، تعد المشاكل التي تعنيها اللغة تعلما وتعليما من وال
نواحيها المختلفة ومن مصارفها المتنوعة ألن تحديد المشاكل المؤدية إليها 

يجاد الحلول لها، إن مصادر المشاكل حسب ما يرى إلهو بداية الطريق، 
  هذا البحث متعددة ومنها:
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 أن هناك تضاربا في إعداداشكاليات المناهج الدراسة: ال شك  . 1
يخ المناهج لطلبة في كل من أقسام اللغة العربية وأقسام التار
 بيةوالقانون، فمثال إن الفرص األساس في تأسيس قسم اللغة العر

 خاصة لطلبة العربية يختلف عن الغرض األساسي لطلبة العربية
ليم لتعافي أقسام التاريخ والقانون حيث جعل قسم التاريخ بالجامعة 

 العربي في المواد اإلجبارية الالزمة لطلبة التاريخ.
ريا يجيتعد المناهج التعليمية من أبرز مشاكل التعليم العربي في ن . 2

عامة هذا، ولقد تطور تدريس اللغة من نيجيريا على مر 
العصور، فقد كان في فترة ما قبل اإلستعمار جزءا هاما من 

يب اإلعتماد على األسالبرنامج الدراسات اإلسالمية معتمدا كل 
ية التقليدية، ثم تطورت إلى ما كان يجري في الجامعات األوروب
ي فعندما بدأت دراستها في الجامعات النيجيريا بعد اإلستقالل 

 مصلح الستينات من القرن الماضي.
 عدم توافر المواد: . 3

ل مثاإن أسلوب تدريس اللغة العربية في القسم العربي وغيره من أ
ة عة والتاريخ ال يضع في عين اإلعتبار مستوى الطلبقسم الشري

الذين يدرسون العربية، وال الغرض الرئيس من تعليمها 
 وللعنصرين أثر عميق في المنهج الدراسي ألي مادة تدرس، هذا

يا جيروإن طلبة اللغة العربية في المعاهد العليا والجامعات الني
ن أجل التخصص على عدة فئاة: فئة ترغب في دراسة العربية م

ليدي لتقفيها، وفئة تتعلمها لهم القرآن الكريم، وهم على األسلوب ا
في دراستهم، وفئة تتعلمها إيفاءا بمتطلبات الحصول إلى 

 الشهادات المختلفة.
 مشكلة الثقافة اإلنكليزية: . 4

رس مداإن الثقافة اإلنجليزية التي طغت مدارسها على الكتاتيب وال
نذ مي، ستعانة إستعمار البرطاني أو المسيحالعربية النيجيريا باال

ذه هعهد سيطرته على الديار النيجيريا إلى عهدنا اليوم، أحدثت 
لى عنيفة من كيان التعليم العربي والثقافة اإلسالمية، وأدت إ

انحطاط قيمة العلماء الدعاة وتدني درجاتهم ومستوياتهم في 
 المجتمع النيجيري العام.

  :مشكلة المستوى العلمي . 5
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إن مما أدركنا أساتذتنا األفاضل فيما مضى أنهم يستميتون في   
 لونتحصيل العلم بكل الوسائل المتاحة ال يسئمون ليلة بطولها وال يشغ

 كر إلىلمبابالنهار بغير طلب العلم، عدم اإلكثار بأيام المدرسة أو بالحصول 
 ط،لضبالمدرسة قبل من المدارس ما يحضر طالبها في الساعات المحددة با

ومن المتعلمين ما يسطر أيام أسبوعه شطرين، شطر للمدرسة وشطر 
  لإلشتغال بتجارة أو للعقود لجلب.

 مشكلة المناهج وطرق التدريس: . 6
ص المناهج التعليمية للدراسات العربية في نيجيريا وباألخ

من  التجنوب البالد مختلفة اختالفا بينا ومبينا ويبدأ أولى المشك
هناك منهج تربوي مشترك موحد يسير عملية  ناحية أنه لم يكن

  التعليم العربي في البالد على وجه العموم.
  مفهوم طرق تدريس اللغة العربية الحديثة:

يقصد بالطرق التدريس الحديثة، مجموعة اإلتجاهات التي تحاول 
ن أات تكوين النشئ تكوينا يتالئم مع الحياة الحديثة، وترى هذه االتجاه

مرحلة أصلية من مراحل الحياة، وأن الطفل يملك قدرات الطفولة من 
أ مبدبواستعدادات ذاتية، من واجب المربين تنميتها وهي تدعو إلى األخذ 

  .وأثبت رسخالنشاط الذاتي وبأن المكتبات التي تتم عن طريق فعالية الذاتية أ

ظهرت العديد من الوسائل التكنولوجيا للمواد التي سهلت عملية   
 قدمكما تم التوصل للعديد من مالمح التطور التي ساهمت في ت التعليم،

 ديداألجيال وتسهيل وصولهم إلى المعلومات، ومن هذه المالمح ظهور الع
ع من الطرق واألساليب المتبعة في العملية التدريسية والتي مكنت جم

ة موعاألفراد والمتعلمين من اإلستفادة وتحقيق الغاية المرجوة. وهي مج
ات أجهزة ودوات ومواد يستخدمها المعلم ضمن إجراءات إستراتيجي موافق

من  كثرالتدريس لتحسين عملية التعليم والتعلم، ألن معلم يشرح المادة بأ
 وسيلة يشوق التلميذ للمادة مما يزيد دافعيه للتعلم.

  أهم طرق التدريس الحديثة على منوال اآلتية:

ليم لتعي أوردت وزارة التربية واهناك أهمية اللغة العربية المرسومة الت
  ي:تالالفدرالية أن تحقق في المدارس نيجيريا الحديثة وتمثل على نحو ال

 تمكين التالميذ من قراءة وصحيح وكتابية الحروف العربية مع . 1
 جميع الحركات.
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ي تقويم التالميذ من قراءة المفردات والجمل والعبارات عما ف . 2
 نفوسهم.

قها التربوية وتعديلها، وتعمل على اتساتعمل على تقدم العملية  . 3
 وتوضيحها.

ضل إذ أف أنها تساعد على فهم العملية التربوية والقيادة بها بطريقة . 4
ه تعمل فلسفة على تطوير رؤية متكاملة للعمل التربوي بعالقات

 ومظاهره وارتباطه بالحياة التالميذ.
 أنها تبحث في المشكالت التربوية بحيث يعتمد على الطريقة . 5

 األسلوب والفلسفي
 أنها تعمل على التطوير النظرة بعملية التربوية بغرض تحسين . 6

ا هذ طرق التعليم وأساليبه واإلرشاد واإلدارة وتنسيق الجهود في
 المجال.

مساعدة الطالب منفرا بمشروع خاص به لتكسب قدرة وأجرا،  . 7
كأن يكلف المدرس كل تلميذ بصنع ملف تحفظ فيه أعماله 

  السنوية.

راك كافة طالب الفصل في إنجاز عمل واحد كمشروع الجمعية إشت
التعاونية للفصل، ومشروع تجميل المدرسة ومشرع جمعية اإلسعاف ، 

راتهم قدونحو ذلك وفي هذه الحالة توزع األعمال على الطالب حسب 
   وميولهم.

  أبرز طرق تدريس اللغة العربية الحديثة في نيجيريا:

 ي يقف على باب كبير من التطور العلميإن العالم في العصر الحال
لى إمة والتكنولوجي على الرغم من اختالف الطريقة المتبعة لتوصيل المعلو

ة اآلخرين، وهذا األمر قد ساهم إلى حد كبير في تقدم األجيال وسهول
م وصول المعلومات وتبسيط في عملية التدريس حتى يستفيد منها المتعل

لى عح ذو حدين يجب الحذر منه عند تطبيقه بشكل كامل، فالتكنولوجي سال
 أرض الواقع على نحو التالية.

  التعليم التعاوني: - 1

هذه الطريقة من التعليم تقوم على أساس تجمع الطالب على شكل   
مجموعات صغيرة يتفاعلون تفاعل إيجابي بحيث يشعر الطالب بسمؤولية 

تركة وهذا النوع تعلمه وأيضا تعليم اآلخرين من أجل تحقيق األهداف المش
من التعليم يريد من التحصيل العلمي للطالب التحسين من قدرات الطالب 
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التفكيرية والقدرة على بناء عالقات إيجابية وفعالة مع اآلخرين حين تعطي 
  الثقة للطالب وتنفي روح التعاون فيما بينهم.

  التعليم اإللكتروني: - 2

ترنت إلنعلومات من خالل اإن التعليم اإللكتروني الذي يقوم بمشاركة الم
ة يادوالشبكات أتاحت الفرصة للطالب على القدرة في اإلبداع والتمييز ز

 ي يقومرونالكفاءة لمن ال يجدون الوقت المناسب للتعلم، ألن التعليم اإللكت
تنزيل محتويات الدروس على شكل أشرطة سمعية وفيديوهات والبرامج 

في ت ووصول إلى المعلومة في أي وقالتعليمة أتاحت للطالب القدرة على ال
  أي مكان.

  التدريس الميداني: - 3

هذا النوع انتشر كثيرا في الجامعات في الكثير من التخصصات   
لى بحيث يتم تدريب الطالب تدريبا عمليا، وهذا األمر يساعد الطالب ع

ى عل إدراك متطلبات الواقع والقدرة على االستفادة من التعليم وتطبيقه
    أرض الواق.

  الطريقة االستقرائية أو االستنباطية:  - 4

الغرض من هذه الطريقة أن تقود المتعلم إلى معرفة الحقائق   
 عدةواألحكام العامة بطريقة يحث فيها عن الجزئيات أوال للوصوإللى قا

 ط منهاتنبعامة كان تناقش التالميذ في األمثلة المدونة على السبورة حتى تس
نها، ماط بحيث تكون األمثلة كثيرة يمكن االستنب حكما أو قاعدة من القواعد

من وير وتعد هذه الطريقة من أحسن طريق التدريس في تعويد التالميذ التفك
أسهل أن يستعمل في كثير من المواد كالقواعد والحساب والجغرافية 

  والطبيعة والكيمياء والفقه والحديث والتفسير.

 الطريقة القياسية:  - 5
االستقرائية تذكر فيها القواعد أو التعريف أوال هي عكس الطريقة 

ثم تشرح باألمثلة وهي ال تصلح لصغار التالميذ ولكنها تصلح 
لكبار الطلبة، وإن كانت توفر كثيرا من الزمن بأخذ األحكام 
قضايا مسلمة ال تعود المتعلم إلى التفكير واإلعتماد على النفس، 

تربية العقلية، ومن بل تعوده االتكال على المدرس فهي ضد ال
الممكن استخدمها في دروس التاريخ واألدب اللغة، والعلوم 
الرياضية، كأن تذكر القاعدة أو النظرية، ثم توضحها بالحكايات 
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والتمرينات واألمثلة، ومن المستحسن الجمع بين الطريقتين 
اإلستقرائية والقياسية من الدرس الواحد بأن يذكر المدرس األمثلة 

التالميذ فيها حتى يستنبطوا منها القاعدة، ثم يعيدها لهم  ثم يناقش
ويعطيهم تطبيقا على قياس ما عرفوا من القاعدة حتى تثبت في 

  1أذهانهم.
  الطريقة التمثيلية: . 8

ق لطلتحتاج هذه الطريقة إلى الحركة والنشاط والعمل في الهواء ا
لتحسين صحة التالميذ والمدرسين وهي ال تتقيد بحجرة دراسة 

معينة، فالدروس يمكن أن يعطي بطريقة تمثيلية في حديقة 
فال ألطاالمدرسة أو ملعبها أو مكتبتها ويكون التعليم شائعا ويكون 

ن سعداء حينما يقومون بتمثيل أدورهم في دروسهم وحينما يكونو
ن يكوسعداء يبذلون كل جهدهم في عملهم بما يكون التعليم عمليا و

 مثيلبالسرور والعنبطة حينما يكلقون تالتالميذ عمليين ويشعرون 
رواية من الروايات، فتراهم يعلمون بشوق ورغبة ويبذلون من 

ي طاقتهم وما في وسعهم لنجاح تلك الرواية والقيام بكل شيء ف
 اعدادها وتمثيلها إذ وجدوا تشجيعا من أساتذتهم وإخوانهم.

  مشكالت طرق التدريس الحديثة في نيجيريا:

العربية تواجه مشاكل عديدة والتي تمنع تقدمها، وهذه  إن مادة اللغة  
ن المشاكل كما الحظ الباحثون ال تنحصر جانب دون أخرى، بل موزعة بي

  مسؤولين عن التعليم والتعلم، يمكن ذكرها على أنماط اآلتية:

مشكلة اإلدارة المدرسية، تظهر في ضعف اإلدارة من جهة  - 
س والمؤسسين لهذه المدارالمدير هذه المدرسة، فبعض المديرين 

 قللوا العلم عن الخبرات اإلدارية والتربوبة.
 قلة تعاضد أداء المجتمع في المجتمع، في تدريب أبنائهم على - 

ي تخاطبهم والتعلم اللغة العربية، وهذا يعقد مسابقة عملية ف
 مناسبات الخبرية.

عدم كفاءة بعض المدرسين عمليا وتربويا لتدريس في مستوى  - 
 الذي يدرس فيه. المدارس

 ية،عدم تمكن هذه المدارس في إقامة مباني قائمة للفصول الدراس - 
 أو ضيقها على عدد الطالب أو عدم صحتها عن الدراسة.

عدم تطبيق مناهج التربوية العربية، وأكثرها ترفع إلى إمكانات  - 
المادية وإلى عدم وجود العلماء الماهرين المتخصصين النابغين 
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يشرفون على مناهج والمدارس إشرافا تاما  في مجال التربوي
ودقيقا، وكذلك عدم توفر أساليب اإلشراف التربوي المناسب، 

 التي ترفع قدرة المعلمين على آدائهم.
يا قلة الكهرباء التي تساعد في إجراء عملية التدريس في نيجير - 

ل ألن المدارس من الممكن أن يستعملووا آلة التقنيات في الفص
  لطالب فهم الدرس. ليسهل على ا

  أهم النتائج:

  من خالل دراسة الباحث لهذا البحث قد توصل إلى األنماط اآلتية:  

 حققأن التعليم العربي يساعد الطلبة على فهم اللغة العربية وي . 1
 األهداف المنشودة للغة.

 أن أهداف تعليم اللغة العربية أسهلت جانبي القيم السلوكية . 2
 والمهارية

 المدرسية الحديثة تسهل التالميذ تعلّم اللغة.أن الكتب  . 3
أن طرق التدريس الحديثة تساعد في تحسين مستوى الطلبة  . 4

 وتعلمهم اللغة العربية.
 طرق تدريس الحديثة تقوم فهم الطلبة في المدارس مختلفة. . 5

  التوصيات والمقترحات:

  يوصي الباحث بما يأتي:  

 ياربية في نيبجيرأن يجتهد العلماء والطالب في نشر اللغة الع . 1
إيجاد وزارة خاصة للشؤون التعليم العربي وطرق تدريسها  . 2

 الحديثة
ي فات تنظم لجنة مسابقة اللغة العربية في تقيد المؤتمرات والورش . 3

 والية والحكومات المحلية. 
اختيار المعلمين المؤهلين وإيجاد كتب مدرسة تناسب مستوى  . 4

 الطلبة التعليمي 

  المراجع والمصادر:

 اللغة،دار الكتب العلمية بيروت الفقه في فارس، الصاحي ابن - 1
 .1995سنة  1لبنان، د:
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2 - FalalaToyin&Heatoni Mathew A History of 
combridge university prees united kingdom 2008, 

p244 
وعثمان بن  نيجيريا في م) اإلسالم1961اإللوري، آدم عبداللله ( - 3

، األزهر، دار التوفيق، النمذجية للطباعة 12فودي الفالني، ط:
نظر: على بن أيوب ناجي (د.ت) لمحات في ا، ثم 13مصر، ص:

 اإلسالم.
، ربيالغماوي، عبدالوهاب زبير، الطرقة اإللورية في التعليم الع - 4

 .5، ص:1989أغيغي، مطبعة الثقافة اإلسالمية الغوس 
الغوس، مطبعة  3، الدين النصيحة، ط:اإللوري، آدم عبدهللا - 5

 .11م، ص: 1978الثقافة اإلسالمية نيجيريا، 
خليل، عماد الدين، مؤشرات حول الحضارة اإلسالمية، دار  - 6

  25الصحوة للنشر والتوزيع، د.ت، ص:
 وافي، علي عبد الواجد، فقه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، - 7

 م.  1962القاهرة، 
 12، الدين النصيحة، المرجع السابق، ص: اإللوري، آدم عبدهللا - 8
شيحو، أحمد سعيد غالدنثي، (الدكتور) حركة اللغة العربية  - 9

 13م، ص: 1993وآدابها في نيجيريا، سنة 
ابن جني، الخصائص، تحقيق عبدالحكيم بن محمد، المكتبة  - 10

 173التوفيقية، د.ت.، ص: 
 السابق،السيوطي، المزهر في علوم العربية وأنواعها، المرجع  - 11

 258- 255، ص:1- ج
أبوبكر الصديق إدريس واكاوا (الدكتور) وآدم أيوب بنثي  - 12

 ية،(الدكتور)، اللغة العربية كأساس التعليم الدراسات اإلسالم
، ريامقالة قدماها إلى جمعية الدراسات العربية واإلسالمية نيجي

 .206م. ص: 2016مؤتمر الوطي الثالث والثالثون، سنة 
حسن ني (أستاذ)، ودكتور مبارك عبدالرحمن، أبا شريف، تجا - 13

 15م، ص:2014د.م، الطبعة الثانية سنة  التقنيات التربوية،
صالح عبدالعزيز، (أستاذ) عبدالعزيز عبدالمجيد (الدكتور)،  - 14

 مسةالتربية وطرق التدريس، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخا
 308، د.س، ص:1عشرة، ج:

، مدخل إلى التربية، دار صفاء عمر أحمد همشري، (الدكتور) - 15
 77، ص: 2001الطبعة األولى، عمان، سنة 
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، سالتربية اإلسالمية وفن التدريعبدالوهاب عبدالسالم طويلة،  - 16
 56م، ص: 2003دار السالم القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

 57عبدالوهاب عبدالسالم طويلة، المرجع السابق، ص:  - 17
 77ع السابق، ص: عمر أحمد همشري، (الدكتور) المرج - 18
، اهرةدار الفكر الق روح التربية والتعليم،محمد عطية األبراشي،  - 19

 246، ص:1993د.ط، سنة 
 201محمد عطية اإلبراشي، المرجع السابق،  - 20
ة تدريس اللغة العربييونس علي ومحمد عثمان، وجابر عبدهللا،  - 21

ية والدراسات اإلسالمية في المدارس اإلسالمية األهلية في وال
ت اسا، مقابلة مقدم إلى جمعية معلمي الدروا تحديات والحلولأدما

ن، ثوالعربية واإلسالمية نيجيريا، المؤتمر الوطني الثالث والثال
 249م، ص:2016د.ط سنة 

 أبوبكر الصديق إدريس وكاوا (الدكتور) وآدم بنشي (الدكتور) - 22
لى إة مقالة مقدم اللغة العربية كأسس لتعليم الدراسات اإلسالمية،

ر جمعية معلمي الدراسات العربية واإلسالمية نيجيريا، المؤتم
  206م، ص:2016الوطني الثالث والثالثون، د.ط، سنة:

  
  Selwyn, N. (2012), Social Media in higher Education, 

The Europe World of Learning.   

 : االستعماالتحمزة إسماعيل أبو شنب: تقنيات التواصل االجتماعي  
م، عبر الرابط 2013والمميزات، 

www.alukah.net/culture/0/59302/#ix223kef4SCHPhttp.//  
  Raymond Owusu Boateng & Afua Amankwaa, The Impact of Social Media on Student 

Academic Life in Higher Education, Global Journal of Human Social Science Linguistics 
Education, Vol.16, Issue 4, Pg. 2, 2016.  

  http://www.alukah.net/culture/0/59302. ينظر الرابط في اإلنترنت 
أحمد كاظم حنتوش، مواقع التواصل االجتماعي ودورها في قطاع   

، ذًجاالبيطري: جامعة القاسم الخضراء أنموالتعليم الجامعي، كلية الطب 
. 202، صـــ:4/، عدد1/، مجلد2017مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانية, 

  عبر اإلنترنيت 
 .السابق المرجع شنب، أبو إسماعيل حمزة 
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 .م2019/أوكتوبر/1

  
  Keith Terrell, The History of Social Media, Social Networking 

.https://historycooperative.orgEvolution 2015 through:  
  Keith Terrell, Cite. 
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ربي، زاهر رامي، استعمال مواقع التواصل االجتماعي في العالم الع  
  .23م، صـــ:2003، جامعة عمان األهلية، عمان، 15مجلة التربية، عدد 

  .202كاظم حنتوش، المرجع السابق، صـــ : أحمد  
  K. Symala Devi, E. Gouthani, V. Vijaya Lakshmi: Role of Social 

Media in Teaching-Learning Process, Journal of Emerging Technologies 
and Innovative (JETIR) January 2019, Vol.6, Issue 1, Pg:96.  

  Madhusudan G. Tandale & Dr. Raghu Raman, Social Media in 
Teaching & Learning – A Study, Internation Journal of Education & 

Applied Science Research, Vol.3, Issue 06, Pg. 42.  

  .208:صـــ السابق، المرجع حنتوش، كاظم أحمد  
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العملية قول الندوة بعنوان: مواقع التواصل االجتماعي وأثرها في   
م، عبر الرابط:2016التعليمية، 
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 والية (مدارس بتدائية الحكوميةتعليم اللغة العربية في المدراس اال كالتمش
ذجا)أنمو يوبي  

  الدكتور يهوذا حمزة أبوبكرإعداد: 
 –والية يوبي  - دماترو–سم اللغة العربية ق - المحاضر بجامعة والية يوبي

  نيجيؤيا.

+2347062113690  

yahuza.hamza@gmail.com 

  الملخص:

مية الحكو ئيةتتناول هذه المقالة مشكالت تعليم العربية في المدارس االبتدا   
 -القالة اإلجابة عليهوالتي تهدف ا-وتتلخص األسئلة المتعلقة بالموضوع 

 الت لها عالقة بالمناهج والمقررات لمواد اللغةهل هذه المشك- 1كاآلتي، 
ة أم إن المشكل- 2ر؟ العربية والدراسات اإلسالمية في عدم مواكبتها العص

 -3؟ تكمن في عدم وجود أساتذة أكفاء يقومون بالمهام على الوجه األكمل
يمية تعلهل الحكومة المعنية بالتعليم تعجز عن توفير اآلليات والوسائل ال

تعلق بالمجتمع في عدم تأم إن مشكلة - 4والتقنيات والتكنولوجية الحديثة 
 د؟ إنوالتصرف الالمباالة بمستقبل األاهتمامه بالجانب التعليم األساسي وال

 ها،الهدف من هذه المقالة توصيف حالة التعليم وإبراز المشكالت وحلول
عداد مقرر معين يفي بالغرض في الحرص على إ -1فاألهداف كاآلتي: 

التصرف و يف يعالج ضعف مستوى األساتذةك - 2تدريس اللغة العربية، 
س العربية إعطاء الدرو - 3، ريسعدم االلتزام بخطة التد، الالمباالة

ية والشرعية االهتمام من قبل إدارة المدارس وتوفير الوسائل التعليم
 الهتمام بمادة العربية من قبل اآلباء من حيثامعالجة عدم  -4المناسبة لها 

لبنة ال المتابعة، إن أهمية هذا الموضوع تكمن في كون التعليم األساسي هو
يال مر جاإلنسان، متى ما أعطي عناية واهتماما أثاألولى في تكوين مستقبل 

ه هذ مثقفا واعيا، لذا أهمية الموضوع تبدو واضحة، وقد اتبع الكاتب في
د حد المقالة المنهج الوصفي الدقيق بعد تتبع واستقراء المهنة، ومن ثم

  المقالة بالمدارس االبتدائية الحكومية التابعة لوالية يوبي.  

  لر حيمبسم هللا الر حمن ا

  مقدمة
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إن كل عمل ثمين مثمر ال بد له من عقبات وعراقيل تعترض أمامه    
ت في قباوتحاول عرقلته وتقليل ثمرته نحو المستهدفين به، قد تكمن هذه الع

 صودنفس العمل، وقد تتعلق بالقائمين به لتحول بينهم وبين الجهة المق
ل يصاهج الممنهج إلالطريقة والمن كالتإيصاله إليها، وقد تخص هذه المش

 ريسهذا العمل المنشود، وقد تمس المشاكل كل هذه الطبقات جميعها؛ فتد
ف عن تلختال  يوبيوالية  يية الحكومية فئبتدااللغة العربية في المدارس اال

ا ومن قشهباإليجاز لتنا كالتهذا، لذا رأيت أن أكتب مقالة تتناول هذه المش
 عسى أن ينفع بها القراء والجهة ؛حات والحلول لهااثم تعرض االقتر

  المعنية بتلك المدارس.

  :كالتتصنيف المش

  إلى أربعة محاور رئيسة: كالتحاولت تصنيف هذه المش

  المتعلقة بالمدرسين. كالتالمحور األول: المش

  المتعلقة بالطالب. كالتالمحور الثاني: المش

  رة.االمتعلقة باإلد كالتالمحور الثالث: المش

  المتعلقة بالمجتمع. كالتالرابع: المشالمحور 

 نب،رسين تتناول ثالثة جوادالمتعلقة بالم كالتالمحور األول: إن المش
دم االلتزام بخطة ع - 3مباالة التصرف الال -2 ضعف المستوى -1وهي: 

  التدريس.

إن ضعف المستوى لدى الكثير من مدرسي اللغة العربية للمدارس  - 1
ل خطرا على مستقبل التالميذ، ويعود السبب في بتدائية الحكومية ليشكاال

عتبر عمل من تبتدائي عملية التدريس في الصف اال  - ذلك إلى أمرين اثنين:
وهذا ما ، بدأ يتحسن - اليوم–وإن كان األمر  - ال عمل له قبل حين من الدهر

هنة حيث أصبح الكثير ممن له مهارة في مجال ميعكس سلبا على هذه ال
عربية ولهم مستوى رفيع باتوا يفرون من هذه المهنة لقلة تعليم اللغة ال

الراتب والعالوات، ففضلوا العمل في المدارس الخاصة وحتى أحيانا 
يعلمون لهم أبنائهم على ما يقدمون  اتألشخاص معينين من كبار الشخصي

دارس الحكومية من ملهم من نقود شهريا، فيبقى مدرسو اللغة العربية في ال
كما أن عدم الكفاءة العلمية لكثير من  عمل في جهة خاصة.لم يرشح لل

مدرسي العربية في هذه المدارس يبقى عظم الحلق، ومنهم من هو جاهل 
بمادته جهال مركبا، ومنهم من يجهل الثقافة العامة عن التدريس وأسلوب 
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إيصال المعلومات إلى التالميذ، وحتى هناك من يجهل إمكانية استعمال 
ديثة في مجال التعليم؛ بل يعتبرها نوعا من السحر أو ما شابه التقنية الح

  ذلك.

بتدائية بصفة عامة كان أمرا اال ة من قبل مدرسيالتصرف الالمبا - 2
واضحا ومعلوما لدى كل من مارس هذه المهنة، حيث يغيب الكثير من 

نة، لمهعن ساحة المدرسة بعذر أو بدون عذر مقبول؛ بل تهاونا با ينالمدرس
درس ن متعقد مجالس للسمر والفكاهة أمام مكتب المدير، ومن المعلوم أ وقد

ي ط فاللغة العربية واحد من هؤالء المدرسين ال بد أن يتأثر بهم فينخر
  صفهم، ويبقى التالميذ أوقت الحصص في لعب وصخب وضجيج.

ن شأنه أن مااللتزام بخطة التدريس، إن االلتزام بخطة التدريس عدم  - 3
 ن المدرس والطالب بحيث يلتزم به المدرس ويبصره عن المكايساعد كال

لى وقف في الدرس الماضي ويربطه بالتالي، وكذلك يساعد المدرس عالذي 
طة راباإلحاطة بالمقرر، كما يساعد التالميذ على تلقى دروسا متسلسلة مت

 وأعتقد أن السبب في هذا يعود إلى كون غالب مدرسي من قبل معلمهم.
 عربية والدراسات الشرعية من خريجي الزوايا والكتاتيب أواللغة ال

م طرق لمهالدهاليز، فهم لم يتربوا على دراسة نظامية ولم يتلقوا تدريبا يع
 مرالتدريس حتى يقوموا بأداء واجبهم على الوجه الصحيح، ولكن بدأ األ

ية يتغير بعد حين من الزمن بفضل إنشاء المدارس الثانوية للغة العرب
  بح اليوم غالب المدرسين من خريجي تلك المدارس.فأص

 ثةالمحور الثاني: المشكالت المتعلقة بالطالب، يتضمن هذا المحور ثال
  -أشياء:

عة ذ من مدرسي مادة اللغة العربية، إنه قد تم تشويه سمخوف التالمي - 1
مدرسي اللغة العربية والدراسات الشرعية من قبل إدارة المدارس 

 الفحيث يكلفون مدرس اللغة العربية مهمة تأديب كل من خاالبتدائية، ب
 د يديهتج النظام المدرسي بين التالميذ، مما جعل مدرس اللغة العربية قل ما

بدون سوط أو عصا للضرب والتأديب، وقد سبب هذا التصرف الخوف 
 حدثيالشديد من مدرسي اللغة العربية من قبل التالميذ، وال شك أن هذا 

ما مية ، ومن ثم عداوة شديدة بين التالميذ ومدرس اللغة العربفجوة كبيرة
  يسبب فرار التالميذ من مادة اللغة العربية.

مشكلة النطق: إن كون هؤالء التالميذ من األعاجم يشكل مشكلة كبيرة  - 2
في أوساطهم عند تعلم اللغة العربية، خاصة فيما يتعلق بالنطق واستخراج 
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ها الصحيح متسمة بصفاتها، وال ننسى أن من الحروف العربية من مخارج
بين المدرسين أنفسهم من ال يتقن هذا الفن وكيف بمن دونه في العمر 

من كانوري وهوسا وفالتة  يوبيوالمستوى؟ فاللغات السائدة في والية 
ببعض الحروف العربية وال  - من نفس المخارج–وغيرها كلها ال تنطق 

على تدريب التالميذ على معرفة كيفية بصفاتها، فهذا ما يجبر المدرس 
  النطق بالحروف العربية واكتساب مهارتها قبل كل شيء.  

ا، ائهم بهم بمادة اللغة العربية، وهذا ناتج من عدم اهتمام آبعدم االهتما - 3
ق ع أوراتابفالكثير من اآلباء خاصة الطبقة المثقفة والمتعلمة من دأبها أن ت

ليساعدوه في شرح بعض الدروس وحل  ابنهم متى رجع من المدرسة
اء آلبالواجب المنزلي، ومع األسف الشديد أن مثل هذه المتابعة من قبل ا
ذا ن هغالبا ما تقتصر على الدروس األجنبية، ويهمشون العربية، وال شك أ

  بطبعه أن يولد شعورا سيئا لدى التالميذ تجاه اللغة العربية.

  م:_قساباإلدارة، وتنقسم إلى أربعة أ المحور الثالث: المشكالت المتعلقة

مي التعلي ن للغة العربية، إن قلة المدرسين مما يعانيه النظامقلة المدرسي - 1
ا، ريبللمدارس االبتدائية بشكل عام، قد يضم فصل واحد أربعمائة طالب تق

يق وهذه الكثافة ال بد أن ينتج منها فوضة وتشويش في الفصل وهذا سيع
 لك،وصيل المعلومات للتالميذ، ألن الجو غير صالح لذعملية التدريس وت

ان فمدرس اللغة العربية ليس خارجا من هذا المأزق المتالحم، ومهما ك
  المدرس جادا فالوضع ال يساعده في تحقيق واجبه المهني. 

تدائية م بالدروس العربية والشرعية، إن إدارة المدارس االبعدم االهتما - 2
ا مبا درسي االبتدائية سواء بسوء، والمراقبون غالتعين مراقبين لجميع م

اد ة للمونسبيحاولون قدر إمكانهم مع قلتهم وقلة اإلمكانية، إال أن األمر بال
 م تجاهالزالعربية مختلف، يوجد مراقبون للمواد العربية ولكن ال يقومون بال

دارة اإل عملهم، ويمكن أن يعود السبب إلى عدم توفير اإلمكانية لهم من قبل
رة لعدم اهتمامها بهذا الجانب، بخالف المواد األجنبية حيث تعقد إدا

المدارس لمدرسيها مؤتمرات وندوات وورشات عمل من حين آلخر، ومن 
المؤسف جدا أن من يقومون بإعداد الجداول الدراسية يظلمون الحصص 

و ج من العربية بحيث يضعونها في األوقات المتأخرة، بعد ما يتعب التلميذ
  الفصل، وبدأ يشعر بالجوع والعطش والشوق إلى البيت واألهل.

عدم توفير الوسائل التعليمية المناسبة، مع كون النظام التعليمي يرثى له  - 3
بشكل عام إال أن اإلدارة تبذل جهودها في توفير األغراض والوسائل 
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األسف  ومع - وإن لم يرو الغلة - التعليمية والكتب المدرسية للمواد األجنبية
الشديد تركت المواد اللغة العربية والشرعية في الهامش بحيث تجد األمر 
متروكا للمدرس يعتمد على أي كتاب مادام يتضمن كلمات عربية سواء له 
عالقة بالمادة أم ال، واألسوأ في األمر في بعض األحايين تجد حتى المدرس 

  نفسه ال يعي ما في الكتاب.

يفي بالغرض في تدريس اللغة العربية، يمكن معين  عدم إعداد مقرر - 4
ي من عانالقول بأن مواد اللغة العربية والشرعية في المدارس االبتدائية ت

نبه د ذغياب المنهج الحقيقي والمقرر الذي يفي بالغرض، وهذا التساهل يعو
حة شم رائا نعلى اإلدارة المعنية بتلك المدارس، ولكن بعون هللا وتوفيقه بدأن

رر ر نحو األفضل حيث إنه تم تكوين لجنة تقوم بإعداد منهج ومقالتغيي
ى للقرآن الكريم وبعض الدروس العربية والشرعية والتي تتناسب بمستو

و الحمد  - التالميذ حسب مراحلهم التعليمية لجميع الفصول االبتدائية
ذ ألستاتحت رئاسة ا - والمنة لقد تم تعييني واحدا من أعضاء هذه اللجنة

وي تحتودكتور موسى ألبي.المحور الرابع: المشكالت المتعلقة بالمجتمع، ال
  على نقطتين:

البا آلباء غم بمادة العربية من قبل اآلباء من حيث المتابعة، فاعدم االهتما - 1
ما يجلسون مع أوالدهم لمراجعة الدروس األجنبية معهم ويفتشون 

هم ة مدى نماء مستواكراريسهم للمتابعة والوقوف على المستجدات ومعرف
ق من ستحالمعرفي، بينما ال يلقون للمواد العربية باال، وال يعطونها ما ت

يئا شون األهمية، قد يرجع السبب في كون الكثير من اآلباء أنفسهم ال يعرف
كل بهم عن اللغة العربية، وفاقد الشيء ال يعطيه، كما أنهم يزودون أبناء

أدنى م بروس األجنبية؛ بينما ال يزودونهمتطلبات المدرسة فيما يتعلق بالد
  شيء فيما يتعلق بالدروس العربية والشرعية.

عدم االهتمام بمادة اللغة العربية من حيث عدم توفير األدوات التعليمية.  - 2
ومن المعلوم أن المدارس االبتدائية الحكومية ما زالت تستعمل األلواح 
الخشبية والطباشير، وهذه الوسائل تعتبر في هذا العصر من الوسائل 

مادة اللغة  التعليمية في المدارس التقليدية، ويمكن القول بأنه قد تركت
العربية شبه مهمشة حيث تفتقد الكثير من اآلليات واألدوات التعليمية 
كغيرها من المواد األجنبية األخرى، كعقد مؤتمرات أو ندوات أو ورشات 
عمل، وكذلك تزويدها بما ينبغي من الوسائل التعليمية التي تساعد المدرس 

درسا لمادة العربية على تقديم المهام على الوجه المطلوب، ممكن تجد م
يقضي عشرين سنة في المهنة ولم يسبق أن حضر مؤتمرا أو ندوة أو ورشة 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

127 
 

أو حتى لم يواصل دراسته لمرحلة ما بعد الثانوية، فكيف يؤدي هذا المدرس 
عمله على الوجه المطلوب؟ ونحن نعيش في هذا العصر تتجدد فيه معطياته 

غير عصر هؤالء ومستجداته، فيبقى هذا المدرس يعيش في عصر 
التالميذ، فينظرون إليه على أنه إنسان متزمت متخلف رجعي ال يعرف من 
عصره شيئا، وبالتالي ال تقتصر هذه النظرة السخرية عليه فحسب؛ بل 
تتجاوزه لتلحق مادته العربية؛ ألن شخصية المدرس وأسلوبه دائما مؤثر 

شيء عن طرق  في مادته ودرسه. كما تجد مدرسا للعربية ال يعرف أبسط
التدريس، ناهيك عن برنامج التكوين اللغوي بالمهارات التي حددها 
التربويون على الترتيب: مهارة االستماع، فالتحدث، فالقراءة، فالكتابة 
أخيرا، فيقدم هذا المدرس ما حقه التأخير مما ينتج سلبيا تخرج طالب غير 

ا في المهارتين طبيعي في حالته اللغوية، حيث يكون في الغالب متمكن
األخيرتين على حساب األولين، فهذا بالطبع ال يتفق مع الطبيعة؛ ألن 

  الوضع الطبيعي اتقان مهارتي االستماع والتعبير.    

  النتائج

عادة صياغة المنهج والمقررات الموحدة لمواد اللغة إالحاجة إلى  - 1
ل المراحالعربية والدراسات اإلسالمية التي تواكب العصر، وتضم جميع 

  الدراسية للمدارس االبتدائية الحكومية.

على  تذة بما يحتاجونه من آليات ووسائل التعليم ليحافظواتوفير األسا - 2
  خطة التدريس 

عطي ء عن أعين إدارة المعنية بالتعليم األساسي الحرص لتإزالة الغطا - 3
  الدروس العربية والشرعية االهتمام 

ب أهمية المواد العربية والشرعية لدى طاله المجتمع إلى جلب انتبا - 4
  المدارس االبتدائية.

  

  التوصيات

ية بين جلس التعليم األساسي أن تقوم بعملية التنقية والتصفعلى إدارة م - 1
ا كم المدرسين إلبعاد ضعيفي المستوى والكسالى الذين ال يقومون بعملهم

اب ب ألكفاء وفتحينبغي إلبعادهم عن الساحة التعليمية، ومن ثم اختيار ا
  توظيف من يستحق حتى يغطوا الثغرة، وينقذوا التعليم من الضياع.
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ية ة كبيرة من قبل الحكومة الفيدرالية والوالية والمحلتخصيص ميزاني- 2
ية لتعليمل الدعم التعليم األساسي في كافة مستوياته، وتوفير اآلليات والوسائ

  والتقنيات والتكنولوجية الحديثة.

 دراسة الحديثة من فصولبيئة مالئمة للتعليم بكل متطلبات التهيئة  - 3
لم لتعلوكراسي وألواح وغيرها مما يعطي البيئة جوا هادئا وجميال مناسبا 

  والتعليم.

بع لطباعة الكتب والمجالت والصحف العربية، ودعم إنشاء المطا - 4
  وسائل إعالم عربية محلية. 

لغة العربية لمدرسيها من وقت قد مؤتمرات وندوات وورشات عمل بالع - 5
  آلخر لتقوية ملكتهم اللغوية وتعليمهم طرق التدريس.

تى إلى رواتب المدرسين وزيادة دخلهم لتقوية عزيمتهم ح إعادة النظر - 6
قومون ن ييقوموا بالالزم تجاه مهنهم، وعلى الحكومة أن تختار الجادين الذي

ات هادكرامهم بالعطايا وشبمهامهم على الوجه األكمل من بين المدرسين إل
  التقدير تشجيعا لهم ولكي يقتدي بهم غيرهم. 

م ك بتقديأن يساعد التعليم األساسي إلنقاذه مما هو فيه؛ وذل على المجتمع - 7
  هم.الدما عندهم من مشورة وتحريض األوالد على التعليم وإن لم يكونوا أو

ي عدتهم بما ينبغلى األسرة أن تشعر بالمسؤولية تجاه أوالدهم ومساع - 8
ة من إرشاد وتوجيه وتشجيع على التعلم بصفة عامة، وعلى تعلم العربي
ة بصفة خاصة وأن يشعروا هم وأوالدهم أن تعلم اللغة العربية مسؤولي

  الجميع ألنها لغة العلم والدين.  

ورا لمثقفة من األمة وخاصة المستعربين منهم أن يلعبوا دعلى الطبقة ا- 9
لمجال ي اة الضاد في المدارس االبتدائية، وذلك باالنخراط فمهما إلنقاذ لغ

ى وتقديم األفضل من المشورة للجهة المعنية بها، وال ينبغي أن يتخل
على  ونهالمثقفون من األكاديميين من دكاترة وأساتذة عن هذا المجال ويترك

ليوم اه عانيا يأيد ال تستحقه، وليعلموا أن التعليم الحقيقي يبدأ من األساس، فم
من ضعف مستوى  –لى مستوى الجامعات ع- ويشتكي منه المحاضرون 

سي، ساالطالب الجدد حديثي االلتحاق بالجامعة؛ كان سببه ضعف التعليم األ
همية األ لذلك كان لزاما أن يعاد النظر في هذا األمر إلعطائه ما ينبغي من

ج نخبة تحمل علما غزيرا المستقبل.  نهم رجالأل - ن أبنائنام- حتى يخّرِ
   وعلى هللا قصد السبيل. 
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Rabiu Ibrahim Yusuf 
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   :ملخصال

ز المجا انبجالبيان علم من علوم البالغة العربية يبحث فيه التشبيه إلى      
بد هم عنوه البالغيون العرب القدامى بأهمية البيان وفي مقدمت والكناية،

يان ويرى البعض أن التشبيه من مباحث علم الب )،471القاهر الجرجاني(ت
 تلفصده األساسية وأنه تتفاوت درجاته وتتعد مراتبه وتخالرئيسية ومقا

دواته أكثر فالشيخ التالكي ممن أدلى دلوه في التشبيه مع استيفائه أ أقسامه،
ها وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أساليب متميزة استعمل. في ديوانه

ن ة بيإلبراز مدى المالءمالشيخ التالكي في ديوانه وخاصة جانب التشبيه 
ة عن جابلك التشبيهات والمعاني التي يريدها الشاعر، وتحاول المقالة اإلت

مال ستعاالتساؤالت اآلتية: ما هو التشبيه؟ من هو الشيخ التالكي؟ ما مدى 
هج لمنهو افكه الباحث لأما المنهج الذي سيس التالكي للتشبيه في ديوانه؟

 نلذيان تالكي يعد مويستنتج من هذه الورقة أن األديب ال الوصفي التحليلي.
  .نبشكل جيد في ديوانه ويوصي الباحث بقراءة الديوا التشبيهتناولوا 

- الضمني يهبلتشا - المرسل - الكيالت -لتشبيها - البيان الكلمات المفتاحية:
  التشبيه البليغ

  المقدمة

 ن،لبيااالرحمن الرحيم نزل القرآن وعلم اإلنسان  الحمد  رب العالمين،
ان بلس وإمام البالغيين أرسله هللا م على أشرف المرسلين،والصالة والسال

ابه بفصل خطوأيده عربي مبين دعم نبوته بالقرآن الكريم معجزة للثقلين 
ورصانة بالغته وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

  الدين.

  وبعد....

ألن من ملك  فإن مكانة علوم البالغة والبيان مكان الرأس من علوم العربية،
وال فضل لكالم في  ناصيتها ملك علوم العربية وتميز عن غيره من الناس،
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لذلك كان اختيار الباحث  العربية إال إذا كان على مثال بالغتها وبيانها،
لنقف على ما تميز به األديب التالكي في  وهو التشبيه،لواحد من أهم أبوابها 

  استخدامه لهذا األسلوب.

 لشيخاإلى دراسة شواهد التشبيه في ديوان التالكي في مدح فالورقة تهدف 
 أحمد التجاني وستدور المقالة حول النقاط التالية:

 مفهوم التشبيه لغة واصطالحا - 
 نبذة مختصرة عن حياة الشيخ التالكي - 
 شواهد التشبيه في الديوان التالكيمن  - 
 الخاتمة والتوصيات - 

  مفهوم التشبيه لغة واصطالحا 
 رد فيما يأكثر من  لو قال قائل هو من أشرف أنواع البالغة، التشبيه نوع

ة وله روعة وجمال يزيد المعاني رفع ،عن الصواب كالم العرب لم يبعد
متشعب  ممتد الحواشي، فسيح الخطو، فهو فن واسع النطاق، ووضوحا،
وفيه تكون  دقيق المجرى. غامض المدرك، متوعر المسلك األطراف،

  البيان. الفطنة والبراعة في

  مفهوم التشبيه: أوال:

  المعنى اللغوي: - أ

 2والتشبيه التمثيل، ماثله، وأشبه الشيء: الشبه والجمع أشباه، التشبيه لغة:
إذا  التشبيه لغة وهو مصدر من قولهم شبهته بكذا، ويقول صاحب الطراز:

، ،وهو مصدر مشتق من الفعل شبه تضعيف 3جمعت بينهما بوصف جامع
من  وكذا كالمثل القائل: ،4أي مثلته به شبهت هذا بهذا تشبيها،يقال  الباء،

ألنه ليس أحد أولى  أي لم يضع الشبه في غير موضعه، .5أشبه أباه فما ظلم
ويقول الدكتور محمود موسى حمدان التشبيه في اللغة  به منه بأن يشبهه.

وتصييره على  أي إعطاؤه شبه غيره، جعل الشيء شبيها بآخر، هو:
،فذكر 7"وما قتلوه" ،واستشهد بقول هللا تعالى:6بحيث ال يتميز عنه صورته

أي صور هللا غيره  إن معنى "شبه لهم"، أن المفسرين قالوا في ذلك:
  فشبه لهم بإلقاء شبهه على غيره. صورته،ب

به شفات يتضح أن التشبيه لغة مصدره واحد وهو يوخالصة القول من التعر
  على مشاركة أمر ألمر في معنى. وبأنه الداللة بتضعيف الباء،

  المعنى االصطالحي:
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 تلفتوهذه التعريفات وإن اخ التشبيه عند البالغيين له تعريفات كثيرة،
  معنى.الفإنها متفقة في  اعباراته

من  "التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله، فابن رشيق مثال يعرفه بقوله:
ألنه لو ناسبه مناسبة كلية  جهة واحدة أو جهات كثيرة ال من جميع جهاته،

إنما أرادوا حمرة أوراق الورد  "خد كالورد" أال ترى أن قولهم: لكان إياه،
  .8ال ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة كمائه" وطراوتها،

الوصف بأن أحد الموصوفين  وأبو هالل العسكري يعرفه بقوله:"التشبيه:
لم ينب وقد جاء في الشعر ناب منابه أو  ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه،

فهذا القول  وذلك قولك:"زيد شديد كاألسد" سائر الكالم بغير أداة التشبيه،
وإن لم يكن زيد في  الصواب في العرف وداخل في محمود المبالغة، هو

  .9شدته كاألسد على حقيقته"

"التشبيه: هو الداللة على مشاركة أمر  ويعرفه الخطيب القزويني بقوله:
  .10معنىألمر في 

وهو اشتراك الشيئين  "التشبيه هو اإلخبار بالشبه، ويعرفه التنوخي بقوله:
  .11في صفة أو أكثر وال يستوعب جميع الصفات"

"هو الداللة على مشاركة أمر ألمر في  ويعرفه بكري شيخ أمين بقوله:
أو المقدرة المفهومة  بإحدى أدوات التشبيه المذكورة، معنى مشترك بينهما،

  .12الكالم" من سياق

أو أشياء شاركت  ئاشيأن بيان  "التشبيه: ويعرفه عبد العزيز عتيق بقوله:
 بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة، غيرها في صفة أو أكثر،

  .13تقرب بين الشبه والمشبه به في وجه الشبه"

وهذا رأي  مرادف التشبيه، نبغي اإلشارة هنا إلى أن "التمثيل"يو هذا،
والتمثيل  "واعلم أن التشبيه عام، عبد القاهر الجرجاني، الذي يقول:اإلمام 

  .14فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيال" أخص منه،

وهو التمثيل  البالغيين ينظرون إلى المعنى اللغوي للتشبيه، وثم كان بعض
ومن هؤالء البالغيين ضياء الدين بن  فيجعلون التشبيه والتمثيل مترادفين،

 "وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل، الذي يقول: األثير
 ال فرق بينهما، وهما شيء واحد، ولهذا بابا مفردا، وجعلوا لهذا بابا مفردا،

 مثلته به، شبهت هذا الشيء بهذا الشيء كما يقال: يقال: في أصل الوضع،
  ".15وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه؟
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  نبذة مختصرة عن حياة الشيخ التالكي

نسبه: هو الشيخ العالم األديب الشاعر المتفنن، أبو أحمد عبد القادر بن 

 Daboبن دَابُو  Hamareمحمد بَلُّو بن عبد هللا محمد الملقب بَحَماِري 

مولد  Bayero.16 بن أبي بكر بن عثمان محمد بَايَُرو Gwanduُغَواْندُو 

د الشيخ يوم الخميس الخامس عشر من شهر ربيع األول، الشيخ التالكي: ول

على حسب  Hadejaم، بمدينة َحِطيِجيَا ١٩١٢ه، الموافق لعام ١٣٣٣عام 

كتبها الشيخ التالكي إجابة  يرواية محمد األول وأبوبكر، وأما الرسالة الت

ألسئلة وجهها إليه الشيخ عيسى نََمدُ ُسلُْم أنغرو، فتشير إلى أن الشيخ يقول: 

، وتقع هذه (Dagauda)“ه، في قرية تسمى دَُغْودَ ١٣٣٣"ولدت سنة 

المحلية في والية بَْوتِْشي  (Dambam)القرية حاليا في حكومة دَْمبَْم 

(Bauchi)إلى هناك أي دََغْودَ فرارا من الجوع، ولما  ، يقول: "أتى آباؤنا

خصبت البالد رجعوا إلى محلهم َحِطيَجيَا. ولما بلغ الشيخ أذهب الجوع و

إلى  Hadejaالتالكي الخامسة من عمره، هاجر معه والده من َحِطيِجيَا 

، حيث ترعرع، وتَاِليُكو بلدة معروفة، بينها وبين ُغُشَوا نحو Talikuتَاِليُكو 

  .17ن مياليأربع

وفاة الشيخ التالكي: بدأ الشيخ التالكي يشتكي من المرض الذي كان سببا  

م، وأرقده على فراش ١٩٩٥لوفاته من اليوم الثاني من شهر شوال عام 

ليلة العاشرة ال ةالموت إلى أن توفي ليلة األربعاء بعد الساعة الثانية عشر

في بيته بمدينة َغُشَوا  م، وذلك١٩٩٥من ذي العقدة في العام نفسه، أي عام 

 Mainaبشارع َمْيَن ِكَراَما  Unguwar Kukaبحارة أُْنغَُوْر ُكوَكا 

Kirama ودفن صبيحة الخميس، رحم هللا الشيخ التالكي وأكرم نزله ،



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

135 
 

وفاة الشيخ  وبعدووسع مدخله وجعل جنة الفردوس مثواه، آمين ثم آمين؛ 

 18الشيخ عبد القادر التالكيخلفه نجله األكبر من الذكور الحاج أحمد بن 

  بعض مؤلفاته:

للغوث العامل والقطب الواصل الشيخ إبراهيم  تخميس قصائد - )1(
  الكولخي.

  )تنبيه الساهي وتذكير الناسي2(

  )تهنئة الوراد في مدح خير العباد:3(

  )تحبير النقول في معاني أصحاب العقول4(

  جاني .)ديوان التالكي في مدح الشيخ الصمداني أحمد الت8(

  شواهد التشبيه في الديوان التالكي 

إن التشبيه فن أصيل وأسلوب ممتع من األساليب البيانية في التعبير 
 متجذر في كالمهم، بعض األشياء في وصف خاص يربط بينها، العربي،

"إن األساس النفسي الذي يقوم عليه التشبيه وغيره  ولهذا يقول سبيرمان:
حيث تأليفها وإدراكها هو في الواقع عملية أساسية من األساليب البيانية من 

تلك هي ما بين بعض األشياء وبعض من تشابه  في التفكير،
.فالتشبيه قياس يجري فيما تعيه القلوب وتدركه العقول 19وعالقات"

 .20ال األسماع واآلذان وتستفتي فيه األفهام واألذهان،

ال ينهض بها التعبير وأسلوب التشبيه يلبي معظم الحاجات النفسية التي 
 ،في استعماله المباشر عند الخواص والعوام، قد أجاد ثلة من الشعراء

 كامرئ القيس وذي الرمة وابن المعتز وغيرهم كثير، اوعدوا فرسان
وابتكارات هؤالء مرصودة لدى البالغيين والنقاد مما يثير العجب وتستميل 

 21القلوب واأللباب.

م ولعل بعضهيتفننون في استخدام التشبيه من  نيجيريا شعراء من جديوو
 مالبعضها ترقى إلى االستع ،أبدعوا في إحداث مخيلة جديدة في التشبيه

وبعضها نزل وبعضها في غاية الغموض أو  العربي من حيث الجودة،
لفن اإن بصماته في هذا  وكان من بين هؤالء الشعراء التالكي، السطحية،

كونة ة مرة من ديوانه كقوله من قصيدة مطولماثلة وقد امتطاه في أماكن كثي
 بيتا من الطويل  85من 

  مالذ لمظلوم وأحسن جنة   ***  وأنت حمى الراجي طريق إلى الهدى 
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 الهقد صور الشاعر الشيخ أحمد التجاني بأربع صور بديعات تنبئ عما نف
ذ قة إة وعاطفته الصادبوزا عمق التجرامج الشيخ لتمسكه بطريقة الممدوح،

ن ممدوحه بحمى الراجي، وبطريق إلى الهدى، ومالذ للمظلوم، وأحص شبه
 بي،ة في العرف العرشائعاستخدم الصور التي لم تكن  في وقد أبدع جنة،

 ثم في أسلوب التشبيه بل مما تعرف عليه أهل غرب أفريقيا في تعابيرهم
 عرفإلى العربية بسب االحتكاك الثقافي الحاصل بين العربية وال هانقل

 .وخاصة تشبيهه بطريق إلى الهدى ومالذ للمظلوم وأحصن جنة لبيئي،ا
 هجمال في عكوفالويالحظ في هذه الصورة أيضا أنها في غاية الوضوح و

ه هذ وقد ركب ،طار التشبيه المتعدد الذي يمكن تجزئتهإعلى عدة نواح في 
 ولعل ما الصور خارج اإلطار الزمني ليترك الطرافة والبداعة عليهن،

 نتجله على ذلك هو ضيق المقام الذي قد يحدث داخل اإلطار الزمني فيحم
 يقاع الخارجي.عنه اختالل في اإل

ة ربعالقيس وهو أول من فتح هذا الباب بتشبيه أربعة بأ ئومثله قول امر
 كاف:البالكاف وبغير 

 وتقريب تتفل وساقا نعامة** وإرخاء سرحان، له أيطال ظبي،

حمى الراجي  طرفي الصورة األولى حيث قال:عالوة على ذلك فقد عرف 
ي وفي الصورة الثانية نكر طرف التشبيه الثان لداللة الحصر والقصر،

 ة عليهإضافو (إلى الهدى) ومثلها مالذ لمظلوم، إلفادة العموم مفيدا ذلك بقيد
يبدو ف ة.نكر لمظلوم أيضا لتمديد الصورة لداللة المبالغة ومثلها وأحصن جن

سة ندل هندسها هالبيت أن الشاعر لم يطلق األلفاظ مجازفة ب من خالل هذا
 في أدائها. مستخدمةجلت شاعريته على سطحية األلفاظ ال

  ومما أجراه على سنن العرب في التشيبه قوله:

  جةيقدك أبو العباس للبر والتقى *** فتصبح بحر العلم في كل ل      

 وقبل هذا البيت قوله:

  ةتعال إلى باب الكريم ولذ به  ***  تنل منه ما تحتاج فوق منب    

فقد شبه من لبى  يجلو أن البيت الذي فيه التشبيه عالق بالبيت الذي قبله،
النداء والذ بأحمد التجاني مالزمة ببحر العلم لما يقدمه الشيخ أحمد له من 

بنائها بالصورة  وقد أطرف ،فالتشبيه بالبحر معهود عربي العلوم واإلرشاد.
فيتجلى خالل هذين  على االستعارة وال غرو في تزاحم الفن البالغي،

م يضالبيتيبن أهمية هذه الدراسة لدى الشاعر للوصول إلى خصائصه التي 
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مع  جرائية لها،أو الوصول إلى الكيفية اإل بها تشبيهاته محلية أو عربية،
ة العربية وتدبيرها بسنن ثراء المعرفة اإلنسانيإل اإلشارة إلى كمياتها،

  الشعراء النيجيريين في التصوير البياني.

  من شواهد التشبيه المرسل في ديوان التالكي قوله:

***على مقلتي كالوبل غيبي   جرت  يفليس سوى فكري ودمعي الت

   تيوأوب

ه ينزل بغزارة فالتشبي يشبه الشاعر جريان دموعه بالمطر الشديد الذ

ان بي يه والمشبه به، والغرض من أسلوب التشبيه هومرسل لذكر أداة التشب

حال حزن الشاعر على بعده عن الممدوح وتشوقه إليه، فشبه في ذلك 

المحسوس بالمحسوس، وإن كان وجه الشبه أظهر في المشبه به منه في 

  المشبه، فصورة جريان الدموع على خد الشاعر صورة خيالية ومحسوسة.

  ومن ذلك أيضا قول الشاعر:

  يقاسي من الضرب من أوجعا ***   سرت تقاسي الهموم كماف

 من شبه الشيخ حال من يعاني من الهموم لفقدان حبيب له بحال من يعاني

كر وجع الضرب، فالتشبيه مرسل لذكر األداة فيه، وهي الكاف، ومفصل لذ

في كل من المشبه والشبه به، والغرض من  ةوجه الشبه، وهو المعانا

ول لعقبيان حال المهموم لما أصابه من هم وغم، فشبه ا أسلوب التشبيه هو

  لوجع على النحو التصوير الخيالي:ا –بالمحسوس  –الهموم  –

  وكذلك وجدنا الشيخ يقول: 

  كأني في القوم فذ العشيرة  ***  ويومي كأمسي على غفلة 

  وقد أورد الشيخ تشبيهين في هذا البيت، وهما: 
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ه، ة فياألمس، فالتشبيه مرسل لذكر األداأ/ شبه حالة في اليوم بحالة في 

ين، يومومفصل لذكر وجه الشبه وهي الغفلة وقلة التحفظ والتيقظ في كال ال

 شبهفوالغرض من أسلوب التشبيه هو بيان حال الشاعر في اليوم من غفلة، 

صورة فنية  يف –اله باألمس ح –اله اليوم، بمعقول آخر ح –المعقول 

  وخيالية رائعة. 

ة شيرعالشيخ أحوال غفلته في األمس واليوم بأحوال الفذ الذي ال  ب/ شبه

لغفلة و اهله، فالتشبيه مرسل لذكر األداة فيه، ومفصل لذكر وجه الشبه الذي 

وب وقلة التحفظ والتيقظ في كل من المشبه والمشبه به، والغرض من أسل

ل في قومعفي اليوم واألمس، فشبه المعقول بال رالتشبيه هو بيان حال الشاع

  صورة تشبيهية خيالية. 

   ومن شواهد التشبيه الضمني قوله:

بعد الصبح يبقى  يئوال ش  ***  القلب بعد الشيب والجسم قد عسا اقس

  سوى مسا 

 من لم يذكر فيه المشبه والمشبه به في صورة يهذا نوع من التشبيه الذ

  : اليصورتهما المعروفة، بل إنما يلمحان في تركيب الجمل على النحو الت

شبه الشيخ حال من َكبَُر ِسنُّه وضعف جسمه وبصره وشيب شعره، ويئس 

يُنتظر  يئإذا ولت ال ش يالت يةمن الدنيا إال انتظار أجله باألوقات الصباح

األوقات المسائية، والغرض من أسلوبه بيان أنه إذا انتهى  يئمنها إال مج

عمر اإلنسان يئس من الدنيا وما فيها، وجمالية التشبيه هي تصوير معقول 

بمعقول في صورة خيالية، يترك الشاعر أثرها في ذهن المتلقي. ومن ذلك 

  أيضا قول الشيخ:
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  ن عشقاوهل يطيق نطاق الصبر م  ***  بقا طالقلب يكتم واألجفان من

 فة،هذا أيضا تشبيه لم يذكر فيه المشبه والمشبه به في صورتها المعرو

ل حاومن يشيخ حالة لولكن يلمحان من سياق الجمل على النحو اآلتي: شبه ا

 هالعاشق المدمن في الحب ووجه الشبكتمان حاله ولكن العيون مدرارة 

أسلوبه  ما في الضمير، فالتشبيه ضمني، والغرض من نكتما العجز عن 

بر يع ال يستطيع فيه أن يبيان حال من اشتدت عليه األمور وبلغ الحد الذ

معقول  شبيهعما يجيش في خاطره، وأما جمالية الصورة التشبيهية فت

  بمعقول في صورة تشبيهية فنية وخيالية.

 تلك هي بعض الشواهد التشبيهية في الديوان وخصوصا وأن األمثال قد

تهوا وهذا ما أكده البالغيون عندما ان الطبيعة.جاءت مستمدة من ظواهر 

ي ك فإلى أن صور التشبيه المستمدة من عناصر كونية أو نفسية عامة يشتر

 ي هيإنما تكون من العناصر الت إدراكها واإلحساس بها كافة المتذوقين،

  أحفظ لبقائها وحيويتها وتأثيرها في أجيال الناس واألمم.

  الخاتمة

 لتشبيهت لتتم الصالحات، فقد استهلت الورقة بسرد تعريفا  الحمد وبنعمته
ثم عرض بعض شواهد التشبيه في ديوان التالكي في مدح الشيخ أحمد 

ريا يجيالتجاني، وفي خاللها تبين أن الشاعر من أعالم الشعر العربي في ن
ي أن الكوأنه يملك من القدرة التي تؤهله لصفوف البارعين، فقد استطاع الت

ن ديوانه بتصوير تشبيهي رائع دار في عدة مواطن مما يدل على أيلون 
ب، صناعة الشعر عنده ليست صدفة بل إنها ثقافة أصيلة وأنه عالي الكع

  ق.رحمه هللا وأسكنه فسيح جناته وسدد خطانا جميعا وهللا ولي التوفي

  :ويوصي الباحث بــ

 ني.في مدح الشيخ أحمد التجا التالكي ديوان ظواهر أخرى مندراسة  . 1
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 اتعجتموتقديمها إلى المالمواطنين ودراستها ثار علمائنا بآ العناية . 2
 بها. لالنتفاع

:الهوامش

                                                      
 

  
م، 1956ابن منظور اإلفريقي، لسان العرب، بيروت، دار صادر،    

 الجزء 13،ط1 ص 5032
دار الكتب العلمية،  1اإلمام يحي بن حمزة العلوي، الطراز،ط

 بيروت،1995م ص  1253
الجزء  4لبنان ط - بيروتابن رشيق القيروان، العمدة، دار الجبل،  

 األول 1972م ص 2864 
أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع األمثال، مطبعة عيسى 

 البابي الحلبي، ج3،ص 3125 
محمود موسى حمدان، أدوات التشبيه: دالالتها واستعماالتها في القران 

 الكريم، مكتبة وهب ة،القاهرة، ط2 2007م، ص 96
 سورة النساء: 1577

رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، دار  ابن
 الطالئع، القاهرة،2009م ج1 ص8.238 

، بيروت، دار الكتب 2أبو هالل العسكري،كتاب الصناعتين،ط 
 العلمية،1989م، ب ص 2399

 التلخيص المرجع السابق ص 10.122 
 التنوخي، محمد بن محمد ،كتاب األقصى القريب،، بيروت، دار  

 الكتب العلمية،1988م، ص 4111
،دار العلم  3بكري شيخ أمين، البالغة العربية في ثوبها الجديد،ط 

 للماليين،1990م ج2 ص12.15 
م 2006، 1عبد العزيز عتيق،علم البيان،دار اآلفاق العربية،القاهرة،ط

 ،ص41-  4213
عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقيق محمود محمد 

 شاكر،طبعة المدني القاهرة،ودار المدني بجدة،1991م ، ص 9514
ضياء الدين بن االثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،المكتبة  

 العصرية،بيروت،1995م ج1 ص 13615



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

141 
 

                                                                                                                                                        
ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ  أبوبكر،محمد مي،  16

لية للحصول على رسالته التكمي عبد القادر التالكي، مسح عام وتقويم قدم
م إلى قسم اللغة العربية بجامعة بَايَُرو ١٩٩٣درجة الماجستير عام 

  24َكنُو،ه،ص 
جماليات الصورة الشعرية في ديوان التالكي في  ماهر هارون ماهر،

" قدم رسالته التكميلية للحصول على درجة مدح الشيخ أحمد التجاني
دراسات اإلسالمية بجامعة م إلى قسم اللغة العربية وال2015الدكتوراه عام

  28.17ميدغري،  ص
 ماهر،المرجع السابق ص51-  5218

م 1988 1د.عبد الحميد العيسوي،بيان التشبيه دراسة تاريخية فنية،ط 19
 23ص:

عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،تحقيق محمود محمد  20
  20شاكر،طبعة المدني القاهرة،ودار المدني بجدة،ص 

 1عيسوي،بيان التشبيه دراسة تاريخية فنية،ط. د.عبد الحميد ال21
  23م ص:1988
ألستاذ محمد األول عيسى محاضر بجامعة ميدغري كتب بحثا ا- 

راسات الدوبعنوان"التالكي وإنتاجاته الشعرية"وقدمه إلى قسم اللغة العربية 
ي م تكملة لنيل شهادة الليسانس ف1987اإلسالمية بجامعة ميدغري سنة 

  م.2006في عاماللغة العربية.تو
ألستاذ الدكتور أبوبكر محمد مي محاضر بجامعة ميدغري كتب بحثا ا- 

بعنوان"ديوان تهنئة الوراد في مدح خير العباد للشيخ عبد القادر 
كنو رو،التالكي:مسح عام ودراسة"قدمها إلى قسم اللغة العربية بجامعة باي

  م.للحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية.1993سنة 
  

  قائمة المراجع
  .م1956،بيروت،دار صادر،لسان العربابن منظور اإلفريقي، 
جزء األول ال 4لبنان ط - ،دار الجبل،بيروتالعمدةابن رشيق القيروان،

  م.1972
دار الكتب العلمية،  1،طلطرازاإلمام يحي بن حمزة العلوي،ا

  .م1995بيروت،
 بابي،مطبعة عيسى المجمع األمثالأبو الفضل أحمد بن محمد الميداني،

  م .1986الحلبي،
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، بيروت، دار الكتب 2،طكتاب الصناعتينأبو هالل العسكري،

  م.1989العلمية،
م ،دار العل 3طالبالغة العربية في ثوبها الجديد،بكري شيخ أمين، 

  م . 1990للماليين،
 ، بيروت، دار الكتبكتاب األقصى القريبالتنوخي،محمد بن محمد ،

  م،1988العلمية،
  .م0062، 1،دار اآلفاق العربية،القاهرة،طعلم البيانعبد العزيز عتيق،

، تحقيق محمود محمد أسرار البالغةعبد القاهر الجرجاني، 
  م .1991شاكر،طبعة المدني القاهرة،ودار المدني بجدة،

  .م1988 1،طبيان التشبيه دراسة تاريخية فنيةعبد الحميد العيسوي،
ة مكتب،الالسائر في أدب الكاتب والشاعر المثلضياء الدين بن االثير، 

  .م1995العصرية،بيروت،
ران أدوات التشبيه:دالالتها واستعمالتها في القمحمود موسى حمدان،

  م.2007 2،مكتبة وهبة،القاهرة،طالكريم
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 الصفة المشبهة وداللتها في أشعار الشيخ علي بن محمد الكوماسي

  أمينة أبوبكرداد الباحثة: إع
  مرحلة الدكتوراه, قسم اللغة العربية,

  جامعة بايرو كنو نيجيريا.

 +2348037335184    

ameenaabubakar75@gmail.com 

  :الملخص

ح له  هللا بأفص اب  الحمد  رب العالمين, والصالة والسالم على من أرس كت
اوأبلغ  لسان عربي مبين, سيدنا محمد وعلى آله  ه أمه حابه وأزواج ت وأص

ذه د:المؤمنين,  وعلى كل من تمسك بهديه وهديهم إلى يوم القيامة, أما بع  فه
ن مح ي ب يخ عل عار الش ي أش ا ف بهة وداللته د الورقة بعنوان: "الصفة المش م

ي",  د الكوماس ا يري وين م ي تك بهة ف فة المش ار دور الص ى إظه دف إل ته
ا. واألسالشاعر كشفه وذلك للتعرف على معاني األ ئلة بيات التي وردت فيه

ي التي ستجيب عنها الباحثة في هذا المقال هي: ي ما مدى إسهامات الشَّ خ عل
بهة؟  فة المش ف كبن محمد الُكوَماِسي في المشتقات وخاصة ما يتعلق بالص ي

اعر وّظ ة الف الش ا دالل عاره؟ م ي أش بهة ف فة المش ي اص بهة ف فة المش لص
نهج الستتبع . والقصائد المدروسة؟ ال الم ذا المق اول ه ي تن وصفي الباحثة ف

ثتستخدم أدواتها لهذو التحليلي كما أنها ستستعين بالمنهج التاريخي. ، ا البح
ي ك يخ عل عار الش ي (أش دره األساس ى مص اد عل ا وباالعتم ا أنه ي) كم ماس

ة وستحاول الباحثة تقسيم ال. تستعين بالمراجع التي لها صلة بالموضوع ورق
ى  ةإل ا خمس اعمح ف بالش اول التعري المحور األول يتن ور  ر,ور, ف والمح

ديث  اول الح ةعالثاني االشتقاق وعالقته بالداللة, والمحور الثالث يتن  ن أبني
بهة وداللته فة المش ي , واالص ع ف ور الراب ل دوقتالمح ة بتحلي ة م الباحث الل

ائد المدروسة, ي القص امس الصفة المشبهة الواردة ف ور الخ تص  المح  ويخ
  أهم النتائج والتوصيات, وقائمة الهوامش والمراجع.لحديث عن با
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  مقدمة البحث:

اصل التولى التعارف وإتعد اللغة من أهم الوسائل التي يتوصل بها اإلنسان 
, ومن لمةبين أفراد مجتمعه, فاألصوات هي الميكانيكية التي تتركب منها الك

تنوع تو لة,الكالم إلى الدال الكلمة إلى الجملة ومن الجملة إلى الكالم, ومن
الداللة بية, وركيالداللة إلى أنواع مختلفة أهمها: الداللة الصوتية, والداللة الت

مع  ة,الداللة الصرفيبهذه الورقة   وتختصالصرفية, والداللة المعجمية, 
جانب مهم من جوانب علم الصرف أال وهو االشتقاق, ويعد من  أخذ

جزة لمعاالعربية التي نزل بها القرآن الكريم  الدراسات المهمة  في اللغة
, الخالدة للنبي صلى هللا عليه وسلم وال شك أنها لغة حضارة وثقافة

قة لوراوللمشتقات دور فعَّال في تركيب الجمل وبيان المعنى, وستركز هذه 
ر نظمها الشاع ات الباحثة أشعارختارعلى داللة الصفة المشبهة حيث ا

 ستحاول الورقة إبراز محاولة الشاعر في استخدامو (علي الكوماسي),
داللة لل التي ساعدت في فهم ما يريد إيصاله,  كما االصفة المشبهة وداللته

  دور في إيصال المعنى المقصود إلى السامع.

  المحور األول: التعريف بالشاعر (حياته الشخصية والعلمية)
 نسبه:   . 1
) و أبوبكر هذا من 1بكر البَْرنَاِوي(هو َعِلّي بن محمد بن آدم بن أبي      

) المهجورة في أول Barnoحفاظ القرآن الذين نزحوا من مدينة برنوا (
 Gazarالقرنين الماضيين، نتيجة القارة المعروفة بـــــــــــ غازار غامو (

Gamo (  
أما نسبه من والدته: فأمه سيدة ُرقَيَّة َكنَِويَّة األصل، ترعرعت في بلدة      

 )3)(Makwarari) تزّوج بها أبوه بحارتهم َمُكوَراِري Garko)(2)ْرُكو(غَ 
وصادف الزواج ذهابه إلى الغوس للتجارة، ومن ثم إلى ساحل العاج 
فصحبها معه إلى أن وصل كوماسي، وأنجبت له خمسة أبناء منهم؛ الشيخ 

  علي بن محمد الكوماسي. 
   :مولده ونشأته العلمية . 2
ه 1334:) سنة4َعِلّي بن محمد الُكوَماِسي في مدينة ُكوَماِسي(ولد الشَّيخ "     

تحت حماية والديه؛ لكن مع األسف لم يتجاوز  ونشأ"). 5("م1915الموافق 
الشيخ سنتين من العمر حتى أنشبت المنية أظفارها على والدته وانفرد 
برعاية والده، وفي تسع سنوات من حياته، بدأت حياته العلمية، فابتدأ 

بادئ الحروف الهجائية كما كان معروفا في نظام المدرسة الدهليز، ومن بم
ثم واصل دراسته القرآنية على يد العالم مالم حمزة، وهو من أصل قرية 
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) أي العالم الكبير. Malam Babba) ويلقبه بمالم بَبّا (Bebejiبيبيجي (
و: ومن ثم واصل بتعلم مبادئ العلوم الدينية وأول كتاب درس عنده ه

الفقه  سمختصر األخضري؛ لعبد الرحمن األخضري في مبادئ
) ثم تلقى الشيخ علي الكوماسي العلم عند الشيخ شعيب؛ وهو 6("اإلسالمي

  كثيرة في مختلف الفنون.  امن أكثر من تلقى منهم العلم, ودرس علوم
نه عتلقى فقد  ,)Gombe(الشيخ محمود غومبي  ؛وممن أخذ منهم العلم     

  اللغة من:علوم 
ختارات الشعر الجاهلي؛ البن الحجاج بن يوسف بن سليمان بن عيسى م - 

  النحوي الشنتمري. 
  إنتاجاته الّشعريّة: . 3

قرض  نمعالم من علماء الدّهليز بَكنُو حياة من الّصعب جدَّا خلو      
 هللا  هبهقد وفالّشعر، وهذا ما كان عند الّشيخ علّي بن محمد الُكوَماِسي، 

.  ة قصيدةشعرية في أغراض مختلفة, حيث نظم ما يبلغ تسع عشرموهبة 
 على حصل يَْحَي بن أَْحَمدووعكف الباحثون والدَّارسون على دراستها. 

ّول أور الشَّيخ، وعندما قام البُُروفِيسُ ب المتعلق ثمان قصائد خالل بحثه
  .  ةأبوبكر بتتبُّع إنتاجاته زادت الكميَّة إلى ست عشر

  وفاته . 4

وبعد إسهاماته في القضايا اإلسالميّة واللّغوية، انتقل إلى رحمة ربه بعد      
ه. 10/05/1406م الموافق 21/01/1986وطأة مرض، وذلك يوم السبت 

وترك ثالث زوجات، وستّة عشر ابنا، ستّة منهم إناث، وعشرة منهم 
  ).7ذكور(

  المحور الثاني: االشتقاق وعالقته بالداللة:

في  ةق من أشرف العلوم العربيّة وأدقّها وأنفعها وأكثرها شهراالشتقا     
ائد من األصلي...  علم التصريف، فهو مدار علم التصريف في معرفة الزَّ
وجميع النّحاة إذا أرادوا أن يعلموا الّزائد من األصلي في الكالم نظروا في 

  )8االشتقاق الصغير(
  االشتقاق في اللُّغة: . 1
ذ من مادة (ش ق ق) قال األصمعي: "االشتقاق في االشتقاق هو مأخو     

اليد والرجل من بدن اإلنسان والحيوان" واشتق الشيء، واشتق الناحية من 
الجبل، واشتق أيضا المشتقة. ومنه قوله تعالى: {َوتَْحِمُل أَثْقَاَلُكْم إِلَى بَلٍَد لَّْم 

ِحيٌم}(إِنَّ َربَّ  إِالَّ بِِشّقِ األَنفُِس تَُكونُواْ بَاِلِغيِه  ) والشقة السفر 9ُكْم لََرُؤوٌف رَّ
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البعيد، يقال: شقه، شاقة. والشقيق األخ... واشتقاق الحرف من الحرف؛ 
أخذه منه، واشتقاق الكالم؛ األخذ فيه يمينا وشماال. ويقال: شقق الكالم إذا 

  ).10أخرجه أحسن مخرج.(
  االشتقاق في االصطالح: . 2
لى ععلى لسان الصرفيين، وهذا يدل ُعّرف االشتقاق بتعريفات عدة      

يغة صخذ أاهتمامهم بهذا الفن، وتدور أكثر التّعريفات على أن االشتقاق هو 
  من أخرى مع اتفاقهما لفظا ومعنى. 

أخذ صيغة من أخرى "وقد عرف علماء اللغة القدامى االشتقاق بأنه:      
نية على معنى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها ليدل بالثا

األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة. كضارب من ضرب، 
  )11("وحذر من حذر

توليد األلفاظ بعضها "وأضاف المحدثون محاوالتهم في االشتقاق بأنه:      
من بعض، وال يتسنى ذلك إال من األلفاظ التي بينها أصل واحد ترجع 

  )12("ما يكون بالرابطة النسبية بين الناسوتتولد منه، فهو في األلفاظ أشبهه 
ل دور حوا توإذا نظر القارئ إلى هذه التعريفات بكل ِدقة يبدو جليا أنه     

  أخذ كلمة من أخرى مع الموافقة في األصل والمعنى. 
  أنواعه: . 3

في  اختلف علماء مدرستي الكوفة والبصرة حول أصل االشتقاق،          
ى األصل هو المصدر، فيما ذهب الكوفيون إلحين ذهب البصريون إلى أن 

  أن الفعل هو األصل. 
فقّسم الّصرفيّون االشتقاق إلى أنواع مختلفة، وقّسمه ابن جني في كتابه  

فقد ) وأما المحدثون 13الخصائص إلى صغير أو أصغر، وكبير أو أكبر...(
  وهي:  اأضافوا نوعين آخرين فصارت أربع

باالشتقاق العام أو االشتقاق  االشتقاق الصغير: أو ما يسمى - أ
الصرفي, هو أكثر أنواع االشتقاق ُورودا في العربية و أكثرها 
أهمية وهو المراد عند إطالق االشتقاق. فقد عّرفه ابن جني بقوله: 

فالصغير كأن تأخذ أصال من األصول فتجمع بين معانيه و إن "
ى اختلفت صيغة ومبانيه وذلك كترتيب "س ل م" فإنك منه معن

سالمة في تصرفه نحو: سلم, يسلم, سلمان, سالم, سلمى 
  ).14("والسالمة...

االشتقاق الكبير: أو ما يسمى بالتقليبات, يطلق عليه جمهور  - ب
الصرفيين: القلب المكاني, وأول من فكر فيه الخليل بن أحمد 

ه), على أساس تلك الفكرة. "فهو أن تأخذ أصال 175الفراهيدي (ت
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فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستّة معنى واحد تجتمع من األصول الثالثة 
ف من كل واحد منها عليه وإن تباعد  التراكيب الستّة وال يتصرَّ

). وقد انفرد ابن 15("شيء من ذلك رد للطف الصنعة والتـأويل إليه
  جني بتسمية هذا االشتقاق باألكبر.

من أخذ كلمة "بدال الصوتي: ويعرف بأنه: االشتقاق األكبر أو اإل - ت
أخرى بتغيير في بعض أحرفها مع التشابه بينهما في المعنى واتفاق 
في األحرف األصليِّة و تركيبها, وفي مخارج األحرف المغيّرة أو 

  ).16("صفاتها أو فيهما معا
 يالنشر والبر"االشتقاق الكبار "النحت": وهو في أصل اللغة:  - ث

والقطع. وفي االصطالح: هو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع 
). ويعد الخليل 17("تناسب المأخوذ والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى

  تشف ظاهرة النحت في اللغة العربية.كبن أحمد أول من ا
  االشتقاق وعالقته بالداللة: . 4
لم عقبل كل شيء يستحسن أن يستقر في ذهن القارئ أن الدّاللة أو      

ة ك شقيقذل الدّاللة من العلوم اللغوية الحديثة ذات عالقة بالمعنى، وهي على
  االشتقاق الذي يربط بين معاني األلفاظ المتحدة األصول. 

فالدّاللة بفتح الدّال أو كسرها من الدّليل: الدّال على الطريق يدّل داللة "     
  ).18("ودلولة

لدال ما يقتضيه اللّفظ عند الدّاللة بفتح ا"وفي المعجم الوسيط:  
  ) وهي التي تعطي الصيغة الصرفية معناها الذي ُوضعت له. 19("إطالقه

والداللة في االصطالح: عرفها الدكتور محمود عكاشة بأنها: "العلم الذي    
يتناول المعنى بالشرح والتفسير, ويهتم بمسائل الداللة وقضاياها, ويدخل 

ن الرمز لغويا أو غير لغوي مثل فيه كل رمز يؤدي معنى سواء أكا
الحركات, واإلرشادات, والهيئات, والصور, واأللوان, واألصوات غير 
اللغوية, وغير ذلك من الرموز التي تؤدي داللة في التواصل 

  . )20(االجتماعي"

ومما يشهد بالرابط القوي بين االشتقاق والداللة، ما أورده ابن جني في      
فيها الكشف عن  حاولفصول أربعة عقد  خالله الذي منخصائص كتابه ال

العالقة القائمة بين األلفاظ وداللتها، أو بعبارة أدق بين علم االشتقاق وعلم 
  )  21(؛ وألهمية الموضوع فقد استغرق عرضه نحو ستين صفحةالداللة
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وقد الحظ الدكتور عبد الفتاح البركاوي؛ أن العالقة بين االشتقاق      
والداللة تتّضح عند سماع لفظ من األلفاظ الممتِلئة أو التامة الداللة، مثل 
المواد اللغوية على المعنى أو المعاني التي وضعت لها، وذلك حينما نسمع 

معاني الواحد من تبادر إلى الذهن الم(ع ر ب) فإن مادة مشقة من  كلمة
فساد في جسم (، أو )النشاط وطيب النفس(أو  )اإلبانة واإلفصاح(ثالث: ال

  .)22()اإلنسان أو عضوه

  : االمحور الثالث: أبنية الصفة المشبهة وداللته

اها بالصفة  النحاة القدامىلم يذكر      تعريفا للصفة المشبهة، فسيبويه سمَّ
أول وكان ابن الحاجب  )23أعمالها(ث عن يحدواكتفى بالالمشبهة بالفاعل 

الصفة المشبهة ما اشتق من فعل الزم لمن ": قدم تعريفا شامال حين قالمن 
  ) 24("قام به على معنى الثبوت

هي اسم مشتق من الفعل ": يقول الصفة المشبهة في شرح الكافيةو    
  )25("الثالثي الالزم؛ للداللة على معنى اسم الفاعل على وجه الثبوت

هي اسم مصوغ من الفعل الالزم للداللة على "ي الصرف الكافي: وف  
  ) 26("الثبوت والدوام ال على الحدوث والتجدد

وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل إلفادة ": في تعريفها وقال ابن هشام     
نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث، مثال ذلك: (حسن) في قولك 

  )27("(مررت برجل حسن الوجه)

سم اويالحظ في هذه التعريفات أنها تشير جميعا إلى أن الصفة المشبهة 
 أن يصاغ من الفعل الثالثي الالزم ليدل على ثبوت الصفة للموصوف, بما

ل ثم فاعسيبويه لم يفصل القول في مفهومها ولكن سماها بالصفة المشبهة بال
عل لفيقيد ا فصل القول في الحديث عن أعمالها. وأما ابن الحاجب فإنه لم

 احبالمصوغة منه الصفة المشبهة بالثالثي بل جعله مطلق الالزم, أما ص
ى عل الصرف الكافي فقد زاد توضيحا آخر للصفة المشبهة وهو عدم داللتها

  الحدوث والتجدد بخالف اسم الفاعل الذي يدل على الحدوث والتجدد.

  صياغتهاأوال: 

عل الالزم، بمعنى؛ أن يكون تقتصر صياغة الصفة المشبهة من الف      
) إال إذا 28الزما داال على الدوام، وال تصح صياغتها من الفعل المتعدي(

  قصدت بها اسما فاعال. 

  نها: ما هيتن في قياسيوللصفة المشبهة أوزان كثيرة اختلف معظم اللغوي     
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زان إذا كان الفعل على وزن (فِعل) كانت الصفة المشبهة على األو - 1
  : التالية

  فعالن)  –أْفعَل  –(فَِعٌل 

   ذا كان على وزن (فعل) كانت الصفة المشبهة على األوزان التالية:إ - 2

  فُعَاٌل)  –عَاٌل فَ  –عٌُل فَ  –(فَعٌَل 

  فعل) تأتي على األوزان التالية:  –ألوزان المشتركة بين البابين: (فعل ا - 3

  )29فَِعيٌل)( –فاِعٌل  –فُِعٌل  –فِْعٌل  –(فَْعٌل 

  داللتها:ثانيا: 

وقد ذهب النحاة إلى أن الصفة الشبهة تدل على الثبوت, أي االستمرار     
  ).30واللزوم, فالوصف بها يالزم صاحبها على وجه الدوام واالستمرار(

  ة:في القصائد المختار ةالواردداللة الصفة المشبهة المحور الرابع: 

من الفعل الالزم للداللة  ر سابقا أن الصفة المشبهة هي اسم مصوغكِ كما ذُ  
على الثبوت والدوام ال على الحدوث والتجدد، نحو: الشعب المصري كريم 

، فكل من كلمة (كريم وعظيم) صفة ثابتة ودائمة 31السجايا، عظيم الطباع 
  لشعب مصر.

وتقتصر صياغة الصفة المشبهة على الفعل الالزم، بمعنى أن يكون الزما 
، نحو: طاهر 32صياغتها من الفعل المتعديداال على الدوام، وال تصح 

القلب، شريف المخبر...، فاألفعال: طهر وشرف الزمة. ولكن مما يالحظ 
في الصفة المشبهة أنها تصاغ في بعض األحايين من الفعل المتعدي صوغا 

  سماعيا وذلك إذا قصد بها اسما فاعال كما سبق ذكر ذلك في الفصل الثاني.

وقد  كثيرة اختلف معظم اللغويين في قياسها،وللصفة المشبهة أوزان   
  ها فيما يلي:يتاسيقفي لخصت الباحثة 

إذا كان الفعل على وزن (فِعل) كانت الصفة المشبهة على األوزان التالية: 
 33فعالن) - أفعَل - (فِعل

صول لم تتمكن الباحثة من خالل اطالعها على القصائد المختارة من الح 
، طالتي وردت مرة واحدة فقسوى صيغة (فعالن)،  على نماذج لهذه الصيغ

    :وذلك عند قوله في قصيدته (شمس األكابر)

  يهدي إلى الرحمان  شمس األكابر بدر
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فالصفة المشبهة في هذا البيت هي لفظة (رحمان) صيغت من فعل متعد 
(َرِحَم) وقصد به الشاعر الثبات حيث أتى به على وزن (فعالن) الذي يدل 

متالء. وهو وصف مقصور على هللا عز وجل بأنه كثير الرحمة، وال على ا
يجوز أن يقال لغيره. والرحمان أبلغ من الرحيم، حيث إن األولى تختص 

، 34با وحده، والثانية: يوصف بها هللا ويوصف من عباده من كان رحيما 
استخدمها الشاعر للداللة على امتالء، أي: أن رحمته متسعة لجميع 

والسر في استخدام هذه اللفظة هو الترغيب, بمعنى إذا اته دنيا وأخرى، مخلوق
وحدوا هللا سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات, فإن هللا يجزيهم في الدنيا, ويحسن 

  مثواهم في اآلخرة، ألنه هو الرحمان، وهذه صفة ثابتة ودائمة له سبحانه وتعالى.

فة المشبهة على األوزان . إذا كان الفعل على وزن (فعُل) تأتي الص2
  .35فُعال )  - فَعال - فُعُل - التالية: (فعَل

حُسن وبطُل، وقد وردت هذه الصيغة مرة  حسن وبطل من فَعَل: نحو، - أ
واحدة في القصائد المدروسة، وذلك عند قوله في قصيدته (ذكر رجال 

  السند):

ارف  ك المع ن المال وع
را   ط

  

اكم  ق ح ن العش حس
وال   للم

     

عل المشبهة في هذا البيت (حَسن) جاء على صيغة (فعَل) من الففالصفة 
ة لصفاالثالثي الالزم المضمون العين (فعُل) أي (حُسن)، ودلت على ثبوت 

  للموصوف, ألنها ثابتة والزمة له.

ذه ب وهو قليل، لم تعثر الباحثة على مثل هجنب من ُجنُ  فُعُل: نحو، - ب
  الصيغة في القصائد المختارة.

رأفَع - ج و ام بُن، نح ن وَج ن َحُص ان، أي: ال: نحو، حصان وجبان م ة حص
ي  دة أيضا ف ول قعفيفة، فقد ورد هذا النوع في القصائد المدروسة مرة واح

  الشاعر في قصيدته (ذكر رجال السند)

ي واقه قرش حيح أش ن ص   ع
  

وث  وس غ دير الكئ ن م ع
ال   الجم
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اعر (جمال) أوردها الشفالصفة المشبهة الواردة في هذا البيت هي لفظة 
ل) عُ على صيغة (فَعال) وهي من الفعل الثالثي الالزم المضمون الوسط (فَ 

أي (َجُمل) ودلت على ثبوت ودوام الصفة للموصوف, ألن الصفة صارت 
   طبيعة للممدوح.

، لم تصادف الباحثة على مثل هذا النوع 36فُعال: نحو، ُشجاع من َشُجع - د
  في هذه القصائد.

الصفة المشبهة من األوزان المشتركة بين البابين (فَِعل و فَعُل) . تصاغ 3
ومن ذلك قال أيمن أمين عبد الغني: " هناك أوزان مشتركة بين البابين 

 37فَعيل )- فاعل - فَِعل - فُْعل - فِْعل -وهي: (فَْعل

مثل  بط وَضْخم، من َسبِط وَضُخم،  لم تصادف الباحثة علىسفَْعل: نحو  - أ
  القصائد المختارة. هذا النوع في

ل ا المثافر وِمْلح من َصِفر وَملُح، لم تقف الباحثة على هذِص فِْعل: نحو  - ب
  أيضا.

, وُصْلٍب, من حرَّ (واألصل حِرَر) وَصلَُب، لم حفُْعل: نحو  - ج حصل تّرٍ
  الباحثة على مثل هذا النوع أيضا.

ل هذا ة على مثِعل: نحو فَِرح ونَِجس من فَِرح ونَُجس، لم تقف الباحثفَ  - د
  النوع أيضا.

، وقد حصلت الباحثة 38فَاِعل: نحو صاحب وطاهر من َصِحب وطُهر - ه
على اسمين وردا على هذا الوزن في القصائد المختارة، وذلك عند قول 

  الشاعر في قصيدته (ذكر رجال السند)  

دنى ب الم ع المناص ن رفي   ع
    

اهر ال ط ة المفض ن عقي   ع
     

ن  ادقوع ديث  الص الح
ن زى ع   ع

    

التوال دى ب م الن يخه قاس   ش
     

 فالصفة المشبهة في البيت األول هي لفظة (طاهر) وهي صفة مشبهة من
(َطُهر) وهو فعل ثالثي الزم المضمون العين، وهو الوصف الثابت 
للموصوف بأنه برئ من العيوب نزيه شريف، وظفها الشاعر لتدل على 

  الثبوت والدوام.
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ني تتمثل الصفة المشبهة في لفظة (صادق) وهي من فعل وفي البيت الثا
ثالثي متعد مقرون بـــ (ال)، واستخدمه الشاعر للداللة على أن ممدوحه 
مخلص, أي: قوله مطابق للحقيقة، وقد أراد الشاعر به الثبوت مع أن االسم 
ُصيِّغ من الفعل المتعدي، ولكن عندما صارت الصفة ثابتة ودائمة 

لها لتتم الداللة المقصودة، وذلك في ما سبق ذكره في للموصوف استعم
  39الفصل الثاني.

فَِعيل: مثل كريم وبخيل من كُرم وبِخل. وربما اشترك فاعل وفعيل في  - و
. وقد أور الشيخ علي الكوماسي مثل 40بناء واحد كماجد ومجيد, ونابه ونبيه

  الطريقة)هذا النوع في القصائد المختارة وذلك قوله عند قصيدته (محي 

ا اس ذو علم ي الن رى ف   ي
    

را درا غزي تال ص   ام
     

  وقوله في قصيدته (ذكر رجال السند)

ي ادة رب ا عب ابطا متقن   ض
    

عيفال  رام ذا  ض الغ
ال   االنفص

     

ن  اتح ع ن ف ا ع بوروين   قري
    

ال مى المع ود الس ق محم   عش
     

ن  حيحع ي ص واقه قرس   أش
    

وث  وس غ دير الكئ ن م ع
ال   الجم

     

اكم  ن الح داموع اس الم   لك
    

ماننا  و س ره وال غزي   الن
     

ن  عع دنى رفي ب الم   المناص
    

ال ه المفض ي عقب اهر ف   ط
     

ن  بع يخ   قري يمن الش المه
ائح   الس

    

ن  دادى حس ي اله ن عل ع
ال   الفع

     

 

  وقوله في قصيدته (أصل الكون)
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ا  فيعي ا ش ذنبين وي   الم
  

ديم ق كال ة للخل   رحم
     

  وقوله في قصيدته (شمس األكابر)

ا ارفين وي يد الع ا س   ي
  

ا أن عظيم   للش
     

  وقوله في قصيدته (قم للتالقي)

حيح ل  بص ن ك ناد ع اإلس
در   ص

    

الق ارم األخ ة ذي المك   ثق
     

عيفال  ذوذ ض ه ش يس في   ول
    

ل  حيحب ابق  ص ن س ع
باق   الس

     

  وقوله في قصيدته (شمس الحياة)

د و أحم ورى ه ر ال   خي
    

و  فيعوه د الش   محم
     

ذليلإن  ى ال   إذا احتم
    

د ى ويمجَّ ك يحتم   ب
     

لمن ك وس لى علي   ص
    

ريمرب  د الك   الموج
     

 -زيرففي األبيات السابقة يوجد أن الصفة المشبهة تتمثل في الكلمات (غ
 - صحيح -عظيم - شفيع - رفيع -غزير - قريب - قريب - صحيح - ضعيف
    كريم) - ذليل - شفيع - حصحي - ضعيف

الشيء غزارة وغزرا كثر ويقال  غزير: صفة مشبهة من غزر: يقال: غزر
(ما طاب ونزر خير مما خبث وغزر ) فهو غزير ( ج ) غزار, ( أغزر ) 
القوم كثرت إبلهم وشاؤهم ودرت ألبانها والشيء كثره يقال أغزر هللا ماله( 

  .41غازر ) فالن وهب شيئا ليرد عليه أكثر مما أعطى
تين في وهو فعل ثالثي الالزم المضمون العين، وقد وردت مر  - 

) القصائد المختارة, واستخدم الشاعر هذه اللفظة على وزن (فعيل
ف. للداللة على الثبوت والدوام, ألن الصفة ثابتة والزمة للموصو

  .أي: أنه كثير العطاء
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ضعيف: صفة مشبهة من الفعل الثالثي الالزم (فعُل) أي: (ضعُف)  - 
. 42والضعيف: هو ضعيف الجسم, نحيل, هزيل ضعيف البنية

استخدمها الشاعر على هذا الوزن لتدل على ثبوت الصفة 
للموصوف، ألن الصفة صارت للموصوف كالطبيعة. أي: أن 
الممدوح ال يعجز عند األداء للواجبات, وأنه ليس بضعيف في مجال 

 الحب, وقد ورد هذا اللفظ مرتين في القصائد المختارة.
الممدوح صحيح: صفة مشبهة الدالة على الثبوت، وصف الشاعر  - 

ت بأنه سليم من العيوب واألمراض، وقد وردت هذه الصفة ثالث مرا
 م.دوافي القصائد المختارة, واستوظفها الشاعر لتدل على الثبوت وال

قريب: صفة مشبهة من قرب، جاء في كتاب العين: قريب المعنى:  - 
. وردت هذه الصفة مرتين, وهي: )43(من تعبّد إالَّ أنَّ تعبّدته أخّصِ 

ة العين (فِعل) من فعل ثالثي الزم، وظفها الشاعر للداللة مكسور
 على ثبوت الصفة للموصوف, وذلك ألن الصفة ثابتة والزمة له. 

رفيع: صفة مشبهة من (رفع) وهو فعل ثالثي الزم، وهو وصف  - 
للممدوح بأنه صاحب المقام الرفيع، ولما كانت الصفة ثابتة 

تم صيغة (فعيل), وذلك لت للموصوف استخدم الشاعر هذه اللفظة على
 الداللة المقصودة, أي: داللة الثبوت.

شفيع: صفة مشبهة تدل على الثبوت، وقد وردت مرتين، وهو وصف  - 
ا ظفهوللنبي األفضل، والصفة ثابتة والزمة له صلى هللا عليه وسلم، 

الشاعر مقرونة بــ (ال) للداللة على أن الممدوح معروف, وهو 
 ه الصفة,(الشفاعة).الوحيد الذي يستحق هذ

عظيم: صفة مشبهة من (عُظم) وهو فعل ثالثي الزم مضمون العين  - 
 صفة(فعُل). استخدمه الشاعر على وزن (فعيل) للداللة على ثبوت ال

 للموصوف أي أنه جليل القدر.
ذليل: صفة مشبهة تدل على الثبوت، وهي وصف للوضيع صغير  - 

ى بـــ (ال) لتدل علالنفس ضعيف مهين، استوظفها الشاعر مقرونة 
 ثبوت الصفة للموصوف.

ن كريم: صفة مشبهة من الفعل الثالثي الالزم (كُرم) مضمون العي - 
(فعُل)، وقد استخدمها الشاعر لتدل على ثبوت الصفة للموصوف 

اد، المْعطي الذي ال ينفد عطاؤه،   هللاهو وعلى أنه كثير الخير الجوَّ
لة لدالا(ال) للمعرفة, ولتتم  عز وجل، وقد أوردها الشاعر مقرونة بــ

 المقصودة, أي: الثبوت. 
والجدول التالي يوضح عدد ورود هذه الصيغة في القصائد 
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  المدروسة

  

  

  

  

  

  

  المحور الخامس: نتائج البحث:

الحمد  بنعمته تتم الصالحات, من هنا أتت الباحثة إلى نهاية هذا البحث  
حيث درست الصفة المشبهة الواردة في القصائد المدروسة وما تشتمله من 
الداللة, وقد ساهم الشاعر على استخدام المشتقات االسمية وباألخص 

ت "الصفة المشبهة" حيث استخدمها على داللتها األصلية أي "الثبو

  رقم البيت  عنوان القصيدة    الوزن  صفة المشبهة  الرقم

  11  محي الطريقة  فعيل  غزير  . 1

  4  ذكر رجال السند  فعيل  ضعيف  .2

  8  ذكر رجال السند  فعيل  صحيح  .3

  8،14  ذكر رجال السند  فعيل  قريب  .4

  10  ذكر رجال السند  فعيل  غزير  .5

  11  ذكر رجال السند  فعيل  رفيع  .6

  7  أصل الكون  فعيل  شفيع  .7

  14  شمس األكابر  فعيل  عظيم  . 8

  11،12  قم للتالقي  فعيل  صحيح  .9

  12  قم للتالقي  فعيل  ضعيف  .10

  9  شمس الحياة  فعيل  شفيع  .11

  40  شمس الحياة  فعيل  ذليل  .12

  47  شمس الحياة  فعيل  كريم  13
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والدوام" وقد توصلت الباحثة إلى أن الصفة المشبهة في هذه القصائد دلت 
وأخيرا؛ توصي الباحثة داللة صحيحة على ثبوت الصفة للموصوف. 

إخوتها الطلبة بأن يتبعوا هذه الدراسة بدراسات أخرى للمشتقات وخاصة 
ة في انتاجات علمائنا المحليين, وأن يهتموا بمرادفة الدراسات التطبيقي

  للدراسات النظرية في علم الصرف, وفقنا هللا جميعا.
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آراء ابن رشيق القيرواني في قضية السرقة الشعرية في كتابه قراضة 
العرب. الذهب في نقد أشعار  

  محمد خامس باباإعداد: 

  وا.صرانالمحاضر بقسم اللغة العربية، الجامعة الفيدرالية الفيا، والية  

khamisbabamuhammad@gmail.com 

+234 816 759 1088 

  الملخص: 

يعدّ موضوع السرقات من أهّم الموضوعات التي أوالها النقاد كثير   
 مهاتالجهد النقدي العربي؛ إذ كانت السرقة الشعرية من أعناية، وشغلت 

ن قة: أيلسرالمسائل التي عُنَِي بها النقد األدبي العربي، وحددت رسوم هذه ا
 أن تكون، ومتى تكون، وفي أية األحوال ال تكون، وسمح النقاد للشعراء

، يتصرفوا فيها!؟، وقد ترددت بين موافق ومعارض، وبين القبول والردّ 
ر نوعت مسمياتها، ومنهم من عدّها العيوب، في حين سار الطرف اآلخوت

إلى وضع مصطلحاتها تفسر السرقة ومنها األخذ واالقتباس وتوارد 
  الخواطر وغيرها.

جاء هذا البحث ُمبينًا لموقف ابن رشيق القيرواني تجاه قضية السرقة   
 قدنذهب في الشعرية أو بعبارة أدق السرقة األدبية في كتابه (قراضة ال

رد ث سأشعار العرب) التي شغلت أذهان النقاد قديما وحديثا، وحاول الباح
ق آراء ابن رشيق القيرواني مع تحديد األماكن التي اعتبرها ابن رشي

  القيرواني سرقة واألماكن التي ال يعتبرها سرقة.

ومن تلك األماكن التي اعتبرها ابن رشيق سرقة هو أن تكون اللفظة   
 ره،ة البديع، وكذلك المعاني التخييلية، وأخذ الشاعر من معاصمن خاصي

كن وتكون فاضحة في باب الطباق والجناس وكذلك االستعارة، وأما األما
تي التي لم يعتبرها ابن رشيق سرقة فهي: المشترك اللفظي والمعاني ال

تداولته ألسن الشعراء، وكذلك سلخ المعاني ونظم المتثور، وفي فن 
  واتفاق الشاعرين في وصف قصة بعينها. النقائض، 

  مقدمة

تعتبر السرقات الشعرية من أبرز الموضوعات التي عالجها النقد 
، وكان النقاد يبحثون األدبي القديم حيث ال يخلو كتاب نقدي إال وتناوله

جوانب االتباع واالبتداع في العمل األدبي، والوقوف على مواطن االحتذاء 
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حضور في العصر الجاهلي، ودرست في العصور والمحاكاة، وللقضية 
األدبية إال أن االهتمام بها كان في العصر العباسي عندما انصب اهتمام 
اللغويين على جمع اللغة، واالستشهاد بالشعر أدركوا احتذاء بعض الشعراء 
آلخرين في أشعارهم، وأخذ بعض الشعراء معنى غيرهم ولفظه وتضمينه 

ات الشعراء متباعدّة، وصنفوا تصانيف كثيرة، شعرهم، فألّفوا في سرق
اختلفت فيها آراؤهم وتباعدت طرائقهم، حيث يرى بعضهم أن السرقة تقع 
في النوادر البديعة، وذلك في األلفاظ، والبعض يرى أنها في المعاني، 

  واآلخر ذهب بعيدا إلى أنها تقع في المعاني واأللفاظ.

رشيق القيرواني في قضية ويهدف هذا البحث إلى بيان موقف ابن 
ج منهوالسرقات من حيث القبول والرد مع سرد آرائه وتحليلها ومناقشتها، 

  البحث هو المنهج االستقرائي والتحليلي.

ي وانهناك عديد من البحوث التي تناولت السرقة عند ابن رشيق القير
على  - حسب علمي وبحثي–وخاصة في كتابه العمدة غير أنني لم أقف 

ن لمية أو بحث علمي تناول هذه القضية وقام بإظهار آراء البدراسة ع
، عربرشيق القيرواني ومناقشتها في كتابه قراضة الذهب في نقد أشعار ال

ولكن ليس مستبعدا أن يتطرق أصحاب تلك البحوث إلى كتاب قراضة 
 في الذهب، لشيوع القضية في ساحة الدراسات النقدية ولمكانة ابن رشيق

شيق ن ري، وسوف يشير  الباحث إلى من قاموا بمعالجتها قبل ابالنقد األدب
  ي.القيرواني من النقاد الذين سبقوه في مجال التأليف األدبي والنقد

ت ومن خالل اطالع الباحث لهذه القضية وجد نفسه أمام عدة تساؤال
  أهمها هي:

  ما هي الخلفيات التي انطلق منها ابن رشيق القيرواني في
  السرقات الشعرية؟.معالجة قضية 

 وجاء به في  وما الجديد الذي أضافه ابن رشيق القيرواني
 القضية؟.

وقبل الخوض في معالجة الموضوع يجدر بالباحث أن يشير إلى 
 مصطلح السرقات الشعرية وإطارة داللتها، وقد سبق الذكر أن القضية

ن أنس قديمة جدا، وال يخلو كتاب نقدي أو بالغي إال وأشار إليها، وال ن
العناية بالمصطلح أمر ضروري، وقد ظل الحديث عنه في جل الدراسات 

لى عها النقدية واألبحاث العلمية المختلفة التي اهتمت بها، وركزت عنايت
  عوامل النشوء والتطور.
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  مفهوم مصطلح السرقة في البحث اللغوي والنقدي واألدبي.

رق يدل على ورد في المعاجم كمقاييس اللغة البن فارس أن لفظ س
أخذ الشيء في خفاء وستر، والسارق عند العرب ما جاء مستترا إلى الحرز 
فأخذ ماال لغيره، فإن أخذه من ظاهر فهو مختلس متلبس ومنتهب 

  1ومحترس، فإن منع ما في يده فهو غاصب.

ولفظة السرقة هي التي كانت شائعة في كتب القدامى، ونجد ما يقابلها 
يها النقاد وجعلوها من مسمياتها، ومن أبرزها من ألفاظ عدة أطلق عل

  2االختالس واالحتراس.

وأما المفهوم للسرقة في المصطلح النقدي واألدبي فهو أن يأخذ 
الشاعر شيئا من شعر غيره، ناسبا إياه إلى نفسه، أو يعتمد الشاعر الالحق 

و فيأخذ من شعر الشاعر السابق بيتا شعريا أو شطر بيت، أو صورة فنية، أ
معنى ما، أو يعمد الشاعر إلى أبيات شاعر آخر فيسرق معانيها وألفاظها، 

  3وقد يسطو لفظا ومعنى، ثّم يدّعي ذلك لنفسه.

ونفهم من خالل هذه التعريفات أن مفهوم السرقات الشعرية هو 
 األخذ، ويكون هذا األخذ سرقة عندما تؤخذ معاني الغير من دون علم

  لنفسه. صاحبها ويسطو عليها وينسبها

  نشأة قضية السرقات الشعرية وتطورها. 

ذهب محمد مندور إلى أن السرقات نشأت بعد ظهور الخصومة 
العنيفة حول مذهب أبي تمام بسبب شيوع كثير من معاني القدماء وصورهم 
وأساليبهم في شعره، فبدأ خصومه يبحث عن سرقاته الستدالل بأنه لم يأت 

  .4بجديد

 عدهبت قبل ألبي تمام إال أنها ازدادت حدة ولكن الحقيقة أنها درس
 في بسبب توليده لمعاني القدماء وبعنايته بها، وكذلك هناك متب ألّفت
 هللا السرقات قبله مثل: سرقات الكميت من القرآن وغيره (ألبي نحند عبد

ما وه)، وسرقات الشعراء 207بن يحيى المعروف بابن كناسة المتوفى سنة 
لشعراء اه)، وإغارة كثيّر على 240السكيت المتوفى سنة اتفقوا عليه (البن 

  ه).256(للزبير بن بكار عبد هللا القرشي المتوفى سنة 

لقد الحظ النقاد القدامى سرقات الشعراء، وكان بعضهم يأخذ معاني 
غيره ويدّعي أنها له، أو يأخذ البيت بأسره وينسبه إلى نفسه أو إلى غيره، 

دبية، ومما يدل على أن فكرة السرقات الشعرية وانتشر هذا في العصور األ
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معروفة وموجودة قبل عصر أبي تمام وحتى في العصر الجاهلي إشارة ابن 
سالم الجمحي للقضية، وذلك في قوله: " كان قراد بن حنش من شعراء 
غطفان جيد الشعر قليله، وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه 

  :(بحر الكامل)5ي سلمى ادّعى هذه األبيات:فتدّعيه، ومنهم زهير بن أب

ِزيَّةَ  إِنَّ  ـــةَ رَ  َال  الـــــــــــــــــرَّ  ِزيــَّ
 اِمثْلَـــــــــــــــــــــــــــهَ 

 يَومَ  نُ َغْطـــــــــفَـا تَْبتَِغي  َما
ــــــتِ   أََضلـَّ

َكــــــــــــــــابَ  إِنَّ   ذَا تَْبتَِغــــــيلَ  الّرِ
ةٍ   َمــــــــــــــرَّ

 الشُُّهورُ  إَذَا نَْخلٍ  بَِجنُوبِ 
 أََحــلَّــــــــــــتِ 

رْ  َحْشوُ  َولَــــــــــنِْعمَ   أَْنتَ  عِ الدِّ
 إِذَا لَـــــــــنَا

َمــ اْلِعْلقِ  ِمنَ  نََهلَتْ   ـــــــــــاحِ الّرِ
 َوَعلَّتِ 

 ِعْندَ  الـــــنَّاِس  َخْيرَ  يَْبــــغُونَ 
 َكِريــــــــــَهــــةٍ 

 ُهنَـاكَ  ُمِصيبَتُُهمْ  َعَظَمتْ 
ـــــــــتِ   َوَجلـَّ

عدّ القدامى السرقات ضربا من الفنية األدبية، وهي مجال الحذق   
والمهارة وال يستطيعها كل أديب، وإنما الذي يقدر عليها هو الحاذق المبرز 

ث يبدو أمام الذي يستطيع أن يقطع صلة ما سرق بأصله وبصاحبه، بحي
القارئ شيئا جديدا بعيد الصلة عن أصله القديم، ولذلك تلّطف بعض النقاد 
فأطلقوا على السرقة البارعة اسم (حسن األخذ)، والبعض حافظ على اسم 
(السرقة) الذي يدل على المعنى الحقيقي، وعدّها مع هذه التسمية فنا من 

  6علم المعاني والبيان والبديع. فنون البالغة، وختم به فنون البالغة الثالثة:

ي ؤدّ توإشارة ابن سالم الجمحي إلى اختالف الروايات بين النقاد قد 
إلى  نهاإلى االهتمام بالسرقات، فبعض الرواة يأخذون أبياتا لشاعر وينسبو

 علهشاعر آخر، أو أن يُضمَّ الشاعر بيتا من شعر غيره إلى شعره مما ج
 إلى بعض الشعراء، لذلك يؤمن بأن منيشك في بعض القصائد المنسوبة 

  الشعر الجاهلي ما هو مصنوع.
 ولهذا يكون ابن سالم أول من الحظ فكرة السرقات الشعرية وجاء
د بها أثناء حديثه عن اتجاهات الشعراء في معانيهم، وهو يعترف بوجو

السرقات في العصر الجاهلي، ولكن عرضه للقضية كان سطحيا وبصورة 
وذكر السرقة  "ه عن الشعراء، واستعمل لفظ "اإلغارةعابرة في حديث

 واالدّعاء، واألخذ وكلها من مصطلحات السرقات الشعرية.
وجاء بعده كثير من األدباء والنقاد وأقروا بوجود فكرة السرقات،   

وأن المبدعون بدأوا يأخذون ممن سبقهم، مع البيان أن السرقات إما أن 
في األلفاظ والمعاني معا. ومن الذين تناولوا  تكون في األلفاظ أو المعاني أو
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ه في كتابه 276قضية السرقات: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ت 
ه 322(الشعر والشعراء)، وأبو الحسن محمد بن أحمد طباطبا العلوي ت 

 الذي ه370اآلمدي ت  بشر بن الحسن القاسم في كتابه (عيار الشعر)، وأبو
 الطائيين أبي تمام والبحتري بين ليوازن قام حينما القضية في البحث وسع

كتابه (الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري)، وأبو عبيد هللا محمد  في
ه في كتابه (الموشح في مآخذ العلماء على 384بن عمران المرزباني ت 

ه في كتابه 392الشعراء)، وأبو الحسن علّي بن عبد العزيز الجرجاني ت 
  الوساطة بين المتني وخصومه).(

ولم تتوقف الدراسة والبحث عن السرقات بمرور الزمن بل توسعت 
م اءهدائرتها مما جعلها تتطور عصرا بعد عصر، وما زال النقاد يبدون آر

ويبحثون عنها في أشعار الشعراء الذين ذاع صيتهم، ونجد ذلك عند 
 هشليالكريم بن إبراهيم النمعاصري ابن رشيق القيرواني كأبي محمد عبد 

 بن ه في كتابه (الممتع)، وكذلك أبو عبد هللا محمد بن أبي سعيد405ت 
  ه في كتابه (أبكار األفكار).460شرف القيرواني (خصم ابن رشيق) ت 

 ذهبوقبل أن يتطرق الباحث إلى آراء ابن رشيق  في كتابه قراضة ال
و أن جميع السرقات في نقد أشعار العرب هناك أمر جدير بالذكر وه

  بمختلف مصطلحاتها ال تخرج في مفهومها العام عن ثالثة أمور:

 فقةموافقة في اللفظ وقد تستتبعه موافقة في المعنى، ولهذه الموا 
اللفظية مصطلحات منها: االصطراف، االهتدامن اإلغارة، الغصب 

 والمرافدة.
 تفاق ا مدّعٍ  موافقة المعاني الكثيرة المرتبط بعضها ببعض، كأن يدّعي

ها الخاطرين في تأليف القصة أو الرواية تتحد معانيها في جزئيات
 كالمشاهد، ويدخل تحتها مصطلح المواردة.

  الموافقة في اليسير من المعاني أو األلفاظ، ويدخل تحت هذا من
المصطلحات: القلب، اإللمام، المالحظة، النظر، االختالس، العكس، 

 7اط.الموازنة، التلفيق وااللتق
ويمكن تقسيم آراء ابن رشيق القيرواني حسب ورودها في الكتاب 

  إلى قسمين:
 .المواضع التي تكون فيها السرقة 
 .المواضع التي ال تكون فيها السرقة 

قضية السرقة الشعرية عند ابن رشيق القيرواني ورأيه فيها في كتابه 
  قراضة الذهب في نقد أشعار العرب
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 :السرقة فيها تكون التي المواضع :أوالً 
  تقع السرقة في األلفاظ البديعة . 1

يرى ابن رشيق أن السرقة ال تقع إال في األلفاظ البديعية، وحصرها 
في األنواع البديعية لقوله: "وليس لفظ االرتعاش من خاص البديع فيعدّ 
ذكرها سرقة، ولو ُعدّ مثل هذا سرقة ال يسلم شيء من الكالم..... وأهل 

على أن السرقة إنما تقع في البديع النادر، والخارج عن التحصيل ُمجِمعون 
 8العادة، وذلك في العبارة التي هي األلفاظ".

 : (بحر الطويل)9يرجع سبب هذا القول بعد ما اتُِّهم بالسرقة في قوله
 هللاِ  َرْحَمةِ  ِمن َكنَفٍ  إِلَى ُضـًحى بِهِ  ااْستَقَلُّو َكْيفَ  تََرهُمْ  أَلَمْ 

 َواِســــــــــــــعِ 
 اْلبَرِّ  فِي َماجَ  َخِميٍس  أََمامَ 

 بَْحــــــــــــــــــُرهُ 
ةِ  َكَمتْنِ  يَِسيرُ  ـجَّ  اللـُّ

 الُمتَـــــــــــــــــــدَافِعِ 
بُولُ  فِيـــهِ  ُضِربَتْ  إِذَا  الطُّ

 تَتَابَعَــــتْ 
 دَ اْرِتعَا تَْحــــِكي َعذَبٌ  بِهِ 

 اْألََصــابِعِ 
 : (بحر المنسرح)10إنه مأخوذ من قول عبد الكريم النهشليوقيل 

 َمامُ غَ لْ اقَــــــــْد َصاَغ فِيــــــــِه 
 أَْدُمعَـــــهُ 

اهُ َجـــــــــ دُرا  ـْدَولٌ َوَروَّ
 ـرُ َغْمـــــــــــــــــــــــــ

َمــا ـأَنَّ ــــيَـــــــــِجيُش فِيــــــِه َكــ
 َرَعَشـتْ 

 ـهُ ــإِلَْيـــــــــــَك ِمْنـــــ
 ـرُ ــــأَنَاِمـــٌل َعْشــــــــــــ

يها، إل ويعني بقوله: "األلفاظ البديعية" أي األلفاظ التي لم يُسْبق
عض بيكن منها قط، التي لم تجر العادة بمثلها، وذكر  واإلتيان بما لم

كر في ذه تعاد، ألنمفردات أللفاظ اللغة كاألصابع واألنامل، االرتعاش واالر
ي: لكريم النهشلعبد ا ذكروبيته: "بِِه َعذٌَب تَْحــــِكي اْرتِعَادَ اْألََصــــابِعِ"، 

ي ار التددا من األشعِمْنهُ أَنَاِمُل عشر"، ولم يكتف بهذا بل ذكر ع َعَشْت إِلَْيكَ 
 فيها هذه األلفاظ مستدال على أنها ليست من خاصية البديع.

السرقة أن ابن رشيق ذكر ارتعاد األصابع، والنهشلي ووجه االتهام ب
ذكر ارتعاش األنامل، ففيه تقارب في اللفظ. ويرى الباحث أن هذه األلفاظ 
ليست سوى  ألفاظ مفردة؛ ألنها من األمور المشتركة بين أهل اللغة، 
وأغلب اللغويين يعتبرون استعمال األلفاظ اللغوية المفردة نقال لغويا، كما 

ن تركيب األلفاظ من عمل األفراد؛ ألن اللغة تنقل المفردات، وال يعتبرو
وقد  يمكن أن تكون من خاصية الفرد دون اآلخرين ألنها ملك للجميع،

يصعب تحديد أول من نطق باللغة العربية حتى يقال هذه األلفاظ من شاعر 
كذا أو من فالن كذا، وكما ال يمكن أن تنسب األلفاظ إلى فئة معينة من 
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لشعراء، ألن قيام بإحصائية عدد الشعراء من األمور المستحيلة أو شبهها، ا
  11وإن عددناها ال يسلم أحد من هذه التهمة.

 ويبدو للباحث أن ابن رشيق يرى وجود العالقة بين السرقة وعلم
ت رقاالبديع، وهذا قاد بعض البالغيين إلى أن جعل يتردد هل قضية الس

  ئمة بذاتها!!؟.جزء من علم البديع أو هي قا
ويجدر الذكر أن قضية السرقات لم تكن من األبواب الثابتة في الكتب 
النقدية األولى، وكذلك الكتب البالغية األولى لم تتطرق إليها في بحثها 
البالغي، كما نجد عند ابن المعتز في كتابه البديع ألنه خصص الكتاب 

ضمن البديع الذي  في البالغة ومع ذلك لم يشر إليها، ولم يعدّها من
يعتبره البالغة، ولكن كانت مبعثرة، واإلشارة إليها كانت سطحية، ثم 
بدأت تتحول إلى كتب البالغة الخالصة لكون بعضها يتصل بعلم 

 12البديع.
ويظهر للباحث أن السرقة لها صلة بالمباحث البالغية، وكانت 

رشيق: " واضحة بكل وضوح في الجناس والمطابقة وذلك عند قول ابن 
والمطابقة والتجنيس أفضح سرقة من غيرها؛ ألن التشبيه وما شاكله 

  13بتّسع فيه القول، والمجانسة والتطبيق يضيق فيهما تناول اللفظ".
  ومما يؤّكد ذلك قوله في بيت المعذّل: (الطويل)

ّجِ  ِمنَ  َهْيقٍ  َوَساِلفَتَا َحَماَمةٍ  َوَشْدقَا ِرئْمٍ  قُْصَريَا لَهُ   بَدَاأَرْ  الزُّ
  14أخذه من قول امرئ القيس ولم يصنع شيئا، وهذا في باب التشبيه.

 تقع السرقة في باب الجناس والطباق واالستعارة. . 2
ومما يدل على أن ابن رشيق يرى وجود  السرقة في باب الجناس 
والطباق قوله: "والمطابقة والتجنيس أفضح سرقة من غيرها؛ ألن التشبيه 

  15القول، والمجانسة والتطبيق يضيق فيهما تناول اللفظ.وما شاكله بتّسع فيه 
وأما في باب االستعارة فهو قوله في استعارة امرئ القيس لفظة: القيد 
للوحوش، فهو أول من قيّدها وسبق إلى استعارة بديعية فاتّبعه الناس وقال 

 : (الكامل)16بعضهم وهو األسود بن يعفر النهشلي
ـــرٍ   ـــدٍ َعتِـــ بُِمـــــَشّمِ

 َشـــــدُّهُ  َجِهيــــــزٍ 
 فِي اْألََوابِدِ  قَْيــــــدِ 

َهـــانِ   َجـــــَوادِ  الّرِ
    السرقة في المعاني التخييلية. . 3

لم يغفل ابن رشيق القيرواني جانب المعاني في بحثه عن السرقات 
حيث نراه يصرح بأنها تقع في المعاني المخترعة المبدعة وذلك في قوله: 
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التي يقال إنها اختراعات وأخذها سرقة، إنما هي المقاصد "والمعاني 
  17وترتيبها والطرق إليها.."

فالمعاني قسمان: العقلية والتخييلية، فالعقلية كالسكر مثل العسل في  
الحالوة، واألرض كالكرة في االستدارة. فهذه المعاني كلها عقلية، 

التي يمكن أن يقال فيها واستعمالها ليس بسرقة، وأما المعاني التخييلية فهي 
السرقة، وال يمكن أن يشترك الشاعر مع غيره في استعمالها، وكل من أخذ 
المعنى التخييلي الذي يبتذل ولم يشع استعماله ال يسلم من التهمةبالشرقة، 
مقال تشبيه ذي الصولة والملك الواسع بليل أو نهارال يستطاع الهروب 

و أول من تطّرق إلى هذا المعنى التخييلي منه،وال شّك أن النابغة الذبياني ه
 : (الطويل)18المبتكر،وذلك في قوله

 ْنكَ عَ  الُمْنتَأَى أَنَّ  ِخْلتُ  َوإِنْ  ُمْدرِكي هُوَ  الِذي َكاللَّْيلِ  فَإِنَّكَ 
 َواِسعُ 

 19وقصده في قوله: "إنما هي في المقاصد وترتيبها والطرق إليها"  
هو: أن السرقة تقع في االشتراك في الغرض وتركيبه، وهذا فعال يدخل في 
باب السرقة، ألن تركيب الجمل وابتكارها من عمل األفراد، وخاصة إذا 
كانت غير شائعة االستعمال، ولذلك نفى ابن رشيق التهمة عن نفسه وألنه 

قا في وجه لم يتفق مع عبد الكريم النهشلي في الغرض وال التركيب، ولم يتف
الداللة على الغرض، ألن االتفاق لم يخل من أن يكون في الغرض على 
العموم أو في وجه الداللة على ذلك الغرض، فإن كان االشتراك في 
الغرض على العموم كأن يقصد كل واحد من شاعرين وصف ممدوحه 
يالشجاعة والسخاء، أو حسن الوجه والبهاء، أو ما جرى هذا المجرى فهذا 

ال يكون االشتراك فيه داخال في األخذ والسرقة، وأما االتفاق في وجه  كله
الداللة على الغرض فهو مما يجب أن ينظر فيه، فإن كان مما يشترك الناس 
في معرفته، وكان مستقرا في العقول والعادات، فإّن حكمه حكم االشتراك 

ر، ويناله في عموم الغرض، وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدب
بطلب واجتهاد، فهو مما يمكن أن يدّعى في االختصاص والسبق والتقدم 

  20واألّولية.

ويتضح للباحث في رأي ابن رشيق أن السرقة ال تكون في المعاني   
  إال إذا كان فيها اتفاق في الغرض مع تركيب الجمل والعبارات. 

  وقوعها عند األخذ من المعاصر. . 4
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الشاعر من معاصريه من أقبح السرقة ويرى ابن رشيق أن أخذ 
وخاصة إذا كانا من بلد واحد، وذلك في قوله: "ومن أقبح األخذ وفاضح 

  : (الرجز)21السرقة قول ابن الرومي يصف النورة

 ِمْنَها النُّوَرةُ  تَُروقُكَ 
 النَّاِكَسةُ 

 َوبِِجيدٍ  يَْقَظى بِعَْينٍ 
 نَاِعَســــــــــــهْ 

 : (المنسرح)22المنسرح يصف فّوارةفقال ابن المعتز في   
 َوبِِجيدٍ  يَْقَظى بِعَْينٍ 

 نَاِعَســــــــــــهٍ 
 اْلُوقُوفُ  َعلَْيَها دَالَ 

 َوالسََّهرُ 
  23وهو في زمنه وبلده، واشتهاره غير خاف. 
وهذه النقطة بحاجة إلى النظر، ألنه ربما مّر بأذنه فحفظها من غير   

لك ذع من غيره، وأحيانا يرجع سبب شعور، وطال عليه المدة فنسي أنه سم
ن إلى كثرة رواية الشعر، وخاصة إذا كان الشاعر من رواة شعر غيره م

معاصريه، وقد يتأثر بطريقة الالشعور، وكون ابن المعتز عاصر ابن 
 الرومي ال يمنع أن يتشابها شعرهما وخاصة إذا كانا في بيئة واحدة

  وظروف حياتهما واحدة.
هما فسوف نرى أنه يختلف، فابن الرومي مثال وإن عدنا إلى غرض  

 :24أنشد قصيدته ونظمها في الحسن بن عبيد هللا بن سليمان، ومطلعها
 الطُّلُولِ  َوْصفِ  َعنْ  لََهْوتُ 

 الدَّاِرَسهْ 
 َراءَ َعـــــــــــــذْ  بَِرْوَضةٍ 

 َعانَِسهْ  َغْيرَ 
وأما ابن المعتز فإنه أنشد في إقبال الصيف والزهر، ومطلع 

 :25القصيدة
 فَّسَ تَنَ ـــدْ قَــــــــــــــــ َسيَِّدي قُمْ 

 السََّحرْ 
 دِ بَرْ  ـنْ ِمـــــــــــــــــ َوالَماءُ 

 َخِصرْ  ِريِقهِ 
وقوعها عند اتفاق الشاعرين في اللفظ والمعنى مع اختالف  . 5

  العصر.
ويرى ابن رشيق القيرواني أن اتفاق الشاعرين في اللفظ والمعنى مع 

عصرهما يعدّ سرقة، إال أنه نادر جدا، وذلك في قوله: "ويتفق اختالف 
  26الشاعران في القسيمين وهو أقل وجودا.."

ويرى بعض العلماء أن خير مثال لهذا ما وقع بين بيتي امرئ القيس 
وطرفة، إال أن ابن رشيق ال يظّن أن هذا مما يصح؛ ألن طرفة في زمان 

وكان امرؤ القيس في زمان  عمرو بن هند، وهو شاب حول العشرين،
المنذر األكبر كهال، واسمه وشعره أشهر من الشمس، إال أن أبا عمرو بن 
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العالء يرى ذلك من توافت عقول الرجال على ألسنتهم، وأما أبو الطيب 
  27اللغوي فيرى أنه من وقع الحافر على موضع الحافر.

أو  وحسب ما يراه ابن رشيق من هذا النوع إما أن يكون تضمينا
مناقضة، وإال سيكون من السرقة الفاضحة، وإن كان يراه أقّل وجودا، وهذا 
يعني أنه قد يحدث، إال أنه لم يأت بمثال لهذا النوع بل أشار إلى بيت ابن 

  : (الكامل)28المعتّز الذي يقول في وصف روضة
 تَْبدُو إِذَا َجادَ السََّحابُ 

 بِقَْطِرهِ 
فََكأَنََّما َكـــــانَا  

  هِ َعلَــــــــــــــى ِميعَادِ 

وخير مثال لهذا النوع ما يروى ألبي نواس غير أن ابن رشيق يرى    
 : (الرجز)29أنه من قبيل اهتدام

 هُ تُ ُكـــــــلُّ اْمِرٍئ َعـــِلمْ 
  ِمـــــَن اْلبََشرْ 

بُْستَـــــانُهُ أُْنثَى 
  َوبُْستَـــانــِي ذََكرْ 

  وقال: "اهتدم قول أبي النجم العجلي: (الرجز)  
 اِعرٍ ـــــإِنّــــِي َوُكــــــــلُّ شَ 

  ِمـــَن اْلبََشرْ 
َشْيـــَطـانُهُ أُْنــــثَى 

  َوَشْيَطانِي ذََكرْ 

  وقوعها عند سلخ المعاني. . 6
وذهب ابن رشيق إلى أن سلخ المعاني من أخّف السرقات حيث قال: 

أن عينية منصور النمري سرقها من رجل  "ذكر أبي الفرج األصفهاني
نمري يقال له منصور بن بحرة، وأّن أبا نواس سلخ معاني الوليد بن يزيد 

وسلخ المعاني هو أخذ بعض  30الخمرية وأدخلها في شعره وكررها... ".
   31المعنى، وهي كلمة مأخوذة من سلخ الجلد.

  وقوعها عند نظم المنثور. . 7

السرقة المغتفرة كقول بّشار المرأة  ويرى أيضا أن نظم المنثور من
، 32من أهل البصرة: "أما علمت أن بيض البزاة أثمن من سود الغرابان"

  : (الخفيف)33فأخذه البحتري فقال

ْلَت ِمْن َسَوادِ   نًاوْ لَ  فَبَيَاِض البَاِزّيِ أَْحَسنُ    ابِ غُرَ لْ ا إِْن تَأَمَّ

نثور من السرقة قد يكون ما ذهب إليه في هذه النقطة (أن نظم الم    
المغتفرة) من األنواع التي يرى أنها ليست من كبير المساوئ بخالف ما 
ذهب إليه غيره كابن األثير وإن كان ابن رشيق سبقه، إال أنه جاء بجميع ما 
قاله القدامى وأبرز رأيه وموقفه من القضية، ويرى "أنه متى أورد اآلخر 
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ولو لفظة واحدة فإن ذلك من أدل شيئا من ألفاظ األول في معنى من المعاني 
  34الدليل على سرقته".

  

  ثانيا: المواضع التي ال تكون فيها السرقة.

  ال تقع السرقة في المشترك اللفظي. . 1

صّرح ابن رشيق بأن السرقة ال تكون في اللفظ الجاري على ألسنة 
 35الناس وعاداتهم (المشترك اللفظي)، وكذلك المعاني المتداولة المعتادة.

المعلوم أن ابن رشيق مسبوق بأجيال إلى هذا، فقبله اآلمدي  ومن 
قال: "السرق إنما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر، ال في 
المعاني المشتركة بين الناس التي هي جارية في عاداتهم، ومستعملة في 

من أمثالهم ومحارواتهم، مما ترتفع الظَّنة فيه عن الذي يورده أن يقال: أخذه 
وكذلك أبو بكر القاضي الجرجاني يرى أن المشترك سواء  36غيره".

اللفظي والمعنوي ال يجوز ادّعاء السرق فيه، والمبتذل الذي ليس أحدٌ أولى 
  37به.

ولم يورد ابن رشيق بيتا شعريا كالدليل على ما قاله ألنه يرى أن   
إال أن المعانى المشتركة ال نزاع في كونها ال تدخل في باب السرقات، 

المعاني المشتركة قد تجري فيها السرقة إذا وجدت قرائن تحدد أنها مأخوذة 
من نّص معيّن، كأن يكون غرض النصين واحدا، ويشتركان في صورة من 
صور البديع، كاالشتراك في حسن التخلص، أو تكون أجزاء المعنى من 

ال في المعاني المشتركة، ولكن الربط بين هذه األجزاء مما يندر للخي
معرض التشبيه، فيكون الحكم بالسرقة متعلقا بعموم الصورة ال بأجزائها، 
أو يكون المعنى المشترك من غير األمثال السيارة التي تكون مشتركة في 
ألفاظها ومعانيها، فيدل االشتراك في اللفظ على األخذ، أو يكون المعنى مما 

المبتكرة، إال أنه يرجح يتردد فيه البحث أهو من المعاني المشتركة أم من 
الحكم باألخذ إذا كان النص السابق ألديب مشهور ال يخفى أدبه على جملة 
المتأدبين كأصحاب المعلقات، أو يكون بين األديبين قرابة في النسب، أو 
لقاء ومعاصرة، مما يرجح أن أدب أحدهما ال يخفى على اآلخر، فهنا يجوز 

و يعترف الشاعر أو األديب بأنه أخذ التسامح في الحكم بإجراء السرقة، أ
من غيره، أو توجد عدة معان في نّص واحد فيتناوله أديب آخر في نص 

  38واحد.

  المعاني الشعرية التي تداولتها ألسن الشعراء. . 2
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وتدخل في حكم المعاني المشتركة المعاني الشعريةُ المخترعةُ التي 
(المعنى المخترع)، استفاضت على ألسن الشعراء لقوله: "فإذا شاع 

وتداولته األلسن بعضها من بعض تساوى فيه الشعراء إال الشاعر المجيد 
فإن له فضله أو المقصر فإن عليه درك تقصيره، إال أن يزيد فيه شاعر 

 39زيادة بارعة مستحسنة يستوجبه بها، ويستحقه على مبتدعه ومخترعه".

يشير ابن رشيق بهذه المقولة إلى أن المعاني المخترعة التي   
 ة الاستفاضت على ألسن الناس  كالمعاني المشتركة، ويرى أيضا أن السرق
ا ايرتكون في المعنى الذي يأخذه الشاعر ويزيد عليه، ويصوره تصويرا مغ
ن ه مللتصوير األول، بل الفضل يعود إليه إذا أحسن التصوير، وهو أحق ب

  تدعه ومخترعه. مب

ومما ظهر للباحث أن ابن رشيق كثير التأثر بأبي بكر القاضي 
أبو بكر  الجرجاني، ألنني ال أرى الفرق بين ما قاله وما ذهب إليه القاضي

الجرجاني، وال عجب في ذلك ألنه أصح مذهبا عنده وأكثر تحقيقا من كثير 
  40ممن نظر في القضية.

ية وخاصة هذه النقطة أن ابن ومما يمكن أن نالحظ في هذه القض
رشيق لم يأت بأبيات أخرى مما قاله الشعراء قبله أو بعده ليبين لنا فضيلة 
اإلبداع واالبتكار له، إن قصر سابقه وزاد هو عليه، أو قصر الحقه 
فاستوجب هو فضيلة االبتكار في معانيه، ألن كالمه هذا أصدره بعد هذين 

  (مجزوء الكامل) 41البيتين:

ا مَ ــــــأَنَّــــــــــَكــــ
  َرايَــــــاتُــــــــهُ 

َمْشُهوَرةً يَْوَم 
  اْقتَِحاِمهْ 

أَْيٍد تُِشيُر إِلَى 
  اْلعَـــــــدُوْ 

 ِوبِِسْلِمـــــــِه أَوْ 
  بِاْنِهَزاِمهْ 

ثّم قال: "وما أكثر هذه الكثرة وتصرف الناس فيه هذا التصرف لم   
ليال ويدعي صاحبه مبتدعا، فإذا شاع يسم آخذه سارقا، ألن المعنى يكون ق

  42وتداولته األلسن..."

وقد يكون شاعر ما قد سبقه إلى معاني هذه األبيات، ألن المعاني كما   
وما دام  43قال الجاحظ: "مبسوطة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير نهاية".

أن المعاني بهذه الصفة فقد يكون هناك من الشعراء من تناول معاني ابن 
  وأبدع، فيكون له فضل السبق واإلبداع قبل ابن رشيق. رشيق
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  االتفاق في وصف قصة بعينها. . 3

ومما ال يُعَدُّ سرقة عند ابن رشيق االتفاق في القصة التي تقتضي 
صفة بعينها لقوله: "ومما ال يعدّ سرقة أن تتفق قصة تقتضي صفة بعينها، 

شعور ولبس المسوح، كالذي وقع لنا في رثاء السيدة الجليلة من ذكر حلق ال
وفي رثاء ابن زمام الدولة من موافقة الكسوف، وقد بينت ذلك في رسالة 

   44(كشف المساوئ).

  اتفاق الشاعرين المتعاصرين في فن النقائض. . 4

ومما ال يعد أخذه سرقة هو اتفاق الشاعرين المتعاصرين، وهما في 
والفرزدق. وهذا طبقة واحدة، وخاصة فيما يتعلق بشعر النقائض مثل جرير 

يعود إلى طبيعة شعر النقائض، والنقائض: قصائد ينظمها الشعراء في 
تمجيد قبائلهم، ويعرضون فيها بخصومهم من القبائل، فينبري عليهم شاعر 

   45من الخصوم بقصيدة على نفس الوزن والروي.

  أثر كثرة رواية الشعر. . 5

به في  أشار ابن رشيق إلى نقطة ذات أهمية بالغة، وربما تفرد
القضية حيث تنبّه إلى تأثير كثرة رواية الشعر في تشابه اإلنتاج الشعري، 
بحيث يستمدّ الشاعر أفكاره بطريقة الشعورية من المختزن بذاكرته لقوله: 
"يمّر الشعر بمسمعي الشاعر لغيره فيدور في رأسه، أو يأتي عليه الزمان 

ن) في الرقة واإلجادة وربما فينسى أنه سمعه قديما...، وإذا تساويا (الشاعرا
  46كان ذلك اتفاق القرائح وتحكيكا من غير أن يكون أحدهما أخذ من اآلخر.

ء، وفي هذه النقطة أدرك ابن رشيق أن للرواية تأثيرا على الشعرا
ويرى أن تسرب بعض معاني األقدمين وصورهم إلى شعر بعض الشعراء 

يقصدوا إلى ذلك كان (أمثال الفرزدق حسب ما ذهب إليه) من غير أن 
  بسبب كثرة روايتهم للشعر.

  أثر سياق األلفاظ واتحاد األوزان والقوفي.  . 6

وأدرك أيضا أن انحصار الوزن والقافية الموحدة، وسياق األلفاظ في 
الشعر العربي يؤثر تأثيرا في تشابه اإلنتاج الشعري بين الشعراء. يقول: 

اذق بالصنعة أن الصانع إذا "والذي أعتقده وأقول به، أنه لم يخف على ح
صنع شعرا في وزن ما وقافية ما، وكان لمن قبله من الشعراء شعر في ذلك 
الوزن وذلك الروّي، وأراد المتأخر معنى بعينه، فأخذ في نظمه أن الوزن 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

172 
 

يحضره والقافية تضطره، وسياق األلفاظ يحدوه حتى يورد نفس كالم األول 
  47ه وإن لم يكن سمعه قّط.ومعناه، حتى كأنه سمعه وقصد سرقت

والتنبيه إلى تأثير القافية الموحدة في تشابه اإلنتاج الشعري فكرة 
جيدة وجديرة باإلعجاب، ألنه مهما كانت براعة الشاعر فإن قافية بعينها ال 
يمكن أن تتالءم إجماال إال مع عدد محدود من المعاني المتشابهة. ويرى ابن 

لقيس وطرفة يحمل على هذا، لو كان في رشيق أن ما كان من شعر امرئ ا
  48عصره وإن كان لم يسمع قصيدته كما زعم، وقد استُحِلَف من ذلك فحلف.

ويرى الباحث خالف ذلك بمعنى حلف بأنه لم يسمع من امرئ القيس 
ولم يأخذ منه مع علمه بأن امرأ القيس تقدمه سنّا وعصرا، بالدليل قد 

لمعاني الشعرية ويختلفان في البناء؛ يشترك الشاعر مع غيره في كثير من ا
ألن البناء والتركيب عمل األفراد، وال يمكن أن يتفقا في البيت بأسره إال من 
قبيل السرقة واألخذ وإال في عملية اإلبداع ال يمكن أن يكون البناء الفني من 
معنى ولفظ فيه التساوى بين الشاعرين. قال ابن أبي حجلة: "إن الشطر من 

ن بعضه حيث  49بيت طرفة ْنه، بل ُضّمِ ن في مقامه. وُردّ بأنه لم يضّمِ ُضّمِ
  : (الطويل)50قيل

 يَقُوُل بَِها َصْحبِي ِلبَْردٍ 
  َجـــِليِدَها

ى َوَهْجِرَي َال تَْهِلْك أَسً 
  َوتََجلَّدِ 

  وقبله قوله:

َل ــوْ ــحَ  َلقَْد بِتُّ فِي اْألَْهَمامِ 
  أَِحبَّةٍ 

ٍس بِ ـاَجفَْونِي بِبَْرٍد يَـــــــ
ـــــدِ    َوتََشهَّ

لذلك تكون القضية بين ثالثة أمور: إما أنه أخذه منه، أو سمع وحفظ   
ثم طال عليه العمر فنسي، أو من تالعب الرواة وزياداتهم. وكثير من النقاد 
يرون أن هذا من السرقة المذمومة ألن امرأ القيس مشهور وشعره ال يخفى 

  .من المعاني، وبه يقتدي الشعراءعلى الجميع، وسبق طرفة إلى كثير 

  الخاتمة وأهم النتائج

وبعد هذه الجولة في إحدى مصنفات ابن رشيق القيرواني الخالدة في   
النقد األدبي العربي، والتي حاول الباحث من خاللها إظهار إسهامات ابن 
رشيق في تقديم مجموعة من النظرات المهمة في مجال نقد الشعر، وكاد 

القول بأنه ألّم وأحاط بما فيه الكفاية بفكر ابن رشيق وبآرائه  يصعب عليه
النقدية في قضية السرقات في كتابه (قراضة الذهب في نقد أشعار العرب)، 
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التساع آفاقه النقدية، ولم يزعم أنه جاء بكل ما يمكن أن يقال في هذه 
  الدراسة، وحسبه أنه بذل ما بوسعه بذله.

جه الباحث بعد هذه النظرة التحليلية وأهّم ما يمكن أن يستنت   
ض المتواضعة التي ألقاها على هذا الكتاب، يرى من الضرورة تقديم عر

  ختامي، كخالصة ألهم ما ورد في ثنايا هذه الدراسة:

 از يتجلى للباحث أن ابن رشيق القيرواني ناقد بصير، وهو من الطر
اقبة ثة رات نقدياألول من النقاد المغاربة، لما امتاز به من آراء ونظ

) وحصيفة، وما قام به من جهد في تأليفه وتصنيفه وخاصة (العمدة
 و(قراضة الذهب).

 حاول ابن رشيق القيرواني في كتابه قراضة الذهب في نقد أشعار 
اكن ألمالعرب أن يحدد لنا األماكن لألخذ التي يعتبرها سرقة وكذلك ا

 التي ال يعتبرها سرقة.
    بقوهفي قضية السرقات إلى ما انتهى إليه ساوقد انتهى ابن رشيق 

 أمثال اآلمدي والجرجاني من أن السرقة ال تكون إال في البديع
 ضحةالنادر، إال أن ابن رشيق حصرها في األلفاظ البديعية، وهي فا

 في أبواب البديع مثل الجناس والطباق.
 ا لتهيرى ابن رشيق أن المشترك اللفظي والمعاتي الشعرية التي تداو

ألسن الشعراء، واالتفاق في وصف قصة بعينها وكذلك اتفاق 
لى الشاعرين المتعاصرين في طبقة واحدة ال تعتبر سرقة، وانتهى إ

ن أن كثرة رواية الشعر وتأثيرها وكذلك انحصار القوافي واألوزا
ما موسياق األلفاظ سبب لتشابه اإلنتاج الشعري، وذهب إلى أن هذا 

 ن أحدهما أخذ عن اآلخر.يوقف عليه حتى يتبين أ
  التوصيات:

يوصي الباحث إخوته الباحثين بأن يخوض في بحر علم ابن رشيق 
القيرواني، وخاصة في الكتاب المدروس (قراضة الذهب في نقد أشعار 
العرب) لوجود قضايا أخرى غير قضية السرقات الشعرية، ألن الكتاب 

 ارهة إلى دراسة إلظهيتسم بالموسوعية في البحث النقدي، والكتاب بحاج
 لكونه شبه مفقود وغير مشهور لدى بعض الباحثين.

ع:المصادر والمراجو الهوامش
                                                      

: ينظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس بتحقيق عبد السالم محمد  1
 . 3/154م، 1881- ه1402هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، 
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 : ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة (ح رس) و مادة (خ ل س). 2
: ينظر: السرقات بين اآلمدي والجرجاني، لعبد اللطيف السيد  3

، 16م، ص1995- ه1416، 1الحريري، منشورات جامعة األزهر، ط
م، 1986ومقدمة البن خلدزن، تحقيق حجر عاصى، مكتبة الهالل بيروت، 

ية على أيام ابن رشيق المسيلي، لبشير بن ، والحركة النقد356-355ص
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الطباق والمقابلة في"ديوان إفادة الطالبين" لمحمد بلو بن عثمان بن فودي 
بديعة وتحليلية النيجيري، دراسة  

  أويس نور شريفالدكتور 
  و

  عائشة غرب أويس 
  يا.يجيرناللغة العربية،كلية أمين كنو لدرسات الشريعة والقانون كنو،  قسم

abusayyada@yahoo.com  
  الملخص: 

ق تهدف هذه المقالة إلى دراسة بالغية بديعية تحليلية عن الطبا
هذا و .فوديوالمقابلة في "ديوان إفادة الطالبين" لمحمد بلو بن عثمان بن 

 الديوان عبارة عن ديوان مخطوط جمعه الوزير جنيد، ويحتوي على جمع
 اء،كبير من القصائد؛ منها أشعار تمس الجانب الوجداني كالمدح، والرث
ات والتوسل، والغزل، والوعظ واإلرشاد، وما شابه ذلك من الموضوعات ذ

 ر ذلك مناإلحساس العاطفي، ومنها أشعار تتصل بالجانب التأملي، وغي
  الموضوعات ذات الطابع الفكري، وكلها مليئة بظواهر بالغية رائعة.
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  المقدمة:
الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن  

بين وننا واله،{ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا افتح بي
  قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين} أما بعد:

ق هذه المقالة إلى دراسة بالغية بديعية تحليلية عن الطبا تهدف
هذا و ي.والمقابلة في "ديوان إفادة الطالبين" لمحمد بلو بن عثمان بن فود

 الديوان عبارة عن ديوان مخطوط جمعه الوزير جنيد، ويحتوي على جمع
 اء،كبير من القصائد؛ منها أشعار تمس الجانب الوجداني كالمدح، والرث

ات سل، والغزل، والوعظ واإلرشاد، وما شابه ذلك من الموضوعات ذوالتو
ن اإلحساس العاطفي، ومنها أشعار تتصل بالجانب التأملي، وغير ذلك م

  الموضوعات ذات الطابع الفكري، وكلها مليئة بظواهر بالغية رائعة.
 الديوان صورة واضحة للرقي العلمي واألدبي في عصر ويمثل هذا 

ن بي ثل مرآة صادقة ألحداث التاريخية المتعلقة بما جرىالشاعر، كما يم
هذه ن لأنصار دعوة الشيخ عثمان بن فودي اإلصالحية وبين األعداء المعادي

  الدعوة. 
يود الباحث أن يقف عند هذه الشخصية، ويدرس حياة هذا األديب 

ه في درتونتاجه الشعري، ويحلل ذلك تحليالً بالغيًابديعيًا لكي يرى مدى ق
ية نشاد الشعر الذي يحتوي على علوم البالغة العربية، وخاصة من ناحإ

ث باحالطباق والمقابلة الذي ُوِجد َبصورة ملحوظة في ديوانه. سيقوم ال
 بشرح هذه األبيات مع تطبيق هذه الفنون في ديوانه والتي تمس جانب

ول لرساالطباق والمقابلة مستشهدًا في ذلك باآليات القرآنية، واألحاديث 
لى إصلى هللا عليه وسلم، وكالم العرب شعره ونثره. وقد قسمت الورقة  

  المباحث اآلتية ذكرها : 
 نشأةً و_ المبحث األول: تاريخ أمير المؤمنين محمد بلو النيجيري نسبًا 1

  وثقاقةً باإليجاز.
ب ما ة حس_ المبحث الثاني:التعريف بعلم البديع وأقسامهوبالطباق والمقابل2

  البالغيين.جاء عند 
ين" طالب_ المبحث الثالث: نماذج من الطباق والمقابلة في"ديوان إفادة ال3

  لمحمد بلو. ثم الخاتمة  والمراجع.
  

مد ا محبسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدن
  بن عبدهللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كيثًرا.
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ول حمقالة ه الفبداية أشكر هللا عز وجل لما ألهمني به في كتابة هذ            
ية لفوداأمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودي المؤسس الثاني للدولة 
ث ا،حيالتجديدية اإلسالمية في نيجيريا على العموم وباألخص شمال نيجيري

دع ينيجيري. ومما ال أنه ساهم مساهمة فعالة في تطور األدب العربي ال
ا قد ألف كتبً  -ين محمد بلوأمير المؤمن - المجال للشك، أن هذا الرجل العظيم

نثور ين متزيد على مائة ونيف في الميادين المختلفة للعلوم والمعارف، ما ب
ومنظوم ومقاالت ووصايا وخطب وغير ذلك، كما ذكر ذلك الوزير جنيد 

 لعلومالكشف والبيان. لقد كتب في افي ديوانه متحف اإلخوان بما آتى في 
طق، المنالمختلفة من الفقه، وعلم الفرائض، والحديث، واللغة، والتاريخ، و

ى والطب، والفلك، والنصائح، والوعظ واإلرشاد، وقرض الشعر التعليمي
 لثالثةات اوغيره باللغة العربية والهوساوية والفالنية، وحرر الرسائل باللغ

  المذكورة.

ين ثالثوشخصية البناءة تركت تراثًا ضخًما يبلغ حوالي مائة إن هذه ال
اهدا جحث مؤلفاً، والتزال بعضها مخطوًطا إلى يومنا هذا، لذلك يحاويل البا
ره في شعاأن يقوم ببيان فيما يتعلق جانب البالغة وذلك بأن يأخذ بعضا من أ
  .ديوانه ويدرسها دراسة البالغية ويركز على الطباق والمقابلة فقط

 نشأةً ا والمبحث األول: تاريخ أمير المؤمنين محمد بلو النيجيري حسبًا نسبً 
  وثقاقةً باإليجاز.

  التعريف به 
هو أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن محمد فودي بن صالح بن هارون 
بن محمد، ابن ُغوْرُط بن َجبُّ بن محمد سمبو بن أيوب بن ماسران بن 

، 2، ويلقب ببلو1، وجده هو محمد الملقب بفوديأيوب بابابن موسى ُجكُّلُ 
  .3ويكنى أبا محمد وأبا علي

  نسبه
ينتسب محمد بلو إلى حي تُْوُروّبِ، وهم من القبائل التي هاجرت من فوت 
إلى أن وصلت تدريجيًا إلى ُغوبِْر، وهم من واليات الهوسا السبعة، وقد 

محمد بلو فى أواخر  استقروا فيها، وهناك ولد الشيخ عثمان بن فودي والد
. وهم 4م، ومازالت هذه القبيلة موجودة في السنغال1704 \ه 1167سنة 

أخوال جميع الفالنيين، ولغة الفالنيين لغتهم،ويروى أن عقبة ابن عامر 
المجاهد الذي فتح بالد الغرب في عهد عمروبن العاص في مصر وصل 

  5إليهم.
  مولده ونشأته
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ئة شهر ذي القعدة سنة خمس وتسعين وما ولد محمد بلو يوم األربعاء من
ْل م في قرية ِطغَ 1779بعد األلف من الهجرة النبوية الشريفة الموافق

(DIGEL)أو،(DEGEL) في بيت من بيوت العلم والمعرفة،فنشأ تحت
  رعاية والده. وفي ذلك يقول الوزير جنيد:

  مولده في يوم األربعاء
في عام خمس بعد ستين 

  سنة

  دة باستتقصاءفي شهر ذي القع  
لهجرة  من    بعد     ألف      

  6ومائة

لقد نشأ محمد بلو تحت رعاية والده الشيخ عثمان بن فودي، وتُعرف 
أسرته بالتقوى والعلم وتشتغل بالتدريس والوعظ وإإلرشاد والرعي. لقد كان 
أجداده ألمه وأبيه من العلماء، وكان له ذاكرة حافظة كما كان سريع اإلدراك 

طفولته، وسار سيًرا حميدًا في طلب العلم واإلدراك التام، وتميز منذ 
بفصاحة القول ودقة األلفاظ، وكان مشتغًال بالعلوم المنقولة حتى صار 

الشيخ عثمان رضي هللا  - مرجعًا في العلوم الدينية واإلنسانية، وخلفوالده 
قب مولُ 1817بعد وفاته في سنة ألف وثمانية وسبع عشرة ميالدية  - عنه 

، يقول في ذلك 7بأمير المؤمنين، ووسع الدولة الصكتية وأقام دعائمها
  الوزير جنيد:

  نشأته بسيرة حميدة
  من طلب العلم كذا خدمته
  أوتي مالم يؤت إنسان
  العقل والفطنة والبصيرة
  والفهم والحفظ مع الدراية
فصاحة القول كذا 

  )8(النّصافة
أدرك  في اليسر   من    

   زمان

  ضية سعيدةوحالة مر  
والسعي فيه نعم ما اعتنى 

  به
  من الذكاء شهد األقران
  قوة الحافظة المنيره
  وشدة العارضة المكينة
  في لفظه وسعة البالغة

مالم   ينله    الغير في    
  9أزمان

  صفاته منذ صباه إلى سن الرشد
اتصف محمد بلو بصفات بَزَّ بها أقرانه منذ أن كان صبيًا، وسنه في ذلك ال 

جاوز عشر سنوات، فهو ال يختلط بأقرانه لأللعاب كما هي عادة الصبيان يت
الذين كانوا في فناء يلعبون ويلهون، بينما كان محمد بلو يجلس وحده تحت 
الشجرة بعيدًا عنهم، وقد خرج ذات يوم قاصدًا والديه، فسلك طريق الفالة؛ 

ن الرعاة في ألنه لم يعرف طريقًا آخر للوصول إليهما، فالتقطته نسوة م
لكي ترده إلى جدته، وقد حدّدن  (MONAM)الفالة فأخذنه إلى عمته ُمونَم 
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المكان الذي ُوجد فيه محمد بلو، فقال محمد بلو لجدته في ذلك الوقت "ردي 
، فعجبت مما يقول محمد بلو، كيف الولد 10ابن قوم وآخرين نحو آبائهم"

وهنا أرسلت جدته رجال إلى صغير في مثل هذا العمر أن يتفوه بهذا الكالم؟ 
الشيخ عثمان بن فودي ليخبره بما جرى مع محمد بلو، فأرسل الشيخ رجالً 

  لكي يأخذه ويرده إليه.(WUDDADU)يسمى: ُودَدُ 
 لى هللاومن كرامات أمير المؤمنين محمد بلو، أنه رأى النبي ص           

أخذه فه، ه وسلم إليعليه وسلم، ذات يوم وهو نائم، فجاء النبي صلى هللا علي
دخل اإلى بيت من البيوت، فلما وصال قال له النبي صلى هللا عليه وسلم 
، تظرهالبيت وخذ ما شئت، والنبي صلى هللا عليه وسلم واقف خلف الباب ين
ن لقرآفلما دخل محمد بلو رأى متاع الدنيا مجموعة فوقها القرآن، فأخذ ا

؟ لبيتام وسأله ما الذي أخذت من فقط، فجاء إلى النبي صلى هللا عليه وسل
ه عا لدفقال محمد بلو أخذت المصحف، ففرح النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم 
ك ي ذلفبالفهم والعمل به، فقد نال جميع ما دعا له الرسول الكريم، يقول 

  الوزير جنيد واصفًا هذه الحالة:
من ذاك رؤياه رسول 

  هللا
  أتاه في منامه فأخذا

  ادخل فيهاقال له النبي 
ثم مضى النبي خلف 

  الدار
  فدخل الدار محمد بل
  إذا متاع الدنيا جميعا
  وفوقها القرآن فاستبان
  فأخذ القرآن قط وخرجا
  فجاءه النبي بعد وسأل

قال له أني أخذت 
  المصحف

  ثم دعا له رسول هللا
بالفهم في  القرآن ثم  

  بالعمل

 

 

  عليه دوما صلوات هللا
  بيده حتى بدار نفذا

  إليك ما تشاء فيهاوخذ 
  مغتسالً وذاك كانتظار
  ممتثال ما قاله الرسول
  مجموعة بها فكن مطيعا
  إن النبي رامه امتحانا
  فنعم ما استبانه وانتهجا
  عن الذي أخذه لما دخل
  ففرح النبي منه وصفى
  عليه دائما سالم هللا

به فنال  جملة  أقصى 
  11األمل

الوزير جنيد في ديوانه وكرامات أمير المؤمنين كثيرة كما ذكرها 
"متحف اإلخوان بما أتى في الكشف والبيان"، ال نستطيع ذكرها جميعًا، بل 
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فيما ذكرناه لكفاية من حيث معرفة العجائب التي صدرت من هذا األمير منذ 
أن كان صبيًا إلى أن بلغ سن الرشد، لكن ما نقل الباحث منه يكفينا للتعريف 

  صافه وعجائبه.بأمير المؤمنين وكراماته وأو
  تعلمه ومشايخه

إن أمير المؤمنين محمد بلو  بدأ دراسته بكتاب هللا عّز وجّل منذ نعومة 
أظفاره، وكان ذلك عند والده الشيخ عثمان بن فودي كما هي عادة األسرة 
التي تتصف بالعلم والمعرفة، حيث يبدأ الطفل تعليمه عند والديه، لقد درس 

تبًا كثيرة في الدين والشريعة مثل، التفسير، أمير المؤمنين على والده ك
سه عمه عبد هللا بن  وعلوم الحديث، وأصول الدين، إضافة إلى ذلك لقد درَّ
فودي حيث أخذ عنه علوم اللغة المختلفة، من بين الكتب التي قرأها بين يديه 
على سبيل المثال، ألفية بن مالك، والمية األفعال البن مالك وشرحها، 

المكنون لألخضري، وتلخيص المفتاح للقزويني، وإضاءة الدجنة والجواهر 
للمقري، والكوكب الساطع للسيوطي، إلى غير ذلك من الكتب في اللغة 
والدين التي قرأها على أيد كثير من العلماء في عصره، وكل هذا مكنه من 
أن يكون ثقة في العلوم المختلفة، ولم يكن ذلك إال بفضل الكتب التي استمد 

نها، وكونت له الملكة والقدرة على البيان في كل العلوم العربية م
واإلسالمية، منها: القرآن الكريم، والحديث الشريف، وكتب التفاسير 
والقراءات، وكتب الحديث ورجاله، وكتب النحو، واللغة، واألدب، ودواوين 

  يقول الوزير جنيد في ذلك: 12شعراء الجاهلية، وكتب الطب.
العلوم فاستفرز 

واستولى على متوًجا 
  وجمع الحقائق
وال حظته اليمن 

  والسعاده
طوبى له واستفرده 

  التربيه
  وعممته بركات والده

فسار بحرا ال  ينال   
  ساحله

كل المعاني وارتقى إلى   
  العلى

  تضلع األسرار والدقائق
  من اإلله وحوى مراده
  من ربه في السر والعالنيه
  ونوره فيه سري بِذَاتَنَبِه

ألنه    ال   تنقض    
  13عجائبه

يقول الوزير جنيد عنه:"اعلم أنه رضي هللا عنه لم يزل منذ نشأته تقيًا 
على سيرة حميدة من طلب العلم وخدمته والسعي فيه وأوتي من الذكاء 

وهذا يدل داللة على أن محمد بلو فاق  14والبصيرة والفطنة واإلدراك التام"
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كثيًرا من أهل زمانه، وخاصة فيما يتعلق بالعلوم العربية من بالغة وشعر، 
وكذلك الفقه وغيره، وخير شاهد على ذلك المؤلفات التي تركها ما بين 
مكتوب باللغات العربية والهوساوية والفالنية، والتي سوف يذكرها الباحث 

 فيما بعد.
  مؤلفاته
ن هذه الشخصية البناءة تركت تراثًا ضخًما يبلغ حوالي مائة وثالثين إ

مؤلفًا، والتزال بعضها مخطوًطا إلى يومنا هذا، وفي هذا يقول الدكتور علي 
أبوبكر: "ألف محمد بلو أيًضا كوالده وعمه عدة كتب ومقاالت، ولكنها 

تتناول في  أقرب شبها إلى مؤلفات والده منها إلى مؤلفات عمه، وذلك ألنها
الغالب األمور الدينية من العبادات، والمعامالت، والتصوف، غير أنه يمتاز 
عن والده بولعه الكبير بالتاريخ، وكتاب إنفاق الميسور في تاريخ بالد 
التكرر، يعتبر من أكبر مؤلفاته،كما يعتبره أيًضا أكبر مصدر موثوق به في 

  15تاريخ بالد الهوسا".
نا خص لالوزير جنيد في ديوان المذكور سابقًا أن يل لقد حاول           

ي فقول يمؤلفات األمير المؤمنين محمد بلو المنثورة التي اطلع عليها حيث 
  نظمه:

  كتابه التمهيد للعماد
  تخميسه قصيدة للعم
منها كتابه المسمى 

  ترجمان
  كذا كتابه الجالء للصدور
  كتابه اإلنفاق للميسور
كتابه البحث في االسم 

  ألعظما
  كتابه المسمى بغيث وبل
كتابه المسمى بسيف 

  مسلول
  كتاب تنبيه على التوسل 

ونظمه أيًضا إل يَسا 
  ُغوِجي

  وآخر أيًضا بمفتاح السداد
شمس الظهيرة وقول 

  زاد به لعمدة العباد  
  عبد إاله الحبر بحر العلم

ظ شيخنا نور بذكر وع
  الزمان

عما يشينها من أوساخ 
  الغرور

  كذا كتاب العلم للتبحير
  كذاك مفتاح السداد فافهم
  يذكر سيرة اإلمام والعدل

سيذكر فيه جل أحكام 
  الغلول

  تمامه بأعظم الوسائل
في منطق ناهيك من 

  مناهج
يسمى هداك هللا مفتاح 

  السداد
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  مبذول
كتابه المحصول أيًضا في 

  الغلول
كتابه الغيث أي الشعبوب 

  في
  كتابه المسائل المهمه
  وآخر سماه بالمرآت في

  ادة اإلخوانكتابه إف
  كتابه مسائل الجهاد
  كتابه النسرين فيمن بلغ
  كتابه التبيين لألركان
  كتابه أيًضا على اإلصالح

كتابه المعروف بالذكر 
  وكذا

  كشف القناء رفع اشتباه
  كتابه التنبيه لألفهام
  كتابه الشفاء لألسقام
  كذلك الكتاب للنصحية
  كذا كتابه المسمى الكافي

وشرحه أيًضا على حزب 
  لبحرا

  وآخر ولفه في الفاتحة
  منها الذي يدعي بزاهريه
  كتابه التنبيه للجماعة

كتابه المعروف بالقول 
  السني

  كتابه التنبيه لإلخوان
  كتابه الرسالة الشافية
  كتابه المصوغ للجين
  كتابه المسمى بطب هين

  ولف في أدوية الباسور

كذا الضياء للغلول في 
  الغلول

جمع كذا كتاب اسمه 
  النقول

وصية األمير يعقوب 
  الوفي

  فافهم فال تكن كليل الهمه
  معرفة الرب بذلك اقتفي
  كتابه التنبيه لإلخوان
  كتابه التنبيه للرقاد
ألربعين فاصغ فيمن قد 

  صغى
  وغيرها ذاك باإلحسان
  اسمع حباك هللا بالنجاح

َسْردُ الكالم وعن قولي 
  وخذا

  اتبعها بغير ماشتباه
  كالم أذكر فيه ال تدع

  طالعه كي تشفى من اآلالم
  كتاب تنبيهاته الواضحة
  ولفه للجفر والخوافي

جزاه رب العرش بالخير 
  الكثير

في فضلها فكن آخر ذا 
  المعرفة

  في ذكر أوراد لقادريه
  يذكر فيه حكم الشفاعة
للطب في ذكر التمشي 

  بالسنا
  يذكر من أدوية الديدان
  في الطب أيًضا كلما كافية

  رض العينيذكر فيه جل م
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  وفيه من أدوية للعين
أيًضا هداك هللا     

  16للمأثور

 مؤمنينر الهذه األبيات التي تحدث فيها الوزير جنيد عن مؤلفات أمي         
نثور. الم محمد بلو، فهي كثيرة جدًا، بل يكتفي الباحث بهذا القدر فيما يخص

  قول:يث يحأما ما يتعلق بالمنظوم، فقد ذكرها الوزير جنيد أيًضا في ديوانه 

  منها قصيدة له التوسل
  اقصيدة في مدح سعد أيضً 

قصيدة أيضا لمدح 
  المختار

  توسل أيًضا بأهل النوبه
  قصيدة في ذكره الحصبا
  قصيدة لسيد البكائي

وآخر      المؤلفات       
  منها

بها لخير الخلق اسمع يا   
  غافل

  وهي كثيرة وذاك بعًضا
أي سيد الكنتي فحل 

  األبرار
  ومدحه للبوصير محبه
  مرثية لعمه ياراغبًا
  تعلمنها ال تكن كالنادي

نصح   هديت ال  تزيغ  
  17عنها

ذا هاية وهكذا واصل الوزير جنيد بيانه لهذه المؤلفات، وفي نه           
ة الفصل بيّن أن مؤلفات محمد بلو المنظم والمنثور مما يصعب اإلحاط

عد يُ كره ذبذكرها نظًرا ألن بعضها لم يزل مخطوطاً إلى يومنا هذا،بل إن ما 
  يقول في هذا:نقطة صغيرة في بحر كبير، 

  فكتبه كذا مؤلفاته
ال يستطيع أحد في 

  حصرها
لكنما   فيه    لذي    

  البصيره

  نظًما ونثًرا ثم مجموعاته  
  وما ذكرنا نقطة في بحرها

  18كفاية   إذا غدت منيره

زير وله مجموعة من القصائد الرائعة في أغراض مختلفة جمعها الو      
  لمحمد بلو.جنيد وسماها ديوان إفادة الطالبين 

  وفاته
توفي أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن فودي رضي هللا عنهم بعد 

). wornoمرض لم يطل عليه عشية الخميس، من شهر رجب في ُوُرُن (
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وكان آخر كالمه في الدنيا الإله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه 
ٍة أََجٌل فَإِذَا َجاَء چ وسلم،رددها ثالث مرات، ثم قرأ قوله تعالى: َوِلُكّلِ أُمَّ

رضي هللا عنه، وذلك سنة  .19چأََجلُُهْم َال يَْستَأِْخُروَن َساَعةً َوَال يَْستَْقِدُمونَ 
ه الموافق 1253ثالث وخمسين ومئتين بعد ألف من الهجرة النبوية 

وقبل موته بنى غرفة في  20م، وعمره ثمان وخمسون سنة إال شهًرا.1837
يت، فقال ألهل البيت "هذا مسكنه بعد أن ينتقل إلى ربه عّز وجّل، داخل الب

وهذا المرض ال يتركه، ولسوف ينتقل إلى من خلقه"، وعيّن الثوب الذي 
  يكفنونه فيه بعد موته.

 ا جاءسب مالمبحث الثاني:التعريف بعلم البديع وأقسام وبالطباق والمقابلة ح
 عند البالغيين

  واصطالًحا:تعريف علم البديع لغةً 
البديع: هذه الكلمة أصلها من (بدع) فهي ثالثية األصل وتعني الجدة 
والحداثة واالختراع، ففي "لسان العرب" البن منظور، "بدع الشيء يبدعه 
بدًعا وابتدعه: أنشأه وبدأه، وبدع الّركيّة استنبطها وأحدثها. وركّي بديع: 

دين بعد اإلكمال، وفالن بدع حديثة الحفر، والبدعة: الحدث، وما ابتدع من ال
في هذا األمر أي أّول لم يسبقه أحدٌ، وأبدع وابتدع وتبدّع، أي أتى ببدعة، 
والبديع: المحدث العجيب، والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أوًال. وفي 

ُسِل)(التنزيل  أي ما كنت أول رسول، فقد أرسل  21قُْل َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ
ر... والبديع المحدث العجيب، والبديع: المبدع وأبدعت الشيء قبلي رسل كثي

اخترعته ال على مثال، والبديع: من أسماء هللا تعالى، والبديع بمعنى السقاء 
  والحبل".

ويعّرف أحمد مطلوب البديع بقول: "بدع الشيء يبدعه بدًعا وابتدعه: 
المبدع، والبديع  أنشأه وبدأه، وأبدعه الشيء: اخترعه ال على مثال. والبديع:

من أسماء هللا تعالى إلبداعه األشياء وإحداثه، وهو البديع األول قبل كل 
  .22شيء والبديع: الجديد."

إذا نظرنا إلى هذه التعريفات نرى أنها تدل على معنى واحد، وهو 
االختراع واإلنشاء والبدء واإلحداث، لذلك يقول جّل عن قائل في كتابه 

  . أي مخترعها ومنشئها.23السََّماَواِت َواألَْرِض)بَِديُع (العزيز
وفيما يتلعق بتعريف االصطالحي للبديع، فقد عرف صاحب اإليضاح 
بقوله:" علم البديع هو علم يبحث في طرق تحسين الكالم، وتزيين األلفاظ 
والمعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي، وُسمي بديعًا ألنه لم 

ن قواعد البديع ووضع أصوله هو  يكن معروفًا قبل وضعه. وأول من دوَّ
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ويقول صاحب"جواهر البالغة"عن تعريف علم  .24عبد هللا بن المعتز"
البديع:"هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حسنًا وطالوة، 
وتكسوه بهاًء، ورونقًا بعد مطابقته لمقتضى الحال ووضوح داللته على 

  .25المراد"
 وفيما يتعلق بمحسنات علم البديع، فقد قسم علماء البالغة هذه

المحسنات المعنوية، حيث يُراعى  القسم األول - المحسنات إلى قسمين:
و ني هالمعنى دون اللفظ، ويبقى كما هي وإن تغيرت األلفاظ، والقسم الثا

م هتماالمحسنات اللفظية، حيث يُراعى اللفظ دون المعنى، أي يهتم كل اال
  تحسين اللفظ فال يبقى الشكل إذا تغير اللفظ. ب
  يقول السيوطي في كتابه:  
  ىَّ ن   وفإ   علم   البديع  ما  به  قد  عرفا           وجوه  تحسين  الكالم 
  26مطابقًا      وقصده    جلي              فمنه      لفظي       ومعنوي 

  موضوع علم البديع
ة تداخل بين لكل علم من علوم البالغة الث الثة موضوعه خاص به، لكن ثمَّ

هذه العلوم؛ فمثال علم البيان يهتم بالبحث عن تحقيق سالمة اللفظ، بينما 
يتوخى علم المعاني مالئمة اللفظ لبناء الجمل على مقتضى الحال، أما علم 
البديع فإنه يهتم بتحسين هذه األلفاظ والمعاني حتى تؤدي غرضها لدى 

  .27ئينالسامعين والقار
م مما سبق يتضح لنا أن هناك المحسنات التي تدل على تحسين الكال

قيد بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، ووضوح الداللة بخلوها عن التع
تي ة الالمعنوي. ومن المحسنات البديعية هناك نوع يسمى المحسنات المعنوي
 ة حيثتتعلق بتحسين المعنى بالذات، وضرب آخر خاص بالمحسنات اللفظي

 يرجع التحسين إلى اللفظ ال غير.
  التعريف بالطباق والمقابلة

الطباق:في اللغة من مادة ثالثية وهي (طبق)، ويسمى أيًضا التطبيق 
، يقول ابن منظور لغة بقوله: "تطابق الشيئان بمعنى 28والتضاد والتكافؤ

والتطابق تساويا، وقد طابقه مطابقة وطباقًا إذاساواه، والمطابقة الموافقة، 
االتفاق، وطابقت الشيئين إذا جعلهما على حذو واحد وألزقتهما، وهذا الشيء 

ُ َسْبَع چ . ومنه قوله تعالى:29وفق هذا ووفاقه وطابقه" َّ أَلَْم تََرْوا َكْيَف َخلََق 
  . 30چَسَمَواٍت ِطبَاقًا

وأما الطباق عند البالغيين فقد عرفوه بأنه: "الجمع بين متضادين أو 
ابلين في الجملة، سواء كان التقابل حقيقيًا أم اعتباريًا، أو باإليجاب متق
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والسلب، وليس المراد الضدين اللذين ال يجتمعان كالبياض والسواد 
. هذا من جانب، ومن جانب آخر، عرفه بعضهم بأنه: "الجمع بين 31مثالً"

 معنيين متضادين، أو هو الجمع بين الشيء وضده في الكالم. مثل الجمع
 .32بين البياض والسواد، والليل والنهار، والحر والبرد"

من هنا، نفهم االختالف بين التعريف األول والثاني، حيث يرى في 
األول الخروج عن المتضادين من الطباق في مثل البياض والسواد، بينما 
أكد التعريف الثاني أن مثل هذه األمثلة تعتبر من أمثلة الطباق،كما في قوله 

قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء چوتعالى في كتابه العزيز:تبارك 
ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلَى  َوتَْنِزعُ اْلُمْلَك ِممَّ

يتمثل في:"تؤتي وتنزع،  .فالطباق في هذه اآلية الكريمة33چُكّلِ َشْيٍء قَِديرٌ 
  وتعز وتذل"، فكل لفظين متضادين، فتؤتي ضده تنزع، تعز ضده تذل. 

  ومن شواهد المطابقة شعًرا قول امرئ القيس:
مكر  مفر  مقبل  مدبر   معًا                    كجلمود صخر حطه السيل من 

  34عل
حد فالطباق في هذ البيت هو "مكر مفر"، و"مقبل ومدبر"، فكل وا  

  منهما يطابق ضده في المعنى. 
  أقسام الطباق: ينقسم الطباق إلى قسمين:

  لطباق المجازيا - 2لطباق الحقيقي ا - 1
الطباق الحقيقي:"هو ما كان طرفاه بألفاظه الحقيقية اسمين أو  - 1  

مثال الحقيقي الذي كان باسمين، قوله  35فعلين أو حرفين مختلفين".
لُّ  َوَما يَْستَِوي اْألَ چتعالى: ْعَمى َواْلبَِصيُر َوَال الظُّلَُماُت َوَال النُّوُر َوَال الّظِ

فهنا طباق حقيقي بين االسمين وهما "األعمى والبصير"،  36،چ َوَالاْلَحُرورُ 
و"الظلمات والنور"، و"الظل والحرور"، فكل واحد منهم يطابق اآلخر، 

 األعمى يطابق البصير وكذلك بقية األمثلة. 
  :الحقيقي بين الفعلين، كمثال قول أبي صخر الهذليوأما الطباق 

  37أما والذي أبكى وأضحك  والذي            أمات وأحيا والذي أمره األمر
 يا".فالطباق في هذا البيت يقع بين "أبكى وأضحك"، وبين "أمات وأح

  فكل هذه األمثلة للطباق  بين االسمين والفعلين.
فهو الذي يكون فيه التضاد بين وأما الطباق الحقيقي بين الحرفين، 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت چالحرفين، مثال ذلك قوله تعالى: َّ ال يَُكلُِّف 
  . فالطباق بين "لها وعليها". 38چَوَعلَْيَها َما اْكتََسبَتْ 
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الطباق المجازي:"هو ما كان طرفاه غير حقيقيين، واستعمال في غير  - 2
. مثل قوله 39اء أكانا فعلين أم اسمين أم مختلفين"موضعهما سو

. فالطباق كلمة "ميتا 40چأََوَمْن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُوًراچتعالى:
 -هنا- فأحييناه"، فالموت هنا يعني الضالل والحياة تعني الهداية، فاالستخدام

هنا نفهم أن هذا النوع . من 41مجازّي على عكس ما سبق في الطباق الحقيقي
من الطباق إنما يختص باللفظ دون غيره من الطباق، ألن الكلمة استُخدمت 

  في غير موضعها لتعطي معنى مجازيًا.
معناها لغة من" قابل الشيء بالشيء، وقابله: حاذاه بوجهه، ويقال:  - المقابلة:

بَالً وقَبَِليّا وقَبيالً أي فالن قبالتي أي مستقبلي، ورأيته قَبًَال وقُبُالً وقِبَالً وقُ 
  .42مقابلة وعيانًا. والمقابلة أي المواجهة"

وأما معناها اصطالًحا، فهي"أن يضع الشاعر معاني يعتمد التوفيق 
بين بعضها وبعض، أو المخالفة بما يخالفه على الصحة، أو يشترط 

الذي  شروًطا، ويُعدد أحواالً في أحد المعنيين فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل
 .43شرط فيما يخالفه بأضداد ذلك"

ويعرفها الدكتور بكري بقوله: "والمقابلة هي إيراد الكالم ثم مقابلته 
 .44بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة"

والمقابلة حسب تعريف بعض البالغيين:"هي أن يؤتى بمعنيين 
ور من المعنيين المتوافقين، متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك المذك

 .45أو المعاني المتوافقة على الترتيب"
و أيين يتضح لنا من التعريفات السابقة للمقابلة، أنها تتكون من معن

  أكثر بينها توافق أم مخالفة.
أن  ومن أوجه التشابه والتباين الموجودة بين الطباق المقابلة هو

ابقة المطلفان في أشياء أخرى، فالمقابلة والطباق يتشابهان في أشياء، ويخت
ق لطباتختلف عن الطباق في كونها تأتي بمعنيين متوافقين أو أكثر، لكن ا

 يأتي بمعنى واحد فقط بين ضدين.
فَْليَْضَحُكواقَِليًال َوْليَْبُكوا َكثِيًرا چمثال المقابلة لمعنيين، قوله تعالى:

الكريمة مقابلة بين"الضحك  . في هذه اآلية46چَجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُونَ 
  والقلة" وبين "البكاء والكثرة"، فالضحك يقابل البكاء، والقلة تقابل الكثرة. 

  ومن أمثلة المقابلة في الشعر، قول أبي الطيب المتنبي:
  47أزورهم وسواد الليل يشفع لي            وأنثني وبياض الصبح  يغري بي

وعجزه، فكل لفظ يقابل اللفظ في هذا البيت، المقابلة بين صدر البيت 
اآلخر، فمثالً، أزورهم مقابلة ألنثى، وسواد وبياض، مقابل ضد لضد، 
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والليل يقابل الصبح، ويشفع يقابل يغري، ولي مقابلة لبي. وبعض البالغيين 
 . 48يقولون في هذا، مطابق محض ومطابق غير محض

يكون وابن رشيق فرق بين المقابلة والطباق، حيث يرى أن الطباق 
باألضداد بينما تكون المقابلة بين األضداد وغيرها، وكذلك أيًضا يكون 
الطباق بالمقابلة بين ضدين فحسب، بينما تكون المقابلة بين أربعة أضداد 

  .49وأكثر من أربعة
د لمحم بين"المبحث الثالث: نماذج من الطباق والمقابلة في"ديوان إفادة الطال

  بلو.

ادة لبعض ما ورد من محسنات بديعية في ديوان "إففي هذا المبحث نماذج 
باق الط الطالبين" ألمير المؤمنين محمد بلو النيجيري، فمثل هذا النوع من

  بين،.لطالوالمقابلة تحدَّث عنهما أمير المؤمنين كثيًرا في ديوانه إفادة ا
  يقول أمير المؤمنين في ذلك:
  ثالث لياٍل ثم أبنا ِلدَْمِرَها

  جواثى عشية فرحنا كأنا من
  و حمدًا أوالًثم آخًرا

رها المولى وإيَّاه نَْشُكرُ      فدمَّ
الغنائم والجموع  50تُعاِلي
  تكاثر

وللهدر المصطفى حين 
  51يذكر

وما حدث  52في هذه األبيات تحدث أمير المؤمنين عن معركة (َجاَت)
فيها من االبتالء الذي أصاب المسلمين، وكيف نصرهم هللا على الكفار 

حدين، فجاء على لسانه الطباق الحقيقي في قوله" و حمدًا أوال ثم المل
آخًرا" فالطباق وقع في" أوالً ثم آخًرا" حيث كان بينهما َجْمٌع بين 

  المتضادين؛ فضد أوًال هو آخًرا، وضد آخًرا هو أوًال.
  - ومنأمثلة الطباق في ديوان إفادة الطالبين قوله:

  أنا ابن عثمان مقّوي ساعده
يحمى   عن   حريم     وال برُّ

  والده

  أدافع الكفار عن مقاصده  
والعاق مقبول ولو   في    

  53تَاِلِده
يها فيتحدث أمير المؤمنين في هذين البيتين عن المعركة التي يحمل 

دفاع ي الفعلى الكفار، ويفتخر بنفسه ذاكًرا أنه ابن عثمان الذي كان قويًا 
ى فظ علاألعداء ومكرهم، كما أنه بار ومحاعن اإلسالم، والوقوف أمام كيد 

يهما ان فمحارم والده. فالطباق الحقيقي وقع في قوله "البّر والعاق" حيث ك
 ذا.َجْمٌع بين المتضادين ، فالبّر ضد للعاق، والعاق ضده البّر، وهك

  ابة: سماها المستج المباركة التيويقول محمد بلو في ديوانه في قصيدته 
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في السر  أناديك يا موالي
  والجهر

وبالمصطفى الهادي الرشيد 
  محمد

وباألنبيا والرسل والمالئكة 
  الرضى

  لتكفينا من كل سوء وفتنة
إلهي وموالي ترى ما العدى 

  سعوا
  فكد يا إلهي كل من رام كيدنا
  فنصًرا عزيًزا يا إلهي لقومنا

  فاحص بجمعه ثم فلّه  54أُغْنبُلُ 
  فال تجعلنا فتنة للذين هم

  وًرا أرادوا  َخُمودهوأتمم لنا ن
  وأْسِو بالدًا كان فيها مقامنا
  أغثنا أغثنا أنت مالك أمرنا

  فقد مسنا ضر وضاقت فجاجنا

  بأسمائك الحسنى السنية كالدّرّ   
  وأصحابه واآلل والتابع الغر
وباألوليا والصالحين أولي 

  األمر
  وترزقنا رزقا كفافًا مدى العمر
  وكادوا به فينا من الكيد والمكر

  ه إذا يبغي علينا على قدروخذ
فمنك نَُرّجِ الفوز باللطف 

  والنصر
  فيقرع سنّا بالندامة والُخْسر

عتوا واعتدوا بالظلم والفخر 
  والُكفر

  ولو كره الكفار من ذلك النور
ومن بركات األرض أخرج 
  على الفور

  55وعجل بيسر ال يعقب بالعسر
فمنك نبغي الكشف من ذلك 

  الضر
نظمها أمير المؤمنين محمد بلو، يدعو هللا تعالى فهذه األبيات التي  

ة لمالئكا واويتوسل بالنبي صلى هللا عليه وسلم وباألنبياء كلهم والرسل جميعً 
 والصالحين من عباد هللا تعالى، لينصرهم على جميع أعداء اإلسالم،

 لبغضويكفيهم مكرهم. ثم بدأ برجل من الرجال الكفرة الذي انتشر عرف با
ى أن تعال" لذا يسأل الشاعر هللا تبارك وأُغْنبُلُ المسلمين وهو"لإلسالم و

ل واص يخيب رجاء هذا العدو ويجعله من الخاسرين ويكتب عليه الندامة، ثم
 محمد بلو الدعاء كي يتم نوره الذي وعد بإتمامه ولو كره الكافرون

م غيثهيوالمنافقون، وأن يجعل البركة فيما تخرجه األرض من الزراعة، وأن 
  ويجعل اليسر في كل أمورهم ويكشف عنهم العسر.

من ذلك ندرك أن هذه األبيات التي نظمها محمد بلو تتضمن في  
طياتها عددًا من نماذج الطباق، ومن ذلك ما ورد في البيت األول في قوله: 
"في السر والجهر"  فالسر مضاد للجهر، وقد وقع الطباق الحقيقي بينهما. 

اني عشر عندما استغاث الشاعر بالخالق الجبار، وجاء وكذلك في البيت الث
الطباق في قوله:"وعجل بيسر ال يعقب بالعسر" فجمع بين كلمين متضادتين 
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فوقع الطباق بين "يسر وعسر" فيسر ضد العسر وهذا من الطباق الحقيقي 
كما جاء في أقوال البلغاء، ومثال ذلك أيًضا جاء في القرآن الكريم في قوله 

. فالطباق في هاتين 56چ فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا  إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًراچتعالى:
 اآليتين الكريمتين وقع في "العسر واليسر" كما ورد في البيت السابق.

ومن أمثلة الطباق في "ديوان إفادة الطالبين" لمحمد بلو، ما ورد في 
وهي منطقة  )ZURMI(التي وقعت في ُزرمي  57وصف معركة (فافرا)

  في والية زمفرا حاليًا، وذلك في قوله:
  أال هل أتاها أن غزوة فافرا

 58شفى النفس إدْبَاِر التوارق
  يومها

دينيّاُت في ُحُجبَابتهم   تصيح الرُّ
ومن قبل كانوا يحشرون 

  محاشهم
ثم 59دنوا    فتدانوا  ُزْرمِ 

  تزامروا

  شفَا سقًما في القلب من حين أخبَرا  
  ْنبُُل ثم أدبرافخابت ظنون أُغَ 

  وتسقيهُم كأس المنايا المحّمرا
وأوباشهم من أهل ُغوبِْر 

  60وَزْنفََرا
  وجمع أولياإلسالمقد كان أْنفرا

فقَادََر   خيل   هللا   للنصر   هامهم             بمعترك    والكف    والرجل    
    61قد   فرا
ة التي في هذه األبيات تحدث أمير المؤمنين محمد بلو عن المعرك 

ث يصف ، حيوقعت في قرية فافرا التي تقع في ُزْرِمي بوالية َزْمفَرا حاليًا
ا هذا الموقف بالفرحة والسرور بما حاق بالكفار من عذاب وويالت لمّ 

في  جرحىواجههم المسلمون، مما أدى إلى إدبار الكفار لما رأوا القتلى وال
الم راءهم راية اإلسصفوفهم؛ فولوا على أدبارهم وفروا، وترك الكفار و

بين فترفرف في سماء هذه القرية. فالطباق الحقيقي وقع في "شفاء سقم"، 
 ا فيهاتين الكلمتين طابق، فالشفاء ضد السقم، والسقم ضد الشفاء، وهكذ

  قوله "والكف والرِجل" فالكف ضد الرجل. 
ومن أمثلة هذا نوع قوله صلى هللا عليه سلم في الحديث الشريف:" 

خمًسا قبل خمس: فراغ قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل اغتنم 
  .62فقرك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك"

  ومن أمثلة هذا النوع شعًرا، قول أبي تمام:
ما  إن  ترى  األحساب بيًضا واضًحا                 إال  بحيث  ترى  المنايا  

  63سودا
  "بيًضا وسودًا".فالطباق الحقيقي في هذا البيت بين  
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ومن الجدير بالذكر، أن محمد بلو كثيًرا ما يتحدث عن مثل هذا النوع   
  من الطباق وذلك في "ديوانه إفادة الطالبين" حيث يقول:

أهل    64أال  أبلغ   توارق 
  أْزبِنْ 

عالنيةً    فقد    ذهب      
  65الّسَرارُ 

السر، والسر فالطباق هنا وقع بين"عالنية والسرار" فالعالنية ضد   
  ا.ضده العلن، فهذا نوع من الطباق يعده علماء البالغة طباقًا حقيقيً 

  يقول محمد بلو أيًضا في "ديوانه إفادة الطالبين":
  بجند يمأل األركان طًرا
  يلف الخيل يومئذ نساءً 

فال     يحجبن    يومئذ     
  بخدر

ويكسوا السهل والحزَن   
  66النِّشابا

  باأوانس قد أصبن لنا نها
وال  يوقين  من    شمس  

  67عتابا
ال وفي هذه األبيات يصف محمد بلو أهل هوسا بأنهم أهل خداع ومكر 
ما  يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، لذلك حتى لو وزنتهم على الميزان تجدهم

ًعا سبا وزنوا ذبابًا لكونهم يخالفون الوعد، واليوثق بهم؛ ألنه رأى فيهم
نود فاستعمل الطباق الحقيقي لكي يصف أحوال الجوذئابًا يفترس الناس؛ 

  وذلك في قوله "السهل والحزن" حيث يوجد تضاد.
ان ديو ومن أمثلة الطباق التي تحدث عنها أمير المؤمنين محمد بلو في

  إفادة الطالبين قوله:
يا قاصدًا نحًوا لهوى يعتام 

  بي
أبلغ    تحيتنا   لُكْنُت    

  جميعها

  نهاريويقودني في ليلتي و  
ال  سيما    للسيد     

  68المختار

في هذه األبيات يمدح أمير المؤمنين محمد بلو أحد العلماء الذين تلقى  
عه نابيعنهم العلوم والفنون، وهو السيد المختار الكنتي، والذي نهل من ي

 التي حيتهعلوًما كثيرةً، حيث يطلب ممن يقصد هذا العالم الكبير أن يبلغه ت
ي قوله "ليلت ال تنقطع طوال الليل والنهار، فجاء الطباق الحقيقي في

  ونهاري" فالليل يطابق النهار، والنهار يطابق الليل، وهكذا. 
منين المؤ ميروأما فيما يتعلق بأمثلة من المقابلة في"ديوان إفادة الطالبين" أل

  محمد بلو، يقول:
أناديك يا موالي في السر 

  والجهر
  بأسمائك الحسنى السنية كالدّرّ  

  وأصحابه واآلل والتابع الغر
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  وبالمصطفىالهادي الرشيد محمد
  نعوذ بوجهك من شقاوة نفسنا

وسواس الرجيم ومن شر 
  المطرد

ومنشرسوء قهرالخلق والدين 
 والهجا

إذا النفس مطبوع على الشؤم 
  والشر

ومن سوء أقدار المهيمن في 
  األمر

 69فلطفكنرجوافياألمورمدى الدهر

ل فيها با فهذه القصيدة التي سماها أمير المؤمنين "المستجابة" توسّ 
وبأسمائه الحسنى، وتوسل بالمصطفى صلى هللا عليه وسلم وآل بيته 
العظماءوأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك في 
بداية القصيدة، ثم استمر باالستعاذة بوجه تعالى ليجنبه شقاوة نفسه، وغيره 

. ومن شر 70چَشّرِ َما َخلَقَ  ِمنْ چمن الناس األشرار، كأنه يتمثل قوله تعالى:
وسواس الشيطان الرجيم المطرود من رحمة هللا تعالى، ويستعيذ كذلك من 
المصائب في أي أمر من األمور، ثم انتقل إلى االستعاذة  من شر سوء قهر 
الخلق له والدْين، ثم بيَّن أنهم ال يرجون شيئًا إال تداركته عناية هللا تبارك 

 األمور. وتعالى وإحسانه في كل
من هذا، أدرك الباحث أن الشاعر قد استخدم في هذه القصيدة المقابلة، 

ومن شر وسواس الرجيم المطرد"و"ومن سوء أقدار وذلك في قوله:"
المهيمن في األمر" فقد قابل الشر و وسواس الرجيم بالسوء وأقدار 

َح فَرِ چالمهيمن" كما جاء مثل هذا في كتاب العزيز وذلك في قوله تعالى:
ِ َوَكِرُهوا أَْن يَُجاِهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم  َّ اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقعَِدِهْم ِخَالَف َرُسوِل 

ِ َوقَالُوا َال تَْنِفُروا فِي اْلَحّرِ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو َكانُوا َّ . 71چفِي َسبِيِل 
والجهاد لشدة حقد المنافقين وكراهتهم للجهاد. فقابل الفرح والقعود بالكراهة 

ومن ذلك أيًضا قول النبي صلى هللا عليه وسلم:"إن الرفق ال يكون في شيء 
فقابل "اليكون وزانه بالنزع  72إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه"

  وشانه". 
 أبي الطيب المتنبي:ومن أمثلة المقابلة شعًرا قول 

  73لي      وأنثني وبياض الصبح يغري  بي أزورهم  وسواد الليليشفع
ابل فالشاعر في هذا البيت قابل بين صدر البيت وعجزه، فكل لفظ يق

قابل يل يلفًظا آخر، فمثًال، أزوهم مقابل ألنثي، وسواد يقابل وبياض، والل
  الصبح، ويشفع يقابل يغري، ولي ضد بي.

  :محمد بلو قولهومن أمثلة المقابلة أيًضا في ديوان أمير المؤمنين 
  فإننا أختشي منها العقوبات ومن ذنوبي وأوزاري 
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  ومظلمتي
ومن شدائد يرميني بها 

  زمني
ُمْرَخيِ األِعنِّة في فيحاء كل 

  َجدًى
  ياسادتي وأحباء ومعتقلي

 ومنهم ملجاٍء فيكل نائبة

ومن مكائد ذي ِضْغٍن ومن 
  عات

أراض المعيشة في نعمى 
  وروضات

ومأمني اليوم من باس 
  مُخوفاتال

 74ومنهم فرجمن عض شدّات
 سيدهفي هذه القصيدة أراد أمير المؤمنين محمد بلو أن يمدح شيخه و

تفنن مالم المختار الكنتي الذي أخذ عنه العلوم والمعارف، فبدأ يصفه بأنه ع
ى في العلوم، وأنه صاحب المكارم التي توارثها من آبائه وأجداده حت

 ي ربهن لقارفه، ثم شرع يبيِّن أحواله إلى أجاورته العرب الكرام لعلمه ومع
شى ه يخعّز وجّل. ولقد بدأ يتوسل بشيخه لمحو زالته وذنوبه وأوزاره؛ ألن

تي ئد اللمكاأن يعاقبه هللا بها يوم القيامة، وكذلك يستغيث به من الشدائد وا
 تام.أتى بها الزمن، ثم يريد من ساداته وأحبّائه أن يدعو له بحسن الخ

أمير المؤمنين في القصيدة بأمثلة للمقابلة ومن ذلك  لقد جاء
قوله:"ومن شدائد يرميني بها زمني" "ومن مكائد ذي ِضْغٍن ومن عات" فقد 
قابل الشدائد والزمن بالمكائد والعات، وكذلك في قوله"ومن هم ملجأ في كل 
نائبة" "ومن هم فرج من َعّضِ ِشدَّات" فقابل بين ملجأ وكل نائبة بالفرج 

عض شدات". وهذ ما يسمى مقابلة الشيء بما ليس ضده. من هنا أدرك و
الباحث أن أمير المؤمنين رضي هللا عنه تمثّل في مقابلته بآيات من القرآن، 
وأحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم وأقوال العرب. ومثال ذلك قوله 

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاءُ چتعالى: َّ دٌ َرُسوُل  َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراهُْم  ُمَحمَّ
ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر  َّ دًا يَْبتَغُوَن فَْضًال ِمَن  ُركَّعًا ُسجَّ

. فالرحمة هنا سببها اللين الذي هو ضد الشدة، لكن لما كان 75چ السُُّجودِ 
. ومنه قول 76لة بين الرحمة والشدةالرحمة من مسببات اللين حسنت المقاب

  الشاعر:
  77لمن  تطلب الدنيا إذا لم ترد  بها        سرور  محب أو إساءة مجرم

لقد قابل الشاعر بين المحب والمجرم، "إال أنه لما كان المبغض 
مجرًما في حق صديقه عبَّر عنه بالمجرم؛ ألن اإلجرام من لوازم المبغض 

  .78بينهما لتعلق اللزوم بين المبغض والمجرم" الكاره، فلذلك تحقق التقابل
  :ومن أمثلة المقابلة الواردة في ديوان إفادة الطالبين قول الشاعر

  أوانس قد أصبن لنا نهابَا    يلف الخيل يومئذ نساء
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  فال يحجبن يومئذ بخدر
  وال يبقى بأرضكم عدًوا
علمت وفي التجارب كل 

  علم

وال يوقين من شمس 
  عتابَا

  إال الترابَا وال يبقى لكم
بأن إتبَسٍن  أعلى     

  79ركابَا
نراه  80في هذه األبيات التي نظمها أمير المؤمنين حول أهل ِغِرسْ 

يستخدم المقابلة وذلك في قوله: "فال يحجبن يومئذ بخدر" و "وال يوقين من 
شمس عتابَا" لقد قابل صدر البيت بعجزه في هذا المثال، وكذلك في بيت 

وال يبقى بأرضكم عدًوا" "وال يبقى لكم إال الترابا" حيث آخر عندما يقول:"
قابل الصدر بالعجز، فكل ذلك عبارة عن مقابلة الشيء بما ليس ضده كما 

 جاء عند ابن األثير.
هم فالشاعر في هذه القصيدة يصف أحوال قبائل هوسا ومكائدهم ومكر

هم ن بإلنساوعدم تمسكهم بعهودهم وإهانتهم اإلسالم والمسلمين، فال يثق ا
من  رأى مهما كان األمر، ألن الشاعر يخبرنا أنه لما تعاهدوا رأى منهم ما

فة مخال ه منالكذب والخيانة، لذلك قال رأى منهم سباًعا وذيابًا لما يقومون ب
ما  ميزانى الللوعد واإلهانة، لذلك لو َوَزَن اإلنسان إيمان شيوخهم جميعًا عل

  بلغ ذلك وزن الذباب.
  المقابلة لدى هذا الشاعر، قوله: ومن أمثلى

  فهال رجعت وتبت من كل وضمةٍ 
  وهال عكفت على القرآن تدبَُّرا
وهال حبست النفس في مشهد 

  81الرض
وهال   عزمت   على   الجهاد    

  بعُدة

وهال سلكت سبيل أهل   
  صالح

  ففي فهم ما هو فيه كل نجاح
  إلطفاء نيران وفوز قداح

سيوف  وفتيان الوغى    
  82ورماح

مير أففي هذه القصيدة وقعت المقابلة في بعض أبياتها وذلك في قول 
المؤمنين محمد بلو:"فهال رجعت وتبت من وضمة" "وهال سلكت سبيل 

عت أهل صالح" فصدر البيت يقابل عجزه في المعنى، فعندما قال فهال رج
 يقابل وهال سلكت، وقوله تبت من وضمة، يقابل سبيل أهل صالح، لذلك

  ن صدر البيت وعجزه هناك ما يسمى بالمقابلة. نرى أن بي
  ويقول أمير المؤمنين محمد بلو في موضع آخر:

  فأعظم ببيت هللا قدًرا ورتبة
وأعظم منه مؤمن صادٌق 

  وقاصده وهللا غير مخيّب  
كما قد روى حقًا ثقاٌت عن 
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 ً   رضا
إذا كان نور للعصاة سنًا 

  َسنِى
وإن كان نور للمطيع كما 

  ترى
  هم أولياء هللا فازوا بحبه

مفاتيح   رحماه    مقاليد    
  أمره

  النبي
  فما حال نور للمطيع المهذّب
  فما بال نور للولي المحبّب
  وقد ذهبوا في أمره كل مذَّهب

وسائله في األرض وهللا   
  8384يجتب

م وسل في هذه القصيدة أراد محمد بلو أن يمدح الرسول صلى هللا عليه
ذلك ِب، وَحصّ بمدحه وثنائه مباشرة بل بدأ بذكر اْلمُ ويثني عليه، لكنه لم يبدأ 

أوى نه مفي أبياته األولى، ثم انتقل إلى ذكر بيت هللا الحرام، حيث يرى أ
وله ون حالخائفين، والمذنبين يعودون إليه طلبًا للصفح والمغفرة حيث يطوف

و هبيت يستغفرون هللا تعالى فيرجعون، وقد غفر لهم لفضله تعالى. وهذا ال
ان، قبلة للمسلمين جميعهم، وِذكر فضل هذا البيت قد عمَّ كل مكان وزم

وقدره أعظم من كل مسجد، وكل من قصد البيت للعبادة فهو غير مخيب 
ت لثقااأبدًا، لكن المؤمن الصادق التقي أعظم من هذا البيت كما روى ذلك 

 ن نوربي نمن المحدثين عن النبي صلى هللا عليه وسلم. ثم بدأ محمد بلو يقار
 العاصي ونور المطيع ونور الولي المحب، فيذكر أن نور المطيع أفضل
وأعظم من نور العاصي مهما كان، كذلك نور الولي أفضل، وأعظم من 

 هللاحب  نور المطيع. ألن أولياء هللا محبوبون عنده، فقد أفنوا حياتهم في
في  تهمهم وقيموعبادته، وقد ذهبوا في أمر هللا كل مذهب. وبعد ما ذكر فضل

 صلى الخلق شرع يبين لنا فضل أنبياء هللا، ثم يقارن ذلك بفضل المصطفى
ى منتقهللا عليه وسلم عليهم، فأوضح أنه هو المختار المصطفى المجتبى ال
ة قصيدالذي سرى به هللا إلى السماء حتى عال كل منكب. وفي نهاية هذه ال

لى لثناء على المصطفى صأشار إلى غرضه الرئيس من القصيدة، أال وهو ا
 هللا عليه وسلم لكي يتلذذ به.

الحظ الباحث في هذه األبيات، أن الشاعر قد استخدم المقابلة ليظهر 
أفضلية المؤمن المطيع على العاصي، وذلك في قوله: "إذا كان نور للعصاة 
ً َسنِي" "فما حال نور للمطيع المهذب". لقد قابل الشاعر بين"نور  سنا

ا" و"نور المطيع مهذب" ليظهر الفرق بينهما، فالضد يُظهر العصاة سنً 
فَْليَْضَحُكوا قَِليًال چ حسنه الضد. وهذا يتمثل قوله تبارك وتعالى في كتابه:

.فالمقابلة هنا تكون في "فليضحكوا 85چَوْليَْبُكوا َكثِيًرا َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْكِسبُون
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"نور العصاة سنًا"و"نور المطيع ي قليًال "،"وليبكوا وكثيًرا". كما كانت ف
  مهذب". ويقول النابغة الذبياني:

فتى   تمَّ   فيه   ما يسر   صديقه                على أن  فيه  ما  يسيء  
  86األعاديا

  قابل الشاعر هنا ما يسر صديقه بما يسوء األعاديا.  
  الخاتمة

ة إفاد ديوانوالمقابلة في"الطباق في نهاية هذه المقالة، والتي كانت بعنوان "
ية" حليلالطالبين" لمحمد بلو بن عثمان بن فودي النيجيري، دراسة بديعة وت

ة ريخيتحدث الباحث عن نبذة تا أراد الباحث أن يلخص ما تحدث عنه سابقا،
مبحث ي الألمير المؤمنين محمد بلو حسبًا ونسبًا وثقافةً وغير ذلك، وذلك ف

يع ني فقد ناقش الباحث عن تعريف علم البداألول. أما في المبحث الثا
ام قالث وأقسامه، وبالطباق والمقابلة مع اإليجاز الشديد، وفي المبحث الث

ين طالبالباحث بتطبيق هاذين النوعين من أنواع البديع في ديوان إفادة ال
ب مستشهدًا في ذلك ببعض آيات قرأنية واألحديث الشريف أو كالم العر

  وإما نثًرا. الفصحاء إما شعًرا

  أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث:
صة، إن ألمير المؤمنين محمد بلو مكانة عالية في دولة صكتو خا  - 1

ال وفي نيجيريا عامة، وغرب إفريقيا على العموم، وقد قام بأعم
الكثيرة في توطيد الدولة اإلسالمية الصكتية من الفتوحات 
واإلنتصارات، وتأسيس المدارس في القرى والمدن، وتكوين 

ي لدولة، ومساعدة الناس فالمصانع المختلقة الزدهار اقتصاد ا
الطلب، والتأليفات، وبناء المساجد، وغير ذلك مما أدى إلى 

  تسميته المؤسس للدولة بعد الشيخ عثمان بن فودي.
ن بمان لقد تأثر الشاعر محمد بلو تأثًرا عميقًا بوالده الشيخ عث  - 2

بع فودي وعمه عبد هللا بن فودي، فلزوم االبن لوالده وعمه وتت
هيأ  ، قدعرية والعلمية، واالقتباس من ينابعهما الفياضةآثارهما الش

في  له بأن يصبح فيما بعد عالًما ونجًما من نجوم الشعر العربي
  غرب إفريفيا.

ة دول يعتبر ديوان محمد بلو "إفادة الطالبين" من أشهر الشعر في  - 3
صكتو، إذ أنه جمع كثيًرا من األغراض الشعرية الجاهلية 

ى ء إلمدح، والرثاء، والغزل، والتوسل، والدعاواإلسالمية، مثل ال
 هللا. 
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شف كظهر في هذا الديوان"إفادة الطالبين"أثر علم البديع، وقد   - 4
 ا فيذلك في استعماله المحسنات اللفظية والمعنوية التي استخدمه

و الديوان، فتارة يستخدم الجناس، أو الطباق، أو المقابلة، أ
ما مصاد، والطباق، أو غير ذلك االقتباس، أو الموازنة، أو اإلر

يظهر في أشعاره عن حقيقية هذا العلم كما أشار بذلك أصحاب 
 هذا الفن.

كشف الباحث أن محمد بلو من الذين اهتموا بعلوم البالغة  - 5
ي فالعربية، وهذا ما ساعده كثيًرا في استخدام أساليب البديع 

 ديوانه "إفادة الطالبين".
 ن مرآة صافية تعكس حياة الشاعرالحظ الباحث أن هذا الديوا  - 6

األدبية، حيث عاش في جو فني سريع الخاطر، سليم الذو، قوي 
اإلحساس، لطيف العاطفة، واسع الخيال، وكانت معانيه تنطلق 

هذا لعلى البديهة دون عناء، وتزهو ألفالظه وتبدو جزلة ورشيقة، 
 تحققت له العبقرية، وجعلت منه شاعًرا مطبوًعا.

اء علم بالغة العربية من العلوم العربية التي اهتم بهكان علم ال  - 7
 نيجيريا، وخاصة في الدولة الصكتية، ويمثل ذلك فيما قام به

بعض الباحثين من البحوث في استخراج مظاهر هذا العلم في 
 أشعارهم ومقاالتهم.

  
 الهوامش: 

                                                      
انظر: غالدنثي أحمد سعيد الفقيه معناهاباللغة الفالنية:الفودي:كلمة 1

(الرياض: شركة العبيكان في نيجيريا،حركة اللغة العربية وآدابها شيخو، 
  . 51م)،ص1993، 2ط

  المساعد.أو  المعينمعناها،باللغةالفالنية: بلو:كلمة  2
نظم العوامل انظر: البركوي، عبدهللا محمد آدم، تحقيق وشرح:  3

  ، بمساعدة محمد حيضو،النحوبة لمحمد المنصور
 .33ص

وآدابها في حركة اللغة العربية غالدنثي أحمد سعيد شيخو،  4
  م)، 1993، 2(الرياض: شركة العبيكان طنيجيريا،
  .51ص

تزيين الورقات بجمع مالي من عبد هللا ابن فودي،(عالمة السودان) 5
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  تحقيق :عمر محمد بوي، (د.م، األبيات،
  .61د.ط، د.ت)، ص،    

، ديوانه متحف اإلخوان بما أتى في الكشف والبيان الوزير جنيد،6
  .39ديوان مخطوط، ص

بالغة القصر في ديوان إفادة الطالبين لمحمد غرب حسن مصطفى،7
  . (نيجيريا:بلو بن عثمان بن فودي

صكتو، جامعة عثمان بن فودي، رسالة ماجستير فياألدب 
  .9م)، ص2012العربي.

  هكذا وردت في الديوان، والصواب: (الفطانة). 8
  .39المصدر السابق، ص 9

  .42المصدر السابق، ص 10
  .47، 46السابق، صالمصدر 11
بالغة القصر في ديوان إفادة الطالبين لمحمد بلو بن عثمان بن فودي، 12

  نظم العوامل. وأبو نظيفة، 10ص
  ً   .39ص، (صكتو: المكتبة األكادمية، (د.ت) النحوية دراسةً وتحقيقا

، ديوانه متحف اإلخوان بما آتى في الكشف والبيان الوزير جنيد،13
  .39،40ص

في ذكر المشهورين والمشهورات من  عرف الريحانالوزيرجنيد،  14
  أبناء الشيخ عثمان بن فودي.كتاب مخطوط،

  .     33ص
م إلى 1750الثقافة العربية في نيجيريا من علي أبوبكر الدكتور، 15
 . 285، صم عام االستقالل1960
، ديوان متحف اإلخوان بما آتى في الكشف والبيانالوزير جنيد، 16

  .71، 70، 69، 68ص
  .72المصدر السابق، ص17
  .72المصدر السابق، ص18
  .34سورة األعراف، اآلية،  19
ضبط الملتقطات من األخبار المتفرقة في الوزير جنيد الدكتور،  20

 .165، تحقيق: غزالي بلو، صالمؤلفات
 .9سورة األحقاف، اآلية   21
م 2000، معجم المصطلحات البالغية وتطورهاأحمد مطلوب،   22
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  م)، 2000،  1(بيروت:مكتبة ناشرون، ط

 .222ص     
 .  117سورة البقرة، آية  23
اإليضاح في الخطيب القزويني جالل الدين محمد بن عبد الرحمن،  24

  علوم البالغة المعاني والبيان والبديع،
 .5م)، ص2003، 1(بيروت: دار الكتب العلمية، ط     

 البالغة في المعاني والبيان والبديع،جواهر أحمد الهاشمي السيد،  25
  ضبط وتدقيق وتوثيق، الدكتور يوسف الصميلي

 .298م)، ص1999، 1(بيروت: المكتبة العصرية، ط 
شرح عقود الجمان في الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطى،  26

حلية اللب المصون على الجوهر وبهامشه علم المعانى والبيان والبديع، 
  يخ أحمد الدمنهوري، (لبنان:بيروت، دار الفكر، د.ط، د.ت)،، للشالمكنون
 104ص     

 .263، صالبالغة الواضحة البيان والمعاني والبديع27
، المجلد األول معجم البالغة العربيةبدوي طبانة الدكتور،  28

  ،2(السعودية: الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر،ط
معجم المصطلحات البالغية . أحمد مطلوب، 448م)، ص1982   

  .367صوتطورها، 
  .81، ص2لسان اللسان تهذيب لسان العرب، مادة "طبق"، جز 29
  .15سورة نوح، اآلية  30
شرح عقود الجمان في علم المعانى والبيان والبديع، السيوطي،  31

  حلية اللب المصون على الجوهروبهامشه 
  .105، صالمكنون    

بالغة العربية في ثوبها الجديد علم البكري شيخ أمين الدكتور،  32
  ، (بيروت:لبنان، دار العلم3جالبديع، 
  .43م)، ص1993، 3للماليين، ط    

  .26سورة آل عمران، اآلية  33
األعالم من األدباء والشعراء، امرؤ القيس الملك محمد رضا مروة،  34

  ، (بيروت:لبنان، دار الكتب العلمية، الضليل
  .102م)، ص 1990، 1ط    

من البالغة العربية، الصور البديعية بين محمد حفنى شرف الدكتور، 35
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  ، القسم الثاني، (القاهرة،النظرية والتطبيق

    .84م)، ص1966، 1مكتبة الشباب، ط    
  .21سورة فاطر، اآلية  36
  .267، ص232األغاني  37
  .286سورة البقرة، اآلية  38
انظر: من البالغة العربية، الصور البديعية بين النظرية والتطبيق،  39

  .86ص
  .122سورة األنعام، اآلية  40
  .369صمعجم المصطلحات البالغية وتطورها، أحمد مطلوب،  41
  .350، ص2لسان اللسان تهذيب لسان العرب، مادة" قبل" ج42
 . من636ص، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها 43

  البالغة العربية، الصور البديعية بين
  . 100النظرية والتطبيق، ص 

  .50ص ،البالغة العربية في ثوبها الجديد علم البديع44
  .679ص، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها 45
  .82سورة التوبة، اآلية  46
  .372، ص2شرح ديوان أبي الطبيب المتنبي، ج 47
  .681ص، طلحات البالغية وتطورهاأحمد مطلوب، معجم المص 48
 العمدة في محاسن الشعر وأدابع ونقده،أبي الحسن بن رشيق،  49 

  نحيقيق محمد محي الدين عبد الحميد،( بيروت:
  .15لبنان، دار الجيل، د.ط، د.ت)، ص    

 هكذا ورت في الديوان، والصواب "نعالي" 50
  .5الطالبين، صالوزير جنيد بن الوزير محمد البخاري، ديوان إفادة 51
اسم البلد في صكتو، وقد أمر الشيخ عثمان بن فودي بقتال أهل هذا  52

  البلد، حيث جعل محمد بلو يحمل راية
  الجهاد، وفيها قتل عدد من األعداء.    

  .5ديوان إفادة الطالبين، ص53
اسم رجل قوي لكنه كافر، وقد قتل عددًا من أتباع عثمان بن فودي،  54

  عا عليه فأصابهلكن الشيخ عثمان د
  العمى وانتصر عليه.

  .6ديوان إفادة الطالبين، ص 55
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  .6- 5سورة الشرح، اآلية  56
فافرا: اسم مكان في دولة صكتو سابقًا، كان يسكنه المسلمون 57

  المنحرفون عن اإلسالم، لكنها اليوم تقع في والية 
  زمفر.

  هكذا وردت في الديوان، والصواب "الطوارق".  58
  افظة في زمفرا.زرمم: اسم مح 59
غوبر: اسم محافظة في صكتو حاليًا. وزنفرا: اسم والية من واليات  60

  نيجيريا حاليًا، لكنها من قبل كانت تحت دولة 
  كتو.     

  .7ديوان إفادة الطالبين، ص 61
، أخرجه الحاكم، المستدركيوسف عبد الرحمن المرعشى،  62

   ، رقم4(بيروت:لبنان، دار المعرفة، د.ط، د.ت)، ج
  . 341، ص7846الحديث    
  .179شرح ديوان أبي تمام، ص63
توارق، يسمونهم بالعربية  قبيلة "الطوارق" "وأزبن" أيًضا قبيلتان،  64

  كانتا تسكنان في أغدس بجمهورية النيجر.
  .8ديوان إفادة الطالبين، ص 65
  هكذا ورد في الديوان، والصواب "نشابا" بدون األلف والالم. 66
  .9المصدر نفسه، ص 67
  .12ديوان إفادة الطالبين، ص 68
  .6ديوان إفادة الطالبين، ص69
  .2سورة الفلق، اآلية  70
  .81سورة التوبة، اآلية 71
، باب رياض الصالحينأبو زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي،  72

  الحلم واألناة والرفق، رواه مسلم، (بيروت:
الحلم واألناة والرفق، م)، باب 1984، 5مؤسسة الرسالة، ط     

  ،187ص
  .372، ص2شرح ديوان أبي الطبيب المتنبي،ج 73
  .17ديوان إفادة الطالبين، ص74
  .29سورة الفتح، اآلية  75
  .192دراسات في البالغة العربية عند ضياء الدين ابن األثير، ص76
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، (بيروت: شرح ديوان أبي الطيب المتنبياسم المؤلف غير مذكور، 77

 .395،ص2)، جلبنان، ب.ط، د.ت
  .193دراسات في البالغة العربية عند ضياء الدين ابن األثير، ص78
  .9ديوان إفادة الطالبين، ص79
يعني بغرس أهل هوسا، يرى أنهم  ال يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، فهم  80

  كما وصفهم كالمنافقين، حيث جاء بيانهم في أبياته 
 أيتهم سباًعار  فإني         يقول فيها:            والتثقوا  بعهد غرس     
  أو ذيابا

 لميزانلى اولو وزنت شيوخ غرس جميعاً       ع                          
  ما وزنوا ذبابا

  ورد في الديوان الرض مفرقًا، والصواب "الرضى" بدون التفريق. 81
  .27ديوان إفادة الطالبين، ص82
  هكذا ورد في الديوان، والصواب "يجتبي".83
  .37إفادة الطالبين، صديوان 84
  .82سورة التوبة، اآلية 85
، تحقيق وشرح، (بيروت: دار ديوان النابغة الذبيانيكرم البستاني،   86

  .128صادر، د.ط، د.ت)، ص، 
  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم   
ابن رشيق، أبي الحسن. ( د.ت).العمدة في محاسن الشعر وأدابع 

ر عبد الحميد. بيروت: لبنان، داونقده.تحيقيق: محمد محي الدين 
  الجيل، د.ط.

ي مال ابن فودي، عبد هللا. (د.ت). (عالمة السودان) تزيين الورقات بجمع
  من األبيات. تحقيق :عمر محمد بوي. د.ط.

ب م).لسان اللسان تهذيب لسان العرب. بعناية المكت1993ابن منظور. (
. الجزء األول الثقافي لتحقيق للكتب، إشراف األستاذ عبد العلي،

  .1بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية، ط
م 1750م).الثقافة العربية في نيجيريا من 1982أبو بكر، علي الدكتور. (

  .1م عام االستقالل. ط1960إلى 
ع م). جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدي1987الهاشمي،أحمد.(

  (د.ط).بيروت:دار إحياء التراث العربي.
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م 2000وب، معجم المصطلحات البالغية وتطورها، أحمد مطل  

  م)،2000،  1(بيروت:مكتبة ناشرون، ط
 نان،اسم المؤلف غير مذكور، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، (بيروت: لب

  ب.ط، د.ت).
لم  خطوطأمير المؤمنين، محمد بلو بن عثمان.ديوان إفادة الطالبين. كتاب م

  يطبع حتى األن.
، م).كتاب الطراز1912بن حمزة العلوي اليمني. ( أمير المؤمنين، يحي

المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز. الجزءالثاني. 
  مصر: مطبعة المقتطف، د.ط.

ني م). البالغة الواضحة البيان والمعا1999أمين، جار هللا ومصطفى. (
  والبديع. دار المعارف. (د.ط).

 دية:ربية، المجلد األول (السعوبدوي طبانة الدكتور، معجم البالغة الع
  ،2الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر،ط

البرقوقي، عبد الرحمن. د.ت. شرح ديوان المتنبي. مصر: مطبعة 
  ، د.ط.1الرحمانية،، ج

مد البركوي، عبدهللا محمد آدم، تحقيق وشرح:نظم العوامل النحوبة لمح
 المنصور، بمساعدة محمد حيضو،

ديد علم م). البالغة العربية في ثوبها الج1993الدكتور. (بكري، شيخ أمين 
  .3، بيروت:لبنان، دار العلم للماليين، ط3البديع.ج

م). رياض الصالحين، 1984الدشقي، أبو ذكريا يحي بن شرف النووي.(
  .5، طباب الحلم واألناة والرفق. رواه مسلم. بيروت: مؤسسة الرسالة

يم، ( س، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراه، ديوان امرئ القي24ذخائر العرب 
  مصر: دار المعارف، د.ط، و د.ت)،

ن م). جواهر البالغة في المعاني والبيا1999السيد، أحمد الهاشمي. (
والبديع. ضبط وتدقيق وتوثيق: الدكتور يوسف الصميلي. لبنان: 

  .1بيروت المكتبة العصرية، ط
في  ت). شرح عقود الجمانالسيوطي، الحافظ جالل الدين عبد الرحمن. (د.

ر لجوهعلم المعانى والبيان والبديع.وبهامشه حليةاللب المصون على ا
  ط.المكنون. للشيخ أحمد الدمنهوري، لبنان:بيروت، دار الفكر. د.

لوم عم).بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في 1999الصعيدي، عبد المتعال. (
  ط.، د.:مكتبة اآلدابالبالغة، الجزء الرابع في علم البديع. القاهرة
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غالدنثي أحمد سعيد شيخو، حركة اللغة العربية وآدابها في 

  م)،1993، 2نيجيريا،(الرياض: شركة العبيكان ط
ح م).اإليضا2003القزويني، الخطيب جالل الدين محمد بن عبد الرحمن.(

 لكتبافي علوم البالغة المعاني والبيان والبديع.بيروت:لبنان، دار 
  .1العلمية. ط

ر، صاد كرم البستاني، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق وشرح، (بيروت: دار
  د.ط، د.ت)،

ديعية م). منالبالغة العربية، الصور الب1966محمد شرف، حفنى الدكتور. (
  .1، طبين النظرية والتطبيق. القسم الثاني. القاهرة. مكتبة الشباب

قيس شعراء. امرؤ الم). األعالم من األدباء وال1990مروة، محمد رضا. (
  .1الملك الظليل. بيروت:لبنان، دار الكتب العلمية.  ط

المرعشى، يوسف عبد الرحمن. د.ت.المستدرك. أخرجه الحكم. 
  . د.ط.7846، رقم الحديث 4بيروت:لبنان، دار المعرفة، ج

بن  مصطفى، غرب حسن.بالغة القصر في ديوان إفادة الطالبين لمحمدم بلو
عة م). رسالة ماجستير فياألدب العربي. جام2012عثمان بن فودي. (

  عثمان بن فودي صكتو نيجيريا.
ان الوزير جنيد،ديوانه متحف اإلخوان بما أتى في الكشف والبيان، ديو

    مخطوط.
ت. ؤلفاالوزير، جنيد الدكتور.ضبط الملتقطات من األخبار المتفرقة في الم

  تحقيق: غزالي بلو.
ء ي ذكر المشهورين والمشهورات من أبناالوزير، جنيد. عرف الريحان ف

  الشيخ عثمان بن فودي.كتاب مخطوط.
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دراسة  :يمِ لَّ مَ  أحمد الرزاق بن عبد الشيخ في شعر من تكرار االسم صور
تحليلية  بالغية  

  شيخ هللا نعمة:  إعداد
 08067770236 

niimatullahi77@gmail.com  

  نيجيريا صكتو ،فودي بن عثمان جامعة ،العربية اللغة قسم
  الملخص:

 رزاقال عبد الشيخ شعر الشاعرفي  هذه المقالة عبارة عن دراسة التكرار 
سلوب ي أف، وقد كثر توظيف الشاعر للتكرار بأشكال متنوعة يمِ لَّ بن أحمد مَ 

 ،نعي أسماء من اصورً  شعره ولم يجد اهتمام الدارسين، تناولت الدراسة
تي ، وألقت الضوء على الوظيفة الإشارة وأسماء ،روضمائ ،معنى وأسماء

ن متحقيقها فيما كرره أداها التكرار واألغراض التي سعى الشاعر إلى 
 ررمك األسماء، كما أظهرت المقالة الظواهر البالغية الواردة في كل اسم

بيان ، والتي تناولتها نموذجا. هذا بعد تقديم نبذة عن الشاعر في القصائد
 في مفهوم التكرار وأقسامه وأغراضه كما تحدث عنها النقاد والبالغيون

ض بع ن استخدام الشاعر للتكرار معمؤلفاتهم. ومما وصلت إليه المقالة أ
ه ه، وأنخيمالظواهر البالغية كان لتأكيد معاني المدح والتنويه بالممدوح وتف

  وسيلة لتنمية النص الشعري لدى الشاعر.   
Abstract: 

This paper is a phrase on study of repetition in poem of Sheikh Abdurraq Bin 
Ahmad Mallami, the poet  multiplied use of repetition with numerous forms 
in his own poem writing,  which has never being taken cared of by 
researchers. The study ingested some numerous forms of concrete and 
bastract nouns, pronouns and demonstrative nouns. However the poem 
illustrates other functions that have been brought about the repetition and 
the main purposes that poet aimed to attain it on by repeated. Nevertheless 
this paper enlightens the repetitions rhetorical aspects in each repeated 
noun from poem, which was taken as model (exemplar). This is done after 
presenting brief background of poet, and definitions of repetition, types and 
it's purposes as describe by the reviewers and rhetoric scholars. From what 
this paper have reached on using repetition by poet and some rhetorical 
aspects confirmation of eulogy meanings, citation, and glorification of it, 
and it is a channel for development of poem text by the poet.   

  المقدمة:

اجات كثيرا في إنت توردالتي  التعبيرية يعد التكرار من الظواهر البالغية   
ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي  كمااألدباء منذ العصر الجاهلي,

الشريف, ومن ثّم تناوله النقاد والبالغييون بالدراسة, بهدف الكشف عن 
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 كان التكرار بمعنىولما  .إليها الوظيفة التي يؤديها واألغراض التي يسعى
في شعر الشيخ  فقد كثر وروده  1...ى"معن لتقرير مرادفه أو اللفظ إعادة"

في ديوانه "الجوهر الفرد في مدح القطب  وخاصة عبد الرزاق الُكوَسِوي,
و"رد الشارد إلى أصفى الموارد". دون أن يلقى مع ذلك اهتمام كثير  ,الفرد

 تكرار من صورعنوان المقالة "أن يجعل الباحث  من الدارسين، هذا ما دفع
وتحتوي المقالة  ."تحليلية يةبالغ دراسة:الرزاق عبد الشيخ شعر في االسم

  بعد المقدمة على النقاط التالية: 
 نبذة عن الشاعر.  - 
 أقسام التكرار وأغراضه.و مفهوم التكرار لغة واصطالحا - 
 صور من تكرار االسم في شعر الشاعر. - 
 الخاتمة. - 
 الهوامش والمراجع. - 

   نبذة عن الشاعر:
بن محمد َمْيُربُتُو بن هو المرحوم الشيخ الحاج عبد الرزاق بن أحمد ملّمي 

ِديفَا,  ْدَماِريَا الواقعة بمحافظةآدم بن موسى بن بكر, وفد أجداده من قرية غُ 
من  الوافدين نِيَجْر, وأصلهم من َكانُوِريَغِرْن َمالَْم دََمغََرْم في جمهورية  إلى

والية التابعة ل عة َغْيدَْم بوالية يُوبِي حاليا,َغَزْرَغُم التي تقع اليوم في مقاط
أما والدته فهي عائشة بنت يوسف بن   2نيجيريا. بَْرنُو سابقا شرقي شمال

ة ُغوبِْر ملوك مملك بن بَاَوا َجْن ُغوْرُزو من مشاهير سليمان بن إبراهيم َغدُ 
ولد  3.بيلة الفالتيةمن جهة أمها خديجة ابنة الَِميُطو إلى الق القديمة, وتنتمي

يوم بالنيجر َغِرْن َمالَْم في إقليم َزْندَْر  الشاعر الشيخ عبد الرزاق بمدينة
  4 .م1933هـ الموافق 1353األربعاء الرابع من شهر رمضان سنة 

ه ولم يبلغ عشر سنين من عمره, خ عبد الرزاق يتيما إذ توفي والدانشأ الشي  
وتولى تربيته خاله محمد جنيد مع بقية إخوته الكبار, وذلك لما هاجر من 

تعلمه عند خاله  الشاعربدأ  5.ه مسكنادََمغََرْم إلى ِغَرْي واتخذَغِرْن َمالَْم 
ثم  ,ومربيه محمد جنيد حيث قرأ عنده القرآن الكريم ومبادئ الكتب الدينية

نيجر والمدن المجاورة لها مثل علمه في المدن والقرى بجمهورية الواصل ت
في  ة تعلمهيدة ووسع دائرعدجيريا,  وتعلم فنونا مدينة  برنو وكنو في ني

عدد كبير من العلماء والشيوخ, حتى كان ممن مجال التصوف ومّر على 
يشار إليهم بالبنان في مجال العلم والتصوف ونشر محاسن الصوفية في 

   6جهورية النيجر وخارجها.
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الجوهر الفرد في مدح القطب " ديوان عديدة منها: خلف الشاعر مؤلفات
 إلى الشارد رد"و  ,)1267(. بيتا وستين وسبع ومئتين ألف فيالفرد" 
 طليعة" و ,)3208, (أبيات وثمانية تينومئ آالف ثالثة في", الموارد أصفى
  7 .بيتا سبعين في مخمسة", البشر سيد مدح في البشر

يوم  هـ الموافق1428رجب سنة /7ه هللا توفي الشيخ عبد الرزاق رحم   
ْر وله من العمر َزْندَ فى مدينة شتم وذلك بمس2007يوليو سنة  21سبت ال

   8ودفن بمدينة كوس رحمه هللا. خمس وسبعون سنة،

   التكرار لغة واصطالحا: مفهوم
ا كما وردت في المعاجم مأخوذ من مادة "كرر" ومن معانيه التكرار لغة:

 على الرجوع: اإلعادة والرجوع والعطف. وفي تهذيب اللغة: "الَكرُّ اللغوية: 
رتُ : ويقالالتَّكرار,  ومنه الشيء  عليه، رددته إذا وكركْرتُه الحديث عليه َكرَّ

  9.رددته إذا َكْرَكَرةً  كذا عن وَكْرَكرتُه
 المتكلم يكرر أن"هو  وأ 10مرددا, المعنى على "داللة اللفظ هوواصطالحا: 

    11الوعيد". أو التهويل أو الذم أو المدح أو الوصف لتأكيد الواحدة اللفظة

فظة العزيز مكررا ل عبد بن عمر في عزة كثير قول المدح لتأكيد هومثال
  :"أعظم" ثالث مرات

   12.أْعِظم ثم بها أَْعِظمْ  بها وأْعِظمْ  *** لمبايِع َصْفقَةٍ  من بها فأَْربِحْ 

 مردد المعنى فإن أسرع, أسرع :يستدعيه في تكرار اللفظ لمن كقول القائلو
 األمر فإن تعصني وال ى: أطعنيواحد, وكقول القائل في تكرار المعن واللفظ

  13 المعصية. عن نهي بالطاعة

 كالمه في ويفهم من التعريفين السابقين أن التكرار عبارة عن إتيان المتكلم
ومن  شعرا كان أو نثرا بالعنصر الكالمي مرتين أوأكثر لغرض يرمي إليه,

ا, أو اسمسواء كان العنصر حرفا من حروف المعاني  أهمه تأكيد المعنى,
  من األلفاظ والمعاني.  , أو عبارة أو مترادفاأو فعال

   أقسام التكرار:
يعتبر ابن قتيبة الدينوري من أوائل من تكلم عن أقسام التكرار وقد أشار 
حين تعرض  للحديث عن التكرار في القرآن الكريم إلى أنه انقسم إلى 

 كرار المعنى دون اللفظ, مبينا المغزىقسمين: تكرار اللفظ والمعنى, وت
 واحد جنس من الكالم تكرار هما. يقول في هذا الصدد: وأماوالفائدة من كلي

واإلفهام...  التوكيد لغرض بعض فمن مذاهب العرب, عن يجزئ وبعضه
ّ : كالمه في القائل يقول وقد ّ  ثم أفعله، ال و  التوكيد أراد إذا أفعله, ال و
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 فإلشباع مختلفين بلفظين المعنى تكرار وأما ...يفعله أن من األطماع وحسم
 الغدر, عن وأنهاك بالوفاء، آمرك: القائل كقول األلفاظ, في واالتساع المعنى
  14 .الغدر عن النّهي هو بالوفاء واألمر

ويؤيد ابن األثير كالم ابن قتيبة في تقسيم التكرار إلى: تكرار اللفظ بنفس 
 عباراته قائال: "وأماالمعنى, وتكرار المعنى, وقد أورد هذا التقسيم في 

 والمعنى, اللفظ في يوجد أحدهما قسمين ينقسم وهو عرفتكه فقد التكرير
 والمعنى اللفظ في يوجد الذي فأما اللفظ, دون المعنى في يوجد واآلخر
 اللفظ دون المعنى في يوجد الذي وأما أسرع. أسرع تستدعيه: لمن فكقولك

  15المعصية". عن نهي بالطاعة األمر فإن تعصني وال أطعني فكقولك:

   أغراض التكرار: 

يأتي ألجلها التكرار في  ون والنقاد القدامى أغراضا كثيرةيذكر البالغ
مؤلفاتهم وتبعوها بالشرح والتعليق, وسبق في كالم ابن قتيبة أن توكيد 

أغراض التكرار في القرآن الكريم وتقريره واتساعه واإلفهام من المعنى 
   16 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ  :تعالىمثل تكرار قوله 

ويؤيد كالم ابن قتيبة الزركشي حيث ذهب إلى أن إعادة اللفظ أو مرادفه 
 بشيء أبهمت اإذ خطاباتها في العرب عادة أن يكون لتقرير معنى, وذلك

وقد توكيدا, ... كررته عليه الدعاء قصدت أو وقوعه وقرب لتحقيقه إرادة
هذا, وقد أورد الزركشي في كتابه البرهان في  17الكالم إذا تكرر تقرر. :قيل

في القرآن الكريم منها: التأكيد, وزيادة  عدة فوائد للتكرار علوم القرآن
وقد  18...والتهديد, الوعيد مقام وفي والتهويل, التعظيم ويأتي في مقام, التنبيه

  ية.مثّل الزركشي لكل من هذه األغراض بالنصوص القرآن

وافق ابن رشيق القيرواني الزركشي في كثير من أغراض التكرار التي  
حديثه عن التكرار في أشعار وذلك عند  ,مع زيادة أغراض أخرى ذكرها

والتفخيم له في القلوب  بالممدوح, واإلشارة إليه بذكرٍ  التنويه العرب, ومنها
 : والال أيضاوق. ر والتوبيخ, والتعظيم للمحكي عنه..واألسماء, والتقري

ً  يكرر أن للشاعر يجب  في كان إذا واالستعذاب، التشوق جهة على إال اسما
وقد مثل ابن رشيق لكل من هذه األغراض بأبيات من  .19نسيب أو تغزل

   20.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهأشعار العرب. في كتابه 

  :الشاعر شعر في االسم تكرار من صور
ء غير محسوس، يأو شاالسم: "كلمة دلت بذاتها على شىء محسوس، 

وهو فى الحالتين  ,اعة، مروءة، شرف، نُبل، نبوغمثل: شج. يعرف بالعقل
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واسم  ودار وبلد, "اسم عين كزيد ورجلشمل االسم: وي 21ال يقترن بزمن.
ووصف معنى  ,اعدووصف عين كقائم وق وجمال, معنى, كقيام وقعود

  22كجلي وخفي."
  :تكرار اسم عين

في شعر الشاعر قوله في مدح مدينة الرسول صلى ومن تكرار اسم عين 
  : هللا عليه وسلم

  ُعـَالكِ  فَاقَ  ـَوارِ ْنــاْألَ  ـزَ ــْرَكـــمَ  ايَــ***   ثَــنَاكِ  ابَ طَ  اْلُمْخـــتَارِ  َطْيبَــةَ  ايَــ
ـبِــّيِ اْلُمْصَطفَى ***  ـــَِرِه يَنِمُّ ــْنـــبـــعَ ـــِب يـَوبطِ  دَاٌر بِِه بَــْيـــُت الــنـَّ

  ثَــــــَراكِ 
ـبِـــــــــيِّ ُمـحــَ  ــــدِّ  ***  َوَوزِ ـــــدٍ مَّ دَاٌر بِِه قَــــْبــــــُر الــــنـَّ يــِق يـــِرِه الّصِ

  َجــلَّ ثَنــــَاكِ 
ــــَها ***   ـــــــَحابَـــةُ ُكـــلـُّ فَْخــًرا أَتَى  ــــــهِ بِ  ىــــفَ َكـوَ دَاٌر بِِه آَوى الصَّ

  نَاكِ َمـغْ 
يَماَن وَ ُءو اوَّ دَاٌر بِِه اْألَنَصاُر تُْؤثِــــــــُر َمْن أَتَى ***  َوتَبَ    ْسَط ِحـمــَاكِ ْإلِ

  اكِ نَْجِم َسمَ ُموا بِ جِ رُ دَاٌر بِِه بَاَن اْلُهدَى فَاَض النَّدَى ***  ذَلَّ اْلِعدَى 
يُق زَ  دِّ نََع ادَاٌر بِِه الّصِ   كِ ـــِه السَّـــــــفَّااةَ بَِسْيفِ ــّزكَ لــْلَزل ُرْكَن َمـــــن ***  مَّ

َق َجـْمَع َمــن ***  نَــَجمَ    ِه َوَجـــــــفَاكِ اُق بِقَْلبِ لنِّفَ  ادَاٌر بِِه اْلفَاُروُق فَــــرَّ
ـــِه فِ لِ   *** ــهُ دَاٌر بِِه ُعـــــــثْـــــَماُن أَْنفَـــــــَق َمالَـــــــ ــى ي َحــــْرِب اْألُلَـلـَّ

  نَــــاَواكِ 
   َعـــادَاكِ َوُكلَّ َمنْ  غَاةَ لطُّ دَاٌر بِِه َسْيُف اْلعَِلّيِ اْلُمــــــْرتََضى *** يَْفِري ا
ـقَـْت *** أَزْ  ــــــنُّــــوُر ــاُرهُ َوالــــــهَ دَاٌر بِِه َرْوُض اْلجــــــِنَاِن تَفَــــتـَّ

   ُهـــــدَاكِ بَـــــانَ 
دَاٌر بِِه ِجْبــــِريــــُل َصـــــاَر ُمــَوظَّــــــفًا ***  َوقَـــِداْجــتَـــبَاِك َمــاِلُك  

  23اْألَْمالَِك 

كرر الشاعر كلمة "دار" ومتعلقه الجار والمجرور "به" في هذه األبيات 
إحدى عشر مرة بصورة عمودية, أي في صدر كل بيت, لغرض التنويه 

, وهي مدينة الرسول صلى هللا عليه وشأنه المنادىب تعظيم والتفخيمالو
الدار من الفضائل  ت أنظار السامعين إلى ما حازته هذهوسلم, وللف

من بيت النبي  الدرجات, ذكر الشاعر من فضائل هذه الدار ما جمعتهو
ح وزيره أبي بكر المصطفى وضريحه صلى هللا عليه وسلم, وضري

المأوى لجميع الصحابة المهاجرين منهم واألنصار, وهي  الصديق, كما أنها
قاتل سيدنا أبوبكر  أيضا دار الهداية والفيض للندى, والذل للعدى, وفيه
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وأنفق سيدنا  الزكاة, وشتت سيدنا عمر جمع أهل النفاق, الصديق مانعي
ة في سبيل هللا, وقاتل سيدنا علي فيه الطغاة واألعداء عثمان أمواله الباهظ

 بَْينَ  فه البتار, وفيه أيضا تتفتق أزهار رياض الجنة وتظهر, لحديث "َمابسي
فيه  كما كان جبريل مرددا  24اْلَجنَِّة"  ِريَاِض  ِمنْ  َرْوَضةٌ  َوِمْنبَِرى بَْيتِى

  إلبالغ الوحي. 
تدإ مبلألنها خبر  دار" واإلتيان بها نكرة وهي مسندتكرار الشاعر كلمة "و

لك خيم لتم والتفأفاد التعظي - عائد إلى المدينة ""هي محذوف للعلم به, تقديره
ك درارجة ال يمكن إد الدار التي يمدحها, وهي في شعور الشاعر دار بلغت
أي  ليه. وحذف المسند إكنهها, لما جمعته من الدرجات والمفاخر في تربتها

 كى تللإاعر يفيد تمييز المعاني التي أضافها الش المبتدأ "هي" في هذا المقام
الغة لمبمختلفة, وفيه كمال ا الدار وإظهارها كأنها صنوف متباينة, وألوان

 م عبدوقد أشار اإلما حواه الممدوح من المفاخر. في المدح واإلشادة بما
رد يطّ وطالل, عند ذكر الديار واأل هر الجرجاني أنه يكثر حذف المبتدأالقا

  قول الشاعر:  ومثله عند المدح والفخر,
ْيقَ ا بَِجْفنِ  رْفتَ عَ  َكما والطَّلال *** الدَّارِ  َرْسمَ  اليومَ  تَْعرفُ  هل           للصَّ
  الِخلالَ 
ـــــــةِ  *** وأْهـــلُـهــــــــــــمُ  أَْهــــــــلي إذْ  ِلَمــــــــــــْرَوةَ  دارٌ   بالَكانِِسيـَّ

 25 والغَــــــَزال اللَّْهوَ  نَْرَعــــى

ح  مد ر فيالمدح والتنويه بالممدوح قول الشاعتوكيد ومن تكرار اسم عين ل
  :َكوَس وأهلها

َوْجـــِد ـى الْ * ِإنِّــــي َعلَ **  ي ُكـوَس يَا ُعْلُكــــــومُ نِّ َهْل تَْبلُغَ               
  اْلَوِطـــيــِد َكتُـومُ 

   ُكــْسعُــــومُ دَْيِهمْ َت لَ ـُـــنْلِم كفِي اْلعِ  ***   اَوْرتَـُهــْم بَلَدٌ بِِه قَْوٌم َمتَــى حـَـ 
 َوفَـــْردُُهْم نَِّفيـــــسَ واْ الـذَلُ بَ  بَلَدٌ بِِه قَْوٌم َمتَــــى نَـــادَْمـــتَُهــــْم  ***  

  ُجْلُهــــومُ 
  ُهوِل ُكُظومُ ْيَك َوِلْلجُ ا َعلَ ِحُكوضَ  ***  بَلَدٌ بِِه قَْوٌم َمـتَـــــى َســابَـــْبتَـُهــــْم 

  وُطُهْم تَْهِريـمُ َماِت يَـحُ َمْكرُ ي الْ ***  فِ  قَْوٌم َمـتَــــى جــَـاَوْرتَـــــُهـــْم بَلَدٌ بِِه 
ْولَـَخ ُكوَس كَ  *** ِمن  ُهــــمبَلَدٌ بِِه قَْوٌم تَــُهـــــبُّ ِريَـــــاُحــ             

ُهْم تَْهِريـمُ    َضمَّ
ُ بَلَدٌ بِِه قَْوٌم ُهـــــــُم               ْلَما َونَاَر نَجلَى الظَّ اـِهُم لَــــى *** بِ اْلقَـــــْوُم اْأل

  َصِريـمُ 
  26أَُروُمهُ *** َواْلُحبُّ يَْجِذُب َواْلُوُصوَل أَُحوُم  بَلَدٌ بَِجنِب َشِطيَك ُكنتُ   
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بع سفي هذه األبيات  ا الجار والمجروركرر الشاعر كلمة "بلد" ومتعلقه
مرات وكرر لفظة "قوم" ست مرات بصورة عمودية أي في صدر األبيات 

انه ن سكمن مفاخر هذا البلد كو فذكرلغرض التنويه بالممدوح والتفخيم له, 
 والصفح ,أهل العلم وبذل الجهود في تكريم الضيوف بأموالهم وأنفسهم

وإعطاء  ,حق الجوار , وسفه السفيه ومراعاةواإلعراض عن جهل الجهال
م اهيالشيخ إبر وكثرة زيارة ,المجاور كل ما يستحقه من الحقوق والتكريم

  .من الخصال المحمودة ونصرة الحق وغير ذلك بمدينة كولخ,
ه بلم كرر الشاعر كلمة "بلد" وأتى بها منكرة وهي خبر لمبتدإ محذوف للع

ني معاالمتعددة الالتقدير: "هو بلد" وأضاف إلى هذه الكلمة تلك الصفات و
, وتفخيمه في نفوس السامعين لغرض تعظيم الممدوح بما له من المفاخر

هله ى أوكأن هذا البلد في حس الشاعر بلد تميز عن غيره من البالد بما حو
 هو"وفي حذف المسند إليه أي المبتدأ " ,من الفضائل والخصال المحمودة

 هاوإظهار كورة للممدوحمعاني المدح المذ في هذا التكرار  يفيد تمييز
ادة إلشصنوفا متفاوتة, وألوانا مختلفة, وفيه كمال المبالغة في المدح وا

ظيم  كناية  تقتضي وتستلزم تعكله  بماحواه الممدوح من المفاخر, وهذا 
   .واإلعالء لقدرهم أهل البلد والتنويه بهم
  :تكرار اسم معنى

 قول بالموصوف هلغرض توكيد المدح والتنوي اسم معنى تكرار ومن
  :الشاعر في مدح الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي

ـــيُــ  ***  بَـــدَا َمتَى َحبِـــيــبِــي يَا أُنسٌ  َجَمالُكَ    يــــــدَااْلِجـــ ـيَ يــنِـــنَّسِ
  َوَمــاِريَــــــــا َولَــــيــلَى

 ِلْلبَْدرِ  ِس الشَّمْ  ِضيَاءَ  ِطييُغَ  ***   بَـــــــــدَا َمتَى َمُشوقِي يَــا نُورٌ  َجَمالُكَ 
  َماِحيَـــا

 ْيــــلَىلَ  ـــاءَ جَ  َكعَْمرٍ  يتَـــــَرانِـ  ***  بَدَا إِذَا أَنِيِسي يَا ُحْسنٌ  َجَمالُكَ 
  ُمنَاِجــــــــيَـا

 زٌّ ِعـــــــــوَ  ـاءٌ ـــــَهـــبَ ***    َهْيـبَـــةٌ  َواْلِقْشرُ  اللُّبِّ  لُــــبُّ  َجَمالُكَ 
ـــــيَا بِـــاْلَكـــَمـــالِ    تَـــَجـلـــــَّ

ـــرِ  َوأَْخَالقَــــــــهُ   ***  َجَمالَهُ  التَِّجانـِي الشَّْيخِ  َعنِ  َوِرثْتَ    ُكـــنتَ  بِالّسِ
ــــيـَـ   27ـاُمــَجــــلِّ

 صدر في الممدوح, ضمير إلى مضافا مرات أربع جمال لفظ الشاعر كرر  
, شأنه وإعالء بها ممدوحه, اتصف التي الجمالية بالصفات لينوه بيت كل

, وماريا وليلى الجيدا مثل عن ينسيه حال كونه أنس ممدوحه أن جمال أشار
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قات  حال أن جماله نور وذكر, العرب الشعراء عند بعض  وهن نساء متشوَّ
البدر, وهذا الجمال عند الشاعر في غاية  الشمس ونور ضياء يغطي كونه

 الصورة بهذه جمال كلمة الشاعر تكرار وفي. لعز والكمالالحسن والهيبة وا
وموصوفا بتلك  المعاني, المتنوعة األخبار بتلك مخبرا عنه العمودية

 صفة أن حيث, لشأنه وإعالءٌ  بها, تنويه للموصوف فيه الصفات المتعددة,
 الشاعر وفي تعريف, المكانة والمزية لدى الشاعر بهذه كانتمن صفاته 

ومسند  مبتدأ وهي) الكاف( الممدوح ضمير إلى "جمال" بإضافتهاالصفة 
 في "نٌ سْ " "حُ ورٌ " "نُ نسٌ "أُ  وهي المسند بالنكرات عنها واإلخبار إليه,

ضي تعظيم الموصوف وتفخيم لها, وهذا يقت تعظيم األولى الثالث األبيات
والمسند  للمسند إليه التنكيرو التعريف هذا ومثل .وتفخيمه وإعالء قدره بها

تنكير و 28  چڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ    چ قوله تعالى: لغرض التفخيم والتعظيم 
   29والتنويه بشأنه..."  يفيد تفخيم القرآن وتعظيمهالمسند:"ِكتَاٌب, 

ومن تكرار اسم معنى لغرض توكيد المعنى قول الشاعر في مدح شيخه 
  وخاله محمد جنيد وأسرته:

  ْلَمَالِحمِ ٍف لُيُوِث اْسَال ِة أَ أَْهِل التُّقَى َواْلَمَكاِرِم  *** َونُـْخــبَ َسَالٌم َعلَى 
ُكــْم  *** فَ  َسَالٌم َعلَْيكُْم َواْألََمانُ  ْهــــــُل التُّقَى ــــُكْم أَ ــإِنَّ ـــيَــــعُــــمُّ

  َواْلَمَكــــاِرمِ 
  َالِلمِ ْعلَى السَّ قَى ِألَ رْ ُكـُم أَ َسَالٌم َعلَى َخاِلي َوَشْيِخي َوُمْرِشِدي *** بِـُحبِّ 
  َرى َوَمـْجَسمِ ي ُكّلِ َمسْ لَهُ فِ ائِ َسَالٌم َعلَى أََخَوْيــــِه َعْينَْيِه َمْظْهــَرْي *** فَضَ 

   فَاِهمِ نِ ا ِلَرْحمَ َعْبدٍ  لَىَسَالٌم َعلَى َعْبِد السََّالِم أَِخي اْلِحَجى *** َسَالٌم عَ 
  30َشْيِخي َجِميِعِهْم  *** َوأَْذُكُرُهْم َرْغًما ِألَْنِف اْلَمَساِخــِم َسَالٌم َعلَى أَْبنَاِء    
تة سبع مرات, في صدر س كرر الشاعر لفظة "َسَالٌم " في هذه األبيات 

 عجز البيت الخامس لتوكيد المدح والدعاء وتمني دوام األمنأبيات و
, هناؤته وأبخاله محمد جنيد وإخووهم والبراءة من العيوب على الممدوحين 

وذلك حين زارهم وأراد الرجوع إلى مسكنه َمغَْريَا. مدح الشاعر 
الممدوحين ووصفهم بالتقوى والمكارم والفضل والسبق في المحامد 

ى والشجاعة واإلقدام في الخير, وبحبهم ومدحهم يرقى الشاعر إلى أعل
ح كل فتتااالمكرر واإلتيان بها في  )سالم(المراتب. وفي تنكير الشاعر كلمة 

, بيت داللة على تعظيم الدعاء وتفخيمه للمدعو له, وأنه دعاء متميز
  عليكم . تام كامل سالم والمعنى

تنكير ال مثل هذا وقد أشار اإلمام فخر الدين الرازي في تفسيره إلى فائدة 
 السالم :سالم عليك أكمل من قوله" :لفظ سالم حيث ذكر أن قول اإلنسانل

فلهذا   . قال:سالم كامل تام شريف رفيع عليك األولى معن, ألن عليك
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السبب اختار الشافعي رحمه هللا في قراءة التشهد قوله سالم عليك أيها النبي 
) من هللا ذا المعنى أنه أينما جاء لفظ (سالمومما يؤكد هر, على سبيل التنكي

 چڇ    ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  :كقوله  31.تعالى ورد على سبيل التنكير
32   

 أو ونحن،, متكلم، مثل أنا على يدل جامد الضمير: "اسمتكرار الضمير: 
من الضمائر  33هى، هم,"... هو, أوغائب مثل: ...أنَت أنتِ : مثل مخاَطب،
  .المنفصلة

  تكرار ضمير الغائب:
  :الشاعر قول بالممدوح التنويه لغرض" هو" ضمير الغائب تكرار ومن
ْنيَــاِس يَا ُمتََجاِهــــــفََسْلنـِي              فَْردًا ــــــْردُ َال ْلفَــــُل *** هَُو اَعِن اْإلِ

  ِسَواهُ يُـَماثِــــــــــــــلُ 
فِي ْألَْصفَى وَ َهُر اُهَو اْلَجوْ  هَُو اللُّبُّ فِي اْألَْلبَاِب َالقِْشَر فَْوقَهُ *          

  اْلُحْسِن َكاِملُ 
 بِاْلَمَطرِ  ْلَحيَااا * يَِضنُّ ي اْألَْخَطاِر َواْلغَْيُث ِعندَمَ هَُو اْلغَْوُث فِ           

  َواْألَْرُض َماِحلُ 
ِ  ِمنْ  اْلبَــْحــــرُ  ُهوَ  ــــتُ فَلُ    ***  أَتَْيتـــَهُ  اْلِجـَهاتِ  أَّي  َواْلِعْلمُ  فَـانُ اْلِعـرْ  ــهُ جَّ

  َساِحــــــلُ 
ِ  فِـي اللَّْيثُ  ُهوَ  تُــــفَهِ ***    ِجئْتــــَهُ   اْلَمعَاِركِ  أَّي  اْلَحْربِ  فِي مُ ْقـــــدَااْإلِ  هُ مَّ

  بَاِسلُ 
ــــهُ  اْلعََطاءِ  بَْحرِ  ِمن اْلفَْيضُ  ُهوَ   ــــــلُّ كُ  ــــــــهُ لـَّ ِحـــــــيطٌ مُ ***     فََكــفـُّ

  أَنَاِمـلُ  اْلبُُحورِ 
ـــــ َعافٍ   َوافَــــاهُ   إِذَا  يَُهـــــــشُّ   نــــــزٍ بَِكـــــ هُ ــــــاأَتَــ ** *  ــهُ َكأَنـَّ

  نَــائِــــــــلُ  هُــــــوَ  َوافِــــــــرٍ 
  قََوافِـلُ الْ  َكذَاكَ  سَّاِريال ْهتَِدييَ  بِهِ  ***  بَدَا إِذَا اْألََساِمي أُْفقِ  فِي النَّْجمُ  هُوَ 

فَاتِ  فَلَكِ  فِي اْلبَْدرُ  ُهوَ   ـــــاهُ ْقــــيَــــلُ  ـقَ ــــــــتََسابَ *** ْنَجلَىا إِذَا الّصِ
  فَــــــَواِضــــلُ  ِرَجــــــــالٌ 

ــــــوءِ  لَّْيـــــلِ ال ومَ نُـجُ  نَّ َكـــــــأَ ***  َطاِلعٌ  اْلَحِقيقَةِ  بَْرجِ  ِمن الشَّْمسُ  ُهوَ   لِلضَّ
  آفِـــــــــــلُ 

 َعَرفَ  َوَمـــا***  هُ َجِهْلتُـــــ  أَنِّي  َغْيرَ   َحقًا  اْلعَْبدُ  هُوَ          
ْنـــــــيَـــــاسَ    اْلَكَواِمــــلُ  إِالَّ  اْإلِ

ُهَو اآلدَِمي ِحـــــًسا َمعَانِــيــــِه فَـــْوَق ذَا *** ِسيَادَتُـــــــهُ فِي النَّاِس          
  34لَْيــَســـْت تُـَماثِــــُل 
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 عشر ثالث في هذه األبياتللممدوح  )هو( الضمير المنفصل الشاعر كرر
 يالذ البيت السابع, صدر عدا ما والضمير في جميع األبيات بارز ,مرة

 الضمير تكرار هذا وفي) يهش, (المضارع الفعل بعد الضمير فيه استتر
ألخبار ا تلك إليه ومضيفا إليه مسندا العمودية الصورة الكثرة وبهذه بهذه

 عاليةالمقامات ال أسند إليه حيث, بالممدوح وإعالء ألمره تنويه والصفات
وصف  الشاعر قصد التي في صفاتها ووصفه باألشياء الرفيعة المشهورة

ح مرتبة وأطلق الشاعر للممد .الضمير تكرار طريق عن بها, الممدوح
ووصفه  الفرد الذي المثيل له, والجوهر األصفى والغوث في األخطار,

 في ليثوال, هللا معرفةو العلم يف العميق والبحر أيضا بالغيث عند القحط,
 البذل يف أخالقه ومن, والبذل العطاء في الفياض والبحر, واإلقدام الشجاعة

 ههشب وكذلك, قمطريرا العبوسا, مبتسما فرحا والعافي السائل يعطي أنه
 الليل يف والقوافل المسافرين يهدي كونه حال السماء أفق في البادي بالنجم

  . والشمس ضياء ونورا وإشراقا بالبدر, شبهه كما, به ويهتدون
 بين اثلةالمم في عقد المؤكد التشبيه أسلوب التكرار هذا الشاعر في استخدم 

 يثح ،إال في (هو الفرد) األشياء التي وصف الممدوح بها وتلك الممدوح
 أن على ادعاء, به والمشبه المشبه بين الرابطة التشبيه بأداة التصريح ترك

 يف وقعا وأشد وأبلغ التعبير في أوجز وهذا, به المشبه عين هو المشبه
 وأورد, اإلسناد طرفي عرف القصر حيث أسلوب استخدم أنه كما النفس.
 الفرد, اللب,( والمسند بيت, في كل إليه المكرر ضميرا "هو" المسند

)  ..الشمس . البدر النجم, الفيض, الليث, الجوهر, الغوث, الغيث, البحر
 بتلك حللممدو والمشابهة المماثلة تخصيص يفيد وهذا, والالم باأللف معرفا

 في ويتضح. غيره دون إضافتها إلى عليه وقصرها, بها شبهه التي األشياء
 شبه يالت األشياء بتلك عنه مخبرا المبتدأ كونه حال للضمير التكرار هذا

 صفات من صفة كل كمال على عطف بحرف يعطفها أن دون بها ممدوحه
 .غيره إلى باإلضافة, بها وتميزه فيه واختصاصها الممدوح, في األشياء تلك

ي فقول الشاعر مكررا ضمير الغائب "هو" أربع مرات  ومثل هذا التكرار
  :بيت واحد

ُهَو اْلبَْدُر فِي النَّاِدي هَُو  ْهُر فِي السََّطا *ُهَو الشَّْمُس فِي اْلعَْليَا ُهَو الدَّ 
   35ىاْلبَْحُر ِفي النَّدَ 

  تكرار اسم اإلشارة: 
ونحوها، مثل  باليد حسية إشارة بواسطة معين على يدل اسم اإلشارة: "ما

أسماء  ذكر, "وذان" للمثنى المذكر,"... وكثيرا تلحق بعض"ذا" للمفرد الم
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ومن   36اإلشارة كاف الخطاب فيقال: ذاك, وذانك لإلشارة المتوسطة "...
قول م المشار إليه واالفتخار به اإلشار "ذاك"  لغرض تفخيالتكرار اسم 

  :في قصيدته التي مطلعها الشاعر في مدح الشيخ التجاني

  َصاحِ ِسْربِي نَْحَو فَاٍس ***  َكْي أََرى َرْوَض التَِّجانِي
  :الشاعر إلى أن قال       

  نِيذَاَك َشْيِخي ذَا إَِماِمي  ***  قُْدَوتِي الشَّْيُخ التَِّجا
  نـــــــِيــــــــَرابَ ــقًا ـــحَ اْلـَهاِشـــــِمــّيِ  ***  ُحــــبُّــــهُ ذَاَك نَْجــــُل 

ــــذَاَك تَــــــــاُج اْألَْوِلــــــــــيَــــــاِء  *** ُحـــ   ـــٌم َرَمــانـِــيــــهُ َســهْ ـبـُّ
  37ذَاَك َمْغنَاِطيــُس َجْذٍب *** َحــــْرُف بَــــاٍء َرْمــــــُز ثَانـِي   

 راتماليخفى أن الشاعر كرر اسم اإلشارة "ذَاَك" في هذه األبيات أربع 
 واالفتخار تكرار عمودي أي في صدر كل بيت لغرض توكيد التفخيم

ر . كررحمه هللا الشيخ أحمد التجاني الشاعر ممدوحلمشار إليه وهو با
ي: للممدوح مقرونا بالكاف ومسندا إليه هذه المعان الشاعر هذا االسم

ز رم (إمامي, قدوتي, نجل الهاشمي, تاج األولياء, مغناطيس جذ, حرف باء
وكمال  والتفخيم بالممدوح وارتفاع درجتهثاني). لغرض توكيد المدح 

قرير ت زيادة بتلك المعاني المنسوبة إليه, وفيه أيضا العناية به وتمييزه
ى والتسجيل عل ,وإيضاح وإبراز لمكانة الممدوح  ومنزلته لدى الشاعر

 هذا بعد إليه المشار الممدوح معرفة عدم بعدئذ له يتأتى ال حتىالسامع 
  . التكرار
  :الخاتمة

غوي الل عن التكرار من حيث مفهومهنبذة عن حياة الشاعر و تناولت المقالة 
وأغراضه, ثم تطرق الباحث إلى دراسة صور من واالصطالحي وأقسامه 

نى تكرار االسم في شعر الشاعر التي تتمثل في تكرار اسم عين واسم مع
والضمير واسم إشارة, مبينا األغراض واألهداف واألسرار البالغية 

ر الواردة تحت تكرار أي اسم من األسماء التي كررها الشاعر في الصو
   .التي تناولها الباحث

   ه المقالة من النتائج:ت عنأسفر ومما 

شعر الشاعر,  سمات أسلوبالظواهر البالغية و أن التكرار إحدى - 
 تجاه نفس الشاعرة التي تسيطر على وهو يشير إلى الفكرة الجوهر

الفرصة في وصف الممدوح وتعداد  حيث يجد عن طريقه الموضوع,
 ه الرفيعة المحمودة واإلشادة بها.صفات
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الذي استخدمه الشاعر يدور غرضه حول نطاق معظم التكرار  أن - 
دة شاواإل التنويه به والتفخيمو وتعظيم الممدوح تأكيد معانى المدح

ه حاولة إظهار هذوم ،في شعور الشاعر واعتقاده منزلتهبمكانته و
  لدى السامعين وتقريرها في نفوسهم. المنزلة

 ملتش الشاعر لدى التكرار أسلوب في الواردة البالغية الظواهرأن  - 
, إليه المسند وحذف, مسند وهي المكررة األسماء بعض تنكير

 تكرار اسم في كماهو إليه المسند وتنكيروتعريف المسند المكرر 
 ردو كما, والتفخيم التعظيم لغرض وتكرار اسم معنى, وهذا كله عين

 لغائبتكرار ضمير ا في المسند والمسند إليه اإلسناد لطرفي التعريف
  المؤكد التشبيه أسلوب الشاعر أيضا ماواستخد, التخصيص لغرض
  .وتحسينه المكرر المشبه وصف في للمبالغة

 الهوامش والمراجع:
                                                      

 البرهان في علوم القرآن,الزركشي, بدر الدين محمد بن عبد هللا,  1
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 

  10ص/ /3م ج/1957 - هـ  1376 /1الحلبي وشركائه, ط/
عطر اإلنياس حب, أبوبكر بن موسى المعروف بالطالب, طراز الص 2

الناشر أحمد في تاريخ حبيب  النياس الشيخ عبد الرزاق بن أحمد ملمي, 
  12التجاني عمر متاذ كنو نيجريا, بال تاريخ ص/

بالغة التعريف والتنكير في المسند إليه من ديوان علي تاسع,  3
ي الكوسوي الزندري: دراسة الجوهر الفرد, للشيخ عبد الرزاق أحمد ملّم

 بحث قدمه إلي كلية الدراسات العليا, جامعة عثمان بن فوديوتحليل, 
صكتو, نيجيريا تكملة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية. صفر 

  5ص/ هـ1432
فن المدح لدى الشيخ عبد الرزاق َملُِّمي عرض محمد أحمد مديح  4

ربية كلية اآلداب, جامعة أحمد بلو بحث مقدم إلى قسم اللغة الع وتحليل,
زاريا للحصول على شهادة الدكتوراه في اللغة األدب العربي, عام الدراسي 

   6م ص/2015
 18المرجع السابق, ص/  5
 11- 10المرجع السابق,ص/ 6
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 33- 21المرجع سابق, ص/ 7
  15المرجع سابق, ص/ 8
ما  303ص//3ج/ تهذيب اللغةاألزهري أبومنصورمحمد بن أحمد,  9

 دة (كّر)
ابن األثير, أبو الفتح ضياء الدين نصرهللا بن محمد بن محمد بن عبد 10

, تحقيق: محمد المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالكريم الموصلي,
 146ص//2محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية بيروت، ج/

, نسخة نثرتحرير التحبير في صناعة الشعر والابن أبي اإلصبع,  11
 74ص/1إلكترونية من المكتبة الشاملة االصدار الثالث, ج/

 المرجع نفسه.   12
 146ص//2ابن األثير, المرجع السابق, ج/ 13
ّ بن مسلم,  14 تأويل مشكل ابن قتيبة الدينوري، اإلمام أبو محمد عبد 

 150- 149ص//1ج/,تحقيق إبراهيم شمس الدين القرآن,
 146ص//2ابن األثير, المرجع السابق, ج / 15
  18- 17سورة االنفطار اآلية:  16
  8ص/ /3, ج/البرهان في علوم القرآنالزركشي,  17
 18- 11ص//3المرجع السابق, ج/ 18
العمدة في محاسن الشعر ابن رشيق القيرواني, أبو علي الحسن,  19

-م2007,تحقيق د. عبد الحميد هنداوي المكتبة العصرية وآدابه ونقده,
  90- 92ص//2هـ ج/1428
  95- 92المرجع السابق, ص/ 20
 /3, دار المعارف مصر, ط/النحو الوافى عباس حسن, 21

  26ص//1ج/
همع الهوامع في شرح السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر,  22

تحقيق عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية مصر  جمع الجوامع,
 33ص//1ج/

رد الشارد إلى بن الشيخ أحمد الملمي,  الكوسوي, الشيخ عبد الرزاق, 23
  160ص/ بدون مطبعة وال تاريخ,أصفى الموارد, 

مجلس  السنن الكبرى,البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي,  24
 هـ1344 /1دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد, ط/

  247ص//5ج/
دالئل , أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد, الجرجاني 25
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تعليق أبو فهر محمود محمد شاكر, دار المدني بجدة, الطبعة  اإلعجاز,

  146م ص/1992-هـ 1413الثالثة,
 رد الشارد إلى أصفى الموارد,الكوسوي, الشيخ عبد الرزاق,  26

  127ص/
  25المرجع السابق, ص/ 27
 155سورة األنعام اآلية:  28
مؤسسة المختار  علم المعاني,بسيوني عبد الفتاح فيود, "الدكتور"  29

  152م ص/2004-هـ1425القاهرة  الطبعة الثانية,
, رد الشارد إلى أصفى المواردالكوسوي, الشيخ عبد الرزاق,  30

 213ص/
مفاتيح الرازي, اإلمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي,  31

 /1م ط/2000 -هـ 1421بيروت  دار الكتب العلمية الغيب, 
 145ص//16ج/

  54سورة األنعام اآلية:  32
 217مرجع سابق, ص/ النحو الوافي,عباس حسن,  33
  15-14المرجع نفسه, ص/ 34
 جواهر البالغة, في المعاني والبيان والبديع,الهاشمي, السيد أحمد,   35

م  2003-هـ1424إشراف صدقي محمد جميل, دار الفكر بيروت لبنان, 
  100ص/

 95-94ص//1الغالييني, جامع الدروس العربية,ج/ 36
 231ص/ رد الشارد إلى أصفى الموارد,الكوسوي,  37
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 اإلسالميات
  

  

  

  



والية غمبي أنموذجانظام تعليم القرآن في نيجيريا تحديات وآمال   
  إعداد

 محمد بشير محمد
  bagebashir@gmail.com 

07031123928 

المحاضر بقسم دراسات األديان، الجامعة الفدرالية عكار.  والية 
  تراب نيجيريا. 

 الملخص:

تناولت الدراسة تحديات نظام تعليم القرآن في والية غومبي، ومشكلة 
الدراسة هي قصور النظام في المدارس القرآنية (الكتاتيب) عن الوصول 
إلى الغاية. وتهدف الدراسة إلى تقويم نظام المدارس القرآنية في مراحلها، 

األول أن القرآن الكريم هو المصدر  خاصة األولى، ومن أهمية الدراسة 
لكل مسلم، وقد اهتم به المسلمون في مشارق األرض ومغاربها بحفظه في 
السطور والصدور، وبعد دخول اإلسالم في شمال نيجيريا كان تعليم القرآن 
على مجتمعات علمية دينية، تفتح ألوالد المسلمين الصغار في المساجد أو 

ا التالميذ ليتعلموا الدهاليز المدارس القرآنية (الكتاتيب) حيث يعكفون عليه
القراءة والكتابة واإلتقان في حفظه، ومنهج الدراسة هو المنهج اإلستقرائي 
والتحليلي، ومن نتائج الدراسة أن الطرق التدريسية المتبعة في المدراس 
القرآنية في تدريس القرآن قديمة، وإن المنهج الحديث والطرق الحديثة هي 

تالميذ وتثير دوافعه، وتهنئ الظروف األنسب، إذا أنهاى تراعي حاجة ال
نظام تعليم القرآن في نيجيريا المناسبة. وهذه الورقة ستسلط الضوء عن 

عبر أربعة محاور: المحور األول:  تحديات وآمال والية غمبي أنموذجا
التعريف بوالية غومبي. المحور الثاني: التعريف بالمدارس القرآنية 

المحور الثالث: التحديات التي تواجه المدراس (الكتاتيب) ونظام التعليم فيه. 
القرآنية (الكتاتيب) وحلولها في منطقة غومبي. المحور الرابع: آمال 
المدارس القرآنية في منطقة غومبي. ثم الخاتمة متبوعة بالنتائج 

  واالقتراحات والتوصيات والهوامش والمراجع. 

  المحور األول: التعريف بوالية غومبي. 

) اختلف المؤرخون عن أصل هذه الكلمة Gombeغومبي ( فكلمة     
"غومبي" ولكن القول المشهور، هو أن كلمة غومبي تعني شجرة واسعة 

) تدعي Gombe Abbaالتى كانت تحت هضبة في غومبي أبا ( 1الحجم



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

 
 

) المنطقة (بغومبي Bubayeroقبل مجيء أمير الجش (بوبا يرو) (
ية شجرة رجل كبير، ألنه كان ). ومعناها بالعربMaimusirميموسر) 

هناك ملك فوق هذه الهضبة ينزل أحيانا تحت هذه الشجرة الستراحة 
  2والنشاط.

  :موقع غومبي الجغرافي
حين انفصلت  تقع مدينة غومبي في الجانب الشمال الشرقي لنيجيريا،     

)، وتحدها Abachaم أيام الرئيسي ثاني أَبَتَْشا(1996من والية بوتشي عام 
) من الناحية الشرقية التي كانت تحت والية برنو. وتحدها Biuرة بيو (إما

). كما Yobe) في الشمال وهي من ضمن والية يوبي (Fikaإمارة فيكا (
) في الجانب وتجاورها والية آدماوا Bauchiتحدها إمارة بوتشي (

)Adamawa.وتمتد من الشمال إلى الجنوب حوالي  3) في الجهة الجنوبية
مائة وستين كيلومترا، ومن الشرق إلى الغرب حوالي مائة كيلومترا وتقدر 
مساحتها بثالثة وسبعين وتسعمائة وثمانية عشر ألفا كيلومترا مربعا 

)1897.(4  

  :تأسيس إمارة غومبي   
) بن أرطو بن محمد بن صالح Bubayeroمؤسسها هو بوبا يرو (     

) انتقلت أسرته من مالي متوجهة إلى مكة المكرمة Alfalaroالرو. (الف
) في تشاد يقاتلون Bagirmiيرأسها صالح جهول، فوجدوا قبيلة باغرم (

) Ngaundere) غوندري (Tibatiفيما بينهم، فمالت األسرة إلى تبات (
) ثم وصلوا إلى فتمبر Cameroonكالهما في جمهورية الكامرون، (

)fetambere () في شلنغSheleng وتقع هذه القرية في والية آدماوا (
)Adamawa.ولد أمير الجيش بوبا يرو في مادا ( 5) حالياMada قرية (

بدأ دراسته تحت رعاية والديه ولكن لألسف توفي  6م).1732القديمة عام (
  أبوه، وأخذه جده وعلمه القرآن الكريم وأتقنه.

   7:جدول سلسلة األمراء
ى إل –م 1804ى اإلمارة من عام با يرو أول أمير غومبي تولاإلمام بو - 1

  م.1841عام 
  م.1844إلى عام  –م 1841ن من عام األمير سليما - 2
  م.1886إلى عام  –م 1844ألمير محمد كويرنغا من عام ا - 3
  م.1889إلى عام  –م 1886ألمير عبد القادر الجيالني من عام ا - 4
  م.1895م إلى عام 1889األمير حسن من عام  - 5
  م.1898م إلى عام 1895مد تكر من عام األمير مح - 6
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  م.1922م إلى عام 1898مر فاروق من عام عاألمير  - 7
  م.1935م إلى عام 1922ألمير هارون بن عمر من عام ا - 8
  م.1984م إلى عام 1935ألمير أبوبكر بن عمر من عام ا - 9

  م.2014م إلى عام 1984ألمير عثمان شيخو بن أبوبكر من عام ا - 10
 8م إلى اليوم.2014األمير أبوبكر بن عثمان شيخو أبوبكر (الثالث)  - 11

وأول من نقل العاصمة من غومبي أبا أي مقرها األصلي، هو األمير السابع 
من سلسلة األمراء، هو األمير عمر فاروق بن محمد تكر، نقلها أوال من 

مبي (دوما) أي مدينة غومبي غومبي أبا إلى نافطا، ثم من نافطا إلى غو
 -م ألسباب منها:1919م إلى 1914حاليا، وذلك بين سنة 

  نها أصلح للعمارة من نافطا.أ - 1
  نها تقع على طريق بوتشي إلى والية آدماوى.أ - 2
  نها أسهمل أمن لإلقامة الجنود اإلستعمارية.أ - 3

  الحياة االجتماعية واالقتصادية والعلمية والسياسية في مدينة
  :غومبي

: في مدينة غومبي حسب العادات والتقاليد لسكان الحياة االجتماعية     
المدينة، إذ أن لهم نظام في كل شيء، مثل اللباس والحركات التجارة 
والمعامالت اليومية، ومعظم سكن مدينة غومبي مسلمون، وقد يرى أثر 

ات والزواج، اإلسالم في حياتهم اليومية وعاداتهم االجتماعية مثل الصناع
ومن األعياد السنوية. ومن جانب األقوات، فأكثرها الذرة والدخن، واألرز، 

وبالنسبة للبناء الفقراء  9والحمص، والبقول، والخضراوات والفواكه.
يستعملون الطوب في بناء المساكن، واألغنياء يستعملون األحجار وغيرها، 

ر والخطط الفنية هما يحاسب على تقوية البناء بحسب النظام المعاص
  المعروفة في الهندسة.

: وسكان المدينة أغلبهم تجار وموظفون وفالحون الحياة االقتصادية     
والرعاة، فبعضهم يجمعون بين الزراعة والتجارة، وبالعكس. وهناك 
مؤسسات حكومية ومستقلة، وفي المدينة سوقان الجديدة والقديمة، قد يوجد 

  10ات زيادة على وسائل الكسبية في المدينة.الموظفون في المحطات السيار
وفي الحياة العلمية منذ تأسيس المدينة لم تزل تدافع العلم من جميع      

جوانبه، وذالك عن طريق تأسيس المراكز العلمية، كالكتاتيب األهلية 
والمعاهد والمدارس اإلسالمية، عمال بوصية الشيخ عثمان بن فودي 

المعني: (عليكم  )Ndure -Ndeme-Njange(11(انجنغي اندمي اندوري) 
بالتعلم والزراعة والرعي). وقد صارت مدينة غومبي مملوءة بالكتاتيب 
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األهلية، والدهاليز العلمية، والمدارس اإلسالمية األهلية، والكليات 
والمعاهد، وفيها تقع جامعة والية غومبي، وخالصة القول أن أهل مدينة 

  ة العلم.غومبي في الصف األول في خدم
: في إمارة غومبي كسائر اإلمارات التي كانت تحت الحياة السياسية     

نظام الدولة العثمانية اإلسالمية، من الجمع بين نظام الشريعة اإلسالمية في 
أحكام المعامالت والعبادات، بين نظام الملك الوراثي المبني على أعمدة 

لى مؤسس اإلمارة الشريعة السمحاء أيضا، ويرجع فضل ذالك كله إ
المرجوم أمير الجيش بوبا يرو، الذي هدم نظام سياسة الوثنية الذين 
يحكمون المنطقة قبل قيامه بالجهاد فيها. وقد استمر النظام السياسي على 
هذا المنوال إلى اليوم، إال ما يوجد من التغيرات التي حدثت لسقوط الدولة 

ثمان بن فودي بأيدي المستعمر اإلسالمية العثمانية، التي أسسها الشيخ ع
اإلنجليزي، الذين عصبوا وفتكوا الدولة ونظامها اإلسالمي، وبدلها 

ومع هذا كله فإن النظام لم يتغير كثيرا، ألن هناك  12بقوانينهم الوضعية.
الذي يكون تحت رئاسة ) Traditional Ruling Councilمجلس األمراء (

المجلس بعض المناصب مثل أمير غومبي، كما يوالي بعض أعضاء هذا 
  13أمير الجيش، وأمير العلماء، وغيرها من المناصب. –الوزير 

 م فيهاتعليالمحور الثاني: التعريف بالمدارس القرآنية (الكتاتيب) ونظام ال 
  في والية غومبي.

 اب: هوتَّ الكتاتيب: جمع، ومفرده ُكتَّاب. بتشديد التاء وضمها، والكُ      
حفظ ليه ان الذي يتلقى فيه الصبيان العلم، ويجتمعون فموضع الكتابة والمك

ة للغالقرآن الكريم وقراءته وكتابته، وتلقى مبادئ الدين اإلسالمي، وا
ماء أس العربية، وبعض العلوم األخرى، ويدير الكتّاب معلم يطلق عليه عدة

  منها: المعلم، المؤدب، الفقيه، المال، المطوع، الشيخ.

  لقرآنية إلى قسمين: وتقسم هذا المدارس ا
ل علم لييت المبالكتاتيب الثابتة؛ وهذا النوع يأوي الطلبة في  النوع األول: - 

  نهار ال يفارقونه إال بعد بلوغ المرام. 
الكتاتيب المتجاولة: وهذا النوع يحضر الطلبة إلى بيت  النوع الثاني: - 

لمساء، ثم المعلم في كل يوم من أيام الدراسة في وقت معين، كالصباح وا
  14ينصرفون إلى بيوتهم بعد الفراغ من الدرس

فقد اشتهرت الكتاتيب في البلدان اإلسالمية، واعتبره على أنه مؤسسة      
إسالمية عرفها المسلمون منذ فجر اإلسالم، وكانت هذه الكتاتيب قوام 
التعليم في منتصف القرن الرابع الهجري، وفي المدينة المنورة لعبت 
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في المدينة الكتاتيب دورا بارزا في حياة المدنيين، فأول ما عرفه المسلمون 
كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، عندما كثر عدد 
صبيان المسلمين وال يجدون من يعلمهم، فأمر باتخاذ كتاتيب في كل حي 
من أحياء المدينة يغدو إليه الصبيان يتعلمون فيه كتاب هللا ومبادئ القراءة 

  . والكتابة، وجعل للمعلم المتفرغ لذلك أجار على عمله

ويرجع تأسيس الكتاتيب األهلية في مدينة غومبي إلى حياة مؤسس      
بوبا يرو، الذي حفظ القرآن على يد والده   )Moddibuاإلمارة أي مودبو (

 ,Fika( –فيتسكوم  –وجده، فأسس مدرسة قرآنية (الكتاتيب) في بلدة فيكا 
Pataskum( ) ين )م وهو في الخامسة والعشر1790-1784وذلك ما بين

  . 15من عمره
لم مع وبعد موت أمير مودبو يرو؛ أمر واحداً من أبنائه وهو األمير     

 محمد كويرنغا بتدبير شؤن اإلمارة والتدريس، وهكذا. وقد لعبت هذه
يله ترتوالمدارس القرآنية دورا فعّاال في حفظ أطفال منطقة غومبي القرآن 

  : نهامدارسهم القرآنية، وكتابته عن ظهر القلب، ثم توالت الشيوخ بفتح م
) تخرج في هذه المدرسة أكثر Loddoمدرسة عثمان التذكارية لددوا ( - 

آن لقرامن ألفين طالبا الذين ختموا القرآن، وستة عشر طالبا الذي حفظوا 
  م. 2015إلى  2011الكريم من سنة 

درسة دار الهدى لتحفيظ القرآن شامكي: تخرج في هذه المدرسة أكثر م - 
ذين ال مائة طالبا الذين ختموا القرآن الكريم، وخمس وخمسين طالبامن خمس

م. وهناك مدارس كثيرة 2015إلى  2010حفظوا القرآن الكريم من سنة 
  أسهمت في تطوير هذه المدارس القرآنية في منطقة غومبي. 

 نظام تعليم القرآن في نيجيريا تحديات وآمال والية غمبي أنموذجا
 سالميةية واإلالمدارس القرآنية دورا فعاال في نشر الثقافة العرب أدتلقد      
أون حيث كان أوالد المسلمين يبد ،خاصة ونيجيريا عامة منطقة غومبيفي 

في  واحوبة على األلتبتعلم بعض الحروف القرآنية المجردة عن الشكل، المك
لى عة لكّ المرحلة األولى، وذلك من سورة الفاتحة إلى سورة الفيل، ثم مشَ 

  الترتيب السابق في المرحلة الثانية.
تختلف طريقة التعليم في الكتاتيب أو المدارس القرآنية كثيرا من  ال     

منطقة إلى أخرى ولم تخضع ألي منهجي، فليس للحكومة دخل في شأنها 
ستطاعة أي إنسان أن يؤسسها ويدرس فيها إذا تعلم القراءة والكتابة اوب

القرآن كله، وفي الغالب  ظآن، وال يشترط أن يحفوحفظ بعض سور القر
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دأ بتعليم أوالده وأوالد أقاربه وأصحابه، وهذه هي الصورة في بكان المعلم ي
  كل المناطق التي دخل فيها اإلسالم في هذه الوالية.

 على القرآنية كانت ويذهب الدكتور علي أبوبكر إلى أن تلك المدارس
  نوعين: 

  فيه الصبيان قراءة القرآن فقط من غير حفظ.النوع األول : يتعلم 
 .16النوع الثاني: يحفظ فيه القرآن الكريم
  وهناك ثالث حاالت للقراءة القرآنية: 

عض وهو أن يكتب المعلم للتالميذ ب :(BABBAKU)وقُ بّ بَ  الحالة األولى:
ا روفهحآليات على اللوح بال تشكيل فيعلمه قراءة ا وأسور القرآن الكريم 

 نطقة اليالنطق بها، ليتمكن الطالب من معرفة حروف القرآن وكيفة يوكيف
  .بها ليكون ذلك وسيلة إلى تعليم قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة

السور  : وهو أن يكتب المعلم للتلميذ(FARFARU)رُ فَ  رْ فَ  الحالة الثانية:
يث يتعلم بح ة،لَ كَّ واآليات القرآنية التي قرأها في الحالة األولى ولكنها مشَ 

  التلميذ كيفية النطق بالحروف مع الشكل.
: في هذه الحالة يبدأ التلميذ تعلم القراءة (HADDATU)وتُ دَّ حَ  الحالة الثالثة:

يكتب له ليحفظها، يبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الفيل، وقد يمكث التلميذ 
  17بنفسه.ثم يستمر بالقراءة ويشتغل بكتابة الدرس  في هذه الحالة عدة شهور

وقد أضاف بعضهم في الخطوات التي يمر بها الطالب الطالب بعد هذه 
  المراحل الثالثة: 

ذه هإذا جاوز الطالب هذه المراحل ينتقل إلى تعلم السور المفصل، وفي ف - 
  المرتبة يحمل المعلم مسؤولية الكتابة ويكون التلقين فردي. 

قدرا  الكتابة عليه، يكتب السور المفصل تعود مسؤولية فإذا جاوز الطالب - 
لة شكومخصوصا من اآليات القرآنية كالثمن أو الربع... على لوحة كتابة م

 ــــــبمى جيدة، ثم يأتي إلى المعلم للتلقين وتصحيح األخطاء الكتابية، ويس
ا ) وغالبا ما يكون في المساء بعد صالة العصر. فإذDaraSuدََرُسو (

ا هكذب أمره بغسله وكتابة آيات أخرى، واطمئن األستاذ على قراءة الطال
  إلى ان يختم القرآن الكريم تالوة. هناااااا

غة مى باللم يعود إلى الختمة الثانية والثالثة على هذه الطريقة، وهو ما يسث - 
  المحلية بـــــ (روشي أو سارن روشي) .

للوح وبعد ذلك ينتقل الطالب إلى المرحلة الرابعة وهي كتابة القرآن على ا - 
رأسيا بعد أن حفظ القرآن، وهو ما يسمى بـــــ(َساتُو) باللغة المحلية 

)Satu يكتب الحافظ مبلغا معينا من اآليات كالنصف أو الحزب، ثم يرجع (
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إلى المعلم لتصحيح التلقين واألخطاء اإلمالئية، ويحاول في أثنائها معرفة 
  عوامل كتابة القرآن الكريم. 

ر كريم على الورقات عن ظه: وهي كتابة القرآن الثم المرحلة األخيرة - 
س دارالقلب، وهذه هي المرحلة القصوى لتعاهد القرآن الكريم في هذه الم

  (الكتاتيب) 
   ي. وهذا هو النظام المعهود في أكثر المدارس القرآنية في منطقة غومب

 طقةالمحور الثالث: التحديات التي تواجه المدارس القرآنية في من
  وحلولهاغومبي 

إن المدارس القرآنية (الكتاتيب) في منطقة غومبي كغيرها من 
يمكن  لتيالكتاتيب األهلية في سائر مدن نيجيريا، لم تزل تواجه التحديات ا

، سينصرفها إلى هذه الجهات كالتالي: الحكومة، اآلباء، المجتمع، المدر
   ا.ل عليهالمنهج، الطالب. وسوف تحاول هذه الورقة ذكر كل جانب والحلو

  من قبل الحكومة: 
، مقراطيإن الحكومة هي المهيمنة على كل شيء ال سيما في النظام الدي     

هذه ن لوهي التي تسيطر على النظام التعليمي في كل المراحل الدراسية، فإ
وا اكبالمدارس القرآنية حق على الحكومة أن تعينهم ماديا ومعنويا كي يو

   يأتي: ما فية، ومن هذه التحديات من قبل الجكومةهذه الحضارة العلمية الثقا
دم تخصيص الرواتب لمعلمي المدارس القرآنية، حتى يتسنى لهم أداء ع - 

  دورهم، مما أدى ببعض المعلمين إلى سلوك الشعوذة في طلب القوت. 
ي فدم إيجاد المأوى السليم لتالميذ الكتاتيب األهلية كما هو منتشر ع - 

   الكتاتيب الثابتة.
 دم إيجاد الفصول الدراسي على الطراز الرفيع، مما يساعد المعلمينع - 

  على تسهيل شؤون الدراسية. 

  الحل المقترح لهذه التحديات : 

إيجاد هيئة العليا التي تعمل على توظيف العلماء في المدارس 
  القرآنية، مع رصد لهم الرواتب في كل شهر. 

  ة. هيئة المناخ المناسب لتعليم القرآن، كالمباني واألدوات التعليميت - 
  الطالب المتخرجين من المدراس القرآنية (الكتاتيب)  توظيف - 

 من قبل اآلباء: 
فاألب هو المرجع المسؤول األول في تربية األبناء، وعليه حق      

سف الشديد أن التدريس والتربية، فتحمل المعلم هذه المسؤولية، لكن لأل
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بعض اآلباء ال يعطون لعلماء المدارس القرآنية حق العناية وما عليهم من 
  المعاهدة التي بينهما. ومن هذه المشاكل: 

   دم اهتمام بعض اآلباء والمربين بتعليم أبنائهم كتاب هللا تعالى.ع - 
ظهار شدة الغضب والمقاومة من بعض اآلباء تجاه المعلم إذا ضرب إ - 

  الولد. 
  تشجيع األوالد نحو تخصيص بعض الجائز ألوالدهم الحذاق.  عدم - 

  الحلول المقترحة لهذه التحديات: 
مهم يان أهمية القرآن الكريم وفضله، وذلك عن طريق إيقاظ الناس وتعليب - 

ل أهميته بعرض بعض آيات القرآنية واألحاديث النبوية الدالة على فض
  القرآن ومنزله. 

 الدهم، وأن يأتوا إلىكظم الغيظ على شئون تربية أويجب على اآلباء  - 
  المدرسة لتحقيق األخبار التي سمعوها من أوالدهم. 

  ن ن القرآقديم الهدايا والجوائز لألوالد، وذلكم حينما حفظوا قدرا معينا مت - 
  من قبل المجتمع:

يين يق تعللمجتمع أهمية كبرى في تربية األبناء وتعليمهم، وذلكم عن طر    
لهم المدرسة أو بناء الفصول أو الطباشير أو غير ذلك من األدوات 

  التعليمية. ولكن ال يخلوا هذا الجانب من المشاكل منها: 
  دم وجود المساعدة لتنمية هذه المدارس القرآنية من قبل المجتمع. ع - 
إلطعام بالتبادل؛ بعض أبناء المجتمع ال يطعمون طالب المدارس ا - 

  ا قاموا بتقديم مسؤولياتهم. القرآنية إال إذ
رف فتتاح بيوت األفالم لمشاهدة األفالم وكرة القدم، مما يؤدي إلى صا - 

  خواطر بعض أصحاب الكتاتيب ال سيما الثابتة. 
  الحلول والمقترحات المناسبة: 

سن تصريف الزكاة من قبل المجتمع، بحيث تصرف على هذه المدارس ح - 
  القرآنية. 

 لى الكتاتيب المدراسإطريق تهيئة الطعام وإرساله  توقيف التسول عن - 
وضيحية ية التعملالقرآنية في سبيل هللا كما يفعله أجدادنا السابقون، والقيام بال

  تجاه اآلباء على خطر التسول. 
قاومة المجتمع لبيوت األفالم المنتشرة في جل حارات غومبي، وهدم م - 

 نوادي الشباب.
  من قبل المدرسين: 
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 يمالتعل واعتبار ،ينالمعلم بعض لدى والنية اإلخالص استشعار عدم - 
  .المعلمة أُفُق ضيق أحيانًا إال ليس وظيفة

 إدارة على قادر غير يجعله مما المدرس، بشخصية األصلي الضعف - 
 .دريي ال حيث من ينالدارس معاملة سيءي أو جيد، بشكل الصف

  .آلخر أو لسبب المادة هذه لتدريس المعلم وميل حب عدم - 
  

  الحلول المناسبة لهذه الظاهرة: 
، واالنتظاا -  ر إلخالص؛ يجب على المعلمين دائما أن يخلصوا نياتهم 

  األجر منه سبحانه وتعالى. 
  جب على المعلمين أن يتجنبوا العواطف في إدارة المدارس األهلية. ي - 
ها اعل مععلى المعلم أن يكون حريصا لهذه الصناعة الدراسية والتف يجب - 

  في كل زمان ومكان. 
  من قبل الدارسين: 

 .القران تجويد تعلُّم بفضل الدارس استشعار عدم - 
 وهذا، يدالتجو تعلُّم معه يتعذر بشكلين الدارس لدى العربية اللغة ضعف - 

 تاليوبال باإلمالء، مضعفه جانب إلى بالطال من كبيرة فئة في ملحوظ شكل
 القرآن راءةق ألنَّ  الكريم؛ القرآن قراءة عن فضالً  العادية، القراءة في يتعسر
 لصفا إلى ينالدارس حضور -  معنده مفقودة معينة مهارات تتطلب الكريم

ته فتور مع  معنده آنالقر فمادة للقرآن، وتعلم الحفظ في الرغبة وعدم ،مهمَّ
   . يميَّةالتعل المواد من غيرها بخالف ،مفكره من القليل على إال تستحوذ ال
  الحلول والمقترحات المناسبة:  
  جب إعطاء مادة التجويد ساعات كثيرة في تدريس القرآن الكريم. ي - 
من  دم اقتصار الطالب على دراسة القرآن الكريم وتحفيظه فقط، بل البدع - 

 تعليمه، وربطه بمعرفة المبادئ العلوم اإلسالمية، ال سيما على المسلم جهله
  واهمية التحلي بها.  أخالق حامل القرآن الكريم 

ي هذه هي التحديات التي تواجه المدارس القرآنية في منطقة غومب
 وحلولها، ويرجوا الباحث مراعاتها ودراسة مشاكلها كي يصححوها على

  شكل إيجابي. 

  المحور الرابع: آمال المدارس القرآنية في منطقة غومبي
عتبار من قبل اآلباء المدارس القرآنية في منطقة غومبي تأخذ عين اال      

والمدرسين والمجتمع بعد مناقشة هذه المشاكل التي تواجه المدارس القرآنية 
في مختلف المواقف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مستقبل هذه 
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المدارس القرآنية في أمان. وهذه النقطة ستسلط الضوء على هذه اآلمال 
  التالية: للمدراس القرآنية (الكتاتيب) في األسطر 

  تفاع منزلة المدراس القرآنية (الكتاتيب) في منطقة غومبي. ار - 
يم نشاء هيئة بالمدارس القرآنية (الكتاتيب) التي تهتم بشؤونهم وتنظإ - 

  المناهج الدراسية فيها. 
 شاركة طالب المدارس القرآنية حينما يتخرجون أو يحفظون القرآن فيم - 

  الدراسات الحديثة. 
  غير ذلك. وب المدارس القرآنية في المناصب الحكومية توظيف طال - 
وقيف التسول لطالب هذه المدارس؛ ألن األغنياء نهضوا من نومهم ت - 

  بتوزيع الصدقات والزكاة ألساتذة هذه المدراس في منطقة غومبي. 
 اموا بهدم التفريق بين هيئة طالب هذه المدارس القرآنية والنظامية لما قع - 

  من حفظ هيئاتهم وأشكالهم على شكل سليم. 
    

  الخاتمة:
ومبي، غقة تناولت هذه الورقة تحديات نظام تعليم القرآن وآماله في منط     

  حيث استنتجت النقاط التالية: 
التي لها صلة تاريخية بالدين أن المدارس القرآنية من المدارس  - 

اإلسالمي، بداية من الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، 
 Muddibo Bubaوفي منطقة غومبي مع مؤسس اإلمارة مودبو بويا يرو (

Yero .(  
ل، ن نظام التعليم في المدارس القرآنية في األصل يبدأ في ثالث مراحأ - 

ثانية والمرحلة ال  )Babbakuاللغة المحلية ب (المرحلة األولى ما يسمى ب
يرة وهي ثم المرحلة األخ  )Far faruالتي يسميها باللغة المحلية أيضا ب (

  باللغة المحلية.  )Haddatauمرحلة (
ل ناك مشاكل التي تواجه المدراس القرآنية من بينها: عدم مشاركة أهه - 

  بة. لطلة التسول في جانب االعقد والحل في تدبير شؤون هذه المدارس، وكثر
، من آمال التي تود هذه المدارس القرآنية إنشاء هيئة تهتم بشؤونهاو - 

وتصحيح لهم المناهج الدراسية، وإدارة شؤون المدرسة، ومواصلة 
  دراساتهم الحديثة.

  التوصيات واالقتراحات: 
 اوجب على الحكومة ووزارة التربية والتعليم والـمجتمع عامة أن يقومي - 

اً جاحبدراسات استطالعية وبحوث ميدانية بهدف اكتشاف األساليب األكثر ن
  تدريس مادة القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن.في 
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ة باألنشط أن يهتموا الباحث المدارس والمؤسسات التعليمية وصيي - 
كل لويجب أن تكون إجبارية  لمادة القرآن الكريم الطالبية (الالصفية)

 وادتفيليس إتقان قراءة القرآن الكريم وتالوته،طالب، ليتدرب الطالب على 
   .من مهارات، ألن األنشطة تثري عملية التعليم واب مما اكتسبالطال

 الهوامش والمراجع:   
                                                      

  ).Kuka) هذه الشجرة تسمى بلغة المحلية (1
2 (Gombe the people, the land, the -Ferdy Agbah

making of an emir (1989)p   
3  :p.g 92 -Gombe History of Land and people y  كتاب

  ألف باإلنجليزية.
  م.2007: محمد بشير محمد بحث مقدم إلى جامعة ميدغري سنة  4
  15) المرجع السابق ص:  5
) بابيو محمد (كلية كويتي للغة العربية والدراسات اإلسالمية ودورها  6

في نشر الثقافة العربية) بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية والدراسات 
  م.2005اإلسالمية جامعة ميدغري سنة 

) صفحات انتقال التأمير عثمان بن أبي بكر على إمارة غومبي  7
  م.1986

بوبكر أمين وزارة التربية المحلية غومبي ) مقابلة شخصية مع ثندوا أ 8
 م2019- 9- 30سابقا بيته في اليوم 

م ص: 2002) آدم عمر إبراهيم (بحث مقدم إلى جامعة ميدغري سنة  9
15 

  .17) المرجع: السابق: ص  10
  م.200) محمد بشير محمد بحث مقدم إلى جامعة ميدغري عام  11
م ص: 2002غري سنة ) آدم عمر إبراهيم بحث مقدم إلى جامعة ميد 12

10 
م ص 2011) خليفة الحاج عمر بحث مقدم إلى جامعة ميدغري سنة  13

 :12.  
م. بعنوان: تطورات الكتاتيب 2014) أبوبكر جيبو، جامعة ميدغري 14

 األهلية في إدارة غومبي. 
15 (Alkali 1a, The Establishment of Gombe Emirate 

1804-1882 p3  
   . 15) الدكتور علي أبوبكر المرجع السابق , ص : 16 
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وم ) المقابلة الشخصية مع ألرمى شمس الدين رابع محمد , في الي17
   2019\9\19ه =  1436\12\5السبت 
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مة للشيخ عبد كتاب اإليمان واإلسالم وتخريج أحاديثه من كتاب ضياء األ
دراسة حديثية تحليلية. هللا بن فودي:  

  إعداد

  محمد بخاري ثاني 
  قسم علوم الحديث

  كلية العلوم اإلسالمية جامعة المدينة العالمية ماليزيا

  الملخص:

كتاب اإليمان واإلسالم وتخريج أحاديثه من كتاب ضياء األمة  : (بعنوان ا بحثفهذ
قد اشتمل البحث على: مقدمة  حديثية تحليلية).للشيخ عبد هللا بن فودي: دراسة 

. ومن اإلشكاليات التي تواجه تراث الذي خلفها )اإليمان واإلسالم، أحاديثودراسة (
أن جلها مخطوطات، والمطبوع منه قليل، وحتى المطبوع منه  -رحمه هللا -المصنف 

للتعرف  لم يحظى بالدراسة العلمية المنهجية، ولم يراعى فيها تخرج األحاديث
 - رحمه هللا - المصنف،  اعتمد عليهامصادر التي ال الصحيح من الضعيف؛ إذًا ما هي

؟. وتهدف البحث إلى التعّرف على  في دعوته إلى تصحيح النية وإخالص العمل 
المعلومات الحديثية من  بن فودي، رحمه هللا منها الشيخ عبد هللا نقلمصادر التي ال

.  ويتبع الباحث في دراسته الحديثية منهج واإلسالم، اإليمان أن أحاديثخالل 
أن كتاب اإليمان واإلسالم اشتمل على  :أبرزهاالنتائج عدد من صل إلى وتالتحليلي، و

أحاديث وعددها (ثمانية عشر) حديثا. وأنه اشتمل على األحاديث صحيحة وعددها, 
  ديثا لم اقف عليه.وح (ستة عشر) حديثا. واشتمل على ضعيفة وعددها (واحد) حديثا

  الحكم، االسناد، صحيح، حسن، ضعيف.: الكلمات الداللية

ABSTRACT 

     Praise be to Allaah, who with His grace is valid and may Allah bless the 
Messenger of Allah and his family and companions and those who followed him with 
charity until the Day of Judgment. The following: This is a research entitled. The 
introduction of the book of faith and Islam, and the researcher relied on the study of 
the hadiths on the six modern books; if not If the hadeeth is in al-Bukhaari or Muslim 
or one of them, the researcher is obliged to attribute it to them, if in others he narrated 
it with its hadeeth, and the scholar's ruling indicates that it is valid or weak. The 
researcher reached a number of results, the most prominent of which are: The book of 
faith and Islam included a number of Hadiths (eighteen) recently. And that it included 
the hadiths are correct and the number is (sixteen) newly. It included a weak number 
(one) newly. And recently I did not stand on it.  

Referee, Attribution, True, goog.                                            :Kiywords  
 مقدمة
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ومن اهتدى بهداه،  قال الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه 
                               َّ     ُّٱ                   ُّٱالتعالى: 

  َّ)1(    

هي المصدر ثاني، وهي تبيان أمابعد:   فإن أهمية السنة في الشريعة اإلسالمية أنها 
فإذا كان القران الكريم هو  )2( چ   ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦٹ ٹ     چ ،للقرآن

أصل الشريعة اإلسالمية ومصدرها األول، فإن السنة النبوية الكريمة هي المصدر 
  الثاني من مصادر األحكام الشرعية، تستنبط منها األحكام بعد القرآن الكريم.

فعلم دراسة األسانيد علم يبحث عن أحوال الرجال الثقات  أهمية دراسة األسانيد: 
والضعاف، ومن خالله يعرف الحكم على األحاديث ألنه الطريق الموصل للمتن، 
 واإلسناد من الدين ألنه بالحديث تثبت األحكام الدينية قال عبد هللا بن المبارك:

يِن، َوَلوْ  ْسَناُد ِمَن الّدِ ْسَناُد لَقَاَل َمْن َشاَء َماشاء)(اْإلِ   ) 3(.َال اْإلِ

هو اإلمام عبد هللا بن محمد بن فودي بن عثمان بن صالح بن هارون، أبو  المصنف:
في  -م 1766 -كان عالًما مربيًا صاحب المصنفات وِلد  الحسن الفوالني المالكي، 

 )4قبيلة الفوالني (منطقة غوبر والية صكتو شمال نيجيريا في عائلة (آل عال) من 
 - رحمه هللا  -ومن مصنفاته هذا الكتاب ضياء األمة في أدلة أئمة، جمع فيه المصنف 

ورتبه على ترتيب الفقه  -رحمه هللا -األحاديث األحكام فقهية على مذهبة اإلمام مالك 
في جمع ما الشيخ اعتمد  فبدأ بمقدمة في النية واإلخالص وختمه بكتاب الفرائض،

من السنة واآلثار على كتاب العالم تاج الدين عبد الوهاب الشعراني  هيف هأورد
  .المسمى (بكشف الغمة عن جميع األمة)

  أسباب اختيار الموضوع:

  يرجع أسباب إختيار الباحث لهذا الموضوع لعدة أمور، ومن أبرزها:      

، ريقياإف جمهور المسلمينعند خاصة  المهم، الكتاب اهذل العلمية هميةاأل –1  
ة هذا ي دراسف؛ وهذا مما دفع الباحث لإلقدام فقهيةالأحاديث األحكام  وإلشتماله على 

  الكتاب المهم، لعّل هللا أن ينفع به الباحثين وطالب العلم. 

م من على الرغ ،الباحثينمن  لكتاب ضياء األمة لعدم وجود دراسة سابقة –2   
   أهميته.

 العلم ثين وطالبإلثراء المكتبة اإلسالمية بكتاب مفيد ليستفد منه كل من الباح -3  
   والدعاة على حٍد سواء.

 بن لشيخ عبد هللالخدمة السنة النبوية من خالل االسهامات العلمية في السنة ل -4   
  فودي. 

  مشكلة البحث:
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وحتى المطبوع  ثرة، والمطبوع منه قليل،ك مخطوطات -حمه هللا ر -للمصنف       
عرف للت منه لم يحظى بالدراسة العلمية المنهجية، ولم يراعى فيها تخرج األحاديث

   الصحيح من الضعيف والموضوع.

 أهداف البحث: 

 ألئمةدلة اضياء األمة في أوتتمثّل في دراسة كتاب اإليمان واإلسالم، من كتاب     
   :لخال وذلك من رحمه هللا) -فودي(في فقه اإلمام مالك لفضلة الشيخ عبد هللا بن 

 - رحمه هللا - بن فودي  الشيخ عبد هللا منها نقلمصادر التي العلى  التعّرف -1    
  األئمة. أدلةالمعلومات الحديثية من خالل كتاب ضياء األمة في 

جوع من خالل الر -رحمه هللا -ودي بن ف على جهود الشيخ عبد هللا الوقوف -2    
  لمي ومؤلفاته المتعدّدة.إلى تراثه الع

مجموعة  المبثوثة في -رحمه هللا  - بن فودي  إبراز جهود الشيخ عبد هللا -3   
  .ةفي المكتبة اإلسالمية العلمي لالستفادة منهاألجيال وإخراجه ل مؤلفاته،

بن  الشيخ هللا لمتمثل فيا ،لعلماء غرب إفريقيا يةالحديثالعلمي إحياء التراث  -4   
  .يحادي عشر هجرالمؤسس الدولة اإلسالمية في شمال نيجيريا في قرن فودي أحد 

  أهمية البحث:

فريقية بد هللا بن فودي أحد أبرز علماء وفقهاء القارة االع كون الشيخ العالمة-1     
 ةعلى وجه اإلطالق مما يزيد للموضوع أهمية إلرتباطه بهذه الشخصية العلمي

  .النادرة

المالكي حيث  المذهب في قارة إفريقيا لكتاب من أهم مصادر علماءاكون -2 
  يعتمدون عليه أساسا في األحكام والمعمالت والعبادات.

  البحث:مصطلحات 

 .ضد القديم، ويستعمل في اللغة أيضا حقيقة في الخبرأحاديث: -1

من  وفي اصطالح علماء اإلسالم: "ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم
  )5(قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي".

إخراج المحدث األحاديث من بطون األجزاء والمشيخات والكتب  تخريج: -2
وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه ونحو ذلك، والكالم ، ونحوها

  )6(. عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين

  :  ةسابقالالدراسات 

بعد التواصل مع مراكز البحوث العلمية، خصوصا  -حسب علمه -لم يجد الباحث
جامعة عثمان بن فودي، والية صكتو نيجيريا، ودار شمال والية كدونا، وجامعة 
احمد بلو زاريا، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية برياض المملكة 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

237 
 

ضياء األمة في أدلة (أحاديث كتاب  دراسة العربية السعودية، لم أجد أّي دراسة حول:
   ).األئمة

        منهج البحث:

  ويتبع الباحث في دراسته الحديثية:

  المنهج التحليلي.-1

  راد نص المؤلّف كامالً والحكم عليه  عند الحاجة.ي-2

ن ذا كاإإذا كان الحديث في البخاري ومسلم أو إحدهما  أكتفي بالعزو إليهما،  –3
  رهما أورده مع إسناده.الحديث في غي

  ذكر معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية عند الحاجة. -4

م ها بالرسية مع كتابتعزو اآليات القرآنية إلى مواقعها بذكر اسم السورة ورقم اآل -5 
  العثماني.

ن لعلم في بيااعزو األحاديث النبوية إلى مصادرها األصلية، مع ذكر كالم أهل  -6
  لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. درجته ما

  اإللتزام بعالمات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط. -  7

  حدود البحث:

  ة:نظًرا لطول الموضوع، فإن الباحث رأى أن يضع لبحثه الحدود التالي      

حصرها في وكتاب اإليمان واإلسالم،  أحاديثراسة د يقتصر الباحث، على - 1    
  .والحكم عليها صحة أو ضعفًاالجوانب الحديثية 

 الحديثية ستةعلى كتب ال إليمان واإلسالما األحاديث في تخرجسيعتمد الباحث  -2
  ذلك فبالرجوع إلى كتب التخريج األخرى. يتوفّرفإن لم 

   المحور األول: متن كتاب اإليمان واإلسالم وتخريج أحاديثه    
 هللا:قال المصنف اإلمام عبد هللا بن فودي، رحمه 

، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآل(( قال عليه السالم: وتؤمن  خر،أن تؤمن با
  )). بالقدر خيره وشره

، اإليمان باب معرفة )36/1صحيحه،( أخرجه بلفظ المصنف مسلم في التخريج:
كتاب السنة، باب في القدر، رقم، )4/223سننه، ( فذكره. وأبو داود في )1رقم، (

سننه،  وبن ماجه في .)2610(رقم،  )،4/302سننه، ( ترمذي في). وال4695(
مسند ) 1/322(مسنده، . وأحمد في )63(، رقم، فتتاح الكتاب في اإليمانإ) 1/24(

). والطيالسي 191، رقم، (مسند أبي بكر الصديق رضي هللا عنه ،الخلفاء الراشدين
 ).21، رقم، (عنهما رواه عنه عبد هللا بن عمر رضي هللا  )1/24( مسنده،في 
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باب سؤال جبريل النبي صلى هللا  ،كتاب اإليمان)1/19صحيحه، ( والبخاري في
  ) بلفظه .50، رقم، (عليه وسلم عن اإليمان، واإلسالم، واإلحسان، وعلم الساعة

حمد م ن ((بني اإلسالم على خمس شهادة  أن ال إله إال هللا وأ ال عليه السالم:ق
طاع ة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استعبده ورسوله وإقام الصال

  .إليه سبيال))

 لىص النبي قول كتاب اإليمان، باب)1/11صحيحه، ( أخرجه البخاري في التخريج:
، صحيحه ) فذكره. ومسلم في8خمس،رقم، ( على اإلسالم بني: وسلم عليه هللا
، ى خمسباب قول النبي صلى هللا عليه وسلم بني اإلسالم عل كتاب أإليمان،)1/45(

وقت  باب في المحافظة على)كتاب الصالة، 1/116( سننه،أبو داود في  )21رقم، (
م باب ما جاء بني اإلسال) 4/301(، سننه ). والترمذي في429، رقم، (الصلوات

 يمانكتاب اإل)8/107( ،سننه) مثله. والنسائي في 2609، رقم، (على خمس
ال)) ((لمن استطاع إليه سبي ) بدون5001اإلسالم، رقم، ( بني كم ، علىوشرائعه

  ).10، (رقم )1/41، (صحيحهوهي في رواية مسلم في 

المها جارية سوداء نوبية أراد أهلها عتقها فشكوا في إسعليه السالم جاءته (( 
الت: نا، قأقال: فمن هللا  فقال لها  عليه السالم من ربك فقلت: ،لهااواختلفوا في ح

  )1(ة)). رسول هللا قال: اعتقوها فإنها مؤمن

ي فباب تحريم الكالم  كتاب الصالة،)1/381صحيحه، ( أخرجه مسلم فيالتخريح: 
، لنذوركتاب األيمان وا )3/230سننه، () فذكره. وأبو داود في 33، رقم، (الصالة

فريع تباب ) 1/244، (سننه).  وأبو داود في 3282رقم، (، باب في الرقبة المؤمنة
ب كتا) 6/252، (سننه) مثله. والنسائي في 930، رقم، (أبواب الركوع والسجود

الموطأ، ومالك في  ،) بلفظه3653، رقم، (فضل الصدقة عن الميت، الوصايا
د في ). وأحم2730، رقم، (باب ما يجوز من العتق في الرقاب ،كتاب العتق)2/404(

، رقم، حديث الشريد بن سويد الثقفي ،دالكوفيينأول مسن) 32/217، (مسنده
)19466.(  

 م الذيلمسلامن صلى صالتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك (( قال عليه السالم:
  ) 2).(له ذمة هللا وذمة رسوله، فال تخفروا هللا في ذمته

 باب فضل استقبالكتاب الصالة، )1/87(، صحيحه: أخرجه البخاري في التخريج
يمان كتاب اإل)8/105سننه، ( ) فذكره. ولفظ له. والنسائي في391رقم، (، القبلة

 ما يروى )1/382(مسنده، ) وبن رهويه في 4997، رقم، (صفة المسلم، وشرائعه
وياني) و408( عن عطاء بن أبي مسلم، ، انجندب بن سفي )2/149، (مسنده في الرُّ

، ذعبيان النهي عن أن يضحي بالج )5/68(مستخرجه، ) وأبو عوانة في 973رقم، (
ن أبو السوار العدوي، ع) 2/162، (معجمه والطبرني في.  بلفظه )7818رقم، (
 ما قالوا في وضع الجزية) 6/428(مصنفه، ) وأبوشيبة في 1669، رقم، (جندب

  ). 32634، رقم، (والقتال عليها
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   المحور الثاني: باب في مجاز في اإليمان واإلسالم
  اإلمام عبد هللا بن فودي، رحمه هللا: قال المصنف

 أدناهاو واإليمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول ال إله إال هللا(( قال عليه السالم:
  )3()). إماطة األذى َعن الطَِّريق

 ،شعب اإليمان بابكتاب أإليمان،  )1/63صحيحه، ( أخرجه ومسلم فيالتخريج: 
اود دأبو )) ووالحياء شعبة من اإليماناإليمان بضع وسبعون شعبة،  (()57( رقم,
يَماُن اْإلِ (( ) بلفظه4676،رقم، ( باب في رد اإلرجاء )كتاب السنة،4/219(سننه،في 

ُ، وَ  َّ ْلَعْظِم َعِن الطَِّريِق، اا ِإَماَطةُ َناهَ أَدْ بِْضٌع َوَسْبعُوَن: أَْفَضلَُها َقْوُل َال ِإَلَه إِالَّ 
يَمانِ  َواْلَحَياُء ُشْعبَةٌ ِمنَ  باب ما بواب أإليمان، أ )4/306( ،سننهفي ي ذالترمو)) اْإلِ

اَطةُ ْدَناَها إِمَ َوَسْبعُوَن َبابًا، أَ (( )، بلفظه،2614( رقم، ن،ستكمال اإليماإجاء في 
 ُ َّ كتاب )8/110، (هسننلنسائي في وا ))األَذَى َعِن الطَِّريِق، َوأَْرَفعَُها قَْوُل: الَ ِإلََه إِالَّ 

وبن ) ِإَماَطةُ  َوأَْوَضعَُها( )، بلفظه،5004( ، رقم،ذكر شعب اإليمان، إليمان وشرائعا
) 57(، رقم، باب في اإليمان، فتتاح الكتاب في اإليمان) إ1/22(سننه،  ماجه في

 )2524، رقم، (ما أسند أبو هريرة،وأبو صالح )4/154( مسنده، والطيالسي في
يَماُن ِبْضٌع َوَسْبعُونَ (( ُ  إِالَّ لَهَ ُشْعبَةً، أَْفَضلَُها َقْوُل َال إِ  اْإلِ َّ  صحيح،بن حبان في و))  
  . )191(رقم،  ،اإليمان بضع وسبعون بابا ،ذكر البيان بأن قوله صلى هللا )1/420(

  )4((اليؤمن احدكم حتى يحب ألخيه ماحب النفسه)). ( قال عليه السالم:

أن  باب: من اإليمان )كتاب أإليمان،1/12(صحيحه،  البخاري في خرجهالتخريج: 
قم، ر)، 5/248(سننه،  فذكره. والترمذي في )13، (، رقميحب ألخيه ما يحب لنفسه

،. انعالمة اإليم ،وشرائعه ،كتاب اإليمان)8/115(سننه، . والنسائي في )2515(
 فضائلافتتاح الكتاب في اإليمان و ،باب في اإليمان) 1/26، (سننهوبن ماجه في 
ن مسند المكثرين م )21/388، (مسنده ). وأحمد في66، رقم، (الصحابة والعلم

 .)13963، رقم، (رضي هللا تعالى عنه ،مسند عبد هللا بن مسعود ,الصحابة
، فسهباب: ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لن )،3/1801، (سننه الدارميو

 ،اريند أنس بن مالك األنصوما أس )3/497، (مسنده ). والطيالسي في2782رقم، (
   ).3/497، رقم، (ما روى عنه قتادة

لناس ه وا: (( ((ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدعليه السالم قال
  )5. (أجمعين))

باب: حب الرسول  ) باب أإليمان،1/12صحيحه، ( أخرجه البخاري فيالتخرج: 
صحيحه،  فذكره. ومسلم في )14، (، رقمصلى هللا عليه وسلم من اإليمان

سننه،  . والنسائي في)70، رقم، (باب وجوب محبة رسول هللا كتاب أإليمان،)1/67(
 ). وبن ماجه في5013، رقم، (عالمة اإليمان، وشرائعه كتاب اإليمان)8/114(

). وأحمد في 67، رقم، (باب في اإليمان،فتتاح الكتاب في اإليمان) إ1/26سننه، (
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، رقم، مسند عبد هللا بن مسعود، مسند المكثرين من الصحابة )20/202(مسنده، 
   ).3258، رقم، (مسند أنس بن مالك )6/23( مسنده،وأبو يعلى في  ).12814(

ه أمن ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من قال عليه السالم:
  )6(الناس على أنفسهم، والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه)). 

ن سلم باب: المسلم م ،كتاب اإليمان )1/11(صحيحه، أخرجه البخاري في التخريج: 
 )1/65، (صحيحهومسلم في  والمؤمن من أمنه...))) بدون ((10( ، رقم،المسلمون

، سننه) والنسائي في 41رقم، ( ،باب بيان تفاضل اإلسال ،كتاب اإليمان
، ننهس ). وأبو داود في4996، رقم، (صفة المسلم، كتاب اإليمان وشرائعه)8/105(
ي ف). والترمذي 2481، رقم، (باب في الهجرة هل انقطعت؟، كتاب الجهاد )3/4(

اء في ج، باب ما أبواب اإليمان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) 4/313، (سننه
 َعلَى ِمَنهُ النَّاسُ َوالُمْؤِمُن َمْن أَ (( ) بلفظه2627، رقم، (أن المسلم من سلم المسلمون

ذكر  )1/467، (هصحيح)) وبن حبان في والمهاجر ...(( يدون ))ِدَمائِِهْم َوأَْمَواِلِهمْ 
، مسنده ) بلفظ مسلم. وأحمد في196رقم، (، إثبات اإلسالم لمن سلم المسلمون

عالى ترضي هللا  ،مسند عبد هللا بن مسعود ،الصحابة مسند المكثرين من) 39/381(
 الكمسند أبي حمزة أنس بن م) 14/27(،  مسندهوالبزار في  ).6515، رقم، (عنه

  ).8941،رقم، (

ڳ   چ  ٹ  ٹ    ((إذا رأيتم الرجل يعتد المسجد فاشهدوا له باإليمان عليه السالم: قال
  ))7((  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

 أبواب تفسير القرآن عن رسول هللا) 5/28(، سننهأخرجه الترمذي في التخريج: 
بن ) فذكره. و2617، رقم، (ما جاء في حرمة الصالة  باب، عليه وسلمصلى هللا 
 في الدارمي). و802، رقم، (كتاب المساجد والجماعات)1/263( سننه،ماجه في 

 ثأحادي :أحمد ). قال1259، رقم، (باب المحافظة على الصلوات) 2/780، (هسنن
 ،صحيحه ضعف. وبن خزيمة في فيها سعيد أبي عن الهيثم أبي عن دراج

 تيانهابإ المساجد لعمار باإليمان الشهادة ، بابالصالة كتاب اإلمامة في)2/379(
المستدركه، والحاكم في  ))يتعاهد(() بلفظه 1502فيه، ارقم، ( والصالة

) 3/93، (سننه). والبيهقي في 770اإلمامة، وصالةالجماعة، رقم، ( )كتاب1/332(
  ). مداره على دارج. 4988، رقم، (باب فضل المساجد وفضل عمارتها

 المصري ودراج الرحمن عبد اسمهأبي السمح  دراج في اسنادهالحكم: ضعيف، 
   عمرو، رحمه هللا. بن هللا عبد مولى

 :داود وبأ). قال فيدراج عن أبي الهيثم ضع( :أحمداإلمام قال  أقوال العلماء فيه:
 ان بنعثمو أبو حاتم ضعفه .حديث النسائى: منكر قال. مستقيم إال عن أبي الهيثم

 )م ضعفعن أبي الهيثبن معين. قال بن حجر: (ثقة . ومتروك الدارقطنى:. قال سعيد
)8(.  

  .المحور الثالث: فصل في  أهمية اإليمان واإلسالم
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  قال المصنف اإلمام عبد هللا بن فودي، رحمه هللا:

 محمدا  وأن((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال هللا عليه السالم: قال
هم، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دمائ رسول هللا،

  )9.(وحسابهم على هللا)) وأموالهم إال بحق اإلسالم،

أقاموا وباب: فإن تابوا  )كتاب أإليمان،1/14(صحيحه،  أخرجه البخاري في: التخرج
مر باب األكتاب أإليمان، )1/52صحيحه، ( ) فذكره. ومسلم في25، رقم، (الصالة

ى ما باب عل )كتاب الجهاد،3/44(سننه،  وأبو داود في .)33، رقم، (بقتال الناس
باب  ن،أبواب أإليما) 5/296سننه، ( والترمذي في ).2641رقم، (، يقاتل المشركون

اب كت)2/1295( ،سننه ). وبن ماجه في2606،رقم، (أقاتل الناس ما جاء أمرت أن
 14(ه، مسند وأحمد في ).3927، رقم، (باب الكف عمن قال: ال إله إال هللا ،الفتن

 وبن ).8544، رقم، (مسند عبد هللا بن مسعود ،مسند المكثرين من الصحابة) 221/
  ).272رقم، (، ما يروى، عن بن أبي نعم )1/294(مسنده،  أبي شيبة في

ه، رم مال، محوكفر بما يعبد من دون هللا ((من قال ال إله إال هللا، قال عليه السالم:
  )10(ودمه، وحسابه على هللا)). 

، لناسباب األمر بقتال اكتاب أإليمان، )1/53صحيحه، ( أخرجه مسلم فيالتخريج: 
 بن أشيم طارق) الباب طاء، 8/318، (معجمهفذكره. والطبراني في  )37رقم، (

قال ال  ذكر قول النبي من) 1/175، (اإليمان). وبن منده في 8190، رقم، (األشجعي
وكلمة  في اإليمان) 1/34(، األماليترتيب في لشجري ). وا34، رقم، (إله إال هللا

  ).105، رقم، (التوحيد

 ال ر أهلأكف ((كفوا عن أهل ال إله إال هللا ال تكفروهم بذنب، فمن قال عليه السالم:
 )11. (إله إال هللا فهو إلى الكفر أقرب))

 سيب،سعيد بن الم باب العين، )12/272المعجمه، ( أخرجه الطبراني فيالتخريج: 
ن عثمان حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا عثمان بن عبد هللا بقال: ) 13089، (رقم

بن الشامي، ثنا الضحاك بن حمرة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن 
ْسَالُم َعلَى ابُِنَي (( ) بلفظه3/73(حلية األولياء،  في أبو نعيمو فذكره. ):عمر، قال ْإلِ

فَةُ ْيِهْم ِبِشْرٍك، َوَمْعرِ ْشَهُدوا َعلَ َال تَ ، وَ ثََالٍث: أَْهُل َال ِإلََه إِالَّ هللاُ َال تَُكفُِّروُهْم ِبذَْنبٍ 
َها ِمَن هللاِ، ُر ِة َال يَْنقُُض ذَِلَك َجوْ  اْلِقَيامَ َيْومِ  لَىَواْلِجَهاُد َماٍض إِ  اْلَمَقاِديِر َخْيِرَها َوَشّرِ

  مداره سعيد بن مسيب. ))َجائٍِر َوَال َعْدُل َعاِدلٍ 

قال بن  -رحمه - بن عبد هللا بن عثمان الشامي عثمان في اسنادهالحكم: ضعيف جدا، 
   . ).)7(() متهم واه رماه بالوضعجوزي، رحمه هللا: (

  

  الرابع: فصل في المبايعة على اإلسالم المحور
 حمه هللا:ر -قال المصنف اإلمام عبد هللا بن فودي
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أن  وجماعته على ،عليه السالم عوف بن مالك األشجعي بايع(( قال عيله السالم:
يسأل  الوخمس يسمعوا يطيعوا الصلوات ويصلوا  ،يعبدوا هللا وال يشركوا به شيئا

  اه)).له إيأحدهم فال يألوا احد يناوالبيعة يسقط سوط  فلقد كانوا بعد ،الناس شيئا

 باب كراهة المسألة )كتاب الزكاة،2/721، (صحيحه أخرجه مسلم في التخريج:
راهة كباب  )كتاب الزكاة،2/121سننه، (بلفظه. وأبو داود في  )108، رقم، (للناس

عة على ب البيبا )كتاب الصالة،1/229سننه، (). والنسائي في 1642، رقم، (المسألة
 باب،كتاب الجهاد) 2/957، (سننه). وبن ماجه في 460، رقم، (الصلوات الخمس

، معجمه). والطبري في 7/193، (مسندهفي  البزار). و2867، رقم، (البيعة
، كهباب كراهية السؤال والترغيب في تر) 4/330، (سننه ). والبيهقي في18/39(

  ).7874رقم، (

  ((وبايع عليه السالم، أعرابيا على االسالم)) .  

 ،ةكتاب االعتصام بالكتاب والسن)9/103(صحيحه،  في البخاري أخرجهالتخريج: 
ُسوَل ابِيا َباَيَع رَ أَنَّ أَْعرَ ( ) بلفظه7209، رقم، (باب ما ذكر النبي صلى هللا عليه وسلم

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ا ، ثُمَّ ْلِني بَْيعَِتي، َفأَبَىقِ َفَقاَل: أَ  ْعٌك،وَ هُ ِإلْسالَِم، َفأََصابَ َّ
َِّ ُسولُ َجاَءهُ َفقَاَل: أَِقْلنِي بَْيَعِتي، َفأَبَى، َفَخَرَج، َفقَاَل رَ  إِنََّما ((  َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى هللاُ  

 كتاب)2/600، (صحيحه لم فيومس)) ِطيبَُهااْلَمِدينَةُ َكاْلِكيِر تَْنِفي َخَبثََها. َويَْنَصُع 
 )6/203(،  سننه. والترمذي في )489رقم، ( ،باب المدينة تنفي شرارها ،الحج

 ،مدينةباب ما جاء في فضل ال ،أبواب المناقب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
م، ،رق استقالة البيعة، كتاب البيعة)7/151سننه، ( والنسائي في )3920( رقم،

)4185. (  

 ركواعلى أن ال يش(عليه السالم) بن صامت رضي هللا عنه وجماعته ((بايع عبادة 
يأتوا  حق والبال با شيئا وال يسرقوا وال يزنوا وال يقتلوا النفس التي حرم هللا  إال

من فال ثم ق ،ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم وال يعصوا رسول هللا في معروف
ن إ هللالى هللا ومن أصاب من ذالك شيئا فستره هللا فأمره إلى منكم فأجره ع يوف

 فارةومن أصاب من ذالك شيئا فأخذ به في الدنيا ك ،شاء عفى عنه وإن شاء عذبه
  )12()). فبايعه القوم على ذالك ،له وطهور

 باب مناقب ،كتاب مناقب األنصار)5/55، (صحيحهأخرجه البخاري في  التخريج:
ب با ) كتاب الحدود،3/1333صحيحه، (ومسلم في . ) بلفظه3892، رقم، (األنصار

دود، ) أبواب الح3/97( سننه،). والترمذي في 41، رقم، (الحدود كفارات ألهلها
 َشْيئًا َفعُوِقبَ  َوَمْن أََصابَ () بدون 1439، رقم، (باب ما جاء أن الحدود كفارة ألهلها

ْنيَا، َفُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ  ثواب من  )كتاب البيعة،7/141، (سننهوالنسائي في ) بِِه ِفي الدُّ
  ). 4178، رقم، (وفى بما بايع عليه

  ((وبايعته امرآة على حبه))

  لم أقف عليه.
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لعسر على السمع والطاعة في اوأصحابه مرة أخرى (عليه السالم) عبادة ((وبايع 
تروا  أن إال األمر أهله واوأن ال ننازع همواليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علي

ي ف واافال نخ واالحق أينما كان واقوليمن هللا برهان وعلى أن فيه  همكفًرا بواًحا عند
  )13. ())هللا لومة الئم

 باب: كيف يبايع، كتاب األحكام)9/77، (صحيحهأخرجه البخاري في التخريج: 
، ةكتاب اإلمار)3/1470صحيحه، ( في ) فذكره. ومسلم7199، (، رقماإلمام الناس

، كتاب البيعة)137سننه، ( في . والنسائي)42، رقم، (باب وجوب طاعة األمراء
 كتاب)2/957سننه، ( في . وبن ماجه)4149، (، رقمالبيعة على السمع والطاعة

  ).2866، رقم، (باب البيعة، الجهاد

ايعنك ات يبعلى ما في قوله إذا جاءك المؤمن(عليه السالم)  وكانت النساء تبايعنه((
  )14()). آلية، ولكن بالقول ال يصافح واحدة منهن...ا

ءكم باب إذا جا ،كتاب تفسير القرآن)6/150صحيحه، (أخرجه البخاري فيالتخريج: 
ِ َصلَّى هللاُ عَ () 4891، رقم  (المؤمنات مهاجرات َّ ُن اَن يَْمتَحِ كَ لََّم لَْيِه َوسَ أَنَّ َرُسوَل 
   ٱُّٱ لىا     َّ               ُّٱ  َِّ الُمْؤِمَناِت ِبَهِذِه اآليَِة بَِقْوِل َمْن َهاَجَر ِإَلْيِه ِمَن 

لََها  َناِت، َقالَ لُمْؤمِ اِط ِمَن َقاَلْت َعاِئَشةُ: فََمْن أََقرَّ ِبَهذَا الشَّرْ   ))15((  َّ        
ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: َّ َِّ الًَماكَ  ))قَْد َباَيْعتُكِ ((َرُسوُل  َد اْمَرأٍَة  َما َمسَّْت يَُدُه يَ ، َوالَ َو

, مسندهوأحمد في  ))ِلكِ ِك َعَلى ذَ اَيْعتُ بَ  َقدْ ((قَطُّ ِفي الُمَباَيعَِة، َما يَُباِيعُُهنَّ ِإالَّ بِقَْوِلِه:
ه، معجم في األعرابي). وبن 26326، رقم، (مسند الصديقة عائشة) 43/348(
، ليمن اسمه ع )4/271( معجمه،في  الطبراني). و178، رقم، (الباء باب) 1/114(

قم، ، رذكر بيعة النبي صلى هللا )2/582(، اإليمان في بن منده). و4173رقم، (
  .)50، رقم، (المجلس الحادي واألربعون )1/42(، أماليفي  بن بشرانو ).494(

م يه وسل علهللا صلى هللا: ((كنا إذا بايعنا رسول رضي هللا عنه، قال عبد هللا بن عمر
). عتم)فيما استطهللاِ صلى هللا عليه وسلم:  على السمع والطاعة، يقول لنا رسول

)16(   

باب: كيف يبايع  ،كتاب األحكام)9/77صحيحه، (أخرجه البخاري فيالتخريخ: 
باب  ،رأبواب السي) 3/202( ،سننه ) فذكره. والترمذي في7202، رقم (اإلمام الناس
لبيعة ا ،كتاب البيعة)7/152سننه، ( ). والنسائي في1593، رقم، (بيعة ما جاء في

ي ) وأحمد ف5/1430، (لموطأا ). ومالك في4187، رقم، (فيما يستطيع اإلنسان
م، ، رقمسند عبد هللا بن مسعود، مسند المكثرين من الصحابة) 10/362(مسنده، 

ن بن ععبد هللا بن دينار وما روى  )2/402، (مسنده) مثله. والطيالسي في 6243(
 بيان صفة بيعة )4/432، (مستخرجه ) مثله. وأبو عوانة في1992ر، رقم، (عم

  ) مثله.7218رقم، ( اإلمام، والسنة فيها،

بايعوني على أن ال تشركوا با شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا،  (( قال عليه السالم:
بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في وال تقتلوا أوالدكم  وال تأتوا ببهتان تفترونه 

معروف، فمن وفى منكم فأجره على هللا، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا 
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فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره هللا فهو إلى هللا، إن شاء عفا عنه 
  )17()). وإن شاء عاقبه

 باب مناقب ،األنصاركتاب مناقب )5/55، (صحيحهأخرجه البخاري في  التخريج:
ب با ) كتاب الحدود،3/1333صحيحه، () فذكره. ومسلم في 3892، رقم، (األنصار

دود، ) أبواب الح3/97( سننه،). والترمذي في 41، رقم، (الحدود كفارات ألهلها
 َشْيئًا َفعُوِقبَ  َوَمْن أََصابَ () بدون 1439، رقم، (باب ما جاء أن الحدود كفارة ألهلها

ْنيَا، َفُهَو َكفَّاَرةٌ لَهُ بِِه ِفي  ثواب من  )كتاب البيعة،7/141، (سننهوالنسائي في ) الدُّ
، باب في بيعة) 3/1564, (سننه). والدرمي في 4178، رقم (وفى بما بايع عليه

ي ). وأبوعوانة ف2497، رقم، (باب: في بيعة ،ومن كتاب السير ).2497رقم، (
  ).6342، رقم، (إذا ارتكبهابيان الكبائر التي ) 4/153، (مستخرجه

  :أبرزهاالنتائج عدد من توصلى الباحث الى 

. يمان واإلسالم اشتمل على أحاديث وعددها (ثمانية عشر) حديثاأن كتاب اإل - 1
وأنه اشتمل على األحاديث صحيحة وعددها, (ستة عشر) حديثا. واشتمل على 

  وحديثا لم اقف عليه. ضعيفة وعددها (واحد) حديثا.

  خصلة من خصال اإلسالم. -3

 ية ونسببد هللا بن فودي رحمه هللا بالدقة في النقل واألمانة العلمعتميز الشيخ  -2
  األقوال إلى قائليها اعترافًا بالفضل ألهل الفضل.

  التوصيات:

ة لدولوباألخص اتوصي الدراسة الجهات المسؤولة عن التعليم في الدول اإلسالمية 
اس الندا؛ لتساعد على عدم متقدمين في مناهجهم الدراسيةإدخال كتب الاإلفريقية ب

  سابقين.بين الطالب والعلماء الالقوية لربط العالقة و تراث علمائها في المنطقة
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  الهوامش:
د ن وبالد واسعة للسودان بجنوب الصعيالنوب بالضم جيل من السودا(نوبية)   -)1(

 .)252/6،(1،طحاشية السندي ،منها بالل الحبشي

  الشعبة: خصال،  أن اإليمان اليخرج من هذا عدد، ولكن  متفاوتة. -)2(

ؤمن يال  لمسلمين  خيرا  ليس بمؤمن.  قال بن بطال رحمه هللا: (من ال يحب ل -)3(
 اهرهأحدكم اإليمان التام، حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه، وقال أبو الزناد: ظ

خيه حب أليكون أفضل الناس، فإذا أ التساوى وحقيقته التفضيل، ألن اإلنسان يحب أن
من  مثله، فقد دخل هو فى جملة المفضولين، أال ترى أن اإلنسان يجب أن ينتصف

افه إنص حقه ومظلمته، فإذا كمل إيمانه وكانت ألخيه عنده مظلمة أو حق، بادر إلى
بن ال شرح صحيح البخاري  .)من نفسه، وآثر الحق، وإن كان عليه فيه بعض المشقة

 .)65/1، (بطال

ة لمراد بهذه المحبة المحباعلم أن االجوزي : (جمال الدين أبو الفرج قال  -)4( 
فسهم بأن الشرعية، فإنه يجب على المسلمين أن يقوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ه، وتركو قتالوأوالدهم. وليس المراد بهذا المحبة الطبيعية، فإنهم قد فروا عنه في ال
 ).3/231(، كشف المشكل من حديث الصحيحين.)حب النفسوكل ذلك إليثار 

 الف قول المرجئة.خيريد المسلم المستكمل ألُمور اإلسالم (قال المهلب: ( - )5(
لهذا وله، كوالمراد بهذا الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد واألذى 

ر ن هجموالمهاجر ( )قال الحسن البصرى: األبرار هم الذين ال يؤذون الذّر والنمل
البن  شرح صحيح البخارى )ناد: لما انقطعت الهجرة،قال أبو الز .- ما نهى هللا عنه 

  ). 62/1(,بطال

لرسول هللا، الصالة ا)  مؤمن هو الذي يتبع األوامر 18اآلية, ( سورة التوبة: -)6(
 في المساجد من أوامر الرسول، ال يقوم به إال مؤمن.

، ثم ه ال يفعلهإذا وقع في معصية مما ذكر أن( :محمد الغنيمان عبد هللا بنقال  -)7( 
هذا هره، و يطأقيم عليه الحد في الدنيا، فإن إقامة الحد عليه تكون كفارة له، وطهوراً 
ي: لنووقال ا كما قال النووي مخصوص بالشرك، فإنه ال كفارة له إال بالتوبة منه.

ن حق أ((فيه تحريم هذه المذكورات، وما في معناها، وفيه الداللة لمذهب أهل ال
 ل هوالمعاصي غير الكفر، وال يقطع لصاحبها بالنار، إذا مات ولم يتب منها، ب
ً للخوارج والمعتزلة ن ، فإبمشيئة هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، خالفا

وفيه  نار،المعتزلة يقولون: ال يكفر، ولكن يخلد في الالخوارج يكفرون بالمعاصي، و
   )267/2،(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريأن إقامة الحد تكفر)) 

كل  ه علىأجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييرقال بن عبد البر رحمه هللا: ( -)8(
 طالقانمن قدر عليه على حسب طاقته من قول وعمل على ما تقدم شرطنا ما لم يكن 

 م يأمنإن لفالدهماء وإراقة الدماء ولكن على المؤمن أن يغير بلسانه إن عجز عن يده 
طيع يست المكروه فعليه أن يغير كما قال بن مسعود بحسب المؤمن إذا رأى منكرا ال

  )17/5(، االستذكار )له تغييرا يعلم هللا به من قلبه أنه له كاره
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  النساء بأصوات هن، وكذالك أن صوت المراة ليس بعورة. جواز مبايعة -  )9(

 )١٢اآلية ( الممتحنة:سورة  - ) 0(

م له صلى هللا عليه وسلأما قو( بن عبد البر:قال  ألمته، من شفقته ورحمته -) 11(
ك فيما عن نفسه في بيعته لعبد المل -ضي هللا عنهمار - فيما استطعتم وقوله بن عمر 

 ( بقرة) الوذلك كله مقيد بقول هللا عز وجل  (ال يكلف هللا نفسا إال وسعها استطعت
  )543/8(االستذكار) 16 ، (وقوله تعالى (فاتقوا هللا ما استطعتم) التغابن )268

ه، ثم نه ال يفعلإذا وقع في معصية مما ذكر أ( :عبد هللا بن محمد الغنيمانقال  - )12(
هذا هره، و يطإقامة الحد عليه تكون كفارة له، وطهوراً  أقيم عليه الحد في الدنيا، فإن

ي: لنووقال ا كما قال النووي مخصوص بالشرك، فإنه ال كفارة له إال بالتوبة منه.
ن حق أ((فيه تحريم هذه المذكورات، وما في معناها، وفيه الداللة لمذهب أهل ال

هو  يتب منها، بلالمعاصي غير الكفر، وال يقطع لصاحبها بالنار، إذا مات ولم 
ً للخوارج والمعتزلة ن ، فإبمشيئة هللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، خالفا

وفيه  نار،الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يقولون: ال يكفر، ولكن يخلد في ال
  )267/2، (التوحيد من صحيح البخاري شرح كتابأن إقامة الحد تكفر)) 

 المصادر والمراجع

 أحمد  ) مسند اإلمام1421مد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، (أحمد بن مح
 الرسالة). (دم، مؤسسة ،1، طبن حنبل

 دي سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األز ،أبو داود
 .)المكتبة العصرية، صيدا، بيروت( ،1، طسنن أبي داود ، (دت)السِجستاني

  صبهانيبن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األأحمد بن عبد هللا ، أبو نعيم، 
مصر السعادة  بجوار  ، (1، طحلية األولياء وطبقات األصفياء )1409(

 ).محافظة
 أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي 

 ، (دمشق: دار المأمون للتراث،).2طمسند أبي يعلى،) 1410الموصلي، (
 ظلي م، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنابن أبي حات

 الهند: بحيدر آباد)  ( ،1ط الجرح والتعديل،) 1271الرازي، (
 ،ابن األعرابي، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري الصوفي ) 

 لجوزي) ، ( المملكة العربية السعودية: دار بن ا1طمعجم بن األعرابي، ) 1418
 جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،الجوزي ابن ،

 ، (بيروت: دار الكتب العلمية) 1، ط) الضعفاء والمتروكون1406(
 تم بو حاابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي أ

 الدارمي البستي، 
  له) ، (بيروت: مؤسسة الرسا2، طصحيح بن حبان) 1414 (

 مي ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السل
  ، ( بيروت: المكتب اإلسالمي،) 1، طصحيح بن خزيمةالنيسابوري، (دت) 
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 ) ،1410ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء البصري البغدادي (
 ، (بيروت: دار الكتب العلمية) 2طالطبقات الكبرى، 

 سنن  )، (دتماجه، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني وماجة اسم أبيه يزيد ابن
  إحياء الكتب العربية) ، (دار (دم،1طبن ماجه، 

 ري ابن معين، يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن الم
ز ، (مكة المكرمة، مرك1، طتاريخ بن معين رواية الدوريالبغدادي، (دت) 

 لعلمي وإحياء التراث اإلسالمي)البحث ا
  ،يب تقر )1986، (أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالنيابن حجر

 ).(سوريا، دارالراشد، 1ط، التهذيب
 ) ،بحر مسند البزار ال) 1988البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي

  ، ( المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم)1، طالزخار
 ) ،صحيح1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ( 

 ،   (دم، دار طوق النجاة)1،طالبخاري
 ةدائرة المعارف العثماني ،حيدر آباد دط، (، التاريخ الكبير، البخاري( 
 ) ،البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني 

 الكتب دار ، (دار الكتب العلمية،( بيروت:2،  طالسنن  البيهقي) 1424
 العلمية،).

 ى، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي أبو عيس
 ، ( بيروت: دار الغرب اإلسالمي). 1، طسنن الترمذي) 1998(

  ،1412(الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد( 
 توزيع ).، (المملكة العربية السعودية: دار المغني للنشر وال1ط ،سنن الدارمي

  ،سالمتاريخ اإل )2003، (محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبيالذهبي ،
 )دار الغرب اإلسالمي ، (دب،1ط

 بي أمسند  )1419، (الطيالسي البصرى ،سليمان بن داود بن الجارود أبو داود
 دارهجرة).، (مصر، 1، طداود الطيالسي

 ،معجم ال) 1395سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، ( الطبراني
 ، (القاهرة: مكتبة بن تيمية)2طالكبير، 

 ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ، (1، طمسند الشاميين )1405الطبراني.( 
 ،خالصة تذهيب تهذيب  )1416( علي بن صالح الدين الكوكباني الصنعاني

 حلب:  مكتب المطبوعات اإلسالمية )( ،5ط الكمال،
 نس تاريخ ابن يو )1412، (عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، أبو سعيد

  ).دار الكتب العلمية ،بيروت ، (1، طالمصري
  ،جليالثقات للع) 1984، (أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلى الكوفىالعجلي ،

 ، (دب،الدارالباز)1ط
  ( ،1، طموطأ مالك )1425عامر األصبحي المدني، (مالك بن أنس بن مالك بن 

 نهيان) آل سلطان بن زايد مؤسسة: ظبي أبو
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 ) ،وت: (بير، دطصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري
  دار إحياء التراث العربي) 

  الء  عهللامغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي أبو عبد
لعربية ، (المملكة ا1طإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال،  )1422ين، (الد

 السعودية، دار المحدث للنشر والتوزيع)
 لدارميتم، امحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبدَ، التميمي، أبو حا ،

 )لعثمانيةادائرة المعارف  ،حيدر آباد ( ،1ط،الثقات البن حبان) 1973، (البُستي
 ) ،1، طمسند الروياني) 1416محمد بن هارون الروياني ،أيمن علي أبو يماني ،

 (القاهرة: مؤسسة قرطبة،) 
 لمدينة ا( ،1ط ،تعظيم قدر الصالة )1406، (محمد بن نصر بن الحجاج الَمرَوِزي

  ).مكتبة الدار ،المنورة
  بناإليمان ال )1406، (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندَه العبدي 

 ).مؤسسة الرسالة، بيروت( ،1ط ،منده
 2ط ،سنن النسائي) 1986، ( أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ،

 )مكتب المطبوعات اإلسالمية(حلب: 
 ة مكتب، (دب، 1، طمسند الشاشي )1414، (الهيثم بن كليب الشاشي أبو سعيد

 ).العلوم والحكم
 1422، (زيد الحسني الشجري الجرجاني يحيى بن الحسين بن إسماعيل بن( 

 )دار الكتب العلمية ،بيروت ، (1، طترتيب األمالي الخميسية للشجري
  الهوامش:

 
                                                      

  )71 -70األية( سورة األحزاب: - )1(

 )4٤األية ( سورة النحل: - )2(

مشيخة  عمر بن علي بن عمر القزويني، أبو حفص، سراج الدين، - )3(
  ) 86/1،(1،طالقزويني

، افريقيعبد هللا دان فودي رائد األدب والعلوم في إ سعيد، عمر أحمد: - )4(
  ) 20(1ط

  )26/1،(3طمنهج النقد في علوم الحديث،) 5(

  )317/3،(1،طفتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي)6(

  )2701/1،(1ط الضعفاء إلبن جوزي، الجوزي، –) 7(
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 دور المدارس القرآنية والعربية في نشر علوم القرآن

  آدم محمد سراج
  قسم اللغات الحديثة، كلية التربية، بلليري والية غومبي

+2348066735091  

Mohammedadamu5856@gmail.comEmail: 

  ملخص البحث:
تهدف هذه المقالة الوجيزة إلى إلقاء ضوء على دور المدارس القرآنية 
والعربية في نشر علوم القرآن، ويتبع الباحث المنهج الوصفي االستقرائي 

ما يناقشه، وتحاول المقالة أن تجيب على التساؤالت، وذلك عن  في عرض
طريق النقاط اآلتية: مفهوم عنوان المقالة، تقوم هذه النقطة بإلقاء الضوء 
على مفهوم العنوان: وهي دور المدارس القرآنية والعربية في نشر علوم 

آن القرآن، وكيف تلعب المدارس القرآنية دوًرا مهًما في نشر علوم القر
قديما وحديثا. وسوف يتم إن شاء هللا بذكر الشواهد والنماذج في بعض ما 
نستنتجه من المعلومات المهمة حالية،هذا أسأل هللا عز وجل أن يعينني 

 ويوفقني إلى إتمام هذه المقالة، وأن يتقلبه مني إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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  مقدمة

 - َق الَِّذى َخلَ  بِّكَ  رَ ﴿اْقَرأْ ِباْسمِ  زيل:الحمد  رب العالمين القائل في محكم التن
نَسـَن َعلََّم اإلِ  - قَلَِم َم بِالْ الَِّذى َعلَّ  - بَُّك االٌّْكَرُم اْقَرأْ َورَ  - َخلََق اِإلنَسـَن ِمْن َعَلٍق 

 ﴾ْرَحُموَن عَلَُّكْم تُ لَ أَنِصتُواْ وَ لَهُ  واْ َما لَْم يَْعلَْم ﴾ ﴿َوإِذَا قُِرىَء اْلقُْرَءاُن فَاْستَِمعُ 

يركم خ)،والصالة والسالم على محمد النبي األمين القائل:" 203األعراف (
 دوامن تعلم القرآن وعلمه" ، وعلى آله وأصحابه الذي ورثوا علمه، وشه

م عدهأموره، وبلغوها لمن كان غائبا لحظتها، وعلى أتباعه ومن تحملها ب
  . وعلينا إلى يوم الدين

ثابة بم سقا فرعيا داخل نسق المدارس األسرية، وهيتعد المدرسة القرآنية ن
 ورادمؤسسة مركزية يتلقى فيه النشؤ دروسا في التالوة والحفظ وقد أدى 

ً في المجتمعات العربية المسلمة من خالل حفظت ً وحديثا لى عها هاما قديما
 سمات الشخصية اإلسالمية.

  مفهوم المدرسة القرآنية :

 ليميسمى سابقا بالكتّاب، وهو مكان التع المدرسة القرآنية أو ما كان
  تابة.الكواألساسي كان يقوم بجوار المسجد التعليم القرآن الكريم والقراءة 

والكتَّاب موضوع تعلم القراءة والكتابة وهو من المؤسسات التعليمبة الهامة 
التي وجدت في المجتمع اإلسالمي لتثقيف الصغار وتربيتهم التربوية 

يدة، ولقد اهتم الكتاب بتدريس القرآن الكريم والقراءة والكتابة اإلسالمية الج
والحساب والحفظ واإلمالء، كما يهتم المسجد بحلقات الدرس التي يعقدها 
العلماء للمتعلمين وغيرهم في الدراسات اإلسالمية المختصة، كا الدراسات 

والنحو القرآنية من تفسير وتجويد وعلوم الحديث والتوحيد والفقه وأصوله 
 1واألدب والبالغة والسيرة النبوية والتاريخ اإلسالمي.

ر التعريف اللغوى بالمدارس القرآنية :جاء في لسان العرب البن منظو
 المكتب والكتاب موضع تعلم الكتاب وهو تعلم القرآن الكريم .

  التعريف اإلصطالحي لكملة المدارس القرآنية :

" المختصة لحفظ القرآن والتي غالبا المقصود بالكتاب والكتاتيب "المدارس
ما تكون ملحقة بأحد المساجد، وهي عبارة عن قاعات صغيرة كثيرا ما 
تكتظ بأطفالهم أعمار متفاوتة يجلسون على األرض أمام معلمهم أوالشيخ أو 
الطالب ويقرءون القرآن بهدف حفظه إما من المصحف أولوحة خشبية، 
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سورة بأكملها أو عدة أيات من القرآن  وغالب ما يكتب لألطفال على اللوحة
الكريم، ثم يكرر  قراءها حتى يحفظها على ظهر قلبه، ثم يستظهر ما حفظه 
أمام شيخه الذي يأمره بالحفظ، وإذا وافق الشيخ على حفاظه ذهب الطفل، 
وهكذا حتى يتم الحفظـ، حيث تحدث منافسات بين األطفال في الحفظ 

 2هم وطرق فهمهم النفسية واالجتماعية.ويتفوتون في ذلك حسب إستعداد

  نشأة الكتاتيب أي "المدارس القرىنية" 

 ى هللالقد كان دور اإلقراء في البالد اإلسالمية على عهد الرسول صل
ن معليه وسلم متعددة كثيرة، الشك أنه تخرج من كل دار أعداد التحصى 

لرفيق ى اوسلم إلقراء القرآن الكريم،أما بعد انتقال الرسول صلى هللا عليه 
ناس ال األعلى قد زادت دور اإلقراء، وعند اكتمال نزول القرأن كثر إقبال

على تلقيه أضعاف مضاعفة، وكثرت الفتوحات شرقا وغربا، واتسعت 
األقطار اإلسالمية وزاد عدد األمة وكثرت دور األقراء بكثرة من 

  يرتادوبها.

ب الذي يحفظ فيه أما الكتاتيب وهي جمع كتاب والمراد بها المكت
القرآن الكريم فقد أنشأت في عصر مبكر وهي من أسبق أنواع المعاهد 

  3التعليمية وجودا في العالم اإلسالمي بعد المسجد.

وكانت بداية ظهور الكتاتيب في عهد عمر بن الخطاب، وقد أنشأ رضي هللا 
 عنه إلى جانب مسجده أو في بعض زاوياه، كتاتيب لألطفال يتعلمون فيها

كتاب هللا وهنا بدأ بعض التنظيم واإلشراف، وأنشأت األقسام الداخلية، وكان 
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أول من أصدر التعليمات بصرف التالميذ 
ظهريوم الخميس استعداد االستقبال يوم الجمعة والخلود إلى راحة، وقد 

المكان الرحيب انتشر هذا التقليد في ربوع العالم اإلسالمي وظلت الكتاتيب 
للقراء، حتى جاء عصر العباسي، فتنافست الدولة المستقلة في إنشائها بعد 

 4أن اتضح مشكل احتمااللمسجد للصالة والتدريس معا .
  أهمية مدارس القرآنية العربية عبر دراسة القرآن الكريم 

كانت كتاتيب القرآن الكريم في العصور اإلسالمية بمنزلة المدارس 
ة في عصرنا الحاضر، وكان لها أكبر األثر في الحفاظ على اللغة االبتدائيّ 

العربية وانتشارها بين جميع األعراق المسلمة؛ إذ كان التالميذ يتعلّمون فيها 
القراءة والكتابة العربية والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم، كما كان األطفال 

اسيّة، فيتعرفون على المسلمون يتلقّون في هذه الكتاتيب تعاليم الدين األس
أركان اإلسالم ومعنى اإليمان، ويتعلّمون كيفيّة الوضوء والصالة، إضافة 
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إلى ذلك كان األطفال يستمعون فيها لجملٍة من مغازي الرسول صلى هللا 
 5عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام.

  أهمية دور المدارس القرآنية :

ولقد أعطيت لهذه المدارس  للمدارس القرآنية دور في تربية النشء الصاعد
هذا الدور الرفيع ال ألنها تربي وتوسع مدارك األطفال وتفتح عيونهم على 

آفاق جديدة سيستفيدون منها في مستقبل أيامهم ولكن أيضا وعلى 
الخصوص تجعل منهم زيادة على كونهم متعلمين مواطنين صالحين 

 6.يعرفون حق هللا ويحترمون حقوق الناس

 صلى هللا عليه وسلم هذا القول العظيم الذي يجب أن يغرس قال رسول هللا
مبكرا في نفوس أطفالنا وهم يتلقون الدروس األولى في المدارس القرآنية 

ُ أَن بمناسبة تبيينه لألمة مراد هللا من كالمه حين قال:  َّ ﴿فِى بُيُوٍت أَِذَن 
ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم  - َها بِاْلغُدُّوِ َواالٌَّصاِل تُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِي

َكـوِة َيَخـفُوَن َيْوماً تَتَقَلَُّب  َلوةِ َوإِيتَآِء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ َّ تَِجـَرةٌ َوالَ بَْيٌع َعن ِذْكِر 
ُ أَْحَسَن َما َعِملُواْ وَ  - فِيِه اْلقُلُوُب َواالٌّْبَصـُر  َّ ُ ِليَْجِزيَُهُم  َّ ن َفْضِلِه َو َيِزيدَُهم ّمِ

 يَْرُزُق َمن يََشآُء بِغَْيِر ِحَساٍب ﴾ النور (38)،7
  أهداف المدارس القرآنية :

 يهاالتخلو أي مؤسسة تعليمية من تسطير بعض األهداف المراد الوصول إل
ية رآنإلنجاز غايتها والتي تسعى إلى تحقيقها، ومن ذلك نجد المدارس الق

م تعليبمؤسسات التعليمية لها العديد من األهداف خاصة ما يتعلق وهي ككل 
  القرآن الكريم وعلومه والحفاظ عليه، ومن بين هذه األهداف :

  هالهتمام بكتاب هللا سبحانه وتعالى في تالوته  وتفسيره  وتطبيقاتا - 

  ية الجيل رعاية إسالميةاستقامة النشء ورعا - 

لتعرف على معاني المفرادات الواردة في اكتساب المتعلم ثروة لغوية با - 
  8القرآن الكريم.

هللا  ن يتقن المتعلم كيفية القراءة الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلىأ - 
 عليه وسلم

تمكين المتعلم على الدفاع عن اإلسالم بالحجة والبرهان والدعوة إليه على  - 
  9بصيرة والحكمة والموعظة الحسنة.

  الكريم في المدارس القرآنية وطرقه: أساليب تدريس  القرآن
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تعتمد المدارس القرآنية على تدريس القرآن الكريم بالتجويد، فهو الذي يعني 
بدراسة مخارج الحروف وصفاتها، ومن ينشأ لها من أحكام عند ترتيبها في 
الكالم المنطقي، فهناك كلمات أخرى تستخدم في عصر النبي صلى هللا عليه 

عنى كلمة التجويد مثل : ترتيل وتحسين وهي تستخدم وسلم،وأصحابه في م
في وصف القراءة حين تكون مستوفية كصفات النطق العربي الفصيح، 

  10)،4وذلك في قوله تعالى :ورتل القرآن ترتيال. المزمل (

  طرق تدريس القرآن الكريم:

  تعتمد المدارس القرآنية في تدريس القرآن الكريم على طريقين :

  ة واألخرى فرعية :إحداهما جماعي

 اعية : وهي أن يقوم المدرس بتحديد مقدار معين لجميعالطريقة الجم- أ
على  مينالمتعلمين، ثم يقوم بتالوته عليهم أوال ثم تالوته من قبل المتعل

ل قب المعلم كل على حده ثانيا، ثم يكلفون بحفظه، ليتم التسميع لهم من
  المدرس فيما بعده.

  من إيجابيتها :

  ة حفظ الطلبة للمقطع نظرا لتكراره عليهم بعدهمسهول - 

شذ همم بطىء  الحفظ والمهملين ودفعهم إلى مسايرة زمالئهم والسير  - 
يؤثر هذه الطريقة بغياب الطالب؛ - 11على منوالهم في الحفظ والمراجعة.

ألنه إما أن تتأخر الحلقة ليدركها من غاب، وإما أن ينتقل الطالب الغائب 
ع السابق واعادة حفظه الحقا، مما يجعل المقاطع التي لم إلى حفظه للمقط

  12يحفظها تتراكم عليه إن لم يكن ذاهمة عالية.

مين الطريقة الفردية : وهي أن يقوم المدرس بفتح المجال أمام المتعل –ب 
ه ناتللتنافس واالنطالق في التالوة القرآن الكريم وحفظه، كل حسب إمكا

اف بذله من وقت وجهد لتحقيق ذلك تحت إشرالتي وهبه هللا إياها،وما ي
  المدرس ومتابعته.

مراعات فروق الفردية بين المتعلمين وإفساح المجال أمام ذو القدرات  - 
  13الجيدة للتقدم.

وتعد المدرسة القرآنية من أهم المؤسسة التعليمية. ومن أهم الركائز  
ى القرآن الكريم واألهداف التي ترمي إليها المدرسة القرآنية هو الحفاظ عل

  14ومنه المحافظة على اللغة العربية.

  مساحة الكتاتيب القرآنية: 
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 تختلف هذه المساحة من كتاب إلى آخر و غالبا ما يشتمل الكتاب على أربعة
ة و لصاللحجرات، واحدة لتعليم الصبيان والثانية سكن للطلبة اآلخرين، و الثالثة 

، و زد على ذلك أن هناك مرافق للوضوءالرابعة للمؤونة و األدوات الضرورية، 
تاب كنها مالوقود و الطبخ و غيرها و مثل هذه الكتاتيب توجد بكثرة بنواحي ندرومة 

ن ألزائر لمكن أوالد العباس، الحوانات، مسيردة،... و التي ال زالت قائمة لحد اآلن، ي
  يشاهدها عن كثب.

أو ملحقا بأحد المساجد، و كان ويوجد الكتاب على العموم ضمن أحد المنازل بالحي، 
يبني الكتاب شخص احتسابا لمرضاة هللا، أو قد يكتريه معلم عن صاحبه ليعلم فيه 
بأجرة يتقاضاها من أولياء التالميذ، و فيما يخص تجهيز الكتاب، فعادة ما يجلس 
التلميذ على حصائر مصنوعة من الديس، أو على مقاعد خشبية هي عبارة عن 

ب المتصل والمستطيلة الشكل والتي ال تكاد ترتفع إلى بسنتمترات لوحات من الخش
  15على سطح األرض.

  طرق مناهج التعليم  دراسة القرآن: 

كانت طريقة تعليم القرآن يبدأ الطفل حفظ الحروف الهجائية سماعا، 
ثم يشرع في سورتها ويشكل كتابتها، فإن أحكم الطفل الحفظ المرتب 

يشرع في حفظ قصارالسور فيملي عليه اآلية من وأدرك شكلها وصورتها، 
السور التي يستطيع ختمها، إبتداًء من سورة الفاتحة ثم الناس والفلق 

  16وهكذا.

ه والطفل في كل مرة يردد ماسمعه واليكتب ما سمع حتى يتحقق من معلم
ا من نطقه على وجه الصحيح، والشأن أن يكون لكل صبي لوح يكتب فيه م

ه، ثم علميفرغ التلميذ من كتابة القدر الذي أذن له فيه م يريد حفظه، وحين
 كونيسلم اللوح ليراجع هيئة الحروف ويتأكد من سالمة كتابتها وغالب ي

  قبل. معهسالتصحيح متبوعا بقراءة جماعية من قبل المعلم ليتذكر التلميذ ما 

فإن أفرغ التالميذ من كتابة اللوح وتصحيحه يأخذ له مكان مع أقرابه 
يراجع فيه المكتوب عدة مرت حتى يحفظه ويكون العرض على المعلم بعد ل

  17صالة العصر غالبا.

فإذا ختم القرآن الكريم حفظا وكتابة يرجع مرة أخرى إلى حفظه وكتابته 
  18وهو ما يسمى "بالسلكة".

  كيفية مدى المدارس القرآنية في برنامجاليونسكو لمكافحة األمية:ٍ 

للمدارس القرآنية  (Silva and McNevin) في دراسة سيلفا وماكنفي
ضمن برنامج اليونسكو لمكافحة األمية، كونها أحد أهم الحلول للحد من 
استشراء األمية في العالم، واإلسالمي منه خاصة بعد أن سعى االستعمار 
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وحلفاؤه إلى تقويض وإضعاف بنيتها؛ قدما دراسة ميدانية حول دور 
مجتمعات المحلية في مكافحة األمية المدارس القرآنية التابعة لل

وخصائصها. فمنذ القرن السابع الميالدي حتى بداية عصر االستعمار في 
السودان والمدارس القرآنية تقوم بالدور األمثل في تعليم الناس بالمعارف 
األساسية وتدريبهم للقيام بأعبائهم في مجتمعاتهم المسلمة. ولقد كان تعلم 

ساسي لهذه المدارس. وقد جلب االستعمار معه نظامه القرآن هو المنهج األ
التعليمي الذي كان يهتم بجوانب مختلفة من التعليم، ولو أن التعليم اإلسالمي 
لم يخل في تاريخه من مواد مثل الرياضيات والعلوم وغيرها، ولكن 
االستعمار استولى على العالم اإلسالمي في عصر انحطاطه الثقافي 

ً لتدبر الكون والحياة والسياسي واالقتص ادي، وذلك أن اإلسالم يدعو دائما
والنفس البشرية وغيرها. بل لقد حوى القرآن حقائق علمية يعتبرها علماء 
ً أن  العصر الحديث معجزات علمية ال يمكن لعالم قبل أربعة عشر قرنا
يصفها بتلك الدقة المتناهية، وقد استمرت المدارس القرآنية بحسب قول 

اكنفين خالل فترة االستعمار، وذلك ألن البريطانيين لم يأبهوا لتعليم سيلفا وم
السكان األصليين واستيعابهم في مدارسهم ذات النظام المختلف، كما أن 
كراهة االستعمار ومؤسساته قد جعلت السكان األصليين يفضلون المدارس 

ي القرآنية، وقد كان لتلك المدارس البسيطة في مناهجها المتواضعة ف
إمكاناتها الدور الكبير في انتشار التعليم لقطاعات كبيرة. وكان من 

 :19خصائص المدارس القرآنية بحسب دراسة سيلفا وماكنفين

  دور حركة تحفيظ القرآن في نشر اللغة العربية

ارتبطت حركية التعليم بالجزائر منذ عهد قديم بتعليمية اللغة العربية 
خاصة تشرف عليها السلطة الحاكمة و حفظ القرآن الكريم في مؤسسات 

أحيانا و يتولى تسييرها وتموينها أحيانا خواص من أهل الخير و الصالح، 
 و تنسب أحيانا أخرى إلى الزوايا و رجال الدين.

 فيةوقد مثلت هذه المؤسسات بمنظمات وبرامجها البيداغوجية والمعر
  تراثا علميا ما يزال جزء كبير منه في طي النسيان.

حقال خصبا لدراسة  - في منظورنا –وتشكل هذه الظاهرة التعليمية 
تعليمية للغة العربية وطرق التدريس في الجزائر العميقة في التاريخ، 

القائمة أصال على التلقين و الحفظ مسلكا ومنهجيا (بيداغوجيا)، نتناوله من 
و زاوية بحثية معاصرة، معتمدين في ذلك على بعض المقوالت التربوية 
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النفسية المستمدة من الدراسات النظرية والتطبيقية، و التي تفسر فعل 
أهميته في تكوين ملكة الحفظ لدى الطفل، و الحفاظ - التدريس الكالسيكي و 

  20على نقل وتواتر النص القرآني من التـــلف والتحوير.

م خط خاص به يجب أن يكتب حسبما صرح بهعلماء فن للقرآن الكري- و 
عد ل التوحيد و القراء، إذ وضعوا لذلك قواعد مضبوطة كقواالرسم ورجا

  ط.يرها قتغياللغة و أحكام ثابتة كأحكام الفقه،فال يتخاطاها أحد، وال يسمح ب

فما هي إذن األمكنة التي استخدمت لتعليم هذه القواعد و األحكام، 
وعملت على نقله من جيل إلى آخر؟ ما هي المؤسسات التي حافظت على 
 وجوده و استمراريته؟.21

  المؤسسات التربوية القديمة للمدرسة القرآنية

ات ابطشملت المؤسسات التربوية القديمة كال من الكتاتيب و المساجد والر
تى والمكتبات العمومية والخاصة، وقصور األمراء، و دور العلماء، و ح

ة حاب: و كان هؤالء الص الدكاكين... الخ.يقول ابن خلدون في هذا الموضوع
  ة.لسنو التابعون هم أول المعلمين في القيروان الذين نشروا القرآن و ا

ومبادئ اللغة العربية بين أبناء البربر، و بذلك تم إسالم البربر، و 
  22أصبحت لغتهم العربية.

  المساجد:

فيظهم تح والمسجد هو مكان للعبادة و مدرسة لتعليم الناس القرآن و الكتابة 
 ركزة مفتوحة تعقد فيها حلقات المستويات، فهي مكتاب هللا، و هو جامع

  إعالمي لإلسالم، و ملجأ لمن ال ملجأ له.

  الزوايا

هد لقد ظهرت المؤسسة نتيجة التخلف و الجهل، و انتشار ظاهرة الز
ي عن الدنيا، و اإلنشغال باآلخرة، و ظهرت الزوايا على نطاق واسع ف

ن مزاوية بيت أو مجموعة المدن و القرى و خاصة في العهد التركي، وال
  .بيوت بناها بعض الفضالء إليواء الضيوف، و قراءة القرآن، وذكر هللا
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وأهم أعمال الزوايا التربية و التعليم، زيادة عن أعمالها الثقافية فإنها 
كانت مركزا للغرباء و الفقراء، و مالجئ للمجاهدين و الفدائيين أيام الثورة 

  23التحريرية الكبرى ضد فرنسا.

 مشاكل تعليم المدارس القرآني في شمال نيجيري عبر اليونيسف:
 إعداد باتريك موسير

هذه لدي ال يتلقى ماليين األطفال في شمال نيجيريا التعليم الرسمي. وللتص
ثل مالمسألة تعمل اليونيسف على مساعدة المدارس القرآنية التقليدية، 

اسية مثل اللغة مدرسة مايونجوا شوايبو، على دمج المواضيع األس
 اإلنجليزية والرياضيات إلى مناهجها:

ألطفال في أولى سنوات ايجلس عشرات  -  15/1/2015نينجي، نيجيريا، 
 المراهقة تحت شجرة لبخ وارقة الظالل على ُحُصر منسوجة وهم يغنون

 .ويصفقون
يتمايل معلمهم على أنغام األغنية فيما يرددون الكلمات التي تعلموها اليوم 

  24حصة اللغة اإلنجليزية.في 
، ريامايونجوا شوايبو يعلم في مدرسة متكاملة للقرآن في شمال شرق نيجي

أت وبحسب السيد شوايبوا ارتفعت معدالت اللتحاق بشكل كبير منذ أن بد
ماعية جتالمدرسة القرآنية بتدريس اللغة اإلنجليزية، والحساب، والعلوم اال

  فتات. 73م طالبا بما فيه 186ليصل إلى   –
وعلى بعد بضعة أمتار، يقوم أطفال صغار بتالوة األحرف الهجائية بأعلى 
صوتهم. أما أصغرهم، والذي ال يتجاوز السنتين من العمر، فينام متكورا 

 25على األرض.
سنة، بشغف عن أهمية التعليم،حيث يقول:  45يتحدث السيد شوايبو، 

اءة لقراكن الناس يعرفون "التعليم الغربي آخذ باالنتشار، في السابق لم ي
فون يعروالكتابة، ولكن اليوم، وحتى في السوق تجد أنهم يعرفون القراءة و

م فيها كان السيد شوايبو يدير مدرسة قرآنية تقليدية، يعل."الكتابة أيضا
طالب ، بدأ ال2010األطفال حفظ وتالوة القرآن الكريم. ولكن، ومنذ سنة 

 الحساب، والعلوم واالجتماعيات فيأيضا بتعلم اللغة اإلنجليزية، و
 .المدرسة

فية لريافانتشار المدارس القرآنية في شمال نيجيريا، وخاصة في المجتمعات 
ظا ل حوالفقيرة، يجعلها حليفا محتمال في جهود توسيع قدرة األطفال األق

 .على الوصول للتعليم األساسي
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رس القرآن ولذا تدعم اليونيسف الحكومة في إضافة مناهج أخرى لمدا
 .التقليدي

يعد السيد شوابيو من أكثر الداعمين لهذه الخطوة، حيث أن أعداد 
الطالب الملتحقين بهذه المدارس تضاعف أربع مرات تقريبا منذ أن بدأت 
مدرسته بتدريس المواد األساسية، إضافة للقرآن الكريم. ولديه اليوم في 

 .26طالب. 186المدرسة 
في اجتذاب الفتيات للمدرسة، خاصة في  نجح دمج المدارس القرآنية

 .27المجتمعات المسلمة التي ال تتقبل التعليم الغربي بشكل كامل.
تو أن اناشاواناتو مع الطالب آلخرين في مدرسة القرآن التكاملية، تأمل شاو

  تصبح الطبيبة لتتمكن من مساندة األخريات.

للمدرسة. حيث تكون ، سنة تقول أنها تحب الذهاب 13شاوانتو إدريس، 
على منزلة أسرتها المبني بالطين والعريش، والواقع خلفمدرسة السيد 
شوايبو الموجودة في الهواء الطلق : "الوقت الذي أمضيته في المدرسة هو 

 ."المفضل لدي
بدأت شاواناتو الذهاب للمدرسة قبل ثالث سنوات فقط، وقبل ذلك كانت 

زيادة دخل أسرتها المحدود. فال يزال  تقوم ببيع ثمار المانجا لتساعد في
 28الفقر هو العائق األساسي الذي يحول دون تعميم التعليم في نيجيريا.

ت جا كانمانيقول والد شاوانتو أن األيام التي كانت ابنته تقوم فيها ببيع ال
 ""مضيعة للوقت

حيث يقول محمد إدريس: "لم يكن لدي معلومات جيدة وقتها عن كيفية 
نه و أهمدرسة لحياة المرء". ويقول أن ما أقنعه بأهمية المدرسة تحسين ال

 ."م"رأى أن األطفال اآلخرين الذين يذهبون للمدرسة يقومون بدعم أسره
قون طفال ال يزالون في سن المدرسة سيلح 23ويقول السيد إدريس، ولديه 

 .بشاواناتو ويدرسون مثلها
فهي تفتقر  - تفتقر لكل شيء تقريباومدارس َكتِْلَك التي يديرها السيد شوايبو 

ن للمراحيض، والمعلمين المدربين، والجدران، والسقوف التي تمكنها م
  إبقاء أبوابها مفتوحة خالل موسم المطر.

يعمل السيد شوايبو على حشد الدعم الالزم لمدرسته بشكل ملح. ولكن 
يبدو أن في الوقت الحالي، يقول إنه يقوم بكل ما بوسعه ليعلم األطفال. و

الطالب يستمتعون بتعلم اللغة اإلنجليزية فيما يقرأون بصوت واحد ما ُكتِب 
  29على لوح الطباشير: "زينب نائمة وتحلم، تحلم أن تصبح ملكة نيجيريا.

 الخاتمة:
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عليم لتّ بعد هذه الجولة الممتعة في محّطات متفّرقة من دور المدارس ا
حث القرآن، سرعان بدأ الباالقرآني في العالم اإلسالمي في نشر علوم 

ية كيفبالمعالج على مفهوم مدارس القرآني وتعريفاتها لغويا واصطالحيا و
آني لقرنشأة المدارس القرآنية، وأهميتها وأهدافها، وطرق أساليب تدريس ا

لى عومناهجها ودور حركة حفظ القرآن الكريم لدى أبناء المسلمين عامة 
 ي.مختلف البلدان في العالم اإلسالم
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 بقة)المؤسسة التربوية القديمة للمدرسة القرآنية للتونس / (دراسة سا – 2
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  2016المدرسي بجامعة عبد الحميد باديس، جمهورية الجزائر سنة 
التفكير لدى الطفل، نايفة قطمي، من جامعة القدس وتطور اللغة  - 5

 صر،مالمفتوحا، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات القاهرة، 
  179م، ص: 2007(دط)، سنة 

لعصر الحديث مجلة رسالة المسعد لقرءة واألقراء في اكمال قدة، ا - 6
، 2015أكتوبر  - سبتمبر 5تصدر عن الشئون الدينية واألوقاف، العدد، 

  7ص، 
 غردابة القرآنية في دعم تعليم العربية وتنميتها في الجائر دور المدارس - 7
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ة تحليلية من منظور السياسة الشرعية)(دراس اإلعالم وأثره في الرأي العام  

 د. آدم عبد هللا محمد إعداد:
  المحاضر في قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة والية يوبي، نيجيريا

adamnguru@gmail.comEmail:  

  الملخص:

لإلعالم أهمية بالغة في التأثير على الرأي العام بصفة عامة بغض النظر 
ما يحيط به،  ألن اإلنسان يتأثر ويؤثر في كل وذلك؛عن الفئة المستهدفة، 

ن للقارئ الكريم كيفية هذا التأثير على الرأي العام، يبيّ فجاء هذا البحث ل
من  عه وال بد لهمقدمة اشتملت بيان مدنية اإلنسان بطب من فتكون البحث

ذلك تعريف  ثره عن طريق هذا االختالط، ثم تالاالجتماع مع بني جنسه وتأ
اإلعالم وأن مفهوم اإلعالم أكثر شموال مما رسخ في أذهان كثير من الناس 
من أنه هو ما نراه ونسمعه من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري كاإلذاعة 

اتسع حتى شمل  –اليوم  –مي والتلفزيون والصحف؛ فإنه في المفهوم العل
كل أسلوب من أساليب جمع ونقل المعلومات واألفكار طالما أحدث ذلك 

 بأنهتفاعال ومشاركة من طرف آخر مستقبل، ثم عرف الباحث الرأي العام 
اصطالح يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي يدين بها الناس المنتمون 

مسائل ذات األهمية التي تؤثر في إلى الجماعة االجتماعية نفسها إزاء ال
ظاهرة الرأي العام أن مصالحهم العامة والخاصة وذلك بعد مناقشتها، و

 .إليها منذ القدم في مثل كتابات أفالطون وأرسطو التطرقظاهرة قديمة تم 
وبين الباحث كذلك أهمية الرأي العام في سياسة الناس وتسيير عجلة الحكم 

كمة، وذلك عن طريق معرفة آرائهم وضبط الرعايا على بصيرة وح
ومشاركتهم بها، ومن ثم إقناع جمهور الرأي العام وإرضاؤهم باإلجابات 

، ثم بين كيفية تأثير اإلعالم على الرأي الواضحة الصحيحة التي تتعلق بها
 قناةشكل ت يمونه لعرض سياستهم ومشاريعهم؛ فهالساسة يستخدالعام وأن 

اتصال بين الحكومة والرأي العام؛ فهو بذلك يدفع المواطن المسلم من حيث 
ال يدري إلى تكوين رأي عام يصب في األهداف التي تطمح  الحكومة في 
تنفيذها؛ ولذلك تسعى كثير من النظم السياسية إلى السيطرة على الوسائل 

، البحث، ثم ختم البحث ذكر جملة من أهم نتائج بشكل أو بآخر اإلعالم
والتي منها تأثير اإلعالم على الرأي العام حيث إن الساسة وصناع القرار 
يستخدمونها لعرض سياساتهم ومشاريعهم فهي تشكل قناة اتصال بين 

 التوصيات وفهرس المصادر والمراجع.جاءت  ثم الحكومة والرأي العام.
Abstract 
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Communication is a very important tool to influence public opinion; 
because humans are social by nature, they influence and be influenced by 
their environs. Therefore, this research attempts to explain the ways how 
communication make this impact on public opinion in the light of Islamic 
politics. The research consists of an introduction in which the social 
nature of human beings were explained, moreover; the researcher 
discussed the wider concept of communication which is not limited to the 
classic public media, such as radios, televisions and newspapers but its 
technical concept includes any means of conveying messages and ideas as 
long as it makes responses from recipients. The concept of public opinion 
and its importance were categorically discussed. However, the several 
ways how communication being used to influence public opinion were 
also thoroughly explored. A descriptive and analytical methods were 
applied to come out with the findings show that: politicians and decision 
makers use media to advocate and advertise their missions and policies, 
so that communication has become a means that links between the public 
and politicians, government and decision makers in any given 
community.  
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  :المقدمة

ين، لمرسلالحمد  رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء وإمام ا
ومن تبعهم  الغر الميامين، والتابعين لهم،، وصحابته الطيبيننبيينا محمد وعلى آله 

  بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

ن ععزال فال يستطيع أن يعيش من ، مسلما كان أو غيره،فإن اإلنسان مدني بطبعه
مع لمجتابني جنسه فهو اجتماعي من أصل خلقته، واجتماعيته هذه تلزمه التفاعل مع 

 عه منعليه االتصال، والبد لالتصال أيا كان نو يفرضالذي يعيش فيه، والتفاعل 
نسان هذا االتصال عن طريق هذه الوسائل ينتج نظرة اإلخالل توفر وسائله، ومن 

  عات البشرية.ع ويسود التجمتم، ومن خالله يتولد رأي يعم المجلألمور

ثيرة كلقد خضعت دراسة الرأي العام، وكيفية تكونه وتأثره بمحيطه، لتطورات 
 ايدتإلى العصر الحاضر، عصر التقنية الراقية والتفجر المعرفي، حيث تز وصوال

 يادينم، وذلك للتقدم التقني في كبيرأهمية الرأي العام ونفوذه وفاعليته بشكل 
  ، وتبادل المعلومات ومعالجتها.األخباراالتصال واالعالم ونفل 

ل ليشم ل اإلعالماتسع حقظهرت في هذه اآلونة األخيرة مع التقدم التكنولوجي و
، والعالم واتس آبها من تويتر، و عبشتى أنوا اإلعالم عن طريق االنترنيت

 ي كلف أثر كبير في الرأي العام لهاالفتراضي األزرق الفيس بوك وغيرها، فكان 
ى عل الماإلعلمعرفة كيفية تأثير  الوجيزةالدراسة  بهذه قام الباحث. فلذلك مجتمع

 ا يهذبليتم استخدامه استخداما إيجابيسياسة الشرعية؛ من منظور الالرأي العام 
في  إلى النظرة الصحيحة الصائبة لألمور ووضعها الرعايا الرأي العام، ويدفع

  نصابها.

  تعريف اإلعالم.

سائل لقد رسخ في أذهان الكثيرين أن اإلعالم هو ما نراه ونسمعه من خالل و
ال  ين ترد كلمة اإلعالم. وححفاإلعالم الجماهيري كاإلذاعة والتلفزيون والص

م عالينصرف ذهن المستمع إال إلى المؤسسات اإلعالمية التي تشرف على وسائل اإل
  الجماهيري.

لإلعالم اتسع حتى شمل كل أسلوب من أساليب  –اليوم  –إال أن المفهوم العلمي 
ر جمع ونقل المعلومات واألفكار طالما أحدث ذلك تفاعال ومشاركة من طرف آخ

  تقبل.مس

 ولذلك عرف اإلعالم بأنه "كل تعبير لمصدر استخدم رمزا ووسيلة، وأحدث
  مشاركة لدي طرف مستقبل".

وعرف اإلعالم أيضا بأنه "مجموعة الوسائل أو األدوات التي تضمن في مجتمع 
ما االتصال بين الناس". وقيل: "هو التعبير الموضوع لعقلية الجماهير ولروحها 

في الوقت نفسه". وقال آخرون: "هو نشر الحقائق واالخبار وميولها واتجاهاتها 
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واألفكار واآلراء بوسائل اإلعالم المختلفة، بهدف التفاهم واالقناع وكسب التأييد، أو 
  لغرض معاونتهم ودفعهم إلى تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة ما أو مسألة عامة".

 Communicationة كلمة (واإلعالم بمفهومه الحديث يقابل في اللغة اإلنجليزي
تبادل  –رسالة شفوية أو خطية  -) ويترجم المورد الكلمة بأنها تعني معلومات مبلغة  

األفكار واآلراء والمعلومات عن طريق الكالم أو الكتابة أو اإلشارة. كما أنها تعني 
  1 وسائل االتصال.

  تعريف الرأي العام

  تعريف الرأي العام لغة:

؛ امين هما كلمة الرأي وكلمة العالعام لغة مركب من كلمتإن مصطلح الرأي 
  الرأي لغة فتأتي لمعان عدة منها:ف

ى رأي: الرأي: رأي القلب، ويجمع على اآلراء، تقول: ما أضل آراءهم، عل
ه إلي التعجب و(راءهم) أيضا. وفالن يتراءى برأي فالن إذا كان يرى رأيه ويميل

لى تعدى إتتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تورأى: الرؤية بالعين  ويقتدي به.
  مفعولين. يقال: رأى زيدا عالما. ورأى رأيا ورؤية وراءة، مثل راعة.

ي ن رأمورأيت بعيني رؤية. ورأيته رأي العين، أي: حيث يقع البصر عليه. وتقول  
 القلب: ارتأيت، قال:

 ا .. سيجلو العمى عنك تبيانهأال أيها المرتئي في األمور .

ني ؤيا أنعسى أرى يقظان ما أريت ... في النوم ر :وتقول: رأيت رؤيا حسنة، قال
 سقيت

  وال تجمع الرؤيا.

أْي. َورجل حسن الرواء أَي حسن المنظر.  والروية: َما أجلته فِي صدرك من الرَّ
  2َوُرِوَي من الَماء يْروى ريا. وسقيته ريا وريا.

لمواضع عم الشيء بالناس يعم عما فهو عام إذا بلغ امن : وكلمة العام معناها
وَم. القَ  عمي : خيرأَي أوله بكسرشمل الجماعة. يقال: عمهم بالعطية. وِمعَّم وكلها، 

. الناس اعة من. والعم: جميجمعهم، أْي بمعروفه الناس : يعمَوقَاَل كُراع: رجل ِمعَمٌّ 
  والعامة: خالف الخاصة.

عمم مثل سرير وسرر، ورغيف ورغف. ويقال:  وشئ عميم، أي تام، والجمع
والتعويم: وضع  استوى فالن على عممه، يريدون به تمام جسمه وشبابه وماله.

 الحصد قبضة قبضة، فإذا اجتمع فهي عامة، والجمع عام. والعامة: كور العمامة.
  3عامي أي يابس أتى عليه عام.م: السنة. يقال: سنون عوم. ونبت والعا

  العام اصطالحا:تعريف الرأي 
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. فقد علمي إن ظاهرة الرأي العام تم التطرق إليها منذ القدم، وإن لم تدرس بشكل
 لرأيشكلت بوادر كتابات كل من أفالطون وأرسطو بداية متواضعة لدراسة ظاهرة ا

  .لعامالعام؛ غير إننا ال نجد تعريفا علميا دقيقا لدى هؤالء القدامى للرأي ا

سب حعرفه ي ، كلدقيقا في تعريف الرأي العام تعريفا علميااختلف الباحثون لذلك 
  تخصصه هو. فهمه لطبيعة الرأي العام و

عالمي االجتماع  )Doob(ودوب  )Brice(فعرفه جميس برايسالتعريف األول: 
ن بها يدي األمريكيين بقولهما: "إنه اصطالح يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي

الحهم ي مصفاعة االجتماعية نفسها ازاء المسائل التي تؤثر الناس المنتمون إلى الجم
  العامة والخاصة".

بورت أما أستاذ علم النفس السياسي واالجتماعي، فلويت الالتعريف الثاني: 
)Floyet Allport (االفراد عرفه بقوله: "تطلق كلمة الرأي العام على موقف عدد منقد ف 

 اسعةوه، عن اقتراح محدد تكون له أهمية يعبرون فيه، أو يطلب منهم التعبير في
أو  لمباشرمل اسواء من ناحية: العدد أو القوة أو الدوام مما يؤدي إلى التأثير في الع

  غير المباشر الذي يحقق بدوره الهدف المنشود"

بأنه  )young(عرفه المتخصص في علم السياسة جميس ن. يونج التعريف الثالث: 
 ذات وعي ذاتي على موضوع ذي أهمية بعد مناقشة " الحكم االجتماعي لجماعة

  عامة ومقبولة"

هذا ما عرفه به هؤالء العلماء من الغرب، كل حسب نظره الخاص ومفهوم 
م ا، هية تخصصه. وكذلك الباحثون العرب، فقد اختلفوواالرأي العام عنده، ومن ز

  اآلخرين، في تعريفهم للرأي العام على النحو التالي: 

الحر  لتعبيرفعرفه الدكتور أحمد بدر بقوله: " الرأي العام هو ارابع: التعريف ال
ا على ليهعالمختلف  عن آراء الناخبين، أو من في حكمهم بالنسبة إلى المسائل العامة

اسة ى السير علاقتناع الناخبين بهذه اآلراء وثباتهم عليها كافية للتأثي أن تكون درجة
 غلبيةي األمة، وبحيث يكون هذا التعبير ممثال لرأالعامة واألمور ذات المصلحة العا

  ولرضى األقلية"

يعرفه الدكتور محمد عبد القادر حاتم، بقوله: "الرأي العام هو التعريف الخامس: 
  4الحكم الذي تصل إليه الجماعة في قضية ذات اعتبار ما".

و م هعابأنه لم يذكر عنصرا هاما من عناصر الرأي ال األول يؤخذ على التعريف
. لمعنيةية االمناقشة والمداولة واألخذ والرد حتى تستقر الجماعة على الرأي في القض

اما؛ هام وع الرأي العوكذلك والبد لتقرير الرأي العام المعتبر علميا أن يكون موض
إال  حهم"قد ألمح إلى أهمية الموضوع بقوله " المسائل التي تؤثر في مصال وإن كان

  ان أهمية موضوع الرأي العام.أنه ليس صريحا في بي
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فقة المت وكذلك في قوله "مجموع اآلراء" فإنه يجب أن يبين بأنها مجموع اآلراء
في  العام لرأيافي القضية أو القضايا المعنية؛ إذ إنه إذا كانت آراء متفرقة فليست من 

  شيء.

ه ريف جمالالذي يفقد التع والتطويلبما فيه من اإلسهاب ف الثاني: التعريفوأما 
في  ال "الفني والعلمي، فإنه كذلك يؤخذ عليه قوله" عن اقتراح محدد " فإنه لو ق

ون قضية محددة" أو قال: في موضوع ما" لكان أحسن؛ إذ إن الرأي العام قد يك
هم أن هو أن يراد بها االقتراح الضمني ورفضا ألمر ما وليس فيه أي اقتراح، إال

  الجهة المسؤولة "ترك الفعل المزمع على تنفيذه". يقترحون على 

هم يث إنأنه لم يبين صفة أصحاب الرأي العام من ح الثالث: ويؤخذ على التعريف
، فإن قلة قد يكون عددا كبيرا يجب اإلذعان لرأيهم، أو أصحاب نفوذ وقوة ولو كانوا

  لرأيهم تأثيرا في القضية المعنية.

ي فيه انب واحد من الجوانب التجتركيزه على  عالراب يتبين من خالل التعريف
يؤخذ لك. والرأي العام يشمل أكثر من ذالرأي العام، وهو قضية االنتخاب، بينما أن 

 عليه أيضا أنه أسقط عنصرا هاما من عناصر الرأي العام هو مناقشة القضية
  موضوع الرأي العام

ام هو ناصر الرأي العأنه أسقط عنصرا هاما من عب الخامس: يؤخذ على التعريف
 لعامامناقشة القضية موضوع الرأي العام، وكذلك أنه لم يبين صفة أصحاب الرأي 

  من حيث العدد والنفوذ، فإنهما عنصران مهمان ومؤثران في الرأي العام.

لنحو وعلى ضوء ما سبق يمكن ترجيح التعريف األول مع تعديل يسير فيه على ا
  التالي:

 الناس يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي يدين بهااصطالح  "الرأي العام
ي فؤثر تالتي  ذات األهمية زاء المسائلإالمنتمون إلى الجماعة االجتماعية نفسها 

  وذلك بعد مناقشتها". مصالحهم العامة والخاصة

لدى دعاة أسلمة الرأي العام فقد عرفوه بقولهم: " الرأي  ةوأما الجهود المبذول
سالم يشير إلى اتجاهات جماهير المسلمين نحو قضية تهم هذه الجماهير العام في اإل

  5في وقت ومجتمع معين بعد مشاورة وحوار ونقاش يحكمه كتاب هللا وسنة رسوله"
  أهمية الرأي العام:

في إبراز أهمية الرأي العام،  لقد ساهم كتاب عصر الثورة الفرنسية مساهمة مهمة
"فولتير" ، حتى إن كتابا من الفالسفة مثل Rousseauوباألخص كتابات "روسو" 

Voltaire هوبز" و"Hobbes   "و"هيوم Humeضرورة ارتكاز  بينا أهمية الرأي العام و
  6التشريع والتقنين عليه.

وعي الحكومات بضرورة تزويد المواطنين ويتضح أهمية الرأي العام في 
شأن العام إلى العزوف عن بالمعلومات الضرورية كي ال يصرف جهل العامة بال



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

270 
 

الحكم وضبط  ةطيع الحكومة تسيير عجلتالمشاركة بآرائهم التي من خاللها تس
 الرعايا على بصيرة وحكمة.

ا نين ممحاجة الحكومات إلى الدعم من قبل المواطويزيد من أهمية الرأي العام 
ة نفيذيالتيتطلب منها توعيتهم ليشاركوا ويدعموها باقتناع، وخاصة أن السلطة 
وضع  تتولى زمام المبادرة بالنسبة إلى التشريعات الجديدة أو بالنسبة إلى

اسة السياسات الداخلية والخط الجديدة أو بالنسبة إلى اتخاذ قرارات السي
 الخارجية.

ازدياد وعي الجماهير، بحيث أصبحت هذه األخيرة أكثر تعلما وال شك من أن 
لى أكثر الحكومات أن ترضي الرأي العام ووعيا لألمور العامة وهذا يحتم ع

 7.، مما يزيد في أهمية الرأي العامباإلجابات الواضحة الصحيحة التي تتعلق بها

  :عناصر الرأي العام

ل الرأي العام هو سلوك اجتماعي أو استجابة لمثيرات اجتماعية في المجا
من  له اما البدالسلوكي للجماعة، وقبل أن يصبح هذا السلوك أو االستجابة رأيا ع

  وجود عناصر هامة، وهي على النحو التالي:

يرة عة صغالقضية الهامة: قد تكون القضية بسيطة محددة ال تهم إال جماأوال: 
  ف.اختال فاعلة، وقد تكون كبيرة تهم األمة كلها، ويشترط بعضهم أن تكون عليها

 مة، أوحاكالطبقة ال والمقصود بأنها قد ال تهم إال جماعة صغيرة فاعلة، مثل أن تهم
رة في لمؤثطبقة األكاديميين أو صناع القرار في المجتمع أو نحو ذلك من الجماعات ا

 المجتمع.

ة من تعبير جماعي: تعبير جماعي عن رأي واحد تتبناه مجموعة كبيرثانيا: 
اطفي الناس، وقد يكون هذا الرأي عقالنيا يأخذ شكل حكم، أو يكون رد فعل ع

افية ثافة كبة وكلفكرة السائدة أو االتجاه. وأن يكون التعبير عنه بنسيمكن تسميته با
  للتأثير.

طبقة ن المأما القول بأن يكون رأيا عقالنيا: فغالبا ما ينشأ مثل هذا الرأي 
ي لعام فرأي االمثقفة في أصحابه الرأي العام، ثم ينجر خلفهم بقية الناس. ولكن ال

 ماعة المعنيةالغالب يكون عاطفيا تشترك فيه الج

  وسائل االتصال: سواء كانت شخصية أو جمعية أو جماهيرية. ثالثا: 

 اللهخفمما ال شك فيه أن كل رأي البد أن يكون له وسيلة ينتشر ويذيع من 
ن ثير مويصل إلى بقية الناس فمن ثم يصبح بذلك فكرة ورأيا عاما يشترك فيه ك

 الناس.

  لعدد.يرة اولكنها فاعلة، وقد تكون كث الجماعة: وقد تكون قليلة العددرابعا: 

المقصود بأن الجماعة قد تكون قليلة؛ أي أنه ال يلزم في الرأي العام أن يكون 
دائما أصحاب ذلك الرأي جماعة كثيرة، فقد يكونون جماعة قليلة ولكنها ذات 
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تأثير كبير، مثل الجماعات الضاغطة، وجمعية الموظفين األكاديميين الجامعيين 
جيريا فيما يتعلق بالجامعات وغيرها من الجماعات ذات التأثير في قضية في ني

 ما.

لور ا تتبالمناقشة: وهذه المناقشة قد تكون عامة وعلنية، وفي نهايتهخامسا: 
  وتصبح رأيا عاما.

تمر  وهذه المناقشةفالرأي العام الذي يعتبر رأيا عاما البد أن يناقش، 
 بمرحلتين: 

  ت النظر.أ/ مرحلة اختالف وجها

  ب/ مرحلة تقارب وجهات النظر.

أي ا الرولكي يصبح رأي ما رأيا عاما ال بد له أن يمر بمراحل يتكون من خالله
  العام وهي: 

و إنطالقا من حدث أ فيها الرأي يظهرالرأي السطحي:  وهي المرحلة التي  -أوال
 خبر يقرأه اإلنسان أو يسمعه من المذياع... إلخ.

برة، كرة عافهي المرحلة التي ال يكون فيها الرأي عند اإلنسان القناعة: وثانيا: 
 بل يدخل في عداد القناعة الذاتية.

أكثر  الجدل الحماسي: وهي المرحلة التي تصبح فيها لهجة صاحب الرأيثالثا: 
 عمقا وأكثر حماسة.

الهوس: وهي المرحلة التي تظل محصورة بعدد قليل من الناس، فهي رابعا: 
 8وال شاملة.ليست عامة 

  من منظور السياسة الشرعية. اإلعالم وأثره في الرأي العام

نه ت ولكبكل ما يحيط به من مؤثرا ، المسلم وغيره على حد سواء،يتأثر اإلنسان
التعاون،  نها:في الوقت نفسه يؤثر فيها.  ويأخذ هذا السلوك التفاعلي أشكاال متعددة م

  السلطة أو الخوف... إلخ.أو التنافس، أو الصراع أو السيطرة أو 

 مستوىبوال شك في أن أراء الناس ومن ثم ميولهم ومواقفهم وتصرفاتهم مرتبطة 
السياسية  ا:التي يقيمونها مع وسائل اإلعالم على مختلف أصعدته وبالعالقاتثقافتهم 

ية لفكر. وال شك أن السياسة الشرعية، وغيرها من القضايا اوالتربوية والتجارية
لها دور كبير في ضبط هذه األمور وإعطائها سمات شرعية تختلف  اإلسالمية

  اختالفا جذريا عن الفلسفات الوضعية.

، منها: هلعدة عوامل تؤثر في ، من منظور السياسة الشرعية،ويخضع الرأي العام
النظام السياسي، ووسائل اإلعالم والقادة والزعماء واألحزاب السياسية واألسرة 

  9والدين...إلخ.
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سياسة من منظور ال بوسائل اإلعالم همنا في صدد هذا البحث عالقة اإلنسانوي
   .في اإلسالم الرأي العام في ، لما لها من أهمية بالغةالشرعية

قة إلى وجود عالمن منظور السياسة الشرعية  اإلعالملقد أدت ظهور وسائل 
وها تخدمساسة اسبين النظام السياسي والرأي العام، ذلك أن ال متبادلة من نوع خاص

ام؛ لعرض سياستهم ومشاريعهم؛ فهي تشكل قنوات اتصال بين الحكومة والرأي الع
ي من حيث ال يدري إلى تكوين رأي عام يصب ف المسلم فهي بذلك تدفع المواطن

ة إلى ياسياألهداف التي تطمح  الحكومة في تنفيذها؛ ولذلك تسعى كثير من النظم الس
اعي ، والسياسي المسلم الذي يرالمية بشكل أو بآخرالسيطرة على الوسائل اإلع

السياسة الشرعية في سياسته يجب أن تحكم وتضبط تصرفاته أحكام الشريعة 
  اإلسالمية، وبذلك يختلف عن غيره من الساسة العلمانيين.

الم، اإلس من منظور الرأي العاماإلعالم وتأثيرها على ومما يزيد من أهمية وسائل 
  التي هي:الرأي العام األربعة، وا ألهداف خدمته

 .الهدف االجتماعي: ويتمثل في تشخيص مشكالت المجمتع وعالجها -1
روح وفمن وجهة نظر السياسة الشرعية البد أن يكون الهدف االجتماعي مما يتفق 

يم تعالاإلسالم فال ينشر في وسائل اإلعالم من الناحية االجتماعية ما يتعارض و
لهدف ادمة احشة، والكذب وما أشبه ذلك مما يبثه اإلعالم لخاإلسالم، مثل إشاعة الف

 االجتماعي.

، عينةالهدف السياسي: ويتمثل في معرفة اتجاهات الرأي العام حول قضايا م -2
 أو برامج أو خطط مستقبلية.

 فمن الوجهة الشرعية ال يجوز للساسة أن يستخدموا اإلعالم لعرض سياساتهم
داع، وخلق الفوضى. وإنه من خالل معرفة ومشاريعهم التي تحتوى على الخ

 صلحةاتجاهات الرأي العام حول قضايا معينة شرعيا يتم وضع الخطط التي تخدم م
 المجتمع اإلسالمي.

جهة من الوفي مساعدة دراسات الرأي العام ذلك الهدف االقتصادي: ويتجلى  -3
سويق ج التوتروي فيهعلى فهم نفسية المستهلك واحتياجاته ووسائل التأثير اإلسالمية 

 .موفق الضوابط والقواعد التي تحكم الدعايات التجارية في اإلسال واالنتاج
 من الوجهة الشرعية الهدف االتصالي: ويظهر في مساعدة دراسة الرأي العام -4

على تخطيط برامج العالقات العامة بين الحكومة والشعب وبين إدارة المؤسسة 
ثير ووسائل االتصال وطرق االغراء طرق التأووجمهورها. وتحديد النسب 

  10لجذب.او
 ثر فياإلعالم، من منظور السياسة الشرعية، تأوبناء على ما سبق فإن وسائل 

ن كل جانب من جوانب السلوك: كالسلوك السياسي، والسلوك االجتماعي، بل يمك
 كرونتي يفنها تؤثر في الطريقة التي يدرك بها الناس األمور، والطريقة البأالقول 

  بها وفي سلوكهم نحو عالمهم الذي يعيشون فيه.
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تكمن في تكوين الجانب المعرفي عند  اإلعالمثم إن التأثيرات األساسية لوسائل 
  11 الفرد أي في إعطائه معلومات جديدة تختلف عن معلوماته السابقة.

كسب الرأي العام كافة أنواع لوقت نفسه، يستخدم المتخصصون في وفي ا
  ال الشخصي، والجمعي، والجماهيري.االتصال: االتص

أحد المتخصصين في دراسة االتصال وظائف  هيحددكما  االتصال الجماعي:ف
المجتمع من جيل إلى آخر،  ثراتاهيري بثالث وظائف أساسية: "نقل االتصال الجم

المعلومات التي تساعد على مراقبة البيئة واالشراف عليها، ثم المساعدة على وجمع 
  12 أجزاء المجتمع في وجه التغيرات الهائلة التي تطرأ على تلك البيئة" ترابط مختلف
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  الخاتمة:

  ي:ا يلمفي ختام هذا البحث الوجيز، توصل الباحث إلى نتائج، من أهمها 

س أن مفهوم اإلعالم أكثر شموال مما رسخ في أذهان كثير من النا . 1
ري ما نراه ونسمعه من خالل وسائل اإلعالم الجماهيمن أنه هو 

 –اليوم  –المفهوم العلمي  ؛ فإنه فيكاإلذاعة والتلفزيون والصحف
اتسع حتى شمل كل أسلوب من أساليب جمع ونقل المعلومات 

 .واألفكار طالما أحدث ذلك تفاعال ومشاركة من طرف آخر مستقبل
مثل  في أن ظاهرة الرأي العام ظاهرة قديمة تم الطرق إليها منذ القدم . 2

لمي عوأرسطو، إال أنها لم يتم التطرق إليها بشكل كتابات أفالطون 
 دقيق إال في العصور الالحقة.

 اصطالح يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي أن الرأي العام . 3
 ائللمسازاء إيدين بها الناس المنتمون إلى الجماعة االجتماعية نفسها 

وذلك بعد  التي تؤثر في مصالحهم العامة والخاصة ذات األهمية
 مناقشتها.

 ناستبين من خالل هذا البحث أن الرأي العام مهم جدا في سياسة ال . 4
وتسيير عجلة الحكم وضبط الرعايا على بصيرة وحكمة، وذلك عن 
 طريق معرفة آرائهم ومشاركتهم بها، ومن ثم إقناع جمهور الرأي

 باإلجابات الواضحة الصحيحة التي تتعلق بهاالعام وإرضاؤهم 
ة اسالس عالم يؤثر على الرأي العام من طرق كثيرة، منها: أنأن اإل . 5

شكل قنوات اتصال و يلعرض سياستهم ومشاريعهم؛ فهيستخدمونها 
يث حمن  المسلم دفع المواطنيبذلك  وبين الحكومة والرأي العام؛ فه

ة ال يدري إلى تكوين رأي عام يصب في األهداف التي تطمح الحكوم
لى ة عى كثير من النظم السياسية إلى السيطرتنفيذها؛ ولذلك تسع إلى

  الوسائل اإلعالمية بشكل أو بآخر
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  التوصيات

وصي يبعد الوصول إلى نهاية هذا البحث والنظر في فقراته ثم نتائجه 
  الباحث القراء الكرام بما يلي:

 في المجتمع اإلسالمي بصفة خاصة،على الساسة والحكومات عامة، و 
م في عين االعتبار بحيث يستخدمونها أن يجعلوا وسائل اإلعال

ح سال استخدما إيجابيا يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، حيث إنها
 ذو وجهين، يستخدم في هذا وذاك.

  ل وسائأن يكونوا على حذر من  في المجتمع اإلسالميالعامة يجب على
، حيث تنشر منشورات إلثارة اإلعالم وتمحيص وتدقيق ما ينشر

خالل بأمنها فوضى في المجتمع واإلتن ونشر الالبلبلة والف
وذلك لمصلحة خاصة وأغراض  ،، في بعض األحيانوبمروءتها

    خسيسة لبعض القادة وصناع القرار.
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  الهوامش والمصادر والمراجع

                                                      
و  12المتوكل، محمد عبد الملك: مدخل إلى اإلعالم والرأي العام، (ص   1

، جامعة الصنعاء. و انظر: رفيق سكري: دراسة في الرأي العام 2)، ط14
م،  مكتبة مؤمن 1991عام  1)، ط217 - 216واإلعالم والدعاية، (ص 

  قريش، طرابلس، لبنان.
) والجوهري، 235 /1) جمهرة اللغة (310و  308و  306 /8العين (  2

  )2347 /6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مرجع سابق) (
)،   دار ومكتبة 239 /1الفراهيدي ، الخليل بن أحمد: كتاب العين ( 3

)، والجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (مرجع 94 /1الهالل. (
) والرازي، مختار الصحاح (مرجع سابق)  1994 -  1992 /5سابق) (

بيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق: تاج العروس من 222(ص:  ) و الزَّ
  )،  دار الهداية. 149 /33ر القاموس (جواه

انظر: سكري، رفيق: دراسة في الرأي العام واإلعالم والدعاية، (مرجع   4
  17 -  16و  11سابق) ص

صيني، سعيد إسماعيل، مدخل إلى الرأي العام والمنظور اإلسالمي،    5
 مؤسسة الرسالة. 010ص

ظور اإلسالمي،  ص صيني، سعيد إسماعيل، مدخل إلى الرأي العام والمن  6
  ، مؤسسة الرسالة.1

  15ا سكري، رفيق: دراسة في الرأي العام، (مرجع سابق) ص  7
وصيني، مدخل إلى الرأي  28 – 27انظر: سكري، (المرجع نفسه) ص  8

   9 – 8العام ، (مرجع سابق) ص 
  29سكري: دراسة في الرأي العام (مرجع سابق) ص  9

  29-  28مرجع سابق): ص سكري: دراسة في الرأي العام (  10
  .221 - 220انظر: سكري: دراسة في الرأي العام (مرجع سابق) ص 11
وسكري: (مرجع 139و  138و  135انظر: صيني، (مرجع سابق)  ص  12

  .227سابق) ، ص
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 المدارس القرآنية في مالي بين األصالة والمعاصرة

  د. عمر جاكيتي
  )Université du Sahelجامعة الساحل، بماكو، مالي (

  د. شيخ أالي ديكو
  )ULSHBجامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ بماكوـ مالي (

  د. إسماعيل زنغو برزي 
  )ULSHBجامعة اآلداب والعلوم اإلنسانية ـ بماكوـ مالي (

  الملخص: 

ن المدارس القرآنية في مالي بين األصالة والمعاصرة: تتناول  دّ م كلة، تُع مش
را  ة؛ نظ دى الدول رة ل ة األخي ي اآلون ة ف كالت التربوية/التعليمي أعوص المش
وض  ع غم ة، م ن الدراس وع م ذا الن ي ه رطين ف ال المنخ رة األطف ى كث إل

دارس  المستقبل أمامهم.. هذه المقالة تسعى إلى اإلجابة عن: ل الم ِلَم لَْم تُواص
ت د أْن كان الي بع عب م وير ش ة تن ذه  القرآني ن له ل يمك ديما؟ وه ا ق وم به تق

وم  الي؟ وإذ نق ي م ة ف يم والتربي ال التعل ي مج تقبال ف هم مس دارس أْن تُس الم
احثين،  ام الب ون مجال اهتم ألة؛ لتك بتحرير هذا البحث نهدف إلى طرح المس
ي  ة ف دارس القرآني وير الم بة لتط ول المناس ض الحل ديم بع ى تق افة إل باإلض

ا اتّب ه؛ فإنن الي. وعلي ائج م ى النت ول إل ي للوص في التحليل نهج الوص ا الم عن
  اآلتية: 

ين  ة وب دارس القرآني ـ ضغوط االستعمار وما خلّفه من سلطات حالت بين الم
ف  يّدة الموق ت س د أن كان د، بع ممارسة أداء دورها التربوي/التعليمي في البل

  من قبل.

ت ة تحاول اس دارس القرآني دأت الم رة ب ي ـ أنه منذ اآلونة األخي ا ف عادة دوره
  مجال التربية والتعليم في مالي.

ن  ر م ع كثي ية م ات الدبلوماس ة العالق دفع عجل وة ل ة ق دارس القرآني ـ أن الم
  الدول في إفريقيا وخارجها.

ة  ول لألزم ض الحل اد بع ي إيج هم ف ة أْن تُس دارس القرآني ن للم ه يمك ـ أن
  التربوية/التعليمية التي تعايشها الدولة حاليا.

  ت البحث:مصطلحا
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ة،  ى وزارة التربي لسياسة االمدارس القرآنية، األصالة، المعاصرة، اندماج إل
  التعليمية في مالي، تطوير المدارس.

  أوال: المدخل

ة  ي منطق رة ف ة المنتش دارس القرآني ك الم ا، تل د به ة: نقص دارس القرآني الم
ادو1"ماسينا" ا األول سيكو أم اء نموذجه ام بإنش ي ق زا2، والت ة ، وال ت ل قائم

  إلى اليوم. ويطلق عليها أحيانا: الكتاتيب، أو "دوطاْل" باللغة الفالنية.

ول  قد شهد العقد الثاني رة التباحث ح الي كث ي م من األلفية الثانية الميالدية ف
ت  ى أْن دع وات... إل و األص ر يعل ين وآخ ين ح دارس. فب ذه الم ير ه مص

ة. أي ى وزارة التربي دماجها إل رورة ان ة ض ات  الحكوم ا مؤسس اعتباره
ة  ة ومخّطط داف مدروس اهج وأه ب من ييرها حس ة تس ي الدول ة تراع تعليمي

  . 3تُوافق سياستها التَّعليميَّة

ن  ر م ى أكث ير إل د تش ائيات البل ي أّن إحص ألة ف ة المس د أهميّ ف  259تتأّك أل
ة دارس القرآني ي الم اب دارس ف ل وش دد 4طف ذا الع اعف ه ن أن يتض . ويمك

ق.. نظرا إلى الوضع  كل دقي ى ش ائيات عل ام باإلحص األمني الذي يعرقل القي
ات  ع الحرك ة م دارس القرآني ذ الم ض تالمي اطف بع ق تع ر القل ا يثي ومم

  . 5إلى تَفَلُِّت بعض منهم إليهم أدّى اإلرهابية التي تهدّد الدولة، بل

ي  ل لنظر حواويجدر االنتباه إلى أّن المنظرين التربويين في البلد يتفاوتون ف
ان ا دارس؛ ألّن الزم ذه الم ى ه اء عل رورة القض رى ض ن ي ية... فمم لقض

ي البل ا ف ؤدي دورا تنموي دها؛ لت ا وتجدي د. مضى عليها. وآخر يرى تطويره
را ى الت اظ عل ل الحف ن أج ديم م كلها الق ى ش ا عل ى إبقائه دعو إل ث ي ث. وثال

  ورابع يتيه ال يدري أين يتجه؟ 

عة اركة متواض ن مش ارة ع ث عب ذا البح ى أْن  فه ية؛ عس ي القض هام ف لإلس
احثين، وم ام الب ا، لتكون مجال اهتم ة نشارك في إثارة المسألة وتنويره حاول

  نقترب إلى الحل الصحيح.  إيجاد حّل ولو في جزء منها، لعلّنا

ي الي، نثن ي م ة ف ر األزمن ة عب دارس القرآني تعراض الم ث باس تهل البح  نس
ة لجعل ات الدول ة أمني ى حقيق التعّرف عل ةب ة وزارة التربي ت رعاي ا تح ي  ه ف

  ي.مالي، وأخيرا نختتم باآلمال المعقودة على المدارس القرآنية في مال

  ثانيا: الدراسة التاريخية الوصفية

  ـ نشأة المدارس القرآنية في مالي 1
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تعراض  ا باس الي، لقمن ي م ة ف دارس القرآني أة الم ن نش دّث ع ا التح و أردن ل
ذه  ا دخل تاريخ دخول اإلسالم إلى ه الم حيثم ع اإلس دت م ا ُوج ديار؛ ألنّه ال

ى  ر أول ة تعتب دارس القرآني في جميع الديار اإلسالمية، ومن المسلم به أّن الم
ديما ـ أّن  ا ـ ق ع فيه ام المتّب دو أّن النظ د. ويب ي البل ة ف ات التعليمي المؤسس

ل م س مقاب دَّرِ دفعون للُم دارس، وي ى الم اءهم إل ا المسلمين كانوا يرسلون أبن
سه للطفل حسب قدرة الوليّ    . 6يُدَّرِ

إّن ال الي، ف ي م وم ـ ف ة ـ الي دارس القرآني ة الم ق كلم دما تطل ذهن ال لكن عن
ينا"؛  ي "ماس ا ف ك وينصرف إال إلى نموذج المدارس القرآنية المعهودة به ذل

لِّ  ر الُمَص د أمي ى ي ينا" المسلمة عل ة "ماس ّم تأسيس دول و ين سيكأنه بعد أن ت
ع أنأمادو، فكّ  ي جمي ه ف المي وتعميم يم اإلس ر التعل اء ر كيف يصل إلى نش ح

  الدولة الناشئة. 

يم ونشره؛ ة التعل ي نفق واطن ف ل م ارك ك ى  وقد حدا به تفكيره إلى أْن يُش عل
ي يُقيمون  رى الت دن والق الطلبة "غريُب" َطْرَق أبواب الناس داخل أحياء الم

دّون do Allah GaribuGi"7فيها بابا بابا "ِغيُط أَلَّْه َغِريُب:  كان يم ، والس
ى  ب" إل ل "غري ع ك ة. فيرج يهم للوجب ا يكف وا م إليهم لقمة لقمة إلى أْن يجمع
ثالث  ات ال ل الوجب ي ك ون ف ه. ويتجّول وا ب ا أت ا م موا جميع ه؛ ليقتس س ُمدَّرِ
ا"، وأن  ة "دين ي دول ة ف َو األميّ ر المصلين أْن يمح يوميا... هكذا استطاع أمي

ى تع ل إل ذه يتوص داع ه ة بإب اء الدول ع أرج ي جمي المي ف يم اإلس يم التعل م
 . 8الهيكلة التي ورثناها منه، والتي بقيت بين أيدينا إلى الوقت الحاضر

  ـ الهيكل 2

رآن وتلمي ظ للق يخ الُمَحفِّ ن الش وره م ط ص ي أبس ّون ف ام يتك ذا النظ ذ، أو ه
يخ إل ّول الش ائال، فيتح ذ ه دد التالمي ون ع ا أكثر.. في بعض المجالس يك ى م

ون ف نهم يك د م ل واح ار، وك ذة كب ه تالم ون لدي ة، يك ديرا للمدرس به م ي يش
دور ار ب م، والكب غار يُحفّظه ذ الص ن التالمي ة م ه مجموع ون حوزت هم يتلق

  الدروس عند الشيخ. 

وم  رآن؛ فالشيخ يق ات للق ات أو كلي ر جامع د كبي ى ح بعض المدارس تشبه إل
ذه  ه ه ْون من ار يتلق ذ الكب ة، والتالمي ه المختلف رآن وفنون وم الق دريس عل بت
نهم  ّل م دريس أق ون بت ار يقوم دب. الكب ل ح ن ك ة م ه الطلب د إلي ون، ويف الفن

د أْن ال علما، وهذه الفئة أيضا يُدرِّ  ا نج غار، وأحيان ن الص سون مجموعات م
ى الشيخ  أتون إل رار ي ل مدرسوهم أح غار، ب ؤالء الص ين الشيخ وه عالقة ب

  .9فقط ألخذ دروسهم
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  ـ والشكل الهرمي لهذا النظام يتدرج حسب المراحل اآلتية: 1ـ  2

وْنناُرو  ات، وfussunnaruـ فُُس ون بالحلق ذين يلتحق غار ال م الص نُّهم، وه  ِس
ى  نوات إل س س ين خم اهز ب ذا الع 15يتن ي ه ون ف ا يُتِمُّ ا م نة. وغالب ر س م

ى  را إل وح األول"، نظ ـ "الل ك ب ى ذل ق عل رآن، ويطل ي للق ظ األّول داة أالحف
  الكتابة التي يستعملون.

  10الصورة  

ارو او falkaru : ـ فالك ن ج ى م ة عل تخدم للدالل طلح مس ة المص ز الخامس
رة والعشرين عشرة، وأتقن شيئا من الحف ة عش ن مظ، ولعّل سنه بين الخامس

  العمر. 

يال.   santaruـ سانتارو ر قل : فترة تكون بين السّن العشرين والثالثين أو أكث
ورة احب الس ْون بص ي 11غالبا ما يتقنون الحفظ في هذه الفترة حتى يُسمَّ ، وه

  آخر مرتبة للدراسة.

س،  mobo, modiboـ موبو، أو مودبو  دَّرِ ة الُم : تعني الكلمة باللغة الفالني
ان  ب األحي ي أغل ام. وف ي النظ رة ف ة األخي ي المرحل ؤدب، وه ل: م واألص
ن  دد م ه ع ي حوزت ون ف ره، ويك ن عم ين م اوز الثالث د ج خص ق ون الش يك
ة،  العلم والمعرف ه ب اده واهتمام ب اجته ه حس التالميذ، وبعد ذلك يرتفع درجت

   .12أن يكون شيخا معترفا به دوليا وحسب حظوظه الدنيوية إلى

  ـ التخصص 3

  تجدر اإلشارة إلى أّن هناك تخصصين في هذه الدراسة: 

رآن وعلوم ظ الق ط بحف ه، أ ـ تخصص قرآني بحت، يعني أّن الدارس يهتّم فق
ير ديث والتفس ه والح ى الفق ا، حت ا أم دنيوي ر ديني م آخ يف أي عل  وال يض

ع حوغيرها من العلوم الشرعية ال تعني ي م ان تلتق افظ ه، بل في بعض األحي
  متقن من غير أن يعرف كثيرا عن كيفية صالته.

رآن  ظ الق ب ـ تخصص في العلوم الدينية واللغوية. يعني أن الدارس ـ بعد حف
ل...،  ر الخلي ة، ومختص ة العزي الة، والمقدم ري، والرس درس األخض ـ ي
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عراء السبع أو ة، والش ة اآلجرومي ة مقدم ن اللغ درس م ات  وي ر، ومقام العش
ز  اب يجي د كل كت الحريري... وغيرها من الكتب المعروفة في المنطقة، وبع

  الشيخ طالبه. وفي بعض األحيان يُميّزون بين العلوم الدينية واللغوية.

  ـ المنافذ 4

ام  ذا النظ ن ه در م ي تنح ائف الت ن والوظ ة المه ة محدودي ن مالحظ ـ يمك
ك، ي ذل رو ف رنا. وال غ ي عص ي ف ة  الدراس ث قراب ي مك ام دراس ه نظ فإن

ر  ع عص تجيب م ا أال يس يس غريب ر، فل ا تغيي دون أيّم ان ب ن الزم رنين م ق
ا  ين فيه م الدارس رى أّن معظ ذا ن ا. ول ي اآلالت والتكنولوجي تجدات ف المس

ائيات أن  ب اإلحص ة. فحس ب المعيش ى طل ة إل ارق الدراس ن  1يف ط م % فق
ف ى يتوظ تمر حت ين يس من الدارس ة13ض بح  . والوظيف ي أن يص دة ه الوحي

ها  ر بعض ّم ذك ي ت ب الت ا للكت رآن أو معلّم ا للق ا وُمحفِّظ و"، أي مدرس "موب
  أعاله.

  ـ السد المحكم أمام المدارس القرآنية 5

  ـ في وقت االستعمار 1ـ  5

دارس  ى حساب الم ه عل يس مدارس دأ تأس الي ب ار م ريثما دخل المستعمر دي
ى واأل ل األده ة، ب دتها المنطق ي عه دارس الت ك الم اء تل اول إقص ه ح ّر أنّ م

ذي  ي ال ه التعليم و نظام عب نح رَّ الش ة؛ ليَُج ائل المتاح ل الوس ة بك القرآني
ة 14اصطنعه ان غالي ع أثم ى دف ه إل ه أدّى ب د صمد، إال أن . وإن كان الشعب ق

انوا  ال ك ورة الح ر الميس ب األس يض. فأغل ة الب ن مدرس اؤه ع ى أبن ليُعف
ورا أو ذ رة أو ث ده يدفعون بق ان يرسل عبي هم ك ك. وبعض ا... من أجل ذل هب

ذا  و من ه ك لينج ل ذل ع؛ ك بدال من ابنه، أو طفال آخر غير معتبر في المجتم
  . 15التعليم الذي يعتبره صراطا إلى الجحيم

  ـ بعد االستقالل 2ـ  5

ا، فهؤالء 1960فبعد االستقالل سنة  ن فرنس زه م ّم تجهي م ورث الدولةَ من ت
ى تخّرجوا من مدارس  أْن ال سبيل إل وا ب ى آمن المستعمر وتشّربوا ثقافته؛ حت

دّ  ن أصوات ض ع م النجاة إال اتّباع البيض حذو القذة بالقذة. فكل ما كان يرتف
ذها  تقالل وتنفي د االس ت بع ي تتال ات الت ط الحكوم تعمار، إال أّن خط االس
يض  ة الب ز مدرس ل تعزي ن أج ا م واه. جميعه ه األف ت تلفظ ا كان الف م تُخ

ةوال ة الموروث دارس القرآني ة الم ن قيم ّط م ر 16ح ى تحري ب عل ل دائ . فالعم
ل  ه أجه وارث؛ ألن د ال يقا عن ر ض عب أكث ل الش دين. ب ود ال ن قي عب م الش
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وير  ة تط ي كيفي ر ف ن التفكي دال م ذيب. ب ذاهب التع رد وأدرى بم وق الف بحق
  المدارس القرآنية قام بمحاصرتها بشتى الوسائل: 

ف ـ الصد عن المدارس الق ال، يُختط اء األطف ذيب أولي ى تع و أدّى إل رآنية ول
ا  د م ذي ال يج األب ال وة. ف ابنك أمامك وأنت تتفرج من غير حول منك وال ق
ا.  ي يكرهه دارس الت ذه الم ه ه اق ابن ا بإلح ه الرض ب علي ه وج ه ابن رر ب يح
ربط،  ار، يُ ف النه ي منتص مس ف ى الش النظر إل ؤمر ب فأحيانا يُجلس األب ويُ

  .17قاد إلى السجن أمام الجمهور؛ ليتّعظ به غيرهويهان، وي

ه  ى بطاقت ب عل رآن ال يجوز أن يكت س الق دَّرِ ـ منع أصحابها من أّي حق، فَُم
  . Marabout18الشخصية أنه مدرس، بل مرابط 

إلى  ـ بينما يحظى الطفل الذي يدرس في المدارس الفرنسية بحقوق صحية، ف
  . 19بالمدارس القرآنية شهادة ميالدهذا الوقت ليس للطفل الذي يلتحق 

ا ة لمراقبته وزارة الداخلي أة ال ت وط ة تح دارس القرآني ف  20ـ الم دبير كي والت
ا.  م به القضاء عليها، ألّّن هذه المدارس ضدّ التقدم المزعوم والتنمية التي نحل
ل الوسائل،  يهم بك اء عل ي القض دارس ينبغ ذه الم ون به ذين يلتحق فاألطفال ال

ركهم الدو ة تت ا كلم ا... وأم وكية، المالري ى الش وليرا، الحم اء ك ت وب ة تح ل
ه رادف ل الي م ي م ب" ف ة "غري وع فكلم لم 21الج يط األس و التخط ذا ه . ه

  للتخلص من مشكلة المدارس القرآنية.

  ـ نفحة بالنسبة للمدارس القرآنية في مالي 6

الي وتن ي م انية ف دها في اآلونة األخيرة لما كثرت شكاوى المنظمات اإلنس دي
ي  ات ف ذه المنظم ا ه ا الحظته ة، وم دارس القرآني ال الم د أطف بما يُرتكب ض

دارس ذه الم ادون ه ذين يرت اة الطالب ال ن مأس ة 22الساحة م ؛ راجعت الدول
ارس  داث م ذ أح ة من ة ديموقراطي ا دول دّعي كونه الي ت ة أّن م ها، خاص نفس

  ت. ؛ تراعي حقوق اإلنسان، فال بدّ من استمالة هذه المنظما1991

رامج  ط وب ة وضع خط السعي إلى إرضاء المنظمات أدّى بالدولة إلى محاول
الي  ي م ؤولين ف ب المس ى أّن أغل افة إل انية. باإلض ات اإلنس ة المنظم لمرافق
و  ا نح اك طمع ه؛ ألّن هن تفادة من ن االس ين يمك روع ثم ك المش رون أّن ذل ي

  .23الدول اإلسالمية الثرية لمساندة المشروع

ا  دت لن ية وإن ب ي مش زال تمش ة ال ت روع، إال أن الدول يرة المش طء مس ب
ة  دارس القرآني ين بالم ين المعني ا وب اءات بينه دة لق يم ع ك بتنظ اء؛ وذل الحرب

ا ة24محلي ر الحكومي ات غي ع المنظم ود م ن العق دد م د ع افة 25، وعْق ، باإلض
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ي  ب ف اد الحل المناس ى إيج إلى خلق عدد من الخاليا واإلدارات؛ للوصول إل
  . 26يةالقض

  رابعا: الدراسة التحليلية النقدية

  ـ خطوات نحو رسمية المدارس القرآنية 1

ت  ة تح دارس القرآني واء الم روع الحت داد مش ي إع ة ف رعت الحكوم د ش ق
ت ذا الوق ى ه زال تحت  27وزارة التربية، وإن كانت المدارس القرآنية إل ال ت

ة دا وين خليّ ّم تك ه ت ة، إال أنّ وزارة الداخلي ة ال ام مراقب ة للقي خل وزارة التربي
ايو  هر م داث ش د أح ا بع ّور حالي ل تط روع، ب ة المش ى  201928برعاي إل

ل أن  رة. ونأم ة األخي ي الحكوم ة ف ائي اللغ يم ثن اص للتعل ر خ يب وزي تنص
 يصل إلى ذلك الهدف السامي الذي يرى تنمية المدارس القرآنية وتطويرها.

ى نفسها  اهج دراسية وينضاف إلى ذلك أّن الدولة عهدت عل م ومن وضع نظ
انية ات اإلنس ض المنظم ك بع ي ذل اندها ف ة، وس دارس القرآني يير الم ، 29لتس

  وقد اختطت في ذلك خطوات:

دارس يالت الم ا مث د فيه ي توج دول الت ض ال ى بع ة إل ات علمي ال بعث  ـ إرس
ودان،  يا، الس ا، إندونيس ل: موريتاني الي، مث ي م ودة ف ة الموج اد والقرآني تش

ا... وق ا إوغيره ية بتقريره ول القض النظر ح ة ب ة المكلف دمت اللجن ى د تق ل
دارس  بة للم ا مناس ي رأوه ول الت ن الحل را م من كثي ذي يتض ة، وال الحكوم

  القرآنية في مالي.

ت ة وافق أّن الحكوم ه، ك  ـ إعداد منهج دراسي خاص للمدارس القرآنية. وعلي
  .30بإضافة نظام جديد إلى نظمها التعليمية المعهودة

ة ـ  المي للتنمي ك اإلس ل البن ال قَبِ روع؛ وفع ل للمش اق االبحث عن التموي إلنف
  على المشروع مبدئيا.

د المدارس القرآنية 2   ـ عقبات تُحّدِ

إّن ال ذ"، ف ي "المناف ا ف ي تناولناه ن الت ة المه ى محدودي افة إل دارس باإلض م
  القرآنية في مالي تواجه صعوبات عدة، التي يمكن أن نذكر منها: 

ره  ول مّدة الدراسة؛ـ ط ات من عم ى الثالثيني ل إل دارس يص ن محيث إّن ال
ات لي ى األربعيني ان يتجاوز حت ب األحي در غير أن ينهي الدراسة، وفي أغل ق

ه ى تالمذت د عل ا يعتم ا م ا غالب ك أيض ي ذل رته. وف ه وأس ى نفس ام عل  القي
  الصغار الذين يعيشون بدورهم على التسّول.
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رنيبسبب تو ـ جمود النظام؛ ا ق ة (تقريب ور القديم ي العص ام ف ن ّغل النظ ن م
ر ا ه العص نعكس في ح ي ام أّي ملم ي النظ س ف اد نلم ا ال نك زمن)؛ فإنن ذي ال ل

ير ي س زال ف زمن ال ي ّور، وال ن التط ف م د توقّ ام ق وم. فالنظ ه الي ، نعيش
و ة يحاولون الوق دارس القرآني ر أّن أصحاب الم ف وبسرعة مذهلة اآلن، غي

  ديثة.مية الحجعلنا نالحظ الغياب التام للمناهج التّعلّمية/التعليضد ذلك؛ مما ي

ذعدم االعتناء بنظافة الدارسـ  أوى التلمي ون األرض م ا تك ا م ذي  ؛ فغالب ال
ر  ن غي ه م ام علي راب وين اط بال يفارقها عند مقعده ومبيته. يجلس على الت س
ى يش عل ام الع زعج النظ ه. وال ي خ مالبس ّر توس ال يض تر، ف ا  وال س بقاي

  األكالت. 

دها   ن أعق ي م ات الت ل والعقب ن العراقي ر م ود كثي ى وج ّوه إل مود ـ نن ص
ة اه إصالحات الدول هم تج ن أأصحاب المدارس القرآنية أنفس ي يمك ْن . والت

  نوجز أهم أسبابه في النقاط التالية:

ا ن سيكو أم دو؛ ـ عدم رضا الشعب التخلّي عن نظامه التعليمي الذي ورثه ع
   ظاما تعليميا عن أناس ال يعتبرهم يشاركونه في ثقافة واحدة.ليتبع ن

ديهم  ن بأي دَيُّن م ة تَ ى قلّ را إل الي؛ نظ ـ عدم ثقة أصحاب المدارس لسلطات م
ة دارس القرآني حاب الم ده أص دمير  31السلطة، ـ حسب ما يعتق ا من ت ـ؛ خوف

  هذه المدارس وتغييرها إلى "مصالح الكفار".

ذي ل ال ذا الهيك ا  ـ أّن ه ا؛ ألنّه عب تغييره ن الص ادة م بح ع دينا أص ين أي ب
ن  ر يمك ا آخ رون نظام مكثت اآلن تقريبا مائتي سنة، فكثير من هذه الفئة ال ي

  . 32حفظ القرآن به

م تصل  ها ل ي نفس دّ اآلن، ه ى ح ا إل اد؛ ألنه ـ أّن الحكومة لم تقدم أّي بديل ج
دارس حاب الم ى أّن أص افة إل ه. باإلض هم  إلى هيكل متفق علي رون أنفس ال ي

ى اآلن 33معنيين بما تدّعيه الحكومة تغييرا ي جرت إل ، وذلك أّن التجارب الت
ة  ة الفرنسية لغ ر اللغ بهم يعتب ع أّن أغل ال ترى إال تدريسهم اللغة الفرنسية، م

  الكفار؛ مما جعلهم يخافون من مصيرهم ومصير أبنائهم.

ين زون ب ة ال يُميّ دى الدول ؤولين ل ن المس ر م ة  ـ كثي دارس القرآني الم
ي اإلدارة  ار ف ؤولين الكب ض المس ل إّن بع ة. ب ة النظامي دارس العربي والم
جة  رة ناض ة فك ديهم أيّ يس ل ية، ول ون القض ة ال يفهم دى الحكوم يّة ل المدرس
م ال  ا. فه رق بينه حولها، فقط يرون أنّها مثل المدارس العربية النظامية وال ف

ة يعون نظاما دراسيا ال يستخدم اللغ ون محو األميّ ة الفرنسية؛ ولذلك ال يفهم
  .34بدون تعلّم اللغة الفرنسية
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  ـ مقترحات للتغلب على العقبات 3

  ولعل اتباع الخطوات التالية ستسهم في إزالة كثير من العراقيل:

  ـ:ة بأ ـ زرع الثقة بين المسؤولين لدى الدولة وأصحاب المدارس القرآني

ين وتب ين الجهت اء ب ف اللق ى نقـ تكثي اء عل ة القض اط ادل اآلراء، ومحاول
  الخالف بالجدية والشفافية.

ين  راك المعني ك بإش ة؛ وذل دارس القرآني ي الم ة مدرس ة جمعي ـ تقوي
  .35الحقيقيين

ظ  ابقات حف ل: مس طتها، مث ي أنش ة ف دارس القرآني ة الم اركة الحكوم ـ مش
  القرآن...

  صحيا.ـ احتواء بعض التالميذ والطالب من المدارس القرآنية 

  ـ تكثيف الحوار حول المشروع في وسائل اإلعالم.

ة  ة وخدم دارس القرآني ع الم ع واق تجيب م ي يس نهج دراس داد م ب ـ إع
  المجتمع.

اه ك المن ات تل ي محتوي ق ف ج جـ ـ إنشاء مركز بحثي خاص للدراسة والتطبي
  الدراسية المعدة.

ل  ة، تمث ة للتجرب ة كخلي دارس القرآني دارس نموذجيد ـ اختيار بعض الم ة م
  التي تطمع إليها الدولة؛ قادرة على تلبية المجتمع ومواكبة العصر.

  ج ـ االهتمام بتكوين وتدريب معلمي المدارس القرآنية.

  ـ المدارس القرآنية حّل، وليسْت بعائق! 4

ن نظا ة م دارس القرآني ت إقصاء الم الي حاول ا قد مّر معنا أّن حكومات م مه
وي، ولع ي الترب لالتعليم دارس أفض ذه الم الحة ه ت اآلن أّن مص ا فهم ، لّه

ت  ه أوخاصة أنّها رأت في هذه المصالحة مصلحة عامة ألبنائها، بعدما وع نّ
  يُمكن تطوير هذه المدارس لتكون رأس مال إضافي للدولة، وذلك: 

بة ة من نس ا الدول ة، ـ أّن عدد المتمدرسين ضئيلة مقارنة بما ترمي إليه  مئوي
أت د أْن كاف افة فبع ي إض ّل ف مت الح در، ارتس م تق عها ول ي وس ا ف ّل م  بك

  المدارس القرآنية إلى معدلها وميزانها لتثقل. 

ن  عب م ـ ولعّل االهتمام بالمدارس القرآنية يمكن أْن يفتح آفاقا جديدة لدى الش
ذه  ن ه درين م باب المنح ن الش ر م ه كثي تّم توجي ث ي ف؛ بحي ة التوظي ناحي



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

286 
 

ي ة ف د عامل ى أي دارس إل ا الم ة حالي ا الدول ي تحتاجه ن الت ن 36المه ل م . فتقل
د  ى أي ل عل دورها تحص ي ب ة، وه دّد الدول ي تُه اطلين الت باب الع بة الش نس

  عاملة ماهرة.

ي   دان اإلسالمية الت ن البل ر م ع كثي فاضت أـ أنّها مصدر توطيد العالقات م
  بخيرات عظيمة إلى دولة مالي.

اتف  ام التك ن نظ ةـ أنه يمكن االستفادة م دارس القرآني اعي للم اد  االجتم إليج
را ك بإش ة؛ وذل دى الدول رى ل ة األخ نظم التعليمي ى ال ة عل ي النفق ّل ف ك ح

ة وزارة اليف ميزاني ة تك ن تغطي رة ع ة قاص دي الدول ة أّن أي عب. خاص  الش
و ا للوص رى وديونه دول الكب اعدات ال ري وراء مس ا تج ا م ة، فغالب ل التربي

وإلى ذلك.. ولعّل تجريب سياسة  عب نح ات الش ع معنوي ي رف ادو ف يكو أم  س
ا جزءاقضية التعليم والتربية يزيل كثيرا من صعوباتها ومعاناتها، ويوفر ل  ه

  كبيرا من الحلول.

ة؛  ال وشباب الدول ن أطف ر م اذ كثي ـ أّن االهتمام بهذه المدارس تُؤدّي إلى إنق
دارس م ذه الم ي ه وغ ف ّن البل ل س ن فكم من طفل يجوع ويمرض ويموت قب

ي  ه ف يش أو عالج ة ع ا بضمان لقم ة! ربم ائيات الدول هم إحص ر أْن يمّس غي
دارس  ذه الم ي ه ل دراسته ف الوقت المناسب كان ينقذه. وكم من شاب ال يكم
د  ن شاب ق بسبب الجوع أو المرض أو عدم استقرار النظام الدراسي! وكم م

تقبل إال ا ن المس ه م يس ل لتسّول أو أكمل حفظ القرآن في هذه المدارس لكن ل
ل   .37التَّدَجُّ

  النتائج:

ة و دارس القرآني ين ـ ضغوط االستعمار وما خلّفه من سلطات حالت بين الم ب
يّدة ت س د أْن كان د، بع ف ممارسة أداء دورها التربوي/التعليمي في البل  الموق

اس  ر الن ا، وجب ا منهجي رى تخالفه دارس أخ يس م دءا بتأس ك ب ل؛ وذل ن قب م
ا اللاللتحاق بالمدارس الحد ع به ي تتمت دارس يثة، ثم سلب جميع الحقوق الت م

  القرآنية وأصحابها.

ا؛  تعيد مكانته ة تس دارس القرآني دأت الم رة ب ة األخي ذ اآلون ه من ث بـ أن حي
ت  ة راجع ى الدول ل حت ا، ب ين به فوف المعني ي ص دة ف ة جدي ظ حيوي نالح

ة يو موقفها لتساند المدارس القرآنية على إعادة دورها في مجال التربي م التعل
  في مالي.

ن  ر م ع كثي ية م ات الدبلوماس ة العالق دفع عجل وة ل ة ق دارس القرآني ـ أن الم
  الدول في إفريقيا وخارجها.
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ول لألزم ض الحل اد بع ي إيج هم ف ة أْن تُس دارس القرآني ن للم ه يمك ة ـ أن
ى از ين عل ا تع ا؛ ألنه ة حالي ها الدول ي تعايش ة الت دالتربوية/التعليمي اد ع د دي

بة االمتمد ة،رسين، وتساعد في إيجاد أيد عاملة ماهرة؛ مما يقلل من نس  لبطال
ن للد اعي؛ يمك اتف االجتم ل والتك دنا للتكاف ا مع ك كونه ة وينضاف إلى ذل ول

  أن تستورد منها.

  التوصيات:

ر، الي بك ي م ة ف دارس القرآني ل الم ي حق ث ف ى أّن البح ارة إل در اإلش ال  تج
ذايكاد الناس يمّسون كثيرا من موضو ال عاتها؛ ولذا أشرنا منذ بدايات ه  المق

مّ  ّل أه احثين. ولع اه الب عات الموضو إلى أنّنا سنقوم بطرح المسألة إلثارة انتب
امج الدراس والتي ينبغي االهتمام بها ما يلي: المنهج الدراسي، البرن اد ي، الم

ة، كيفي دارس القرآني دارس، إدارة الم ذه الم ي ه ون ف ية، المعلم ات الدراس
  ا...نفاق على المدارس القرآنية، ُمدخالت المدارس القرآنية ومخرجاتهاإل

الهوامش والمراجع:

                                                      
ر المصلين سيكو   1 ا أمي ا استولى عليه ى م وم عل منطقة "ماسينا" تطلق الي

زء كبي ى ج د عل ا" وتمت ه "دين ي دولت ادو ف ن أم ة م الي الحالي ة م ن دول ر م
ي  ن موس ى وط ماال إل ت ش ا  Mossiتنبك ع بوركين الي م دود م ا (ح جنوب

متها  ت عاص رقا، وكان وبتي ش فاسو)، ومن حدود موريتانيا غربا إلى إقليم م
ديا: ع ويكيبي ر موق د هللا. ينظ  حم

 11 -05/https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Macina
– 2019   

ة   2 س أمبراطوري اري، مؤس و ب ّم لب د) ه يخ أحم ادو (الش يكو أم س
ن  ها م ينا"، ترأّس ى  1818"ماس ذي 1845إل كل ال ى أن الش ير إل م. ونش

ة  توصل ى حساب الدول ا عل دارس جميع دينا أن الم ين أي ذي ب إليه قبل هذا ال
ا"، ي اه "دين اتي ب ادو همب ر: أم ع ينظ لمين. للتوس ال المس ت م ا بي ق عليه نف

ينا" ( ي ماس ة ف ة الفالني اك دازي، "األمبراطوري ). ص: 1853ـ  1818وج
49  .  

BA, Amadou Hampaté et DAGET Jacques : 
« L’EMPIRE PEUL DU MACINA (1818 – 1853) », les 
Nouvelles Editions Africaines, Editions de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Achevé d’imprimer 
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trimestre 1984, 01 B.P. 3525 Abidjan 01, (Cote  er1

d’Ivoire).  
  ينظر توصيات المؤتمرات اآلتية حول المدارس القرآنية:  3

نظيم: ، ت2008أكتوبر  29ـ  27ـ الملتقى الوطني حول المدارس القرآنية، 
 تكزتاإلسالمي األعلى في مالي بالتعاون مع شركائه والدولة، ارالمجلس 

ية رآناألعمال فيه على المجال التربوي والمؤسسي والتسييري للمدارس الق
  في مالي.

Forum National sur les écoles coraniques, organisé du 27 
au 29 octobre 2008 par le Haut Conseil Islamique du 
Mali, avec l’appui de ses partenaires et de l’Etat, dont les 
résolutions ont mis un accent particulier sur les aspects 
pédagogique, institutionnel et fonctionnel desdits 

établissements.  

ة،  ول التربي وطني ح ى ال وبر ـ  30ـ الملتق وفمبر  02أكت ت20008ن  ، قام
ى الحكومة بتنظيمه؛ ل ذي أوص ام الوصول إلى التربية الشاملة للجميع. وال لقي

وي ع ام ترب ي نظ ا ف ة وانخراطه دارس القرآني ى بالدراسة الشاملة حول الم ل
 أسس المناهج التربوية المعتمدة.

Forum National sur l’Education, organisé du 30 octobre 
au 02 novembre 2008 par le Gouvernement, pour lequel 
l’atteinte de l’Education Pour Tous (EPT) reste une de 
ses priorités, a recommandé de « commanditer une vaste 
étude sur les écoles coraniques en vue de les intégrer au 
système éducatif sur la base de méthodes pédagogiques 

bien définies ». 
ة، وزارة التربية  4 ائي اللغ يم ثن ائيات 2018، مشروع التعل ب اإلحص ، حس

ى  ل إل ة يص دارس القرآني ذ الم دد تالمي وزارة: أّن ع ا ال ت به ي قام الت
ا 259640 را، و 192971، منه ين  66669ذك دد المدرس ا. وع بنت

  . 4019والمدارس يصل إلى 
وخاصة أّن أمير المسلحين لجبهة تحرير ماسينا "أحمد كوفا" تخّرج   5

المدارس القرآنية. وقد استطاع بشهرته بينهم أن يقنع عددا ال بأس به  من



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

289 

                                                                                                                                                        
  لالنخراط في جبهته.

ا   6 ت م ة تنبك ي مدين ا ف رد لن ث يس اش؛ حي اريخ الفت ويشهد لذلك صاحب ت
ين  ن المتعلم ده م م، وعن يس معل وت شيخ رئ ك البي ن تل د م ل واح يلي: "ولك

غ  ة. ويبل ى مئ هم سبعون إل د بعض بيان نحو خمسين، وعن دارس الص ا م فيه
يخ  ره الش ا ذك ى م ا، عل انين مكتب ين أو ثم ة وخمس رآن مئ رأون الق ذين يق ال
د  اء بع وم األربع محمد بن أحمد، ذكر أنه حضر مكتب المعلم "علّي تُكريا" ي
ر  هم عش ات، وبعض س ودع ه بخم بيانه يأتون ل ص ر، وجع الة الظه ص

ى تAlarba’aودعات، على عادتهم المسماة "ألربع  ف " حت ه أل حّصل قدام
ار  ن المخت ت ب ود كع ر: محم ا.". ينظ رون ودع ة وعش بعمائة وخمس وس
ر  اس، وذك ابر الن وش وأك دان والجي ار البل ي أخب اش ف اريخ الفت ي، "ت القنبل
رار"، ص:  ن األح د م وقائع التكرور، وعظائم األمور، وتفريق أنساب العبي

المية . منشورات معهد أحمد بابا للدراسات العليا و230ـ  229 وث اإلس البح
م:  د 1ـ تنبكت، سلسلة الكتب رق رؤوف أحم د ال تاذ عب ق األس ة وتحقي . دراس

  ميغا وآخرون...
ب.   7 ان الغري ى: اإلنس ة، بمعن ة العربي ن اللغ ب م ة غري وا كلم اقترض

رآن.  م، أو دارس الق ب العل لكن تطورت داللة الكلمة حتى أكسوها معنى طال
ب هللا! ويرفعون أصواتهم بـ "غيطو أله  ا حبي ة، أْي: ي ة الفالني ب" باللغ غري

 غريب في بابك. وقد تدل على معنى "المتسول" في اللغة البمبرية.
ام   8 ينا" ع ة "ماس ت تأسيس دول  1818أي: منذ األعوام األولى التي تل

  .2020إلى وقت كتابة هذا المقال عام 
ه هللا  9 دا رحم ودب أالي يي ة م وم مدرس دارس الي ك الم ل تل ي ويمث  ف

وبتي)،  يم م ي إقيل وورنغيا بلدة قريبة من توغيري كومبي (محافظة تينينكو ف
ة 2010توفي عام  . وكذلك مدرسة حاموي داسي رحمه هللا في سوكورا قري

ي  وفي ف ا اآلن، ت ة فيه وبتي) أو داخل يواري (م ن س ة م . 1/1/2000قريب
و د الي ر ومدرسة حمدن ساري يامو حفظه هللا في سيواري، التي تع ن أكب م م

ال  ى ك ذ عل د تتلم المدارس في المنطقة، يفد إليها الطالب من كل الجهات. وق
دول  ل ال الب من ك أتيهم الط الهم ي ؤالء وأمث ل ه ذكر. وك ابقي ال يخين س الش

  المجاورة، بل حتى من الكاميرون، وعدد طالبهم يتجاوز اآلالف.
. 81تراوري، حسين يوسف، الحرف والخط العربي في مالي، ص:  10

 (بحث غير منشور).
  ، والمصطلح يدل على من أتقن الحفظ إتقانا تاما.  11
  .9قد تقدم ذكر بعض منهم في الهامش رقم:   12
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وم الخميس ENDA MALIأندا مالي  13  ت ي ة أقيم ل  11، ورش أبري

ى 1: أكدت على أن 2019 ة يواصل حت دارس القرآني % فقط من دارسي الم
م رون أنه ا، وي ا قرآني بح مدرس ة يص ة للطفول ة العالمي ون المنظم   يوافق

unicef .في تلك النتائج  
رار  64تنصُّ المادة  14 نة  10من "ق ايو س ادة تخطيط 1924م ي إع م ف

ة  ي اللغ ية ه ة الفرنس ى أّن اللغ ية عل ا الفرنس رب إفريقي ي غ يم ف يم التعل تنظ
ن استعما سون م ع الُمدّرِ ة، ويُمن ي المدرس ل الوحيدة التي يجوز استعمالها ف

و،  يخ أالي ديك ر: د. ش ع انظ دان. للتوس ي البل رى ف ة أخ ، 2017أّي لهج
ة  ة والبمبري ة الفالني ل؛ اللغ ع واألم الي، الواق ي م ة ف ائي اللغ يم ثن "التعل

ل األول، ص:  ن الفص ث م ب الثال ا"، المطل الة 57ـ  53نموذج . رس
 الدكتوراه، مخطوطة.

ار  15 ظ اآلث ن أن نالح ؤاتهم، يمك ت تنب ال تحقق دارس  وفع لبية لم الس
ي واد آخر،  ام ف ي واد والُحّك عب ف الي. فالش ي م ات ف البيض داخل المجتمع
ي  ن وال عب، فم د الش ب ض ذي يرتك ف ال الل العن ن خ ح م اس واض فاالنعك
درك،  رطة ورجال ال ة، الش رئيس البلدي رورا ب ة م ي المحافظ اإلقليم إلى وال

د باإلضافة إلى الجيش ومحاكم (العدل)، من غير أن ننس ي البل ين ف ى اإلداري
عب  يس للش كين، فل عب المس دوهم األول الش باختالف وظائفهم. كل هؤالء ع
ان،  وق اإلنس ة وحق ة والديموقراطي أدنى حق مع ما يرفع من شعارات الحري

  فهي شعارات ال تعبر حدود المدن.
  .86ـ  85، ص: 2017د. شيخ أالي ديكو،   16
و  شهادة كثير من الشيوخ الذين عايشوا  17 نهم الشيخ أف تلك الفترة من بي

تدعي للمدرسة  ن اس ان م دل مك ن أب ين م بوبو من وورونغيا. وقد ذكر من ب
ى  ه إل ر أن د ذك ة، وق ي الدول ار الموظفين ف الفرنسية من بلدتهم أحد أشهر كب
ان  و ك ه ل ى أن نهم عل خر م ك ويس تهم تل يهم فعل وفاته يستنكر ذلك ويؤنب عل

  مرتبة.ابن غني لما وصل إلى هذه ال
اء   18 ين هللا لقض ك وب ل بين وم بالتوس ن يق ة م ة الدول ي ثقاف رابط ف الم

تقبل  ن مس ث ع ؤالء للبح زورون ه اليين ي ن الم ر م ة، فكثي وائج الدنيوي الح
دين  اء ال رهم علم عب يعتب م أن الش ة. رغ نير، أو أي أمر من أمورهم الدنيوي

  لكن قلما يسألونهم عن مسألة أخروية. 
د د ة يحكي الشيخ زي ب البطاق ب لطل رة ذه ه ألول م ه هللا: أن ي حفظ رام

ي،  ب قرآن ه طال رهم بأن دما أخب الشخصية أهانه رجال األمن إهانة شديدة عن
ة،  ي المنطق وكان حينذاك قد حفظ القرآن، ودرس عددا من الكتب المتداولة ف
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ى  ي الملتق ة ف ر الحكاي ي. ذك ه أم ومع ذلك سخروا منه وكتبوا على بطاقته أن

اريخ الوطني  ى اإلسالمي بت س األعل ه المجل ذي نظم الحة ال  18ـ  16للمص
  م في مدينة موبتي.2020يناير 

ى   19 توى، أت ع المس شهادة موب موالي سيبي بين يدي وفد وزاري رفي
اريخ  وبر  9ـ  7من وزارة التربية إلى موبتي بت تمس من 2019أكت د ال م. فق

هاداتهم ى ش ال عل ه حصول األطف ه  الوفد أن يسهلوا ل د بأن د أك ة. وق الميالدي
  ليس من بين تالمذته الذين يربو عددهم على أربعين من يملك شهادة ميالد.

ام   20 ى ع دارس  2018وإل ولى شؤون الم ذي يت ز ال ى المرك ق عل يطل
المية  ة اإلس دارس العربي ة الم ز مراقب ة: مرك ي وزارة التربي ة ف العربي

  CPLAوتنشيطها. 
والئم  21 اد وال ي األعي ى ف ة... ال حت م العقيق اف، ووالئ م الزف ل والئ ، مث

ى أن  ردون إل ل يمنعون ويش راب لألك ل إذا أرادوا االقت يهم، ب اس ف ر الن يفك
ي  ار ف ر م و يم ينتهي الناس، بعد ذلك يرمى إليهم البقية مثل البهائم. مع أنه ل
ب"  ة، لكن "غري ي الوليم ة ـ أن يشارك ف ة المالي ي الثقاف الشارع يلتمس ـ ف

ة ال. فه ذه المقال ة ه دد كتاب ي ص ن ف ى ونح ل حت ة؛ ب ت قديم هادة ليس ذه الش
وم  بيحة ي ة ص ة العقيق ي وليم اركنا ف ة 2019/  10/ 25ش ذه الحادث ل ه . مث

ى  دري مت الي، وال ن جرت، بمعنى أن الظاهرة ال تزال ماثلة في المجتمع الم
  تتوقف؟

والجمعيات مثل:   Unicef  MALI-ENDAالمنظمات مثل:   22
AMDH...  

 مثل: تركيا، قطر، كويت، السعودية، البنك اإلسالمي للتنمية...   23
ا 2020ـ  2008قامت الدولة بتنظيم عدد من الملتقيات في   24 ركت فيه ، أش

ى  س األعل ا المجل ا فيه ين بم اعيين المحلي ركاء االجتم ن الش را م كثي
  اإلسالمي، العمداء، والجمعيات المؤثرة في الساحة...

، ومالي في  ENDA Mali، اندا مالي Unicefمثل:   25
... باإلضافة إلى SIF، والهيئة اإلغاثة الفرنسية MALIVETAS تاس

  الذي يعتبر أكبر ممول إلى حد اآلن. BIDالبنك اإلسالمي للتنمية 
تكوين خلية خاصة لمشروع ثنائية اللغة داخل وزارة التربية، والتي   26

، إنشاء سكرتير عام للثنائية اللغوية في يرأسها األستاذ إبراهيم كوليبالي
  الوزارة نفسها، ويرأسه ـ حاليا ـ الوزير موسى باه...

  .2020من شهر يناير عام  10  27
نقصد االنتفاضة التي أطاحت برئيس الوزراء بوبي ميغا وأدت إلى   28
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  .2019استقالته في شهر مايو 

،  ASMALIVET، ومالي في تاس ENDA Maliمثل اندا مالي  29
الذي  BID... باإلضافة إلى البنك اإلسالمي SIFوالهيئة اإلغاثة الفرنسية 

  يعتبر أكبر ممول.
المدارس الني نسنخدم الفرنسية لغة للدراسة، والمدارس العربية   30

  اإلسالمية.
مقابلة مع بعض مدرسي المدارس القرآنية في قرية بينشا، وورونغيا،  

 سوكورا، انغيم... في شهر مارس وأبريل 31.2019 
ظ،   32 د الحف ى األرض عن س عل د أن يجل ب ال ب دون أن الطال م يعتق فه

زء  ا ج وإال ال يتربى تربية قرآنية. ال يرون الجوع لألطفال؛ ألن الجوع أيض
ا من التربية، يتركون  م م ون به نهم يفعل وى م و أق ن ه رة م الصغار تحت إم

امهم... يعيشون  ى طع الهم وحت دة ونع هم الجدي نهم مالبس يشاءون، ينهبون م
وا مدرسة  ن أن يفهم ادات، ال يمك ذه الع كالغابة، ال رحمة. وال يرون ترك ه

  قرآنية في غير هذه الصورة.
نشا، مقابلة مع بعض مدرسي المدارس القرآنية في قرية بي  33

وورونغيا، سوكورا، انغيم... وأولياء التالميذ. في شهر مارس وأبريل 
2019.  
ل   34 ن قب تشهد لذلك الورشات حول المدارس القرآنية فهذه التساؤالت م

ة  ر الحكومي انية غي ات اإلنس ن المنظم ة أو م ن الحكوم واء م ؤولين س مس
ثال  اركاته، فم ى مش هر تصدر منهم، وخاصة إذا كان الشخص في أول ي ش ف

الي.  2019أبريل  دا م ا ان د نظمه شاركنا في ورشة حول المدارس القرآنية ق
رنا عن  دما استفس ي الموضوع عن را ف ان خبي ذي ك دا ال ى مسؤول ان بل حت

ية " ة الفرنس درس"؟ أجاب scolarisationمقصودهم بالكلم ى "التم " بمعن
ي.  يكي الفرنس ام الكالس ي النظ ل ف ال الطف ه إدخ دون ب أنهم يقص رى أن ب وي

ى  ة إل ى من وزارة التربي ذي أت د ال ى الوف ى التفسير... وحت اج إل ذلك ال يحت
ين  9ـ  7موبتي بتاريخ  رق ب ن يف م يك ع المستوى، فل د رفي و وف وبر، وه أكت

  المدرسة العربية النظامية والمدرسة القرآنية...
وذلك أن أغلب أصحاب المدارس القرآنية ال يرون أن الجمعية   35

  يرون أنها مجرد جهاز للحكومة للقضاء على المدارس القرآنية.تمثلهم، و
اء   36 اء والبن دراجات والكهرب يارات وال ا للس ي الميكانيك مثل التقنيات ف

ن  ود م ي وج ر ف الي متحي عب الم ا الش ي غالب ا .... الت رة وغيره والبيط
  تخصص فيه.
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ن   37 ا م ة يصبح مدرس ين كما سبق أشرنا إليه من قبل أن واحدا بالمائ ب

اء  ن أقرب ول م ائل التس تى وس ى ش ع إل احقة ترج ة الس ين، إذا األغلبي الدارس
ون  ا يك هم أيض دين، وبعض ى األبع وزمالء ومعارف وفي بعض األحيان حت

  ممن يدعي أنه وسيلة بين الفرد وبين هللا يمكن أن يحل أي مشكلة.
  المراجع:

BA, Amadou Hampaté et DAGET Jacques : 
« L’EMPIRE PEUL DU MACINA (1818 – 1853) », les 
Nouvelles Editions Africaines, Editions de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Achevé d’imprimer 
1er trimestre 1984, 01 B.P. 3525 Abidjan 01, (Cote 
d’Ivoire). 

ENDA –MALI, Atelier sur la pérennisation des écoles 
coraniques communautaires pilotes dans la commune de 
Socoura, le 11 avril 2019. 

Forum National sur les écoles coraniques, organisé du 27 
au 29 octobre 2008 par le Haut Conseil Islamique du 
Mali, avec l’appui de ses partenaires et de l’Etat, dont les 
résolutions ont mis un accent particulier sur les aspects 
pédagogique, institutionnel et fonctionnel desdits 
établissements. 

Forum National sur l’Education, organisé du 30 octobre 
au 02 novembre 2008 par le Gouvernement, pour lequel 
l’atteinte de l’Education Pour Tous (EPT) reste une de 
ses priorités, a recommandé de « commanditer une vaste 
étude sur les écoles coraniques en vue de les intégrer au 
système éducatif sur la base de méthodes pédagogiques 
bien définies ». 

-11-/05https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_du_Macina
2019 

MEN, Projet Bilingue, 2017. 
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الي، ص:  ي م ث 18تراوري، حسين يوسف، الحرف والخط العربي ف . (بح

  غير منشور).

يخ أالي،  و، ش ع واأل2017ديك الي، الواق ي م ة ف ائي اللغ يم ثن ل؛ ، "التعل م
ا"، ص:  ة نموذج ة والبمبري ة الفالني دكتوراه، 57ـ  53اللغ الة ال . رس

ISFRA.غير منشورة ،  

دان  ار البل ي أخب اش ف اريخ الفت ار، "ت ن المخت ت ب ود كع ي، محم القنبل
رور، وعظ ائع التك ر وق اس، وذك ابر الن وش وأك قوالجي ور، وتفري  ائم األم

رار"، ص:  ن األح د م ا 230ـ  229أنساب العبي د باب د أحم ورات معه . منش
م:  ب رق لة الكت ت، سلس راسة د. 1للدراسات العليا والبحوث اإلسالمية ـ تنبك

 وتحقيق األستاذ عبد الرؤوف أحمد ميغا وآخرون...
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الكتاتيب والمدارس اإلسالمية النظامية في والية يوبي بين التكاملية 
 (دراسة وصفية تحليلية) والتباينية:

  إعداد وتقديم

  الدكتور آدم محمد مصطفى (جدكاوي)
  بقسم الدراسات اإلسالميةمحاضر 

 جامعة والية يوبي
E-mail. drjatkawy@gmail.com 
Phone No. 00234 7064447426   

  :ملخصال
"الكتاتيب" هي جمع لكلمة ُكتَّاب، تلك الكلمة التي تطلق على مصطلح إن  

مكاٍن أو فضاٍء واسعٍ يكون بجوار المسجد غالبًا، يُشِرُف فيه شيُخ الحّيِ أو 
إماُم المسجد على تعليم األطفال أساسيّات القراءة والكتابة العربيّة والقرآن 

تاب في تناول الموضوعات التي الكريم، ولهذه الكتاتيب مناهج يسلكها كل ك
يدرسها، والطريقةُ التي يسير على نهجها والقواعد واألصول والضوابط 
التي يعتمد عليها، كذلك الحال مع المدارس النظامية. اإلشكالية كامنة في 
التباينية في المناهج بين المدرستين الكتاتيب والنظامية وكل منهما يلقي 

القائمين على الكتاتيب يأخذون على المدارس  بالالئمة على اآلخر، حيث إن
النظامية أنها ال تحقق العلم بل تهتم بالشكليات وتضرب عرض الحائض 
بالجوهر، بتعبير آخر أنهم ال يهتمون بتحفيظ القرآن الكريم حتى وإن 
حفظوا طالبهم ال يعلمونهم فن كتابة آيات التنزيل عن ظهر الغيب، كذلك 

اتها مثل الرحبية واآلجرومية وملحة اإلعراب المتون العلمية ومنظوم
واإلمريطي وألفية ابن مالك وغيرها، ورواد المدارس النظامية هم اآلخرين 
يأخذون على القائمين على الكتاتيب أنهم نسخ من الكتب أي يحفظون 
المتون لكن ال يستطعون تطبيقها مثل متون اللغة العربية يعلمون القواعد 

دث باللغة العربية، وال تفسير اآليات المحفوظة سوى وال يستطيعون التح
تالوتها دون تجويدها، والورقة جاءت لتقف على مناهج المدرستين بغية 
التعرف على المعتمد لدى المدرستين من المناهج ومن ثم إقامة المقارنة 
بينهما إليجاد تكاملية بين المدرستين بدل التباينية بينهما. والمنهج المتبع في 

لدراسة إستقرائي لتتبع مناهج كلتا المدرستين وتحليلي لتفكيك محتويات ا
  المناهج لمقارنتها إليجاد التكاملية بينهما والحد من التباينية.  

 والية يوبي. - النظامية - اإلسالمية - المدارس - الكلمات المفتاحية: الكتاتيب 
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 :المقدمة
ذي  طرون، وال ا يس م وم ون والقل زل الن ذي أن المين ال م  الحمد  رب الع عل

الن ان األكم الم األتم الة والس م، والص م يعل ا ل ان م م اإلنس القلم عل ى  ب عل
د هللا وعل ن عب د ب ين محم ق أجمع يد الخل د آدم س يد ول فوة س فوة الص ى الص

ن اقتاآلل الطيبين الطاهرين والصحب الكرام الغر المحجلين وعلى  ى كل م ف
  أثره إلى يوم المعاد.

  أما بعد:
ل ئة المس يم الناش ية لتعل اكن األساس ي إال األم ا ه ب م إن الكتاتي مين ف

نهج وط الكريمالقرآن  حفظ ف م د يختل يم ومبادئ القراءة والكتابة، ق ة تعل ريق
ي الب ى ف رى حت ة إال أخ ن منطق يظ م ة التحف ة وطبيع ادي الكتاب نشء مب د ال ل

اب دم ُكتَّ ة غي ي مدين اء ف يم حروف الهج ال تعل ة  الواحد، على سبيل المث قبيل
كَ  ـ" تَْلُمْس حرف وا" كانوري يدرسون باللغة الكانورية يسمون حرف الطاء ب

رى الفال ب األخ ة الكتاتي ع بقي ر م ذلك األم ـ"َزْلُمْسَكا"، ك اء ب ة الظ تي
د  ة فق دارس النظامي ا الم لمة، أم ل المس ن القبائ ميت سوالهوساوية وغيرها م

راد ق وي طالحاً يطل حى مص ل أض ة ب  بذلك ال على أن الكتاتيب ليست نظامي
ب، نهج الكتاتي الف م ى خ ين عل ق  به مدرسة بطبيعة منهج مع ن أطل وأول م

و  ة ه دارس النظامي ة الم وزير كلم ك ال ام المل لجوقي  نظ ذي  الس وال
ب   حتى عرفت باسمه، ببغداد األولى المدرسة النظامية أنشأ نتشرة موالكتاتي
رقي نيجيريبش مال الش ا كل ملحوظ في روبوع والية يوبي إحدى واليات الش

و  ة برن مة مملك ع عاص ا تق و، وفيه ة برن ي لوالي زء الغرب ت الج ي كان وه
ة  ة المحلي ي الحكوم ع ف ي اآلن تق و" وه زر غم مها "انغ ة واس العتيق

د ة ته دم، والورق ة غي ة المحلي ف يونوساري، وقصر اإلمارة شيد في الحكوم
دارس اإلسالمإلى الت ع الم ة م ا مقارن ب ومناهجه ام الكتاتي ى نظ رف عل ية ع

ك بغ ا وذل تالف بينهم اق واالخ واطن االتف ى م وف عل ك للوق ة النظامية وذل ي
  تطوير مناهج المدرستين وتعزيز التكاملية والحد من التباينية.

 :التعريف بوالية يوبي
مصنفة على أنها والية يوبي هي والية تقع في شمال شرق نيجيريا وهي 

إحدى واليات نيجيريا الزراعية لخصابة أرضها، تم إنشاؤها كوالية باسم 
م من والية برنو وعاصمتها اإلدارية 1991أغسطس  27"يوبي" في 

دماترو، وتتكون من سبعة عشر حكومة محلية وقسمت هذه الحكومات 
 zoneمنطقة (أ  )Geopolitical zonesالسبعة عشر إلى ثالثة مناطقة (

A و منطقة (ب  (zone B ج)و ،(zone C:وإليك تفاصيلها ،(  
 ) zone A )منطقة (أ
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1( Bursari 
2( Damaturu 
3( Geidam 
4( Gujba 
5( Gulani 
6( Tarmuwa 
7( Yunusari 

  )، zone B )منطقة (ب
1( Fika 
2( Fune 
3( Nangere 
4( Potiskum 

 )zone C )منطقة (ج
1( Karasuwa 
2( Machina 
3( Jakusko 
4( Nguru 
5( Yusufari 

وهذه الوالية من حيث التاريخ تعتبر إحدى أعرق المناطق في 
إمبراطورية برنو عبارة   ، لقد كانت1التاريخ، حيث تقع امبراطورية برنو

م) ، وقد كانت 1893م) حتى( 1380من عام ( نيجيريا  عن دولة إفريقية في
العظمى التي تأسست قبل عدة قرون من  2)مبراطورية (كانماستمرارراً  إل
ومع مرور الوقت، أصبحت أكبر حتى من  أسرة سايفوا  ذلك على يد

إمبراطورية كانم، حيث اشتملت على مناطق تمثل اآلن أجزاًء 
  3 .والكاميرون والنيجر تشاد من

من التغلب على  علي دونامامي م، تمكن الماي1455وفي حوالي عام 
نة ، وقد تمكن من بناء عاصمة محص4منافسيه وبدأ في توحيد برنو

غمو تقع في والية يوبي وفي الحكومة المحلية يونوساري، إلى  انغزر  في
، وقد كانت هذه العاصمة أول مقر دائم يستمتع به بحيرة تشاد  الغرب من

ملك ماي من ملوك السايفوا على مدار قرن. وقد وصلت اإلمبراطورية 
لكتي كانم وبرنو إلى أوج مجدها أثناء فترة حكم رجل الناشئة عن اندماج مم

  تقريبًا. م)   1603إلى ( م)1571( لوماإدريس آ  الدولة البارز الماي
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ولما لهذا السلطان من مآثر فسمى حاكم والية يوبي األسبق بكر أبا 
) Mai-Idrisa Aloma Polytechnicإبراهيم معهد للفنون التطبيقية (

  5في الحكومة المحلية غيدم والتي فيها إمارة انغزر غمو الغابرة.
هي  اإلدراية للحكومة المحلية غيدمومدينة غيدم التي هي العاصمة 

ثرة لك تعتبر إحدى المدن التي يشد إليها الرحال بغية طلب العلم وتحصيله
ة لعراق وبيالكتاتيب فيها والدهاليز وتتميز مدينة غيدم عن بقية مدن والية ي

فة موقعها الجغرافي ووقوعها في قلب اإلمراطورية لذا تجد فيها من كا
اق عربية والبربر والفالني والهوسا وبقية اإلعراألعراق والقبائل ال

ئم لقااالصغيرة من حيث العدد. وقبيلة كانوري تعتبر هي السائدة واألمير 
  واإلمراة تنتسب إلى ساللة ملوك مملكة كانم برنو العتيقة.

وأما مدينة انغرو فهي األخرى أرض خصب للكتاتيب وهي تقع 
ذه ي هز وكتاتيب العدد الكثير، وفشمال غرب الوالية وفيها زوايا ودهالي

ية المدينة نستطيع أن نجزم بأن فيها بدأت المدارس اإلسالمية النظام
لى عقة بمفهوميها المعاصر والمدرسة اإلسالمية النظامية األولى في المنط

ً وجه االطالق هي مدرسة تسمى (نور األطفال)، وهذه المبادرة القت ر  فضا
ل رون المدارس النظامية منهج حديث ودخيمن قبل جل المشايخ، ألنهم ي

   على المنطقة وكأنه نظام بديل لما هم عليه من منهج معلوم ومعروف.
ا ومدينة فتسكم هي مدينة تقع غرب الوالية وهي مدينة يغلب عليه

ينة لمداطابع المدينة التجارية وفيها عرقيات مختلفة بعضها لها تاريخ في 
ت أسيس واألسبقية، وبعضها تعتبر هاجروتنسب إلى المدينة من حيث الت

  إليها بعد التأسيس.
  مفهوم الكتاتيب 

ً بجوار  جمع ُكتَّاب اسم مكان وهو مكان للتعليم األساسي، كان يقام غالبا
المسجد، لتعليم القراءة والكتابة والقرآن الكريم، وشيء من علوم الشــريعة 

به بالمدرسة االبتدائية والعربية، والتـاريخ والرياضيـات وغيرها، وهو أش
وكانوا يتوسعون فيها بعلوم الدين والحديث وسائر صنوف العلوم  6اليوم.

واختلفت أحجام الكتاتيب بين صغير وكبير، فُكتَّاب  7األخرى بصورة عامة.
  8) تلميذ،.3000أبي القاسم البلخي كان يتعلم فيه ثالثة آالف(

  ى النحو التالي:طبيعة الُكتَّاب من حيث الشكل والمضمون عل
هيئة المكان: يفرش حصير أو ما يقوم مقامه أو بدونه ويجلس  )1

التالميذ عليه متربعين حول معلمهم وقد يختص المعلم "بسرير 
بأدب وسمت تام، على خالف تالمذة  9أو كرسي مرتفع.
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المدارس النظامية اليوم تراهم يجلسون على الكراسي ومعلمهم 
 قائم، 

ً شريفاً، وعدة ألواح، ومدادأدوات الدراسة:  )2  تتضمن مصحفا
 وأقالم.

عمر االلتحاق بالكتاتيب: يذهب بالصبي إلى الكتاب منذ سن  )3
ينتقل الطفل إلى بيئة   مبكر عند بلوغه سن الخامسة أو السادسة 

جديدة هي الُكتَّاب حيث يبقى فيها إلى أن يتم حفظ القرآن 
القراءة والكتابة،  بأكمله، أو يحفظ جزءاً منه إلى جانب تعلمه

وبعض النحو والعربية، وما إلى ذلك من األمور التي كانوا 
 10يعتبرونها وسائل لإلحاطة بالدين.

صفة الملقن: أن توفرت فيه خصال االستقامة والعفاف،  )4
والعدالة مع الخبرة العامة بالقرآن وعلومه. وقد وضع الفقهاء 

اب، فالقابسي المسلمون خصاالً ينبغي توفرها في معلم الُكتَّ 
ً ال في عنف، ال يكون عبوساً  يرى أنه ينبغي أن يكون مهيبا
ً بالصبيان دون لين، وينبغي أن  مغضباً، وال مبسطاً، مرفقا

  11يخلص أدب الصبيان لمنافعهم.
واشترط لهذا المعلم أن يكون متزوجاً، وال يفسح لعازب أن 

ر بالدين والخير، يفتح ُكتَّاباً إال أن يكون شيخاً كبيراً، وقد اشته
 12ومع ذلك فال يؤذن للتعليم إال بتزكية مرضية وثبوت أهلية.

هذه هي طبيعة ومالمح الكتاتيب من حيث الشكل والمضمون في 
الغابر والحاضر حتى وإن كان بعض ما ذكر ليس متوفراً لدى بعض 
الكتاتيب في العصر الحديث، والكتاتيب في والية يوبي وعلى وجه 

ه بينة غيدم في أحسن حاالتها حيث أنهم أول ما يبتدؤون الخصوص في مد
ور التلميذ تعليمه الحروف وكيفية نطقها، ومن ثم يبدأ بالحفظ من الس

ات آليالقصار من سورة الناس إلى أن يختم، وال يشرع في كتابة السورة وا
على اللوح قبل أن يصل إلى خمسة أحزاب فيكتب له تلميذ شيخه حتى 

ن مرف على كيفية رسم المصحف وعالمات الوقف واالبتداء يتمكن من التع
  غيره. 

والخط المعتمد في كتاتيب والية يوبي وما جاورها هو الخط والرسم 
البرناوي وهذا الخط شبيه بالخط المغربي وفي صبح األعشى أورد مؤلفه 
قائالً: المكاتبات الصادرة عن صاحب البرنو ورسم مكاتبته أن يكتب في 

  13بخط كخط المغاربة. ورق مربع
  مفهوم المدارس النظامية
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أما المدارس النظامية قد سميت بذلك ال على أن الكتاتيب ليست نظامية بل 
أضحت مصطالحاً يطلق ويراد به مدارس بطبيعة منهجٍ معيٍن على خالف 

نظام  الوزير منهج الكتاتيب، وأول من أطلق كلمة المدارس النظامية هو 
حتى عرفت  ببغداد  األولى المدرسة النظامية  والذي أنشأ السلجوقي  الملك

   15خالل عصر السالجقة 14باسمه.
ظهور أول المدارس النظامية التي تعتمد أسلوباً  وإيران العراق  وفي

 ً ً منتظما ً على التخصص المعرفي والحضور المنتظم للطالب  تعليميا مبنيا
بعد أن كان التعليم يعتمد طوال العصور السابقة على الحضور الطوعي 
لطالب العلم في حلقات العلماء، ثم سرعان ما انتشر نموذج المدرسة 
ً في أرجاء العالم اإلسالمي، وخاصة بعد قيام  ً وإداريا النظامية معماريا

بإنشاء أشهر مدارس العالم اإلسالمي  المستنصر با  سيالخليفة العبا
، وقد نشر بالمدرسة المستنصرية  حتى اليومببغداد، وهي المعروفة 

ق التي حكموها ومزجوا السالجقة العشرات من المدارس في مختلف المناط
ً لالحتياجات  في مناهج التدريس بها بين الطابعين الديني والعلمي طبقا
الخاصة بكل منطقة، فمن الناحية الدينية كانت تعقد دروس منتظمة 

وتعين لها الكتب التي سيعتمد عليها  والحديث النبوي الفقه  لتخصصات
الشيوخ في التدريس وألحق ببعض المدارس قاعات لتدريس علوم مدنية 

صالح الدين   وفي خضم قيام .والفلك الطب  على اإلطالقلعلَّ أهمها 
قائد الشافعي المذهب استعان ال بمصر الخالفة الفاطمية  بتصفية األيوبي

بأسلوب المدارس النظامية للتمكين لمذهبه بالبالد فأنشأ عدة 
نجم   والصالح الملك الكامل  وحذا كل من واإلسكندرية بالقاهرة مدارس

  16حذوه في ذلك. الدين أيوب
 رحلةبهذا المفهوم يمكن القول بأن المدارس النظامية ما هي إال مو

 متقدمة على الكتاتيب من حيث الشكل والمضمون، وهي ما نسميه اليوم
ذت )، والتكاملية قد أخDual Curriculaبالمنهج الثنائي أو المزدوج (

لة مكانها في تطوير منهج العلم ومجال التعليم حيث أن اللحاق بالمرح
علم تيث دمة ال تكون ناجعة إال في حالة التمكن من مرحلة الكتاتيب حالمتق

مية نظافن الكتابة والقراءة  والحفظ، أما اليوم لألسف مفهوم المدارس ال
ليست تلك المرحلة المتقدمة في رسوخها وكفاءتها وتحقيقها العلمي 
والمعرفي، وحتى ال يعبأ به كمتخصص في فن من فنون معارف الوحي 

لعلم اات لوم اإلنسانية أو التطبيقية. وذلك بسبب عجزه عن تحقيق أساسيوالع
  ول.من مرحلة الكتاتيب والتي تعتبر مرحلة األساس والبناء العلمي األ
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وقد اختلف بعض المؤرخين وأهل العلم حول بداية نشأة المدارس 
ذي ال  ظام الملكن اإلسالمية؛ فمنهم من قال إنها ظهرت في عهد

نها كانت قد ظهرت قبل إ، ومنهم من قال هـ459 سنة المدرسة النظامية  أنشأ
 رسةذلك بكثير، دونك فيما يلي ذكر لبعض المدارس التي أنشئت قبل المد

رها وعلى سبيل المثال ال النظامية، وهي حسب التسلسل الزمني لظهو
  الحصر:

 ).هـ217 -  هـ150( أبي حفص البخاري  مدرسة اإلمام )1
في حوالي ، في بداية القرن الرابع الهجري، وابن حيان  مدرسة )2

يّد أبو حاتم بن حيان البستي داراً في بلده ش  هـ305 سنة
 "، وجعل فيها خزانة كتب وبيوتاً للطلبة.بست"

وليد مام أبي ال) أنشأها اإلهـ349مدرسة أبي الوليد، قبل سنة ( )3
)، ويذكر أنه هـ493 حسان بن أحمد النيسابوري الشافعي (ت

 كان كثير المالزمة لها.
) الذي هـ883 مدرسة محمد بن عبد هللا بن حماد (ت )4

أنه كان إلى أن خرج من دار الدنيا وهو مالزم ب  السبكي  وصفه
 لمسجده ومدرسته.

ن بالمدرسة الصادرية التي أنشأها األمير شجاع الدولة صادر  )5
 .مشقد في مدينة هـ391 بد هللا سنةع

ظام ن ت قبل أن يولد، والتي أنشئبنيسابور  المدرسة البيهقية )6
تكون هذه المدرسة قد أُنشئت قبل ف - هـ084 وقد ولد سنة-  الملك

 هذا التاريخ.
والتي بناها ألهل  )هـ429 مدرسة أبي بكر البستي (ت )7

لى باب داره، ووقف جملة من ماله عليها، ع  بنيسابور  العلم
 وكان هذا الرجل من كبار المدرسين والناظرين بنيسابور.

التي أُنشئت بجوار مشهد أبي حنيفة،   أبي حنيفة  مدرسة اإلمام )8
وأسسها أبو سعد بن المستوفي؛ إذ تم افتتاحها قبل 

 17بخمسة شهور.   المدرسة النظامية  افتتاح
  :طبيعة المدارس النظامية من حيث الشكل والمضمون على النحو التالي

ة الشكل المعماري: يقوم التصميم المعماري للمدارس النظامي )1
أصغر للتدريس  السنية على توزيع إيوانات أربعة وقاعات

حول صحن أوسط مفتوح بحيث يخصص إيوان لكل مذهب 
ع عدد من القاعات للدروس م  المذاهب السنية األربعة  من

 التخصصية.
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ضم مهجع: أي خالوي أو طباق إلقامة طالب العلم الذين   )2
يأتون للدراسة من مناطق مختلفة، ويعد ذلك األصل األول 

 ينمستشرقلفكرة المدن الجامعية ولعلَّ ذلك هو الذي دفع ال
 مية هذه المدارس باسم الكليات أو المدارس العليا. لتس

المؤثرات الفكرية: كانت المدارس النظامية تربي الطالب  )3
الذين يأتون إليها من كل بقاع العالم وحتى 

ً تحول دون المذهب السني  لىع  األندلس  من ، وأيضا
والدعاية له، وتدعيم وتقوية األفكار   المذهب الشيعي  انتشار

واألعمال المشتركة في المجتمع. كما أعدت رجاالً للقيام 
 18 بوظائف في الدولة السلجوقية.

   مناهج الكتاتيب
 المقصود من المناهج بصيغة الجمع هنا أي لكل مدرسة من المدرستين

خر ى أمناهج، الكتاتيب لها مناهج متعددة حسب تعددها وموقعها من بلد إل
  ومن عرقية إلى أخرى وإليك بيان كٍل منهما على النحو التالي:

  م:أوالً: الكتاتيب ومناهجها: يُصنَّف الكتاتيب إلى أربعة أقسا
 ُكتَّاٌب يعلم القراءة والكتابة فحسب. )1
و ريم أن الكويحفظ ما تيسر من القرآُكتَّاٌب يعلم القراءة والكتابة  )2

 كامله.
الً ه كامتابتُكتَّاٌب يعلم القراءة والكتابة ويحفظ القرآن الكريم وك )3

 عن ظهر الغيب.
الً ه كامتابتُكتَّاٌب يعلم القراءة والكتابة ويحفظ القرآن الكريم وك )4

 عن ظهر الغيب، ويعلم معارف الوحي واللغة العربية.
تيب في والية يوبي فيها هذه األصناف على سبيل المثال الكتا

رو األربعة، وهي منتشرة في ربوع الوالية السيما في مدينة غيدم وانغ
نت وفتسكم، وفي كتاتيب غيدم كنت على اطالع ألنني من تلك المنطقة كا

  منهجهم وتزال كالتالي:
بدأ يسجلون التلميذ يوم األربعاء أو األحد وهو اليوم الذي ي )1

لى إاجع لهجاء باللغة المعتمد في الُكتَاب وهذا ربتلقينه حروف ا
ً فيلقن بها كلغة مساعدة لي  تمكنالشيخ الملقن إن كان كانوريا

 التلميذ من فهم الدروس كما ينبغي.
يُكتب له حروف الهجاء على اللوح ثم بعد حفظه لها ويستأنف  )2

له بكتابة السور القصار إلى أن يصل ما ال يقل عن خمسة 
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م يؤمر بكتابة اآليات بنفسه ويقوم بغسل اللوح أحزاب ومن ث
 بعد حفظه لما تم كتابته من أي التنزيل.

لمية الع وبعد ختمه حفظاً للقرآن الكريم كامالً يبدأ بحفظ المتون )3
ً غوالتتلمذ على كتب الفقه في المذهب المالكي: أما المتون   البا

 تكون في قواعد اللغة العربية مثل: متن اآلجرومية وملحة
 اإلعراب واإلمريطي وألفية ابن مالك، ومن كتب الفقه مثل:

مختصر األخضري وابن عاشر وابن عساكر ومختصر خليل، 
 راءةوفي اللغة مثل: المقامات وغير ذلك، وال يسمح للتلميذ بق

 اً.وحفظ هذه المتون العلمية إال بعد ختم القرآن الكريم حفظ
ً يقوم بكت )4 يب ابته عن ظهر الغوبعد ختمه للقرآن الكريم حفظا

 نسختين أو ثالثة فيهدي نسخة لشيخه ولوالديه ولمن قدر أن
 يهدى إليه.

 ويتوخى التلميذ المداد الذي ال ينمسح. )5
  وطريقتهم في تأديب التالمذة كانت على النحو التالي:

وأما تأديب األطفال والصبيان عن طريق الضرب، فقد وضع العلماء 
ذكر ابن مفلح فصالً في ذلك حيث قال  لذلك مجموعة من الضوابط، فقد

فصل فيما يجوز من ضرب األوالد بشرطه قال إسماعيل بن سعيد سألت 
أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد قال: الولد يضرب على األدب قال وسألت 
أحمد هل يضرب الصبي على الصالة قال إذا بلغ عشراً وقال حنبل إن أبا 

رباً خفيفاً، وقال األثرم سئل أبو عبد هللا عبد هللا قال اليتيم يؤدب ويضرب ض
عن ضرب المعلم الصبيان فقال : على قدر ذنوبهم ويتوقى بجهده الضرب 
وإن كان صغيراً ال يعقل فال يضربه وقال الخالل: أخبرني محمد بن يزيد 
الواسطي عن أيوب قال سألت أبا هاشم عن الغالم يسلمه أبوه إلى الكتاب 

ر الكتابة فمات في ذلك العمل قال هو ضامن .انتهى فيبعثه المعلم في غي
  19كالمه.

والعلماء، المؤِدّبين والمعلمين من اإلسراف   الفقهاء  وقد حذّر كثير من
معاملة قاسية، فقد قال العبدري: والتفنن في ضرب األطفال، أو معاملتهم 

"وليحذِر الحذَر الُكِلّي من فعل بعض المؤدبين في هذا الزمان (القرن الثامن 
الهجري)، وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها لضرب الصبيان مثل: عصا 
اللوز اليابس، والجريد المشرح، واألسواط النوبية، والفلقة، وما أشبهُ ذلك 

وال يليق هذا بمن ينسب إلى حمل الكتاب العزيز؛ إذ مما أحدثوه، وهو كثير 
ةُ بَْيَن َكتِفَْيِه  إنه كما ورد في الحديث: "َمْن َحِفَظ اْلقُْرآَن فََكأَنََّما أُْدِرَجِت النُّبُوَّ

  . 20َغْيَر أَنَّهُ الَ يُوَحى إِلَْيِه"
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ذ ونحن لسنا عن ما وصف ببعيد من حيث تأديب الصبيان من التالمي
حياة ال تيب والغالب على الكتاتيب والتي أنا شاهد عيان بل عايشتفي الكتا

كل الُكتَّابية أن المؤدب أو الشيخ الملقن يشرع في ضرب التالمذة بش
 ن العشوائي دون تمييز بقصد إلفات النظر إلى األلواح التي بأيديهم وأ
رض ينقطعوا عن القراءة وليس بقصد الترويع والتعذيب هذا فيما لو اعت

هل لى تجاوزاتهم معترض يردون عليه بذلك، وقد يسيئون الظن به ومن سع
لكن ون، أن يتهم بالعمالة للنصارى أو اليهود أو من شاكلهم وهللا المستعا

لألسف قد يصاب بعض الصبيان من التالميذ بسبب هذه العشوائية في 
ً ب  سببالتأديب وفئةٌ منهم قد يفرون وال يعودون إلى الكتاتيب نهائيا
ا مم التجاوزات، فقد يحدث التأديب الفوضوي غير المحكم نفرة في نفوسهم

  قد يؤدي ببعضهم كره كل ما له عالقة بالكتاتيب ألبتة.
  :مناهج المدارس النظامية

فيما سلف ذكرت أن  لكل مدرسة من المدرستين مناهج، الكتاتيب لها 
لى أخرى، مناهجها حسب تعددها وموقعها من بلد إلى أخر ومن عرقية إ

ن كذلك األمر مع المدراس اإلسالمية النظامية إال أن هذه النوعية م
المدارس لها طابع موحد من حيث المقررات وال يمكن بحال أن تجد 

يرها ع غممدرسة إبتدائية أو إعدادية أو ثانوية متباينة المنهج والمقررات 
مية من المدراس على خالف الكتاتيب، وللتعرف على المدراس اإلسال

  النظامية من حيث المنهج إليك بيانه كالتالي:
  أوالً: من حيث وحدة المنهج والمقررات:

لها مؤسسة  يوبيالمدارس اإلسالمية النظامية في والية  )1
 تتولى صياغة المناهج والمقررات للمدارس المسجلة لديها

 ).ISSAواسمها مؤسسة المدارس اإلسالمية (
ة من االبتدائية بعد بلوغه السادسيسجل التلميذ في المرحلة  )2

 العمر.
يكتب له في الوهلة األولى ويقوم هو بمحاكة الحروف  )3

 وكتابتها على الكراسة بقلم رصاص.
يتم توزيع المدة الزمنية المخصصة للدراسة على حسب  )4

 دقيقة. 45إلى  30المواد بين 
مية يقرأ مختارات من السور واألحاديث وبقية العلوم اإلسال )5

 العربية. واللغة
 عدم التقيد بمذهب السادة المالكية في مقررات الفقه. )6



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

305 
 

عدم التقيد بمذهب األشاعرة في مقررات العقيدة في  )7
 بعضها.

المنهج المزدوج هو المعتمد في بعض المدراس بل هو  )8
 السائد اآلن في والية يوبي.

مدارس تحفيظ القرآن الكريم النظامية يقرؤون من  )9
 األلواح.المصاحف وال يكتبون على 

 ارتداء زي معين للبنين والبنات. )10
هيئة المعلم يكون واقفاً ويدرس من الصبورة التي   )11

 يكتب عليها درسه.
 يومي السبت واألحد يكونان يومي عطلة األسبوع. )12
يدفع رسوم دراسي في كل فترة أو في كل شهر   )13

  ميالدي.
  مقارنة بين المنهجين

مع  والتباين بين المدرستينفي الجدول التالي يتم عرض جوانب التوافق 
  التعليق عليهما وإليك بيانها:

 –لمنهج ا- الشرط   رقم
  المقرر

  التعليق  الحالة  المدارس النظامية  الكتاتيب

  يفضل ضبطه  متباين  ) سنوات6(  غير منضبط  ُعُمر التلميذ  1
ال يضر إن  متباين  بالعربية الفصيحة  باللغة المحلية  تعلم القراءة  2

روعي مخارج 
  الحروف

بقلم رصاص   بالمداد واللوح  تعلم الكتابة  3
  وعلى الكراسة

الجمع أولى من  متباين
التفرد ألن التفنن 

  مطلوب
من السور   تعلم القرآن الكريم  4

  القصار
اعتماد قصار  متباين  من السور الطوال

السور مفضل 
  على الطوال

كتب الفقه   تعلم القفه  5
  المالكي

مقرر مختارات 
  الفقهمن فصول 

اعتماد مذهب  متباين
معين في هذه 
  المرحلة أفضل

مقرر فيها   حفظ المتون  تعلم اللغة  6
مختارات من 

  القواعد

يفضل حفظ  متباين
المتون مع 
  شرحها وتطبيقها 
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ليس من   تعلم التفسير  7
  المقرر

مقرر فيها 
مختارات من 

  اآليات

يجب أن يعلم  متباين
حفظة القرآن علم 

  التفسير
ليس من   الحديثتعلم   8

  المقرر
مقرر فيها 

مختارات من 
  األحاديث

يجب أن يعلم  متباين
حفظة القرآن علم 

  التفسير
ليس من   تعلم السيرة  9

  المقرر
مقرر فيها 

مختارات من 
موضوعات 

  السيرة

يفضل أن يعلم  متباين
  حفظة السيرة

تعلم العلوم   10
  األخرى

ليس من 
  المقرر

خاص بالمنهج 
  المزدوج

يفضل أن يعلم  متباين
حفظة القرآن 

  العلوم األخرى

  :الخاتمة
ن أتب  الحمد من قبل ومن بعد، فإن الورقة ما هي إلى محاولة من الكا
ها، ارجيطرح مقترح للقائمين في مجال التربية والتعليم في والية يوبي وخ

ة ميبغية تطوير الكتاتيب في والية يوبي ومراجعة أنظمة المدراس اإلسال
 ما،النظامية لمناهجها ومصادر مقرراتها، إليجاد التكاملية فيما بينه

من  ترةوالمعهود في مجال التعليم هو مراجعة المناهج والمقررات بعد كل ف
 الزمن؛ وذلك لتغير األزمنة واألحوال االجتماعية وحاجة الناس إلى

، امةتفسيرات علمية من منظور الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الخاصة والع
رها طويوالممعن للنظر في نظام الكتاتيب عندنا يعلم أن ثمة حاجة ماسة لت

ة تطويراً يناسبها وال ينتقصها ولضمان وسالمة التطوير أن يتم عملي
 التطوير برعاية القائمين على الكتاتيب، ونفس الحاجة لدى المدارس

ت في يالتعد اإلسالمية النظامية هي األخرى فليبادر القائمين عليها بإحداث
ة شارالمنهج ومصادر المقررات دون كثير عناء، والجدول السابق فيها اإل

 إلى المطلوب من كال الجهتين دون مواربة.
   :أهم النتائج

  تمحورت أهم نتائج الورقة في ثالثة عناصر أساسية كالتالي:
  أوالً: نتائج تخص الكتاتيب:

o ى هيئة اللغة الكتاتيب غير منضبطة وغير مسجلة بشكل شامل لد
 العربية والدراسات اإلسالمية والتربية المعنية بالكتاتيب.
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o ميذ منلتلالكتاتيب ليس فيها منهج مواحد فيما بينها وفي حالة انتقال ا 
 كتاب إلى آخر قد ال يتمكن المواصلة بشكل سلس.

o ى جل القائمين على الكتاتيب ليس لديهم كفاءة في أصول الدين سو
 يم.تلقين القرآن الكر

o نهجحفظ القرآن الكريم كاملة ورسم آياته عن ظهر الغيب ثابت في م 
 الكتاتيب وهو السمة البارزة عليها.

o  ن مالكتاتيب تؤدب التالميذ وتجعلهم يحترمون ويجلون معلمهم وكل
 كبيرا في السن.

o .قد يوجد تجاوزات في نظام تأديب التالميذ في غالب األحيان 
o إن من التطور في نظام تعليمهم سيما الكتاتيب ال يتقبلون أي نوع 

 كانت المبادرة جاءت من خارج نظام الكتاتيب العتيقة.
o  ًالحكومات المتعاقبة ليس بينها وبين الكتاتيب صلة إال مؤخرا. 
o ي الكتاتيب ليس لها دخل محدد ومعلوم،  والشيخ ليس له راتب شهر

 ووالة أمور التالميذ ال يدفعون رسوم دراسة أبنائهم.
  ياً: نتائج تخص المدارس اإلسالمية النظامية:ثان

o رحلةالمدارس اإلسالمية النظامية تتساهل في تسجيل التالميذ في م 
 اإلعدادية دون تمحيص، وقبول أعداد فوق المطلوب.

o كامالً  كريمالمدارس اإلسالمية النظامية ال تهتم كثيراً بحفظ القرآن ال 
 وال بفن رسم آياته عن ظهر الغيب.

o س اإلسالمية النظامية تتبع نظام المدارس الحكومة في المدار
 إجازاتها.

o بمعارف الو ً حي المدارس اإلسالمية النظامية تكسب التلميذ وعيا
 والثقافة اإلسالمية العربية.

o ع المدارس اإلسالمية النظامية تعتمد على الرسوم الشهري في دف
 راتب مدرسيها.

o مره أتلميذ حالة عجز ولي المدارس اإلسالمية النظامية قد تفصل ال
 بسداد رسومه.

ربية التوثالثاً: نتائج تخص وزارة التربية والتعليم وهيئة اللغة العربية 
  اإلسالمية:

o .ضعف الرقابة والمحاسبة 
o  عدم إقامة ندوات وورش عمل للقائمين على الكتاتيب والمدارس

 اإلسالمية النظامية.
o  ديثة.والكتب الالزمة والحعدم تدريب المعلمين وتزويدهم بالمناهج 
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o ات عدم ضمهم في ميزانية وزارة التربية والتعليم في كل المستوي
 الحكومية االتحادية والوالية والحكومات المحلية.

  التوصيات:
o  توصي الورقة بأن يحتفظ على نظام الكتاتيب من حيث المنهج

 والمحتوى وال مانع من تطويرها من حيث الشكل والهيكل الخارجي
 تمثل في البنيان والمهجع ونظام التغذية.الم

o ى إل وعلى القائمين على الكتاتيب أن يجمعوا بين الحفظ مع الكتابة
 جانب تعليم علوم معارف الوحي والعلوم اإلنسانية إن لزم.

o  على المسؤولين عن تطوير الكتاتيب أن يراعوا خصوصياتها وأن
 يتفهموا تخاوف مشايخها على نظامهم العتيق.

o ي ي فالمدارس اإلسالمية النظامية عليها أن تطور فن الرسم البرناو
 مدارسها وأن تعزز من حفظ المتون.

o  على القائمين على المدارس اإلسالمية النظامية أن يواكبوا
المستجدات في مجال العليم ومناهجه المعاصرة في حدود المتاح 

 واإلمكان.
o والمهني ألفراد  على الحكومات أن تراعي حق التعليمي الديني

 المجتمع من المواطنين وذلك من خالل تطوير المؤسسات التعلمية
 من كتاتيب والمدارس النظامية على حٍد سواء.

o  على والة األمور أن يتقوا هللا عزوجل في أوالدهم ويتحملوا
  مسؤولياتهم في سداد رسوم دراستهم.

  

الهوامش والمراجع:

                                                      
اء المهملة قال القلقشندي: مملكة البرنو بفتح الباء الموحدة وسكون الر 1

وضم النون وسكون الواو وهم مسلمون والغالب على ألوانهم السواد قال في 
التعريف وبالده تحد بالد التكرور من الشرق ثم يكون حدها من الشمال بالد 
أفريقية ومن الجنوب الهمج وقاعدتهم مدينة كاكا بكافين بعد كل منهما ألف 

ار المصرية صحبة الحجيج فيما ذكر لي رسول سلطانهم الواصل إلى الدي
في الدولة الظاهرية برقوق وقد تعرض إليها في مسالك األبصار في تحديد 

صبح األعشى في صناعة مملكة مالي. ينظر: القلقشندي، أحمد بن علي. 
 .268، ص5. جاإلنشا
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ابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"ابن رشد وكت  

 أ. سليمان آدم: إعداد

  طالب دكتوراه في تخصص أصول الفقه

  جامعة الحاج محمود كعت العالمية بالنيجر
0022799713104  

Adamusuleiman531@gmail.com    

  الملخص:

تتناول المقالة نبذة يسيرة عن حياة ابن رشد الحفيد االجتماعية والعلمية      
وما تعرض له من المحن في حياته العلمية, كما تتناول كتابه "بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد", ويتضمن ذلك  عنوان الكتاب, ونسبته إليه, وسبب تأليفه, 

 وموضوعه ثم المنهج فيه.
ABSTRACT 

The article deals with a brief view of Ibn Rushd biography, social and scientifical life 
and the ordeal that he went through in his scientifical life, as well as it deals with his 
book “ Bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasid, and that will include the book’s 
name, its attribution to him, the reason of its authorship, its subject matter and 

curriculum within it. 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

الحمد  رب العالمين, والصالة والسالم على رسوله األمين, وعلى آله 
  وصحبه ومن وااله.

  وبعد:

تاريخ البشرية كثيرا من الشخصيات فإن هللا سبحانه وتعالى أوضع في    
التي كان لها أثر كبير في تغيير العالم وازدهار الحضارات وما فيها من 
التقدم المدهش إلى يومنا هذا, وكانت لها بصمات واضحة ال يمكن إغفالها 
في مختلف مجاالت العلوم والفنون واآلداب وغيرها, هذه الشخصيات 

لخدمة, ال يقتصر نفعها على حضارة معيّنة, المهّمة وما قدمته للبشرية من ا
  أو دين, أو جنس معين وإنما هو خدمة للبشرية برمتها.

هذه إحدى الشخصيات التي أفنت حياتها في خدمة البشرية في العلم       
أتناولها باإليجاز, أال وهي شخصية ابن رشد وما قدمته للبشرية من العلوم 
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في الفقه المقارن أو باألحرى فقه  ,كما أختص بالذكر كتابه الموسوعي
 االختالف وهو "بداية المجتهد ونهاية المقتصد".

  أهداف المقالة  

    تكمن أهداف المقالة في النقاط التالية

  .إلى الوفاة التعريف باإلمام القاضي الفيلسوف ابن رشد من الوالدة    - 1

تكوينا إبراز الطريقة التي استخدمتها أسرته في تربيته وتكوينه   -2
ما علميا, والذي أدى به إلى ما وصل إليه من العلم بمختلف أنواعه, ك

  استمدت أسرته بذلك مجدها العلمي الذي تحتليه في قرطبة.

ذكر نبذة يسيرة عن كتابه  الذي هو من أجل الكتب في فقه المقارن    -3
  "بداية المجتهد ونهاية المقتصد".

  أهمية المقالة   

 مختلفةال في تناولها لشخصية إسالمية بارزة في العلوم وتكمن أهمية المقالة
  من علم 

لفقه اوعلم الفلسفة ثم علوم الدين بأنواعها من علم  الطب, وعلم الفلك,
 وأصوله وغيرها من العلوم.

    منهج المقالة 

  سوف أنتهج في المقالة المنهج التاريخي والمنهج االستقرائي. 

  حياة ابن رشد وطلبه للعلم

 فروعوفيه 

  الفرع األول: نسب ابن رشد ومولده

و د ه ن محم د ب ن أحم د ب ن محم د ب ن أحم د ب رش
د واشتهر كنيته، بنفس وكني جده باسم سمي, 1 ي المسلمين عن ب ف  كت
  2.القاضي الوليد بأبي الطبقات

و الوليد أبي إطالق عند والكالم الفلسفة كتب في المراد أن أيضا وثبت ن ه  اب
د د رش وف الحفي ي 3 الفيلس ه يعن ز أن ذه يتمي ة به ي الكني ب ف فة كت ط الفلس  فق
ين على تطلق الكنية هذه فإن المالكية الفقه كتب في أما غيرها، دون  من رجل

ا األندلس، في المالكي الفقه أعالم ان وهم ران فقيه يخ: متعاص و الش د أب  الولي
و الشيخ و ه)494:ت( الباجي د أب ن الولي د اب د رش رف 4,ه)520:ت( الج  وع
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رف الحفيد، رشد بابن ولقب األصغر، الوليد وبأبي بالفيلسوف أيضا د وع  عن
   AVERROES(.5(ب الغربيين

  :رشد ابن مولد
ة، بمدينة الجد رشد ابن جده وفاة قبل ه)520( سنة رشد ابن ولد  قرطب

ي زال ال وه ي ت رها ف ذهبي عص ذي ال ا ال ن جعله م م ة عواص ي الثقاف  ف
داد واألسكندرية وروما أثينا تذكر فال التاريخ، رت إال وبغ ة معهن ذك  قرطب

ده كان وقد, الطراز ذلك في د مول اة بع اكم وف اني الح ر الث ا المنتص  بنحو ب
ة شغلته الذي األموي الخليفة وهو سنة، وخمسين مائة ل الثقاف ل قب  شاغل، ك

ة عهد في بغداد الشرق بعاصمة ينافس أن األول همه وجعل أمون، الخليف  الم
ي ذلك قبل يجمع لم ما الكتّاب و الكتب من  - قرطبة أي – فيها فجمع ة ف  مدين

ن يجمعه ما قراءة إلى أسبقهم هو وكان واحدة، فار م ادرة األس ن الن ار م  أقط
  6. والمغرب المشرق

  الفرع الثاني: نشأة ابن رشد وطلبه للعلم

ن الحفيد رشد ابن أسرة تعتبر ر م ل األندلسية األسر أكب ن ب اخ م  رمف
ة، ث قرطب غلت بحي ا ش ويال زمن زا ط ازا مرك ي ممت ه ف اء الفق  والقض

ع وكانت والسياسة، الل موض ة إج رابطين، دول م الم ة ث دين دول ى الموح  عل
  .والميول النزعات في اختالفهما

ن بتكوين فاهتمت مجدها، امتداد األسرة راعت د اب ا رش ا، أصيال تكوين  متين
رآن فحفظ ريم، الق ه ودرس الك ة الفق ا، والعربي ظ وآدابه عر وحف ي ش ام أب  تم

م وحفظه، الموطأ وسمع, وغيره ة سمع ث ا المدون ا،  وأتقنه ه ودرس فهم  الفق
ن ة ع ره، أئم م عص الم وعل ى الك يوخ عل اعرة، ش ذ األش ول وأخ ن األص  ع

ن المتقنين ظ الحديث ودرس ، للف ه، وحف ن من ت ولك ة بقي ب الدراي ه أغل  علي
  7.الرواية من

وم في متقنا له، ساحل ال بحرا رشد ابن وكان رى العل ث األخ ب أخذ حي  الط
اء عن الحكمة و ره علم ان, عص ا وك ن فلكي بس مم ه اقت ون من ن األوروبي  م

دلس الد األن راكش، وب ف  الم ي وأل احة ف ات س ة المثلث زى الكروي ه وع  إلي
وداء النقطة وظن المجسطي، على شرح ي الس رص ف مس ق وم الش رف ي  ع

  8.عطارد مركوب زمنا الفلكي الحساب من
ا، وعلما كماال مثله باألندلس ينشأ ولم ان واطالع ى وك رفه عل د ش اس أش  الن

ى الكبر، إلى الصغر من بالعلم عني جناحا، وأخفضهم تواضعا ي حت ه حك  أن
راءة وال النظر يدع لم ذ الق ل من ة إال عق اة ليل ه وف ة أبي ه وليل ى بنائ ه، عل  أهل
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ه ّود وأن ا س نّف فيم د ص ف وقيّ ذّب وألّ ر وه وا واختص ن نح رة م  آالف عش
  9.عصره في اإلمامة إليه انتهت حتى األوائل علوم إلى ومال ورقة،

ره، في القضاة تاج كان و ولّى عص بيلية قضاء ت نة إش  م)1169( ه)565( س
اء ة وقض نة قرطب ان, م)1171( ه)567( س ه وك اء فقي امهم الفقه ي وإم  ف

ه، د الفق نّف وق ي ص ه ف تهر الفق ه واش ي كتاب ك ف ة" ذل د بداي ة المجته  ونهاي
  10".المقتصد

  الفرع الثالث: شيوخ ابن رشد، وتالميذه وتراثه العلمي

  من شيوخ ابن رشد

د ابن الوليد أبا القاضي بأن القول سبق د رش ي ونشأ ول رة ف يا األس  لت
ن المكانة هذه ورث إنه حيث العلمية، المكانة تحتل ده م ي ج د أب ن مث الولي  م
ن أبويه، أحد من العلم أخذه نتوقع قد ذلك من, القاسم أبي أبيه  أن هللا اءش ولك

ذ, والدته بعد بشهر جده رحل م وأخ ن العل ه م ا أبي ذ كم ن أخ ار م اءالعل كب  م
ذين تهروا ال ي اش ة ف ة مدين ا قرطب نهم, وغيره ن م ذوا م ى تتلم ده عل ي ج  أب
  .  الجد رشد ابن الوليد

  :كالتالي وهم
د  1 ان لق د ك م مه ن عل د اب ن رش ه م د أبي ن أحم د اب ن أحم د اب ان و, محم  ك

يال، عالما اش جل ه ع ن مع د اب ه وأخذ سنة،32 حوالي رش م من  الشريعة عل
  12.فهما أتقنه حتى الموطأ عليه وعرض 11,بأنواعه

ب عمران بن خلدان بن أنس بن دلهاث بن أنس بن عمر ابن أحمد  2 ن مني  ب
ة ن رغيب ة اب ذرى قطب رف الع ابن يع دالتي ب ى, م)1086( ه)478( ال  ويكن

أبي اس ب ن العب ل م ة أه ى, المرب ديث اعتن ى بالح بح حت ة، أص د ثق ول وق  ع
  13.الشيوخ من غيره عول كما رشد ابن عليه

د  3 ن أحم د ب وي زرق محم روف م)1085)1084(ه)477(األم أبي المع  ب
ذ قرطبة أهل من هو جعفر، ن أخ ة م ان, الشيوخ من جمل و وك ر أب ن جعف  اب
 14.اعتمد عليه و رشد ابن منه تفقه زرق

ؤالء ة وه ن الثالث يوخ م ن ش د اب م رش ن ه ن م ردهم أمك ارا س  ال اختص
ا إلى الوليد أبي بالقاضي وصلوا من وغيرهم أنهم كما, قصورا ل م هإل وص  ي

  .وغربا شرقا العالم في القبول وجد حتّى العلمية مكانته من
  من تالميذ ابن رشد

ه كان الحفيد رشد ابن هرة ل ة ش ة ومكان ي عظيم م، ف ان و العل  امتقن ك
بال خا ج ي راس وم ف المية العل فة اإلس ا والفلس ب و بأنواعه ا الط  نم وغيره
  .العلوم
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د  ذ وق ه تتلم ع علي ر جم ن كثي ذ م ة تالمي راكش قرطب بيلية و وم  إش
  :مايلي منهم أذكر, البلدان من وغيرها

و  1 ر أب د جعف ن أحم ابق، ب له س ن أص ة، م ان قرطب ال وك ا فاض د ذكي  جي
ة من وكان بالعلم، موصوفا العالج حسن النظر ي القاضي طلب د أب ن الولي  اب
  15.الطب صناعة في رشد

دوي ويعرف سحنون بن محمد هللا عبد أبو  2 بة بالن ى نس ة إل ن ندوي ر م  نظ
ي، هو و تلمسان مدينة د كوس ة ول أ بقرطب ا ونش ل به ى وانتق بيلية إل د, إش  وق
 16.الطب بصناعة عليه واشتغل رشد ابن الوليد أبا القاضي لحق

ية، أهل من ه)623( المعافري حيون بن محمد بن محمد  3 ى مرس أبي يكن  ب
 17.منه وسمع رشد ابن الوليد بأبي لقي بكر،
ا ا هن ر أيض ى أختص ة عل ن الثالث ذه م ا تالمي رت كم د اختص ري عن  ذك

  .لشيوخه
  تراث ابن رشد العلمي

رة، مصنفات ألّف إنه حيث كثير علمي تراث رشد البن كان  وخاصة كثي
  .والعربية  واألصول الفقه وفي وغيرهما والطب الفلسفة في

  :أذكر منها اآلتي
  18.الفقه في المقتصد ونهاية المجتهد بداية 1
ر 2 فى مختص ي المستص ول، ف د األص ار وق ه أش ن إلي د اب ي رش  ف

  19.البداية
روري 3 اب أو" الض ي كت ة ف روري أو" العربي ي الض ناعة ف  ص

 .رشد ابن كتب من إيراده تيسر ما وهذا20.النحو
  

  الفرع الرابع: محنة ابن رشد ووفاته

 بذةالقاضي الفيلسوف ابن رشد ابتلي في آخر حياته كما كان يحدث للجها
ئل وامن العلماء منذ القدم إلى يومنا هذا، وخاصة من اشتغلوا بعلوم األ

 تّىحر فيها أمور عدة، منها : أنه حبس يعني: الفلسفة, وهذه المحنة ذك
 ة وذلكلسفأدركته المنية، وقيل ابتعد عنه الناس لمدة، وحرق من كتبه في الف
  ية.بأمر الخليفة المنصور، ثم عفى عنه وقربه إليه إلى أن جاءته المن

  سبب المحنة

لما شرع ابن رشد في شرح كتاب الحيوان ذكر الزرافة ونعتها ثّم قال: 
عند ملك البربر، ذكر ذلك غير ملتفت إلى ما يتعاطاه خدمة الملك "رأيتها 

  21من التعظيم، فكان هذا مما أحنقهم عليه.
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وقيل إن قوما ممن ينازعونه الكفاءة أخذوا جزءا من تلخيصاته في الفلسفة 
حاكيا عن بعض الفالسفة قولهم:" قد ظهر أن الزهرة أحد اآللهة" إلى 

ه, وسأل الخليفة ابن رشد: أهذا خّطك؟ فأنكر، الخليفة دون ذكر ما ورد بعد
 22فقال الخليفة:" لعن هللا كاتبه وأمر بلعنه ثّم أمر به وابتعد الناس عنه.

  وفاة ابن رشد

د ابن الوليد أبو الفيلسوف القاضي الفقيه د رش احب الحفي ة ص م البداي  ل
ر ويال يعم د ط ة، بع وفي المحن نة ت س س عين خم مئة و وتس  ه)595(  خمس
ه مقبرة إلى نقل ثمّ  بمراكش، ودفن ة أهل ع, بقرطب ؤرخين اختالف م ي الم : ف

اس عن مبعودا مهجورا توفي هل ا الن ر كم ذلك أم ك ب ان أم المنصور المل  ك
  23.له عفوه بعد وفاته

  نبذة يسيرة عن كتاب ابن رشد "البداية"

  وفيه فروع

  الفرع األول: اسم الكتاب ونسبته إلى ابن رشد

باسم" بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بين العلماء  اشتهر معرفة الكتاب
والطالب، وفي أغلب كتب التراجم وفي النسخ المطبوعة المعروفة منها، 
ويسمى أحيانا ب" بداية المجتهد" أو" البداية" اختصارا أو" بداية المجتهد 
وكفاية المقتصد" ولكن المعروف المشهور هو لفظة" نهاية" بدال للفظة 

  24"كفاية"

ويستفاد نسبة الكتاب إلى ابن رشد في مقدمته للكتاب حيث فال: "رأيت أن 
أخص األسماء بهذا الكتاب أن نسميه كتاب بداية المجتهد وكفاية 

 25المقتصد.

  الفرع الثاني: تاريخ الكتاب وسبب تأليفه

لم يذكر ابن رشد تاريخ بدء تأليفه لكتاب البداية وإنما ذكر تاريخ نهايته في 
الحج، والذي أدرجه بعد عشرين سنة من بدء تأليفه، ألسباب ليس هنا كتاب 

محل ذكرها حيث قال: "وبتمام القول في هذا بحسب ترتيبنا تّم القول في 
هذا الكتاب بحسب عرضنا ....... إلى أن قال: وكان الفراغ منه األربعاء 

جزء  التاسع من جمادى األول الذي هو عام أربعة وثمانين وخمسمائة، وهو
من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين عاما أو نحوها، 

ويستفاد من ذلك أنه كتب البداية حوالي سنة  26والحمد  رّب العالمين.
  )ه، إذ كان عمره أربعا و أربعين سنة.564(
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  سبب تأليف الكتاب

ق متفال أراد ابن رشد من كتابه "البداية" إثبات القواعد والمسائل الكبرى
د إلى الجتهاااشتهر الخالف فيها بين الفقهاء، ليكون ذلك فتحا لبوابة عليها والتي 

  يد.لتقلآفاق المسائل المسكوت عنها في الشرع والنوازل مما يؤدي إلى كسر شوكة ا

وقد صرح بذلك السبب في الكتاب نفسه حيث قال: "أما بعد حمد هللا بجميع 
في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي محامده، والصالة والسالم، فإن غرضي 

على جهة التذكرة من مسائل األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، 
والتنبيه على نكت الخالف فيها، ما يجري مجرى األصول والقواعد لما 

  27عسى أن يرد على المجتهد من المسائل في الشرع............"

 نهجهالفرع الثالث: موضوع كتاب البداية وم

  موضوع الكتاب

 هو الخالف الفرعي الواقع بين المذاهب األربعة وغيرها مما هو غير
د سع معتمد كالمذهب الظاهري أو المنقرضة غير المدونة كمذهب الليث ابن

  وأبي ثور والطبري.

وتتجلى أهمية موضوعه الكبرى في بيان أسباب الخالف ومناقشتها 
ب ربالتعصب المذهبي المعهود بين أوالتعليق عليها وتوجيهها بعيدا عن ا

 المذاهب الفقهية.

  منهج ابن رشد في البداية

بواب ى أتتجلى منهجية ابن رشد في كتابه البداية من حيث تقسيمه الكتاب إل
  واألبواب إلى مسائل، وكان يسمي الكتاب والمسألة كاآلتي:

  28يورد أصل المسألة من الكتاب أو السنة أو هما معا.

 29فق عليه الفقهاء مما يتعلق بتلك المسألة.ويذكر ما ات

 30ثّم يورد أيضا ما اختلفوا فيه إذا كان في المسألة خالف.

  ثّم ينتهج الطريقة اآلتية:

يسرد أقوال الفقهاء في المسألة مع ذكر أصحابها ويذكر سبب الخالف  -  1
 31في المسألة ويورد حّجة كل فريق

ة األقوال وأدلتها دون أن يختار قوال أحيانا إما بالتوقّف، وإما بمناقش - 2  
 32في المسألة، وإما أن يختار فيه قوال
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اية لبداوهذا هو المنهج العام الذي يعرض به ابن رشد المسائل الفقهية في 
 إال أنه ال يسير عليه في جميع المسائل.

 أهم النتائج

وفي )ه, وبعدها بشهر ت520اإلمام ابن رشد الحفيد ولد في قرطبة سنة ( 
 جده ابن رشد الجد.

 بيهأأنه نشأ وترارع في أسرة ذات منصب عريق في قرطبة, وأنه تعلم من  
 وغيره من علماء قرطبة وهي في وقتها الذهبي في العلم.

فافه زوم يأنه قضى أيام حياته كلها في القراءة والمطالعة إال يومين فقط,  
 سنة. 32ويوم وفاة أبيه الذي عاش معه حوالي 

حن في آخر عمره, حتى ابتعد الناس عنه وحرق من كتبه مع أنه امت 
 )ه.595اختالف المؤرخين في سبب المحنة, وكان وفاته (

لكتاب ي اأن كتابه اشتهر ب " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لكنه سماه ف 
 "بداية ال ب: .... كفاية المقتصد بدل نهاية المقتصد الذي اشتهر به ويسمى "

 اختصارا.

بب ن سه لم يذكر تاريخ بدأ الكتاب إنما ذكر تاريخ النهاية منه, وكاأن 
 ذكروالتأليف فيه هو تذكير نفسه للمسائل المتفق عليها والمختلف فيها 

 القواعد واألصول التي عسى للمجتهد أن يستعين بها في االجتهاد.

وأن الموضوع فيه هو الخالف الفرعي الواقع بين المذاهب األربعة  
 ا مما هو غير معتمد كمذهب الظاهري أو المنقرضة غير المدونةوغيره

هل كمذهب الليث ابن سعد وأبي ثور والطبري, كما أن المنهج فيه من أس
  المناهج التي رأيتها.

 

 التوصية

اإلمام ابن رشد شخصية عظيمة يتعذر حصرها في مقالة كهذه, وإنما 
, كل شيء ويعطيه حقهتستحق بحثا كامال بحيث يتطرق الباحث فيها إلى 

 نهامكما أن جهود هذه الشخصية كثيرة في مختلف المجاالت العلمية, بعض 
كل  أخذوا, ويقد حظيت بالكتابة فيها وبعضها تنتظر من الباحثين أن يبادر

  واحد بما يناسب مجاله حتى يستوفي الحق فيها.
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  للقاضي ابن العربي مصادر كتاب المسالك في شرح موطأ مالك

  دإعدا

  الدكتور  كبير آدم

  عنوان: قسم أصول الفقه، كلية الشريعة

  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

  kabirugora@gmail.comالبريد االلكتروني:  

 08030793360رقم الجوال: 

  ملخص البحث:

العربي على إعداد شرحه على موطأ اإلمام مالك قد استعان القاضي ابن 
بمصادر كثيرة متنوعة، يصعب حصرها. فكل من يقرأ كتاب "المسالك في 
شرح موطأ مالك" يراه مليئًا بالمصادر التي استفاد منها ابن العربي إما 

  بواسطة أو بطريق مباشر.

فكان هذا البحث بعنوان: (مصادر كتاب المسالك في شرح موطأ مالك 
للقاضي ابن العربي) قد اشتمل على التعريف بالقاضي ابن العربي ومكانته 
العلمية، ثم تطرق إلى بيان أنواع المصادر التي استخدمها ابن العربي في 
تصنيف كتابه. وقد قسم الباحث تلك المصادر إلى مصادر ابن العربي من 

در مؤلفاته، ومصادر من كنب الحديث، ومصادر من شرح الحديث، ومصا
من كتب الفقه، ومصادر من علوم أخرى متنوعة. ثم ختم البحث بالخاتمة 

  بين فيها أهم النتائج التي وصل إليها.
ABSTRACT 

This article titled: (Sources of the book of 'Al-Masalik Fi sharhi Muwatta Malik' for 
Khadi Ibn al-Araby) contains the identification of Khadi Ibn al-Araby and his level of 
knowledge. It touched on the types of sources used by Ibn al-Arabi in formulating his 
book. The researcher has divided these sources into: Ibn al-Arabi's sources of his 
works, sources of Hadith, sources of explanation of hadith, sources of jurisprudence 
books, and sources of various other professions. The research concluded with the 
most important findings reached. 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  المقدمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، 
  آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى
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 ي بكرللقاضي اإلمام أب» المسالك في شرح موطأ مالك«أما بعد: فإن كتاب 
بد ن عابن العربي، من أحسن الشروح األندلسية لكتاب الموطأ بعد شروح اب

  البر وأبي الوليد الباجي وغيرهما.

ومما يدل على قيمة هذا الكتاب إبداع المؤلف في اختيار عناوين مباحثه في 
وإن كان من سلف «أثناء شرحه. وقد قال القاضي ابن العربي رحمه هللا: 

األئمة المتقدمين من الفقهاء والمحدثين قد وضعوا فيه كتبًا كثيرة، وإن كانت 
كافية شافية، وبالغرض األقصى وافية، لكن لم يسلكوا فيها هذا الغرض من 

علوم أصول الفقه وعلوم الحديث، واستخراج النكت البديعة وال
  ).1»(الرفيعة

  خاتمة.ووستة محاور  - لموضوعفيها أهمية ا- هذا البحث اشتمل على مقدمة 

  المحور األول: التعريف بالقاضي ابن العربي ومكانته العلمية.

  المحور الثاني: مصادر ابن العربي من مؤلفاته.

  المحور الثالث: مصادره من كتب الحديث.

  الحديث.المحور الرابع: من مصادره في شرح 

  المحور الخامس: من مصادره في الفقه.

  المحور السادس: من مصادره في علوم أخرى.

ثم ذكرت  الخاتمة: ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث،
 قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث.
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  الـمحور األول: التعريف بالقاضي ابن العربي ومكانته العلمية

  : اسمه ونسبه:أوال

بن اد، هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أحم
  العربي، المعافري، اإلشبيلي، األندلسي، المالكي.

وكنيته: أبو بكر. ولقبه: القاضي. واشتهر بـ "ابن العربي" و "القاضي ابن 
ي" وهو العربي" و "أبي بكر ابن العربي" و "القاضي أبي بكر ابن العرب

وآخر أئمتها وحفاظها  اإلمام العالم الحافظ المستبحر ختام علماء األندلس
  ).2ورؤسائها(

  ثانيًا: مولده: 

من شهر شعبان  22ولد القاضي ابن العربي بمدينة إشبيلية في ليلة الخميس 
  ).3هـ)(468سنة ثمان وستين وأربعمائة (

  ثالثًا: وفاته: 

)، في شهر ربيع األول، سنة ثالث 4(وفي ابن العربي بالعدوة، قرب فاست
  ).5هـ)، ودفن بباب الجيسة(543وأربعين وخمسمائة (

  

  رابعًا: طلبه العلم ورحالته العلمية:

عية تمانشأ القاضي ابن العربي في إشبيلية، وتأدب في أسرة علم ومكانة اج
 ك خالهكذلوى به أبوه عناية فائقة، وعنه أخذ تعليمه األول، رفيعة. وقد اعتن

  أبو القاسم الهوزني، وأبو عبد هللا السرقسطي.

ومما ال شك فيه أنه ابتدأ التعليم في سن مبكر، حيث حفظ القرآن الكريم 
). وقد رحل إلى بلدان شتى طلبًا 6وهو ابن تسع سنين، وقرأ القراءات(

اد، والحجاز، واألندلس، واإلسكندرية وغيرها، للعلم، منها: الشام، وبغد
فدرس عندهم الفقه واألصول وقيد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل 
الخالف واألصول والكالم على أئمة هذا الشأن من هؤالء وغيرهم، استفاد 

سنة خمس وتسعين وقدم بلده  منهم وأفادهم. ثم انصرف هو إلى األندلس
إشبيلية: بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق، 

  ).7وأقبل على نشر العلم وبثّه(

  

  خامًسا: شيوخه:
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تتلمذ القاضي أبو بكر ابن العربي على مجموعة كبيرة من العلماء 
ما ف، حالتهاألفاضل، في فنون متعددة، فأخذ العلم من أهله، وذلك لكثرة ر

  من مدينة دخلها إال وسمع من علمائها. نذكر منهم:

هـ 493والده، عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، المعافري، اإلشبيلي. توفي سنة 
)8.( 

الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الهوزني، توفي في سنة اثنتي عشرة 
 ).9وخمسمائة(

لشافعي، توفي سنة أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ا
 ).10هـ(505

أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، 
 ). 11هـ(520المعروف بـ "الطرطوشي". توفي سنة 

أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد هللا البغدادي الظفري، 
 ). 12ـ)(ه513الحنبلي المتكلم، صاحب التصانيف، شيخ الحنابلة، (ت: 

  

  سادًسا: تالميذه:

كان من نعم هللا تعالى على القاضي ابن العربي أن أصبح متفننًا في العلوم، 
قدم بلده «وقد تجول في بلدان كثيرة لطلب العلم، وبعد أن انتهى من الطلب 

إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى 
  وبثه. وقد كثر تالميذه، نذكر منهم:). وأقبل على نشر العلم 13»(المشرق

القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عمران بن محمد بن عبد هللا بن 
 ).14هـ(543موسى بن عياض اليحصبي. توفي سنة 

أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال، 
 ). 15هـ(578األنصاري، من أهل قرطبة. توفي سنة 

حة بن أبي بكر محمد بن أحمد بن طاهر، من بني أبو جعفر أحمد بن طل
عطية المحاربي الغرناطي. استشهد في دخول اللمتونيين غرناطة سنة 

 ).16هـ(539

 ).17هـ(567محمد بن عبد هللا بن ميمون العبدري يكنى أبا بكر. توفي سنة 

أحمد بن أحمد بن أحمد بن محمد األزدي. من أهل غرناطة، يعرف بابن 
 ).18قبل الثمانين وخمسمائة رحمه هللا تعالى(القصير. توفي 
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  سابعًا: ثناء العلماء عليه:

قد نشأ القاضي ابن العربي رحمه هللا في بيت شريف بيت علم، ورحل إلى 
بلدان كثيرة، وسمع من العلماء، حتى بلغ مرتبة االجتهاد. ونقل عنه أنّه قال: 

ً هذا كل من رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إالّ « الباجي، أو كالما
  ).19»(معناه

وشخصيته تعرف من خالل مؤلفاته، ومن شهادات من علماء عصره، ومن 
  بعدهم.

قيد الحديث، واتسع في الرواية، وأتقن «قال القاضي عياض رحمه هللا: 
  ).20»(مسائل الخالف واألصول والكالم على أئمة هذا الشأن.. 

إشبيلية بعلم كثير لم يأت به أحد  وقدم بلده«وقال ابن فرحون رحمه هللا: 
  ). 21»(قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق

صنف، وجمع، وفي فنون العلم برع، وكان «رحمه هللا تعالى:  قال الذهبي
كان القاضي أبو بكر ممن يقال: «). وقال أيًضا: 22»(فصيًحا بليغًا خطيبًا

  ).23»(إنه بلغ رتبة االجتهاد

  

  المحور الثاني: مصادر ابن العربي من مؤلفاته: 

 لتيوقد أحال القاضي ابن العربي في المسالك على كثير من مؤلفاته، وا
ا البً تعتبر كمصدر في شرح أحاديث موطأ اإلمام مالك. فكان يشير عليها غ

  عندما يختصر المسألة. نذكر منها:

ال لمثرة، منها على سبيل اأوال: مسائل الخالف: أحال إليه في مواضع كثي
): "وانفردت عن الشجرة صورة وصفة واسًما، 6/70قوله في المسالك (

 ف".خالفلذلك لم تتبعها، خالفًا ألبي حنيفة، وقد مهدنا ذلك في مسائل ال

 ي قولها فثانيًا: كتب المسائل: وأحال إليه أيًضا في مواضع كثيرة، منها كم
ذلك  فتقاولوا في - رحمة هللا عليهم –ؤنا فأما علما): «5/4639في المسالك (

نثور ممت كثيًرا، واختلفوا في ذلك قديًما وحديثًا، جمعت شتات آرائهم، ونظ
ة أقوالهم، وأوضحتها في "كتب المسائل" أحسن إيضاح، اإلشارة الكافي

 ».إليه...

ثالثًا: المحصول في أصول الفقه: أحال إليه في مواضع متعددة، على سبيل 
أنه يجوز للنبي صلى هللا ): «2/346قوله رحمه هللا في المسالك (المثال 
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عليه وسلم أن يفرض باالجتهاد على أمته... وقد مهدنا ذلك كله في كتب 
 "المحصول في علم األصول".

الك لمسارابعًا: أحكام القرآن: أحال إليه في مواضع كثيرة، منها قوله في 
ماء، األس في القرآن في أكثر من هذه): "قال اإلمام: وقد أسماه هللا 7/608(

مثل المزمل، المدثر، وعزيز، ورؤوف، ومبشر، ونذير، وداعي، وسراج 
رة منير، وأسماء جمعناها نحو ثمانين اسًما في "أحكام القرآن" في سو

 األحزاب...".

): 3/520( خامًسا: أنوار الفجر: أحال عليه كثيًرا، كما في قوله في المسالك
 "أنوار الفجر" أن آدم كان دفنه من جهة القبلة"."وقد بينا في 

ا كم سادًسا: النيرين في شرح الصحيحين: أشار إليه عدة مرات، مثال ذلك
لى ): "وقد يكون التواصي بالكتمان لغرض ال يعود إ5/500في المسالك (

صح م يالنكاح، فال يقدح ذلك فيه، وأحاديث اإلعالن والضرب عليه بالدف ل
 ."بينا ذلك في "شرح الصحيحين" بأحسن بيان إن شاء هللا منها شيء، وقد

ومدة ): "2/234سابعًا: نزهة الناظر وتحفة الخاطر: كقوله في المسالك (
بيّن  صلهطهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى بيننا في ذلك كالم أ

 في "كتاب نزهة الناظر وتحفة الخاطر".

وقد "): 7/123ار إليهما في المسالك (ثامنًا: صريح الخالف وتلخيصه: أش
 حق بينا في "صريح الخالف" و "تلخيصه" أن فيه شائبة حق هللا، وشائبة

 اآلدمي....".

كما  يهاتاسعًا: "كتاب المتوسط" و "المقسط" و "كتاب المشكلين" : أحال إل
وسط" و ): "قال اإلمام الحافظ: قد بينا في "كتاب المت2/409في المسالك (

وب ط" وغيرهما القول في عصمة األنبياء عن السهو والخطأ والذن"المقس
 المتعمدة.

نا هذه ): "قلنا: وقد حقق6/352عاشًرا: التلخيص: أحال إليه في المسالك (
ي فالمسألة في "التلخيص" وغيره، وقد بينا أن عاصمها ليست األنوثية 

 األصل أنها مال يسترق...".

): "الثاني: إن 4/354إليه في المسالك (حادي عشر: رسالة الملجئة: أحال 
)، حال من القاتل مفعوله القتل ليس المقتول، وقد بينا ذلك 24چ(ېچ قوله: 

 في "رسالة الملجئة". 
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ق فيها، ): "وأما التحقي4/316ثاني عشر: القانون: أحال إليه في المسالك (
ا ليهعفال يوصل إليه إال بالضبط القوانين، وفيهما األصول وحمل الفروع 

 بعد، وقد بيناه في "القانون".

مام: )، قوله: "قال اإل7/445ثالث عشر: السراج: أحال عليه في المسالك (
 عه،قد بينا في "األنوار" و"السراج" فائدة الطب ومقصوده، وجوازه ومن

لى واستحسانه وتركه، بجميع وجوهه، بترتيب بديع، ونحن اآلن ننشرها ع
 األحاديث...".

)، قوله: "وهذا 3/154اإلنصاف: أحال عليه في المسالك (رابع عشر: 
 ". الفصل فيه فروع كثيرة مهدناها في "اإلنصاف" فلينظر هناك، والحمد

 )، قوله: "ثم7/5خامس عشر: األمد األقصى: أحال عليه في المسالك (
  ".علمنا هللا تعالى معنى ذلك وحكمنه، وهي ما بيناه في "األسماء...

  الثالث: مصادره من كتب الحديث:المحور 

نًا، حياقد اعتنى ابن العربي عناية فائقة بكتب الحديث، حيث يستشهد بها أ
 في ويستدل بها مرة أخرى في المسائل. والناظر في المسالك يرى تصريحه

  نقله من هذه الكتب.

عد أوال: صحيح البخاري، كما في كتاب الصالة، باب النهي عن الصالة ب
 ).1/468د العصر. ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (الصبح وبع

ن مع يميثانيًا: صحيح مسلم: وقد استفاد منه كثيًرا، كما في باب القضاء ب
 ).6/295الشاهد. ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك (

على  نظرثالثًا: السنن ألبي داود: استفاد ابن العربي من سنن أبي داود، ي
 ).5/104مسالك (سبيل المثال: كتابه ال

الترمذي (المتوفى  رابعًا: الجامع الصحيح ألبي عيسى محمد بن عيسى
هـ): وقد استفاد ابن العربي من أحاديث الترمذي، فمثال: ينظر: 279سنة: 

 ).6/295المسالك في شرح موطأ مالك (

 لى.آخر المقدمة األو خامًسا: سنن  النسائي كما في كتاب الضحايا، في
 ). 5/148المسالك (

يث حسادًسا: سنن الدار قطني: وقد استفاد من أحاديث سنن الدار قطني، 
أ استشهد بها في مواضع كثيرة، مثال ذلك: ينظر: المسالك في شرح موط

 ).296- 2/295مالك (



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

327 
 

وقد  هـ)،211سابعًا: المصنف ألبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (المتوفى: 
ن ه منه ابن العربي كما في كتاب الجامع، باب ما يكره للنساء لبسنقل ع

  ).7/291الثياب. ينظر: المسالك (

  

  

  المحور الرابع: من مصادره في شرح الحديث:

ث اديمن أهم المصادر التي استفاد منها القاضي ابن العربي في شرح األح
  ما يلي:

اء األقطار" و"التمهيد أوال: "االستذكار الجامع لمذهب فقهاء األمصار وعلم
لما في الموطأ من المعاني واألسانيد" كالهما ألبي عمر ابن عبد البر 

). 3/133هـ). مثال ذلك: ينظر كتاب المسالك (463(المتوفى سنة  القرطبي
أما التمهيد: فمثال ذلك كما في كتاب الجنائز، باب ما جاء من الحسبة في 

 ).3/582ة، من كتاب المسالك (المصيب

قل ابن العربي هـ): لقد ن474ثانيًا: المنتقى ألبي الوليد الباجي (المتوفى سنة 
 ية.من هذا الكتاب كثيًرا، وجعله كمصدر أساس في تقرير المسائل الفقه

ي ا ففأحيانًا يصرح باسم الكتاب، وتارة أخرى يذكر اسم المؤلف فقط، كم
  ). 1/482المسالك (

هـ). وقد 238ا: تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب (المتوفى سنة ثالثً 
في  هللاأكثر ابن العربي النقل منه، مثال ذلك في كتاب الزكاة، قال رحمه 

 ): "وقال ابن حبيب في "شرح الموطأ" له: إن الزكوات4/90المسالك (
 الواجبة وصدقة التطوع محرمة عليهم...". 

هـ). وقد 413ألبي المطرف الَقنَاِزعي (المتوفى سنة  رابعًا: تفسير الموطأ
نقل منه ابن العربي كثيًرا دون أن يصرح بالنقل عنه أو اإلفادة منه، كما في 

). ويبدو أن ابن العربي كان في نفسه شيء من القناِزعي، 7/8المسالك (
 بدليل أنه ذكر في مقدمة "المسالك" فأشار إلى أن كتابه ليس بمفيد للطالب،

  ). 25فينبغي أن ال يلتفت إليه(

): قد نقل هـ440خامًسا: تفسير الموطأ ألبي عبد الملك البوني (المتوفى سنة 
على  منه ابن العربي كثيًرا، وقد يصرح باسمه دون أن يذكر اسم الكتاب،
ي: ا فسبيل المثال: في كتاب الصالة، باب العمل في الدعاء. مثال ذلك كم

  ).3/478المسالك (
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 ا: شرح صحيح البخاري ألبي الحسن علي بن خلف بن بّطال القرطبيسادسً 
هـ). قد استفاد منه ابن العربي في كثير من مواضع، وال 449(المتوفى سنة 

يصرح بالنقل منه، وإنما يشير بـ"قال علماؤنا" ونحوه. مثال ذلك كما في: 
 ).2/330المسالك (

هـ): لقد 536 بفوائد مسلم ألبي عبد هللا المازري (المتوفى سنةسابعًا: المعلم 
 اضعاعتمد عليه ابن العربي في ذكر شرح الحديث واستخراج فوائده في مو

 ): ما قاله في باب الوالء6/521كثيرة، مثال ذلك كما في المسالك (
ديث ي حومصيره لمن أعتق: "قال أبو عبد هللا المازري في "المعلم" له: "ف

  يرة فوائد كثيرة" ومسائل عظيمة". ثم سردها.بر

  

  

  المحور الخامس: من مصادره في الفقه:

 وطأملما كان ابن العربي مالكي المذهب، أخذ المسائل الفقهية في شرحه 
اإلمام مالك من أمهات كتب المذهب المالكي. سوف نذكر بعضها مع 

  األمثلة:

هـ): 256تنوخي (المتوفى سنة أوال: المدونة لسحنون عبد السالم بن سعيد ال
ي ا فلقد استفاد منها كثيًرا، وصرح بها في مواضع كثيرة، مثال ذلك: كم

 ).5/208كتابه المسالك (

ثانيًا: الواضحة في السنن والفقه ألبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي 
هـ). يحيل ابن العربي على الكتاب أحيانًا 238المالكي (ت:  القرطبي

مصرًحا باسمه، وأحيانًا يصرح باسم المؤلف فقط. فمثال: كما في المسالك 
وقال ابن حبيب: من لم يجدد لهما الماء فهو «)، قال ابن العربي: 2/131(

 ». بمنزلة من لم يمسحهما

مد ن أحبألبي عبد هللا محمد ثالثًا: العتبية أو "المستخرجة من األسمعة" 
ي ك كما فهـ): وقد استفاد منه، وأشار إليه كثيًرا، مثال ذل255العتبي (ت: 

 ).6/322المسالك (

 حسنرابعًا: عيون األدلة في مسائل الخالف بين علماء األنصار ألبي ال
، 5/214علي بن بن القصار البغدادي. ينظر على سبيل المثال: المسالك (

348.( 



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

329 
 

). هـ260: المجموعة لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (المتوفى سنة خامًسا
شد ربن اوقد نقل منه تارة بواسطة الباجي في المنتقى، وتارة ينقل بواسطة 

 ).163،  161، 2/41في المقدمات، كما في المسالك (

): 6/237وقد قال في كتاب األقضية، في الفصل الثاني من كتابه المسالك (
س المجموعة": ال يقضي وهو يمشي، وقال أيًضا: ال بأوقال أشهب في "«

 ».إذا لم يشغله ذلك

، دريسادًسا: الموازية ألبي عبد هللا محمد بن إبراهيم بن زياد اإلسكن
يصرح هـ). أحال إليه ابن العربي كثيًرا،  و269المعروف بالمّواز، (ت: 

في  باسمه. وأخرى بقوله: "قال مالك في كتاب محمد". مثال ذلك كما
 ). 6/320المسالك (

 سابعًا: المبسوط في الفقه للقاضي إسماعيل بن إسحاق (المتوفى سنة
تقى. لمنهـ)، وقد أكثر ابن العربي من الرجوع إليه بواسطة الباجي في ا282

 ).340، 3/241ينظر على سبيل المثال: المسالك (

 فى سنةتوالمثامنًا: التفريع ألبي القاسم عبيد هللا بن الحسين بن الجالب (
الك لمسهـ): نقل منه في مواضع كثيرة، نذكر منها: ما قاله في كتابه ا378

بو ال أ): ((المسألة الخامسة: وهي إذا ائتم الواقف بالجالس، فقد ق3/47(
 القاسم في "تفريعه": يكره، فإن أمهم أعادوا في الوقت)).

ن األمهات ألبي تاسعًا: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها م
هـ): وقد استفاد منه كثيًرا 386القيرواني (المتوفى سنة  محمد ابن أبي زيد

 ).6/308في سرد المسائل الفقهية، مثال ذلك: كما في كتابه المسالك (

 عاشًرا: "اإلشراف" و "المعونة" كالهما للقاضي عبد الوهاب بن نصر
ضع هـ): لقد نقل من هذين الكتابين في موا422متوفى سنة البغدادي (ال

ل من ). وقد نق5/545متعددة، مثال نفله من اإلشراف: ينظر في المسالك (
في كتاب   - سم المؤلف ولكنه ذكر ا - المعونة بدون أن يصرح باسم الكتاب 

 ).7/299الجامع، باب ما جاء في االنتعال من كتابه المسالك (

د رش دمات الممهدات للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بنحادي عشر: المق
إليه،  هـ) يكثر ابن العربي من النقل منه، دون اإلشارة520(المتوفى سنة 

ا" ). وأحيانًا يستعمل صيغة "قال علماؤن159، 2/125كما في المسالك (
  ).149، 5/5كما في المسالك (

  



 ISSN 2488-9407            م2020مجلة النور العدد السابع، يوليو 
 
 

330 
 

  المحور السادس: من مصادره في علوم أخرى:

ـ)، ه214المختصر ألبي محمد عبد هللا بن عبد الحكم المصري (ت:  أوال:
 ).2/67كما في المسالك (

ت: ثانيًا: مسائل الخالف ألبي بكر أحمد بن محمد بن الجهم المروزي (
 ).5/208هـ)، كما في المسالك  (329

هـ)، كما 258(ت:  ثالثًا: الثمانية ألبي زيد عبدالرحمن بن إبراهيم القرطبي
 ).2/267في المسالك  (

: رابعًا: كتاب الحاوي ألبي الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي (ت
 هـ).331

خامًسا: "الزاهي" و "مختصر ما ليس في المختصر" كالهما ألبي إسحاق 
، بابن القرطبيالمصري، المعروف  محمد بن القاسم بن شعبان القرطبي

هـ). يحيل عليه ابن العربي مصرًحا باسم الكتاب، أو يذكر اسم 355(ت: 
 ).6/229) و (2/315المؤلف فقط،  كما في المسالك (

هـ)، 375سادًسا: الشرح الكبير ألبي بكر محمد بن عبد هللا األبهري (ت: 
 ).5/220كما في المسالك  (

لتبصرة ألبي الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي: سابعًا: ا
): ((وفي 3/534نقل منه ابن العربي كما قال في كتابه المسالك (

"التبصرة" قال ابن حبيب: يسلم عقب التكبيرة من غير دعاء، وحكى قول 
 أيًضا)). سحنون

اد د استف: قالخليل بن أحمد الفراهيدي ثامنًا: كتاب "العين" ألبي عبد الرحمن
منه ابن العربي في بيان معان الكلمات، ومن ذلك قوله في المسالك 

): ((قال صاحب العين: "الرباط: مالزمة الثغور. والرباط: 3/133(
 مواظبة الصالة")).
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  الخاتمة:

 في بعد هذه الجولة بين مصادر القاضي ابن العربي من كتابه " المسالك
موطأ مالك" والتي استقى مادته العلمية في هذا الكتاب، توصل  شرح

  الباحث إلى النتائج التالية:

بد ن عبأوال: القاضي ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد 
  كي.هللا بن أحمد، ابن العربي، المعافري، اإلشبيلي، األندلسي، المال

العدوة قرب ه وتوفي ب468إشبيلية سنة ثانيًا: ولد القاضي ابن العربي بمدينة 
  هـ.543فأس سنة 

جاز، الحثالثًا: رحل إلى بلدان شتى طلبًا للعلم، منها: الشام، وبغداد، و
وقد بلغ  اد.واألندلس، واإلسكندرية وغيرها، فلتقى بالعلماء، واستفاد منه وأف

 ثنىمرتبة االجتهاد، وصنف في غير فن تصانيف مليحة حسنة مفيدة. وقد أ
  عليه كثير من أهل العلم.

صادر بم رابعًا: قد استعان القاضي ابن العربي على إعداد كتابه "المسالك"
  كثيرة متنوعة، يصعب حصرها. 

رحمه هللا - خامًسا:  وقد قسم الباحث المصادر التي استخدمها المصنف 
سام: وهي مصاره من مؤلفاته، ومصادره من كتب إلى خمسة أق - تعالى

ومصادره من شروح األحاديث، ومصادره من كتب الفقه، الحديث، 
  ومصادره من علوم أخرى.

  .وهللا الموفق، وصلى هللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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  الهوامش:

                                                      
 ).1/330المسالك في شرح الموطأ ( )1(

) ، والديباج المذهب 133)، والغنية (ص: 2/227) الصلة البن بشكوال (2(
)، 198- 20/197للذهبي ()، وسير أعالم النبالء 2/252البن فرحون (

  ).180وطبقات المفسرين لألدنروي (ص: 

) وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 20/199) سير أعالم النبالء (3(
  )180) وطبقات المفسرين لألدنروي (ص: 468
: هي مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بالد البربر، ) فاس4(

جل مدنه قبل أن تختط مراكش. انظر: معجم البلدان وهي حاضرة البحر وأ
)4/230 .( 

  ).2/228) والصلة البن بشكوال (135) الغنية (ص: 5(
 ).416- 415) انظر: القانون التأويل (ص: 6(
) 228- 2/227) والصلة البن بشكوال (135- 133) الغنية (ص:7(

 دلس)، ونفح الطيب من غصن األن2/253والديباج المذهب البن فرحون (
 ).199- 20/198)، وسير أعالم النبالء للذهبي (29- 2/28الرطيب (

 )131- 19/130)، وسير أعالم النبالء للذهبي (133) الغنية (ص: 8(
  ).1/329) الديباج المذهب البن فرحون (9(
  ).19/322) سير أعالم النبالء للذهبي (10(
-2/244والديباج المذهب البن فرحون ()، 134) الغنية (ص: 11(
248.( 
 ).451- 19/443) سير أعالم النبالء للذهبي (12(
  ).2/254) المسالك في شرح موطأ مالك (13(
 ).48- 2/43) المسالك في شرح موطأ مالك (14(
  ).354-1/353) الديباج المذهب البن فرحون (15(
  ).1/203) الديباج المذهب البن فرحون (16(
  ).286-2/285المذهب البن فرحون () الديباج 17(
  ).1/197) الديباج المذهب البن فرحون (18(
)، ونفح الطيب من غصن 3/63) أزهار الرياض في أخبار عياض (19(

  ).2/29الرطيب للتلمساني ( األندلس
 ).134) الغنية (ص: 20(
  )2/234) الديباج المذهب البن فرحون (21(
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  )20/199أعالم النبالء للذهبي () سير 22(
 ).20/201) سير أعالم النبالء للذهبي (23(
  ٩٥سورة المائدة، اآلية:  )24(
وأما «قال ابن العربي رحمه هللا بعد أن ذكر بعض شروح الموطأ:  )25(

غير هؤالء من المؤلفين والشارحين لكتاب "الموطأ" فال يلتف إليهم، ألنها 
كتب ليست بمفيد للطالب، مثل القنازعي والبوني وابن مزين، فال يُعّول 

  ).1/331المسالك في شرح موطأ مالك (». عليها

  ادر:قائمة المراجع والمص
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أزهار الرياض في أخبار عياض  . 1

ا لسقأحمد بن يحيى، أبو العباس المقري التلمساني، تحقيق: مصطفى ا
 رة،وآخرون، الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاه

  م.1939 - هـ  1358عام النشر: 
ن ي ببراهيم بن علالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب إل . 2

محمد، ابن فرحون، تحقيق: الدكتور محمد األحمدي أبو النور، 
 الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة. 

ي ذهبسير أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد ال . 3
 هـ. 1405هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى سنة 748(ت: 

الصلة البن بشكوال، تحقيق: بشار عواد مغروف، دار الغرب  . 4
 م. 2010اإلسالمي، تونس، الطبعة األولى، 

طبقات الحفاظ لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  . 5
عة: بيروت، الطب - هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية 911(المتوفى: 

 م.1403األولى، 
دنروي. تحقيق: سليمان بن طبقات المفسرين ألحمد بن محمد األ . 6

لطبعة: السعودية، ا - صالح الخزي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
 م.1997 - هـ1417األولى، 

الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، لعياض بن موسى بن عياض  . 7
هـ)، تحقيق: د/محمد بن عبد 544اليحصبي السبتي، (المتوفى: 

 هـ1398تونس،  –بيا الكريم، الناشر: الدار العربية للكتاب، لي
سنة  وفىالقانون التأويل للقاضي أبي بكر ابن العربي المعافري، (المت . 8

 هـ).543
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ن المسالك في شرح موطأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن أبو بكر ب .9

ن هـ) تحقيق: محمد بن الحسي543العربي المعافري، (المتوفى سنة 
دار الغرب  السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، الناشر:

 م.2007 -هـ 1428اإلسالمي بيروت، الطبعة األولى، 
 معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا .10

لطبع: ابيروت. سنة  -الحموي الروكي البغدادي. الناشر : دار صادر 
 م. 1977هـ/1397

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ألحمد بن المقري  .11
بيروت،  -إحسان عباس، الناشر : دار صادر التلمساني، تحقيق:

 م.1997الطبعة األولى، 
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 وعالقتها بتناسب الجريمة مع العقوبة سلطة القاضي التقديرية في الشريعة اإلسالمية
ةدراسة تحليلي  

  أبوبكر إسحاق محمدالكاتب/ 
abubakarait6@gmail.com 

08065853040 
00966561363456 

  مخلص:لا
ال شك أن القضاء سلطة مستقلة، يرجع إليها الناس للفصل في المنازعات 

مجال تحقيق الناشئة بينهم، وقد يغفل كثير من الناس دور القاضي الفطن في 
العدل بين الخصوم، فهل للقاضي دور في تحقيق العدالة بينهم؟ وقد خول 
المشرع للقاضي تقدير العقوبات المتناسبة للجريمة حسب الظروف 
المحيطة لها، فما حدود هذه السلطة؟ ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة 

القته بالسلطة من أهم أساسيات التي يقوم عليها العدل بين الناس، فما ع
 المخولة للقاضي؟ تناولت هذا الموضوع بالتحليل، حيث تناولت مفهوم

 بين التناسب اإلسالمي، ومفهوم الفقه وفي اللغة في التقديرية السلطة
 والعقوبة، وأساس شرعية السلطة التقديرية للقاضي، ونطاق الجريمة
تمت البحث تلك السلطة، وخ للقاضي، وضوابط التقديرية السلطة استخدام

بأهم النتائج التي توصلت إليها، من أهما (أنه تعتبر السلطة القاضي 
التقديرية جسر العالقة بين مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة وبين 
التحقييق العدالة القضائية، وقد هدي الفقه اإلسالمي بالسبقية في تقرير مبدأ 

  التناسب)
ABSTRACT 
Undoubtedly judiciary is an independent authority, people refer to it for 

adjudicating disputes that occurs among them. And many people may neglect the role 
of a discerning  judge In the field of achieving justice between adversaries. 

 Does the judge have a role in achieving justice between them?, and the legislator 
has authorized the judge to impose appropriate penalties according to the crime 
conditions, What are the limits of this authority?,  and the principle of proportionality 
between crime and penalty is among the important basis upon which justice is 
established among people, so what is it  relationship with the authority vested to the 
judge? 

I covered this topic analytically, which I discussed: Concept of Discretionary 
Power According to Arabic Language and Islamic Jurisprudence. And Concept of  
Proportionality between Crime and Penalty. And Legitimacy Basis of  Discretionary 
Authority of Judge. And Areas of Manipulating Discretionary Power of Judge. And 
Principles Ruling the Discretionary Power of Judge. And I concluded the research 
with the significant research findings, amongs it (The judicial discretionary power is 
considered a bridge between “the principle of proportionality between crime and 
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punishment” and “judiciary  justice acheivment”. And Islamic jurisprudence was 
guided with the priority in establishing the principle of proportionality).  
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  المقدمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  أما بعد

راد ن أفوالمساواة بيستقرار مبادئ العدل فإن للقضاء دوًرا هاما في ا
 يفستقلة يرجع إليها الناس للفصل المجتمع، وذلك لكون القضاء سلطة م

ين الخصومات والمنازعات بينهم، والشرع هو المرجع األساسي الذي يستع
ه، لها به القاضي، ويستمد منها سلطته ويتبع القواعد والمبادئ التي يرسم

  المعروضة أمامه. ليتحصن بها من الوقوع في الخطأ في القضايا
يد تي تقالدستورية ال بين الجريمة والعقوبة من المبادئومبدأ التناسب 

ا ورددي المشرع الجنائي في إطار سياستي التجريم والعقاب، وهذا المبدأ يؤ
الل خ وذلك من ؛جتماعية للقانون الجنائيمهما في مجال تحقيق الوظيفة اال

حترام وا وهرية للمجتمع، وبين حمايةالتوفيق بين حماية القيم والمصالح الج
  الواردة في النظام األساسي للحكم.حقوق وحريات األفراد 

ا ع بهوالسلطة التقديرية للقاضي من أهم جواهر العمل القضائي، فيتمت
 روفالقاضي ويجتهد فيها ليقدر العقوبة المتناسبة مع الجريمة حسب الظ

ي ده فى للقاضي عن بَْذل ُجهوال ِغنالمحيطة بالواقعة المعروضة أمامه، 
 .المتناسب مع الجريمةالقضية؛ َسعيًا للتوصُّل إلى الحكم المالئم 

ويهدف البحث في موضوع (سلطة القاضي التقديرية في الشريعة 
ضي لقااإلسالمية وعالقتها بتناسب الجريمة مع العقوبة) إلى إظهار دور ا

 وبيان حدود وضوابطفي تحقيق العدالة في الوقائع المعروضة أمامه، 
  .السلطة المخولة له، وسلكت المنهج التحليلي لبيان ذلك

 أو الحاكم أهملها إن القدر، جليلة النفع، عظيمة كبيرة وهذه المسألة
 عليها معَّوله وجعل توسع وإن كبيرا، باطال وأقام كثيرا، حقّا أضاع الوالي،

   .)1(والفساد الّظلم من أنواع في وقع الشرعية، األوضاع دون
  اإلسالمي الفقه وفي اللغة مفهوم السلطة التقديرية في

ي ة وفأتناول في هذا المبحث مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في اللغ
  - الفقه اإلسالمي، مخصصا لكل منها مطلبا مستقال كاآلتي:

  مفهوم السلطة التقديرية في اللغة

  السلطة
ء النسا من يقال: السليطة السليط، مصدر والسالطة :مأخوذة من سلط

  ،سليط ورجل لمن اشتد صياحها وطال لسانها،
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كقوله  ملكا، يكن لم وإن له ذلك جعل من الملك، وقدرة قدرة: والسلطان
 السلطان في والنون  أي قدرة، )2( َّ                      ُّ: تعالى
  .)3(التسليط  من وأصله زائدة،

  التقديرية
 وإذا تقديراً، هللا قَدره: يقال الموفق، القضاء: القَدَرُ : مأخوذة من قدر

ً  الشيء وافق  مقدار شيء لكل أي مقادير واألشياء قَدَِره، على جاء: قيل شيئا
  .)4(وأجل 

ناها بمع نالحظ من تعريف السلطة التقديرية في اللغة أن لها عالقة قوية
ن ي إالثانفي االصطالح فقهاء اإلسالم كما سيتضح لنا في ذلك في المطلب 

  شاء هللا تعالى.
  مفهوم السلطة التقديرية في الفقه اإلسالمي

 في للقاضي) التقديرية (السلطة عن هذا المصطلح البحث ونالحظ عند
 ال القضاء اإلسالمي، كتب في وخاصة كتب المتقدمين من فقهاء اإلسالم،

 إلى "مفوض: بل يكتفون بما يدل على ذلك كقولهم المصطلح، تكاد تجد هذا
 "إلى "فيحتاج أو القاضي" اجتهاد إلى "هو موكول أو القاضي"  اجتهاد

 تقدير على "موقوف أو القاضي" تقدير إلى أو "يرجع القاضي" نظر
ونحو ذلك من العبارات التي تشير إلى معنى السلطة التقديرية  القاضي"
  ).5(للقاضي
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  وقد عرفها بعض المتأخرين بقوله:
 والتدبر بحسب بالتفكر بعمله للقيام القاضي، بها يتمتع صالحية"هي 

 جميع في أمامه، األمور المعروضة في هللا إلقامة شرع والمقايسة النظر
 إلى كذبها أو صحتها تهيئتها إلثبات سماعها إلى قبول من ابتداء ،مراحلها

 أحوال مع مراعاة لتنفيذ الحكم، المناسبة واختيار الطريقة عليها، الحكم
  .)6(القضائي  الحكم في ألهميته وأثره الدعوى مراحل جميع في المتقاضين،

 مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة
  مفهوم التناسب في اللغة

  كلمة (نسب). أصل من العربية مشتق اللغة قواميس التناسب في لفظ
الشيئان  تناسب، ناسب األمر أو الشيء فالنا الءمه ووافق مزاجه

يعني القرابة، وانتسب واستنسب  ،النسب: نسب، والتشابه :التناسب، تشاكال
والنسبة والنسب: القرابة؛ وقيل:  ،أي ذكر نسبه، وناسبه أي شاركه في نسبه

  ).7( هو في اآلباء خاصة؛ وقيل: النسبة مصدر االنتساب؛ والنسبة: االسم

عني اشتراك طرفي المفاعلة في معنى الفاعلية ولفظ التناسب يتضمن م
ن الغرض من ألف المفاعلة اقتسام الفاعلية والمفعولية في وأوالمفعولية، 

فيدل ذلك على اشتراك الجريمة  )8( اللفظ، واالشتراك فيهما من حيث المعنى
  في النسبة والمالئمة والتكافؤ مع العقوبة.

  مفهوم التناسب في الفقه اإلسالمي

تعبير عن "منهم من عرفه بأنه اسب في االصطالح عدة معاني، للتن
طار العالقات المعتادة افق أو التوازن بين شيء وآخر في إصلة تتسم بالتو

أو هو وجود مالئمة ظاهرة بين  )9(ي يفترض أن تكون عليها تلك الصلة الت
  .)10(الفعل ونوع الجزاء الموقع على مرتكبه 

متالئما مع أن يكون العقاب  فالتناسب يعني:أما في المجال العقابي؛ 
الظروف الموضوعية للجريمة لكي تؤتي الظروف الشخصية للجاني و
  .)11(العقوبة ثمارها وتحقق وظائفها 

وهذا يعني أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع حالة الجاني وظروف 
  .)12(جريمته 

الجريمة والعقوبة، وقبل أن تهتدي القوانين الوضعية لفكرة التناسب بين 
سبق إليها الشريعة اإلسالمية الغراء وذلك منذ بزوغ فجرها، قال هللا عز 

 )13(  َّ                          ٱُّٱ وجل:
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فهذه آية من آيات سورة مكية فيها ارشاد من هللا تعالى بأن يكون العقاب 
                     ٱُّٱ  الئما للعدوان، ويقول في سورة الشورىتم

            َّ  )14.( 

وفي مجال تطبيق العقوبات التعزيرية تتجلى فكرة التناسب بين الجريمة 
والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، حيث يترك أمر تقديرها للقاضي بما 
يتناسب مع الجريمة والجاني والمجنى عليه فيما يظهر له والزمان والبيئة 

إلى التي وقعت فيها الجريمة، فيجتهد في ذلك ويختار األنسب واألقرب 
وليس للقضاة في الشريعة اإلسالمية أي تحقيق الغاية المطلوبة من العقوبة، 

شئ من الحرية في اختيار العقوبة أو تقديرها في جرائم الحدود والقصاص، 
فلهم حرية مقيدة، لهم أن يختاروا العقوبة من بين عقوبات  أما في التعازير

ات حدين بما يتناسب مع العقوبة إن كانت ذمقدار معينة، ولهم أن يقدروا 
 .)15( ظروف الجريمة والمجرم

 مفهوم التناسب بين الجريمة والعقوبة
  مفهوم التناسب في اللغة

كلمة (نسب)  أصل من العربية مشتق اللغة قواميس التناسب في لفظ
، الشيئان تشاكال تناسب، ناسب األمر أو الشيء فالنا الءمه ووافق مزاجه

وانتسب واستنسب أي ذكر نسبه، يعني القرابة،  النَسب:، والتشابه :التناسب
و في اآلباء خاصة؛ وقيل: النسبة : هوقيل ،وناسبه أي شاركه في نسبه

  ).16( والنُّْسبة: االسم مصدر االنتساب؛
عني اشتراك طرفي المفاعلة في معنى الفاعلية ولفظ التناسب يتضمن م

اقتسام الفاعلية والمفعولية في ن الغرض من ألف المفاعلة وأوالمفعولية، 
فيدل ذلك على اشتراك  )17( اللفظ، واالشتراك فيهما من حيث المعنى

  الجريمة في النسبة والمالئمة والتكافؤ مع العقوبة.
  مفهوم التناسب في الفقه اإلسالمي

تعبير عن "منهم من عرفه بأنه للتناسب في االصطالح عدة معاني، 
طار العالقات المعتادة ازن بين شيء وآخر في إصلة تتسم بالتوافق أو التو

   .)18(ي يفترض أن تكون عليها تلك الصلة الت
أو هو وجود مالئمة ظاهرة بين الفعل ونوع الجزاء الموقع على مرتكبه 

)19(.  
متالئما مع أن يكون العقاب  أما في المجال العقابي؛ فالتناسب يعني:

للجريمة لكي تؤتي  الظروف الموضوعيةالظروف الشخصية للجاني و
  .)20( العقوبة ثمارها وتحقق وظائفها



 ISSN 2488-9407            م2020النور العدد السابع، يوليو  مجلة
 

  
 

341 
 

وهذا يعني أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع حالة الجاني وظروف 
  .)21(جريمته 

وقبل أن تهتدي القوانين الوضعية لفكرة التناسب بين الجريمة والعقوبة، 
هللا عز سبق إليها الشريعة اإلسالمية الغراء وذلك منذ بزوغ فجرها، قال 

 )22(َّ                          ٱُّٱ وجل:

لعقاب ون افهذه آية من آيات سورة مكية فيها ارشاد من هللا تعالى بأن يك
  تالئما للعدوان،م

 ).23( َّ                                 ٱُّٱوقوله تعالى: 
وفي مجال تطبيق العقوبات التعزيرية تتجلى فكرة التناسب بين الجريمة 
والعقوبة في الشريعة اإلسالمية، حيث يترك أمر تقديرها للقاضي بما 
يتناسب مع الجريمة والجاني والمجنى عليه فيما يظهر له والزمان والبيئة 

فيجتهد في ذلك ويختار األنسب واألقرب إلى  ،التي وقعت فيها الجريمة
المية أي وليس للقضاة في الشريعة اإلسمن العقوبة،  ةتحقيق الغاية المطلوب

شئ من الحرية في اختيار العقوبة أو تقديرها في جرائم الحدود والقصاص، 
فلهم حرية مقيدة، لهم أن يختاروا العقوبة من بين عقوبات  أما في التعازير

يتناسب مع  العقوبة إن كانت ذات حدين بمامقدار معينة، ولهم أن يقدروا 
 .)24(ظروف الجريمة والمجرم

  السلطة التقديرية للقاضي في الشريعة اإلسالميةنطاق استخدام 
  الجرائم الحدية

 بعضها جاء معينة، حدودا اإلسالم لها الجرائم الحدية فهي التي أرصد
 السرقة، وهى السنة النبوية، في ورد اآلخر وبعضها الكريم، القرآن به

 وتعتبرالطريق،  أو قطع الحرابة البغي، الردة، الخمر، القذف، شرب الزنا،
ً  العقوبة  دفع وهي العامة، المصلحة استوجبتها كلما الشريعة في  حقا
 فسادها يرجع جريمة وكل لهم، والسالمة الصيانة وتحقيق الناس عن الفساد

ً  عليها المقررة العقوبة تعتبر عليهم، عقوبتها منفعة وتعود العامة، إلى   حقا
ً  المنفعة، لتحصيل تأكيداً  تعالى؛  اعتبار إذ والمضرة، الفساد لدفع وتحقيقا
ً  العقوبة لها  الجماعة أو األفراد بإسقاط العقوبة إسقاط عدم إلى تؤدي  حقا

)25(.  
  حقا المقدرة العقوبة هو والحد بحد، عليها المعاقب الجرائم تلك وهي

 أعلى، حد وال أدنى حد بها فليس معينة محددة والعقوبة المقدرة أنها تعالى،
  ).26( الجماعة من وال من األفراد ال اإلسقاط تقبل أي ال ؛ حق أنها ومعنى
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و رها أيستخدم السلطة التقديرية في نقصها عن مقدافال يسع القاضي أن 
  إبدالها بغيرها، وذلك إذا اكتملت أركانها واستوفت شروطها.

اشرة كان منها من نقص أركان كالشروع في هذه الجرائم؛ كالمب أما ما
نئذ الجماع، أو محاولة السرقة أو فيما دون النصاب ونحو ذلك، فحيدون 

، متهتدرج في سلطة تقدير ما يستحقه الجاني من العقوبة لتتناسب مع جري
ا ال أنهة إفتأخذ صفة الجرائم التعزيرية، بينما كان أصلها من الجرائم الحدي

  لم تستكمل أركانها، فتحولت إلى صنف آخر من الجرائم.

  لقصاص والديةجرائم ا

 ما بمثـل الجاني معاقبة تعنـى مشـروعة عقوبة"أما القصاص فهو 
ً  جنى،  بالقتل فالقتل غيره، أو القتل جنايته كانت سواء ولعباده،  حقا

  )27( يماثله بما العضو وقطع بالجرح والجرح

وهي كقتل العمد الموجب للقصاص في النفس، أو القتل غير العمد 
 دون النفس كالجروح والشجاج الموجبة للدية، فهيعتداء على ما واال

ط عقوبات محددة المقادير يجب على القاضي إيقاعها إذا استوفت الشرو
  واألركان، دون استخدام أي سلطة في التصرف فيها.

           ُّٱاص ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع قال تعالى: والقص
                                                   
     َّ  )28.(  

والتماثل والمساواة في األعضاء القابلة للمماثلة أما إذا تغزر المماثلة 
رش، وذلك في الجروح والشجاج قصاص حينئذ يرجع إلى الدية أو األفال 

 ساعده على رجالً  ضرب رجالً  أن أبيه عن نمران ونحوها، لما روى
 يا: فقال بالدية، له فأمر النبي عليه فاستدعى مفصل غير من فقطعها بالسيف
  ).29(فيها"  لك هللا بارك الدية، "خذ: فقال القصاص أريد إني هللا، رسول

  الجرائم التعزيرية
التعزير هي عقوبة غير مقدرة من الشرع ومفوض تقديرها لولي األمر 

  )30(من يقوم مقامه على جناية ال حد فيها وال كفارة  وأ

التقديرية في التعازير لولي األمر المسلمين واألصل تفويض السلطة 
لكونه أعلى سلطة في الدولة، وإذا أناب غيره من القضاة المتخصصين 
وغيرهم من أصحاب العلم والبصيرة، استمدوا سلطتهم منه وتقيدو بما 

  ).31( يقيدهم به من األنظمة والقواعد واللوائح
هو القاضي لكونه وال شك أن الذي يتولى تقدير العقوبات التعزيرية 

نائبا لولي أمر المسلمين في التقاضي بين الناس والفض في النزاعات 
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والخصومات، والسلطة القضائية عندما تقوم بتعيين القاضي، إنما تقوم بذلك 
على  ، فال يتم تعيين القاضي إال بناءة والكفاءةيوفق لمعايير الصالح

 والتنقي والتصفيةاالختيار 
  ديرية للقاضي في الشريعة اإلسالميةضوابط السلطة التق

 ةالعقوب اختيار في السلطة للقاضي منحت قد اإلسالمية الشريعة إن
اعت غير أننا نجد أنها قد ر جريمة وفاعلها، كل وفقا لظروف التعزيرية

ي قاببعض الضوابط لضمان مناسبة استخدام هذه السلطة بمبادئ النظام الع
قوبة والتالؤم بين الجريمة المرتكبة والع العدل اإلسالمي، وذلك لتحري

 - المقرره لها، من هذه الضوابط ما يلي:
 مبادئالأال يتجاوز القاضي في استخدام السلطة التقديرية عن  أوال:

 اإلسالمية ونصوصها الشرعية
كما ورد في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى هللا عليه وسلم إلى اليمن 

 وفق الذي  الحمد: "فقال صدري ضربف: قال آلو وال رأيي "أجتهد
  ).32(رسوله" يرضي لما وسلم عليه هللا صلى هللا رسل رسول

ي ف"وقوله وال آلو" أي ال أتجاوز حدود مبادئ الشريعة اإلسالمية 
 تقدير الواقعة القضائية المعروضة علي.

المملكة العربية السعودية  رد ذلك في النظام األساسي للحكم فيوكما و
 القضايا على المحاكم في المادة الثامنة واألربعين منه، أنه "تُطبق

ً  اإلسالمية، الشريعة أحكام أمامها المعروضة  الكتاب عليه دل لما وفقا
والسنة"  الكتاب مع تتعارض ال أنظمة من األمر ولي يُصدره وما والسنة،

)33.(  
 تلكلأن يكون استخدام السلطة في تقدير العقوبات قاطعة وحاسمة  ثانيا:

 الجرائم
اقتراف  اإلنسان من تمنع زواجر وضعت لتكون اإلسالم فالعقوبات في

التفكير في اقتراب  عن غيره ولتزجر أخرى، مرة إليها يعود أو الجريمة
  ).34(الفرد والجماعات  مستوى على الجريمة وقوع من مانعة منها، فهي إذن

 أن تتناسب العقوبات المقدرة مع الجرائم المرتكبة ثالثا:
 الجنايات في العقوبات شرع عالى وحكمته على خلقه أنتفمن رحمة هللا 

 واألعراض واألبدان النفوس في بعض، على بعضهم الناس بين الواقعة
 جرواالز وجوه سبحانه فأحكم والسرقة، والقذف والجراح كالقتل واألموال،

 الوجوه أكمل على وشرعها اإلحكام، غاية الجنايات هذه عن الرادعة
 الجاني يستحقه لما المجاوزة عدم مع والزجر، الردع لمصلحة المتضمنة
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 الزنا غير المحصن في قتل وال اللسان قطع الكذب في يشرع فلم الردع، من
  . )35(النفس  إعدام السرقة في وال

ان تحقيق أهداف الجرائم لضموبات تتناسب مع قفجعل سبحانه الع
 .المرجوة منها

 المساوة بين الناس أمام استخدام تلك السلطة للقاضي رابعا:
                                       ٱُّٱوقوله تعالى:

                 ٌٍّّ  ّٰ ِّ ُّ  َّ           َّ )36.(  

في المادة وكما أورد الظام األساسي للحكم قي المملكة العربية السعودية 
 العدل، أساس على السعودية العربية المملكة في الحكم الثامنة منه أنه "يقوم

 .)37(اإلسالمية الشريعة وفق والمساواة، والشورى،
 الخاتمة:

  أِصل إلى اآلتي:عناصر هذا الموضوع  وبعد تحليلوفي الختام 
  النتائج التي توصل إليه البحث:

بدأ التناسب مالتقديرية جسر العالقة بين سلطة القاضي تعتبر الأن  - 1
خدم ست، فالقاضي يبين الجريمة والعقوبة وبين التحقييق العدالة القضائية

 ة.سلطته التقديرية ليصل إلى العقوبة المتناسبة مع الجريمة المرتكب
مة بين الجري لتناسباسبقية في تقرير مبدأ الفقه اإلسالمي باأل حظي - 2

اة عة اإلسالمية سبقت القوانين الوضعية في مراعن الشريوالعقوبة، فإ
  الظروف المحيطة للوقائق القضائية.

رعية إن سلطة القاضي التقديرية؛ سلطة مقيدة بالضوابط الش - 3
 ومبادئها األساسية.

  التوصيات
  يوصي الباحث:

الب القانون أوالقضاء عن البحث في موضوعات ال يستغني ط - 1
  السماوية والقوانين الوضعية.المقارنة بين الشرائع 

اضي معرفة حدوده وصالحياته المخولة له شرعا، يجب على الق - 2
  .حتى ال يظلم المتهم بجرم فيوقع يعليه عقوبة ال تتناسب مع جريمته

ثير البحث عن عالقات المبادئ القانونية والقضائية تقضي على ك – 3
  من الغموض واإلشكال التي يقع فيه الباحثون.

الهوامش:
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) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  1(

 29الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ص 

  ٤٢) سورة الحجر: 2(
) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 3(

 214، ص 7العين، دار ومكتبة الهالل، ج البصري، كتاب
) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 4(

 113ص 5البصري، كبتاب العين، مرجع سابق ج
) ذياب عبد الكريم عقل ومحمد علي العمري، السلطة التقديرية 5(

جامعة للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،  
 481م ص 12/6/2007األردنية، كلية الشرعية، 

) د. محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه 6(
 71م، ص 2007هـ 1437اإلسالمي، دار النفائس، عمان، الطبعة األولى 

    916، ص 2) مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط م 7(
لكوفي، أبنية األفعال، دار الثقافة اإلسالمية للنشر ) د. نجاة عبد العظيم ا8(

 755ص  1م، ابن منظور األنصاري، لسان العرب جـ 2014والتوزيع، 
  54ص

) د. خليفة سالم الجهني، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة 9(
والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، سنة 

  95ص  م، 2009
)  د. عادل الطباطباني، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين 10(

العقوبة التأديبية والمخالفة، الوظيفية مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 
  88ص  1982، 3عدد،  60

) د. عمار عباس الحسيني، التفريد العقابي في القانون العراقي 11(
  79م ص2009النجف االشرف، والمقارن، مجلة الكلية اإلسالمية، 

) د . فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم 12(
  373ص  2010العام، بغداد، سنة 

  )١٢٦) سورة  النحل، اآلية (13(
  )٤٠) سورة الشورى، اآلية (14(
ً بالقانون 15( ) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا

  385ص  1الوضعي، جـ 
    916، ص 2مع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط م ) مج16(
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) د. نجاة عبد العظيم الكوفي، أبنية األفعال، دار الثقافة اإلسالمية للنشر 17(

 755ص  1م، ابن منظور األنصاري، لسان العرب جـ 2014والتوزيع، 
  54ص

) د. خليفة سالم الجهني، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة 18(
والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، سنة 

  95م، ص  2009
)  د. عادل الطباطباني، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين 19(

الحقوق، جامعة الكويت، السنة العقوبة التأديبية والمخالفة، الوظيفية مجلة 
  88ص  1982، 3عدد،  60

) د . عمار عباس الحسيني، التفريد العقابي في القانون العراقي 20(
  79ص  2009والمقارن، مجلة الكلية االسالمية،  النجف األشرف، سنة 

) د . فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم 21(
  373ص  2010العام، بغداد، سنة 

  )١٢٦) سورة  النحل، اآلية (22(
  )٤٠) سورة الشورى، اآلية (23(
ً بالقانون 24( ) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا

  )385ص ( 1الوضعي، جـ 
) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون 25(

 152 م ص2013هـ 1434، 3الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 

) جمال قتال، دور القرائن في اإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة بين 26(
الفقه اإلسالمي والقانون الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 

 34م ص2006-2007جامعة محمد خيضر، 
) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي،  الجامع 27(

م، 1964 -هـ 1384، 2ب المصرية، القاهرة، طألحكام القرآن، دار الكت
 245، ص 2، ج1م

 45) سورة المائدة اآلية 28(

، رقم  88، ص 90، كتاب الديات، باب 2) أخرجه ابن ماجة، ج29(
 2636الحديث 

) د. محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في 30(
 371الفقه اإلسالمي، مرجع سابق ص 

بن مصطفى الزحيلي، لفقه اإلسالمي وأدلته،  ) ينظر أ. د. وهبة31(
 5282، ص  7، م 4دار الفكر، الدمشق، ط 
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) أخرجه أبو داود في كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي في 32(

واللفظ له، والترمذي في األحكام، باب ما جاء في  ٣٥٩٢القضاء، رقم 
وليس وقال: ال نعرفه إال من هذا الوجه  ١٣٢٧القاضي كيف يقضي، رقم 

إسناده عندي بمتصل اهـ، ومسند أحد، ومسند األنصار،  حديث معاذ، رقم 
٢١٩٩٦ 

) المادة الثامنة واألربعون من النظام األساسي للحكم في المملكة 33(
 العربية السعودية.

) أحمد محمد عركز، كرامة اإلنسان وحقوقه فى اإلسالم، دار 34(
 81م ص 2007 1الوفاء، اإلسكندرية، ط

د بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين عن ) محم35(
 2م  ج1991 -هـ 1411دار الكتب العلمية، ييروت،  1رب العالمين، ط

 114ص 

 135) سورة النساء اآلية 36(

) المادة الثامنة من الظام األساسي للحكم قي المملكة العربية 37(
  السعودية.

  المراجع والمصادر:
  القرآن الكريم

  عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي أبو
 البصري، كتاب العين، دار ومكتبة الهالل

 ار أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، أحكام القرآن، د
 هـ 1405إحياء التراث العربي، بيروت، تاريخ الطبع 

 ء،اأحمد محمد عركز، كرامة اإلنسان وحقوقه فى اإلسالم، دار الوف 
 م2007 1اإلسكندرية، ط

 لفقه اين جمال قتال، دور القرائن في اإلثبات الجنائي، دراسة مقارنة ب
ق، حقواإلسالمي والقانون الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ال

 م2006-2007جامعة محمد خيضر، 
 ام،د . فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الع 

 م2010بغداد، سنة 
 بة عقود. خليفة سالم الجهني، الرقابة القضائية على التناسب بين ال

ة، دريوالجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكن
 م 2009سنة 
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 عقوبة ال د. عادل الطباطباني، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين

 60سنة جامعة الكويت، الالتأديبية والمخالفة، الوظيفية مجلة الحقوق، 
 م1982، 3عدد، 

  د. عمار عباس الحسيني، التفريد العقابي في القانون العراقي
 م2009والمقارن، مجلة الكلية االسالمية،  النجف االشرف، سنة 

 ه د. محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفق
 م2007هـ 1437اإلسالمي، دار النفائس، عمان، الطبعة األولى 

 نشر مية للسالد. نجاة عبد العظيم الكوفي، أبنية األفعال، دار الثقافة اإل
 م، ابن منظور األنصاري، لسان العرب 2014والتوزيع، 

 د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، لفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر ،
 الدمشق

  ذياب عبد الكريم عقل ومحمد علي العمري، السلطة التقديرية
  ي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،للقاض

 م 12/6/2007جامعة األردنية، كلية الشرعية، 
 النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية 
 عبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون 

 م2013هـ 1434، 3الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 
 هادالملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، كتاب االجت عبد ،

 هـ1408دار العلوم الثقافية، دمشق الطبعة األولى 
  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط 
 ن محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين ع

 م1991-ـ ه1411دار الكتب العلمية، بيروت،  1رب العالمين، ط
  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري القرطبي، الجامع

 م1964-هـ1384، 2ألحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
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NIGERIA. 
Introduction.  

 In this work, I identified and explained traditional beliefs and 

practices in Lagos State. I equally emphasized how some Yoruba 

Muslims in Lagos State still retain some of these traditional beliefs and 

practices which have given birth to religious syncretism. The practices 

will be analyzed in this paper. Our purpose in this work is to critically and 

analytically appraise various traditional beliefs and practices that some 

Yoruba Muslims in Lagos State involve in their Islam with a view to 

bringing out the various religious syncretism’s inherent in each of the 

earlier mentioned beliefs and practices. As a matter of coherence, the 

critical examination is done in the light of the orthodox Islamic 

provisions and with a view to determining the lawfulness or otherwise of 

such beliefs and practices among many Yoruba Muslims in Lagos State. 
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In other words, this paper will consider the Islamic rulings on each of the 

synergetic beliefs and practices.   

 Traditional religion in Yoruba land is one in which traditional 

religious beliefs, customs, social organization, cults and philosophies are 

interwoven. It can be said that despite the acculturation through Islamic 

culture, Arabic Language and the responsive adaptation by the Yoruba 

Muslims, there are certain remains of traditional beliefs in Yoruba 

customs, for example: superstitions, witchcraft, black magic and secret 

societies which some of the Yoruba Muslims have found difficult to 

forsake. Since it is the same Yoruba that embrace Islam, there is no 

reason to doubt the interaction of Yoruba traditional religion and Islam.  

 It should be noted at the beginning of this section that it is not all 

Yoruba culture that are islamically wrong as we pointed out in work one 

of this work. For instance, the culture of respect to the elders, respect to 

strengthen the ties of family relationship, truthfulness, hygienic living, 

chastity and loyalty. The Yoruba condemn vices which include: fraud, 

dishonesty, rudeness, unhygienic living, lies, adultery, theft and 

hypocrisy. It should also be retreated that not all acts of syncretism 

constitute infidelity or association of partners with Allah. Here we shall 
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look at some of these areas of convergence among many Yoruba 

Muslims in Lagos State.2 

Religious Syncretism involved in the Belief and Practice of 

Oracles/Divination  

 Oracle and divining mean communicating with the gods and 

instructing people, telling them what will happen in future. This smacks 

of syncretism. Consulting diviners is common among many Yoruba. 

Another seeming reminiscence of traditionalism in Muslim clerics’ 

divination is that they both sometimes deliver prophecies to their visitor 

in an ecstatic state; something the likes of which some Muslim diviners 

and some Sufi orders fall into. Diviners read signs, events, or omens or 

through an alleged contact with a supernatural agency. The relationship 

that exists between the diviner and the evil Jinn makes the practice 

syncretic. According to an authentic ḥadith, the Jinn informs their 

friends, Muslim diviners, of certain events in the future which they steal 

from the lower reaches of the heavens, information about the future 

which the angels pass among themselves: 1  

…they (the Jinn) would pass the information back down until it reaches 

the lips of magician or fortune-teller. Sometimes a meteor would 
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overtake them before they could pass it on. If they passed it on before 

being struck, they would add to it a hundred lies. 

 Proof of the Jinn’s ability can also be found in the Qur’an, in the 

story about Prophet Sulayman and Bilqees, the Queen of Sheba. The 

utterances and activities diviners usually embark upon during the 

divinatory process smacks of syncretism.2  

The Muslim diviner achieves his aim through the use of mediums, 

oracles, being possessed, divinatory objects, intuitive knowledge and 

other secret knowledge. Patrick Ryan asserts that an accommodating 

Aafaa (Muslim Cleric) among the Yoruba accommodates Islam to a 

Yoruba need for divinatory and manipulative control; he divines into the 

mystery of life. 

  Uthman ibn Fodio defined as syncretic all attempts at divinatory 

control, control that he defined as tantamount to delving into God’s 

knowledge. This practice involves shirk, the association with God of 

powers other than He. Allah alone is the one whose right it is to know 

the future and whose healing word is not to be associated with the 

pharmacopoeia of alien forces. 3 
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 Another prominent feature of this practice that is akin to 

traditional methods, is the diviner’s prescription to their clients after 

pronouncing the result of their divination of appropriate sacrifices or 

alms (saara) from (Arabic ṣadaq). Saara is the near equivalence of etutu 

or ebo (sacrifice) in the traditional divinatory system. Prayers and 

charms are the principal means of the spiritual power of the Muslim 

cleric diviner. The Saara is seen as payment for the Aafaa’s services or 

propitiation to avert his client’s ‘impending’ problem. Here, the function 

of the Aafaa Muslim diviner is identical with that of marabout and 

traditional diviner (i.e. magico-religious specialist); after examining the 

situation of his client, through divination, the outcome often involves 

giving of present; an act of religious merit, the spiritualist who collects 

this either in cash or in kind will normally be pleased with the giver, and 

the ‘marabout’ will thereafter write an amulet or conduct a vigorous and 

frantic prayer to facilitate his client’s request. This is a trait of 

syncretism. 4 

Islamic Ruling on Belief and Practice of Oracles and Divination  

 As analyzed in detail above, oracle, which sometimes known as 

(osanyin) among the Yoruba means communicating with the gods and 

instructing people and telling them what will happen in future. 
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Divination and consulting an oracle are similar in function, but 

performed through different means. In the Aafaa’s role as onitira (writer 

of amulets or tira) or onisegun (maker of Oogun, ‘doctor’), the Aafaa 

utilizes techniques of control made available to him not only by his 

Arabic literacy, but by his familiarity with the pharmacopoeia stemming 

from Traditionalist Yoruba sources, especially the Ifa system. The Muslim 

Aafaa diviner does not precisely appropriate the divination techniques 

of the babalawo (traditional magico-medicine man), preferring to rely on 

the mysteries of Arabic to enhance his reputation and his business. As 

onitira-onisegun, however, they do borrow Traditionalist techniques of 

control that are manipulative for good or bad; combining verses of the 

Qur’an with Ifa originated herbal prescriptions. This quite literal mixing 

strikes such Aafaa as pragmatic and sensible, albeit this practice is an 

egregious impiety. 5  

 The Qur’an has made it abundantly clear that the knowledge of 

the unknown belongs to Allah exclusively. Whatever means that is 

employed either through astrology, palm reading, cards, drawing in 

sand, casting arrows, reading numbers and reading patterns in animal’s 

entrails. Allah says: ‘He knows the unseen, and to none does He disclose 

anything of the mysteries of His own unfathomable knowledge’. In the 
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Qur’an, Allah (SWT) affirms, ‘Say: none in the heavens or the earth knows 

the unseen except Allah’. ‘He alone is the keys to the unseen and none 

knows it except Him alone’.  

 Believing in someone having the knowledge of the unseen 

predisposes the person to assign to that creature some of Allah’s 

attributes with regard to the knowledge of the unseen and the future. 

Consequently, it destroys Tawḥid al-Asma’ wa as- Ṣifat, and represents a 

form of shirk in this aspect of Tawḥid. Anyone who visits or consults a 

diviner or oracle believing that he knows the unseen is in a state of kufr 

(disbelief). The Prophet says ‘Whosoever approaches a fortune-teller 

and believes what he says, has disbelieved in what was revealed to 

Muhammad’. Islam forbids all such practices which are clearly shirk 

because they involve calling on something other than Allah, to reveal 

knowledge of the future. The Prophet states: ‘Oracles and drawing lines 

and observing the direction of the flight of birds to deduce omens from 

them are all satanic practices’. The Prophet affirms that the Ṣallat of 

such a devotee will not be accepted for forty days. 6 

 A Muslim who is sick or confused about making a choice should 

not go to a fortune teller to know the causes of his ailment or to tell him 

the right thing to do, for instance: when he should travel, who can marry 
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his daughter, where he should travel to, which business or profession he 

should do, etc. These diviners will aggravate the problem and extort his 

hard earned resources for their own selfish motives. The holy Prophet 

has forbidden Muslims from visiting them because they are liars, 

impostors, dangerous and the visit will have bad consequences. 

Zarabozo asserts that diviners should be taken to people in authority in 

order to receive the punishment they deserve. He maintains that 

allowing them to live among the people and not taking these people to 

those in authority, would harm and corrupt the society, leaving them 

would also help them to continue deceiving ignorant people who will ask 

them questions and believe in them. 7 

Bali gives character sketches of a magician or a diviner who believes that 

he treats people with the Qur’an; and concludes that doing this, is 

infidelity (kufr).  

The character sketches include:  

i. ‘Asking after the client‘s name and the name of his mother.  

ii. Asking the client to bring his personal effects for instance, his cloth, 

hat, handkerchief and undershirt.  
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He concludes that once a person patronizes this type of sorcerer 

whether a fortune teller or a writer of talismans, it means that the 

person has gone against the saying of the Prophet that says: ‘Whoever 

consults a diviner and believes in what he says has disbelieved in what 

was revealed to Prophet Muḥammad (SAW)’. 

  Therefore, according to Islamic beliefs, every Muslim should shun 

this practice, because some people are totally dependent on divination, 

and the diviners make a lot of money out of them. 8 

Syncretism involved in the Muslims’ Participation in Traditional Festivals  

 Traditional festivals are one of the legacies of African Traditional 

Religion; they are celebrated purposely among others to commemorate 

historical, cultural and religious events that are of great significance to 

the community. They may be for specific divinities, spirits and heroes 

held in specific months or seasons; particular rituals and rites dominate 

the event, usually performed by the head of the community. There is 

always an origin or myth that led to the festival. This demonstrates their 

roots in superstition. We are concerned here with traditional festivals 

that have relationship with associating partners with Allah. Agricultural 

festival and other similar festivals that are celebrated for the purpose of 
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historical event are not included. These various traditional festivals aim 

at thanking the divinities and ancestors and soliciting for their continued 

blessing and protection. The festivals are usually accompanied with 

elaborate rituals, sacrifices and appeasements, which are referred to as 

Irubo, Etutu, and Ipese.  

 Take the issue of Egungun festival for instance, this festival 

symbolizes the traditional belief in life after death. The superstitious 

belief associated with this festival is that those that died live elsewhere 

and is meant to appease the dead people. Some Yoruba Muslims and 

non-Muslims worship through this festival in Lagos State, hence, it is 

syncretism.  Many of them have the same characteristics and rationale 

for their celebration. Participation in some of these festivals which have 

their root in shirk by Yoruba Muslims is an indication of syncretism. 9 

Islamic Ruling on Muslims’ Participation in Traditional Festivals.  

 We have already established the syncretism in the practice of 

some of these festivals, looking critically at their composition and modus 

operandi of their celebration. Islam abolished any festival that has to do 

with traditional religion. It was related that when the Prophet got to 

Madina, he found the people earmarking two days for annual playing.  
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The Ḥadith goes thus: 

 “Anas related that when Allah’s Messenger (SAW) came to 

Madina the people had two days (annually) in which they used to 

enjoy themselves with games. He asked: ‘What are these two 

days?’ They said, ‘We used to play games on them during the pre-

Islamic period’. Allah’s messenger (SAW) said, ‘Allah has 

substituted them with something better than them: Eid al–Ad-ḥah 

(the festival of sacrifice) and ‘Eid al-Fiṭr (the festival of Fast–

Breaking)”. 

 In other words, Muslims should abide by what the Islam has 

sanctioned, which is the day of Adhah (festival of sacrifice) and the day 

of Fiṭr (breaking of the fast of Ramadan) and other festive occasions 

which Islam sanctions. Muslims should not revert to traditional religion 

by celebrating any festival apart from the ones approved by the Prophet 

(SAW).  

Other festive occasions that Islam permits include: the walimah an-

Nikah (wedding feast), naming feast, etc.; all these should be done with 

moderation and in an orthodox manner. A Muslim should avoid getting 

involved in any activities which have traditional religious origins and 
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associations of partners with Allah, because if he does so he cannot 

avoid being involved in practices of shirk. 10 

Conclusion 

In this work, I have critically and analytically brought out the Islamic 

religious syncretism that is involved in some aspects of the vest gate of 

traditional beliefs and practices of the Yoruba which some Muslims have 

found difficult to remorse, an attempt has been made in this work to 

discussed the Islamic rulings on the various religious syncretism the 

Yoruba Muslims in Lagos State are involved in. 
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Abstract 

The Prophet’s call to Islam “Da’awah” which started from his immediate family and relatives 
and then extended onto and went beyond the whole of Arabian Peninsula continued throughout 
his life with enormous achievement. The prophet (pbuh) was said to have adopted a unique 
approach to teach his followers and companions the basic and concepts of Islam which come 
from divine revelation. His teaching covers all aspect of life, Work living and human dealings 
which are suitable everywhere and anytime. The Da’awah went through several stages through 
the course of the history of Islam. The methods he implemented in his invitation to Islam were 
consistent, reasonable, systematic, and realistic and they yielded success. Following this path, 
the Prophet established around him a group of believers and then created the community who 
would spread his call onto other lands. He sent letters of invitation to the heads of neighboring 
states as the Messenger of Allah, and thus he began to spread his call at a universal level, which 
accelerated in an unprecedented fashion over the following centuries. This paper focuses on 
methodologies adopted by the Holy prophet (pbuh) in his Da’awah, His exemplary characters 
displayed in the process of Da’awah and the challenges he faced will also be highlighted. This is 
in order to serve as a guide line for our contemporary preachers in Nigeria. The paper adopted 
a historical and descriptive method of research. It recommends that 

Keywords: Prophet, Da’awah, Strategy, Contemporary, Preachers, Nigeria. 

Introduction 

The prophet (S.A.W) is both messenger of Allah and a role model for individual Muslims. Allah 
(SWT) sent him in order to guide people to his service. Allah said: 

"Invite to the Way of your Lord (Allah) with wisdom and fair preaching, and argue with them in 
a way that is better. Truly, your Lord knows best who has gone astray from His Path, and He is 
the Best Aware of those who are guided." (An-Nahl 16:125) 

Inviting people to the way of Allah was the foremost duty bestowed upon the Holy prophet 
(S.A.W) the prophet (S.A.W) lived his life calling to Allah in earnest. The call started from his 
immediate family and relatives and extended onto and beyond the whole of Arabian Peninsula 
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and continued throughout his life with enormous achievement. The methods he adopted in his 
invitation to Islam were systematic, consistent, reasonable and realistic and yielded to success. 

The prophet (S.A.W) worked in the most difficult circumstances and gave a practical 
demonstration of excellence in moral character during His Da’awah. Being a role model the 
prophet established around him a group of believers and forms a community who would assist 
towards the spread of Islam to other lands. It was in this way that the messenger of Islam gained 
access to many part of the then world. 

Therefore a person who invites others to Islam must make things easy for the people he met. He 
should also start with the most important matter moving on to the next important in while giving 
delivering the massage. 

The Concept of Da’awah 

Tabligh and Da’awah are Islamic terms used for missionary activities carried out by the Prophet. 
It will be appropriate to explain the meanings of these terms due to their significance.  

The dictionary defines the word” "Tabligh” as "preaching" (Tajul oroos:10/126) or “to convey” 
(Lisan al- Arab. 8/419) 

As a term “preaching” means to spread good or virtue. It particularly refers to conveying 
religious precepts to people or nations and calls upon them to embrace the message of truth. The 
Qur’an has also given some synonyms of the word” Tabligh” such as Inzar” meaning to warn, 
(Lisan al- Arab. 8/419), Ða’awah” (al-sihah, 206) to hail or call and "Tadkhir6" which means “to 
remind or instruct” (Lisan al-Arab 14/260).  

The Da’awah and its derivatives are used to denote a variety of meanings. Lexicographers have 
provided details of such meaning in their books. Some of these meanings are given below: 

1. To call i.e. someone called somebody: or the Mu’adhdhin called the people to prayer. 
(Lisan al-Arab. 8/419)  

2. To encourage upon, i.e. encourage him to perform prayers, ( Tajul oroos:11/200). 
3. To have a claim i.e. he claims the relationship of being a son to one who is not his father, 

(Lisan al-Arab 14/260). Da’awah in this sense purports to a legal claim where a plaintiff 
makes an assertion, rightly or wrongly against another person who responds. 

4. Da’awah can refer to an appeal, or request. (al- mu’ujamul waseet: 1/ 50). 

5. Da’awah can refer to an invitation for lunch on or dinner e.g. “we were included in the 
invitation to a meal” (Alvi, K. 2000) 

Da’awah usually denotes the preaching of Islam and literally it means "issuing a summons" or 
"making an invitation", being the active participle of a verb meaning variously "to summon" or 
"to invite". 

A Muslim who practices Da’awah, either as a religious worker or in a volunteer community 
effort, is called a Dā’ī, plural Du’āt. A Dā’ī is thus a person who invites people to understand 
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Islam through a dialogical process, and may be categorized in some cases as the Islamic 
equivalent of a missionary, as one who invites people to the faith, to the prayer, or to Islamic life. 
(Egdūnas R. 2004) 

In the Qur'ān, the term Da'awah has other senses. It refers to Allah's invitation to live according 
to his will. Thus, when used in the first centuries of Islam, it increasingly referred to the content 
of that message and was sometimes used interchangeably with shari’ah and dīn. 

Da’awah is also described as the duty to "actively encourage fellow Muslims in the pursuance of 
greater piety in all aspects of their lives," a definition which has become central to contemporary 
Islamic thought. (Hirschkind, C. 2004) 

In Islamic theology, the purpose of Da’awah is to invite people, both Muslims and non-Muslims, 
to understand the worship of Allah as expressed in the Qur'ān and the sunnah of the prophet, as 
well as to inform them about prophet Muhammad S.A.W. Da’awah produces converts to Islam, 
which in turn grows the strength of the Muslim ummah. (Nighat R. & Mussarat J. 2014) 

Da'awah or Call towards Allah is the means by which the Islamic Prophet Muhammad S.A.W 
spread the message of the Qur'ān to mankind. After Prophet Muhammad S.A.W, his followers or 
Ummah assume the responsibility of the Da’awah to the people of their times. They convey the 
message of the Qur'ān by providing information on why and how the Qur'ān preaches 
monotheism. ((Egdūnas R. 2004) 

The Qur’an has also used the term Da’awah and its derivatives at various places. In the usual 
sense, however Da’awah refers to the process of calling people earnestly towards a goal. People 
are warned against the loss and dangers of opposing or refuting such a goal. After lifting the veils 
of ignorance and sloth from their eyes, invitees are instructed to observe the goal clearly.  

In a wider sense, Da’awah and Tabligh denote the propagation of religion among people in order 
to induce them to enter its fold. (Nadvi, S. S. (n.d) 

The urge for Da’wah and Tabligh is a sign of life in an individual or a community. Group 
identity cannot be maintained without preaching and projecting and ideology. There are two 
goals of preaching.  

In the first, preaching serves as a means of safeguarding a community from internal decay, while 
in the second, it induces people of other nations to accept a particular ideology or system. In the 
first sense it is a means of protection; in the other, a means of extension. 

The Method of Da’wah of the Holy Prophet (pbuh) 

The act of preaching and educating in the field of Da'wah are not easy tasks. They not only 
demand massive effort and God-fearing character, but also instigate a comprehensive systematic 
approach that is based on the Qur'an and Sunnah. Without such a proper approach, the success of 
the efforts of inviting to Islam is a remote possibility. In preaching Islam His method was gentle 
and mild, not harsh and severe. He mostly relied on arousing hope and avoided threatening and 
frightening. To one of his companions, (Muadh bn Jabal) whom he sent for preaching Islam, he 
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said: "Be pleasant and do not be harsh, tell the people what may please them and do not make 
them disgusted" (Rogerson, B. 2002) 

He took active interest in the propagation of Islam. He, adopted different steps in different 
situations, here we are going to explain that wisdom attitude followed by the Prophet 
Mohammad for making His mission “call to Allah” successful, (Hamidullah, D. 2000).  

His Call could be divided into two phases distinctively demarcated: 

1. The Makkan phase: nearly thirteen years. 

2. The Madinese phase: fully ten years. 

Each of the two phases included distinctive features easily discernible through accurate scrutiny 
into the circumstances that characterized each of them. 

The Makkan phase can be divided into three stages: 

1. The stage of the secret Call: three years. 

2. The stage of the proclamation of the Call in Makkah: It is from the beginning of the fourth 
year of Prophethood to almost the end of the tenth year. 

3. The stage of the call to Islam and propagating it beyond Makkah: It lasted from the end of 
tenth year of the Prophethood until His emigration to Madinah. The Madinese phase will be 
considered later in its due course. 

The First Stage: Strife in the Way of the Call: 

1-Individual contacts 

The call for individual contact means a serious and fruitful result can be achieved and try to 
persuade invitee responds to the call cost in the shortest most convenient times, especially if trust 
has prevailed between the calling and called .The Prophet Muhammad S.A.W selected first way 
to tell the people the principles of advocacy and to highlight the importance of expending even 
understand the mind of the people and absorb its teachings is to contact the individual. He 
contacted His wife, friend, cousin and slave according the guide of Allah.  

The Prophet naturally initiated his sacred mission right from home and then moved to the people 
closely associated with him. He called unto Islam whomsoever he thought would attest the truth 
which had come from His Lord. (Hamidullah, D. 2000) 

It is well-known that Makkah was the centre for the Arabs, and housed the custodians of Al-
Ka’bah. Protection and guardianship of the idols and stone graven images that received 
veneration on the part of all the Arabs lay in the hands of the Makkans. Hence the difficulty of 
hitting the target of reform and rectitude in a place considered the den of idolatry. Working in 
such an atmosphere no doubt requires unshakable will and determination that is why the call 
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unto Islam assumed a clandestine form so that the Makkans should not be enraged by the 
unexpected surprise. (Muhammad, Y. M. 2006) 

In this stage the prophet (pbuh) began to invite secretly people to the worship of Allah 
immediately after the revelation of the chapter of Al-muddathir. 

The reasons why the invitation was secret in its beginning was due to fact that the Makkans were 
strictly adhered to the religion of their forefathers (that is idol often worshipping) and were rude 
and resort to violence when resolving problems. 

Considering the religio-political and social atmosphere of the Makkan people, by inviting the 
closest relatives and friends as well as the good natured people whom he know well to Islam. 

These people were known in the Islamic history as early converts. They at the fore front of 
whom were Khadija (the prophet‘s wife), Zaid Ibn Harith Ibn sharahil, Abubakar Assiddeeq 
R.A. They all accepted Islam on the first days of the invitation. 

In view of the above, our contemporary scholars and preachers should learn and study the 
situation of their audience in order to used appropriate and relevant method and strategy in 
calling people to Islam or teaching the Islamic acts and beliefs.  

2- Gatherings  

In this regard, Allah (SWT) revealed the verse, where Allah said: 

“And warn your tribe (O Muhammad pbuh) of near kindred. (ash-Shuara’i: 26:214) 

The Messenger of Allâh called all the people of Quraish; so they gathered and he gave them a 
general warning. Then he made a particular reference to certain tribes, and said: "O Quraish, 
rescue yourselves from the Fire; O people of Bani Ka’ab, rescue yourselves from Fire; O 
Fatimah, daughter of Muhammad , rescue yourself from the Fire, for I have no power to protect 
you from Allâh in anything except that I would sustain relationship with you." (Muslim 1/114; 
Bukhari 1/385,2/702) 

Manifested the Prophet to call and show a response to the command of the Allah went out to the 
markets, clubs of Qurash, and their gatherings and declared in people by saying to them: "Say no 
god but Allah and get success" 

It was verily a loud suggestive Call stating unequivocally to the closest people that belief in his 
Message constituted the corner-stone of any future relation between him and them, and that the 
blood relation on which the whole Arabian life was based, had ceased to exist in the light of that 
Divine ultimatum. (Muhammad, Y. M. 2006) 

3- Confidentiality 

The phase, which was adopted as fundamental principle of confidentiality in the invitation, it 
selected on the bases of His assurance to them and trusts them. 
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He met them in a save place and beyond, in the coral to pray hidden, all in order to secure the 
invitation. As was the peace cells regulates convert action taking place in Dar al-Arqam and 
other such house of Said bn Zayd etc. The secret method was dictated by the circumstances of 
the call, commensurate with the rewards of public interest for the Muslim community was an 
example preacher throughout the Meccan period. 

In the light of inhuman persecutions, the Prophet deemed it wise to advise his followers to 
conceal their conversion, in both word and deed. He took the decision to meet them secretly lest 
Quraish should get to know of his designs, and so take measures that might foil his goals. He 
also had in mind to avoid any sort of open confrontation with the polytheists because such a 
thing at this early stage would not be in the interest of the newly-born Call, still vulnerable and 
not fully fledged. (Muhammad, Y. M. 2006) 

4- Invitation/ Feasts 

Prophet used to invite people over for food and preach to them Islam. The Prophet used to meet 
and teach, the new converts, the religion in privacy because the call to Islam was still running on 
an individual and secret basis. In obedience to Allâh’s Commands, prophet Muhammad rallied 
his kinsmen of Bani Hashim with a group of Bani Al-Muttalib bin Abd Munaf. The audience 
counted forty-five men. He invited them to another meeting and managed to secure audience; He 
then stood up and delivered a short speech explaining quite cogently what was at stake. He said: 
"I celebrate Allâh’s praise, I seek His help, I believe in Him, I put my trust in Him, I bear witness 
that there is no god to be worshipped but Allâh with no associate, a guide can never lie to his 
people; I swear by Allâh, there is no god but He, that I have been sent as a Messenger to you, in 
particular and to all the people, in general. I swear by Allâh you will die just as you sleep, you 
will be resurrected just as you wake up. You will be called to account for your deeds. It is then 
either Hell forever or the Garden (Paradise) forever." Abu Talib replied: "We love to help you, 
accept your advice and believe in your words. These are your kin people whom you have 
collected and I am one of them but I am the fastest to do what you like. Do what you have been 
ordered. I shall protect and defend you, but I can’t quit the religion of Abdul-Muttalib." Abu 
Lahab then said to Abu Talib: "I swear by Allâh that this is a bad thing. You must stop him 
before the others do." Abu Talib, however, answered: "I swear by Allâh to protect him as long as 
I am alive." (Nighat R. & Mussarat J. 2014) 

5- Announcing & Advertising 

Allah ordered Him to announce His call and said: 

"Proclaim what you are commanded and turn away from the idolaters." Q 

For this purpose Once He went to Taif. During the Hajj season he used to call upon various 
tribes and convey the message of Islam to them. After the essenger of Allâh became sure of Abu 
Talib‟s commitment to his protection while he called the people unto Allâh, he stood up on 
Mount As-Safa one day and called out loudly: "O Sabahah! (This is an Arabic expression used 
when one appeals for help or draws the attention of others to some dangers) " Septs of Quraish 
came to him. He called them to testify to the Oneness of Allâh and believe in his Messenger-ship 
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and the Day of Resurrection. Al-Bukhari reported part of this story on the authority of Ibn 
Abbas. He said: "When the following verses were revealed: 

"And warn your tribe (O Muhammad of near kindred." (ash-Shuara’i: 26:214) 

“The Messenger of Allâh ascended Mount As-Safa and started to call: "O Bani Fahr! O Bani Adi 
(two septs of Quraish)." Many people gathered and those who couldn’t send somebody to report 
to them. Abu Lahab was also present. The Prophet said: "You see, if I were to tell you that there 
were some horsemen in the valley planning to raid you, will you believe me?" They said: "Yes, 
we have never experienced any lie from you” He said: "I am a Warner to you before a severe 
torment." (Bukhari, 2/702; Muslim, 1/114) 

Abu Lahab promptly replied: "Perish you all the day! Have you summoned us for such a thing?" 
The verses were immediately revealed on that occasion. 

"Perish the two hands of Abi Lahab..." (al-massad:111:1). 

The Prophet on the other hand, used to proclaim the Islamic Faith and preach it openly with deep 
devotion and studious pursuit, but for the general welfare of the new converts and in 
consideration of the strategic interest of Islam, he took Dar Al-Arqam, in As-Safa mountain, in 
the fifth year of his mission, as a temporary centre to meet his followers secretly and instruct 
them in the Qur’ân and in the Islamic wisdom. (Nighat R. & Mussarat J. 2014) 

6-Visits /Meetings 

Prophet used to run up to the caravans which used to come from various cities of the Middle East 
and gave Da’awah to them. 

7-Pilgrim  

During those days, Quraish had another serious concern; the proclamation of the Call had only 
been a few months old when the season of pilgrimage was soon to come. Quraish knew that the 
Arab delegates were coming within a short time. They agreed that it was necessary to 
contemplate a device that was bound to alienate the Arab pilgrims from the new faith preached 
by Muhammad " Nevertheless, Muhammad managed to create a stir in the whole area, and even 
to convince a few people to accept his Call. (At-Tirmidhi; Musnad Ahmad, 3/492,4/341) 

The Madinese phase: In Madina Prophet adopted the methodology that was very much 
appropriate to the environment and time. Some bright sides of that methdology are given below:  

8- Sacrifices/ Battles  

After the establishment of Islamic state aids was needed to protect it and spread its mission to 
outside. For defense the Muslims He came to battle field. The wars between Islam and kuffar  
also played an important role for the Da’awah mission at that time. In those wars, Baddar, Uhud, 
Khandaq, Fathu Makkah, Hunain, Tabook were the mile stone for preaching. (Al Raheeq al 
Makhtoom. p, 340) 
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9- Envoys  

Late in the six year A.H. on his return from Hudaibiyah, the Prophet decided to send messages to 
the kings beyond Arabia calling them to Islam. In order to authenticate the credentials of his 
envoys, a silver seal was made in which were graven the words: "Muhammad the Messenger of 
Allâh" in the following formation: 

Envoys were chosen on the basis of their experience and knowledge, and sent on their errands. 
Before Hijrah to Madina He sent there Mus'ab bin Umayr to preach Islam and on another 
occasion Mu'az bin Jabal to Yemen for preaching and He sent a good number of his companions 
to Ethiopia. Besides escaping from the persecution of the Makkans, they propagated Islam there 
and paved the way for the acceptance of Islam by the Negus, the king of Ethiopia and 50% of the 
population of that country. (Nighat R. & Mussarat J. 2014) 

10 -The Delegations 

The number of delegations listed in Ahl Al-Maghazi was over seventy; e.g the delegation of 
‘Abdul Qais, the delegation of Amr Al-Judhami’s messenger, Sudâ Delegation, Udharah 
Delegation, Bali Delegation, Thaqif Delegation, Hamdan Delegation, the Delegation of Bani 
Fazarah, Najran’s Delegation, Bani Haneefa Delegation, Delegation of Bani Amir bin Sa’sa’a, 
Tujeeb Delegation, Tai‟ Delegation, etc. 

The delegations arrived successively in Madinah till the tenth year of Al-Hijra. The succession of 
these delegations indicated the great degree of the entire acceptance which the Islamic Call 
reached. It manifested its influence and domination on vast areas of Arabia. The Arabs observed 
Al-Madinah with such a great respect and estimation that they could do nothing but surrender 
and submit to it. Al-Madinah had become the headquarters of all Arabia; so it was impossible to 
avoid it. (Nighat R. & Mussarat J. 2014) 

11- Letters 

In the sixth year of migration, the prophet wrote letters to the heads of a number of states in the 
various parts of the world and intimated them about his Prophethood. The Prophet Muhammad 
S.A.W coated about 300 letters of Da’awah to various heads of states and personalities. For 
example: 

1. The Prophet wrote to Juraij bin Matta. 

2. to the Vicegerent of Egypt, called Muqawqas. 

3. to Chosroes, Emperor of Persia. 

4. to Caesar, King of Rome. 

5. to Mundhir bin Sawa, Governor of Bahrain. 

6. to Haudha bin Ali, Governor of Yamama. 
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7. to Harith bin Abi Shamir Al-Ghassani, King of Damascus. 

8. to the King of „Oman, Jaifer, and his Brother „Abd Al-Jalandi etc. (Hamidullah, D. 2000) 

12- Character 

And of course his silent Da’awah is through his personality, and his honest and truthful nature, 
Kindness and gentleness, Purity of intention that made His mission successful. Having 
knowledge not most important in Da’awah but presenting it is the matter. Once someone asked 
from Aisha R.A about His conduct, “She asked him: Did you not recite the holy Quran? His 
conduct is Quran.” (Alvi, K. 2000) 

As a fact Da'wah literally means "call", and in this sense it refers to calling to the truth, preaching 
and propagating) is that of the Qur'an and the Sunnah (i.e. the Religion of Islam - pure and free 
from any and all additions, deletions and alterations). The Prophet carried out this duty 
throughout his life. It was then taken up by his Companions and those who followed after them. 
(Br. Sabeel, A. (n.d ) 

13- Wisdom and specialization 

The prophet (pbuh) considers specialization for example, if the companions were wise scholars, 
He would give them a task that suited their qualifications. If other companions were eloquent but 
lacking in knowledge, He will give them the task that suit them best. 

Therefore, our contemporary preaches when conveying the message of Islam should start by 
presenting the obligatory deeds to newly convert Muslims. The voluntary aspects should be 
given later on gradual process. They should also take in consideration the strength and abilities 
of the individuals. They should be allowed to progress gradually because it may be difficult for 
them to change at once. 

14- Humility 

The prophet (pbuh) was the most humble of all. Any person who preaches the massage of Islam 
should imbibe the quality of humbleness, because it was through it that the Holy prophet (pbuh) 
was elevated the status of messenger-ship. 

15- Patience 

This is one of the highest qualities of the prophet (S.A.W). It is through the virtue of patience 
that certainly one‘s become an Imam in the religion. One must be patience in obedience to Allah, 
in avoidance of sin and when calamities strike. 

There are few who will disagree that the duty of Da’awah, or calling to Islam has been severely 
neglected in our times when the need for it is more pronounced than ever. It is either not 
undertaken altogether, or if it is performed, then it is undertaken without the knowledge of the 
etiquette, preconditions, and general teachings that the sacred sources of Islam have provided for 
it. Therefore, the Da’awah is many times full of the results and blessings that could be attained. 
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Actually, nothing is more needed now in making Da’awah by our contemporary preachers than 
correct knowledge, gentleness, Patience, perseverance, and wisdom. 

The reason for this is to dispel all the superstitions and lies spread against Islam. All this needs 
wisdom, patience and perseverance, and such polite methods brings quick results and has rapid 
effect on the audience. Allah has said:  

“And whoever contends with and contradicts the Messenger after guidance has been clearly 
conveyed to him and chooses a path other than that of the Faithful Believers, We shall leave him 
in the Path he has chosen and land him in Hell, what an evil refuge!” (Al-Nisaa' 4:115.)  

The Prophet, said: "I am leaving you two things and you will never go astray as long as you cling 
to them -- they are the Book of Allah and my Sunnah." (Reported by Al- Haakim) 

It is unfortunate that true adherence to the Way of the Prophet, has weakened in the Ummah and 
true love for him has all but disappeared. This is due to many reasons among which are: 

1. The abandoning of the Sunnah of our Prophet and its removal from our daily lives, 
belittling it and the attitude of pride and arrogance towards it.  

2. The spread of numerous unsubstantiated and fabricated Hadiths throughout the Ummah, 
which are among the sources of difference and disunity.  

3. The spread of many innovated practices among the Ummah.  
4. The requiring of each Muslim to blindly adhere to a particular madhhab (i.e. taqleed: 

literally "blind following"). 
5. The deliverance of religious verdicts without knowledge or evidence and permission by 

relevant authorities.  
6. The cessation of the implementation of the Shari’ah (Islamic Law) throughout the lands 

of Islam and its replacement by the ways and laws of the Kuffaar (disbelievers). 

Today, the Ummah’s scattered resources, ambiguous objectives, and methods that range from 
partiality and vagueness to naiveté, are a far diversion from the organized, well-defined, and 
structured movement initiated by the Messenger of Allah. In addition, many movements have 
succumbed to partial solutions or compromises, thereby absorbing themselves along with the 
efforts of the Muslim Ummah, in artificial issues created by the Kuffar to alienate the Muslim 
Ummah from its objectives. Only by following the Seerah in its detailed prescriptions for revival 
and by unifying the objective, can the Muslims elevate themselves from this status. It is Allah 
(swt) who chose and directed the Prophet for His Message. One dare not say that Allah (swt) 
allowed His Prophet to work haphazardly or function without understanding the objective of the 
Da’awah. The Messenger’s objective of Da’awah is our objective. Only then can we be the best 
Ummah leading the world into peace and prosperity.  

The more science and technology advances, the greater is the need for the observance and 
practice of the teachings and instructions of divine prophets in human societies. This is because 
science and technology provide only machines and instruments and by no means prevent their 
misuse by human beings.89 
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Contemporary Preacher’s to Allah should Possess the Following Qualities 

1. Belief and application of pure monotheism 

A preacher should have absolute belief and trust in Allah (SWT) and rely upon him for 
assistance. 

Therefore, a preacher must first of all speak to the people about Tawheed before any other aspect 
of the religion. This could also be seen in an instance when a Bedouin visited the prophet 
(S.A.W) the first lesson he taught him was to say None has the right to be worship except Allah. 

2. A successful preacher to Allah must have an inspiration to succeed as did by the prophet 
(pbuh). He should not give up no matter the circumstance he found himself. He should 
remain hopeful for great things to come as did by the Holy prophet (S.A.W) we should 
consider what happened during the battle of the trench and when he was ill treated in 
ta’if.  

3. Steadfastness: This is one of the qualities that made him overcoming his enemies 
throughout his entire life, the prophet (pbuh) stick to his principles. We can cite an 
example with the event that happened between the prophet (pbuh) and his uncle Abu 
Jahl. When the polytheist reported him to Abu Jahl, when he said ‘O Muhammad come 
and let us worships your God for one year………. And then Almighty Allah revealed  

“O you who disbelieve, I will not worship that which you worship” (al-Kafiroon: 
109: 1-6) 

But the prophet (S.A.W) remained steadfast on his religion. 

Therefore our contemporary preachers should copy from our role model, this essential quality. 
They should hold firm the teachings of their religion no matter how difficult the situation and 
whenever they found themselves in the process of Da‘awah they should not deviate from their 
faith nor give up the invitation towards calling to Allah in exchange of worldly materials. 

4. Raising above the material possessions and pleasures of this life 

The prophet (pbuh) was humble in terms the house he lived, the clothing he wore and the food he 
ate. The polytheist use to ask; why is he not rich and does not possess great wealth and numerous 
servants. Why does he buy and sell in the market place, but Allah refuted their arguments in 
several verses of the glorious Qur‘an. The prophet dedicated his life to inviting people towards 
Allah. He does not demand any salary or reward from the people, but the banners of Islam to be 
lifted above all in world. The Qur’an says “I ask of you for this message no payment.” Q6:90 

Taking this as a lesson, our contemporary preachers should maintain an average standard of 
living. They should live a simple life and should not be materialistic in their affairs. Their 
primary aim should be conveying the message of Allah throughout the world. 

5. Taking provisions for the long and hard journey. 
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Our contemporary preachers should make proper preparation when embarking on a long, hard 
journey to Da‘awah. They should take along provisions that would sustain them throughout their 
journey if they have the means. They can also take along some amount of wealth in order to be 
given as gift or render it as assistance to the poor or the needy where necessary they found them 
during the Da‘awah. This is also done by our role model. 

6. A superior method of performing Da‘awah 

The prophet (S.A.W) adopted a superior method of performing Da‘awah, He use to be gentle and 
lenient to the people. Regarding this Allah (SWT) said:  

“(O Muhammad) you were lenient with them. If you have been rude (in speech) and harsh in 
heart, they would have disbanded from about you………(al-Imran: 3:159) 

Therefore all Muslims who invite others to Islam can succeed only by virtue of gentleness and 
leniency. Almighty Allah also said in another verse  

“And speak to him with gentle speech that perhaps he may be reminded or fear (Allah)” (Daha: 
20:44) 

7. He practiced what he preached. 

Whatever the prophet (S.A.W) commanded or told the people to do in worship he will be the 
first to do it. He led by example in matter of prayers, charity, fighting in the way of Allah, and 
fears of Allah and so on. 

Therefore our contemporary preachers should act upon what they call people to. They should be 
good in actions and should not perpetrate vices nor be neither reckless nor disobedient. They 
should be generous, not miserly and also be brave not cowards. 

8. Give glad tidings or reward before threatening with warnings. 

When we study the verses of the Qur’an we will find out that when Allah (SWT) combines a 
mentioning of a glad tidings of a reward as well as the threat of punishment, He bring the glad 
tidings of the reward first before the threat of the punishment. See Qur‘an (34:28). 

When the prophet sent Abu Musa Al Ash‘ari and Mu‘adh Ibn Jabal to Yemen, he advised them 
by saying “make matters easy for people and do not make them difficult, give glad tidings to the 
people and do not cause the people flee away” (Abu Dawud). Therefore, whenever preacher’s 
calls to Allah should give them glad tidings of beautiful life here and hereafter. 

9. Moderation in giving Da‘awah and avoid going to extremes. 

Every caller to Islam should maintain moderation in calling to Allah and his religion, because, 
the extreme of exaggeration as well as the extreme of being too lenient and negligent will only 
harm the Da‘awah. 
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This phenomenon has become common in our contemporary life; today‘s preacher must keep off 
from such manners. 

Conclusion 

The holy prophet (S.A.W) as a role model to the believers initiated a distinctive approach 
towards calling people to the path of Allah. His invitation went through several stages 
throughout the Islamic history. His call attracted hostile reaction especially from the Makkan 
elites. Despite the hostile showed by the disbelievers, He did everything possible to convey 
Allah‘s message. He remained firm, patient and confident of Allah‘s help and victory. His 
manners of Da‘awah are worthy of emulation which can yield to success in our contemporary 
Da‘awah.  

Recommendations 

 Prophet Muhammad (SAW) is the best teacher, preacher and guider, therefore his history 
has to be study properly, his activities are lessons for all contemporary Muslims and 
subsequent generations more especially the preachers in Nigeria. 

 Prophet Muhammad (SAW) used many methods of teaching and preaching as Qur`an 
did, therefore contemporary preachers should study such methods and make effective use 
of each to enhance their teaching and preaching task.  

 Government should encourage contemporary scholars and preachers through regular 
trainings, seminars, workshops, etc to use some of the teaching and preaching methods 
that help to develop the audients` mind and behavior or good character. 

 Contemporary scholars and preachers should Islamize their profession by being sincere to 
Allah and maintaining justice in their activities. 

 Contemporary scholars and preachers should be role models, who are ready to correct 
mistakes with wisdom where ever they notice it as Prophet (SAW) used to do. 

 Islam encourages development and improvements in every sector of life. Hence, the 
contemporary scholars and preachers as they are, the ones who create the initial 
foundation of an individual and build character which is lasting, as well as develop 
society, must be well-equipped with the modern tools of teaching and development, so 
that they can pass it on to their listeners, thereby creating a generation which is ready for 
both the challenges of the world and the hereafter. 
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Abstract 

Knowledge is endowment from Allah for whoever He wills.  It has, however, been argued that 
not all knowledge is clear for the Muslims as some are hidden and some are obvious.  Hence, its 
divisions into Esoterism and Exoterism by the Muslim theologians came into existence. This 
division, however, gave rise to argument amongst the Islamic scholars, despite the fact that Islam 
encourages unity in faith and actions. One of the Muslim theologians who have discussed this 
issue is Shaykh Adam cAbdullah Al-Ilorī. This paper, therefore aimed at examining the views of 
Shaykh Adam on these concepts of Aẓ-Ẓāhir and Al-Bāṭin.  In other to achieve this set objective, 
descriptive and analytical methods of research were adopted.  It was discovered that Shaykh 
Adam Al-Ilorī opined that these concepts of Aẓ-Ẓāhir and Al-Bāṭin are dependent on each other 
and cannot be separated.   After the analysis of the views of different scholars, an objective 
position was maintained, which is the view of the majority of scholars, that esoterism and 
exoterism are inseparable.  The paper concluded by discouraging the use of Al-Bāṭin to 
perpetrate and introduce into the religion of Islam unapproved acts by Sharīcah with a view to 
enhancing unity amongst the Muslim Ummah.   

Keyword: Adam Al-Ilori, Esoterism, Exoterism, Muslim,Theology 
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Introduction  

Knowledge is an important tool in Islam without which an act of worship is voided.  It is an 

essential element in moving closer to Allah which is achievable through the act of worship as 

worship is to be based on knowledge.   Hence, it can be said that no knowledge no worship and 

no worship no sainthood (Wilāyah).  This can be supported by the Ḥadīth narrated by Abu 

Hurayrah that the Prophet said: 

إن هللا تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقّرب إلّي عبدي بشيء 
رضته عليه ، وما يزال عبدي يتقّرب إلّي بالنوافل حتى أُحبّه ، فإذا أحّب إلّي مما افت

أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، 
 .رواه البخاري  ( ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني ألعطينّه ، ولئن استعاذني ألعيذنّه

Meaning: 

Allah the exalted has said: “I will declare war against him who 
shows hostility to a pious worshipper of mine. And the most 
beloved thing with which my slave comes nearer to me is what I 
have enjoined upon him; and my slave keeps on coming closer to 
me through performing Nawāfil ( prayer or doing extra deeds 
besides what is obligatory) till I love him. When I love him I 
become his hearing with which he hears; his sight with which he 
sees; his hand with which he strikes; and his leg with which he 
walks; and if he asks something from me, I give him, and if he 
asks my protection (refuge), I protect him ’’ 1 

From the above Ḥadīth, it can be deduced that the acts of worship, which may be compulsory or 

voluntary, are the only way to closeness to Allah.  It is this closeness that is known as Sainthood 

(Al-Wilāyah).   The knowledge that leads to acts of worship has been discussed a lot by the 

Islamic scholars, hence, leading to its division into Zāhir (Exoterism) and Bāṭin (Esoterism).  

One of the Islamic scholars who have discussed this in relation to sainthood is Shaykh Adam 

cAbdullahi Al-Ilorī in his book entitled: “Falsafatu’l-Wilāyah”.  It is against this background that 

this study is examining the views of Shaykh Adam cAbdullahi Al-Ilorī on these two concepts.   
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Conceptual Definition: Zāhir (Exoterism) and Bātin (Esoterism)  

At this juncture, it is pertinent to concisely explain these two concepts which are integral to this 

discussion in order to enhance proper understanding of the topic.  These concepts are Ẓāhir and 

Bāṭin: 

Aẓ-Ẓāhir: This is an Arabic word which is derived from the verb root Ẓahara (ظهر) which means 

to expose or to become clear2, thus, the word Zāhir means “obvious”.  However, it is used to 

connote knowledge that is outside and independent from a person’s experience and can be 

ascertained by anyone. It signifies anything which is public without limits3.  Thus, the word 

exoteric is being used for it because exoteric relates to external reality.  It is not required that 

exoteric knowledge comes easily but it should be reproducible. The term exoteric is mostly used 

in discussions of religion and spirituality, as when the teachings shift the believers’ focus away 

from an exploration of the inner self toward an adherence to rules and laws4.  

The Islamic concept of exoteric includes all things that could be seen with the naked eye in terms 

of worship, sacred objects and places5. Amongst the five pillars of Islam, four of it could be 

classified under exoteric which are: Salat, Sawm, Zakat and Hajj.  These acts of worship can be 

seen with the naked eye when done unlike the first pillar Īmān which is esoteric in nature and can 

be testified to only by Allah and the believer himself.  

Al-Bāṭin: This is an Arabic word derived from the verb baṭana  (بطن) which means to be 

unclear6. Thus, the word bātin means the hidden. However, it can also be used to connote a 

hidden knowledge or action7 . It signifies anything which is limited to a few selected group. It 
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relates to internal reality, unlike exoteric knowledge, esoteric does not come easily. It might not 

be reproducible and it is always associated with spirituality8.  

The esoteric concept claims that the divine is to be discovered within the human identity9. The 

esoteric concept of Islam includes all acts of worship sacred objects or places that can only be 

known by some selected human or God himself like ĩmān (faith) of a believer can only be 

confirmed by Allah and the believer or disbeliever as the case may be; the exact date of the final 

hour, and the true physical characteristics of Allah, the present location of hell fire etc are only 

known by Allah. Thus they are all esoteric knowledge10. 

Biography of Shaykh Adam Abdullahi Al-Ilory 

His name is Adam Abdulbaqi Habeebullahi bin Abdullahi Al-Ilory his father was of Yoruba 

origin while his mother was of Barbara tribe. He was born on Friday in the year 1917 C.E  

which is equivalent to 1340 A.H. his Mother was from Wasa, while his father from Ilorin11.  

His great grandfather Abdullahi whom is nickname Adefalo was a friend of the then emir of the 

city of Ilorin Abdul-Salam. His grandfather habĩbullah was also close to the emir  although he 

was then a youth12. 

His grandfather   participated in building the central Mosque of Omada and he was made the first 

Imam of that mosque in the year 1870. His grandfather Habeebullah was a Qur’an teacher in 

Omada and he thought so many notable scholars13.  

His father abdulbaqi was born in 1879, he learned the basic Arabic and  Islamic knowledge from 

his father (habeebullah). He also learnt from his uncle Ilyas, he then travelled to dahomey, 

Bargho dende in search of knowledge and also went to was a a town near Zogho the then capital 
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of dende, he was then made the Imam of wasa town and  married the daughter of the head of the 

town, Aisha, who happened to be the mother of Al-Ilory, Al-Ilory was given birth to in wasa14.  

 

His Wives  

According to Shaykh Thaoban Adam Abdullahi Al-Ilory in his book entitled: ‘‘ أوائل أعمال الشيخ آدم

    :Al-Ilory has 3 surviving wives they are ,’’عبد هللا األلوري ونسبه

1. Nuriyyah  

2. Nimatallahi bint Abduls-salaam  

3. Rafatu bint Salahud-deen15  

His Children   

According to Shaykh Thaoban Adam, “The chidlren of Al-Ilory are 26 in number three of them 

died while Al-Ilory was still alive and they are khadeejah, Abdul-lateef and Yahya. However 23 

of them were alive to witness the death of Al-Ilory.  

His Personality 

Al-Ilory was born on Friday, in the year 1917 C.E which is equivalent to 1340 A.H in the city of 

wasa . He migrated to the city of Ilorin with his family in the year 1929. His father introduced 

him to so many scholars in Ilorin whom Al-Ilory learnt from them like Shaykh Hashimiy 

Arikewuyo. Shaykh Adam left Ilorin for Lagos in other to propagate Islam, when he got to 

Lagos, he attached himself to different scholars from whom he learnt various manuscripts .In the 

year 1946 he performed the holy pilgrimage to Makkah. He then established his learning Centre 

known as Markazul tahleemilarobiy17.  

His Teachers 

Al-Ilory learnt from numerous scholars, according to Al-Haqeeqiy some of them are: 

(i)  Shaykh Musa Ameen  



 ISSN 2488-9407            م2020النور العدد السابع، يوليو  مجلة
 

  
 

382 
 

(ii)  Shaykh Mahmud Abul-Uyūn 

(iii)  Shaykh Shabliy 

(iv)  Imam Hasan Albanna 

(v)  Shaykh Alawiy Al-Malikiy 

(vi)  Shaykh Muhammad Al-Ameen 

His Books  

According to Shaykh Thawban Adam Al-Ilory, ‘’Al-Ilory wrote numerous books which are 

hundreds in number”.  Some of them are;  

1. Asrāru’l balāgha wa Asāsu’l Fasāhah          أسرار البالغة وأساس الفصاحة 

2. Al-Islam Bayna duc\-atihi wa Ad ciyā-’ih             اإلسالم بين دعاته وأدعيائه 

3. Al-Islam wat-Taqālĩdu’l- Jāhiliyyah              اإلسالم وتقاليد الجاهلية       

4. Al-Islam Dĩnun Wa d-Dawlah                       اإلسالم دين ودولة     

5. At-Tārīkh Al-Islamĩy                           التاريخ اإلسالمي

    

6. Tārĩkh bidāyat Salāti’l-Juma cfīl-Islām تاريخ بداية صالة الجمعة في اإلسالم 

7. Tarikh-d- dacwat lla Allah Bayn’al- Ams wa’l-Yawm متاريخ الدعوة إلى هللا بين األمس واليو  

8. Taqrĩbu’l- Lughah 18                                   تقريب اللغة

          

His Death  

In the year 1992 Al-Ilory answered the call of his lord at the age of 75 and was buried in his 

school Markazul Tahleemil Araby where his grave lies till date19 

Shaykh Adam Abdullahi Al-Ilory’s Views on Esoterism and Exoterism 
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Shaykh Adam’s Exposition on Aẓ-Ẓahīr and Al-Bātin cannot be farfetched in his book entitled: 

“Falsafatu’l- Wilāyah (The Philosophy of Priesthood)”. In this book, Shaykh Adam makes a 

comparative form of research in other to clear the ambiguity of these two concepts. The 

exposition of Al-Ilory on Exoteric and Esoteric was made clear right before al-Ilory begin further 

explanation. He said   

ذاإ ختلف الظاهر والباطن، لزم من اختالفهما ابطال الشرع أو ابطال ا 
ذنإالتصوف  الباطنو ال اختالف بين الظاهر   ال عند ناقض الفهم  

 وسيئ النظرى. وفى هذا الموقف احتدم الجدال بين الفقهاء والمتكلمين 

Meaning: 

The separation of the two concepts of exoteric and esoteric (in Islamic 
Theology) is tantamount to the disbelief in Sharia and Mysticism. There is 
no difference between these two neither due to ignorance nor 
misconception. About these two concepts, the jurists and the theologians 
are of different opinion. 2o 

From the above quotation of Al-Ilory, the major views of Al-Ilory can be deduced.  It can be 

deduced, that the concept of al-Zāhir and al-Bātin are both the same and cannot be separated. 

Also another point to be deduced from the above quotation of Al-Ilory is that; orthodox Sufism  

is against the separation of the two concepts. Al-Ilory affirms the fact that orthodox Sufism is 

against the separation of the two concepts by quoting the word of one of the most famous 

mysticts Al-Ghazāli who says:  

"اعلم أن سالك سبيل هللا تعالى قليل والمدعي فيه كثير ونحن نعرفك 
نة وزيع أفعاله االختيارية موتكون جمعالمتين: العالمة األولى: أن 

بميزان الشرع موقوفة على حد توقيعاته إيرادا وإصدارا وإقداما 
وإحجاما، إذاليمكن سلوك هذا السبيل إال بعد التلبس بمكارم الشرعية 
كلها ال يصل فيه إال من واظب على جملة من النوفل. فكيف إليه من 
 أهمل الفرائض".

Meaning: 

Beware !! for the true servants of Allah are few but those who 
claim to be his righteous servants are numerous and we shall give 
you two signs to recognize them. Firstly whoever claims to be a 
righteous servant of Allah must not do anything contrary to the 
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shariah of Allah, for One must perform additional nawāfil 
(superogatory acts of worship) before one could be called a saint, 
how then will one deviate from the compulsory acts and then claim 
sainthood21.  

According to Al-Ilory, from the above quotation it can also be deduced that scholars do not 

unanimously agree on a single opinion concerning the concepts of Az-Zāhir and Al-Bātin. He 

furthers his discussion by saying that most people who try to split these two concepts do so in 

other to justify their evil handwork when challenged, on this he said : 

كذالك تراهم بعضهم يدا فعون عن أمثال محى الدين وابن المفارض 
ليهم مما يخالف الشرعية.إوالحالج عن كل مانسب   

Meaning: 
Some of them (scholars who differentiate between the two 
concepts) justify all their actions that are in contrary to the 
teachings of Sharia by claiming that they have esoteric knowledge 
and so they are not guilty but rather the one who accuses them is 
ignorant of esoteric22 . 

All the above mentioned views of Al-Ilory concerning the concepts of Aẓ-Ẓahīr and Al-Bāṭin are 

limited to his book Falsafatu’l Wilāya. 

An Examination of Shaykh Adam Al-Ilory on Exoterism and Esoterism 

The views of Shaykh Adam Al-Ilory concerning the exoterics and esoterics has been discussed 

earlier, however, it is paramount to critically examine Al-Ilory’s view one after the other, by 

comparing it with the views of other scholars. 

With reference to the first opinion of Al-Ilory that the separation of the two concepts is against 

the Sharīcah law, this view of Al-Ilory is in line with the view of Ibn Taymiyyah who says.  

 بظاهر قام فمن ويوافقه، ويصدقه يحققه باطن من له البد الظاهر إن
 يخالف باطنًا ادعى ومن منافق، فهو بالباطن تصديق غير من الدين

 ويصدقه ظاهره، يحقق الدين باطن بل منافق، كافر فهو ظاهًرا
 بد ال اإلنسان أن كما ويحققه، ويصدقه باطنه، يوافق وظاهره ويوافقه

 وباطن ظاهر من اإلنسان لدين بد فال متفقان وهما وبدن، روح من له
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 والقرآن منه، للظاهر والظاهر اإلنسان، من للباطن فالباطن يتفقان،
 22مملوء من ذكر أحكام الباطن والظاهر، والباطن أصل الظاهر

Meaning: 

Exoteric acts must always have an esoteric that backs it up, 
whoever upholds the exoteric aspect of the religion without esoteric 
is a hypocrite, whoever has an esoteric believe which contradicts 
his exoteric is a disbeliever and hypocrite, nay, the esoteric of 
religion supports the exoteric and affirms it. Just like a human 
always have a soul and body which are dependent on one other, it is 
paramount for the faith of man to have an esoteric which goes in 
line with the esoteric. The exoteric of a man is his physical traits 
and his esoterics is his spirituality. Esoterics are the foundation of 
exoterics23’. 

This point is also supported by Ibn Qayyim who says  

 ظواهرهم، على اإلسالم بشرائع يقوموا أن عباده أمر تعالى وهللا(
 بصاحبه إال منهما واحدًا يقبل وال بواطنهم، على اإليمان وحقائق

.وقرينه  
Allah the most high has commanded his servants to uphold the laws 
of Islam with their exoterics and uphold their faith with their 
esoteric24. 

 
Another notable scholar who supported this view of Al-Ilory is Abu-Talib  Al-Makiyyu. Ibn 

Taymiyya said in his Fatāwa quoting Al-Makiyy thus: 

 يثبت ال كفرا كافر فهو اإلسالم وشرائع اإليمان بأحكام يعمل لم من
توحيد معه : 

Meaning: 

Whoever does not practice the commandments of Islam has 
disbelieved, and his disbelief cannot be associated with faith25 

In the case of Al-Ilory’s opinion that the separation of these two concepts is against orthodox 

mysticism, this claim of Al-Ilory was also supported by a renowned Sufi scholar Al-Ghazali. Al-

Ghazali said in his book Mizānul-cAmal that: 

اعلم أن سالك سبيل هللا تعالى قليل والمدعي فيه ونحن نعرفك عالمتين. أن 
تكون جميع أفعاله االختيارية موزونة بميزان إذ ال الشرع موقوفة على حد 
توقيفاته إيرادا وإصدارا وإقداما وإحجاما، إذ ال يمكن سلوك هذا السبيل إال 

ن واظب على جملة من بعد التلبس بمكارم الشرعية كلها ال يصل فيه إال م
   . من أهمل الفرائضالنوافل. فيكف إليه 
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Meaning: 

Beware !! for the true servants of Allah are few but those who claim to be 
his righteous servants are numerous and we shall give you two signs to 
recognize them. Firstly whoever claims to be a righteous servant of Allah 
must not do anything contrary to the shariah of Allah, for One must 
perform additional nawfil (superogatory  acts of worship) before one 
could be called a saint, how then will one deviate from the compulsory 
acts and then claim sainthood26 

Al-Ilory also supported his claim with the word of Al-Junaydī who says: 

علمنا هذا مؤيد بالكتاب والسنة، فمن لم يكتب الحديث ويجالس العلماء ال 
 يقتدى به في هذا الشأن"

Meaning: 

We gained our knowledge by reading the book (Qur’ān) and Ḥadīth, 
whoever does not learn Ḥadīth or sit with scholars shall not have the 
knowledge27 . 

According to the above quotation of Al-Junaydī, knowledge is acquired through learning. This is 

contrary to the believe of the Imāmiyyah sect of Shia, who believe that there sacred Imams have 

esoteric (hidden) knowledge of the Qur’an which is only known to the Imams28. 

However, a sub-Sufi sect known as the Bātiniyyah sect opined that these two concepts are not the 

same and can be separated29. The Bāṭiniyyah sect usually back up there argument with the story 

of Khadir and Musa saying that Khadir has esoteric knowledge about some incidents. In our 

view, the story of Khadir and Musa is not a justification for the separation of the two concepts 

neither is it an evidence for the affirmation of esoteric knowledge amongst contemporary 

Muslims, as the Sharīcah of Musa differs from that of Prophet Muhammad.  These two concepts 

should always be together and should never be separated. This is because Allah says in Sūratuʾl -

cAṣr’ That: 

ِت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَحّقِ   ِلَحٰ إِالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َوَعِملُواْ ٱلصَّٰ
ۡبِر   َوتََواَصۡوْا بِٱلصَّ

Meaning: 
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Except those who believe and do good, and enjoin on 
each other truth, and enjoin on each other patience. 

From the above Qur’an quotation, it is obvious that belief (an esoteric concept) is not enough as 

a path to salvation but should be followed up by deeds which are the esoteric concepts of Islam.  

In the case of Al-Ilory’s opinion  that the separation of these two concepts is due to ignorant or 

misinterpretation of Sharĩcah, Ibn Taymiyyah in his Fatāwā said that the idea of separating these 

two concepts was an innovation of the early murjites30. Al-Shahrastāni also affirms in his book 

entitled: ‘‘Al-Milal wa-n-Nihal’’ that the separation of these two concepts is of murjite origin. 

He says; 

"فإنهم كانوا يقولون: التضر مع اإليمان معصية، كما التنفع الكفر 
 طاعة.

Meaning: 

They (the murjites) always say a believer’s sin has no effect on him 
just as a dis-believer’s good deeds shall not benefit him31. 

A sub-Shiite sect known as Ismaili also shares the same view of the murjites. According to the 

Ismailiyyah sect, it is not due to ignorance that one separates the two concepts but rather due to 

inspiration from Allah, an attribute strictly limited to one who has attained priesthood in Ismailism32. 

Based on the above, we are also agreeing with the opinion of Al-Ilorin because it is the view of the 

concensus of the cUlamā’  (Ijma).  

With reference to Al Ilory’s opinion on the fact that, some scholars who separate these two concepts 

do so in other to justify some of their evil actions which are not in line with the Sharĩcah. The 

Encyclopedia of Global Arab says the same thing that “Some of them (Sufi Scholars) legitimize for 

themselves all forbidden acts’’ 

The view of Al-Ilory stated above is also supported because, obviously in the recent times we have 

seen some clerics who claim they have the right to marry as many wives as they wish, and some 
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abstain from Salat and fornicate with their followers claiming that it is Allah that commanded them. 

This obviously, without an expert pointing it out is a way of justifying there evil acts. 

Conclusion   

This paper has critically examined the exposition of Shaykh Adam on esoterism and exoterism. 

The biography of shaykh Adam has also been discussed by giving his place of birth, date of 

death ,  his personality and achievement. Also the concepts of esoterics  and exoterics have 

been discussed. The views of Al-Ilory on the controversial concepts of exoteric and esoteric have 

also been examined. He was of the view that both exoteric and esoteric knowledge cannot be 

separated as any separation between the two will be tantamount to disbelief in Sharĩcah. In 

addition the opinions of different scholars have been  discussed using a comparative 

methodology of research. 

In the light of the above, this paper, strongly recommends that the views of Al- Ilory on the 

concepts of esoteric and exoteric should be publicized making use of any possible platform. 

Clerics who give Friday sermon, public lectures, and open debates should be encouraged to 

include this topic in their discussions. Also the translation of materials talking about this topic, 

which are majorly written in Arabic  should be studied by Islamic researchers in other to enhance 

further understanding and clear all ambiguity surrounding the concepts of exoteric and esoteric. 

It is also recommended that there should be an Islamic  organization that regulates fatāwa, this 

body should be in charge of scrutinizing scholars who pass fatawa and should be vested with the 

power to sanction anyone who is guilty of blasphemy . 
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Abstract 
The religion of Islam is a unique one, and cannot be practiced with ignorance or 
through blind imitation, Muslim faithful are called upon to be well informed of 
the teachings of Islam and the Qur’anic ruling or prophetic order, on anything 
they do. It is a known fact that the medium through which the divine massage 
reached us is Arabic. All Islamic literature are written in Arabic form for one to be 
able to acquire Islamic Knowledge in its undiluted form, free from distortion and 
manipulation, one has no alternative to Arabic Language the sorry condition of 
Students of Islamic Studies in our higher institution of learning calls for a sober 
reflection. The most disturbing thing is the standard and professional competence 
of the teachers of Islamic Studies particularly in our secondary schools. They are 
completely ignorant of Arabic Language. Therefore with this trend no degree of 
certainty could be achieved. Therefore, there is a need for a radical departure 
from the present approach. 
Keywords: Arabic Language, Islam, religion, Nigeria, Development. 
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Introduction 
Arabic is written from right to left and uses its own unique script, which may seem 
complicated. However, Arabic has a simple alphabet that, once learned, is very 
accurate in conveying the correct pronunciation of each word. As a result of the 
emergence of Islam religion, many people became enthusiastic in studying Arabic 
in order to understand the Islamic religion itself, especially the Glorious Qur’an, as 
the utterance of Allah. For a long time, the Arabs had mixed with non-Arabs and 
moreover, after many wars, especially during the reign of Caliph Umar b. 
alKhattab (R.A), the language was infiltrated by the usage of those more familiar 

with the foreign languages a phenomenon which is known as al-Lahan.  

At the beginning, these errors in the Arabic language could be reserved but as 
time elapse and depart; they became more widespread and difficult to control. It 
became bad when the blunders betide and appear in the recitation of the 
Glorious Qur’an. Therefore the Muslim Sages instituted an effort to sketch a 
techniques and method for learning Arabic in order to maintain the Arabic 
language in its original form. This method is known as ilm al-nahu. The knowledge 
or this method is very vital because it can rectify recitation to avoid giving 
different meanings. Thus, the scholars have studied the Qur’an for guidelines to 
outline the Arabic grammar. This then made the Qur’an one of the most 

significant sources of ilm al-Nahu (Arabic syntax). 

 
Importance Of Learning Arabic Language: 
The Glorious Qur’an is the last word of Allah Almighty, revealed to the Prophet 
Muhammad (peace be upon him) and more than 1400 years old. It is the language 
in which the Glorious Qur’an was revealed. It is the language which Prophet 
Muhammad (peace be upon him) - the last of the Prophets - spoke. It is, 
therefore, the language in which that preserved his sacred traditions. Thus, the 
two basic sources of Islam, the Glorious Qur’an and the Sunnah, are available in 
the Arabic language. 
The only reason of this is that the Arabic language is the language of our religion. 
The Qur’an was revealed in Arabic Allah says: 
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“Indeed, We have made it an Arabic Qur’an that you might understand”. Qur’an, 
43: 3. 
The Glorious Qur’an came to us in Arabic language; the Sunnah of our Prophet 
(peace be upon him) came to us in Arabic language as well. Both of these Islamic 
sources are Arabic in their wording, in their idioms, and in their meanings. 
Because of this, Scholars have concurred that accurate comprehending of the 
Qur’an texts can only be grasp in conformance with the dictates of the Arabic 
language as comprehended by the Arabs at the time of revelation the Qur’an. 
Reading the Qur’an and reciting the Qur’an in Arabic are promised to be 
rewarded with multitudinous earthly and celestial blessings. 
The original Arabic text of the Qur’an has been preserved from the time of its 
revelation. Of course, translations have been done into various languages, but all 
are based on the original Arabic text that has not changed in many centuries. 
Ibrahim Usman (2019) states that In order to fully understand the magnificent 
words of their Lord, Muslims make every attempt to learn and understand the 
rich and poetic Arabic language in its classic form. 
 
The Relevance Of Arabic Language In Development Of Islamic Religion And world 
Civilisation 
Qur’an, the first and the principal sources of Islam’s message was revealed in 
Arabic. It contained all the teachings of Islam in that language. The Sunnah of the 
prophet (S.A.W.) which is the prophetic practical interpretation and 
implementation of the teachings of the Qur’an was delivered in Arabic. Qur’an 
was revealed not only for the purpose of guiding mankind by its teaching but also 
as linguistics miracles, which is the greatest of all the miracle of the prophet of 
Islam Mohammed S.A.W. In many verses of the Qur’an, the Arabs were 
challenged to produce a literary work, even as short as the shortest chapter of the 
Holy Qur’an, but as excellent in its literary quality as the Qur’an. Qur’an says: 
“If you are in doubt of what we have revealed to our servant, produce one 
chapter comparable to it. Call upon you helpers beside Allah to assist you if what 
you say be true. But if you fail as you are sure to fail than guard yourself against 
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the fire whose fuel is man and the stones. Prepared for the unbelievers” (2 : 23 — 
24). 
 
This literary excellence of the Qur’an which is so miraculous that is limitable, 
cannot be fully appreciated unless one knows Arabic deeply. Seriki and Lawal 
(2003) opine that Arabic is recognized as the religious language of Islam and 
assumes the position of eminence and global relevance in that regard. Among all 
the major religions in the world such as Islam, Christianity, Hindus etc.  Islam is 
the most unique of these religions because its adherents communicate spiritually 
with one language to Allah that is Arabic. Others use different and more than one 
language to communicate to their Creator. Malik as cited in Jamiu (2003) asserts 
that portions of Arabic Qur'an must be recited by every Muslim all over the world 
in its original text on a daily basis, no matter what his/her or native tongue may 
be. Allah is the originator of every language and thus understands and appreciates 
all. Ogunbiyi (2005) rightly states, mass education in Arabic language is likely to 
improved mutual understanding between Muslims and non-Muslim mates who 
would now have insight into the language that plays such a unique role in the 
religious life of the Muslims. 
Fafunwa (1974) explains that for centuries scholars have realized that Arabic as a 
language and Islam as a religion have contributed substantially to world 
civilization. It was through the Arabs and not the Romans that the modern world 
achieved light and power through science (Fafunwa, 1974). Indeed, Arabic is a 
language and at the same time the source of Islam. It is not synonymous to 
Islamic or Muslims. Islamic or Muslims are a part of inseparable twin. It is 
imperative to point out that while Islam is the religion of the Muslims, 
Arabic is the language of communication. This Approach does not detract from 
the importance of Arabic as a language in a secular context. Adegbite (2003) 
justifies it as an international language and the lingua franca of twenty-two 
nations in the World. Basically, there is no difference between Arabic language of 
today and that yesterday. It remains a standard language. In addition, other 
characteristics such as eloquence, fluency, melody amidst others. Arabic language 
has maintained its qualities among the fleet of international languages. Some 
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areas in which Arabic language can be useful to our society that will give impetus 
to learn it or even to make it compulsory subject in the school curriculum from 
primary to secondary school levels are include its contribution in science, 
technology, media, world trade, international policies, religion as well as 
information and communication technology. 
 
The Development of Arabic language in Nigeria 
Davidson (1990: p. 61) states that the history of the teaching of Arabic throughout 
the Islamic world, particularly in the non-Arab world, has been the history of the 
spread of Islam. This is one of the reasons why the elementary Arabic schools in 
Nigeria were called Qur’anic schools, and both Arabic and Islam were taught 
simultaneously. Thus two types of Qur’anic schools developed in Nigeria are 
tablet-school and higher school. The first school is meant for beginners while the 
higher school embraces all aspects of Arabic and Islamic Studies. 
The teaching and learning of the Qur’an and the Arabic language started in 
Northern Nigeria where the teachers in the early stage depended for their living 
on charity. Alikali (1967: p. 11) lamented that the noble principle, which was 
successfully applied in the early stage of the development of Arabic and Islamic 
education, reduced the status of a teacher to that of a mere beggar; he came to 
occupy socially a rather low status. He had to wander from place to place looking 
for charitable Muslims to patronise him and give him food and shelter. Whenever 
his efforts were not sufficient to procure the basic necessities of life, he had to 
send his pupils from door to door for charity to sustain himself and the pupils 
living with him. 
Earlier on at the beginning of Qur’anic schools in Nigeria, they were usually found 
in or outside the mosque as it was being done in the oldest Muslim University, Al-
Azhar in Cairo. Today, thousands of these schools are to be found in Northern and 
Southern Nigeria, located either in mosques, private houses or premises specially 
built for this purpose.  
However, with the current development, Nigerian universities were established 
such as Arabic Language Village which offers acculturation programme for 
students of Arabic and Islamic Studies in Nigeria. Established in 1992, the 
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institution, which is based in Gamboru-Ngala, a border town between Nigeria and 
Cameroon, is meant to serve as a professional training ground for students of 
Arabic, Islamic studies and allied programs in Nigeria’s higher institutions. Just like 
Universities of Ilorin, Ahmadu Bello in Zaria, Ibadan, Bayero in Kano, Lagos, 
Sokoto, Maiduguri, Ekiti State University among others are known for their 
programme in offering degrees at various levels such as Bachelor of Arts (B. A.), 
Bachelor of Arts Education (B. A. Ed), Master of Arts (M. A.), Master of Arts 
Education (M. A. Ed) and Doctor of Philosophy (Ph. D) in Arabic and Islamic 
Studies. Likewise in most Colleges of Education, Arabic languages are studied 
freely with qualified lecturers employed by the Government. Therefore, Arabic is 
a versatile language adaptable to many occupational functions. A graduate of the 
discipline is not less than any graduate of any other discipline like History, 
Geography, English, and Biology and so on. And it is equally important to the 
society, since the society needs all of them and for more fact that it cannot 
dispense with any one of them. An Arabist can work as a Police, Soldier, 
Accountant, Teacher, Diplomat, Politician, Judge, and Custom and so on and so 
forth. If one is a graduate of Arabic language, it means he is a well civilized and 
well educated person, because he is well abreast and well informed of two 
civilizations, namely Western and Eastern Civilization”.  
 
Difficulties Facing the Teaching and Learning of Arabic Language in Nigeria 
Some students of Islamic studies tend to become very week and lazy to learn and 
read Arabic language in order to better understand their religion, they often 
resort to translated Islamic books literature because meanwhile they do not 
understand the teaching very well in a translated literature. There are many 
reasons why the translation cannot be substituted to the original Arabic text of 
the Qur’an and Sunnah. 
Another great challenge to students of Islamic studies is that of reading, writing 
and understanding Arabic. It is expected of them to confidently refer to books 
written in Arabic Language in the library except where necessary they should 
avoid reliance on translated materials. Translation merely conveys to the reader 
the personal understanding of the translator. The reader will imitate his translator 
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in his mistakes and make his own mistakes. Another problem is that, you can 
imagine that some higher institution in this country pretend to teach Islamic 
studies and Arabic up to the doctorate level in English, the lecturers themselves 
can hardly understand the Arabic let alone the students. What really led to this 
situation is that right from primary schools, Arabic and Islamic Studies are not 
fairly treated in the same way like other subjects. The performance of the product 
of these Arabic Schools therefore could not be compared with their performance 
in non - Islamic schools. This disparity is bound to persist in their subsequent 
educational career. 
Moreover, translation conveys to the reader only the personal understanding of 
the translators which may be correct or not. Thus, when a reader relies on 
translation his chances of misunderstanding is duplicated.  
Other problems facing the Islamic Studies students in learning Arabic language is 
that Arabic has not enjoyed the same degree of Government or institutional 
respect given to English or even French. Federal and the States Governments are 
quite aware of the historical relevance of Arabic to national development; the 
various arms of Government in Nigeria have not done much to enhance the 
teaching and learning of Arabic language in terms of moral and financial supports 
as they do to English and French. In other words, whatever recognition that is 
given to Arabic in Nigeria is often tied to its role in Islamic religion at all levels of 
education. Most of the textbooks used in our institutions are those written for 
learners in environments outside Nigeria. Thus the content of the books are 
usually not within the students’ experience. The expressions are of so high a 
standard that the students get more and more discouraged. 
In most of the institutions where Arabic language and literature are taught, 
books, rather than the language, are taught. Textbook must have bearings to a 
large extent to the background and culture of the learners if they are to mean 
anything to them. On the other hand, Governments did not employ teachers to 
handle Arabic. Some schools do not have any teacher, while some have only one. 
This has been a lamentable one for long. 
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Conclusion 
In conclusion, the relevance of Arabic Language in the study of Islam is that the 
two move hand in hand, because the Holy Qur’an, Hadith, Fiqh etc all written in 
Arabic Language, it will not be possible to rely on translated materials, because 
the translation will not convey the message effectively. And those who study 
Islamic Studies in Universities or Tertiary institutions should consider their 
position in the study of Arabic Language. Arabic Language is the language of 
Qur’an, the first and principle sources of Islamic massage. All teaching of Islam is in 
Arabic Language. The Sunnah of prophet Muhammad (S.A.W.) which is the prophetic 
practical interpretation and implementation of teachings of the Qur’an was 
delivered in Arabic, since the prophet live and died among a generation of who were 
Arabs. This Sunnah comprises of the tradition as prophet S.A.W is almost recorded 
and documented in Arabic Language. 
In this case, Arabic Language is very important in the study of Islam because they 
are two in one, Arabic Language and Islamic Studies cannot be separated even 
through Islam could somehow be learnt without Arabic, but deep knowledge of it 
is almost impossible without Arabic. 
 
Recommendation 
In view of the importance of Arabic Language in the study of Islam, it is a known 
fact that students of Islamic Studies are being faced with numerous problems in 
Colleges as well as Universities. Student of Islamic Studies have been studying the 
subject through a medium which is alien to it, one of the major problem is lack of 
studying the subject whole heartedly. This is because most of them are 
memorizing some selected areas that enables them pass examinations and are 
unmindful of what challenge they will face in the society. 
It is expected of Islamic Studies student that he should be well acquainted with 
Arabic; he is expected to read and write some simple sentences. Interest of the 
students and their capability should be taken into cognizance before admitting 
the student into the department, likewise the qualification of teachers should be 
taken into consideration. 
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The library facilities should be improved in such a way that books written by non-
Muslim and work of Orientals should not be relied upon, because their views does 
not represent the teaching of orthodox Islam on the positive note, the use of 
translated material should be emphasized especially when conducting research 
and lectures. 
Another thing is that Arabic Language is not only language of communication, but 
is a language that can be used on the day of judgement, so Arabic Language will 
guide a Muslim to follow a right path of Islamic religion apart from his worldly 
benefits. 
We can confidently say that the present poor standard of Islamic scholars in our 
formal schools is to a great caused by lack of having proper background in the 
Arabic Language by both the teachers and the students of Islamic Studies. Unless 
the situation is corrected, our universities and other higher institution that 
teaches Islamic Studies as a course of study may continue to producing half 
backed scholars of Islamic Studies. 
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