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بحث في أصول الفقه

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس

إعداد
الدكتور /سعد بن عواض الحربي
األستاذ المساعد في قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل
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ومن
احلمد هلل الذي رضي لنا اإلسالم ديناً ،وفتح علينا من خزائن علمه فتحاً مبيناًَّ ،
علينا باتباع شرعه الشريف عمالً ويقيناً ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد
أن نبينا حممداً  عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ،فأقام به
السمحة البيضاء ،أبان بأوامره ونواهيه منهج احلق
أ ََوَد امللة العوجاء ،وأظهر به حماسن احلنيفية ّ
وأماط عنه كل خطأ وضالل.
وبعد،،،
فالقياس هو املصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي والسنة
النبوية واإلمجاع ،لذا فالقياس له شأن عظيم بني مصادر التشريع؛ ألن من خالله يعرف
مقاصد األحكام وأسرار الشريعة؛ لكونه املرشد إىل علل األحكام.
لذا فالعمل بالقياس من األمور املهمة ،ألن النصوص الشرعية من القرآن والسنة
حمدودة ،والنوازل اليت تنزل بالناس غري حمدودة ،فكان ال بد من دليل آخر يلجأ إليه اجملتهد
ملعرفة األحكام الشرعية ،ولذلك جعل اهلل تعاىل القياس هو الدليل الذي من خالله يتوصل
إىل األحكام الشرعية يف املسائل اليت ال نص فيها.
ومن املسائل اهلامة يف باب القياس واليت وقع اخلالف فيها بني العلماء :ما جيري به
القياس وما ال جيريي به ،ومما يندرج حتت ذلك :مسألة حكم القياس يف الرخص ،وهي من
املسائل اهلامة؛ وذلك الرتباط الرخص برفع احلرج واملشقة عن الناس.
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فمن خالل النظر يف الرخص الشرعية جند أهنا أبيحت ألسباب وعلل خاصة،
وجاءت النصوص الشرعية لبيان أحكامها ،وجند يف املقابل مسائل قد يتعرض هلا املسلم فيها
ذات العلة اليت من أجلها شرعت الرخصة إال أنه ال توجد نصوص شرعية.
مثاله :هل يقاس الثلج على املطر يف جواز اجلمع بني الصالتني جبامع أن كالً منهما
يتأذى منه املسلم؟
ومن هنا تأيت أمهية هذا البحث ومدى ارتباطه مبستجدات األحداث ونوازل
األحكام.
وقد قسمت هذا البحث إلى :مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة.
المقدمة :وبيَّنت فيها أمهية املوضوع
والتمهيد :ويشتمل على األمور اآلتية:
 المطلب األول :تعريف الرخصة لغة واصطالحاً.
 المطلب الثاني :تعريف القياس لغة واصطالحاً.
 المطلب الثالث :حجية القياس.

 المطلب الرابع :الصيغ اليت تستعمل للداللة على الرخصة
المبحث األول :أقسام الرخصة
المبحث الثاني :حكم جريان القياس يف الرخص ،وفيه ثالثة مطالب:
 المطلب األول :أقوال العلماء يف املسألة.
 المطلب الثاني :األدلة ومناقشتها.
 المطلب الثالث :الرتجيح.
المبحث الثالث :الفروع الفقهية املندرجة يف املسألة:
 الفرع األول :املسح على اجلوربني

حكم جريان القياس في الرخص
 الفرع الثاني :اجلمع بني الصالتني بالثلج والربد
 الفرع الثالث :حمل املساقاة
الخاتمة :سجلت أهم نتائج البحث.
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تمهيد:
المطلب األول :معنى الرخصة لغة واصطالحا:
الرخصة في اللغة:
سهل ومل يبقق يف السقعر
الر ْخص وهو اليسر والسهولة ،يقالَ " :ر َّخص السعر" إذا َّ
من َ
قص لَققه فيققه " إذا
تشققديد" و" َر َّخققص لنققا الشققرع يف كققذا ترخيصقاً" ،و" َر َّخققص لققه يف األمققر َوأ َْر َخق َ
أذن له فيه بعد النهي.
رخقص" أي :طقري لققني .فالرخصققة
وهقو مشققتق مقن اللققني – أيضقاً – يققال" :قضققيب ْ
هي عبارة عن السهولة واليسر واملساحمة واللني( ).
الرخصة في االصطالح:
فقد اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف الرخصة اصطالحاً ،إال أهنا تتفق تقريباً يف
معناها واملقصود منها.
فعرفها السرخسي( ) بقوله" :هي ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل احملرم"( ).
 َّوعرفها الشاطيب( ) بقوله" :هي شرع لعقذر شقاا اسقتثناء مقن أصقل كلقي يقتضقي املنقع
 َّ( )
مع اإلقتصار على مواضع احلاجة فيه"
وعرفها البيضاوي( ) بقوله" :احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر"( ).
 َّ( )
( )
وعرفها الطويف بقوله" :ما ثبت على خالف دليل شرعي ملعارض راجح" .
 َّ( ) انظر :مادة (رخص) يف :لسان العرب (  ،) 4/والقاموس احمليط (  ،)044/واملصباح املنري ( /
( ) هو :أبو بكر حممدبن أمحدبن أيب سهل السرخسي ،امللقب بشمس األئمة ، ،تويف سنة  0هق .ي
نظر :طبقات احلنفية (  ،) 0/والفوائد البهية (.) 0
( ) أصول السرخسي ( .) /
( ) هو :أبو إسحاا إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشاطيب املالكي ،تويف سنة 94هق.
انظر :هدية العارفني (  ،) 0/والفتح املبني ( .) /
( ) املوافقات ( .) 4 /
( ) هو :أبو اخلري القاضي عبد اهلل بن عمر بن حممد ناصر الدين البيضاوي الشافعي ،تويف سنة  0هق.
انظر :طبقات الشافعية للسبكي (  ،) /0والبداية والنهاية ( .) 49/
( ) املنهاج مع شرح اإلهباج ( .)0 /

).
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 وبالنظر إىل هذه التعاريف جند أهنا متفقة يف أمور ثالثة وهي:
-


أن حكم الرخصة قد شرع متأخراً عن العزمية ،مستثى من أصل كلي.

-


أن دليل حكم األصلي ما زال قائماً ،ومعموالً به يف حق غري صاحب العذر.

-

وجود العذر املبيح للرتخص.

( ) هو :جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبقد الكقرمي بقن سقعيد بقن الصقفي الطقويف احلنبلقي ،تقويف سقنة
هق .انظر :ذيل طبقات احلنابلة (  ،) /والدرر الكامنة ( .) 9/
( ) شرح خمتصر الروضة ( .) 9/
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المطلب الثاني :تعريف القياس لغة واصطالحا:
معنيني:

اسققه يَقيس قه قَقْيس قاً وقياس قاً ،ويطلققق عل ققى
القياااس ف ااي اللغ ااة :مصققدر قققاس ،يقققال :قَ َ

األول :التقققدير ،وهققو أن يقصققد معرفققة قققدر أحققد األم قرين بققاآلخر ،يقققال " :قسققت
اجلراحة باملسبار" إذا قدرهتا به ،و "قست الثوب بالذراع" .أي قدرته بذلك( ).
الثقاي :املسقاواة بققني شقيسني ،سقواء أكانقت املسقاواة حسققية مثقل" :قسققت هقذا الكتققاب
هبذا الكتاب" ،أم معنوية مثل" :فالن ال يقاس بفالن" ،أي ليس مساوياً له قدراً( ).
القي اااس فا ااي االصا ااطالح :اختل ققف األصق قوليون يف تعري ققف القي ققاس اص ققطالحاً ،ل ققذا
عرفققوه بتعريفققات خمتلفققة وذلققك بنققاء علققى اخققتالفهم يف أصققل القيققاس ،هققل هققو فعققل
جنققدهم ّ
اجملتهد أو هو دليل وأمارة وعالمة نصبه الشارع للداللة على احلكم الشقرعي كاألدلقة السقمعية

من الكتاب والسنة؟
االتجاه األول :ذهبوا إىل كونه فعل اجملتهد ،وهم مجهور األصوليني( ).
قال أبو بكر الباقالي( )" :هو محل معلوم علقى معلقوم يف إثبقات حكقم هلمقا ،أو نفيقه
عنهما بأمر جامع بينهما ،يف إثبات حكم أو صفة هلما ،أو نفيه عنهما"( ).
وتبعه – يف تعريفه هذا – مجهور األصوليني.

( ) انظر :مادة (قوس) يف :هتذيب اللغة ( ،) 9/9ولسان العرب (  ،) 0 /والقاموس احمليط ( .) /
( ) انظر :مادة (قوس) يف :لسان العرب (  ،) 0 /والقاموس احمليط (  ،) /وخمتار الصحاح ( .) /
( ) انظققر :إحكققام الفصققول ( ) ،والربهققان (  ،) 0 /واملستصققفى (  ) 0/واإلحكققام ليمققدي ( ،) 4 /
وشرح تنقيح الفصول (  ،) 0وشرح خمتصر الروضة (  ،) 4/والبحر احمليط (  ،) /والتقرير والتحبري ( .) 9/
( ) البققاقالي هققو :القاضققي أبققو بكققر البققاقالي ،حممققد بققن الطيققب بققن حممققد بققن جعفققر بققن القاسققم البقاقالي ،البصققري،
الفقيه األصويل املتكلم ،تويف سنة  4هق .انظر :ترتيب املدارك (  ،) 0 /والديباج املذهب ( .) 0/
( ) املستصفى (  ،) 0/واحملصول (  ،)9/واإلحكام ليمدي ( .) /
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قال الرازي( )" :واختاره مجهور احملققني منا"( ).
االتج اااه الث اااني :أن ققه دليققل مس ققتقل نص ققبه الشققارع للدالل ققة عل ققى األحك ققام كالكت ققاب
والسنة .قال به بعض األصوليني كاآلمدي( ) وابن احلاجب( ).
فعرفه اآلمدي بناء علقى هقذا االهقاه بقولقه" :واملختقار – يف حقد القيقاس – أن يققال:
َّ
( )
إنه عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبطة من حكم األصل" .
وعرفه ابن احلاجب بقوله" :مساواة فرع ألصل يف علة احلكم"( ).
َّ

مالحظة:
ذكققر بعققض العلمققاء أن اخلققالف بققني اجلققانبني لفظققي؛ ألن مققن جعلققه فعققل اجملتهققد ،ال
ينكققر أن اجملتهققد ال يعطققي شققيساً حكققم شققيء إال إذا كققان بينهمققا مسققاواة ،غققري أن اجملتهققد لققه
فكقره واسققتنباطه ،فمققن نظققر إىل ذلققك ع َّقرب عنققه مبققا يفيققد أنققه فعقل اجملتهققد ،ومققن نظققر إىل الواقققع
عرب عنه باملساواة ،فتالقت العبارات ومل ينقض بعضها بعضاً( ).
يف نفس األمر َّ

( ) الرازي هو :أبو عبد اهلل فخر الدين حممد بن عمر احلسيين الرازي ،املفسر األصويل املتكلم .تويف سنة  4هق.
انظر :وفيات األعيان (  ،) 0 /وطبقات الشافعية للسبكي (.)0 /0
( ) احملصول ( .)9/
هق.
( )3اآلمدي هو :علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي الفقيه األصويل املتكلم .تويف سنة
انظر :وفيات األعيان (  ،) /وطبقات الشافعية للسبكي (.) 4 /0
هق.
( ) ابن احلاجب هو :عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،الفقيه املالكي املعروف بابن احلاجب .تويف سنة
انظر :الديباج املذهب (  ،)0 /وشجرة النور الزكية ( ).
( ) اإلحكام ليمدي ( .) /
( ) خمتصر ابن احلاجب مع شرحه بيان املختصر ( .) 4 /
( ) انظر :الوصف املناسب للدكتور أمحد الشنقيطي ( ).
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المطلب الثالث :حجية القياس
معنا ااى حجيا ااة القيا اااس :أن القي ققاس أص ققل م ققن أص ققول التشق قريع يف إثب ققات األحك ققام
التشريعية ،وجيب العمل باحلكم الثابت به كما جيب العمل بالقرآن والسنة واإلمجاع.
وقد قال اإلمام الرازي" :املراد من قولنا( :القياس حجة) أنه إذا حصقل ظقن أن حكقم
هذه الصورة مثل حكم تلك الصقورة فهقو مكلقف بالعمقل بقه يف نفسقه ،ومكلقف بقأن يفقيت بقه
غريه"( ).
والقا ل بحجيااة القياااس هققو مققا أمجققع عليققه الصققحابة والتققابعون ومققن بعققدهم ،واألئمققة

األربعة وأتباعهم( ).

قققال اإلمققام املققزي( )" :الفقهققاء مققن عصققر رسققول اهلل  إىل يومنققا اسققتعملوا املقققاييس
يف الفقه يف مجيع األحكام يف أمر دينهم ...فال جيوز ألحد إنكار القياس"( ).
وق ققال القاض ققي أب ققو يعل ققى احلنبل ققي( ) :حي ققث يق ققول يف ع ققرض أدل ققة العم ققل بالقي ققاس:
"ويق ققدل علي ق ققه إمجق ققاع الص ق ققحابة مق ققن وجه ق ققني :أحق ققدمها م ق ققن جهق ققة النق ق ققل والثق ققاي م ق ققن جه ق ققة
االستدالل"( ).

( ) احملصول ( .) 9/
( ) انظق ققر :العق ققدة (  ،) 04/وإحكق ققام الفصق ققول ( ) ،والتبصق ققرة ( ،) 9وشق ققرح اللمق ققع (  ،) 4/والربهق ققان
(  ،)9/واملستصفى (  ،) /وميزان األصقول ( ) ،واحملصقول (  ،) /وروضقة النقاظر (  ،)04 /واإلحكقام
ليمققدي (  ،)9/وشققرح تنقققيح الفصققول (  ،) 0وجممققوع فتققاوى شققيم اإلسققالم (  ،) /وهنايققة السققول ( ،) /
والبحر احمليط (  ،) /وشرح الكوكب املنري ( .) /
سنة هق.
( )3هو :أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو املزي املصري الشافعي ،تويف يف مصر
انظر :طبقات الفقهاء ( ،) 9ووفيات األعيان ( .) 9 /
( ) جامع بيان العلم وفضله ( .) /
هق.
( ) هو :القاضي حممد بن احلسني بن خلف بن أمحد البغدادي احلنبلي الفقيه األصويل ،تويف سنة
انظر :سري أعالم النبالء ( ،) 9/ 0والكامل البن األثري (.) / 4
( ) العدة ( .) 9 /
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وقال ابن عبد الرب( )" :وأما القياس علقى األصقول واحلكقم للشقيء نكقم نظقريه ،فهقذا
مققا ال فتلققف فيققه أحققد مققن السققلف ،بققل كققل مققن روى عنققه ذم القيققاس قققد وجققد لققه القيققاس
الصحيح منصوصا ال يدفع هذا إال جاهل أو متجاهل خمالف للسلف يف األحكام"
وذهب ابن داود الظقاهري( ) إىل أن االحتجقاج بقه جقائز عققالً ممنقوع شقرعاً( ) .وأنكقر
حجية القياس النظام من املعتزلة( ) ،وأكثر الشيعة( ).
لكن خالف هؤالء غري معترب؛ ألنه جاء بعد انعقاد اإلمجاع.
ققال ابقن دقيقق العيققد( )" :عنقدي أن املعتمقد اشققتهار العمقل بالقيقاس يف أقطققار األرض
شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند مجهور األمة إال عند شذوذ متأخرين"(.)0
( ).

وقققد دل علققى حجيققة القيققاس – أيض قاً – الكتققاب والسققنة والعقققل ،ولكققن املقققام هنققا ال يتسققع

لبسط هذه األدلة (.)9



هق.

( ) هو :يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري األندلسي القرطيب املالكي ،تويف سنة
انظر :الديباج املذهب (  ،) /وشجرة النور الزكية (.) 9
( ) جامع بيان العلم وفضله ( .) /
( ) هو :أبو بكر حممد بن داود بن علي بن خلف الظاهري البغدادي ،تويف سنة  9هق.
انظر :تاريم بغداد (  ،) /وطبقات الفقهاء ( ) ،ووفيات األعيان ( .) 94/
( ) انظر :اإلحكام البن حزم (  ،) /وإحكام الفصول ( ) ،والبحر احمليط ( .) /
( ) انظ ققر :إحك ققام الفص ققول ( ) ،وش ققرح اللم ققع (  ،) 4/واملستص ققفى (  ،) /ومي ق قزان األص ققول ( )،
وروضة الناظر (  ،)04 /واإلحكام ليمدي ( .)9/
( ) انظر :املصادر السابقة.
( ) هقو :أبقو الفتقوح حممقد بققن أيب احلسقن علقي بقن أيب العطققاء ،املعقروف بتققي القدين بققن دقيقق العيقد املقالكي الشققافعي،
تويف سنة  4هق .انظر :البداية والنهاية (  ،) /وطبقات الشافعية للسبكي (.) 4 /9
( ) البحر احمليط ( .) /
( ) انظر أدلة حجية القاس يف :إحكام الفصول ( ) وما بعدها ،والبحر احمليط (  ،) /وما بعدها ،ومن املراجع
املعاصققرة :دراسققات حققول اإلمجققاع والقيققاس ،د .شققعبان إمساعيققل ( ) 49ومققا بعققدها ،وحجيققة القيققاس ،د .عمققر مولققود
( ) وما بعدها.
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المطلب الرابع :الصيغ التي تستعمل للداللة على الرخصة( ):
وردت صيغ يف النصوص الشرعية حتمل داللة الرخصة ومنها:
رخص ،وأرخص ،ورخصة :ومثال ذلك:
أوال :مادهتا مثلَّ :
 ما جاء عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال" :رخص رسول اهلل  للزبري بن
العوام ولعبد الرمحن بن عوف يف لبس احلرير يف السفر من حكة كانت هبما"( ).
 عن عائشة رضي اهلل عنها قالت" :رخص رسول اهلل  ألهل بيت من األنصار يف
الرقية من احلمة"( ).
ثانيا :نفي األثم:
فاألمث :هو الذنب الذي يستحق العقوبة عليه ،وال يصح أن يوصف به إال احملرم ( ).

وقد ورد نفي اإلمث يف القرآن الكرمي يف مواضع منها :قوله تعاىل﴿ :إََّّنَا َحَّرَم َعلَْيكم الْ َمْيتَةَ
اضطَّر َغيقر ب ٍاغ وَال ع ٍ
اد فَ َال إ ْمثَ َعلَْيه
َّم َو َحلْ َم ْ
اخلْنزير َوَما أه َّل به لغَ ْري اللَّه فَ َمن ْ
َْ َ َ َ
َوالد َ
( )

إ َّن اللَّهَ َغفور َرحيم﴾( )أي :ال حرج عليه يف أكله إن أكله


( ) انظر :البحر احمليط (  ،) /والرخص الشرعية لعبدالسالم عبدالعظيم ( ).
) ،ومسلم يف صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،بقاب
( ) أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (  ،) /حديث (
) ،حديث ( .) 4
إباحة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها ( /
( ) أخرجقه مسقلم يف صقحيحه ،كتقاب السقالم ،بقاب اسققتحباب الرقيقة مقن العقني والنملقة واحلمقة والنظققرة ( ،) 4/
حديث ( .) 9
( ) انظر :خمتار الصحاح ( ) ،والكليات والفروا اللغوية (.) 4
( ) من اآلية ( ) من سورة البقرة
( ) انظر :تفسري الطربي ( .)0 /
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الجناح.
ثالثا :نفي ُ
اجلناح :هو اإلمث واجلرم ،وميل اإلنسان عن احلق إىل اإلمث ،وما يتحمل من اهلم
واألذى( ).
وجاء ذكر اجلناح منفياً يف القرآن الكرمي يف أكثر من عشرين آية ،يستفاد من أغلبها

الرتخيص فيما تضمنته ،كما نص على ذلك أهل العلم من املفسرين( )؛ لقوله تعاىلَ  :وإذَا
الص َالة .) (قال أبو حيان( ):
س َعلَْيك ْم جنَاح أَ ْن تَق ْقصروا م َن َّ
َ
ضَربْقت ْم يف ْاأل َْرض فَقلَْي َ
قوله( :ال جناح) جارية جمرى الرخص ( ).

رابعا :االستثناء من حكم عام.

كقوله تعاىل  - :يف شأن اإلكراه َ  -م ْن َك َفَر باللَّه م ْن بَق ْعد إميَانه إَّال َم ْن أ ْكرَه
ضب م َن اللَّه َوَهل ْم
ص ْد ًرا فَق َعلَْيه ْم َغ َ
ح بالْك ْفر َ
َوقَق ْلبه مطْ َمس ٌّن ب ْاإلميَان َولَك ْن َم ْن َشَر َ
َع َذاب َعظيم.) ( 
رخص اهلل يف هذه اآلية للمكره إظهار الكفر -إذا خاف على نفسه أو على عضو
من أعضائه التلف -فله أن يظهر الكفر بشيء من مظاهره اليت يطلق عليها أهنا كفر يف
عرف الناس من قول أو فعل رفقا بعباده ،واعتباراً لألشياء بغاياهتا ومقاصدها.

) ،واملعجم الوسيط ( .) 9/

( ) انظر :املفردات يف غريب القرآن ( ،) 44واملصباح املنري (
( ) انظر :املوسوعة الفقهية الكويتية ( .) /
( ) اآلية (  ) 4من سورة النحل.
( ) هو :حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين الغرناطي األندلسي ،املتوىف سنة
انظر :الدرر الكاملة (  ،) 0/وكشف الظنون ( .) /
( ) انظر :تفسري البحر احمليط ( .) 4 /
( ) من اآلية (  ) 4من سورة النساء.

هق ق.
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وجاء عن عمار بن ياسر-رضي اهلل عنهما– أنه قال -بعد أن عذب عذاباً شديداً :يا
رسول اهلل ،ما تق ْركت حىت نلت منك ،وذكرت آهلتهم خبري فقال " :كيف هد قلبك؟"

قال :مطمسناً باإلميان .فقال " :إن عادوا فعد"( ).



) ،وقققال:
( ) أخرجققه احلققاكم يف املسققتدرك ،كتققاب التفسققري ،بققاب تفسققري سققورة النحققل (  ،) 09/حققديث (
"صحيح على شرط الشيخني ومل فرجاه" ،البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب املرتد ،باب اإلكراه على الردة (،) 40/0
) ،وقال ابن حجر" :ورجاله ثقات مع إرساله أيضاً ،وهذه املراسيل تقوي بعضها ببعض" فتح الباري
حديث (
( ) /

حكم جريان القياس في الرخص

15

المبحث األول :أقسام الرخص الشرعية
لقد قسم علماء األصول الرخصةَ عدة تقسيمات باعتبارات خمتلفة ،من أمهها:
أوال :تقسيم الرخص باعتبار احلكم

القسم األول :الرخصة ال اجبة :أي أنه يجب األخذ بالرخصة ،مبعىن :أنه إذا مل يأخذ
بالرخصة فمات أو أصابه الضرر يعترب أمثاً شرعاً.
مثاله :أكل امليتة للمضطر ،والفطر ملن خاف اهلالك بغلبة اجلوع والعطش وإن كان مقيما
صحيحاً ،وإساغة الغصة باخلمر.

ت َعلَْيكم الْ َمْيتَة َوالدَّم
فأكل امليتة من حيث األصل حمرم لقوله تعاىل :حِّرَم ْ
( )
اضطَّر
َو َحلْم ْ
اخلْنزير ، مث وجب أكقل امليتقة للمضقطر رخصقة ،لقوله تعاىل :فمن فَ َمن ْ
ٍ
ك َغفور َرحيم.) ( 
َغْيقَر بَ ٍاغ َوَال َعاد فَإ َّن َربَّ َ

لذا فأكل امليتة رخصة واجبة؛ ألنقه ثبقت بقدليل علقى خقالف دليقل آخقر لعقذر ،وهققو
االضققطرار إلققى األكققل حلفققظ احليققاة .واحلكققم هنققا ٕوا ن تغيققر مققن صققعوبة ،وهققي احلرمقة ،إلققى
صققعوبة وهقي الوجققوب ،إال أن وجققوب األكققل موافقق لغققرض الققنفس فققي بقائها ،ففيه سهولة
( )
من هذه الناحية ،وسبب احلكم األصلي :اخلبث ،ولذلك كان حراماً.
ومن األمثلة أيضا ما ذكره الزركشي( ) بقوله :ومنه وجوب إستدامة لبس اخلف إن مل
جيد من املاء ما يكفيه كما لو كان احملدث البس اخلف بشرائطه ودخل وقت الصالة ووجد
من املاء ما يكفيه لو مسح على اخلف وال يكفيه لو غسل رجليه فإنه جيب عليه املسح على

اخلف قطعا( ).
( ) من اآلية ( ) من سورة املائدة.
( ) من اآلية ( ) من سورة األنعام.
( ) انظققر :اإلحكققام ليمققدي (  ،) 0/ورفققع احلاجققب (  ،) 9/والفققروا (  ،) /والبحققر احملققيط ( ،) /
والتحبري شرح التحرير (  ،) 9/والرخصة يف أصول الفقه لرضوان حممد حامد ( ).
( ) هققو :أبققو عبققد اهلل بققدر الققدين حمم ققد بققن هبققادر بققن عبققد اهلل الزركش ققي الشققافعي املصققري ،الفقيققه األصققويل احمل ققدث
األديب ،تويف سنة  9هق .انظر :الدرر الكامنة (  ،) /وشذرات الذهب ( .) /
( ) انظر :املنثور يف القواعد للزركشي ( .) /
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القسم الثاني :الرخصة المندوبة ،أي فعلها أفضل.
 -ومن أمثلتها :قصققر الصققالة الرباعيققة فققي السققفر إذا ت قوافرت ش ققروطه ،لقوله تعاىل:

الص َالة إ ْن
س َعلَْيك ْم جنَاح أَ ْن تَق ْقصروا م َن َّ
َ وإذَا َ
ضَربْقت ْم يف ْاأل َْرض فَقلَْي َ
َّ

ين َك َفروا.) ( 
خ ْفت ْم أَ ْن يَق ْفتنَكم الذ َ
س َعلَْيك ْم جنَاح
 وما جاء عن يعلي بن أمية قال :قلت لعمر بن اخلطاب :فَقلَْي ََّ
ين َك َفروا فقد أمن الناس،
أَ ْن تَق ْقصروا م َن َّ
الص َالة إ ْن خ ْفت ْم أَ ْن يَق ْفتنَكم الذ َ

فقال :عجبت مما عجبت منه فسألت رسول اهلل  عن ذلك فقال( :صدقة تصدا
اهلل هبا عليكم فاقبلوا صدقته) ( ).
قال اإلمام الشافعي" :إن قصر الصالة يف الضرب يف األرض واخلوف ختفيف من اهلل
عز وجل عن خلقه ال أن فرضا عليهم أن يقصروا"( ).

 ومقن هقذا القبيقل أيضقا الفطقر فقي رمضقان بالنسقبة للمسقافر القذي يشقق عليقه
الصقوم( ).

(
(
(
(
(

) من اآلية (  ) 4من سورة النساء.
) رواه مس ققلم يف ص ققحيحه ،كت ققاب ص ققالة املس ققافرين وقص ققرها ،ب ققاب ص ققالة املس ققافرين وقص ققرها (  ،) 0/ح ققديث
.) 0
) أحكام القران للشافعي ( .)9 /
) انظر :األصول والضوابط ( ) /
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القسم الثالث :الرخصة المباحة مثققل األص قوليون هلققذا النققوع مققن الرخصققة بققالعقود التققي
جققاءت علققى خققالف القيقاس كالعرايا ،وهي :بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر كيال فيما

دون خمسة أوسق( ).

وجاء التصريح بكوهنا رخصة يف حديث أيب هريرة  -رضي اهلل عنه " :-أن رسول
اهلل  رخص يف بيع العرايا خبرصها من التمر ،فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق"
متفق عليه( ).
جوزت للحاجة إليها
وهذا الدليل خمالف للدليل على حرمة الربا ،وهذه املخالفة ِّ
اسقتثناء من شرط التماثل أو املساواة يف البيوع الربويقة ،والتمقر مقال ربقوي ،والرطقب يقنقص إذا
جققف ،فلققم تتحق قق املماثلققة املطلوبققة شققرعاً ،واألصققل فققي ذلققك املنققع ،ولكققن أجيققز للضرورة،
مع قيام سبب احلكم األصلي.
السلم وهو عقد على موصوف يف الذمة ببدل يعطى عاجالً( ).
ومثله إباحة بيع َّ
فالقياس عدم جواز هذا البيع ملا فيه من اجلهالة والغرر لكونه بيع معدوم ،ولكن رخص يف
ذلك نظراً حلاجة الناس إليه ،حيث ثبت ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
قدم النيب  املدينة وهم يسلفون بالتمر السنتني والثالث ،فقال" :من أسلف يف شيء ففي
كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم"( ).

( ) انظر :احلاوي الكبري (  ،) /والكايف يف فقه اإلمام أمحد (  ،) /والتمهيد لإلسنوي (.) 9
( ) أخرجققه البخققاري يف صققحيحه يف كتققاب البيققوع ،بققاب بيققع الثمققر علققى رلوس النخققل بالققذهب والفضققة ( /
ح ققديث ( ،) 4 0ومس ققلم يف ص ققحيحه ،كت ققاب البي ققوع ،ب ققاب حت ققرمي بي ققع الرط ققب ب ققالتمر إال يف العراي ققا ( 0/
).
حديث (
( ) انظر :معجم مقاليد العلوم (  ،) /والتعريفات (.) 4
).
( ) أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب السلم ،باب السلم يف وزن معلوم (  ،) 0 /حديث (

)،
)،
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القسم الرابع :رخصة خالف األولى ،أي أن ترك األخذ بالرخصة أوىل وأفضل من فعلها.
 ومثًّل هلا األصوليون بفطر املسافر يف رمضان إذا كان ال يشق عليه الصوم وال يتضررخْيقر لَك ْم إ ْن كْنت ْم تَق ْعلَمو َن ،) ( حيث َّبني اهلل
به ،لقوله تعاىلَ  :وأَ ْن تَصوموا َ
سبحانه أن الصوم أفضل للمسافر إذا مل جيد املشقة .وملا روي عن أنس بن مالك
وعثمان بن العاص –رضي اهلل عنهما -أهنا قاال" :الصوم يف السفر أفضل ملن قدر
عليه") (.
 -ومن أمثلته أيضاً :مسح اخلف والتيمم ملن وجد املاء يباع بأكثر من مثن مثله( ).

( ) من اآلية (  ) 0من سورة البقرة.
( ) التمهيد البن عبدالرب (  ،) /وتفسري القرطيب ( .) 04/
( ) انظر :األصول والضوابط (  ،) 0/واألشباه والنظائر للسيوطي (  ،)0 /والرخص الشرعية للنملة (.) 4
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المبحث األول :حكم جريان القياس في الرخص:
المطلب األول :ص رة المسألة:
أنه إذا شرعت الرخصة لعذر خمصوص ،ووجد ما يشبهه يف شيء آخر ،فهل حنكم
على هذا الشيء بأنه رخصة قياساً على األول لالتفاا يف العلة؟

مثال ذلك :سفر الطاعة يباح الفطر فيه لعذر ،وهو السفر ،فهل من سافر سفر معصية يياح
له الفطر قياساً على سفر الطاعة جبامع أن كالً منهما مسافر؟
المطلب الثاني :أق ال العلماء في المسألة:

الق ا ل األول :ج قواز جريققان القيققاس يف الققرخص ،قققال بققه مجهققور األص قوليني ،فقققد ذهققب إىل
ذلققك مجه قور املالكيققة ( ) ،وقققد نسققب عققدد مققن األص قوليني كققالرازي( ) واإلسققنوي

( )(

) القققول

جبواز جريان القياس يف الرخص إىل اإلمام الشافعي – رمحه اهلل –.
قققال اإلمققام ال قرازي" :مققذهب الشققافعي أنققه جيققوز إثبققات احلققدود والكفققارات والققرخص
والتقديرات بالقياس"( ).
وقققال اإلسققنوي" :أقققول :الصققحيح – وهققو مققذهب الشققافعي – أن القيققاس جيققري يف
الشرعيات كلّها ،أي جيوز التمسك به يف إثبات كل حكم ،حىت احلدود والكفارات والرخص
والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس فيها"( ).

) ،واملقدمققة البققن القصققار ( ) ،وإحكققام الفصققول (

( ) انظققر :شققرح تنقققيح الفصققول (
( .) /
( ) انظر :احملصول ( .) 9/
( ) هو :أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي املصري الشافعي ،تويف سنة
انظر :الدرر الكامنة (  ،) /وشذرات الذهب ( .) /
( ) انظر :التمهيد لإلسنوي ( ) ،وهناية السول ( .) /
( ) احملصول ( .) 9/
( ) هناية السول ( = ) /

هق.

) ،املنتقققى للبققاجي

حكم جريان القياس في الرخص
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( )(

) وال قرازي( ) واإلسققنوي( ) وغققريهم ،وهققو

الق ل الثاني :منع جريان القياس يف الرخص .وهو رأي عامة احلنفية( ) ،وبعض املالكية( ).

كما وافق أصحاب هذا القول بعض الشقافعية كاألسقتاذ أيب منصقور البغقدادي()9( )0والكيقا
اهلراسي(.) ( ) 4
= وهذه النصقوص يف حقيقتهقا ال ختلقو مقن نظقر؛ ألن مقا صقرح بقه الشقافعي يقتضقي خقالف ذلقك ،حيقث ققال – رمحقه
اهلل" :-قال :فما اخلرب الذي ال يقاس عليه؟ قلت :ما كان هلل فيه حكقم منصقوص ،مث كانقت لرسقول اهلل سقنة بتخفيقف
يف بعض الفرض دون بعض ،عمل بالرخصة مبا رخص فيه رسول اهلل  دون ما سوامها ،ومل يقس ما سواها عليها"...
الرسالة لإلمام الشافعي ( .) 4
وقد حاول الباحث /محود املباركي اجلمع بني ما نسب إليه وما قاله ،فقال" :وأما ما اشتهر على ألسنة بعضقهم مقن أن
الشافعي يقول( :ال يتعدى بالرخصة موضعها) فيحتمل أمرين:
أحدمها :أن هذا القول كان يف القدمي مث عدل عنه إىل القول يف اجلديد.
الثاي :أن قوله" :ال يتعدى يف الرخصة مواضعها" معناه :أنه ال جيقوز القيقاس يف أصقول القرخص (مبعقىن) أنقه إذا شقرعت
رخصة بعذر خمصوص ووجد ما يشبه هذا العذر فال تثبت هذه الرخصة له ،كرخص السقفر ال يققاس عليهقا املقرض ،أمقا
القياس يف الرخصة الواحدة ذات السبب املتحد فيجوز"... ،
(ما اختلف يف إجراء القياس فيه) ،للباحث :حممود املباركي ،رسالة ماجستري ( .) 4
( ) هو :أمحد بن علي بن حممد ،املعروف بابن برهان الفقيه الشافعي األصويل احملدث ،وتويف سنة  0هق.
انظر :وفيات األعيان (  ،)0 /وطبقات الشافعية للسبكي ( .) 4/
( ) انظر :الوصول إىل األصول ( .) 9/
( ) انظر :احملصول (  ،) 9/والبحر احمليط ( .) /
( ) انظر :هناية السول (  ،) /والتمهيد لإلسنوي ( ).
) ،والتمهيد أليب اخلطاب (  ،) 9/وشرح الكوكب املنري ( .) 4/
( ) انظر :العدة ( /
( ) انظر :الفصول يف األصول (  ،) 4 /والتقرير والتحبري (  ،) /وفواتح الرمحوت ( .) 0/
( ) انظر :إحكام الفصول ( ) ،وشرح تنقيح الفصول ( ) ،ونشر البنود (  ،) /ونثر الورود ( .) /
( ) أبو منصور هو :عبد القادر بن طاهر بن حممد التميمي البغدادي الشافعي ،إمقام أصقويل فقيقه مفسقر حنقوي ،تقويف
سنة  9هق .انظر :طبقات الشافعية للسبكي (  ،) /والبداية والنهاية ( .) /
( ) انظر :البحر احمليط ( .) /
( )11الكيا اهلراسي هو :علي بن حممد بن علي الطربي املعروف بالكيا اهلراسي ،تويف سنة  4هق.
انظر :وفيات األعيان (  ،) 0/وطبقات الشافعية للسبكي ( .) /
( ) انظر :البحر احمليط ( .) /
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المطلب الثالث :األدلة:
أدلققة أصققحاب القققول األول :اسققتدل مجهققور األصقوليني علققى جقواز جريققان القيققاس يف
الرخص بعدد من األدلة وهي كاآليت:
الدليل األول:

عمققوم األدلققة املثبتققة حلجيققة القيققاس ،حيققث دلققت بعمومهققا علققى أن القيققاس جيققري يف
مجيع األحكقام الشقرعية إذا عرفقت العلقة واسقتكملت مجيقع شقروط القيقاس ،وأن اآليقات الدالقة
صار.) (
على حجية القياس كقوله تعاىل  :فَ ْ
اعتَربوا يَا أويل ْاألَبْ َ
حيكققم بققه َذ َوا َعق ْد ٍل مقْنك ْم  .) (مل تفق ّقرا بققني
َّعم َْ
وقولققه  :فَ َجق َقزاء مثْققل َمققا قَقتَق َقل مق َقن القنق َ

حكم وحكم وكذلك األحاديث الواردة يف هذا الباب كقوله  ملعاذ – حني بعثه إىل القيمن
قاضققياً – (كيققف تقضققي إذا عققرض لققك القضققاء؟) قققال :بكتققاب اهلل ،قققال( :فققإن مل هققد؟)
قال :بسنة رسوله ،قال( :فإن مل هد؟) قال :أجتهد رأيي وال آلو( ).
فيكون القول بأنه حجة يف بعض األحكام ،وليس حجة يف البعض اآلخر إما ختصقيص للعقام
أو تقييد للمطلق ،وقد اتفق العلماء على أن التخصيص والتقييد ال بد هلما من دليل ،وحيث
إنه ال دليل لكل منهما فتبقى أدلة حجية القياس على عمومها وعلى إطالقها( ).
ن قش هذا الدليل:

بأن األدلة الدالقة علقى حجيقة القيقاس ليسقت عامقة ،بقل هقي خمصصقة بوجقود الشقرائط
وانتفاء املوانقع ومقن هقذه الشقرائط :أن ال يكقون حكقم األصقل خمتصقاً مبحلقه ،والرخصقة ختقتص
( ) من اآلية رقم ( ) من سورة احلشر.
( ) من اآلية رقم (  )9من سورة املائدة.
( ) أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب األقضية ،باب اجتهاد الرأي (  ،) 0/حديث (  ،) 9وأخرجقه الرتمقذي يف
سققننه ،كتققاب األحكققام ،بققاب مققا جققاء يف القاضققي كيققف يقضققي (  ) /حققديث ( ) 0وقققال الرتمققذي" :هققذا
حديث ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده عندي مبتصل" ،وأخرجه البيهقي يف سننه ،كتاب آداب القاضي ،باب
ما يقضي به القاضقي ( ،) / 4وأخرجقه اإلمقام أمحقد يف مسقنده (  ،) 4/وأخرجقه اخلطيقب البغقدادي مقن روايقة
عبد الرمحن بن غنم ،وقال " :وهقذا إسقناده متصقل ورجالقه معروفقون بالثققة علقى أن أهقل العلقم تقبلقوه واحتجقوا بقه فوقفنقا
بذلك على صحته" الفقيه واملتفقه ( .) 00/
( ) انظر :احملصول ( .) 4- 9/
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مبحلهققا ،وهققذا قققدر متفققق عليققه يف الرخصققة عنققد العلمققاء أهنققا تقتصققر علققى مققورد الققنص ،وذلققك
يقتضي أن القياس ال جيري يف الرخص( ).
أجيب على هذه المناقشة :ما قرره األصوليون من أن العلة واملناسبة إذا وجدت بشرائطها
املعتربة بني حمل وحمل ،فإن احلكم يكقون ققابالً للتعديقة ،وكقذلك الرخصقة ،فقال يسقلَّم أن مجيقع
أنواع الرخصة خمتصة مبحلها( ).
الدليل الثاني:

أن املقانعني مققن إجقراء القيققاس يف الققرخص – وهقم احلنفيققة ومققن وافقهققم – قققد تناقضقوا
ف ققذكروا أهن ققم ال يقول ققون بالقي ققاس يف ال ققرخص ،وم ققع ذل ققك وج ققد يف ف ققروعهم أهن ققم يس ققتعملون
القياس يف الرخص.
وم ققن ذل ققك :أهن ققم قاسق قوا العاص ققي بس ققفره عل ققى املطي ققع ،م ققع أن القي ققاس ينف ققي الرخص ققة؛ ألن
الرخصة إعانة ،واملعصية ال تناسبها اإلعانة ،وهذا التناقض يدل على صحة مذهبنا( ).
ن قش هذا الدليل:

أن مققا ذكرهققوه مققن إثبققات الرخصققة للعاصققي بسققفره هققذا مققن بققاب داللققة الققنص ،ولققيس
من باب القياس( ).
أجيب على هذه المناقشة:

أن حقيقة القياس على الرخصة قد وجدت فيما سبق ،فإنكم أثبتم الرخصة للعاصي،
لوجود املعىن املشرتك بني املقاس واملقاس عليه وهذا هو القياس بعينه( ).

الدليل الثالث:

القيققاس علققى خققرب الواحققد ،فإنققه جيققوز إثبققات األحكققام خبققرب الواحققد مبققا فيهققا الققرخص،
والقياس يف معىن خرب الواحد فكالمها يوجب احلكم بطريق ظين ،وجيوز فيه السهو واخلطأ( ).
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

انظر :تيسري التحرير ( .) 4 /
انظر :قواطع األدلة ( .) /
انظر :الربهان (  ،) 9- 0/وقواطع األدلة (  ،)9 /واحملصول ( /
انظر :البحر احمليط ( .) 0/
انظر :املصدر السابق.

-

).
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الدليل الرابع:
العمققل بالقيققاس عمققل بققالظن الغالققب ،وحنققن مققأمورون بققأن نعمققل بققه ،وبققذلك يكققون
إثبات القرخص بالقيقاس عمقالً مبقا أمرنقا بقه مقن احلكقم بالظقاهر( )؛ لقولقه ( :إي مل أومقر أن
أنقب عن قلوب الناس) .
( )



( ) انظر :إحكام الفصول ( ) ،والتبصرة ( ) ،واإلحكام ليمدي ( .) 0/
( ) انظر :اإلحكام ليمدي (  ،) 0/وشرح العضد على خمتصر ابن احلاجب ( .) /
( ) رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،باب بعث علي وخالد إىل اليمن قبل حجة الوداع ( /
).
(

) ،حديث
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أدلة أصحاب الق ل الثاني:
الدليل األول:
أن الرخص خمالفة للدليل ،فالقول جبريان القياس بالرخص يؤدي إىل كثرة خمالفة

الدليل فوجب أن ال جيوز( ).
ج ابه:
أن الدليل إَّنا فالفه صاحب الشرع ملصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ،عمالً
باالستقراء ،وتقدمي األرجح هو شأن صاحب الشرع ،فإذا وجدنا تلك املصلحة اليت خولف
الدليل ألجلها يف صورة أخرى وجب أن فالف الدليل هبا أيضاً عمالً برجحاهنا ،فنحن
حينسذ قد أكثرنا موافقة الدليل ال خمالفته( ).

الدليل الثاني:
أن الرخص منح وعطايا من اهلل تعاىل ،فال يتعدى هبا عن موضعها ،فإن يف قياس

غري املنصوص على املنصوص يف األحكام االحتكام على املعطي يف غري حمل إرادته( ).
ج ابه:
إن مدار إجراء القياس على إدارك العلة واملعىن من شرع احلكم ،وكون الرخص
تتصف باليسر والتخفيف ال مينع من إجراء القياس فيها ،فمىت أدركنا العلة اليت من أجلها
شرعت تلك الرخصة ،ووجدنا تلك العلة يف شيء آخر ،فإننا نعدي تلك الرخصة إىل ذلك
الشيء.
( ) انظر :شرح تنقيح الفصول ( ).
( ) انظر :شرح تنقيح الفصول ( ).
( ) انظر :الربهان يف أصول الفقه (  ،) 00/واإلهباج ( .) 4/
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معىن مشرتك بينها وبني صورة
وإذا فهمنا أن اهلل تعاىل منح عباده منحةً ألجل ً
أخرى؛ جعلنا تلك الصورة األخرى منحة من اهلل تعاىل بالقياس تكثرياً ملنح اهلل تعاىل ،وحفظاً
حلكمة الوصف عن الضياع( ).

قال إمام احلرمني( )" :وهذا هذيان فإن كل ما يتقلب فيه العباد من املنافع فهي منح
من اهلل تعاىل وال فتص هبا الرخص"( ).
الدليل الثالث:
أن املصلحة اليت شرعت الرخصة من أجلها ال يعلمها إال اهلل تعاىل لذلك ال يتعدى
هبا موردها لذا فال تثبت بالقياس.
وج ابه من وجهين:
أوال :أننا إذا مل نعرف العلة اليت من أجلها جاءت الرخصة فال خالف يف أنه ال جيوز القياس
لفقدنا ركن من أركان القياس أال وهو معرفة علة احلكم.
ثانيا :أن هذا ليس من طرا نفي العلة ،إذ لو كان طريقاً صحيحاً لوجب أن جنعل مثل هذا

طريقاَ يف نفي القياس يف مجيع األحكام كما فعل نفاة القياس مع مجيع األحكام ،حيث
قالوا :إن األحكام شرعت ملصلحة العباد ،واملصلحة ال يعلمعا إال اهلل ،فوجب أن ال نعمل
بالقياس.
وملا بطل هذا يف نفي القياس يف مجيع األحكام بطل يف نفي القياس بالرخص ،وألننا
ال نقيس يف الرخص إال ذلك تبينت لنا املصلحة يف الرخصة املقيس عليها( ).
).
( ) انظر :نفائس األصول (/0
( )2هققو :أبققو املعققايل عبققد امللققك بققن عبققد اهلل بققن يوسققف بققن حممققد بققن حيويققه اجلققويين النيسققابوري الشققافعي ،تققويف سققنة
 0هق .انظر :وفيات األعيان (  ،) /وطبقات الشافعية للسبكي ( ) /
( ) الربهان يف أصول الفقه ( .) 00/
( ) انظر :شرح اللمع (  ،) 9 /والتمهيد أليب اخلطاب (  ،) /والرخص الشرعية وإثباهتا بالقياس ( .) 0
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والذي يظهر  -واهلل أعلم :-
أن القققول جب قواز جريققان القيققاس يف الققرخص هققو األقققرب ،إال أن القققول جب قواز القيققاس
مشروط مبعرفة العلة اليت من أجلها جاء الرتخيص ،وتوفرت مجيع شروط القياس.
قال شيم اإلسالم ابن تيمية( ) – رمحه اهلل – " :ما علمت علتقه أحلقنقا بقه مقا شقاركه
يف العلة ،سواء قيل إنه على خالف القياس أو مل يقل ،وكذلك ما علم انتفاء الفارا فيقه بقني
األص ققل والف ققرع ،واجلم ققع ب ققدليل العل ققة ك ققاجلمع بالعل ققة .وأم ققا إذا مل يق ققم دلي ققل عل ققى أن الف ققرع
كاألصققل فهققذا ال جيققوز فيققه القيققاس س قواء قيققل إنققه علققى وفققق القيققاس أو خالفققه ،وهلققذا كققان
الصحيح أن العرايا يلحق هبا ما كان يف معناها"( ).

( ) هو :أبو الربكات عبد السالم بن عبد اهلل بن اخلضر بن تيمية احلراي احلنبلي ،تويف سنة
انظر :ذيل طبقات احلنابلة (  ،) 9/وشذرات الذهب ( .) /
( ) جمموع فتاوى شيم اإلسالم(.) / 4

هق.
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المبحث الثالث :الفروع الفقهية المندرجة في المسألة:
جواز بيع العنب بالزبيب ؛ قياسا على العرايا وهي :بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي

صلى اهلل عليه وسلم البحر احمليط
أن صالة شدة الخوف ال تختص بالقتال  ،بل لو ركب اإلنسان سيال يخاف الغرق وغيره

من أسباب الهالك فإنه يصلي وال يعيد قياسا على الصالة في القتال النملة
المبيت بمنى للحاج واجب وقد رخص في تركه للرعاة وأهل سقاية العباس  ،فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به
محتاج لتعهده  ،أو كان به مرض يشق عليه المبيت  ،أو له بمكة مال يخاف ضياعه ؟ فيه وجهان  ( :أصحهما )  :نعم قياسا على العذر ،
والثاني  :المنع  ،والرخصة وردت لهم خاصة .

البحر احمليط

اشتراط األجل في السلم

لقد كان للخالف يف هذا املسألة أثر كبري يف الفروع الفقهية سأشري فيما يلي إىل بعضها:
( )

 الفرع األول :المسح على الج ربين

اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
المذهب األول :جواز املسح على اجلوربني ،قال به أبو يوسف( ) وحممد( ) صاحبا أيب
2

3

حنيفة( )واحلنابلة( ) ،واشرتط الشافعي( ) جلواز املسح :أن يكون اجلوربان جملدي القدمني إىل
الكعبني حىت يقوما مقام اخلفني.
4

5

( ) اجلورب :غطاءان للقدم من صوف وحنوه يتخذ للدفء.
انظر :تاج العروس (  ،) /واملعجم الوسيط ( ) /
( ) هو :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري ،الفقيه ،اجملتهد ، ،صاحب أيب حنيفة-رمحهما
اهلل ،-تويف ببغداد سنة  0ه .انظر :وفيات األعيان (  ،) 9/وسري أعالم النبالء (.) 9/0
( ) هو :حممد بن احلسن بن فرقد ،أبو عبد اهلل ،الشيباي موالهم ،الفقيه اإلمام ،صاحب أىب حنيفة ،تويف بالري سنة
 0ه .انظر :تاريم بغداد (  ،) /وطبقات احلنفية ( .) /
( ) انظر :حتفة الفقهاء (  ،)0وبدائع الصنائع ( .) 4/
( ) انظر :املغين (  ،) 0 /وكشاف القناع ( .) /
( ) انظر :خمتصر املزي ( ،) 4والشرح الكبري للرافعي(  ،) /واجملموع ( .) /
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المذهب الثاني :ال جيزئ املسح على اجلوربني ،ولكنه فلع جوربيه ويغسل قدميه ،قال به

اإلمام أبو حنيفة( )واإلمام مالك ( ).
1

2

فاإلمام مالك يف هذه املسألة مل فالف أصوله ،وإَّنا ذهب إىل عدم جواز املسح
على اجلوربني؛ ألن العلة اليت من أجلها ر َّخص املسح على اخلف ليست موجودة يف
اجلوربني ،أال وهي :حاجة الناس تدعو إىل لبسه وتلحقهم مشقة يف نزعه ،وهبم حاجة إىل
تتابع املشي فيه يف الطرا واملسافات الطويلة ،والثلوج واألسفار ،وهذه املعاي ليست موجودة
يف اجلوربني( ).
3

قال ابن رشد –رمحه اهلل " :-وسبب اختالفهم :يف صحة اآلثار الواردة عنه عليه
الصالة والسالم أنه مسح على اجلوربني والنعلني ،واختالفهم أيضا في هل يقاس على
الخف غيره ،أم هي عبادة ال يقاس عليها وال يتعدى بها محلها؟ فمن مل يصح عنده
احلديث ،أو مل يبلغه ومل ير القياس على اخلف قصر املسح عليه ،ومن صح عنده األثر أو
جوز القياس على اخلف أجاز املسح على اجلوربني"( ).
وسبب فاإلمام مالك هنا مل فالف ما مت ترجيحه من أن مذهبه هو القول جبواز
القياس بالرخص ،ألن هناك سبب
 الفرع الثاني :الجمع بين الصالتين بالثلج والبارد قياسا على المطر
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني:
الق ل األول :جواز اجلمع بني الصالتني بسبب الثلج والبَقَرد قياساً على املطر ،أي :كما أن

الرخصة جاءت باجلمع بني الصالتني بسبب املطر ،فكذلك اجلمع بني الصالتني بسبب

(
(
(
(

) انظر :املبسوط للسرخسي (  ،) 4 /وبدايع الصنائع (  ،) 4/واهلداية شرح البداية ( .) 4/
) انظر :املدونة الكربى (  ،) 4/االستذكار (  ،) /وبداية اجملتهد ( .) /
) انظر :التحقيق يف مسائل األصول اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك (.) 49
) بداية اجملتهد ( ).
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الثلج والبَقَرد جبماع أن كال منهما يتأذى منه املسلم ،ذهب إىل ذلك مجهور العلماء من
املالكية( ) والشافعية( ) واحلنابلة( ).
الق ل الثاني :عدم جواز اجلمع بني الصالتني بسبب الثلج والبَقَرد؛ ألن الرخصة وردت يف

املطر فال جيوز أن يتعدى ذلك إىل الثلج والبَقَرد؛ ألنه ال قياس يف الرخص .قال به احلنفية( ).
 الفرع الثالث :محل المساقاة.
الري ،واملساقاة يف كالم أهل احلجاز ،واملعاملة يف
واملساقاة :مفاعلة من سقي الشجر وهو َّ

كالم أهل العراا( ).

وفي الشرع :هي معاقدة دفع األشجار إىل من يعمل فيها على أن الثمر بينهما ،وبعبارة
أخرى :هي املعاملة يف األشجار ببعض اخلارج منها( ).
أصلها :ما جاء عن عبد اهلل بن عمر عن رسول اهلل  أنه دفع إىل يهود خيرب خنل خيرب
وأرضها على أن يعتملوها من أمواهلم ولرسول اهلل شطر مثرها( ).

واختلفوا العلماء يف حملها أي :هل تقتصر رخصة املساقاة على النخل أم تتعدى إىل
غريه؟ على أقوال:
الق ل األول :حملها مجيع الشجر املثمر ،قال به املالكية( ،)0واحلنابلة( ).
).

( ) انظر :حاشية اخلرشي (  ،) 4/والفواكه الدواي ( /
( ) انظر :احلاوي الكبري (  ،) 99/واجملموع ( .) 9/
( ) انظر :االنصاف للمرداوي ( ،) 9/
( ) انظر :املبسوط للسرخسي (  ،) 9/وبدائع الصنائع ( .) /
( ) انظر :لسان العرب (  ،) /وخمتار الصحاح (.) 0
( ) انظر :التعريفات للجرجاي ( ) ،ودستور العلماء (  ،) /وأنيس الفقهاء ( ).
( ) أخرجققه مس ققلم يف ص ققحيحه ،كتققاب املس ققاقاة ،ب ققاب بققاب املس ققاقاة واملعامل ققة جبققزء م ققن الثم ققر وال ققزرع ( ،) 0 /
).
حديث (
( )0انظر :التلقني (  ،) 4/والذخرية ( .)90/
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فتقاس الثمار على النخيل جبامع وجود احلاجة إىل هذه الشركة ،ألن الشجر قد
يوجد ولكن ال يستطيع صاحبه القيام بشؤونه ،ويف املقابل هناك من يستطيع العناية به،
ولكن ليس لديهم األموال ملتالك هذه األشجار ،فتتقابل املصاحل بني أهل الشجر واملساقي.
الق ل الثاني :النخل وال ًك ْرم( ) فقط قال به الشافعية( ).
وسبب قصر الشافعية املساقاة على النخل والكرم وعدم تعديتها إىل غريمها :للفرا

بني النخل والكرم وبني الشجر ،أحدهما :اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون
ما سوامها من مجيع األشجار ،والثاني :بروز مثرمها ،وإمكان خرصهما دون غريمها من سائر

األشجار( ).

أي :عدم حتقق العلة اليت هي مناط احلكم ،فقصورها يف بعض الثمار عن مساواة
االصل يف سبب الرتخيص قصر هبا يف احلكم .فالشافعية مل ختالف أصوهلم يف هذه املسألة.
الق ل الثالث :ال تكون املساقاة إال يف النخيل فقط ،فالرخصة خاصة بالنخل فال تتعدى

إىل غريه ،قال به الظاهرية( )؛ لكوهنم مينعون القياس باجلملة ،فوجب أن ال يتعدى هبا حملها
الذي جاءت فيه السنة.

( ) انظر :املغين (  ،) /واالنصاف للمرداوي ( /
( ) ال َك ْرم :شجرة العنب واحدهتا َك ْرمة.
انظر :لسان العرب (  ،) /والقاموس احمليط ( .)0
( ) انظر :األم (  ،) /واحلاوي الكبري ( .) 4/
( ) انظر :احلاوي الكبري ( .) /
( ) انظر :احمللى (.) /0

).

حكم جريان القياس في الرخص

31

الخاتمة
ويف ختام هذا البحث أوجز أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي:
 أن علماء األصول اههوا إىل اهاهني اثنني يف تعريفهم للقياس ،فاألول ذهب إىل أنالقياس هو فعل اجملتهد ،والثاي ذهب إىل كونه دليل مستقل نصبه الشارع للداللة
على األحكام.
عرفوا الرخصة بتعاريف كثرية ،وفحوها يدور حول أن الرخصة قد شرع
 أن العلماء َّمتأخراً عن العزمية لوجود العذر املبيح للرتخص ،وأن دليل حكم األصلي ما زال
قائماً ،ومعموالً به.
 أن القائلون نجية القياس هم الصحابة والتابعون ومن بعدهم ،واألئمة األربعةوأتباعهم ،ومل فالف يف ذلك إال الظاهرية والنظام املعتزلة وأكثر الشيعة.
 أن الصيغ ذات الداللة على الرخصة هي :مادهتا ونفي اإلمث ورفع اجلناح ،واالستثناءمن حكم عام.
 أن لعلماء األصول تقسيمات عديدة للرخصة من أشهرها تقسيم الرخصة باعتباراحلكم الشرعي ،حيث تنقسم إىل رخصة واجبة ومستحبة ومباحة وخالف األوىل.
 أن من حكمة هذه الشريعة تشريع الرخص ختفيفاً على املسلمني ورفعاً للحرج الذييقع فيه املسلمني يف بعض األحيان ،فأينما وجد احلرج وجدت الرخصة.
 أن األصوليني اختلفوا يف مسألة جريان القياس يف الرخص إىل مذهبني ،فاجلمهورذهب إىل جوازه ،واحلنفية قالوا بعدم صحة جريان القياس يف القياس.
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 -0أن التحقيق يف فيما نسب إىل اإلمام مالك والشافعي هو القول جبريان القياس يف
الرخص.
 -9أن القول جبريان القياس يف الرخص يأيت متناسقاً مع مقاصد الشريعة ،ومشوليتها،
وصالحيتها لكل زمان ومكان.
وأخيرا :أدعوا اهلل جبوده وكرمه أن جيعل هذا العمل يف موازين أعمالنا ،وما هذا العمل إال
من بشر يصيب وفطأ ،فما كان فيه من صواب فذلك من فضل اهلل وحسن توفيقه ،وما
كان فيه من خطأ فمين ومن الشيطان ،واستغفر اهلل ،وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني ،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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أهم المصادر والمراجع

-

اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول ،املؤلف :علي بن
عبد الكايف السبكي ،دار الكتب العلمية  -بريوت  ، 4 -الطبعة  :األوىل.

-

إحكام الفصول يف أحكام األصول ،تأليف :سليمان بن خلف الباجي ،حتقيق:
عبد اجمليد تركي ،الناشر:دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 4 ،هق.

-

اإلحكام يف أصول األحكام ،تأليف :اإلمام علي بن حممد اآلمدي تعليق:الشيم
عبد الرزاا عفيفي :دار الصميعي ،الرياض ،الطبعة األوىل

-

هق.

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،اسم املؤلف :أبو عمر يوسف بن
عبد اهلل بن عبد الرب النمري القرطيب ،دار النشر  :دار الكتب العلمية -بريوت-
 444م  ،الطبعة  :األوىل  ،حتقيق  :سامل حممد عطا-حممد علي معوض.

-

األشباه والنظائر ،تأليف :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي املتوىف
سنة

-

9هق  ،الناشر :املكتبة العصرية ،الدار النموذجية 44 ،م.

اإلصابة يف هييز الصحابة ،تأليف :اإلمام أمحد بن علي بن حممد الشهري بابن
حجر العسقالي ،املتوىف سنة

-

0هق .الناشر :دار الكتاب العريب ،بريوت.

أصول السرخسي ،اسم املؤلف :حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي أبو
بكر ،دار النشر  :دار املعرفة – بريوت.

-0

األصول والضوابط  ،اسم املؤلف :حيىي بن شرف النووي أبو زكريا  ،دار البشائر
اإلسالمية  -بريوت  ، 4 -الطبعة  :األوىل ،حتقيق  :د .حممد حسن هيتو.

-9

األم  ،اسم املؤلف :حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل  ،دار النشر  :دار
املعرفة  -بريوت 9 -

 ،الطبعة  :الثانية.
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 - 4اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،
اسم املؤلف :علي بن سليمان املرداوي أبو احلسن  ،دار النشر  :دار إحياء
الرتاث العريب  -بريوت  ،حتقيق  :حممد حامد الفقي.
 البحر احمليط ،تأليف :بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي ،راجعه عبد القادرالعاي ،الناشر :وزارة األوقاف ،الكويت ،الطبعة الثانية،

هق .

 بداية اجملتهد وهناية املقتصد  ،اسم املؤلف :حممد بن أمحد بن حممد بن رشدالقرطيب أبو الوليد  ،دار النشر  :دار الفكر – بريوت.
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،اسم املؤلف :عالء الدين الكاساي  ،دارالنشر  :دار الكتاب العريب  -بريوت  ، 90 -الطبعة  :الثانية.
 الربهان يف أصول الفقه ،املؤلف :عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين ،أبو املعايل ،دارالوفاء  -املنصورة 0 -

 ،الطبعة :الرابعة ،حتقيق :عبد العظيم الديب.

 بيان املختصر،شرح ملختصر ابن احلاجب ،تأليف :حممود بن عبد الرمحناألصفهاي،حتقيق:د .حممد مظهر بقا،دار املدي،جدة ،الطبعة األوىل 4 ،هق.
 التبصرة يف أصول الفقه ،املؤلف :إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي ،دارالفكر -دمشق  ، 4 -الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .حممد حسن هيتو.
 التحبري شرح التحرير ،تأليف :علي بن سليمان املرداوي احلنبلي .حتقيق :د .عبدالرمحن اجلربين ،ود .عوض القري ،د.أمحد السراح ،الناشر :مكتبة الرشد،
الرياض ،الطبعة األوىل،

هق.

 - 0حتفة الفقهاء  ،اسم املؤلف :عالء الدين السمرقندي  ،دار النشر  :دار الكتب
العلمية  -بريوت 4 -

 ، 90 -الطبعة  :األوىل.

 - 9التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف النقل فيها عن اإلمام مالك،
تأليف :د .حامت باي ،جملة الوعي اإلسالمي ،الكويت ،ط  ،اإلصدار . 9
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 - 4تفسري البحر احمليط  ،املؤلف :حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي،
دار الكتب العلمية  -بريوت -

هق ،الطبعة  :األول ،حتقيق :الشيم عادل

أمحد عبد املوجود  -الشيم علي حممد معوض.
 التقرير والتحبري ،وهو شرح للتحرير يف أصول الفقه للكمال بن اهلمام .تأليف:ابن أمري احلاج :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية 4 ،هق.
 التقرير والتحرير يف علم األصول  ،اسم املؤلف :ابن أمري احلاج ، .دار النشر :دار الفكر  -بريوت -

هق  99 -م.

 التلقني يف الفقه املالكي ،املؤلف :عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي ،دارالنشر :املكتبة التجارية -مكة-

 ،الطبعة  :األوىل ،حتقيق  :حممد الغاي.

 التمهيد يف أصول الفقه ،تأليف :أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاي ،حتقيق:الدكتور مفيد حممد أبوعمشة ،مؤسسة الريان ،بريوت ،الطبعة الثانية،

هق.

 التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،املؤلف:عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي،مؤسسة الرسالة -بريوت ، 44-الطبعة :األوىل ،حتقيق :د.حممد حسن هيتو.
 التمهيد ملا يف املوطأ من املعاي واألسانيد ،تأليف :يوسف بن عبد اهلل بن عبدالرب النمري ،حتقيق :مصطفى العلوي وحممد البكري ،الناشر :وزارة األوقاف
باململكة املغربية ،سنة  0هق.
 تيسري التحرير يف أصول الفقه ،وهو شرح للتحرير يف أصول الفقه للكمال بناهلمام ،املتوىف سنة

0هق .تأليف :حممد أمني ،املعروف بأمري بادشاه احلسيين

احلنفي ،املتوىف سنة

9هق .الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت.

 - 0جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد بن خالد
الطربي أبو جعفر ،دار الفكر  -بريوت  4 -هق.
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 - 9جامع الصحيح سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي
السلمي ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ،-حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون.
 - 4جامع بيان العلم وفضله ،تأليف :أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري  ،حتقيق:
عبد الرمحن عثمان ،الناشر :املكتبة السلفية ،املدينة ،الطبعة الثانية 00 ،هق.
 اجلامع ألحكام القرآن ،اسم املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاريالقرطيب  ،دار الشعب – القاهرة.
 احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،املؤلف :علي بن حممد بن حبيباملاوردي الشافعي ،دار الكتب العلمية-بريوت -لبنان9 -

ه ،الطبعة :

األوىل ،حتقيق :الشيم علي حممد معوض -الشيم عادل أمحد عبد املوجود.
 دراسات حول اإلمجاع والقياس ،تأليف :الدكتور شعبان حممد إمساعيل ،الناشر:مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية،

هق.

 الذخرية ،تأليف :شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس القرايف املتوىف سنة 0هق .حتقيق الدكتور حممد حجي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة األوىل  99م .
 الرخص الشرعية وإثباهتا بالقياس ،تأليف :د .عبدالكرمي بن علي النملة ،الناشر:مكتبة الرشد بالرياض ،الطبعة األوىل4 ،

هق.

 الرخص الشرعية ،حقيقتها وضوابط العمل هبا ،للباحث :عبد السالم عبد الفتاحعبد العظيم ،جملة اجلمعية الفقهية السعودية ،العدد

 ،سنة

هق.

 الرسالة ،املؤلف :حممد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ،دار الكتب العلمية -بريوت 0 -

 ،-الطبعة  :األوىل ،حتقيق  :أمحد حممد شاكر.

 - 0روضة الناظر وجنة املناظر ،تأليف :موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة
املقدسي ،حتقيق:د.عبد الكرمي النملة ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط ،

هق.
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 - 9سنن أيب داود  ،املؤلف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاي األزدي ،
دار النشر  :دار الفكر –بريوت ،-حتقيق  :حممد حميي الدين عبد احلميد.
 - 4شرح الكوكب املنري ،تأليف :حممد بن أمحد الفتوحي ،املعروف بابن النجار،
هق.

حتقيق :د.حممد الزحيلي ،د.نزيه محاد ،مكتبة العبيكان ،الرياض0 ،

 شرح اللمع ،تأليف :أيب إسحاا إبراهيم بن علي الشريازي ،حتقيق :عبد اجمليدتركي ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل 40 ،هق.
 شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول ،تأليف :شهاب الدين أمحد بن إدريسالقرايف .حتقيق :طه عبد الرلوف ،دار الفكر ،بريوت ،ط 4 ،

هق.

 شرح خمتصر الروضة ،تأليف :جنم الدين أيب الربيع سليمان بن عبد القوي الطويفاحلنبلي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة األوىل4 ،

هق.

 صحيح اإلمام مسلم ،اسم املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشرييالنيسابوري ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ،-حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي.
 صحيح البخاري ،املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ،دارابن كثري  -بريوت  ، 4 -الطبعة :الثالثة ،حتقيق :د .مصطفى البغا.
 طبقات الفقهاء ،تأليف :أيب إسحاا إبراهيم بن علي الشريازي ،حتقيق :الدكتورإحسان عباس ،الناشر :دار الرائد العريب ،بريوت الطبعة الثانية ،سنة  4هق.
 العدة يف أصول الفقه ،تأليف :القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني البغدادي.حتقيق :د .أمحد بن علي سري املباركي ،الطبعة األوىل 44 ،هق.
 - 0فتح الباري شرح صحيح البخاري ،اسم املؤلف :أمحد بن علي بن حجر
العسقالي  ،دار النشر :دار املعرفة-بريوت -حتقيق :حمب الدين اخلطيب.
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 - 9الفصول يف األصول ،املؤلف :أمحد بن علي اجلصاص ،وزارة األوقاف والشسون
اإلسالمية  -الكويت  ، 4 -الطبعة :األوىل ،حتقيق :د .عجيل النشمي.
 - 4الفواكه الدواي على رسالة ابن أيب زيد القريواي  ،اسم املؤلف :أمحد بن غنيم
بن سامل النفراوي املالكي  ،دار النشر  :دار الفكر  -بريوت -

هق.

 الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،اسم املؤلف :عبد اهلل بن قدامة املقدسيأبو حممد  ،دار النشر  :املكتب االسالمي – بريوت.-
 الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،اسم املؤلف :عبد اهلل بن قدامةاملقدسي أبو حممد  ،دار النشر  :املكتب االسالمي – بريوت،
 كشاف القناع عن منت اإلقناع  ،اسم املؤلف :منصور بن يونس بن إدريسالبهويت ،النشر :دار الفكر -بريوت ، 4 -حتقيق :هالل مصيلحي هالل.
 الكليات والفروا اللغوية ،اسم املؤلف :أبو البقاء أيوب بن موسى الكفومي ،دارالنشر :مؤسسة الرسالة-بريوت9-

هق،حتقيق :عدنان درويش -حممد املصري

 ما اختلف يف إجراء القياس فيه عند األصوليني ،تأليف :حممود حممد املباركي،رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة.
 املبسوط ،اسم املؤلف :مشس الدين السرخسي ،دار النشر :دار املعرفة– بريوت. اجملموع  ،اسم املؤلف :النووي  ،دار النشر  :دار الفكر  -بريوت  99 -م. - 0جمموع فتاوى شيم اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية احلراي ،مجع :عبد الرمحن
ابن قاسم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف  ،املدينة،

هق.

 - 9احملصول يف علم األصول ،املؤلف :حممد بن عمر الرازي ،جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية  -الرياض 44 -

 ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :طه العلواي.

 - 4املدونة الكربى  ،اسم املؤلف :اإلمام مالك بن أنس ،دار النشر  :دار صادر –
بريوت.
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 املستصفى يف علم األصول ،املؤلف :حممد بن حممد الغزايل أبو حامد ،دارالكتب العلمية  -بريوت -

 ،الطبعة :األوىل ،حتقيق :حممد عبد الشايف.

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل  ،اسم املؤلف :أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباي،دار النشر  :مؤسسة قرطبة – مصر.
 املسودة يف أصول الفقه ،املؤلف :عبد السالم  +عبد احلليم  +أمحد بن عبداحلليم آل تيمية ،الناشر :املدي  -القاهرة ،حتقيق :حممد حمىي الدين عبد احلميد.
 املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباي  ،اسم املؤلف :عبد اهلل بن أمحد بنقدامة املقدسي  ،دار النشر  :دار الفكر  -بريوت  ، 4 -الطبعة  :األوىل.
 املفردات يف غريب القرآن ،تأليف :احلسني بن حممد املعروف بالراغباألصفهاي ،حتقيق:صفوان الداوودي ،الناشر:دار القلم ،دمشق ،ط 0 ،

هق

 املقدمة يف األصول ،تأليف :أيب احلسن علي بن عمر بن القصار  ،حتقيق :حممدبن احلسني السليمان ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  ،الطبعة األوىل 99 ،م.
 املنثور يف القواعد ،املؤلف :حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ،دار النشر:وزارة األوقاف والشسون اإلسالمية  -الكويت 4 -

 ،الطبعة  :الثانية ،

حتقيق  :د .تيسري فائق أمحد حممود.
 - 0املوافقات يف أصول الفقه  ،اسم املؤلف :إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي
املالكي  ،دار النشر  :دار املعرفة  -بريوت  ،حتقيق  :عبد اهلل دراز.
 - 9املوسوعة الفقهية الكويتية ،اسم املؤلف :وزارة األوقاف والشسون اإلسالمية لدولة
الكويت ،الناشر :دار السالسل – الكويت.
 - 4ميزان األصول يف نتائج العقول ،تأليف :عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي

احلنفي ،حتقيق :د .حممد زكي عبد الرب ،دار الرتاث ،القاهرة ،ط  0 ،هق.
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 هناية السول يف شرح منهاج األصول ،تأليف :مجال الدين أيب حممد عبد الرحيمبن احلسن اإلسنوي ،الناشر :عامل الكتب ،بريوت.
 اهلداية شرح بداية املبتدي ،املؤلف :أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليلالرشداي املرغياي  ،دار النشر  :املكتبة اإلسالمية  -القاهرة .-
 الوصف املناسب لشرع احلكم ،تأليف :الدكتور أمحد حممود عبد الوهابالشنقيطي ،الناشر :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة،

هق.

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تأليف :أيب العباس مشس الدين أمحد بن حممدبن إبراهيم بن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،نشر :دار صادر ،بريوت.

بنية َّ
الزمان

الجن ِ
شعر ديك ِ
في ِ
الحمصي

األستاذ الدكتور
نور الدين زين العابدين متولي أحمد
مدرس النقد األدبي والبالغة بقسم المغة العربية وآدابها
كمية اآلداب  -جامعة اإلسكندرية
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ملخص البحث
غني عن البياف أف الزماف يُعد عنصرا مهما من عناصر تشكيل القصيدة العربية قديمها وحديثها؛ إذ
كاف ومازاؿ لو دور فاعل في بياف فلسفة الشاعر وتوجهاتو الفنية إزاء األحداث المحيطة .ولما كاف ذلك
العنصر بارزا في شعر ديك الجن بمفرداتو المباشرة وغير المباشرة  ,الجزئية منها والكلية -بعيدا عن لي ُعنق

النص واستنطاقو -عبر تتبع قصائد الديواف وتقصيها ,فقد آثر الباحث أف يكوف لتلك التقنية وبنيتها دراسة
تستجلي تلك األبعاد الخفية وراء توظيف الشاعر لها في طيات ديوانو ,وليثبت أف موقف الشاعر من زمانو ال
يخرج عن كونو موقفا من القدر ومن مآؿ اإلنساف وغايتو  ,فكاف زمانو زمانا نفسيا انعكس على أغراضو
الشعرية وموضوعات شعره (وخاصة الرثاء) من ناحيو وعلى صوره من ناحية أخرى .وعطفا على ما سبق فيمكننا
الذىاب بالقوؿ إف الشاعر تمرد على زمانو وناصبو العداء بُغية التخلص من خوفو الدائم من الموت وتوتره
المستمر .ومن ىذا المنطلق كاف المنهج المتبع في الدراسة ىو المنهج التحليلي المتقصي تلك اللبنات الجزئية
في ىيكل األغراض  ,عالوة على بياف تلك العالقة القائمة بين الزماف والصور المجازية  .وبناء على ذلك
وقعت الدراسة في مبحثين ىما ,األوؿ :عالقة الزماف باألغراض الشعرية ,والثاني  :عالقة الزماف بالصورة,
يسبقهما مقدمة تتضمن منهج الدراسة وىيكلها  ,ويتبعهما خاتمة تتضمن نتيجة البحث وتوصياتو.
Abstract:
Unquestionably time is a vital element in the creation of the classic
and contemporary Arabic poem; it critically reveals the philosophy
as well as the figurativeness of the poet's work as witness to the
surrounding affairs. Hence, Dik El Jin's poetry is the apt material to
spot such element clearly. The researcher dedicates his efforts to
analyze the poet's work to examine the element of time within a
number of poems where the poet uses time as an indicator directly
and indirectly. The age where the poet lived is reflected throughout
his work especially his elegies. Therefore, it can be seen that the
poet challenged his time in an attempt to defeat his endless fear of
The researcher uses the stylistic analytical method that

death.

depends on analyzing the dimensions of the poet’s experience in
expressing time through his choice of figures of speech. As a result,
the research is based on two parts. The first part is on the
relationship between time and poetic purposes. The second is on
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the relationship between time and the poetic image used by the
poet. The research is presented in a wrap of a detailed introduction,
a fruitful conclusion and a further research recommendation
within.
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مقدمة:
قديما وحديثًا ؛ إذ يشكل ذلك
ما من شك أف للزماف أثرا ال تخطئو عين في بناء القصيدة العربية ً
العنصر بنية داللية تسهم في إضاءة بعض جوانب النص الشعري  .ناىيك بأنو يقولب تلك الفترة التي يتشكل
فيها حدث ما في لحظة معينة لها بداية ونهاية أو قد يمتد ذلك الزماف إذا ما طالتو يد العوامل النفسية وآثارىا.
وغني عن البياف أنو يسبر فضاء النص الشعري ويشكل جزءا من عناصر الموقف الرؤيوي للشاعر بناء
ّّ
َّ
على مؤثرات البيئة المحيطة ودوافعها وأحداثها ,وإذا ما طغى الزماف وغلف العمل األدبي بهالة من التركيز
توتر يحيط بو وال
والدقة فإف الشاعر يروـ من وراء ذلك تفريغا نفسيا يسقطو على إنتاجو ويتمخض عن ذلك ٌ
يقوى على التخلص منو وال االنفكاؾ من ربقتو .
أثر جلي في شعر
وبناء على ذلك فقد وجد الباحث غايتو البحثية في تلك البنية الزمانية التي كاف لها ٌ
ديك الجن الِحمصي  ,وفي ىذا الصدد يمكننا الذىاب بالقوؿ إف زمانو طغى على مكانو ؛ إذ كاف األوؿ بمثابة
عدوه اللدود وخصمو العنيد فانعكس ذلك على معجمو اللغوي وحقلو الداللي المكتظ بعناصر الزماف
المختلفة.
ومن جميل المنطلق أف ندلل على قيمة الزماف بأف اهلل تعالى -جل شأنو -قد ربط حياتنا وأقدارنا
بالزماف؛ وذلك بأننا نولد في موعد ونموت في موعد ,وكل شيء عنده بمقدار  ,حتى إنو -سبحانو وتعالى-
لما خلق السموات واألرض جعل وسيلة القياس لبياف إعجاز عملية الخلق كونها في ستة أياـ؛ أي زماف محدد.
وفي ذلك يقوؿ د عبد الرحمن بدوي " ولوال الزماف إذف لما كاف ثمت تحق ٌق للوجود"ٔكذلك عندما تحدث -

عز وجل -عن الغيبيات الخمس في القرآف الكريم في خواتيم سورة لقماف  ,فقد اقتتحها تعالى بقولو" إف اهلل

عنده علم الساعة  ٕ"...وفي قوؿ رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم – في الحديث القدسي" يؤذيني ابن آدـ
الليل والنهار"ٖ صدؽ جل شأنو.
يسب الدىر وأنا الدىر أقلب َ
ومن المنطلقات السابقة تبين لنا أف دراسة العامل الزمني ليست بدعا من األمر ولكنها مطلب حيوي
وجوىري ال يمكن الغض منها في تشكيل وعي الشاعر بناءً على ما تتمخض عنو تجربتو الشعرية والشعورية ,وما
تكتظ بو قناعاتو النفسية تجاه تجربة ما.

ولما كانت الدراسات الحديثة لها النصيب األكبر في تدوير المصطلحات القديمة وبعثها من جديد
في أثواب مزركشة وتطبيقها على األعماؿ األدبية الحديثة ,فقد وجد الباحث أنو مدفوع للبحث في القديم بروح
الجديد ,قانعا بأف دراسة الماضي جزء ال يتجزأ من دراسة الحاضرٗ ,فكالىما يكمل اآلخر.
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وبناء على ما تقدـ ذكره فإف الدراسة تقع في مبحثين يسبقهما مقدمة ومنهج الدراسة ,ويتبعهما نتيجة وتوصيات
وثبت بالمصادر والمراجع  ,والمبحثاف ىما ,المبحث األوؿ :الزماف وعالقتو باألغراض الشعرية  ,والمبحث
الثاني :الزماف وعالقتو بالصورة.
أما عن منهج الدراسة وىيكلها فلسوؼ ترتكز الدراسة في ىذا البحث على بنية الزماف في شعر
ديك الجن ِ
الحمصي .ولعل الدافع وراء تفضيل الباحث لفظة (بنية) ىو ما تنطوي عليو اللفظة من تماسك على
المستويين األفقي (عبر األلفاظ الجزئية الدالة على الزماف وصوال إلى الزماف الكلي في مجموعو المنتظم)
والرأسي ( عبر األلفاظ المتجاورة في النص لتشكيل موقف الشاعر مرورا بتجربتو وأثرىا في نفسو) وبتكامل
المستويين تتجلى لنا قيمة تلك البنية في تنظيم الوحدات٘ عبر السياؽ.
أما عن الزماف ٙالذي ننشده في ىذه الدراسة فإنو ال يخرج عن المعنى الذي بينو أبو ىالؿ العسكري
ٚ
الزم ِ
بأنو " يقع على كل جم ٍع من ْاأل ِ
ِ
اف ِمن
َوقات كلها " وفي لساف العرب" الد ْ
َّىر ع ْند َ
الع َرب يَػ َق ُع على َوقت َّ َ
وعلى ُمدة الدُّنيا ُكلّها" ٛوبناء على ذلك االختالؼ بين الزماف والدىر فإنو "إذا كانت الكلمات تغير
األَزمنة َ
معناىا من خطاب آلخر "ٜكما يقوؿ دياف مكدونيل فإف الكلمات التي تتصل بالزماف تظل معبرة عن قالب
ينطوي على حدث لو بداية ونهاية بناء على عنصري (الحضور واالستحضار)
االنحرافات اللغوية

ٔٔ

ٓٔ

من دوف الحط من قيمة

التي يعمد إليها الشاعر أحيانا في كتاباتو ناىيك بذلك البعد الذي يرومو الشاعر من وراء

توظيف اللفظة إذ "إف الزمن في الشعر إحساس وشعور أكثر منو ساعات تُ ُّ
عد وتُحسب"ٕٔ فالبعد المراد ىنا ىو

البعد النفسي.

ومن ثم فقد آثر الباحث أف ينتقي من الشعراء القدامى من يستحق السبر والغوص في طيات شعره
لصيد ثمين الدرر األدبية والنقدية التي قد تدعم الدراسات الحديثة وباحثيها.
وعن أسباب اختيار الباحث لديك الجن ِ
الحمصي ,فهناؾ أسباب عدة يمكن إيجازىا فيما يلي :
أوال  :إنو شاعر قد ُى ِ
ض َم حقو الفني وقل الحديث عنو وعن أدبو ,يقوؿ د أحمد مطلوب " وال نعرؼ سببا لهذا
اإلىماؿ الذي كاد يلف ىذا الرجل بخيوط النسياف"ٖٔ فهو لم ينل من الدراسة ما يكافيء مكانتو وقيمتو الفنية
واألدبية خالؿ الفترة العباسية التي عاصر فيها كبار الشعراء كأبي نواس (تٜٔٛىػ) وأبي

تماـ(ٖٕٔىػ)والبحتري(ت ٕٗٛىػ)خاصة إذا علمنا أف لو يدا طولى وأثرا أبيض في حياة أبي تماـ؛ إذ
يعد(األخير تلميذه)ٗٔالذي تلمذ على يديو في بواكير حياتو الفنية.

ثانيا :لم تُدرس بنية الزماف بظاللها النفسية والفلسفية عند الشاعر في أية دراسات سابقة.
ثالثا :بروز تقنية الزماف وعالقتها باألغراض في شعر ديك الجن ,وذلك عبر األلفاظ الدالة على الوقت الجزئي:

كالساعة والمساء -الليل – النهار – اليوـ وغيرىا  ,وكذلك األلفاظ التي تخلف وراءىا دالالت
الوقت:كالظلماء والفجر والضحى والغروب وارتباطها باألغراض والموضوعات  .كذلك مالحظة تلك
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اإلطالالت المجازية وعالقتها بالزماف ,مما غلف تجربة الشاعر بأثر نفسي َّ
شكل وجدانو وجعلو ينعكس على
اختياراتو للصور واختياراتو اللغوية٘ٔ التي شكلت تلك البنية الزمانية عنده.

وبناء على ما سبق فقد اطمأف الباحث لتطبيق ىيكل المنهج البحثي السابق ذكره على تلك الظاىرة
المسيطرة والمطلة بعنقها في شعر ديك الجن لعلها تكوف مفيدة لسبر أغوار النص القديم واستجالء مكونات
فضاء النص األدبي بُغية البحث عن كينونة الشاعر وىويتو وفق تلك المكونات والمحددات السياقية.
والسؤاؿ الذي يؤطر النقاش لهذه الدراسة أو تتجلى فيو إشكالية البحث ىو :ما خصوصية الزماف في
شعر ديك الجن ؟ وما الباعث الذي أثار فيو ذلك التشظي االنفعالي ضد زمانو وجعلو متمردا عليو بكل مفرداتو
وأحداثو؟
ولعل اإلجابة عن األسئلة السابقة ترتكز على أف الشاعر قد انشغل بقضية اإلرادة الغائبة والتنقيب
المستمر عن عالقة الموت بالزماف ,وما يحيط بذلك من مؤثرات انحرفت بو عما كاف يطيب لو ويرجوه فغلب
عليو التوتر والخوؼ الدائم وقد انعكس ذلك على لغتو وصوره.
أما عن منهج الدراسة المتبع فإنو يكمن في المنهج التحليلي الباحث عن تلك الجزئيات التي شكلت
الصورة الزمانية في حقلو األدبي عبر األغراض والموضوعات من ناحية والصور من ناحية أخرى وصوال إلى
استجالء موقفو من القدر والموت .
وقبل الخوض في الجانب التطبيقي فإنو ينبغي التعريف بديك الجن(ٕٖٔٙ/ٕٖ٘ -ٔٙىػػ) وىو"عبد
ٔٙ

السالـ بن رغباف بن عبد السالـ( )...أنعم اهلل عليو باإلسالـ()...وكاف شديد التشعب والعصبية على العرب"
وكاف مسقط رأسو ِحمص "ولم يفارؽ الشاـ وال رحل إلى العراؽ وال إلى غيره منتجعاً بشعره()...ولو ٍ
مراث في
الحسين ,رضي اهلل عنو .وكاف ماجناً خليعاً"

ٔٚ

اشتهر الشاعر بلقب ديك الجن ألف عينيو كانتا خضراوين كما

كثير من الروايات أو ألنو كاف كثير التنتقل كدويبة خضراء العينين بين البساتين .وكاف قد تزوج جاريتو
تشير ٌ
النصرانية (ورد) بعد إسالمها  ,وفي نهاية المطاؼ قتلها بعد أف نما إلى علمو أنها خانتو مع غالمو بكر بوشاية

من ابن عم لو يُكنى أبا الطيب بسبب ىجائو إياه .ثم ندـ على قتلو وردا وبكرا ,وقد طغى رثاؤه زوجتو جل
شعره ,وتوفي في زمن المتوكل.
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المبحث األوؿ  :الزماف وعالقتو باألغراض الشعرية .
جلي في بياف أثر الزماف في شعر ديك الجن ,فعندما نقيم
غني عن البياف أف األغراض الشعرية كاف لها دور ّّ
ّّ
عالقة موضوعية بين الزماف ومفرداتو من ناحية وبين الموضوعات واألغراض الشعرية من ناحية أخرى نجد أنو ال
محالة من دورانهما في نفس الفلك الفني والنفسي في آف .ومن تلك األغراض المدح والرثاء والهجاء والفخر.
فقد تبين للباحث عبر التدقيق في الديواف أف الشخصيات التي كاف يمدحها الشاعر أو أو يهجوىا أو حتى
تخل من أثر الزماف الذي وقف منو الشاعر موقفا حادا فأراد أف يقتص منو جراء نوائبو  ,وليس أمامو
يرثيها لم ُ
من أدوات الِقصاص سوى فنو الشعري  .وىنا يمكن الذىاب بالقوؿ إلى إف ديك الجن كاف يسير في درب
الشاعر القديم الذي كاف يخاطب المجهوؿ؛ وألف فكرة الدىر ,كما يقوؿ دكتور عبد اهلل التطاوي ,كانت ملحة
على الشاعر الجاىلي بسبب أحادية المصدر بين الشعراء ,وىو الطبيعة  ,ورغم تعددية المصادر فيما تاله من
عصور وخاصة العصر العباسي ظلت الفكرة مسيطرة على فكر الشاعر .وانطالقا من تلك الرؤية فقد أغدؽ
علينا ديك الجن بتلك الصور المختلفة للدىر"وإف تكررت مسمياتها بين زمن ٍ
ولياؿ وأياـ ,وغير ذلك ,إال أف
جوىرىا ظل ثابتا,كما ظل تكرار الحوار حولها داال على تشابو اإليقاع النفسي العاـ إزاء المجهوؿ الذي
تحملو ألغاز الدىر المتعددة  ,فكاف تقلب إيقاع الدىر بمثابة الضربة القاصمة لإلنساف"

ٔٛ

إف الزماف الذي يخاطبو الشاعر لهو زماف نفسي " يهتم اىتماما مباشرا بالحقيقة النهائية()...والغوص
وراء الظاىر للكشف عن الباطن الحقيقي الكامن داخل النفس البشرية" .ٜٔفالشاعر يبحث عبر زمانو عن
حقيقة الوجود عامة ووجوده الذاتي خاصة  ,ذلك الوجود الذي شغل الشعراء قديما وحديثا وإف كاف لكل منهم
منظور ورؤية مبعثها البحث عن الذات .وكما يقوؿ بييرجيرو إف " الثقافات القديمة أو ما قبل المنطقية ترى في
العالم المرئي رساالت من الغيب ,ومن اإللو ومن الجدود .وإف الجزء األكبر من معارفهم وسلوكهم يقوـ على
تأويل ىذه العالمات"ٕٓ أو الرسائل بغية الوصوؿ إلى االطمئناف المفقود.
ولعلنا نجد في المدح غايتنا ,وما يؤكد ذلك المنحى عند الشاعر موقفو من الزماف المطلق(الدىر) ما
نجده في مدحو آؿ البيت :
نفسي وأمي وأسػ ػػرتي وأبي

نفسي فداءٌ لكم ومن ل ُك ُم

أف قد بَعدتُم والدىر ذو نُ ِ
وب
ُ

ال تَبعدوا يا بني النبي على

ٕٔ

ورغم أف البيتين السابقين يعجاف بألفاظ الفداء والتضحية ومدح آؿ البيت فإف الشاعر قد أقحم
إخبارا صريحا ال يقبل الشك أو
الدىر لغاية في نفسو أرادىا ,فقد أخبر عنو بأنو ذو االبتالءات والمصائب
ً
التأويل  ,وذيّل بو نهاية السطر الثاني من باب الحكمة والحقيقة.
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ومن شواىده المدحية التي تسلل إليها الزماف من وراء حجاب بعناصره وأحداثو التي قد تصيب النفس
باألذى ما لم يُ ِرد اهلل -عزو جل -غير ذلك ,فنجده يمدح اإلماـ عليا بن أبي طالب في تلك الواقعة عشية ليلة

ىجرة الرسوؿ– صلى اهلل عليو وسلم -إلى المدينة ,فيقوؿ(من المتقارب):
قريش لو
عشيَّة جاءت
ٌ

المرسل
وقد ىاجر المصطفى
ُ

وطافوا على فُرشو ينظروف

قتل
من يتق ّدـ إذ يُ ُ
فأقبل كلّّ لو ْيع ُذ ُؿ
َ

الوصي
الصبح قاـ
فلما بدا
ُّ
ُ

ٕٕ

زمانين جزئيين في ىذا المقاـ  :األوؿ ىو وقت العشية الذي كاد يُقتل فيو اإلماـ
فالشاعر استحضر ْ
علي -رضي اهلل عنو -من جراء نومتو مكاف رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ,إذ ربط الشاعر وقت العشية
ّّ
بالقتل ,أما الزماف اآلخر فهو وقت الصباح الذي تبددت فيو الظلمة وزاؿ الخطر ,لكنو لم يفلت من لوـ قومو

المرسل) المسبوقة بواو الحاؿ
وعتابهم إياه على ما فعلو في تلك الليلة .وفي جملة (وقد ىاجر المصطفى
ُ
ٖٕ
وتم قبل
داللة على حدوث الهجرة "في ما قبل الزمن الماضي" أي أف ذىاب الرسوؿ كاف قد وقع زمنيا َّ

قتل) جعلها جملة زمنية عبرت عن (معنى الحاؿ في الزمن
مجيء رجاؿ قريش .كذلك توظيف إذ في قولو (إذ يُ ُ

ٕٗ
ػ(علي بن أبي طالب)من
الماضي) وذلك لفيو من الداللة على إشارة الشاعر من بعيد إلى تربص المحيطين ب ٍّ
أجل قتلو .خاصة إذا ما وضعنا في االعتبار أنو كرـ اهلل وجهو مات مقتوال .ومن ثم فالزماف لو داللة وقيمة في

التوظيف عند ديك الجن رغم مدحية الموقف والسياؽ.
تخل األبيات
وفي مقاـ مدحي آخر نلحظ أنو كاف يمدح غالما يدعى بكر بن ىلمود ,ورغم ذلك لم ُ

من إسقاطات على الزماف وفعلو ,فيقوؿ فيو( من الطويل):

إذا ما تجلَّى من محاسنِك الفجػػر

البدر فليغرب فأنت لنا بدر
دع َ

ِ
خمر
حر وري ُق َ
فطرفُك لي س ٌ
ك لي ُ

ِ
حر الذين بب ٍ
ػابل
َّ
وإما انقضى س ُ

ٕ٘

ويقوؿ فيو كذلك (من السريع):
ىي الليالي

ل ػ ػهػػا

ِ
إيناس
ووح ػ ػ ػػشةٌ من بعد

دولةٌ

إذ قيل حطتو على ال ػ ِ
ػراس

ت بالفتى
وعلَ ْ
ب ْيػنَا أنافت َ

ٕٙ

يتبين لنا أف الشاعر مازاؿ يسيطر عليو عمل الزماف وفعلو فهو ال ينساه وال يغيب عن خاطره حتى في
بدر) ال يتبادر إلى الذىن في تلك
موقف مدحو الغالـ فعندما يبدأ شطره بقولو ( :دع البدر فليغرب فأنت لنا ُ
الحالة أنو سوؼ يحكي عن عدوه اللدود؛ إذ إنو وظف ألفاظ (الفجر  -الليالي )فإذا كاف الفجر يأتي
بالمحاسن فإف الليالي ىي بؤرة الوحشة واالنعزاؿ والهم وجوىر ال ُفرقة بعد اإليناس ,فالشاعر يحيل إلى مكرىا
- 45 -

وتقلبها وعدـ االطمئناف إليها مهما توددت وتقربت من اإلنساف ,كما أنو بدأ بياف أثرىا في البيت األوؿ بتلك
الجملة االسمية الموجبة (ىي الليالي) الموغلة في التعمق والمعرفة بأسرارىا ,ورغم أف المعنى في البيت األوؿ
يشير إلى التريتب بأف اإليناس يحدث أوال ثم تأتي من بعده الوحشة فإف الشاعر قدَّـ لفظة (وحشة) لما لها من
أثر نفسي في قلب لشاعر وعقلو .
ويؤكد الشاعر من جديد على موقفو السابق ذاتو عندما استأذف أحمد بن علي الهاشمي أف يعود إلى

أصلت لموقفو المتمرد على زمانو إف لم يكن
ِحمص لما علم بواقعة زوجتو ,فكانت تلك بداية القصة التي َّ
متمردا على قَ َد ِره  ,فيقوؿ ( من الخفيف) :
ً

ٍ
بحادث أحداثُو
كم رمتػػني

ريب الزماف طاؿ انتكائُو
إف َ

ٕٚ

فهو يرىب ذلك الزماف الغادر ويخشى تقلباتو ويفزع من مصيره المجهوؿ الذي ينتظره في كل حين.
وقد كاف توظيفو لفظة (كم) لها من الداللة على التعدد والكثرة والتنوع ,وبتحليل الوحدات المكونة
للسطرالسابق وبياف العالقة بينها نتبين أف ألفاظ (ريب – انتكاث – حادث – أحداث ) كلها تعود وتشير
بشكل مباشر إلى الزماف وأثره السلبي في الشاعر .وبناء عليو "فإف معنى أي تعبير ما ىو إال مجموع عالقات
المعنى القائمة بينو وبين التعابير األخرى"

ٕٛ

وىذا يصب في المعين نفسو الذي أقصده بأف اجتماع دالالت

الزماف الصغرى والكبرى دفعت الشاعر للتخلي عن صبره وصمتو ,ومن ثم لم تكن حادثة زوجتو ىي حادثتو
األولى بل كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وأراد سحبها على كل رفض .
لقد ارتبط أثر الزماف في نفس ديك الجن بتلك الواقعة التي طبقت اآلفاؽ عن قتلو زوجتو وغالمو
حتى إف ابن رشيق فضلو على أبي تماـ في ذلك الغرض قائالً" وأبو تماـ من المعدودين في إجادة الرثاء ,ومثلو
عبد السالـ بن رغباف ديك الجن ,وىو أشهر في ىذا من حبيب ,ولو فيو طريق انفرد بها"

ٕٜ

وعطفا على ما سبق يمكننا أف ندلل على أف الحادثة السابقة كانت بمثابة مفترؽ طرؽ في عالقة
الشاعر بالزماف وكشفو حقيقتو وزيفو  .لقد بعثت تلك الحادثة في نفس الشاعر كل األسئلة المتعلقة بالمستقبل
 ,فإف كانت ورد حبيتو وزوجتو قد قتلها بيديو ,فكيف يأمن على نفسو من المجهوالت الغائبة التي تترقبو ؟!
وكما يقوؿ د جابر عصفور "لكن المجهوالت الغائبة تظل غائبة فحسب  ,بمعنى أنها موجود وثابتة ,سواء
أدركها ىذا العقل المستفاد أو لم ي دركها .كأف كل عالقة العقل بالمجهوالت الغائبة ىي عالقة من يكشف ال
من يخلق ,ومن يعرض من ال يصوغ ,ومن يشرح الثابت ال من يبني المتغير"

ٖٓ

ومن ثم فالشاعر يصارع عدوا

ثابتا مستقرا قويا ال ينثني وال يضعف ,فأنى لو باالنتصار على المجهوؿ ؟!
ولندلل على ذلك الصراع الموقوت بين الماضي والحاضر وذلك التقلب الناجم عن التسرع في
اتخاذ القرار ,ندلل بما قالو في زوجتو بعد أف اكتشف خيانتها – في باديء األمر -على ىيئة حكاية يسردىا
سردا في مقطوعة شعرية غلب عليها الغضب والمرارة من جراء فعلتها (من مجزوء الخفيف) :
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ِ
خنت س ػػري موات ػ ػػية والمنايا معادية
أيها القلب ال تعد لهوى البي ػ ػػض ثانية
ليس ْبرؽ يكوف أخلب من برؽ غانية
ِ
ِ
أخنك ,فموتي عالنية
خنت سري ولم

ٖٔ

ومن خالؿ الشعر السردي السابق ال يبدو أف الشاعر وحده ىو صاحب المحنة التي يسردىا لنا ألنو
ينتهج نهجا علميا دقيقا قائما على المقايضة االنفعالية ويسحبو على كل صاحب قضية مثلو ,فقد تقايضا ىي
بالخيانة وىو بالقتل ,رغم أف عرضو الغنائي السابق مركز تركيزا مفعما بالمرارة معوال على قيمة الواقعة ,وكما ىو
معلوـ من تقاليد السرد العربية فإنو يتم التركيز على جوىر الخبر والحدث "فإف كاف خبرا يهدؼ إلى اإلحاطة
بسلوؾ مثال ركز على المقطع الذي يُب ِرز ذلك السلوؾ"ٕٖ وىا ىو قد ركز على واقعة الخيانة في مقطعو السابق.

فالشاعر صرح بالجملة الفعلية الموجبة الضالعة في التمكن والتحقق من خيانتها إياه ,وذلك بأف جعل ضمير
الرفع المتحرؾ ِ
(ت) مقترنا بالفعل (خاف) للداللة على انقضاء األمر فقاؿِ :
خنت سري ,ثم أتبعها بالجملة
ِ
أخنك) الموجبة معنى (األمانة) ,فنسب الصدؽ واألمانة إلى نفسو ونزعها عن زوجتو,
الفعلية السالبة لفظًا (ولم
وكانت تلك المراوحة بين اإليجاب ( ثبوت الخيانة على زوجتو ) والسلب ( نفي الخيانة عن نفسو)بمثابة
مسوغات النطق بالحكم النهائي ,فكاف الحكم الذي اطمأف إليو قلبو وقتها ( :موتي عالنية) .
وبناء عليو فإنو يرى وعلى يقين بأف لكل شيء سببًا وخاصة الموت فيقوؿ (من المنسرح)ٖٖ:
ِ
اللعب
يسري إلينا كهيئة

كل نَػ ْف ٍ
سبب
و ُّ
س لحينَها ٌ

ٖٗ

فهو يسخر من الزماف ( بل القدر ) الذي يلعب بتلك األنْػ ُفس  ,فهو يسري إلى الناس كأنهم ُدمى

يتالعب بها ,فجعلو الحاكم اآلمر الناىي صاحب الكلمة األولى واألخيرة في طي صفحات الناس وتجفيف
ُ
منابع ِمداد أعمارىم.
وقد انطوى رثاؤه زوجتو على ٍ
ندـ أيما ندـ كما ندـ على قتلو بكرا فقاؿ فيو (من الخفيف) :
ِ
ِ
الشمس في ُحسػ ػ ػ ػػنو وبد ٍر منير
كضياء
وجهوُ
قل لمن كاف ُ
صرت زيْن ِ
أىل القبور
كنت زيْن األحياء إذ كنت فيهم ثم قد
َ
َ
أنت في الحياة وفي الممات ,وتحت الثرى ويوـ الن ػ ػػشور
بأبي َ
ِ
ِ
سالفات الدى ػ ػ ػػور
كر وذميم في
ُخنتني في
المغيب والخوف نُ ٌ
وحز النحػ ػ ػ ػػور
فشفاني سيفي وأسرع في حز التراقي قطعا َ
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ٖ٘

وبتتبع ألفاظ الزماف في المقطع السابق نجد أنها أطلت علينا في ثالثة ألفاظ :األوؿ في الضياء ,وكما
ىو معلوـ فإف الضياء مرتبط بالشمس داللة على وقت النهار  ,والثاني في النور للبدر المنير المرتبط بوقتية
الليل  ,فكأف تلك الوقتية الجزئية بين النهار والليل مفعمة بوصف ُمزىر غلب عليو اللوف األبيض الداؿ على

النقاء والطهر ,ثم جعل اللفظة الثالثة ( في المغيب) وكأف الشاعر أراد أف يحكي لنا قصة الخيانة التي بدأىا

بضياء الشمس وعالقتها بالقمر لما يعكسانو من وضوح وطمأنينة في النفوس ليل نهار ,ثم جعل واقعة الخيانة ,
فالخيانة ىنا متصلة بوقت المغيب التماسا للستر عند ارتكاب معصية وىو الوقت الذي يختلط فيو النهار بالليل
استل سيفو وحز
فتغيب فيو الحقيقة ويلتبس فيو الحق ويشيع الضالؿ والتضليل ,ثم كاف قراره السريع بأف
َّ
التراقي والنحور ,وتلك الفاء العاطفة الدالة على السرعة ىي التي أوقعتو في فخ الشيطاف وعملو لعدـ التريث
والتيقن من حقيقة ما حدث.
ومن عالقة الزماف بالرثاء كذلك ما قالو في رثاء الحسين بن علي رضي اهلل عنهما(-من البسيط):
ٍ
مظلمة
عشواء
دعوا التخبط في
َ

كب في ػ ػ ػػها
لم يب ُد كو ٌ

الحق أبلج واألعالـ واض ػػحةٌ

قمر
وال ُ

لو آمنت أنفس الشانئين أو نظروا

ٖٙ

تل فيها الحسين ىي العشواء ذاتها التي فارقت فيها الكواكب والنجوـ
فها ىو يرى أف الليلة التي قُ َ
السماء حزنًا على الحسين ,فكأف ذىابو ىو ذىاب كل ٍ
ىاد ,وموتو ضياع للحق ,فكانت تلك الليلة عند ديك
الجن بمثابة معادؿ نفسي لليالي التي يعيشها كافةً .وتتجلى لنا تلك المقابلة السياقية بين البيتين األوؿ والثاني

على مستوى الداللة في ذكر لفظة (عشواء) الذي يعني وقت العشاء والظالـ الدامس ,ثم وصفها بالمظلمة,

ليس ىذا فحسب بل أغلق الفعل (يبدو) على نفسو بأف جزمو ونفى في الوقت ذاتو صفة البياف عنو ( لم يب ُد)

أضف إلى ذلك تغييب كل مظاىر اإلنارة والوضوح من كوكب ومن قمر ,وفي مقابل ذلك بدا لنا الوضوح
والجالء في البيت الثاني في ألفاظ الحق المبين الذي ابتدأ بو السطر الشعري وأعقبو بلفظة (أبلج) الغارقة في
الجالء واإلشعاع ,ثم عطف بتلك األعالـ الواضحة الهادية التي يراىا كل ضاؿ من بعيد ,لكنو اشترط إلبالج
الحق وبيانو أف تؤمن أنفس ىؤالء المبغضين الشانئين ,ثم خفف الشرط وجعلو موغال في السطحية بأنو يكفيهم

النظر فقط فيما حولهم لرؤية الحق  ,ولكن ىيهات لما ينظروف وشتاف ما يفعلوف .وىذا الكالـ ينطبق عليو قوؿ
القاضي الجرجاني بأف "موقعُو في القلب ألطف ,وىو بالطّبع أليق" ٖٚفي حديثو عن مواقع الكالـ وكيف تستأثر
األلفاظ والصور بالقلوب من دوف أف تعرؼ علة لذلك.

ومما قالو في رثاء ولده رغباف وقد استوى عنده الصبر والجزع ,وكأف لساف حالو يقوؿ :ما قيمة الصبر
يحمل زمانو مسئولية كل حزف
بعدما فارقنا من نحبهم وال قوة لنا وال سلطاف على القدر وأىوالو؟ فهو ال يزاؿ ّْ

وحرقة ,فيقوؿ من الكامل:
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بأبي نبذتُك في العر ِاء المقف ِر

ِ
بالتراب األعف ِر
وجهك
وسترت
َ
ُ

للبلى

صبرت أـ لم أصب ِر
عنك
ُ
ورجعت َ
ُ

أثر البلى
لو ُ
كنت ُ
أقدر أف أرى َ

ٖٛ

صو ٍف
بأبي بذلتُك بعد ْ

كت وجهك ضاحيًا لم يُقب ِر
لتر ُ

إف موقف الشاعر من البلى ىو موقفو ذاتو من الزماف  ,فها ىو قد بذؿ ولده أي أنو بذؿ كل غاؿ
ونفيس ,ورغم صوف الشاعر لو؛ فإف ذلك لم يغ ِن عنو شيئا ,ولم تكن اإلحاطة والرعاية واقية من براثن الموت.
وفي البيت األخير تبدو لنا قيمة الجزع فالشاعر لم يدفن ابنو رغبة في تنفيذ ُسنة أو استحضارا لعقيدة ,لكنو
يخشى وجيعة قلبو من أثر رؤية ابنو مقبورا .

ويؤكد الشاعر على قيمة الغيب في تحديد ماىية اإلنساف ووجوده فها ىو يطلق لفظة الغيب وما
يحملو من تغييب للبشر وإبعادىم عن الحقيقة قدر استطاعتو ,فنجده يطرح تلك القضية الوجودية بشيء من
السخرية فيقوؿ (من المنسرح):
ِ
بالغيب يرجموف وما
والناس

خلتهم يرجموف عن كثب

ٍ
ػمن لقاؤىم
وفي غد فاعل ػ ْ

فإنهم يرقبػ ػػوف فارتقب

ٖٜ

والبيتاف يُنبئاف عن رفض لما فرضو الغيب على اإلنساف  ,وقد برىن الشاعر على ذلك بأف نفى عن
اإلنساف تلك القدرة التي طالما تمناىا وىي العلم بالغيب  ,ثم يأتي بالبيت الثاني الذي يحمل بين طياتو
التسويف الم عرفي السلبي بأف جاء بلفظة (غد) نكرة لعدـ التحديد في لفظة عامة جامعة مانعة لكل األوقات
واألزماف ,فكأف العلم بالشيء أو بالغيب في تلك اللحظة ال قيمة لو؛ ألنو غير محدد الوقت  ,ثم اختتم البيت
بشطر بدا عليو الجانب العقائدي من خالؿ تناصو المقلوب مع اآلية األخيرة( )ٜ٘من سورة الدخاف " فارتقب
إنهم مرتقبوف"

ٓٗ

فكانت السورة باسمها (الدخاف) الداؿ على التطاير وعدـ االستقرار والفناء  ,وكذلك موقع

اآلية من السورة في نهايتها  ,عالوة على موقع التناص في خاتمة القصيدة لفيو من الداللة على تمرد الشاعر
على زمانو بكل أوقاتو ومفرداتو وأقداره  ,فهو يريد أف يعلم ,ال فقط أف يعرؼ.
وعن عالقة الزماف بالفخر فإنو لمن الغريب أف نلحظ أنو عندما أراد أف يفتخر بنفسو وبقومو ويضاىي
بكرمو ومكانتو بين القبائل والشعراء  -وىو موقف ينتشي فيو الشاعر بنفسو أيما انتشاء وأنو ال يطلب بشعره
المتقرب إليو ىو الزماف  ,رغم تلك الحالة التي قلما أنشد فيها عن
تكسبا وال تقربا من أحد حتى إف كاف ذلك ُ
الظلوـ ,ولم يغب أو تتغيب عن عقلو لحظة مصائب الدىر وتقلباتو
الدىر
فخره بنفسو فإنو لم يسقط عن وعيو
َ
َ

 ,فبدا لو من جديد يبزغ في األفق عنوة واقتدارا  ,وينغص عليو ساعة نشوتو واعتداده بنفسو ,فيقوؿ (من

البسيط) :
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المكاسب من َى ِمي وال َأربي
وال
ُ

ِ
الحرص من شأني وال طلبي
ما شدةُ

ِ ٔٗ

ُّوب
يطرؽ باألحداث والنػ َ
والدىر ُ
ُ

ػب نابتػ ػػني وحادثةٌ
لكن نوائػ ػ ػ ُ

وباالنتقاؿ إلى عالقة الغزؿ بالزماف فإف األخير لم يسلم من إشارة الشاعر إليو والتعريض بو وبأفعالو
المشينة فيقوؿ (من السريع):
ودمعةٌ في الخد مسفوحةٌ

كأنها من جمػ ػػرةٍ
تحلب
ُ

امتنع الدم ػ ُػع وإسبالُو
ما َ

المطلب
علي لما امتػ ػػن
ُ
ّ
ذنب
فيك فإف
ُ
الدمع ال يُ ُ

أذنبت
إف تكن األياـ قد
ْ

ٕٗ

فالشاعر رغم حديثو المشبوب بالعاطفة واالنفعاؿ الجم بالمحبوبة التي جعلت الدموع تنثاؿ في
لهي المجرى الدائم للدموع التي ال تنقطع حتى حفرت لها واديا-
مجرى خده ,وكأف تعرجات خده وانثناءاتو َ
من كثرة المرور والحفر في طبقات الخد -ال ينضب ماؤه بمرور األحداث .والبيت األوؿ يحمل كناية عن شدة
الحزف واأللم والتأثر .أما البيت الثالث فكاف ىو الشاىد والموضع على موقف الشاعر من األياـ التي أذنبت
وتذنب دائما  ,فيصرح بعشقو وصبابتو بأف دمعو في محبويتو ليس عليو بذنب ,بل اإلثم يقع دائما على ما تفعلو
األياـ .
ورغم ذلك فهناؾ من ال يصدؽ دموعو وال يثق في صدؽ مشاعره  ,حتى َّ
إف ىناؾ من صور دموعو على خديو
بالدـ الكذب على قميص يوسف – عليو السالـ  -فيقوؿ من الخفيف:
ٍ
ت بدم ٍع
ص َر ْ
وقائلة وقد بَ ُ

ِ
سكوب
على الخديْ ِن ُمنحد ٍر

ِ
البكاء؟ وأنت ِخل ٌْو
أتكذب في
ُ

ِ
الذنوب
قديما ما جسرت على
ً

تجوؿ فيو
ك
والذنوب ُ
قميص َ
ُ
ُ

ك ليس بالقلب الكئيب
وقلبُ َ

ِ
يوسف حين جاءوا
قميص
َ
شبيوُ

على لبّاتِو ٍ
بدـ كذوب

ٖٗ

ومما يؤصل لِلَ ْه ِو الشاعر في فترة الشباب تلك الصورة التي جعلت من قميصو مرتعا للذنوب تجوؿ

المخاطب يؤكد على أف الشاعر لو قلب لكن ليس
فيو وتصوؿ كناية عن كثرتها  ,ليس ىذا فحسب بل إف ُ
بذلك القلب الكئيب الذي تذرؼ دموعو فهو في تلك الحاؿ أقرب إلى التباكي من البكاء كما يدعوف.
ويرى الباحث أف الشاعر قد اتخذ من نفسو ِخ ِّال ورفيقا يخاطبو ويجعلو مرآةً يرى من خاللو ما ال يراه
حقيقةً من تهامس غير المصدقين عشقو زوجتو,وىو بذلك يسير في فلك القصيدة الجاىلية من حيث االئتناس

بالخل والصاحب في بث ىمو وشكواه ,لكن الفارؽ ىنا يتجلى فيو كوف من استلو من نفسو -في ىذا المقاـ -
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ٍ
(وقائلة) وليس رجال كما كاف يفعل الشاعر الجاىلي ,ولعل السبب في ذلك يعود إلى تلك الغَْيػ َرة التي
امرأة
وردا وذكره إياىا حيةً وميتةً وكاف لها من الشهرة ما فات بو غيرىا ,وفي الوقت ذاتو يعد
أصابت النساء لحبو ً
ذلك من مظاىر التجديد في شعر ديك الجن من مغايرة اإللف والموروث.

ثم يعود من جديد ليؤكد على توغل األثر النفسي في أعماقة حتى إف كانت تلك الدموع الظاىرة
ليست من مصدرىا الطبيعي (العين) بل من (أعماؽ النَّػ ْفس) المكتوية بجمر أنفاس التأوه,فإف كانوا ال يصدقوف
دموعو الظاىرة فال أحد بمقدوره اإلحساس بحرقتو ومرارة فؤاده من جراء ما مر بو وأصابو ,فيقوؿ من الخفيف:
عيني ولكن
ليس ذا
دمع ْ
الدمع َ
ُ

ىي نفسي تُذيعُها أنفاسي

ٗٗ

فهو يفصح عن بلوغ غايات األلم وأف ىناؾ حزنا آخر موازيا منبعو أنفاسو وليس العين وذلك األخير
أشد أثرا وتأثيرا في النفس لكونو غير مرئي.
والشاىد السابق يؤصل لدى الشاعر ويؤكد ما اقترفتو يد األياـ من ذنوب ال تغتفر ,فإف كانت يد
الزماف قد اقترفت ذنوبا جساما في حقو  ,فإف الدموع التي تجري في خديو ال تكذب ولم تذنب بأف تتساقط
شوقا وحنينا للمحبوبة.
خاتمة المبحث األوؿ :
بعد دراسة األغراض والموضوعات في شعر ديك الجن فقد تبين للباحث أف ديك الجن كثيرا ما
َّد أغراضو ليتخذىا كلها تكأة
ّْ
يضمنها موقفو من الزماف ويقتنص الفرص للتعبير عن ذلك ,فكأنو نظم شعره وعد َ

ومطية يعرج بها لالقتصاص اللفظي والنفسي من الزماف  ,فجعل من النصوص مرآة لذاتو تنطق باسمو حينا

وباسم كل مغبوف في أحايين أخرى  ,فكانت األغراض وسيلة الشاعر لتشظي االنفعاالت المحترقة المكنونة وال
يجد لها من سبيل للخروج والتنفيس سوى نثر كل ما يتعلق بالزماف والدىر ومفرداتهما في طيات العمل الفني.
ِ
والموت
إف موقف الشاعر من الزماف يبدو في الخوؼ المطلق من كل ما ىو مجهوؿ ,فهو يخاؼ من ال َق َدر

ِ
والمستقبل ,وقد اجتمعت ىذه الغيبيات في تضاعيف الموضوعات عبر ذلك التداخل والتماىي بين األغراض,
نفس الشاعر ,فإف كاف الزماف قد حاصر الشاعر بالقضاء والقدر
وبذلك يتكشف لنا األثر الذي أورثو الزما ُف َ
وتقلباتهما  ,فإف الشاعر لم يجد مالذا وال مفرا من محاصرة الزماف والدىر وما يتصل بهما فنيِّا ولفظيًا وذلك -

كما أرى -أضعف اإليماف في عقيدة الشاعر الفنية .
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المبحث الثاني :الزماف وعالقتو بالصورة.
باديء ذي بدء يود الباحث أف يشير إلى أف معنى الزماف قد بزغ بزوغا عبر السياؽ الحاكم الذي فرضو
ووجو من خاللو تشبيهاتو واستعاراتو بغية الوصوؿ إلى غايتو المتجلية في موقفو الرافض
نفسو على جل قصائده َّ
لشاعر ُ
ا ُ

لقرارات الزماف ,وما من شك أف ىذا السياؽ "يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي

في وسعها أف تدؿ عليها ,والسياؽ أيضا ىو الذي يخلص الكلمة من الدالالت الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم
عليها ,وىو الذي يخلق لها قيمة "حضورية".

٘ٗ

وإف كنت أرى ضرورة تعليق تلك القيمة الحضورية بالمؤثرات المحيطة

بالشاعر الباعثة على اإلبداع.
ومن الجدير بالذكر أف الصورة قد ارتكنت في النقد القديم إلى التشبيو واالستعارة ,ونظرا ألف الباحث يعوؿ
على محاولة الكشف عما تكتنفو الصورة عبر عالقتها بالزماف فإنو سيتتبع عناصر ذلك التماىي بين الصورة -بمنظورىا
الحداثي -من ناحية والحالة النفسية للشاعرمن ناحية أخرى من خالؿ تحليل تلك الصور المجازية المباشرة وكذلك
العبا رات المختزنة للصور  ,وفي ذلك يقوؿ د علي البطل " إذا كاف المفهوـ القديم قد قصر الصورة على التشبيو
واالستعارة فإف المفهوـ الجديد يوسع من إطارىا ,فلم تعد الصورة البالغية وحدىا ىي المقصودة بالمصطلح ,بل قد
تخلو الصورة -بالمعنى الحديث -من (المجاز)
صورة دالة على خياؿ خصب"

ٗٚ

ٗٙ

أصال ,فتكوف عبارات حقيقية االستعماؿ ,ومع ذلك فهي تشكل

وذلك الخياؿ نابع من رؤية عميقة مصدرىا ذات الشاعر ,ناىيك بأنها تعكس ذلك

(الوجو اإلبداعي)ٗٛلو واستباقو الحداثي.
إف الزماف في عالقتو بالصور المجازية يتجلى في ذلك األثر النفسي العاـ الناجم عن محاولة الشاعر الكشف
عن مآلو ,وذلك عبر توظيفو األلفاظ التي كاف لها األثر الدامغ من بين الحقوؿ الداللية في المعجم الراقد في
وجدانو,وقد عبر عنها مباشرة من مثل ألفاظ :الدىر والدىور والدنيا وكذلك الذكريات -التي تنم عن زماف مضى -وما
رسم بو الشاعر لوحتو الفنية (القصيدة) من تشبيهات واستعارات وكنايات للتعريض بالدىر ,وما تمخض عن ذلك كلو من
آثار خلفها الزماف في (نفس الشاعر).ٜٗ
ومن شواىد عالقة الزماف بالصورة ما نجده بجالء في مناصبة الشاعر العداء للزماف والدىر,وقد أنشد يعزي
جعفر بن علي الهاشمي(من السريع):
وما لنا من زم ػ ػ ٍن ُموئِ ُل

ػل
نغفل واألياـ ال تغفػ ُ
والدىر ال يسلم من صرفو

ِ
مستوع ُل
أعص ُػم في ال ُقنَّة

والدىر ال يأمن من صرفو

ِ
مستبس ُل
مسربَ ٌل بالسرد

والدىر ال يحجبو مان ػػع

والمنصل
ػامل
ُ
يحجبو الع ُ

يصغي جديداه إلى ِ
حكمو
ُ
كأنو من فرط عػ ٍّػز بػو

ػعل
ويفعل الدىر بما يفػ ػ ُ
ُقبل
أشوس إذا أقبَ َل أو أ ُ
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ٓ٘

ومن الصورة ما نجده في االستعارة الكائنة في البيت األوؿ لألياـ التي ال تصيبها غفلة وال يتحرؾ لها
جفن عن الخالئق والعباد ,فهنا صهر الشاعر األياـ باإلنساف الذي يظل يقظا طواؿ الوقت مترقبا منتظرا ,فإذا
كانت ىناؾ عين يقظة تحرس في سبيل اهلل ال تمسها النار  ,فإف الشاعر يرى أف عدـ غفلة األياـ عن الناس
لفيها من الضراوة والبأس التي ال يحتملها بشر .إذف فحراسة الدىر لإلنساف حراسة سلبية ضارة وليست نافعة ؛
ألنو في الوقت ذاتو ال يجد مفرا من تلك األياـ وشراستها وال يجد ملجأً لالحتماء أو مكانا لالختباء  ,فكاف
البيت األوؿ كناية عن تربص الدىر .ولعل ما نجده بعد ذلك من تكثيف لغوي وداللي للفظة الدىر التي كررىا
الشاعر أربع مرات في خمسة أبيات لفيو من ترجمة فاعلة وفورية من الشاعر للغة الدىر المستغلقة التي ال
يقوى على فهمها عامة البشر .فقدكانت المفردات تشع بالقوة حينا وبالضعف حينا آخر ,فعندما تُنسب
األفعاؿ للدىر يكوف لو الغلبة والقوة حتى إف كاف الفعل التالي للفظة العائدة عليو منفيا بػ (ال)من مثل  :والدىر
(ال يسلم)  -والدىر (ال يحجبو) مان ػػع  -أما الكلمات المنسوبة لإلنساف فكاف لها من االمتهاف والخضوع
ِ
ِ
مستبس ُل)
مستوع ُل) (مسربَ ٌل بالسرد
والخنوع وإف تغلفت بالقوة والبسالة واإلرادة كما في ( :أعص ُػم في ال ُقنَّة
لكن في نهاية المطاؼ أقر الشاعر للدىر بالقوؿ والفعل فكأنو إلو يأمر وينهى وال راد لقضائو فقاؿ( :ويفعل
ػعل) ناىيك بذلك التكرار في الشطرين(والدىر ال يسلم من صرفو) (والدىر ال يأمن من صرفو)
الدىر بما يف ُ
وفائدة التكرار ىنا ليس التأكيد وغيره من دالالت قديمة مستهلكة ,ومرد ذلك كما يقوؿ د عيد بلبع في فائدة
التكرار" إحداث حاؿ من الترقب تقويها أبعاد سياقية لها حضورىا في الدرس البالغي" ٔ٘وذلك الترقب يكمن
الشاعر .وقد قاؿ بييرجيرو في ذلك
في باب التعليق المستمر والتقصي والتنبيو البالغي الذي طالما شغلنا بو
ُ
"تضطلع وظيفة التنبيو بدور مهم في كل أشكاؿ التواصل()...إننا نكرر الكلمات نفسها ,والحركات نفسها,
ونعيد الحكايات نفسها -وفي ىذا إيصاؿ عبثي مملّّ بالنسبة إلى السامع الغريب ,ولكنو تفسيري بالنسبة إلى

المشارؾ ,أو إلى من يهمو األمر – وتصبح ىذه القضية شاقة منذ اللحظة التي تنقطع فيها عن االستمرار"ٕ٘.
ومن ثم فإف تعليق المتلقي بما سيأتي بعد تكرار ألفاظ بعينها وتغيير أخرى من مثل( :يسلم – يأمن) لو من
الداللة القوية على حالة المتابعة واالنسجاـ الذىني والنفسي مع الشاعر  ,فالجمع بين (السلم واألمن) مطلب
إنساني صرؼ ,فاألمن ال يتحقق إال بالسالـ ,ومن ثم فقد آثر الشاعر اإلبقاء على مفردات بعينها خادمة

للسياؽ اللغوي في قصيدتو ,وتغيير أخرى يراىا خادمة للسياؽ الداللي العاـ الذي يرومو.
وقاؿ موضحا نضالو ضد الزماف وأيامو  ,حتى إنو يقيم حوارا مع الزماف (الموت) لعلو يعود عن قراره
جعفر لكنو ال يستجيب فقاؿ (من الطويل) :
في اختياره َ
ترشفت أيامي وىن كوالح
ُ
ودافعت في صدر الزماف ونحره
ُ

غالب
عليك ,
ُ
وغالبت الردى وىو ُ
وأي ٍ
محارب؟
يد لي والزما ُف
ُ

خل الجواد ِ
لقومو
وقلت لو ّْ :

عصائب
وىا أنذا فازد ْد فإنَّا
ُ
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ٖ٘

تبدو الصورة في البيت األوؿ عبر تلك االستعارة إذ إنو شبو األياـ الكوالح (العابسات) بالمشروب
المر الذي أُجبر على شربو حتى الثمالة ولم يترؾ منو شيئا فذلك فعل األياـ  ,وفي الوقت ذاتو يقر بأف الموت
ىو المنتصر ال محالة بالجملة االسمية الموجبة (وىو غالب)  ,وباالنتقاؿ إلى البيت الثاني نجد أف الشاعر قد
آثر أف يجعل الزماف في صورة عدو صريح يقاتلو وجها لوجو محاوال االقتصاص منو ,لكنو يعود أدراجو من
جديد قابعا في حقيقة الموت التي ال مفر منها ,فيسخر من قوتو ( أي يد لي؟!) ُمقرا بقوة عدوه اللدود الذي ال
يُقهر ,ورغم محاولة الشاعر التقرب لو وتهيئة األجواء معو من خالؿ إقامة ذلك الحوار الودي غير المألوؼ
لت لو  ,وىا أنذا)  ,لكن الزماف فَ ِطن مسرعا إلى تحايل الشاعر (اإلنساف) ؛ ألف
بينهما ,وذلك في قولو ( :ق ُ

تلك ليست لغة شاعره المألوفة  ,ونظرا لقناعتو بقوتو وجبروتو فإنو ال يستجيب لطلبو ,بل إف أوامره نافذة وال

راد لها :
يصغي جديداه إلى ِ
حكمو
ُ

ػعل
ويفعل الدىر بما يف ػ ُ

وقد تبينت لنا تلك القوة من إسناد الفعل (يُصغي) إلى الليل والنهار بقولو (جديداه) أي أنهما ال
يأتمراف إال بأمره وال ينتهياف إال بنهيو ,وشتاف اإلصغاءُ واالستماعُ.
ثم يلقفنا الشاعر إلى ما يجعلنا نظن أف الزماف قد فك ربقتو وأعتقو  ,وقد شعر الشاعر بالبَػ َرد بعد
الصعداء معو حتى يعود أدراجو من جديد  ,فقد بدا من خالؿ ظاىر
تتابعت المصائب ,وما نلبث أف نتنفس ُّ
حديثو عن الزماف الرحمة  ,لكن وجدنا في باطنو العذاب ,فالدىر لم يترؾ مصيبة صغيرة وال كبيرة إال وقد ابتلى
بها اإلنساف ,فيقوؿ في القصيدة ذاتها:
ِ
المصائب أنني
يػُبَػ ّْر ُد نيرا َف

مصائب
تبق فيو
أرى زمنًا لم َ
ُ

ٗ٘

لصا يتحين الفرصة لالنقضاض على فريستو وقت النوـ فيقوؿ (من
ثم ىا ىي صورة جديدة؛ إذ يرى في الدىر ِّ
الخفيف):
وريب الدى ِر
الناس آمنين
ُ
يرق ُد ُ

يرعاىم بم ْق ػ ػ ِ
لص
ػلة ٍّ
ُ

٘٘

تبدو المفارقة اللفظية والداللية في البيت السابق في نوـ الناس آمنين مطمئنين الستقرار حالهم ,في
حين يكوف الراعي والمسئوؿ عن بث الطمأنينة في نفوسهم وقت راحتهم (الدىر) ىو عينو اللص ,فكيف
يطمئن لو الشاعر وكيف يكوف اللص ىو الخفير ؟!
وىا ىو نراه منتشيا متشفيا من الدىر بأنو سوؼ يُسقى من الكأس نفسها التي أسقاىا الناس ,يقوؿ (من
البسيط):
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ػهم
دىر إنَّك
مسقي بكأس ػ ُ
يا ُ
ٌ

ووارد ذلك الحوض الذي وردوا
نفنى جميعا ويبقى الواحد الصم ُد

الخلق ماضوف واألياـ تتبعهم

٘ٙ

ومن بهاء التصوير في ىذا المقاـ البياني أف جعل الشاعر البقاء للواحد الصمد متباىيا بقدرة اهلل-
عزوجل -بأف الكل سيفنى من خلق ومن زمن ,ثم بدا لنا ذلك بأف خصص النداء بقولو (يا دىر) وذلك
التخصيص اشتمل تماـ المعرفة ألنو ىو الذي سقاه من مرارتو ما سقاه ,ثم تمخض عن ذلك التخصيص بأف
أكد توجيو الخطاب لو بقولو ( إنك) أي أنو يعرفو حق المعرفة ,وأرى أف ذلك التخصيص يعد إبداعا من
إبداعات ديك الجن وكأف وحي الشاعر قد شاركو فكرتو بأف ذلل لو ألفاظو وجعلها تنثاؿ عليو انثياال  ,وما
اآلالـ يجد عوضا
نفس الشاع ِر
ُ
الضير في ذلك؟ فقد عانى منو الشاعر أشد المعاناة واآلالـ " فعندما تنتهب َ
عنها تلك اللذة التي يستمتع بها وىي في نشوة الوحي  .وفي ىذه النشوة يكمن مرض الشاعر وداؤه ,وال بد
أف يعني ىذا أنو بسبب تلك اآلالـ كاف الوحي ,ومع الوحي كانت النشوة ,أي أف المعاناة كانت السبيل إلى
الوحي ,أي اإلبداع,وكاف اإلبداع وسيلة إلخضاع تلك اآلالـ والتلذذ بها"

٘ٚ

وجدير بالذكر في ىذا المقاـ أف

الشاعر عوؿ على الجمل الموجبة في حديثو ( :يا دىر إنك مسقي)و( الخلق ماضوف) وذلك ألنها حقائق مثبتو
وقدبرزت في صورتها الموجبة القائمة على (النداء) المباشر من ناحية و(الجملة االسمية المثبتة) من ناحية
أخرى ,ومن ثم فال تقبل التأويل من (الوجهة التداولية). ٘ٛ
يذيع
ومن الصور البيانية التي كشفت النقاب عن خوفو الدائم من الزماف ما نجده من خشيتو أف
َ
سره ويكشف ماال يحب ويرجو ,فقاؿ متغزال في محبوبتو مؤثرا التستر والتخفي على اإلشهار والبياف
األخير َ
(من الخفيف):
وعزي ٍز بين الدالؿ وبين الم ِ
لك
ُ

فارقتُو على رغم أنفي

ِ
لم أكن أُعل ُم الزما َف بُحبّْػ ْيوُ

علي بصر ِ
ؼ
فيجني فيو َّ ْ

أكثري ىواه فما
ص ُ
ُ
نت عن َ

يعلم ما بي إال فؤادي وطرفي
ُ

ٜ٘

لكنو إف كاف قد أخفى سره عن الناس ولم يبق إال فؤاده وطرفو ىما اللذاف يعرفاف حقيقة حبو  ,فقد آثر إخفاء
كل شيء حتى عن ضميره الذي يكتنف السر ذاتو فقاؿ (من الوافر) :
سر ِؾ من ضميري
لقد
أحللت َّ
ُ
فمات بحيث ما سمعتو أذ ٌف

الضمير
مكانًا لم يحس بو
ُ
نشور
فال يُرجى لو أبدا
ُ

ٓٙ

لقد صار ديك الجن يخاؼ كل شيء حتى من نفسو ,فها ىو يشبو الضمير بالقرار المكين والمكمن
العميق الذي ال ي ِ
سرا وال يُظهر مكنونًا ,ومن بالغة التشبيو أف جعل السر بداخل السر رغبة في الحيطة ,
فشي ِّ
ُ
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فمن المعلوـ أف الضمير ىو األنا األعلى عند اإلنساف وال يعلمو إال اهلل -سبحانو وتعالى -وال يقترب منو أحد
وال يمكن لبشر أف يزيل غطاءه من باب اقتصاص الخطوات وتتبع األثر ,ورغم ذلك فقد وظف الشاعر الفعل

ُّ
والتأكد من وضع السر في موضعو ,حتى
(أحللت) داللة على التمكين والتمكن
المتصل بضمير الرفع المتحرؾ
ُ
ِ
يكتف الشاعر بتلك التسترية بل إنو غلف
إف الضمير نفسو لم يحس بوضع ذلك السر في مكمنِو منو  ,ثم لم

سره بغالؼ الموت (فمات) فكاف توظيفو لحرؼ العطف (ؼ) وما تاله من الفعل مات لفيو من الداللة على
َ
الرغبة في االختفاء السريع  ,وليس ىذا فحسب بل إف األذف كذلك لم تسمع ما دار في قلب الشاعر ونفسو
وغاب عنها بل نسيت االستماع إلى ىمس الذات وأنينها  ,عالوة على أف ذلك السر لن يُبعث ولن يُنشر من
جديد فلن يُعرض على بشر ,فكأنو (كاف) وفي الوقت ذاتو (لم يكن) .فما أروع الصورة وما أروع ناقشها

وراسمها!.

ومن جديد ينبري الشاعر ُم ْس ِّ
تال سيف المحارب المغوار مهاجما من ال يُهاجم وىو الدىر  ,وذلك بأف اإلنساف
ال يقوى عليو وال على أحداثو ,فمن قولو في رثاء ورد (من البسيط) :
ٍ
المريء بيد الدىر الخئوف ي ٌد
ما
ألحباب ٍ
ِ
أقواـ
طوبى

وال على جل ػ ػ ػ ػ ػػد الدنيا لو جل ُد
موت فقد ِ
سعدوا
من قبل أف يعشقوا ٌ

ػهم
أصابػ ُ

ٔٙ

وقد انطوت الصورة السابقة على تشخيص بدا في االستعارة ؛إذ يرى في الدىر صورة الخائن بل
الخئوف الذي ال يد لإلنساف عليو وال سلطاف ,ومن ثم فإنو يؤثر الموت على العشق خشية عدـ القدرة على
تحمل فراؽ المحبوب.
وتتجلى الصور المجازية في مخاطبة الشاعر وحديثو إلى بكر فهو ينادي بكرا وينادي الديار ويسأؿ
منزعجا عما فعلتو أرطاؿ الخمر وكذلك األحداث العظاـ بو وبالدار ,فقاؿ (من الكامل):
طاؿ بل
األر ُ
بكر ما فعلت بك ْ
يا ُ

ِ
األياـ
دار ما فعلت بك ُ
يا ُ

في الدا ِر بع ُد بقيةٌ نستامهػ ػػما

ستاـ
إذ ليس فيك بقيةٌ تُ ُ

َعرـ الزما ُف على الدّْيار بر ِ
غمهم
َ
َ

ِ
للزماف عُراـ
وعليك أيضا
َ

كراؾ في ديوانو
شغل الزما ُف َ

األقالـ
فتفرغت ل َدواتِك
ْ
ُ

ٕٙ

ٖٙ

ٗٙ

الشاعر الزماف بذلك العدو الغادر
فها نحن نجد لفظة الزماف ىي الغالبة في األبيات السابقة,فشبو
ُ
الذي تشتد ضراوتو في تدميره الديار وكذلك زىق األرواح واألنفس فما أقساه! ليس ىذا فحسب بل إف الشاعر
شخَّص الزماف في صورة المتربص ,فهو شخص مشغوؿ دائما بالفتك باآلخر ,ومن سيء القدر أف يكوف
المفتوؾ بو ىو غالمو بكر الذي تفرد بأف اختصو الزماف باألحداث الجساـ تارة وبأرطاؿ الخمر تارة أخرى,
- 55 -

حتى إف الداوة قد فرغت من كثرة ما تكتب في ديواف حياتو من ابتالءات ومصائب تترى وتباعا ,وىنا ال يستبعد
ويدوف
الباحث أف يكوف الشاعر قد اتخذ من بكر قناعا وشخصية موازية ومعادال موضوعيا يسرد من خاللو ّْ

أحداث حياتو المتقلبة التي لم تهنأ يوما ولم تطمئن ساعة واحدة ,فهو يريد أف يسعد بروحو كما يلتمس أف يهنأ
بوقتو ,ومن ثم فإف حياة بكر لهي حياتو ,وموتو لهو بمثابة نهايتو ,فمخاطبة الشاعر الغالـ ىي نفسها مخاطبة

الشاعر لذاتو المعذبة بسوط األياـ التي ال ترحم بشهادة التاريخ "فالروح والزماف يكوناف التاريخ العاـ(...فالزماف
تمت في الماضي والتي
الروحي)
غني يشتمل في داخلو كل التركيبات الروحية والتحققات الواقعية التي َّ
خصب ّّ
ٌ
يعلي عليها الحاضر ثم المستقبل"

٘ٙ

فها ىو يصبّْر نفسو إزاء تقلبات الزماف التي ال تتوقف وال تعطيو ىدنة اللتقاط األنفاس ,فيقوؿ (من
المنسرح):
يا نفس ال تسأمي وال ِ
تضقي

ضِ
وارسي على الخط ِ
ب
اله ُ
ْب َر ْس َوة ُ
الصبر وحسن العزاء واحتسبي

صوني شعاع الضمير واستشعري

ٙٙ

إف تلك البداية لها من الداللة على تمكن األلم من ذات الشاعر فكأنو يكمل قصة قد بدأت أحداثها
منذ القدـ  ,إذ إنو يصبر نفسو على تلك االبتالءات ,وليس ىذا فحسب بل إنو يجعل من ضميره شمسا تبث
شعاع الصبر من أجل االحتساب ,ويطلب من نفسو أف تستشعره رغم رفضو إياه وإعراضو عنو كل اإلعراض,
فالصبر عند الشاعر ضعف وىواف ,وبدا ذلك في قولو من الطويل :
آثم
األجر
الصبر أىدى
إذا
,فالصبر ٌ
ُ
َ
ُ

األجر
,وترؾ الصب ِر فيك ىو
لدي ُ
َّ
ُ

ٙٚ

ورغم أف األبيات السابقة قد وردت في موضع مدح أمير المؤمنين فإنها مغلفة بروح األسى والحزف ,
وىذا التأسي والتصبر ال نراه كثيرا في الغرض المدحي قديما . ٙٛويقوؿ:
ثمار نحوِرىا
ُ
ظللت بها أجني َ

ِ
فتُ ْ ِ
ص ْبرا
وسعني سبِّا وأُوس ُعها َ

ٜٙ

البيت السابق ينطوي على مفارقة بسبب ما أقرتو الحياة في نفسو من الخضوع والذؿ واالنكسار
وتقبل كل أمر ألنو ال حيلة لو فأصل الكالـ ىو( :وأوسعها ضربا) لكنو ال يجرؤ عليها وال يقوى على مقارعتها
وليس لو منها مناص سوى الصبر على سبابها حينا وإسقاطها إياه أحايين  .وما يشغلني في ىذا المقاـ ىو أنني
أرى صبر الشاعر ىنا ال يخرج عن كونو صبر الضعيف الخاضع وليس صبر القوي القادر وشتاف ىذا وذاؾ"
وكأف الشاعر يعبر عن طراز خاص من التجارب يغلفو ذلك اإلحساس العاـ بالعدمية التي يحاوؿ أف يصطرع
خاضع لها بالضرورة"ٓ.ٚ
مستسلم
معها ,ولكنو يدرؾ منذ البداية أنو
ٌ
ٌ
وتطل علينا الصورة في الشاىد التالي ,فعندما تحدث الشاعر عن الزماف بصفتو الجزئية (الليلة) فإنو
كاف يشبهها بتلك المرأة المتزينة التي تأتي إليو متبخترة وتقوؿ لو :ىيت لك ,ولم ال؟ فهي تُغيّْب عقلَو كالخمر
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التي تدير رأسو ,فالمرأة والخمر عنده ال يختلفاف مثال  ,فهو لم َير سعاد ًة من زمانو إال القليل مثلما تفعلو
الخمر من وقتية التأثير .وقد بدا ذلك في قولو (من المنسرح):
ٍ
ت ب َك ْلك ػ ػ ػلها
أشرفَ ْ
وليلة َ

علي كالطيلساف ُمعتػ ػػجره
َّ

فتقت ديجورىا إلى قػ ػػم ٍر
ُ
ِ
المداـ نحوي من
عُج عبرات ُ

أثوابوُ بالع ػ ػػفاؼ ُمستتره
عش ٍر وعشرين واثنتي عشره

ٔٚ

ومن بديع التشبيو ما نراه في األبيات السابقة فالشاعر يصف لنا بعض اللحظات التي كاف يُعاقر فيها
ِ
در عُزلتو وسرقت بعضا من زمانو ,فجاءتو تلك الليلة
الخمر  ,فها ىي ليلة من الليالي التي اقتحمت عليو خ َ
يطوؽ قلبو ويطبق على صدره  ,وما كاف منو إال أف رحب
ملتفة معصوبة بذلك الرداء األسود لكي تخرجو مما ّْ

بها بطريقتو الخاصة بأف فتق ظالمها وىتك عرض عفافها فاستقبلها بتلك الكؤوس المتعاقبة التي لم تستطع أف

تزيل أثر ما َّ
تغشاه من حزف دائم ومتأصل في نفسو  ,فجعل انكباب الخمر في الكؤوس كالعبرات المتساقطات,
فهو في أثناء سعادتو وفقداف وعيو ال ينسى ما ينتابو من ىم ,وعند الربط بين الظالـ (الديجور) وتوظيف لفظة
(الفتق )نجد أنو جعل الفتق لنفسو فهو الفاعل ,وجعل الديجور ىو المفعوؿ بو ,وذلك فيو من الداللة على
رغبتو المستمرة وتحفزه الدائم للثأر واالنتقاـ من كل ما يتصل بالزماف حتى إف كاف جزءا منو .وال يمكننا أف
نقوؿ إف مدلوؿ الليلة عند ديك الجن كمدلوىا عند بقية الشعراء ألف الزماف الذي نحن بصدده يعبر عن الزماف
النفسي المتمخض عن تجربة الشاعر الكلية وىو الذي يغلف تجربتو بدالالت ومعاني خاصة كما يقوؿ د أحمد
مختار عمر عن الزماف النفسي إنو "معنى فردي ذاتي()...ويعتبر معنى مقيدا بالنسبة لمتحدث واحد فقط وال
يتميز بالعمومية وال التداوؿ بين األفراد جميعا"

ٕٚ

وعط ًفا على ما سبق فإف ىناؾ داللة متوارية خلف األعداد (عشر وعشرين واثنتي عشرة) وتكمن تلك
العبَرات المتساقطات  ,وذلك التحديد صب في معين الزمن والوقت ,
الداللة في ذلك التحديد الدقيق لتلك َ

فال يمكن أف نتصور أف عددا من القطرات ما بين (عشرة إلى عشرين) يستغرؽ وقتا طويال بل إنو زمن قصير ,

وذلك ال يخرج عن قصر الوقت الذي يتوقعو الشاعر لنفسو أو يُفرض عليو وقتما يريد السعادة والنشوة ,ومن

ثم فكاف التخصيص العددي كما يقوؿ محمد المالخ إنو " باب لحصوؿ الزمن على التأويل الفردي أو

الجمعي ,وغياب العدد يجعل الزمن عاما"ٖ.ٚ
وإذا كانت الليلة لم تستطع أف تمحو عنو ما يؤرؽ مضجعو ,فإف الساعة الوقتية كاف لها نصيب من
قناع الشاعر ,فقد شبو ابن عمو بالساعة العسرة التي ال رجاء فيها ,إذف فالعالقة بين الشخصيات وبين الزماف
عالقة مركزية ,فإذا كاف الزماف يعاديو فإنو ال يختلف عن ابن عمو الذي أفسد حياتو ,فقد وصف الساعة
ضا بابن عمو أبي الطيب في القصيدة نفسها:
بالع ِس َرة تعري ً
َ
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كل ٍ
ٍ
ساعة َع ِسره.
نحس ,ويا َّ

ٍ
طالعة
كل
كل َم ٍن و َّ
يا َّ

ُسبحاف من يُمسك السماء على األرض وفيها أخالقُك القذ ِره.

ٗٚ

تعجب يتضمن الدعاء على ابن عمو أف
وفي نهاية المطاؼ يتعجب من قَ َدر اهلل وقدرتو وقضائو ,فهو
ٌ

يطبق اهلل عليو السماء لما اقترفو ويقترفو من ذنوب ووشاية وتحريض ,وىو ىنا يؤصل (لقيمة األخالؽ)

٘ٚ

ونشرىا بين الخالئق ,فإف لم تكن قائمة فما ثمو للحياة قيمة.
والسؤاؿ الذي يؤطر ىذا النقاش :ما الباعث وراء موقف الشاعر الرافض المتمرد على زمانو؟ وكيف كانت
عالقتو بو من قبل؟ خاصة إذا ما علمنا أنو كاف مقبال عليو يرجو وداده ويتلمس رضاه  ,فيقوؿ داعيًا إلى اإلقباؿ
على الحياة؛ قانعا بأف المقاـ فيها قليل (من مجزوء الكامل):

ودع الذي فيو الك َد َر

خذ من زمانك ما صفا

ػحص ِ
بالغيَر
من أف يػُمػ َّ

فالعمر أقصػ ػ ػػر مػدة
ُ

ٚٙ

فها ىو حرؼ الجر (من) الداؿ على البعضية في قولو (خذ من زمانك) فهي لفظة غير محددة
الوقت ,ناصحا المتلقي بأال يأمنو  ,فعليو االستمتاع بما يتحصل عليو من صفا زمانو .وىا ىو يتمنى عودة أياـ
الشباب التي ولَّت لعلو يثبت أمامها مرة أخرى ,فيقوؿ من مجزوء الكامل:
من أخي ل َْه ٍو ِ
أريب

هلل َد ّري في التشبيبة

ِ
التهاوف بالذنوب
على

أياـ يحملني الشباب
َ

ٚٚ

وتلك التجربة عبر صورىا المتتابعة في األبيات تدؿ على ذلك اإليقاع الذي غلب على الشاعر وجعل ىناؾ
شيئا من التوتر يغدو ويروح ,وذلك بالفعل حاؿ الشاعر فال يكاد يأمن إلى الزماف وينعم بمحبوبتو حتى يسحقو
األخير سحقا من جديد ,فمن شواىد صفا أيامو ونعماء حياتو ما قالو في (ورد) من الكامل:
ِ
وبهجة زى ِرىا
وإلى خزاماىا

أنظر إلى شمس القصور وبد ِرىا
ُ
ضا من ٍ
أسود
تبل عينك أبي ً
لم ُ

جمع الجماؿ كوجهها في شع ِرىا

ٚٛ

ثم نراه يعود متأوىا نادما على قتلها  ,من الكامل:
أشفقت أف يُدلي الزماف بغد ِره
ُ
قمر أنا استخرجتو من َد ْجنِو
ٌ

ِ
الوصاؿ بهجره
لي بعد
أو أُبتُ َ
لِبليَّتِي وجلوتُو من ِخد ِره

ٜٚ

في البيتين السابقين تفصح لنا الصورة من جديد عن عالقة الشاعر بزمانو  ,فالشاعر يخشى من فعل
الزماف حتى صار الخوؼ دأبو وديدنو .وقد أشار د مصطفى ناصف إلى تلك الحالة النفسية المسيطرة على
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الشاعر القديم عامة بقولو " وليس في وسع باحث يأخذ أمور الشعر مأخذا ال يخلو من الجد -أف يغفل
اإلحساس بالخطر أو الشر الذي ال يفرغ منو عقل شاعر ()...أو الخوؼ مما يسمى الدىر "ٓ ٛوقد أدى ذلك
إلى عدـ إحساس الشاعر باألماف واالستقرارٔ ٛحتى إنو صار ال يأمن على نفسو من نفسو.
لقد بدت الصورة الرائعة التي رسمها الشاعر لذلك القمر البريء المندس في دجن الليل ,فهو كالفرخ
ودربة على الطيراف ,ىذا حاؿ قمره ,فلقد
الصغير الذي تخشى عليو أمو من الخروج وحده من دوف تمرس ُ

أخرجو بيديو من وسط ذلك السواد الداجن المستشري في فضاءات الكوف ؛ لكي ينتشي بوجوده وينعم بجواره

 ,ويمك ننا أف نسحب تلك الصورة على زوجتو(ورد) فقد أخرجها من النصرانية إلى اإلسالـ ,ىذا من باب توقع
االطمئناف لزمانو فقد توىم أنو لن ينقلب عليو ,وىنا تبدأ لحظة التوتر إذ إنو في الوقت نفسو يخشى أف يفعل

دىره بقمره -الذي َّ
قلب
جاله بيديو وجعلو المعا في سماء حياتو -يخشى أف َ
يقدمو لو طوعا  ,فما يُرجف َ
ُ
الشاعر ىو أف يفعل بو ما فعلو بغيره من قبل بأف يكوف سببا في ىجره محبوبتو بعد أف فرح حينا بوصالها ,
ورغم ذلك كلو خاب ظنو فقد قتلها ثم ندـ:
ِملء الحشا ولو الفؤاد بأسره

علي كرامة
فقتلتُو وبو َّ

فها ىو الزماف يتالعب بو ويخرجو من حزنو حينا ويزج بو فيو حينا آخر ,فكاف الشاعر في تلك اللحظ الفارقة
بمثابة معوؿ الزماف ويده  ,ومن ذلك نتبين أنو ال تكاد تنتهي لحظة التوتر حتى تبدأ من جديد فهو " توتر ناتج
عن ظهور حاجة أو شبو حاجة أو تنبيو ثم خفض للتوتر نتيجة لإلشباع أو إزالة التنبيو ( )...وىكذا تكوف لحظة
انتهاء تجربة ىي لحظة بداية تجربة جديدة"ٕ. ٛ
عرش على قد ٍر حافل من المصائب التي ال تنتهي ,فيقوؿ
وقد رسم الشاعر للدى ِر صورةً جديدة؛ إذ جعلو يُ ّْ

(من السريع):

ئة م ِ
ِ ٍ
عقال
يطلب من فاج َ

وىو لما يطلب ال ي ِ
عق ُل
ُ َ

شت
ْبينا على ذلك إذ َّ
عر ْ

ِ
بل
في عرشو داىية ض ْئ ُ

ٖٛ

وىا ىو يتخذ من االستعارة دليال على المفارقة مشيرا إلى عنت الدىر وصلفو  ,إذ إنو ال يتخلى عن إرادتو وال
يُجبِر مظلوما إال لعلة ,وال يعطي إال إذا أخذ ,فيقوؿ في تعزيتو جعفر بن علي الهاشمي وقد توفت عنو زوجتو:

(من السريع)

نحن فداء لك من ٍ
أمة
ٌ
إذا عفا عنك وأُودى بها

واألوؿ
واألرض واآلخ ػ ُػر
ُ
ُ
جمل
الدىر فهو
ذا
المحسن ُ
ُ
ُ
والم ُ
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ٗٛ

الدىر باإلنساف المحسن المعطاء ,لكنو جعل ذلك
الشاعر
تتجلى االستعارة في البيت الثاني إذ شبو
َ
ُ

عطاء مجذوذًا مشروطا باألخذ األكبر من الطرؼ اآلخر الضعيف وىو اإلنساف  ,فالبيت الثاني ينطوي
العطاء
ً
على كناية مفادىا إف الزماف مقايض ماىر لكن مقايضتو تكوف وقتية وغير مأمونة العواقب وال مكفولة ,وذلك
عينو ما دفع الشاعر إلى تلك الحالة من التوتر النفسي الكامنة وراء الخوؼ من الموت التي شكلت الصورة
وم المحها مما جعلو ينحرؼ بلغتو إلى الثناء على الزماف ويمدحو بقولو( فهو المحسن المجمل) ألنو ترؾ لهم
نفسا كريمة ىي نفس( جعفر) ولكنو في الوقت ذاتو أودى بحياة زوجتو ,وىذا إف دؿ فيدؿ على قيمة الصورة
الشاعرية التي يرسمها الشاعر في خيالو أوال ثم ينقلها عبر قناة االتصاؿ المعرفي إلى خياؿ القاريء وبمقدور
الشاعر عبر صوره وتصوراتو أو خياالتو أف يبعث اللغة من جديد وخاصة إذا علمنا أف الشاىد الشعري التالي(
نزلنا على حكم الزماف )...في رثاء جعفر ذاتو يدؿ على تفوؽ الشاعر على نفسو في االنتقاؿ بالصور وتطويعها
وفقا للحالة النفسية والشعورية اآلنية ,فاستطاع الشاعر أف يتخذ من شعره أداة لرسم لوحة لذاتو المتوترة وىذا
حاؿ الشاعر القادر ,والشك حاؿ الشعر العظيم كما قاؿ باشالر "فللشعر العظيم تأثير كبير على روح اللغة,
حت ,ويؤكد في الوقت ذاتو طبيعة الكالـ غير المتوقعة"
صورا َّام ْ
إنو يوقظ ً
االنحرافات اللغوية والمفارقات التي تعمق الداللة وتضيف معنى إلى معنى.

٘ٛ

مع الوضع في االعتبار قيم تلك

ومن صوره البيانية التي كاف لها من األثر القوي في بياف بطش الزماف وقوة بأسو في مقارعتو اإلنساف
الذي يرضى بالقليل لكن الزماف ال يرضى لو بذلك ,فها ىوينتقل إلى التصريح بالخضوع والرضوخ واالنصياع
ألمره ,كأف الشاعر قد رفع رايتو البيضاء مؤذنا باالستسالـ ,ولكن ىيهات ما يرجوه ,فيقوؿ في رثاء جعفر بن
علي الهاشمي (من الطويل) :
نزلنا على حكم الزماف وأمػ ػ ػ ػػره
ويضحك ُّ ِ
موجع
قلب
ُ
ُ
سن المرء وال ُ

َّصف ُّ
المشاغب
األلد
يقبل الن َ
ُ
وىل ُ
عاتب
ويرضى الفتى عن دىره وىو ُ

ٛٙ

فالزماف الخصم اللدود لبني البشر الذي ال يقبل لهم العدؿ وال اإلنصاؼ ,وكأف الشاعر في انتقاالتو
ما بين لفظتي الزماف والدىر يصرح بأنو وقع بين شقي رحى القدر وما يتمخضاف عنو من الموت  ,فال مناص من
أيهما وال مفر .وال يمكنني أف أتجاوز أو أتغافل عن تلك الصورة الرائعة التي زينها الشاعر وغلفها بالفرحة
والضحك والسرور لكنها موغلة في األسى والحزف فهي صورة تستوجب االحتفاء ,فهي تعج بالطاقات اإليحائية
والقلب موجع) فهي كناية عن صمت المضطر
وتشع أنينا بالربط بين الظاىر والباطن (ويضحك سن المرء
ُ
لقبوؿ واقع األمر  ,فتلك الصورة عبرت بجالء عن البداية والنهاية ,فالبداية تكمن في ذلك االبتساـ الذي يبدو
على ثغر اإلنساف ويبين من سنّْو ,أما النهاية فتتجلى في ذلك القلب الموجع باآلالـ من دوف شكوى ,وإذا ما
سن المرء ويرضى الفتى عن
وجدنا وشيجة بين الشطرين األوؿ والثاني لوجدنا أف المنطقي قوؿ( :ويضحك ُ
دىره) ويكوف الشطر الثاني (والقلب موجع وىو عاتب) فذلك ىو الترتيب المنطقي للوحدات اللغوية في
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السياؽ المتجاور  ,ولكن المفارقة اللغوية بين الشطرين أرست لنا قواعد جديدة في مضمار ديك الجن الشعري
وصوره الخالبة ,فمقياس جودة الصورة كما يقوؿ د علي عشري زايد يكمن في " قدرتها على اإلشعاع  ,وما
تزخر بو من طاقات إيحائية ,فبمقدار ثراء الصورة الشعرية بالطاقات اإليحائية ترتفع قيمتها الشعرية " ٛٚفديك
الجن اتخذ من المفارقة سبيال للتعبير عن فساد الزماف وضعف اإلنساف عبر التجاور اللفظي من ناحية والتباعد
الداللي من ناحية أخرى .
خاتمة المبحث الثاني:
ومهما يكن من أمر فيمكننا الذىاب بالقوؿ إف ديك الجن استطاع أف يُخضع الشعر لنفسو ولغرضو
الذي يرومو ومعناه الذي يبتغيو" وكانوا يقولوف :ليكن الشعر تحت حكمك ,وال تكن تحت حكمو" ٛٛوىنا
استطاع الشاعر أف يطوعو لفكره واستبطاف ذاتو المختبة تحت رداء الق َدر ,فجعل من التشبيهات واالستعارات

والكنايات خير معبر عما يختلج نفسو ,وال يقوى على معالجتو في الحياة  ,وكأنو أراد أف يتلمس من يشاركو

ىجومو على الزماف فلم يجد حولو من أحد سوى خيالو المتسع قانعا بأف الخياؿ خارج سيطرة زمانو.
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خاتمة البحث ونتيجتو:
وحري بي أف أقوؿ في ىذا المقاـ الختامي:
ّّ
بقناع
ٔ -إف ديك الجن ال يكتم حقيقةً تكشف عن نفسها بين طيات ديوانو ,فقد تقنع – كما يبدوٍ -
براثن لالنقضاض على زمانو وق َد ِره اللذيْن شكال معا تهديدا للشاعر
نفسي متخذا من موضوعات شعره َ

سالح الموت الذي ظل يمس روحو دائما ,وقد تجلى
في كل وقت وحين وكانا يتربصاف بو مبرزَّيْن لو
َ
لنا ذلك في تلك العالئق المتناثرة في طيات الديواف.

ٕ -إف عالقة الشاعر بالزماف منذ القدـ يغلب عليها التصادمية الصرفة ,ولئن حاوؿ أف يتودد إليو فال
جدوى ,فالزماف متربص بو وال يجعلو يهنأ وال يريح لو خاطرا ىذا من جانب  ,ومن جانب آخر كاف
الشاعر ال يت غافل عن زمانو بل يقف لو بالمرصاد مهاجما ,ومن ثم فقد تناصبا العداء لكن الغلبة في
ينقض على كل من يحبهم الشاعر ؛ فقد بدت مأساتو الكبرى
النهاية – ال شك -للزماف الذي كاف
ُّ
بفقده ولده رغباف مرورا بزوجتو ورد وغالمو بكر  ,وتأثره بموت أبي تماـ .
ٖ -إف ىيمنة الزماف على الشاعر قد انعكست على أغراضو وموضوعاتو فاتخذ من المدح تارة والعتاب
تارة آخرى والرثاء تارة ثالثة ذريعة لصب جاـ غضبو على الزماف الذي أفقده صوابو وجعلو كالذي
يتخبطو الشيطاف من المس .وال يجب أف نغفل ما انطوت عليو – أحيانا -تلك األغراض من الشعور
بخيبة األمل وا ليأس ,فكاف يترقق إلى الغيب لكي يهديو سواء السبيل بغية تلمس حقيقة ذاتو التي
بدت لو كالسراب.
ٗ -مما تمخض عنو البحث كذلك أف الرثاء غلب بقية األغراض حتى إنو يمكننا التصريح بأنو لم يكن
العياء
يرثي زوجتو بقدر ما كاف يرثي نفسو على ما أصابو شأنو شأف غيره من الشعراء الذين أصابهم َ
عي حين لهثوا وراء الحقيقة ,علما بأنو لم يكن يرثي ليتكسب بل كاف يرثي ألنو يحب:
والِ ُّ
المكاسب من َى ِمي وال َأربي
وال
ُ

ِ
الحرص من شأني وال طلبي
ما شدةُ
ػب نابتػ ػػن وحادثةٌ
لكن نوائػ ػ ُ

ُّو ِ
ب
يطرؽ باألحداث والنػ َ
والدىر ُ
ُ

٘ -ومما تمخ ض عن تلك الدراسة أف ديك الجن قد سار في كثير من أشعاره في فلك الشعراء القدامى
الذين انتبهوا إلى البحث عن األمن بعد الخوؼ  ,فكاف التوتر والقلق وخشية المستقبل من مسببات
ىجومو على الزماف .كما كاف لموقفو من الموت نصيب من شعره ,وذلك بسؤالو عن قيمة الحياة ما
داـ اإلنساف مسلوب اإلرادة أماـ ذلك الزماف األشوس ,فكاف تصويره للزماف دائما قائما على الفتك
والقتل واألخذ بغير حق ولئن أعطى إنسانًا شيئا فإف المصائب ىي صاحبة المقاـ الرفيع في التقديم.
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 -ٙحاوؿ الشاعر التصدي للزماف منفردا حينا ,ومتسربال بلغتو الشاعرة حينا آخر ,لكن من دوف جدوى.
وبناء على ما سبق فإف الزماف عند الشاعر كاف صورةً لكل شيء يرفضو ولكل عائق أمامو ولكل ظلم ,
لذلك لم تنجح محاولتو في التقرب منو  ,بل كانت تنطفيء جذوة تفاؤؿ الشاعر بين عشية وضحاىا.
أما عن التوصيات التي تمخضت عن ىذه الدراسة:
إف ديك الجن شاعر يستحق الدراسة من جهات عدة تتجلى في:
أوال  :البحث عن الطبع والتكلف في شعره  ,كذلك فإف الرثاء الذي يتمحور حولو ديوانو يتطلب بحثا عميقا
ودراسة متأنية لبياف الفترة الزمنية وأثرىا في شعره.
ثانيا  :وما أراه كذلك يستحق الدراسة ىو اإليقاع وداللتو المختلفة ,ولماذا ألح وأصر على البحر (المنسرح)
في كثير من قصائدة رغم أف كثيرا منها في الرثاء ,علما بأف ذلك يعد مخالفة لما تواضع عليو النقاد بأف الرثاء
يناسبو البحر الطويل؛ ألنو خير معبر عن الحالة النفسية التي يكوف عليها الشاعر ويناسب النفس الشعري
الطويل الموازي للتفعيالت الطويلة.
ثالثا  :بياف العالقة بين شعر ديك الجن وأبي تماـ والنظر في شواىد تأثر الثاني باألوؿ.
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الهوامش
ٔ د عبد الرحمن بدوي  :الزماف الوجودي ,دار الثقافة ,بيروت  ,لبناف,طٖ ,ٜٖٔٚ ,صٕٖٜ
ٕ سورة لقماف  :اآلية ٖٗ

ٖ
سب الدىر إذا أصابتهم مصيبة أو ابتالء أو حلت بهم نازلة ,فكانوا يسخطوف على الدىر وال
لقد كاف من عادات العرب قديما ّ

يعلموف أف اهلل – سبحانو وتعالى -ىو الذي يُسير األحداث ويسبب األسباب ويقدر األقدار ويقلب الليل والنهار.

ٗ فهي دراسة أو تجربة قد يشوبها الخطأ أحيانا وقد تُصيب ,ومهما يكن من أمر فإف الخوض فيها -كما قالت ريتا عوض " أمر
حتمي لمن أدرؾ أنو ليس من حداثة بدوف تراث ,وأف عالقة أمة ما بتراثها ىي وعيها لحضورىا في الماضي ولحضور ماضيها في

الحاضر وحتمية استمراره في المستقبل" د ريتا عوض  :بنية القصيدة الجاىلية (الصورة الشعرية لدى امريء القيس) دار اآلداب ,

بيروت ,طٔ ,ٜٜٕٔ ,صٕٓ

٘

أشار د ميشاؿ زكريا إلى قيمة االتحاد في لفظة (بنية) بأف "المبدأ األساسي ىو أف اللغة تكوف تنظيما تتحد أجزاؤه بعالقة

التماسك .ىذا التنظيم يُنظم وحدات ىي اإلشارات الملفوظة التي تتخالف وتتحد بصورة متبادلة  ,ويفيد المذىب البنياني بأولوية
التنظيم بالنسبة إلى العناصرفي السياؽ الكالمي" دميشاؿ زكريا  :األلسنية ( علم اللغة الحديث) المؤسسة الجامعية للنشر,

بيروت  ,لبناف ,طٔ ,ٜٔٛ٘ ,ص٘ , ٙوقد نظر د صالح فضل إلى تلك البنائية بمفهومها العاـ بأنها " تتمثل في البحث عن
العالقات التي تعطي للعناصر المختلفة قيمة وضعها في مجموع منتظم" د صالح فضل  :نظرية البنائية,مكتبة األسرة ,ىيئة

الكتاب  ,القاىرة ,ٕٖٓٓ ,صٖٖٔ.

ٙ

تحدث د تماـ حساف عما يفرؽ بين الزمن النحوي والزماف بقولو  :إف " الزماف كمية رياضية من كميات التوقيت تقاس بأطواؿ

معينة كالثواني والدقائق والساعات والليل والنهار واألياـ والشهور والسنين والقروف والدىور والحقب والعصور ,فال يدخل في
تحديد معنى الصيغ المفردة ,وال في تحديد معنى الصيغ في السياؽ ,وال يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوي" إذف فالزماف

عند د حساف وقت مطلق غير محدد ,وىذا عينو ما أقصده ,لكن في الوقت نفسو أرى أف الشاعر ىنا يتخذ من الزمن النحوي
معراجا وصوال للزماف المطلق .دتماـ حساف  :اللغة العربية معناىا ومبناىا  ,عالم الكتب ,القاىرة ,ط٘ ,ٕٓٓٙ ,صٕٕٗ

ٚ

أبو ىالؿ العسكري :الفروؽ اللغوية ,تحقيق محمد إبراىيم سليم ,دار العلم  ,القاىرة د.ت ص ٕٓٚ

ٜ

دياف مكدونيل  :مقدمة في نظريات الخطاب  ,ترجمة د عز الدين إسماعيل  .المكتبة األكاديمية ,القاىرة ,طٔ,ٕٓٓٔ ,

 ٛابن منظور :لساف العرب,دار صادر بيروت ,طٖٔٗٔٗ ,ىػٜٜٔ/ٖٔ ,
صٔٔٔ
ٓٔ

وإذا كنا نتحدث عن الزمن االسترجاعي فإف الزماف الماضي ىو المسيطر على األحداث ,أما إف كنا نتطلع لما ىو كائن في

المستقبل فإف الزماف االستشرافي ىو سيد الموقف ,ويبقى الزمن الحاضر بمثابة وعي اإلنساف بقدرتو على الفصل بين ما ىو

مسترجع وما ىو مستشرؼ ,وذلك الزمن ىو القادر على بث التفاعالت واألحداث ومزجها لتكوينو عالما آخر مستحضرا مدركا

متخيال في وعي الشاعر وينأى بو عن االزمن المقيس ,ىنا تتجلى قيمة الغائب والحاضر في الزمن  ,وبناء على ما تقدـ فإف " كل

ما ندركو وكل ما نتذكره ىو حضور واستحضار .فالصورة الغائبة في الذاكرة ىي عدـ ,ال وجود لها خارج عملية استحضارىا...فهي

ليست شيئا غائبا  ,أي ليست شيئا في غيابها ,وليست مخزونة في خزاف الذاكرة " د سامي أدىم  :فلسفة اللغة ,تفكيك العقلي

اللغوي,المؤسسة الجامعية للنشر,بيروت لبناف ,طٔٚٙ ,ٜٜٖٔ ,

ٔٔ

لم يغفل الشكالنيوف قيمة االنحرافات والمعايير وأنها تتبدؿ من سياؽ اجتماعي وتاريخي إلى آخر" -وأف الشعر بهذا المعنى

(مغربة) ال يضمن أف تكوف كذلك في كل زماف
يتوقف على الموقع الزمني الذي تجد نفسك فيو  ,وواقعة أف قطعة من اللغة ىي ّ
ومكاف :فهي ليست مغربة إال قبالة ألسنية معيارية معينة" تيري إيغلتوف :نظرية األدب  ,ترجمة ثائر ديب ,منشورات وزارة الثقافة,

سوريا  ,ٜٜٔ٘ ,صٔٚ
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ٕٔ د وىب أحمد روميَّة  :شعرنا القديم والنقد الجديد ,المجلس الوطني للثقافة والفنوف ,الكويت , ,سلسلة عالم المعرفة ,عدد
مارس  ,ٜٜٔٙ ,ص٘.ٔٛ

ٖٔ د أحمد مطلوب و عبد اهلل الجبوري ,مقدمة ديواف ديك الجن ,ص ٘ٔ
ٗٔ

أما عن عالقتو بأبي تماـ فتتضح لنا من خالؿ ما ذكره ابن خلكاف " حدث عبد اهلل بن محمد بن عبد الملك الزبيدي قاؿ:

كنت جالساً عند ديك الجن ,فدخل عليو حدث فأنشده شعراً عملو ,فأخرج ديك الجن من تحت مصاله درجاً كبيراً فيو كثير من

شعره فسلمو إليو وقاؿ :يا فتى تكسب به ذا واستعن بو على قولك .فلما خرج سألتو عنو فقاؿ :ىذا فتى من أىل جاسم,يذكر أنو
من طيء ,يكنى أبا تماـ ,واسمو حبيب بن أوس ,وفيو أدب وذكاء ولو قريحة وطبع" ابن خلكاف  :وفيات األعياف وأنباء أبناء

الزماف ,تحقيق د إحساف عباس ,دار صادر  ,بيروتٔٛ٘/ٖ ,ٜٜٔٗ ,

٘ٔ

ذلك كم ا رأى أ .أ ريتشاردز في قيمة الدوافع في توجيو اختيارات الشاعر بشكل عاـ" بأنو لن تفيده في شيء دراستو لنتاج

الشعراء اآلخرين ,اللهم إال إذا كانت دراسة مشوبة بالعاطفة" وال ينكر أثر الشعراء السابقين في الالحقين بقولو " حقيقة إنو قد
يستطيع أف يتعلم الكثير من غي ره من الشعراء لكن على شرط أف يدعهم يؤثروف فيو تأثيرا عميقا ,إنو لن يتعلم منهم شيئا عن طريق
الدراسة السطحية ألسلوبهم " ويعوؿ على قيمة التجربة بقولو" فالدوافع التي تحدد للقصيدة شكلها إنما تصدر عن جذور العقل,

وما أسلوب الشاعر سوى النتاج المباشر للطريقة التي ت نتظم بها نزعاتو ,وما قدرتو الرائعة على تنظيم الكالـ سوى جزء من قدرة
أكثر روعة على تنظيم تجربتو" أ.أ.ريتشاردز :مباديء النقد األدبي والعلم والشعر ,ترجمة محمد مصطفى بدوي ,مراجعة لويس

عوض وسهير القلماوي ,المجلس األعلى للثقافة ,القاىرة ,ٖٛٛ ,ٕٓٓ٘ ,وفي السياؽ ذاتو عن أثر السابق في الالحق وأيهما

لو الغلبة  :التراث الذي يستعين بو الشاعر من القديم أـ الجانب اإلبداعي ,فقد كاف للدكتور محمد زكي العشماوي رأي في ذلك

بأف " المادة المكتوبة من فكر وآثار أو آراء أو كتب إنما تمثل الجانب الثقافي للشاعر,فهي تدخل في تكوين ثقافتو وليس لها
من حيث ىي مادة تدخُّل في إبداعو" د محمد زكي العشماوي :أعالـ األدب العربي الحديث واتجاىاتهم الفنية,دار المعرفة
الجامعية ,اإلسكندرية,ٜٜٔٚ ,ص.ٜٔ

 ٔٙاألصفهاني :األغاني ,تحقيق ,أحمد زكي صفوت ,ىيئة الكتاب ,القاىرة ,طٕٓٔٓ٘ٔ/ٔٗ ,
 ٔٚابن خلكاف  :وفيات األعياف ٔٛٗ/ٖ ,

 ٔٛد عبد اهلل التطاوي :الشاعر مفكرا  ,دار غريب  ,القاىرة ,ٜٜٔٙ ,صٕٖ
ٜٔ

د إماـ عبد الفتاح إماـ  :مدخل إلى الميتافيزيقا ,دار نهضة مصر ,القاىرة ,طٔ ,ٕٓٓ٘ ,صٓ٘ .في معرض حديثو عن

موضوع الميتافيزيقا أشار د إماـ إلى السؤاؿ عن الزماف وتعريفو ,بأنو من الوىلة األولى يعني الوقت إذا نظرت إلى ساعتك ,

"ولكن لو سألك سائل :ما الزماف؟ ومن أين جاءت معرفتك لو ؟ لوجدت أف األمر ليس سهال" صٖٕ-ص ٕٗ

ٕٓ

نينوى ,دمشق ,سوريا,طٔ,
بييرجيرو :السيميائيات ,دراسة األنساؽ السيميائية غير اللغوية,ترجمة د منذر عياشي ,دار َ

 ,ٕٓٔٙصٕٛ

ٕٔ ديك الجن  :ديوانو  ,تحقيق د أحمد مطلوب و عبد اهلل الجبوري ,دار الثقافة ,بيروت  ,لبناف ,ٜٔٙٗ ,الديواف صٕٖ
ٕٕ الديواف ص ٖ٘

ٖٕدمحمد رجب الوزير:السياؽ اللغوي ودراسة الزمن في اللغة العربية,عالم الكتب,القاىرة ,ٕٓٔ٘ ,صٓٔٔ
ٕٗ

يمكن مراجعة صنوؼ ذلك النوع من الجمل المصدرة بظرؼ فيما يعرؼ بالجملة الزمنية في كتاب السياؽ اللغوي ودراسة

الزمن في اللغة العربية ( السابق ) ص ٘ٚ

ٕ٘ الديواف صٓٓٔ
 ٕٙالديواف صٕٓٔ
 ٕٚالديواف ص ٘ٛ
ٕٛ

جوف الينز  :اللغة والمعنى والسياؽ :ترجمة د عباس الصادؽ الوىاب ,دار الشئوف الثقافية  ,بغداد ,العراؽ ,طٔ,ٜٔٛٚ ,

صٕٙ
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ٕٜ

ابن رشيق القيرواني :العمدة في محاسن الشعر وآدابو ,تحقيق ,محمد محي الدين عبد الحميد ,دار الجيل بيروت ,ط٘,

ٔ.ٜٔٗ/ٕ ,ٜٔٛ

ٖٓ د جابر عصفور :قراءات في النقد األدبي ,الهيئة العامة للكتاب ,القاىرة.ٕٕٓٓ ,صٕٛ
ٖٔ الديواف صٜٛ
ٕٖ

د إبراىيم صحراوي ,السرد العربي القديم ,األنواع والوظائف والبنبات ,منشورات االختالؼ  ,الجزائر ,والدار العربية للعلوـ

ٖٖ

تفعيلتو :مستفعلن مفعوالت مستفعلن  ---مستفعلن مفعوالت مستفعلن  ,يعد البحر المنسرح من األبحر المهجورة قديما

ناشروف ,بيروت ,طٔ ٕٓٓٛ ,صٗٔٙ

ورغم ذلك غلب على شعر ديك الجن  ,وقد يكوف السبب وراء ذلك تفضيل الشاعر لو عن غيره ,أو لرغبتو في مخالفة من اتبعوا

المألوؼ من األبحر كالطويل والكامل والوافر ,أو لقربو من الرجز كما ذكر ابن األثير على لساف الجوىري حوؿ العالقة بين أبحر

الشعر "وإال فالسريع ىو من البسيط ,والمنسرح والمقتضب من الرجز ,والمجتث من الخفيف؛ ألف كل بيت مركب من مستفعلن
فهو عنده من الرجز طاؿ أو قصر ,وكل بيت ركب من مستفعلن فاعلن فهو من البسيط طاؿ أو قصر ,وعلى ىذا القياس سائر

المفردات والمركبات عنده" ابن رشيق :العمدة في محاسن الشعر وآدابؤٖٚ /ٔ ,

ٖٗ الديواف ص ٖٜ
ٖ٘ الديواف صٜٜ

 ٖٙالديواف ص ٗٙ
ٖٚ

القاضي الجرجاني :الوساطة بين المتنبي وخصومو ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم وعلي محمد البجاوي,مطبعة عيسى البابي

الحلبي ,القاىرة ,د.ت ,صٕٔٗ

 ٖٛالديواف  :صٗٗٔ
 ٖٜالديواف صٗٓ:

ٓٗ سورة الدخاف اآلية ٜ٘
ٔٗ الديواف صٔ٘ٚ

ٕٗ الديواف :ص ٜٔ٘

ٖٗ الديواف :ص ٖ٘ٔٔ٘ٗ-
ٗٗ الديواف ص ٕٔٔ
٘ٗ

جوزيف فندريس :اللغة ,تعريب ,عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص  ,مكتبة األنجلو المصرية ,القاىرة ,ٜٔ٘ٓ ,

صٖٕٔ

 ٗٙيقصد بو استعماؿ الكلمة في غير ما وضعت لو من باب التجاوز للمعنى األصلي ,مع وجود عالقة بين المعنى األصلي والمعنى

المراد ,مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقى األصلي  ,مثلما نجده في التشبيو واالستعارة والكناية .وقاؿ ابن رشيق

"والمجاز في كثير من الكالـ أبلغ من الحقيقة ,وأحسن موقعاً في القلوب واألسماع ,وما عدا الحقائق من جميع األلفاظ ثم لم

يكن محاالً محضاً فهو مجاز؛ الحتمالو وجوه التأويل ,فصار التشبيو واالستعارة وغيرىما من محاسن الكالـ داخلة تحت المجاز"

ابن رشيق القيرواني  :العمدة في محاسن الشعر وآدابو ٕٙٙ/ٔ ,وقاؿ عبد القاىر الجرجاني "واعلم أف الذي يوجبُو ظاىر األمر,
ٍ
نسق ِذ ْك ُر
بجملة من القوؿ في الحقيقة والمجاز ويػُتْبَ َع ذلك
سبِق إلى الفكر ,أف يُػبْ َدأ
َ
القوؿ في التشبيو والتمثيل ,ثم يُ َّ
وما يَ ْ
أعم من االستعارة" عبد القاىر الجرجاني:أسرار البالغة ,قدـ لو وعلق
االستعارة عليهما ,ويػُ ْؤتَى بها في أثرىما ,وذلك أف المجاز ُّ
عليو محمود محمد شاكر ,دار المدني ,جدة  ,المملكة العربية السعودية ,طٔ ,ٜٜٔٔ ,ص ( ٕٜبعد المقدمة)

 ٗٚد علي البطل :الصورةفي الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني الهجري,دار األندلس ,طٕ ٜٔٛٔ ,صٕ٘

 ٗٛلقد أكدت د بشرى موسى صالح على قيمة الصورة وقوتها في تسجيل مرحلة من المراحل األدبية بقولها إف الصورة "ىي
المرآة التي ال تعكس الخصوصية والوجو اإلبداعي للشاعر فحسب بل إنها تحمل سمات المرحلة الشعرية التي يعد الشاعر جزءا
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منها " د بشرى موسى صالح  :الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث  ,بيروت ,لبناف -الدار البيضاء ,المغرب,طٔ,ٜٜٔٗ ,
صٖٔ
 ٜٗىنا ال بد من طرح سؤاؿ يؤطر النقاش ويعمقو حوؿ تلك القضية القديمة الحديثة أال وىي قضية علم النفس والبالغة ,فهل
كاف الشاعر القديم على دراية بتلك العالقة بين العمل الفني وما يُثار حوؿ نفسو ووجوده من قضايا فلسفية ووجودية وفق ما
يحيط بو؟! ,وىنا ينبغي أف نذكر أف الشاعر القديم شأنو شأف الشاعر الحديث من حيث عملية الشعور واإلحساس ومحاولة
اختراؽ الحد المعرفي لديو ,فالقديم كاف يعود أدراجو من دوف الوصوؿ أو التوصل إلى جديد يُذكر في مضمار معارفو  ,لكنو في
الوقت ذاتو كاف على يقين بأف ىناؾ شيئا ما ال يمكنو إدراكو وىو كائن حولو وموجود  ,أما الحديث فتظل محاوالتو قائمة وبنائية
على ما سبقها ,لكن ىل سيتخطى حدود تلك المعرفة المقيدة ؟! وقد علق األستاذ أمين الخولي على ذلك -متحدثا عن القدماء
بقولو  ":ولعل ذلك يرجع إلى أنهم إنما كانوا يقصدوف من البحث النفسي والوقوؼ على حقيقة النفس وقواىا ,دوف عناية
بالخصائص ,ووصف المظاىر النفسية في الحياة اإلنسانية ,وىي الناحية التي اتجو إليها المحدثوف" أمين الخولي :مناىج تجديد
في النحو والبالغة والتفسير واألدب ,الهيئة العامة للكتاب ,القاىرة ,ٕٓٔٚ ,صٓٗٔ.
ٓ٘ الديواف  :ص ( ٙٛ-ٙٚاألبيات السابقة كائنة في القصيدة ذاتها ,وقد ضمها الباحث إلي بعضها بعضا لبياف كثافة لفظة الدىر
وسيطرتها على المقاليد اللغوية للشاعر ودفتها)
ٔ٘ د عيد بلبع :مقدمة في نظريةالبالغة النبوية,السياؽ وتوجيو داللة النص,بلنسية للنشروالتوزيع,القاىرة ,طٔ,ٕٓٓٛ ,صٗٗٚ
ٕ٘ بييرجيرو :السيميائيات ,صٕٔ
ٖ٘ الديواف ص ٘ٚ
ٗ٘ الديواف صٚٚ
٘٘ الديواف صٗٔٚ
 ٘ٙالديواف  :صٜٚ
 ٘ٚد عز الدين إسماعيل  :التفسير النفسي لألدب,مكتبة غريب ,القاىرة ,طٗ ,ٜٔٛٗ ,صٕٕ
 ٘ٛذكر ليتش في تناولة للتداولية عن إيثار الجمل الموجبة على السالبة بأنو "ماداـ يمكن التعبير عن المعنى بالجمل الموجبة فلم
نفرض الجمل السالبة في السياؽ التعاوني التواصلي ,ألف السوالب أقل فائدة عن اإلخبار من مقابلها الموجبات ,إف كانت األمور
على حاؿ واحدة()...ول كنو علق األمر على مسببات استخداـ السوالب مثل( :إني ال أحب كينيت) بدال من ( إني أكره كينيت)
فذلك للتخفيف ,وبرر استخداـ السوالب إذا كاف الهدؼ منها لفت االنتباه".جيوفري ليتش  :مباديء التداولية ,ترجمة عبد القادر
قنيني ,دار إفريقيا الشرؽ ,المغرب ,ٕٖٓٔ ,صٖٗٔ ٖٔ٘ -وىذا يذىب بنا إلي أف التداولية تبحث في كل علم " وتهتم بكل
ما يتصل باللغة وممارستها ,كانها تبحث في نظرية تواصلية شاملة لكل عناصر الحدث الكالمي" باديس لهويمل :التداولية
والبالغة العربية,مجلة الم ْخبر,أبحاث في اللغة واألدب الجزائري ,جامعة محمد خيضر ,بسكرة ,الجزائر,العدد السابع,ٕٓٔٔ ,
صٔٙٛ
 ٜ٘الديواف  :ص ٓٔٛ
ٓ ٙالديواف ص ٕٔٔ
ٔ ٙالديواف ص ٜٙ
ذىبت.
ٕ ٙنستامها :أي ما زاؿ ىناؾ ما يمكن عرضو للبيع من متاع الدار ,أما أنت فال فقد
َ
ٖ ٙعرـ :اشتد وشرس
ٗ ٙالديواف  :صٖٓٔ
٘ ٙد عبد الرحمن بدوي :الزماف الوجودي ,صٕٔ
 ٙٙالديواف ص ٖٖ
 ٙٚالديواف ص ٖٔٚ
 ٙٛوفي ىذا الصدد صارت القصيدة القديمة كما يقوؿ د وىب أحمد رومية " سلسلة من الشراؾ الخادعة يفضي بعضها إلى
بعضها اآلخر حتى تستقر – ويستقر صاحبها معا -بين يدي الممدوح" د وىب أحمد روميَّة  :شعرنا القديم والنقد الجديد ,
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صٖٗٔ .ورغم أف الشاعر لم يكن يرجو من مدحتو ماال وال جزؿ عطاء فإنو كاف متأثرا بالقدماء في بعض عناصر تشكيل
القصيدة.
 ٜٙالديواف  :صٕٔٔ
ٓ ٚد عبد اهلل التطاوي :الشاعر مفكرا ,ص ٖٖ
ٔ ٚالديواف صٓٛ
ٕ ٚد أحمد مختار عمر  :علم الداللة ,عالم الكتب ,القاىرة ,طٗ ,ٜٜٖٔ ,ص . ٖٜوقد أفاد د أحمد مختار عمر في تحديده
أنواع المعنى األخرى المستخدمة في السياقات المختلفة وعبر عنها بتلك المصطلحات :المعنى األساسي أو المركزي أي
المفهومي واإلدراكي المتعارؼ عليو  .والمعنى اإلضافي أو الثانوي ما يطرأ على الذىن عند ذكر لفظة بعينها  .والمعنى األسلوبي
حسب العالقة والرتبة ونوع المتلقي والمعنى اإليحائي  .صٗٓ-ٖٙ
ٖ ٚمحمد المالخ :الزمن في اللغة العربية بنياتو التركيبية والداللية ,الدار العربية( ناشروف) بيروت,لبناف ,منشورات االختالؼ,
الجزائر العاصمة ,الجزائر ,دار األماف ,الرباط ,المغرب ,طٔ ,ٕٜٓٓ ,ص ٗٗٚ
ٗ ٚالديواف صٗٛ
٘ ٚأشار دكتور إحساف عباس في معرض حديثو عن قيمة األخالؽ في الشعر مبينا موقف قدامة من الهجاء بأنو ال ضير فيو -في
إنكارا إلنسانية المهجو صح حينئذ أف نعيره بفقداف ىذه القاعدة .لكي
رأي قدامة -طالما يقود إلى العظة " فلما كاف الهجاء
ً
نحقره إلى نفسو فيتعظ بحالو غيره" ولعل ذلك ما كاف يرجوه ديك الجن بأف يصرؼ ابن عمو عن فعل الموبقات  ,لذلك وجد في
الهجاء غايتو وىدفو.د إحساف عباس  :تاريخ النقد األدبي عند العرب ,دار الثقافة ,بيروت ,لبناف ,طٗ ,ٜٖٔٛ ,صٜٔٚ
 ٚٙالديواف  :صٓٔٚ
 ٚٚالديواف ص ٖ٘ٔ
 ٚٛالديواف  :صٔٙٛ
 ٜٚالديواف صٕٜ
ٓ ٛد مصطفى ناصف  :قراءة ثانية لشعرنا القديم  ,دار األندلس  ,بيروت  ,لبناف ,د.ت ,صٔٚٛ
ٔ ٛوفي عالقة النص اإلبداعي بفكرة األماف ,ربط رابح األطرش بين ما تهدؼ إليو علوـ الحضارات اإلنسانية عامة في ىذا
المضمار ومنو النص الفني " إف الحضارات اإلنسانية القديمة (كانت) تسعى جاىدة وىي تؤسس بعضا لسوكاتها على المستوى
الحياتي إلى إنجاز فعل ما يحسسها باألماف واالطمئناف واالستمرار والخلود ,والنص اإلبداعي ىو أحد أىم ىذه اإلنجازات (
المهمة)" رابح األطرش :مفهوـ الزمن في الفكر واألدب ,مجلة العلوـ اإلنسانية ,جامعة فرحات عباس سطيف ,الجزائر ,عدد
مارس  ٕٓٓٙص ٖ.
ٕ ٛد مصطفى سويف :األسس النفسية لإلبداع في الشعر خاصة ,دار المعارؼ ,مصر ,ٜٔ٘ٔ ,صٕ٘
ٖ ٛالديواف  :صٙٛ
ٗ ٛالديواف صٔٚ
٘ ٛغاستوف باشالر :جماليات المكاف,ترجمة غالب ملسا,المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع ,بيروت ,لبناف طٕ ,ٜٔٛٗ ,ص
ٕ٘
 ٛٙالديواف صٕٚ
 ٛٚد علي عشري زايد  :عن بناء القصيدة العربية الحديثة ,مكتبة اآلداب ,القاىرة,طٔ ,ٕٓٓٛ ,صٛٚ
 ٛٛابن رشيق :العمدةٕٔٔ/ٔ ,
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المصادر والمراجع
أوال  :المصادر
ً
 األصفهاني( :أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد –ت ٖ٘ٙىػ)ٔ -األغاني ,تحقيق ,أحمد زكي صفوت ,ىيئة الكتاب ,القاىرة ,طٕٓٔٓ.
 ابن خلكاف ( :أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكر-ت ٔٙٛىػ)ٕ -وفيات األعياف وأنباء أبناءالزماف,تحقيق دإحساف عباس,دارصادر,بيروت.ٜٜٔٗ ,
 ديك الجن  ( :أبو محمد عبد السالـ بن رغباف ِالحمصي  -تػ ػ ٕٖٙىػ)
ٖ -ديوانو :تحقيق دأحمد مطلوب وعبد اهلل الجبوري,دار الثقافة,بيروت ,لبناف.ٜٔٙٗ ,
 ابن رشيق القيرواني ( :أبو علي الحسن – تٗ٘ٙىػ)ٗ -العمدة في محاسن الشعر وآدابو ,تحقيق ,محمد محي الدين عبد الحميد ,دار الجيل ,بيروت,
ط٘.ٜٔٛٔ ,
 عبد القاىر الجرجاني ( :أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن – ت ٔٗٚىػ)٘ -أسرار البالغة ,قدـ لو وعلق عليو محمود محمد شاكر ,دار المدني ,جدة  ,المملكة العربية
السعودية ,طٔ.ٜٜٔٔ ,
 القاضي الجرجاني( :أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني -ت ٕٖٜىػ) -ٙالوساطة بين المتنبي وخصومو ,تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم وعلي محمد البجاوي,مطبعة عيسى
البابي الحلبي ,القاىرة ,د.ت.
 ابن منظور ( :محمد بن مكرـ ,أبو الفضل جماؿ الدين األنصاري -ت ٔٔٚىػ) -ٚلساف العرب,دار صادر بيروت ,طٖٔٗٔٗ ,ىػ
 أبو ىالؿ العسكري ( :الحسن بن عبد اهلل – تٖٜ٘ىػ) -ٛالفروؽ اللغوية ,تحقيق محمد إبراىيم سليم ,دار العلم  ,القاىرة ,د.ت
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ثانيا  :المراجع
أ -المراجع العربية
 د إبراىيم صحراوي: -ٜالسرد العربي القديم ,األنواع والوظائف والبنبات,منشورات االختالؼ  ,الجزائر ,والدار العربية للعلوـ
ناشروف ,بيروت ,طٕٔٓٓٛ ,
 د إحساف عباس :ٓٔ-

تاريخ النقد األدبي عند العرب ,دار الثقافة ,بيروت ,لبناف ,طٗ.ٜٖٔٛ ,

 د أحمد مختار عمر :ٔٔ -علم الداللة ,عالم الكتب ,القاىرة ,طٗ.ٜٜٖٔ ,
 د إماـ عبد الفتاح إماـ :ٕٔ -مدخل إلى الميتافيزيقا ,دار نهضة مصر ,القاىرة ,طٕٔٓٓ٘ ,
 أمين الخولي:ٖٔ -مناىج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدب ,ىيئة الكتاب ,القاىرةٕٓٔٚ ,
 د بشرى موسى صالح :ٗٔ -الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث  ,بيروت ,لبناف -الدار البيضاء ,المغرب,طٔ.ٜٜٔٗ ,
 د تماـ حساف :٘ٔ -اللغة العربية معناىا ومبناىا  ,عالم الكتب ,القاىرة ,ط٘.ٕٓٓٙ ,
 د جابر عصفور: -ٔٙقراءات في النقد األدبي ,الهيئة العامة للكتاب ,القاىرة.ٕٕٓٓ ,
 د ريتا عوض : -ٔٚبنية القصيدة الجاىلية (الصورة الشعرية لدى امريء القيس) دار اآلداب  ,بيروت ,طٔ.ٜٜٕٔ ,
 د سامي أدىم : -ٔٛفلسفة اللغة ,تفكيك العقلي اللغوي,المؤسسة الجامعية للنشر,بيروت ,طٔ.ٜٜٖٔ ,
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 د صالح فضل : -ٜٔنظرية البنائية,مكتبة األسرة ,ىيئة الكتاب  ,القاىرة.ٕٖٓٓ ,
 د عبد اهلل التطاوي:ٕٓ -الشاعر مفكرا  ,دار غريب  ,القاىرة.ٜٜٔٙ ,
 د عبد الرحمن بدوي :ٕٔ -الزماف الوجودي ,دار الثقافة ,بيروت  ,لبناف,طٖ ,ٜٖٔٚ ,صٕٖٜ
 د عز الدين إسماعيل :ٕٕ -التفسير النفسي لألدب,مكتبة غريب ,القاىرة ,طٗ.ٜٔٛٗ ,
 د علي البطل :ٖٕ -الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني الهجري,دار األندلس ,طٕٜٔٛٔ ,
 د علي عشري زايد :ٕٗ -عن بناء القصيدة العربية الحديثة ,مكتبة اآلداب ,القاىرة,طٕٔٓٓٛ ,
 د عيد بلبع:ٕ٘ -مقدمة في نظرية البالغة النبوية ,السياؽ وتوجيو داللة النص ,بلنسية للنشر والتوزيع,القاىرة ,طٔ,
.ٕٓٓٛ
 د محمد رجب الوزير: -ٕٙالسياؽ اللغوي ودراسة الزمن في اللغة العربية,عالم الكتب,القاىرةٕٓٔ٘ ,
 د محمد زكي العشماوي: -ٕٚأعالـ األدب العربي الحديث واتجاىاتهم الفنية ,دار المعرفة ,اإلسكندريةٜٜٔٚ ,
-ٕٛ

محمد المالخ:

 الزمن في اللغة العربية بنياتو التركيبية والداللية ,الدار العربية( ناشروف) بيروت,لبناف -منشوراتاالختالؼ ,الجزائر العاصمة ,الجزائر -دار األماف ,الرباط ,المغرب ,طٔ.ٕٜٓٓ ,
 د مصطفى ناصف :- 44 -

 -ٕٜقراءة ثانية لشعرنا القديم  ,دار األندلس  ,بيروت  ,لبناف ,د.ت
 د مصطفى سويف:ٖٓ -األسس النفسية لإلبداع في الشعر خاصة ,دار المعارؼ ,مصر.ٜٔ٘ٔ ,
 د ميشاؿ زكريا :ٖٔ -األلسنية ( علم اللغة الحديث) المؤسسة الجامعية للنشر ,بيروت ,لبناف,طٜٔٔٛ٘ ,

ب-

المراجع المترجمة

 أ.أ.ريتشاردز :ٕٖ -مباديء النقد األدبي والعلم والشعر ,ترجمة محمد مصطفى بدوي ,مراجعة لويس عوض وسهير
القلماوي ,المجلس األعلى للثقافة ,القاىرة.ٕٓٓ٘ ,
 بييرجيرو:نينوى ,دمشق,
ٖٖ -السيميائيات ,دراسة األنساؽ السيميائية غير اللغوية,ترجمة د منذر عياشي ,دار َ
سوريا,طٕٔٓٔٙ ,
 تيري إيغلتوف:ٖٗ -نظرية األدب  ,ترجمة ثائر ديب ,منشورات وزارة الثقافة ,سوريا .ٜٜٔ٘ ,
 جوزيف فندريس:ٖ٘ -اللغة :تعريب,عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ,مكتبة األنجلو المصرية,القاىرة .ٜٔ٘ٓ ,
 جوف الينز : -ٖٙاللغة والمعنى والسياؽ :ترجمة د عباس الصادؽ الوىاب ,دار الشئوف الثقافية  ,بغداد ,العراؽ,
طٔ.ٜٔٛٚ ,
 جيوفري ليتش : -ٖٚمباديء التداولية ,ترجمة عبد القادر قنيني ,دار إفريقيا الشرؽ ,المغرب.ٕٖٓٔ ,
 -دياف مكدونيل :
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 -ٖٛمقدمة في نظريات الخطاب,ترجمةد عز الدين إسماعيل.المكتبة األكاديمية,القاىرة,طٕٔٓٓٔ ,
 غاستوف باشالر: -ٖٜجماليات المكاف,ترجمة غالب ملسا,المؤسسة الجامعية للنشر ,بيروت ,لبناف طٕ.ٜٔٛٗ ,

ثالثًا :الدوريات
 باديس لهويمل:ٓٗ -التداولية والبالغة العربية,مجلة الم ْخبر,أبحاث في اللغة واألدب الجزائري ,جامعة محمد خيضر,
بسكرة ,الجزائر,العدد السابع.ٕٓٔٔ ,
 رابح األطرش:ٔٗ -مفهوـ الزمن في الفكر واألدب ,مجلة العلوـ اإلنسانية ,جامعة فرحات عباس سطيف ,الجزائر,
عدد مارس ٕٓٓٙ
 د وىب أحمد روميَّة :ٕٗ -شعرنا القديم والنقد الجديد ,المجلس الوطني للثقافة والفنوف ,الكويت  ,سلسلة عالم المعرفة,
عدد مارس .ٜٜٔٙ ,
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بالغة التركيب الوصفى فى الحديث النبوى
"المؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان أنموذجا"

دكتورة

ىانم محمد حجازى الشامى
أستاذ النقد والبالغة المساعد
كمية اآلداب – جامعة كفر الشيخ
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ملخص البحث باللغة العربية:
إف المتأمل فى أسلوب الحديث النبول يجد فى ترتيب ألفاظو ،كبناء تراكيبو ،كصوغ أساليبو

قصدية فى اإلنتاج  ،تتمثل فى خاصيتى التضاـ كالتقارف ،تهدؼ األكلى إلى اإلجراءات المستعملة
في توفير الترابط بين عناصر ظاىر النص .كالثانية :تشمل عناصر المعرفة  ،من مفاىيم كعالقات
و
ىدؼ ما .كيتضح من قصدية التركيب ثالث خواص؛
تضمن للنص االستمرارية كالتوجيو نحو
خاصية عقلية ،خاصية توجو أك تعلق ،خاصية تمثيل معرفى .تصب جميعها فى مجرل التواصل؛

جامعا بين النص كمتلقيو.
تصورا ن
ليقيم ن

كيأتى البحث للكشف عن أسلوبية التركيب الوصفى المقترف باألسلوب المجازل ،كالكشف

عن أنظمتو الجمالية ،كأسراره البالغية؛ بوصفو أداةن يتوسل بها إلى درؾ المعػاني ،كالوقوؼ على
المقاصد المستكنَّة فيو .كيستثمر البحث معطيات اللسانيات النصية الحديثة ،كضوابطها اإلجرائية
أساسا للتحليل من خالؿ دراسة البنية التركيبية ،كمحددات العالقة التى تربط بين األلفاظ ،كطرائق
ن
ائتالفها ،كأسلوب ترتيبها ،كمن ثم الوقوؼ على دالالتها ،كالكشف عن دقائق معانيها .ىذا التساند

محورا – معتم ندا على تداكلية
الذم يكسب الكالـ سب نكا كحب نكا ،كجماالن كركنقان -متخ نذا (التناص) ن

األسلوب الذم يتخذ -في األساس -مستويين من التعبير عن األفكار كتصويرىا :عملية تصوير
المبلَّغة التى تختلف كف نقا إلنتاجية التلقى.
المبىػلِّغ ،كعملية إدراؾ المادة ي
لفكر ي
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:ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
Eloquence of descriptive structure and stylistic prophetic
expression

"Al Luwlu wa Al Marjan as agreed by the two Sheikhs:

Model”

The meditator in the style of the Prophetic Hadith finds

in the order of its words, composition of its structures, and
the formulation of its styles are intentional in production;

represented by collocation and comparison features. The
first feature aims at the procedures used to provide

interconnection between elements of the text. The second
feature includes the elements of knowledge such as

concepts and relationships that ensure continuity and

direction of the text towards a goal. There are three
properties evident from structural intention: mental
property, property of orientation or attachment, and

property of knowledge impersonation. All of them pour
into the course of communication, to establish a

comprehensive perception between the text and its
recipients.

The aims of this research are to reveal the stylistic

prophetic expression represented in the descriptive

structure associated with the metaphorical style, and to
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explore its aesthetic purposes and rhetorical secrets; as a

tool to understand the meanings, and to identify the hidden
purposes enshrined in it. The research utilizes the data of

modern linguistics and its procedural controls as a basis for
analysis through studying the syntactic structure,

relationship determinants that connects the words, its

coalition modalities, its arrangement style and then to stand
on its significance and to reveal its precise meanings. This
interconnection provides the speech with cohesion,
coherence, beauty and splendor. This takes the

intertextuality as axis and depends on the deliberative style,
which uses two levels of ideas expression and figuration;

one of them figure the sender ideas and the other level is

perception of the sending articles which varies according to
the productivity of the recipients….
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مقدمة :
اتسمت البالغة النبوية بقدرتها على التصوير الموحى ،كالتشبيو الموضح ،كاالستعارات المعبرة

عن الواقع  ،الكاشفة عن أبعاده ،كالكنايات المشتملة على الرمز كاإليحاء؛ ليبرىن على أف الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم كاف يؤثر التعبير عن المعنى بالصورة الحسية المستمدة من البيئة؛ لتقريبها إلى

األذىاف ،ثم إف الخطاب النبول لو خصوصيات في استعماؿ األلفاظ ،فقد اختص كثيران من األلفاظ
باستعماالت خاصة بو مما يدؿ على القصد الواضح في التعبير ،فاستعمل المبسوط في موضع
البسط ،كالمقصور في موضع القصر ،.،فى يج ًم ىع لو بين المهابة كالحالكة ،كبين حسن اإلفهاـ ،كقلة
عدد الكالـ ،مع استغنائو عن إعادتو ،كقلة حاجة السامع إلى معاكدتو(.)i
ككاف من أبرز مظاىر الخطاب النبول اعتماده على الوصف  ،بوصفو كسيلةن رئيسةن للتصوير من

جهة ،كأثره فى بناء التركيب (السبك /الحبك) ،حيث الترابط النحول ،كااللتحامى من جهة
أخرل؛ لذا كاف عماد البحث إحصاء الصفات الواردة فى أحاديثو ﷺ؛ لبياف جمالية الوصف

التصويرل التوضيحى المبنى على الترابط الرصفى كالمفهومى ،فكاف كالمو ﷺ على جهة
سدد اللفظ ،محكم الوضع ،جزؿ التركيبً ،
متناسب
الصناعتين اللغوية كالبيانية ،فجاء فى األكلى يم ى
ي
األجزاء ،كاضح الصلة بين اللفظ كمعناه ،كاللفظ كضريبو في التأليف كالنسق ،...،كفى الثانية
ً
ً
بديع
حسن المع ًرض ،بيِّن الجملة،
كاضح التفصيل ،ظاى ىر الحدكد جي ىد الرصف ،متمكن المعنى ،ى
ى
اإلشارة ،غريب اللمحة ،ناصع البياف من سمو المعنى؛ كفصل الخطاب ،كحكمة القوؿ ،كدنو

المأخذ ،كإصابة السر(....)ii

- 18 -

محتويات البحث:
-

تشتمل الدراسة على ملخص ،كمقدمة ،كثبت بجدكؿ إحصائى يتناكؿ أنواع الصفة التى

كردت فى(كتاب اللؤلؤ كالمرجاف) ،ثم عرض تحليلى يتناكؿ عدة مباحث:

المبحث األكؿ :فى مفهوـ المصطلح ،كيعرض مفهوـ المركب كأقسامو ،كمفهوـ التركيب كالتضاـ،

موضحا الوصف كالصفة عند
كالتركيب كالتالزـ ،ثم ييظهر خصوصية المعنى بين (الوصف كالصفة)،
ن
اللغويين ،كالوصف كالصفة عند البالغيين.

المبحث الثانى :بناء التركيب النبول كفاعلية السياؽ ،كيشتمل على نقطتين :األكلى :بالغة (القيد/
الصفة) كفاعلية التشبيو التمثيلى .الثانية :بالغة (القيد /الصفة) كفاعلية االستعارة التمثيلية .ثم بياف

بأىم النتائج المترتبة على ذلك.
اإلطار الذل يتبناه البحث:

-اتبع البحث المنهج التكاملى الذم يأخذ من مختلف المناىج ،السيما المنهج اإلحصائى؛

العتماده على إحصاء الظاىرة كتصنيفها ،كمدل تأثيرىا فى تشكيل األسلوب ،كارتباطها بغيرىا من

الظواىر األخرل .كما يعتمد البحث على المنهج التحليلى الذل يكشف عن أسرار جماؿ
الوصف ،كفاعليتو فى تشكيل المجاز ،كال يغفل البحث عن االستعانة بالمنهج السيميائى؛ ألىميتو
كدكره فى بياف المنظومة التواصلية بأطرافها المعركفة  ،من متكلم كمتلق كرسالة ككسيلة اتصاؿ؛ إذ
الفعل الداللي ال يمكن تصوره بمعزؿ عن المحيط النفسي كاالجتماعي كالظرفي الذم يوجد ضمنو

محلل الخطاب .مما يجعل النص النبول نصان منفتحان ،ال تحتويو قراءة ،كال يمكن ألم تأكيل أف
يغلقو ،ىذه السمة جعلتو يحقق إعجازه األدبى البالغي في إحداث التوازف اإلبداعي بين جمالية

رصفو كنظمو المنتظم ،كنسق الوجود المتغير.

 عمد البحث إلى تتبع اإلحصاء؛ لبياف عنصر التضاـ فى التابع كالمتبوعَّ ،كأف مجىء التابع
لم يكن عبثان ،كإنما لعلة بالغية اقتضاىا المقاـَّ ،
كحث عليها السياؽ ،مبيِّػننا فاعلية (القيد /الصفة)

بصوره المتنوعة فى األحاديث التى أيشير إلى إحصاء الصفة فيها ،مع بياف الوصف التعبيرل بوصفو
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أداةن للتصوير ،كال أدَّعى أننى ألممت بكل األحاديث ،بل أتناكؿ بعضها بالتحليل البالغى مع
اإلشارة إلى المواضع اإلحصائية األخرل لمن أراد التبحر فيها.
 -جاء اختيار كتاب (اللؤلؤ كالمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف أنموذجا)؛ إذ جمع فيو المؤلف

األحاديث المتفق عليها في صحيحى البخارم كمسلم.

اعتمد كتاب (اللؤلؤ كالمرجاف فيما اتفق عليو الشيخاف) ،على تعريف الحديث النبوم عندشيخ اإلسالـ ابن تيمية" :ال ً
يث النَّب ًوم -يىو ًعنٍ ىد ًٍ ً
ص ًر ي
ؼ إلىى ىما يحد ى
ِّث بً ًو عى ٍنوي
اإلط ىٍالؽ -يىػ ٍن ى
ٍحد ي ى
ى
ى
ً ()iii
ً
ً
ً
ﷺ بىػ ٍع ىد النبيػ َّوةًً :م ٍن قىػ ٍولً ًو ىكف ٍعلو ىكإًقػ ىٍرا ًره"  .كمن ىنا كاف عدد األحاديث التي جمعها مؤلف
الكتاب(ََِٔ)(.)iv
 -اتجهت الدراسة إلى األحاديث الممثلة فى األقواؿ فقط ،كاعتبرت الفعل كاإلقرار من باب

السنة.

 -بلغ عدد األحاديث التى جاءت -فى الكتاب -مكررة بالراكل نفسو ،ك اللفظ ذاتو (ِٔ)

ستة كعشرين حديثنا ،أرقامها كاآلتي-)ُْٖٓ ،َُٕ( -)ُِٓٗ ،ِٗ( -)ََُِ ،ٖٔ( :
(ُْٗ،ُُْٖ( -)َُّٖ ،ٗٓٗ( -)َُِٖ ،ٖٗٓ( -)َٖٕ ،َٖٓ( -)ُُّٓ ،

ُُْٗ،ُُّٕ( ،)ُٕٕٔ ،ُِٓٓ( ،)َُٖٗ ،ُّْٔ( ،)ُِْْ ،ُِّْ( ،)v()َُُٓ ،
ُُِٕ.)ُْٕٔ ،

عدد األحاديث التى جاءت باللفظ ذاتو مع اختالؼ الراكل )ُِ( :كاح ندا كعشرين
 بلغ يحديثنا ،أرقامها كاآلتي،ُُّْ( -)ْٗٗ ،ّٗٗ( -)ْٖٓ-ْْٖ( -)ِّٗ ،ِّٕ( :

ُُّٓ)،ُّٓٓ( -)ُْٖٗ ،ُْٕٗ( -)َُْٔ ،ُْٓٗ ،ُْٖٓ( -)ُّْٓ ،ُِْٓ( -
ُّٔٓ).)ُّٖٔ ،ُِٖٔ( -)ُٖٔٓ ،ُْٖٔ( -

-كردت أحاديث للراكل ذاتو ،فى السياؽ نفسو ،مع اختالؼ بعض األلفاظ ،كلم تعده الدراسة

من باب التكرار(.)vi
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ثبت بإحصاء الصفات الواردة فى كتاب اللؤلؤ كالمرجاف:
ـ

نوع

ُ

الصفة

الصفة
المفردة

رقم الحديث ك الصفة الواردة فيو
اب (ِٗ) ً
(ٓ)المفركضة(ٖ) المكتوبة-المفركضة (ُُ) أ ٍىى ًل كًتى و
اآلخ ًرَّ
ً
ً
ً
ً
ً
ركر (ٔٓ)
اآلخ ًر-اآلخ ًر-اآلخ ًر(ّٕ) ىخال ن
صا (ْٗ) الٍحا ًزـ (َٓ) ىم ٍب ه
ً ً
ً ً
ً ً َّ
ىليم (ٗٔ) يم ىخلَّ ندا – يم ىخلَّ ندا-
ال يٍموبقات-التي –ال يٍم ٍؤمنات-الٍغافالت(ٖٔ) أ ه
كاملىةن -ىكثيرةو ً -
كاملىةً -
ٍفاج ًر(ُٖ) ً
م ىخلَّ ندا (ُٕ) مسلًمةه-ال ً
كاح ىدةن(ْٖ)صبر-
ي
يٍ ى
ى
ً
ً
و
ً
ً
وؾ(ٓٗ) يم ٍقسطنا(ََُ)
يم ٍسل وم(ٕٖ)أىميننا(ِٗ) ىشديد (ْٗ) ال ىٍم ٍملي ي
الَّ ًذم(َُُ) با ًردا-با ًردا(َُِ) ممتلً و
الصالً ًح –
يء-الدنٍػيىا -،الدنٍػيىاَّ - ،
ى ن ى ن
ي ٍى
الصالً ًح -قى ً
الس ً
ك(َُّ)
اد ىس ًة –الدنٍػيىاَّ -
َّ
الصالً ًح -الثَّانًيى ًة-الدنٍػيىا َّ -
اع هد-ال ًٍم ٍس ي
ً
الس ً
ض – الدنٍػيىا-الثَّانًيىةى -الثَّالًثىةىً َّ -
السابً ىعة-
اد ىس ًة– َّ
سةىَّ -
أىبٍػيى ى
الراب ىعةى– الٍ ىخام ى
ً
اىر ً
ً ً
وعا -ىم ٍربيوعى
آد ىـ-طيىواالن  -ىج ٍع ندا – ىم ٍربي ن
اف(َُْ) ى
ال ىٍم ٍع يم ي
ور-بىاطنىاف –ظى ى
الرأ ً
اؿ-أى ٍع ىوير-
َّج ى
الٍ ىخل ًٍق -ىسبً ى
ىح ىم ير(َُٕ) الد َّ
ط َّ
ٍس -ىخا ًز ىف النَّا ًر(َُٔ) ىربٍػ ىعةه -أ ٍ
الر ىج ً
الٍيي ٍمنىى-طىافًيىةه(َُٖ) ىرًج يل َّ
اؿ-،ابٍ ين – ىج ٍع ندا-قى ًططنا -أى ٍع ىوىر
آد يـ ِّ -
الش ىعر -ى
ً
و
َّ
َّج ي
ال ىٍع ٍي ًن -الٍيي ٍمنىى-الد َّ
اؿ(ُُّ)ى ع ٍدف(ُُٓ) ًكاح ندا— ىم ًزلةه-م ىفلٍطى ىحةه–عي ىق ٍيػ ىفاءي
ًو
ور-األىيٍ ىم ًن(ُِّ)ابن(ُِْ)
 ىم ٍخ يد هكش (ُُٔ) ملتوية (َُِ) ًكاحد -ىش يك ن
ًو
ض ًاء –
ىس ىف ًل(ُُّ) ىكثً نيرا -ىكثً نيرا -ىكثً نيرا(ُِّ) يم ٍسلً ىمةه-الٍبىػ ٍي ى
ىشديد(ُِٓ) األ ٍ
ىس ىو ًد(ِِٔ) النَّبًي-
ض ًاء
ىس ىو ًد(ُّّ) ىش ًدي هد -الٍبىػ ٍي ى
األ ٍ
األ ٍىح ىم ًر-األ ٍ
َّ ً ً
صالً وح (ِِٕ) ىم ًجيد (ِِٖ) ىم ًجي هد(ُِٓ) األ َّىك ًؿ(ِٓٗ)
ين -ى
الصالح ى
ًً
َّج ىار(ّْٓ)
ٍح ىراـي -األىقٍصى (َّٓ) َّ
الصالً يح(ُّٔ) الن َّ
ال ىٍواحد(ِٖٗ) ال ى
ً
الد ى ً
سنىتىػ ٍي ًن(ّٕٖ) الَّ ًذم(ّٖٗ) الٍ ىخ ٍم ً
س(ِّْ)
َّجاؿ(ِّٖ) ىسميننا -ىح ى
ً
ً
يل(ِْٓ) ال يٍم ىع َّقلى ًة(َْٔ) الَّ ًذم-
ىكاح ىدةن(ّْْ) الدنٍػيىا-اآلخ ًر(ْْْ) طى ًو ه
الَّ ًذم-الَّ ًذم-الَّ ًذم(ُْٔ)ال ً
الرابً ىع ًة-
ٍك ىر ًاـ (ّْٗ)الثَّانًيىة -الثَّالًثى ًة -أىقػ ىٍر ىفَّ -
الٍ ىخ ًام ً
َّجاؿ(ُّٓ)
)م ٍسلً هم (ْٔٗ)الَّذم(ِِٓ)ابن(ِْٓ) الد َّ
سة (ْٓٗ ي
ى
ً
ً
ٍعظيم ٍي ًن(ْٓٓ) ال يٍمؤم ين-الٍ ىفاجر(ٖٓٓ)
س ًّمى(ّّٓ) األيكلىى(ُٓٓ) ال ى
يم ى
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صالًح(ٗٔٓ)ابن(ْٕٓ) ال ً
ح -ىرابً هح(ٖٗٓ)
ٍجام ىعةي-الٍفاذَّةي(ِٖٓ) ىرابً ه
ى ه
ى
ً
و
وؼ(َٗٓ) الطَّيِّبىةي(ّٗٓ) ال ىٍواح يد(ٓٗٓ) طىيِّ و
ب(ٕٗٓ) طىيِّبىة(ٗٗٓ)
ال ىٍمل يٍه ى
الص ًف ٌي(َُٔ) ىسا ًر وؽ -ىسا ًرؽ -ىزانًيى وة  -ىزانًيى وة -غىنًي-غىنًي -ىسا ًر وؽ  -ىزانًيى وة
الص ًف ٌيَّ -
َّ
–غىنًي(َِٔ) الٍمسلًم-األ ًىمين -الَّ ًذم-موفَّػرا-طىيِّبا(َُٔ) الٍع ً
اد يؿ(ُُٔ)
ى
ى ن ن
ي
يٍ
ً
يح(ُِٔ) الٍعيلٍيىا-الس ٍفلىى-الٍعيلٍيىا-الس ٍفلىى(ُّٔ) الٍعيلٍيىا-الس ٍفلىى(ُْٔ)
ىشح ه
يحل ىٍوةه-ال يٍعلٍيىا-الس ٍفلىى(ُٔٔ) الَّ ًذم (ِٓٔ) يحل ىٍوةه(ِٔٔ) يحل ىٍوةه(ِّٔ)
ىش ًدي ىدةن(ّْٔ) ح ىدثىاءاأل ً
ىحالىًـ(ٓٓٔ) ِّأميَّةه(ٖٕٔ)
ىسنىاف -يس ىف ىهاءي األ ٍ
ي ي ٍ
ً
ً
ً
ً
ائم(ِّٕ) األ ىىكاخر-األ ىىكاخ ًر(ِْٕ) األ ىىكاخر-األ ىىكاخ ًر-
يمتىتابً ىع ٍي ًن(َٕٕ) ى
ص ه
اآلخ ًر(َٖٔ) ً
اخ ًر(ْٖٗ) ً
اخر(ِٕٔ) األىك ً
األىك ً
اآلخ ًر(َٖٖ) ىجبى هل(ُٖٖ)
ى
ى
ً
و
و
ً
ً
ً
ٍح ىر ىاـ(ُّٗ) ىكائنىة(ُْٗ) ىكائنىة(ِْٗ) ال يٍم ٍدلج َّي(ّْٗ)
ٍح ىر ىاـ(ِٖٖ) ال ى
ال ى
ً
ً
ً
وما(َُُٓ)
اآلخر(َٓٗ) اآلخر(ْٔٗ) يم ٍسل نما(ِٕٗ) يم ىح َّفلىةن(ٖٗٗ) ىم ٍعلي ن
وـ-معلي و
و
و
وـ(َُُْ) ذى ىك ور(َُِٓ) يم ٍسلً وم
الٍبى ٍح ًرم(َُّْ) ىم ٍعليوـ -ىم ٍعلي ى ٍ
صالً نحا(ََُٕ) األى ٍش ىع ًريو ىف(َُُٕ) بٍ ىن(َُّٕ) ىساقًطنا(ََُٖ)
(َُّٓ) ى
الصالًح(َُُٗ ً
ات(ََُُ)
ال ىٍم ٍمليوؾَّ -
)ح يرهـ -يمتىػ ىوالًيى ه
)م ٍسلم-الزاني(َُْٗ ي
ي
اآلخ ًرً -
)اآلخ ًرً -
ابػنةى (َُُٔ)الثَّالًثةى (ُُُِ)ب ًن (ُُِٔ ً
اآلخ ًر (ُُِٕ)
ى
ٍى
ٍ
ً
ً
وؿ ً
يم-ر يس ً
اهلل-
الر ٍحمنَّ -
الرح ً ى
اآلخ ًر(ُُِّ) بٍ ًن(ُُْٓ) بٍ ًن-بٍ ًن(ُُِٔ) ى
يم الر ً
ىع ًظ ً
كـ(ُُِٕ) بٍ ًن-بٍ ًن -بٍ ًن -بٍ ًن -بٍ ًن(ُُّٕ) بٍ ًن(ُُٕٗ)
بٍ ًن(ُُٖٗ) بٍ ًن(َُِٓ) ال يٍم ٍسلً ًم(َُِٗ) الَّ ًذل-الَّ ًذم(ُُِِ)
جً
اىلًيَّةن(َُِٓ) قىائً ىمةه(ُِٓٓ) ال يٍم ىعلَّ ىمةى(ُِٗٓ) ال يٍم ىعلَّ ًم(َُُّ)
ى
ً
ً
و
و
يمغٍلى نقا(ُّّْ) ىكاحد(ُّّٓ) ىكاحد(ُُّٓ) يم ىر ِّج هل يج َّمتىوي(ُّٗٓ)
ً و
ً
ً
م(َُّْ)
كاح ىدة(َُْْ) الثَّالىثىة(ُُِْ)ابن (ُِْٗ) الٍ ًه ٍند ٌ
الصالً ىح ًة(ُْْٕ) ىرطٍبى وة(ُْٕٔ)
الس ٍو ىد ًاء(ُّْٕ) طىيِّبىةه(ُّْٖ)
َّ
َّ
ىح ىم ىر-
يم ٍ
ضطى ًج وع-قىائً هم-األيكلىى -يم ٍستىػل وٍق-قىائً هم -ى
اآلخ ًر-األ َّىك ًؿ-األيكلى -يع ىراةه-أ ٍ
ً
و
ً
سابً ً
ض ًاء-األ َّىك يؿ-
ض-الٍبىػ ٍي ى
يم وة -ىم ٍبنًيَّ وة -يم ٍعتى ًر ه
ى ه
يل -ىعظ ى
ح -ىكث ىيرةن -ىك ًريو -يم ٍعتى َّمة-طي ًو ه
َّ ً
َّ ً
ً
َّ
ين (ُْٗٔ) ىش ًدي ىدةه (ُُْٕ) الٍ ىكثًي ًر-
يل -الذ ى
ال ىٍم ٍكتيوبىة-ال يٍع ىراةي-الذم –الط ًو ي
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ِ

الجملة
الفعلية

ًو
ً
ىح ىم ًر(ُّٓٓ)
الٍ ىكثير-أي ٍخ ىرل(ُِٕٓ) ابٍ ين(ُِٗٓ) ىشديد(ُِّٓ) األ ٍ
ض ًعي نفا(ُٔٓٓ) ك ً
اح هد(ُٓٔٓ)
بٍ ًن(ُّٖٓ) ىزكًيَّةن(ُْٓٓ) بن(ُْٖٓ) ى
ى
األ َّيمةى-بن(ُٖٓٓ) األى ٍعلىى(ُِٗٓ) ك ً
اح ود(َُْٔ) بن(َُٓٔ)
ى
ٍي
ً
يما(ُِٔٔ) ىكاحد-
بن(ُُْٔ) بن(ُُٓٔ) الوثقى-بٍ ين(ُِْٔ) ب ًن -ىك ًر ن
اح ود(ُِٕٔ) ك ً
كً
اح ىدةه(ُّّٔ) بن(ُُٓٔ) ً
المائى ًة(ُْٓٔ) ىركًب-ذك -
ى
ى
ً
ً
ً
الرجيم(ُٕٖٔ) طىيِّبىةن-
األ ىىمةي(ُْٕٔ) الذم(ُٕٔٔ) الذم(ُٕٕٔ) َّ
ىخبًيثىةن(ُٕٗٔ) م ٍنػ يفوس وة(َُٕٕ) الٍ ىخ ً
ص يم(ُْٖٕ) فىالىةو(َُٕٓ)
ى ى
كً
اح ندا(ُّٕٓ)ى ً
ف(ُّٕٕ) الٍع ًظيمً َّ -
عاص و
ضاء-
ين(ُٕٕٕ) بىػ ٍي ى
السم ي
ى
ى ي
ً
ً
ً
يم ٍعتىدلىةن(ُُٕٗ)ى كاح ىدةن(ُٕٓٗ)
ىكاح ىدةن(َُٕٗ)
ىع ٍف ىراءى(ُٖٕٕ)
َّ ً ً
يع(َُّٖ)
ورا(ُٖٕٗ)
ض َّم ىرَّ -
ين(َُُٖ) الجواد-ال يٍم ى
الس ًر ى
الصالح ى
ىش يك ن
ً
ب – َّ
ين-
الش ٍرقً ِّي (َُْٖ) الد ِّر َّ
الٍغىا ًر ى
م -الٍغىابًىر(َُٖٓ) يد ِّرم-األ ي
ىنج ي
وج-الٍع ي
كً
ض ِّع و
ف–
اح ود(َُٖٔ) يم ىج َّوفىةه(ُُُٖ) أ ٍىملى ىح(ُُّٖ) ال يٍم ٍسر ً
ًع(ُُْٖ) ىمتى ى
ى
و
ً
يع(ُُٖٔ) بٍ ًن-بن(ُُٕٖ)
ىج َّواظ -يم ٍستى ٍكبً ور(ُُٖٓ) ىع ًز هيز – ىعا ًرهـ -ىمن ه
ً
عراةن -غيرالن(ُُٖٖ) عراةن-غيرالنً َّ -
يمةه(ُُْٖ)
الصال ي
يى ٍ
ٍ
ح(ُّٖٓ) عىظ ى
يى
الَّتًي(ُْٖٓ) ال يٍمط ىٍرقىةي(َُٖٓ) ىك َّذابيو ىف (ُٖٓٓ) الٍ ىك َّذاب (ُٖٔٓ) بىا ًرهد –
ً
س هن-
سنان -يع ى
ش ىراءى -ىح ى
س هن -ىح ى
س هن -ىح ى
بىا ًرهد-بىا ًرهد(ُْٖٔ) ىكاح ندا(ُٖٖٔ) ىح ى
حامالن-كالً ندا(ُٕٖٖ) ك ً
حسناً -
اح ود
ى ىن
ى
ى
رقم الحديث ك الصفة الواردة فيو
ً
ب(ْْ)
(ُٔ) أى ٍش ىه يد ل ى
ىك بًها(َِ) يى ٍش ىه يد(َْ) اد ى
سه
س لىوي في ًه ٍم نى ى
َّعى -ل ٍىي ى
ص َّد يؽ(ٖٔ)
قاب( )ْٓ( )viiيى ٍ
يى ٍ
ب بىػ ٍع ي
ب بىػ ٍع ي
قاب(ُٓ) تى ى
ض يك ٍم ًر ى
ض ًر ي
ض يك ٍم ًر ى
ض ًر ي
ىقاـ ًسل ىٍعتىوي(َٖ) يعملها-يعملها(ْٖ) يىػ ٍقتى ًط يع بًها
ماموي -أ ى
ال يىػ ٍنظيير اهللي -بايى ىع إً ى
اؿ (ٖٔ) استىػرعاهي اهلل -ل ً ً
ٍجن ًَّة(ٕٖ) ىردَّهي ىعلى َّي -ىردَّهي ىعلى َّي(ّٗ)
ىم ى
ىم يىج ٍد رائ ىحةى ال ى
ي ٍ
ٍ ٍ
أىكحاه اهلل(ْٗ) آمن بًنبًيِّ ًو -ىكانى ٍ ً
ًً
اى َّن
ىى ى
ىس ىم يع فيو(َُْ) أ ىىر ي
ت ع ٍن ىدهي أ ىىمةه(َُِ) أ ٍ
ٍى ي ي
ً
وؼ بًالٍبػ ٍي ً
ت(ُُٓ)
اء-يىطي ي
اهللي(َُٖ) تى ٍ
ض ًر ي
ى
ب ل َّمتيو-يىػ ٍقطيير ىرأ ي
ٍسوي ىم ن
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ً
ج ًم ىن النَّا ًر-ييػ ىعلِّ يمنًي-
تىػ ٍع ًرفيونىوي(ُُٗ) قى ًد ٍامتي ًح ي
شوا -ىعمليوهي-قىد ي
َّموهي -يى ٍخ ير ي
ً
ىم
ىم يىػ ٍغ ى
ىم يىػ ٍغ ى
ىم يىػ ٍغ ى
ىم يىػ ٍغ ى
أٍ
ض ٍ
ض ٍ
ب-ل ٍ
ب -ل ٍ
ضب-ل ٍ
ضب -ل ٍ
ىح ىم يدهي ب ىها(َُِ) ل ٍ
وض يع-يىػغٍلًي(ُِٖ) أبىػل نها بًبىالىلً ىها(ُِٗ)
يىػغٍ ى
ىم يىػ ٍفتى ٍحوي(ُِٕ) تى ى
ض ٍ
ب – ىد ىع ٍوتيوى-ل ٍ
تي ً
وى يه ٍم (َُّ) الى يى ٍد يخ يل أ َّىكل ييه ٍم(ُُّ) ىس َّد األيفي ىق ،ىس َّد األيفي ىق ،ىس َّد
ضيءي يك يج ي

ض يه ٍم(ُِٔ) ىحتَّى الى
ٍجنَّةى(ُّٓ) الى يي ىحد ي
ِّث(ُْٗ) يىػ ٍنظيير بىػ ٍع ي
األيفي ىق ،يى ٍد يخليو ىف ال ى
يسمع التَّأ ًٍذين(ِّٖ) يستػره(ِٗٗ) لىم يػعطىه َّن أىح هد(ُّٔ) أ ً
س
ى ٍ ي يي
ٍ
ٍ يٍ ي
ى
ىٍىى
ى
ىجل ي
ً
َّاس(ّٕٖ)
ىعلىٍي ًه َّن(ّّْ) تى ٍس ىم يعوي الٍبىػ ىهائ يم(ّْٕ) ىما انٍػتىظىٍرتي يم ى
وىا(ّّٖ) يىػ يؤـ الن ى
ىما ىكانى ٍ ً
اؿ َّ
الش ٍيطىا يف(َْٓ) الى يى ٍد ًرم(ُْٓ)
سوي(ِّْ) تيوتًير لىوي(ِْْ) بى ى
ت تى ٍحب ي
ىس ىقطٍتيػ ىها(ْٔٔ) آتىاهي اهللي-آتىاهي اهللي(ْٕٔ) آتىاهي اهللي-آتىاهي اهللي(ْٓٗ) الى
أٍ
ً
ِّمونىػ ىها،
ىم أى يك ٍن أي ًريتيوي(ُّٓ) ىج ىعلى ىها اهللي(َٓٓ) تيػ ىقد ي
ييػ ىواف يق ىها(ِْٓ) ل ٍ
ض يعونىوي(ٕٔٓ) تكوف لو إبل -تطؤه بأخفافها -الى ييػ ىؤدِّم ىح َّق ىها(ُٗٓ)
تى ى
ًً و
ًً
ت ىع ٍنوي-
سطى ٍ
ينزالف(ّٗٓ) يىػلي ٍذ ىف بو(ٗٗٓ) تىػغٍ يدك بإنىاء(ََٔ) انٍػبى ى
شأى فًي ًعب ً
ً
ً
اجتى ىم ىعا ىعلىٍي ًو
ت(َُٔ) يي ًظل يه يم اهللي-نى ى
ص ٍ
ىى
ادة-تى ىحابَّا في اهللٍ -
قىػلى ى
شى الٍ ىف ٍق ىر(ّٗٔ) يىػ ٍق ىرءيك ىف
ص َّد ىؽ-ذى ىك ىر اهللى(ُُٔ) تى ٍخ ى
ىكتىػ ىف َّرقىا-طىلىبىٍتوي ٍام ىرأىةه-تى ى
الٍ يق ٍرآ ىف-يى ٍم يرقيو ىف ًم ىن الدِّي ًن-يىػ ٍقتيػليو ىف أ ٍىى ىل ا ًإل ٍسالىًـ(َْٔ) يتلوف كتاب اهلل -ال
يجاكزىم -يمرقوف(ُْٔ) تىح ًقرك ىف-الى يجا ًكيز حنى ً
اج ىريى ٍم -يى ٍم يرقيو ىف ًم ىن
ى
يى
ٍ ي
ً
صالىتىوي-يىػ ٍق ىرءيك ىف الٍ يق ٍرآ ىف-الى يي ىجا ًكيز تىػ ىراقًيىػ يه ٍم-يى ٍم يرقيو ىف
ىح يد يك ٍم ى
الدِّي ًن(ِْٔ) يى ٍحق ير أ ى
ًم ىن الدِّي ًن(ّْٔ) يىػ يقوليو ىف ًم ٍن ىخ ٍي ًر قىػ ٍو ًؿ الٍبى ًريًَّة -يى ٍم يرقيو ىف ًم ىن ا ًإل ٍسالىًـ -الى يي ىجا ًكيز
إًيمانػيهم حنى ً
اج ىريى ٍم(ْْٔ) يىػ ٍق ىرءيك ىف الٍ يق ٍرآ ىف-الى يي ىجا ًكيز تىػ ىراقًيىػ يه ٍم-يى ٍم يرقيو ىف ًم ىن
ى يٍ ى
ا ًإلسالىًـ(ٓٓٔ) الى نى ٍكتيب كالى نىحسب(ٗٓٔ) ال يػ ٍنػ يقص ً
اف(ّٕٔ) يى ىدعي
ٍ
ى ى
ي ى ٍي ي
ً
ائمو ىف-الى يى ٍد يخ يل
ال يٍمتىػ ىع ِّم يقو ىف(َٕٕ) ي ٍف ىر يح يه ىما(َٖٕ) ييػ ىق ي
خل م ٍنوي َّ
الص ي
اؿ لىوي-ي ٍد ي
ً
الز ٍع ىف ىرا يف(ْٕٓ أ ىىم ىرهي أى ٍف
سوي َّ
ىح هد غىٍيػ يريى ٍم(ُّٕ) الى يى ًج يد نىػ ٍعلىٍي ًن -ىم َّ
م ٍنوي أ ى
يح ًمل(ٕٕٓ) ىكتىبوي اهلل(ٖٕٔ) حرـ ًم ٍنوي (ْٖٗ) ٍتؤًمن بً ً
اهلل(ٖٗٓ) ىح َّرىـ
ىيى
ى ي
ي
ىٍ ى
ً
ً
ً
ً
ً
اهللي(َٖٔ) ييػ ٍؤم ين بًاهلل(ُٖٔ) ىكا ىف قىػ ٍبلي (ْٖٔ) يى ٍخ يد يمني-ييحبػنىا(ِٕٖ) تىأٍ يك يل
ث (ٕٖٔ) يبًسو ىف -يبًسو ىف -يبًسو ىف(ٕٕٖ) يػ ٍنػع ىق ً
اف
الٍ يق ىرل (ْٕٖ) تىػ ٍن ًفي الٍ ىخبى ى
ىى
ي
ي
ي
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ً
ً
اى ٍم(ِٗٗ)تيالى ًعبيػ ىها (َّٗ) تيالى ًعبيػ ىها (ُّٗ)
)س َّم ي
بًغىنىم ًه ىما (َٖٖ)ييحبػنىا(َٓٗ ى
تيالى ًعبػها (ِّٗ) تيالى ًعبػها (ْٓٗ) يع ِّجليوا طىيِّباتً ًهم(َٓٗ) تيػ ٍؤًمن بً ً
اهلل(ٖٓٗ)
يى
يى
ى ٍ
ي
ً
اب ً
اهلل ،ل ٍىيس فًي كًتى ً
ت فًي ىكتى ً
اب(ْٔٗ) أى ٍعتى ىق
س ٍ
يىػ ٍبػلي يغ ثى ىم ىن ال ىٍع ٍبد(َٔٗ) لىٍي ى
ى
ً
ص ىدقىةه(ََُٓ) قى ٍد
ٍام ىر نءا(ُٗٗ) قى ٍد أيبِّػ ىر ٍ
س غى ٍر نسا -ىكا ىف لىوي بًو ى
ت(ََُُ) يىػ ٍغ ًر ي
س(َُُْ) الى ييػ ٍغنًي ىع ٍنوي ىزٍر نعا(َُِٖ) الى يىػ ٍعلى يم ىها ىكثًير-يىػ ٍر ىعى ىح ٍو ىؿ
أىفٍػلى ى
ً
ً ًً
ً
َّاس-
الٍح ىمى(ََُّ) تالىعبيػ ىها (َُِٓ) ييوصي فيو(َُّٓ) يىػتى ىك َّف يفو ىف الن ى
ضلوا بػ ٍع ىدهي(ََُٔ) لىن تى ً
اهلل(َُٗٓ) لىن تى ً
تىػبتى ًغي بًها كجوى ً
ضلوا
ى ىٍ
ٍ
ٍ
ى
ٍ
اهلل(َُّٕ) يج ً
يل ً
يل ً
اى يد فًي ىسبً ً
بىػ ٍع ىدهي(َُِٕ) ييػ ىقاتً يل فًي ىسبً ً
اهلل(َُُٗ)
يى
اب بىػ ٍع و
ض )ُُُُ( .تىػ ٍفتىػ يركنىوي(ُُّّ)
يى ٍش ىه يد(َُْٗ) يى ٍ
ب بىػ ٍع ي
ض يك ٍم ًرقى ى
ض ًر ي
وت-ا ٍشتىػ ىرل غىنى نما(ُُُٕ) فىػ ىعليوا
ييػ ٍع ىر ي
ك بي ٍ
ض ىع ٍام ىرأىةو-بىػنىى بيػيي ن
ؼ بً ًو(ُُُْ) ىملى ى
وؿ اهلل(ُُّٕ) قى ٍد أىظىلٍَّتنًي(ُُْٕ) ىد ًم ً
يت(ُُُٖ)
بًنىبًيِّ ًو-يىػ ٍقتيلوي ىر يس ي
توقً يدك ىف(َُُِ) تى ٍخ ًف يق(َُِِ) ىجاء بً ًو لىوي رغىاءه -ىج ً
اء
ي
خو هار  -ىج ى
اء ب ىها ل ىىها ى
ى
ى
بً ىها تىػ ٍيػ ىعر(َُِٗ) تيػ ٍن ًك يركنىػ ىها(ُُُِ) يىػ ٍه يدك ىف(َُِِ) تيػ ىؤدِّم
ً
ٍجنَّةى(ُِّٖ) يىػ ٍقتي يل
ى
ص ىدقىػتىػ ىها(ُُِّ) يي ٍكلى يموي ال يٍم ٍسل يم(ُِِّ) يى ٍد يخ يل ال ى
ً
ً
ٍجنَّة(ُِْٓ) ييصيبيػ ىها -يىػتىػ ىزَّك يج ىها(ُِْٔ)
ىح يد يى ىما
ى
اآلخ ىر -يى ٍد يخالىف ال ى
أى
ضريى ٍم(َُُّ)
ضوا(ُِْٕ) يى ٍم ًشي(َُِٓ) الى يى ي
ضو-يىػ ٍرىكبيوف -يع ًر ي
يع ًر ي
ً
ً
س َّمى(ُُِْ) تيػ ىوافً يق
أٍ
سوي(ُّٖٓ) تى ى
ىس ىكر(ُُّٓ) يى ٍمشي-تيػ ٍعجبيوي نىػ ٍف ي
الدَّاءى(ُْْٔ) ىس ىجنىٍتػ ىها(ُْْٕ) يى ٍم ًشي-يىػل ىٍه ي
ث(ُْْٖ) يي ًط ي
يف -ىك ى
اد يىػ ٍقتيػليوي
ً
اد أ ىىرل
ش(ُْٓٓ) يى ًر ًيو(ُْٕٔ) يسبح-قى ٍد ىج ىم ىع ع ٍن ىدهي-يى يحش ىها-الى أى ىك ي
الٍعىطى ي
ت الٍماء-أ ٍىمس ىك ً
رأٍسوي-ي ٍج ًرم -ىخلىطيوا ىعمالن(ُْٗٔ) ي ًحبػنىا(ُُْٕ) قىبًلى ً
ت
ي
ىى ى
ى
ىى ى
ً
استىػ ٍوقى ىد نى نارا(ُّْٕ) بىنى بىػ ٍيتنا(ُْْٕ)بىنى
ال ىٍماءى -الى تي ٍمس ي
اء(ُِْٕ) ٍ
ك ىم ن
ىم
ىد نارا(ُْٕٔ) أ ٍع ًرفيػ يه ٍم(ُْٕٕ) أ ٍع ًرفيػ يه ٍم(ُُٖٓ) يىػتىػنىػ َّزيىو ىف(َُِٓ) ل ٍ
يس ًر يؽ(ُِّٓ) ال يي ًري يد (ُّٖٓ) ىح ىمليونىا(ُّْٓ)
يي ىح َّرٍـ(ُِٕٓ) ٍ
يسو يؽ(ُْٓٓ) يجرهي(ُْٖٓ) يػ ٍف ًرم فى ًريَّوي(ُّٓٓ) تي ً
صيبيوي(ُْٓٓ)
ى
ىي
ىي
ً
ح اهللي(ُٕٓٓ) يي ًحبوي اهللي(ُٗٓٓ) يى ٍح ير يسنًي(ُُِٔ)
تيصيبيوي(ُٔٓٓ) يىفتى ي
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ّ

ً
ً
ادةي(ُْٕٔ)
اـ(ُْٔٔ) تى ٍسبً يق ىش ىه ى
ىس ًم ىعوي منِّي(ُْٓٔ) يىػغٍزك فئى ه
ً
ً
يب
يى يخونيو ىف(ُْٓٔ) ييػ ىق ي
اؿ لىوي(ُِٔٔ) ييصيبيوي أى نذل(ُّٔٔ) تيص ي
الم ٍسلً ىم(ُِٖٔ) يى ٍم ًشي(َُٗٔ) تيػ ىقدِّـ(ُٔٗٔ) يىػ يق ي
َّر اهللي
وؿ(ََُٕ) قىد ى
ي
ً
ً
ً
ً
ٍم(ُُٕٕ) نىػ ىز ىؿ بو(ُْٕٕ) نىػ ىز ىؿ
ىعلى َّي(َُُٕ) ييػ ٍرفى يع ف ىيها الٍعل ي
ىح ندا(ُْٕٓ) يىػ ٍغ ًف ير-يىػ ٍغ ًف ير-
ىم يىػ ٍع ىم ٍل ىخ ٍيػ نرا-الى ييػ ىع ِّذبيوي أ ى
ىم ٍن ًزالن(ُِٕٓ)ل ٍ
يػغٍ ًفر(َُٕٔ) قىػتىل(ُٕٕٕ) لىيس فًيها م ٍعلىم ألىح ود(َُٕٗ) حتَّى يػ ٍق ً
ص ىم ىها
ى ى
ٍ ى ى ى ه ى
ى ي
ى
ً
ً
ب-الى يىػ ٍقطى يع ىها(ََُٖ)
اهللي(ُِٕٗ) الى يى ٍس يق ي
ط ىكىرقيػ ىها(ُٕٗٗ) يىس يير َّ
الراك ي
ي ًسير َّ ً
الراكًب -ىما يىػ ٍقطى يع ىها(َُْٖ) آ ىىمنوا
ب-الى يىػ ٍقطى يع ىها(َُُٖ) يى ًس يير َّ
الراك ي
ى ي
ً
اى يم
ٍجنَّةى-الى يىػبيوليو ىف(َُٖٔ) الى يىػ ىر ي
بًاهلل(َُٖٓ) يى ٍد يخليو ىف ال ى
ً
ب -فيتً ىح الٍيىػ ٍو ىـ(ُّٖٗ)
ى
اآلخ يرك ىف(ُِٖٖ)ى ى
اب(ُِٖٗ) قىد اقٍػتىػ ىر ى
اب ال ىٍع ىذ ي
أص ى
ً
ىم يىػ يقلٍوي نىبًي (ُٖٔٓ)
َّاس بً ىع ى
صاهي(ُّٖٓ) ل ٍ
سو يؽ الن ى
تيضيءي أى ٍعنىا ىؽ(ُْْٖ) يى ي
ت(ُٖٖٖ) أحسبو.
تي ٍح ًر يؽ(ُٕٖٗ) يىػ ٍبتى ًغي بً ًو(ُٖٖٔ) الى يي ٍد ىرل ىما فىػ ىعلى ٍ

شبو جملة

رقم الحديث ك الصفة الواردة فيو
ً
ٍجن ًَّة(ُُ) ًم ٍن أ ٍىموالً ًه ٍم(َِ) ًم ٍن قىػ ٍلبً ًو(ْٕ) ًم ٍن
(ٖ) م ٍن أ ٍىى ًل ال ى
الس ىم ًاء -ىعلىى يك ٍر ًسي(َُِ) ًم ٍن
نا ور(ْٗ) ًم ٍن أ ٍىى ًل(ََُ) ًم ىن َّ
ىذ ىى و
س ًن ىما ييػ ىرل ًم ٍن أي ٍدًـ-علىى ىم ٍن ًكبى ٍي ىر يجلىٍي ًن -ىكأى ٍشبى ًو ىم ٍن
ب(َُٖ) ىكأ ٍ
ىح ى
ً
رأىيٍ ي ً
َّم(َُِ) لًىربِّي ىع َّز ىك ىج ٌل(ُِٓ)
ى
ت بابٍ ًن قىطى ون )ُُٗ(،في نىا ًر ىج ىهن ى
و
ً
ً
ً
ً
ً
من النَّار(ُِٔ) م ٍن ىماء(ِٗٗ) م ٍن أ َّيمتي(ُّْ) م ىن
م ٍن نىا ور(ُِٔ) ى
ً ً
ًً
من أ ٍىى ًل األ ٍىر ً
ض(ّّٕ) ًم ىن
الٍج ِّن-م ٍن ىس ىوا ًرم ال ىٍم ٍسجد(ِّٕ) ٍ
ً
ًً
ً ً
الن ً
ف(ْٔٓ)
وس ى
َّاس(ّٕٓ) م ىن الٍج ِّن(ّّٖ) م ٍن نىا ور(ِّٗ) ىكسنى يي ي
آيات ً
اهلل(ُِٓ) ًمن ً
آيات ً
ًمن مز ًامي ًر(َِٓ) ًمن ً
اهلل(ِِٓ) ًم ىن
ٍ ىى
ٍ
ٍ
ً
ً
ات ً
اهلل(ِٕٓ) من الناس-من آي ً
ات ً
الٍجن ًَّة(ِٓٓ) من آي ً
اهلل (ٓٗٓ)
ٍ ى
ٍ ى
ى
ب(ِِٔ) ًم ٍن ذى ىى و
ًم ٍن ىك ٍس و
ب (ٖٗٓ) ًم ٍن نىػ ىها ور(َٖٔ) ًم ٍن
ٍجن ًَّة(ٕٖٗ) ًم ٍن ًريى ً
من يم ىزيٍػنىةى(ٖٕٖ) ًم ٍن ًريى ً
اض
اض ال ى
نىػ ىها ور(ُٖٔ) ٍ
الٍجن ًَّة(ٖٖٗ) ًمن ح ًد و
الس ٍبىً(ٗٓٗ) ًم ٍن ىم ٍمليوكً ًو -فًي
يد(ََٗ) ًم ىن َّ
ٍ ى
ى
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ىمالً ًو(َٕٗ) ًم ٍن تى ٍم ور(َُّٖ) ًم ىن األ ٍىر ً
ض(َُْٗ) ىك يح ٍرىم ًة
اهلل(َُُٔ) ًمن ىشع ور(َُُُ) من ح يد ً
يػوًم يكم(ََُُ) ًمن ح يد ً
كد ً
كد
ٍ ى
ٍ ي
ٍ ي
ىٍ ٍ
اهلل(ُُُْ) ًم ىن النَّا ًر(ُُّٕ) ىعلىى ىك ٍج ًهي(ُُُِ) ًعلىى أىبٍػ ىو ً
اب
يل ً
يل ً
اهلل(ُِّٔ) فًي ىسبً ً
َّم )ُِّْ(،فًي ىسبً ً
اهلل(ُِّٗ) فًي
ىج ىهن ى
يل ً
يل ً
يل ً
اهلل(ُِْٔ) ًم ٍن أ َّيمتًي-فًي ىسبً ً
اهلل -فًي ىسبً ً
ىسبً ً
اهللً -م ٍن أ َّيمتًي-
يل ً
فًي ىسبً ً
اهلل(ُِْٕ) ىعلىى الطَّ ًر ًيق(ُِْٗ) ًم ٍن أ َّيمتًي(َُِٓ) بًأ ٍىم ًر
ً
اهلل(ُُِٓ) ًم ىن ال ىٍع ىذ ً
اب (ُُِْ) ًم ٍن يزىريٍ وقً -م ىن الن ً
َّاس(ُْْٔ) فًي
ًو
ً ً و ً
ً ً و ً
ين(ُْٕٔ) ًم ٍن
ين(ُْٖٓ) م ٍن ستَّة ىكأ ٍىربىع ى
ى َّرة(ُْٕٓ) م ٍن ستَّة ىكأ ٍىربىع ى
ًو ً
ىس ىفل ًم ٍنػ يه ٍم(ُْٖٓ) ىعلىى قىلً ً
يب(ُْٕٓ) فًي
ىحديد-م ٍن أ ٍ ى
ً
ً
ب(ُّْٔ) فًي ىذ ً
صو
ات يى ًدهً(ُْٓٔ) ًم ٍن بىنًي
الٍجنَّة(ُٕٓٓ) م ٍن قى ى
ً
ً ً
ص ًة نىًقي(َُٖٓ) فًي
يل (َُٗٔ)م ىن النَّا ًر(ُٕٕٕ) ىك يق ٍر ى
إ ٍس ىرائ ى
َّ ً
ورةً أىبًي ًه ٍم(َُٖٔ) فًي يك ِّل ىزا ًكيىوة(ُُٖٖ) ىم ٍن أ َّيمتًي
الس ىماء -ىعلىى ي
صى
ض ال ً
(ُّٖٗ) ًم ٍن أ ٍىر ً
ٍح ىجا ًز( ُْْٖ) ًم ٍن قى ٍحطىا ىف (ُٖٖٔ) ًم ٍن
ً
ًً ً
ً ً ً ً
يل.
إب ول-م ٍن بىػ ىق ور -م ىن الٍغىنى ًم(ُٖٖٔ) م ٍن بىني إ ٍس ىرائ ى

رقم الحديث ك الصفة الواردة فيو
ً
ً ً
ً
يم و
اس
وء ىة  -ىكأىنَّ ىما ىخ ىر ىج م ٍن د ى
(ّٕ) بو جرح (َُٔ) ىكأىنَّوي م ٍن ًر ىجاؿ ىشني ى
(َُٖ)-علىي ًو ىخطى ً
يف (ُُٓ) ىلها ىش ٍوىكةه يع ىق ٍيػ ىفاءي(ُِٗ) يى ٍم ىس ٍبػ يعو ىف
اط ي
ىٍ
ً
ضا -كجوىهم علىى صورةً
ً
أىلٍ نفا(َُّ) يمتى ىماسكو ىف -آخ هذ بىػ ٍع ي
ض يه ٍم بع ن ي ي ي ي ٍ ى
ي ى
الٍ ىقم ًر(َْٔ) ريحها طيب(ََٔ) ىعلىٍي ًهما جبَّتى ً
اف (َُٔ) الى ًظ َّل إًالَّ ًظلوي-
ى ي
ى
يك ج ً
اى ًليَّةه (ُُِِ) فًيها ىذىب (ُُْْ) لىوي ىعلىيوً
ً
ٍ
قىػلٍبيوي يم ىعلَّ هق (َُٕٕ) ف ى ى
ى ى ه
اء -ل ىىها
بىػيِّػنىةه(َُُِ) ل ىىها ثيػغىاءه-لىوي ىح ٍم ىح ىمةه-لىوي يرغىاءه(َُِِ) لىوي يرغى ه
ًً
ًً
ٍب(ُْٕٓ) ىعلىٍيػ ىها ىدلٍو (ُْٕٓ)
ٍب(ُّْٔ) فيو ىكل ه
خو هار(ُّّٔ) فيو ىكل ه
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ب فيو(َُٖٖ) كل يه َّن مثٍ يل
ب فيو-فيو إً ىد هاـ(ُٕٓٓ) الى ى
الى ى
ص ىخ ى
ص ىخ ى
ح ِّرىا(ُّٖٓ) د ٍعواىما ك ً
الش ىع ير -ىكأ َّ
احدةه(ُْٖٓ) نً ىعال ييه يم َّ
وى يه يم
ىف يك يج ى
ى ى
ى ى يى ى
ال ىٍم ىجاف(ُٖٖٓ) يى ىو ىخ ٍيػ ير الن ً
َّاس
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توصلت الدراسة إلى ما يلى:
 -عدد األحاديث التى اشتملت على الفعل كاإلقرار (السنة) )ٖٔٔ( :ستمائة كثمانية كستوف

حديثنا.

قوال )ُّّٖ( :ألف كثلثمائة كثمانية كثالثوف حديثنا كىى التى
عدد األحاديث التى جاءت ناعتمدت عليها الدراسة.
قوال  -بعد حذؼ األحاديث المكررة )ُُّٔ( :ألف كثلثمائة
 -عدد األحاديث التى جاءت ن

كستة عشر.

 -بلغ عدد األحاديث الخالية من الصفات -بعد حذؼ األحاديث المكررة()ّْٗ( :)viii

تسعمائة كأربعة كثالثين حديثنا ،بنسبة مئوية قدرىا.%ُٕ :

عدد األحاديث التى اشتملت على الصفات -بعد حذؼ األحاديث المكررة.)ix()ِّٖ( :
 يثلثمائة كاثناف كثمانوف حديثنا ،بنسبة مئوية قدرىا.%ِٗ:
 -بلغ عدد األحاديث التى اشتملت على الوصف بالمفرد )َِٔ( :مائتين كستة أحاديث،

كعدد األحاديث التى اشتملت على الوصف بالجملة الفعلية )ُّٖ( :مائة كثالثة كثمانين حديثنا،
كعدد األحاديث التى اشتملت على الوصف بػ (شبو الجملة) )ِٕ( :اثنين كسبعين ،كعدد
األحاديث التى اشتملت على الوصف بالجملة االسمية )ِّ( :ثالثة كعشرين حديثان .كمن المعلوـ
أف الحديث الواحد قد يشتمل على الصفة بأنواعها ،أك على نوعين منها.

 جاء الوصف بالمفرد في )x()ُّٗ( :ثلثمائة كإحدل كتسعين صفة ،كالوصف بالجملةالفعلية )ُِٕ( :مائتين كإحدل كسبعين صفة ،كالوصف بػ ػ شبو الجملة )ٖٖ( :و
ثماف كثمانين،

كالوصف بالجملة االسمية )ِّ( :اثنتين كثالثين صفة.

موقعو،
تبين أف الصفات المفردة قد حازت المقاـ األكؿ ،فالمفرد ىو األصل ،كالجملة كاقعةه ىكالبسيط أك هؿ ،كالمرٌكب و
ثاف ،كيأتى الوصف بالمفرد فى أحاديث بعينها( .)xiإال أف السياؽ قد يحتم
ٌ
استعماؿ المركب فى الموضع الذل يستدعيو ،فنجد الجملة الفعلية المعبرة عن االستمرارية
كاقع ،السيما أف األحاديث النبوية جاءت مناسبة
ككصف الحدث مشاى ندا للعياف ،كالمتخيل كأنو ه
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رئيسا( .)xiiiكاحتلت (الكاؼ)
لكل زماف كمكاف( .)xiiأما شبو الجملة فقد كاف فيو التوضيح
ن
عنصرا ن
التشبيهية مكانة توضيحية( .)xivكنجد الجملة االسمية فى -معظم األحاديث –جاءت بالغة

رئيسا()xv؛ لعلة بالغية اقتضاىا المقاـ .مردىا" يخصوصيةه في كيفيَّة
التقديم كالتأخير فيها
ن
محورا ن
ً
ً
رتيب للغى ٍزؿ كالنسج على
سق ال ىكلم بىػ ٍعضها على بىعض ،...،كىو تى ه
النَّظٍم ،كطريقةه ىم ٍخصوصةه في نى ى
و
مخصوص( .)xviكيعمد البحث إلى بياف النتائج المترتبة على ذلك فى الخاتمة.
ىك ٍج وو
المبحث األكؿ :فى مفهوـ المصطلح.

المركب Complex ,compound)xvii( :قوؿ مؤلف من كلمتين أك أكثر لفائدة،

سواء كانت الفائدة تامة ،مثل( :النجاة في الصدؽ) أـ ناقصة ،مثل :نور الشمس ،اإلنسانية

الفاضلة ،إف تتقن عملك( .)xviiiكيعد المركب الوصفى من أقساـ المركب البيانى( .)xixكالمركب

الوصفي مثل :الرجل الفاضل ،كمن األعالـ القديمة :القاضي الفاضل ،لو سمي رجل :بالرجل

الفاضل ،يعني :نعت منعوت ،ىذا يسمى :مركبان توصيفيان تقييدان ،تجعل الكلمة الثانية قيدان في
األكلى( .)xxكعند النحاة :تابع مكمل متبوعو ببياف صفة من صفاتو ،نحو :مررت برجل كريم ،كيقاؿ
لو :الحقيقي ،أك ىو من صفات ما تعلق  ،بو نحو :مررت برجل كريم أبوه ،كيقاؿ لو :السببي(.)xxi
النعت .كإنَّما قلنا :إًنٌهما كالشىء
يلحق االسم يلحق
ى
كالنعت كالمنعوت كالشىء الواحد ،فصار ما ى
ً
بمنزلة
فالنعت كالمنعوت
أخص منو،
المنعوت من نوع إلى نوع
الواحد من قًبىل أ ٌف النعت يي ٍخرًج
َّ
ى
ي
أخص من نوع المنعوت كحده(.)xxii
نوع َّ
التركيب كالتضاـ :Collocation
التضاـ قرينة على المعنى بحسب ما يرىص بو حيز اللفظ  ،من افتقار إلى لفظ آخر أك

كالتضاـ طلب إحدل
اختصاص بو ،أك مناسبة بين ىذا اللفظ كغيره ،أك مفارقة بين اللفظين(،)xxiii
ٌ

الكلمتين لألخرل في االستعماؿ على صورة تجعل إحداىما تستدعي األخرل "( ،)xxivكمعنى ذلك

أف تأليف الكالـ كنظمو ال يأتى عبثنا بل يحكمو قوانين كمبادلء ،كفى ذلك يقوؿ عبد القاىر:
ً
"كاعلم َّ
عرفت :أ ٍف
لك ،في توخِّي المعاني التي
أف َّ
الم ٍس ي
ى
النظر ،كيىػ ٍغ يم ى
ٍ
ض ى
ىصل في أ ىف يد َّؽ ي
مما ىو أ ه
ً
ً
و
ً
ضها في و
َّ
ط ثاف منها بأكؿ ،كأف تحتاج في الجملة
بعض،
كيشتد ارتبا ي
دخل بع ي
تتَّح ىد أجزاءي الكالـ كيى ى
ضع بيمينو ىهنا في ً
حاؿ
يك فيها ى
كضعا كاح ندا ،كأف يكو ىف حال ى
إًلى أف ت ى
ض ىعها في النفس ن
حاؿ الباني يى ي
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و
ض يع بيىسا ًره ىناؾ .نىعم ،كفي ً
ضعهما بىػ ٍع ىد األ َّىكل ٍىين"( .)xxvفإذا
ما يى ى
حاؿ ما ييػ ٍبصر مكا ىف ثالث كراب وع يى ي

ك اف الهدؼ من األلفاظ ىو اإلفصاح عن أغراضنا في تراكيب معينة فإف "األلفاظ المفردة التي ىي
يضم بعضها إلى بعض ،فيعرؼ فيما
أكضاع اللغة ،لم توضع لتعرؼ معانيها في أنفسها ،كلكن ألف ٌ

بينهما فوائد"( . )xxviكلكن المتكلم يعمد إلى الضم لتوصيل غرض مقصود ،ىذا الضم ذاتو لو

ضم على طريقة
شركط مخصوصة" ،فالفصاحة ال تظهر في أفراد الكلمات ،كإنٌما تظهر بال ٌ
مخصوصة( . )xxviiىذا يجعل الكلمة يستند معناىا بالمصاحبة لكلمة أخرل ،كىو ما تكلم عنو
()xxviii
أمورا ،منها :االفتقار،
القدامى كالمحدثين تحت اسم" النظرية السياقية"
 .كيشمل التضاـ ن
كاالختصاص ،كالوصل ،كالذكر ،كالتالزـ ،كالمناسبة المعجمية ،كالذىنية كغيرىا( .)xxixكأقصد

التالزـ ىنا بوصفو صورة من صور التضاـ ،تالزـ الوصف كالموصوؼ ،فال يستغنى األكؿ عن

الثانى ،بل يتطلبو ،لغرض يقتضيو المقاـ ،كيأتلفو التركيب.
التركيب كالتالزـConjugation:

كمن صور التضاـ( :التالزـ) ،كمجالو المركبات كاألبواب ذكات العالقات الخاصة ،كالتبعية،

كاإلضافة كغيرىا( .)xxxكتدكر مادة (لزـ) ،فى اللغة العربية حوؿ االرتباط كعدـ المفارقة ،يقوؿ
ً
المال ًزـ ،كااللتزاـ :االعتناؽ(.)xxxi
الجوىرل :لزمت الشىء ألزمو لزكمان ،كلى ًزٍم ي
ت بو ى
كالزٍمتيوي .كالل ي
زاـ :ي
الش ً
الش ً
الزاء كال ًٍميم أىصل ك ً
اح هد ً
كيقوؿ ابن فارسَّ :
ىء بً َّ
احبى ًة َّ
يء
يح ،يى يدؿ ىعلىى يم ى
ى
صح ه
ص ى
الال يـ ىك َّ ي ى ي ٍ ه ى
ىدائً نما( .)xxxiiكمالزمة الشىء :عدـ مفارقتو( .)xxxiiiكمالزمة الشىء :المداكمة عليو ،لى ًزىـ َّ
الش ٍيءي:
أىم أىثٍػبتو كأىدمتو ،كلى ًزمتو أىلٍزمو :تىػعلَّ ٍقت بً ًو كلى ًزمت بً ًو فال يفارقيو(،)xxxivالمالزمة لً َّ ً
ي ىٍ
ٍ ى ي ى ى ٍيي ى ٍيي ىي ي ى ي ى ٍ ي
ي ى
لش ٍيء كالدكاـي
(.)xxxvi
ث ىال يتىص َّور كجوده بً يد ً
ىعلىٍي ًو( .)xxxvكالل يزكـ :ىكوف أحد َّ
الل يزكـ :يى ىو
كف اآلخر
الش ٍيئىػ ٍي ًن بً ىح ٍي ي
ى
اص ًط ىالحان ،كبًم ٍعنى التٌ ًبعيَّة ليغىة(" .)xxxviiكلما ً
كانت المعاني إنما
يستىػ ٍعمل بً ىم ٍعنى ٍامتنىاع االنفكاؾ ٍ
ىى
ٍ
ً
لمك ما صنى ىع في ترتيبها
تىتبيَّ ين باأللفاظ ،ككا ىف ال
سبيل للمرتِّب لها كالجام ًع ىش ٍملىها ،إلى أف ييػ ٍع ى
ى
ً
ً
ً
تجوزكا فكنوا عن ً
ً
األلفاظ ،ثم باألىلفاظ
بترتيب
ترتيب المعاني
بترتيب
ًبف ٍكره ،إال
األلفاظ في نيطٍقوَّ ،
بح ٍذ ً
ً
ً
المراد :كقولهم:
كالنعت ما أبا ىف
من
ؼ
الغرض ك ى
الوصف ٍ
ى
كشف عن ي
"الترتيب" ،ثم أىتٍػبىعوا ذلك ى
كالش ً
بموافقة معناهي لمعنى ما ً
ً
الحاصل في و
ً
يليو َّ
صالح يطمئن
مكاف
يء
ظ متم ٌك هن" ،ييريدكف أنو
"لف ه
و
ً
موافق لًما يليو ،كالحاصل في و
ظ قلً هق و
أجل َّ
غير و
مكاف ال
فيو "كلف ه
ناب" ،ييريدكف أنو م ٍن ٍ
ى
أف معناهي ي
صفة ً
يصليح لو ،فهو ال يستطيع الطمأنينةى فيو إلى سائ ًر ما يجيء في ً
مستعار لو
اللفظ ،مما ييػ ٍعلىم أنو
ىٍ
ه
ي
ي
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ً
ً
مضمونو كمؤدَّاه"( .)xxxviiiكيرتبط ىذا بمفهوـ
بسبب
ًم ٍن معناه ،كأنهم نى ىحلوه إيٌاهي،
المناسبة vowel harmonyلدل تماـ حساف ،الذل قسمها إلى (المناسبة المعجمية) ك
(المناسبة الذىنية) ،أما األكلى؛ فتتطلب شركطان صياغية ك تركيبية معينة فى تتتابع المفردات ،كمن
ىذه الشركط أف يكوف بين عناصر الجملة مناسبة من حيث معناىا المعجمى ،...،كالثانية؛ تحوؿ

دكف التناقض إال لمؤشر أسلوبى ،...،كىو جانب من جوانب التضاـ الذل ىو عنصر من عناصر

الرصف النحول(.)xxxix

كقد أدرؾ عبد القاىر الجرجاني سمة التماسك ،فصاغ نظرية "النظم" حيث أ ٌكد فيها أىمية

تعلق أجزاء الكالـ بعضو ببعض مشبها كاضع الكالـ بمن "يأخذ قطعان من الذىب أك الفضة،
فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة كاحدة"(.)xl
الوصف /الصفةAdjective ، Description:
الوصف عند اللغويين( :)xliكصفت الشىء كصفان كصفة .كالهاء عوض من الواك ،...،كتواصفوا

واصفان ،)xlii( .كالصفة :األمارة الالزمة للشيء،
الشىء من الوصف .كاتصف الشىء ،أم صار يمتى ى
()xliii
كيقاؿ :اتصف الشيء في عين الناظر ،إذا حمل الوصف  .كالنعت ىو ما يطلبو المتبوع كفقان
لما يقتضيو المقاـ الذل سيق من أجلو"،كىو التابع المقصود باالشتقاؽ كضعان ،أك تأكيالن مسوقان
لتخصيص ،أك تعميم ،أك تفصيل ،أك مدح ،أك ذـ ،أك ترحم ،أك إيهاـ ،أك توكيد(.)xliv
تابع متم ما سبق  ...بوسمو أك كسم ما بو اعتلق(.)xlv
فالنٌعت ٌ
فالنعت تخصيص بالوصف للموصوؼ ،أك لذل عالقة بو ،كذلك لتحديده ،أك مدحو أك

ذمو(.)xlvi

الفرؽ بين الصفة كالوصف:

()xlvii

قيل :ىما مترادفاف ،يقوؿ الشريف الجرجاني (تُٖٔ /ىػ) :الوصف :عبارة عما دؿ على

الذات باعتبار معنى ىو المقصود من جوىر حركفو ،أم يدؿ على الذات بصفة ،كأحمر ،فإنو

بجوىر حركفو يدؿ على معنى مقصود ،كىو الحمرة ،فالوصف كالصفة مصدراف ،كالوعد

()xlviii
النعت كمعناه الوصف ىو ما يوضح
السراج بمعنى كاحد:
كالعدة
 .كيجعلهما محمد علي َّ
ي
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()xlix
صف :فًي اللغىة بىػيىاف سير َّ
الش ٍيء
متبوعو .كقاؿ القاضي األحمد نكرم (ت :ؽ ُِىػ) ال ىٍو ٍ
ً
ٍخو ىذة ىم ىع بعض صفاتها ىس ىواء ىكانىت
همة ىمأ ي
كخصائلو  -ىكعند الن ىحاة ىكوف اال ٍسم ىداالن على ذىات يم ٍب ى
ً
ً
ً ً
(م ىرٍرت بنسوة
ىىذه ال ٌد ىاللىة بً ىحسب ال ىٍوضع مثل أ ٍ
ىح ىمر .أىك بً ىحسب اال ٍست ٍع ىماؿ مثل( :أىربع) في :ى
يستىػ ٍعمل مرادفان للنعت الَّ ًذم من التوابع( .)lقاؿ التهانوم (تُُٖٓ /ىػ) الصفة
أىربع) .ىكقد ٍ
كالوصف مترادفاف لغة .كمعنى الصفة بياف المجمل ،كبياف األىلية للشيء ،كبياف معنى في

كالصفة تقوـ بالواصف؛ فقوؿ
الشيء ،....،كفرؽ بعض العلماء ٌ
قائال :الوصف يقوـ بالموصوؼٌ ،
القائل زيد عالم ،كصف لزيد باعتبار أنٌو كالـ الواصف ال صفة لو ،كعلمو القائم بو صفة ال

كصف(.)li

ً
كيرل الخليل (تَُٕ/ق) َّ
ٌف
ت كصف
الشيء بما فيو إلى الحسن مذىبيو ،إال أف يتكل ى
َّع ي
أف "النػ ٍ
ٌف ،فيقوؿ :ىذا نعت سوء( .)liiكيوافقو الصاحب بن عباد (تّٖٓ /ىػ)( ،)liiiكابن
متكل ه

فارس(تّٗٓ/ق) ( .)livكيفرؽ الجوىرم (تّّٗ/ىػ) بين الوصف كالصفة ممث نِّال بقوؿ :طرفة بن
العبد:

إنِّي ىك ىفانًي ًمن أم ور ىممت بًو  ...جار ىكجا ًر ال ً ً
ص ىفا
ٍح ىذاق ِّي الَّذم اتَّ ى
ى ي
ى ٍ ٍ ىىٍ

(.)lv

يقوؿ الجوىرل :أم صار ىموصوفان بحسن الجوار .كقوؿ الشماخ يصف بعيران:

ىجوع(.)lvi
إدالج ليلةى ال
ت يداىا ** لها
ً
ص ىف ٍ
إذا ما أى ٍدل ٍ
ىجت ىك ى
ى

كأما النحويوف فال يريدكف بالصفة ىذا؛ َّ
ألف الصفة عندىم ىي النعت،
يريد أجادت السيرَّ ،...،
و
و
مضركب ،أك ما يرجع إليهما من طريق
ضارب ،أك المفعوؿ نحو
كالنعت ىو اسم الفاعل نحو
(.)lvii

المعنى نحو مثل كشبو

كيؤيده قوؿ ابن فارس(ّٓٗق) :الصفة :األمارة الالزمة للشيء،.. ،

كيقاؿ :اتصف الشيء في عين الناظر ،إذا حمل الوصف .كيقاؿ :كصف البعير كصوفان ،إذا أجاد
السير(.)lviii
الصفة فعلو ،ىكفعلو نقضت ،فىقيل:
كيفرؽ العسكرل(ّٓٗق) بينهما :بأ ىف ال ىٍو ٍ
صف مصدر ىك ٌ
ً
اسم جنس يىقع على ىكثًيره كقليلو،
صف؛ ألىف ال ىٍو ٍ
ىصلها :ىكص ىفة ،فى ًه ىي أخص من ال ىٍو ٍ
صفة ،ىكأ ى
صف ٍ
ً
ٍجالًس كالماشي؛ ىكلً ىه ىذا أجريت
الصفة ضرب من ال ىٍو ٍ
ىك ٌ
صف ،مثل :الجلسة كالمشية ،ىكىي ىى ٍيئىة ال ى
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ً
الص ىفات على ال ً
صافو بً ىه ىذا ال ىٍم ٍعنى؛
ِّ
ٍمعاني ،فىقيل( :العفاؼ ىكالٍحيىاء) من ص ىفات ال يٍمؤمن ،ىكىال ييػ ىقاؿ أ ٍىك ى
ى
ً
مجرل ال ىٍه ٍيئىة ،ىكإًف لم تكن ىبها ،فىقيل للمعاني نى ٍحو:
ألىف ال ىٍو ٍ
الصفة أجريت ٍ
صف ىال يكوف إًَّال قوالن ،ىك ٌ
ً
ً
صاحب ال ىٍه ٍيئىة على ىى ٍيئىة ،ىكتقوؿ:
صوؼ ىبها يعقل ىعلىٍيػ ىها ىك ىما ترل ى
(الٍعلم ىكالٍ يق ٍد ىرة) ص ىفات؛ ألىف ال ىٍم ٍو ي
يىو على صفة ىك ىذا ،ك ىى ًذه ً
ص ىفتك ىك ىما تىقوؿ :ىى ًذه حليتك ،ىكىال تىقوؿ ىى ىذا كصفك إًَّال أىف ٍيعنى بً ًو
ى
ى
)
lix
(
ً
ً
ٍح ً
ىكصفو َّ
ت
َّع ي
اؿ ال يٍم ٍنتىقلىة كالقياـ كالقعود .ىكالنػ ٍ
للش ٍيء  .كيستدرؾ العسكرل :الوصف :ما كاف بًال ى
بً ىما ىكا ىف فًي ىخل وٍق أ ٍىك يخلي نق ،كالبياض كالكرـ(.)lx
ً
كالص ىفةي:
ذكر
الشيء بحليتو كنعتوِّ ،
ص ي
الو ٍ
كيفرؽ بينهما الراغب األصفهانى (تَِٓ /ىػ) :ى
ف :ي
{كىال
ص ي
كالو ٍ
ف قد يكوف ح ٌقان كباطالن .قاؿ تعالى :ى
الحالة التي عليها الشيء من حليتو كنعتو ،.. ،ى
ً
ص ي ً
تىػ يقوليوا لًما تى ً
ب ىى ىذا ىح ىال هؿ ىك ىى ىذا ىح ىر هاـ } [النحل ]ُُٔ :؛ تنبيهان على كوف ما
ف أىلٍسنىتي يك يم الٍ ىكذ ى
ى
()lxi
يذكركنو كذبنا .
كيظهر الفرؽ ابن األثير(تَٔٔ :ىػ) متبعان الخليل كالصاحب بن عباد كابن فارس ،بقولو:
كصف َّ
وؿ:
ت:
يح ،إًَّال أى ٍف يىػتىكلَّف يمتىكلِّف ،فىػيىػ يق ي
الش ٍي ًء بً ىما فً ًيو ًم ٍن يح ٍسن .ىكىال ييػ ىق ي
اؿ فًي الٍ ىقبً ً
ي
َّع ي
النػ ٍ
و
ف يػ ىق ي ً
يح( .)lxiiكقاؿ أبو البقاء الحنفي (تَُْٗ :ىػ)
سن ىكالٍ ىقبً ً
نىػ ٍع ى
ت يسوء ،ىكال ىٍو ٍ
اؿ في ى
ص ي ي
الح ى
ً
ً
اعها كأجناسها
كما ييوصف بًو ٍاألى ٍشيىاء على ا ٍخت ىالؼ أىنٍػ ىو ى
ٌ
عبارة ىعن ال ىٍع ىوا ًرض كالقياـ ىكال ي
ٍقعود ،ى
الصفة :ى
ييسمى نعتان ككصفان .كىو بذلك يفرؽ بين النعت كالصفة ،كيجعل النعت كالوصف أعم من
الصفة(.)lxiii
كإذا كانت الصفة تقوـ بالموصوؼ ،كىى مالزمة لو ،فإف الوصف أعم كأشمل؛ لوقوعو على

توجو نحو الصفة
القليل كالكثير ،فالوصف تصوير الواصف لشكل األشياء ،كىو عاـ ،فإذا ما َّ

صف العنواني :كىو يعبر
الو ٍ
الخاصة اللصيقة باألشياء صار صفة ال كصفان .كالوصف أنواع؛ فهناؾ ى
بو عنوانو ىكىكصفو عن الموضوع ذاتو ،كىناؾ الوصف التاريخى الذل يعبر بو عن حقبة زمنية،
كالوصف الحسى ،كالخيالى ،كالوصف التزامنى  ،..كفى جميع أنواع الوصف يقوـ بدكر تواصلى؛
إذ يضطلع من الوىلة األكلى باستثمار المتاح من اآلليات اللغوية كتحميل المعنى رسالة معينة
مقصودة يتحرؾ فى إنجازىا عن طريق األفعاؿ الكالمية التى تنقسم إلى أفعاؿ لفظية كأفعاؿ إنجازية

كتأثيرية.
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أما عن الوصف عند البالغيين فأقوؿ :
عرفو قدامة بن جعفر (تّّٕ /ىػ)،فقاؿ :الوصف إنما ىو ذكر الشيء بما فيو من األحواؿ

كالهيئات ،كلما كاف أكثر كصف الشعراء إنما يقع على األشياء المركبة من ضركب المعاني ،كاف

أحسنهم كصفان من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوؼ مركب منها ،ثم بأظهرىا فيو
كأكالىا ،حتى يحكيو بشعره ،كيمثلو للحس بنعتو( .)lxivكيقوؿ ابن رشيق(ت ّْٔ /ىػ) :كأحسن

الوصف ما نعت بو الشيء حتى يكاد يمثلو عيانان للسامع ،..،كأبلغ الوصف ما قلب السمع بصران
 ،..،كإف من الشعراء كالبلغاء من إذا كصف شيئان بلغ في كصفو ،كطلب الغاية القصول التي ال

مدحا فمدحا ،كإف ذمان فذمان( .)lxvكيبين ابن رشيق عالقة الوصف بالتصوير،
يعدكىا شيء :إف ن
كتفاضل الناس فيو ،فمنهم من يجيد كصف شيء كال يجيد كصف آخر ،كمنهم من يجيد األكصاؼ
كلها كإف غلبت عليو اإلجادة في بعضها( .)lxviكأصل الوصف الكشف كاإلظهار ،كمعناه األدبي

تصوير خواص األشياء الحسية كالمعنوية باللغة ،كىو كالرسم في أنهما من الفنوف الجميلة كفي
اعتمادىا على األلواف لإلفهاـ كالتأثير ،كفي انقسامهما من إلى نوع كاقعي كآخر مثالي جميل،

ككالىما يتناكؿ األشياء في حاليها المستقرة الثابتة كالمتغيرة المتتابعة .كالوصف -فوؽ ما لو من

كنثرا -يدخل في تكوين الفنوف األدبية األخرل كالركاية،
قيمة فنية تظهر في نصوصو ن
نظما ن
كالرحالت ،كالتاريخ ،كالخطابة ،كالرسالة ،...،كلما كاف ىذا الفن معتم ندا على الخياؿ في التصوير
كانت عبارتو حاكية ىذه الصورة الخيالية ،من تشبيو ،كمجاز ،كاستعارة كمبالغة ،كمقابلة؛ ألف في
كل صورة من ىذه مزية لتقوية المعنى أك تجسيده ،أك إلحاقو ،بما ىو أقول منو؛ استجابة لقوة
العاطفة كاالنفعاؿ( .)lxviiكيضع أحمد الشايب لذلك شركطان ،منها أنو :يجب أف يكوف الكلمات
من الدقة بحيث تكوف ص ندل صادقنا لما تحكي من صوت ،أك تؤدل من معنى كلوف ،لذلك حسن
(.)lxviii

االستعانة بالنعوت التي تزيد في التحديد أك الركعة؛ ليكوف الوصف كاش نفا حاكينا ما كراءه

مفردا
كالوصف التركيبى ،عالقة تركيبية بين الصفة كالموصوؼ؛ لوجود رابط بينهما ،فإذا كاف ن

مصدرا يكوف بالمعاقبة ،أما
بالوصف يحتمل ضمير (الربط)؛ بداللة المطابقة ،كإف كاف المفرد
ن
(.)lxix
الجملة فيشترط فى منعوتها ضمير يعود على المنعوت
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كيظهر ذلك جلينا فى تعالق الوصف بالموصوؼ فى األحاديث النبوية ،كفى دقة التصوير
تخصيصا بالتنكير أك
كائتالؼ الصورة من تشبيو ،كاستعارة ،ككناية ،كغيرىا ،كقد جاء الوصف فيو
ن

تفسيرا ( .)lxxحاكينا
كذما ،أك تأكي ندا لرفع اإليهاـ ،أك
ن
مدحا كثناءن ،أك تعري ن
ضا ن
تفصيال بالتعريف ،أك ن
ن
أىم العناصر التي تميز الموصوؼ كتكوف مصدر البياف كالتأثير فيو ،فاألسلوب اللفظي فى الحديث
النبول حكاية لألسلوب المعنوم ،كيتحقق بذلك ائتالؼ اللفظ كالمعنى.

كمن ىنا يعمد البحث إلى عرض بعض الصور الخيالية المعتمدة على الصفة بمعناىا النحول؛

بيانا لتعالقها بالموصوؼ ،كالمعنى البالغى بما تحملو من تصوير أسلوبى؛ إلظهار صدل االختيار،

كسمة االنتقاء بما تحملو من ترغيب كترىيب أك تنغيم أك تبئير مالئم للوصف" حيث إف العالقة بين
اللغة كالواقع ،كالعالمة كمرجعها ال تتلخص إال فى المعنى المشيد عن طريق كصف اللغة لألشياء"

( ،)lxxiكعليو فإف الوصف حدث كالمى يوجد فى جميع الخطابات السيما الخطاب األدبى حيث
يقوـ بوظيفة توصيلية بين المنتج كالمتلقى.

المبحث الثانى :بناء التركيب النبول كفاعلية السياؽ
نورا
أجل النعم ،فما أجدرنا أف نشكر ىذه النعمة! كذلك بأف نتخذه ن
إف الخطاب النبول من ٌ
بتفهم معانيو ،كمعرفة أساليبو ،كالوقوؼ
نهتدم بهديو،
كمصباحا نسير في ضوئو؛ كنصل إلى ىذا ي
ن

ضا ،كقد جاء البياف النبول
على األغراض المستكنة فيو ،كإف من األحاديث ما يفسر بعضو بع ن
لحاؿ يقتضيو المقاـ كيستدعيو .كللسياؽ النبول أنواع ينبغي مراعاتها عند دراستو ،منها :األحواؿ
كالمواقف الداعية إليو؛ باعتباره اإلطار الذل يوجد فيو المقاؿ ،كاألغراض كالمقاصد في إيراد

الكالـ ،كالسياؽ اللغوم الذم يصوره النظم التركيبى كتترجمو األساليب البالغية .كيتناكؿ ىذا
المبحث التصوير التركيبى بنوعيو ،كائتالؼ المعانى داخل الخطاب بطريق العالقات السياقية .

أكالن :بالغة (القيد /الصفة) كفاعلية التشبيو التمثيلى:
إف كلمة أىل العلم م ً
جمعة على أنو ال سبيل لفهم األحاديث النبوية كتدبرىا  ،كالتعرؼ على
ي
أسرارىا البيانية إال بتعاطي علوـ البالغة؛ فلها مزيد اختصاص بمعرفة معانيها ،كتفصيل كجوه

اإلعجاز فيها ،السيما إذا كاف ذلك مقترنا بأحواؿ الصياغة ،كسر الرصف؛ فاألحاديث النبوية
جاءت فى معظمها مقترنة بالقيد ،كقد تحدث البالغيوف عن أىميتو ،كعلى التفريعات البالغية
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مفصال ،أك مركبنا/
(مرسال ،أـ مؤك ندا
المترتبة عليو ،فنجد التشبيو المقيد بأنواعو ،سواء أكاف
ن
ن
تمثيلينا)  ،كنرل التفريعات االستعارية المتعلقة بالقيد( :االستعارة المطلقة ،كالمجردة ،كالمرشحة)،

كما أف المجاز العقلى مجاز إسنادل ،فالتجوز في اإلسناد التركيبي ىو المسوغ الفني ،أك المبرر

االستعمالي لهذه الصيغة المجازية دكف األصل الحقيقي .إلى جانب ذلك ،تظهر أىميتو فى

المنظومة التواصلية؛ ذلك أ ىف اقتراف التشبيو أك االستعارة بالقيد تعين المتلقى على الكشف عن
و ً
تكاد تعرضوي على ً
ً
السام ًع،
إرادة المعنى ،كإيضاحو؛ "إ ٍذ بو
عياف َّ
س وية ،ي
ي
يخرج المعنى متَّصفان بصفة ح ٌ
فما تقع عليو الحواس أكضح مما ال تقع عليو ،كالشاىد أكضح من الغائب ،كالمعاينة الحسية أدعي

الحواس أك المركوز فيها من جهة الطبع
المستفاد من طرؽ
إليضاح الحقائق"( ،)lxxiiكما أف العلم
ِّ
ى

كعلى ِّ
يفضل المستفاد من جهة النَّظر كالفكر في القوة كاالستحكاـ ،كبلوغ الثقة فيو
حد الضركرة،
ي

كالمعاينة ،كال الظن كاليقين(.)lxxiii
غاية التماـ ،كما قالوا :ليس ال ىخ يبر ي

كقد أفاض البالغيوف فى أىمية التشبيو كدكره فى فاعلية الوصف ،فهو" :صفة الشيء بما قاربو

كشاكلو(".)lxxivأك ىو العقد على أف أحد الشيئين يسد مسد اآلخر في حس أك عقل( .)lxxvأك "أف

تثبت لهذا معني من معاني ذاؾ أك حكمان من أحكامو ،كإثباتك للرجل شجاعة األسد ،كللحجة
()lxxvi
حكم النور"
 .ك"التشبيو مستدع طرفين مشبهان كمشبهان بو كاشتراكان بينهما من كجو ،كافتراقان
()lxxvii
ٍحا يؽ ىش ٍي وء
من آخر مثل أف يشتركا في الحقيقة كيختلفا في الصفة أك بالعكس
 .أك يى ىو إًل ى
ً
ً
ف فًي ك ً ً ً
ً
صو
صو
ف( ،)lxxviiiأك إدراؾ ما بين
يل :الد ىَّاللىةي ىعلىى ا ٍشتً ىراؾ ىش ٍيئىػ ٍي ًن في ىك ٍ
ى ٍ
بًذم ىك ٍ
صفو .ىكق ى
أمرين من صلة( . )lxxixكاألظهر الذم يقع فيو البياف بالتشبيو بو على كجوه :منها إخراج ما ال نفع
عليو الحاسة إلى ما تقع عليو الحاسة .كمنها إخراج ما لم تجر بو عادة إلى ما جرت بو العادة ،

كمنها إخراج ما ال يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة  ،كمنها إخراج ماال قوة لو في الصفة إلى مالو

قوة في الصفة(.)lxxx

كنستشف من خالؿ التعريف إدراؾ العلماء قيمة (القيد /الصفة) في فاعلية التشبيو ،كقد

كضعوا فى بياف الصفة فى المشبو
ن
أغراضا ،منها :بياف حاؿ المشبو ،كذلك حينما يكو يف المشبَّوي
ً
ً
ً
كيوضحو
الوصف،
قبل
ي
التشبيو ،فيفي يده التشبيوي
ي
مبهمان ى
غير معركؼ الصفة ،الٌتي يراد إثباتيها لو ى
إمكاف المشبَّ ًو؛ كذلك إًنَّما يكو يف إذا كاف المد ً
ً
َّعي يدَّعي شيئنا ال
المشبَّوي بو( .)lxxxiكمنها ،بيا يف
يكو يف إمكانيو ظاىرا؛ فيحتاج إلى الت ً
ً
ليثبت في ذى ًن السام ًع إمكاف
لبياف إمكانو؛
َّشبيو
ى
ن
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()lxxxii
ضعف ،كذلك إذا كاف المشبو معلومان،
حدكثو
القوة كال ٌ
 .أك بياف مقدار حاؿ المشبو في ٌ
معركؼ الصفة التي ييراد إثباتها لو معرفة إجمالية قبل التشبيو بحيث يراد من ذلك التشبيو بياف

مقدار نصيب المشبو من ىذه الصفة  ،كذلك بأف يعم ىد المتكلىم ألف يبين للسامع ما يعنيو من ىذا

المقدار( . )lxxxiiiأك تقرير حاؿ المشبو ،كتمكينو في ذىن السامع ،بإبرازىا فيما ىي فيو أظهر ،أك

بياف إمكاف كجود المشبو ،بحيث يبدك غريبان ييستبعد ح يدكثو ،كالمشبو بو يزيل غرابتو ،كييبين أنو
ممكن الحصوؿ ،أك مدحو كتحسين حالو ،ترغيبان فيو ،أك تعظيمان لو ،بتصويره بصورة تهيج في
ي
النفس قول االستحساف ،أك تشويو المشبو كتقبيحو ،تنفيران منو أك تحقيران لو ،بأف تصوره بصورة
و
مألوؼ
تمجها النفس ،كيشمئز منها الطبع ،أك استطرافو بحيث يجىء المشبو بو طريفان ،غير
للذىن(.)lxxxiv

كيوضح أبو موسی قيمة القيد في فاعلية التشبيو بقولو" :من عادة القرآف في رسم صورة التشبيو

أف يذكر فيها من القيود كأحواؿ الصياغة ما يجعلها معبرة تعبيراﹰ دقيقاﹰ عن الغرض المطلوب،

كلهذه القيود كاألحواؿ شأف في صورة التشبيو"( .)lxxxvكإذا كاف من عادة القرآف ذكر القيود التي

تعبر تعبيراﹰ دقيقاﹰ عن الغرض ،فإف ذلك من عادة الحديث النبوم ،كتعد تلك الخصيصة من أبرز
مقوماتو الحيوية فى إقامة الصورة ،كفى ذلك يقوؿ الرافعى ":كإنما فلسفة البياف الفني أف تمتد

الحياة من النفس إلى اللفظ ،فتصنع فيو صنعها ،فتفصل العبارة الفنية عن كاتبها أك قائلها كىي

قطعة من كالمو؛ لتستحيل عند قارئها أك سامعها قطعة من الحياة في صورة من صور

()lxxxvi
فكرا زادؾ معنى ،كتفسيره قريب ،قريب كالركح في
اإلدراؾ"
 .ككالـ النبى "كلما زدتو ن
جسمها البشرم ،كلكنو بعيد ،بعيد كالركح في سرىا اإللهي ،فهو معك على قدر ما أنت

معو"( .)lxxxviiكقد جاء البياف النبول ليصف الموصوؼ حتى يحكيو كيمثلو للعياف ،فنراه يقلب
السمع بصران ،كالمعقوؿ محسوسان ،كالمتخيل كأنو مرئى  .كسوؼ يتناكؿ البحث ذلك بالتطبيق من
خالؿ تلوينات الصورة فى التشبيو التمثيلى(.)lxxxviii

ُ -كصف أحواؿ المسلمين يوـ القيامة:
اهلل ب ًن مسع و
ً ً
اؿ :يكنَّا ىم ىع النَّبً ِّي ﷺ فًي
ود قى ى
ُِّ  -حديث ىع ٍبد ٍ ى ٍ ي
ث أ ٍىى ًل
ٍجن ًَّة قيػلٍنىا :نىػ ىع ٍم ،قى ى
ض ٍو ىف أى ٍف تى يكونيوا ثػيلي ى
اؿ :أىتىػ ٍر ى
تى يكونيوا يربي ىع أ ٍىى ًل ال ى
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ض ٍو ىف أى ٍف
قبَّ وة ،فىػ ىق ى
اؿ :أىتىػ ٍر ى
اؿ:
ٍجن ًَّة قيػلٍنىا :نىػ ىع ٍم ،قى ى
ال ى

ضو ىف أى ٍف تى يكونيوا ىشطٍر أ ٍىى ًل الٍجن ًَّة قيػلٍنىا :نىػعم قى ى َّ ً
س يم ىح َّم ود بًيى ًدهً إًنِّي أل ٍىر يجو أى ٍف تى يكونيوا
ى
أىتىػ ٍر ى ٍ
ىٍ
ى
اؿ :ىكالذم نىػ ٍف ي
ً
ك أ َّ
س يم ٍسلً ىمةه ،ىكىما أىنٍػتي ٍم فًي أ ٍىى ًل الش ٍِّر ًؾ إًالَّ
ص ى
ٍجن ًَّة ،ىك ىذلً ى
نً ٍ
ىف ال ى
ف أ ٍىى ًل ال ى
ٍجنَّةى الى يى ٍد يخليها إالَّ نىػ ٍف ه
الشعرةً َّ ً ً ً ً
الشعرةً الٍبػي ى ً ً ً ً
ٍد الثػَّوًر األ ً
ىح ىم ًر(.)lxxxix
الس ٍو ىداء في جلٍد الثػ ٍَّوًر األ ٍ
ىك َّ ى ى ى ٍ
ٍ
ضاء في جل ٍ
ىس ىود ،أ ٍىك ىك َّ ى ى
ض ٍو ىف؟) ثم عظَّم من أمر تلك
جاء الخطاب النبول لتقرير البشارة بأسلوبية االستفهاـ( :أىتىػ ٍر ى
ابتداء؛ "ألف
البشرل بأسلوب التدريج؛ ليكوف أعظم لسركرىم" ،كلم يخبرىم ﷺ أنهم النصف
ن

دليل االعتناء بالمعطى ،أك
التدريج أكقع فى النفس كأبلغ فى اإلكراـ ،كألف اإلعطاء مرةن بعد أخرل ي

موضحا بالغة
لتتكرر منهم عبادة الشكر( ".)xcكتبع ذلك بوصف كاشف جامع لكل معالم الصورة
ن

الصفة بأنو ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة ،أم مؤمنة منقادة ألكامر الشرع كنواىيو ،كىنا توضح

الصفة الموصوؼ ،فوضع اإلسالـ شرطان لذلك ،ثم كضح القيد ىنا مصير تلك النفس كمآلها
ض ًاء فًي ًجل ً
"كىما أىنٍػتي ٍم فًي أ ٍىى ًل الش ٍِّر ًؾ إًالَّ ىك َّ
ٍد الثػ ٍَّوًر
الش ىع ىرةً الٍبىػ ٍي ى
كمقدارىا بقولو عليو الصالة كالسالـ :ى
الشعرةً َّ ً ً ً ً
األ ً
ىح ىم ًر" ثم بيَّن الخطاب النبول باألسلوب التشبيهى
الس ٍو ىداء في جلٍد الثػ ٍَّوًر األ ٍ
ٍ
ىس ىود ،أ ٍىك ىك َّ ى ى
التقييدل نسبة أمة محمد إلى أىل الشرؾ في ً
القلَّ ًة (كالشعرة البيضاء في جلد الثور األسود) (أ ٍىك
الشعرةً َّ ً ً ً ً
ىح ىم ًر) تنويع من النبي ﷺ كالمراد باألحمر ىنا األبيض كما
الس ٍو ىداء في جلٍد الثػ ٍَّوًر األ ٍ
ىك َّ ى ى
ىس ىو ًد ( .)xciكحاصلو :أنتم -مع عددكم القليل بالنسبة إلى
في حديث " بيًعثٍ ي
ت إًلىى ٍاأل ٍ
ىح ىم ًر ،ىك ٍاأل ٍ
نصف أىل الجنة.
الكفار -ي
ِ-بياف األحكاـ ،كالدعوة إلى تنمية العقل؛ كترقية التفكير:
وؿ ً
حديث النػ ٍعم ً
ٍح ىر ياـ بىػيِّ هن،
اهلل ﷺ يىػ يق ي
ت ىر يس ى
اف بٍ ًن بى ًشي ور ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ٍحالى يؿ بىػيِّ هن ،ىكال ى
وؿ" :ال ى
ى
ً
ً
ات استىبػرأى لً ًدينً ًو كعر ً
شبَّػه ً
ات الى يىػ ٍعلى يم ىها ىكثً هير م ىن الن ً
ض ًو ،ىكىم ٍن ىكقى ىع
شبَّػ ىه ه
ىكبىػ ٍيػنىػ يه نما يم ى
َّاس؛ فى ىم ًن اتَّػ ىقى ال يٍم ى ى
ى ٍ
ٍ ٍى
ً
ً
ً
ٍحمى ي ً
ً
ك ًحمى ،أىالى إً َّف ًحمى ً
ً
كل ملً و
اهلل
وش ي
ك أى ٍف يػي ىواق ىعوي؛ أىالى ىكإً َّف ل ِّ ى
في الشبيػ ىهات ىك ىر واع يىػ ٍر ىعى ىح ٍو ىؿ ال ى ي
ى
ن
ض ًو محا ًرمو ،أىالى كإً َّف فًي الٍج ً
ً
ً
س ىد
س ىد ٍ
سد يم ٍ
صلى ىح ٍ
في أ ٍىر ً ى ى ي ي
ت ى
ضغىةن إً ىذا ى
صلى ىح ال ى
ى
ى
ت فى ى
س يد يكلوي ،ىكإ ىذا فى ى
ٍج ى
ً
ٍب (.)xcii
ال ى
س يد يكلوي ،أىالى ىكى ىي الٍ ىقل ي
ٍج ى

حراـ بيٌن كل
يبين الحديث النبول تقسيم األحكاـ إلى ثالثة أقساـ :حالؿ بيٌن كل يعرفو ،ك ه
يعرفو ،كمشتبو ال يعرؼ ىل ىو حالؿ أكحراـ؟ كأردؼ الخطاب فى القسم الثالث بجملة الصفة:
(الى يىػ ٍعلى يم ىها ىكثً هير ًم ىن الن ً
َّاس)؛  ،كلم يقل :اليعلمهن أكثر الناس ،فلو قاؿ :لصار الذين يعلموف قليالن.
إذان فقولو( :الى يىػ ٍعلى يم يه َّن ىكثًٍيػ هر ًم ىن الن ً
َّاس) ،إما "لقلة علمهم ،كإما لقلة فهمهم ،كإما لتقصيرىم في
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المعرفة"( .)xciiiكطبيعة السياؽ تجعل التركيب يأخذ طابع الشرط؛ فمن تجنبها فقد أخذ البراءة،

كمن مارسها أك خالطها فقد كقع فيها ،فرتب الجزاء على الشرط ،كإف كاف الجزاء محذكفان،
كتقديره( :من كقع في الشبهات كقع في الحراـ) ،كىنا يأتى البياف النبول بأسلوبية التمثيل المقترنة

بالصفة( :من كقع في الشبهات مثلو مثل ر واع)؛ فآثر الخطاب تشبيو المعقوؿ بالمحسوس الملموس
الذم ال يخفى حالو ،ككجو التشبيو حصوؿ العقاب .كلكن ما صفة الراعى؟ (يػر ىعى حو ىؿ ال ً
ٍح ىمى)؛
ىٍ ى ٍ
()xciv
،
"كالحمى :المكاف الممنوع من الرعي ،يقاؿ :حميت الحمى ،فإذا امتنع منو قلت :أحميتو"
الم ٍح ًمي،
المحظور على غي ًر ما ملكو ،كىو الذم ال يقرب
كالحمى:
ن
احتراما لمالكو ،كىو ى
ي
موقع ً
اسم المفعوؿ( ،)xcvكعلة الشبهة؛ أنها شبهت بغيرىا مما ال يتبين بو
فالمصدر فيو ه
كاقع ى
ي
()xcvi
رعى فيو إما بحق أك بغير حق،
حكمها على التعيين
حمى فال يي ى
 ،كذلك "أنو قد ييتخذ مكا هف يي ى
كالراعي حوؿ ىذه القطعة يقرب أف يقع فيو؛ ألف البهائم إذا رأت ىذه األرض المحمية مخضرة
مملوءة من العشب فسوؼ تدخل ىذه القطعة المحمية ،كيصعب منعها ،كذلك المشتبهات إذا

حاـ حولها العبد فإنو يصعب عليو أف يمنع نفسو عنها" (.)xcvii

كضرب لذلك مثالن فقاؿ "كما المعاصي إال كاألرض التي يحميها الملوؾ ،فيخصونها ببهمهم
كيمنعونها من غيرىم ،فمن ترؾ من الرعاة منطقة حولها ،ال يرعى فيها بهمو أمن الوقوع في الحمى،

كسلم من سخط الملوؾ كالتعرض لعقابهم ،كمن رعى في المنطقة المجاكرة ال يأمن الوقوع فيو،
فاهلل سبحانو كتعالى ىو الملك ًّ
حقا ،كحماه محارمو كذلك المعاصي ىي حمى اهلل في أرضو،

كالشبهات منطقة حولها فمن ترؾ الشبهات كاف للمعاصي أترؾ ،كمن خالطها كاف إلى الوقوع في

المعاصي أقرب"(.)xcviii

كالمعنى أف حمى اهلل محارـ اهلل ،لذا جاء بأسلوب التنبيوَّ :
دليل
(أال)؛ كفي إعادتها كتكرارىا ه
على فخامة شأف مدخولها كعظم موقعو ،كأتبع ذلك بػالتوكيدِّ :
(إف)؛ للتحذير من االقتراب منها؛

ألف محارـ اهلل كاألرض المحمية لبعض الملوؾ ال يدخلها أحد ،كىي المحرمات التي كرد الشرع
بها؛ " لذا جاء ىنا (أىالى ىكإً َّف) بػ (الواك) إشعاران بأف بين الجملتين مناسبة؛ إذ ىو بالحقيقة تشبيو

للحراـ بالحمى ،كللمشتبو بما حولو َّ
فالبد فيو من مشاركة بينهما .كترؾ الواك في الثاني؛ إشعاران
لكماؿ االنقطاع بين الجملتين ،كبالبوف البعيد بين حمى الملوؾ ،كحمى اهلل تعالى الذم ىو الملك
الحق ال ملك حقيقة إال لو تعالى ،أك إشعاران بكماؿ االتحاد؛ إذ لما كاف لكل ملك حمى كاف هلل
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تعالى حمى ألنو ملك الملوؾ"( .)xcixكمحارـ اهلل  -سبحانو  -من ترؾ منها ما قرب فهو من
متوسطها أبعد ،كمن تحامى طرؼ الشىء أمن عليو أف يتوسط ،كمن طرؼ توسط( .)cكىنا تتضح

أسلوبية التناص فى الخطاب النبول ،كأنو _ عليو الصالة كالسالـ _ الينطق عن الهول فقد قاؿ:
ً
ً
ً ًً
ع ما ىال بأ ً ً
ٍس»( .)ciأم :يترؾ ما لم
ٍس بو ىح ىذ نرا م َّما بو بىأ ه
« ىال يىػ ٍبػلي يغ ال ىٍع ٍب يد أى ٍف يى يكو ىف م ىن ال يٍمتَّق ى
ين ىحتَّى يى ىد ى ى ى ى
ينو عنو الشارع حذران من الوقوع فيما نهى(.)cii
ثم بيٌن ِّ
أف في الجسد مضغة صالحها صالح للجسد كلو ،كفسادىا فساد لو ،كقيل المراد بػ
(المضغة) ىنا "العقل"( ،)ciiiكليس المراد بالصالح كالفساد اللحمة الصنوبرية ،كإنما المعنى القائم
بها الذم ىو محل الخطاب كالتكليف( ،)civاستدالالن بقولو تعالى{ :أىفىػلى ٍم يى ًس ييركا فًي ٍاأل ٍىر ً
ض فىػتى يكو ىف
ً
ً
وب الَّتًي فًي
ل يىه ٍم قيػلي ه
وب يىػ ٍعقليو ىف بً ىها أ ٍىك آ ىذا هف يى ٍس ىمعيو ىف بً ىها فىًإنػَّ ىها ىال تىػ ٍع ىمى ٍاألىبٍ ى
ار ىكلىك ٍن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
صي
الص يدكًر} [الحج .]ْٔ :كقولو تعالى{ :إً َّف فًي ذىلً ى ً ً
الس ٍم ىع ىك يى ىو
ٍب أ ٍىك أىلٍ ىقى َّ
ك لىذ ٍك ىرل ل ىم ٍن ىكا ىف لىوي قىػل ه
(.)cv
القلب بذلك؛ ألنو أمير البدف ،كبصالح
ص
ىش ًهي هد }[ؽ .]ّٕ :يعني" :لمن كاف لو عقل " ى
كخ ٌ
ى
كتفكيرا ،يكوف
األمير تصلح الرعية ،كبفساده تفسد( .)cviففى صالح العقل كاستقامتو إدرا نكا
ن
خيرا ،كال يصدر عنها إال حسننا .فالحديث يحذرنا من الشبهات،
صالح األعضاء ،فال تعمل إال ن
الريب ،كيدعونا إلى االحتراس كالحذر؛ لذا استعملت( :إذا) التى تفيد تحقق
كالوقوؼ في مواقف ٌ

الوقوع غالبان ،ىكقى ٍد تأتي بمعنى":إف" كما جاءت فى ىذا الحديث.

كغرض التشبيو تقرير صفات التشبيو فى ذىن السامع ،كىذا الغرض يكثر في تصوير األمور

المعنوية كالذىنية في صورة حسية مشاىدة حتى تأخذ الصػورة مكانها في نفس السػامع ،كتسػتقر
أميػل ،كالمعاينة الحسية أدعي إليضاح
إًل ٍىي ًو لً ىك ٍش ً
ف ال ىٍم ىعانًي ،ىكإً ٍدنى ًاء ال يٍمتىػ ىوى ً
َّم ًم ىن

في ذىػن المخاطػب؛ "ألف الػنفس إلى الحػس
ً
ار
الحقائق"( .)cviiقى ى
اؿ َّ
الزىم ٍخ ى
يل إًنَّ ىما يي ى
صي
ش ًرم :الت ٍَّمث ي
كتستجره إلى نفسها،
اى ًد ،... ،فالمضركب بو المثل يأتى ألم ور تستدعيو حاؿ المتمثل لو
ال يٍم ى
شى
ٌ
()cviii
.
فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك القضية
ّ-صالح األخالؽ كتقويمها كالرفعة بالمجتمع:
كنرل كقع الصورة البيانية كأثرىا فى تقويم األخالؽ فى قولو _صلى اهلل عليو كسلم _ " :ىمثى يل
اف ًمن ح ًد و
ِّؽ ىكمثى ًل رجلىي ًن ىعلىي ًهما جبَّتى ً
الٍبى ًخ ً
ت أىيٍ ًدي ًه ىما إلى ثيديِّ ًه ىما
ضطيَّر ٍ
يد ،قى ًد ا ٍ
صد ً ى ى ي ٍ
يل ىكال يٍمتى ى
ٍ ى
ٍ ى ي
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كتىػراقًي ًهما؛ فىجعل الٍمتص ِّد يؽ ىكلَّما تىص َّد ىؽ بً و
شى أىنى ًاملىوي ،ىكتىػ ٍع يف ىو أىثىػ ىرهي؛
ت ىع ٍنوي ىحتَّى تىػغٍ ى
سطى ٍ
ى
ى ى
ى ى ى ى ى ى يى ى
ص ىدقىة انٍػبى ى
ً ()cix
و
و
ً
ً
ً
ت يكل ىح ٍل ىقة ب ىم ىكان ىها .
ىخ ىذ ٍ
ص ٍ
ت ،ىكأ ى
ص ىدقىة قىػلى ى
يل يكلَّ ىما ىى َّم ب ى
ىك ىج ىع ىل الٍبىخ ي

ً ً
يل كالٍمتىصد ً
ِّؽ باستخداـ أداتى التشبيو( :ك ػ ك مثل)،
يبدأ الخطاب النبول بضرب المثل للٍبىخ ً ى ي ى
شبَّػههما بًرجلىي ًن أىراد يكل ك ً
ً
اح ود
ثم أتبعهما بالتنكير( :رجلين) ،لكن ما صفتهما ( :ىعلىٍي ًه ىما يجبَّتىاف)" ،فى ى ى ي ى ى ي ٍ ى ى ى
ًً ً
ً
ً ً
ًم ٍنػهما أى ٍف يػلٍب ً
ً
س ىها .كعلة اختيارىا؛
س د ٍر نعا يى ٍستىت ير بً ًها م ٍن س ىال ًح ىعد ًكه فى ى
يى
صبَّػ ىها ىعلىى ىرأٍسو ليىػلٍبى ى
ىى ى
()cx
ً
ً
ً
الص ٍد ًر ىكالثَّ ٍديىػ ٍي ًن إًلىى أى ٍف يي ٍدخل ًٍ
سا يف يى ىديٍو في يك َّم ٍيػ ىها ، :كىنا يظهر
أفى الد يركع أ َّىك يؿ ىما تىػ ىق يع ىعلىى َّ
اإلنٍ ى
ى
ت ع ٍنو حتَّى تىػغٍ ى ً
درعا سابغنة
شى أىنىاملىوي ،ىكتىػ ٍع يف ىو أىثىػ ىرهي) ،فجعل المنفق كمن لبس ن
سطى ٍ ى ي ى
دكر القيد ( :انٍػبى ى

فاسترسلت عليو حتى سترت جميع بدنو ،كيتمدد الجانب لالستعارل للجبة فقد أخذت تمحو أثر
ىم ٍشيو بسبوغها ككمالها .كالضد يظهر حسنو الضد ،فامتد التمثيل للبخيل فهو ىمثىل ىر يج ول غيلَّ ٍ
ت يى ىداهي
س ىها ،ماذا حدث لو؟ ىنا تظهر سيمولوجيا لفظة( :قلصت) ،التى تناسب
إًلىى عيني ًق ًو يكلَّ ىما أ ىىر ى
اد ٍلب ى
لفظة( :من حديد)؛ لتعكس أثر الجبة فى عنق صاحبها كلزكمها تىػ ٍرقيػ ىوتى يو ،فبدالن من أف تكوف (الجبة/
الجنة) ( )cxiكقاية كحماية لو ،صارت ثقالن ككباالن عليو.
كيتكلم الرافعى عن جمالية التناسب بين األلفاظ فيقوؿ" :إف الفن العجيب في ىذا استخداـ

جمودا
لفظة( :الحديد) الذم يراد بو طبيعة الخير كالرحمة في اإلنساف ،فهي من أشد الطبائع
ن

كصالبة كاستعصاء متى اعترضتها حظوظ النفس الحريصة كأىواؤىا ،كمع ذلك فإف السخاء بالماؿ

يبس ط منها كينتهي في الطبع إلى أف يجعلها لينة ،فال تزاؿ تمتد كتسبغ حتى يكوف ،كاإلنفاؽ
راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقاؿ الحديد ،كمعاناة القوة في الصراع كنحوه؛ أما الشحيح

فال يناقض تلك الطبيعة كلكنو يدعها جامدة مستعصية ال تلين كال تستجيب كال
()cxii
اد إًذىا ى َّم بً َّ ً
اد أ َّ
ت فًي
تتيسر"
سوي فىػتىػ ىو َّس ىع ٍ
ص ٍد يرهي ،ىكطىابى ٍ
".كالٍ يم ىر ي
ٍج ىو ى ى
س ىح ل ىىها ى
ىف ال ى
ى
ت نىػ ٍف ي
الص ىدقىة انٍػ ىف ى
ً
ً ً
ت يى ىداهي(".)cxiii
سوي بً َّ
يل إًذىا ىحد ى
ض ٍ
الص ىدقى ًة ىش َّح ٍ
ص ٍد يرهي ىكانٍػ ىقبى ى
سوي فى ى
ضا ىؽ ى
ت نىػ ٍف ي
َّث نىػ ٍف ى
ٍاإلنٍػ ىفاؽ .ىكالٍبىخ ي

ىم بالصدقة انبسطت يداه بالعطاء كاعتاد ذلك  ،كإذا أمسك صار عادة
كالمعنى أف المنفق إذا َّ
مالزمة لو.

كىنا كقعت أسلوبية( :اللف كالنشر) على غير ترتيب ،فقدـ المتصدؽ على البخيل فى العملية

التفصيلية ،كخالف ترتيب اإلجماؿ الذل بدأ الحديث بو .كأكقع المتصدؽ مقابالن للبخيل،
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كالمقابل الحقيقى السخى ،كىو ما يسمى بػ" التخالف"؛ إيذا نا بأف السخاكة ىي ما أمر بو الشرع
إعالما بأف القبض كالشح
ٌ
كحث عليو .كخص المشبو بهما بلبس (الجنتين /الجبتين) من الحديد ،ن

من جبلة اإلنساف كخلقتو ،كأف السخاكة من عطاء اهلل كتوفيقو يمنحها من يشاء من عباده ،كخص

اليد بالذكر؛ ألف السخى كالبخيل يوصفاف ببسط اليد كقبضها ،فإذا أريد المبالغة في البخل" ،قيل:
(يده مغلولة إلي عنقو ،كثديو كتراقيو) .كإنما عدؿ من (الغل إلى الدرع)؛ لتصوير معنى االنبساط

كالتقلص"( ،)cxivكجاءالتصوير النبول لحركتى العطاء كالمنع ،المعبر عنهما باالنبساط كاالنقباض/
التقلص ،بأسلوبية التركيب؛ إذ شبو السخى الذل منحو اهلل تعالى حب العطاء بالحركة النفسية:

(اتساع الصدر) ،كالحركة الجسدية( :مطاكعة اليد) ،بالمرتدل الدرع  ،فإذا أراد إخراج يده منها
ت يكل ىح ٍل ىق وة
ىخ ىذ ٍ
ص ٍ
ت ،ىكأ ى
ي
سهل عليو ذلك ،كالبخيل على خالفو يصوره الجمل الوصفية( :قىػلى ى
ً
بً ىم ىكان ىها) .كىنا يقوؿ الرافعى " :كقد جعل الجبة من الثدم إلى التراقي ،كىذا من أبدع ما في
الحديث؛ ألف كل إنساف فهو منفق على ضركراتو ،يستوم في ذلك الكريم كالبخيل ،فهما على

قدر سواء من ىذه الناحية؛ كإنما التفاكت فيما زاد كسبغ من كراء ىذا الحد ،فههنا يبسط الكريم

بسطو اإلنساني ،أما البخيل فهو "يريد"؛ ألنو إنساف ،كاإلرادة علم عقلي ال أكثر ،فإذا ىو حاكؿ

تحقيق ىذه اإلرادة كقع من طبيعة نفسو الكزة فيما يعانيو من يوسع جبة من الحديد لزقت كل حلقة

من حلقاتها في مكانها ،فهي ،مستعصية متماسكة ،فهو يوسعها فال تتسع"(.)cxv

ً ًً
ً
يستر عوراتو فًي الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخ ىرة كستر
 ىكقيل :ضرب الٍمثل بهما ألىف ال يٍمنفق يستره اهلل بنىػ ىف ىقتو ىك ًٍ
بسها ،كالبخيل كمن لبس يجبَّة إًلىى ثدييو فىيبقى مكشوفان ظىاىر ال ىٍع ٍوىرة مفتضحا فًي
ٍجبَّة ىال ى
ىىذه ال ي
ٍجبَّة إًذا أسبغت عىلىيٍ ًو
الدَّاريٍ ًن .أك المعنى أىف ال يٍمنفق إًذا أنٍفق كفرت َّ
الص ىدقىة ذنيوبو كمحتها ،ىك ىما أىف ال ي
ٍجبَّة تبقي
سترتو ىكىكقتو ،كالبخيل ىال تطاكعو نىفسو على الٍبى ٍذؿ فىيبقى غير مكفر ىعنوي اآلثاـ ،ىك ىما أىف ال ي

من بدنو ىما ىال تستره ،فىيكوف معرض ٍاآلفىات(. )cxvi

 كيتناص ىذا الحديث مع غيره من األحاديث النبوية حرصان على فضيلة اإلنفاؽ ،كالتحذيرً
ىم
ص ىدقىةه " قى ى
وسى ٍاألى ٍش ىع ًر ِّ
اؿ :أىفىػ ىرأىيٍ ى
م « :ىعلىى يك ِّل يم ٍسل وم ى
من شح النفس ،ففى حديث أىبًي يم ى
ت إً ٍف ل ٍ
ً ًً
اؿ" :
ىم يى ٍستى ًط ٍع أى ٍف يىػ ٍف ىع ىل؟ قى ى
ص َّد يؽ" .قى ى
يى ًج ٍد؟ قى ى
اؿ :أىفىػ ىرأىيٍ ى
سوي ىكيىػتى ى
ت إً ٍف ل ٍ
اؿ " :يىػ ٍع ىم يل بيىده فىػيىػ ٍنػ ىف يع نىػ ٍف ى
ً
اؿ:
اؿ " :يىأ يٍم ير بًالٍ ىخ ٍي ًر أ ٍىك بًال ىٍع ٍد ًؿ " .قى ى
ىم يىػ ٍف ىع ٍل؟ قى ى
وؼ " .قى ى
اج ًة ال ىٍمل يٍه ى
اؿ :أ ىىرأىيٍ ى
ٍح ى
ين ىذا ال ى
ت إً ٍف ل ٍ
ييع ي
ك ىع ًن َّ
ص ىدقىةه "»( .)cxviiكفى حديث
ىم يى ٍستى ًط ٍع أى ٍف يىػ ٍف ىع ىل؟ قى ى
اؿ " :يي ٍم ًس ي
أىفىػ ىرأىيٍ ى
الش ِّر؛ فىًإنَّوي لىوي ى
ت إً ٍف ل ٍ
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اهلل قى ًريب ًمن الجن ًَّة قى ًريب ًمن الن ً ً ً
ً
"الس ًخي قى ًريب ًمن ً
يل بى ًعي هد ًم ىن
أبى ىريرةَّ :
ه ى ى
ه ى
ه ى
َّاس بىعي هد م ىن النَّا ًر ،ىكالبىخ ي
ً ً ً
َّاس قى ًريب ًمن النَّا ًر ،كالٍج ً
الس ًخي أىحب إًلىى ً
الجن ًَّة بى ًعي هد ًم ىن الن ً
اهلل ىع َّز ىك ىج َّل ًم ٍن
اى يل َّ
ى
ى ى
اهلل بىعي هد م ىن ى
ه ى
ً ً ً ً
يل ".)cxviiiكفى حديث أىبًي س ًع و
"خ ٍ ً
ىعابً ود بى ًخ و
يد ال يخ ٍد ًر ِّ
م :ى
ى
صلىتىاف الى تى ٍجتىم ىعاف في يم ٍؤم ون :البي ٍخ يل ىك يسوءي
()cxix
ً
ً
الصد ً
يل( .)cxxكفى
ال يخلي ًق
 .كفى حديث أىبًي بى ٍك ور ِّ
ِّيق" :الى يى ٍد يخ يل ى
الجنَّةى خب ىكالى ىمنَّا هف ىكالى بىخ ه
الرجل ىعلىى ًعيالً ًو ،ك ًدينى ً
ضل الدِّينىا ًر ًدينى ً
حديث ثىػ ٍوبىا ىف ،أ َّ
ىف النَّبً َّي ﷺ قى ى
ار ييػ ٍنف يقوي
ى ى ه
ه
ار ييػ ٍنف يقوي َّ ي ي
اؿ :أىفٍ ى ي
الرجل ىعلىى ىدابَّتً ًو فًي سبً ً ً ً
يل ً
ىص ىحابً ًو فًي ىسبً ً
اهلل( .)cxxiكفى حديث
ار ييػ ٍن ًف يقوي َّ
الر يج يل ىعلىى أ ٍ
يل اهلل ،ىكدينى ه
ى
َّ ي ي
وؿ ً
ىعب ًد ً
اهلل بٍ ًن ىع ٍم ًرك بٍ ًن ال ىٍع ً
ات يىػ ٍو ىـ ال ًٍقيى ىام ًة،
اهلل ﷺ يىػ يق ي
ت ىر يس ى
اص ،قى ى
ٍم ظيلي ىم ه
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ٍ
وؿ " :الظل ي
ً
ك ىم ٍن
ش ،ىكإًيَّا يك ٍم كالش َّح؛ فىًإ َّف الش َّ
ح أ ٍىىلى ى
ش ،ىكىال التَّػ ىفح ى
ش؛ فىًإ َّف اهللى ىال ييحب الٍ يف ٍح ى
ىكإًيَّا يك ٍم ىكالٍ يف ٍح ى
ىكا ىف قىػ ٍبػلى يك ٍم :أ ىىم ىريى ٍم بًالٍ ىق ًط ىيع ًة ،فىػ ىقطى يعوا ،ىكأ ىىم ىريى ٍم بًالٍبي ٍخ ًل ،فىػبى ًخليوا ،ىكأ ىىم ىريى ٍم بًالٍ يف يجوًر ،فىػ ىف ىج يركا(." )cxxii
اؿ :ىجاء ر يجل إًلىى ر يس ً
الص ىدقى ًة
اؿ :يىا ىر يس ى
وؿ اللَّ ًو ﷺ فىػ ىق ى
كفى حديث أىبًي يى ىريٍػ ىرةى ،قى ى
وؿ اللَّ ًو ،أىم َّ
ى
ىى ه
ً
ت ً
شى الٍ ىف ٍق ىر ،ىكتىأ يٍم يل
ىج نرا؟ قى ى
يح ،تى ٍخ ى
اؿ " :أ ىىما ىكأىبً ى
أى ٍعظى يم أ ٍ
ص َّد ىؽ ىكأىنٍ ى ى
يك لىتيػنىبَّأىنَّوي :أى ٍف تى ى
يح ىشح ه
صح ه
()cxxiii
ً
ً
ص َّد يؽ أ ٍىك
وـ
 .كفى حديث أبي الدرداء« ىمثى يل الَّذم يىػتى ى
ٍح ٍل يق ى
َّل ىحتَّى إً ىذا بىػلىغىت ال ي
الٍبىػ ىقاءى ،ىكىال تى ىمه ٍ
()cxxiv
يػ ٍعتً يق ًعنٍ ىد الٍمو ً
وؿ اللَّ ًو
ت ىمثى يل الَّ ًذم ييػ ٍه ًدم بىػ ٍع ىد ىما يى ٍشبى يع»
اؿ ىر يس ي
اؿ :قى ى
كع ٍن أىبًي يى ىريٍػ ىرةى ،قى ى
 .ى
ي
ىٍ
ً ()cxxv
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
 .ىع ٍن أىبي يى ىريٍػ ىرةى ،ىع ًن النَّب ِّي
الر يج ًل يشح ىىال هع ،ىك يج ٍب هن ىخال هع»
صلى اهللي ىعلىٍيو ىك ىسل ىم « :ىشر ىما في َّ
ى
)
cxxvi
(
اؿ « :ىال يى ٍجتى ًم يع الشح ىك ًٍ
يما يف فًي قىػل ً
ىت:
ٍب ىع ٍب ود»
ﷺ قى ى
شةى ،قىال ٍ
 .كفى حديث ىعائً ى
اإل ى
و
ً
يحوقنا؟
ع بً ى
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ًع ٍن ىدهي ذى ى
ىس ىر ي
ٍ
ٍن :يىا نىبً َّي اهلل ،أىيػَّتيػنىا أ ٍ
اج النَّبً ِّي ى
كلي
اجتى ىم ىع أى ٍزىك ي
ات يىػ ٍوـ ،فىػ يقل ى
ً
ىت:
فىػ ىق ى
اعا ،فىػ ىقال ٍ
اىا ،فى ىكانى ٍ
ت ىس ٍو ىدةي بًٍن ي
اؿ " :أىط ىٍولي يك َّن يى ندا " ،فىأ ى
ت ىزٍم ىعةى أىط ىٍولىنىا ذ ىر ن
صبنا فى ىذ ىر ٍعنى ى
ىخ ٍذنىا قى ى
ً
وؿ يى ًد ىىا
يحوقنا ،فىػ ىع ىرفٍػنىا بىػ ٍع يد إًنَّ ىما ىكا ىف طي ي
صلَّى اهللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،فى ىكانى ٍ
ت ىس ٍو ىدةي أ ٍ
تيػ يوفِّ ىي النَّبًي ى
ىس ىر ىعنىا بًو ل ي
الص ىدقىةى(.)cxxvii
ت ٍام ىرأىةن تي ًحب َّ
ًم ىن َّ
الص ىدقى ًة ،ىكىكانى ٍ
كىذا يقرر فلسفة أخرل أف السعادة اإلنسانية الصحيحة في العطاء دكف األخذ ،كأف الزائفة ىي

في األخذ دكف العطاء؛ كذلك آخر ما انتهت إليو فلسفة األخالؽ؛ فما المرء إال ثمرة تنضج

بموادىا ،حتى إذا نضجت كاف مظهر كمالها كمنفعتها في الوجود أف تهب حالكتها فإذا ىي
أمسكت الحالكة على نفسها لم يكن إال ىذه الحالكة بعينها سبب في عفنها كفسادىا من

بعد(.)cxxviii
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ْ -الدعوة إلى حسن اختيار الصحبة:
يظهر حرص النبى ﷺ على اختيار األصحاب الصالحين ،كالتحذير من ضدىم .كمثَّل النبي

ﷺ لهذين مبينان أف الجليس الصالح بما يحملو من مسك كما ىو عليو من صفات فمن
يجالسو تكوف أحوالو في مغنم كخير ،كأما مصاحبة األشرار بمن ينفخ كيران  -كىو آلة من الجلد
الصالً ًح ك َّ ً
ك ،كنىافً ًخ ال ً
ً ً ً
ينفخ بها الحداد على النار فى قولو"  :ىمثى يل ىجلً ً
ٍكي ًر؛
الس ٍوء ،ىك ىحام ًل الٍم ٍس ى
يس َّ ى
ً ً
ك ،كإً َّما أى ٍف تىػبت ً
ً
خ ال ً
ً ً ً
ٍكي ًر إً َّما أى ٍف
يحا طىيِّبىةن ىكنى ًاف ي
ٍى ى
اع م ٍنوي ،ىكإً َّما أى ٍف تىج ىد م ٍنوي ًر ن
فى ىحام يل الٍم ٍسك إً َّما أى ٍف يي ٍحذيى ى ى
ً
يحا ىخبًيثىةن" ( .)cxxixكمن المعلوـ أف عدكل األخالؽ السيئة كعدكل
يي ٍح ًر ىؽ ثًيىابى ى
ك ،ىكإً َّما أى ٍف تىج ىد ًر ن
ض نال
األمراض ،كمجالسة الصالحين يجنَّة ،كقد ذيكر ذلك فى حديث أىبًي يى ىريٍػ ىرىة« :إً َّف لًلَّ ًو ىم ىالئً ىكةن في ي
ىع ٍن يكت ً
َّاس ،يىطيوفيو ىف فًي الطر ًؽ ،يىػلٍتى ًمسو ىف أ ٍىىل ِّ
َّاب الن ً
وؿ اللَّوي لً ىم ىالئً ىكتً ًو :أي ٍش ًه يد يك ٍم
الذ ٍك ًر ،... ،فىػيىػ يق ي
ي
ي
ى
ك ًمن الٍم ىالئً ىك ًة :إً َّف فًي ًهم في ىال نا لىي ً
ً
اج وة،
اؿ ،:فىػ ىق ى
ت ل يىه ٍم ،قى ى
أىنِّي قى ٍد غى ىف ٍر ي
س م ٍنػ يه ٍم إًنَّ ىما ىجاءى ل ىح ى
ٍ
اؿ ىملى ه ى ى
ٍ ى
ً
يس يه ٍم»(.)cxxx
قى ى
اؿ :فىػ يه يم ال ي
ساءي ىال يى ٍش ىقى ىجل ي
ٍجلى ى
يبدأ إنجاز الفعل الكالمى بالتمثيل معتم ندا على التفصيل بعد اإلجماؿ ،كأسلوبية (اللف
كالنشر)؛ لتمثيل الهيئة في نفوس السامعين ،فالجليس الصالح كحامل المسك ،كالجليس السوء

كنافخ الكير ،كيظهر بناء األسلوب من خالؿ :أسلوبية الوصف التى توضح عموـ المنفعة العائدة
ً
الكلمة دكف
على األكؿ ،أك أقل الضرر الذل يعود على الثانى فالصفة –ىنا -يمدَّعاةه لمجمو ًع
ً
آحاد حركفًها:
(الصالح ًريحا طىيِّبةن ) ً َّ ،
يحا ىخبًيثىةن) ،كجمالية الحذؼ الممثلة فى:
(الس ػ ٍػوء ًر ن
ن ى
ىجلً ً
الصالً ًح
يس َّ
اع ًم ٍنوي،
إً َّما أى ٍف يي ٍحػ ػ ًػذي ػى ى
ك ،ىكإً َّما أى ٍف تىػ ٍبتى ى
ً ً
يحا طىيِّبىةن
ىكإً َّما أى ٍف تىج ىد م ٍنوي ًر ن

ىك.........

الس ٍوء
َّ

ً
يحا
إما.......كإً َّما أى ٍف يي ٍح ًر ىؽ ثًيىابى ى
ك ،ىكإً َّما أى ٍف تىج ىد ًر ن
ىخبًيثىةن

فلم يذكر لفظة (:الجليس) مع لفظة السوء ،كلم يذكر العطاء بال مقابل كما ذكر مع األكؿ،

صده النص مرجعو أسباب عدة ،إما مخالفة جلسة األكؿ عن الثانى،
كتفسير االستبعاد الذل تىػ ىق َّ
(إما)
كالبوف البعيد بينهما ،أك أف السوء-فى كصولو -ال يحتاج إلى مجالسة ،لذا جاءتَّ :
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كإما
التفصيلية ثالث مرات مع األكؿ؛ لتعطى
ن
خصاال ثالثان ،فالريح الطيبة ٌإما باإلىداءأك الهبةٌ ،
بالبيع ،كإما بالجوار؛ ليدؿ على عموـ الفائدة ،كتعدد أكجو الخير كالترغيب فيو ،يبرىن عليو

استخداـ لفظة (:يح ػػذي ػػك) ،التى تعنى العطاء بال مقابل ،كالتى استيبعدت مع الثانى؛ لعدـ كجود
سواء بالجلسة أك بغيرىا ،كإما
الخير الواصل منو ،كجاءت مرتين مع الثانى؛ لذيوع السوء منو ن
كتحقيرا لو ،كمن ىنا ا ٍعتي ًمد على التقابل غير متساكل المسافات الذل يظهر الفركؽ بين
استهجانا
ن
الجلستين.

كيظهر حسن االختيار فى لفظة( :جلػ ػػيس) ،على زنة( :فع ػػيل) ؛إذ كردت بصيغة مشتركة بين

صيغتى المبالغة كالصفة المشبهة ،أما الصيغة األكلى فتدؿ على تكثير اللفظ لتكثير المعنى بالعدكؿ

عن معتاد حالو ،كمبالغة فعيل من حيث التكرار كالوقوع ،أك جليس (صفة مشبهة) يسوغو جانب

اللزكـ فى الفعل ،كالمعنى المنبثق من الماضي المتصل بالزمن الحاضر( .)cxxxiفتدؿ على لزكـ

الجليس لصاحبو كمداكمتو لو .كاالختالؼ بين الصيغتين يحسمو داللة األحداث ،ىل تشير للتجدد

كاالستمرار ،أـ للثبات كاالستقرار ،كعلى كليهما يشير اللفظ إلى التعدد الالنهائى من الدالالت

كفقان ألسلوبية التلقى ،خاصة إعماؿ الرمز فى ذلك؛ فالريح الطيبة تستمر كقتان ،كىى أداة توصيلية
س بٍ ًن مالً و
للتنعم ،كاتساع الصدر ،كبشاشة الوجو ،يدعمو حديث أىنى ً
ك« :ال ىٍم ٍرءي ىم ىع ىم ٍن
ى
()cxxxii
ً ً ًً
ىح يد يك ٍم ىم ٍن يي ىخالً يل»(،)cxxxiii
ب»
ىح َّ
 .كحديث أبًي يى ىريٍػ ىرةى« :ال ىٍم ٍرءي ىعلىى دي ًن ىخليلو ،فىػ ٍليىػ ٍنظيٍر أ ى
أى
و
ً ً
ف ،ىكىما تىػنىا ىك ىر ًم ٍنػ ىها
اح يجنيو هد يم ىجنَّ ىدةه ،فى ىما تىػ ىع ىار ى
ؼ ًم ٍنػ ىها ائٍػتىػلى ى
كحديث ىع ٍبد اللَّو بٍ ًن ىم ٍس يعودٍ « :األ ٍىرىك ي
ف» ( ،)cxxxivكاألخرل ترمز إلى اإلحراؽ كتطاير الشرر ،كبالتالى االختناؽ ،كضيق
ا ٍختىػلى ى
{كيىػ ٍو ىـ يىػ ىعض الظَّالً يم ىعلىى
الصدر ،كعبوس الوجو ،....يتناص ىذا مع القرآف الكريم فى قولو تعالى :ى
ً
ت ىم ىع َّ ً ً
ىضلَّنًي ىع ًن
يى ىديٍ ًو يىػ يق ي
وؿ يىال ٍىيتىنًي اتَّ ىخ ٍذ ي
ىم أىتَّ ًخ ٍذ في ىال نا ىخلً نيال  .لى ىق ٍد أ ى
الر يسوؿ ىسب نيال  .يى ىاكيٍػلىتىى ل ٍىيتىني ل ٍ
الشيطىا يف لً ٍ ًإلنٍس ً
ً
ِّ
كال } [الفرقاف .]ِٗ - ِٕ :كلنأخذ حسن
اف ىخ يذ ن
الذ ٍك ًر بىػ ٍع ىد إً ٍذ ىجاءىني ىكىكا ىف َّ ٍ
ى
الجوار فى أقل ما يستفاد منو الرائحة الطيبة .كأما الشر الذل يصيبو المرء من مصاحبة األشرار فإنو
على خالؼ ذلك.
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ثانيان :بالغة (القيد /الصفة) كفاعلية االستعارة التمثيلية
تيعد االستعارة من المقومات الرئيسة فى األحاديث النبوية؛ إذ ىى كليدة بنية الواقع(،)cxxxv
ككسيلة مفهومية كمعرفية إلدراكو ،كظاىرة لغوية كفكرية كأداة فى تصور العالم كاألشياء؛ فاالستعارة
النبوية استعارة تفاعلية ،تنطلق من المعنى باعتباره مرتبطنا بالسياؽ ،كبالنسق التصورل عند المتكلم

الذل يعمد إلى توجيو المتلقى؛ ليجعلو طرفنا فى العملية التواصلية؛ انطالقنا من أف فهم االستعارة
ينبثق من تقافة كإدراؾ مستقبل الخطاب ،كتنشيط الخصائص الموسوعية التي تتناسب مع السياؽ،

مما يجعل التأكيل االستعارم يختلف باختالؼ الثقافات ،كمقاصد المتلقي كأىدافو ،كطبيعة
االستعارة ،فيجعلها صالحة فى كل زماف كمكاف.
تميزت االستعارات النبوية بعدة أمور  ،منها:
 -االستعارة فى الحديث كسيلة بيانية ،لها إسهاماتها في تجسيد األفكار كتشخيصها ،كإيضاح

المعاني كالتعبير عنها.

-استمد الحديث الشريف استعاراتو من الظواىر الكونية كالصفات الثابتة فى األشياءالتى

يعرفها كل مستقبل للخطاب.

(مبىػ ٍنػيىػنىة) في التصور الذىني
 كف نقا للمسلمة السابقة فإف استعاراتو _صلى اهلل عليو كسلم_ يللمتلقى ،كفقان إلدراكاتو ،كارتباطاتو ببيئتو ،كتجاربو الحياتية.

 -الغاية من استعارات الحديث غاية تفهيمية ،كبناء تصويرم ألشياء جديدة فهى استعارات

مفهومية؛ إذ تأتى لغرض رئيس ،ىػو التفهيم ألمور ال نعرفها ،أك لم نرىا من قبل ،كعلينا أف نتخيلو
فى حدكد ما لدينا من طاقة ذىنية ،ككسائل بيئية محيطة.

 -تتحوؿ استعارات الحديث إلى مصدر الستعارات جديدة؛ نظرا "الستمراريتها"( ،)cxxxviفهى

صالحة لمختلف األزماف ،متغيرة متجددة بتغير كتأكيل قارئيها.

كنجمل القوؿ فى ىذا بكالـ مفتاح" :إف المعنى ثابت غير متغير؛ ألف مقاصد المتكلم التى

صدر عنها المعنى معطاة بكيفية نهائية .أما المتغير فهو الداللة التى يمنحها كل مؤكؿ للنص بحس

مقاصده كمقصديتو ،كبهذا الثبات الذل يضمن االستمرارية كاالشتراؾ كالتغير الذل يراعى مختلف

السياقات يمكن التحدث عن صحة التأكيل؛ فالمعنى ىو موضوع الفهم ،كالتأكيل كالداللة ىى
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موضوع الحكم كالنقد ،كمهما اختلفت التأكيالت فإنها تكوف غير متناقضة؛ ألنها معتمدة على

أرضية معنوية مشتركة قابلة إلعادة اإلنتاج ،تلك ىى المقاصد(.)cxxxvii

كسوؼ يتناكؿ البحث ذلك بالتطبيق من خالؿ تنويعات االستعارة التمثيلية.
ا -الحث على اإلنفاؽ كحب البذؿ كالعطاء ،كقد مثٌل لو الرسوؿ ﷺ فى قولو" :الٍيى يد الٍعيلٍيىا
ف ييًع َّفوي اهللي ،ىكىم ٍن
ىخ ٍيػ هر ًم ىن الٍيى ًد الس ٍفلىى ،ىكابٍ ىدأٍ بً ىم ٍن تىػعي ي
وؿ ،ىك ىخ ٍيػ ير َّ
الص ىدقى ًة ىع ٍن ظى ٍه ًر ًغننى ،ىكىم ٍن يى ٍستىػ ٍع ًف ٍ
يى ٍستىػغٍ ًن ييػغٍنً ًو اهللي"(.)cxxxviii
مستخدما الوصفية
 يأتى السياؽ النبول بأسلوبية الخبر حثًّا على اإلنفاؽ ،ك بذؿ العطاءن
الضدية عنوانا لذلك (العل ػ ػ ػيػا /الس ػ ػ ػفػلى) ،كىمػػا كنايتاف عن العطاء كاألخذ ،يدعهما إحداث
المفارقة بأسلوبية التفضيل (خي ػ ػ ػ ػػر) .كسلك الخطاب النبول باالستعارة التصريحية المركبة طري نقا

للتصوير؛ فػ ػ (العلو) لليد المعطية فى الفضل ،ك(الدنو) لليد اآلخذة؛ ألنها مصب األخذ ،كالقرينة

أف المنفق ال يرفع يده على يد اآلخر حتى يكوف ىناؾ علو ك دنو ،بل قد تكوف يد اآلخذ أكثر

خير في النفع للسائلين.
علوا كقتذاؾ ،كمرجع علو األكلى؛ أنها ه
ن

 كإنما ذكر الجارحة /اليدين؛ ألنهما اآللة التي تعطى كتأخذ ،كتبسط كتقبض ،كقد كنىشةى ،أ َّ
اج
ض أى ٍزىك ً
عنها الرسوؿ ﷺ فى موضع آخر حثًّا على الصدقة كاإلنفاؽ فى حديث ىعائً ى
ىف بىػ ٍع ى
النَّبًي ﷺ قيػل ً
ػاؿ" :أىط ىٍوليػ ػ ػ ػ يكػ َّػن ي ػ ػى ندا"(.)cxxxix
يحوقنا؟ قىػ ػ ى
ىس ىرعي بً ى
ِّ
ٍن للنَّبً ِّي ﷺ :أىيػنىا أ ٍ
كلي
ى
كجو الخطاب النبول شرطنا ألفضلية الصدقة؛ "كىى ما بقي صاحبها بعدىا مستغنينا بما
 ثم ٌبقي معو ،كتقديره :أفضل الصدقة ما أبقت بعدىا غنى يعتمده صاحبها كيستظهر بو على مصالحو
كحوائجو"( .)cxlك المراد بذلك أف المتصدؽ إنما يجب عليو الصدقة إذا كانت لو قوة من غنى،

كالظهر –ىنا -عبارة عن القوة ،فكأف الماؿ للغنى بمنزلة الظهر الذم عليو اعتماده ،كإليو سناده.
كمن ذلك قولهم(" :فالف ظهر لفالف) إذا كاف يتقول بو كيلجأ"(.)cxli

كمورد المثل :أف المسلمين كانوا عند حفر الخندؽ بالمدينة يرتجزكف بقوؿ جعيل بن سراقة

الضمرم"(:)cxlii
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ىس ٌماهي ًم ٍن بىػ ٍع ًد يج ىع ٍي ول ىع ٍم نرا  ...ىكىكا ىف لًلٍبىائً ً
س يىػ ٍونما ظى ٍه نرا

()cxliii

()cxliv
ً
كعن مح َّم ًد ب ًن ك ً
اؿ
كالظ ٌٍهر :الٍ يق َّوة كالمعونة
يب ىى ىذا ال ىٍم ي
م( ،)cxlvقى ى
اس وع ٍاألى ٍزًد ِّ
 .ىٍ ي ى ٍ ى
اؿ " :ىال يىط ي
ً
ً
ًً
ً و
ىخ يم ٍسلً وم ىع ٍن ظى ٍه ًر يى ود،
ين ،أ ٍىك تً ىج ىارةه ًم ٍن ىح ىال وؿ ،أ ٍىك إً ٍعطىاءه ًم ٍن أ و
إًَّال م ٍن أ ٍىربى ًع خ ىالؿ :ىس ٍه هم في ال يٍم ٍسلم ى
ً ً ً َّ ً ()cxlvi
ظه ًر يى ود"( )cxlviiأم؛ عن امتناع
اث في كتىاب اللو "
أ ٍىك ًم ىير ه
 .كمنو قوؿ القائل" :أ ٍعطىى ىع ٍن ٍ
كقوة كلم أعطو عن خيفة كذلة( .)cxlviiiكالمقصود -ىنا -عن اختيار كمشيئة ،كاستظهار كقوة.

تبرعا على غير عوض ،...،كحقيقتو أف أفضل الصدقة ما أخرجو اإلنساف
يقوؿ الخطابى :أم أعطاه ن

من مالو بعد أف يستبقي منو قدر الكفاية ألىلو كعيالو( ،)cxlixكلذلك يقوؿﷺ" :كابدأ بمن
و
قرض؛
تعوؿ" .يؤكد ذلك الثعالبى بقولو :أعطيتو ماالن عن ظهر يد ،يعني تفضالن ليس من بيع كال من ٍ
()cl
شيء إذا كاف في بطن اليد كاف
أم ابتداءن ال عن مكافأةو  .كالفائدة في ذكر (الظػ ػ ػػهر)؛ ىي أف ال ى
مبذكال لمن يريد
ك لحفظو ،كإذا كاف على ظهرىا ىع ىج ىز صاحبها عن ضبطو؛ فكاف
ن
صاحبيوي أملى ى
اؿ خيره بسهولة من غير تعب(.)cli
ضرب لمن ييػنى ي
تناكلو .كىذا يي ٍ

ِ-بياف أسباب االستهانة باإلنساف كالبعد عنها :كقد مثٌل لو الرسوؿ ﷺ فى حديث ىعب ًد ً
اهلل
ٍ
ود رضي اهلل عنو ،قى ى ً ً
ابن مسع و
اؾ ىر يج هل
ىصبى ىح ،قى ى
اؿ ":ذى ى
اـ لىٍيػلىوي ىحتَّى أ ٍ
اؿ :ذيك ىر ع ٍن ىد النَّبً ِّي ﷺ ىر يج هل نى ى
ٍ ى ٍي
ًً ()clii
ً
ً
ً
اؿ َّ
اؿ :في أيذينو" .
الش ٍيطىا يف في أيذينىػ ٍيو أ ٍىك قى ى
بى ى
ضرب الخطاب النبول مثالن لمن يستخف بو كيتحكم فيو ،كيصير طوع أمره تهكما بو كسخرية

منو برجل ناـ ليلو حتى أصبح فكاف الجزاء أف (باؿ الشيطاف فى أذنو) ،كىذا مثل يضرب فيمن
ظهر اختاللو ،كباف انحاللو ،فكأنو عليو الصالة كالسالـ أراد أف الشيطاف قد أفسده كفسخ

عقده"( .)cliiiكأصلو مأخوذ من اإلفساد ،كعلى ذلك قوؿ الشاعر(:)cliv
()clv
إًذا ىرأىيٍت أنجمان من ٍاألسد  ...ىجبهتو أىك الخراة كالكتد
()clvi
سهيل فًي الفضيخ ففسد  ...كطاب ألباف الل ىقاح ىكبرد
بىاؿ
ه
ىم ٍعنىاهي أىف الفضيخ ي ٍفسد ًع ٍند طيليوع يس ىه ٍيل فى ىكأىنَّوي بىاؿ فً ًيو( ،)clviiفعبر عن إفساده لو ببولو فيو،
الص ىالة؛ لتثاقلو
تشبيها بالبائل في الماء؛ ألنو يفسد عذبو ،كيمنع شربو ،كىنا "شبَّو ىى ىذا الغافل ىعن َّ
ً
ً
ً
سد حسو(".)clviiiكقيل إنو كناية عن ا ٍزًد ىر ًاء ككماؿ
في نىومو بمن ىكقع الٍبىػ ٍوؿ في أيذينو فثقل ىسمعو ىكفى ى
استهانة الشيطاف بو كتمكنو تمكن قاضي الحاجة من محل قضائها( ،)clixكالمعنى :أ َّ
ىف الشيطاف
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()clx

الم ىع ِّد للبوؿ
استولى عليو كاستخف بو حتى اتخذه كالكنيف ي
بإنساف كخدعو ،يقاؿ( :باؿ في أذنو) ،على سبيل االستعارة التمثيلية ،كأصل ذلك في دابة تفعل
كيضرب بهذا لمن استخف

ذلك باألسد إذالالن لو(.)clxi

ص ٍاأليذي ىف بالذكر -كإً ٍف ىكانى ً
ت العين أنسب بالنوـ -إشارة إلي ثقل النوـ ،فإف
ىكقى ى
اؿ الطِّيبًي  :ىخ َّ
ى
المسامع ىي موارد االنتباه باألصوات  ،...،كخص البوؿ من بين األخبثين؛ ألنو مع خباثتو أشد

مدخالن في تجاكيف الخركؽ كالعركؽ ،كنفوذه فيها ،فيورث الكسل في جميع األعضاء (.)clxii

كقد تناص ىذا مع غيره من األحاديث؛ ففى حديث أىبًي يى ىريٍػ ىرةى أ َّ
اؿ:
وؿ اللَّ ًو ﷺ قى ى
ىف ىر يس ى
ٍس أ ً
ًً
«يىػ ٍع ًق يد َّ
ك
اـ ،ثىىال ى
ث عي ىق ود .يى ٍ
ب ىم ىكا ىف يك ِّل عي ٍق ىدةو :عىلىيٍ ى
ىحد يك ٍم ،إًذىا يى ىو نى ى
ض ًر ي
الش ٍيطىا يف عىلىى قىافيىة ىرأ ً ى
ً
ت يع ٍق ىدةه .فىًإ ٍف تىػ ىو َّ
صلَّى
استىػ ٍيػ ىق ى
ضأى ،انٍ ىحلَّ ٍ
ظ ،فى ىذ ىك ىر اللَّوى ،انٍ ىحلَّ ٍ
يل ،فى ٍارقي ٍد .فىًإف ٍ
ت يع ٍق ىدةه .فىًإ ٍف ى
ل ٍىي هل طى ًو ه
ً
يث النَّػ ٍف ً
ب النَّػ ٍف ً
س ىك ٍس ىال ىف»( .)clxiiiفي ىذا
ىصبى ىح ىخبً ى
انٍ ىحلَّ ٍ
س .ىكإًَّال ،أ ٍ
ت يع ىق يدهي .فىأ ٍ
ىصبى ىح نىشيطنا ،طىيِّ ى
الحديث دعوة إلى عدـ اإلىماؿ ؛ فإنما منشأ ذلك عن تمكن الشيطاف كاستهانتو باإلنساف ،حتى
يحوؿ بينو كبين األعماؿ الصالحة.

ّ-الدعوة إًلىى ال ًٍفطٍنى ًة كالحزـ ،كالتحذير من الغفلة :
يسوؽ الخطاب النبول مثَّال للمؤمن إذا نكب من كجو أف ال يعود لمثلو ،كأف يحذر مما يخاؼ

سوء عاقبتو ،كفيو دعوة المحاذرة للمرء من الشىء قد ابتلى بمثلو مرة ،كجاء األدب النبول فى
اؿ :الى يػلٍ ىدغي الٍم ٍؤًمن ًمن جح ور ك ً
اح ود ىم َّرتىػ ٍي ًن"(.)clxiv
حديث أىبًي يى ىريٍػ ىرةى ىع ًن النَّبً ِّي ﷺ أىنَّوي قى ى ي
ي ي ٍ يٍ ى
()clxv
(يلدغ)؛ فقد جاء ركايتو
غ) ،ك
دكر
ككاف لمفهوـ (األثر)
ً
كاضح فى كتابة لفظة( :يلد ي
ه
ه
اؿ الٍ ىخطَّابًي :ىى ىذا لى ٍفظيوي ىخبىػ هر ىكىم ٍعنىاهي أ ٍىم هر،
ضم الغين على معنى الٍ ىخبىر ،كبكسرىا على معنى ٍاألىمر .قى ى
بً ى
ً ً
ً
أ ً
ك فًي
ع ىم َّرنة بىػ ٍع ىد أي ٍخ ىرل ،ىكقى ٍد يى يكو يف ىذلً ى
ىم :ليى يك ًن ال يٍم ٍؤم ين ىحا ًزنما ىح ًذ نرا ىال ييػ ٍؤتىى م ٍن نىاحيى ًة الٍغى ٍفلى ًة فىػيي ٍخ ىد ي
ٍ
ً
ً
صل فىيتى ىح َّقق
م بً ىك ٍس ًر الٍغىٍي ًن في الٍ ىو ٍ
أ ٍىم ًر الدِّي ًن ىك ىما يى يكو يف في أ ٍىم ًر الدنٍػيىا ىك يى ىو أ ٍىكىال يى ىما بًال ى
ٍح ىذ ًر ،ىكقى ٍد ير ًك ى
َّهي ىعنوي( .)clxviقاؿ الطيبى :المعنى على النهي ":ال يخدعن المؤمن ،كال يؤتين من ناحية
معنى النػ ٍ
الغفلة فيقع في مكركه"(.)clxvii
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 كال يمكن فهم الغرض من التمثيل دكف مالحظة الوظيفة اإلثارية لو ،فإذا علمنا أف أصلً ()clxviii
ً
اعرا فىأ ً
ً
يس ىر بًبى ٍد ور فىشكى
ٍج ىمح ِّي
المثل :أ ٌف النَّبًي ﷺ أ َّىك يؿ ىما قىالىوي ألىبًي ىع َّزةى ال ي
 .ىكىكا ىف ىش ن
ً و ً ً
ً
ً
ً
اؿ يم َّن ىعلى َّي
يح ود فىػ ىق ى
ىعائلىةن ىكفىػ ٍق نرا فى ىم َّن ىعلىٍيو النَّبًي ى
صلَّى اللَّوي عىلىٍيو ىك ىسلَّ ىم ىكأىطٍلى ىقوي بًغىٍي ًر ف ىداء فىظىف ىر بًو بًأ ي
ت بً يم ىح َّم ود ىم َّرتىػ ٍي ًن ىكأ ًيم ىر بً ًو فىػ يقتً ىل .كقاؿ
ك بً ىم َّكةى تىػ يق ي
ىكذى ىك ىر فىػ ٍق ىرهي ىك ًعيىالىوي فىػ ىق ى
وؿ ىس ًخ ٍر ي
ض ٍي ى
س ٍح ىعا ًر ى
اؿ ىال تى ٍم ى
"ال ييػ ٍل ىدغي ال يٍم ٍؤًم ين ًم ٍن يج ٍح ور كاحد ىم َّرتىػ ٍي ًن"(.)clxix
النَّبً ٌي ﷺ ًحينىئً وذ :ى
غ)-كىو العض كاإلصابة ًم ٍن
تأثير؛ فثمة تناسب بين لفظة( :اللَّ ٍد ي
 ككاف لسيمولوجيا الصوت هً
ً
كحسن مجىء الوصفية بػ
ذى ىكات الس يموـ – للفظة( :الجحر) الذل ال يخرج منو إال كل مكركه .ي
ً
ً
الموصوؼ ىو حاؿ
مع
(كاحد) ،لدفع أال يحدث ىذا كال يتكرر من جهة بذاتها ،ي
فحاؿ "الصفة ى
ً ()clxx
ً
حذرا فى نفي
التأكيد مع المؤَّكد"
 .كللتحذير َّأال يخدع ،فاستحاؿ الخداع كاللدغ ،كليكن ن
ً (.)clxxi
ً
ًو
كجوده مطل نقا؛ لذا جاء فى حديث أىنى ً
اد
س فى ًط هن ىحذ هر
كال يٍم ىر ي
س بٍ ًن ىمالك« :ال يٍم ٍؤم ين ىكيِّ ه
بًال يٍم ٍؤًم ًن –ىنا -الكامل ،فتعريف المسند إليو؛ لبياف حالو ،فهو الَّ ًذم قى ٍد أ ٍىكقىػ ىف ٍتوي ىم ٍع ًرفىػتيوي ىعلىى
مشتبهات األمور ىحتَّى صار يى ٍح ىذ ير ًم َّما سيحدث.

ً
كيتناص ىذا مع حديث أىبًي س ًع و
اؿ رس ي َّ ً
يم إًَّال ذيك ىعثٍػ ىرةو،
يد الٍ يخ ٍد ًر ِّ
م ،قى ى ى ي
ى
وؿ اللو ﷺ « :ىال ىحل ى
ً
يم إًَّال ذيك تى ٍج يربىوة"( .)clxxiiكالمعنى :أف المرء ال يوصف بالحلم كال يترقى إلى درجتو حتى
ىكىال ىحك ى
يركب األمور كيجربها فيعثر مرة بعد أخرل فيعتبر كيتبين مواضع الخطأ كيجتنبها .ككذلك من جرب
األمور علم نفعها كضرىا كالمصالح كالمفاسد ،فال يفعل ما يفعل إال عن الحكمة(.)clxxiii

ٍح ٍكمة الَّتًي أىتىى رس ى ً
ً
علمها أيمتو ،كالعاثير إًذا ىكا ىف لبيبنا،
ى
وؿ اللَّو ﷺ ىك ى
ىي
الخبر من بليغ ال ى
كى ىذا ي
كالمجرب إًذا ىكا ىف يمحنَّ نكا أريبنا ،فىتبين ىى ىذا مغبة عثرتوَّ ،
كتهذب ىى ىذا بعواقب تجربتو ،استشعرا
ِّ
كتنزىا ىع ٍن تور ًط الٍخبط
الحذار ،كأنعما ًاال ٍعتًبىار ،كاستصحبا االستبصار ،فتحرزا من العثارَّ ،
ٍعلماء:
كاالغترار ،ىكقى ٍد قى ى
اؿ بعض ال ى
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كأستى ًمر
يختبر  ...ىسوؼ
ل ىق ٍد ي
أكيس ٍبع ى
دىا ٍ
عثرت ىعثٍػ ىرة أل ٍ
ي

()clxxiv

ييػ ىؤيٌد ىى ىذا ىكي ٍشهد لىوي قوؿ النابغة (:)clxxv

ً ً
ً ً
َّرا
ىم تى يك ٍن لىوي  ...بىػ ىواد ير تى ٍحمي ى
ىكىال ىخ ٍيػ ىر في حل وٍم إًذىا ل ٍ
ص ٍف ىوهي أى ٍف يي ىكد ى
()clxxvi
ً
ً
ىص ىد ىرا
يم إً ىذا ىما أ ٍىكىر ىد ٍاأل ٍىم ىر أ ٍ
ىم يى يك ٍن لىوي  ...ىحل ه
ىكىال ىخ ٍيػ ىر في ىج ٍه ول إًذىا ل ٍ

كلهذا فإف من ذاؽ الشر أك َّ
جربو -من التائبين المحسنين -يكوف أشد كراىةن لو ،كأشد نفوران
تحذيرا منو ،كأكثر بع ندا عنو؛ ألنو عرؼ بالتجربة قبح آثاره ،كنتيجة عواقبو.
ن

ْ-الدعوة إًلىى الكالـ الطيب كالعمل الصالح :

َّ
حث الخطاب النبول على العمل الصالح كمن أىم آلياتو( :الكػلػ ػػمة) ،كلكن ليست أيةكلمة!
بإثبات دليلًها ،كإًيجابها بما ىو ً
ً
ً
كجودىا ،آك يد كأبل يغ في
شاى هد في
الصفة
"فإثبات
ً ى
ي
ى
)
clxxvii
(
لذا جاءت الوصفية؛ لبياف ماىيتها(الطَّػػيبة) ،كأصل الطَّيِّ ً
الحواس،
ب :ما تستل ٌذه
الدعول"
ٌ

كما تستل ٌذه النٌفس ،كيختلف باختالؼ متعلقو"( " ،)clxxviiiكالغالب أف استعماؿ الطيب بمعنى
المستحسن المرغوب فيو"( .)clxxixفإذا علمنا أنو ﷺ يريد من الوصفية أف الكلمة بلغت إلى
حد معين من األثر اإليجابى فكاف لها تأثير الصدقة ككقعها فى النفس كمن ثم الكياف ككل.

()clxxx
ً
م بٍ ىن
ص ىدقىةه "
كقد ني َّ
 ،كفى حديث ىع ًد َّ
ص عليو فى حديث أىبًي يى ىريٍػ ىرةى " :ىكالٍ ىكل ىمةي الطَّيِّبىةي ى
و ()clxxxi
و
ً
ًً
ً
ص ىع يد
ىم تى ًج يدكا فىبً ىكلً ىم وة طىيِّبىة"
 ،كقاؿ تعالى{ :إل ٍىيو يى ٍ
َّار ىكل ٍىو بش ِّق تى ٍم ىرة فىًإ ٍف ل ٍ
ىحات وم" :،اتَّػ يقوا الن ى
ً َّ
سبيال
ب ىكال ىٍع ىم يل َّ
الصالً يح يىػ ٍرفىػ يعوي }[فاطر .]َُ :كقد جعل اهلل تعالى الطيب من القوؿ ن
الٍ ىكل يم الطيِّ ي
للوصوؿ إلى (صراط الحميد) ،كىو الدين اإلسالمى المحمود سالكو بأقوالو كأفعالو فى قولو تعالى:
{كى يدكا إًلىى الطَّيِّ ً ً
صر ً
اط الٍح ًم ً
ً ً
ً
يد } [الحج.]ِْ :
ىي
ى
ب م ىن الٍ ىق ٍوؿ ىك يى يدكا إلىى ى

ٍع طيب الكلمة فى نفس المتلقى كقوع
ككجو الشبو بين الطيب من القوؿ كالصدقة؛ أف ىكق ى
الصدقة بػ(الػمػػاؿ) فى نفس المتصدؽ عليو ،كأثرىا فى جلب الفرحة ،كدفع سؤاؿ المضرة؛ لذا قاؿ
ً ً
سنىةي ىكىال َّ
س ين فىًإ ىذا الَّ ًذم بىػ ٍيػنى ى
ك ىكبىػ ٍيػنىوي ىع ىد ىاكةه ىكأىنَّوي
السيِّئىةي ا ٍدفى ٍع بًالَّتي ى ىي أ ٍ
{كىال تى ٍستى ًوم ال ى
تعالى :ى
ىح ى
ٍح ى
ً ً
يم } [فصلت ،]ّْ :يقوؿ الزمخشرل":ككضع التي ىي أحسن موضع الحسنة؛ ليكوف
ىكلي ىحم ه
أبلغ في الدفع بالحسنة؛ أل ٌف من دفع بالحسنى ىاف عليو الدفع بما ىو دكنها ،....كيكوف بالصبر
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عند الغضب ،كالحلم عند الجهل ،كالعفو عند اإلساءة"()clxxxii؛ لذا جاء فى حديث أىبًي
كؼ تىًقي مصارًع الس ً
أيمامةى « :صنائًع الٍمعر ً
وء"(.)clxxxiii
ى ى ى
ىى
ىى ي ى ٍ ي
أما اإلخبار عنها بػ (صػػدقػة) ،فيقوؿ الساعاتى" :سماىا صدقة على طريق المقابلة كتجنيس

الكالـ ،..... ،كمعنى كونو صدقة أف ثوابو كثواب من تصدؽ بالماؿ ،كالمراد بالصدقة الثواب،
كفى ىذا الكالـ إشارة إلى أف الصدقة ال تنحصر فى األمر المحسوس منو فال تختص بأىل اليسار

مثالن -بل كل كاحد قادر على أف يفعلها فى أكثر األحواؿ بغير مشقة( .)clxxxivيؤيده كيبرىنكؼ ص ىدقىةه ،كإً َّف ًمن الٍمعر ً
عليو حديث جابر بن عبد اهلل " :يكل معر و
اؾ بًىو ٍج وو
ىخ ى
كؼ أى ٍف تىػلٍ ىقى أ ى
ى
ى
ى ى ٍي
ى ٍي
()clxxxv
ً ً
ً
ً
اؾ بًىو ٍج وو
طىل وٍق"
ىخ ى
ٍق أ ى
ىم تى ًج ٍد ،فىال ى
 .كفى حديث أىبي ذىر « :ىال تى ٍحق ىر َّف م ىن ال ىٍم ٍع يركؼ ىش ٍيئنا ،فىًإ ٍف ل ٍ
طىل وٍق»( .)clxxxviكالصدقة باب عظيم يرجى بها الثواب عند اهلل ،كقد حبَّب الرسوؿ ﷺ
ىذا إلى أمتو عن طريق تمثيل "المؤمن" بػ "النػػخلة" كناية( ،)clxxxviiكىى الشجرة الطيبة التى ذكرت
ضرب اللَّوي مثىنال ىكلًمةن طىيِّبةن ىك ى و و
ت ىكفىػ ٍر يع ىها فًي
ىصلي ىها ثىابً ه
ىم تىػ ىر ىك ٍي ى
ش ىج ىرة طىيِّبىة أ ٍ
ف ىى ى
ى ى
ى
فى قولو تعالى{ :أىل ٍ
الس ىم ًاء} [إبراىيم ،]ِْ :كمثٌل الرسوؿ ﷺ لػ( بالؿ) بػها صراحة فى قولو ﷺ  «:ىمثى يل بً ىال وؿ
َّ
َّ ()clxxxviii
ً
و
 .كىنا يظهر أثر(الكلمة الطيبة)
ٍحلٍ ًو ىكال يٍم ِّر ثي َّم تي ٍم ًسي يحل نٍوا يكلوي»
ىك ىمثى ًل نى ٍخلىة تىأٍ يك يل م ىن ال ي
ً
ه
الصفة إال من
العلم بتلك
ككصفها ،يقوؿ عبد القاىر":
فمحاؿ أف تكو ىف للشيء صفةه ،ثم ال يصح ي
كم ٍن ذا رأل صفةن يىػ ٍعرل موصوفيها عنها في ً
حاؿ كجودهً ،حتى إًذا عي ًد ىـ صارت موجودةه
بعد عدمو .ى
ً
و
لم ٍوصوفًها أى ٍف ييػ ٍع ىد ىـ
فيو؟ كىل ىس ًمع السامعوف ،في قديم الدىر كحديثو،
بصفة شر ي
ط حصولها ى
الموصوؼ؟"( . )clxxxixكجملة األمر أف حاجة الشيء في كجوده إلى شيء آخر ،ال يمنع أف يكوف
ي
معلوما ،ال يصح كجود صفة من غير موصوؼ ،ثم ال يمنع ذلك أف تكوف
مستقال بنفسو
شيئنا
ن
ن
"الصفة" في نفسها معلومة .تفسير ذلك :أنو ال يصح كجود سواد كحركة في غير محل ،ثم لم يمنع

ذلك أف يكونا معلومين في أنفسهما(.)cxc

كتلعب الصفة دكران فى التنوع االستعارل  ،بوصفها" أداة تنشط الحس الجمالى ،كتكيف
السلوؾ مع الواقع عن طريق تفعيل الجهاز الرمزل الجماعى ،كبناء المنظومة الثقافية للقيم كالبناء

المعرفى ،كىى تستدعى عند المتلقى معارؼ موسوعتو تغذيها حصيلة التجارب اليومية"(.)cxci

كلهذا فإف التالحم العضوم بين النظم التركيبى كالحالة النفسية يمثلو جوىر الشكل البالغي ،أك

األسلوب التعبيرل ،الذل يتنوع بتنوع الصور الداللية المعبرة عنو....
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الخ ػ ػػاتػ ػمػػة:
 يمثل الخطاب النبول األداء اللفظي الذم يتجلي في أنماط التعبير ،كىو ضرب من النظم يمثلو
ثالثة أغراض؛ عملية اإلقناع بالوسائل العقلية .كعملية اإلمتاع التى تمثل الخاصية االستطاقية/

الجمالية .كعملية اإلثارة الممثلة فى البعد التواصلى /التداكلى.

 من جمالية النظم فى الخطاب النبول فاعلية عنصر التضاـ؛ إذ إف الصفة كسيلة التكميل
بالحجة،
بداللتها على معنى في الموصوؼ أك في شيء من سببو؛
ى
ليزداد المتلقى ثقةن ي
كاستظهاران على الشبهة ،كإزالة للبس .كمقصد ذلك النظم كالترتيب ،كالتأليف كالتركيب،
كالنسج كالتصوير ،كموقع التأثير ،ككيفية التدليل؛ لذا نجد َّ
أف الخطاب النبول استعمل الصفة

بأنواعها ،فجاء الوصف بالمفرد فى المقاـ األكؿ( ،)cxciiيليو الوصف بالجملة الفعلية ،ثم شبو

الجملة ،كأخيران يأتى الوصف بالجملة االسمية.

عنصرا تركيبيان()cxciii؛ ألف الصفة تحتاج إلى الموصوؼ ،كاحتياج الفعل
 الوصف بالمفرد يحمل
ن
ضميرا يعود على متبوعو ،كعلى ذلك يأتى
إلى الفاعل ،كالصفة مشتقةه ،كالمشتق يحمل
ن
اإلسناد ،كيتحقق التالزـ الذل يرـ اتحاد الصفة مع موصوفها فهو يمدَّعاةه لمجموع الكلمة دكف
تصور حصوؿ الوصف إال بهذا المجموع ،كما أ ٌف كل جملة كقعت صفةن،
آحاد حركفها ،كلم يي َّ
فهى تؤكؿ بالمفرد ،كلها موضعو من اإلعراب.

 غلب الوصف بالمفرد لغرض التقييد كالتخصيص ،أك التوضيح ،أك التدليل ،أك اإلبانة ،أك الثناء
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم إذ
النبي ى
كالتعظيم ،أك الذـ كالتحقير .....كقد كثر فى سياؽ كصف رؤيا ٌ
خمسا كعشرين صفة ،ككصف رحلة اإلسراء كالمعراج ،إذ بلغ عدد الصفات
بلغ)ِٓ(:
ن
(ُْ)أربع عشرة ،كفى ثبوت أجر المتصدؽ )ٗ(:تسع صفات ،كفى كصف الفتن مثل كصف
المسيح الدجاؿ(ٗ) تسع صفات ،كىذا مرجعو أف الوصف بالمفرد َّ
دؿ على ثبوت الصفة
الموجهة إلى الشخص الموصوؼ كحصولها من غير أف يحدث شيئا فشيئنا .كما غلب الوصف
َّ
بكلمة( :ابن)؛ كذكرىا إلزالة اللَّبس من جهة ،كالتبيين من جهة أخرل ،فالخطاب النبول موجو

المتى ىحدَّث عنو ،كمن المعلوـ أف إزالة اللبس
لكل عصر ،كذكر االسم كامالن ،لمعرفة الشخص ي
و
معلومة عند المخاطىب ،كغير ثابتة -حتى إف كانت معلومة لدل
أف تكو ىف الصفة غير
الصحابة -فوجودىا يهدؼ إلى العلم بها .كقد يقصد بذكر لفظة( :ابن) الخركج من كضع
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النفي كاإلنكار ،إلى موضع الثبوت كاالستقرار كما فى األحاديث التى ذكرت (المسيح ابن

مريم).

 غلب الوصف بالجملة الفعلية فى سياؽ كصف يوـ القيامة كأحداثها ؛إذ بلغ عدد الصفات فى
الحديث الواحد )ٔ(:ست صفات ،كفى سياؽ تساؤؿ المؤمنين عن رؤية اهلل تعالى )ٔ( :ست

صفات ،كفى ذكر الخوارج كصفاتهم )ْ(:أربع ،كفى رؤيا الرسوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم -عن

صالحا كآخر سيئنا ،أك من يأخذ القرآف فيرفضو ،أك الذل يناـ عن الصالة
الذل يخلط عمال
ن
المكتوبة ،أك من يكذب الكذبة تبلغ اآلفاؽ ،أك الرجاؿ كالنساء العراة )ٔ(:ست صفات؛
كمقصد ىذا أف ذكر ىذه األشياء داؿ على الحاؿ ،كما يحدث لهم فى االستقباؿ ،كالوصف

بالفعلية أنسب كأغنى لإلخبار المتمثل فى االستمرار ،كنقل التمثيل بو مشاى ندا للعياف ،إلى
جانب أف الوصف بالفعل إخبار عن العادة.

 جاء الوصف بأشباه الجمل في سياؽ فضل ؛إذ حيث بلغ )ْ( :أربع صفات ،كفى حديث
أبرص كأقرع كأعمى في بني إسرائيل )ّ( :ثالث ،كفى سياؽ التشبيو الحسن للمسيح ،كعكسو
للمسيخ ،حيث يبدك الفرؽ بين الحالين عن طريق أسلوبية (الكاؼ) التشبيهية ،كنجد ذيوع

الوصف بها فى سياقات التمييز ،كالتوضيح ،كالبياف.

 جاء الوصف بالجملة االسمية؛ لبياف العناية بالشيء المقدـ ،إما لتخصيصو ،كالتأكيد عليو ،أك
االىتماـ بو ،حيث إف الوصف باالسم يأتى لعلة رمزية لدفع توىم كاىم ،أك شك متردد ،أك

تأكيد الخبر كتحقيقو؛ يؤكد ذلك كيبرىن عليو ظهور أسلوبية التقديم كالتأخير في إحصائها،
كقد غلب ذكر الوصف بها فى سياؽ صفة الجنة ؛إذ نجد فى الحديث الواحد )ّ( :ثالث

صفات ،كفى سياؽ تحريم الغلوؿ(ّ) ثالث صفات ،كفى كصف موسى كعيسى عليهما

السالـ ،كيغلب على الوصف باالسمية عنصرا (التقديم كالتأخير) ،كاستعماؿ أداة التشبيو

(كأف)؛ لقصدية االىتماـ ،كتقريب الشىء إلى األذىاف .كإذا نظرنا إلى الصفة عمومان علمنا أنها
ختلف في كيفية ذلك الثبوت ،كفى تحويل اللفظ عن و
مكاف
تأتى لثيبوت المعنى للشيء ،ثم تى ه
ٌ
إلى مكاف.
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 تأتى الصفة فى األحاديث النبوية للتشخيص العياني المعتمد على التقديم الحسي للصورة
مجاال تأثيرينا عنوانو الترابط بين (النص) ك (الفعل)،
الذىنية ،كبالتالى يمتلك الخطاب النبول ن
كمقصده ترجمة ذلك إلى أداء سلوكى فعلى يتمثلو المتلقى محق نقا البعد التواصلى.

 يحقق التمثيل فى الخطاب تفاعل المتلقى مع األحداث ،حيث يقوـ في تصويره للمشهد
التمثيلى بعملية تركيبية ،ينقل خاللها المعنى من المورد إلى المضرب ،كيكوف ىذا االنتقاؿ نقطة

االنطالؽ للمتلقي في تحليل البعد التركيبى؛ ليرتبط مصيره التأكيلى بآلية تكوينو ارتباطان تالزميان
يستقر على ضوئو تشييد المعنى الذل ىو خالصة ىذه اإلجراءات.

 ييػ ىعد التمثيل أداة منهجية ضركرية؛ لصرؼ الذىن من المعقوؿ إلى المحسوس كمن ثى َّم يغدك
كاستخداما لألداء التصويرم ،فتتسع لو الصياغة اللغوية التركيبية،
البعد التمثيلى أكثر طواعينة
ن
بجميع فركعها كمستوياتها؛ إما عن طريق التنويعات التشبيهية ،أك الجماليات االستعارية.

 إ ٌف أىمية الوصف التصويرل تكمن ،إذف ،في تجاكز االتجاه األكحد كالمعنى (القريب /
ثم
السطحى) لتعكس تفاعل المتل ٌقي مع الصور التي ألقيت في ذىنو كتجاكبو معها .كمن َّ

التقدير الصحيح لها ،كخالصة التفاعل ىذه تصبح المنظار الذم من خاللو يرل (القارئ /

المؤكؿ) المعنى (البعيد /الغير المباشر)؛ لهذا فإف إدراؾ معانى الوصف فى الخطاب النبول
ٌ
يعد شرطان أساسيان لفهم النص كتأكيلو؛ فهي طريقة لتعددية المعنى ،كتوليد الدالالت.....

 السياؽ التمثيلى فى الحديث ىو اإلطار الذل فيو المقاؿ .كتأتى أىميتو من دكره فى فهم
المعنى ،حيث يعد المرجعية الخلفية التي تي ىم ِّكن المتلقى من تفسير النص كفهمو ،كالتفاعل
معو؛ فالحديث الشريف يخاطب أىل كل زماف كمكاف ،كىذا يفرض على المتلقي اكتساب
فهم متجدِّد لو بتغير األحواؿ في كل عصر .كمن ىنا فإف إنتاج المعنى مرجعو إلى المتلقي،
ٍ
كمدل قدرتو على التفاعل مع دالالت النص ؛ لتحديد قصدية الخطاب كإبراز دالالتو كأبعاده
المعنوية؛ لذا يتطلب اىتمامان خاصان بنسقو التركيبي لفحص مفرداتو من جهة ،كبياف القرائن التي
سمحت بإخراج اللفظ من دائرة الظاىر إلى دائرة التأكيل من جهة أخرل.

- 888 -

الهوامش
()iينظر :عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ (تٕ٘٘ :ىـ) ،البيان والتبيين (ٕ،)ٖٔ/
مكتبة اليالل ،بيروت ٕٖٔٗ :ىـ.

( )iiينظر :مصطفى صادق الرافعي (تٖٔ٘ٙ :ىـ)،إعجاز القرآن والبالغة النبوية (ص:
ٕٕٔ)،دار الكتاب العربي–بيروتٕ٘ٓٓ .

( )iiiتقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية(تٕٚٛ :ىـ) ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن

تيمية ( ،)ٔٛ /ٚ-ٙالمحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الممك فيد لطباعة
المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المممكة العربية السعوديةٜٜٔ٘،م.

()ivمحمد فؤاد بن عبد الباقي(تٖٔٛٛ :ىـ) ،المؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان،
المقدمة(ح)دار الحديث ،القاىرة.ٜٔٛٙ -

( )vيالحظ أن األحاديث الثالثة )ٔٔ٘ٓ ،ٜٔٔٗ ،ٔٔٗٛ(:عن عائشة رضى اهلل عنيا ،جاءت
اج َّ
الن ِب ِّي عميو الصالة والسالم عن
بالمفظ ذاتو ،لكن الحديث األول كان فى سياق سؤال أ َْزَو َ
ميراثين ،أما الثانى والثالث ففى سؤال فَ ِ
اط َم َة بنت الرسول عميو الصالة والسالم عن
ّ
ِم َي ارثَ َيا .ينظر :المؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان (ٕ)ٕٜٓ /
( )viعمى سبيل المثال أحاديث رقم ،)ٕٔٛٙ ،ٕٔٛ٘( ،)ٖٔٔٓ ،ٖٕٔٓ( :وقد تختمف الرواة
ار مثل األحاديث أرقام،ٕٜ٘ ،ٕ٘٘ ،ٕ٘ٔ( :
فى الحديث ذاتو فى ألفاظ قميمة ولم نعده تكرًا
ٖٓ٘).)ٔٛٓٓ ،ٜٜٔٚ( -)ٖٖٔٛ ،ٖٔٛٔ( -

()viiيجوز فييا أمران :أن تكون جممة حالية من الضمير المتصل فى قولو( :ال ترجعوا) .ويجوز
أن تكون صفة .وقد ورد ىذا الحديث ثالث مرات ،باختالف الراوى ،وزيادة بعض األلفاظ؛ لذا

لم نعده من باب التكرار.

( )viiiأرقام األحاديث المكررة الخالية من الصفة مثبتة فى متن البحث ،وعددىا (ٕٖ) اثنان
وثالثون ،وىى التى ال يوجد تحتيا خط .وسوف يثبت فى اإلحصاء رقم واحد فقط منيا .أى
سوف يعتمد اإلحصاء عمى (٘ٔ) خمسة عشر حديثًا فقط.

( )ixأرقام األحاديث التى جاءت مكررة وتشتمل عمى صفات (٘ٔ) خمسة عشر حديثًا ،ىى:

(،)ٖٔٓٛ ،ٜٜ٘( ،)ٕٔٓٛ ،ٜ٘ٛ(،)ٖٔ٘ٔ ،ٜٔٗ( )ٔٛ٘ٗ ،ٔٓٚ( ،)ٕٔٓٓ ،ٛٙ
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( .)ٖٔ٘ٙ ،ٖٔ٘٘( ،)ٔٗٙٓ ،ٜٔٗ٘ ،ٔٗ٘ٛوسوف يعتمد اإلحصاء عمى رقم واحد

فقط ،أي )ٚ( :سبعة.

( )xتجدر اإلشارة إلى أن المفرد من الصفات يحتوى عمى ضمير يعود عمى المنعوت ،فيو تابعو
ومتضامو ،وسوف تبرىن الدراسة عمى ذلك فيما بعد.

()xiالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان ٕٓٔ ،)ٖٛ /ٔ( - ٔٓٗ ،)ٖ٘ /ٔ( ٖٔٓ-
.)ٛٗ /ٖ( - ٔٗٙٚ ،)ٕٕٔ /ٔ( - ٙٓٔ ،)ٗٓ /ٔ( - ٔٓٛ

( )xiiقال النحاة :إن الوصف بالجممة الفعمية أقوى منو بالجممة االسمية؛ ألن الفعمية متضمنة
ٍ
لفعل ،والفعل في معنى المشتق ،بل ىو من المشتقات ،وأما االسمية قد تخمو من المشتق،

زيد ىذا مبتدأ ورج ٌل خبر ليس فيو مشتق ،إذاً قد تخمو الجممة
زيد رج ٌلٌ ،
فتقول مثالًٌ :
االسمية من وصف دال عمى ذات ووصف  ..من وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول دال
عمي المرادي المالكي (ت ٜٚٗ :ىـ) ،توضيح
عمى صفة .ينظر :أبو محمد بدر الدين
ّ
المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (ٕ،)ٜ٘٘ /المحقق  :عبد الرحمن عمي
ش ُموني
سميمان،دار الفكر العربيٕٓٓٛ -م--عمي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن األ ْ

(تٜٓٓ :ىـ) ،شرح األشمونى عمى ألفية ابن مالك (ٕ،)ٖٕٕ /دار الكتب العممية بيروت-
لبنانٜٜٔٛ -مـ.

()xiiiعمى سبيل المثال أحاديث رقم،)ٕٔٙ( ،)ٕٔ٘( ،)ٜٔٔ( ،)ٕٔٓ( ،)ٜٗ( ،)ٚٗ( :
(ٕ ..)ٖٕٚ( ،)ٖٔٗ( ،)ٕٜٜ( ،)ٔٙالخ.

()xivعمى سبيل المثال أحاديث رقم.)ٔٔٚٚ( ،)ٜٔٓٗ( ،)ٖٜٕ( ،)ٔٓٛ( :
()xvعمى سبيل المثال أحاديث رقم،)ٔٔٗٗ( ،)ٕٕٔٔ( ،)ٔٓٚٚ( ،)ٙٓٓ( ،)ٔٔ٘( ،)ٖٚ( :
(ٕٔٓٔ).)ٔ٘ٚٗ( ،)ٔ٘ٗٚ( ،)ٖٔٙٗ( ،)ٖٖٔٙ( ،

()xviأبو بكر عبدالقاىر الجرجاني(ٔٗٚىـ)دالئل اإلعجاز ( ،)ٖٙالمحقق :محمد رضوان الداية/
محمد فايز الداية ،دار قتيبةٜٖٔٛ ،م.

()xviiينظر ترجمة المصطمحات عند :محمد بن عمي بن القاضي محمد الفاروقي التيانوي (ت:

بعد ٔٔ٘ٛىـ) ،كشاف اصطالحات الفنون والعموم (ٕ،)ٜٖٜٔ /المحقق :عمي دحروج،
مكتبة لبنان ناشرون  -بيروتٜٜٔٙ -م.
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()xviiiمصطفى الغاليينى ،جامع الدروس العربية(،جٔ ،)ٕٔ/مراجعة:عبد المنعم خفاجة ،المكتبة
العصرية ،صيدا ،بيروتٖٜٜٔم.

()xixالمركب البياني :كل كممتين كانت ثانيتيما موضحة معنى األولى .وىو ثالثة أقسام :وىو ما
ِ
المؤكد والمؤ َكد ،وىو ما تألف من البدل
تألف من الصفة والموصوف ،وىو ما تألف من
والمبدل منو.

( )xxيتوسع في المفيوم الوصفي فال يقتصر فيو عمى النعت ،بل يدخل فيو كل ما أفاد معنى
الوصفية ،كالحال والظرف والعدد ،ينظر :صبحي الصالح ،مباحث في عموم القرآن (ص:

ٖٔٓ) ،دار العمم لمماليين،ط .ٕٓٓٓ ،ٕٗ :وينظر :أبو عبد اهلل ،أحمد بن عمر بن
مساعد الحازمي ،شرح ألفية ابن مالك لمحازمي (٘ٔ.)ٚ /

السراج ،المباب في قواعد المغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة
( -)xxiمحمد عمي َّ

والعروض والمغة والمثل (ص ،)ٔٔٙ :مراجعة :خير الدين شمسي باشا ،دار الفكر -

دمشق ٜٖٔٛ -م -.تكممة المعاجم العربية (ٓٔ.)ٕ٘ٔ /

()xxiiابن يعيش بن عمي بن أبي السرايا أبو البقاء( ،تٖٙٗ :ىـ) ،شرح المفصل (ٕ/
ٕٗٗ).تقديم :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبنان ٕٓٓٔ -م.

()xxiiiتمام حسان ،الخالصة النحوية( ،ص ،)ٛٔ :عالم الكتب ،القاىرة ٕٓٓٓ ،م.

()xxivتمام حسان عمر ،المغة العربية معناىا ومبناىا (ص ، )ٜٗ :عالم الكتب،ط٘:ـٕٓٓٙ-م.
( )xxvدالئل اإلعجاز .)ٜٖ( :
( )xxviنفسو ( :ص.)ٖٖ٘ :

()xxviiالسابق( :ص.)ٕٕ٘ :

()xxviiiمحمد محمد يونس عمى ،المعنى وظالل المعنى(أنظمة الداللة فى العربية)(،ص)ٕٕٔ :
المدار اإلسالمى ،بيروت/لبنان.ٕٓٓٚ ،

( )xxixتمام حسان ،اجتيادات لغوية( ،ص ،)ٗٙ :عالم الكتب ،القاىرة 2007م.
( )xxxنفسو( ،ص.)ٜٗ :

( )xxxiأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري(تٖٜٖ :ىـ)،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية
(٘ .)ٕٕٜٓ /المحقق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمم لمماليين – بيروت،ط ٜٔٛٚ:م.
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( )xxxiiأحمد بن فارس بن زكرياء (تٖٜ٘ :ىـ) ،مقاييس المغة (٘ ،)ٕٗ٘ /المحقق :عبد
السالم محمد ىارون ،دار الفكرٜٜٔٚ -م.

( )xxxiiiأبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده (تٗ٘ٛ :ىـ) ،المحكم والمحيط األعظم (/ٜ
،)٘ٛالمحقق :عبد الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية  -بيروت ٕٓٓٓ -م.

( )xxxivأحمد بن محمد الفيومي(ت :نحو ٓٚٚىـ) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
(ٕ،)ٕ٘٘ /المكتبة العممية – بيروت.

( )xxxvمحمد بن مكرم ،جمال الدين ابن منظور (تٚٔٔ :ىـ) ،لسان العرب (ٕٔ ،)ٕ٘ٗ /دار
صادر -بيروت  ٔٗٔٗ -ىـ.

()xxxviالقاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (ت :ق ٕٔىـ) ،جامع العموم في
اصطالحات الفنون (ٖ .)ٕٔٓ /عرب عباراتو الفارسية :حسن ىاني فحص ،دار الكتب

العممية  -لبنان  /بيروتٕٓٓٓم.

( )xxxviiأيوب بن موسى الحسيني ،أبو البقاء الحنفي (تٜٔٓٗ :ىـ) ،الكميات معجم في
المصطمحات والفروق المغوية(ص ،)ٜٚ٘ :المحقق :عدنان درويش /محمد المصري،

مؤسسة الرسالة – بيروت.

( )xxxviiiدالئل اإلعجاز .)ٙٗ(:

( )xxxixتمام حسان ،اجتيادات لغوية( ،ص.)٘ٔ :٘ٓ :
()xlدالئل اإلعجاز (ٔ.)ٕٛ

()xliيعتمد البحث عمى بيان الوصف فى الحديث الذى اشتمل عمى الصفة؛ وقد بيَّن البحث عمة
عموما وشموًال ،فيو واقع فى األحاديث التى
اختيار المصطمحين؛ إذ إن الوصف أكثر
ً
اشتممت عمى الصفة وغيرىا.

( )xliiالصحاح تاج المغة وصحاح العربية (ٗ.)ٖٔٗٛ /

()xliiiأحمد بن فارس بن زكرياء(ت ٖٜ٘ىـ) ،مجمل المغة (ص ،)ٜٕٚ :المحقق :زىير عبد
المحسن سمطان ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ٜٔٛٙ -م.

( )xlivمحمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني(تٕٙٚ :ىـ) ،تسييل الفوائد وتكميل
المقاصد (ص،)ٔٙٚ :المحقق :محمد كامل بركات ،دار الكاتب العربي ٜٔٙٚ ،م.
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( )xlvمحمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني(تٕٙٚ :ىـ) ،ألفية ابن مالك (ص،)ٗٗ :
دار الكتب العممية ،بيروت /لبنان.

()xlviتمام حسان ،الخالصة النحوية( ،ص.)ٔٚٙ :

( )xlviiيفرق بعض العمماء بين الصفة والنعت ،والذى عندى أنيما واحد ،ونورد رأى العسكرى
فى ذلك إذ يقول :الصفة أَعم من َّ
ينعت اهلل تَ َعالَى بأوصافو
الن ْعت ،قَا َل :فعمى َى َذا َيصح أَن َ
ِ
ينعت بأوصافو لذاتو؛ إِ ْذ َال يجوز أَن يتَ َغيَّرَ .والَِّذي ِع ْن ِدي أَن
لفعمو؛ أل ََّن ُو يفعل َوَال يفعلَ ،وَال َ
َّ
الصفَات ويشتير؛ َولِ َي َذا قَالُواَ :ى َذا نعت ا ْل َخمِيفَةَ ،كمثل قَ ْوليم ْاألمين
الن ْعت ُى َو َما ي ْ
ظير من ِّ
ان
والمأمون والرشيدَ ،وقَالُوا :أول من ذكر َنعتو عمى ا ْل ِم ْن َبر ْاألمينَ ،ولم َيقُولُوا صفتوَ ،وِان َك َ
ِ
قَ ْوليم ْاألمين صفة لَ ُو ِع ْندىم؛ ِألَن َّ
الصفة
مع ِاني الَِّتي َذكرَن َ
اىا َما َال تفيده ّ
الن ْعت ُيفيد من ا ْل َ
احد ِم ْنيما م ِ
ثم قد تتداخل الصفة والنعت فَي َقع كل و ِ
وضع اآلخر؛ لتقارب معنيييما ،ويجوز
َّ
َ
ّ
َ
َُ َ
ينيما ِفي ا ْل َم ْعنىَ ،والدَّلِيل عمى َذلِك أَن
الصفة لُ َغة والنعت لُ َغة أ ْ
أَن ُيقَال ّ :
ُخ َرى َوَال فرق َب َ
الصفةَ ،وأىل ا ْل ُكوفَة َيقُولُ َ َّ
ص َرة من ُّ
ينيما ،فَأَما
الن َحاة َيقُولُ َ
أىل ا ْل َب ْ
ونّ :
ون :الن ْعت َوَال يفرقون َب َ
الصفَات عمى بعض الموصفين
قَ ْوليم :نعت ا ْل َخمِيفَة فقد غمب عمى َذلِك َك َما يغمب بعض ِّ
ثم َكثُروا حتَّى استعمل كل و ِ
ِ
احد ِم ْن ُي َما ِفي
ِب َغ ْير معنى َي ُخ ُّ
يج ِري ْ
ص ُو فَ ْ
ْعة َّ ُ َ
ْ ْ
َ
الرف َ
مجرى المقب في ّ

م ِ
وضع اآلخر .ينظر :الفروق المغوية (ص.)ٖٓ :
َ
ِ
 َوقيلَّ :ش َمل ا ْل ُمتَ َغ ّير َوغير ا ْل ُمتَ َغ ّير ،فالصفة عنده
الصفة تَ ْ
الن ْعت ْ
سدَ .و ّ
يما يتَ َغيَّر من ا ْل َج َ
يستَ ْعمل ف َ
أعم من النعت  .ينظر :الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية (ص.)ٜٓٔ :

()xlviiiعمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني (تٛٔٙ :ىـ)التعريفات (ص:
ٕٕ٘)،دار الكتب العممية بيروت ٜٖٔٛ-م.

( )xlixالمباب في قواعد المغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض والمغة والمثل
(ص.)ٔٔٙ :

( )lدستور العمماء = جامع العموم في اصطالحات الفنون (ٖ.)ٖٖٔ /
( )liكشاف اصطالحات الفنون والعموم (ٕ.)ٔٓٚٛ /

( )liiأبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي (تٔٚٓ :ىـ)،العين (ٕ ،)ٕٚ /المحقق :ميدي

المخزومي /إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليالل - .الصاحبي في فقو المغة العربية

ومسائميا وسنن العرب في كالميا (ص.)ٕٓ٘ :
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( )liiiإسماعيل بن عباد بن العباس ،المشيور بالصاحب بن عباد (تٖٛ٘ :ىـ) ،المحيط في
المغة (ٔ .)ٛٓ /المحقق :محمد حسن آل ياسين عالم الكتب ٜٜٔٗ ،م.

( )livالصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا (ص.)ٕٓ٘ :

( )lvلم أعثر عميو فى ديوان طرفة بن العبد ،وىو موجود فى :الصحاح تاج المغة وصحاح
العربية (ٗ)ٖٜٔٗ /و مجمع األمثال (ٔ،)ٖٔٙ /و نياية األرب في فنون األدب (ٖ.)ٕٗ /

( )lviديوان الشماخ بن ضرار (ت22 :ىـ  ٕٙٗ /م) ،ص ،)ٗٓ(:المحقق :صالح الدين اليادي،
دار النشر :دار المعارف ٜٔٙٛم.

( )lviiالصحاح تاج المغة وصحاح العربية (ٗ.)ٖٜٔٗ /
( )lviiiمجمل المغة (ص.)ٜٕٚ :

( )lixأبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل العسكري (تٖٜ٘ :ىـ)،الفروق المغوية (ص،)ٖٔ :
المحقق :محمد إبراىيم سميم ،دار العمم والثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة .

()lxأبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل العسكري  ،معجم الفروق المغوية = الفروق المغوية
بترتيب وزيادة (ص،)٘ٗ٘ :المحقق :الشيخ بيت اهلل بيات ،مؤسسة النشر اإلسالمي،

ٕٔٗٔىـ.

( )lxiأبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفيانى (تٕ٘ٓ /ىـ) ،المفردات في

غريب القرآن (ص،)ٖٛٚ :المحقق :صفوان عدنان الداودي ،دار القمم ،الدار الشامية -

دمشق بيروت ٕٔٗٔ -ىـ .

( )lxiiمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن األثير (تٙٓٙ :ىـ) النياية في غريب
الحديث واألثر (٘ ، )ٜٚ /المحقق :طاىر أحمد الزاوى /محمود محمد الطناحي ،المكتبة

العممية  -بيروتٜٜٔٚ -م.

( )lxiiiالكميات الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية (ص.)ٜٓٔ :

( )lxivقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي (تٖٖٚ :ىـ) ،نقد الشعر (ص ،)ٗٔ :مطبعة
الجوائب – قسطنطينيةٖٕٔٓ ،ىـ.

( )lxvأبو عمى الحسن بن رشيق القيرواني األزدي (ت ٖٗٙ /ىـ) ،العمدة في محاسن الشعر
وآدابو (ٕ .)ٕٜ٘ -ٕٜٗ /المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيلٜٔٛٔ -

م.
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( )lxviنفسو (ٕ.)ٕٜ٘ /

( )lxviiأحمد الشايب ،األسموب (ص ،)ٔٓٗ -ٖٔٓ :مكتبة النيضة المصرية ،ط،ٕٔ :
ٖٕٓٓم.

( )lxviiiنفسو (ص.)ٔٓ٘ :

()lxixتمام حسان ،الخالصة النحوية( ،ص.)ٔٚٙ :

( )lxxينظر :أغراض الوصف في معترك األقران في إعجاز القرآن (ٔ ،)ٕٙٙ /اإليضاح في عموم
البالغة (ٕ.)ٗٔ /

()lxxiأحمد يوسف ،الدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية فى فمسفة العالمة( ،ص،)ٛٚ :
منشورات االختالف ،الجزائرٕٓٓ٘ ،م.

( lxxiiالعمدة في محاسن الشعر وآدابو(ٔ– .)ٕٛٚ/وينظر :قضايا النقد األدبي بين القديم
والحديث.)ٔٛٛ(،

( )lxxiiiأسرار البالغة.)ٕٔٔ (-

( )lxxivالعمدة في محاسن الشعر وآدابو (ٔ.)ٕ٘ٙ/

()lxxvعمي بن عيسى بن عمي أبو الحسن الرماني(تٖٛٗ :ىـ)،النكت في إعجاز القرآن ضمن:
ثالث رسائل في إعجاز القرآن (ص.)ٛٓ :المحقق :محمد خمف اهلل ،محمد زغمول سالم،

دار المعارف بمصر،طٜٔٚٙ ،ٖ :م.

( )lxxviأسرار البالغة.)ٜٚ : ٚٛ( ،

()lxxviiيوسف بن أبي بكر بن محمد بن عمي السكاكي(تٕٙٙ :ىـ) ،مفتاح العموم/ٔ( ،
ٕٖٖ) ،ضبطو وعمق عميو :نعيم زرزور ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،ط- ٕ:

 ٜٔٛٚم.

()lxxviiiأبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن بيادر الزركشي (تٜٚٗ :ىـ) ،البرىان في عموم

القرآن (ٖ،)ٗٔٗ /المحقق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى
البابى الحمبي وشركائو ٜٔ٘ٚ -م.

()lxxixأحمد أحمد عبد اهلل البيمي البدوي (تٖٔٛٗ :ىـ) ،من بالغة القرآن (ص،)ٔٗ٘ :
نيضو مصر – القاىرةٕٓٓ٘ ،م.

()lxxxالنكت في إعجاز القرآن (ص.)ٛٔ :
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()lxxxiعروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح (ٕ -)ٛٓ /اإلشارات في عمم العبارات / ٔ( -
.)ٕٔٛ

()lxxxiiمحمد بن يوسف بن عمي شمس الدين الكرماني (ت ٚٛٙ :ىـ) ،الفوائد الغياثية (ٕ/

 ،)ٙٗٙالمحقق :عمي بن دخيل اهلل بن عجيان العوفي ،مكتبة العموم والحكم ،المدينة
المنورة  -المممكة العربية السعوديةٕٗٗٔ ىـ.

()lxxxiiiأحمد بن إبراىيم بن مصطفى الياشمي (تٖٕٔٙ :ىـ) ،جواىر البالغة في المعاني
والبيان والبديع (ص ،)ٕٖٜ -ٕٖٛ :ضبط وتدقيق :د .يوسف الصميمي ،المكتبة العصرية،

بيروت.

()lxxxivعروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح (ٕ -)ٜٚ /عبد العزيز عتيق ،عمم البيان
(ص ،)ٔٓٚ :دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان.ٜٕٔٛ -

( )lxxxvىانم محمد حجازى الشامى ،عمم البيان بين األصالة والحداثة(دراسة تحميمية)( ،ص:
.)ٕٕٕ :ٕٔٙ -ٔ٘ٓ :ٕٔٗ-ٖٚ :ٙٛ

الر ِ
ال
( )lxxxviمصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي (تٖٔ٘ٙ /ىـ) ُّ
الس ُم ُّو ُّ
َعظَ ُم َوا ْل َج َم ُ
وح ُّي ْاأل ْ
ا ْلفَِّن ُّي ِفي ا ْل َبالَ َغة َّ
الن َب ِويَّة (ص ،)ٜ٘ :المحقق :أبو عبد الرحمن البحيري بن خمف ،دار
البشير لمثقافة والعموم.

( )lxxxviiمصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي (تٖٔ٘ٙ /ىـ) ،وحي القمم (ٖ ،)ٚ /دار
الكتب العمميةٕٓٓٓ-م.

تقريبا لألذىان ال تكون وسيمتو
( )lxxxviiiوعندى أن التشبيو الذى اعتمد التصوير التمثيمى
ً
الوحيدة المثمية كما يقول بعض البالغيين.
( )lxxxixالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان (ٔ.)٘٘ /

( )xcعياض بن موسى بن عمرون اليحصبي (ت٘ٗٗ/ىـ) ،إكمال المعمم بفوائد مسمم (ٔ/
يحيى إِسم ِ
اعيل ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصرٜٜٔٛ -
 .)ٜٙٓالمحققَ ْ :
َْ
م -.شمس الدين ال ِب ْرماوي ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالني
المصري الشافعي (ت ٖٛٔ :ىـ)الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (.)ٖٜ /ٔٙ

المحقق  :لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوريا-

ٕٕٔٓ م.
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()xciأبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم(تٕٖ٘ :ىـ) ،مصنف ابن أبي شيبة
( .)ٖٖٓ /ٙالمحقق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض -ٜٔٗٓ-أحمد بن
محمد بن حنبل (تٕٗٔ :ىـ) ،مسند أحمد (ٕٕ ،)ٔٙ٘ /المحقق :شعيب األرنؤوط/عادل

مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ٕٓٓٔ -م.

( )xciiحديث رقم ( )ٕٔٓٛالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان). (2/ 153

( )xciiiمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (تٕٔٗٔ :ىـ) ،شرح األربعين النووية(ص:
،)ٔٓٚدار الثريا لمنشر.

( )xcivإبراىيم بن يوسف بن أدىم أبو إسحاق ابن قرقول (تٜ٘ٙ :ىـ) ،مطالع األنوار عمى
صحاح اآلثار (ٕ .)ٖٓ٘ /المحقق :دار الفالح لمبحث العممي ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية  -دولة قطر ٕٕٓٔ -.م

( )xcvأبو حفص عمر بن عمي تاج الدين الفاكياني (تٖٚٗ :ىـ) ،رياض األفيام في شرح
عمدة األحكام (٘ ،)ٖٜ٘ /المحقق :نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوريا ٕٓٔٓ -م.

( )xcviشمس الدين ،أبو العون محمد بن سالم السفاريني (ت ٔٔٛٛ :ىـ)،كشف المثام شرح
عمدة األحكام (، )٘ٓٓ /ٙالمحقق :نور الدين طالب ،دار النوادر  -سوريا ٕٓٓٚ -م.

( )xcviiالعثيمين ،شرح األربعين النووية (ص.)ٔٓٚ :

الولَّ ِوي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (ٖٗ/
( -)xcviiiمحمد بن عمي بن آدم بن موسى َ
 ، )ٛٛدار آل بروم لمنشر والتوزيع ٖٕٓٓ  -محمد عبد العزيز بن عمي الشاذلي ال َخ ْولي
(تٖٜٔٗ :ىـ) ،األدب النبوي (ص.)ٖٓ :دار المعرفة – بيروت ٕٖٔٗ ،ىـ.
()xcixمحمد بن يوسف بن عمي ،شمس الدين الكرماني (تٚٛٙ :ىـ) ،الكواكب الدراري في شرح
صحيح البخاري(ٔ ،)ٕٓٗ /دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنانٜٖٔٚ -م.

()cعياض بن موسى اليحصبي(ت٘ٗٗ :ىـ) ،إكمال المعمم بفوائد مسمم (٘ .)ٕٛ٘ /المحقق:
يحيى إِسم ِ
اعيل ،دار الوفاء ،مصر ٜٜٔٛ -م.
َْ َْ
()ciسميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني(تٖٙٓ :ىـ) ،المعجم الكبير (،)ٔٙٛ /ٔٚ
المحقق :حمدي بن عبد المجيد السمفي-مكتبة ابن تيمية – القاىرةٜٜٔٗ-م -.وينظر:
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبمي(تٜٚ٘ :ىـ) ،جامع العموم والحكم ت األرنؤوط

(ٔ،)ٕٓٛ /المحقق :شعيب األرناؤوط /إبراىيم باجس ،مؤسسة الرسالة /بيروتٕٓٓٔ -م.
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()ciiمحمد بن إسماعيل بن صالح الكحالني (تٕٔٔٛ :ىـ) ،التحبير إليضاح معاني التيسير

الرشد ،الرياض -
سن َحّال ق أبو مصعبَ ،مكتََب ُة ُّ
(ٗ ،)٘ٚ٘ /المحققَ :
ص ْبحي بن َح َ
مح َّمد ُ
المممكة ا ْل َع َربيَّة السعودية ٕٕٓٔ -م.

()ciiiلمزيد ينظر -:إكمال المعمم بفوائد مسمم (٘-.)ٕٜٛ /الكواكب الدراري في شرح صحيح

البخاري (ٔ - .)ٕٓ٘ /التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ٖ- .)ٜٔٓ /شرح األربعين
النووية (ص.)ٔٔٗ :

()civرياض األفيام في شرح عمدة األحكام (٘.)ٖٜٙ /

()cvتفسير الطبري = جامع البيان تحقيق شاكر (ٕٕ.)ٖٕٚ /

( )cviذخيرة العقبى في شرح المجتبى (ٖٗ.)ٜٛ /شرح األربعين النووية (ص..)ٔٓٛ :

()cviiالعمدة في محاسن الشعر وآدابو(ٔ– .)ٕٛٚ/قضايا النقد األدبي بين القديم
والحديث.)ٔٛٛ(،

()cviiiالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ٔ.)ٔٔٔ /

()cixالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان [ٓٓ. (1/ 211) .]ٙ

()cxأحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني ،فتح الباري (ٖ ،)ٖٓٙ /رقم كتبو وأبوابو
وأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة  -بيروت. ٖٜٔٚ ،

ِ
ص ِّدقَِ ،مثَ ُل
صمى اهلل عميو وسمم قَ َ
الَ " :مثَ ُل ا ْل َبخي ِل َوا ْل ُمتَ َ
الج َّنةَ :ما استتر ِب ِو من
ينظر :مسند أحمد (٘ٔ .)ٕٗ /و ْ

()cxiفى حديث أَِبي ُى َرْي َرةََ ،ع ِن َّ
الن ِب ِّي
ان ِم ْن ح ِد ٍ
َر ُجمَ ْي ِن َعمَ ْي ِي َما ُج َّنتَ ِ
يد"
َ
سالح أَو َغيرهَ .وال ْج َّنة :الترس .عمدة القاري شرح صحيح البخاري (َ ،)ٖٓٛ /ٛو ُّ
النون
َ
ِ
ِ
ِ
الحديث َنفسو( :لزقت كل َحمقَة)َ ،وِفي لفظ ما اتفق عميو
أصوب ،يدل َعمَ ْيو قَ ْولو في َ
الرَو َاية ِب َما
الشيخان( :فَأخذت كل َحمقَة
موضعيا) َ .و َك َذا قَ ْولو( :من َح ِديد) ،ورجحت َى ِذه ِّ
َ
ِ
قَالَو ْابن قرقول ،وا ْل َّ ِ
ِ
احبيا أَي:
جنة ى َي ا ْلحصن في األ ْ
ص َ
َصلَ ،وسميت َ
الدرع أل ََّن َيا تجن َ
َ
بيا ْ
ِ
ِ
َّ
حدة ىي الث ْوب ا ْلمعين ،وا ْل ُجبَّة ِبا ْل َباء َال تحصن مثل ا ْل َّ
جنة
تحصنو ،والجبة ِبا ْل َباء ا ْل ُم َو َ
َ
ِ
َّ
الدرع َال ُيسمى ُجبَّة ِبا ْل َباء بل ُّ
ُّ
بالنون .ينظر:
بالنونَ .وقَا َل الط ِّي ِب ّيُ :ى َو ْاألَ ْن َ
سب ،ألَن ْ
صحيح مسمم (ٕ .)ٚٓٛ /السنن الكبرى لمنسائي (ٖ .)٘ٙ /كشف المشكل من حديث
الصحيحين (ٖ - .)ٕٗٗ /شرح المشكاة لمطيبي= الكاشف عن حقائق السنن (٘/

ٕ٘٘ٔ).
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( )cxiiوحي القمم (ٖ.)ٔٔ /

( )cxiiiفتح الباري (ٖ.)ٖٓٙ /
()cxivشرح المشكاة لمطيبي= الكاشف عن حقائق السنن (٘.)ٕٔ٘٘ /
()cxvوحي القمم (ٖ.)ٔٔ /

()cxviأبو محمد محمود ،بدر الدين العينى (تٛ٘٘ :ىـ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري
( ،)ٖٜٓ /ٛدار إحياء التراث العربي – بيروت.

()cxviiأبو داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي(تٕٓٗ :ىـ) ،مسند أبي داود الطيالسي

(ٔ،)ٖٜٜ /المحقق :محمد بن عبد المحسن التركي ،دار ىجر  -مصر ٜٜٜٔ -م  -عمي
الج ْو َىري البغدادي (تٕٖٓ :ىـ) ،مسند ابن الجعد (ص،)ٜٖ :المحقق:
الج ْعد بن عبيد َ
ابن َ
عامر أحمد حيدر ،مؤسسة نادر  -بيروتٜٜٔٓ -م -.مسند أحمد (ٕٖ.)ٕٜٛ /

س ْورة بن الضحاك ،الترمذي( ،تٕٜٚ :ىـ) ،سنن الترمذي (ٖ/
()cxviiiمحمد بن عيسى بن َ
،)ٗٓٚالمحقق :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي  -بيروت ٜٜٔٛم-.أبو بكر
محمد بن جعفر بن سيل الخرائطي (تٖٕٚ :ىـ)،المنتقى من كتاب مكارم األخالق ومعالييا

(ص،)ٖٔ٘ :المحقق :محمد مطيع الحافظ/غزوة بدير،دار الفكر  -دمشق سوريةٔٗٓٙ-
ىـ .سميمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (تٖٙٓ :ىـ)،المعجم األوسط (ٖ،)ٕٚ /المحقق:

طارق بن عوض اهلل بن محمد/عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني،دار الحرمين – القاىرة.
يث ي ْحيى ْب ِن ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َعر ِجَ ،ع ْن أَِبي ُىرْيرةَ ،إِالَّ
يب ،الَ َن ْع ِرفُ ُو م ْن َحد َ َ
وقيل :حديث َغ ِر ٌ
َ
َ َ
سعيدَ ،ع ِن األ ْ َ
يد ْب ُن مح َّم ٍد ِفي ِرواي ِة َى َذا الح ِد ِ
يث س ِع ِ
ِم ْن ح ِد ِ
يثَ ،ع ْن َي ْح َيى ْب ِن
يد ْب ِن ُم َح َّم ٍدَ ،وقَ ْد ُخولِ َ
س ِع ُ
َ
ََ
َُ
َ
ف َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
س ٌل .ينظر:سنن الترمذي(ٖ/
ش َة َ
سعيدَ ،ع ْن َعائ َ
ش ْي ٌء ُم ْر َ
سعيد ،إَِّن َما ُي ْرَوى َع ْن َي ْح َيى ْب ِن َ
َ
.)ٗٓٚ

سي (ت:
( -)cxixمسند أبي داود الطيالسي (ٖ- .)ٙٙٓ /عبد الحميد بن حميد بن نصر ال َك ّ
ٕٜٗىـ) ،المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص،)ٖٓٚ :المحقق :صبحي البدري
السامرائي/محمود محمد خميل الصعيدي ،مكتبة السنة  -القاىرةٜٔٛٛ -م -.محمد بن

إسماعيل

بن

إبراىيم

البخاري(ت:

ٕ٘ٙىـ)،

األدب

المفرد

بالتعميقات

(ص:

،)ٔٗٚالمحقق:سمير بن أمين الزىيري ،مكتبة المعارف ،الرياض ٜٜٔٛ -م.سنن
الترمذي(ٖ.)ٗٓٚ /
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()cxxسنن الترمذي (ٖ.)ٗٓٛ /

()cxxiمسند أحمد ( .)ٜٓ /ٖٚسنن الترمذي(ٖ .)ٗٔٓ /محمد بن حبان التميمي(ت:
ٖٗ٘ىـ)،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان(ٓٔ ،)ٖ٘ /المحقق :شعيب
األرنؤوط،مؤسسة الرسالة ،بيروت ٜٔٛٛ -م.

()cxxiiمسند أحمد (ٔٔ .)ٕٙ /المعجم األوسط (.)ٕٚ /ٚ

()cxxiiiمسند أحمد(ٕٔ .)ٚ٘ /األدب المفرد (ص - .)ٕٕٚ :صحيح البخاري (ٕ-)ٔٔٓ /
صحيح مسمم (ٕ.)ٚٔٙ /

()cxxivمسند أبي داود الطيالسي (ٕ - .)ٖٕٗ /السنن الكبرى (ٗ.)ٖٜٔ /

()cxxvمصنف ابن أبي شيبة (٘ .)ٖٖٕ /مسند إسحاق بن راىويو (ٔ .)ٖٗٙ /مسند
أحمد(ٖٔ.)ٖٛ٘ /

()cxxviمسند أبي داود الطيالسي (ٗ .)ٕٓٚ /مسند أحمد(٘ٔ .)ٖٖٗ /األدب المفرد بالتعميقات
(ص.)ٔٗٚ :

()cxxviiمسند أحمد(ٔٗ .)ٖٛٙ /صحيح البخاري (ٕ.)ٔٔٓ /
()cxxviiiوحي القمم (ٖ.)ٔٓ /

()cxxixالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان. (3/ 203).]1687[ ،

()cxxxأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار(تٕٜٕ :ىـ) ،مسند البزار=

البحر الزخار (،)ٛٛ /ٔٙالمحقق :محفوظ الرحمن زين اهلل /عادل بن سعد ،مكتبة العموم
والحكم  -المدينة المنورةٕٜٓٓم -.صحيح ابن حبان (ٖ .)ٖٜٔ /الحديث« :إِ َّن لِمَّ ِو
ِ
اس ،يطُوفُ َ ِ
َى َل ِّ
ُّ
اب َّ
ض ًال َع ْن ُكتَّ ِ
الذ ْك ِر ،فَِإ َذا َو َج ُدوا قَ ْو ًما
ون أ ْ
س َ
َم َال ِئ َك ًة فُ ُ
الن ِ َ
ون في الطُرقَِ ،ي ْمتَم ُ
السم ِ
ون ِب ِي ْم ِبأ ْ ِ ِ ِ
اء ُّ
سأَلُ ُي ْم
ون المَّ َو تََن َ
اج ِت ُك ْم ،فَ َي ُحفُّ َ
َي ْذ ُك ُر َ
اد ْواَ :ىمُ ُّموا إِلَى َح َ
الد ْن َيا ،فَ َي ْ
َجن َحت ِي ْم إلَى َّ َ
س ِّب ُحوَن َك
َعمَ ُم ِم ْن ُي ْم ،فَ َيقُو ُلَ :ما َيقُو ُل ِع َب ِادي؟ فَ َيقُولُ َ
ُّي ْم َو ُى َو أ ْ
َرب ُ
ونُ :ي َك ِّبُروَن َك َوُي َم ِّج ُدوَن َك َوُي َ
ون :لَ ْو َأر َْو َك
ونَ :ال ،فَ َيقُو ُل :فَ َك ْي َ
ف لَ ْو َأر َْوِني؟ فَ َيقُولُ َ
َوَي ْح َم ُدوَن َك ،فَ َيقُو ُلَ :ى ْل َأر َْوِني؟ فَ َيقُولُ َ
ون:
سأَلُوِني؟ ،قَ َ
لَ َكا ُنوا لَ َك أَ َ
يدا َوتَ ْم ِج ً
يحا َوتَ ْح ِم ً
ش َّد ِع َب َ
ال :فَ َيقُولُ َ
س ِب ً
يدا ،فَ َيقُو ُلَ :و َما َي ْ
ادةً َوأَ ْكثََر تَ ْ
ف لَ ْو َأر َْو َىا؟
ونَ :ال َوالمَّ ِو َيا َر ِّب ،فَ َيقُو ُل :فَ َك ْي َ
سأَلُوَن َك ا ْل َج َّنةَ ،فَ َيقُو ُل :فَ َي ْل َأر َْو َىا؟ فَ َيقُولُ َ
َي ْ
َع َ ِ
ون :لَو أرَو َىا َكا ُنوا عمَ ْييا أ َ ِ
ييا َر ْغ َبةً ،فَ َيقُو ُلَ :و ِم َّم
صا َوأ َ
َش َّد طَمَ ًباَ ،وأ ْ
فَ َيقُولُ َ ْ َ ْ
ظ َم ف َ
َ َ
َش َّد ح ْر ً
ونِ :م َن َّ
الن ِ
ف
ونَ :ال َوالمَّ ِو َيا َر ِّب ،فَ َيقُو ُل :فَ َك ْي َ
ار ،فَ َيقُو ُلَ :و َى ْل َأر َْو َىا؟ فَ َيقُولُ َ
ون؟ فَ َيقُولُ َ
َيتَ َع َّوُذ َ
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ش َّد ِفَرًارا،
ون :لَ ْو َأر َْو َىا َل َكا ُنوا ِم ْن َيا أَ َ
لَ ْو َأر َْو َىا؟ فَ َيقُولُ َ
ت لَ ُي ْم ،قَا َل ،:فَ َقا َل َممَ ٌك
لِ َم َال ِئ َك ِت ِو :أُ ْ
ش ِي ُد ُك ْم أ َِّني قَ ْد َغفَ ْر ُ
ِ
إَِّنما ج ِ
يس ُي ْم"
اء َال َي ْ
اج ٍة ،قَ َ
اء ل َح َ
شقَى َجم ُ
س ُ
ال :فَ ُي ُم ا ْل ُج َم َ
َ َ َ
( -)cxxxiأبو الفتح عثمان بن جني(تٖٜٕ :ىـ) ،الخصائص ،باب قوة المفظ لقوة المعنى (ٖ/
ش َّد َخ ْوفًا ،فَ َيقُو ُل المَّ ُو
ش َّد َى َرًباَ ،وأَ َ
َوأَ َ
ِ ِ ِ
ِ
س ِم ْن ُي ْم
م َن ا ْل َم َال ئ َكة :إَِّنفي ِي ْم فَُال ًنا لَ ْي َ

،)ٕٙٛ-ٕٙٚالييئة المصرية العامة لمكتاب - .عبد اهلل بن يوسف بن أحمد ،ابن ىشام

(تٚٙٔ :ىـ) ،مغني المبيب عن كتب األعاريب،)ٗ٘ٛ / ٕ( -المحقق :مازن المبارك/
محمد عمي حمد اهلل ،دار الفكر – دمشق،ط -.ٜٔٛ٘ ،ٙ:وينظر :ابن عقيل ،عبد اهلل بن

عبد الرحمن العقيمي(ت ٜٚٙ :ىـ)،شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك/ ٕ( -

ٔٗٔ)،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاىرة ،طٜٔٛٓ - ٕٓ:
م-.كريم زكي حسام الدين ،الداللة الصوتية (دراسة لغوية لداللة الصوت ودوره في
التواصل) ،صـ  ،ٜٔٛ :ٔٛٚمكتبة األنجموالمصرية ،الطبعة األولئٜٜٕ ،م.

( -)cxxxiiمعمر بن أبي عمرو راشد األزدي (تٖٔ٘ :ىـ) ،جامع معمر بن راشد (ٔٔ/
،)ٜٜٔالمحقق :حبيب الرحمن األعظمي المكتب اإلسالمي /بيروت ،ط ٖٔٗٓ ٕ:ىـ -.أبو
بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني (تٕٔٔ :ىـ) ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ٔ/

،)ٕٓٙالمحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت،طٖٔٗٓ ،ٕ:م.مسند
أبي داود الطيالسي (ٔ.)ٖٔ٘ /

()cxxxiiiمسند أبي داود الطيالسي (ٗ .)ٕٜٜ /مسند أحمد (ٖٔ- .)ٖٜٛ /المستدرك عمى
الصحيحين لمحاكم (ٗ.)ٔٛٛ /

()cxxxivأبو محمد عبد اهلل بن وىب بن مسمم (تٜٔٚ :ىـ) ،الجامع البن وىب (ص،)ٖٕٙ :

المحقق :مصطفى حسن أبو الخير ،دار ابن الجوزي  -الرياض ٜٜٔ٘ -م -.مسند أحمد

(ٖٔ.)ٖٜٔ /األدب المفرد بالتعميقات (ص.)ٗٛ٘ :

()cxxxvاالسـتعارة أداة مفيمة وتمثيل وتصور يعم كل مظاىر الفكر بما فى ذلك المفاىيم
المجردة والمتصمة بالمجاالت األساسية ،من قبيل الزمن ،واألوضاع ،والمكان ،والعالقات
،واألحداث ،والتغيرات،....،فاالستعارة ظاىرة مركزية غالبة فى داللة الكالم العادى الـيومى ،

وىى جزء من الفكر من حيث مثمت أداة فى تـــصور العالم واألشياء وتمثميا فى جميع
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مظاىرىا .ينظر :األزىر الزناد  ،نظريات لسانية عرفانية (ص - )ٕٔٗ :منشورات

االختالفٕٓٔٓ،م.

( )cxxxviتكمم العمماءعن االستعارات الحية واالستعارات الميتة ،وىم يعنون باألخرى االستعارات
التى تداوليا الجميع حتى الكتيا األلسن ،واستعارات الرسول صمى اهلل عميو وسمم استعارة

متجددة متغيرة بتغير متمقييا ،فيى صالحة لكل زمان ومكان .ينظر :بول ريكور ،نظرية

التأويل وفائض المعنى  ،ص ،) ٖٚ( :ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب -.ٕٖٓٓ ،عبد اإللو سميم ،بنيات المشابية فى المغة العربية( ،ص:

 ، )ٙٙدار توبقال المغربٕٓٓٔ ،م.

( )cxxxviiمحمد مفتاح ،مجيول البيان(،ص ،)ٔٓ٘ :دار توبقال لمنشر ،الدار البيضاء،
المغربٜٜٔٓ ،م.

()cxxxviiiالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان ٕٔ.)ٕٔٚ /ٔ( ٙٔٗ - ٖٙٔ - ٙ
()cxxxixنفسو رقم.)ٔ٘٘ /ٖ( ٜٔ٘٘ :

( )cxlأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (تٙٚٙ :ىـ)  ،شرح النووي عمى مسمم
( ،)ٕٔ٘ /ٚدار إحياء التراث العربي – بيروت.

()cxliالشريف الرضى  ،المجازات النبوية (ص.)ٚٙ -ٚ٘ :

( )cxliiجعيل ْبن سراقة الغفاري ،وقيل :الضمري ،ويقال :الثعمبي ،وقيل :إنو في عديد بني سواد
قديما ،وشيد مع
من بني سممة ،وىو أخو عوف ،من أىل الصفة وفقراء المسممين ،أسمم ً

َّ
دميما قبيح الوجو ،أثنى
أحدا ،وأصيبت عينو َي ْوم قريظة ،وكان
الن ِب ّي صمى اهلل عميو وسمم ً
ً
عميو ا َّلن ِب ّي صمى اهلل عميو وسمم ووكمو إِلَى إيمانو .وكان من فقراءالصحابة لما قسم النبي
صمى اهلل عميو وسمم  ،غنائم حنين ،لم يعط األنصار منيا شيئا وال كثي ارً من المياجرين،

وفرقيا في قريش والمؤلفة قموبيم ليثبتوا عمى االسالم  ،وكان جعيل بن سراقة ممن حرم

العطية فكمم سعد بن أبي وقاص النبي صمى اهلل عميو وسمم في شأنو ،وقال :يا رسول اهلل

تحرم جعيالً مع ما تعممو من خمتو ومع ما لو من حرمتو ،وتعطى عيينة بن حصن واألقرع
ابن حابس وفالناً وفالناً !؟ .فقال عميو الصالة والسالمَ :والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لَ ُج َع ْي ٌل َخ ْيٌر ِم ْن
ت جع ْيالً إِلَى إِس ِ
ِ
ِ
ِطال ِع األَر ِ ِ
الم ِو».
ْ
ض مثْ ُل ُع َي ْي َن َة َواألَق َْر ِعَ ،ولَك ِّني تَأَلَّ ْفتُ ُي َما ل َي ْ
سمَ َماَ ،وَو َك ْم ُ ُ َ
ْ
ينظر :أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن ميران األصبياني (تٖٗٓ :ىـ) ،معرفة الصحابة (ٕ/
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ٕ٘ ،)ٙالمحقق :عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن لمنشر ،الرياض ٜٜٔٛ -م  -أبو

الحسن عمي بن أبي الكرم عز الدين ابن األثير (تٖٙٓ :ىـ) ،أسد الغابة في معرفة

الصحابة( ٔ،)ٖٖٛ /المحقق :عمي محمد معوض /عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب

العممية ٜٜٔٗ -م  -أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (تٚٚٗ :ىـ)،البداية

والنياية (ٗ،)ٜ٘ /المحقق :عمي شيري ،دار إحياء التراث العربي ٜٔٛٛ -م.

()cxliiiوكان النبي عميو الصالة والسالم يقول معيم :عم ارً وظي ارً ،وكان جعيل بن سراقة يعمل
معيم ويقول مثل قوليم ويضحك إلييم ،فعمموا أنو ال يسوؤه ارتجازىم بو .وكان النبي عميو

الصالة والسالم قد سماه عم ارً ،واسمو األظير جعيل .ينظر :محمد بن عمر بن واقد

السيمي (تٕٓٚ :ىـ) ،مغازي الواقدي (ٕ .)ٗٗٛ /المحقق :مارسدن جونس ،دار األعممي
– بيروت .ٜٜٔٛ

( )cxlivوفيو جانب إشارى ومرجعى وىو أن َّ ِ ِ
صمَّى
بي َ
الضمير في لفظةَ « :
س َّماهُ» قد يكون لم ّن ّ
ال أَبو َذر «وقد يجوز ِف ِ
ِ
(ى َنا) ِْ :
اإل ِبل،
يو َوجو ثَانَ ،و ُى َو أَن يكون الظّ ْير ُ
سمَّ َم .قَ َ ُ
َ
اهللُ َعمَ ْيو َو َ
ِ
ان
اسم َك َ
(و َك َ
المال لمبائس َي ْو ًما ظيرا) ،فأضمر ْ
فَيكون ا ْل َب ْيت عمى َوجو آخر ،تَ ْقديره َ :
ان َ
ان َغداً فأتنى ،أَي إِذا
َوِان لم يتَقَدَّم َما يفسره؛ ِألَن مساق ا ْل َك َالم يدل َعمَ ْي ِوَ ،ك َما قَالُوا :إِذا َك َ

ان ا ْل َي ْوم َغدا» ينظر :عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري (تٕٖٔ :ىـ) ،سيرة
َك َ
ابن ىشام (ٕ .)ٕٔٚ /المحقق :مصطفى السقا،إبراىيم األبياري ،وعبد الحفيظ الشمبي،
مصطفى البابي الحمبي وأوالده القاىرة ٜٔ٘٘ ،م.

( )cxlvمحمد بن واسع بن جابر ،أبو عبد اهلل .كان عالماً خي ارً متواضعا ،وكان الحسن يسميو

سيد القراء ،وكان يصوم الدىر ويخفي ذلك ،وكان يبكي طول الميل حتى قالت جارية لو :لو
كان ىذا قتل أىل الدنيا ما زاد عمى ىذا .وكان يخرج فيغزو ،فخرج مرة إلى الترك مع قتيبة

ابن مسمم ،فقيل لقتيبة :محمد بن واسع يرفع إصبعو -يعني يدعو -فقال :تمك اإلصبع أحب

إلي من ثالثة آالف عنان .وعن محمد بن ىبة اهلل الطبري قال :كان إذا قيل :من أفضل

أىل البصرة؟ قالوا :محمد بن واسع ،ولم يكن يرى لو كثير عبادة ،وكان يمبس قميصاً بصرياً

وساجا ،وكان لو عميو ،فإذا كان الميل دخل ثم أغمقيا عميو .وكان يقول :لو كان يوجد
لمذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي .مات بعد الحسن بعشر سنين؛ كأنو مات

في سنة عشرين ومئة .ينظر .:جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي (ت:
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ٜ٘ٚىـ)،المنتظم في تاريخ المموك واألمم ( ،)ٕٓٗ /ٚالمحقق :محمد عبد القادر عطا/

مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العممية ،بيروت  ٜٜٕٔ -م  -شمس الدين أبو
المظفر المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (ت ٙ٘ٗ :ىـ)،مرآة الزمان في تواريخ األعيان

(ٔٔ ،)ٕٕٔ /المحقق :محمد بركات وآخرون،دار الرسالة العالمية ،دمشق  -سوريا-

ٖٕٔٓ م.

( )cxlviمصنف ابن أبي شيبة (ٗ-.)ٗٗٙ /حمية األولياء وطبقات األصفياء (ٕ.)ٖٖ٘ /
()cxlviiأبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت٘ٔٛ :ىـ) ،مجمع األمثال (ٕ ،)ٛ /المحقق:
محمد محيى الدين عبد الحميد ،دار المعرفة  -بيروت ،لبنان.
ون ِبالمَّ ِو َوَال ِبا ْل َي ْوِم
ين َال ُي ْؤ ِم ُن َ
( )cxlviiiوتتخذ المفظة معنى مخالفاً فى قولو تعالى{ :قَ ِاتمُوا الَِّذ َ
ِ
اب َحتَّى
ين ا ْل َح ِّ
ق ِم َن الَِّذ َ
ون ِد َ
سولُ ُو َوَال َي ِدي ُن َ
ْاآل ِخ ِر َوَال ُي َحِّرُم َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
ون َما َحَّرَم المَّ ُو َوَر ُ
يعطُوا ا ْل ِج ْزي َة ع ْن ي ٍد و ُىم ص ِ
ون} [التوبة ،]ٕٜ :أى؛ وىم أذالء مقيورون .تفسير
اغ ُر َ
ُْ
َ َ َ َ ْ َ
الطبري = جامع البيان (ٗٔ.)ٕٓٓ /
()cxlixأبو سميمان حمد بن محمد الخطابي (ت  ٖٛٛىـ) ،أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري)
(ٔ .)ٖٚٙ /المحقق :محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود،جامعة أم القرى ٜٔٛٛ -،

م.

()clعبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (تٕٜٗ :ىـ) ،التمثيل والمحاضرة
(ص ،)ٖٔٙ :المحقق :عبد الفتاح محمد الحمو،الدار العربية لمكتاب ،ط ٜٔٛٔ ،ٕ:م.

( )cliأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار المعروف بثعمب (تٕٜٔ :ىـ)،مجالس ثعمب (ص-)ٖٛ :
وينظر :مجمع األمثال (ٕ.)ٛ /

()cliiالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان ٕٗٗ .)ٔٗٛ /ٔ( -

()cliiiفسخ عقده :لما تغمب الشيطان عمى ىذا الشخص ومنعو من صالة الصبح كان كأنو تسبب
في فسخ العقد الذي بينو وبين ربو عمى الطاعة والصالة في أوقاتيا ،ينظر :الشريف

الرضى  ،المجازات النبوية (ص.)ٕٔٓ :

()clivأبو ىالل الحسن بن سيل بن يحيى بن ميران العسكري (تٖٜ٘ :ىـ) ،جميرة األمثال (ٕ/
ٔ ،)ٜٔدار الفكر – بيروت.
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كل
( )clvىي أربعة كواكب خمف ال ّ
شمال ،سط ارً معوجاً ،وبين ّ
طرف معترضة من الجنوب إلى ال ّ
المنجمون :قمب األسد .ينظر.
كوكبين منيا قيس ال ّذراع ،والجنوبي منيا ىو الذي يس ّميو
ّ
أبو عمى أحمد بن محمد المرزوقي األصفياني (تٕٗٔ :ىـ) ،األزمنة واألمكنة (ص:

ٔٗٔ)،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔٚم.

( )clviالفضيخ :شراب يصنع من التمر ،وىو يفسد عند طموع سييل ،فمما كان طموعو سبباً
ط ْم َيوسي(تٕ٘ٔ :
الب َ
لفساده ،جعل سييالً كأنو بال فيو ،ينظر :أبو محمد عبد اهلل بن محمد َ
ىـ) ،االقتضاب في شرح أدب الكتاب (ٖ،)ٕٙٙ /المحقق :مصطفى السقا و حامد عبد
المجيد،مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرة ٜٜٔٙم.

()clviiجميرة األمثال (ٕ.)ٜٔٔ /

()clviiiجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (تٜ٘ٚ :ىـ) ،كشف المشكل من حديث
الصحيحين (ٔ،)ٖٓٗ /المحقق :عمي حسين البواب،دار الوطن – الرياض.

()clixمطالع األنوار عمى صحاح اآلثار (ٔ.)ٖ٘٘ /
( )clxابن حجر ،فتح الباري (ٖ.)ٕٛ /

()clxiإكمال المعمم بفوائد مسمم (ٖ .)ٖٜٔ /محمد عمي بن محمد بن إبراىيم البكري (ت:
ٔٓ٘ٚىـ) ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (،)ٖٙٗ /ٙاعتنى بيا :خميل مأمون

شيحا ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان ٕٓٓٗ ،م -.وأصل ذلك دابة ييابيا األسد فَ َيفعل ذلك
بو .أو أن تمك الدابة النمر ،وأنو يستطيل عمى األسد فى بعض البالد حتى يفعل ذلك بو
لِ ُيذلَّو.
()clxiiشرح المشكاة لمطيبي الكاشف عن حقائق السنن (ٗ.)ٕٕٔٓ /
()clxiiiموطأ مالك (ٔ ، )ٔٚٙ /مسند أحمد (ٕٔ )ٕ٘ٛ /وصحيح البخاري (ٕ.)ٕ٘ /
()clxivالمؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخان .)ٖٕٛ /ٖ( - ٔٛٛٚ

()clxvعمم (األثر) ىو مفيوم أطمقو (جاك دريدا)عمى عمم الكتابة ،وكيفيتيا ،وما يترتب عمييا
من دالالت وتوليدات لمنص وفقًا إلدراك المتمقى ،أما مفيوم العالمة فأطمقو (دوسوسير) عمى
الصوت ،وما يتبناه من سيمولوجيا .ينظر :ىانم حجازى ،النقد األدبى الحديث(رؤى

واتجاىات) ،ص .ٜٔ ،ٜٓ -ٕٙ ،ٕ٘:مكتبة زاىر ،كفر الشيخٕٓٔ٘ ،م.

()clxviأعالم الحديث (شرح صحيح البخاري) (ٖ.)ٕٕٕٓ /
- 889 -

()clxviiشرح المشكاة لمطيبي الكاشف عن حقائق السنن (ٓٔ.)ٖٕٕٔ /

ان ِم َن
ًا
( )clxviiiاسمو عمرو بن عبد اهلل ،وكان
شاعر يحرض بشعره عمى قتال المسممينَ ،و َك َ
ِ
ِ ٍ
ا ْل َم ْم ُن ِ
َخ َذ
سمَّ َم -لِ َب َن ِات ِوَ ،وأ َ
صمَّى المَّو َعمَ ْيو َو َ
سو ُل المَّوَ -
ون َعمَ ْي ِي ْم ِب َال ف ْد َية َي ْوَم َب ْد ٍر ،تََرَك ُو َر ُ
اعر ،فَأ ِ
ان :يا أَبا عَّزةَ ،إَِّن َك امر ٌؤ َ ِ
ِ
ِ
َع َّنا
ص ْف َو ُ َ َ َ
َعمَ ْيو َع ْي ًدا أَّال ُيقَاتمَ ُو ،ثم رجع إلى مكة ،فَقَا َل لَ ُو َ
ش ٌ
ُْ
ظ ِ
ِ
ال َ :بمَى،
َن أُ َ
س ِان َك فَ ْ
اى َر َع َم ْي ِو .قَ َ
يد أ ْ
اخ ُر ْج َم َع َنا ،فَقَا َل :إِ َّن ُم َح َّم ًدا قَ ْد َم َّن َعمِ َّي فَ َال أ ُِر ُ
ِبم َ
فَأ ِ
َج َع َل َب َن ِات َك َم َع َب َن ِاتي
َع َّنا ِب َن ْف ِس َكَ ،فمَ َك المَّ ُو َعمَ َّي إَ ْن رجعت أن أعينك ،وان أصبت أن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ير في تيامة ويدعو كنانة ،ويقول:
ُيص ُ
س ٍر َوُي ْ
َص َاب ُي َّن م ْن ُع ْ
يب ُي َّن َما أ َ
س ٍر .فَ َخ َر َج أ َُبو َعَّزةَ َيس ُ
ام
ييا َب ِني َع ْب ِد َم َناةَ ُّ
إِ ً
ام  .....أَ ْنتُ ْم ُح َماةٌ َوأ َُبو ُك ْم َح ْ
الرَز َ
ِ
َال يع ُدوِني َنصرُكم بع َد ا ْلع ِام َ ...ال تُ ِ
س َال ْم
سم ُموِني َال َيح ُّل إِ ْ
ْ
َْ
ُْ ْ َْ َ
ِ
ين
ُح ٍد  ،فَ َما أُ ِسَر ِم َن ا ْل ُم ْ
صمَّى المَّو عميو وسمم -أ ْ
ش ِرِك َ
َن َال ُي ْفم َت َي ْوَم أ ُ
سو ُل المَّو َ -
فَ َد َعا َر ُ
ال :يا مح َّم ُد ام ُن ْن عمَ َّي ،وَد ْع ِني ِلب َن ِاتي ،وأ ْ ِ
ال
ود ِل ِقتَ ِال َك ،فَقَ َ
َع َ
ُعطي َك َع ْي ًدا أََّال أ ُ
َ
َ
َر ُج ٌل َغ ْي ُرهُ ،فَ َق َ َ ُ َ
َ
َ
ْ
َّ
س ْح َعمَ َّي َع ِ
ت ُم َح َّم ًدا َمَّرتَ ْي ِن،
ض ْي َك ِب َم َّك َة تَقُو ُل قَ ْد َخ َد ْع ُ
ار َ
صمَّى المَّو عميو وسممَ :ال تَ ْم َ
الن ِب ُّي َ
ض ِرَب ْت ُع ُنقُ ُو ..ينظر -. :دالئل النبوة لمبييقي (ٖ - )ٕٛٓ /شمس الدين أبو
َم َر ِب ِو فَ ُ
فَأ َ
عبد اهلل محمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (تٚٗٛ :ىـ)،تاريخ اإلسالم (ٕ،)ٔٙٛ /
المحقق :عمر عبد السالم التدمري،دار الكتاب العربي ،بيروت،ط ٜٜٖٔ -ٕ:م -.البداية

والنياية (ٗ. )ٗٙ :

( )clxixابن حجر ،فتح الباري (ٓٔ.)ٖ٘ٓ /
()clxxدالئل اإلعجاز (ٖٕٗ).

()clxxiأبو محمد عبد اهلل المعروف بالشيخ األصبياني (تٖٜٙ :ىـ) ،أمثال الحديث (ص:

 ،)ٖٓٙالمحقق :عبد العمي عبد الحميد حامد ،الدار السمفية  -بومباي  -اليند-

ٜٔٛٚم -.أبو عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي (تٗ٘ٗ :ىـ) ،مسند الشياب

القضاعي (ٔ،)ٔٓٚ /المحقق :حمدي بن عبد المجيد ،مؤسسة الرسالة – بيروت،ط،ٕ:
ت َعالِ ٌم
س فَ ِط ٌن َح ِذٌر َوقَّ ٌ
افُ ،متَثَِّب ٌ
 .ٜٔٛٙوانفرد الشيخ األصبيانى برواية« :ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َك ِّي ٌ
و ِرعٌَ ،ال يعج ُل ،وا ْلم َن ِ
ش ْب َي ٍةَ ،وَال َي ْن ِزعُ َع ْن ُك ِّل ِذي َم ْحَرٍم
ف ِع ْن َد ُ
ق ُى َم َزةٌ لُ َم َزةٌ ُحطَ َمةٌَ ،ال َي ِق ُ
اف ُ
َ
َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َك َحاط ِب لَ ْي ٍل َال ُي َبالي م ْن أ َْي َن َك َ ِ
ق .األصبياني " أمثال الحديث (ص.)ٖٓٙ :
يما أَ ْنفَ َ
س َب َوف َ
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غريب ينظر :أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطالني(تٜٕٖ :ىـ)،
حسن
حديث
()clxxiiىذا
ٌ
ٌ
ٌ
شرح القسطالني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (،)ٜٚ /ٜالمطبعة الكبرى األميرية،
مصر،ط ٖٕٖٔ ،ٚ:ىـ- .عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (تٜٔٔ :ىـ)،

قوت المغتذي عمى جامع الترمذي (ٔ،)ٗٛٔ /جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  ٕٔٗٗ -ىـ-
عمي بن محمد ،أبو الحسن القاري (تٔٓٔٗ :ىـ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

( ،)ٖٖٔٙ /ٛدار الفكر ،بيروت  -لبنانٕٕٓٓ -م.

()clxxiiiشرح المشكاة لمطيبي الكاشف عن حقائق السنن (ٓٔ.)ٖٕٕٕ /

()clxxivأبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى النيرواني (تٖٜٓ :ىـ) ،الجميس الصالح الكافي
واألنيس الناصح الشافي (ص،)ٕٗٗ :المحقق :عبد الكريم سامي الجندي ،دار الكتب

العممية ،بيروت  -لبنان ٕٓٓ٘ -م.

ِ
()clxxvوقد دعا لو َّ
ض ِ
ال
سمَّ َم ً -
اك" .قَ َ
ض المَّ ُو فَ َ
َج ْد َت َال َي ْف ُ
قائال" :أ َ
صمَّى اهللُ َعمَ ْيو َو َ
الن ِب ُّي َ -
س َن ٍة َو َما َذ َى َب لَ ُو ِس ٌّن  .وبقى حتى وفد عمى
َي ْعمَى َفمَ َق ْد َأر َْيتُ ُو َوقَ ْد أَتَى َعمَ ْي ِو َن ِّي ٌ
ف َو ِم َائ ُة َ
عبداهلل بن المعتز فى أيَّامو بمكة ،وامتدحو ،فقال لو يا أبا ليمى :إن أدنى وسائمك عندنا
ٌّ
وحق
حق رؤيتك رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم،-
الشعر ،لك فى مال اهلل حقانّ :
ثم استحسن صمتو وأجازه .ينظر :أبو نعيم أحمد بن عبد
بشركتك أىل اإلسالم فى فيئيمَّ .

اهلل ميران األصبياني (تٖٗٓ :ىـ) ،دالئل النبوة (ص ،)ٜٗ٘ :المحقق :محمد رواس وعبد
البر عباس،دار النفائس ،بيروت،ط ٜٔٛٙ -،ٕ:م - .أحمد بن عمي بن عبد القادر

المقريزي (تٛٗ٘ :ىـ)،إمتاع األسماع بما لمنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتاع(ٕ/

ٗ،) ٕٙالمحقق :محمد عبد الحميد النميسي ،دار الكتب العممية  -بيروت ٜٜٜٔ -م-.
ديوان النابغة الجعدى( ،ص.)ٚٔ :

بت األمور وعالجيا.
()clxxviديوان النابغة الجعدى( ،ص )ٛٙ -ٛ٘ -:البوادر  :اإلسراع فى َ
()clxxviiدالئل اإلعجاز (ٕ.)ٚ
()clxxviiiالمفردات في غريب القرآن (ص.)ٕ٘ٚ :

()clxxixمعجم الفروق المغوية (ص.)ٜٔٙ :
ِ
سالَمى ِم َن َّ
الن ِ
ص َدقَةٌُ ،ك َّل
اس َعمَ ْيو َ
( )clxxxالحديثُ " :ك ُّل ُ َ
الر ُج َل َعمَى َداب َِّت ِو فَ َي ْح ِم ُل َعمَ ْي َيا أَو
ين َّ
ص َدقَةٌَ ،وُي ِع ُ
اثَْن ْي ِن َ
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طمُع ِف ِ
يو َّ
س؛ َي ْع ِد ُل َب ْي َن
َي ْوٍم تَ ْ ُ
الش ْم ُ
ص َدقَةٌَ ،وا ْل َكمِ َم ُة
َي ْرفَعُ َعمَ ْي َيا َمتَ َ
اع ُو َ

وىا إِلَى َّ ِ
َّ
ص َدقَةٌَ ،وُي ِميطُ األَ َذى َع ِن الطَّ ِري ِ
ص َدقَةٌ"
ص َدقَ ٌة َو ُك ُّل َخ ْ
ط َوٍة َي ْخطُ َ
ق َ
الصالَة َ
الط ِّي َب ُة َ
المؤلؤ والمرجان فيما اتفق عميو الشيخانٓ.)ٕٓٚ /ٔ( - ٜ٘
()clxxxiمسند أبي داود الطيالسي (ٕ -)ٖٜٙ /مصنف ابن أبي شيبة (ٕ - .)ٖ٘ٔ /مسند
أحمد (ٖٓ.)ٔٛٗ /

()clxxxiiتفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ٗ.)ٕٓٓ /

()clxxxiiiالمعجم الكبير لمطبراني (.)ٕٙٔ /ٛوقد روى ىذا الحديث باختالف السند ،ينظر:
الجامع الصحيح لمسنن والمسانيد (-.)ٕٛٛ /ٙالمعجم األوسط ( -.)ٖٔٙ /ٙمسند

الشياب القضاعي (ٔ.)ٜٖ /

()clxxxivأحمد بن عبد الرحمن بن البنا الساعاتي (ت ٖٔٚٛ :ىـ)الفتح الرباني لترتيب مسند
اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ،)ٔٚٗ /ٜدار إحياء التراث العربي.

()clxxxvمسند أحمد (ٖٕ -)ٔٙٔ /األدب المفرد بالتعميقات (ص .)ٔ٘ٛ :سنن الترمذي (ٖ/
ٗٔٗ).

()clxxxviمسند أحمد (ٖ٘ -.)ٗٓٛ /صحيح مسمم (ٗ -.)ٕٕٓٙ /صحيح ابن حبان (ٕ/
ٕ.)ٕٛ

()clxxxviiوفى حديث َع ْب ُد المَّ ِو ْب ُن ِدي َن ٍ
سو َل المَّ ِو –صمي اهلل عميو وسمم -
ارَ ،ع ِن ْاب ِن ُع َمَر ،أ ّ
َن َر ُ
قَا َل« :إِ َّن ِم َن َّ
ال َع ْب ُد
سمِِم فَ َح ِّدثُوِني َما ِى َي» ؟ قَ َ
الش َج ِر َ
سقُطُ َوَرقُ َياَ ،وِا َّن َيا َمثَ ُل ا ْل ُم ْ
ش َج َرةً ال َي ْ
ش َج ِر ا ْل َب َو ِادي ،فَ َوقَ َع ِفي َن ْف ِسي أ ََّن َيا َّ
المَّ ِو ْب ُن ُعم َر :فَ َوقَ َع َّ
ت،
الن ْخمَةُ ،قَ َ
اس ِفي َ
استَ ْح َي ْي ُ
ال :فَ ْ
الن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ت ُعمر ْب َن ا ْل َخ َّ
َّ
ط ِ
سو َل المَّو ،ما ىي؟ قَا َلَّ « :
اب
فَقَالُواَ :ح ِّدثَْنا َيا َر ُ
الن ْخمَ ُة»قَا َل َع ْب ُد المو :فَ َح َّدثْ ُ َ َ
َ َ
ون لِي
ِبالَِّذي َوقَ َع ِفي َن ْف ِسي ِم ْن َذلِ َك ،فَقَ َ
َح ُّب إِلَ َّي ِم ْن أ ْ
ال ُع َم ُرَ :والمَّ ِو أل ْ
َن َي ُك َ
َن تَ ُك َ
ون قُ ْمتَ َيا أ َ
َك َذا َو َك َذا " ينظر :موطأ مالك (ص )ٖٖٛ :مسند أحمد (.)ٕٓ٘ /ٛ

()clxxxviiiاألصبياني ،أمثال الحديث (ص.)ٗٓٛ :
()clxxxixدالئل اإلعجاز (.)ٗٓٚ
()cxcنفسو (ٕ.)٘ٙ

( )cxciعبد العزيز خواجة ،أنماط العالقات االجتماعية فى النص القرآنى(ص،)ٔ٘ٓ :دمشق،
سوريا.ٕٓٓٚ ،
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ِ
لموصف بالجممة.
الوصف بالمفرِد أص ٌل
ألن
()cxciiجاءالوصف بالمفرد عمى طريقة األصل؛ َّ
َ
ينظر :أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن حيان األندلسي (تٚٗ٘ :ىـ) ،البحر المحيط
في التفسير،)ٗٔ٘ /ٔ( ،)ٗٓٙ /ٔ( .المحقق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بيروت،

يقدمون الذي بيانو أىم ليم وىم ببيانو أ ْع َنى ،وان
ٕٓٗٔ ىـ - .قال سيبويو :كأ ّنيم َّإنما ّ
ِ
وي ْع ِنيانيم .عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر ،الممقب بـ سيبويو (ت:
كانا جميعاً ُي ِي ّمانيم َ
ٓٔٛىـ) ،الكتاب(ٔ،)ٖٗ /المحقق :عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة،

اعتَمدوا فيو شيئاً َيجري َمجرى
ط ٜٔٛٛ -ٖ:م .وقال عبد
القاىر":اعمم أََّنا لم َن ْ
جد ُىم ْ
ْ
ِ
ِ
االىتمام" دالئل اإلعجاز (ٔ.)ٔٓٚ /
العناية و
غير
األ ْ
َصلَ ،

أن َّ
ِ
المفرد من
وقعت صفةً ،فيي واقع ٌة موقعَ المفرد ،وليا موضعُ ذلك
كل جممة
ْ
( )cxciiiاعمم ّ
ٍ
فأبدا تُقدِّر
يضرب" ،فقولُك:
برجل
اإلعراب ،فإذا قمت" :مررت
"يضرب" في موضع "ضارب"ً ،
ُ
ُ
ِ
ٍ
المنعوت
وباسم مفعول ،إن كان
المنعوت كذلك،
فاعل إن كان
أصبت مكا َنو فعالً باسم
ما
ُ
ُ
َ

الجار والمجرور ،وتقديره بما ُيالئم معناه ،تقول في قولك" :ىذا رج ٌل من بني
كذلك .وكذلك
ُّ
منسوب ،وفي قولك" :ىذا رج ٌل من ِ
ٍ
ٍ
الكرام" ،تقديره:
و"تميمي" بمعنى
تميمي،
تميم" ،تقديره:
ُّ
ُّ
أن البسيط ّأو ٌل،
أن المفرد أص ٌل ،والجممة واقع ٌة
اب ّ
كريم ،فإن قيل :فمِ َم زعمتم ّ
موقعو ،فالجو ُ
َ
ٌ
والمرّك َب ٍ
المفرد ىو
فاالسم
موقعو الجممةُ،
ثم وقع
ُ
َ
ثان ،فإذا است َق ّل المعنى باالسم المفردّ ،
ُ
كح ْكمو ،إذا وقع
حكمو ُ
األص ُل ،والجمم ُة فرعٌ عميو ،...،.واعمم أن الظرف إذا وقع صفةً ،كان ُ
شخصا لم تصفو ّإال بالمكان ،نحو" :ىذا رج ٌل عندك" ،وال تصفو
الموصوف
خبر إن كان
ًا
ُ
ً
ألن الغرض من الوصف تَ ْحمِ َي ُة الموصوف ٍ
بحال
بالزمان .ال تقول" :ىذا رج ٌل
غدا"؛ ّ
اليوم ،وال ً
َ
تختص بو دون ُم ِ
يختص بشخص دون شخص.
الزمان ال
صل منو ،و ُ
ّ
ّ
شاركو في اسمو ُلي ْف َ

ينظر ابن يعيش :شرح المفصل (ٕ.)ٕٖٗ /

المصادر:
-

القرآن الكريم

-

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد (تٖٔٛٛ :ىـ) ،المؤلؤ والمرجان فيما

-

الحديث النبوى

اتفق عميو الشيخان ،دار الحديث ،القاىرةٜٔٛٙ ،م.
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المراجع
 -إبراىيم بن يوسف بن أدىم أبو إسحاق ابن قرقول (تٜ٘ٙ :ىـ) ،مطالع األنوار عمى صحاح

اآلثار ،المحقق :دار الفالح لمبحث العممي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة قطر-.

ٕٕٔٓ م.

-أحمد بن إبراىيم بن مصطفى الياشمي (تٖٕٔٙ :ىـ) ،جواىر البالغة في المعاني والبيان

والبديع ،ضبط وتدقيق :يوسف الصميمي ،المكتبة العصرية ،بيروت.

 -أحمد أحمد عبد اهلل البيمي البدوي (تٖٔٛٗ :ىـ) ،من بالغة القرآن ،نيضة مصر –

القاىرةٕٓٓ٘ ،م.

-أحمد بن الحسين بن عمي ،أبو بكر البييقي (تٗ٘ٛ :ىـ) ،السنن الكبرى ،المحقق :محمد

عبد القادر عطا،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان،ط ٕٖٓٓ ،ٖ:م.

 -أحمد الشايب ،األسموب ،مكتبة النيضة المصرية ،طٕٖٓٓ ،ٕٔ :م.

 -أحمد بن عبد الرحمن بن البنا الساعاتي (ت ٖٔٚٛ :ىـ) ،الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام

أحمد بن حنبل الشيباني  ،دار إحياء التراث العربي.

 -أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني ،فتح الباري ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :محمد

فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة  -بيروت. ٖٜٔٚ ،

 -أحمد بن عمي بن عبد القادر المقريزي (تٛٗ٘ :ىـ) ،إمتاع األسماع بما لمنبي من األحوال

واألموال والحفدة والمتاع،المحقق :محمد عبد الحميد النميسي ،دار الكتب العممية  -بيروت-
 ٜٜٜٔم.

أحمد بن عمي بن عبد الكافي ،بياء الدين السبكي (ت ٖٚٚ :ىـ) ،عروس األفراح في شرحتمخيص المفتاح،المحقق :عبد الحميد ىنداوي ،المكتبة العصرية ،بيروت /لبنان ٕٖٓٓ /م

 أحمد بن فارس بن زكرياء (تٖٜ٘ :ىـ):

الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا ،محمد عمي بيضون



مجمل المغة ،المحقق :زىير عبد المحسن سمطان ،مؤسسة الرسالة  -بيروتٜٔٛٙ -

ٜٜٔٚم.م.


مقاييس المغة ،المحقق :عبد السالم محمد ىارون ،دار الفكرٜٜٔٚ -م.
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 -أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطالني(تٜٕٖ :ىـ)،إرشاد الساري لشرح صحيح

البخاري،المطبعة الكبرى األميرية ،مصر،ط ٖٕٖٔ ،ٚ:ىـ.

-أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشيباني (تٕٗٔ :ىـ) ،مسند أحمد ،المحقق :شعيب

األرنؤوط وعادل مرشد ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ٕٓٓٔ -م.

-أحمد بن محمد الفيومي (ت :نحو ٓٚٚىـ) ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،المكتبة

العممية – بيروت.

 -أحمد يوسف ،الدالالت المفتوحة مقاربة سيميائية فى فمسفة العالمة ،منشورات االختالف،

الجزائرٕٓٓ٘ ،م.

 -األزىر الزناد  ،نظريات لسانية عرفانية  ،منشورات االختالفٕٓٔٓ،م.

 إسماعيل بن عباد بن العباس ،المشيور بالصاحب بن عباد (تٖٛ٘ :ىـ) ،المحيط فيالمغة ،المحقق :محمد حسن آل ياسين عالم الكتب ٜٜٔٗ ،م.

 -أيوب بن موسى الحسيني ،أبو البقاء الحنفي (تٜٔٓٗ :ىـ) ،الكميات معجم في

المصطمحات والفروق المغوية ،المحقق :عدنان درويش /محمد المصري ،مؤسسة الرسالة –

بيروت.

-أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبيد اهلل العتكي المعروف بالبزار(تٕٜٕ :ىـ) ،مسند البزار=البحر الزخار،المحقق :محفوظ الرحمن زين اهلل /عادل بن سعد ،مكتبة العموم والحكم  -المدينة

المنورةٕٜٓٓم.

 -أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم(تٕٖ٘ :ىـ) ،مصنف ابن أبي شيبة،

المحقق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد – الرياضٜٔٗٓ-ىـ .

 أبو بكر عبد الرزاق بن ىمام الصنعاني (تٕٔٔ :ىـ) ،مصنف عبد الرزاقالصنعاني،المحقق :حبيب الرحمن األعظمي ،المكتب اإلسالمي – بيروت،طٖٔٗٓ ،ٕ:م.

 أبو بكر عبدالقاىر الجرجاني(ٔٗٚىـ):


أسرار البالغة ،قرأه وعمق عميو :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني بالقاىرة.

دالئل اإلعجاز ،المحقق :محمد رضوان الداية /محمد فايز الداية ،دار قتيبةٜٖٔٛ ،م.

 -أبو بكر محمد بن جعفر بن سيل الخرائطي (تٖٕٚ :ىـ)،المنتقى من كتاب مكارم األخالق

ومعالييا،المحقق :محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير،دار الفكر  -دمشق سورية ٔٗٓٙ-ىـ.
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-تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية(تٕٚٛ :ىـ) ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن

تيمية  ،المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف،
المدينة النبوية ،المممكة العربية السعوديةٜٜٔ٘،م.
تمام حسان:

-

اجتيادات لغوية ،عالم الكتب ،القاىرة 2007م.




الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاىرة ٕٓٓٓ ،م.



المغة العربية معناىا ومبناىا ،عالم الكتب،ط٘:ـٕٓٓٙ-م.

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي (تٜ٘ٚ :ىـ):



الرياض.

كشف المشكل من حديث الصحيحين،المحقق :عمي حسين البواب،دار الوطن –



المنتظم في تاريخ المموك واألمم ،المحقق :محمد عبد القادر عطا /مصطفى عبد القادر

-

أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده (تٗ٘ٛ :ىـ) ،المحكم والمحيط األعظم،

-

أبو الحسن عمي بن أبي الكرم عز الدين ابن األثير (تٖٙٓ :ىـ) ،أسد الغابة في معرفة

عطا،دار الكتب العممية ،بيروت  ٜٜٕٔ -م

المحقق :عبد الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية  -بيروت ٕٓٓٓ -م.

الصحابة ،المحقق :عمي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العمميةٜٜٔٗ -

م

-

أبو حفص عمر بن عمي تاج الدين الفاكياني (تٖٚٗ :ىـ) ،رياض األفيام في شرح

عمدة األحكام ،المحقق :نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوريا ٕٓٔٓ -م.
-

أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي (تٚٗ٘ :ىـ) ،البحر المحيط في التفسير،المحقق:

صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بيروت ٕٔٗٓ ،ىـ.

 خميل بن شاىين الظاىري ،غرس الدين (تٖٛٚ :ىـ) ،اإلشارات في عمم العبارات،دار الفكر–بيروت.

 أبو داود سميمان بن داود بن الجارود الطيالسي(تٕٓٗ :ىـ) ،مسند أبي داودالطيالسي،المحقق :محمد بن عبد المحسن التركي ،دار ىجر  -مصر ٜٜٜٔ -م .
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 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (تٙٚٙ :ىـ)  ،شرح النووي عمى مسمم ،دارإحياء التراث العربي– بيروت.

 -زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبمي(تٜٚ٘ :ىـ) ،جامع العموم والحكم،المحقق :شعيب

األرناؤوط و إبراىيم باجس ،مؤسسة الرسالة /بيروتٕٓٓٔ -م.
سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني(تٖٙٓ :ىـ):

المعجم األوسط ،المحقق :طارق بن عوض اهلل بن محمد/عبد المحسن بن إبراىيم

الحسيني،دار الحرمين – القاىرة.


المعجم الكبير ،المحقق :حمدي بن عبد المجيد السمفي-مكتبة ابن تيمية – القاىرة-

ٜٜٗٔم.

أبو سميمان بن محمد الخطابي (ت  ٖٛٛىـ) ،أعالم الحديث (شرح صحيح البخاري)،المحقق:محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود،جامعة أم القرى  ٜٔٛٛ،م.

-شرف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي (ٖٗٚىـ) ،شرح المشكاة لمطيبي= الكاشف عن حقائق

السنن ،المحقق :عبد الحميد ىنداوي،مكتبة نزار مصطفى الباز /مكة المكرمة -الرياض-

 ٜٜٔٚم.

الشماخ بن ضرار بن حرممة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني(ت ٕٙٗ :م) ،ديوان الشماخ ،المحقق :صالح الدين اليادي ،دار النشر :دار المعارف ٜٔٙٛم.

 شمس الدين ال ِب ْرماوي ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقالني (ت:ٖٔ ٛىـ)الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ،المحقق :لجنة مختصة من المحققين بإشراف
نور الدين طالب ،دار النوادر ،سوريا ٕٕٓٔ -م.

 شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن عثمان بن قَ ْايماز الذىبي (تٚٗٛ :ىـ)،تاريخ اإلسالم،المحقق :عمر عبد السالم التدمري،دار الكتاب العربي ،بيروت،ط ٜٜٖٔ -ٕ:م.
شمس الدين ،أبو العون محمد بن سالم السفاريني (ت ٔٔٛٛ :ىـ)،كشف المثام شرح عمدةاألحكام ،المحقق :نور الدين طالب ،دار النوادر  -سوريا ٕٓٓٚ -م.

 -شمس الدين أبو المظفر المعروف بـ «سبط ابن الجوزي» (ت ٙ٘ٗ :ىـ)،مرآة الزمان في

تواريخ األعيان ،المحقق :محمد بركات وآخرون،دار الرسالة العالمية ،دمشق  -سوريا-

ٖٕٔٓ م.
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-صبحي الصالح ،مباحث في عموم القرآن  ،دار العمم لمماليين،ط.ٕٓٓٓ ،ٕٗ :

عبد اإللو سميم ،بنيات المشابية فى المغة العربية ،دار توبقال المغربٕٓٓٔ ،م.سي (تٕٜٗ :ىـ) ،المنتخب من مسند عبد بن
عبد الحميد بن حميد بن نصر ال َك ّحميد،المحقق :صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خميل الصعيدي ،مكتبة السنة -

القاىرةٜٔٛٛ -م.

 -عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (تٜٔٔ :ىـ) ،قوت المغتذي عمى جامع

الترمذي (ٔ،)ٗٛٔ /جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  ٕٔٗٗ -ىـ.

 -أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي (تٔٚٓ :ىـ)،العين ،المحقق :ميدي المخزومي

و إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليالل.

عبد العزيز خواجة ،أنماط العالقات االجتماعية فى النص القرآنى،دمشق ،سوريإٓٓٚ ،م. -عبد العزيز عتيق ،عمم البيان ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت -

لبنانٜٕٔٛ -م.

-أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن بن بيادر الزركشي (تٜٚٗ :ىـ) ،البرىان في عموم القرآن

،المحقق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركائو-

 ٜٔ٘ٚم.

 أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل  ،المعروف بابن البيع (تٗٓ٘ :ىـ) ،المستدرك عمىالصحيحين لمحاكم،المحقق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية  -بيروتٜٜٔٓ -م.

عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيمي(ت ٜٚٙ :ىـ)،شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك،المحقق:محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار التراث  -القاىرة ،ط ٜٔٛٓ - ٕٓ:م.

 أبو عبد اهلل محمد بن سالمة بن جعفر القضاعي (تٗ٘ٗ :ىـ) ،مسند الشيابالقضاعي،المحقق :حمدي بن عبد المجيد ،مؤسسة الرسالة – بيروت،طٜٔٛٙ ،ٕ:

 عبد اهلل بن يوسف بن أحمد ،ابن ىشام (تٚٙٔ :ىـ) ،مغني المبيب عن كتب األعاريب،المحقق :مازن المبارك و محمد عمي حمد اهلل ،دار الفكر – دمشق،ط.ٜٔٛ٘ ،ٙ:

-عبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (تٕٜٗ :ىـ) ،التمثيل والمحاضرة،

المحقق :عبد الفتاح محمد الحمو،الدار العربية لمكتاب ،ط ٜٔٛٔ ،ٕ:م.
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 -عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميري المعافري (تٕٖٔ :ىـ) ،سيرة ابن ىشام ،المحقق:

مصطفى السقا و إبراىيم األبياري وعبد الحفيظ الشمبي ،مصطفى البابي الحمبي وأوالده القاىرة،
٘٘ ٜٔم.

 -أبو عمى أحمد بن محمد المرزوقي األصفياني (تٕٗٔ :ىـ) ،األزمنة واألمكنة،دار الكتب

العممية ،بيروتٔٗٔٚم.

الج ْو َىري البغدادي (تٕٖٓ :ىـ) ،مسند ابن الجعد،المحقق :عامر
الج ْعد بن عبيد َ
 عمي بن َأحمد حيدر ،مؤسسة نادر -بيروتٜٜٔٓ -م.
 أبو عمى الحسن بن رشيق القيرواني األزدي (ت ٖٗٙ /ىـ) ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو،المحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الجيل ٜٔٛٔ -م.

 عمي بن عيسى بن عمي أبو الحسن الرماني(تٖٛٗ :ىـ)،النكت في إعجاز القرآن ضمن :ثالثرسائل في إعجاز القرآن ،المحقق :محمد خمف اهلل ،محمد زغمول سالم ،دار المعارف

بمصر،طٜٔٚٙ ،ٖ :م.

 عمي بن محمد ،أبو الحسن القاري (تٔٓٔٗ :ىـ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،دارالفكر ،بيروت  -لبنانٕٕٓٓ -م.

 عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني (تٛٔٙ :ىـ)التعريفات ،دار الكتب العمميةبيروت ٜٖٔٛ-م.

ش ُموني (تٜٓٓ :ىـ) ،شرح األشمونى عمى ألفية ابن
عمي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن األُ ْمالك،دار الكتب العممية بيروت -لبنانٜٜٔٛ -مـ.
 عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ (تٕ٘٘ :ىـ) ،البيان والتبيين مكتبة اليالل،بيروت ٕٖٔٗ :ىـ.

 عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر ،الممقب بـ سيبويو (تٔٛٓ :ىـ) ،الكتاب،المحقق :عبدالسالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ٜٔٛٛ -ٖ:م.

 عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي (ت٘ٗٗ/ىـ) ،إكمال المعمم بفوائد مسمم ،المحقق:يحيى إِسم ِ
اعيل ،دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ٜٜٔٛ -م.
َْ َْ
أبو الفتح عثمان بن جني(تٖٜٕ :ىـ) ،الخصائص ،باب قوة المفظ لقوة المعنى،الييئة المصريةالعامة لمكتاب.
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 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (تٚٚٗ :ىـ)،البداية والنياية،المحقق :عمي شيري ،دارإحياء التراث العربي ٜٔٛٛ -م.

 -أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى النيرواني (تٖٜٓ :ىـ) ،الجميس الصالح الكافي

واألنيس الناصح الشافي،المحقق :عبد الكريم سامي الجندي ،دار الكتب العممية ،بيروت -

لبنان ٕٓٓ٘ -م.

 أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت٘ٔٛ :ىـ) ،مجمع األمثال ،المحقق :محمد محيىالدين عبد الحميد ،دار المعرفة  -بيروت ،لبنان.

 أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفيانى (تٕ٘ٓ /ىـ) ،المفردات في غريبالقرآن،المحقق :صفوان عدنان الداودي ،دار القمم ،الدار الشامية  -دمشق بيروتٕٔٗٔ -

ىـ .

 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار اهلل (تٖ٘ٛ :ىـ)،الكشاف عن حقائق غوامضالتنزيل،دار دار المعرفةٕٜٓٓ ،م.

 القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري (ت :ق ٕٔىـ) ،جامع العموم في اصطالحاتالفنون  ،عرب عباراتو الفارسية :حسن ىاني فحص ،دار الكتب العممية  -لبنان /

بيروتٕٓٓٓم.

 قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي (تٖٖٚ :ىـ) ،نقد الشعر ،مطبعة الجوائب –قسطنطينيةٖٕٔٓ ،ىـ.

كريم زكي حسام الدين ،الداللة الصوتية (دراسة لغوية لداللة الصوت ودوره في التواصل) ،مكتبةاألنجموالمصريةٜٜٕٔ ،م.

 -مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن األثير (تٙٓٙ :ىـ) النياية في غريب الحديث

واألثر ،المحقق :طاىر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي ،المكتبة العممية  -بيروت-

ٜٜٔٚم.

 محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري(تٕ٘ٙ :ىـ):

األدب المفرد بالتعميقات،المحقق:سمير بن أمين الزىيري ،مكتبة المعارف ،الرياض-

 ٜٜٔٛم.


صحيح البخاري،المحقق :محمد زىير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاةٕٕٗٔىـ.
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 محمد بن إسماعيل بن صالح الكحالني (تٕٔٔٛ :ىـ) ،التحبير إليضاح معاني التيسير،الرشد ،الرياض  -المممكة
سن َحّال ق أبو مصعبَ ،مكتََب ُة ُّ
المحققَ :
ص ْبحي بن َح َ
مح َّمد ُ
ا ْل َع َربيَّة السعودية ٕٕٓٔ -م.

عمي المرادي المالكي (ت ٜٚٗ :ىـ) ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح
 أبو محمد بدر الدين ّألفية ابن مالك ،المحقق  :عبد الرحمن عمي سميمان،دار الفكر العربيٕٓٓٛ -م
محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (تٖٔٓ :ىـ) ،جامع البيان تحقيق شاكر،المحقق:عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،دار ىجر  ٕٓٓٔ -م.

 محمد بن حبان التميمي(تٖ٘ٗ :ىـ)،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،المحقق :شعيباألرنؤوط،مؤسسة الرسالة ،بيروت ٜٔٛٛ -م.

 محمد بن حسين الشريف الرضي ،المجازات النبوية ،تصحيح :ميدي ىوشمند ،دار الحديث،ٕٕٗٔىـ.

 -محمد زكي العشماوي ،قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث ،دارالنيضة العربية .ٜٜٔٚ ،

 -محمد بن صالح بن محمد العثيمين (تٕٔٗٔ :ىـ) ،شرح األربعين النووية ،دار الثريا لمنشر.

 -محمد عبد العزيز بن عمي الشاذلي ال َخ ْولي (تٖٜٔٗ :ىـ) ،األدب النبوي ،دار المعرفة –بيروت ٕٖٔٗ ،ىـ.
 محمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني(تٕٙٚ :ىـ):


ألفية ابن مالك ،دار الكتب العممية ،بيروت /لبنان.

تسييل الفوائد وتكميل المقاصد،المحقق :محمد كامل بركات ،دار الكاتب العربي ،
ٜٔٙٚم.

البطَ ْم َيوسي(ت ٕ٘ٔ :ىـ) ،االقتضاب في شرح أدب
 أبو محمد عبد اهلل بن محمد َالكتاب،المحقق :مصطفى السقا وحامد عبد المجيد،مطبعة دار الكتب المصرية
بالقاىرة ٜٜٔٙم.

 -أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر المعروف بالشيخ األصبياني (تٖٜٙ :ىـ) ،أمثال

الحديث  ،المحقق :عبد العمي عبد الحميد حامد ،الدار السمفية  -بومباي  -اليند-

ٜٔٛٚم.
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 أبو محمد عبد اهلل بن وىب بن مسمم (تٜٔٚ :ىـ) ،الجامع البن وىب ،المحقق :مصطفىحسن أبو الخير ،دار ابن الجوزي  -الرياض ٜٜٔ٘ -م.

الولَّ ِوي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ،دار آل بروم
 محمد بن عمي بن آدم بن موسى َلمنشر والتوزيع ٖٕٓٓ م.
السراج ،المباب في قواعد المغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض
محمد عمي َّوالمغة والمثل ،مراجعة :خير الدين شمسي باشا ،دار الفكر  -دمشق ٜٖٔٛ -م.

محمد بن عمي بن القاضي محمد الفاروقي التيانوي (ت :بعد ٔٔ٘ٛىـ) ،كشاف اصطالحاتالفنون والعموم ،المحقق :عمي دحروج ،مكتبة لبنان ناشرون  -بيروتٜٜٔٙ -م.

 محمد عمي بن محمد بن إبراىيم البكري (تٔٓ٘ٚ :ىـ) ،دليل الفالحين لطرق رياضالصالحين،اعتنى بيا :خميل مأمون شيحا ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان ٕٓٓٗ ،م.

 محمد بن عمر بن واقد السيمي (تٕٓٚ :ىـ) ،مغازي الواقدي ،المحقق :مارسدن جونس ،داراألعممي – بيروت .ٜٜٔٛ

س ْورة بن الضحاك ،سنن الترمذي،المحقق :بشار عواد معروف ،دار الغرب
محمد بن عيسى بن َاإلسالمي  -بيروت ٜٜٔٛم.
 محمد محمد يونس عمى ،المعنى وظالل المعنى(أنظمة الداللة فى العربية) ،اإلسالمى،بيروت/لبنان.ٕٓٓٚ ،

أبو محمد محمود ،بدر الدين العينى (تٛ٘٘ :ىـ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دارإحياء التراث العربي – بيروت.

 محمد بن مكرم ،جمال الدين ابن منظور (تٚٔٔ :ىـ) ،لسان العرب ،دار صادر -بيروت محمد مفتاح ،مجيول البيان ،دار توبقال لمنشر ،الدار البيضاء ،المغربٜٜٔٓ ،م. محمد بن يوسف بن عمي شمس الدين الكرماني (ت ٚٛٙ :ىـ):

الفوائد الغياثية ،المحقق :عمي بن دخيل اهلل بن عجيان العوفي ،مكتبة العموم والحكم،

المدينة المنورة  -المممكة العربية السعوديةٕٗٗٔ ىـ.


الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان-

ٜٖٔٚم.

 مسمم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ،)ٕٙٔ:صحيح مسمم ،دار طيبةٕٓٓٙ -م.- 888 -

 -مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي (تٖٔ٘ٙ /ىـ):

إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العربي–بيروتٕ٘ٓٓ م.
الر ِ
ظم َوا ْل َجما ُل ا ْلفَِّن ُّي ِفي ا ْل َبالَ َغة َّ
الن َب ِويَّة ،المحقق :أبو عبد الرحمن
ُّ
الس ُم ُّو ُّ
وح ُّي ْاأل ْ
َ
َع َ ُ
البحيري  ،دار البشير لمثقافة والعمو.




وحي القمم ،دار الكتب العمميةٕٓٓٓ-م.



 مصطفى غاليينى ،جامع الدروس العربية ،مراجعة:عبد المنعم خفاجة ،المكتبة العصرية،صيدا ،بيروتٖٜٜٔم.

 معمر بن أبي عمرو راشد األزدي (تٖٔ٘ :ىـ) ،جامع معمر بن راشد،المحقق :حبيب الرحمناألعظمي المكتب اإلسالمي /بيروت ،ط ٖٔٗٓ ٕ:ىـ

 ابن الممقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عمي بن أحمد الشافعي(تٛٓٗ :ىـ) ،التوضيحلشرح الجامع الصحيح ،المحقق :دار الفالح لمبحث العممي ،دمشق  -سوريا ٕٓٓٛ -م.

 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي (تٖٜٖ :ىـ)،الصحاح تاج المغة وصحاحالعربية ،المحقق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمم لمماليين – بيروت،ط ٜٔٛٚ:م.

 أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل بن ميران األصبياني (تٖٗٓ :ىـ):

دالئل النبوة ،المحقق :محمد رواس و عبد البر عباس،دار النفائس ،بيروت،ط-،ٕ:



معرفة الصحابة ،المحقق :عادل بن يوسف العزازي ،دار الوطن لمنشر ،الرياض-

 ٜٔٛٙم.
 ٜٜٔٛم.

 -ىانم محمد حجازى الشامى:

 عمم البيان بين األصالة والحداثة(دراسة تحميمية) ،مكتبة اآلداب ،القاىرةٕٓٔٗ-م.
 النقد األدبى الحديث(رؤى واتجاىات) ،مكتبة زاىر ،كفر الشيخٕٓٔ٘ ،م.
 -أبو ىالل الحسن بن عبد اهلل بن سيل العسكري (تٖٜ٘ :ىـ):

 جميرة األمثال  ،دار الفكر – بيروت.

 الفروق المغوية ،المحقق :محمد إبراىيم سميم ،دار العمم والثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة
.
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يعيش بن عمي بن أبي السرايا أبو البقاء( ،تٖٙٗ :ىـ) ،شرح المفصل.تقديم :الدكتور إميلبديع يعقوب ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبنان ٕٓٓٔ -م.

يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عمي السكاكي(تٕٙٙ :ىـ) ،مفتاح العموم ،ضبطو وعمقعميو :نعيم زرزور ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،ط ٜٔٛٚ - ٕ:م.

المراجع المترجمة

 بول ريكور ،نظرية التأويل وفائض المعنى ،ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب-.ٕٖٓٓ ،

 رينيارت بيتر آن ُد ِوزي (تٖٔٓٓ :ىـ) ،تكممة المعاجم العربية  ،نقمو إلى العربية وعمق
النعيمي /جمال الخياط ،وزارة الثقافة واإلعالم ،الجميورية العراقية-
َّ
سميم َ
عميو:محمد َ
ٕٓٓٓ م.
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