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   ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية١٦٠  قيمة االشتراك السنوي
ً دوالرا أمريكيا في البلدان العربية١٥  ً  بدءامن مطلع العام  ً  

  ًأمريكيا في البلدان األجنبيةً دوالرا ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسجل   ّترسل ا

  )تدفع قيمة االشتراك عند طلبه(

  )خطة المجلة(

ا  • ــا ويقــصرو ا  ــا املقــاالت الــيت خيــصو لــة الــيت تلتزمهــا أن تنــشر لكتا َإن خطــة ا َِ ِّ ّ
  .عليها

ااملقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ.  
  .ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

مـسجلة ) ديـسك فلـويب(احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مـرن 
  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين

اّاملقاالت اليت ال تنشر ال ترد إ •   .ِىل أصحا
لة، مع مقالته، موجزا بسريته العلمية  • ًيرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  .وآثاره وعنوانه
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٤٧٥  

  عـالمجام
  عبد اهللا واثق شهيد.د

 Académie مصطلح حديث هو ترمجة الكلمة الفرنسية ))جممع((إن كلمة 
ًاليت كثريا ما ترد معربة َّ وهلا أصل يف كل من اللغتني الالتينية واليونانية، . أكادميية: ً

نسبة إىل  ، Akadêmia وهو يف الثانية؛ أي اليونانية  Academiaهو يف األوىل 
القريبة من أثينا، اليت كان يلقي فيها أفالطون ) ١( Akadêmosأكادميوس دوحة 
لذا أطلق األقدمون لفظة أكادمية على عصبة تالمذة أفالطون، كما . حماضراته

مث اتسع .  على املدرسة اليت أسسها هذا الفيلسوفمدرسة األكادميةأطلقوا لفظ 
: لعلوم والفنون؛ مثلمدلول تلك اللفظة فصار يدل على جمتمعات اآلداب وا

))أكادمية البطالسة يف االسكندرية
يف تلك الدوحة أسس أفالطون يف عام  .)٢(

ً قبل امليالد مدرسة محلت فيما بعد امسه، كان احملاضرون فيها واخلطباء ٣٨٧
ٍرجال سياسة شديدي االختالف يف ميوهلم، من مولعني باحلرية إىل مناصرين 

معيون األوائلأولئ. )٣(للطغيان واالستبداد   .ك كانوا هم األكادمييون أو ا
                                                            

لدات اخلمسة ، طبعة سنة  يف قاموس الروacadémieينظر كلمة ) ١(( س ذي ا
  .١٣، اجلزء األول، الصفحة ١٩٨٨

لد : ينظر األمري مصطفى الشهايب) ٢( امع العلمية واللغوية، املقتطف، ا ) ١٩٣٣ (٨٣ا
أرض تسودها أدواح بواسق ((:  ويف نفس الصفحة يذكر أن دوحة أكادميوس٣٣الصفحة 

حماط  Athéné يف األكادمية هيكل لإلهلة أتنة وكان. من الدلب ذاع صيتها يف تلك األيام
َُباثنيت عشرة زيتونة مقدسة ومذابح آلهلة آخرين منها واحد آلهلة الشعر، شاده الفيلسوف 

  .))أفالطون
 :  Encyclopaedia Universalis يف املوسوعة الشاملةacadémieينظر كلمة ) ٣(

  .٦٤، الصفحة ١٩٧٠طبعة عام



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

كان من مظاهر بدايات عصر النهضة يف أوربا عامة، ويف إيطاليا خاصة، 
عودة املثقفني ورجال الفكر إىل احلضارة اليونانية، اليت استهواهم تراثها، فنشأت 
منهم حلقات جيمعهم فيها الشغف باملعرفة وحرية التعبري، ويتدارس رجال كل 

ٍلقة منها مواضيع تقع يف جمال واحد، قد يضيق يف بعضها ويتسع يف غريهاح ٍ .
ّومن أوجه التشابه بني هذه احللقات وروادها، وأكادميية أفالطون وجممعييها 
م به، عاد اسم  ّاألوائل، وتقديرا للرتاث الفكري اليوناين الذي استجد إعجا ً

مع    .إىل الظهور) أو األكادميية(ا
مع بأنه مجعية علماء جيمعهم تعلقهم مما سبق  ّميكن استخالص تعريف ا

م املختلفة،  مع، ويقبل أعضاؤها فيه، مبيوهلم و مبشار ِباختصاص واحد مييز ا ُ ٍ
ا  م اليت يعقدو ّعلى تداول شؤون ذلك االختصاص حبرية واندفاع، يف اجتماعا

مع ّيف مكان معني هو مقر ا
امع. )١(  على أنواع عديدة ختتلف لذلك كانت ا

باختالف االختصاص، فكان منها جممع اللغة، وجممع املوسيقى، وجممع الفنون 
ًوكان منها أيضا حىت جممع البلياردو ... اجلميلة، وجممع الزراعة، وجممع الرقص،

وال تزال تطلق . ّوهو املكان الذي يرتاده العبون حمنكون ليمارسوا فيه هذه اللعبة
ُحيانا على مدرسة ميارس فيها أحد األنشطة أو االختصاصات هذه الكلمة أ َ ً

ٍبإدارة معلم وإشرافه ، كمجمع رسم وتصوير أو رقص ٍ ٍ ومن املدلوالت األخرى ... ٍ
  .)٢( يف التقسيم اإلداري يف جماالت التعليم))ٍمقاطعة((هلذه الكلمة يف فرنسا، كل 

مع وما رافقة من شروح وأمثل ّة، ميكن عد مدارس كما يتضح من تعريف ا
ٍّالكوفة والبصرة يف كل من اللغة والفقه، ومجاعة إخوان الصفا ودار احلكمة يف 

                                                            
  .يف قاموس الروس، مرجع سابق académieينظر كلمة ) ١(
  .املرجع السابق) ٢(



  
امع  ٤٧٧  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

امع  ًبغداد اليت أسست لنقل العلوم، بل وعكاظ واملربد بعضا من ضروب ا
َويذكر أن اخللفاء األمويني يف إسبانيا أنشؤوا عدة جمامع. )١(األدبية ُ

 كان أشهرها )٢(
ّإال أن . ).٣(ًذي كان جيتمع فيه أربعون عاملا ثالثة أشهر يف السنةجممع طليطلة ال

ًكثريا من جمامع تلك األيام أخذ أيضا املعىن العام ملدرسة عليا كمجمع البطالسة  ً
ذا املعىن زمنا طويال يف أوربا، فقد  ًيف اإلسكندرية، وامتد استعمال كلمة جممع  ً

ا، حىت القرن الثامن عشر، وقبل أن كان الكلفنيون يف فرنسا وسويسرا وهولند
، يسمون ما ينشئون من مؤسسات التعليم ))جامعة((يستقر يف أثنائه مصطلح 

ذا املعىن يف كثري من بلدان االحتاد  العايل جمامع، كما التزال تستعمل كلمة جممع 
الني البحري والعسكري االت اخلاصة كا   .ًالسوفيييت سابقا، ويف بعض ا

امع إىل أواخر القرون الوسطى وبدايات ترجع بدا يات العودة إىل إنشاء ا
يف إيطاليا يف ) جممع(فقد ظهر استعمال كلمة أكادميية . عصر النهضة يف أوربا

ِّمنتصف القرن اخلامس عشر، إذ أسس جممع فلورنسا األول يف عام  ُ٤(١٤٤٢( ،
مع تتابع ازدهار عصر و. مث ظهر استعماهلا يف فرنسا يف أوائل القرن السادس عشر

مع يف منطقته  امع اليت كثريا ما أخذ ميثل ا ًالنهضة، تواىل يف إيطاليا، إنشاء ا
امع يف أوربا عامة . على األقل، الطليعة الفلسفية واألدبية واللغوية وتتابع إنشاء ا

  .١٥٧٠ أول جمامعها يف عام (J.A.Baïf)ويف فرنسا خاصة، منذ أن أقام باييف  

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق عن سنواته الثالث، : ينظر حممد كرد علي) ١( أعمال ا

  .١، الصفحة رقم ١٩٢٢التقرير األول سنة 
  .٤٤ ص academy كلمة ١٩٧٤– ١٩٧٣ينظر املوسوعة الربيطانية، طبعة عامي ) ٢(
  .٢و١ول، مرجع سابق الصفحتان التقرير األ: ينظر كرد علي) ٣(
  .٤٤ينظر املوسوعة الربيطانية مرجع سابق، صفحة ) ٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع، كان التسابق يف تطويرها أم ام هذا اإلقبال الشديد على إنشاء ا
اية الثلث األول من القرن السادس  امع منذ  ًمتوقعا، فأخذت تطرأ على بىن ا

معية، وجاءت )١(عشر ً تطورات عديدة متتالية، كثريا ما عرفت ألمهيتها باحلركة ا
ن توسع يف آفاق املعرفة الفكرية يف إطار التنوير يف عصر النهضة وما رافقه م

فمن بني زهاء مخسمئة جممع أنشئ يف إيطاليا مل يبق إال جمامع . وازدياد تنوعها
امع مثقفني ذوي . معدودة على غرار جممع فلورنسا األول كان جممعيو تلك ا

ا بسيطة ودية أو حرة غري منتظمة، ومل يكن  ّمشارب موسوعية، وكانت اجتماعا
ٍم يف هيكلية أو تشريع، فبقيت هويتها مبهمة تكاد ال ترتبط مبجامع عملها ينتظ

معية بأكثر من االسم امع اليت .ما بعد احلركة ا أما األغلبية الساحقة من ا
معية، فقد عكف كل منها على اختصاص  كانت منشأة يف إيطاليا قبل احلركة ا

 النهضة؛ كاملسرح، واحد من االختصاصات اليت استحدثت يف سياق تطور عصر
... واللغة اإليطالية، واللغات التقليدية، واملوسيقى، والالهوت ، والقانون، والطب

) ١٥٨٤أو  (١٥٨٧ الذي أنشئ يف عام ، (Crusca)ورمبا كان جممع كروسكا 
امع اجلديدة شهرة يف القرن السادس عشر وبعض  ًيف فلورنسا، أوسع تلك ا

سة اللغة اإليطالية واختذ من تنقيتها من الدخيل ومن القرن التايل، وقد اختص بدرا
  .)٢(ًوضع معجم هلا ونشره هدفا

                                                            
  .٦٦و٦٥ينظر املوسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحتان  )١(
  
، واملوسوعة الربيطانية، مرجع سابق، ٦٦املوسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحة ) ١(

  .٤٤الصفحة



  
امع  ٤٧٩  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

معية، البد أن نلفت النظر  قبل أن نتجاوز هذه املرحلة من مسرية احلركة ا
امع وأهدافها البعيدة على اللغات عامة  ًإىل أن تركيز االهتمام يف أغراض تلك ا

 على غرار ما جاء يف أغراض جممع - ً خاصة وعلى اللغة الوطنية أو القومية
 دليل ساطع على يقظة الشعور القومي ومنوه والزهو بالقومية وشدة - كروسكا 

  ... َتأثريها يف فكر عصر النهضة ومدى تلوينها تنويره
امع اجلديدة لنظم دقيقة،  معية يف تطورها املستمر ا أخضعت احلركة ا

ٌاها وميوهلا، يساعده مراقبون، واختذ كل منها فكان على رأس كل منها أمري يرع
ًشعارا يرمز إىل أهدافه، وكان عليها أن جتتمع بانتظام يف مواعيد ثابتة وأن تعمل 

امع، جاء . على حتقيق أهدافها إال أن النصيب األوفر من التطوير الذي أصابته ا
معية، جاء مع وضع ريشيليو  اسة رعاية أسس سيبعد قرن من بداية احلركة ا

وتابع مازاران ما . وتوجيهها ومراقبتهامجيع فروع العلوم والفنون والفكر يف اإلبداع 
امع(ستعمل يف إنشاء األكادمييات اقام به ريشيليو، وتاله كولبري الذي  ) ا

على جمامع اآلداب من تنظيم املنهجية العلمية، وطبق ما استحدثه وتنظيمها 
والقت منهجية إنشاء . ١٦٧١و١٦٦٣ ة ما بني عاميوالعلوم واملوسيقى والعمار

امع الفرنسية وأنظمتها استحسانا كبريا، فنسجت دول كثرية أنظمة جمامعها  ًا ً
امع؛ كإسبانيا والربتغال وروسيا وأملانيا والسويد، وهي  على منوال أنظمة تلك ا

فيزياء والكيمياء، ٍّاليت مينح جممعها العلمي يف استوكهومل جائزة نوبل يف كل من ال
مع الفرنسي وهو الذي مينح  مع السويدي الذي أنشئ ونظم على غرار ا وا

امع العربية على غرار . ١٩٠١ًأيضا جائزة نوبل لآلداب منذ عام  وأنشئ أكثر ا
مع الفرنسي كمجمعي دمشق والقاهرة   ...ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع عم املعنوي  بالد، املنهجية اجلديدة نظم أحكامها بتطبيق،متتعت ا
، وأصبحت يف عصر النهضة حاضنات األفكار اجلديدة، وعرفت كيف واملادي

ا ًتتغري وتتحول وتظل متسقة مع البيئة احمليطة  ّ امع يف عصر ... ّ لقد أصبحت ا
ًالتنوير، يف فلورنسا، بل يف إيطاليا كلها، ويف فرنسا خاصة، هيئات مكينة يف 

تمعات األوربية، ختطب السلطة ّ ودها فتحتضنها وترعاها، وقد تنقلب، ولو إىل ا
ًحني، أداة طيعة يف يد السلطة امللكية أو التقليدية ً، وكثريا ماقامستها النفوذ )١(ِّ
ويف أواخر ذلك القرن، ألغت . والسيطرة املتصاعدين حىت أواخر القرن الثامن عشر

امع بسبب ما عرف عن ارتباطها  بالسلطة امللكية، إال الثورة الفرنسية يف فرنسا ا
ا ما لبثت أن أعادت مضطرة تأسيسها من جديد، لتمأل الفراغ الذي أحدثه  أ

تمع دورها الذي رمسه عصر النهضة   .إلغاؤها، وتؤدي يف ا
لقد أصبح ملعظم البلدان الغربية يف القرن العشرين جمامع متخصصة متنوعة، 

ًوقد ال تسمى يف بعضها جممعا ... هايف العلوم، واآلداب، والفنون اجلميلة ويف غري
وضم كثري من . كما هو حال اجلمعيات امللكية يف اململكة املتحدة): ًأكادميية(

مع الفرنسي عضوا فيه كال من امع أعالما من بلدان أخرى، فانتخب ا ًا ً)٢( 
، وليوبولد سيدار ١٩٧١ األمريكي اجلنسية يف عام (J.Green)جوليان غرين 

، ومرغريت يورسنار ١٩٨٣ السنغايل يف عام (L.S.Senghor)سنغور
(M.Yourcenar)  وباألمس دخلت السيدة أسيا ١٩٨٠ البلجيكية يف عام ،

                                                            
ّينها بالرسوم والتصاوير والسجاد ويف كأن ختدم امللوك يف هندسة قصورهم وتزي) ١(

َختطيط احلدائق وتزيينها، وتأليف ما يناسب من املوسيقى دار األوبرا وصاالت 
ويف . القصور وحدائقها يف احلفالت، وكل ما يضفي على امللك العظمة والتمجيد

امع ورجاهلا للبالط   .املوسوعة الشاملة أمثلة متنوعة ملا ميكن أن تقدمه ا
  .١٣اموس الروس، مرجع سابق، اجلزء األول، صق.)٢(



  
امع  ٤٨١  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ًجممع اخلالدين الفرنسي وكانت قد انتخبت عضوا فيه يف ) فاطمة الزهراء(جبار 
 ، فكانت أول سيدة مسلمة من املغرب العريب )١(٢٠٠٥ حزيران من عام ١٦

مع الفرنسي، الذي يكون بذلك قد ضم يف عضويته أجانب ) ئراجلزا( تدخل ا
  . وسيدات

امع حتتفظ بكثري من هيبتها ونفوذها وجاذبيتها اليت بلغت األوج  وال تزال ا
ُْيف القرن الثامن عشر، وال تزال عضويتها منية رجال الفكر والفن، وال يتصدر 

ا م يف بلدا ا إال القلة من صفو ِّسد وال تزال بني أهم املراجع العلمية املختصة . ّ
إليها حتتكم الدولة يف شؤون العلم، وتستشار . ًيف الدولة، إن مل تكن أمهها مجيعا

ا السجل املوثق للتسابق يف ميادين التقدم العلمي  ِّيف قضاياه الكربى، وتعد جمال ّ
ا ليست مراكز البحوث . على املستويني الوطين والدويل اليت ميكن أن إال أ

ٍأما يف بعض منها . تستهوي الشباب وتستجيب ملطالبهم يف معظم بلدان العامل
امع أنظمتها مبا يليب أغراضها اجلديدة اليت أصبح من أمهها العناية  فقد طورت ا
بتنمية العلم وتطوير مؤسساته وإغناء عطائها، كأكادميية العلوم بربلني اليت قامت 

وتنمية العلم األملاين حىت أواخر احلرب العاملية الثانية، ٍبدور هام يف تطوير 
ًوكأكادميية العلوم يف روسيا االحتادية وأكادمييات بلدان االحتاد السوفيييت سابقا، 
اليت جعلت أهم أغراضها تنسيق البحث العلمي واإلشراف على تنفيذ خططه 

امع قد ازدادت يف هذه الب ًلدان هيبة ونفوذا ومتابعة تطويره، ورمبا تكون ا
  .وجاذبية

امع وأهدافها يوجب أن تكون أساليب عملها  هذا التباين الكبري يف مهام ا
ا شديدة االختالف ميتد اختالفها من جمامع تعتمد يف مزاولة نشاطها . ومسؤوليا

                                                            
)١   (.Lemonde, Edition Proche Orient Sélection Hebdo madaire- 
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مع، كأفراد يف إطار اختصاص قد يضيق كثريا وقلما جيمعهم  ّعلى عمل أعضاء ا ً ٍ
 إىل أخرى يتعاون فيها األفراد مع خرباء يف اختصاص ضيق أو ٌفيه مشروع،

ا عريضة، تعد خطط البحث السنوية والبعيدة ... عريض ّفإىل جمامع آفاق تطلعا ُِ

املدى جلميع فعاليات البحث والتطوير والتنمية البشرية يف الدولة كلها، وتصنع 
ا وسياسا ا العلمية والتعليمية القرار الذي تعتمده الدولة بشأن اسرتاتيجيا

ٍوالتقانية، وتتابع تنفيذ اخلطط وحتاسب اجلهات املنفذة، من مراكز حبث 

د الناجح يف تنفيذ خططه،  ّوجامعات وشركات ومصانع، فتغدق التمويل على ا
امع أن ...ّوتقرت على املتعثر منها ، ونالحظ يف هذا الطيف العريض من ا

مع كما جاء يف تعر . يفه يف بداية هذه الدراسة، يكاد يفقد معناهاختصاص ا
امع اللغوية تقع عادة يف الطرف املتواضع يف  ًومما جتدر مالحظته أيضا أن ا
امع العلمية بالقرب من الطرف اآلخر الغين  امع،بينما تصطف ا ّأساليبه من ا

ا غالبا جمامع ذات اختصاص عريض يشم ًبأساليبه املتنوعة الفعالة، إ ل العلوم ّ
امع اليت تقوم . األساسية، وقد يشمل معها العلوم التطبيقية أو بعضها أما ا

بتنسيق البحث العلمي واإلشراف على تنفيذه فهي تلك اليت تدخل ضمن طيف 
امع اللغوية، وذلك  امع العلمية العريض يف الطرف األبعد يف األساليب عن ا ا

ا تشمل التقانة، كما تشمل غال ولذلك ...ًبا العلوم اإلنسانية جبميع فروعهاأل
امع العلمية العربية هي يف واقعها اليوم، جمامع لغوية  ًأيضا وجب التنبيه على أن ا
امع العلمية غري صلة دراسة املصطلحات  قبل كل شيء، وقد ال متت بصلة إىل ا

مع وخرباؤه من خمتلف االختص اصات العلمية، اليت يعكف عليها أعضاء ا
امع العلمية العربية احلقة . العلمية ويشاركهم فيها زمالء لغويون ّوقد درجت ا

م خصصوا كلمة جممع للمجامع ))أكادميية((على اعتماد كلمة   يف تسميتها، فكأ



  
امع  ٤٨٣  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

جممع اللغة العربية وأكادميية البحث العلمي : ًاللغوية فقط، فكان يف مصر مثال
  .والتكنولوجيا

امع ق د تتعاون يف معاجلة بعض أغراضها املشرتكة، كالتعاون يف مث إن ا
حتقيق تراث احلضارة اإلنسانية ونشره؛ ذلك ألن احلضارة اإلنسانية ملك اجلميع، 

ًوكشف ما غيبه منها حدثان الدهر هو من مهامها مجيعا وعلى سبيل املثال، فإن . ّ
دمييات يف بروكسل، هذا التعاون هو اجلزء األهم من مهام االحتاد الدويل لألكا

ًالذي يضم يف عضويته عددا كبريا من جمامع العلوم اإلنسانية ومراكز حبوثها ً ّ .
وهناك منط آخر من التعاون هو تعاون جمامع اللغة الواحدة يف دراسة قضايا تلك 
امع العلمية اللغوية العربية يف احتادها بالقاهرة، على القيام  اللغة، ومثاله تعاون ا

امع يف شؤون اللغة العربية وتوحيد اجلهود والقرارات، دفعا بتحقيق  ًأغراض هذه ا
ا، وما ميكن أن حتدثه قرارات متضاربة يف اللغة من  امع وتضار لتعدد قرارات ا

ا وقد درجت بعض البلدان املشرتكة يف اللغة . اضطراب وبلبلة وضياع للغة وشؤو
لقرارات اخلاصة بشؤون اللغة واتباع ما على التفويض إىل إحداها اختاذ خمتلف ا

تتخذه، كاتباع بلدان أمريكا الالتينية اليت تتكلم اإلسبانية ما يتخذه جممع اللغة  
مع الفرنسي يف شؤون  اإلسبانية من قرارات، واتباع كيبك يف كندا ما يتخذه ا

ذا التوجه، منح العضوية ملستحقيها. اللغة من قرارات  من غري ُوقد يدفع لألخذ 
مع   .أبناء بلد ا

امع اللغوية حبسب جنسية أعضائها يف ثالثة أصناف جمامع : ّوتصنف ا
امع اللغوية  مع، كمجمع دمشق ومعظم ا تقتصر عضويتها على مواطين بلد ا
امع اللغوية القومية وهي اليت تضم يف عضويتها أعضاء من قومية  العربية؛ وا

ُذي يضم يف عضويته عددا من غري املصريني حدد يف واحدة، كمجمع القاهرة ال ً



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

م منذ صدور ذلك القانون كانو)١٩٨٢الصادر يف عام (قانونه   يف ا، إال أ
مع الفرنسي إذا حافظ األعضاء األجانب فيه الذين أتينا  ًالتطبيق عربا فقط، وكا

م األصلية إىل جانب اجلنسية الفرنسية املكتس ذلك (بة، ّعلى ذكرهم على جنسيا
مع الفرنسي قصر عضويته على الفرنسيني ؛ أما الصنف الثالث )١()ألن قانون ا

امع اللغوية الدولية أو العاملية وهي اليت ال تشرتط على عضويتها  فهو صنف ا
شرط اجلنسية، كمجمع القاهرة يف املرحلة األوىل من حياته، وهو ال يزال يف قانونه 

إذ جيوز وفقه أن يكون غري املصريني من أعضائه، كلهم ًاجلديد يف عدادها أيضا، 
ويدخل يف هذا الصنف على سبيل املثال من غري . أو بعضهم، من غري العرب

مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية يف األردن، وأكادميية  امع اللغوية، ا ا
ألعضاء اململكة املغربية اليت يتمتع أعضاؤها املشاركون وهم أجانب، حبقوق ا

م يف ذلك شأن األعضاء  م يف أعمال املؤمتر السنوي، شأ املقيمني، ويشاركو
غري املصريني يف جممع القاهرة الذين يشاركون زمالءهم املصريني يف مداوالت 

  .املؤمتر السنوي فقط
امع يف بالدنا، نذكر بأن كلمة جممع  ّقبل االنتقال إىل احلديث عن ا

ّارف عصر النهضة األوربية، وأتينا على تعريفه إبان مصطلح حديث نشأ على مش
امع يف أثناء احلركة  نشأته ووقفنا على تطور ذلك التعريف مع تطور تنظيم ا

معية، وما انتهت إليه مبنهجية كولبري وإبداع ريشيليو من قبله أما مهامها فهي . ا
ل من هذا التذكري ننتق.ما جئنا على وصف تطورها واإلشارة إىل تنوعها قبل قليل

امع يف احلضارة العربية اإلسالمية على  إىل رسم مالمح صورة ما يكافئ تلك ا

                                                            
مع يف ثالثني عاما : ينظر إبراهيم مدكور.)١( ) ١٩٦٤الناشر جممع اللغة العربية بالقاهرة، (ًا

  .٧الصفحة 
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ّفقد قامت على امتداده هيئآت ومجعيات وجممعات . امتداد العصر العباسي
معية يف -  أشرنا إىل بعضها من قبل - علمية  ا احلركة ا امع اليت طور  بدور ا

امع األوربية يف القرن ِّأوربا،كان كثري منها يذك ر من حيث التنظيم واملهام با
االت  السادس عشر وبعض السابع عشر إن مل يكن كله، ويف العديد من ا

ويف موسوعة تاريخ العلوم العربية وصف شائق . ًالعلمية إن مل يكن فيها مجيعا
معي الذي ساد املراكز العلمية املتناثرة يف  اإلمرباطورية حليوية النشاط العلمي ا

ادالت الكتابية بني العلماء  العباسية من أدناها إىل أقصاها، والذي تشهد عليه ا
امع العلمية فيما اختلفوا فيه وقد أشار البريوين، . وحتكيم ما كان يقوم فيها مقام ا

اية القرن ( إىل املناقشات اليت دارت يف ذلك الوقت ))مقاليد علم اهليئة((يف كتابه 
مع العلمي الصغري ملدينة ري حول إحدى املربهنات) العاشر  اليت )١(ضمن ا

ً واختصم إليه، مدعيا السبق إىل اكتشافها على ))قانون الفلك((مساها اخلجندي 
َأيب الوفاء البوزجاين، وقدم دعما ملا ادعاه، كتابه حول رصد الكواكب الذي أثبت  ّ ً

وكان يف . عد ذلك يف خمتلف أقسام الكتابيف بدايته تلك  املربهنة واستخدمها ب
ّري الفلكي ابن لبان الذي كان قد اقتبس يف أحد أعماله ما كتبه اخلجندي عن 

ّولكن . ، وقد عرفت به فيما بعد))الشكل املغين((ّتلك املربهنة وعدله ومسى املربهنة 
ّالبريوين رأى أن برهان اخلجندي الطويل خيتلف اختالفا بينا عما قدم ً ه أبو ًّ

ًونقرأ يف تلك املوسوعة أيضا أن . ّ، وهو حكم واضح فيما حكم فيه...الوفاء
ّمرصد مراغه كان يضم علماء جاؤوا من خمتلف البالد املمتدة من آسيا الصغرى 
إىل الصني، أي إنه كان يؤمه العلماء كما يؤمون اليوم مراكز حبوث البلدان 

                                                            
مركز دراسات الوحدة (، موسوعة تاريخ العلوم العربية )إشراف(شد ينظر رشدي را.)١(

  .٦٣٩- ٦٣٦اجلزء الثاين، الصفحات ) ١٩٩٧العربية، بريوت 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

لقرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع لقد كان مرصد مراغة يف أواخر ا. املتقدمة
بفضل فريقه العلمي ((عشر، كما تقول فرانسواز ميشو األستاذة يف جامعة باريس 

 تعقد ))أكادميية((املهم ومكتبته الواسعة، مؤسسة حبث فلكي، ويف الوقت نفسه 
))ًالعلمية ومركزا للتعليم) اللقاءات(فيها االتصاالت 

) ١(.  
 علمي فلكي، وغريه يف غريمها، ))جممع((ّمن ري ومراغة ًإذا فقد كان يف كل 

َّتعقد فيه اللقاءات العلمية وحيكم فيه العلماء يف املواضيع العلمية املطروحة من  ُ
ّعلماء كابن عراق والبوزجاين واخلجندي، جاؤوا إىل ري من بلدان بعيدة كخوارزم 

ً، متاما كما )ل وأزياججداو(وبغداد حيملون وثائقهم من مؤلفات وأعمال تطبيقية 
ا العلمية ا وينشر يف جمال امع النشيطة ومؤمترا   .جيري اليوم يف ندوات ا

امع((َوكانت تلقى تلك  ، كما كانت تلقى جمامع أوربا يف عصر النهضة، ))ا
َرعاية وعناية خاصة من امللوك واألمراء كرعاية السلطان البويهي فخر الدولة جممع  ً ً

وأفادت هذه املؤسسات العلمية من . الكو جممع مراغة ومرصدهاري ورعاية هو
ا يف أوربا، وكان جممع مراغة أول مؤسسة علمية غري  ريع األوقاف قبل مثيال

أفادت من ريع األوقاف فلم تتأثر مبوت مؤسسها ومل تندثر ) كاملشايف(خريية 
عصر العباسي كان ذلك جيري يف اإلمربطورية العباسية حىت أواخر ال. باندثاره

ويف عصر ). النصف األول من القرن الرابع عشر(وبداية عصر االحنطاط 
االحنطاط مخد العطاء العلمي وخبا نوره يف بالدنا وتراجع الطابع العريب للثقافة 
تمع العريب يف حالة من السبات مل  وتوقف تطور اللغة ومنوها ودخلت حيوية ا

  .َ الذي أدخله عصر النهضة العربية احلديثةخيرجه منها إال يقظة الشعور القومي
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ُرافقت تطورات النهوض باللغة تطورات النهضة العربية احلديثة اليت متيزت 
بيقظة الشعور القومي وتعاظم مكنته، فكانت يف تطورها شبيهة إىل حد بعيد مبا 
رافق عصر النهضة والتنوير يف أوربا، الذي كانت العناية باللغة من أهم مظاهر 

فقد أريد للغة يف أوربا منذ بدايات عصر النهضة أن . قظة الشعور القومي فيهي
ًتؤدي دورا هاما يف السعي احلثيث إىل توحيد خمتلف مقاطعات وإمارات البالد  ً

ا، كإيطاليا وأملانيا وفرنسا أمل يتخذ ريشيليو من النهوض ... األوربية وفق لغا
تمع ركنا من أركان سياسته لتوحيد باللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها يف الد ًولة وا

ًالبالد ووسيلة فعالة لتحقيقه، فجعل استعماهلا إجباريا يف مجيع الصكوك  ً
موعة من األدباء مسوا جمموعتهم )١(اإلدارية ، األكاديمية الفرنسية،ومنح محايته 

راهيم باشا إىل ويف وطننا العريب أمل يدع إب. مث توىل تنظيمها ورفع مكانتها يف الدولة
ًاستقالل الشعب العريب يف خمتلف بقاع الوطن العريب، وفضل عامدا استعمال  ّ
ًاللغة العربية عوضا عن اللغة الرتكية لتكون دافعا للسعي إىل االستقالل ووسيلة  ً

، ١٨٦٨ و١٨٦٥ّلتحقيقه؛ ونفذ خلفه إمساعيل نياته بإصدار قانونني يف عامـي 
ر الرمسية اليت صدرت يف عهد حممد علي، وأمر يف قضى أوهلما بتعريب األوام

الثاين أن حترر باللغة العربية مجيع املراسالت اجلارية بني اإلدارات واملصاحل 
لقد كان االهتمام باللغة مدعاة إىل إحياء دور مجعيات اللغة وأنديتها، ...)٢(املريية

امع  لتشمل شىت والطموح إىل إنشاء جمامعها والتوسع يف تنويع ختصص ا

                                                            
  .٦٧ينظر املوسوعة الشاملة مرجع سابق ص ) ١(
 اإلسالمياوي، أعمال جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الغرب حممد رشاد احلمز: ينظر) ١(

  ..٣٢ ص ١٩٨٦



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع يف الوطن العريب قد تأثر . جماالت العلوم واللغة وال شك أن تطور إنشاء ا
امع أوربا اليت سبقته يف ذلك أكثر من قرنني ٍكثريا مبا جرى من تطوير  ً.  

ضتها حتت وطأة احتالل أجنيب  ٍكانت أقطار الوطن العريب إبان عصر  ّ
فقد كانت . رة، وكاد يقضي عليها يف الثقافةأخرج اللغة العربية من التعليم واإلدا

وطأة االحتالل، وما يرافقه من أساليب قمع احلريات وتطبيع االستكانة، تعمل 
على طمس اللغة وطمس دورها يف احلياة االجتماعية وإضعافها فإضاعتها، أي 

ًلذلك كان صون اللغة وإحياء دورها هدفا . سلب الشعب هويته وشخصيته
ّ الشعب كله، جبماهريه ومثقفيه وأحزابه السياسية، اتسقت حوله ًأساسيا لنضال

فكان مجال الدين األفغاين يرى أن . مطالب األحزاب وآراء املفكرين والقادة
 احتاد يف اللغة أو وحدة فيها، ويرى حممد عبده أن - ً هو حكما - االحتاد 

ني العرب، ويف حتديث اللغة واحملافظة عليها وتوحيدها عنصر أساسي يف الوفاق ب
ًحتقيق الوحدة اإلسالمية، وأشار كل من الكواكيب ورشيد رضا أيضا إىل أمهية اللغة 

وطالبت . العربية يف مجع مشل األمة والتأليف بني قلوب أبنائها وإبراز شخصيتها
َاملؤمترات اإلسالمية والعربية يف القدس وباريس جبعل اللغة العربية اللغة الرمسية 

ولذلك كان يرى عبد اهللا . ألقطار العربية، وباعتمادها يف الربملانالوحيدة يف ا
ًالندمي أن االحتالل الربيطاين يف مصر أشد خطرا من االستبداد العثماين ألنه  َ
يهدد الرتاث برمته ويصيب الثقافة يف صميمها، ويهدف إىل القضاء على 

ًا طالب سعد زغلول ولذلك أيض. شخصية األمة بإخراج اللغة من التعليم واإلدارة
  . رئيس حزب األمة يف مصر باستعمال اللغة العربية دون غريها يف التعليم

وسرعان ما أنشئت النوادي واجلمعيات يف مصر والشام والعراق مث انتشرت يف 
ّأرجاء الوطن العريب، وكانت سرية يف معظمها يف البداية، وتدعو للذود عن احلريات 



  
امع  ٤٨٩  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ا وإ ّحياء دورها يف النهوض بالوطن واألمة؛ كما حثت على والتمسك باللغة وصو
سعى بعض مشاهري ((ففي الشام . إنشاء الصحف لتتوىل نشر الدعوة والدفاع عنها
، مث أنشئت اجلمعية الشرقية ١٨٤٧لبنان بعقد أول مجعية أدبية يف بريوت يف عام 

ها حبيب  يف دير اآلباء اليسوعيني يف بريوت اليت كان من أعضائ١٨٥٠يف عام 
 اليت ضمت خنبة من رجال العلم واألدب ١٨٥٧اليازجي، فاجلمعية السورية يف عام 

وقد نالت من ... منهم الشيخ ناصيف اليازجي وحسني بيهم وبطرس البستاين
))الدولة الرخصة بنشر أحباثها، وصدرت أعماهلا يف كل شهر بنظام

  يفوظهر .)١(
ب واللغة، كجمعية النهضة السورية بعض اجلمعيات خلدمة األد(( بالد الشام 

 وأنشئ يف تونس مجعية تسمى اجلمعية اخللدونية هلا بدمشق،وكالرابطة األدبية 
))مدرسة ودار كتب

)٢(....  
امع  ًوأدت الصحافة دورا مرموقا يف الدعوة إىل إحياء اللغة العربية وإنشاء ا ً

كما . ا وتطويرهاواملزيد من اجلمعيات واألندية للذود عنها ودراسة مشكال
ٌّأصبح من مسوغات السماح بإنشاء صحيفة أو دار نشر أن تتبىن كل منها عرض  ّ ّ
ًمشكالت اللغة ومقرتحات تطويرها، وكان ذلك التبين يلقى أيضا هوى يف نفوس  ّ

ٍوملثل هذه األسباب نرى الشامي سليم تقال يتقدم إىل احلكومة املصرية . القراء

ٍبطلب إلنشاء مطبعة وج ٍريدة يف اإلسكندرية، مسامها األهرام، وجعل من أغراض ٍ

بعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب ((جريدة األهرام نشر 
))...والرياضيات

)٣(.  
                                                            

 بريوت، الطبعة الثالثة –تاريخ اآلداب العربية، دار الشرق : ينظر األب لويس شيخو) ١(
  .٧٥، الصفحة ١٩٩١

امع: ينظر األمري مصطفى الشهايب) ٢(   .٤٠، الصفحة ١٩٣٣ العلمية واللغوية، املقتطف ا
  ).١٩٥١الطبعة الثالثة  (٧٠تطوير الصحافة املصرية الصفحة : نظر إبراهيم عبدهي) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 عام منذ الجوائب أول من دعا يف جريدته الشدياق أمحد فارس كان
يف  جممع أولوأنشئ .)١( يعاجل مشكالت اللغة العربيةجممع، إىل إنشاء ١٨٧٠

مع العلمي الشرقي ١٨٨٢عصر النهضة يف وطننا العريب، يف عام   باسم ا
 مؤسسيه فارس منر عضو جممع اللغة العربية بالقاهرة بعد منوكان .)٢(ببريوت

تأسست قبل ((ويذكر األمري شكيب أرسالن أن مجعية علمية سبقته، .نصف قرن
ني أرسالن، وكان من ذلك بنحو من عشرين سنة، كان رئيسها األمري حممد األم

أعضائها الشيخ يوسف األسري والشيخ إبراهيم األحدب والشيخ ناصيف اليازجي 
))واملعلم بطرس البستاين

 سنة يف دعا عبد اهللا الندمي ألول مرة يف مصر، مث...)٣(
إىل ذلك إنشاء جممع، وتتالت  إىل  والتبكيتالتنكيت يف جريدته ١٨٨١

ً والندمي مرة أخرى يف جريدته ١٨٨٨نة دعوات عبد اهللا فكري باشا يف س
 األشراف يف مصر يف السنة نقيب، وبادر توفيق البكري ١٨٩٢ يف عام األستاذ
 ، البكري تارةدار استمرت اجتماعات أعضائه يف ،إنشاء جممع لغويإىل نفسها 

 مجعية، مث قامت ١٨٩٣ حىت شباط من عام ،ويف دار أحد األعضاء تارة أخرى
عربية اليت رعاها األمري فؤاد مبصر وكان أعضاؤها أدباء من مصر ترقية اللغة ال

ويف عام .  منهم إبراهيم اليازجي وجرجي زيدان والشيخ حممد عبده،ةوسوري
 دار العلوم نادي دار العلوم لرتمجة الكلمات األعجمية، خرجيو أنشأ ١٩١٧

حد كبار مث أنشأ أمحد حشمت باشا، أ.  هلذا الغرضًنادياوأنشأ فتحي زغلول 

                                                            
  .٢٠٢ الصفحة األول، اجلوائب، اجلزء ز نينظر ك) ٢(
  ١٩٣٦، القاهرة ٧١ اجلزء الرابع، الصفحة العربية،تاريخ اآلداب  :ينظر جرجي زيدان) ٣(
جممع اللغة العربية بدمشق، ضة العرب العلمية، جملة : ينظر األمري شكيب أرسالن) ٤(

لد    .٤٢٣ الصفحة ١٥ا



  
امع  ٤٩١  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

 العلمية أعضاؤها من موظفي الوزارة ومن للمصطلحاتموظفي وزارة املعارف جلنة 
 أمساء عربية صحيحة للخرائط وضععلماء من خارجها، وكان من أغراضها 

 كان ١٩١٧ يف سنة البشريٌاجلغرافية، مث أنشئ جممع ترأسه شيخ األزهر سليم 
 يواكب عريبٍاضه وضع معجم جيتمع يف دار الكتب املصرية، وكان من أهم أغر

يف عام  َاالحتاللًحاجات العصر، ولكنه توقف أيضا ملا اشتد كفاح مصر 
 كان من أهدافه وضع معجم علمي ١٩٢١ُ مث أنشئ جممع يف عام ،١٩١٩

 بسبب حاجته إىل سند حكومي ١٩٢٥ عام أواخرعصري واندثر يف 
ً أمرا ١٩٢٤ سنة  شرقي األردن أصدر األمري عبد اهللا يفويف. )١(كسابقيه

 قامت بعد احلرب العاملية األوىل جمامع يف بريوت كما... )٢(بتأسيس جممع علمي
ا اندثرت )٣(وبغداد  .مجيعها، إال أ

امع مجيع تلك انقرضت  والنوادي واجلمعيات ألن دميومتها مشروطة ا
ا و ا ً ومعنويا على األقل، فسلكت يف تطورهًمادياعمها بدباعرتاف السلطات 

امعالطريق نفسه الذي سلكته من قبل  والنوادي اإليطالية األوىل واجلمعيات  ا
 من السابع عشر، وبعضاليت أنشئت يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر 

  .واليت كانت تنشأ وتندثر مع مؤسسيها
 جممع يف أي قطر عريب كان يرافقه زهو تأسيس شك أن حماوالت ال

 ٍّإنشاء أي نجزومل ي.  أهدافهلتحقيق ومحاستهم  له،مالساعني لتأسيسه وتعصبه
                                                            

  .٤٠- ٣٧، الصفحات  ينظر احلمزاوي، مرجع سابق)١(
معجممع علمي يف شرق األردن، جملة ) ٢( ) جممع اللغة العربية( العلمي العريب ا

لد    .٤٦، الصفحة )١٩٢٤ (٤بدمشق، ا
مع العلمي العريب بد: ينظر حممد كرد علي) ٣( الصفحة : مشق عن سنواته الثالثأعمال ا

  .٦٨، والصفحة ٤٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

امع إال بدعم الدولة وتبنيها حتقيق  ً وتعهد رعايته معنويا املشروع،من تلك ا ِ

 مث أنشأ امللك ١٩١٩وهكذا أسس امللك فيصل جممع دمشق يف عام . ًوماديا
  .١٩٣٢فؤاد جممع القاهرة يف عام 

امع العربية لدى الدولة ب امع الغربية أو حظيت ا ا ا املكانة اليت حظيت 
ا  ببعض تلك املكانة على األقل، فبها يزين احلكام بعض أعماهلم وحياكون 
ا، ويدفعون بإنشائها بعض السخط الذي تسببه  م ويضاهو بعض أعمال أقرا

معني يف فلقد كان. بعض بوادرهم ً العربيني كسبا سياسيا كبريا القطرين إنشاء ا ً ً
ا همالسلطة فيل ٍ وكان إنشاء جممع يف ؛ مطالب شعبيهمامع، فهو تأكيد لتجاو

 ومريديه مع السلطة األزهرمصر، باإلضافة إىل ذلك، يهدف إىل كسب تعاطف 
 احملتل الربيطاين بعد ادنيف أوقات جعلتها تلوذ باألقلية الربملانية وحتتمي أو 

مع أيضا مطية يف سبا ًالثورة، كما كان ا  اإلسالمية بني اهلامشيني اخلالفةٍق إىل ً
  .)١(يف العراق واألسرة اخلديوية يف مصر

امع يف األقطار العربية شبيه مبا كان عليه يف بلدان أوربا، متنح فواقع  ا
امع رعايتها و تنشئ منها ما تراه،وتنظم عملها وتراقبها ماالسلطة   ينشأ من ا

مع العلمي للشرق العريب((ء َأال جند يف إنشا. وتسعى لتسخريها ّ يف عمان ))ا
امع العربية هذا الدور مع األردين، الذي كنا أشرنا ! ًمثاال آخر على تأدية ا فا
 كمجمع - ًويشرف أيضا  العربي،إليه، هو يف وثيقة تأسيسه جممع علمي للشرق 

مع جملة ا((، وعليه أن ينشئ جملة باسم  على إدارة مصلحة اآلثار- دمشق 
، وتدعو احلكومة األردنية نائب رئيس جممع دمشق ))العلمي يف الشرق العريب

ّالشيخ سعيد الكرمي فيعتزل وظيفته يف جممعها ليؤسس، بعد مدة قصرية من 
                                                            

  .٤٥- ٤١ السياسية، الصفحات اخللفيةحممد رشاد احلمزاوي مرجع سابق، ينظر ) ١(
  



  
امع  ٤٩٣  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

ًتسميته وكيل األمور الشرعية يف عمان، جممعا علميا عربيا فيها ً وبتاريخ . ً
 رئيس الديوان األمريي يعلمه ً تلقى رئيس الوزراء األردين كتابا من١٧/٧/١٩٢٣

بتأسيس جممع علمي حبماية مسوه ((فيه أن إرادة صاحب السمو امللكي صدرت 
ًالعايل، يكون رئيسا له مساحة األستاذ وكيل األمور الشرعية الشيخ سعيد 

كما أن األعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية ... الكرمي
مع العلمي يف  وقد أمر مسولمصلحة اآلثار، ٍه أيده اهللا بإنشاء جملة باسم جملة ا

ا أعضاؤه العاملون ))الشرق العريب على أن يقوم بشؤو
والشيخ سعيد ... )١(

الكرمي من مؤسسي جممع دمشق ونائب رئيسه وركن من أركان حترير جملته اليت 
اية شهر نيسان سنة  ومة ، يوم قبل دعوة حك١٩٢٢بقي يشارك يف حتريرها إىل 

مع العلمي العريب  ًالشرق العريب فغادر دمشق إىل عمان معتزال وظيفته يف ا
ًبدمشق فأصبح عضوا مراسال فيه وتظهر الرغبة واضحة يف تأسيس جممع علمي . ً

مع دمشق، كما صدرت إرادة صاحب السمو ًنظيراللشرق العريب يكون   
ورغم أن هذا ((...  املضمار سورية يف هذامناظرةامللكي بتأسيسه لتكون اإلمارة 

مع العلمي بدأ أعماله وعقد أعضاؤه العاملون برياسة الشيخ سعيد الكرمي  ا
ًعددا من اجللسات قرر فيها مجلة من املقررات املتعلقة باللغة واملصطلحات  ً
ّاإلدارية، إال أن عوامل عديدة أدت بعد مدة من الزمن إىل توقف أعماله مث إىل 

))إلغائه
)٢(.  
امع يف الوطن العريب على أكثر من قرن ةمتدت املرحلة التحضرييا ٍ إلنشاء ا

من الزمن، فقد بدأت مع بدايات عصر النهضة العربية اليت تعود على األقل إىل 

                                                            
 األعضاء –جممع اللغة العربية بدمشق، القسم األول : ينظر الدكتور عدنان اخلطيب) ١(

  .٦٧-٦٦، الصفحتان ١٩٦٩املؤسسون، مطبعة الرتقي بدمشق 
  .٦٧عدنان اخلطيب، مرجع سابق، الصفحة : ينظر) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 بإنشاء أول جممع عريب يف ١٩١٩عهد حممد علي يف مصر، وانتهت يف عام 
وإذا قصرنا املرحلة . هادمشق متمتع بشروط دميومة احلياة اليت كنا أشرنا إلي

التحضريية على الفرتة املمتدة من تاريخ إحداث أول جممع عريب أنشأته جمموعة أو 
مع العلمي الشرقي ببريوت  مجعية من دعاة العربية وعشاقها، وهو تاريخ إنشاء ا

 تنخفض املدة ١٩١٩، حىت تاريخ إنشاء جممع دمشق يف عام ١٨٨٢يف عام 
امع العربية، اليت بدأت .  بقليلٍإىل أكثر من ثلث قرن إال أن مرحلة إنشاء ا

ًبإنشاء جممع دمشق، مل تنته بعد وقد قاربت أن تبلغ قرنا كامال، إذ ال يزال لبنان  ً
ومن يدري . وتونس وموريتانيا وأقطار اجلزيرة العربية كلها يف حالة تأهب أو تردد

امع أقطار القرن األ ًفريقي أيضا، بل جزر القمر والبالد فقد تبلغ الرغبة يف إنشاء ا
مع ((اإلسالمية أو بعضها، أمل تنشئ اجلامعة اإلسالمية يف أليغار باهلند  ا

))اإلسالمي اهلندي
؟، الذي جعل من أهم أغراضه إشاعة اللغة العربية يف اهلند )١(

امع إذا انتشر. وتنشيط الدراسات اليت تعىن باحلضارة العربية ت وسيكون هلذه ا
ضة اللغة العربية، إذا ما  ِّيف بقاع الوطن العريب فاإلسالمي آثار عميقة خرية على 
ّأحسن تنظيم عملها وإعداد براجمه واختيار أساليبه، واتسق مع البيئة العلمية 
واالجتماعية يف كل قطر، وقام تعاون جاد بينها وبني احتاد جمامع اللغة العربية، 

َم، إعادة النظر يف قانونه ونظامه الداخلي، وتطويرمها الذي يوجب توليه هذه املها
على الوجه الذي ميكنه من توجيه العمل ووضع خططه ومتابعة تنفيذها يف خمتلف 

امع والتنسيق بينها   .ا

                                                            
لد اخلامس، الصفحة ١٩٨٦ينظر يف املوسوعة اإلسالمية طبعة ) ٢(  وما ١٠٩٦، ا

مع اهلندي: بعدها   .Encyclopedie de Ľ Islam TomeV, Paris, G ¯  P.ا
Maisonneuve et la Rose S.A.                                                                 .  



  
امع  ٤٩٥  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

مع  امع اللغوية العربية على نسق واحد مستقى من منوذج ا نشأت أغلب ا
مع وأحاطت به، ٍّالفرنسي، وروعيت يف كل منها شروط البيئة  اليت أنشئ فيها ا

تمع وثقافته لذلك كانت . وأمهها البيئة العربية والطابع العريب الذي طبع ا
تعمل جميعها على المحافظة . أغراض مجامع اللغة العربية وأهدافها متشابهة

ًعلى سالمة اللغة العربية وتنقيتها، وجعلها وافية بمطالب اآلداب والعلوم 
ًالئمة لحاجات العصر، وعلى وضع المصطلحات العلمية والفنون وم

والمعاجم اللغوية والمختصة، وعلى تيسير تعلم اللغة العربية وتعليمها ، 
نحوها وصرفها وإمالئها، وعلى تحقيق التراث العربي اإلسالمي العلمي 

ً وهي إن اختلفت يف األغراض فإمنا ختتلف غالبا يف صياغتها .واللغوي واألدبي
وللمجامع العربية استقالهلا اإلداري واملايل . ا يصيب بعضها من تفصيلوفيم

وبعضها بوزارة وقليل منها ...) وزير التعليم العايل أو الرتبية (ويرتبط أكثرها بوزير 
أما وسائل عمل المجامع العربية وأساليبه لتحقيق . بامللك أو برئاسة اجلمهورية

لكل منها مجلس ومكتب ولجان : ًيضاأغراضها والقيام بمهامها فمتشابهة أ
ورئيس ونائب ينوب عنه إذا غاب ويساعده فيما يشاء من مهامه، وأمين عام 
ّيقوم في بعضها مقام الرئيس ويكون عندئذ أمينا عاما مدى الحياة، وتحل  ً ً ٍ

  .اللجنة اإلدارية في بعضها محل المكتب في التسمية واالختصاص
األثر يف الدفع االجتماعي إلحداث وقد يكون لوضع املصطلحات أكرب 

امع، ويالحظ ذلك من قيام كثري منها بدور جلنة للمصطلحات قبل إحداثها،  ا
بل . وهذا هو ما نقرؤه يف تاريخ جمامع دمشق والقاهرة وبغداد وعمان على األقل

إن وضع املصطلحات وتنقية اللغة غرض مشرتك من أغراض جمامع البلدان 
فلقد أدركت هذه األمم أن تطورها .  بلدان العامل الثالثاآلخذه يف التطور،

ا لتكون قادرة على الوفاء مبطالب العلوم والفنون  يتوقف على تطوير طاقات لغا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا القومي وهويتها  ًومالئمة حلاجات العصر من جهة، وعلى احلفاظ على كيا
يع أشكال ٍالثقافية من جهة أخرى، يف عصر تصاعد فيه املد القومي واستشرت مج

  .القهر والتسلط اليت واكبت عصر النهضة العربية
اورة األخرى كمجمعي  امع ا ًونرى ذلك واضحا أيضا يف أغراض ا ً

نرى أن تنقية اللغة الرتكية مما دخلها من . جارتينا اإلسالميتني تركيا وإيران
ة، كانت اللغتني العربية والفارسية، ووضع معجم لغوي تركي وقواعد للغة الرتكي

مع الرتكي اللغوي الذي كان أتاتورك يتابع أعماله بعناية . من أهم أغراض ا
مع اللغوي اإليراين، أن موضوع تنقية اللغة الفارسية مما دخلها من  ونرى يف ا
مع يف نقاشه اجلامعات  ُاللغة العربية، كان املوضوع الذي شاركت ا َ

م تشددهم إىل إفقاد والصحافة، وطال اجلدل فيه بني متشددين  قد يذهب 
تمع، اليت تأصلت فيه بطابع عريب  اللغة بعض طاقتها على مالءمة حاجات ا
ًإسالمي، ومعتدلني يرون يف التعنت إضرارا باللغة الفارسية وتشددا غري  ً ّ

  .)١(مربر
ًإن التشدد يف صون اللغة واحلفاظ عليها أصبح اليوم مسة من مسات 

ًألمم تصميما على صد أخطار الغزو الثقايف صونا هلا، العصر، يزداد عزم ا ًّ
ا ًويزداد طموحها إىل التميز تشبثا  ّوأصبح احلفاظ على التنوع الثقايف يف . ّ

ًعصرنا هذا الذي مسي عصر العوملة، ظاهرة تسطع فيه تعبريا عن تآزر األمم يف  ً
إلنكليزية اليت هي الدفاع عن تنوع اللغات ومحايتها من عدوان اللغة األمريكية ا

ولقد أثري يف منظمة األمم املتحدة للثقافة والرتبية . ًأيضا أحد رموز العوملة
ْموضوع اندثار لغات عديدة سنويا بفعل الوقع القوي ) اليونسكو(والعلوم  َ ً

                                                            
لد اخلامس، الصفحة ) ١(  وما ١٠٩٥ينظر يف املوسوعة اإلسالمية، مرجع سابق، ا

مع الرتكي، والصفحة  مع اإليراين١٠٩١بعدها عن ا   .وما بعدها عن ا



  
امع  ٤٩٧  عبد اهللا واثق شهيد. د –ا

للثقافة األمريكية احملمولة على اقتصادٍ  مهيمن، واملنقولة بلغتها يف التلفزة 
املواقع املتكاثرة على اإلنرتنت والصحافة املرئية واملقروءة والسينما واإلذاعات و

واملكتوبة، وحماولة فرضها يف التعليم واالقتصاد ويف مجيع املناشط الدولية 
ٌإنه وقع قوي ينهك اللغات . واألنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ْ

 ولقد وقفت أمم ً.األخرى، والسيما غري العريقة اليت يندثر العديد منها سنويا
األرض قاطبة، باستثناء الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل، يف املنظمة 

ُتدافع عن ضرورة تنوع اللغات والثقافات ليثري تنوعها ) اليونسكو(الدولية 
ا من خصائص أمم األرض والشعوب،  َاحلضارة اإلنسانية مبا حتمله ثقافا

ا يف السنوات الثالث ٍواختذت املنظمة قرارات متتالية يف ا ا ومؤمترا جتماعا
السابقة، كان من أمهها قرار إحداث برنامج حفظ اإلرث الثقايف، وكان آخرها 
القرار احلاسم حبماية التنوع الثقايف، الذي اختذته يف مؤمترها السنوي العام يف 

ّ ضد تعنت الواليات - استثين منه إسرائيل -ٍ، بإمجاع ٢٠٠٥خريف عام 
  . األمريكيةاملتحدة

امع اللغوية معنية بالدفاع عن اللغة كغريها من اهليئات حكومية كانت أو  وا
ا أنشئت خصيصا هلذه الغاية ًغري حكومية، ورمبا تكون معنية أكثر من غريها أل ُ .

وعليها أن متتلك كل الوسائل وتستخدم مجيع األساليب اليت حتتاج إليها للنجاح 
ا يلي من الصفحات تناول أعمال جممع دمشق وسنحاول فيم. يف مهمتها

ًبالدراسة، دراسة يكون مرجعنا فيها الوسائل واألساليب اليت اتبعها لتحقيق 
أغراضه يف إطار القوانني واألنظمة اليت رمست له، والبيئة االجتماعية اليت احتضنته 

  . وأحاطت به
  للبحث صلة         



٤٩٩  

ِومضات شعرية َ َ
)١(  

  سليمان العيسى
َ الشعر دواء- ١ ُ ِّ  

ِوال أنشد األشعار إال تداويا(( َ ّ َ ُ ِ ُ((  
  َّقيس بن امللوح  

ِسبعي ًن عاما َ َ...  
ٍتداوينا بقافية ِ ْ َ َ  
ًصخابة تارة ٍ ّ ِهفهافة حينا.. َ ٍ ْ َ  

ُوما تزال الرزايا السود متطرنا
ِ ُ ُ ُّ َّ ُ َ  

ُُّوما يزال السراب املر ُ َّ ُ َ  
ِيسقينا
ْ َ..  

  ٌ وردة بيضاء- ٢
ُيعصف احلرف َ َُ ِ..  
ًأدوي غضبا َ َُِّ  
َُوأنا اهلدأة َْ  
ْيف ضوضاء عمري   ُ

ِ َ  
ْوالسكون         ُّ..  

ِّوردة بيضاء يف كفي َ ُ ٌ َْ..  
ُّوفيها أجتلي الدنيا ََِ  

ِويف كوخي ْيعيش احلالمون.. ُ ِ ُ َ  
  ُ نصيحة عصفور- ٣

  ..لصديقه الشاعر  
                                                            

َمهسات ريشة متعبة((من جمموعة ) 1(   . املخطوطة))ََ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َاكـتب بسقسقت َْ ِ ْ ُ ْي قصيدة ُْ َ  
ْ رائعة جديدةُستكون   َ ِ َ ً  

َّلغة من النـَّغم املصفى َ ُ
ِ َ ََ ٌ ُ  
ْيف روائعكم فريدة   َ َِ ْ ِ َ  

ِدع عنك أعباء البـيان ََ َ َ َ ْ َ  
َِوصولة اللغة العنيدة   ُّ ََْ َ  

ّخذ ما أغين  َ ُ ْ   َمثل.. ُ
ْهيـنمة النُّسيمات الشريدة   َ ِ ْ َْ

ِ َ َ  
ُأنا شاعر الدنيا

ِ َ..  
  ..ٍَُبال لغة  
ُخذوا من ْي القصيدة ُ َ ِ َ  

  َكاءُ ب- ٤
ِولقد بكيت على الشباب(( ََّ ُ ْ َ َ..  

ِولميت َّ َِ  
ٌَّمسودة َ ْ ُولماء وجهي رونق.. ُ َ َْ ْ َ َ

ِ ِ((  
  ي املتنب      

ََّمل أبك ومضا مر يب ً ْ َْ ِ َ..  
ِيا شاعري     ِ!  

ٍيف كل خاجلة  َ َّ ُجديد خيفق.. ُ َْ ٌ َ  
  ُ ذروة التعب- ٥

ِسنظل لغزا يف الوجود ًْ َ ُّ َ َ  
ُبلوغ شاطئه حمال   َُ ِِ ُ  
ُّونظل ن َ   ..َُسألَ

َدون جدوى ْ َ َ..  



  
٥٠١  سليمان العيسى.  أ–ومضات شعرية 

ُذروة التـعب السؤال   ِ َ َّ ُ ُ  
   هاتف من باريس- ٦

  إىل الصديق خالد الرويشان  
َعلى غيمة بيضاء

ٍ..  
ُمد جناحه َ ََّ  

ُوطارت به عبـر التخوم ختوم ُُ ِ ُّ َ َْ
ِ  
ُويـهتف يل ِ ْ ََ..  

َُأىن أناخ ركابه ِ َ َ ََّ  
ُوتوجزنا  ِ ُ أىن نكون –ُ َّ ُ مهوم–َ ُ  
ُُوأخربه ِ ْ ُ  
َأين هد ِّ ٍأت بعشبةَ ْ ُِ ُ ْ  

  ..ِمن الشام
ُظل شاعر ومحيم ٌِ ٌّ ِ  

ُوأكتب ُ..  
ِحىت يـلهث احلرف يف يدي َ َ َُ َ َ ْ َّ  

  ..ٌن حني
ِلصيد املستحيل

ُ
ِ َِْ  
  ُقدمي

  ََ غزل- ٧
ُ أمل تـقل غزال، أستاذ؟-  ًَ ََ ْ ُ َ َْ  

ُيفتح يل َ  
ْأحلى حكايات شعري ِ ِ َ  

ُوهو يسأل◌◌ن ُ ُ َ ْ   ي َ
ُوأستفيق على نـهر قذفت به ْْ َ ٍ َ ُ َ  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِيوما شر   ..اعيً
ُوما باليت ُِيـغرقن.. َْ ْ   ي ُ

ٌَِقصيدة اللتهام األفق ظامئة ِِ ْ ِ ْ ِ ٌ َ  
ِمازلت أكتبها عمري ْ ُُ ُ َ ُ..  

  ..ي ُُوتكتبن
َّ حشية- ٨ ِ َ  

َكان يلقي رأسه عليها   ُ..  
َي تسلقت النجوم َِهبين ُ َّْ َ  

ْوأسلمت َ َ  
َإيل مصابيح السماء عنان◌ها َ ِ ِ ُ َّ  

ًسأرجع مشتاقا ُ ُ ِ َ  
ٍلدفء حشية ِّ َ

ِ ْ ِ  
  ..ُِ بقريبِوأنت

ا   َأستظل حنا َ ُّ ِ َ  
َ من القمم اإلنسانية- ٩ ِ  

َقادم أنت ٌ..  
ِمن مساواتك اخلضر، ْ ُ َ ِ  
ِنقيا، من النجوم البعاد ِ ِ  

ًسر إن اسطعت يف اهلواء رويدا(( َُ
ِ َ َْ ْ ِ ْ ِ  
ِال اختياال على رفات العباد َِ ِ َُ ً)١(

((
  

                                                            
  . ت أليب العالءالبي) 1(



٥٠٣    

  مفهوم الحجاج في القرآن الكريم
  دراسة مصطلحية

  يارةملمهابة محفوظ . د

  :داللة الحجاج في اللغة واالصطالح

  :داللة المعجمية اللغوية للفظ الحجاجال -ًأوال
؛  معان كربىيف أربعة) حجج ( وجدناه حيصر مادةابن فارسإذا رجعنا إىل 

  :احلاء واجليم أصول أربعة((: قال
ذا االسم القصد إىل مث..  وكل قصد حجُصد،الق:  فاألول- ١ ُ اختص  َّ ُ

  .نسكل لالبيت احلرام
ُاملحجة، وهي جادة الطريق: ومن الباب: قال ّ ُ َّ َ َ

ٌوممكن أن ..  ِ ُكون احلجة تُْ َّ ُ
ا يقصد احلق املطلوب ا تقصد، أو  ُّمشتقة من هذا؛ أل ُ َُ َُ حاججت :  يقال.ُ

ُا فحججته أي غلبته باحلجة، ًفالن ُ ْ َ ُوذلك الظفر يكون عند اخلصومة، واجلمع َ ََّ
ُحجج، واملصدر احلجاج َ ٌ َِ ُ ُ.  

َ الشجةُومن الباب حججت َّ ا بامليل، ألنك قصدت )1(َّ ِ، وذلك إذا سبـر ِ َ ْ ََ
ِمعرفة قدرها ْ َ.  

َّاحلجة وهي السنة، وقد ميكن أن جيمع هذا إىل :  واألصل اآلخر- ٢ ُ َّ ِ

ُون إال مرة واحدة، فكأن العام مسي مبا األصل األول؛ ألن احلج يف السنة ال يك
ًفيه من احلج حجة ّ ِ.  

                                                            
ٌ الشجة كسر يف الرأس، يقال)١( ُ َّ َُّشججت رأسه أشجه شجا: َّ / ٣انظر املقاييس . ُ

  .َّشج/ ، والقاموس احمليط١٧٨
ِج اجلرحَوح   ُ ُسبـره وقياسه باملحجاج أي باملسبار ليعرف غوره: ُّ َْ ُُ

ِ ِِ ْ ُْ   .ججح/ انظر اللسان. َُ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .ُجاج، وهو العظم املستدير حول العنيَاحل:  واألصل الثالث-٣
َاحلجحجة:  واألصل الرابع- ٤ َ ْ ))..حجحجواالنُّكوص، يقال محلوا علينا مث : َ

)١(.  
  :لعله من املمكن أن يستخلص املتأمل يف نص ابن فارس الدالالت اآلتيةو

 اليت عليها املدار هي القصد الذي هو من معاين مادة الداللة األولى
  أصولا منً بعضمث إن.  البحث مبوضوعًاأكثر األصول ارتباطهو و ،))احلج((

 وإن إىل هذا األصل، ترجع -  غريه ابن فارس وأشار إليها اليت -  املتبقية املادة
َّاحلجة وهي السنة، ((: ينقال ابن فارس يف األصل الثا. ت مستويات ذلكتفاوت ُ َّ ِ

وقد ميكن أن جيمع هذا إىل األصل األول؛ ألن احلج يف السنة ال يكون إال مرة 
ًواحدة، فكأن العام مسي مبا فيه من احلج حجة ّ ِ  املعىن املعرب  أن هذامن اجلليو. ))ُ

زاوية جعل  فيه، ومن قعما يعلى   الشيء زاوية إطالق اسم من عنه، هو
  . لألزمانا، له سلطة التأريخًاقعة معياراألحداث الو

َُّ واألم، د االعتما الذي هومعىن القصد هناا عن ًليس هذا التأويل بعيدو
بالفعل   الداللة املقيدة إىلا،ً نظري النية واإلرادةيف يتجاوز الداللة احملصورةفهو 
 مل )) األصفهاينالراغب(( من هنا جند أنو.  العملي إىل املقصودا،ً وسرياًقدوم

أصل احلج القصد ((:  بالزيارة فقالاًقيدم  جعله، بل))القصد(( ذكر يتوقف عند
ِِّْحيجون بـيت الزبر((  :للزيارة، قال الشاعر َ َْ َ ُّ ََقان املعصفراَُ ْ َُ

ِ َ((
)٢(.  

))أي يقصدونه ويزورونه((: قال يف اللسان
)٣(.  

للنسك األصل يف احلج، مث تعورف استعماله يف القصد إىل مكة هو هذا 
احلج  قصد التوجه إىل البيت باألعمال املشروعة  و.واحلج إىل البيت خاصة

                                                            
  .٣١ -٢٩/ ٢املقاييس ) 1(
  :حج، والشاعر هو املخبل السعدي ومتام البيت كما يف اللسان/  املفردات)2(

  . حيجون بيت الزبرقان املزعفرا      كثرية ً حلوالٍوأشهد من عوف
  . حجج/اللسان) 3(



  
٥٠٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُاحلج بالكسر االسم، وا وسنةًفرض ُّ ِ)١(.  
َّاملحج(( مشتقة من ً احتماال))احلجة((عترب وميكن أن ت َ َ

 وهي جادة الطريق، ،))
ا يقصد احلق املطلوب((: قال ا تـقصد أو  ُّأل ُ َُ َُ ْ ُ((

تفصيل يأيت إن يف احلجة ، و)٢(
  . املشتقات بابشاء اهللا تعاىل يف

 ))ِاحلجاج(( حيث يأيت المخاصمة والمغالبة قصد الظفر؛ :الداللة الثانية
 من املغالبة وقصد  هذا املصطلح ما يفعتبار مبعىن اخلصومة؛ وذلك با))ّحاجَّالت((و

َّحاججت فالنا فحججته أي غلبته باحلجة، وذلك الظ((: الظفر، يقال ُ ُ ْ َ َُفر يكون َ
))عند اخلصومة

)٣(.  
))التخاصم: ُّحاجَّوالت((: قال يف اللسان

ومن أجل هذا املعىن قيل يف . )٤(
َّمعىن احلجة ُع به اخلصمفودما ((: ُ ْ َ  بغض النظر عن حتقق معىن الربهان فيها أو ))َ

َّوقد أخرج البخاري عن أم سلمة رضي الله. عدمه، على أن األصل هو التحقق ِ َ َ َ َ َ ُِّ 
ِّعنـها عن النَّيب  ِ ِ َ ََ ْقال َ ْإمنا أنا بشر وإنكم ختتصمون إيل ولعل بـعضكم أن ((: َ ََ َْ ُْ َُ ْ َ ََّ ََََّ ُ ََ ِ ِ َِ ِ َْ َ َّ ٌَ َ َّ

ْيكون أحلن حبجته من بـعض وأقضي له على حنو ما أمسع فمن قضيت له من  ْ َ َ ْ َ َِ ِ ُِِ َُ َُ َْْ َ َ َْ َُ َ ََ َ َِ َْ َ َ
ِ ْ ٍ َّ ُ ِ َ ْ َ ُ

َحق أخيه شيئا فال َ ًْ َ ِ ِ َ ِّ َأخذ فإمنا أقطع له قطعة من النَّارَ يَ ِ ً َ ْ
ِ َُ ُ َ َْ َََِّ ْ ُ ْ((

)٥(.  
ا ًوأصل اخلصومة املنازعة، وهي ال تستلزم عداوة وال مقاتلة، بل مدارها أساس

                                                            
  .حجج/ حج، واللسان/ انظر املفردات) 1(
ا حت((: أصل هذا الكالم عند األزهري يف قوله )2( ُّج أي تقصد ألن َُإمنا مسيت حجة أل

  .حجج/ اللسان. ))القصد هلا وإليها وكذلك حمجة الطريق هي املقصد واملسلك
احلجة ((:  يف قوله كأنه منقول عن األزهري))وذلك الظفر يكون عند اخلصومة((قوله ) 3(

  .حجج/  اللسان))الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة
  .حجج/ اللسان )4(
َ إذا غصب جارية فـزعم أنـها :َأخرجه البخاري واللفظ له يف كتاب احليل، باب) 5( َََّ َ َ ََ ًَ َِ َ َ َ ِ

ْماتت َ   .٦٤٥٢: حديث رقم .َ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِّعلى التحاق واالختالف يف دعوى متلك احلق، مع االجتهاد يف حتقيق الغلبة يف  َ َّ
َّأحج أي صلب، واحتج ٌرأس ((: ورمبا يكون من هذا الباب قوهلم. طلب ذلك ٌُّ َْ

َالشيء صلب َُُ((
)١(.  

ًي تصلبا يف الرأي ومتسكاضتق ت ودواعي الصراع املنازعةظروف أن ريبوال  ً 
 القطعية أو الظنية اليت يراها حامسة يف ُلك من الدالئلمي مبا اًبه، واحتجاج

  .اخلصومة
َاحلج(( :ويدل عليها قولهاإلحاطة والصالبة  :الداللة الثالثة هو العظم  ُجاَ
 ؛ إىل األصل األولنضيف هذا املدلول أن ونستطيع، ))املستدير حول العني

 يف ان ومقصودان مطلوبمها أمران اإلحاطة و الصالبة؛ وينا ملا فيه من معوذلك
  الدالة باحلججمنازعه إحاطة الصراع يريداملنازعة؛ ألن كل واحد من طريف 

وقد يكون من هذا الباب إىل املضايق، الدافعة  الرباهني الفاصلة ، والدامغة
ُحجاج الشمس((: قوهلم َ ا، وقوهلم))َ َحجاجا اجلب((:  أي حاجبها وهو قر  أي ))لَ
  .)٢(جانباه

 النكوص والكف والتوقف  وهي التي تشير إليها معاني:الداللة الرابعة
 هو ما قصده الفريوزابادي فيما ذكره و))احلجحجة(( واالرتداع ويدل عليها لفظ
ُّمن معاين احلج بأنه الكف  َّحجحج عن الشيء كف((:  قال ابن منظوركما، و)٣(َ

))واحلجحجة التوقف عن الشيء واالرتداع((: ، قال))عنه
)٤(.  

))حجحج الرجل إذا أراد أن يقول ما يف نفسه مث أمسك((: ًوقال أيضا
)٥(.  

                                                            
  .حجج/ اللسان) 1(
  .حجج/اللسان  )2(
  .حجج/ القاموس احمليط )3(
  .حجج/ اللسان )4(
  .حجج/اللسان )5(



  
٥٠٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

اع يف ًوهذا كله قد ميكن مجعه إىل األصل األول أيضا؛ لكون وقوع االرتد
ُا فحججته ًحاججت فالن((: ا عند اآلخر، ولذلك يقالًن مقصود أحد املتنازعي ْ َ َ

))ُأي غلبته باحلجة
))ٌوجُجَْوفالن خصمه حم(( .)١(

)٢(.  
  :ةـخالصال

 انطلقنا من أصل هذه املادة، الذي استفاضت يف شرحه وتوضيحه إذا
 تؤول إىل األصل ،أمهات املعاجم اللغوية والقرآنية، وما تفرع عنه من دالالت

ًاملعترب معىن واشتقاق َ اعتمد من وَسِورُمبا م للمادة ا، واستنار استنطاقناً ِ   نظراتُ
النتيجة ب  التصريح فإنه ميكن ، األولهاصلأ تلك املعاين إىل ِّضم يف يةتأويل
ُّاألول املحاج : فروعع بني ثالثة َّ موز))حجج((  يف مادة وهي أن األصل:التالية َ ُ ِاحلج ُّ، والثاين املحاج لبة يف احلجاج الغوهو صاحب :ُيجَ َ ُ

 ، ُوباملغلوهو  احملجوج
ُوالثالث احلجج اليت  َ   .تدور على ألسنة كل من املتناظرينُ

ٌ حاجه فحجه فهو حجيج واآلخر حمجوج:قولنومن ها هنا  ُ ٌ ََْ ِ َ ُ َُّ  كل  ولكن؛َّ
  .القصدأال وهو  -  من جهة ما -  هلا مآل جامع تثوب إليه  املدارات

  :الداللة االصطالحية العامة للفظ الحجاج - اًثاني
ال تكاد ختلو كتب الرتاث العريب اإلسالمي من تداول مصطلح احلجاج أو 

ا يف املسائل ذات ً ويف عدة علوم، وخصوص،يف عدة جماالت االحتجاج أو احملاجة
ظر والتأويل؛ ا ما يعرتيها اخلالف يف وجهات النًالطابع الفكري والفلسفي اليت كثري

ً يف علوم كثر حنوا ولغة، وقراءة وحديثا، وفقها وأصوال، ًوهكذا جنده مستعمال ًُ ً ً ً ً
ِومنطقا وع   …لم كالمً

 مستعمل عندما ختتلف ،))اجلدل(( مثله كمثل مصطلح ،إن هذا املصطلح
وجهات النظر بني أويل العلم يف الدالالت واملقاصد احملددة لتلك املباحث؛ فهو 

                                                            
  .حجج/ ، واللسان٣٠/ ٢: املقاييس) 1(
  .٧٦: األساس يف البالغة، ص) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

وقد رأينا يف نص سابق البن . ندهم يف االنتصار آلرائهم ومذاهبهممستعمل ع
 مبا يدل ))االحتجاج(( و))املناظرة(( و))اجلدل((خلدون أنه استعمل مصطلحات 
ا إن مل نقل على ترادفها  املعاجم االصطالحية ال تشفي وإذ كانت. على تقار

جاج فقد ِ ملصطلح احلالغليل يف هذا الباب، وال تسعف الباحثني بتعريفات وافية
م للجدل يف تقريب معىن احل جاج يف االصطالح ِجيوز لنا أن نستعري تعريفا

العام، وإن كنا ندرك أن أي مصطلح قرآين مهما شابه غريه أوقاربه يف داللته 
ا ا لفظيًا بذاته له خصائصه املميزة له عن غريه باعتباره كائنًووظائفه يظل قائم

ته الفردية وكينونته االصطالحية اليت جتعله كالتوائم اليت بقدر له قيومي اًومفهومي
ادلة فهي خمالفة تبغي إلزام ((:  قال ابن سينا؛ما تشتبه بقدر ما ختتلف أما ا

))راخلصم بطريق مقبول حممود بني اجلمهو
)١(.  

))اجلدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها(( :وقال اجلرجاين
)٢(.  

اجلدل هو عبارة عن دفع املرء خصمه ((:أبو البقاء يف كتاب الكلياتوقال 
)) وهو ال يكون إال مبنازعة غريه،عن فساد قوله حلجة أو شبهة

)٣(.  
 هو األدلة من جهة - أي اجلدل-وموضوعه (( :وقال جنم الدين الطويف

ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إىل إظهار الدعوى 
))هّ وغايته رد اخلصم عن رأيه ببيان بطالن،طاع اخلصموانق

)٤(.  
إذا ((: وقال صاحب املصباح املنري، بعد أن ذكر املعىن اللغوي للجدل

خاصم مبا يشغل عن ظهور احلق، ووضوح الصواب، هذا أصله، مث استعمل 

                                                            
  .١/٢٣ :كتاب اجلدل: الشفاء) ١(
  .٦٦ :  ص،التعريفات) ٢(
  .٦٦ الكليات، ص) ٣(
  ٤: ص،ََعلم اجلذل يف علم اجلدل )٤(



  
٥٠٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

))مة الشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحهاكعلى لسان ح
)١(.  

ىن اللغوي للجدل هي اللدد يف اخلصومة والقدرة ويتضح أن خالصة املع
  .عليها وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم

وأما يف االصطالح فهو املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة إللزام اخلصم 
كما نص على ذلك ابن سينا يف كتاب اجلدل، وال شك أن املفهوم القرآين 

ما هو عليه عند الفالسفة والفقهاء ًِّحجاج واجلدل خيتلف اختالفا بيـنا عِلل
ولعل . وسنفصل القول يف ذلك يف الفصول القادمة إن شاء اهللا تعاىل،واملتكلمني

هذا الوعي املصطلحي الدقيق بني طبيعة األسلوب القرآين واملصطلحات احملدثة، 
ل القرآن والسنة إال على ز ينمل ((:هو ما أشار إليه اإلمام السيوطي يف قوله

العرب ومذاهبهم يف احملاورة والتخاطب واالحتجاج واالستدالل، ال مصطلح 
َْوما أرسلنا  :ال تعاىلـالح، وقد قـى مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطـعل َ َْ َ َ

َُْمن رسول إال بلسان قـومه ليبـني هلم َ ِّ َُ
ِ ِِ ِ ِْ َ ِ َ ِ َّ ِ ٍ ُ َ)عن لسان الشرع إىل لسان َلَدَفمن ع )٢ 

َّ نصوص الشرع عليه، جهل وضل ومل يصب القصدَّغريه، وخرج الوارد من
)3(.  

 املصطلح األم الذي عليه مدار السرب والتوصيف والتكشيف هو وإذ كان
جاج وحياته وسياقاته يف القرآن ِجاج ال اجلدل، فسنتساءل اآلن عن مفهوم احلِاحل

الكرمي؛ وبذلك تتضح الفروق املصطلحية، ويقف الباحث على الدالالت األصلية 
َّاليت حرفت الكلم عن مفهوم، ويرى الفرق الكبري بني املعاين الفلسفية والكالمية لل َ

حجاج لغة ِمواضعه، وبني داللة الوحي اليت هي املرجعية النصية التأسيسية لل
  .اًواصطالح

                                                            
  .١٢٨  ص،املصباح املنري )١(
  .٤:  إبراهيم)٢(
  .١٦: صون املنطق والكالم، ص) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  :داللة الحجاج في القرآن الكريم - ًاثالث
  :تصنيفيالحصائي واإل مستوىال- ١

ا يف القرآن ) ج-ج-ح(كرنا يف مادة إذا أنعمنا نظرنا وأمعنَّا ف ومشتقا
  .اًالكرمي فسنجدها مذكورة يف ثالثة وثالثني موضع

غري أن عنوان املفهوم املدروس الذي خيصص جماله الداليل يف دائرة خاصة 
يدفعنا إىل فرز مجلة من املشتقات اليت تدخل يف تلك الدائرة دون غريها من 

 ))احلج(( يف جمال آخر، ونعين بالذات مشتق املشتقات الدالة على مفاهيم أخرى
      :ً سواء ما ورد منه مصدرا كما يف قوله تعاىل،الدال على الشعرية املعروفة

ِّيسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للنَّاس واحلج َ َ َْ َ ِ
ِ ِ ِ ُِ َ َْ ُ َِّ ِ َ َ َ َُ ْ)كما يف قوله ً، أو فعال)١ 

ِإن الصفا والمروة من  :تعاىل ََ َ َْ ْ َ َّ َّ َشعِ َئر الله فمن حج البـيت أو اعتمر فال جناح اَ َُ َ َْ َ ََ َ ََْ َِ َ ْ َْ َّ ِ ِّ ِ
ما َعليه أن يطوف  ِ ِِ َ ََّّ َ َ ََْ)أو اسم فاعل كما يف قوله تعاىل)٢ ،:  َأجعلتم سقاية ََ َِ ْ َُْ َ

ِاحلاج وعمارة المسجد احلرام كمن آمن بالله واليـوم اآلخر ِ ِ ِِ
ْ َْ َْ َ َ َ َّ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ِْ ِ

ْ ََ ِّ)٣(.  
ِّقال إين : أي السنوات، كما يف قوله تعاىل))ِاحلجج((ين كذلك مشتق ونع ِ َ َ

ٍأريد أن أنكحك إحدى ابـنيت هاتـني على أن تأجرين مثاين حجج َ َِ ِ
َ ِ ََِ َ ُ َْ ََ ُ َ ََُ ِْ َ ََّ َْ َْ ُِ َ ْ ِ)٤(.  

فهذه املشتقات مل تدخل يف اإلحصاء باعتبار تباينها املفهومي الكبري مع 
  .حجاجمشتقات اجلذر املفهومي لل

وبناء عليه ميكن استجماع صورة عن مواضع املفهوم املقصود يف اجلدول 
التايل الذي ذيلناه مبجموعة من النتائج والتعليقات من خالل عدد من املطالب 

  .حىت يتبني حجم الورود وطبيعته ودالالته
                                                            

  .١٨٩: البقرة) ١(
  .١٥٨: البقرة) ٢(
  .١٩: التوبة) ٣(
  .٢٧: القصص) ٤(
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  ةــــاآلي  رقمها  السورة  رقمها مكية  مدنية

  ٢٥٨  البقرة  ٢   م
َِأمل تـر إىل ََ َْ َّ الذي حآج َ َ ِ َّ

ِِِّإبـراهيم يف ربه ِ َ َ
ِ ِْ  

  ٦١ آل عمران  ٣   م
 ِفمن حآجك فيه من ِ ِ َ َّ َ ْ َ َ

ِبـعد ما جاءك من العلم ِْ ِْ َ َ َ َ َِ ْ 

  ٢٠ آل عمران  ٣   م
 ْفإن حآجوك فـقل ُ َ ََ ُّ َ ْ

ِأسلمت وجهي لله ِّ
َ ِ ْ َْ ُ ْ َ َ 

  ٦٦ آل عمران  ٣   م
ُهاأنتم هؤالء َ َْ ُ ْ حاججتم َ ُ ْ َ َ

ٌفيما لكم به علم ِ ِِ ُ َ َ
ِ 

ُوحآجه قـومه  ٨٠  األنعام  ٦  ك  ُُ َْ َ َّ َ 

 من الفعل
  الماضي 

َّحاج( َ(  

َليحآجوكم به عند   ٧٦  البقرة  ٢   م ِ ِِ ُ ُّ َ ْربكمُِ ُ َِّ  
ِّقل أحتآجونـنا يف الله ١٣٩  البقرة  ٢   م ِ ََ ُّ ََُ ْ ُ 

  ٦٥ آل عمران  ٣    م
َيا أهل الكتاب مل

ِ ِ َِ ْ َ َْ َ 
َحتآجون يف إبـراهيم َ
ِ ِْ ِ َ ُّ َُ 

  ٦٦ آل عمران  ٣    م
 َفلم حتآجون فيما ليس َْ َ

ِ َِ ُّ َُ َ َ
ٌلكم به علم ْ ُِ ِِ َ  

ْأو حيآجوكم عند ربكم  ٧٣ آل عمران  ٣   م ُْ َِّ َ ِ ُ ُّ َُ َْ 
ِّقال أحتاجوين يف الله  ٨٠  األنعام  ٦ ك  ِ ِّ ُّ ََُ َ َ 

َوالذين حياجون  ١٦  الشورى  ٤٢ ك  ُّ َُ َ
ِ َِّ يف اللهََّ ِ 

من الفعل 
رع ضاالم
ُّيحاج( ُ(  

ِوإذ يـتحاجون يف النَّار  ٤٧  غافر  ٤٠ ك  ِ َ ُّ َ ََ ْ َِ
  

من الفعل 
المضارع 

  )ُّيتحاج(

 ١٥٠  البقرة  ٢   م
 ِلئال يكون للنَّاس ِ َِ ُ َ َّ َ

ٌعليكم حجة َّ ُ ْ ُ ََْ  

  االسم 
  )حجة(
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  ١٦٥  النساء  ٤   م
 ََلئال يكون للنَّاس على ِ ِ َِ ُ َ َّ َ

ِالله حجة بـعد الرسل ُ َ ُُّ َ ْ ٌ َّ ِّ  

  ٨٣  األنعام  ٦ ك 
 َوتلك حجتـنا آتـيـناها َ ََْ َُّ ُ َ ِْ َ

ِإبـراهيم على قـومه ِ ْ َ ََ َ َ
ِ ِْ  

ُقل فلله احلجة البالغة ١٤٩  األنعام  ٦ ك  َُِ َِْ َّ ُْ ِّ َ ُْ  

ُ حجة بـيـنـنا وبـيـنكمال  ١٥  الشورى  ٤٢ ك  ُ َ ََْ َْ َ َُ َ َّ 

  ١٦  الشورى  ٤٢ ك 
 َحجتـهم داحضة عند ِ ٌِ َ َ ْ ُ َُّ ُ

م ْر َِِّ  

  ٢٥  اجلاثية  ٤٥ ك
 ْما كان حجتـهم ُ ََّ ُ َ َ َ أن َّإالَّ
ُقالوا َ  

  : حجم الورود مستوىفي - ٢
ا مفهومنا املدروس مبختلف صوره)أ   تبني أن جمموع املواضع اليت ورد 

وهنا نرى أن نقف عند إحصاء سابق لإلمام ناصح . اًومشتقاته بلغ عشرين موضع
استخراج اجلدال من ((: حلنبلي يف كتابهالدين عبد الرمحن بن جنم املعروف بابن ا

اعلم أن اهللا سبحانه ذكر لفظة اجلدل وما تصرف ((:  حيث يقول))القرآن الكرمي
ًمنها يف كتابه العزيز يف تسعة وعشرين موضعا ولفظة احلجة وما تصرف منها يف 

))اًسبعة وعشرين موضع
)١(.  

؛ "احلجة"ق بلفظة والذي يعنينا يف هذا املقام بالذات، هو العدد املتعل
فهو عدد غريب، إذا ما نظر إليه يف ضوء اجلدول املعروض، إذ إن اثين عشر 

الذي هو " احلج"، هي يف معىن ) ج. ج.ح(ا من جمموع مواضع مادة ًموضع
الشعرية املعروفة، وموضع واحد يف معىن السنوات، فإذا نقصنا اثين عشر 

                                                            
  .٥١استخراج اجلدال من القرآن الكرمي، ص ) ١(
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 إىل املعىن الثاين، بقي عشرون ا بالنسبةًبالنسبة إىل املعىن األول، وواحد
ا، كما ًا أن جمموع مواضع املادة كلها، هو ثالثة وثالثون موضعً علم،اًموضع

  .سبقت اإلشارة إليه
ا ))عشرين(( مقحمة على لفظ ))سبعة((ح بأن لفظة ِّوعليه ميكن أن نرج ، وأ

 إحصاء ا، أن يقع هذا من ابن احلنبلي يفًمن أخطاء النساخ؛ إذ من املستبعد جد
وقد كان . هذه املواضع القليلة، وحتدث له هذه الزيادة بنسبة تزيد على الثلث

ًَِّا باملفهوم املقصود، ومميـزًالرجل واعي ا له عن املعاين واملفاهيم األخرى، اليت اشتقت ُ
وما تصرف !!. ))..ولفظة احلجة وما تصرف منها((: من أصل املادة فهو يقول
  .اً يتعدى العشرين قطعمنها يف القرآن الكرمي ال

 ًوإن كان يبدو قليال -  إن حجم الورود بالنسبة إىل هذا املفهوم )ب
فاهيم أخرى يف القرآن الكرمي، مثل مفاهيم العلم واإلميان، والكفر مبباملقارنة 

 فإنه وعلى - والشرك والعبادة والذكر، والطاعة والتقوى، والبعث والصالة، وغريها
 منه قوي يف داللته، غين يف معانيه، واسع ))احلجة((شتق اخلصوص بالنسبة إىل م

ُ قل فلله احلجة :يف مظاهره وآفاقه؛ ولذلك صح إسناده إىل اهللا تعاىل يف قوله َّ ُْ َِِّ ُْ
ُالبالغة َِ َْ .!!  

ا حنو اإلنسان  وال شك أن القرآن الكرمي، جبميع دالئله وآياته اليت توجه 
حجة اهللا ((: من هذه الضميمة العظيمةوغريه، بقصد البيان، هو مندرج ض

وهذا هو الذي دفعنا إىل حماولة الكشف عن بعض مظاهر احلجاج . ))البالغة
ا على االحتجاج باحلجة البالغة القاطعة، وذلك مقابل احملاجة القرآين، لكونه مبني

  .املذمومة، اليت اعتمدها املعاندون للرساالت، واجلاحدون مبا أنزل من اآليات
  : زمن الورود مستوى في- ٢

َّنقصد بزمن الورود ما كان من نصوص املنت مكي النزول، أو ما كان منه 
  :ا، وما لذلك من دالالت ؛ فيالحظ من اجلدولمدني
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ا املفهوم، باعتبار هذا التصنيف، متقاربة، إن مل )أ  أن املواضع اليت ورد 
  منطق هذا التصنيف،ولعل.تكن متساوية؛ فاملكية تسعة، واملدنية أحد عشر

، تشري إىل ّيِدَقَذه النسبة يف التوزيع،يصرح بداللة ناطقة بالوضع الفكري والع
أن مفاهيم احلجاج واجلدل، وما ينجر عنها من صراعات وخالفات، قد رافقت 
ٌِّتنزل القرآن ورسالة اإلسالم، يف أغلب املراحل؛ ألن احلجاج معبـر بصيغه الفعلية، 

ٍيف نفوس هؤالء، ونزعة طاغية عليهم، مستولية على عقوهلم عن سلوك متمكن  ٍ

م، أال وهي اجلدل املذموم والشقاق، ومشاهد ذلك واضحة يف القرآن ! وقلو
فقد استمرت فلول املشركني وامللحدين وطوائف اليهود والنصارى يف عناد 
وشقاق وخصومات ال تكاد تنطفئ نارها، مع دعوة القرآن ورسالته الكونية، 
ًوامتدت آثار ذلك الصراع إىل خمتلف مكونات اإلسالم، عقدية ورسالة وشريعة ً ً.  

ل القول،  وحسم األمر، يف َّا أن يكون القرآن الكرمي، قد فصًوليس غريب
ا ًا يظهر كل مستور، وبيانًا، وذلك حني محي الوحي وتتابع، برهانوقت مبكر جد

ا، جييب على كل التساؤالت، ا وفطريا عقليًيطرد كل ريب واشتباه، ومنطق
ويكشف عن كل املغيبات، سواء كانت  يف أغوار املاضي، أو يف ظلمات 

ذا البيان القرآين املدوي ..! املستقبل، أويف خبايا النفوس ُِّوتـوجت تلك املراحل 
يف أمساع الكون، واملستوعب لكل التطورات واالحتماالت، واملهيمن مبنطقه 

. !!ُةَِغالَ البُةَّجُ احلِهّلَِل فْلُق:  وبرهان، أو شقاق وجدلالرباين، على كل حجة
ا السورة الوحيدة  وقد جاء هذا البيان من خالل سورة األنعام املكية اليت يقال إ

  !اليت نزلت مجلة واحدة
ك أن تعلم جهل ّإذا سر: ويف البخاري عن ابن عباس قال((: قال القرطيب

ْقد خسر الذين قـتـلوا ومئة من سورة األنعام العرب فاقرأ ما فوق الثالثني  ُ ََ ََ
ِ َّ َ

ِ َ ْ
ٍأوالدهم سفها بغري علم ِْ َِْ ِ ً َ َ ْ ُ ََ َْ إىل قوله:َوما كانوا مهتدين

ِ َ ْ ُ َْ ُ َ َ.  
هذه السورة أصل يف حماجة املشركني وغريهم من املبتدعني : قال العلماء
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ا يف معىن ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزاهلا مجلة واحدة؛ أل
واحد من احلجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثرية، وعليها بىن املتكلمون أصول 
الدين؛ ألن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور اليت تذكر 

))واملذكورات
)1(.  

 - وهذا الذي قاله ((: مث إن القرطيب نقل عن ابن العريب يف موضع آخر قال
ا ، كالم صحيح- أي ابن عباس  تصرفت بعقوهلا العاجزة يف -  يعين العرب -  فإ

 والذي تصرفت باجلهل فيه من ،تنويع احلالل واحلرام سفاهة بغري معرفة وال عدل
 فإن االعتداء على اهللا تعاىل أعظم من ،اً وأكرب جرمًاختاذ اآلهلة أعظم جهال

واحد االعتداء على املخلوقات، والدليل يف أن اهللا واحد يف ذاته واحد يف صفاته 
وقد روي أن . يف خملوقاته أبني وأوضح من الدليل على أن هذا حالل وهذا حرام

 إنكم على كمال عقولكم و وفور أحالمكم عبدمت : قال لعمرو بن العاصًرجال
 فهذا الذي أخرب اهللا سبحانه من . تلك عقول كادها باريها: فقال عمرو.احلجر

طله اهللا ببعثه الرسول عليه السالم ٌسخافة العرب وجهلها أمر أذهبه اإلسالم وأب
فكان من الظاهر لنا أن منيته حىت ال يظهر، وننساه حىت ال يذكر؛ إال أن ربنا 

َُتبارك وتعاىل ذكره بنصه وأورده بشرحه كما ذكر الكافرين به َ  وكانت احلكمة يف ،َ
ذلك واهللا أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط ال 

))ن إىل يوم القيامةينقطعا
)2(.  

االت، وتسمية جوالقرآن الكرمي كله مليء باحل ج والرباهني يف خمتلف ا
ا عالمات على احلقائق   !.مقاطعه باآليات لكو

ُّونود أن نشري هنا إىل أن التقابل الضدي بني املنطق احلجاجي يف القرآن، 
                                                            

  .٣٨٣/ ٦ :اجلامع ألحكام القرآن) 1(
  .٩٠/ ٧ :اجلامع ألحكام القرآن) 2(
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 من الزمن، وما اًوحماجة أهل الشقاق والعناد، قد ظلت حلقاته متصلة ردح
انفك اخلطاب القرآين يعرض حجج الفريقني مفصلة، ويسجل لكل فريق حجته 
َّبلسانه،إىل أن عمت حجة اهللا البالغة،فبهرت كل عقل، وأسكتت كل صوت، 

فأكمل اهللا دينه، …وأفحمت كل مكابر، وأجلمت كل املعاندين بلجام اهلزمية
. اًاة، وأدخل عباده يف دينه  أفواجَّوأمت نعمته، ومكن لإلسالم يف النفوس واحلي

ذا تكون حجة اهللا تعاىل البالغة قد قامت على العباد مبا أنزل من الرباهني  و
القاطعة واآليات البينة، مث مبا ترمجه الواقع وصدقه احلال من إقامة النظام 
اإلسالمي يف شىت شعب احلياة واإلنسان، من خالل النماذج البشرية واحلضارية 

  . القرآنزل تنًدة، اليت صارت واقعا معيشا، بعد الفري
 ها أن سورة األنعام من بني السور املكية الواردة يف اجلدول هي أكثر)ب
ا ً، وأن سورة آل عمران من بني السور املدنية الواردة فيه أيض)أربع مرات (ًورودا
 السور ، وهذه)أربع مرات(، مث تليها سورة البقرة )ست مرات (ًأكثرها وروداهي 

الثالثة، وهي من السبع الطوال، قد استوعبت مقاالت مجيع الطوائف املخالفة 
ويف املسألة أمثلة تأيت يف موضعها إن . حينئذ، وهم املشركون والنصارى واليهود

  .شاء اهللا تعاىل

  : شكل الورود مستوى في- ٣
ا املفهوم يف القرآن الكرميصيغ ونقصد به ال مث األحوال . اليت ورد 

  . والقرائن اليت حفت بتلك الصيغ، وما تدل عليه من الدالالت
  :في مستوى الصيغ الصرفية: ًأوال

  :فيالحظ من اجلدول السابق أن هذه الصيغ منحصرة يف ما يلي
َّحاج((: فعل املاضيال )١  يف مخسة مواضع، وجاءت مسندة إىل ضمري ))َ

َّ حاجك - َّحاج.  (املفرد واجلماعة ُحاجه - َ َّ ْ حاججتم-  َوكُّ حاج- َ ُ ْ َ.(  
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ُّحياج((: فعل املضارعال )٢ ا بضمري ً يف مخسة مواضع، وجاءت فيها مجيع))ُ
َ حتاجون- )مرتني( وكمُّحياج. (اجلماعة ُّ ََ أحتاجونـنا- وينُّ أحتاج-  َُ ُّ : ، ويف األخريتني)ََُ

  .الرابعة واخلامسة بصيغة االستفهام اإلنكاري
: وزن يتفاعل يف موضع واحد على ))ُّيتحاج((: فعل املضارعال )٣

َيـتحاجون( ُّ َ   .وجاء بضمري اجلماعة) ََ
ٌحجة((:  االسم)٤ َّ  يف سبعة مواضع، ويف أحوال ورودها تفصيل يأيت يف ))ُ

  .حينه يف فصل املشتقات
ا، وأن الزمنني املاضي ًورودالصيغ فيالحظ أن الصيغ الفعلية هي أكثر 
 الدال على التفاعل بني ))ُّيتحاج((عل واملضارع متساويان يف حجم الورود، وأن الف

إال ) حجج(نه مل يذكر من األمساء املشتقة من مادة إ مث. طرفني ورد مرة واحدة
َّاحلجة(( :  وال اسم املفعول))احملاج أو احلجيج((: ، فلم يذكر اسم الفاعل))ُ
  .))احملجوج((

َ من فاعل، وصيغة))َّحاج((: وإذا تأملنا يف صيغة الفعل املاضي  الفعل َ
ُّحياج((: املضارع ُ من يفاعل  فإنا سنجدمها دالتني على املشاركة؛ لكن داللت))ُ

ِ هما يُ
ُّيـتحاج((ليستا يف قوة داللة صيغة   الدالة على املشاركة وتبادل ))يتفاعل(( من ))ََ

  .احملاجة بوضوح
 دالة على احملاجة، وهو ))َّحاج(( أن - واهللا تعاىل أعلم - ولعل السر يف ذلك 

عىن مذموم ألنه مبين على العناد، ولذلك مل يسند إال إىل األشخاص والطوائف م
وملا كان األمر كذلك، وكان الطرف . املنحرفة املصرة على التكذيب واملخالفة

م وإن كانوا طرف،اآلخر ميثله األنبياء واملؤمنون ا، مل يسند إليهم فعل ًا مشاركً فإ
وهذا يعين أن .  معىن العناد يف املنحرفنياحملاجة؛ وذلك لكي ينحصر ما فيه من

حماجة هؤالء واردة بعد استيفاء البيان من قبل األنبياء، واستمرارهم يف تفصيل 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥١٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

األدلة وتصريفها وتكرارها، وعرضهم للمعجزات؛ ولذلك فقد ناسب أن يوصف 
فعلهم بالبيان والبينات ال باالحتجاج كما هو مؤكد يف القرآن الكرمي يف عدة 

َلقد أرسلنا رسلنا بالبـيـنات وأنزلنا معهم الكتاب :ع كقوله تعاىلمواض َِ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ََ
ِ َِّ ِ َُ َُ ْ ْ ْ ََ

َوالميزان َ ِ ْ َ)١(.  
َّاحلج((ولعل هذا هو السر أيضا يف ورود لفظة   وهي املشتق الوحيد الذي ))ةُ
ْقل فلله احلجة ال :استثين من املعىن املذموم وذلك يف قوله تعاىل ُ َّ ُْ َِِّ ُبالغةُْ َِ َ

ً تنبيها )٢(
ا بلغت النهاية  جالء وقوة وقطعا ًعلى أ ً ً.  

إن األنبياء عليهم السالم إمنا حيتجون مبعىن : وبناء عليه ميكن القول
م ال يعاندون ،يعرضون حجة اهللا تعاىل على العباد، وال حياجون  مبعىن أ

م  يف املتاهات أقوامهم وال يهجمون عليهم بالكالم الكثري، وال يدخلون 
الفكرية والفلسفية الفارغة اليت ال يكون اهلدف منها الوصول إىل احلق، وإمنا 

  .يكون الغرض منها هو العناد واتباع اهلوى
والقصد هو أن املفاعلة املضمنة يف احملاجة ال تعين بالضرورة مشاركة األنبياء 

ولذلك . يهموأتباعهم يف مفهومها؛ بل هي خاصة بأولئك املعاندين حمصورة ف
ا إىل أهل النار يف قوله ً الدال على املشاركة الصرحية مسند))التحاج((ورد فعل 

ِوإذ يـتحاجون يف النَّار :تعاىل ِ َ ُّ َ ََ ْ َِ . ًتنبيها على أن أهل النار يدخلون يف متاهات
كالمية فارغة ال طائل من ورائها؛ وذلك ألن عقوهلم قاصرة عن إدراك املقاصد 

اةّحاجُلملا لكالم؛ فهم يتحاجون حباحلقيقية من ا ا باملخالفة ال ً، وتلذذ ذا
  .قصد فوق ذلك وال هدف ميكنهم الوصول إليه

  :في مستوى القرائن السياقية: اًثاني
                                                            

  .٢٤: احلديد) ١(
  .١٤٩: األنعام) ٢(



  
٥١٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ٍوحنن نتلمسها من خالل كل موضع فموضع◌ حبسب السياق وما احتواه ٍ:  
َّحاج: (الموضع األول َ:(  

َّأمل تـر إىل الذي حآج َ ِ َّ َ ِ ََ َْ ُ إبـراهيم يف ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبـراهيم َ َ َ َ
ِ ِْ ُ ِْ ِ َِ َ ْ َ ْ ُ ْ ّ ُ َ ْ َِّ ِ ِ ِ

ُِْريب الذي حييـي ِ َّ َِّ ِومييت قال أنا أحيـي وأميت قال إبـراهيم فإن الله يأيت بالشمس  َ ْ َّ ِ ِْ َ َ ْ ّْ َّ ِ َِ َ َُ َ
ِ َ َُ ُِ ُِ ُ ََ َِ َ ُ

ا من المغرب فـبهت ا َمن المشرق فأت  َُِ َِ ِ ِْ َ َْ َْ َ
ِ َِِ ِ ْ ِ َلذي كفر والله ال يـهدي القوم ْ ْ َ َْ ِ ِْ َ َ َُ ّ َ َ َّ

َالظالمني ِ ِ َّ)١(.  
ا إىل مبهم، لكن أشري يف الالحق إىل أنه ًا مسندً فالفعل ورد هنا ماضي)١

ُ  اهللاُاهََت آْنَأ: امللك الذي كان يف عهد إبراهيم عليه السالم، بداللة قوله بعد
امل
ُ
امه لقصد متعلق! َكْل ِّ بشخصية هذا املحاج ونفسيتهمما يدل على أن إ َ ُ

قال ! 
وقد ذكر اهللا فرعون : قيل. واملراد منرود لشهرة ذلك؛ ألنه املرسل إليه((: السيوطي

يف القرآن بامسه ومل يسم منرود ألن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته 
َ، وفـعلُتْيِمُأَي وِيُْحا أَنَأ :ا وهلذا قالً ومنرود كان بليد،ملوسى َ ِ ما فـعل من قـتل َ َْ َْ ِ َ َ

))!!ٍشخص والعفو عن آخر، وذلك غاية البالدة
)٢(.  

ا للمفهوم للتنبيه على ذمه واحنطاط مرتبته   .ِّفهذه مقدمة وطئ 
: وقال النحاس. كما قال الزركشي وهو استفهام للتنبيه! ؟َرَ تـَْملَأ: قوله)٢

))له واأي اعجب: ويف الكالم معىن التعجب. وهذه ألف التوقيف((
ا أن ًعلم .)٣(

ذا التنبيه والتعجيب هم سائر العقالء وذوي الف ر السليمة وعلى َطِاملخاطب 
 الذي أنزل عليه القرآن، وال شك أن هذا حتكيم هلم فيه، رأسهم رسول اهللا 

ٌوعزل له من سائر اخللق يف زاوية الشذوذ والتمرد والضالل واالحنراف وعلى . َْ

                                                            
  .٢٥٨: البقرة) ١(
  .٣٨٣ - ٣٨٢/ ٢ : اإلتقان)٢(
  .٢٧٦ - ٢٧٥/ ١ :معاين القرآن) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .سند إليه بعد ذلك أنه يف غاية الذم و جمانبة الصوابهذا يتأسس املفهوم امل
ِاج إَح قوله )٣ ِيم يفِاهَرْبـَّ َّ، صرح باسم إبراهيم عليه السالم، وهو ..ِهَِّب رَ

النيب األب املعروف عند سائر الناس على مدى التاريخ؛ ويف ذلك إشارة إىل 
مث .  بني الناس مقامتطاول ذلك املعاند على مقام النبوة العظيم الذي ليس فوقه

 سبحانه وتعاىل بل يف ))ِّالرب((ازدادت شناعة حاله بأن جعل جمال حماجته يف 
وهذه جرأة منه عظيمة ال ميكن أن يقدم عليها . منازعته بعض صفاته جل وعز

  !.إال طائش بليد متهور ال وزن له وال اعتبار
حث إن شاء اهللا  ودالالت تأيت يف مواضع قادمة من البٍويف هذا النص معان

تعاىل، نقتصر منها هنا على أن وقائع هذه احملاجة حصرت بني أسطر قليلة داللة 
ِعلى انقطاع نـفس ذلك املعاند وعدم قدرته على مواصلة املقارعة واحلوار، وهي  ََ

   .قرينة أسلوبية قادحة يف مفهوم احملاجة الصادرة عادة عن ضعفاء العقول

ُاجهَح(: الموضع الثاني والثالث ِأتحاجوني(، )َّ ُّ َ َُ:(  
 َّوحآجه قـومه قال أحتاجوين يف الله وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال ِ ِ ِِ َ ُ َِ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ َّ ِ ِّ ُّ ََُّ َ ُ ُْ

َأن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شيء علما أفال تـتذكرون ُ َّ َ ََ َ ََ ًَ َِْ ٍِ
ْ َ ََّ ُ ِّ َِّ ََ ًْ َ َ َ)١(.  

َوكذلك نري إبـراهيم ملكوت  :اىل سياق النص يبدأ من قوله تع)١ ُ ََ َ َ
ِ ِِْ ُِ َ َ ََ

َالسماوات واألرض وليكون من الموقنني ِ ِِ
ُ َ َ َ َْ َ َ ُ َِ ِ َْ ِ َّ وميتد إىل قوله تعاىل:  َُوتلك حجتـنا ََّ ُ ِْ َ

ٌآتـيـناها إبـراهيم على قـومه نـرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ٌ
ِ َِ َِ ِ َِ ََ َّ ََّ ََّ ِ َِ َّ ٍ َ ُ َ ََْ ْ َ َ َْ َ ََْ. وهذه 

 بصيغة االسم، والكالم فيه ملحق بالكالم يف هذا ))حجة((آلية تتضمن لفظ ا
  .ا يف فصل خاص بهًاملشتق عموم

والسياق يقابل بني طريقتني يف النظر واالستدالل، إحدامها إلبراهيم عليه 
السالم وهلا قواعد وضوابط، واألخرى طريقة قومه املخالفني املعاندين وليس هلا 

                                                            
  .٨٠: األنعام) ١(



  
٥٢١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

  .اجة وكفىأي أساس سوى احمل
 اكتفى السياق باإلشارة إىل أن قومه حاجوه، ومل يبني هنا كالمهم يف )٢

 ِوينُّاجَُحتَأ: ا عنه بسبب هزاله وسقامته، ولذلك جاء بعدهًهذه احملاجة، إعراض
ا عليهم، ً فوصف كالمهم باحملاجة وصاغها باستفهام إنكاري تشنيع..ِ اهللاِيف

م حياجون يف أمر   عقوهلم اهلزيلة لهوهو أعظم وأشرف من أن تطوليبني هلم أ
ْقالت رسلهم  :بالتشكيك أو غريه، وهذا كما يف موضع آخر من القرآن الكرمي ُ ُ ُ ُ ْ َ َ

ِأيف الله شك فاطر السماوات واألرض َْ َ َ َ
ِ َّ ِ ِ َ ٌّ َ ِّ َِ)١(.  

 القرآن عن حماجتهم بالفعل املضارع الدال على التجدد َّوقد عرب
لك أن جمادلتهم ألهداف القرآن متجددة ومستمرة ال واالستمرار؛ ليتجلى بذ

م من أهل الشقاق والتكذيب، وهذا احلجاج الذي و صفوا به، ُتنقطع، حبكم أ
ا على ًا قائما برهانيًهو مبعىن اجلدل املذموم واخلصومة والتنازع، وليس حجاج

  .ِّالدالئل والبينات الساطعة

َحاجك: (الموضع الرابع َّ:(  
ََإن مث َّ ُل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تـراب مث قال له كن فـيكون ِ ُ ََ َُ َُ َُ َّ َِّ ٍ َُ

ِ ِ ِ َََِ َ َ َِ َ َ َ َ
َ احلق من ربك فال تكن من الممرتين}٥٩{ َِ ْ ُ ْ ِّ ُِّ َ َ َ َ َّ ِ ُّ َ فمن حآجك فيه من بـعد ما جاءك ،َْ َ َ َ َ ِْ ِْ ِ ِ َ َّ َ َ

َمن العلم فـقل تـعالوا ندع أبـناءنا وأبـنا َْ َْ ََ َ َ ُُ ْ َْْ َ َ ْ َ ِ ْ
ِ ِْ َُّءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث َ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ُ ََ ََ َ َ َُ ُِ ِ

َنـبتهل فـنجعل لعنة الله على الكاذبني ِِ َ ْ ََ ِّ َ ََ ََّْ َ ْ َْ ْ ِ ٍ إن هـذا هلو القصص احلق وما من إلـه ،َ َِِ ِْ َ ََ ُّ ْ ُ َ َْ َُ ََ َ َّإال  َّ ِ
ُالله وإن الله هلو العزيز احلكيم
ِ َْ ُ ِ َ ْ َُ َ َ ُّ َّّ َََّْْ فإن تـولوا،َِ َ فإن الله عليم بالمفسدينَِ

ِ ِِ ْ ُ ْ ِ ٌ َ َّ َّ َِ)٢(.  
 الواقع أن السياق بسباقه وحلاقه أوسع بكثري مما أوردناه هنا يف هذا )١

ِوإذ قالت :النص، وهو يبدأ يف أقل تقدير من قوله تعاىل َ َ ْ َُالمالئكة يا مرمي  َِ ْ َ َ ُ َ َِ َ ْ
                                                            

  .١٠: إبراهيم) ١(
  .٦٣ - ٥٩: آل عمران) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِإن الله اصطفاك وطهرك ِ
َ ََّ ََ َ ْ َ ّ َّ َواصطفاك على ِ ََ ِ َ ْ َ نساء العالمنيَ ِ َ َ ْ َ

ِ . وهو ينتهي إىل قوله
َّقل يا أهل الكتاب تـعالوا إىل كلمة سواء بـيـنـنا وبـيـنكم أال نـعبد إال  :تعاىل َِّ َِ ُْ َ َ َْ ُ َ ََْ َْ َ ََ ََ َْ ٍ َِ ََ َْْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُ

ِالله وال نشرك به شيئا وال يـتخذ بـعضنا بـعضا أربابا من دون الله  ِ ِّ ِّ ُ ِّ ً َ َ َ ََْ ً ُْ َْ َ َّ َ ََ ًَْ َ ِ َِ ْ ُ ََّْْفإن تـولوا َ َ َِ
َفـقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ُ

ِ
ْ ُ ََِّ ْ ُْ َ ْ ُ ُ َ.  

ٍوال شك أن قراءة املفهوم يف ضوء هذا السياق الكبري يفضي إىل إدراك 

ِمن بـعد ما جاءك من العلم: ًأعمق ملعانيه؛ فقوله تعاىل مثال ِْ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ْ يشري إىل ما ذكر 
على وجه التفصيل والتدقيق يف السياق من خالصة قصة عيسى عليه السالم 

حاورات بني امللك وبني مرمي مبوقد ختلل القصة إخبار . الدال على العلم اليقني
عليها السالم، ال ميكن أن خيرب عنها بعد تطاول األزمان إال عليم مهيمن، وهو 
اهللا سبحانه وتعاىل الذي أنزل ذلك غضا طريا كأمنا حيدث والناس ينظرون، كما 

ُّ إن هـذا هلو القصص احلق :قال تعاىل َْ ُ َ َْ َُ ََ َ َّ ِ .!!  
ِفمن حآجك فيه : قوله تعاىل)٢ ِ َ َّ َ ْ َ َ وإن كان يف نصارى جنران الذين ،

، يكلمونه يف شأن عيسى عليه السالم، إال أنه مصوغ بصيغة وا إىل النيب ؤجا
ٍّتعم كل حماج يف عيسى عليه السالم ممن كانوا يف عهده  ُ.  

 حيتمل عوده على عيسى عليه السالم وحيتمل عوده على ِيهِفوقوله 
احلق؛ وهو احتمال يومئ إىل التداخل بني احلق كما أخرب به اهللا تعاىل وبني 

ُإن هـذا هلو القصص  :ولذلك قال اهللا تعاىل. حقيقة عيسى عليه السالم َ َْ َُ ََ َ َّ ِ
ُّاحلق َْ .!!  

  ):ُّحاجوك: (الموضع الخامس
 َفإن حآجوك ُّ َ ْ ْفـقل أسلمت وجهي لله ومن اتـبـعن وقل للذين أوتوا َ ُ ْ َ ُْ ََ

ِ َِِّّ ُ ََ َ َِ َِ َّ َ ِّ َ ِ ْ ُ َ ْ ْ ُ
َالكتاب واألميني أأسلمتم فإن أسلموا فـقد اهتدوا وإن تـولوا فإمنا عليك َ ُ ََْ َ ََ َ ْ َِِّّ ِ َِ َ َْ ْ ْ ََِّّْ َ َّ َ ْ ِ َ ُ َْ َْ ََْ ْ َ ُ َ ِ ُالبالغ  ْ َ َْ
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ِوالله بصري بالعباد َِ ْ ِ ٌ ِ َ ُ ّ َ)١(.  
َشهد اهللا أنه ال إله إال هو : يبدأ من قوله تعاىل سياق النص)١ ُ َّ َ َُِ َ ََّ ُ َ ِ َ  وينتهي

َّفكيف إذا مجعناهم ليـوم ال ريب فيه ووفـيت كل نـفس ما   :عند قوله تعاىل ٍ ْ َ ُّ ُ ْ َ َُِّ َ ِ
ِ ِ
َ َْ َّ

ٍ
ْ ْ ُ َْ ََ َ ِ َ ْ َ َ

َكسبت وهم ال يظلمون ُ ََْ ُ َ َْ ُ ْ ََ .وهو يف تقرير الدين احلق وبيان السبب احلقيقي يف 
 وأنه مبين ،اختالف أهل الكتاب فيما بينهم وخالفهم مع غريهم من املسلمني

ا على العناد وإيثار املخالفة واتباع األهواء، وإال فما جاء من العلم من اهللا ًأساس
وعليه تكون . ا عنهًا فيه باحثً يف تبني اهلدى واحلق ملن كان راغبٍتعاىل كاف

فلم يبق بعد ذلك إال إعالن املبدأ واختاذ . احلقا عن قبول ًا وعنادًحماجتهم إصرار
ِفـقل أسلمت وجهي لله ومن اتـبـعن..فذلك قوله . املوقف َ َ َّْ ْ َ َ ََِِّ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ.. .  
 ْنَمَفويف املوضع السابق  َوكُّاجَ حْنِإَف وقوله تعاىل يف هذا املوضع )٢

ت منها بوادر مث  توقع متحقق وإنباء باعتمادهم على احملاجة اليت بدرَكَّاجَح
  .اً يف مواضع أخرى أيضٍوهو معىن متجل. هم ماضون فيها مصرون عليها

ْحاججتم(: الموضع السادس والسابع والثامن ُ ْ َ َتحاجون(، و)َ ُّ َ   :)مرتين) (ُ
ِيا أهل الكتاب مل حتآجون يف إبـراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من ِ َِّ ِ ُِ ََ َُ َ َّ ِ َِ ُ ََ ََ َ

ِ ْ ِ َ ُّ َُ َ
ِ ِ َ ْ ْ 

َبـعده أفال تـعقلون  ُِ ِْ َْ َ ََ ِ َ هاأنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتآجون }٦٥{َ ُّ َُ َ
ِ َِ ٌ ِ ِِ ُ َ َ ْ ُْ ُْ َ َ ُ َ ََ

َفيما ليس لكم به علم والله يـعلم وأنتم ال تـعلمون ُ َ َ ََ َْ َْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ّ َ ٌَ ْ ُِ ِِ َ ْ
ِ)٢(.  

َْيا أهل الكتاب مل تـل : سياق النص ينتهي إىل قوله تعاىل)١ َ
ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َّبسون احلق َ َْ َ ُ ِ

ْبالباطل وتكتمون احلق وأنتم ُ ََُ ُ ََّ َْ َ ْ َ ِ ِ َْ َتـعلمون ِ ُ َْ َ .غري أن قوله تعاىل  ُهاأنتم هؤالء َ َْ ُ َ
ٌحاججتم فيما لكم به علم ِ ِِ ُ َ َ

ِ
ْ ُ ْ َ َمتعلق مبا قبل من الكالم عن عيسى عليه السالم . 

ة وإن خالفوا مقتضاه واملراد مبا هلم به علم هو ما كان يف التورا((: قال الشوكاين
                                                            

  .٢٠: آل عمران) ١(
  .٦٦- ٦٥: آل عمران) ٢(
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 والذي ال علم هلم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم ،وجادلوا فيه بالباطل
))جلهلهم بالزمن الذي كان فيه

)١(.  
ا لورودها كلها يف اآلية وارتباط بعضها ً مجعنا هنا بني ثالثة مواضع تبع)٢
 واضطراب وقد مجع بينها يف اآلية للتنبيه لتأكيد اختالط منهجهم. ببعض
ُهاأنـتم هؤ: ُِّولذلك عرب بقوله تعاىل. عقوهلم َ َْ األصل يف (( :قال الشوكاين ِءالَُْ
ْمُتْنـَا أَه  ا أختها كذا قال أبو عمرو بن أأنتم أبدلت اهلمزة األوىل هاء أل

وقيل اهلاء للتنبيه دخلت على .  حسنٌ وهذا قول: قال النحاس،العالء واألخفش
)) أي ها أنتم هؤالء الرجال احلمقى حاججتماجلملة اليت بعدها

)٢(.  
َاجونَُ حتَِملوقد تكرر قوله  ُّتشنيعا وإنكار ً   .ا عليهمً
  :الموضع التاسع

 َوالذين حياجون يف الله من بـعد ما استجيب له حجتـهم داحضة عند ِ ِ ِ ٌِ َ َ ْ ُ ُ َُّ ُ َ َُ َ َ
ِ ِ ِْ َْ َّ ِ ََّ ُّ ُ َ َ

م وعليهم غضب وهلم عذ َر ََ َْ ْ ُْ َ ٌَ َ َ ِ َْ ٌاب شديدَِِّ ِ َ ٌ
 )٣(.  

ًشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا : بداية السياق من قوله تعاىل)١ َُ ِِ َّ َ ِ ِّ َ ِّ ُ َ َ ََ
ِِوالذي أوحيـنا إليك وما وصيـنا به َ َْ ْ َّْ َ َ ََ ََ َِ َْ ِ َإبـراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين و َّ ُ َ ََ ِّ

ِ َِ َْ َ
ِ َ ُ َ  الَِْ

ِتـتـفرقوا فيه ِ ََُّ ََ ،ج االستقامة انفني من الناس أحدمهوهو يف املقابلة بني ص  سلك 
واعتمد الدليل فآمن وأناب، واآلخر آثر االحنراف واالعوجاج بدون أي دليل؛ بل 

م يتخبطون يف الشك واالختالف ويتبعون األهواء   .الذي هو واضح عليهم أ
 يف موضعني، ))حجة((وقد ورد ضمن هذا النص يف سياقه األوسع ذكر لفظ 

ذا املشتق كما سبقت اإلشارةً ملحق أيضوالكالم فيهما   .ا بفصل خاص 

                                                            
  .٣٤٩/ ١: فتح القدير) ١(
  .٣٤٩/ ١فتح القدير ) ٢(
  .١٦: الشورى) ٣(
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ِ﴿والذين حياجون يف اهللا : قوله تعاىل)٢ َ ُّ َُ َ
ِ َّ  ًا داالً مضارعً جيء به فعال﴾..َ

على استمرار وجود املعاندين يف كل زمان، كما أنه صيغ بصيغة العموم ليدخل 
:  قوله تعاىلفيه كل من سلك هذا السبيل فيصدق عليه احلكم املذكور بعده يف

م وعليهم غضب وهلم عذاب شديد ٌحجتـهم داحضة عند ر ِ َ ٌ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ٌَ َ ََ ِ َْ ِ ِ َِِّ َ ْ ٌ َ ُ َُّ ُ.  
  ):ليحاجوكم(الموضع العاشر 

 ْوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنَّا وإذا خال بـعضهم إىل بـعض قالوا ْ ْ ُْ ُ ََ ٍَ ْ َْ َ َ َََ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ َ ََ َُ َ
ِ َّ ُ
ََأحتدثونـهم مبا فـت َِ ُ َ ُ ِّ َح الله عليكم ليحآجوكم به عند ربكم أفال تـعقلونََُ ُ َِ ِْ َ َ ََ ْ ُْ َُِّ ََ ِ ِِ ُ ُّ َ ُ ْ َ ُ َأوال  ،ّ ََ

َيـعلمون أن الله يـعلم ما يسرون وما يـعلنون َ َُِْ ْ ُْ َ ُ َ َ ََ ُُّ ِ ُ َ ََ ّ َّ َ) ١(.  
ِيا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت  :السياق األوسع يبدأ من قوله تعاىل) ١ ِ َِّ َ َ ْ

ِ ِْ ُ َُ ْ َ ْ ِ َ َ
َأنـع ِمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبونَْ ُ ْ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ََِّ َْ ُْ ِ َِ َِ ِِ ُ َْ ُ ََْميتد إىل   مث هو

آيات كثرية يف سورة البقرة، كله يف قصة بين إسرائيل وبيان أحواهلم ووصف 
) ٧٧ - ٧٦ ( :واآليتان. أخالقهم وفضح بواطنهم وحتذير املسلمني من شرورهم

 تعرضان حالة خيتلط فيها التخبط واجلهل إذ كاشفتان عن بعض من ذلك،
من ضعف  - فطائفة منهم إذا واجهوا املؤمنني ال ميلكون . والوهم عند هؤالء

ا، فإذا خال بعضهم ً إال أن يتفوهوا بلفظ اإلميان نفاق- أنفسهم واهتزاز عقائدهم
ني أي إذا خال الذين مل ينافقوا منهم باملنافقني قالوا هلم عاتب(( إىل بعض أي

 عليكم من العذاب؛ وذلك َمِكُ أي حْمُكْيَلَ عُ اهللاَحَتَا فـَِ مبْمُهَونـُثِّدَُحتَأ :عليهم
ا من اليهود أسلموا مث نافقوا فكانوا حيدثون املؤمنني من العرب مبا عذب ًأن ناس

))وقيل إن املراد ما فتح اهللا عليهم يف التوراة من صفة حممد. به آباؤهم
)2(.  

ٍ هنا وارد على لسان اليهود يف وصف للمؤمنني متوقع ))جةاحملا(( لفظ )٢ ٍ

                                                            
  .٧٧ - ٧٦: البقرة) ١(
  .١/١٠٢: فتح القدير )٢(
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م البد واقفون بني يدي اهللا تعاىل ًمنهم يوم القيامة إحساس ا من اليهود بأ
 أن ميدوا املؤمنني مبا مصلحتهمليحكم بينهم وبني املؤمنني؛ ومن مث ليس من 

احلجة وهو تصور بليد وساذج؛ فإن . ينقلب عليهم هناك ويصري حجة عليهم
قائمة عليهم سواء أظهروها أم أخفوها عن العاملني، وذلك لسبب واحد واضح 

فليس اإلشكال يف اإلخفاء أو اإلعالن، . هو أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون
ا قامت عليهم،  وإمنا هو يف وجود احلجة وقيامها، فإن هم أظهروها ومل يؤمنوا 

  .ا مبا كانوا يكتمونًإمث ادواا وازدًوإن هم كتموها قامت عليهم أيض
وهو ،مث إن وصف املؤمنني باحملاجة مل يرد يف القرآن الكرمي إال يف هذا املوضع

كما ترى ورد على لسان اليهود؛ ولعل ذلك من باب أن اإلناء يرشح مبا فيه، 
م فيها على مدى التاريخ وأفنوا فيها أعمارهم  فهم الذين ألفوا احملاجة وذابت أوقا

لنهوض بأمر اهللا وإقامة شرعه ونصرة دينه؛ فهم يتصورون أن ساحة القيامة بدل ا
 ملا يف هذه الدنيا من القدرة على اللحن والتحايل ًا مماثالًا ستكون امتدادًأيض

والتخفي، فيستعدون هلا من اآلن وينمقون الصورة اليت يودون عرضها على عالم 
  .الغيوب

 الوقوف بني يدي رب العاملني للفصل ا أنه ملا كانًوقد يكون املعىن أيض
ٌبني العباد واحلكم فيهم، وكثري منهم متخاصمون وخمتلفون، واملوقف يومئذ 
موقف جزاء ومصري، فقد ناسب أن يسند فعل احملاجة إىل املؤمنني يف ذلك 

  .ا على احملجوجنيًا وإيالمًاملوقف ألنه أشد وقع
ا النفسية هناك متحققة؛ إذ هي مبثابة  الكلمة القاطعة أللسنتهم  فثمر

  .وصرخة احلق املدوية اليت تصحبهم إىل اجلحيم
وأما يف الدنيا فإن املؤمنني ليس لديهم وقت يبذرونه يف ما ال طائل وراءه 

اية فلذلك كان التوجيه . له وال عمل يرجى منه من الكالم الفارغ الذي ال 
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املؤمنني يف هذه املتاهة، كما القرآين الكرمي يف قطع الطريق على من يريد إقحام 
ُ قل جيمع بـيـنـنا ربـنا مث يـفتح ﴿:يف قوله تعاىل ََ ْ ََ ََُّ َ ََُّ ْ ُ َ ْ ْ ُبـيـنـنا باحلق وهو الفتاح  ُ ََّْ َ ُ َ ِّ َ َْ ِ ََ ْ

ُالعليم
َِ ْفلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تـتبع أهواءهم  :، وقوله تعاىل)١(﴾ْ ْ ُْ َ ْ َ ُْ ََِّْ َ َ ََ ِ َ ِ ِ َِ َُ ْ َ ََ

َِوقل آمنت مب ُ َ ْ ُ َا أنزل الله من كتاب وأمرت ألعدل بـيـنكم الله ربـنا وربكم لنا َ َ ََ ْ ُْ ُُّ َُّ ََ َُ َُّ َُّ َْ َ َِ ْ ََ ُ ِ ِ ُِ ٍَ َ
ِأعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بـيـنـنا وبـيـنكم الله جيمع بـيـنـنا وإليه  ْ ْ ْ َْ ُ َ َُِ َ َ َ َ َََ َ ََ ََ َ َ ُُ َْ ُ َّ ُ ُ ُ َُ َّ ْ ْْ َْ َ

ُالمصري ِ َ ْ)٢(.  
  :الموضع الحادي عشر

ُِوال تـؤمنو ْ ُ َ َُْا إال لمن تبع دينكم قل إن اهلدىَ َّ ِ ِْ ُ ْ ُ َ
ِ َ َِ َ

ِ َّ ٌهدى الله أن يـؤتى أحد  ْ َ َُ ََ ْ ِّ َ ُ
َْمثل ما أوتيتم أو ُْ ُ ِ َ َ ْ ُحيآجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يـؤتيه من يشاء  ِّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ ّ ِ َِ َ ْ َْ َّ ِ ْ ُ ْ ُْ َِّ َ ُ ُّ َُ
ٌوالله واسع عليم
َِ ٌ ِ َ َُ ّ)٣( .  

َوقالت  :قوله تعاىل يف اآلية اليت قبل هذه السياق القريب يبدأ من )١ َ َ
ْطآئفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النـَّهار واكفروا  ْ ُُْ َْ َ َِ َ َ ْ ُ َُ َْ

ِ َِّ َََّ َِ َُّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ْ ِّ ٌ
َآخره لعلهم يـرجعون ُ ُ َِ

ْ َْ َّ َ َُ
ِ،  وأما السياق البعيد فهو قبل ذلك بعدة آيات؛ ألن

فاآلية املتضمنة .  أهل الكتاب وتفصيل أحواهلم وبيان طوائفهمالكالم كله يف
م، ليتأكد أنه مفهوم مل جيئ من ضمن  للمفهوم تسوق لفظه على لسا

ٌأن يـؤتى أحد ﴿ هـوقول((: يقول ابن كثري. اخلطاب اإلهلي يف إسناده إىل املؤمنني َ َُ ََ ْ
َْمثل ما أوتيتم أو ُْ ُ ِ َ َ ْ ُحيآجوكم عند ربك ِّ َِّ َ ِ ْ ُ ُّ  يقولون ال تظهروا ما عندكم من العلم ﴾ْمَُ

 أو ، به عليكم لشدة اإلميان بهاللمسلمني فيتعلموه منكم ويساووكم فيه وميتازو
حياجوكم به عند ربكم أي يتخذونه حجة عليكم مبا يف أيديكم فتقوم به 

                                                            
  .٢٦: سبأ) ١(
  .١٥: الشورى) ٢(
  .٧٣: آل عمران) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٢٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))عليكم الداللة وترتكب احلجة يف الدنيا واآلخرة
)١( .  

 يشبه املوضع السابق، غري أنه هنا جاء  وهذا املوضع يف هذه اآلية)٢
ا على ما ينبئ عن خلق قبيح عند اليهود، وهو املتمثل يف احتكارهم للعلم، ًمعطوف

ا عن اخللق ا ًا، وخصوصًوهو عكس وظيفة العلم متام! وكتمان احلقيقة ليتميزوا 
ه يف العلم الشرعي الذي يكون فيه التبليغ عن اهللا تعاىل؛ فالعامل مكلف بنشر

لكن اليهود بعنادهم ال حيبون أن يطلع املؤمنون على ما عندهم . وبيانه إىل اخللق
م ويقيموا عليهم احلجة هنا يف الدنيا ًمن العلم خوف ا من أن ينافسوهم يف ميدا

وأما . ا ملا يكون يف اآلخرة على ما يكون يف الدنياًفكأن يف اآلية عطف. أمام الناس
  .ق فهو خاص باآلخرةبالنسبة إىل املوضع الساب

  ):ُّأتحاجوننا: (الموضع الثاني عشر
 َُقل أحتآجونـنا يف الله وهو ربـنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له ُ َ ُ َ ُّ ْ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َْ َ َُّ ُّ َُّ َ َ ُْ ِ ِ َ َ ُ
َخملصون ُ ُِْ)٢(.  
ُوإذ ابـتـلى إبـراهيم ربه  : سياق النص من قوله تعاىل)١ ْ َُّْ َ َ

ِ ِ ََِ ِ
َّبكلمات فأمتهنَ َََُّ َ ٍ

َ
ِ َ ِ   

َتلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال  :وميتد إىل قوله تعاىل َ ََ َْ ُ ََْ ََّ َُّ َْ ْ َْ َ ََ ََ ْ َ ٌ ُ ِ

َتسألون عما كانوا يـعملون َُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َُ ْ ُ،  وهو يف الرد على اليهود الذين افرتوا الكذب على النيب
التأريخ الصحيح لقصة إبراهيم باء، وقد جاء الرد الكرمي إبراهيم وعلى غريه من األنبي

عليه السالم وذكر بعض من أحواله ومقاماته مع ربه عز وجل، وهذا من أقوى 
الردود وأحسمها؛ ألنه مبين على كشف احلق الذي ليس وراءه إال الباطل 

ائيًولذلك جاءت اآلية املتضمنة ملفهوم احملاجة ختم. والضالل ئرة ا للمحاورة الداًا 
بني املؤمنني وبني بين إسرائيل، بعدما تبني أن هؤالء ليس لديهم أي استعداد لقبول 

                                                            
  .١/٣٧٤: تفسري ابن كثري) ١(
  .١٣٩ :البقرة) ٢(



  
٥٢٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

احلق، وبعدما تطور األمر إىل احملاجة يف اهللا جل جالله، فكان ذلك أمارة على 
م، ومن هنا كشف اهللا سبحانه  م، فلم تبق فائدة يف حماور جترؤهم وفساد قلو

يكمن وراء موقف هؤالء املعاندين، أال وهو وتعاىل عن السبب احلقيقي الذي 
ُقل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله  :الظلم ُّ ّ َّ ْ ََ َِ ِ ِ

َ ُ َ ً َ َ َ َ ُ َُ ْ َُ َِّ َ َْ َ َ َ ََِ ْ ْ ُ
ٍبغافل ِ َعما تـعملون َِ ُ َ ْ َ َّ َ.    
ً وردت احملاجة يف هذا املوضع فعال)٢  على اجلمع، ًا داالً مضارعَّ

م ًسلوب االستفهام اإلنكاري تشنيعوبأ ا على اليهود والنصارى يف جمادال
بالباطل للرسول عليه أفضل الصالة والسالم، يف أمر اإلميان باهللا وصدق كتبه 

وقد عرب القرآن عن حماجتهم بالفعل املضارع الدال على التجدد . املنـزلة
تجددة ومستمرة ال واالستمرار ليتجلى بذلك أن جمادلتهم للرسول بالباطل م

م من أهل الشقاق والتكذيب   .تنقطع حبكم أ
  ):يتحاجون(الموضع الثالث عشر 

 ًوإذ يـتحاجون يف النَّار فـيـقول الضعفاء للذين استكبـروا إنا كنَّا لكم تـبـعا ََ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َِّ ُِ ْ َ َْ َ
ِ َِّ َ ُُّ ُ َ ِ ِ َ ُّ َ ْ َ

ِفـهل أنتم مغنون عنَّا نصيبا من النَّار َ ِّ ً ِ َ َ َ ُْ ُّ ُ َ ْ َ َ)١(.  
 سياق النص ميتد قبل هذه اآلية إىل آيات كثرية يف قصة مؤمن آل )١

ُيـوم ال ينفع :فرعون وحماورته لفرعون وقومه، ومتتد بعدها إىل قوله تعاىل َ َ ََ ْ
ِالظالمني معذرتـهم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار َّ ُ ُ ْ ُْ ْ ُ َْ ََ َُ َ َّ َُّ ُ َُ

ِ َِ َ ِ دعاهم إىل اهللا وإىل طريق ،
م سوء العذاب ملا اجلنة وحذرهم من  اإلعراض وطريق اجلحيم فحاق 

استنكفوا عن طريق اهلدى واحلق فإذا هم يف دركات اجلحيم، واآلية املتضمنة 
فيهم فرعون ومن كان على شاكلته، وهم ،وللمفهوم تصور حال هؤالء الظاملني

يف النار حياج بعضهم بعضا، ويقسمهم إىل طرفني أحدمها يشمل الضعفاء 
                                                            

  .٤٧: غافر) ١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .مل الذين استكربواواآلخر يش
ُ صيغ املفهوم هنا بصيغة املفاعلة، الدالة على صدور احملاجة من الطرفني؛ )٢ َ ِ

ومن العجيب أن يبادر الضعفاء إىل حماجة املستكربين، وقد كانوا يف الدنيا أذلة 
ون على أسيادهم أولئك؛ لكن العجب يزول حني نعلم أن وصفي ؤتابعني، ال جير

ا مما كان يف الدنيا، أما يف النار فالكل ضعيف، والكل ذليل، الضعف واالستكبار مه
فال غرابة أن يصرخ الذين كانوا ضعفاء تابعني يف وجوه الذين كانوا مستكربين، وذلك 

  . ملا يرون من سوء حاهلم، وما انتهوا إليه من الذل واملهانة
َقال  وقد كان رد املستكربين يف غاية الضعة واإلقرار باهلزمية، َالذين َ

ِ َّ
ِاستكبـروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بـني العباد َ َِ ْ َ ْ َ ََ َُ ْ َ ََّ َّ ِ َِ ِ ٌّ ُ َّ ْ َ ْ،  فالعباد عباد كلهم سواء يف

م، ويقضي فيهم قضاءه احلق، الذي ينطق َرَع صات القيامة، حيكم فيهم ر
  .باحلكمة والعدل، وال سبيل إىل تغيريه أو الطعن فيه

الوحيد الذي وردت فيه صيغة التحاج الدالة ويالحظ أن هذا هو املوضع 
م ينخرطون يف  على التفاعل بني طرفني، وقد أسند إىل أهل النار، إشارة إىل أ
كالم ال طائل من ورائه، وهو من باب العذاب النفسي واملهانة واخلسة، ومىت 

رد عن الصدق والواقع والدليل، يشفع ألصحابه عند أهل ،كان الكالم  ا
َّ فكيف يكون ذلك عند اهللا عز وجل؟ القاصرة عقوهلمالدنيا،   ؟َّ

  :مواضع أخرى
ا املواضع اليت ورد فيها لفظ  نه مشتق من جذر وأل، ))حجة((ونقصد 
ا ملنهج الدراسة املصطلحية، الذي ًاملفهوم، فقد أفردناه مببحث خاص، تبع

  .جيعل من أهم مراحله وأركانه، دراسة مشتقات املفهوم املدروس
  : الحجاجحد الفروق الداللية في مستوى - ٤

: ع بني ثالثة أطرافَّسة املعجمية عن أن أصل املادة موزالقد أسفرت الدر



  
٥٣١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُاألول املحاج احلجيج أي الغالب، والثاين هو املحاج املحجوج أي املغلوب،  ُ ْ َ ُ ُُّ َُّ َُ
ِ ِ

ُ َ
ُوالثالث هو احلجج اليت لكل واحد منهما َ ُحاجه : من هاهنا قوهلم، وُ ُفحجه َّ َّ َ

ٌفهو حجيج واآلخر حمجوج ُ ٌَْ ِ  مبعىن - من جهة ما - لكنها كلها مرتبطة ، وَ
  .  القصد

  :بين الحجاج والمحاجة
ًوإن كان يرد عند بعض املعجميني جنبا إىل  - ))احلجاج((والواقع أن لفظ  َُِ

 إال أن الصيغة الواردة يف القرآن - وكالمها مصدر ،))احملاجة(( مع لفظ ،جنب
َّاملحاجة(( هي ،الكرمي َ ُ

ُّ من حاجه حياجه حماجة، فهو )) فعل جاء على زنة ((َُّ
))املفاعلة

)١( .  
ُّ يف املفردات، وهذه الصيغة أدل  األصفهاينوهذا هو الذي ذكره الراغب ََ

ا من ً وما فيها أيض،على املنازعة واملخاصمة بسبب ما فيها من معىن التفاعل
رد ُومثل .  كالمها مشدد))َّحاجه((:  واملزيد))َّحجه(( :ِّداللة الشد؛ فإن الفعل ا

ِ

ِاحملاجة من جهة التفاعل والشدة ِ ُّالتحاج((: ِ : ُّوالتحاج((: اللسان  قال يف،))َّ
))التخاصم

)٢(.  
وإن كانا من مادة  - هنا ))احلجاج((و ))احملاجة((والقصد من التمييز بني 

لة االصطالحية التارخيية اليت  هو التنبيه على الفرق الكبري بني الدال- واحدة
  .))احملاجة((، وبني الداللة القرآنية املرتبطة بصيغة ))احلجاج((ارتبطت بصيغة 

فإن تتبع املواضع القرآنية اليت ورد فيها اللفظ تدل داللة قوية على أنه 
مشحون باملعاين املذمومة، وأنه يأيت يف أجواء من املراوغة والكرب والصراخ، 

  .ا إىل الكفارًيف مجيع املواضع مسندويكاد يكون 
                                                            

  .٣/٣٢: التحرير والتنوير) 1(
  .حجج/ اللسان )2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

فاحملاجة يف استعمال القرآن الكرمي تدل على املخالفة الناشئة عن 
هذا املعىن واضح من إسنادها يف أغلب املواضع إىل ، واخلصومة بقصد العناد
  . الكفار كما سيأيت بيانه

رات  عنه بأشكال من العباَّوأما احلجاج فهو يف القرآن الكرمي مفهوم معرب
دف إىل اإلقناع بالرباهني واألدلة العقلية والكونية ،واألساليب  اليت تروم احلوار و

: والفطرية؛ وقد مجع القرآن الكرمي كل تلك الدالالت يف ضميمة جامعة هي
ًا وضوحا عندما نتساءل عن وجوه ً بيد أن األمر يصبح أكثر!))احلجة البالغة((

 .حلجاج ومفردات أسرته املفهوميةالتمايز والتداخل والتشابه  بني ا
  :عالقة الحجاج بمجاله المفهومي -  اًرابع

ال املفهومي املدروس عدة مفردات مستعملة يف القرآن  تنتمي إىل ا
ِّالكرمي، وهي مفردات ميكن أن تكون منظومة من املفاهيم اليت جتمعها  ُ

  .ا أو من وجه من الوجوهًعالقات الرتادف أو التقابل مطلق
  :ل جمموع ما أمكن رصده من تلك املفردات ما يليولع
ادلة( الجدل - ١ نه وارد يف إوهو يكاد يرادف احلجاج، مث ): اجلدال، ا

ًالقرآن الكرمي ورودا ال يبعد كثري  ورد يف تسعة إذا عن احلجاج يف حجم الورود، ً
  . ًموضعاوعشرين 
 .رآن الكرمي،وهو قليل الورود يف الق)التخاصم، اخلصام(المخاصمة ) ٢
ا، غري أنه قليل الورود ً وهو يكاد يرادف احلجاج واجلدل أيض:المراء) 3

  .يف القرآن الكرمي
ال ): احملاورة، احلوار(التحاور ) ٤ وهو من أهم األلفاظ املستعملة يف هذا ا

   .ا يف العصر احلديث، وهو قليل الورود يف القرآن الكرميًوأشهرها وخصوص
ا املفهومية عن املصطلحات ): اعز الن(المنازعة ) ٥ وهي ال تقل يف قو



  
٥٣٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ا يف لفظها تـعد عنصر ًالسابقة، بل إ ُّ َ ًا حموريا يف تعريف اجلدل واحلجاج، حىت ُ
))وهو ال يكون إال مبنازعة((: قال أبو البقاء يف تعريف اجلدل

 وهذا اللفظ .)١(
  .قليل الورود يف القرآن الكرمي

ا من أهم املصطلحات املتداولة يف ًأيضوهو ): االختالف (الخالف) ٦
ال، ولذلك يذكر علم اخلالف إىل جانب علم اجلدل وأما مادته يف . هذا ا

 .القرآن فكثرية وحتتاج إىل دراسة مستقلة
مع الرتكيز على لفظ  ِوفيما يلي نبذة من شرح هذه األلفاظ كل على حدة

   .د ومن حيث الداللة لفظ احلجاج من حيث حجم الوروقربه منا لًاجلدل نظر
  دلـالج
  :الجدل في اللغة مدلول - ١

  : على أقوال))اجلدل((لقد تباينت أقوال فقهاء اللغة يف تتبع أصل 
  :القول األول

عنده وهو ً واحدا، ًأصال) ل.د.ج(وهو قول ابن فارس الذي جعل مادة 
  وامتداد اخلصومة ومراجعة،من باب استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه((

))الكالم
فمن . إىل ذلك األصل  مث اجتهد يف إرجاع مجيع تصاريف املادة.)٢(

َاجلدول((: ذلك ْ أجزائه من  ٌّر صغري، وهو ممتد، وماؤه أقوى يف اجتماع: َ
ُورجل جمدول إذا كان قضيف اخللقة من غري هزال. املنبطح السائح ِ ٌ ُ َْ ٌ ُ ُوالدرع ... َ ّ

دولة َاملحكمة العمل: ا َ َ
ُ

ُّ جدل احلب يف سنبله:ويقال.  َ ََ َقوي: َ ُواألجدل. ِ َ :
ّالصقر؛ مسي بذلك لقوته ُِّ َاجلدالة وهي األرض، وهي : ومن الباب... ُ

                                                            
  .٦٦الكليات، ص) ١(
  .جدل: مقاييس اللغة، مادة) ٢(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))اخل...ُْصلبة
)١(.  

غري أن املقارنة بني واقع دالالت هذه التصاريف وبني األصل املذكور، 
 ونقصد يدفعنا إىل التساؤل عن بعض األلفاظ الواردة يف حتديده لذلك األصل،

  .ٌبالذات لفظي االسرتسال واالمتداد؛ ولعل معنامها واحد هنا
ا، يتأكد فيها ً وغري املذكورة مما جتاوزناه اختصار،ُفالتصاريف املذكورة قبل

ًمجيعا معىن القوة واالستحكام؛ على حني ال يظهر معىن االسرتسال واالمتداد 
َاجلدول((جبالء إال يف  ٌّصغري، وهو ممتد، وماؤه أقوى ر ((هو :  حيث قال فيه))ْ

َ؛ فجمع القوة إىل االمتداد يف هذا املثال ))يف اجتماع أجزائه من املنبطح السائح َ َ
؛ فأشار ))وهي صلبة((:  وهي األرض قال))اجلدالة(( مث إنه عندما ذكر. دون غريه

إىل داللة القوة واالستحكام دون االمتداد؛ مع أن االمتداد ظاهر يف األرض كما 
َواألرض مددناها :قال تعاىل َ ْ َ َ َ َْ َ) 2(.  

َّوالظاهر أن الذي استجره إىل معىن االسرتسال واالمتداد هو ما يكون بني  َ َ
َِْاملتجادلني من وصال الكالم واعتداد كل واحد برأيه ورغبته يف ظهوره؛ ولذلك  ُ

من باب استحكام الشيء يف ((هو : قال ابن فارس يف حتديده لألصل
َفعطف الفرع على . ))مالكال  وامتداد اخلصومة ومراجعة،كون فيهاسرتسال ي َ َ َ

ٌاألصل؛ وهو عطف فيه نظر؛ إذ الكالم هنا يف أصل املادة الذي هو 
 فهو من ))امتداد اخلصومة ومراجعة الكالم((وأما . االستحكام يف اسرتسال

َاجلد(( معىن ٌ الذي هو تصريف متفرع عن ذلك األصل))لَ ِّ ًعلما أن. ٌ  املراد من ِْ
ُ

ُالبحث يف األصل هو معرفة مدار اللفظ مبختلف تصاريفه، فهو نواته اليت ال  َ
َاجلدل((فليس املقصود باألساس هنا معرفة معىن . تتخلف يف أي منها ، وإمنا ))َ

                                                            
  .جدل: مقاييس اللغة، مادة) ١(
  .١٩:  احلجر)٢(



  
٥٣٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

َاجلدل((ِهو معرفة وجود ذلك املدار يف لفظ    . بعدّ كما سيتبني))َ
  :القول الثاني

ً الذي جعل املادة أيضا أصال واحدا، وهو وهو قول الراغب األصفهاين ً
، وما يدل عليه من املعاين يف اللغة، وهو حتصيل ما ذكره من أمثلة، ))اإلحكام((

ُوأصله من جدلت احلبل أي أحكمت فتله، ومنه اجلديل، وجدلت ((: حيث قال َُ ََ ُ
ِالبناء أحكمته، ودرع جمدولة، واألجدل الصقر املحكم البنية، وامل

ُ َ ْ ُ ٌ ٌ ِ ُ َجدل القصر َ ْ
ُّومنه اجلدال؛ فكأن املتجادلني يفتل كل واحد ((: مث قال الراغب. ))ءاحملكم البنا ُ

ِ َ َِْ ُ
ُ

األصل يف اجلدال الصراع وإسقاط اإلنسان : وقيل((: مث قال. ))َاآلخر عن رأيه
ُّصاحبه على اجلدالة وهي األرض الصلبة َ((.  

بىن عليه الفرع الذي ًفأنت ترى كيف استطاع أن حيرر األصل أوال، مث 
ٌهو اجلدال، مالحظا معىن اإلحكام فيه، وهو مضمن يف لفظ الفتل؛ يقال َّ ً ِ ُ :

))حمكمة: ناقة فتالء الذراعني((
وقد قال يف مطلع الكالم يف معىن جدلت . )١(

  . ))أي أحكمت فتله((احلبل 
ُاخل، فهو مؤخر ومسو..وأما ما حكاه من أن األصل يف اجلدال الصراع َ ٌَُّ ٌق َ

  .عنده بصيغة البناء للمجهول، فدل على أن القول األول هو املعتمد
  :القول الثالث

َاجلدل((وهو قول جنم الدين الطويف، الذي احتمل يف  ً عدة معان تبعا ))َ ٍ

ِميكن اشتقاق اجلدل من اجلدل بسكون الدال وهو((: لعدة أصول فقال ِْ َ ََ:  
َالشد واإلحكام يقال جد: المعنى األول َ ُّ ًلت احلبل أجدله جدالَّ ْ ِ ُ  كتصريف ْ

َُومنه جارية جمدولة اخللق. اًا حمكمً شديدً إذا فتلته فتالًفتلته أفتله فتال ُ أي حمكمة : َْ

                                                            
  .لفت/ فرداتامل )١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُ واألجدل الصقر الشتداد خلقته وقوته يف نفسه،البنية َ ْ َ((
وال شك أن يف ((: قال ،)١(

ًاجلدل معىن الشد واإلحكام؛ ألن كال ِّ َّ ِ َ د على صاحبه ويضايقه  من اخلصمني يشتَ
))اباحلجة اليت اجتهد يف إحكامه

)٢(.  
كأن كل (( للجدل وهو اشتقاقه من اجلدالة وهي األرض :المعنى الثاني

واحد من اخلصمني يقصد غلبة صاحبه وصرعه يف مقام النطق كما جيدل 
َ يقال جدله واْجندل هو إذا سقط،ِالفارس قرنه أي يرميه باجلدالة َ ََ َ ُ َ َ((

)٣(.  
ِاشتقاقه من املجدل وهو القصر ومجعه جمادل؛ ألن كل ((:  وهو:معنى الثالثال ََ ِ َ ْ ِ

))واحد من املتجادلني يتحصن من صاحبه باحلجة حتصن صاحب القصر به
)٤(.  

ُّاشتقاقه من اجلدول، وهو النهر الصغري لتفتل املاء فيه ((:  وهو:المعنى الرابع ِ َ ْ َ
َن كل واحد منهما يقصد فـتل صاحبأفك ))ه عن رأيه فتل املاء يف النهرَْ

) ٥(.  
ِوميكن اشتقاقه من األجدل وهو الصقر((: المعنى الخامس َ ْ  كأن كل. َ

ِواحد منهما يسطو باحلجة على صاحبه سطوة األجدل على الطري ويشتد  َ ْ َ ِ َّ ُ ِ

))عليه اشتداده عليه
والواقع أن هذا تفصيل وتدقيق من الطويف ملعىن  .)٦(
ٌفوجه متعلق بذات املفهوم وهو الشد : ن أوجه خمتلفةٌاجلدل، وتقليب له م

دول، ووجه متعلق بلوازمه وهو القوة؛ إذ اإلحكام  ُواإلحكام، ومثاله احلبل ا ٌ
وقد ورد لفظ القوة . ٌيف الشيء منبئ عن قوة فيه؛ ومثاله األجدل أي الصقر

                                                            
  .٣ - ٢ علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ١(
  .٣ -  ٢السابق، ص املصدر ) ٢(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر ) ٣(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر  )٤(
  .٣ - ٢: السابق، صاملصدر  )٥(
َ علم اجلذل يف علم اجلدل)٦( َ.  



  
٥٣٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

  .فيما سبق من كالم ابن فارس يف أكثر من موضع
ِمتعلق باملجادل : ، وله طرفان؛ أحدمهابه املفهوممبن قام ٌووجه متعلق 

ُ
. ُالصقر الذي بسبب قوته يسطو على فريسته ويتحكم فيها: الغالب، ومثاله

ادل املغلوب الذي كأنه ملقى على اجلدالة وهي األرض ًواآلخر متعلق با َ َ.  
ا االمتناع،  ٌووجه متعلق مبادة املفهوم، وهي احلجة احملكمة اليت يتحقق 

َومثاله املجدل أي القصر ِ.  
: ا إىل ذلك التدقيق لينتهي إىل كالم جامع يقول فيهًوقد كان الطويف قاصد

 ترجع يف مجيع تصاريفها إىل معىن القوة واالمتناع والشد )ل.د.ج(وكأن مادة ((
ًفيكون اجلدل مشتق. واإلحكام ُ َ ا من هذا املعىن اجلامع الكلي، ومن كل واحد من َ

))ار ما يشرتكان فيه من ذلك املعىنجزئياته باعتب
)١(. 

إن اجلدل أو اجلدال هو مراجعة الكالم : وبناء على ما سبق ميكن القول
  .بإحكام على سبيل املنازعة واملغالبة

  : مدلول الجدل في االصطالح- ٢
ًوجمال االصطالح هنا هو العلم الذي صار فيه اجلدل علما عليه  :فيقال ََ

))علم اجلدل((
)٢(.  

                                                            
  .٣-  ٢ املصدر السابق، ص) ١(
ا على إبرام أي علم اجلدل هو علم باحث عن(( : يقول القنوجي)٢(  الطرق اليت يقتدر 

 وهو من فروع علم النظر ومبين لعلم اخلالف، .وضع أريد ونقض أي وضع كان
مأخوذ من اجلدل الذي هو أحد أجزاء مباحث املنطق لكنه خص بالعلوم الدينية 

وله . ومبادئه، بعضها أمور مبينة يف علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية
والغرض . من علم املناظرة املشهور بآداب البحث، وموضوعه تلك الطرقاستمداد 

وفائدته كثرية يف األحكام العملية . منه حتصيل ملكة النقض واإلبرام واهلدم واإلحكام
وال . والعلمية من جهة اإللزام على املخالفني ودفع شكوكهم كذا يف مفتاح السعادة



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٣٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ادلة فهي خمالفة تبغي إلزام اخلصم بطريق مقبول ((: ابن سيناقال  أما ا
))حممود بني اجلمهور

)١( .  
مث استعمل على لسان حكمة (( : بعد أن ذكر املعىن اللغويالفيوميوقال 

))االشرع يف مقابلة األدلة لظهور أرجحه
)٢( .  

))وتقريرهااجلدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب (( :وقال اجلرجاين
)٣(.  

اجلدل هو عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد قوله ((: وقال أبو البقاء

                                                                                                                                
ل منهما واحد إال أن اجلدل آناظرة ألن املإن علم اجلدل هو علم امل: يبعد أن يقال

هو معرفة آداب املناظرة : أخص منه؛ ويؤيده كالم ابن خلدون يف املقدمة حيث قال
 فإنه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول ؛اليت جتري بني أهل املذاهب الفقهية وغريهم

نه يف االحتجاج ومنه ا وكل واحد من املناظرين يف االستدالل واجلواب يرسل عناًمتسع
ً فاحتاج األئمة إىل أن يضعوا آدابا وأحكاما ،ا ومنه ما يكون خطأًما يكون صواب ً

يب  يقف املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول، وكيف يكون حال املستدل وا
ا وحمل اعرتاضه أو ًا منقطعً وكيف يكون خمصوصً،وحيث يسوغ له أن يكون مستدال

نه إولذلك قيل فيه . ب عليه السكوت وخلصمه الكالم واالستداللمعارضته، وأين جي
ا إىل حفظ رأي  معرفة بالقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل اليت يتوصل 

 طريقة البزدوي وهي خاصة :وهدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غريه وهي طريقتان
عامة يف كل  ة العميدي وهيباألدلة الشرعية من النص واإلمجاع واالستدالل، وطريق

دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدالل وهو من املناحي احلسنة واملغالطات 
 وإذا اعتربنا النظر املنطقي كان يف الغالب أشبه بالقياس .فيه يف نفس األمر كثرية

 لسوفسطائي إال أن صور األدلة واألقيسة فيه حمفوظة مراعاة تتحرى فيهاا و=املغالطي
  .٢٠٩- ٢/٢٠٨: أجبد العلوم. ))طرق االستدالل كما ينبغي

  .١/٢٣ :كتاب اجلدل: الشفاء) ١(
  .١٢٨املصباح املنري ص )٢(
  .١٤٥:  التعريفات، ص)٣(



  
٥٣٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

)) وهو ال يكون إال مبنازعة غريه،حلجة أو شبهة
)١(.  

 هو األدلة من - أعين اجلدل- وموضوعه ((:  يف تعريف اجلدلوقال الطويف
الدعوى جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إىل إظهار 

))ّ وغايته رد اخلصم عن رأيه ببيان بطالنه،وانقطاع اخلصم
)٢(.  

 : الجدل بين الداللة االصطالحية والداللة القرآنية- ٣
  :مفهوم الجدل في االصطالح: أوال

 استحكام(( : كما قال ابن فارسإذا كان موضوع اجلدل يف اللغة، هو
))عة الكالمالشيء يف اسرتسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراج

 فما هو )٣(
  اجلدل يف االصطالح؟
ا يطمئن إليه وهو التعريف الذي حيدد اجلدل بأنه ًخيتار الطويف تعريف

قانون صناعي يعرف أحوال املباحث من اخلطأ والصواب على وجه يدفع عن ((
نفس الناظر وامل
ُ

  .))ر الشك واالرتيابِناظ
ذلك أن : قلت((: وله ويعلق على هذا التعريف الذي مل يذكر قائله بق

 علم أو آلة يتوصل :إنه رد اخلصم عن رأيه إىل غريه باحلجة أو يقال: تقول فيه
))ا إىل فتل اخلصم عن رأيه إىل غريه بالدليل

)٤(.  
اجلدل منازعة بني متفاوضني لتحقيق احلق ((:  اجلدل بقوله الغزايلويعرف

))وإبطال الباطل
)٥(.  

                                                            
  .٦٦الكليات، ص) ١(
  .٦: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ٢(
  .١/٤٣٣: مقاييس اللغة) ٣(
  .٣ – ٢: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ٤(
  .٧: يها الولد، صرسالة أ) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ًا فلسفيا يقوم على املسلمات املنطقية ًف تعريفكما جند جنم الدين الطويف يعر
ا صاحبها من ((: أكثر مما يقوم على واقع اجلدل فيقول هو ملكة صناعية يتمكن 

))تركيب احلجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة إلنتاج نتيجة ظنية
) ١(.  

 وإن اختلف التعريفان، هو إلحقاق احلق وإبطال ،فاجلدل هنا عند الغزايل
وهو هنا عند الطويف جدل منطقي خيضع للتسليم العقلي ويؤدي إىل  ،الباطل

  .نتائج ظنية
إىل  وواضح أن هذه التعريفات السابقة أقرب إىل املنطق الفلسفي منها

اجلدل القرآين القائم على األدلة الفطرية واملشاهدات الكونية يف خلق الطبيعة 
 من مفكري اإلسالم قد  وال شك أن الطويف وغريه،واإلنسان وقوانني احلياة

ادلة باليت هي أحسن  ، أمهيتها عن غريهاُّ ال تقل، وسيلة مهمة،أدركوا أن ا
فهي . من الطرق اليت عينها القرآن للدعاة ورسم منهجها الرسول الكرمي 

م العقلية والنفسية  دعوة باحلكمة والنظر يف أحوال املخاطبني وإمكانا
ني، ال بالزجر والتأنيب حىت ال يشعر املخاطب وباملوعظة احلسنة والرفق والل

املخالف بأن جمادله متحامل عليه، بل يود إشعاره بأنه ال يهدف إىل الغلبة يف 
حىت يطمئن الداعي (( بل هدفه األساسي اإلقناع والوصول إىل احلق ،جمادلته

. ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة يف اجلدل ولكن اإلقناع والوصول إىل احلق
زل على الرأي الذي تدافع عنه ـال تن نفس البشرية هلا كربياؤها وعنادها، وهيفال

 وسرعان ما ختتلط على النفس قيمة الرأي ،إال بالرفق، حىت ال تشعر باهلزمية
 عن هيبتها واحرتامها ًوقيمتها هي عند الناس، فتعترب التنازل عن الرأي تنازال

ا  ويشعر ،ن هذه الكربياء احلساسةواجلدل باحلسىن هو الذي يطامن م. وكيا
ادل أن ذاته مصونة وقيمته كرمية، وأن الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة  ا

                                                            
  .٤: علم اجلذل يف علم اجلدل، ص) ١(



  
٥٤١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ا، واالهتداء إليها يف سبيل اهللا ال يف سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزمية الرأي  يف ذا
))اآلخر

)١(.  
 أن وهذا التعريف الذي اعتمد فيه سيد قطب على الطبيعة القرآنية ال مينع

لوصول إىل احلق ولو على ليكون اجلدل مقابلة احلجة باحلجة باآلداب املعروفة 
ومن هنا فقد يدخل فيه ما .  اهلدف األمسى للمجادلة، وهولسان اخلصم

 الصناعة لتدل علماء يسمى باملناظرة وغريها من املصطلحات اليت وضعها
ادلة ال يقصد به  مذمومهو   اجلدل ما من أناًعلم ،بصورة أو أخرى على ا

  .إال املنازعة واملكابرة واملعاندة والشقاق
ا فيه ًا من مقوالت الفلسفة معتمدًا مستمدًوجند اجلرجاين يعرف اجلدل تعريف

 ويهمل ،يدخل اجلدل يف باب الباطل  وهو تعريف،على العناصر السلبية للجدل
جلدال عبارة ا((: اجلدل املهتدي الذي يقصد منه الوصول إىل احلق حيث يقول

وهو القياس املؤلف من املشهورات . عن مراء يتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها
واملسلمات والغرض منه إلزام اخلصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 

 وهو دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة أو يقصد به. الربهان
))تصحيح كالمه وهو اخلصومة يف احلقيقة

)٢(.  
ولعل هذا املعىن الذي عرب عنه اجلرجاين بالتعريفات السابقة هو ما أشار 

ادلة((:  عندما قال امليداينإليه عبد الرمحن حسن حبنكه املنازعة ال : يراد من ا
على اخلصم بإلزامه إن استطاع إفحامه  ألجل إظهار احلق بل ألجل االنتصار

))اًوهي ممنوعة شرع
ادلة إىل مث يستعرض رأي العلم. )٣( اء يف تقسيم ا

                                                            
  .١٤/٢٢٠٢: ٤يف ظالل القرآن، جملد) ١(
  .١٠٢- ١٠١: التعريفات، ص) ٢(
  .٣٦٣ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، ص) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  :قسمني
ادلة: م األولـالقس العلمية املستحبة، وهي  إلظهار احلق وهي املناظرة ا

ادلة املطلوبة يف قوله تعاىل ُوجادهلم باليت هي أحسن: ا َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ ُْ ِ َ َ)١( .  

َوال :يف قوله تعاىل واملعنية  َّجتادلوا أهل الكتاب إال َ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُِ َِّ باليتَُ َ هي ِ
ِ

ُأحسن َ ْ َ)٢(.  
راء علماء األمة يف العصور املختلفة مما يدل على آونود أن نعرض مجلة من 

 ،الدين وأصوله أن اجلدل بآدابه وشروطه حاجة فكرية وعلمية لتقرير مبادئ
فكل من مل ((: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية. ولدرء التعارض بني النقل والعقل

 وال ،مل يكن أعطى اإلسالم حقه اظرة تقطع دابرهميناظر أهل اإلحلاد والبدع من
َوىف مبوجب العلم واإلميان  ، وال حصل لكالمه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس،َ
))يقنيـوال أفاد كالمه العلم وال

 وواضح من كالم ابن تيمية أن اجلدال أداة .)٣(
. واليقنيجوهرية لدفع شبهات أهل امللل والنحل ولتقرير أصول العلم واإلميان 

وقد حنا حنوه يف هذا الرأي اإلمام الرازي الذي اعترب هذا النمط من اجلدال 
َّما جيادل يف آيات الله إال :وظيفة األنبياء وحرفتهم يف تعليقه على قوله تعاىل ِ َِّ ِ َ َِ ُ ِ َُ 

َالذين كفروا ف ُ َ َ َ
ِ ِْ يـغررك تـقلبـهم يف البالدالَّ ِ ْ ُ َُُّ َ َ ُْْ َ◌ِ)٤(.  

 وجدال يف تقرير ،جدال يف تقرير احلق:  نوعاناجلدال((: حيث قال
قال . ))احلق فهو حرفة األنبياء عليهم السالم أما اجلدال يف تقرير. الباطل

                                                            
  .١٢٥: النحل) ١(
  .٤٦:العنكبوت) ٢(
  .٣٥٧قل والنقل، صعدرء تعارض ال) ٣(
  .٤:غافر) ٤(



  
٥٤٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ُوجادهلم باليت هي أحسن تعاىل حملمد َ ْ َ َ
ِ َِّ ِ ُْ ِ َ َ)١( . 
َََْيا نوح قد جادلتـنا : م قالوا لنوح عليه السالمأويف احلكاية عن الكفار  َ َْ َ ُ ُ

ْفأك ََثـرت جدالناََ َ ِ َ َْ)٢( . 
ذه اآلية ،هو مذمومواجلدال يف تقرير الباطل : القسم الثاني  وهو املراد 
َّما جيادل يف آيات الله إال :حيث قال تعاىل ِ َِّ ِ َ َِ ُ ِ َ الذينَُ

ِ ُكفروا َّ َ َ
 :قال تعاىل )٣(

 َّضربوه لك إالما ِ َ َ ُ َ جدال بل هم قـوم خصمونََُ ُ ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ َ)واعلم أن لفظ ((: مث قال، )٤
اجلدال عن الشيء مشعر  ولفظ. اجلدال يف الشيء مشعر باجلدال بالباطل

))باجلدال ألجل تقرير احلق والذب عنه
ا على لفظ ً وهذا املعىن ينطبق أيض،)٥(

  .احملاجة
النكري على هؤالء املعارضني ملنهج اجلدل القرآين  وجند ابن حزم يشدد

وباجلملة فال أضعف ممن يروم ((: يهم جبرأة وقوةويسفه أحالمهم وآراءهم ويرد عل
إبطال اجلدال باجلدال ويريد هدم مجيع االحتجاج باالحتجاج ويتكلف فساد 
ِاملناظرة باملناظرة، ألنه مقر على نفسه أنه يأيت بالباطل ألن حجته هي بعض  ُ

 وهذه طريق ال يركبها إال جاهل ضعيف أو ،احلجج اليت يراد إبطال مجلتها
)) واجلدال الذي ندعو إليه هو طلب احلق وتبينه،د سخيفمعان

)٦(.  
يستشهد صاحب شرح الكوكب  اجلدلية املسائل عن ويف معرض الدفاع

إن معرفة هذا العلم ال يستغين ((: يقول فيه حممد بن اجلوزي  بنص أليباملنري
                                                            

  .١٢٥: النحل) ١(
  .٣٢: هود) ٢(
  .٤: غافر) ٣(
  .٥٨: الزخرف) ٤(
  .٢٧/٢٢٢: تفسري الفخر الرازي )٥(
  .١/٢٧:  البن حزماإلحكام يف أصول األحكام) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ٍعنه إال قاصر وال يتمشى من دونه كالم مناظر؛ ألن به يستبني صحة الدليل  ّ
. ً وتفصيالًاملردودة إمجاال  وتصح به األسئلة الواردة من،اًا وتقريرًمن فساده حترير

ِّ وإمنا املراسم اجلدلية تفصل احلق ،باملكابرة املناظرة الشتبه التحقيق يف ولواله ُ
ا كان يف مناظراته ًا علم ِ فمن مل حيط،والباطل، وتبني املستقيم من السقيم

))كحاطب ليل
) ١(.  

اإلمام ابن القيم يف قصة وفد جنران وما اشتملت عليه من الفوائد ما وقال 
م بل استحباب ذلك ((: نصه  بل -ومنها جواز جمادلة أهل الكتاب ومناظر

 إذا ظهرت مصلحته من إسالم من يرجى إسالمه منهم، وإقامة -وجوبه 
ِّفليولاحلجة عليهم وال يهرب من جمادلتهم إال عاجز عن إقامة احلجة   ذلك َ

)) والقوس وباريها، بني املطي وحاديهاِّوليخلإىل أهله 
)٢(.  

وميكن أن نستخلص أنه ال تعارض بني النصوص الواردة يف النهي عن 
ا أن اجلدل الذي أمر به ًألننا نعلم يقين اجلدل والنصوص الواردة يف األمر به؛

ى عنه لباطل  فنحمل نصوص النهي عن اجلدال با،القرآن غري اجلدل الذي 
وهذا ما اتضح من خالل . ونصوص األمر على اجلدال باحلق فيزول اإلشكال

َبيانا ال لبس فيه أن  تبني لنا  حيث،عرضنا ألقوال بعض أهل االختصاص ْ ً
ًاجلدل تارة يكون باحلق وتارة يكون بالباطل، وأن اجلمع بني النصوص الواردة  ً

ت اجلدال باحلق أو حاالت دالال يف القرآن يكون حبملها على ما يناسبها من
 وقرائن  وهذا هو املنهج الصحيح الذي يؤيده العقل والنقل،اجلدال بالباطل

  .اإلسناد
  : الجدل في القرآندارم: ًثانيا

                                                            
  .٣٦٩شرح الكوكب املنري، ص  )١(
  .٣/٤٢: زاد املعاد يف هدي خري العباد) ٢(



  
٥٤٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ا إىل قوة اإلقناع ًلعله من املسلمات البدهية أن العقل البشري يتطلع دائم
ّلقرآن الكرمي حياج  وهذا املنطق هو ما جعل ا،عن طريق احلجة والربهان والعلم

ن دعا إ وما .العقل اإلنساين يف أرقى ما وصل إليه من العلم ويتحداه إىل األبد
 فكان ،القرآن البشر إىل عقيدة التوحيد حىت وقف الناس منه مواقف متباينة

 ويعامل خصومه مبا يتناسب وأحواهلم ،يسلك معهم مسالك التوجيه واإلرشاد
 جيادل أهل على حنيدل املشركني جدل هداية وداللة، ة، فيجاَّيِدَقَالعلمية والع

م على علم   .ٍالكتاب جدل ختطئة وإلزام أل
 ؛ا بالتهديد والوعيد عند جداله للمنافقنيًمصحوب ا، بلًا وقاسيًويأيت شديد

م كانوا أعرف الناس بلغة العرب    ومبا جاء به الرسول الكرمي،وما ذلك إال أل
 ولكنهم تظاهروا باإلسالم وأبطنوا ،عجاز القرآينمن السمو البياين واإل 

  . وأحقهم بالتهديد والتقريع،ًالنفاق، فكانوا أكثر األقوام وزرا، وألزمهم حجة
 اليت اشتمل عليها وساقها هلداية )١(وجدل القرآن الكرمي هو براهينه وأدلته

رسيخها يف الكافرين وإلزام املعاندين يف مجيع ما قصد إليه من تبيان احلقائق وت
  :هي  وقد ورد اجلدل القرآين على ثالثة أوجه،،أذهان الناس

ما رد به على اخلصوم من احلجج والرباهني وما ساقه من األدلة لتثبيت  - ١
ألسنة رسله   مما جاء على،العقائد وتقرير الشرائع وكشف النقاب عن قواعد امللة

  .ودفع الباطل وما أهلم به عباده الصاحلني من قول احلق ،وأنبيائه
  بل هو أمر ضروري لتبليغ رسالة اهللا إىل أهل األرض،وهذا جدل احلق

 وكشف ما ، وإزالة ما يقف يف طريقها من عقبات،ودفع ما يعتورها من شبهات
  . وما يدبر هلا من كيد وضالل، من مؤامراتعليهاحياك 

  قد،وهذا النوع من اجلدل القرآين وإن كان فيه معىن اإللزام واإلفحام

                                                            
  .٢٥: ألملعي، صزاهر عواض ا. دمناهج اجلدل يف القرآن الكرمي، ) ١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .اشتمل على التوجيه واإلرشاد إىل طريق احلق والصواب
وهذا جدال املالئكة وجدال خولة بنت ثعلبة اليت حكى القرآن قصتها يف 

ادلة وحنو ذلك مما يرجع إىل هذا املعىن   .سورة ا
 والقصد منه االسرتشاد وحب ،ما ورد يف القرآن بطريق اجلواز-٢

ومن هذا القبيل جدل . ر والرتجي والدعاءاالستطالع والنظر للعظة واالعتبا
َْرب أرين كيف حتيـي الموتى قال أومل  :إبراهيم عليه السالم مع ربه حني قال َ ََ ََ َ َ ْ ْ ُِْ َ ْ َ ِِ ِّ َ
ِْتـؤمن قال بـلى ولـكن ليطمئن قـليب َْ ََّ ِ ِ َِ ََِّ َ ََ َ ْ ُ)١(.  

ا ما يأيت على ألسنة الكفار من االعرتاضات والدعاوى الباطلة اليت حكاه - ٣
ا وما تنطوي عليه من مفاسد وهو يدخل حتت عنوان . ََّالقرآن الكرمي وبـني بطال

َّوجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق :اجلدل بالباطل كما قال تعاىل َ َْ ِ ِِ ُِ ْ ُ َِ ِ ِ ْ َُ َ)٢(.  
إذا كان القرآن الكرمي كتاب دعوة وهداية، وكان املعجزة اخلالدة املوجهة  و

تقدات القائمة على احلجج والرباهني، فال غرابة أن نرى لألفكار واملبادئ واملع
رة هذه األساليب اجلدلية يف كتاب اهللا، ناطقة باحلجج الصحيحة والرباهني فو

  .الواضحة
  :ةـالمخاصم

ا، يقال خاصمته ًاخلصم مصدر خصمته أي نازعته خصم((: يقول الراغب
تعلق كل واحد وأصل املخاصمة أن ي((: قال... ))اًوخصمته خماصمة وخصام

ُخبصم اآلخر، أي جانبه وأن جيذب كل واحد خصم اجلوالق من جانب ُ((
)٣(.  

ا؛ ومما يدل ًوقد ورد لفظ اخلصام يف القرآن الكرمي يف مثانية عشر موضع

                                                            
  .٢٦٠: البقرة) ١(
  .٥:غافر) ٢(
  .خصم/ املفردات) ٣(



  
٥٤٧  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

ٌَْوقالوا أآهلتـنا خيـر: على تقاربه الداليل مع مفهوم اجلدل قوله تعاىل ََُ ِ َ ُ َ َأم هو َ ُ َما  َْ
َّضربوه لك إال ِ َ َ ُ َ جدال بل هم قـوم خصمونََُ ُ ِ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ًَ َ)1(.  

 كان الغالب على معناه يف القرآن ،وملا كان اخلصم هو املختص باخلصومة
الكرمي أنه مذموم؛ إال أنه ورد يف عدة مواضع مبعىن أعم يقرتب من مفهوم 

م: االختالف كما يف قوله تعاىل ْهذان خصمان اختصموا يف ر َِِّ ِ ُ ََ َ ْ ِ ِْ ََ َ)2( .قوله و
َمث إنكم يـوم القيامة عند ربكم ختتصمون: تعاىل ُ ِ َْ َ ْ ُْ َُِّ َ ِ ِ َ ََِْ َ ْ َِّ َُّ )3(.  

  :ةـالمنازع

ما عن املخاصمة((: يقول الراغب اذبة، ويعرب  ادلة التنازع واملنازعة ا ))وا
)٤(.  

ذا املعىن يف القرآن الكرمي يف ستة مواضع، أغلبها إن  وقد ورد هذا اللفظ 
ْحىت إذا فشلتم  : واردة على جهة الذم، كما يف قوله تعاىل،كلهامل تكن  ُْ ِ َ َ ِ َّ َ

َوتـنازعتم يف األمر وعصيتم من بـعد ما أراكم ما حتبون ُُِّ َّ ُ ََ َ َِ ْ ِّ ُ َُْْ َ َ َِ َْ ِ ْ َ ََ)5( .وقوله تعاىل: 
ْوأطيعوا الله ورسوله وال تـنازعوا فـتـفشلوا ْ ُْ َ ْ ََ ُ َ ََ َ َ َ َُ ََ ُّ َ ُ ِ َ)6(.  

  :اروـاور والحـالتح

ّاملرادة يف الكالم، ومنه التحاور: واحملاورة واحلوار((: قال الراغب ُ
((

)٧(.  

                                                            
  .٥٨:  الزخرف)١(
  .١٩:  احلج)٢(
  .٣١:  الزمر)٣(
  .نزع/ املفردات) ٤(
  .١٥٢:  آل عمران)٥(
  .٤٦:  األنفال)٦(
  .حور/ املفردات) ٧(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ًا أو حويراًيقال كلمته فما رد إيل حور: واحلور اجلواب
:  واستحار الرجل)١(

أي جوابا، وهم يتحاورون أي : ًاكلمته فما رد إيل حور: أي استنطقه، ويقال
  .)٢(ق يف املخاطبةيرتاجعون الكالم، واحملاورة مراجعة املنط

ً يف اللغة معان خمتلفة، وذلك نظرا لطبيعة التغيريات اليت ))حور((وملادة 
ا فقد ورد أن احلور هو الرجوع عن  جتري على بنيتها الصرفية حسب استعماال

ًا وحمارا وحمارة رجع عنه ًالشيء وإىل الشيء، يقال حار إىل الشيء وعنه حور
  .)٣(وإليه

 من حال إىل حال، فالفعل حار يأيت مبعىن تغري وحتول وتأيت مبعىن التغري
  :قال لبيد

 وما املرء إال كالشهاب وضوئه  )٤(ا بعد إذ هو ساطعًحيور رماد
اوبة من فعل حاور الدال على املشاركة، والتحاور التجاوب، : واحملاورة ا

  .)٥(ا وما أحار بكلمةًتقول أحرت له جواب
ال وأشهرها، وخصوصا يف  أهم األلفاظ نواحلـوار م ًاملستعملة يف هذا ا
ن احلوار بني العقول والشعوب من أسباب التفاهم أ ،ذلكالعصر احلديث

فاإلسالم ((والتواصل والتعايش والتقارب بني التيارات واملدارس الفكرية املختلفة 
  يف،يريد لإلنسان أن حيصل على القناعة الذاتية املرتكزة على احلجة والربهان

 سواء يف ذلك قضايا العقيدة، وقضايا احلساب ،إطار احلوار اهلادئ العميق
                                                            

  .٣١٧ – ٦/٣١٦حور، /  تاج العروس )١(
  .٤/٤١٨: حور/  لسان العرب)٢(
  .٣٨١: والقاموس احمليط، ص ٤/٢١٧: حور/ لسان العرب) ٣(
  .٤/٢١٧: حور/ لسان العرب) ٤(
  .٣١٧ – ٦/٣١٦مادة حور، :  تاج العروس– ٤/٢١٨: لسان العرب) ٥(



  
٥٤٩  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

واملسؤولية، فلكل سؤال جواب، ولكل عالمة استفهام، تواجه اإلنسان يف 
))الطريق، عالمات يف كل منعطف تشري إىل سواء السبيل

؛ إال أن املصطلح )١(
  .)٢( قليل الورود يف القرآن الكرمي، فقد ورد ثالث مرات

وقد استعمل يف القرآن الكرمي باعتباره أداة يف إدارة الكالم، ومل يقرتن به ما 
َفـقال لصاحبه وهو : يدل على مدحه أو ذمه، كما هو ظاهر يف قوله تعاىل ُ َ

ِ ِِ َ ِ َ َ َ
ًحياوره أنا أكثـر منك ماال وأعز نـفرا ََُ ََُّ َ َ ََ ً َ َ ِ َ ْ ُُِ َُ)٣(، َقال له صاحبه وهو حياوره أ ُُِ َُ َ ُ َ ُ ُُ ِ َ َ َ َكفرت َ َْ َ

ًبالذي خلقك من تـراب مث من نطفة مث سواك رجال ُ َ َ ََّ َ َّ َُّ ٍُ ِ َِ َْ ُّ ٍ َُ َ َ ِ َّ ِ)4( . فأسنده إىل املؤمن وإىل
الكافر، وهذا خبالف احملاجة اليت مل تستعمل يف القرآن الكرمي إال مبعناها املذموم 

  .الدال على املعاندة واملشاقة
  :اراةـالمم

ٌاحملاجة فيما فيه مرية: ملماراةاالمرتاء وا((: قال الراغب ْ واملرية ((: قال. ))ِ
))الرتدد يف األمر وهو أخص من الشك

)٥(.  
، وهذا اللفظ قليل الورود يف القرآن الكرمي باملقارنة بلفظ احملاجة واجلدل

  : ورد يف موضعنيإذ
رمني الذين يريدون ًا يف صيغة اجلمع وصفً مضارعً ورد فعال- أ ا للقوم ا
: ًديال عن الزواج، ويف سياق الرد عليهم والتثبيت لنيب اهللا لوط قال تعاىلاللواط ب

                                                            
  .٣٢: قواعده، أساليبه، معطياته، حممد حسني فضل اهللا، ص: احلوار يف  القرآن) ١(
  .ا للحجاج من هذه الدراسةًانظر فصل احملاورة أسلوب) ٢(
  .٣٤: الكهف) ٣(
  .٣٧:  الكهف)٤(
  .)م ر ي/ (املفردات) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َقالوا بل جئـناك مبا كانوا فيه ميتـرون ُ َْ َ
ِ ِ ِْ ُْ َ َ َِ َ ْ ْ َ ُ َ)١(.  

ً وورد كذلك فعال مضارعا يف صيغة اجلمع وصف-ب ً ا للنصارى الذين ً
 : تعاىلطعنوا يف األخبار القرآنية اليت سيقت بشأن عيسى عليه السالم قال

َذلك عيسى ابن مرمي قـول احلق الذي فيه ميتـرون ُ َ ََْ ِ ِِ ِ َِّ ِّ َ َْ َ ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ)٢(. 
  :االختالف

ا غري طريق ًاالختالف واملخالفة أن يأخذ كل واحد طريق((: قال الراغب
  .))اآلخر يف حاله أو قوله

. ألن كل ضدين خمتلفان وليس كل خمتلفني ضدين واخلالف أعم من الضد؛
ِ استعري ذلك ، االختالف بني الناس يف العقول قد يفضي إىل التنازعوملا كان ُ

ادلة قال تعاىل َفاختـلف :للمنازعة وا ََ ْ َ ْحزاب من بـينهماأل ِِ َِْ ُ َ ْ)وقال تعاىل)٣ : 
َوال يـزالون خمتلفني َُِِْ َ ُ ََ َ َ)وقال تعاىل)٤: َإن ربك يـقضي بـيـنـهم يـوم القيامة فيما

ِ ِِ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ْ َْ ِ ْ َ ََّ َّ ْ كانوا ِ ُ َ
َفيه خيتلفون ُِ َِْ َ ِ)يراد به مطلق ))اخلالف واالختالف((إن : ميكن القولهلذا  و،)٥ 

 .  أو اهليئة أو املوقفاحلالةاملغايرة يف القول أو الرأي أو 
ِّفهو علم ميكن ((: ))بعلم اخلالف((ُوأما ما يعرف عند أهل االختصاص 

 وهدم ما خالفها دون ،ةمن حفظ األشياء اليت استنبطها إمام من األئم
ا ً إذ لو استند إىل الدليل واستدل به ألصبح جمتهد،االستناد إىل دليل خمصوص

ا عن أحوال أدلة الفقه بل ًواملفروض يف اخلاليف أن ال يكون باحث. اًأصولي
                                                            

  .٦٣: احلجر) ١(
  .٣٤: مرمي) ٢(
  .٣٧: مرمي )٣(
  .١١٨: هود) ٤(
  .٩٣: يونس) ٥(



  
٥٥١  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

 عند -  ً إمجاال-  لوجود مقتضيات احلكما بقول إمامه ًحسبه أن يكون متمسك
 عنده إلثبات احلكم كما يكون قول إمامه كفيإمامه كما يظن هو، وهذا ي

))حجة لديه لنفي املخالف ملا توصل إليه إمامه كذلك
)١(.  

ذا املعىن يكون شبيه فإذا اشتد . ا يف داللته باجلدل واحلجاجًولعل اخلالف 
هما مبا هو عليه من قول أو رأي أو موقف وحاول لياعتداد أحد املخالفني أو ك

 مسيت تلك احملاولة باجلدل أو ،آلخرين به أو محلهم عليهالدفاع عنه وإقناع ا
على سبيل املنازعة واملغالبة،  املفاوضة((  كما سبق هواجلدل يف اللغةإذ  ،احلجاج

 فإن كل واحد من املتجادلني ، إذا فتلته وأحكمت فتله))جدلت احلبل((مأخوذ من 
))يراهعلى رأيه الذي  حياول أن يفتل صاحبه وجيدله بقوة وإحكام

)٢(.  
وبالنظر إىل هذه األلفاظ وغريها وما تشرتك فيه من الداللة على مفهوم 

اعتبار  هواحلديث عن موضوع احلجاج املنهج الذي نسري عليه يف احلجاج، فإن 
ا وإن   القرآن،حجاج عنها القرآن الكرمي، داخلة يف َّحتدثكل حماورة فكرية  أل

وهو ، اه كما يدل عليه الوضع اللغويمعنتصب يف مل تكن بلفظ احلجاج، فهي 
  .احملجة اليت جرى عليها أسلوب القرآن الكرمي

اجليم والدال والالم أصل واحد وهو من باب ((: وكما أشار إىل ذلك ابن فارس
))استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم

)٣(. 
وار الذي يراد به اإلبانة  احلإن احلجاج القرآين  هو:  القولعوجما
 والفطرية  و اللغويةاستخدام الدالئل العقلية والعلميةواإلقناع، وذلك ب واإلبالغ

                                                            
  .٢١طه جابر العلواين، ص. أدب االختالف يف اإلسالم، د) ١(
  .جدل/ املفردات) ٢(
  .١/٤٣٣: مقاييس اللغة) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 حلقيقة اإلسالم ًإثباتا ، والبينات القرآنية والكونية يف األنفس واآلفاق،والواقعية
ًواإلميان باهللا ولقائه ورسله وجزائه، وقضايا اآلخرة بعثا وحشرا ونشرا وعرض ً ً ا ً

ًوحسابا ومصريا ً.  
 والرباهني القرآنية يف الدعوة إىل الصراط  اجلدليةإنه استعمال املناهج

 الكفيلة  احلواريةالطرق انتهاجإنه . املستقيم املوصل إىل ذي العزة واجلالل
ا لضالالت الكافرين ًبتحقيق احلق وتثبيته، وإبطال الباطل وتزهيقه دفع

وبالنظر إىل  ود والنصارى وامللحدين،وشبهات املنافقني وتشكيكات اليه
  :السياقات واملواضع، فقد ورد احلجاج القرآين يف ثالث مسارات داللية

حجاج قاد إليه الكفر والنفاق و اهلوى واحلظوظ  :المسار األول- ١
النفسية وطمس البصرية، ومنه املكابرة واملنازعة واملراء ولدد اخلصومة واللجاجة 

ملبطلني، وميزته الكربى أن قوادح  اهلوى والعمى قد يف الكالم، وهو جدل ا
  .غلبت فيه على مناقب اهلدى والتقوى

ا ًالستطالع ونظرلا ًا وحبًما كان من احلجاج اسرتشاد:المسار الثاني- ٢
ورد هذا الضرب من احلجاج على لسان إبراهيم عليه السالم وقد ا؛ ًواعتبار

  .بأسلوب الدعاء
ع إليه احلق واهلدى ويدخل فيه اجلدل حجاج دف: المسار الثالث- ٣

ادالت واحملاورات اليت تسعى   وجه ُّبنيَتلالقرآين إلظهار احلق واملناظرات وا
  .الصواب وبيانه، وهو الذي ورد على ألسنة األنبياء و املرسلني وأتباعهم

 يف تاريخ العلوم اإلسالمية فهو عنوان على احملاورة ))احلجاج((وأما مصطلح 
ا إىل التوسع ثراءا يف إً مما كان سبب، واملناظرةقشةواملنا  تلك العلوم والدفع 

 بل إن هذا املصطلح بسبب ما اكتسبه من قيمة وظيفية عالية قد ،والتعمق



  
٥٥٣  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

 وهو مستعمل ،ًا مستقال بذاته، له قواعده ومباحثهًانتهى إىل أن يصبح علم
ا مرتادفات خلالف واملناظرة  كاجلدل وا،ضمن دائرة تضم عدة مفردات كأ

معرفة آداب املناظرة اليت جتري ((، وهذا ابن خلدون يعرف اجلدل بأنه واحملاورة
فإنه ملا كان باب املناظرة يف الرد والقبول . بني أهل املذاهب الفقهية وغريهم

ًمتسعا، وكل واحد من املتناظرين يف االستدالل  واجلواب يرسل عنانه يف 
ا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج األئمة إىل أن ًاب ومنه ما يكون صو،االحتجاج
ا يقف املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول، وكيف ًا وأحكامًيضعوا آداب

يب يكون ))حال املستدل وا
 فانظر كيف استعمل يف نص واحد .)١(

  .اجلدل واملناظرة واالحتجاج: مصطلحات ثالثة

                                                            
  .٣/١٠٧٦: مقدمة ابن خلدون) ١(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  عـادر والمراجـالمص
  . حفص عن عاصم، بروايةالقرآن الكريم .١
 جلالل الدين السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، إلتقان في علوم القرآنا .٢

  .م١٩٩٣ بريوت، - تعليق مصطفى ديب البغا، ط دار ابن كثري 
 البن حزم، حتقيق حممد أمحد عبد العزيز، اإلحكام في أصول األحكام .٣

  .م١٩٧٨مكتبة عاطف، القاهرة 
بر العلواين، رئاسة احملاكم الشرعية طه جا. ، دأدب االختالف في اإلسالم .٤

  .والشؤون الدينية، الدوحة
، الزخمشري، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت أساس البالغة .٥
  .م١٩٥٣
، لإلمام ناصح الدين عبد الرمحن بن استخراج الجدال من القرآن الكريم .٦

، مؤسسة الرسالة، ١عي، ط، حتقيق الدكتور زاهر عواض األمل)بابن احلنبلي(جنم املعروف 
  .م١٩٨٠بريوت 
 الدين علي ي، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيق علي حميأيها الولـد .٧

  .م١٩٨٣، مصر، تاريخ اإليداع ٢القرة داغي، دار االعتصام، ط
، الزبيدي، دراسة وحتقيق علي شريي، دار تاج العروس من جواهر القاموس .٨

  .م١٩٩٤الفكر، بريوت 
للجرجاين علي بن حممد بن علي، حتقيق إبراهيم األبياري، دار  التعريفات .٩

  .م١٩٩٢اللسان العريب، بريوت 
 الدار التونسية ١ ط- ، حملمد الطاهر بن عاشور تفسير التحرير والتنوير .١٠
  .م١٩٨٤

 الدار ١، البن كثري عماد الدين أبو الفداء إمساعيل، طتفسير القرآن العظيم .١١
  .م١٩٨٨املصرية اللبنانية، القاهرة 

حملمد بن أمحد القرطيب، دار إحياء ) تفسري القرطيب (الجامع ألحكام القرآن .١٢
  .م١٩٦٧الرتاث العريب، بريوت 



  
٥٥٥  ملهابة حمفوظ ميارة.  د- ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي 

قواعده، أساليبه، معطياته، حممد حسني فضل : الحوار في القرآن الكريم .١٣
  .م١٩٨٥، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت ٣اهللا، ط

، البن تيمية أمحد بن عبد احلليم، حتقيق حممد رشاد قلدرء تعارض العقل والن .١٤
  .م١٩٨٠، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض ١سامل، ط
، ١ البن القيم، حتقيق شعيب األرنؤوط، طزاد المعاد في هدي خير العباد .١٥

  .م١٩٧٩مؤسسة الرسالة، بريوت 
حلماد، دار الفكر، دمشق ، حتقيق حممد الزحيلي ونزيه اشرح الكوكب المنير .١٦
  .م١٩٨٠

  . ه١٣٨٥، الرئيس ابن سينا، املطابع األمريية، القاهرة )كتاب الجدل(الشفاء  .١٧
  ).بدون تاريخ(، حباشية السندي، دار الفكر، صحيح البخاري .١٨
 لإلمام السيوطي، تعليق علي صون المنطق والكالم عن فن المنطق والكالم .١٩

  ).بدون تاريخ(قاهرة ، مكتبة اخلاجني، ال١سامي النشار، ط
 لعبد الرمحن حسن حبنكه ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة .٢٠

  .م١٩٧٥امليداين، دار القلم، دمشق 
  ).بدون تاريخ ودون طبعة(، جنم الدين الطويف علم الجذل في علم الجدل .٢١
، للشوكاين، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٢٢
  .م١٩٩٣، دار احلديث، القاهرة ١يد إبراهيم، طحتقيق س
  .م١٩٨٥، دار الشروق، بريوت ١١، لسيد قطب، طفي ظالل القرآن .٢٣
  ).بدون تاريخ(، الفريوزابادي، دار اجليل، بريوت القاموس المحيط .٢٤
،   ه١٢٧٨، أبو البقاء احلسيين الكفوي، املطبعة العامرة، مصر الكليات .٢٥

  ).بدون تاريخ(
  ).بدون تاريخ( منظور اإلفريقي، مكتبة دار صادر، بريوت ، البنلسان العرب .٢٦
 للرافعي، تأليف أمحد بن حممد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٢٧

  .م١٩١٢املقري الفيومي، املطبعة األمريية، القاهرة 
  .م١٩٨٠، الفراء، عامل الكتب، بريوت معاني القرآن .٢٨



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .م١٩٨١دار الفكر، بريوت ، )تفسري الفخر الرازي(، الرازي مفاتيح الغيب .٢٩
، أبو القاسم احلسني بن حممد بن الفضل الراغب المفردات في غريب القرآن .٣٠

  ).بدون رقم الطبعة ) ه١٣٢٤األصفهاين، املطبعة امليمنية، مصر 
، دار اجليل، بريوت ١، ابن فارس، حتقيق عبد السالم هارون، طمقاييس اللغة .٣١
  .م١٩٩١

ضة مصر، طعبد . ، حتقيق دمقدمة ابن خلدون .٣٢ ، ١الواحد وايف، دار 
  ).بدون تاريخ(القاهرة 
، مطابع الفرزدق ٣، زاهر عواض األملعي، طمناهج الجدل في القرآن الكريم .٣٣

  . ه١٤٠٤التجارية، الرياض 



٥٥٧  

 يةالعرب في والمديد البسيط التركيب
  سعد الدين المصطفى.أ

  :مقدمة
 فإن مفردات، من به تبدأ ما على اجلملة تقسيم يف ّالنحويون اعتمد

 وإن ّامسية، مجلة ّمسوها ٍباسم بدئت وإن فعلية، مجلة ُدعيت بالفعل بدئت
 اّمسوه وجمرور ٍجار أو ٍبظرف بدئت وإن شرطية، مجلة ّمسوها بشرط بدئت
 ًخربا تكون اليت اجلملة ّوأما((): ٣٧٧ت (الفارسي ّعلي أبو قال وقد. ظرفية
 أن: والثاين وفاعل، فعل من مركبة مجلة تكون أن: األول ٍأضرب، أربعة فعلى
 أن: والرابع ًوجزاء، ًشرطا تكون أن: والثالث وخرب، ابتداء من مركبة تكون
))ًظرفا تكون

 ،)٤٧١ت ()٢(اجلرجاين رالقاه عبد ذلك يف تابعه وقد. )١(
  ).٥٣٨ت ()٣(والزخمشري
 نظر ّفامتد ّالنحوي ّللدرس ٍواف غري ّأنه السابقني النحاة تقسيم من ّوتبني

 إىل إضافة اجلملة فقسم هشام، كابن أوسع، نطاق إىل النحاة هؤالء بعض
 على املبنية هي الصغرى: فقال كربى، ومجلة صغرى مجلة إىل السابق التقسيم
ٌزيد((: حنو ،املبتدأ ٌمنطلق َ َِ  ٌزيد((: حنو مجلة، خربها اليت االمسية هي: والكربى ،))ُْ
ُأبوه َقام ُأبوه ٌزيد((و ،))ُ ٌقائم ُ ِ((

 باعتبارين، وصغرى كربى اجلملة تكون وقد. )٤(
ٌزيد((: حنو ُأبوه َ ُغالمه ُ ُ ٌمنطلق ُ َِ  غالمه((و كربى، مجلة الكالم هذا فمجموع ،))ُْ

                                                            
  .٤٣: ١ الفارسي،اإليضاح العضدي، أليب علي ) 1(
  .٣١جاز، للجرجاين، صدالئل اإلع) 2(
  .٢٤ صللزخمشري،املفصل يف علم العربية، ) 3(
  .٤٩٧ هشام، صالبنمغين اللبيب عن كتب األعاريب، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُأبوه((و خرب، اّأل صغرى ))منطلق ُغالمه ُ ُ ٌمنطلق ُ  غالمه(( باعتبار كربى ))ُ
  .الكالم مجلة باعتبار وصغرى ))منطلق
  :الموضوع عرض
 من ّاملؤلف فهو وامتداده، مفهومه وبيان املديد الرتكيب تعريف من ّبد وال
ٍعدة ٍمجل  املؤلف هو البسيط ركيب والت مجل، من ًّمكونا ًمعىن تؤدي مرتابطة ّ
 حني  النيب قول )١(املديد ركيب الت مثال .املبتدأ على ٍمبنية واحدة ةمجل من
ُخلقهم((: فقال املشركني، أبناء عن سئل ُ ََ َحني ُاهللا َ ُخلقهم، ِ ََ َوهو َ ُ ُيعلم َ َ  ُكانوا ِمبا َ

َعاملني ِ((
ُفإنـهم َاألموات ُّتسبوا ال((: وقوله ،)٢( ُقدموا ما َإىل َأفضوا َقد َّ َّ َ((

)٣(، 
َتواجه ِإذا((: وقوله َ ِاملسلمان َ ِ

ُ
ِبسيفيهما،  َ َ ّكل ِ ٍواحد ُ ُيريد منهما ِ ِصاحبه، َلَْقـت ُِ ِِ 

ُفـهما ))ِالنَّار ِيف َ
َالمؤمنون ََِّإمنا:تعاىل وقوله ،)٤( ُ ِ ْ ُ َالذين ْ

ِ َإذا َّ َذكر ِ
ِ ُالله ُ ْوجلت ّ َ ِ َ 

ْقـلوبـهم ُ ُ ُُ)تعاىل وقوله ،)٥ :َوما َْأرسلنا َ َ َقـبلك ِمن َْ ُرس ِمن َِْ َّإال ٍولَّ ِنوحي ِ ِإليه ُ  ََُّأنه َِْ
َّإال ََِإله ال ِفاعبدون ََأنا ِ ُ ُْ َ)١(ربيعة أيب بن عمر وقول ،)٦( :  

                                                            
. ركيب البسيط مصطلحان حديثان استعمال يف كتاب األصول د  والتاملديدركيب  الت) 1(

بادة وكتاب حممد إبراهيم ع.  اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية دوكتابمتام حسان 
. حممد محاسة عبد اللطيف وكتاب أصول التحليل النحوي د.  دالعربيةبناء اجلملة 

وقد عرفناه . ً وميكن أن يقال عنه لغة ممدود، عكسه املركبوالبسيط. فخر الدين قباوة
رى بل ميتد  ً املديد مرادفا يف معناه وبنائه للجملة الكبركيب الت وليس .يف االصطالح

  .ن مجلتين ر م على أكث
  .٥٩: ٤سنن النسائي، للنسائي، ) 2(
  . إىل ما عملواانتهوا: ، وأفضوا٥٣: ٤املصدر نفسه ) 3(
  .١٢٥: ٧نفس املصدر، ) 4(
  . من سورة األنفال٢اآلية ) 5(
  . من سورة األنبياء٢٥اآلية ).6(



  
٥٥٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ْأملم
َبزينب، ِ َالبني َّإن ِ   ِأفدا قد ْ

 

َّقل ُالثواء، َ ْلئن َّ ُالرحيل كان َِ   غدا َّ
 

 حني اهللا خلقهم(( :هو ًمرتابطا، ًفعليا ًتركيبا املديد الرتكيب هذا يف جند ّإننا
 مث ،))خلق(( فعل هو واملسند ،))اهللا(( اجلاللة لفظ هو إليه فاملسند ،))خلقهم
 مسند وفيه ))حني(( الزمان ظرف إىل ًمضافا املديد الرتكيب من الثاين اجلزء جاء

 الرتكيب ضمن ًمرتابطا ًامسيا ًتركيبا فيه جند ّأننا كما األول، كاجلزء إليه ومسند
 مضارع وفعل احلال، بواو ًمقرتنا ،))هو(( منفصل ٍرفع ريضم من ّمؤلف ،املديد

 كانوا(( مجلة وصلته ّاجلر، حبرف ّجر حمل يف ))ما(( املوصول وفيه ،))يعلم((
  .املديد الرتكيب ّكونت اإلسنادية العمليات فهذه. ))عاملني

 ةّمتصدر إنشائية مجلة من ًّمؤلفا املديد الرتكيب جند فإننا الثاين احلديث ّوأما
م(( مرتابط امسي تركيب ومن ،))ُّتسبوا(( والفعل ))ال(( النهي بأداة  ))أفضوا قد ّإ
 االسم ومن ))أفضوا(( مجلة وخربه مكفوف، غري التام بالفعل مشبه حرف

 الرتكيب هذا ويف. ))ّقدموا(( وصلته ّاجلر، حبرف ّجر ّحمل يف الواقع ))ما(( املوصول
 وامسها ))ّإن(( بني الرتكيبية فالعالقة وتركيبية، إسنادية عمليات املرتابط االمسي
 واو(( بني قائمة اإلسنادية والعالقة ،))أفضوا(( مجلة وخربها ))اهلاء(( الضمري
 عالقة ))ّقدموا((و ،))أفضوا(( مجلة ويف ))ُّتسبوا(( والفعل إليه املسند ))اجلماعة
ة إسنادية   .مشا

ما على إليه واملسند نداملس إىل نظروا ّالنحاة ّأن ّشك من وما  عماد ّأ
ما د،َمُالع عليهما أطلقوا لذلك اجلملة،  فضلة عداها وما. اجلملة ركنا ّأل
ا الكالم يستقل وملا ،)٢(دو

ّ
 أصل يف مرفوعة العناصر هذه أغلب كانت 

                                                                                                                                
  .٣٨٣ديوان عمر بن أيب ربيعة ص ).1(
  .٣٣٨ :١ لألسرتاباذي،شرح الرضي على الكافية، ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا استعماهلا،  ومن. واخلرب املبتدأ يف عليها النواسخ دخول بعد ّإال تنصب ال فإ
 حممولة والبواقي واخلرب، واملبتدأ كالفاعل الكالم، عمدة املرفوع ّإن: قالوا هنا

 يشبه ّلكنه فضلة، األصل يف واملنصوب .البسيط ركيب الت يسمى ما وهذا عليها،
ا، ))كان(( وخرب ،))ّإن(( كاسم العمد بعض  فاجلملة. ))ال((و ))ما(( وخرب وأخوا
 ّكل يف الكالم حتلل وحني ًتقديرا، أو ًالفظ إليه واملسند املسند من ختلو ال العربية
 ّالسامع به يكتفي قد ًمعىن منها ّكل يفيد ٍكتل إىل ينقسم أن ميكن ّأنه ترى لغة

 باملسند يسمى ما على األحيان غالب يف منها كتلة ّكل وتشتمل إليه، ويطمئن
  .)١(وحدمها إليه واملسند

 من مؤلفة شرطية ًمجلة خربه ءجا مث ))املؤمنون(( املبتدأ جاء األوىل اآلية ففي
 فجملة. ًمديدا ًتركيبا بذلك ّفتكون جازم، غري شرط وهو وجوابه الشرط فعل

م وجلت(( ومجلة باإلضافة، جر حمل يف الشرط فعل مجلة ))اهللا ذكر((  ))قلو
  .اإلعراب من هلا حمل ال اجلازم غري الشرط جواب

 والضمري مسند ))أرسل(( فالفعل ا،ًرابط مت ًمديدا ًتركيبا جند الثانية اآلية ويف
 مسند فيها ))ٍرسول(( لـ صفة جر حمل يف الواقعة ))نوحي(( ومجلة إليه، مسند ))نا((

 ويزداد ،))حنن(( ًوجوبا ر املستت ر الضمي وهو إليه واملسند ))نوحي(( الفعل وهو
 إله ال(( ملةفج. ))أنا إال إله ال أنه)) هي رى كب ًمجلة إليه فيضم ًامتدادا ركيب الت
  .َّأن ر خب رفع حمل يف وقعت امسية ))أنا إال

 ))أفد(( مجلة وهي. َّإلن ًرا خب وقعت صغرى ًمجلة جند الشعري البيت ويف
  .استئنافية مجلة وهي . ))الثواء َّقل(( مجلة ليشمل َّامتد مديد تركيب  وهذا

 ّاللذين ينياألساس ّالركنني جانب إىل جند ّفإننا املديد الرتكيب يف ّوأما

                                                            
  .٢٦١صإبراهيم أنيس، .من أسرار اللغة، د) 1(



  
٥٦١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 تسمى خمتلفة حنوية وظائف متثل أخرى عناصر الرتكيب هذا ِّيكونان
 كذلك، األمر وليس سواء، وحذفها ذكرها ّأن ذلك من ُيفهم وقد. بالفضالت

 فال وغريمها، األساسيني اجلملة ركين بني للتفريق جاءت املصطلحات هذه ّألن
 غري إىل فقط، وحال ٍفاعل من أو ومتييز، مبتدأ من مجلة ّتتكون أن ًمثال ميكن
 لدعاميت ّاملكونة العناصر من ليست اليت املختلفة النحوية الوظائف من ذلك
  .)١(ن تياألساسي اجلملة
  :المديد التركيب أسس - ١

 عند يظهر مل ))اجلملة(( ومصطلح والكالم، اجلملة بني هو املديد الرتكيب
 ّاملربد ّالعباس أيب عند وظهر ىن،املع من أدركناه ّوإمنا باللفظ،) ١٨٠ت (سيبويه

))املقتضب(( كتابه يف ،)٢٨٥ت(
 مصطلحي بني النحاة بعض ّسوى وقد ،)٢(

ما ورأوا ،))اجلملة((و ))الكالم(( َيقصد مرتادفان، أ َيقصد ما منهما ّبكل ُ  باآلخر ُ
 مفيد بنفسه مستقل لفظ ُّكل هو فالكالم. ختصيص أو تعميم إىل ٍإشارة دون
 لغة يف وهو ،ٌزيد قام أخوك، ٌزيد حنو. )٣(اجلمل النحاة يسميه الذي ووه ملعناه،
 اليت وهي غريها، عن املستغنية برؤوسها، القائمة األلفاظ عن عبارة العرب
  .)٤(تراكيبها اختالف على اجلمل الصناعة هذه أهل يسميها
 ّأن اعلم: فقال بينهما، ّسوى فقد) ٤٧١ت (اجلرجاين القاهر عبد ّوأما

 فأفادا، اثنان منها ائتلف فإذا كلمة، يسمى واحلرف والفعل االسم من احدالو

                                                            
  .٢٩ عبد اللطيف، صمحاسةحممد .بناء اجلملة العربية، د) 1(
  .٨٢- ٧٤ و٧٠-٦٨: ٢ و١٠- ٨: ١املقتضب، أليب العباس املربد، ) 2(
  .١٧: ١اخلصائص، البن جين، ) 3(
  .٣٢: ١املصدر نفسه ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َخرج: حنو َ ٌزيد َ  َّأن فرأى الزخمشري جاء ذلك وبعد. )١(مجلة ومسي ًكالما، مسي َ
ّ إال يتأتى ال وذلك األخرى، إىل إحدامها أسندت كلمتني من املركب هو الكالم

ٌزيد((: كقولك امسني، يف ٌبشر((و ،))أخوك َ َصاحبك ِ ُ  حنو ٍواسم، ٍفعل يف أو ،))ِ
َضرب((: قولك ِ ٌزيد ُ  البقاء أبو ّوقدم. )٢(اجلملة وتسمى ))ٌبكر انطلق((و ، ))َ

ّالعكربي  عبارة فالكالم واحد، شيء واجلملة الكالم ّأن تثبت أدلة) ٦٢٦ت (ُ
 بإطالقه ّيعرب لفظ ّوأنه. عليها السكوت يسوغ تامة، فائدة املفيدة اجلملة عن
 املعاصرون النحاة وكذلك. )٣(النحاة مجهور قول هذا ّوأن املفيدة، اجلملة عن

 ما مها والكالم فاجلملة ،))الكالم((و ))اجلملة(( مصطلحي بني ّسوى فبعضهم
  .)٤(مفيد معىن وله أكثر، أو كلمتني من ّتركب

 يف ن النحويي آراء أورد الذي ،املبارك مازن الدكتور املعاصرين النحاة ومن
 جهة من بينهم فيما االختالف سبب ًمبينا َّوبني: ، أوواجلملة الكالم ن بي فرقال
م اختالف إىل ترجع إمنا ذلك علة ورأى أخرى، جهة من ن اللغويي ن وبي  منطلقا

 علمي ن بي موزعة اجلملة دراسة كانت لقد فقال اجلملة، معىن حتديد يف وآرائهم
ُّجل وكان واملعاين، النحو  ومعانيها واحلروف وأحكامها املفردات إىل ن نحوييال انصراف ُ

                                                            
ن للكالم خيتلف عن تعريف  ريف النحويي تعأنوهذا يعين . ٤٠اجلمل، للجرجاين، ص) 1(

 الكالم هو َّ أني وهذا يعن.  لفظ مفيد كاستقمكالمنافالنحاة كما قال ابن مالك . ن اللغويي
اسم لكل ما : رون تعريفه بأنه  أما اللغويون في،عليهااللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت 

ًيتكلم به مفيدا كان أو غي   .١٩: ١شرح ابن عقيل . مفيدر  ُ
  .٦املفصل يف علم العربية، ص) 2(
ري، حتقيق غازي طليمات، دار   البقاء العكبأليباللباب يف علل البناء واإلعراب ).3(

  ٤١: ١. م١٩٩٥ -  ه١٤١٦ دمشق دار الفكر -روت الفكر املعاصر بي
  .١٥: ١النحو الوايف، عباس حسن، ) 4(



  
٥٦٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 ناحية ومن ًرفيقا مسا ّإال َّميسوها فلم اجلملة ّوأما عليها، رتب يت وما والعوامل
ا  يف بسطوه الذي بالتفصيل اجلملة درسوا لو وهم عدمه، أو باملفرد وتأويلها إعرا
))ر كثي ر خي ثهمحبو من والنحوية اللغوية للدراسة لكان املفردات دراسة

)١(.   
 واجلملة الكالم ن بي ِّيفرقون النحاة من رين كثي َّأن املبارك مازن الدكتور ويرى

 ابن ّصرح وقد الفائدة، به تتم ما هو عندهم فالكالم ؛الزخمشري أورده ملا ًخالفا
 أو صناعي ر فتعبي(( النحاة مجهور عند اجلملة وأما. أسلفنا كما بذلك مالك

 َّتتم مل أم ا الفائدة ّمتت وفعل، اسم أو ن امسي ن بي إسنادية لعالقة حنوي مصطلح
))منها ُّأخص والكالم الكالم، من ُّأعم فهي ولذلك

)٢(.  
 ّقدمه كما الكالم، معاين من ًواحدا ًمعىن ّبينوا فقد النحاة من املتأخرون ّوأما
: هو لديهم ))الكالم(( فمصطلح خالله، من النحوية مسائله وعاجلوا سيبويه،
 النحويني بعض وهناك. النحوية الدراسة غاية هو وهذا. )٣(بالقصد املفيد القول

َيعنون بدؤوا املعاصرين َ  اجلملة ّأن يرون الذين احملدثني اللغة بعلماء متأثرين باجلملة ُ
 العصر يف ))اجلملة(( مصطلح استعمال يكون وبذلك الصغرى، الكالم وحدة: هي

 ويكون الوجود، ّحيز إىل تربز عندما اللغة، جلسم احلية ليةاخل بوصفها احلاضر
 ًطبقا نشاطي أداء ))الكالم((و نظام، ))اللغة(( ّإن إذ الواقعي، النشاط هو ))الكالم((

هود الصويت، التطبيق هو ))الكالم((و ذهنية، ٍلصورة  تنتج الذي احلركي العضوي وا
 ّاحلد هي أو الصغرى، الكالم ةوحد هي واجلملة. )٤(معينة لغوية أصوات عنه

                                                            
مازن املبارك، دار . بن هشام حتقيق د من الشرطية البـرسالة املباحث املرضية املتعلقة ).1(

  ).٤٩(م ص ١٩٨٧ -  ه١٤٠٨ األوىل،ر، دمشق الطبعة  ابن كثي
  ) .٥٠(املصدر السابق ص ).2(
  .١٤: ١ الغالييين،جامع الدروس العربية، مصطفى ) 3(
  .٣٣- ٣١متام حسان، ص.داللغة العربية بناها ومبناها، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .املفيد اللفظ من األدىن
  :المديد التركيب عناصر - ٢

ٍعدة مجل من ّاملكون هو املديد الرتكيب أن عرفنا  وتقوم صياغته، يف تدخل ّ
 من ّكل يف ّمتعددة حنوية أشكال نهم ّويتولد بنائه، يف ما بوظيفة منها واحدة كل
  .سواء ّحد على والفعلي االمسي الرتكيب نوعي

 صدر: جزأين من ّيتكون الذي القسمي الرتكيب املديد الرتكيب عناصر ومن
ًمقدرا، أو ًصرحيا القسم ويأيت القسم، وعجز القسم،  لفظية، قرينة عليه ّدلت إذا وذلك ّ
 مثبت مضارع بفعل القسم جلواب الرابطة الالم تتصل وقد للقسم، املوطئة الالم وهي
ُوأقسموا: تعاىل قوله الصريح القسم ومن. التوكيد بنون متصل ََ َجهد ِباهللا َ م َ ِِأميا  ال َ
ُيبعث َ ْمنُ اهللا َ ُميوت َ َُ)وقوله ،)١ :  ِوالقرآن ِاحلكيم َ َإنك ِ َلمن َِّ ِ َاملرسلني َ َِ ُ

)٢(.  
  :)٣(القيس امرئ وقول
ُحلفت َحلفة ِباهللا َهلا ْ   ٍفاجر َ

 

ُلناموا،   ِصايل وال ٍحديث، ِمن فما َ
 

  :)٤(سلمى أيب بن هريز وقول
َلنعم ًميينا

ُوجدمتا ّالسيدان َِ ْ ُ  
 

ٍسحيل ِمن ٍحال ِّكل َعلى َِومربم َ ُ  
 

 َأو ٍإجياب من عنه خيرب ًشيئا ا ّليؤكد احلالف ا يقسم ميني والقسم
ٍجحد، ْ ُاملقسم هي دةَّاملؤك فاجلملة أخرى، مجلة ا ّيؤكد مجلة وهو َ َ ُ

 عليه، 
ُاملقسم هو القسم حرف عليه يدخل الذي واالسم القسم، هي ِّاملؤكدة واجلملة َ ُ

 

                                                            
  . من سورة النحل٣٨اآلية ) 1(
  . من سورة ياسني٣- ٢ان اآليت) 2(
  .٣٢ديوان امرئ القيس، ص) 3(
خيط واحد ال يضم إليه : والسحيل. ١٤ صثعلب،شرح ديوان زهري، أمحد بن حيىي ) 4(

  . بإحكامًواحداًخيطان يفتالن خيطا : غريه، واملربم



  
٥٦٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ُأحلف: حنو به، ٌقائم، ًزيدا ّإن باهللا ِ ٌقائم ًزيدا ّإن((: فقولك ِ ُاملقسم اجلملة هي ،))ِ َ ُ
 

 ))قائم ًزيدا إن(( به ّوكدت الذي القسم هو ))باهللا أحلف((: وقولك عليها،
َّوجل َّعز اهللا اسم به واملقسم

)١(.  
 يف أدوات به املقسم مع وللقسم: فقال القسم، أدوات يبويهس ّحدد وقد
 وال التاء، مث به، ٍحملوف كل على يدخالن الباء، مث الواو، وأكثرها اجلر، حروف
))ّألفعلن باهللا((و ،))َّألفعلن واهللا((: قولك وذلك واحد، يف ّإال تدخل

 وقوله ،)٢(
َّألكيدن وتاهللا: تعاىل ُأصنامكم َ َ)٣(.  

ّالنبوي البيان يف املديد كيبالرت وجاء  به، واملقسم الصريح القسم من ًمؤلفا ّ
 النيب قول ذلك من شرطية، أو تركيبية أو إسنادية تكون قد أخرى عناصر ومن
 ِنفسي ّوالذي((: سبحانه اهللا، يدعو ًأعرابيا مسع حني ِبيده َ ِ ِبامسه َاهللا دعا ََلقد َ ِ 

ِالعظيم ِ َدعي إذا ّالذي َ
ِ َسئل وإذا َب،أجا ِِبه ُ

))أعطى به ُِ
 ّأن أخربوه حني وقوله ،)٤(

ِبيده نفسي ّوالذي((: اإلخالص سورة يقرأ ًرجال ِ ا َ ُلتعدل ِّإ ِ َثـلث ََ ِالقرآن ُُ ُ((
)٥(، 

 فيه ًَمباركا ًّطيبا ًكثريا ًمحدا ِهللا ُاحلمد: الصالة يف قال حني رافع بن لرفاعة وقوله
ِوالذي(( :ويرضى ُّربنا حيب كما عليه ًمباركا ِنفسي ّ ِبيده َ ِ َابتدرها ََلقد َ ٌبضعة َ ِ 

َوثالثون ُ ًملكا َ ُأيـهم ََ ُيصعد ُّ َ ا َ ِ((
ِوالذي((: وقوله ،)٦( ِنفسي ّ ِبيده، َ ِ ِّإين َ ُألراكم ِ  ِمن َ

                                                            
  .١١٠: ٤املخصص، ابن سيده، ) 1(
  .٤٣٠: ١راج،  النحو، البن السيف، واألصول ٤٩٦: ٣الكتاب، سيبويه، ) 2(
  . من سورة األنبياء٥٧اآلية ) 3(
  .٥٢: ٣سنن النسائي، ) 4(
  .تساوي: وتعدل. ١٧: ٢املصدر نفسه ) 5(
  . رفعها إىل السماءإىلسارع : وابتدرها. ١٤٥: ٢نفس املصدر ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِخلفي ْمن ُأراكم كما َ ِبني ِ َّيدي َ ََ((
ِجمتمعني والشرط القسم يأيت وقد .)١( ْ َ ِ  ذلك من. َ

 ّالدين من ميرقون حناجرهم، جياوز ال القرآن، يقرؤون ًقوما يصف  ّالنيب قول
ّالرمية، من السهم مروق ْلئن((: اإلسالم أهل يقتلون ّ ُأدركتـهم أنا َِ ُ ُألقتـلنـَّهم َْ َقتل َُ َ 
))ٍعاد

:  ّالنيب قول حنو ))قد((بـ املقرتنة الالم عليه وتدل القسم يأيت وقد ،)٢(
ُمهمت ََلقد(( ْ َأقبل ّأال ََ ًِّهدية َ َّإال َ ْمن ِ ٍّقـرشي ِ ِ ٍّأنصاري أو َُ ٍّثـقفي أو ِ ِ ٍّدوسي أو ََ ِ َ((

)٣(، 
 حفزه وقد املسجد، فدخل رجل جاء إذ بالناس، يصلي كان حني وحديثه
 رسول قضى ّفلما ِفيه، ًمباركا ًّطيبا ًكثريا ًمحدا هللا احلمد أكرب، اهللا: فقال النفس،

ُأيكم((: قال صالته  اهللا ِالذي ُّ َتكلم ّ َّ َ ٍكلماتِب َ  َْمل َُِّإنه((: قال القوم، َّفأرم ،))ِ
ْيـقل ُ ًبأسا َ  ّالنيب قال فقلتها، النفس حفزين وقد جئت اهللا، رسول يا أنا: قال ،))َ
 :))ُرأيت ََلقد ََعشر َاثين ْ ًملكا َ ا ََ َيبتدرو ُ

ِ َ ُأيـهم َ ُيرفـعها ُّ َ َ((
 قوله وحنو. )٤(

َوقال:تعاىل َ َالذين َ
ِ ْكفروا َّ َُ ِلرسل َ ُِ ْهمُ ُلنخرجنَّكم ِ َ ِ ْ ْمن َُ َأرضنا ِّ ِ َّلتـعودن َْأو َْ ُ ُ َِملتنا ِيف ََ َِّ 

َفأوحى ْإليهم ََْ ِ َْ ْربـهم ِ ُ َّلنـهلكن َُّ َ ِ ْ َالظالمني، َُ ِ ِ ُولنسكنـنَّكم َّ ُ َ ُِ ْ َاألرض ََ ْبـعدهم ِمن َْ
ِ ِ ْ َذلك َ ْلمن َِ َ

ِ 
َخاف ِمقامي َ َ َوخاف َ َ ِوعيد َ ِ َ)٦(العبد بن طرفة وقول. )٥( :  

ُوآليت ُّينفك ال َْ ِكشحي َ    ًبطانة َ
 

ٍلعضب ْ ِرقيق َِ ِالشفرتـني، َ ْ َ ِمهنَّد َّ ُ  
 

 تفيد إسنادية عمليات فيه وجدنا األخري النبوي احلديث حنلل أن أردنا وإذا

                                                            
  .٩١: ٢سنن النسائي، ) 1(
  .١١٧: ٧املصدر نفسه، ) 2(
  .٢٨٠: ٦نفس املصدر ) 3(
أمسكوا : وأرم القوم. أجهدين من التعب: وحفزين النفس. ١٣٣: ٢ نفسه املصدر) 4(

  .يتسابقون: ويبتدرون. الكالمعن 
  . من سورة إبراهيم١٤ -١٣اآليتان ).5(
  .٥٩ديوان طرفة بن العبد ص ).6(



  
٥٦٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 والفاعل مسند ))أقسم(( احملذوف فالفعل إليها، ويطمئن السامع ا يكتفي َمعاين
 حيسن معىن يفيد ))رأيت لقد(( قسمال جواب جاء مث إليه، مسند املسترت الضمري

 واهللا، أو أقسم ّمقدر ٍلقسم ًجوابا وقع ألنه حنوية وظيفة ّفأدى عليه، السكوت
ا(( ،))رأيت(( والفعل  مسند ))اجلماعة واو((و ،))الفاعل تاء((و مسند، ))يبتدرو
 اءالبن عناصر وجند. إليه مسند فيه املسترت والضمري مسند، ))يرفع(( والفعل إليه،

 ّوحتدد اجلمل، هذه بني القائمة العالقات إيضاح يف تزيد بل تنفصل ال اللغوي
 وظيفة بكل اخلاصة والعالقات عناصرها، من ٍعنصر ّكل يشغلها اليت الوظائف
 ملحق ألنه بالياء منصوب به مفعول ))اثين((فـ فيها، الرتكييب النموذج ّوتعني منها،
 متييز ))ًملكا((و اإلعراب، من له ّحمل ال فتحال على مبين جزء ))عشر((و باملثىن،
ا(( من بيان عطف أو بدل ))يرفعها ُّأيهم(( ومجلة بالفتحة، منصوب  ))يبتدرو
  .))ُّأيهم(( خرب رفع حمل يف ))يرفعها(( ومجلة

 مجلة القسم وجواب ))واهللا(( ّمقدر قسم الكرمية اآلية هذه ويف
 جلملة إضافة ًمديدا ًتركيبا احملذوف القسم فعل مع ّكونت وقد ))ّلنسكننكم((
 ))ذلك(( هو مبتدأ من مؤلف رابط مت تركيب وهذا ))مقامي خاف ملن ذلك((

 من هلا ّحمل ال االمسي املوصول صلة تعرب اليت ))خاف(( ومجلة احملذوف ره وخب
م فأوحى(( مجلة وكذلك اإلعراب،  وهي القسم، موضع ِأخذت اليت ))ُّر
َّلنهلكن(( القسم، وجواب اإلعراب، من هلا َّحمل ال ابتدائية َ ِ  من هلا حمل ال ))َُ

  .وجوابه القسم من ًمؤلفا ًمديدا ًتركيبا ّكونتا فقد اإلعراب،
 ال(( القسم وجواب ))آليت(( صريح قسم فهناك الشعري البيت يف وأما
 ،))آلليت(( فاعله إىل الفعل األوىل اجلملة يف ُأسند رابط، مت تركيب وهذا ))ينفك

 ومجلة ره، وخب وامسه ناقص فعل الثانية اجلملة ويف ًمتصال، ًرا ضمي جاء والفاعل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا مع   ّكونت القسم   .ًمديدا ًتركيبا جوا
 ّأن سيبويه ّبني وقد النداء، أدوات بإحدى املنادى طلب هو والنداء

 أدوات ّوأن النصب، حمل يف فهو الضم على بين وما النصب، ّحقه املنادى
 املنادى استدعاء النداء يف واألصل. )١(إظهاره املرتوك الفعل مقام متقا النداء
 النداء معىن فيكون لك، ًمنصتا يديك، بني تناديه من يكون وقد عليك ليقبل
 عن  الصديق بكر أبو سأله حني  ّالنيب قول ذلك من. )٢(التوكيد هو

َّاللهم: قل((: صالته يف به يدعو دعاء ُ ِّإين َّ ُظلمت ِ ْ ًظلما ِفسيَن ََ ًكثريا، ُ ُيغفر وال َ
ِ َ 

َالذنوب ُ َّإال ُّ َأنت، ِ ْفاغفر ْ
ًَمغفرة ِيل ِ

ِ ْمن َ َعندك، ِ ِ ِْوارمحين، ِ َإنك َ ُالغفور َأنت َِّ َُ 
ُالرحيم َّ((

)٣(.  
 يف ًكثريا ًمديدا ًتركيبا بعده ما مع ِّاملؤلف الندائي الرتكيب استعمال ويأيت
 والفعلية االمسية الرتاكيب تتآلف حيث العرب، كالم ويف النبوي، احلديث
 ًمبتدئا املديد الرتكيب النبوي البيان يف وجاء. ومتتد وتتالقى واملرتابطة البسيطة
 ِاهللا َعبد يا((: عمرو بن اهللا عبد ًخماطبا  ّالنيب قول مثاله الندائي، بالرتكيب

َإنك! ٍعمرو َبن ُتصوم َِّ ُ َالدهر َ ُوتـقوم َّ ُ َالليل، َ َوإنك َّ َفـعلت ذاِإ ََِّ َْ َذلك َ ِهجمت ِ َ َ َ 
ُالعني، َونـفهت َ َصام ال ُالنَّفس، َُله ََ ْمن َ َصام َ َاألبد، َ ُصوم ََ ِالدهر َ َِثالثة َّ ٍأيام َ َمن ََّ

ِ 
ِالشهر ُصوم َّ ِالدهر َ ))ِِّكله َّ

 حني – عنها اهللا رضي -  فاطمة البنته وحديثه ،)٤(
َإليك َِْأرسلنين َنساءك ّإن: فقالت جاءته ُيـنش َِ َدنكَْ َ َالعدل ْ َقحافة، ِأيب ِابنة يف َ ُ 

                                                            
  .٥٠٤مصطفى جطل، ص.نظام اجلملة، د) 1(
  .٢٤٤: ١الكتاب، ) 2(
  .٥٣: ٣سنن النسائي، ) 3(
ونفهت . غارت ودخلت يف موضعها: العنيوهجمت . ٢١٤: ٤املصدر نفسه ) 4(

  .ّتعبت وكلت: النفس



  
٥٦٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ا ُبنية ْأي((: ٍبرفق َفأجا ّ ِألست! ُ َحتبني ْ ْمن ُ ْقالت.... ُّأحب َ ِّفأحيب: َقال ََبـلى،: َ ِ 
ِهذه ِ((

َأيـها َيا: تعاىل قوله وحنو ،)١( َالذين َُّ
ِ ْآمنوا َّ َإذا َُ ُلقيتم ِ ُ

َالذين َِ
ِ ْكفروا َّ ُ َ ًزحفا َ ْ َ 

َفال ُتـولوهم َ ُ َألدبارا َُُّ َ ْ َ)تعاىل وقوله ،)٢ :َأيـها َيا ُّالنَّيب َُّ َزواجكأل ُقل ِ ِ
َ َُّكننت ِإن ْ ُ 

َتردن َاحلياة ُِْ ََ َْالدنـيا ْ َوزينتـها ُّ ََ ِ َفـتـعالني َ َْ َ َّأمتـعكن ََ ُ ْ َّوأسرحكن َُِّ ُ ْ ِّ َ ًسراحا َُ َ ًمجيال َ َِ)وقول ،)٣ 
  :)٤(األصغر املرقش

َعجالن، َبنة يا   َِرين أصب ما َ
 

ٍخطوب، َعلى ُ ٍكنحت، ُ ِبالقدوم َ ُ َ  
 

 مث))ٍعمرو َبن ِاهللا َعبد يا((: الندائي الرتكيب عمرو ابن حديث يف جند إننا
 يف ))تصوم(( ومجلة إسناد، احلالة هذه ويف ،))تصوم ّإنك(( استئنافية مجلة أعقبته
 على ًمعطوفا ))الليل تقوم(( اإلسنادي املركب جاء مث إسناد، وفيها خرب، رفع حمل
 شرطي تركيب وفيه. )٥(فعلي تركيب على معطوف وهو الواو، واسطةـ ب قبله ام

 تركيب وهي شرطية، مجلة وخربه ))العني هجمت ذلك فعلت إذا َّإنك(( مرتابط
 واجلملة الظرفية، يفيد الذي اجلازم غري الشرط اسم ))إذا((بـ بدأ مرتابط شرطي
 ))العني هجمت(( اجلازم ريغ الشرط جواب وجاء إليه، مضاف ّجر حمل يف بعدها
. الواو واسطةـ ب فعلي تركيب على معطوفة مجلة ))النفس له نفهت((و إسناد، فيه

 املوصول وصلة ))صام ال(( بالنفي ّمتصدرة جبملة للرتكيب جديد امتداد وجاء
 ،االمسي باملوصول يعرف مبا املبدوء هو هنا املوصويل واملركب ))صام من(( االمسي

                                                            
  .٦٥: ٧نفس املصدر، ) 1(
  . من سورة األنفال١٥اآلية ).2(
  . من سورة األحزاب٢٨اآلية ).3(
   .١١٠٩شرح اختيارات املفضل ص ).4(
  .٦٩إبراهيم عبادة، ص. دلغوية،اجلملة العربية دراسة حنوية ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا هلا تركيبية هيئة هصلت مع وميثل  هذا جزأي بني والرتابط والتالحم. )١(اخلاصة مسا
 ٍمسند من ّمؤلف بسيط برتكيب احلديث يف املديد الرتكيب ُِواختتم متالزم، ّاملركب
 بالتوكيد ّمؤكد وهو ))الدهر صوم(( واملسند إليه، مسند ))الدهر صوم(( إليه ومسند
  .))ِّكله(( املعنوي

 حيث منه، ًجزءا االعرتاض ويكون الكالم، يف ملديدا الرتكيب ويأيت
 املديد الرتكيب عناصر من االعرتاض ويأيت وميتد، ويرتابط الكالم يتشابك
 البالغيون، فعل وكذلك اعرتاضية، مجلة الرتكيب من اجلزء هذا النحاة ويسمي
ا أي اإلعراب، من هلا ّحمل ال اإلعراب حيث من وهذه  ًعنصرا متثل ال ّإ
 ال آخر جانب من ولكنها. املديد الرتكيب بناء يف إسنادي غري وال ًادياإسن

ا معناها، حيث من تزول وال األساسية، اجلملة عن تنفك  بني تعرتض ّأل
ًوحتسينا ًوتسديدا تقوية الكالم إلفادة متالزمني متضامني شيئني

 ابن ّبني وقد. )٢(
 اآلخر، منهما كل يطلب أن: هو والتطالب بالتطالب، يكون التالزم ّأن هشام
 واملنعوت خربه، يطلبه واملبتدأ مفعوله، يطلب واملتعدي فاعله، يطلب فالفعل
 يطلب والعطف جوابه، يطلب والقسم جزاءه، يطلب والشرط نعته، يطلب
  .معطوفه
 بعدها، وما تضامت اعرتاضية مجل الشريف، النبوي البيان يف وردت، وقد

ِجربيل هذا((:  ّالنيب قول ذلك من .املعىن حيث من عنه تنفك ومل ِ  -  - 

ُيعلمكم َُجاءكم ُ ِّ ُدينكم ُ َ ِ((
اهد فضل ًّمبيـنا وقوله ،)٣( ُمثل(( :ِاهللا سبيل يف ا اهد ََ ِا  يف ِ

                                                            
  .١١٣، صلغويةراسة حنوية اجلملة العربية د )1(
  .٥٠٦مغين اللبيب ص) 2(
  .٢٥٠- ٢٤٩: ١سنن النسائي، ) 3(



  
٥٧١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ِسبيل ُأعلم واهللا -  ِاهللا َِ ْمبن َ ُجياهد َِ ِ َِكمثل -  ِِسبيله يف ُ َ ِِالصائم َ ِاخلاشع ِِالقائم َّ ِ 
ِالساجد َّالراكع ِ َّ((

ْيك ال((: اهللا سبيل يف ُيكلم من جزاء ًّمبيـنا وقوله ،)١( ُلمُ  ِيف ٌأحد َ
ِسبيل ُأعلم واهللا -  ِاهللا َ َ ُيكلم َِمبن َ َ ِِسبيله يف ُ ّإال -  َ َيوم َجاء ِ ِالقيامة، َ ُوجرحه ِ ُ ُيثعب ُ َ َ 
ًدما، ُاللون َ ُلون ّ ُوالريح ٍَدم، َ ُريح ِّ ِاملسك ِ ِ((

 راض عتا وفيه ،)٣(بثينة مجيل وقول ،)٢(
  :ر واخلب املبتدأ ن بي
ُبثينة يا -  ِيب ما: ُقلت إذا   ِقاتلي -  ُ

 

َمن
ِالوجد ِ

ْقالت َ ٌثابت: َ   ُويزيد ِ
 

  :واخلرب املبتدأ أصله ما ن بي راض اعت وفيه ،)٤(املنهال أيب وقول
ِالثماني َّإن َْوبـلغتها – َن َّ ُِّ  -  

 

ْأحوجت َقد ِمسعي َ ْترمجان َإىل َ ُ َ  
 

َوالذين: تعاىل قوله حنو ن ياملتعاطف ن وبي
ِ َّ َإذا َ ْفـعلوا ِ َُ ًفاحشة َ َ ِ ْظلموا َْأو َ ُ ََ 

ْأنـفسهم ُ َ ُ ْذكروا َْ ُ َ ْفاستـغفروا -  َّالله َ ُ َ ْ َ ْ م َ ْلذنو ِِ ُ ُ
َومن -  ِ ُيـغفر َ

ِ ْ َالذنوب َ ُ َّإال ُّ ُالله ِ َْومل -  ّ َ 
ْيصروا ُّ ِ ْفـعلوا َما ََعلى ُ َُ ْوهم -  َ ُ َيـعلمون َ ُ َْ َ)ن بي راض اعت وفيه ًأيضا، تعاىل وقوله )٥ 
ْتـفعلوا َّْمل َِفإن: وجوابه الشرط َُ ْ ْتـفعلوا ََولن -  َ َُ ْ ْفاتـقوا -  َ ُ َّ َوقودها َِّاليت َالنَّار َ ُ ُ  ُالنَّاس َ

َُواحلجارة َ ِْ ْأعدت َ َّ َللكافرين ُِ ِ
ِ َِ ْ)٦(.  

 إىل خترج ٍمعان، ذات السابقة األحاديث يف االعرتاضية اجلمل جند إننا
 املديد الرتكيب نرى األول احلديث ففي املديد، الرتكيب من جزء يوه التعظيم
 أعقبته مث ))جربيل هذا(( وخرب مبتدأ من ّاملؤلف البسيط االمسي بالرتكيب يبدأ

                                                            
  .١٨: ٦املصدر نفسه ) 1(
  .يسيل: ويثعب. ٢٩- ٢٨: ٦نفس املصدر ) 2(
  .٦٤ديوان مجيل بثينة ص ).3(
  .٤٣٤مغين اللبيب ص ).4(
  . من سورة آل عمران١٣٥اآلية ).5(
  . من سورة البقرة٢٤اآلية ).6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 شبه خربه مبتدأ من ّمؤلف بسيط تركيب وهذا ))السالم عليه(( اعرتاضية مجلة
 مسند من مؤلفتان ))ّيعلمكم((و ،))جاءكم(( مجلتان جاءت مث ،ٌمقدم مجلة

 للفعل آخران ومفعوالن به، مفعول: منها إسنادية، غري عناصر ومن إليه، ومسند
اهد مثل(( البسيط االمسي بالرتكيب مبدوء فهو الثاين احلديث ّوأما. ))يعلم((  ،))ا

 من مؤلفة اعرتاضية مجلة وبينهما الكاف واخلرب معرفة، إىل مضافة نكرة وهو
 املوصول االسم: ومنها ًبعضا، بعضها يطلب أخرى اصرعن ومن امسي، تركيب

ْمن((   .))سبيله يف(( احلدث ّمتعلقان هي إسنادية غري وأخرى ))جياهد(( وصلته ))َ
 الرتكيب معىن عن معناه يف معزول غري لوجدناه االعرتاض يف ّفكرنا ّأننا ولو
 هذا ذهب اإذ نفسه املعىن األصلي للرتكيب يكون وال أجزائه، بني اعرتض الذي

 وحنن اإلطناب، وسائل من وسيلة االعرتاض البالغيون جعل وقد. االعرتاض
ُّنعده ُّيعد بالرتكيب ّيتعلق ما ُّفكل املديد، الرتكيب أجزاء من َ  يكن مل وإن منه، ُ
 حيوي الذي املديد الرتكيب ألجزاء النحوي التحليل وعند اإلعراب، من ٌّحمل له

ا اجلملة هذه نغفل أن األحوال من ٍحبال ميكن ال اعرتاضية مجلة  من جزء أل
  .)١(والكالم الرتكيب
 مجلة اخلرب أكان سواء واحد، واملبتدأ اخلرب ّيتعدد حني املديد الرتكيب ويرد

 املبتدأ ّأن واعلم املبتدأ، على املبين وهو للفائدة، املتمم اجلزء هو واخلرب. ًمفردا أم
 زمان، أو مكان يف يكون أو هو، هو ًشيئا عليه املبين يكون أن من له َّبد ال

َيبتدأ ما بعد منها واحد كل ُيذكر الثالثة وهذه َُأسندته ما كل وهو ،)٢(به ُ  إىل ْ
 ًمفردا اخلرب كان فإذا ومجلة، مفرد: ضربني على وذلك عنه، به ّوحدثت املبتدأ

                                                            
  .٧١اجلملة العربية، صبناء ) 1(
  .١٢٧: ٢الكتاب، ) 2(



  
٥٧٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ٌزيد: تقول باملبتدأ، مرفوع وهو املعىن، يف املبتدأ فهو َأخوك، َ ٌمدوحم ُ َصاحبك ّ ُ .
))الصاحب(( هو ))حممد((و ،))األخ(( هو ))زيد((فـ

)١(.  
 واخلرب املبتدأ أصله ما أو ّاملتعدد، واخلرب املبتدأ النبوي احلديث يف وجاء
َّإن((:  ّالنيب قول ذلك من. املديد الرتكيب بعده وما ّاملؤلف َّوجل ََّعز -  َاهللا ِ َ 

ٌحليم –
ِ ٌّحيي َ ٌستري َِ ِّ ُّحيب ِ َاحلياء ُِ َوالسرت َ َّ((

 ْإن أرأيت: رجل سأله حني وحديثه ،)٢(
ُقتلت : والسالم الصالة عليه فأجابه، خطاياي؟ عين اهللا ّأيكفر اهللا، سبيل يف ُِْ

َنـعم،(( ْإن َ َقتلت ِ ِسبيل ِيف ُِْ َوأنت ِاهللا، َ ٌحمتسب ٌِصابر ْ ِ َ ٌمقبل ُ ُغري ُ ٍِمدبر، َ َّإال ُ َالدين ِ ْ َّ 
َجربيل َّفإن

ُالسالم عليه -  ِ َذلك ِيل َقال -  َّ ِ((
 احلديث يف املديد فالرتكيب. )٣(

 ّعز(( مجلة وهي اعرتاضية، مجلة وبينهما وخربها، وامسها ))ّإن(( من ّمكون األول
 خرب رفع حمل يف ))ُّحيب(( ومجلة ))ستري حليم،حيي،(( مفرد ّمتعدد واخلرب ،))ّوجل
ًمتعددا، اخلرب جاء الثاين احلديث ويف فعلية، وهي رابع،  حمتسب، صابر،((: وهو ّ
  .))مدبر غري مقبل،

 ًمديدا ًتركيبا لتشكل والتوكيد، والنعت البدل: منها التوابع، بعض ّتعدد ويأيت
 قد منه واملفرد. ومجلة ًمفردا يأيت فالنعت. رابط بينها ويربط ٍمجل عدة على ميتد

 وهو بعده، مبرفوع االسم فيه يتم ًامسيا ًومركبا احلقيقي، النعت وهو ًامسا، يكون
 غري أو حمضة نكرة املنعوت يكون النوعني هذين من كل ويف ،ي بالسب النعت
. التعيني ُيسمى ما أو والتنكري التعريف يف معه النعت تطابق من َُّوالبد حمضة،
 أو إيضاح األصل يف النعت ألن التخصيص؛ أو التوضيح هو النعت وغرض

                                                            
  .١٠٩اللمع، البن جين، ص) 1(
. التارك للقبائح: واحليي.  ال يعجل بالعقوبةالذي: واحلليم. ٢٠٠: ١سنن النسائي، ) 2(

  .الكاره للفضائح: والستري
  .٣٥: ٦املصدر نفسه، ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 يعني ذلك َّكل ّفإن والتعيني والعدد والنوع اإلعراب يف املطابقة ّوأما. )١(ختصيص
ُتوجهه يكون بأن حقيقي غري النعت كان لو حىت مبتبوعه، النعت متاسك على ُّ  ملا َ
 يسمى ولذلك باملنعوت، سبب له ًامسا النعت بعد ما يكون أن ُّالبد ّفإنه بعده
ُمررت: قلت فإذا ،ي بالسب ُوجهه ٍحسن ٍبرجل ْ  املشبهة للصفة فاعل ))وجهه(( ّفإن. ُ

 جيري النوع هذا يف النعت َّوألن املنعوت، على يعود بضمري اتصلت وقد ))حسن((
 التنكري أو التعريف يف ّإال متبوعه يطابق ال ّفإنه احلقيقة، يف بعده ما على

  .)٢(واإلعراب
 إنشائية، ال خربية اجلملة تكون أن: أحدمها أمران، فيه يشرتط اجلملة والنعت

 يربطها ضمري على تشتمل أن: والثاين ،)٣(والكذب الصدق تملحت: أي
. نفسه املنعوت ضمري يكون أن َُّالبد ًرابطا الضمري يكون ولكي باملنعوت،

 بعدمها وما متبوعه ّكون وقد ومجلة، ًمفردا النعت النبوي البيان يف وجاء
 بني ّميز حني – والسالم الصالة عليه – قوله ذلك مثال املديد، الرتكيب
َأرأيت((: وأحبابه أصحابه ٌخيل ٍلرجل َكان َلو ْ ٌحمجلة ٌُّغر َ ّ ٍخيل ِيف ُ ٍدهم َ ٍم ُ  أال ُ
ُيعرف ِ ُخيله؟ َ َ َ!((

 ال((: منه يطلبها حاجة مواله مينع من جزاء ًّمبيـنا وقوله. )٤(
ٌرجل يأيت ُ ُمواله َ ُُيسأله َ ٍفضل ِمن َ ُعنده َ َ ُفيمنـعه ِ ُ َ َّإال َ َدعي ِ

ِ َيوم َُله ُ ِلقيامةا َ ٌشجاع ِ ُ 
ُيتلمظ ُأقرع ُفضله ّ َ َمنع ّالذي َ ََ((

)٥(.  
                                                            

  .١٧٦: ٥ للسيوطي،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، ) 1(
  .٦١: ٣ مالك،األمشوين على ألفية ابن شرح ) 2(
  .١١٢: ٢ لألزهري،شرح التصريح على التوضيح، ) 3(
قوائمها : وحمجلة.  أغر، وهو األبيضمجع: ٌُّوغر. ٩٥- ٩٤: ١سنن النسائي، ) 4(

م. بيضاء   . وهو األسودأدهم،مجع : ال خيالطه لون آخر، ودهم:و
  .ويتبعه لسانه يدير: ويتلمظ. ٨٢: ٥املصدر نفسه، ) 5(



  
٥٧٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 يف املفرد النعت وتعدد ومجلة، ًمفردا النعت السابقني احلديثني يف جاء فقد
 مث ))ٌخيل لرجل كان لو أرأيت((: بقوله الرتكيب ابتدأ حيث املديد، أمسيناه تركيب
 جاء الثاين احلديث ويف. ))م دهم، حمجلة، ُّغر،((: مفرد بنعت اخليل وصفت
 ))أقرع(( ًمفردا النعت جاء مث رفع، حمل يف وهي ))يسأل(( فعلية مجلة النعت
  .عليه يعود ضمري اجلملة ويف نكرة، واملنعوت ))يتلمظ(( مجلة بنعت ًمشفوعا

ُّويعد  التابع ّبأنه البدل النحاة ّعرف وقد املديد، الرتكيب عناصر من البدل ُ
 التقدير يف ّفإنه ما مجلة يف البدل جاء وإذا. )١(واسطة بال احلكم يف املقصود

  .مجلتني يف جاء قد
ُمررت: لقولك ٍمواز فهو ٍزيد، اهللا ِبعبد مررت: قلت فإذا  مررت اهللا، بعبد ْ
ِعدل وقد ٍبزيد،  املتكلم ّألن ّللبس، ًدفعا واحدة مجلة إىل اجلملتني هاتني عن ُ
ما اطباملخ يعرف أن إىل ذلك ألدى ما نطق لو  شخصان، أو شيئان ّأ

ما واحلقيقة  على البدل َّإن: بقوهلم النحاة يعنيه الذي وهذا واحد، شخص ّأ
  .منه املبدل حذف نية

 قول مثاله. )٢(هو وهو األول من ابتدلته ما: أوهلا أنواع، أربعة وللبدل
ُصوموا((: رمضان صوم حكم ًّمبيـنا  ّالنيب ِِلرؤيته ُ

ُ
ُوأفطروا ِ

ِ ُلر ََ
 َحال ْفإن ِِؤيته،ِ

ُبينكم َ ُوبينه َ َ ٌسحابة َ ٌظلمة أو َ ُفأكملوا ُ َالعدة، ِ َّ َعدة ِ َّ ))شعبان ِ
 أبدل ما: والثاين ،)٣(

ْحرمت((: اخلمرة حرمة ًّمبيـنا  ّالنيب قول مثاله بعضه، وهو األول من َ ُاخلمر ُِّ َ 
ُقليلها ُوكثريها َ َ((

: حنو ه،علي مشتمل وهو األول، سبب كان ما: وثالثها ،)٤(
                                                            

  .١٢٣: ٣شرح األمشوين، ) 1(
  .٤٦: ٢األصول يف النحو، ابن السراج، ) 2(
  .١٥٤: ٤سنن النسائي، ) 3(
  .٣٢٠: ٨املصدر نفسه، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُسلب
ٌزيد ُِ ُُثوبه، َ  يف يقع ال البدل وهذا. النسيان أو الغلط بدل وهو: والرابع َ
  .)١(شعر وال حديث وال ٍقرآن

 وحني ًومعنويا، ًلفظيا التوكيد ويأيت التوكيد، املديد الرتكيب ّمكونات ومن
 يف اللفظي التوكيد ويقع. الربط عن تغين نفسه اللفظ إعادة فإن ًلفظيا يكون
 األلفاظ يف جيري ّفإنه لفظي ّنهألو والرتكيب، واجلملة واحلرف والفعل االسم
َالسكينة((: عرفة ّعشية  قوله اللفظي التوكيد ومثال. )٢(ِّكلها ِ َالسكينة َّ ِ َّ((

)٣(، 
ِسبيل ِيف َاجلهاد((: اجلهاد على ّحيض وقوله َاجلهاد ِاهللا، َِ ِسبيل ِيف ِ ))ِاهللا َِ

 وقوله ،)٤(
َّاللهم((: قريش من ملشركنيا على يدعو ُ َّاللهم بقريش، عليك َّ ُ  بقريش، عليك َّ
َّاللهم ُ ))بقريش عليك َّ

)٥(.  
 نفس هو التوكيد ويكون خمصوصة، بألفاظ فيكون املعنوي التوكيد ّوأما
َلست ّألنك عينه، أو ّاملؤكد  صار النحاة ولكن قرابة، وال بصفة حتليه أن تريد ْ
 من وغريه التوكيد ّويكون. )٦(املوصوف حال ثلم َحاله ألن صفة عندهم ذا

 املديد، َالرتكيب واملرتابطة البسيطة والفعلية االمسية ّاملتعددة الرتاكيب أجزاء
ُإنـهم((: القيامة يوم الكافرين عذاب ًواصفا  ّالنيب قول ذلك مثال َيعذبون َِّ ُ َُّ 
ُتسمعه ًعذابا ُ َ ُالبهائم َ

ِ ))ُُّكلها َ
: صالته يف اإلمام متابعة على حيض وقوله ،)٧(

                                                            
  .٢٩٧: ٤املقتضب، ) 1(
  .٣٣١: ١شرح الكافية، ) 2(
  .٢٥٨: ٥سنن النسائي ) 3(
  .٢٠: ٦املصدر نفسه، ) 4(
  .١٦٢: ١نفس املصدر، ) 5(
  .٣٨٦-٣٨٥: ٢الكتاب ) 6(
  .١٠٥: ٤سنن النسائي، ) 7(



  
٥٧٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ًجالسا َّصلى وإذا((
َأمجعون َُّفصلوا ِ ُ((

 جاءت ))أمجعون((و ))ُّكلها(( فاأللفاظ ،)١(
  .املعنوي التوكيد أنواع من وهي قبلها، ملؤكد

 مبا املبدوء ّاملركب به ونقصد املوصويل، ّاملركب املديد الرتكيب عناصر ومن
 احلرف أو املوصول فاالسم يف،احلر املوصول أو االمسي املوصول يسمى
 بني قائم فالرتابط اخلاصة، ومساته هيئته له ًتركيبيا ًشكال ميثل وصلته املوصول
 ًتركيبا ليشكل املوصويل املركب ويأيت. )٢(بعدمها وما املوصويل املركب جزأي
 اإلعرابية املواقع يف اإلسنادية وغري اإلسنادية الكالم عناصر بقية مع ًمديدا
ًحمذرا  ّالنيب قول ذلك من. الفاعلية موقع: ةالتالي ْمن ّ  إمامه قبل رأسه يرفع َ
ِالذي َخيشى أال((: الصالة يف ُيرفع ّ َ ُرأسه َ َقبل َ َحيول ْأن ِاإلمام َ ّ ُرأسه ُاهللا ُ  َرأس َ

ٍمحار ِ((
ْلن ّإنا((: قوله حنو املفعولية، وموقع ،)٣( َنستعني َ ِ َ ِالعمل َعلى َ ْمن َ َ 
ُأراده َ((

ْمن((: قوله حنو الفاعل، نائب موقعو ،)٤( َرمضان َقام َ ًواحتسابا ًإميانا َ ِ 
َغفر
َتـقدم ما َُله ُِ َّ َ ِِذنبه من َ َ((

ِالذي((: قوله مثاله واخلرب، املبتدأ وموقع ،)٥( ُُتـفوته ّ َُ 
ِالعصر َوتر َّفكأمنا َ

ُأهله ُِ ُ((
 حني األوس ّسيد وهو معاذ بن سعد عن وقوله ،)٦(

َحترك ّالذي هذا((: مات ّ ُالعرش، َُله َ ْوفتحت َ َ ))ّالسماء ُأبواب َُله ُِ
 قوله وحنو. )٧(

َوهو:تعاىل ُ ِالذي َ َخلق َّ َ َالليل َ َوالنـَّهار َّْ َ َوالشمس َ ْ َّ َوالقمر َ َ ٌّكل ََْ ٍفـلك ِيف ُ ََ 

                                                            
  .٩٩: ٢املصدر نفسه، ) 1(
  .٢٦٠: ١ التسهيل البن مالك، وشرحتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) 2(
  .٩٦: ٢سنن النسائي، ) 3(
  . بذاتهطلبةطلبه : وأراده. ١٠: ١سنن النسائي  )4(
  .١٥٥: ٤نفس املصدر، ) 5(
  .٢٥٥: ١املصدر نفسه، ) 6(
  .١٠١- ١٠٠: ٤صدر، نفس امل) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َيسبحون ُ َ ْ َ)تعاىل وقوله )١ :َوالذين
ِ َّ ْسعوا َ َ َِآياتنا ِيف َ َمعاجزين َ ِ

ِ َ َأولئك ُ َِ َأصح ُْ ْ  ُابَ
ِاجلحيم ِ َْ)تعاىل وقوله ،)٢ :َوقال َ َالذين َ

ِ َُكفروا َّ َِأرنا َََّربـنا َ ِالذين َ ْ َ َأضالنا َّ َّ َ َمن َ
ِّاجلن ِ ِْ 

ِواإلنس ِْ َجنعلهما َ ُ َْ َحتت َْ َِأقدامنا َْ َ َليكونا َْ ُ َمن َِ َاألسفلني ِ َِ ْ َ ْ)٤(ليلى جمنون وقول ،)٣( :  
ٍصديق، ِمن ما َّاليت ِوأنت ِ ًعدا وال َ ِ  

 

َنضو ََيـرى ْ
ِأبقيت، ما ِ َبكى ّإال َْ   ياِل َ

 

  :)٥(احلطيئة وقول
ُامللك، ُّأيها يا َِ

ْأمست ّالذي    َُله َ
 

ُسهلها،: ََُّوغزة ُبصرى ُواألجرع َ َ  
 

 ًتركيبا ))الذي هو(( ر واخلب املبتدأ مع ّوكونت املوصول، صلة ))خلق(( فجملة
 ))يسبحون ٍفلك يف ٌّكل(( مجلة مع وصارت املوصول، صلة ))وسعوا(( ًمديدا،
  .ًرابطا مت ًتركيبا
  :ووظائفه المديد التركيب طبيعة - ٣

 النحوية، الوظائف من عدد فيه يكون أن املديد الرتكيب طبيعة تتطلب
 أن: ّبالتعدد هنا وأعين. حتديد بال ّيتعدد وبعضها معني، ٍّحد إىل ّيتعدد بعضها
 سواء واملرتابطة البسيطة اكيبوالرت اجلمل تتابع حيث ربط، وسيلة بغري يكون
 قول ذلك من. الرتكيب هذا يف وتتشابك وتتداخل امسية، أم فعلية أكانت
ْمن يصف  ّالنيب ِيؤخر َ َتلك((: صالته ُ ُصالة ِ ِاملنافق َ ِ

ُ
َجلس  َ ُيرقب َ ُ َصالة َ َ 

ِالعصر ْكانت إذا َّحىت َ َبني َ َقرين َ ِالشيطان َ ََفـنـقر َقام َّ ًأربـعا، ََ ُيذكر ال َ ُ  َّعز - َاهللا َ

                                                            
   من سورة األنبياء ٣٣اآلية ).1(
  . من سورة احلج٥١اآلية ).2(
  . من سورة فصلت٢٩اآلية ).3(
  .٩٥ديوان جمنون ليلى ص ).4(
  .٢٠١ديوان احلطيئة ص ).5(



  
٥٧٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

َّوجل ))ًقليالّ إال فيها - َ
)١(.  

 من ًشيئا ّوتبني املديد، الرتكيب يف توجد اليت النحوية الوظائف ومن
 الذي احلدث مبعىن ترتبط وهذه املفعوالت،: قل أو املنصوبات ّتعدد طبيعته،
 وأفعال مفعولني، تطلب وأفعال ًواحدا، ًمفعوال تطلب أفعال فهناك يطلبها،
 كان حني عامر بن لعقبة  ّالنيب قول ذلك مثال مفعوالت، ثالثة إىل ىّتتعد
َأعلمك أال((: ناقته يقود ُ ِسورتني ِّ ََ ْمن ُ ِخري ِ ِسورتني َ ََ ))ُالنَّاس ِِما َََقـرأ ُ

 وقوله ،)٢(
ُاقتلوهم((: املشركني بعض دم أهدر وقد مكة فتح يوم ُوجدمتوهم ْوإن ُ ُُ ْ َ َمتـعلقني َ َِِّ َُ 

ِكعبةال ِبأستار ُعكرمة: َ ٍجهل، ِأيب ُبن ِ ُوعبد َ ٍَخطل، ُبن ِاهللا َ ُومقيس َ
ِ َ َصبابة، ُبن َ ُ 

ِسعد ُبن اهللا ُوعبد ِالسرح أيب ِبن َ ْ َّ((
ْقد: تعاىل قوله وحنو. )٣( ُيـعلم َ َْ ُالله َ َالمعوقني َّ َِِّ ُ ْ 

ْمنكم ُ َوالقائلني ِ ِِ َْ م َ ْإلخوا
ِِ
َ ْ َّهلم ِِ ُ َإليـنا َ َْ َيأتون ََوال ِ َلبأسا َُْ ًقليال َِّإال َْْ َِ)تعاىل وقوله ،)٤ :

ْوإذ َتأذن َِ َّ ْربكم ََ ُ ُْْشكرمت َِلئن َُّ َ ْألزيدنكم َ ُ َّ َ َِولئن َِ ُْْكفرمت َ َ َّإن َ ِعذايب ِ َ ٌلشديد َ ِ َ َ)وقول ،)٥ 
  : )٦(حزن بن بشامة
َلمن َّإنا

ٍمعشر ِ َ ْ ُأوائلهم َأفىن َ َِ  
 

ُقيل
ُاملحامونا َأين أال: ِالكماة ِ ُ

  
 

 شكرمت لئن(( ومجلة به مفعول نصب حمل يف ))إلينا هلم(( لةفجم
 حمل يف القسم وجواب والقسم للقسم املوطئة الالم من املؤلفة ))ألزيدنكم
 يف ))احملامونا أين(( مجلة وكذلك القول، معىن تضمن ٍلفعل به مفعول نصب

                                                            
  .٢٥٤: ١: ن النسائي، سن) 1(
  .٢٥٣: ١نفس املصدر، ) 2(
  .١٠٥: ٧املصدر نفسه، ) 3(
  .اب من سورة األحز١٨اآلية ).4(
  . من سورة إبراهيم٧اآلية ).5(
  .١٠٤: ١ريزي  شرح احلماسة للتب).6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .به مفعول نصب حمل
 ًإعرابيا ًموقعا وتأخذ ،املديد الرتكيب يف ّتتعدد أخرى حنوية وظائف وهناك

 يف أم ،ٍمنسوخ غري مرتابط امسي تركيب يف أكان سواء اخلرب ّتعدد: ومنها ًهاما،
 الرتكيب يف الرتابط إىل اخلرب تعدد ويؤدي. النواسخ أحد عليه دخل تركيب
 من بأكثر عنه خيرب فاملبتدأ. اإلعرابية والعالمة واملوقع الرتتيب خالل من املديد
 طبيعة ّمتيز اليت الوظائف ومن. كثرية ٍبأحكام عليه ُحيكم الواحد ءفالشي ٍخرب،

 وازجب اللغوي النظام يسمح حيث ))احلال((و ))النعت(( تعدد املديد الرتكيب
  .اخلرب تشبه فهي تعددها

 بنائه إحكام وإىل املديد، الرتكيب طول إىل النحوية الوظائف تعدد ويؤدي
 أشياء هناك مث إن .اإلسنادية وغري سنادية،اإل العالقات تشابك وإىل اللغوي،
 املوقع: وهي مالحمه، حتديد يف وتزيد املديد، الرتكيب طبيعة عن تكشف
 الوظيفة: هو اإلعرايب فاملوقع. اإلعرابية والعالمة اإلعرابية، واحلالة اإلعرايب،
 ريفالتص مباين وفيها اجلملة، بناء نظام هو الوظيفة هذه وحتديد املعينة النحوية
 القرائن ومباين والتعريف، والتذكري، والتأنيث والعدد، اجلنس على الدالة

 ّتشكل حنوية وظيفة وهي إعرايب، موقع فالفاعلية. )١(والرتبة كاإلسناد السباقية
 جيمعها ًبسيطا أو ًمرتابطا ًتركيبا ّتتعدد، حني األخرى، العناصر وبقية والفعل
  .املديد الرتكيب
 ٍموقع ّلكل ّإن إذ اإلعرايب، املوقع من تنبثق اليت فهي رابيةاإلع احلالة ّوأما
 ّأن كما الرفع هي ا اخلاصة اإلعرابية حالتها فالفاعلية إعرابية، حالة إعرايب

                                                            
  .١٥٦صأمحد قدور، .مبادئ اللسانيات، د) 1(



  
٥٨١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ّاجلر اإلعرابية حالتها واإلضافة النصب، اإلعرابية حالتها املفعولية
 فاحلالة. )١(

 من طبيعته عن ويكشفان الرتكيب، ناءب يفسران جمتمعان اإلعرايب واملوقع اإلعرابية
 وقد اإلعرابية، احلالة دليل فهي اإلعرابية العالمة ّوأما. فيه القائمة العالقات خالل
 املعرب، اآلخر الصحيح االسم على تظهر فهي ّتقدر وقد اإلعرابية، العالمة تظهر
ِاملعتلني والفعل االسم يف ّوتقدر َْ ُ

.  
  :المديد التركيب خصائص - ٤

 اإلعرابية بالعالمة الفائقة العناية: فأمهها الرتكيب هذا خصائص ّأماو -١
 ًّمبيـنا  ّالنيب قول ذلك مثال. اإلعرايب املوقع ّوتعني اإلعرابية، احلالة ّتبني اليت
ٌعشرة((: الفطرة سنن َ َمن َ

َِالفطرة ِ
ُّقص: ِ ِالشارب، َ ِ ُّوقص َّ َ ُوغسل ِاألظفار، َ َ 

ِالرباجم، ِ ُوالسواك، ِية،ِّاللح ُوإعفاء َ ُونتف ُواالستنشاق، ِّ  ِالعانة، ُوحلق ِاإلبط، َ
ُوانتقاص ))واملضمضة ِاملاء، ِ

 معركة يف لسالحه مات صحايب عن وقوله ،)٢(
ًمقاتال ُكذبوا،((: عليه الصالة الصحابة بعض فهاب املشركني، ُ َ ًجاهدا َمات َ ِ 
ًجماهدا ِ ُفـله ُ ِمرتني ُُّأجره ََ َََ((

ْإذمرمي سورة ىلتعا قوله وحنو. )٣( َنادى ِ َنداء ََُّربه َ ِ 
ًِّخفيا، َقال َ ِّرب َ ِّإين َ َوهن ِ َ ُالعظم َ ْ َ ِّمين ْ َواشتـعل ِ َ َ ْ ُالرأس َ ًشيبا َّْ ْ َْومل َ ُأكن َ َبدعائك َ ِ َ ُ ِّرب ِ َ 
ًِّشقيا َ

  :)٥(العامري لبيد وقول ،)٤(

                                                            
  .٧٥بناء اجلملة، ص) 1(
وإعفاء .  برمجة، وهي عقد األصابعمجع: والرباجم. ١٢٧- ١٢٦: ٨سنن النسائي، ) 2(

  .ضاحه وانتمنهاألخذ : إرخاؤها وتركها، وانتقاص املاء: اللحية
. ن وقصت به دابته ُقتل بسالحه حي: أي: مات لسالحه. ٣٢: ٦املصدر نفسه ) 3(

ًوجاهدا جادا يف الب   .ألعدائهًمقاتال : ًوجماهدا. ِّر ً
  . من سورة مرمي٤- ٣اآليتان ).4(
  .٣٥ديوان لبيد ص ).5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُسئمت، ََولقد ْ َمن ِ
ِطوهلا،و ِاحلياة ِ ُ  

 

ِالناس هذا ِوسؤال َكيف: ّ ُلبيد؟ َ َِ  
 

 وغري اإلسنادية، العالقات ّتعدد املديد الرتكيب خصائص ومن -٢
ُيضحك((:  ّالنيب قول ذلك من. والرتكيبية والشرطية اإلسنادية َ ِرجلني إىلُ اهللا َ َُ َ 

ُيقتل ُ ُأحدمها َ َاآلخر، ُ ُكالمها َ ُيدخل ِ ُ َاجلنَّة، َ ُيقاتل َ
ِ ُفـيقتل، اهللا سبيل يف هذا ُ َ  َُّمث َُ

ُيـتوب ُفـيقاتل ِِالقاتل، علىُ اهللا َُ
ِ ُفـيستشهد َُ ِ َ ََ((

ُأحدكم َّإن أال((: وقوله ،)١(  َمات إذا َ
َعرض ِ ِعليه ُ ُمقعده َ ُ َ ِبالغداة َ ِّوالعشي، َ ْمن َكان ْفإن َ  النَّار ِأهل فمن ِالنَّار ِأهل ِ
ُيبعثه ّحىت ََ َّوجل َّعز - ُاهللا َ َيوم - َ ))القيامة َ

َقال: تعاىل قوله وحنو. )٢( َهي َ
ِ 

ِْراودتين َ َ ِنـفسي َعن َ ْ َوشهد َّ ِ َ ٌشاهد َ ِ ْمن َ َأهلها ِّ ِ ْ َكان ِإن َ ُقميصه َ ُ ِ َّقد َ  ٍُُقـبل ِمن ُ
ْفصدقت َ ََ َوهو َ ُ َمن َ

َالكاذبني، ِ ِِ ْوإن َ َكان َِ ُقميصه َ ُ ِ ْفكذبت ٍُُدبر ِمن َُّقد َ َ َ َ َوهو َ ُ  ِمن َ
َالصادقني ِ ِ َّ)٤(جرير وقول ،)٣(:  

َالقتلى ِزالت وما ُّمتج َ َدماءها َُ
ِ  

 

َبدجلة ِ   ُأشكل ََجلةِد ُماء َّحىت ِ
 

 ًمرتابطا، أو ًبسيطا ًفعليا ًمركبا فيكون ٍفعل أو ٍباسم ًمبدوءا يكون وأن -٣
 االستفهام حروف مثل احلروف، بعض عليه تتقدم وقد ًإسناديا، ًامسيا ًتركيبا أو
 - َاهللا ّإن((:  ّالنيب قول ذلك من. بالفعل املشبهة أو التنبيه، أو العرض أو
ْحدثت َّعما َِّألميت ََجاوزَ - عاىلت َ َأنفسها ِِبه ّ ْتكلم َْمل ما ُ َّ َ ْتعمل أو َ َ ))ِِبه َ

)٥(، 
َيشرتطون ٍأقوام ُبال ما((: وقوله ُ َِ ًشروطا َ ُ ْليست ُ َ َّوجل َّزَ ع- ِاهللا ِكتاب ِيف َ َ  - 

َقولونَيـ ُ ْأعتق: ُ ًفالنا، ِ ُوالوالء ُ ُكتاب ِيل، َ َّوجل َّزَ ع- ِاهللا ِ ُوشرط ُّحق، - َ  ِاهللا َ
                                                            

  .٣٩: ٦سنن النسائي، ) 1(
  .١٠٧: ٤املصدر نفسه، ) 2(
  . يوسف من سورة٢٧ -٢٦اآليتان ).3(
  .٥٣٤: ٣، واخلزانة ١٤٣ديوان جرير ص ).4(
  .١٥٧: ٦نفس املصدر، ) 5(



  
٥٨٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ُأوثق، ُّوكل َ َليس ٍشرط ُ ِكتاب ِيف َ ))باطل فهو اهللا ِ
ُجزاء ّإمنا((: وقوله ،)١( ِالسلف َ َ ّ 

ُاحلمد ))ُواألداء َ
َوإذا: تعاىل قوله وحنو ،)٢( َقيل َِ

ْتـفسدوا َال َُْهلم ِ ُ ِ ْ ِاألرض ِيف ُ ْقالوا َْ ُ َ 
ُحنن ََِّإمنا َمصلحون َْ ُ ِ ْ ُ)٣(.   

  :)٤(األخطل وقول
ْمن َّإن ِيدخل َ َالكنيسة َ   ًيوما ِ

 

َيلق   َوظباء ًجآذرا فيها َ
 

  :)٥(ناشب بن سعد وقول
ْألقت ُاحلرب ما إذا َّوإنا، َقناعها َ ِ  

 

ا، ُجيفوها ن حي ِ   ُألبرار َُبـنوها، َ
 

 استفهام، أو بنفي مسبوقة نكرة املديد الرتكيب صدر يكون أن وجيوز -٤
 من. االبتداء بالم ًمقرونا أو واالستفهام الشرط أمساء من ونيك أن جيوز كما
َُجمادلة ما((:  ّالنيب قول ذلك ُأحدكم ُ َيكون ِّاحلق ِيف ِ ُ ًجمادلة َّبأشد ُّالدنيا ِيف َُله َ ُ 
م َاملؤمنني من َِِّلر

م يف ِ َالذين ِِإخوا
ِ ُأدخلوا ّ َالنار، ِ َيـقولون:قال ّ ُ ُ  إخواننا ََّربنا،: َ

َيصلون ُكانوا َُّ َمعنا، ُ َويصومون َ ُ َمعنا، َُ َوحيجون َ َمعنا ُّ ُفأدخلتـهم َ َْ ))َالنَّار َ
: وقوله ،)٦(

ًنـهرا َّأن َلو ُْأرأيـتم(( َ ِبباب َ ُأحدكم ِ ُيـغتسل ِ
ِ َْ ُمنه َ ٍيوم َّكل ِ َمخس َ ٍمرات، َ

ْهل ّ َيبقى َ َ 
ٌشيء، ََِِدرنه ِمن َفكذلك َ ُمثل ِ ِالصلوات ََ ِاخلمس ّ ))َاخلطايا َّنِِ ُاهللا ميحو َ

)٧(، 
ْمن((: وقوله َشاب َ ْكانت ِاهللا، ِسبيل ِيف ِاإلسالم، ِيف ًشيبة َ ًنورا َُله َ َيوم ُ َ 

                                                            
  .١٦٥: ٦املصدر نفسه، ) 1(
  .٣١٤: ٧نفس املصدر، ) 2(
   من سورة البقرة١١اآلية ).3(
  .٢١٩: ١، واخلزانة ٣٦املغين ص ).4(
  .٦٦٩شرح احلماسة للمرزوقي ص ).5(
  .١١٢: ٨شرح احلماسة للمرزوقي،  )6(
  .٢٣١: ١ملصدر، نفس ا) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))ِالقيامة
َويـوم: تعاىل قوله وحنو ،)١( ْ َ ُتـقوم َ ُ ُالساعة َ َ ُيـقسم َّ

ِ َالمجرمون ُْ ُِ ْ ُ  َُِلبثوا َما ْ
َغيـر ٍَساعة َْ َكذلك َ ِ َ ُكانوا َ َيـؤفكون َ ُ َ ُْ

)٢(، اىلتع وقوله :ِوالقرآن ُْ ْ ِاحلكيم، َ ِ َإنك َْ َِّ 
َلمن ِ َالمرسلني َ ِ َ ْ ُ ْ)٤(ر زهي وقول ،)٣(:  

َلعمرك ُ ُواخلطوب – ََ ُ ٌمغريات ُ ِّ ُ  
 

ِطول ويف ِاملعاشرة ُ ِالتقايل َ َّ  
 

  :الخالصة
 أسس يكونان اللذين والكالم اجلملة بني الفرق ّبينت املقالة هذه ّأن رأينا وهكذا

 أجزائه بني تربط اليت العالقات عن النقاب وكشفت ه،وبنائ املديد الرتكيب
ا،  التفريعات يف ّفصلت كما والشرطية، اإلسنادية، وغري اإلسنادية فمنها ومسميا

  .املديد الرتكيب ألجزاء ّاملكونة
 النحوية والوظائف ومفهومه ًاصطالحا املديد الرتكيب عن ّحتدثت وكذلك

 على وامتداده وصفاته الرتكيب خصائص تّوبين ويشغلها، يؤديها اليت الكثرية
 القرآنمستشهدة ب ذلك درست وقد الفصيحة، العربية النصوص من مساحة
 ّمبينة تطبيقية دراسة ))النسائي سنن(( يف احلديثية والشواهد العرب وكالم الكرمي
  .وقيمته أمهيته

  والمراجع المصادر
  .األول العربية اللغة مصدر الكرمي رآن الق- ١
 الطبعة القاهرة، املصرية، األجنلو مكتبة العربية، اللغة أسرار من: إبراهيم.د س، أني- ٢

                                                            
  .٢٧: ٦املصدر نفسه، ) 1(
  . من سورة الروم٥٥اآلية ).2(
  . من سورة يس٣- ٢اآليتان ).3(
  .١٦١ر ص  ديوان زهي).4(



  
٥٨٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

  .م١٩٦٦ الثالثة،
 الدار سلمى، أيب بن زهري ديوان شرح): ٢٩١ت (ثعلب العباس أبو حيىي، بن د - ٣

  .م١٩٤٤-  ه١٣٦٣ مصورة، نسخة القاهرة، والنشر، للطباعة القومية
 املطبعة التوضيح، على التصريح شرح(:  ه٩١١ نةس ولد (اهللا عبد بن خالد زهري، - ٤

  . ه١٣٠٥ املصرية، البهية
 الكافية، على الرضي شرح(:  ه٦٨٨ت (احلسن بن حممد الدين رضي سرتاباذي، - ٥

  .م١٩٧٣ ليبيا، بنغازي، جامعة عمر، حسن يوسف: وتعليق تصحيح
  ): ٧٦١ت (اهللا عبد بن حممد هشام ابن نصاري، األ- ٦

: راجعه اهللا، محد علي وحممد املبارك مازن.د: حتقيق األعاريب، كتب عن اللبيب مغين
  . م١٩٧٢ الثالثة، الطبعة دمشق، األفغاين، سعيد

 ر، كثي ابن دار املبارك، مازن. د حتقيق الشرطية، مبن املتعلقة املرضية املباحث رسالة
  .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ األوىل، الطبعة دمشق،

: حتقيق األمشوين، شرح): ٩٢٩ت (حممد بن علي حلسنا أبو الدين نور األمشوين، - ٧
  .ت.د القاهرة، احلليب، البايب احلميد، عبد الدين حميي حممد

: حتقيق اإلعجاز، دالئل): ٤٧١ت (حممد بن بكر أبو القاهر عبد اجلرجاين، - ٨
  .م١٩٨٣ دمشق، األوىل، الطبعة قتيبة، دار ّالداية، فايز.ود الداية رضوان حممد.د

  .م١٩٧٢ دمشق، حيدر، علي وتقدمي حتقيق واجلمل،
 جامعة منشورات اهلجريني، والثالث الثاين القرنني يف اجلملة نظام: مصطفى.د جطل، - ٩

  .م١٩٨١ حلب،
 دار النجار، علي حممد حتقيق اخلصائص،): ٣٩٢ت (عثمان الفتح أبو جين، ابن -١٠

  .م١٩٥٢ ة،الثاني الطبعة القاهرة، بريوت، اهلدى، ودار املصرية الكتب
 بريوت، العربية، النهضة ومكتبة الكتب، عامل املؤمن، حامد: حتقيق العربية، يف واللمع

  .م١٩٨٥
-  ه١٤٠٧ التاسعة، الطبعة القاهرة، املعارف، دار الوايف، النحو: عباس حسن، - ١١

  .م١٩٨٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 القاهرة، للكتاب، املصرية اهليئة ومبناها، معناها العربية اللغة: متام حسان، -١٢
  .م١٩٧٣

 القاهرة، املعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق القيس، امرئ ديوان -١٣
  .م١٩٦٤-  ه١٣٨٤

  .م١٩٦٠ روت، بي صادر، دار طبعة ،( ه١١٠ت (اخلطفي عطية بن جرير: جرير ديوان - ١٤
 ّنصار، ن حسي. د حتقيق، ،( ه٨٢ت (العذري معمر بن مجيل بثينة، مجيل ديوان -١٥

  .م١٩٦٧ القاهرة،
 والسجستاين، والسكري السكيت ابن شرح ،( ه٣٠ت (أوس بن جرول: احلطيئة ديوان - ١٦

  .م١٩٥٨ -  ه١٣٧٨ القاهرة، ي، احللب البايب مصطفى طه، ن أمي نعمان: حتقيق
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 فخر. د حتقيق ،( ه٥٠٢ت (اخلطيب علي بن حيىي صنعة: املفضل اختيارات شرح - ٢٥
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٥٨٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت
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 عبد حتقيق ،( ه٤٢١ت (احلسن بن ّحممد بن أمحد املرزوقي، :احلماسة شرح -٢٧
  .م١٩٦٧ القاهرة، هارون، السالم

 املعارف، دار منشأة لغوية، حنوية دراسة العربية اجلملة: إبراهيم حممد.د عبادة، -٢٨
  .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ اإلسكندرية،

 وبريوت، رةالقاه الشروق، دار العربية، اجلملة بناء: محاسة حممد اللطيف، عبد -٢٩
  .م١٩٩٦-  ه١٤١٦ األوىل، الطبعة

 دار طليمات، غازي. د حتقيق واإلعراب البناء علل يف اللباب: البقاء أبو ري، العكب - ٣٠
  .م١٩٩٥ -  ه١٤١٦ األوىل، الطبعة دمشق، الفكر، دار روت، بي املعاصر، الفكر

 األوىل، الطبعة ،العصرية املكتبة صيدا، العربية، الدروس جامع: مصطفى الغالييين، -٣١
  .م٢٠٠٣-  ه١٤٢٣
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٥٨٩  

َّمربع في مثلثات قطرب اللغوية َُّّ َُّْ ُ ُ ُ  
ّعبد العزيز بن أحمد الديريني    (  ه٦٩٤: ت(ِّ

  عدنان عمر الخطيب
)١(  

ّعبد العزيز الديريني   حياته، وآثاره: ِّ
َّهو أبو حممد  ِّ عز الدين - ِّأبو الضياء : ُ ويقال- ُ  - ِّضياء الدين : ُ ويقال- ّ

ّ املصري الدمريي الدهري الديريينعبد العزيز بن أمحد بن سعيد بن عبد اهللا ِّ ّ ّ َّّ َّ)١(.  
                                                            

  

ّانظر الديريين يف) 1( ّ، وطبقات الشافعية للسبكي ٤٦٩ -  ٤٦٨/ ١٨الوايف بالوفيات : ِّ ُّ َّ َّ١٩٩/ ٨  - 
، وطبقات ١٣٠/ ١، وتذكرة النَّبيه ٨١ -  ٨٠/ تاريخ علماء بغداد، و٢٦٩/ ١ّ، ولإلسنوي ٢٠٨
، وطبقات ٧٦٠/ ٣:ق/ ١: ج- ُّ، والسلوك ملعرفة دول امللوك ٥٣٣ -  ٥٢١ و ٤٤٧/ األولياء

ُالشافعية البن قاضي شهبة  َّ ، ٢٧١ -  ٢٦٩/ ٧َّ، واملنهل الصايف ٣٨ -  ٣٦/ ٣: ج/ ٢: مج- َّ
َّوالدليل الشايف  ، وحسن امل٤١٤/ ١َّ

ُ ِّ، وطبقات املفسرين ٣٥٤/ ١حاضرة ُ ُ
٣٠٦ -  ٣٠٤/ ١ ،

ُوالطبقات الكربى  َِّّ، والكواكب الدرية ٣٦٢ -  ٣٦١/ ١َّ / ١ُّ، وكشف الظنون ٤٤٦ -  ٤٤٤/ ٢ُّ
، ٢٠٠٢ و١٣٨٩ و١١١٨ و١٠٣٤ و١٠١٢/ ٢ -  ٩٢٤ و٧٤٩ و٤٩٢ و٤٤٧ و١٩٥

دير، واكتفاء : اجَّ، والت٢٨٢ -  ٢٨١/ ٢، وديوان اإلسالم ٧٨٥ -  ٧٨٤/ ٧َّوشذرات الذهب 
َّ، واخلطط التوفيقية ٣٢٧ و١٢٠/ القنوع  ٤٩٤/ ٢ -  ٦٠/ ١، وإيضاح املكنون ٢٣٤/ ٤َّ

، ومعجم املطبوعات ٢/١٧٣، وجامع كرامات األولياء ٥٨١ -  ٥٨٠/ ١َّ، وهدية العارفني ٦٠٤و
َّية َّ، وفهرس اخلزانة التيمور١٠٤ -  ١٠٣/ ٤، ودائرة معارف القرن العشرين ٩٠١ -  ٩٠٠/ ١
ّ، وتاريخ األدب العريب يف العراق ٤٤٠ -  ٤٣٧/ ٤، وتاريخ بروكلمان ١٠٤/ ٣) ِّأمساء املؤلفني(
َّ، ومعجم مصنفي الكتب العربية١٥٧/ ٢ِّ، ومعجم املؤلفني ١٣/ ٤، واألعالم ٩٥/ ١ ِّ ُ /٢٧٥ ،

ّوذخائر الرتاث العريب اإلسالمي  ّ ِّ، ومعجم املفسرين ٥١٥ -  ٥١٤/ ١ُّ ُ
، وفهرس ٢٨٦ -  ٢٨٥/ ١

ِّ، وكشاف معجم املؤلفني ٣٧/ ٣ِّخمطوطات خزانة القرويني  ِّ، ومداخل املؤلفني األعالم ١٠٦٤/ ٢َّ
َّ، وأعالم احلضارة العربية اإلسالمية ٥١٠/ ١العرب  ُّ، ومعجم الشعراء من العصر ٣٣ -  ٣٢/ ٤َّ

َّاجلاهلي حىت سنة  ّ، وشرح خممس الديريين يف النَّحو ١٧٥/ ٣م ٢٠٠٢ّ ِّ َّ  ب ٤ و-  ب ٣و/ هولُ
مع العلمي: وانظر كذلك ّجملة ا  -  ٥٣٢/ ١٢ -  ١١: ج/ ٢٠:  مج- ّالعريب بدمشق = =َّ



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٥٩٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِأصل عائلته من دمرية، وهي قرية كبرية مبصر قرب دمياط َ ْ ِ َ
َّ، إال أن هذه )٢( َّ

َالعائلة مل تستقر يف هذه القرية، فولت شطرها إىل ديرين، وهي قرية عامرة يف 
ِ َّ َّ

،  ه٦١٣قيل سنة ، و  ه٦١٢ِ، ويف ديرين ولد عبد العزيز سنة )٣(َّغربية مصر
ا نشأ النَّشأة الصاحلة، وملا اشتد عوده، تطلعت نفسه إىل حتصيل العلم،  َّو َّ َّ َّ

ّالعز بن عبد السالم الفقيه الشافعي : فأخذ عن علماء عصره من أمثال َّ َّ ّ
َّاملجتهد امللقب بسلطان العلماء، وشيخ مشايخ اإلسالم بالديار املصرية أيب  ِّ َّ

ُ ُ
ّغنائم الرسعين الواسطي، وغريمهاالفتح بن أيب ال ّ ْ ومازالت حاله كذلك يف . َّ

ًالتحصيل والدرس إىل أن أضحى الغاية يف غري علم حفظا وتأليفا وتدريسا،  ً ً َّ َّ
ّفكان اإلمام العالمة، الصاحل القدوة، الواعظ الصويف الرفاعي، األديب اللغوي،  ُّ ّ ِّ ّ ُّ َُّ َّ

ّالشاعر النَّحوي، الفقيه على مذهب  ّالشافعي املؤرخ، املفسر املتكلم، الفلكي َّ ِّّ
ُ ُ ُِّ ِّ َّ

ّفضال عن مجيل صفاته وأحواله، وعلو مقاماته، وجلي كراماته، ... ّالكيميائي  ُُّ ً
َّوسالمة باطنه، وحسن أخالقه، وكثرة رحلته يف قرى مصر، يتربك النَّاس به ،  ُ

َّوممن كان له شرف االنتفاع والتحصيل. ُويفيدهم وينفعهم شهاب :  على يديهَّ
ّالدين أمحد بن منصور املعروف بابن اجلباص، والشيخ الصاحل أبو علي احلسن  َّ َّ ََّ ِّ
ّبن علي بن حممد البغدادي، وعثمان بن حممد بن يوسف السنباطي  ّْ ِّ َّ َّّ

  .، وغريهم)٤(الكاتب
                                                                                                                                

ا لطلس (٥٣٣ تاريخ علم  (٤٢٣/ ٣: ج/ ٢٨: ، ومج)ُدور كتب فلسطني ونفائس خمطوطا
ّالفلك يف العراق لعباس العزاوي َّ َّ.(  

  .٤٧٢/ ٢معجم البلدان ) 2(
  .دير: َّالتاج) 3(
ّحتسن اإلشارة هنا إىل أن أساتذة الديريين وتالمذته  )4( ِّ َّ ما خال السنباطي الكاتب - َّ  ورد - ِّْ

ُأما السنباطي فقد تفرد بذكره تلميذا للديريين ابن . ذكرهم يف غري مصدر من مصادر ترمجته ّ ِّّ ً َّ ِّْ َّ
  .٦٥/ ٣ُّحجر يف الدرر الكامنة 



  
٥٩١   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  .)٥( على األرجح  ه٦٩٤ بعد حياة حافلة بالعلم والعمل سنة -  رمحه اهللا - ِّتويف 
َّ فتدل على سعة اطالعه وقوة حتصيله -َّ وقد جتاوزت الثالثني -َّأما آثاره  ِّ ُّ

وإليكها اآلن منسوقة على حروف املعجم. للعلوم اليت برع فيها
ُ ً:  

َّّخمتصر يف أدلة التوحيد والرد على : إرشاد الحيارى في ردع من مارى) ١( َّ َّ ُ
َّم، والثانية ١٨٦٧ /  ه١٢٨٤ىل سنة األو: ن يف القاهرة ُوقد طبع طبعتي. النَّصارى

َّم، مع منظومة السؤال العجيب يف الرد على أهل الصليب ١٩٠٤/  ه١٣٢٢سنة  َّّ ُّ
َّألمحد بن علي الكتيب، والسهم املفيد إلفادة أهل الصليب حلسن بن بكر فتيان 

ُ َّ ّ ُُّ
  .ُُخطيب جامع النَّصر يف نابـلس

َّ ذكر فيه االعتقاد، مث العمل :َّأركان اإلسالم في التوحيد واألحكام )٢(
  .على املذاهب األربعة

ُّيف التصوف: أنوار المعارف وأسرار العوارف) ٣( َّ.  
  . ُذكره بعد َّ ألفه قبل تفسري الفاحتة اآليت:األنوار الواضحة في تفسير الفاتحة) ٤(
ّالبهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني عبد القادر الجيالني) ٥( ّ ََّّ َّ ُّ.    
  .تفسير الفاتحة) ٦(
َّالتيسير في التفسير) ٧( تفسري منظوم للقرآن الكرمي، يقع يف  أكثر : َّ
َّ بيت من الرجز، ألفه سنة ٣٢٠٠من  َّوقد طبع هذا التفسري حتت .   ه٦٧٣َّ ُ
َّالتيسري يف علوم التفسري يف مطبعة التقدم العلمية : عنوان َّ َّ   ه١٣١٠ القاهرة - َّ

امشه١٨٩٣/ ّفية أيب زرعة العراقي، وبآخرهأل: م، و َ تقريب املأمول يف ترتيب : ُ
ّالنُّزول نظم اإلمام اجلعربي، وبتصحيح حممد كامل األسيوطي األزهري ّّ كما . َّ

ُطبع يف العام نفسه، وبالرتتيب امللمع إليه قبل يف مطبعة احلجر  ُ
َّ  .  القاهرة-ُ

ُقلت ُّ وليس هذا العنوان بالصحيح؛ إذ يرده قول :ُ ّالديريين يف آخر منظومتهَّ ِّ:  
ِمعرتفا بالعجز والتقصري َّ ً ِمسيته التيسري يف التفسري  ُ َّ ََّ ُ ُ َّ 

                                                            
  .  ه٦٩٩، و  ه٦٩٧، و  ه٦٩٣، و  ه٦٩٠، و  ه٦٨٩وقيل سنة . كذا) 5(



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٥٩٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  ).٦٨و / َّالتيسري(
 .جوهر االقتباس في علم الجناس) ٨(
َالدرر الملتـقطة في المسائل المختلطة) ٩( ََ ُ َُ َْ أجاب فيه على مسائل، : ُّ

سئل عنها يف العبادات واملعامالت على م
ُ ّذهب الشافعيُ َّ.   

ّنسب الزركلي هذا الكتاب إىل الديريين يف أعالمه : ُقلت ِّ ُّ َّ، مث ١٣ / ٤ِّ
ِّإىل عبد العزيز بن سعيد الديري عز الدين الفقيه  ) ١٨/ ٤( نسبه بعد ذلك  ّ ّ َّ

َّالشافعي املصري املتوىف سنة 
ُ ّ ّ َومن الواضح أنه وهم فيما ذهب إليه؛ .  ه٦٩٤َّ َّ

َّديري هو الديريين نفسه؛ فكال الرجلني هلما اسم واحد، وكالمها فعبد العزيز ال ّ ِّ ّ َّ
ِّفقيه شافعي مصري، وقد توفيا يف العام نفسه  ُ ّ ُّفالديري .   ه٦٩٤ّ  - ً إذا -َّ

ّحتريف الديريين ليس إال ّ ِّ.  
َّدقائق التنبيه في نظم التنبيه )١٠( ّ كتاب نظم فيه الديريين تنبيه أيب :َّ ِّ

َّيف فروع الشافعية(  ه٤٧٦: ت(ّازي ِّإسحاق الشري / ١َّكذا يف هدية العارفني . َّ
َّ أن دقائق التنبيه كتاب آخر ٤٩٢/ ١ُّويف كشف الظنون . ٥٨ - ٥٨٠ َّ

َّللديريين غري نظم التنبيه ُ ّ ِّ.  
 .رسالة في مخارج الحروف) ١١(
َّالروضة األنيقة في بيان الشريعة والحقيقة) ١٢( ُخمتصر أقامه على : َّ

ِّأبواب وفصول، ذكر فيه خلوة الشيوخ مع النساء ُطبع سنة . ُّ
 ). َّكذا دون مكان الطبع. (م١٩٠٢/ ه١٣٢٠
ّالشجرة في ذكر النَّبي الكريم ) ١٣( َُّأرجوزة يف :  وأصحابه العشرة

َّالسرية النَّبوية وأحوال العشرة املبشرين باجلنَّة، وأوهلا َّ
ُ َّ ِّ :  

ِامللك احلق البديع الب ِّ ِ
َ

ِاحلمد هللا املنري اهلادي  ادي
ُ ُ 
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َّوقد رتب فيها السرية الن◌بوية على أبواب، مث رتب سرية العشرة على عشرة  ََّّ َّ ّ ِّ
  .)٦(فصول
ّ احلق أن املصادر اليت ترمجت للديريين :شعره) ١٤( ِّ َّ ا-  -ُّ  -! ْ وأكثر 

ّمل تشر إىل ديوان مصنوع للديريين، مجعه بنفسه، أو مجعه له غري ِّ ه يف قابل ُ
َّاأليام، وإمنا أشارت إىل أنه كان غزير النَّظم رائقه، فأكثر من نظم العلوم، وقد  َّ َّ

َّذكرنا له قبل كتابه التيسري يف التفسري الواقع يف أكثر من  َّ  بيت، وكذا ٣٢٠٠ُ
َّنظمه للتنبيه والشجرة ًومما ميكن أن يذكر له أيضا داللة على غزارة نظمه ... َّ ً ُ ُ َّ

ً بيتا ٣٣ٌقصيدة يف : ، وغريه٤٣٩ - ٤٣٨ / ٤قل عن تاريخ بروكلمان بالنَّ
َّحول كيفية إحياء السورة يف القرآن، وقصيدتان عن الصوفية َُّّ اإلقرار باالعتقاد، : ُّ

ًوالتعليم الضروري للصويف، وأرجوزة طويلة حول اإلنسان بوصفه عاملا صغريا،  ً
ُ ّ ُّ ّ َّ َّ

... َّرآن، والثانية يف ترتيب نزول القرآن العظيماألوىل يف أرباع الق: ومنظومتان
َّوغري ذلك كثري مما سيأيت بعد يف أثناء عرض تتمة آثاره ُ َّوهذا إن دل فإمنا . َّ َّ

ّيدل على عبقرية الديريين وقدرته الفائقة على النَّظم؛ فليس من اليسري حتويل  ِّ َّ ُّ

َّالعلوم العقلية والنَّقلية إىل منظومات مطولة ُ َّ  بلغة سهلة واضحة، ال حتتاج إىل َّ
َّويبدو أن هذه العبقرية الفذة قد جعلته يتجاوز نظم العلوم . ِّكد عناء وتفكري َّ َّ

َّإىل النَّظم يف موضوعات الشعر العامة، فنظم يف غري موضوع وحنن ال . ِّ
َُِّنستطيع هنا أن نعرض هلذا الشعر بتمامه وكماله، خمرجينه من مصادر ترمجته،  ِّ

ِّرحني ما حيتاج إىل شرح، ودارسني ما يستوجب الدراسة، فمثل هذا العمل شا
ََُّخيرجنا عن دائرة مقالنا املوسوم بتحقيق كتاب الديريين املربع إىل صنعة ديوانه،  ّ ِّ ُ

                                                            
مع العلمي العريب بدمشق ) 6( ّجملة ا ّ ُدور  (٥٣٣ -  ٥٣٢/ ١٢ -  ١١: ج/ ٢٠:  مح- َّ

ا لطلس   ).كتب فلسطني ونفائس خمطوطا



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٥٩٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِّ كما يعلم كل باحث وحمقق -َّوالصنعة  ُ َّ حتتاج إىل كتاب مستقل، وإمنا -ُّ ّ ُ
ُحسبنا يف ظل هذه العجالة أن جن  - ً دفعا لإلطالة -تزئ مبقطوعتني من شعره ِّ

ّتقفان القارئ على طبيعة هذا الشعر على وجه تقرييب، ال أكثر وال أقل ّ فمن . ِّ
  ]َّالطويل: [ذلك قوله

ِوعانيت من شغل وعاينت من شكل ٍُ ُْ َلقد درتُ أطراف البالد بأسرها  ُ ُ 
ِوالشغلِِّّمـع اهللا خايل البال والسر  ْ ٍأحلى من تفرد ساعةَومل أر   ُّ ُِّ 

ُفأشهد ما يسلي عن املالِ واألهل ُ
َُأناجيه يف سري وأتلو كتابه  )٧( ِّ ُ 

  ]َّجمزوء الرمل: [ًوقوله أيضا
ُْواجتنب شحا وغرما ُ ٍاقتصد يف كل حال  ْ ِّ ْ 
ُال وال مرا فرتمى ُ

ْال تكن حلوا فتؤكل  )٨( ًُ ُ ْ 

ويف بعض . كذا: لغيوبَّطهارة القلوب والخضوع لعالم ا) ١٥(
ِّوهو كتاب مشهور يف التصوف، أقامه مؤلفه . َّيف ذكر عالم الغيوب: املصادر ُّ َّ

ُوقد طبع الكتاب . على ذكر تفسري آليات القرآن ونوادر طريفة ونصائح وأدعية
ا هو اآليت   :َّطبعات عدة، بيا

 . م١٨٧٨ /   ه١٢٩٦ القاهرة -طبعة بوالق  •
 /  ه١٣٢٩ م، و١٨٨٩ /  ه١٣٠٧م، و١٨٨٦/   ه١٣٠٤ مــصر طبعــة •
 .م١٩٣٥ /  ه١٣٥٤م، و١٩١٠
َّطبعة املكتبة الـشعبية  • ُطبـع هـذا الكتـاب . ( م١٩٢٨ /   ه١٣٤٧ بـريوت - َّ

الس ومنتخب النَّفائس لعبد الرمحن الصفوري الشافعي ّمع نزهة ا َّ ّ ّ َّ ُ ُ.( 
                                                            

  .٤٦٨/ ١٨الوايف بالوفيات ) 7(
ِّطبقات املفسرين ) 8( ُ

٣٠٦/ ١.  
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 ).ضانَّخرج آياته، وضبطه إبراهيم رم. (م١٩٩٠ بريوت - طبعة دار القلم  •
 . م٢٠٠٣ القاهرة -ُّطبعة دار الفجر للرتاث  •
ُحممد حسين مصطفى. حتقيق د. (م ٢٠٠٣ حلب - ّطبعة دار القلم العريب  • ُ َّ.( 
ّغاية التحرير في نسب قطب العصر غوث الزمان سيدنا أحمد الرفاعي ) ١٦( ِّ ِّ َّ َّ
َّطبع هذا الكتاب يف املطبعة العمومية : الكبير   .م١٨٩٩ /  ه١٣١٥ القاهرة - ُ
َّالفرق بين التاء والثاء) ١٧(   . ُّيف اللغة: َّ
َّالفرق بين الدال والذال) ١٨(   . ُّيف اللغة: َّ
ّقالدة الدر المنثور في ذكر البعث والنُّشور) ١٩( ُمنظومة طبعت يف : ُّ ٌ

  .  م١٨٧١ /   ه١٢٨٨القاهرة سنة 
َّكتاب مجموع وشأن مرفوع في الحكمة النَّبوية واألسرار ) ٢٠(
ِّرسائل يف الكيمياء، شاركه فيها غري مؤلف: َّاإللهية ُ.  
اختصره من كتاب اهلداية يف تفسري : الكفاية في تفسير القرآن) ٢١(

ّالقرآن ملكي القيسي القريواين  ْ َ ّ   (.  ه٤٣٧: ت(ّ
َّالمخمس في النَّحو) ٢٢( َ ّكتاب نظم فيه الديريين شرح ابن النَّاظم : ُ  ( ه٦٨٦(ِّ

َّاملوسوم بالدرة املضية يف شرح األلفية(   ه٦٧٢: ت(َّأللفية والده  َّ
ُ َّ ُّ َّوهلذا املخمس . َ ُ

هول، : ُغري شرح، فمن ذلك ّشرح أيب العز علي بن خليل البستاين، وشرح آخر  ّ ّ
ْومنه نسخة يف الظاهرية، حتت رقم ّ َّ ٌ   .)٩( ورقة١٩، يف ١٠٥١٨: ُ

َّمربعان في المثلثات اللغوية) ٢٣( َُّّ َّ ُ ُأيت احلديث عنهما بعد وسي: ُ
                                                            

َّفهرس خمطوطات الظاهرية) 9( ّيقتصر ختميس الديريين على ومل : ُقلت. ٤٥٩ -  ٤٥٨/ النَّحو: َّ ِّ
ّالدرة املضية، وإمنا مخس أيضا قصيدة التهامي يف رثاء ابنه، فانظر ِّ ً َّ َّ َّ ُ َّ ّطبقات الشافعية للسبكي : ُّ ُّ َّ َّ

٢٠٣ -  ٢٠٢/ ٨.  
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ًمفصال َّ ُ.  

َّالمصباح المنير في علم التفسير) ٢٤( َّ يف جملدين:ُ ُ .   
ُالمقصد األسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى) ٢٥( ِ ْ ُطبع يف القاهرة سنة : َ
  . م١٩١١/  ه١٣٣٠
  .َّالمواليد والطوالع) ٢٦(
َّالمورث لمشكل المثلث) ٢٧( ُ ُ ُِ ْ َّ َّ مثلثات :ويف بعض املصادر.  كذا:َ ُ
َّلغوية ُوهو شرح منظوم ملثلثات قطرب املعروفة. ُ َّ

ُ
ًطبع أوال يف فاس سنة .  َّ ُ

َّم، مث نشره لويس شيخو حمققا يف جملة املشرق البريوتية ١٨٩٩/  ه١٣١٧ َّ ً َّ ُ ّ - 
، وأعاد نشره عبد اهللا كنون )٦٩٢ -  ٦٨٥: ص( م ١٩٠٩/ ٩: ع/ ١٢: مج

ُنظم مثلثات قطرب وشرحه: بعنوان َّ َّ يف جملة املناهل املغربية ُ  ١٩٧٥ / ٣:  ع- َّ
َّوقد نفى كنون أن يكون الكتاب لعبد العزيز الديريين، وإمنا ). ١٨ -  ٥: ص(م  ّ ِّ

ّهو لعبد العزيز املكناسي املغريب  ّ ْ َّ، يدله على ذلك أنه جاء يف ( ه٩٦٤: ت(ِ ُُّ

ّآخر الشرح اإلشارة الواضحة إىل أن صاحب الكتاب مغريب، يف َّ َّ حني أن َّ
ّالديريين مصري، ال يرقى إىل ذلك شك ّ ّ ِّ.  

ّميزان الوفي في معرفة اللحن الخفي) ٢٨( َّّ.  
  .نرجس القلوب) ٢٩(
َّنظم السيرة النَّبوية البن هشام ) ٣٠(   (.  ه٢١٨: ت(ِّ
ِّويف معجم املؤلفني . كذا: نظم غريب القرآن العظيم) ٣١(

ُ ُ١٥٧/ ٢ :
َّنَّظم للغريب أم للمشكل، فإن املصادر مل تقفنا على ٌوسواء أكان ال. ُمشكل القرآن ُ

  .صاحبهما

 بيت على ٥٠٠٠ يقع هذا النَّظم يف أكثر من :ّنظم وجيز الغزالي) ٣٢(
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 :٢٠٠٢ / ٢ُّويف كشف الظنون . ِّكذا يف أغلب مصادر ترمجة الديريين. َّحرف الراء
َّالوجيز يف الفروع لإلمام حجة اإلسالم أيب حامد الغزا((  أخذه من (:  ه٥٠٥: ت(ّيل ُ

ّالبسيط والوسيط له، وزاد فيه أمورا، وهو كتاب جليل عمدة يف مذهب الشافعي،  َّ ُ ً
ِّتاج الدين : َّفممن اختصره. َّوقد اعتىن به األئمة، فشرحوه، ونظموه، واختصروه

ّعبد الرحيم بن حممد بن منـعة املوصلي 
ِ َْ َ َ ََ َّ ُيف خمتصر َّالتعجيز : َّ، ومساه(  ه٦٧١: ت(َّ

ُّالوجيز، ونظم التعجيز الديريين ِّ َ َّ َ((.  
  . ُ مل يكمله:ّنظم الوسيط للغزالي) ٣٣(
َّالوسائل اإللهية والرسائل المحمدية) ٣٤( َّ ُ َّ ويف بعض . َّيف التوحيد: َّ

وهي تسمية قائمة على . َّالوسائل والرسائل: املصادر ورد هذا الكتاب باسم
  . َّاإلجياز ليس إال

ُّ أرجوزة يف الفلك، نظمها الديريين :يواقيت في علم المواقيتال) ٣٥( ِّ ُ
  . ه٦٧٥َّيوم عيد النَّريوز السبت سنة 
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)٢(  
َّمربع في مثلثات قطرب اللغوية َُّّ َُّ َُ ُ ُ  

ََّ دراسة المربع- أ ُ  
ُاملثلثات اللغوية مظهر من مظاهر الدرس اللغوي عند العرب، وهي فن جينح  ٌّ ّ ُّ ُّ ََّّ َّ

ً من أراد أن يتخذ إىل األدب سبيالُّإليه كُل ، ٣/ ١قال ابن مالك يف إكماله . َّ
ِّيوضح هذه احلقيقة َفإن تثليث الكلم فن، متيل نفوس األذكياء إليه، ويعذر من (( :ُ ُ ٌّ َِ َّ

َّقوي حرصه عليه؛ فإن فوائده يف سبل األدب كثرية، وإصابة النَّفع به غري عسرية َ .
فمن فوائده انقياد املتجان
ُ

َِسات لطالبيها، وامتياز امللتبسات بكشف معانيها ْ
ُ

(( .  
وأول مــن فــتح هلــذا الفــن بابــه إمــام اللغــة أبــو علــي حممــد بــن املــستنري املعــروف 

ُ َّ َّّ ُّ ُ ِّ
ُْبقطرب  ً، فعمل كتابا منثورا يف املثـلثـات صـغريا، كـان لــه فيـه فـضيلة (  ه٢٠٦: ت(ُ ََُّ ً ً
ــ)١٠(َّالــسبق ًَّ مثلثــا، ومــع ذلــك ٣٢ِه مل حيــو أكثــر مــن َّال االســتيعاب؛ ذلــك أن كتاب ُ

َّفقـد نـال عــني الرضـا عنــد األئمـة العلمـاء، فتنــاولوه بالـشرح والــنَّظم ومـا إليهمــا ُ َّ ِّ)١١(. 
                                                            

  .٣١٢/ ٤وفيات األعيان ) 10(
َ حتسن اإلشارة هنا إىل أن حاجي خليفة قد وهم يف كشفه )11( َّ١٥٨٧ -  ١٥٨٦/ ٢ ،

َُُّلث قطرب كتابا منظوما ال منثورا، أولهفجعل مث ً ً ً ُ ُ ِيا مولعا بالغضب : َّ ً َّواحلق أن .  اخل...ُ ُّ
ذا املطلع هي لسديد الدين أيب القاسم عبد الوهاب بن احلسني الوراق  َّاملنظومة اليت تبدأ  َّ ِّ

ّالبـهنسي  َ ْ َّ، نظم فيها مثلثات قطرب النَّثرية(  ه٦٨٥: ت(َ ُ ُ َّ يف هذا الوهم وتابع حاجي . ُ
ُالقنَّوجي يف البلغة ُّ ا ٤٩١/ ِ َّ، ولويس شيخو الذي حقق منظومة سديد الدين على أ ِّ َّ

هول، فبني له العالمة أمحد تيمور باشا أن املنظومة لسديد  َّلقطرب، مع شرحها نظما  َّ َّ ً ُْ ُ
ِ

هول هلا هو ابن البارزي  ّالدين ال لقطرب، وأن الشارح ا َّ َّ ُ ُ َّجملة : فانظر( .   ه٧٣٨: ت(ِّ
). ٩٦٠ -  ٩٥٨ و٥٢٢ -  ٥١٦: ص. (م١٩٠٨/ ١٢ و٧: ع/ ١١:  مج- املشرق 

َّوقد تابع أمحد تيمور غري دارس حمدث، فتنبهوا هلذا الوهم املشار إليه آنفا، وبينوا وجه  ًَّ ُ َ ُْ ُ
ُمثلثات قطرب : َّالصواب يف ذلك، فانظر ُ َّ َّ، واملثلث الب١٥)/ ّحتقيق رضا السويسي(ُ

ُ
ن 

ْالسيد   -  ٩٤/ ١ّ، وتاريخ األدب العريب يف العراق ٥٢ -  ٥٠/ ١) ّحتقيق الفرطوسي(ِّ
٩٥ .  



  
٥٩٩   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

ُّسديد الدين البـهنسي : فمن الذين نظموه ِ َ ْ َ ِّ : ت(ّاألزهري ُ، وإبراهيم (  ه٦٨٥: ت(ُ
ِّضـــــياء الـــــدين أبـــــو : ومـــــن الـــــذين شـــــرحوه( ... .   ه١١٠٠ العـــــز عبـــــد املغيـــــث ُ

ُ ّ
ّالبغدادي احلنبلي  ّ، وجالل الدين السيوطي (   ه٥٨٣: ت(ّ ُّ ( ...   ه٩١١: ت(ِّ

.  
ًعلــــى أن مــــن العلمــــاء مــــن اختــــذ مثلــــث قطــــرب نــــواة لتــــأليف كتــــاب كبــــري يف  ُ ُ َّ ُ َّ َّ

ُاملثلثات، يستوعب فيه ما أتى عليه قطرب، ويزيد عليه أشياء وأشياء ُ ُ ُ َّ
ُ

ومن الكتب . 
ّاملثلـث البـن الـسيد البطليوسـي : يف هذا املـضمارالنَّافعة  َ ََْ ِّ َّ

ُ
 ، وإكمـال(  ه٥٢١: ت(

، واملثلـــــث املختلـــــف املعـــــىن ( ه٦٧٢: ت(اإلعـــــالم بتثليـــــث الكـــــالم البـــــن مالـــــك 
ُ ُ

َّ

ُوال أريد بعد يف هذا املقال أن أبسط القـول . اخل( ...   ه٨١٧: ت(ّللفريوزآبادي  ُ
َّيف تــراث املثلثــات اللغويــة ب ُّ َّ

ُ
َّنوعيهــا املتفقــة املعــىن وكــذا املختلفــة؛ ألنــه مــا مــن باحــث 

ُ ُ
َّ

َّحقــق كتابــا يف املثلــث أو منظومــة أو شــرحا إال أتــى علــى هــذا  ً ًَّ
ُ

ََْالــرتاث مبــا فيــه املقنــع َّ ُّ
ِّوالكفاية، فال حاجة يب إىل أن أكرر هنا ما كان قد قالوه هناك ُ َّ، وإمنا حسيب أن )١٢(َ

ِّأشــري إىل أن الــديري َّ َ َّ كــان ممــن شــارك يف هــذا الــرتاث، فعمــل مــربعني -  رمحــه اهللا - ّين ُ ُ ُّ َّ
َّيف املثلثات اللغوية ُّ َّ

ُ
َّاألول منهما استوعب فيه مثلثات قطرب، والثاين ضم بني دفتيـه :  َّ َّ ُ ُ َّ ُ َّ
ًألفاظا مثلثة، اختارها َّ ُ َّفماذا عن هذين املربعني؟. ً ُ

  
لعلــه مــن املستحــسن قبــل احلــديث عــن املــ
ُ ُ

َّربعني أن نعــود أدراجنــا إىل املثلــث َّ
ُ َّ

َّ أوال، فمــاذا يعــين ااملثلــث الــذي ومسنــاه قبــل بأنــه مظهــر مــن مظــاهر الــدرس عينــه َّ ُ َّ
ُ ً َّ

ُّاللغوي عند العـرب ؟ إنـه باختـصار كـل ثـالث كلمـات  َّ ّ ً سـواء أكانـت امسـا أم -ُّ ٌ

                                                            
ِّاملثلث البن السيد، حتقيق د: انظر) 12( َّ

ُ
َّ، واملثلث ذو املعىن الواحد ٦٢-  ٤٨/ ١ّالفرطوسي . 

ُ
ّللبعلي احلنبلي، حتقيق د ّ، واملثلث للفريوزآبادي، حتقيق د٤٧ -  ٤٥/ عوين. ّ َّ

ُ
ّتميميال.  َّ /٤١ 

 - ٤٧.  
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ـــا، وتعادلـــت أقـــسامها، ومل ختتلـــف إال يف -ًفعـــال  َّ اتفقـــت أوزا حركـــة فائهـــا أو َّ
ًفإذا كان هذا االخـتالف باحلركـة يـورث اختالفـا يف املعـىن بـني الكلمـات . عينها ُ ُ
َّكالغمر مبعىن الكثـري، والغمر مبعـىن احلقـد، والغمر مبعـىن اجلاهـل، فإننـا : َّالثالث ْـ ْـ ُْ َِ

أمـــام املثلـــث املختلـــف املعـــىن
ُ ُ

ورث . َّ ُوأمـــا إذا كـــان هـــذا االخـــتالف باحلركـــة ال ي ــ ُـ َّ
ْكاألجـاج واإلجـاج واألجاج مبعـىن الـسرت، : ختالف يف املعـىن، بـل هـو واحـداال ِّ َـ َ َُ َِ

َّفإننـا أمـام املثلـث املتفـق املعـىن
ُ ُ

َّ َّوقطـرب حـني عمـل كتابـه يف املثلـث قـصره علـى . َّ
ُ ُ ُ

ّاملثلث املختلف املعىن، فأراد الديريين : َّالنَّوع األول، أي ِّ
ُ ُ

 شأنه شأن من سبقه -َّ
َ أن يــديل- ــذا املثلــث فنظمــه مربـعــا لغويــا علــى الــوافر، حبيــث ذكــر كــل ُ َّ بعنايتــه  ُ ًَّ ُ َّ

ُ
شكالن زمـــرة، ويف كـــل شـــطر منهمـــا وجـــه مـــن أوجـــه  ٌمفـــردة مثلثـــة يف بيتـــني، ي ّ ً ُ ِّ ــ ُـ ُ َُّ

َّاملفردة، بادئا على طريقة قطرب بوجه الفتح مث الكسر مث الـضم، وبـدأ كـل زمـرة  ّ َّ َّ َّ ُ ُ ً ُ
َّورتبها على حروف املعجم، وختم الـشطر الثـاين مـن حبرف من حروف اهلجاء،  َّ

ُ
َّ

ُّالبيت الثاين حبرف الراء املفتوحة، مشفوعا بألف اإلطالق رويا يف كل الزمر ّ ً َّ َّ.  
ّويبــدو أن جنــاح الــديريين يف تربيــع مثلث قطــرب النَّثــري قــد دفعــه إىل نظــم  ُ ُ َّــ ُ ّ ِّ َّ

مربــع آخــر علــى الــوافر، رتبــه علــى حــروف امل
ُ

َّ َّ ًعجــم كــسابقه، أوعــب فيــه ألفاظــا ُ
ُمثلثــة، اختارهــا مــن أمهــات املــصادر اللغويــة بعيــدا عــن ألفــاظ قطــرب، باســتثناء  ُ ً َّ َُّّ َُّ ُ

ر( ـــعم◌◌ ِ ُ َّالـــذي هـــو مـــن ألفـــاظ قطـــرب، ومـــع ذلـــك ربعـــه الـــديريين يف مثلثـــه ) َ ُ ّ ِّ َّ ُ ُ
ًاخلاص به سهوا ََُّومطلع هذا املربع. ّ ُ :  

ِّوأشـهد يف الوجود مجال حيب ِ َ ِّأراعي النَّبت مـن أب وحب  ُ َ ٍّ َ َُ ْ 
ْوكم أهدى النَّسيم إيل عطرا ِ َّ ُ

ِّوأذهل سكرة من فرط حيب   )١٣( ُ ِ ً ُ 
ُعلى أنه يؤخـذ علـى الـديريين بعـد يف مربعـه الـذي نظـم فيـه مثلثـات قطـرب  ُ َّ ُ ُ َُّ ُ ّ ِّ َّ

                                                            
ّطبقات الشافعية للسبكي ) 13( ُّ َّ َّ٢٠٣/ ٨.  
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ُأنه تابع قطربا يف أوهامه اليت وقعت لــه يف مثلثـه، مث كـرر مـا يـ ُ ًَّ َّ َّ ُ ُ شبه هـذه األوهـام َّ
َّيف املربع الذي نظم فيه ألفاظا مثلثة من اختياره ُ ً َّ ُ

َّفقطـرب أوعـب يف مثلثـه علـى .  ُ ُ ُ
َّمــا ذكــر ابــن الــسيد يف املثلــث 

ُ ْ َّأشــياء بعيــدة عــن الــصواب، (( ٢٩٨ - ٢٩٧/ ١ِّ َ
َّواضطر إىل ذكر ألفـاظ، ختـالف املنـزع الـذي قـصد إليـه، وحـام فكـره عليـه؛ ألنـه  ِ َْ َُّ

ـــاه أدخـــ د مـــن املثلـــث الـــذي إي َّل فيـــه الكـــأل والكلـــى والكـــال، ومثـــل هـــذا ال يـع َّ
ُ

ُّ ـــ َ ُ ُ
ِ َ ُ ََ

ُاعتمــد، وإليــه قــصد؛ ألن املفتــوح منهــا مقــصور مهمــوز، واملــضموم مقــصور غــري  ٌ ٌَ ٌ َ َّ
ٌمهمــوز، واملكــسور ممــدود َّوكــذلك ذكــر الــسالمى، وهــي مقــصورة، مــع الــسالم . َ ٌُّ

ّر اجلــواري، وهــي مــن املعتــل املنقــوص، مــع وذكــ. ِّوالــسالم، ومهــا غــري مقــصورين ُ َ
ُاجلوار واجلوار، وليسا مثلها يف االعتالل ِ((.  

َفالديريين نظم هذه األلفاظ اليت استوقفت ابن السيد، غري آبه بالعلـل الـيت  ْ ِّ ّ ِّ
َّفيها، يف حني أن ابن السيد جتاوزها يف مثلثه، خلروجها عن املقصد املـراد ُ ْ ِّ علـى . َّ

َّأنــه رمبــا ــا ألفــاظ قطــرب يف  يكــون َّ ُللــديريين عــذر يف نظمــه هــذه األلفــاظ؛ حبجــة أ ُ َّ َّ ٌ ُ ّ ِّ
ا، فهـو جمـرد نـاظم أمـني هلـا َّمثلثه، وال عالقة له  ُ َّ ُ

ِّ، بغـض النَّظـر عـن كـون هـذه )١٤(
َّاأللفاظ مجيعها صحيحة كل الصحة أو ال ِّ َّ َُِّّولكن هذا العـذر ينتفـي بالكليـة حـني . ً ُ َّ

ِّيكرر مثل ه َّذه األوهام يف املربع الذي نظم فيه ألفاظا من اختياره؛ ففي هذا املربـع ُ َُّ ُ
ً

ُالر◌◌شا: نظم ِ ُّأما الر◌شا، بالفتح والكـسر فهمـا مـن رشـأ، بـاهلمز، وأمـا الرشـا، : َّ ََّّ َِّ

ّبالضم فهو من رشـو املعتـل النَّـاقص ُ ّ ِّالـص◌الة، والـصالت: وكـذلك. َّ ُ َّأمـا الـصالة : َّ َّ
ِّ، وأما الصالة فمن صلي اليائي، وأما الصالت فمن وصلّفمن صلو الواوي َّ َّّ ومـن . ُّ

                                                            
َّال بأس من اإلشارة هنا إىل أن الديريين أنقص يف مربعه من ألفاظ قطرب املثلثة) 14(

ُ ُ ُ َّ ُ ّ ِّ َّ َ :
ِالل◌◌بان، والس◌◌ورة، وعم◌◌رت ِ ُِ ُ َُ َّ ّواألخري نظمه الديريين يف مربعه اخلاص باأللفاظ . َّ َّ ُ ّ ِّ ُ

ُكما أشرت قبلاليت اختارها،  ُ /١٢.  



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٠٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ّالقرا من قرو الواوي، والق◌رى من قري اليائي: ًذلك أيضا
ِ ُ ّ   .َّفتأمل. َ

ًومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن مــا قــام بــه الــديريين يف مربعيــه يبقــى عمــال، لــه  َّ ُ ِّ َّ
ُمكانتـه اللغويــة علـى مــر األجيـال، وال ميكــن لألوهـ ّ َّ َام الــيت عرضـنا هلــا أن تذهب ُّ ُــ

َّعمله أدراج الرياح؛ فما من عمل إال يعرتيه النَّقص، مهما بلغت رتبته، ما خـال  ِّ
َ يأتيـــه الباطـــل مـــن بــــني يديــــه وَالَكتـــاب اهللا  ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ْ ُ

ِ َْ ن حكــــيمَالْ ٍ مـــن خلفـــه تنزيـــل م ِ ِ َِ ْ ـــْ ِّ ٌ ِ َ ِ ْ َ 
ٍمحيد َِ ]٤٢فصلت.[  
َّ طبعات المربع- ب ُ  

ّة بداية إىل أن مربع الديريين اخلاص باأللفاظ اليت اختارها ُحتسن اإلشار ِّ َّ ُ َّ ً
ًأورده السبكي كامال يف طبقاته  ّ حممود . ، وقد اعتىن د٢٠٨ - ٢٠٣/ ٨ُّ

ّالطناحي ود ذا املربع يف أثناء حتقيقهما العلمي لكتاب . َّ ّعبد الفتاح احللو  َّ ُ
َّ

الطبقات، فضبطا النَّص، وشرحا ألفاظ املث
ُ ّ َّلث مبا يفي بالغرض، فصرفا عنَّا َّ

َّمؤونة حتقيق هذا املربع ُ َ.  
ُأما املربع الذي نظم فيه الديريين مثلث قطرب فقد أخرجه إىل النُّور لويس  ُ َّ ُ ّ ِّ َّ َُّ

َّشيخو اليسوعي، منشورا على صفحات جملة املشرق  ً  / ٩: ع / ١٢:  مج- ّ
َّ، مع منظومة أخرى يف املثل)٦٩٤ -  ٦٩٢: ص( م ١٩٠٩

ُ
ا  َّث، ذكر أ

ّللديريين  األوىل حتت : ، باالستناد إىل خمطوطتني من برلني)٦٩٢ -  ٦٨٦: ص(ِّ
 وهي خمطوطة املرMs 7079ْرقم 

ُ
ْبع، والثانية حتت رقم  َّ َّMs 7078  وهي

َّوهذه املنظومة هي املورث ملشكل املثلث، واملورث . َّخمطوطة املنظومة الثانية ََّ َُ ُ ُ ُ
َّ  كما - ِ

ّ هو لعبد العزيز املكناسي املغريب ال الديريين-  ُأشرنا قبل ِّّ ْ ِ .  
َأما طبعة لويس للمربع فلم ختل من هنات واضحة، ال بأس يف : ُقلت ُ َّ َُّ

َّفهو أوال مسى املربع مسمطا على أنه من الطويل، وليس كذلك، بل : ذكرها َّ ً َّ ً ََّ ُ َّ ُ
َّ
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َّهو مربع على الوافر، ال شك يف ذلك َّ ًوأما ثاني. ُ ُا فاملطبوع مل خيل من أوهام َّ
َّالضبط والتصحيف والتحريف، ومل أشأ أن أعرض هلذه األوهام هنا بالتفصيل؛  َّ َّ َّ
َّدفعا لإلطالة، وإمنا حسب القارئ أن جيدها مبسوطة يف حواشي التحقيق ً َّ ً .

ًوأما ثالثا فالنُّسخة املطبوعة  ا -َّ َّ على عال ي  عزيزة املنال، ال تقع يف األيد-ِ
  . َّإال بعد جهد جاهد

ِّ متوكلني على اهللا - َّويف ضوء ما تقدم رأينا  َّ ضرورة إخراج هذا املربع - ُ ُ
َّجمددا يف حلة علمية قشيبة، تليق بصاحبه ومكانته العلمية َّ َُّ ً ِّواهللا املوفق. َّ

ُ
 .  

َّ النُّسخ المعتمدة في التحقيق-ج  ُ  
ُاعتمدنا يف إخراج هذا املربع ثالث نسخ َ َّ ُ

َِّّثنتني خطيتني، وثالثة مطبوعة:  ِ َِْ .
  : وبيان هذه النُّسخ كاآليت

ْنسخة الظاهرية الواقعة حتت رقم ) ١( َّ َّ ًوهي نسخة تامة متنا : ٥٦٤٤ُ ٌ ٌَّ ُ
 -  ب ق ٦[ ورقات ٦ سم، تقع يف ١٩,٥×  سم ٢٧ًوشرحا، ضمن قياس 

سطر،  أ١٠ ورقة، ويف الورقة الواحدة ١٥، من جمموع عدد أوراقه ] أ ق١١
ُكتبت فيها املفردات املثلثة باحلمرة، مع احلرف الذي بدئت به كل زمرة من زمر  ُّ ُ َّ

ُ ُ
ُاملفردات، وأما سائر األبيات والشروح فقد كتبت بالسواد خبط معتاد واضح  ّ َّ ُ ُّ َّ

ُمجيل معجم، ضبطت فيه املفردات املثلثة بالشكل، وترك هلا هامش بعرض  َّ
ُ ُ ُ ُ٤,٥ 

َّنُّسخة من اسم النَّاسخ وتاريخ نسخه للمربع ومكانهسم، وقد خلت هذه ال ُ .
ًاختذناها أصال لكماهلا، ورمزنا هلا باحلرف    ).ل(َّ

ْنسخة الظاهرية الواقعة حتت رقم) ٢( َّ َّ ًوهي نسخة تامة متنا : ٢٠٦: ُ ٌ ٌَّ ُ
 سم، ولكنَّها ختتلف عن ١٠× سم ١٥,٧٥ًوشرحا كسابقتها، ضمن قياس 

ا ضمت بني) ل( َّيف أ َّ دفتيها مربعي الديريين امللمع إليهما قبل مع الشرح َّ ُ ُ ّ ِّ َّ ُ َّ
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ُوال أنكر بداية أن وجود املربعني مع الشرح يف نسخة . ّلكل منهما على حدة ًَّ َّ ُ
َّ ُ ُ

ًاملربعني، معتمدا هذه النُّسخة أصال، واحدة قد دفعين إىل حتقيق  ً ُ َّ ُ
َّولكين ملا  ِّ

َّعارضت الشروح اليت فيها باألم ُّ َّهات عامة وكتب املثلث خاصة، وجدت أن ُ ُ ً ًَّ َّ
ُ َّ

َ قد وهم يف أشياء كثرية، وأصاب يف أشياء قليلة؛ -  ومل يذكر لنا امسه - َّالشارح 
َّفما أكثر املعاين اليت أتى على ذكرها يف الشروح، ومل ترد يف األمهات البتة  َّ َّمما ! ُّ

ُيدل على أنه كان يسدد ويقارب دون حتقيق ُِّ َّ ُ أو مراجعةُّ
َّ وهذا إن دل فإمنا ،)١٥( َّ

َّيدل على أن الشارح ليس من  َّ َّ اللغة املحققني املتثبتني، وإمنا هو ٠علماءُّ ِّ ُ ُ
ِّ ُّ- 

َّ فوق العامة بقليل ودون اخلاصة من أهل العلم- بتقديري  َّفضربت صفحا عما . َّ ً ُ
ُكنت عقدت العزم عليه، واجتزأت بتحقيق مربع مثلثات ق َّ ُ َُّ ُ ُ َّطرب اللغوية ليس ُ ُّ ُ

ّإال، وال سيما أن املربع الثاين قد خرج إىل النُّور حمققا يف طبقات السبكي، كما  ُّ ً َّ ُ َّ َّ ُ
َّ َّ َّ

ُأشرت قبل ذه النُّسخة اليت رمزنا إليها بـ . ُ َّولكن هذا مل مينعنا من االسئناس 
َّمتنا ال شرحا؛ ألن الشرح يف ) ف(بـ ) ل(، فعارضنا )ف( َّ ً ُ ال يؤبه له يف )ف(ً

  .ّاألعم األغلب
، من جمموع ] أ ق١٧٩ -  أ ق ١٧٢[ ورقات ٨ُتقع هذه النُّسخة بعد يف 

ّ سطرا، كتبت هذه النُّسخة خبط ١٥ ورقة، ويف الورقة الواحدة ٢٩٦عدد أوراقه  ُ ً
ُنسخي واضح مجيل فيه بعض الشكل، خط بالسواد حتت األلفاظ املثلثة، وترك  َّ َّ

ُ َّ ُ َّ ّ
َّ سم، وهي نسخة مقابلة ومصححة، ولكنَّها ٣,٢٥بعرض هلا هامش  ُ ُ ُ - 
  . خلت من اسم ناسخها وتاريخ النَّسخ ومكانه- كسابقتها 

َّنسخة لويس شيخو املطبوعة يف جملة املشرق البريوتية ) ٣( َّ / ١٢:  مج-ُ

                                                            
َّاحلق أن األمثلة على ذلك كثرية، ونذكر منها) 15( ْالغمر: ُّ ُّوالسالمى . َّاحلسد، وإمنا هو احلقد: ِ

ِّعظام صغار طول إصبع أو أقل يف اليد والرجل: َّأطراف األصابع، والصواب ُّ ٌ : ُوالكالم. ٌ
َّالوعرة املخيفة، والصواب

ُ
واملنَّة. األرض اليابسة: 

َ
َّية، والصواباحل:  َّاملرة من من، مبعىن قطع : َّ ََّ

  .اخل... 
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  ). م(وقد رمزنا هلا بـ :  م١٩٠٩ / ٩: ع
  َّ منهج التحقيق-د 

َّإخراج مربع الديريين حمققا بالنقاط التاليةُنستطيع أن جنمل عملنا يف  ِّ ً َّ ُ ّ ِّ َّ ُ :  
ًنسخنا النَّص كامال، مضبوطا ضبطا تاما من ) ١( ً ً  ).ل(ّ
َ، مثبتني يف احلواشي أوجه )م(و ) ف(بـ ) ل(عارضنا ) ٢( اخلالف بني ُ

َّام التصحيف والتحريف والضبط الواردة يف  َّالنُّسخ الثالث، وكذا أوه َّ َّ   ).م(َ
على أصالتها وجودة شرحها من أوهام يسرية، ) ل(ُمل ختل )٣(

  ).م(و ) ف(استدركناها من 
ًشرحنا ما استغلق أمره يف النَّص، ووجهنا ما حيتاج إىل توجيه؛ وصوال ) ٤( َّ ّ ُُ ُ

ًمنا إىل نص مضبوط متكامل متنا وشرحا ًُ ّ ّ .  
ِّقدمنا للنَّص املحقق مبا يكشف النقاب عن الدي) ٥( ِّ ُ َّ

ُ ِّ ًحياة وآثارا، : ّريينَّ ً
ُمث درسنا أثره املوسوم باملربع الدراسة الوافية، كما مر قبل َّ ِّ ََُّ َُّ.  

  
ّاهللا نسأل التوفيق وحسن السداد، وهو على كل شيء قدير َّ ُ َّ َ .  
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  )ل ( من  ) ٢ -  ١و  / ٦: ( َّاللوحـة
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  )ل ( من  ) ٤ -  ٣و  / ٧: ( َّاللوحـة
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  )ف( من ١٧٢: َّاللوحـة
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  )ف( من ١٧٩: َّاللوحـة
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َّالنَّص المحقق ُ ّ  
َّبسم اهللا الرحمن الرحيم]  أ١ / ٦و [ َّ  

ُّقال الشيخ اإلمام القدوة عبد العزيز الديريين، رمحه اهللا تعاىل ِّ ُ ُ ُ ُ   ]الوافر: [َّ
  حرف األلف

َوقد ملئت بك األعداءُ  ْ ْغمراُ َإذا عاينت سيل  ِ ْ َ َ
ِّاحلب )١٦( ْغمراُ َ 

ْوسر  عس َ ْ ْفا ودع زيدا وعمراِ َ ً ْ َ ِفال تك يف اهلوى يا صاح   ً ْغمراُ ُ 
ُالغمر، بالفتح ْ ُوالغمر، بالكسر. ُالكثري: َ ْ

ُاحلقد: ِ ِّوالغمر، بالضم. ِْ َّ ُ ْ ُاحلدث اجلاهل : ُ ُ ََ
  .باألمور

  حرف الباء
َويلقى من يعنـفك  ُ ِّ َبه نرجو السالمة و  ِّالسالماُ  َّالسالماَّ

  ] ب٢ / ٦و [
واه  جهراَِّوصر ْح باسم من  َ ُ ِ َفال خترت لقصتك   ْ َِّ ِ  )١٧(ُّالسالمىْ

ُالسالم، بالفتح ُالتحية بني النَّاس: َّ َّ ُوالسالم، بالكسر. َّ . ُاحلجارة: ِّ
ِّوالسالمى، بالضم َّ ِّعظام ظهر الكف: ُّ َ ِ ُ.  

  َّحرف التاء
ِملا تلقاه من أمل  ُ ِالكالمْ ِتعلل بالرجاء و  ِ َّ ْ ِبالكالمَّ َ 

ْفبعد العسر يلقى املرء يسرا ُْ ُ ِ ُ َ 
  

ِوال جتزع من األرض   ِالكالمْ ُ 

                                                            
  .طرق: ُُسبل، أي: َّكذا بتسكني الباء للضرورة، واألصل. ُْسبل: ٦٩٢/ يف م) 16(
َّالقصة) 17( ُّفال خترت لقصتك السالمى: وقوله. َّالشأن واألمر: ِ َّ ِ ّكناية عن ضرورة أال تكون : ْ

ِّضعيفا، بل قويا تصرح باسم من  ُّوال جتبـر لعضته السالما: ٦٩٢/ ويف م. واهًُ َِِّ : َّويف الشرح. ُْ
َّوليس بشيء؛ فلم يرد هذا املعىن يف األمهات البتة. األصابع: ُّالسالم َّ.  
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ُالكالم، بالفتح ُالكالم املعروف: َ ُوالكالم، بالكسر. ُ ُاجلراح: ِ ُوالكالم، . ِ ُ
ِّبالضم   .ُاألرض اليابسة: َّ

  َّحرف الثاء
ُوطي مهامه تطوى ٍ َ َ ُّ َ

ْحرهو١٨)١٩( َّ ٌثواء بني  ِ َ
ٍكثبان و١٩)١٨( ْحرهُ َّ َ 

َربا يا أهيلفص َُ ً
ِّاحلب صربا٢٠)٢١( ُ 

  
ُأقل أذى يالقيه  ً ُّ

ْحرهُابن ٢١)٢٠( َّ ُ 
ُحصى أبيض وأسود: ََُّاحلرة، بالفتح فيها ُ ً

. ُالعطش: َُِّواحلرة، بالكسر. )٢٢(
ِّ، بالضم)٢٣( ]َُُّاحلرة[و ِّاخلالصة من النساء: َّ ُ.  
  حرف الجيم]  أ٣ / ٧و [

ِّوما أبقى اهلوى للصب  ْحلماَّ َاألحباب زاد اجلسم)٢٤(جفا ِ َ ْحلما ِ َ 
ْلكان له بزور الطيف بشرا  ُ ِ َّْ ِ ْ َِ َ)٢٥)٢٦ 

  
َفلو ذاق الكرى أوصاب َ َ ْحلما٢٦)٢٥(َ ُ 

ُاحللم، بالفتح ُفساد األدمي: َْ
ُواحللم، بالكسر. )٢٧( ِّواحللم، بالضم. ُاالحتمال: ِْ َّ ُ ُْ :

                                                            
  .ََثـوى ما بني: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) 18(
  .ًجبوى: يف ف) 19(
  .تصحيف. ُتالقيه: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) 20(
ُّية حمرفة، ختل بوزن البيتوهي روا. يا أهل: ٦٩٢/ يف م) 21( ُ َّ ُ.  
ََُْأرض ذات حجارة حمرقة: ََُّاحلرة: ، وغريه١٤٣/ ١َّوالصواب كما يف اإلكمال . كذا) 22( ٌ.  
  .ّزيادة يقتضيها النَّص) 23(
ّورده األزهري بقوله). جفا: َّالتاج. (كذا بالقصر، وهو وجه جائز) 24( ُاجلفاء ممدود عند : َّ

ُالنَّحويني، وما علمت    ).٢٠٦/ ١١جفا : َّالتهذيب. (ًأحدا أجاز فيه القصرِّ
  .أصاب: صاب) 25(
لكان : ًويف ف أيضا. تصحيف ظاهر. َّاجللم، باجليم يف املواطن الثالثة: ويف ل. ٦٩٢/ ف، م) 26(

ْالطيف بالزوراء بشرا ُ َّ ا الداخلة جعلت مزور: َّوالزوراء. َّ ََُّْمدينة بغداد، مسيت كذلك؛ ألن أبوا ُ َّ َّ ة عن ُِّ
َّوأما الزور كما يف ). زور: القاموس. (اخلارجة    .ِّفهو مصدر زار، كالزيارة) ل(َّ
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  .ُاالحتالم يف النَّوم
  حرف الحاء

ِفقمت مبادرا من غري  ً ُ ُ ْ ِبتِسُ ِحبيب زارين يف يوم   ْ
ِسبتٌ ْ َ 

ْوهب نسيم غصن البان نشرا َ ِ ُ ُ َّ 
  

َوقد نشر الربيع ثياب   ُ َّ ِسبتَ ْ ُ 
ُالسبت، بالفتح ُوالسبت، بالكسر. ُاليوم املعروف: َّ ْ ُالنعال اليمانية: ِّ َّ َ َ ُ ِّ .

ِّوالسبت، بالضم َّ ُ ْ َّنبت يشبه اخلطمي: ُّ ِ ْ ِ ُ ٌ
)٢٨(.  

  حرف الخاء
ْمن وجدي ِويف األحشاء  َسهاماَ َّخليلي إن يف قليب   ِ َسهاماْ َ 

  ] ب٤ / ٧و [
ْفمهال قد أقام احلب عذرا ُ ُّ ُ َ ً)٣١

٢٩

( 
  

 )٢٩(َّكأن جواحني 
َسهاماترمي ٣٠ ُ

)٣٠(
٣١  

ُالسهام، بالفتح َ ِّشدة احلر: َّ ُ ُوالسهام، بالكسر. َّ ُالنُّشاب: ِّ ُوالسهام، . )٣٢(َّ ُّ
ِّبالضم َّلعاب الشمس: َّ ُ ُ.  

  الَّحرف الد
َوما دعواه عندي غري◌  ُ ُ ْدعوهَ َْ ُِّدعا داعي سلوي  ِ ُ

ْدعوهَألف )٣٣( َْ َ 

                                                                                                                                
ُأما فساد األدمي، أي) 27( ُاجللد فهو احللم، بفتح الالم: َّ َّإال أن الشاعر ). حلم: ِّاللسان. (ََ َّ َّ

ًسكن الالم ضرورة َّ.  
ُاخلطمي، وتفتح اخلاء) 28( ُّ ِ ْ ُضرب من النَّبات، يغسل: ِ ُ ٌ   .َّ به الرأسٌ
  .جوارحي: يف ف) 29(
  .ُّالسهاما: ٦٩٢/ يف م) 30(
ِّوأصحاب اهلوى يف احلب أسرى: يف ف) 31( ُ ُوستمر هذه الرواية بعد يف ل، فانظر. ُ ِّ ُّ /٢٧.  
َّالنَّبل، واحدته نشابة: َّالنُّشاب) 32( ُ ْ.  
ُُّالسلو) 33(   .ِّالنسيان: ُّ



  
٦١٣   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

ًرض ْ ملبشري بالوصل نذرااِ َ ِ َ ِّ
ُ

ُّوقد أعددت بذل الروح    َ ُ ْدعوهْ َْ ُ
)٣٤( 

ُالدعوة، بالفتح ُوالدعوة، بالكسر. ُّالدعاء: َّ ُأن يدعى الرجل إىل قوم، : ِّ َّ ُ
ِّوالدعوة، بالضم. ليس منهم َّ ُ ُّلطعام املدعو إليها: ُّ َْ ُ َّ)٣٥(.  

  َّحرف الذال
ِّوقد كان الرض ُ والقرب اَ ْشربيُْ َذكرت زمان إخواين و  ِ ُ ْشربيْ َ 

ْوهم ما عودوا املشتاق هجرا َ َُ َُّ ُ َ َفمايل قد منعت اليوم   ْ ُ ْ  ُشربيُِ
ُالشرب، بالفتح ْ ْاجتماع القوم للشرب وغريه: َّ ُّ

ِ ُ
ُوالشرب، بالكسر. )٣٦( ْ ِّ :

ُصيبالنَّ
ِّوالشرب، بالضم. )٣٧( َّ ُ ْ ُالشراب املعروف: ُّ َّ)٣٨(.  

  َّحرف الراء]  أ٥ / ٨و [
ُونلت مطاليب وصحبت  ُْ ِ َِ َ َ ْخرقاْ ُركبت مفازة وقطعت   ِ ْ ًُ ْخرقاْ َ 

ِّأال إين بسر احلب أدرى ُ ِّ ِّ َ َوقـلت لعاذل قد الم   َ ٍ ُ ْخرقاُْ ُ 

                                                            
ُوقد عدت بذاك الروح دع: ٦٩٣/ يف م) 34( ُ ُّ َ َّ   .وهُ
ِّْيف مثلث ابن السيد ) 35( َّ ا الدعوة إىل ((: ١٤/ ٢ُ َّوأما الدعوة، بضم الدال فزعم قطرب أ َّ َُّّ ُ ُ ِّ َّ

َوال أحفظ ذلك عن غريه، والذي حكاه اللغويون دعوة، بالفتح. َّالطعام ُّ ُّ ُ : وانظر كذلك. ))ُ
ِّحاشية املحقق 

ُ
)٥٤.(  

َّْوالذي يف األمهات أن الشرب، . كذا) 36( َّ ُبالفتح ليس االجتماع، وإمنا القوم أنفسهم جيتمعون إىل َّ َّ
 كذا على - ُذكرت زمان إخواين : َّويف ضوء ما تقدم يصبح املعىن). شرب: القاموس. (َّالشراب
َّ وأخص منهم أصحايب الذين طاملا اجتمعت إليهم على الشراب- العموم  ُ ُّ.  

  .َّمن الشراب) 37(
ًويصح جمازا على تقدي. كذا) 38( ُر ذكر املصدر وإرادة اسم املفعول، وإال فالشراب عينه هو ُّ َّ َّ

ِّالشرب، بالكسر ال بالضم َّ ُ ْ ِّ.  



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦١٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُاخلرق، بالفتح ُالصحراء الواسعة: َْ ُ ُالرجل الكامل: ُق، بالكسرِْواخلر. َّ ُ َّ)٣٩( .
ِّواخلرق، بالضم َّ ُ ُاجلهل واحلمق: ُْ ُ.  
  َّحرف الزاي

ِسيل الغمامِّاللحا فقد بلغ  َ َ ُ
)٤٢(

)٤٠(ا زه ٤٠
ِفدع٤١ َ َ

)٤١(
٤٢

َاللحا  ْ واتركَّ  َمالمي ُ
ِّوأصحاب اهلوى يف احلب أسرى ُ ُ٤٣

) ٤٥( 
ِويف شيب ٤٤ َْ

)٤٣(
َاللحى٤٥ ِالحمام ُ كـاسُّ َ ِ

)٤٤(   
ُاملالحاة: َحا، بالفتحَّالل ُ

ًقشر العود، وهو أيضا : )٤٧(ِّواللحا، بالكسر. )٤٦( ُ ْ
ِ

َِْمجع حلية ُ
ِّواللحى، بالضم. )٤٨( َّ َ ُالعظم الذي تنبت عليه اللحية: ُّ َ ُْ ِّ ُ ُ

)٤٩(.  

                                                            
ُوال ضري؛ فاخلرق من الرجال ليس السخي فحسب، وإمنا أيضا الفىت احلسن الكرمي . كذا) 39( ُ َ َ ً َّ ُ ََّ َّ ِّ ُ ِْ

  .ومن كان كذلك، فهو من أهل الكمال). خرق: القاموس. (اخلليقة
ََُْأرض ذات حجارة حمرقة: ََُّاحلرة: ، وغريه١/١٤٣َّ والصواب كما يف اإلكمال .كذا) 40( ٌ .  
  .َِودع: ويف ل. ٦٩٣/ ف، م) 41(
اخل كناية عن استفحال األمر ... فقد بلغ : وقوله. وما يف ف أجود. الغرام: ويف ل. ف) 42(

ِاملعرب عنه بسيل الغمام الذي عظم، فغطى حلاء األشجار َّ ُ ََُّ.  
  .حتريف. ِّسب: ٦٩٣/ ميف) 43(
َّوإضافة الكاس اليت هي ختييل إليه على سبيل االستعارة املكنية. املوت: َِاحلمام) 44( : والكاس. ٌ

  .ََُّخمفف الكأس، باهلمز
ُمرت هذه الرواية قبل يف ف، فانظر) 45( ِّ   .أدرى بدل أسرى: ٦٩٣/ ويف م. ٢٥/َّ
َوالذي يف األمهات أن املالحاة هي . كذا) 46( ُ

َّ ِّاللحو واللحي واللحاءَّ ُ ْ َّْ َّفلعل الديريين أراد . َُّ ِّ َّ
َّاللحو، فقلب الواو ألفا للضرورة ً َ ْ َّ.  

ُوالقصر، فاألصل اللحاء) 47( ِّ ُ ِ.  
َوال يكون ذلك إال على إرادة اللحى، باأللف املقصورة) 48( ِّ َّ.  
ٌّأما منبت اللحية أو عظمها فهو اللحي، واجلمع حلي) 49( ُِ ُ ُ ْ َّ ُ ِّ ُ َِْ ). حلى: القاموس. (ًُ ال حلىَّ

ِواألحسن أن اللحى هنا مجع حلية، كما يف م ُ َ ُّ َّ   .ُ؛ فهذا أنسب للمعىن٦٩٣/ ُ



  
٦١٥   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  ِّحرف السين
ُوأنـهرها ُ َْ

َُمنها عقاريِالمال )٥٠(
ِّسلوا عين   )٥١( ُ  َ فيها قراريَالمالَ

  ] ب٦ / ٨و [
ُتمان ال حيتاجِمـن الك ِ ْ)٥٤(

٥٢

ْسرتا   ُالمالُوما تغين   ِ
املال
َ

ُمجع : ، بالكسر)٥٧(ِواملال. )٥٦(ُاجلماعة من النَّاس: ، بالفتح)٥٥(
َمآلن ِّواملال، بالضم. َ َّ ُ

ُمجع مالءة:  ُ
)٥٨(.  

  ِّحرف الشين
ٌوليس يروقين حور و ُ َُ ُشكلَ ْ
ُشجوين  ِ ُ

ُشكل ِاسيف النَّ)٦٠(ما هلا)٥٩( ْ َ 
ْفحل القيد واطرح عنك إصرا ِ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ َ

ِوكتمان اهلوى يا صاح   )٦١( ُ ُشكلِ ْ ُ 

                                                            
  .ُوأحبرها: ٦٩٣/ يف ف، م) 50(
ُالعقار) 51(   .وكالمها تصحيف. عفاري: ٦٩٣/ ويف م. غفاري: ويف ف. اخلمرة: ُ
ُوالصبـر: ٦٩٣/ يف م) 52(   .حتريف. َّْ
ٍالقياس عار؛ فاالسم) 53( ً منقوص، إال أننا أبقينا على الياء؛ موافقة للقوايف األخرىُ ُ َّ َّ.  
ُّوهي رواية، ختل بوزن البيت. ال ختتاروا: ٦٩٣/ ويف م. ُال خيتار: يف ف) 54( ُِ ٌ.  
كذا املال، بالتخفيف، واألصل املأل، باهلمز) 55(

َ َ
َّ.  

َّن للمثلث ال واحد، مهاُوتقدير هذا املعىن يفضي بنا إىل جذري. ََِّّالبـرية: ٦٩٣/ يف م) 56( مال : ُ
ً األخذ مبا يف ل وصوال إىل جذر واحد، -  واحلالة هذه - واألحسن . النَّاقص، ومأل املهموز

  .هو مأل، باهلمز ال جذرين
  .ِكذا بالقصر، واألصل املالء) 57(
واملالءة. حتريف. ُمالء: ويف ل. َّكذا الصواب) 58(

ُ
َامللحفة:  َ ِْ.  

ُشجوين) 59(   .أحزاين: ُ
  . حتريف. ما لقا: ويف ل. ف) 60(
ُاإلصر) 61( ُالعهد تلزم نفسك به: ْ ُ   .ْأسرا: ويف ف. ُ



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦١٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُالشكل، بالفتح ْ ُالشبه: َّ ْ ُوالشكل، بالكسر. ِّ ْ ُالغنج والدالل: ِّ َّ ُ ُوالشكل، . ُْ ْ ُّ
ِّبالضم َمجع شكال: َّ ِ ُ

)٦٢(.  
  َّحرف الصاد

ٍّوما التفتوا إىل حر  ْوصرهَ َّ ِ)٦٤(
ْصبت ش  ٦٣ َوقا إىل نـعمانََ َ ْ َ ً)٦٣ (

ْصره٦٤ َّ َ 
ِفبذل الروح للمحبوب أحرى ِ ُّ ُ 

  
َفسر معهم وهون ألف   ْ ِّ َ ْ ِ ْصرهَ َّ ُ 

ِاجلماعة من النَّاس: ََُّّالصرة، بالفتح ُالليلة الباردة: َُِّّوالصرة، بالكسر. )٦٥(ُ ُ َّ .
ِّوالصرة، بالضم َّ ُاخلرقة اليت تعرفها: َُُّّ َُ ِْ.  

  ادَّحرف الض]  أ٧ / ٩و [
)٦٧(َوحنمي

ْوالشوق حاكمِبالكال ٦٦ ُ َضفا  َّ َ
)٦٦(

ُنـبت ٦٧ ْ والروض باسمَالكالَْ ُ ْ َّ 
ْفخاطر مل جتد للموت خطرا َ ِ ْ ْ ِ

)٦٨( 
  

ْنيل املكارمُالكال ِويف أمل   َ ُ 
ِّوالكال، بالضم. ُاحلراسة: ، بالكسر)٧٠(ِوالكال. ُالنَّبات: ، بالفتح)٦٩(َالكال َّ ُ :

                                                            
ْالشكال يف الرحل) 62( َّ ُ َ َخيط يوضع بني التصدير واحلقب، ووثاق بني احلقب والبطان وبني : ِّ ِ َ ََ َ ٌُ ِ َّ ٌ

ّومن الواضح أن الديريين أراد هنا القيد، فذكر). شكل: القاموس. (ِّاليد والرجل ِّ ِّ الشكل على َّ
ُسبيل االستعارة التصرحيية األصلية، يدلنا على ذلك ذكره القيد بعد َ ُّ َّ َّ َّ.  

َّهو نـعمان األراك، وهو واد يـنبته بني مكة والطائف) 63( َ ََّ ُُِ ُْ ٍ ُ َ / ٥معجم البلدان . (ُوقيل غري ذلك. ْ
٢٩٣.(  

َّْوما التقوى إىل صر وصره: ٦٩٣/ يف م) 64( ِ ٍِّ َّ.  
  .وال معىن له هنا. ُاجلماد: ََُّّلصرة، بالفتحا: ٦٩٣/ يف م) 65(
  .ََُكثـر: ضفا) 66(
  .وحيمي: ٦٩٣/ يف ف، م) 67(
ُْاخلطر) 68( َُاخلطر: َ   . َّوالتسكني ضرورة. َ
ًأراد الكأل، فخفف ضرورة) 69( َّ َ.  
ًأراد الكالء، من كأله كالء، أي) 70( َ

ِ   .ًحرسه، فقصر ضرورة: ِ



  
٦١٧   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

َْمجع كلية ُ ُ.  
  ءَّحرف الطا

ٌوحكم أحبيت عدل و ْ َ َّ ُ ْ ُقسطُ ْ ٌطالب عواذيل جور و  ِ َ ُ ُقسطِ ْ َ 
ْيهيم بعرفها املشتاق سكرا ُ ُ ُ

ِ
َْ ُ َ

ِّوأنفاس احلمى النَّجدي   )٧١( َ ِ ُقسطُ ْ ُ 
ُالقسط، بالفتح ْ ُاجلور: َ ْوالقسط، بالكسر. َ

ِّوالقسط، بالضم. ُالعدل: ِ َّ ُ ْ ٌنبت : ُ
َّطيب الرائحة ُ ِّ .  
  َّحرف الظاء

ُعرفَ لعاذيل مل يبق ُفقلت ْ ِظالل األيك  ِ ْ ُ ُعرفَمنها فاح )٧٢(ِ ْ َ 
  ] ب٨ / ٩و [

ْولو ذابت به األجسام قـهرا َ ُ ْ
ِّوعندي أن حكم احلب   )٧٣( ُ َُ ُعرفَّ ُْ 

ُالعــــرف، بــــالفتح ْ ُالرائحــــة الطيبــــة: َ ََُِّّ ُوالعــــرف، بالكــــسر. َّ ْ ُالــــصبـر: ِ ُوالعــــرف، . َّْ ْ ُ
ِّبالضم   .)٧٤(ُاملعروف: َّ

  ينحرف الع
ِّفما يغين بغري اجلد  َ ُّجدُِ ٌّعسى حظ  ِ َ

ُ يساعدين و)٧٥( ُّجدُ َ 

                                                            
ُمتيل حبملها األعناق ص: يف ف) 71( ُ ْ َ ُورواية ل أجود. ْغراُ ُعلى أنه ستمر رواية ف بعد، فانظر. ُ ُ ُّ َّ /

٣٦.  
ُاأليك) 72( ّمفرده األيكة، وهي الشجر الكثري امللتف: ْ ُ

َّ َُ َ ْ.  
ُيب األجسام فصرا: يف ف) 73( ْقسرا: ٦٩٣/ ويف م. والفصر حتريف ظاهر. َ َ.  
ُُاملشهور املعلوم أمره بني النَّاس: أي) 74( ُ ُ .  
  .ِّحظي: ٦٩٣/ يف م) 75(



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦١٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

را)٧٦(ولو ألفى ِمجيع األرض  ُّجدَوما يروي صدى احملروم   َ ُ 
ُّاجلد، بالفتح ِو أيـضا أب األب ُالبخت، وه: َ ُ ُّواجلـد، بالكـسر. ً . ُاالجتهـاد: ِ

ِّواجلد، بالضم َّ ُّ ُهو البئر: ُ
)٧٧(.  

  حرف الغين
ِالجوارو)٧٨(َّ بالتواصلُْوفـزنا ُِغدت زمنا تغازلنا   ِ ُ ً ْ َ  َالجواريَ

ْغدت أطالل ذاك احلي قـفرا َ ِّ َ ُ ْ َ ِوبعد النُّطق بالصوت   َ َّ ِ ْ ِالجوارَ ُ 
ُالنــــساء األرقــــاء: َاجلــــواري َُّ ُواجلــــوار، بالكــــسر. ، بفــــتح اجلــــيم)٧٩(ِّ ُاملجــــاورة: ِ ُ

 .
ِّواجلوار، بالضم َّ ُ ُالصوت الشديد: ُ َّ ُ َّ.  

  حرف الفاء]  أ٩ / ١٠و [
ُوأقوى ربـعه ُْ َ

ْإمهِمن بعد )٨٠( َفراق اإللف أم القلب   َّ َّ ِ ُ ْأمهِ ََّ 
ْوقد سارت

َبه العشاق تـتـرى)٨١( َْ ُ َّ ِّكذا حكم اهلوى يف كل◌   ُ ّ ُ ْأمهُ َُّ 
ُاألمة، بالفتح ُالشجة: َّ َّ ُواإلمة، بالكسر. َّ ِكثرة املال: َّ ًواألمة◌، . )٨٢(ُ ُ َُّ

ِّبالضم   .ُعة من النَّاساجلما: َّ

                                                            
  .تصحيف. ألقى: ٦٩٣/ ويف ف، م. وجد: ألفى) 76(
َّوزاد ابن السيد يف مثلثه . هي البئر: ويف ل. َّكذا الصواب) 77( ُ ِّْ َتكون بني الكأل: ٣٩٧/ ١ُ ُ.  
  .حتريف. بالنَّوافل: ٦٩٣/ يف م) 78(
َاجلارية الفتية من النساء، واجلمع اجلواري: ُّواألصح هنا. كذا) 79( ُ ِّ ُ َُّ.  
ُيـفري ربـعه: ٦٩٤/ ميف ) 80( َ َْ ُيـفرق: َُِّويـفري هنا. َُِّ َُِّ.  
ْشهدت: يف ف) 81( َ ِ َ.  
ُاإلمة: ٦٩٤/ ويف م. كذا يف ل) 82( ُاإلمة، بالكسر: أمم: والذي يف القاموس. ُااللتئام: َّ َّ :

ُالنعمة، وغضارة العيش َ ُ ِّ.  
  



  
٦١٩   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

  حرف القاف
َّونوحوا مثلها حىت  َ ِالحمامُ َ َقفوا مث امسعوا صوت   ِ َّ ِالحمامُِ َ َ 

ِلقد عشنا خبفض َْ ْ ِ)٨٤ (
٨٣

ْ العيش دهرا  َ ًَْونادوا معلنا  ِ َ ُ
)٨٣ (

٨٤

ِالحمامَ يا بن   َ ُ 
ُاحلمام، بالفتح ُالطائر املعروف: ََ ُواحلمام، بالكسر. َّ ُواحلمام. ُاملوت: َِ ِّ، بالضمَُ َّ :

ٍاسم رجل ُ
)٨٥(   

  حرف الكاف
ُويـنهلين  ِ ً ولو بـلال -ُْ ْبلمه -ََ َّ ُكفاين أن يـلم الطيف  ِ َّْ َّ َُ َ ْ لمهَ َّ َ 

  ] ب١٠ / ١٠و [
ُولو صاحبت ْ

)٨٨ (
َُّ كل النَّاس طرا٨٦ ِ ُفمايل بعده   َّ َ

)٨٦( 
ٌأنس ٨٧ ْبلمهُْ َّ ُِ)٨٧(

٨٨

  
ُاللمة، بالفتح هاهنا َّ ُمة، بالكسرِّوالل. ُااللتمام: َّ ُالوفرة: َّ ْ َ

ٌ، ومجعها لمـم)٨٩( َ
ِ ُ

)٩٠(. 

                                                            
ََمصدر ميمي مبعىن العلن: ََْاملعلن) 83( ّ.  
ُواخلفض. ف) 84(   .ورواية ف أجود. حلفظ:  ويف ل.ِّاللني: َْ
َُهو امرؤ القيس بن محام ((: ))ُّبتصرف(( ٨٠ -  ٧٣/ ١ويف ديوان شعراء بين كلب . كذا) 85( ُ

ًمن بين كلب بن وبـرة، شاعر جاهلي قدمي، عاصر زهري بن جناب ومهلهال وامرأ القيس،  ُ ََ ّ َََْ
  .))ٌوله أخبار معهم

  .بعدهم: يف ف) 86(
ُأنس : ٦٩٤/ يف م) 87( ْلمهُْ ُّوهي رواية، ختل بوزن البيت. َِّ ُِ ٌ.   
ُعاشرت: يف ف) 88( ْ .  
ُالشعر املجتمع على  : - وفر :  كما يف القاموس- ََُْوليس بدقيق؛ فالوفـرة . كذا يف ل) 89( ِ ُ َُ َّ

ُالرأس، أو ما سال على األذنني منه، أو ما جاوز شحمة األذن ُُ َُ َ ِ َ َّمث اجلمة، مث اللمة. َّ َِّّ َّ َُّ ُُ  وهذا. ُ
َّيعين أن الوفـرة غري اللمة ِّ ُ َََْ ُواللمة . َّ َّ ِالشعر امللم باملنكب : -  ٥٦٨/ ٢ كما يف اإلكمال - ِّ َْ ُُّ

ِ
َُ َّ.  

ٌولمام) 90( َ
  ).ملم: القاموس. (ِ



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٢٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِّواللمة، بالضم َّ ُ َّ   . ُاجلماعة من النَّاس: ُّ
  حرف الالم

)٩٢(ومن لفظي
٩١

ُثناء مثل   ِمسكٌ ْ ُله مين والء مثل  ِ ٌ ِّ ُ
)٩١ (

ِمسك ٩٢ ْ َ 
ْويل رمق فجد بالعكس واقرا ِ ْ ُ ٌ ََ

)٩٤(
َومل يرتك هواه غري   ٩٣ ُ ِمسكُْ ْ ُ

)٩٣ (
٩٤

  
امل
ـــ َـ

ُسك، بــــالفتح ُواملــــسك، بالكــــسر. ُهــــو اجللــــد: ْ ْ
ُهــــو الطيــــب املعــــروف: ِ ِّْ .

ِّواملسك، بالضم َّ ُ ْ ُ
ُما مسكه البدن من غذاء أو غريه:  ُ َ َ َ

)٩٥(.  
  حرف الميم

ُّوهام بكاس حبك كل  َ ُِّ ِ ِحجرَ ْ َملكت  ِ ْ َ َ
َالقلب فاحكم دون)٩٦( ْ ُ ِحجر َ ْ َ 

ْجبزل القول شعرا)٩٧(ملا أنشا ِ ِ ِ ِاهلوى قلب ابن َولو ملك   َْ ْحجرُ ُ 
ُاحلجر، بالفتح ْ ُاملنع، واالحتجار: َ ُ

ُواحلجر، بالكسر. )٩٨( ْ
ُواحلجر، . ُالعقل: ِ ْ ُ

                                                                                                                                
  
  
ِّله مين والء مكني يف قرارة نفسي، ال ينزع، كجلدي الذي ال ينزع عين: َّوالتقدير. كذا) 91( ُِّ َُ َُ ُ ٌ ٌ .

َّله مين والء، ميأل كل نفسي: َّتقديروال. ُملء: ويف ف ٌ فذكر اجللد، وأراد النَّفس على سبيل . ِّ
از اللغوي الذي عالقته املحلية ََِّّالكناية عن نسبة، أو ا َ ّ ُّ.  

  .ُنطقي: يف ف) 92(
َّم◌◌سكي، بالياء يف املواطن الثالثة: ٦٩٤/ يف م) 93( ْ ُِ َ.  
َالزم، من أقرى الشيء: ْاقرا) 94( َّ َمر أقر، فخفف اهلمزة، وأثبت ألف اإلطالقلزمه، واأل: ْ َّ َِْ ُ.  
ٌهو املسكة، ومجعه مسك: ُقلت) 95( ْ ُْ ُ َ ُ

.  
َّملكت، بالضم، غلط يف الضبط: ٦٩٤/ يف م) 96( َِّّ ُ.  
َّأنشأ، فخفف للضرورة: القياس) 97( َّ.  
ُالتشدد، من احتجرت اإلبل: االحتجار) 98(

ِ ُّ ا: َّ ُتشددت بطو ْ َ َّ.  



  
٦٢١   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

ِّبالضم   . امرئ القيس)٩٩ (]أبو: [َّ
  حرف النُّون]  أ١١ / ١١و [

ِوـنفحة هجركم يف القلب ْ ِ ُ ََ ْ
)١٠١ (

ُسقط١٠٠ ْ ُنسيم محاكم  ِ ُُ َ ِ
)١٠٠ (

ِيف الصدر ١٠١ ُسقطَّ ْ َ 
ُحقري يـ ْزدرى حكما وذكراٌ ِ ً ُ َ َ ُوحب سواكم  ْ ُ

ِ ُّ ُ
 - َّ ال شك - )١٠٢(

ُالـــــسقط، بـــــالفتح ْ ُهـــــو الـــــثلج، والبــــــرد: َّ َ َ ُ ُوالـــــسقط، بالكـــــسر. َّ ْ ِضـــــياء النَّـــــار : ِّ ُ
ُوهلبها

ِّوالسقط، بالضم. )١٠٣( َّ ُ ْ ُالشيء احلقري الساقط: ُّ َّ ُ ُ َّ)١٠٤(.  
  حرف الهاء

ِوشريب املاء من وشل َ َُ َ
ِالرقاق)١٠٥( ِهيامي بني أثناء   ِّ َ ِالرقاقُ َّ 

ُإىل أن يقضي الرمحن أمرا َّ ٍوأكل حثالة  َ َ ُ ُ
ِالرقاقَدون )١٠٦( ُّ 

                                                            
ّوامرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي. ِّنَّص من فزيادة يقتضيها ال) 99( ْ ٌّشاعر جاهلي : ُ ٌ

ٌفحل معروف، مات سنة  ْ ، ٩٦ -  ٨١ و٥٢/ ١ُّطبقات فحول الشعراء . ) ه.  ق٨٠َ
ُّوالشعر والشعراء  ِّ١٣٦ -  ١٠٥/ ١.(  

  .مجالكم: ٦٩٤/ يف م) 100(
  .ورواية ف أقوى. َّالصدر: ويف ل. ف) 101(
  .ريفحت. سؤالكم: ٦٩٤/ يف م) 102(
  .َيريد ما تساقط من النَّار بالقدح قبل متام اشتعاهلا) 103(
ٌوليس بصحيح؛ فالشيء احلقري الساقط هو السقط، واجلمع أسقاط) 104( ُ َ َّ َّ : القاموس. (َّ

ُِوالراجح بعد أن الديريين أراد بالسقط هنا الولد يسقط من بطن أمه لغري متام). سقط ْ ُّ َّ ِّ َّ ُ َّ .
ُّوحب سوا: َّوالتقدير ُِّكم ساقط، ال حياة له يف قليب، كسقوط الولد غري التام من بطن أمه، ُ ِّ َّ َ ٌ
  .ال يعيش

َرشل: يف ف) 105( ُوالوشل. حتريف. َ َ ُاملاء القليل، يـتحلب من جبل أو صخرة، وال يتصل : َ َُّ ُ ََُّ َُ
َّقطره، أو ال يكون إال من أعلى اجلبل ُ ُُ.  

  .حتريف. ُّوكل حيالة: ٦٩٤/ يف م) 106(



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٢٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُالرقـــاق، بـــالفتح ُالرمـــال املتـــصلة: َّ َّ
ُ
ُ ُوالرقـــاق، بالكـــسر. )١٠٧(ِّ َّمــــا انـــصب منـــه : ِّ

ُاملاء
ِّوالرقاق، بالضم. )١٠٨( َّ ُ ُاخلبز املرقق: ُّ َّ ُ ُ ُ .  

  حرف الواو
ْونيلت َ

)١١٠ (
١٠٩

ُّالعزائم كل ب  ْقمهِ َّ ِوكم سلبت من الضرغام  ِ ْ ِّ ْ َُِ
)١٠٩ (

ْقمه١١٠ َّ َ 
  ] ب١٢ / ١١و [

ِفكن رجال شريف العزم
َْ َ ً ْ ُ

)١١٣ (
)١١١(إذا  َُّحرا١١١

١١٢

ُرضي اجلبان  َ
)١١٢ (

ْقمهِمبثل ١١٣ َُّ 
ُالقمــــة، بــــالفتح ِمــــا أخــــذه األســــد يف فيــــه: ََّ ُ

ة، بالكــــسر. )١١٤( ُوالقم ــــ َّ أعلــــى : ِ
ِّوالقمة، بالضم. َّلشيءَّالرأس، وأعلى ا َّ ُ ُالكناسة: َُّ َُ

)١١٥(.  
  حرف الالم ألف

                                                            
ِّْ والذي يف املثلث البن السيد .كذا) 107( َّ

ُ
ُاألرض : َّالرقاق، بالفتح: ٢٥٨/ ١، واإلكمال ٥٩/ ٢

ُاللينة َِّّ.  
َّالوشل، كالصخرة واجلبل) 108( ُ َ ُالرقاق، بالكسر: ٢٥٨/ ١والذي يف اإلكمال . َ ُّكل أرض : ِّ

ُينصب عليها ماء املد، فيطيبه ُِّ ِّ
َ ُ ُ ينضبَّمث: رقق: وزاد يف القاموس. ا للنَّبات ُّ ُ.  

  .األسد: ِّْالضرغام) 109(
ُيـفتت: يف ف) 110( ََُّ.  
َّوال يصح؛ الجتماع شرط وقسم، والسابق هنا هو . لئن: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) 111( ُّ

ْفكن ( القسم، فاجلواب  َّوقع جوابا للقسم، وجواب القسم ال حيتاج إىل الفاء الرابطة ) ُ ً
ْفكن(ا  وجود إذا اليت جوا- ً إذا - ُّفاألصح . جلوابه املقرتن بالفاء) ُ

ُ
.  

  .ِّالعز: ٦٩٤/ يف م) 112(
ٌتناوله فريسة له، مأخوذ من: أي) 113( َقمت الشاة النَّبات: ً ُ َّ ِ َّ / ٢اإلكمال . (إذا تناولته: َ

٥٣٢ .(  
َوهي لغة يف القمامة) 114( ُ    ).٥٣٢/ ٢اإلكمال . ( ٌ
  .جلهدي: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) 115(



  
٦٢٣   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

ـا يف الرسم ِجيـاوبين  ْ َّ ُ ُ)١١٧ (
١١٦

ُّصل )٨ ( ِّألصوات الندا  ِ ِ)١١٦ (
ِ يف الدار ١١٧ ُّصلَّ َ 

َْوهل يشفي الندا وهلان مغرى ُ َ ْ َ ِوربع دارس األطالل   )١١٨(ِّ ُ ٌ ُّصلَْ ُ 
ُّالصل، بالفتح َّالطنـني والـصل: َّ ُ ُّوالـصل، بالكـسر. ُيلَّ ُحيـة صـفراء: ِّ ٌ ُّوالـصل، . َّ ُّ

ِّبالضم ُاملتـغيـر املننت: َّ ُِْ ُُ َِّ َ .  
  حرف الياء

ْ مثل بوجديِّبالطالَِّكأين  َ ٌ
ُينادمين   َِ ِ يف أرض جندَّالطالُِ ِ 

ْمتيل حبملها األعناق صغرا ُ ُ ِ ْ ِ ُ
)١٢٠ (

ُوما ميل    ١١٩ ِ إال جبهدُّالطالَْ ْ َ َّ)١١٩ (
١٢٠ 

ِولــد الظبيــة: ، بــالفتحَّالطــال َّ ُ
ُّوالطــال، . مــن أمســاء اخلمــر: ِّوالطــال، بالكــسر. )١٢١(

ِّبالضم   .)١٢٢(ُاألعناق: َّ
  

  َّتمت بحمده تعالى

                                                            
ُالنداء: ًدا، بالقصر ضرورةِّوالن. حتريف. اليت: ٦٩٤/ يف م) 116( ِّ.  
  .َّْمبا يف الربع: يف ف) 117(
َْوهل يشفى الضىن ويهان مغرى: يف ف) 118( ُ ُ ُُ َ َوالضىن. َّ َالسقيم الذي قد طال مرضه، وثـبت : ِّ ََ ُ َّ

  ..فيه
  .جلهدي: ويف ل. ٦٩٤/ ف، م) 119(
ْفيا موالي هب عفوا وغفرا: يف ف) 120( َْ ً َ ْ َُّمتيل حبلة األ: ٦٩٤/ ويف م. َ ْعناق صفراُ ُ وما يف م . ِ

ُْوالصغر كما يف ل.. تصحيف وحتريف ُصغرت الشمس: ُامليل، من: ُّ َّ ِ
َُ   .إذا مالت للغروب: َ

َّكذا لغة، ويريد احملبوب على سبيل االستعارة التصرحيية) 121( َّ َ ُ ً.  
ٌومفرده طلية وطالة) 122( ُ ٌَُ   ).٣٩٥/ ٢اإلكمال . (ُْ



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٢٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  المصادر والمراجع

 . القرآن الكريم-١
ّللزركلي، ط  األعالم، - ٢  . م١٩٨٩ بريوت -دار العلم للماليني : ٨ِّ
َّ أعالم الحضارة العربية اإلسالمية - ٣ َّفي العلوم األساسية والتطبيقية، َّ لزهري ََّّ

 . م١٩٩٦ دمشق - َّوزارة الثقافة : محيدان، ط
َّ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف العربية في المطالع الشرقية - ٤ ََّّ َ

ّألدورد فنديك، تصحيح حممد علي الببالوي، طَّوالغربية،   -مطبعة اهلالل : َّ
 . م١٨٩٦ مصر -َّالفجالة 

: ١ّالبن مالك، حتقيق سعد الغامدي، ط  إكمال اإلعالم بتثليث الكالم، - ٥
ُجامعة أم القرى  َّ مكة املكرمة -ّ ُ

ّالكتاب برواية البعلي احلنبلي. ( م١٩٨٤َّ ّ .( 
ُّ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون، - ٦ َّ

 . م١٩٩٢ بريوت -َّكتب العلمية دار ال: ّإلمساعيل باشا البغدادي، ط
ُّ البـلغة في أصول اللغة، - ٧ َ ْ ّللقنـوجي، حتقيق نذير حممد مكتيب، ط ُ َّّ ْ َّ

دار البشائر : ١ِ
 . م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨ بريوت -َّاإلسالمية 

ّللمرتضى الزبيدي، حتقيق علي شريي، ط  تاج العروس من جواهر القاموس، - ٨ َّ َْ ُ١ :
  . م١٩٩٤ بريوت - دار الفكر 

َّعبد احلليم النجار . َّلكارل بروكلمان، نقله إىل العربية دّ تاريخ األدب العربي، - ٩ َّ
َّاهليئة املصرية : ١حممود فهمي حجازي، ط . َّوصحبه وأشرف على الرتمجة د

 .  م١٩٩٥ - م ١٩٩٣ القاهرة -َّالعامة للكتاب 
ّلعباس العزاوي، طّ تاريخ األدب العربي في العراق، -١٠ َّ مع العلمي العراقي :َّ ّ ا ّ- 

 .  م١٩٦٠ /   ه١٣٨٠بغداد 
ُ تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب المختار، -١١ ُُ ّالبن رافع السالمي، حتقيق َّ ّ

ّعباس العزاوي، ط  َّ َّالدار العربية للموسوعات : ٢َّ  . م٢٠٠٠ بريوت -َّ
َّ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، -١٢ َّحممد حممد أمني .  دالبن حبيب، حتقيقَّ َّ

 - َّدار الكتب املصرية : َّسعيد عبد الفتاح عاشور وتقدميه، ط. ُومراجعة د



  
٦٢٥   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 .  م١٩٧٦القاهرة 
َّلألزهري، حتقيق عبد السالم هارون وصحبه ومراجعة حممد علي ُّ تهذيب اللغة، -١٣ ُ َّ ّ

َّالنجار، ط  . د ت- إيران -َّدار الصادق : َّ
َّ التيسير في التف- ١٤ َّللديريين، خمطوط يف الظاهرية سير، َّ َّ ّ : ْ، حتت رقم)علوم القرآن(ِّ

٦٠٩٢. 
ّليوسف النبهاين، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، ط  جامع كرامات األولياء، -١٥ َّ٤ :

َّاملكتبة الشعبية   . م١٩٨٣ /   ه١٤٠٣ بريوت -َّ
ُ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، -١٦ ّللسيوطي، وضع حواشيه ُ خليل ُّ

 . م١٩٩٨ بريوت - َّدار الكتب العلمية : ١املنصور، ط 
َّ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة -١٧ َّ

َّاهليئة املصرية العامة للكتاب : ٢ُلعلي باشا مبارك، ط َّوالشهيرة،   القاهرة -َّ
 . م١٩٨٠

 د -  بريوت - دار الفكر : ي، طَّحملمد فريد وجد دائرة معارف القرن العشرين، - ١٨
 .ت

َّ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، -١٩ َ َّالبن حجر العسقالين، حتقيق حممد ُّ ّ
ّسيد جاد احلق، ط   . م١٩٦٦ القاهرة - َّدار الكتب احلديثية : ٢ِّ

َّ الدليل الشافي على المنهل الصافي ، -٢٠ َّ البن تغري بردي، حتقيق فهيم َّ
َّ مكة املكرمة -ّمعة أم القرى جا: شلتوت، ط ُ

  . م١٩٧٥َّ
َلشمس الدين الغزي، حتقيق سيد كسروي حسن، ط  ديوان اإلسالم، -٢١ ْ َ ِّ ّ ِّ دار : ١ِّ

 .  م١٩٩٠ /   ه١٤١١ بريوت -َّالكتب العلمية 
َ ديوان شعراء بني كلب بن وبـرة، -٢٢ َ ْ َ دار : ١َّحممد شفيق البيطار، ط . صنعة دُ

 . م٢٠٠٢ بريوت -صادر 
ّ ذخائر التراث العربي اإلسالمي -٢٣ ّ َّدليل ببليوغرافي للمخطوطات العربية ( ُّ

َّلعبد اجلبار عبد الرمحن، ط ، ) م ١٩٨٠َّالمطبوعة حتى عام  مطبعة : ١َّ
 . م١٩٨٣ - م ١٩٨١جامعة البصرة 



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٢٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُحممد مصطفى زيادة، ط . ّللمقريزي، حتقيق دُّ السلوك لمعرفة دول الملوك، -٢٤ َّ
َّعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر مطب: ٢ َّ  .  م١٩٧٠ القاهرة - َّ

ّالبن العماد احلنبلي، حتقيق حممود َّ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، -٢٥
 -  دمشق - دار ابن كثري : ١األرناؤوط وإشراف عبد القادر األرناؤوط، ط 

 .  م١٩٩٥ - م ١٩٨٦بريوت 
َّ شرح مخمس الديريني في النحو،-٢٦ ّ ِّ َّ َ َّهول، خمطوط فـي الظاهرية  ُ ، )َّالنحو(َّ

  .١٠٥١٨: ْحتت رقم
ُّ الشعر والشعراء، - ٢٧  ١٩٦٦ القاهرة - دار املعارف : ٢ُالبن قتيبة، حتقيق أمحد شاكر، ط ِّ

 .م
َّالبن امللقن، حتقيق نور الدين شرية، ط  طبقات األولياء، -٢٨ ِّ َِّ

ُ
 -دار املعرفة : ٢

 . م١٩٨٦بريوت 
َّالشافعية،  طبقات -٢٩ ّلإلسنوي، حتقيق كمال يوسف احلوت، ط َّ َ دار الكتب : ١ْ

 . م١٩٨٧ /   ه١٤٠٧ بريوت - َّالعلمية 
َّ طبقات الشافعية، -٣٠  : احلافظ عبد العليم خان، ط. ُالبن قاضي شهبة، حتقيق دَّ

  . م١٩٨٧ /   ه١٤٠٨ بريوت - َّدار الندوة اجلديدة 
ُ طبقات الشافعية الكبرى، -٣١ َّ ّللسبكي، حتقيق دَّ َّعبد الفتاح حممد احللو ود. ُّ َّ .

ّحممود الطناحي، ط   .  م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ القاهرة - دار هجر : ٢َّ
ّالبن سالم اجلمحي، حتقيق حممود شاكر، ط ُّ طبقات فحول الشعراء، -٣٢ َ ُ َّ٢ :

 .  م١٩٧٤ القاهرة - مطبعة املدين 
ُ الطبقات الكبرى -٣٣ َّدسية في مناقب العلماء والصوفية ُلواقح األنوار الق( َّ َُّّ ُ( ،

ّللشعراين، حتقيق د ْ َّمكتبة الثقافة الدينية : ١َّأمحد السايح وتوفيق وهبة، ط . َّ ِّ َّ - 
 .  م٢٠٠٥ /   ه١٤٢٦القاهرة 

ِّ طبقات المفسرين، -٣٤ َّللداودي، حتقيق علي حممد عمر، طُ ّ  مصر -مكتبة وهبة : َّ
 . م١٩٧٢ /   ه١٣٩٢

َّ الخزانة التيمورية  فهرس-٣٥ َّمطبعة دار الكتب املصرية : ط، )ِّأسماء المؤلفين ( َّ



  
٦٢٧   عدنان عمر اخلطيب–مربع يف مثلثات قطرب اللغوية 

 . م١٩٥٠ - م ١٩٤٧ القاهرة -
ّحملمد العابد الفاسي، ط ِّ فهرس مخطوطات خزانة القرويين، -٣٦ مطبعة : ١َّ

 .  م١٩٨٣ /   ه١٤٠٣ املغرب -َّالنجاح اجلديدة 
َّ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية -٣٧ َِّعزة حسن، . د، )علوم القرآن ( َّ

َّجممع اللغة العربية : ط َّعلوم اللغة العربية( .  م١٩٦٢ دمشق -ُّ ُّاللغة، : ُّ
مع : ّ، ألمساء احلمصي، ط)َّالنحو   .  م١٩٧٣ا

ّللفريوزآبادي، ط ُ القاموس المحيط، -٣٨ ْ ُّمؤسسة الرسالة، ودار الريان للرتاث : ٢ِ ََّّ ِّ
 . م١٩٨٧ بريوت -

ِّ كشاف معجم المؤلفين، -٣٩ ُ ُ  -َّمكتبة امللك فهد الوطنية : َّفراج عطا سامل، ط. دَّ
 . م١٩٩٨ /   ه١٤١٩ِّالرياض 

دار الكتب : حلاجي خليفة، طُّ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -٤٠
  .  م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ بريوت - َّالعلمية 

َّ الكواكب الدرية في تراجم السادة ال-٤١ َِّّ َّصوفيةُّ ُالطبقات الكبرى، : ُّ ّللمناوي، َّ َُ
 . م١٩٩٩ بريوت - دار صادر : ١َّحتقيق حممد أديب اجلادر، ط 

 . د ت- بريوت -دار صادر : البن منظور، ط لسان العرب، -٤٢
َّ المثلث، -٤٣ ّالبن السيد البطليوسي، حتقيق دُ َ ََْ ْ : ّصالح مهدي الفرطوسي، ط. ِّ

 . م١٩٨١ /   ه١٤٠١ بغداد - َّوزارة الثقافة واإلعالم 
ُْ مثلثات قطرب، -٤٤ ُ َّ ّرضا السويسي، ط. حتقيق دُ َّالدار العربية للكتاب : ّ  - ليبيا -َّ

 .  م١٩٧٨ /   ه١٣٩٨تونس 
َّ المثلث ذو المعنى الواحد، -٤٥ ّللبـعلي احلنبلي، حتقيق دُ ّ ْ عبد الكرمي عويف، ط . َ

 . م٢٠٠٠ الكويت -ائق ُّمنشورات مركز املخطوطات والرتاث والوث: ١
ُ المثلث المختلف المعنى، -٤٦ ّللفريوزآبادي، حتقيق دَُّ ْ ّعبد اجلليل التميمي، ط. ِ َّ :

 . م١٩٨٨ ليبيا - منشورات جامعة سبها 
َّ مداخل المؤلفين واألعالم العرب حتى عام -٤٧  م، ١٨٠٠ /   ه١٢١٥ِّ

 . م١٩٩١ياض ِّ الر-َّمكتبة امللك فهد الوطنية : ١َّلفكري اجلزار، ط 



  
لد –لعربية بدمشق جملة جممع اللغة ا ٦٢٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ّلياقوت احلموي، ط معجم البلدان، -٤٨ َ  . د ت- بريوت -دار صادر : َ
َّ معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة -٤٩ ّ لكامل سلمان  م، ٢٠٠٢ُّ

 .  م٢٠٠٣ بريوت - َّدار الكتب العلمية : ١اجلبوري، ط 
َّتراجم مصنفي الكتب العربية، : ِّ معجم المؤلفين-٥٠ ِّ : ١َّكحالة، ط لعمر رضا ُ

ِّمؤسسة الرسالة   . م١٩٩٣ /   ه١٤١٤ بريوت -َّ
ِّ معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم والجغرافية والرحالت، -٥١ ُ َُّ َّ َّ ِّ

ِّمؤسسة الرسالة : ١َّلعمر رضا كحالة، ط   .  م١٩٨٦ بريوت - َّ
ََّ معجم المطبوعات العربية والمعربة، -٥٢ ُ  - دار صادر : ليوسف سركيس ، طَّ

 ). م ١٩٢٨صورة عن طبعة مصر . (  د ت- بريوت 
َّ معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر، -٥٣ ِّ َ لعادل نويهض، ُ

َّمؤسسة نويهض الثقافية : ١ط  َّ  . م١٩٨٤ - م ١٩٨٣ بريوت -َّ
د َّحمم. البن تغري بردي، حتقيق دُافي والمستوفي بعد الوافي،  َّ المنهل الص-٥٤

َّاهليئة املصرية العامة للكتاب : َّحممد أمني، ط  . م١٩٩٤ القاهرة -َّ
ِّأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، : َّ هدية العارفين-٥٥ ُ ّإلمساعيل باشا البغدادي، ِّ

 . م١٩٩٢ /   ه١٤١٣ بريوت -َّدار الكتب العلمية : ط
َ الوافي بالوفـيات، -٥٦ َ ِّللصفدي، حتقيق أمين فؤاد سيَ ّ َ فرانز : ١د وصحبه، ط َّ

 . م١٩٨٨ /   ه١٤٠٨شتاينر بفسبادن 
َّ وفـيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -٥٧ ََ ِّالبن خلكان، حتقيق دَ َّإحسان عباس، . َ

 . م١٩٩٤ بريوت -دار صادر : ط
  َّالمجالت

ّ مجلة المجمع العلمي العربي - ١ ّ  / ١٢ - ١١: ج / ٢٠: مج:  دمشق-َّ
 . م١٩٥٣ / ٣ :ج / ٢٨:  م، ومج١٩٤٥

 / ١٢:  م، ومج١٩٠٨ / ١٢ و٧: ع / ١١: مج:  بيروت- َّ مجلة المشرق - ٢
 .  م١٩٠٩ / ٩: ع

  . م١٩٧٥ / ٣: ع:  المغرب-َّ مجلة المناهل - ٣































































٦٥٩  

  )التعريف والنقد ( 
   الكواكبي وأشهر علمائهاأسرة

   البابازهير محمد .د 
 قبل قدمية قطنت يف مدينة حلب، هاجر إليها أجدادهم أسرة الكواكيب آل

 إبراهيم الصفوي، وهو أحد سكان مدينة السيديرجع نسبهم إىل . أربعة قرون
ليهم الفضل بتأسيس  الذين يعود إالعلماءنبغ منهم مجاعة من . إربيل يف العراق
  .كبية حبلبااملدرسة الكو

 لعمر رضا كحالة أمساء أول من اشتهر من هذه ن ي ورد يف معجم املؤلفلقد
  :وهماألسرة 
  ).م١٧١٢ - ١٦٤٤/   ه١١٢٤- ١٠٥٤( الكواكيب احلليب حممد بن أمحد - ١

  .حلنفية بالقسطنطينية وتويف فيهاا ونشأ حبلب، مث توىل إفتاء ولد وفقيه، عامل
  .النبأ على جزء حاشية : مصنفاتهمن

  .الفروع على إرشاد الطلب لوالده يف حاشية
  .)١( الفرائد السنية لوالدهعلى  حاشية

  . احلسينالزهراوياحلنفي ) بدر الدين(مد الكواكيب حم بن أمحد بن حسن - ٢
  .حبلبتوىل اإلفتاء ) م١٨١٤ -   ه١٧٤٩ (- ) م١٢٢٩/   ه١١٦٣(
  .)٢(واملدائحائح من غرر احملاسن  واللوالنفائح : آثارهمن
  لب، وأفىت وتويف فيهاح بن حسن بن أمحد الكواكيب، ولد يف حممد - ٣
  )م١٦٨٥ - ١٦٠٩/  ه١٠٩٦ – ١٠١٨(

                                                            
 

 )١(  جللبغدادي ن العارفي هدية، )١٨١ -  ١٧٥( ص - ) ١(سلك الدر للمرادي ج ) ١(
  ).٣٨٧ -  ٣٨٦(ص ) ٦( ج ، النبالء للطباخأعالم، )١٦٩( ص

  ). ١٨٧( ص) ٧(أعالم النبالء للطباخ ج، )٤٩٣(ص) ١(  جللبيطار حلية البشر )٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٦٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 حاشية على شرح املواقف للسيد -  البيضاوي على تفسري حاشية:  آثارهمن
 نظم -  يف فروع الفقه احلنفي كالمها الفوائد السمية يف شرح الفوائد السنية، - 
ً وله أيضا - ة ّيِف النساملنظوميةتفصيل القواعد يف شرح . ار يف األصول وشرحهنامل

  .)١(نظم ونثر
ائي بن مسعود بن عبد الرمحن آل - ٤  واملشهور املوقت عبد الرمحن بن أمحد 

 .. والسياسةلدين واالجتماع ابالكواكيب، ويلقب بالسيد الفرايت، وهو من رجال 
 -   ه١٣٢٠(     سنة يف القاهرةوتويف ) م١٨٤٨ -   ه١٢٦٥(ولد حبلب سنة 

  ).م١٩٠٢
 أساتذته عبد القادر من العلوم العربية والدينية يف املدرسة الكواكبية، كان قرأ

 باللغتني أفندياحلبال وحممد علي الكحيل، وتلقى العلوم العصرية على خورشيد 
 احملرر يف حلب، فكان ته عدة مناصبأأسندت إليه يف أول نش. الرتكية والفارسية

  .العريب واملرتجم الرتكي جلريدة الفرات الرمسية
ً فرئيسا الوالية،ً يف جلنة امتحان احملامني، فمديرا ملطبعة اً انتدب عضومث

 لبلدية حلب، ًفرئيسا يف حمكمة التجارة، ًدائماا ًللجنة املنافع العمومية، فعضو
.  الشهباءمساهاوأنشأ جريدة ثانية ًورئيسا لغرفة التجارة والزراعة والصنائع، 

 العثمانيةكان واسع االطالع يف تاريخ الشرق على العموم وتاريخ اململكة 
 كثرية مل ينشر منها إال كتاب طبائع االستبداد اًألف كتب. على اخلصوص

  . القرى أموكتاب 
 واليهودي واملسيحيً بعيدا عن التعصب الديين يستأنس مبجلسه املسلم كان

                                                            
ّاألثـر للمحـيب خالصـة - الفقـه احلنفـي بالقـاهرة خمطوطـات فهرس -)١(  هديـة العـارفني - ُ

 فهــرس - فهــرس التيموريــة - فهرســت اخلديويــة - النــبالء للطبــاخ أعــالم -للبغــدادي 
  . األعالم للزركلي- للبغدادي املكنون إيضاح -األزهرية 
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  .لسواء، ألنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطةعلى ا
 بأمر األوىلرت نسخ الطبعة د، فصو كثرية طبع كتاب أم القرى مراتلقد
  .ًمت قربانا على مذبح االستعبادّدُقوشاهاين 
 العربية األقطار د عبد الرمحن الكواكيب يف ظل احلكم العثماين الذي ساعاش
 بالسيد املتكينأنا الرحالة (( : أم القرىوهو يقول يف مقدمة كتابه. عدة قرون

ّ عم فيه ًعهدا، )وهو أوائل القرن الرابع للهجرة(إنه ملا كان عهدنا هذا : الفرايت
 شيء جعل لكل ْأناخللل والضعف كافة املسلمني، وكان من سنة اهللا يف خلقه 

القدر ّذا اخللل الطارئ والضعف النازل من أسباب ظاهرة متيز سر هلًسببا، فالبد 
ّالعلماء والسراة الكتاب السياسيني أفاضل ّ فدعت احلمية بعض ، عن البشراخلفي

 . والتنقيب عن أفضل الوسائل للنهضة اإلسالمية، ذلكأسبابالبحث عن 
 يف اجلرائد اإلسالمية اهلندية واملصرية والسورية ذلك،فأخذوا ينشرون آراءهم يف 

املوضوع اجلليل، هذا م الغراء يف  مقاالكثري من وقد اطلعت على .والتاتارية
  .)) العظيماملشكلّالح يل يف حل هذا  واتبعت أثرهم بنشر ما

ّ ظل اإلرهاب يف شعر الكواكيب بعجزه عن القيام مبفرده بقول أو بعمل لقد
 يف مهد اهلداية، اإلسالم مجعية من سراة ّمتىن نشوءواالستعمار العثماين، لذلك 

 هذا األمر وهذا أولياءالقرى، ألن العرب وحدهم هم  مكة املكرمة وهي أم أي
  .الدين

 إحدى مدن منخرج الكواكيب ) م١٨٩٨ /  ه١٣١٦(م سنة ّراحمل أوائل ويف
ًسكندرون، معرجا على بريوت فدمشق مث إًالفرات سالكا الطريق البحري من   يافاّ

 فعدن،  ومنها رحل إىل السويس فاحلديدة فصنعاء.رِمصسكندرية فإلفالقدس مث ا
 مث إىل رجع الكواكيب بعد ذلك إىل البصرة فحائل. مان فالكويتُ عقصدومنها 

 شهر ذي القعدة عام مكة املكرمة يف أوائلً، وأخريا حل يف املدينة املنورة،
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  . ه١٣١٧
ََّ ختيل ،  العربية واإلسالميةالبالد مجعية تضم جمموعة من أعالم قيام الكواكيب َ

 سفاختارهم من مراكش وتونّني وأسباب تأخرهم، للتداول يف أحوال املسلم
 وتربيز وكابل وكشغر وقازان وبكني ودهلي وتفليساي رجه سبغوالقسطنطينية و

 مكة، وذلك لعقد االجتماعات بصورة مبدينةً واختذ دارا له –وكلكتا وليفربول 
ُ، ومقرها أم الق) املوحدينتعليممجعية ( اسم ةوأطلق على تلك اجلمعي. خفية رى، ُّ

َّما ختيله ) أم القرى(، وعرض يف كتابه ))عقد الكواكيب اجتماعات اجلمعية((وفيها 
من ) ُّبتصرف(ُوقد أوردت يف هذه املقالة مااقتبسته . من وقائع لتلك االجتماعات

  .هذا الكتاب، مع بعض الزيادات من غريه
 سنة القعدةذي من  ١٥ عقدت هذه اجلمعية اجتماعها األول بتاريخ لقد
وبعد . العربية وكلهم حيسنون ،ًن عضواري وعشني، وكان عدد أعضائها اثن ه١٣١٦

 بيان وفيها ،وائم تضم خمتصر تراجم زمالئهمقأن مت التعارف بينهم وزعت عليهم 
:  فكانت على الشكل اآليت، املذهبية واملزية اخلصوصيةوالنسبة والصفةاالسم 
 -  الكامل االسكندري -  لقدسي البليغ ا-  الفاضل الشامي -  الفرايتالسيد 
 احملقق -   العامل النجدي-  احلافظ البصري -  اليمين احملدث - مة املصري ّالعال

نكليزي إلد اي السع- اسي ف املرشد ال-  التونسي احلكيم -  األستاذ املكي - املدين 
تهد التربيزي -  الكردي ضي الريا-  املوىل الرومي -   -  العارف التاتاري -  ا

 الشيخ -  الصاحب اهلندي -  األفغاين الفقيه -  املدقق الرتكي - ازاين قاخلطيب ال
  ) . ال نعبد إال اهللا( شعار اجلمعية يكوناتفقوا أن و . اإلمام الصيين- السندي 
ااجلمعيةً طلب الكواكيب منهم أن ينتخبوا رئيسا هلم يدير لقد  ، ومذاكرا

 بعضهم اإلخوانإن معرفة : ي فأجابه العالمة املصر.ًوآخر كاتبا يسجل املقررات
مةبعض جديدب  فأمجع فأنا أترك االنتخاب لك، ، العهد، وإنك أمشلهم معرفة 
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فاختار الكواكيب األستاذ املكي للرئاسة واختار لنفسه أمانة . الكل على ذلك
  .اجللسة

 على الرب بالتعاونً الرئيس بعدها الكالم حامدا اهللا الذي أمر استهل
املسلم للمسلم كالبنيان  (القائل لسالم على رسوله حممد والتقوى، وألقى ا

كلنا يعلم سبب : (أيها السادة الكرام: مث قال) ً يشد بعضه بعضااملرصوص
 الذي أجبنا دعوته هلذه ، سابق مفاوضات أخينا السيد الفرايتمناعنا هذا جتما

املسألة  تاريخ هذه َ خالصةركمِّوأذك لتنشيط مهتكم، ، وال أجد حاجةاجلمعية
تنا بعض قلقد فا .. أكثرت ألف عام أو نإن مسألة تقهقر اإلسالم ب(فأقول 

م املسلمون يزلومل ... األمم يف العلوم والفنون  وىل الشلل ت اسأن إىل يف سبا
أعين جزيرة (مية وقرب اخلطر من القلب الاململكة اإلسجسم  أطراف كلعلى 
ا ابسوءلذلك ينبغي إنذار األمة ).. العرب وتوجيه اللوم والتبعة .. لعاقبة احملدقة 
 األمراء والعلماء لتقاعدهم عن استعمال نفوذهم للوصول إىل الدواء الشايف على

أس من روح نيوجيب أال . عتاة وال استحياء وال مراعاة ذوق عامة أو رياءبدون 
إذا :  من قالكما ال إصابة يف قول.  حياتناجىُر نتوهم أننا أمة ميتة فال تّال وأ،اهللا

 يف دولة أو أمة ال يرتفع، فهؤالء الرومان واليونان واألمريكان والطليان الضعفنزل 
ا بعد متام الضعفنا كلها أمم أمثالواليابان،  أن نثق ينافعل..  اسرتجعت نشأ
ذا الدين املبني الذي نشر لواء عزاهللا،بعناية   على هِّ الذي ال يعبد سواه، و

 يف احلكمة والنظام ، األديانمنً حمكما اليفضله دين ًمتيناًحنيفا  ًديناالعاملني، 
ذه اجلمعية اإلسالميةومن املأمول أن تكون احلكومات . ورسوخ البنيان  راضية 

 باألمة من وهدة تنهضحامية هلا ولو بعد حني، ألن وظيفتها األساسية أن 
ا يف معارج املعارف متباعدة عن كل صبغة  وإنين أختم -  سياسية اجلهالة وترقى 
  : مجعيتنا وهيكراتامذاجتماعنا اليوم بذكر املسائل األساسية اليت ستدور عليها 
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  . ًسياسياًور املستويل على األمة تشخيصا ت تشخيص، داء الف-١
.  ماهية اإلسالم وكيف يكون التدين- ٣. ه ئم هذا الداء ودواثي معرفة جرا-٢
تأسيس مجعية ل حترير قانون -٥. لبدع ماهو الشرك اخلفي وكيف نقاوم ا-٤

  .تعليمية
ة دع عشر من ذي القعب صباح يوم األربعاء الساانعقد : الثاني للجمعيةاالجتماع
  . ه١٣١٦سنة 
ن  ي باملسلمالنازلةننا جند الباحثني يف احلالة إ:  الرئيس اجللسة وقالافتتح

ا هيشب  العام الفتورإطالق اسم وإنين أجد من الصواب .  أو املزمنن يلدفاالداء بو
ا،قيعليه أل إال  منه وال يسلم ، ألنه يشمل كافة املسلمني يف مشارق األرض ومغار
 منقليمني أو قريتني متجاورتني إال وجند املسلمني أقل إننا الجند إ حىت ،أفراد

م نشاطا وانتظاما يف كل فن أو  ًجريا  لقد ؟، فهل اإلسالم والصنعة الجيتمعانصنعةً
  : الفاضل الشامي على رأي الرئيس، أما الصاحب اهلندي فقالقواف

 العام كائن الفتور فوجدت أن ،الَّ خربت البالد وأحوال العباد ألنين جولقد
ِّالنحل  أهلأواسط اجلزيرة العربية، وكذلك يف مواقع أخرى حيث جياور املسلمون 

ًبناء . تنتشر البوذية وكذلك يف اهلند حيث الدجلة،ة حول ئ كبقايا الصاب،الوثنية
من أنه ال يصح ) أي علماء االجتماع (األخالقيونعلى ذلك ثبت عندي مايقرره 
 كل إنسان له دين يدين به، إما بل ،ً هلم مطلقاندي وصف صنف من الناس بال

  .صحيح أو فاسد
 السادة أيهاكم ّإين أجل:  الرئيس بعد ذلك إىل مجيع احلاضرين فقالتوجه

 وهو الأ ،ًن أنبه أفكاركم ألمر البد هو قائم يف نفوسكم مجيعااألفاضل وأرغب أ
 إالن هو إعدم اإلصرار على الرأي الذايت، واعتبار كل مايقوله ويبديه كل منا 

ً فرمبا كان صوابا أو خطأ، فما أحد منا ملزم برأي يبديه وال هو :خاطر سنح له
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ً إعجابا قويا فال بأس أن  فإذا أعجبنا رأي املتكلم منا أثناء خطابه، عليهمبلوم  جنهرً
  ).ىحمر(بلفظ 

ًا مثال ينماإن غرينا من األقوام يف جر:  تكلم احلكيم التونسي فقالمث
م حكومات مطلقة ختتلف عنهم مذهبيا وسياسيا ًساد  فلم يشملهم الفتور ،ً

 .ن  عام، لذلك البد من وجود سبب آخر لوجود الفتور عند املسلميبوجه
 فأجاب - غالب أمرائنا يف ناجم عن تأصل اجلهل ناءبالوإنين أتصور أن 

 هم أمراءنا ألن ، على األمراء فقط غري سديدالتبعةميل حتإن : املوىل الرومي
فأهل .  فقدان احلريةي هالبليةوعندي أن . ،لفيف منا من كل وجه

   والوطنية، ومرادواجلمعيةم عليهم التلفظ بكلمات احلرية ِّرُالقسطنطينية ح
ا . اد، وخالفة وخلعشور  عليها ويستويلويف هذه احلالة تسأم األمة حيا

تهد التربيزي.الفتور  أن يلإن الفتور مل يزل يف ازدياد، ويلوح :  فأجاب ا
 إذ كنا خري أمة أخرجت للناس نعبد اهللا وخنضع لـه ،احنطاطنا من أنفسنا

 نتعاون على اإلمث  شورى بيننا نتعاون على الرب والتقوى والوأمرناونطيعه، 
  . كله ماصعب منه وما هانذلك فرتكنا ن،والعدوا

 ة مسحشريعتنا ،ننا كنا على عهد السلف الصاحلإ : املرشد الفاسيأجابه
واضحة املسالك، فكان األمر باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة كل مسلم 

 بأس ذوون ووملا اتسعت البالد وازداد عدد العباد أصبح لدينا حمتسب. ومسلمة
 االكتساب مكان االحتساب وبطل األمر باملعروف والنهي عن أقاموا ،ونفاق
  .املنكر
 ديننا ينص مبىن ألن ،ا هو احنالل الرابطة الدينيةتن السبب األعظم حملنإن

 الشؤون على فال خيتص حبفظ الرابطة والسيطرة ن، على أن الوالء فيه لعامة املسلمي
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 فأجابه . وإال فإن األمر يبقى فوضى بني اجلميع،العمومية إال اإلمام إن وجد
 فضيعوهإن العلماء املدلسني وغالة املتصوفني استولوا على الدين ) احملقق املدين(

لة وحسدوا ز ن العزم تطلعوا إىل هذه املوفاقدي العلم ضعيفيفبعض . وضيعوا أهله
 العظماء مرتدين  والظهور مبظهر العلماءامحةزللم فلجؤوا عنهم ن أهلها املتعالي

  . املتصوفنيالزاهدينأفخر الثياب، أو سلكوا سلوك 
ً نال هؤالء املدلسون بسحرهم نفوذا عظيما أفسدوا به لقد تمعً  إذ جعلوا ،ا

الني الذين ّب للطًجمتمعامع واً من املدارس تكايا للبطالني، وحولوا كثريا من اجلًرا يكث
ّترتج َ ُفيتلبسهم  طبوهلم قلوب املتومهنيّ من دويَ  حالة من يظنونه نوع من اخلبل َّ

  .اخلشوع
 من ألنواعإن كل الديانات معرضة بالتمادي ) املوىل الرومي (فأجاب

التشويش والفساد، ولكن التفقد من أهلها حكماء ذوي عزم ونشاط ينبهون 
 دخول ديننا حتت والية الدفنين داءنا أوعندي ...  االلتباس ويرفعونالناس 
  . وبعبارة أخرى حتت والية اجلهال املتعممنيرمسيني،الالعلماء 
  )١٣١٦ذي القعدة سنة من ثامن عشر اليوم اخلميس  ( الثالثاالجتماع
 فلما وصل السابقة األستاذ الرئيس األستاذ الفرايت أن يقرأ ضبط اجللسة أمر

تباط  وارراءاألمفأفاض بالكالم عن العلماء املقربني من ) املوىل الرومي(آلخره قام 
م، فقال إن هؤالء املقيمني يف البالد العثمانية مالقضاء واإل  اختذوا قدضاء 

 قرننينتج منذ َأ ألصول مااوجعلوا فيه من ) طريق العلماء( أمسوه ًهم قانوناألنفس
 اختذواوصري العلم منحة رمسية تعطى للجهال حىت لألميني واألطفال، يإىل اآلن أن 

. الروم وهو حملى بكثري من الفضة والذهبكهنة من ا اقتبسوه ًألجسامهم لباس
 يف بعض جوامع السالطني يستوي على املنرب، ويقول اتقوا اهللا وعلى اخلطيبوكان 

أصبح التدريس واإلرشاد والوعظ و.  هذا اللباس املنكرومنكبيهرأسه وصدره 
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  . تباع وتشرى وتوهب وتورثكالعروسواخلطابة واألمانة 
 أرزاقهم من واغتصبوا  الفاسقون مبزايا العلماء العاملني استأثر اجلهالءلقد

 وقل العلمت الرغبة يف حتصيل العلوم؛ ففسد َّقلف األسالف فبيت املال وأوقا
  .أهله

 الدول ببعضبعد ذلك فقال إن هذا الداء خاص ) الرياضي الكردي( قام مث
 أن، وعندي ًاإلسالمية، فال جيوز اعتباره سببا للفتور العام الذي نبحث فيه

شيء من وعلماءنا اقتصروا على تدريس اللغة العربية والفقه أن السبب العام هو 
  . وابتعدوا عن العلوم احليوية النافعةواملنطق،احلساب 
 ورائد ٍّشر قائد كل الفقر،إن الداء العام فيما أرى هو ) الفقيه األفغاين (وقال

 احلية غري القوة األممقصنا عن نا حىت يف ديننا، وال ينئه تشتت آرانكل حنس، م
  .ل إال بالعلومَّصُحتاملالية اليت أصبحت ال 

 أغنياءإن املسلمني، من حيث جمموعهم ) نكليزييد اإلعالس (فأجاب
 علىوزهم املال الالزم للتدرج بالعلوم، ذلك ألن إيفاء الكفارات وفريضة الزكاة ُعالي

  .اسة جمديةدرو للفقراء عيشة مرضية ّيوفرانمالكي النصاب 
فتور هو تكرب األمراء، ل إين أرى أن السبب األكرب لالصيين اإلمام وقال

 الذي حيرفون أحكام الدين ليوفقوها على املنافقنيوميلهم للعلماء املتملقني 
 كتقبيل ري دينهم بدنياهم ويقبلون يد األميشرتونفماذا يرجى من علماء . أهوائهم

ًرا وترك أهل احلل ّبـكت األمراء شيمة ويفاد لقد أصبح االستبد. العامة أيديهم
ً جهال وجبنا االحتسابوالعقد  وإننا نرجو أن .  الدين والدنيايف الفوضى فسادتً

 دينهم أو حكماء يصلحون جيددً رسوال هلميتدارك اهللا األمر بعنايته فيبعث  
من  ممافسد  كما حصل ذلك يف األمم املاضية كعاد ومثود، وكالسريان ،إميا

  .وإمساعيلكنعان ووإسرائيل 
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إين أرى أن البحث يف أعراض الداء :  الرئيس وقالاألستاذ قام وعندئذ
 وقد قررنا أن ، قد نضح أو كاد، وكيف يستعملالدواءمه، وما هو ثي وجراهوأسباب

وسيكون تقرير أخينا العامل النجدي نعم ) اإلسالمماهية (يكون حبثنا اآليت هو 
  .املدخل

  ( ه١٣١٦ة سنة د القعذيمن يوم السبت العشرين  (ابع الراالجتماع
  . هذا اليوم وأذن األستاذ الرئيس بالشروع يف البحثصباح اجلمعية انتظمت
 مهيمنة إن اإلنسان مفطور على الشعور بوجود قوة النجدي العامل فقال

 أطلق عليها اسم الطبيعة، والراشدون فبعضهمعاقلة تتصرف يف الكائنات، 
وخيتلف الشعور وتوصيف هذه ). اهللا(من الناس يعربون عنها بلفظ واملهتدون 

لقد :  الزمان واملكانباختالف، وكذلك فيهمالقوة حسب مراتب اإلدراك واإلميان 
 إىل ساحل احلكمة األوهامظهر األنبياء املرسلون الذين أخرجوا الناس من حبر 

ً نعتقد أن حممدا أنننا  ومن أمهات قواعد دي.دايةومن ظلمات الضالل إىل نور اهل
 للقرآن الكرمي الذي أنزل عليه أثر كبري يف وكان. قواله وأفعالهأ بته أدى رسالقد 

يإميان قريش ملا فيه من آيات بينات  لقد . عصية الرسولم عن اإلمث والعدوان وو
 وبنوا املساجد وذحبوا الدوارسا القبور  حطمت قريش أصنامها واستبدلت

  .واحلج لقضاء العمرة الرحالًء للنذور وشدوا القرابني وفا
 أو  الباطنً بالشرع املبني فابتدعوا أحكاما مسوها علميرضوا مجاعة مل ومنهم

يف ومنهم من جانب الصواب .  التصوف مل يعرفها الصحابة وال التابعونعلم
ومنهم من اخرتع عبادات مل .  ومايعلم تأويلها إال اهللا،القرآنتفسري بعض آيات 
ا اإلسالم،   جل ّأنهً اهللا تعاىل قد ترك لنا ديننا ناقصا فأكملوه، أو كفكأنيأت 

اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم اإلسالم (( الوداعل يوم حجة ِز ُنشأنه مل ي
  .))اًدين
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ً دين اهللا هلوا ولعبا فجعلوا منه التغين والرقص ونقر اختذوا مجاعة ومنهم ً
ألخضر واألمحر واللعب بالنار والسالح واألفاعي،  اولبسالدفوف ودق الطبول، 

  .الناسخيدعون بذلك البسطاء من 
 علماء تشددوا بأحكام مل يرد هلا ذكر يف القرآن املسلمني ظهر بني لقد

 بالدين واعتناء ٍملً ذلك ورعا وتقوى ومزيد عويعتربالكرمي أو احلديث الشريف، 
  .ريه  على غفتواهن وحّيميل الناس لتقليده ويرجف

 عن التشدد يف الدين منها قوله عز ى الكرمي آيات تنهالقرآن ورد يف لقد
ً يكلف اهللا نفسا إال ال وقوله  جعلنا عليكم يف الدين من حرجوماوجل 
اية ويف ّ أيها الذين آمنوا الحترموا طيبات ما أحل اهللا لكميا وقوله وسعها  

  .الرئيساحلديث قال األستاذ 
 النجدي يعلم أن ما أفاض به علينا ال غبار عليه بالنظر إىل عاملال أخانا إن

  .ا استشهد به من اآليات البينات براهني دامغةمب احلال، وكفى وواقعقواعد الدين 
  .  ه١٣١٦ة سنة د ذي القعمنيوم األحد احلادي والعشرين  ( الخامساالجتماع
لجمعية الدائمة، سنبحث بعد يومني يف وضع قانون ل: الرئيس األستاذ قال

 من الذين سبق هلم دخول يف مجعيات علمية، ،ّمناجلنة إىل ض ّوفوإنين أرى أن ن
لتنظم لنا هذه اللجنة صورة قانون ) أكادمييات(والسيما الغربية املعروفة باسم 
 ، أخانا السيد الفرايت ليقوم بكتابتهاأكلفوإنين . نضعها حتت البحث يف اجلمعية

ن مجعيات ع عن األكادمييات ويعلمهكليزي ليفيد اللجنة مبا نيد اإلعوأخانا الس
 واملدقق الرتكي، على اهلندينا العالمة املصري والصاحب يليفربول، باإلضافة ألخ

  .ًأكربهم سناألنه أن يرأسهم األخري 
حديثو عهد ) ليفربول( مسلمي حنن: نكليزي فقال اإلالسعيد عندئذ قام
 مبا ورد يف الكتاب والسنة، ألن أكثرنا واحلمد هللا  تداءلالهولدينا الرغبة . باإلسالم



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ولنا مجعية منتظمة هلا شعبتان . يةتالربوتستانقلني إليه من ت اعتنق اإلسالم منقد
وحنن راغبون أن نسعى يف الدعوة . افريقيااألوىل يف أمريكا واألخرى يف جنوب 

خاطب من أردت  من شئت وإسأل: للدين اإلسالمي، فأجابه األستاذ الرئيس 
  .خوان كلهم علماء وحكماء فاإل

ّموالي قد تصورت  إنك يا: ًخماطبا العامل النجدي) االنكليزيالسعيد  (فقال
.  من هو املسلم، وألزمته العمل بالكتاب والسنةالتوحيديف مقدمة خطابك يف 

 وما هي السنة وما هو السبب يف وجود الكتابًفأرجو أن تعرفين أوال ماهو 
  .ب واختالفهااملذاه

 أما الكتاب فهو القرآن الذي أنزل هدى ورمحة للناس، ،النجدي العامل فقال
وظهرت . هَّ عليه الصالة والسالم أو ما فعله أو أقرالرسولأما السنة فهي ما قاله و

ال يشك ) السعيد االنكليزي( والعبادات فقال والواجباتاملذاهب يف الفرائض 
 شأو املسلمني يف عنايتهم حبفظ القرآن ومجع األممأحد يف أنه مل تبلغ أمة من 

 مهمة بني العلماء األئمة فأرجو أن اختالفات ولكن هنالك ،أحاديث الرسول
إن االختالفات ) العامل النجدي (فأجابهتبني يل ماهو سبب التشتت يف األحكام 

  ويف بعض األحكام اليتاألصول بل يف فروع تلك ،يف الشريعة ليست يف األصول
  .ليست هلا يف القرآن أو السنة نصوص صرحية

  .)١٣١٦ من ذي القعدة سنة والعشرينالثاين يوم االثنني  ( السادساالجتماع
إنك يا موالنا مل تشاركنا يف : ً خماطبا الشيخ السنديالرئيس األستاذ قال

ا أفكارنا، وأن ال حتتمنالبحث إىل اآلن، بنبذة  م من التلعثم ش معلوماتك تنور 
فقال . باديآ فإن لك أسوة بالفريوز، عليكالعجمة بعض التعبريات لغلبة يف

 سراة أفاضل قد أفدمت وأجدمت، ومل اإلخوانإنكم أيها السادة : الشيخ السندي
إنين من خلفاء الطريقة النقشبندية، . اإلصغاءترتكوا لقائل من جمال وال ملثلي غري 



  
٦٧١  ر البابا زهي.  د–ي وأشهر علمائها  أسرة الكواكب

ا عن والدي الذي نقلها من  لقد صرت . لشرقية واجلنوبية يف اهلند ااألقاليمأخذ
 بسياحات يف إياالت كاشغر وقازان وقمت. هذه الطريقة بعد والدييف ًمرجعا 

وقد .  الذكر القليب، وقراءة الوردعلىحىت سيربيا، ومن املعلوم أن طريقتنا مؤسسة 
دى  املسلمني لالنتساب إىل إحميل أسباب َمْهَ فـ، بربكة مجعيتنا هذهَّفتح اهللا علي

 والشافعية قد ضيقوا على احلنفيةالطرائق الصوفية، ذلك أن السادة الفقهاء من 
. والقضاءفتاء  مما شوش اإلاملعامالتاملسلمني يف العبادات وأكثروا األحكام يف 

 صوفية الزمان الذين يهونون إىلًوصار املسلم ال يرى لنفسه فرجا إال بااللتجاء 
وين   .عليه الدين كل 

  )١٣١٦ من ذي القعدة سنة والعشرينيوم األربعاء الرابع  (السابع االجتماع
إن اجلمعية تنتظر منك، فوق : ً خماطبا السيد الفرايتالرئيس األستاذ قال
ا، أن تبني رأيك يف سبب مبهمةعقدها، وقيامك يف مهتك   حترير حمضر جلسا

  . اإلسالميةواإلماراتالفتور الكائن بني املمالك 
هلذا الفتور جمموعة كبرية من األسباب، ومن :  وقالفرايتال السيد فقام

  :أقساماملمكن تقسيمها إىل ثالثة 
  :  وأمهها: دينيةأسباب - أ
  .ً تشديد الفقهاء املتأخرين للدين خالفا للسلف- ١
  . أحكام الدينوفروع االسرتسال يف اجلدل والتخالف يف العقائد الدينية - ٢
  .خرين وهجر النصوص ومسلك السلف التعصب للمذاهب وآلراء املتأ- ٣
  . تطرق الشرك اخلفي إىل عقائد العامة- ٤

  : اسيةي الساألسباب - ب
  .سياسية األمة إىل عصبيات وأحزاب تطرق - ١
 األمة من حرية القول والعمل وفقدان العدل واألمن واملساواة يف حرمان - ٢
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  .احلقوق
  .سياسة اخلرقاء األمراء يف الرتف واالستبداد ومتسكهم بالانغماس - ٣
  . العلماء وطالب العلم من الرزق والتكرميحرمان - ٤
  :األخالقية األسباب - ج
  . واألخالقيةالدينية التعليم واإلرشاد والرتبية فساد - ١
  .يةمريل االرتزاق باجلندية واخلدمة األيلف والتملق، وتفضز التغلبة - ٢
ً طلب احلقوق العامة جبنا وخوفا، وتومهإمهال - ٣ ً ن علم الدين قائم يف  أاً
   .العمائم
  . بذكر موارد اخللل يف سياسة وإدارة الدولة العثمانيةالفرايت أفاض السيد لقد
  . يف األحوال املتماثلةالقضاء القوانني احلقوقية وتشويش تنويع - ١
  . األطراف عن العاصمةدعب بأصول اإلدارة املركزية، مع التمسك - ٢
د تعسر التفاهم بني قص استخدام العمال ب املخالفة اجلنسية يفالتزام - ٣

  .واألهايلالعمال 
 نمل ةارة العسكريم تولية بعض املناصب، كاملشيخة اإلسالمية، واإلالتزام - ٤

صد أال يتفق الرئيس واملرؤوس على أي ق من العلماء أو من اجلند بًمكروهايكون 
  .هممأمر 

  .( ه١٣٢٦ذي القعدة سنة يوم اخلميس اخلامس والعشرين من  (الثامن االجتماع
  : الفرايت أن يتمم حبثه السابق فقالالسيد الرئيس من طلب
يف املسلمني هو عدم معرفتهم كيف ) التأخر( الفتور أسباب من أعظم إن

إن جهل النساء يفسد األوالد .  فيهم من يرشدهمليس ألنه ،ل انتظام املعيشةصحي
ظن ننا أن شؤون احلياة سهلة بسيطة، ف تومهالغرورومن . باِّيف مرحليت الطفولة والص

ًأن العلم بالشيء إمجاال ونظريا  فيقدم أحدنا على .  مترن عليه يكفي للعمل بهبدونً



  
٦٧٣  ر البابا زهي.  د–ي وأشهر علمائها  أسرة الكواكب

وعلى اإلنسان أن يرتب .  مترين أو خربةسابقممارسة العمل يف وظيفة أو مهنة دون 
فقاته  نرّدقً كما عليه أيضا أن يوقته،أوقاته حسب أشغاله، ويرتب أشغاله حسب 

هم مىت نم  على صورة أن كالًوإناثاً أوالده ذكورا ّيبوعليه أن ير. هعلى نسبة كسب
  . الذايتهبلغ أشده ميكنه أن يعتمد على كسب

 يعترب من أسوأ اآلفات االجتماعية، وهو يشمل الذكور األخالق احنالل إن
 األئمة  اإلسالمية على لزوم وجود الكفاءة، وأكثرالشريعة لقد نصت .واإلناث

لك زوجها بفخارها وحتكمها يفأغفلوا لزوم حتري الكفاءة   ورمبا – املرأة، كي ال 
 الرجال أتاهم من جهة أمهات أو بعضكان أكرب سبب الحنالل أخالق 

 لرتبية أبناء ايسعو ومن الواجب على اآلباء أن .زوجات ناقصات عقل ودين
م ا بالقضاء ، يؤمنون لدينية والدنيويةيفخرون بدينهم وحيرصون على القيام بواجبا

  .والقدر، حيبون وطنهم ويسعون خلريه وأمنه
.  اجلمعية قد استوفت حقهامباحثإن :  عندئذ وقالالرئيس األستاذ قام

ة اليت وضعتها اللجنة حن رئيس جلنة القانون الساالرتكيوقد أعطاين أخونا املدقق 
 قبل ا فيهاليها ويدققو عا لكي يطلعواألعضاء يف نسخ وزعت على ةمطبوع

  .ًاالجتماع غدا
  (  ه ١٣١٦يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة  ( التاسعاالجتماع 

لنقرأ اآلن قضايا القانون فقرة :  هذا اليوم االجتماع فقالصباح الرئيس افتتح
 اإلخوان مالحظة على بعض الفقرات فليبدها، وبعد ألحدفقرة، حىت إذا كان 

وقد مت األمر على هذه الصورة حبيث استكمل . تردة تقبل أو تعدل أو املناقش
  .القانون مجيع فقراته

  ( ه١٣١٦يوم االثنني التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة  ( العاشراالجتماع
 انتظمت اجلمعية بكامل أعضائها يف مكة املكرمة اليوم صباح هذا يف
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  :واختذت القرارات اآلتية
  )القرىمجعية أم (عية اسم  على اجلميطلق - ١
 اجلمعية من مئة عنصر منهم عشرة عاملون وعشرة مستشارون تتشكل - ٢

  . ويرتبط باجلمعية أعضاء حمتسبون ال يتعني عددهمفخريون،ومثانون 
القدرة على التكلم )  أ– يف األعضاء العاملني واملستشارين طيشرت - ٣

 نادي اجلمعية عدا اجلمعة الدوام أربع ساعات يف)  ب–. بالعربيةوالكتابة 
  . يف كل أسبوعاً واحداًيوم  املستشارينحضور ) ج. واألعياد
 – الكتابة بإحدى اللغات العربية على يف األعضاء الفخريني القدرة يشرتط - ٤
  .  بإحدى هذه اللغات مرة يف كل شهراجلمعيةية، ومراسلة دُراأل -  الفارسية –الرتكية 
  .لكرمة وهلا شعب يف مجيع عواصم الدول اإلسالمية اجلمعية يف مكة امركز - ٥
ملذاهب واألديان فيما عدا االشؤون السياسية وال  يف  ال تتدخل اجلمعية - ٦

  . بأصول التعليم وتعميمهتتعلقإرشادات 
  . اجلمعية بإعاشة عدد معني من أصحاب املزايا العلمية واأليتامتتكفل - ٧

ا على جهتني احلصول تعتمد اجلمعية يف:  تمويل الجمعيةمصدر  على نفقا
  :فقط

  . ربح املطبوعات اليت يقوم بتأليفها األعضاء) ًأوال
   .مايتكرم به أغنياء التجار )اًثاني

  ومصارع االستعباد كتاب طبائع االستبداد
  للسيد عبد الرحمن الكواكبي

   م١٩٠٢/  ه١٣٢٠ –م ١٨٤٨/  ه١٢٦٥
  :يقول الكواكيب يف مقدمة كتابه

ّ وجدت زائرا يف مصر على عهد عزيزها  ومعزها  ه١٣١٨سنة إنين يف (( ً
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ّحضرة مسي عم النيب العباس الثاين، الناشر لواء احلرية على أكناف ملكه ّ فنشرت . ّ
ًيف بعض الصحف الغراء أحباثا علمية سياسية يف طبائع االستبداد ومصارع  ّ

ا ظامل. االستعباد منها مادرسته ومنها مااقتبسته، غري قاصد 
ً

ا بعينه وال حكومة 
عسى يعرف الشرقيون . إمنا أردت بذلك تنبيه الغافلني ملورد الداء الدفني. ّخمصصة

م هم املتسببون ملا هم فيه، فال يعتبون على األغيار، وال على األقدار وعسى . أ
م قبل املمات ّمث كلفين بعض . الذين فيهم بقية رمق من احلياة يستدركون شأ

فأضفت إليها بعض زيادات . ًمشل تلك األحباث تعميما للفائدةَاألعزاء مجع 
ّوحولتها إىل هيئة هذا الكتاب، وجعلته هدية مين للناشئة العربية املباركة األبية، 

  .))...ُاملعقودة آمال األمة بيمن نواصيهم
مث انتقل بعد ذلك للكالم على فنون السياسة ومباحثها فقال إن علماء 

ً ألفوا يف هذا الفن ممزوجا باألخالق، ومن أشهرهم الرازي املسلمني هم الذين ّ
ّوالطوسي والغزايل والعالئي، ومنهم من مزج السياسة باألدب كاملعري واملتنيب، 

  .ومنهم من مزج السياسة بالتاريخ، كابن خلدون وابن بطوطة
ويقول الكواكيب بعد ذلك إن احملررين السياسيني من العرب قد كثر عددهم، 

ّ أن أذكرهم مبوضوع هو من أهم املباحث السياسية، وقل من طرق بابه ّوأود
َيشمل هذا البحث تعريف االستبداد، سببه . منهم، وهو حبث االستبداد
  .َوأعراضه، تشخيصه ودواءه

. االستبداد لغة هو اقتصار املرء على رأي نفسه فيما تنبغي االستشارة فيه
.  مجع يف حقوق قوم بال خوف تبعةويف اصطالح السياسيني هو تصرف فرد أو

وعند الكالم على االستبداد جيب بيان أسبابه وأعراضه والطرق املؤدية لتعديله أو 
  .إلغائه

جاء الكواكيب بأمثلة كثرية على أشكال االستبداد، والعوامل واألفراد 
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ّكما بني تأثري . ّوالشعوب الذين طبقوه على األفراد أو الشعوب املستضعفة
ت ورجال الدين واحلكام يف فرض االستبداد، أو رفعه عن الشعوب واألفراد الديانا

   .خالل العصور الغابرة والوقت احلاضر
فقد ورد يف القرآن الكرمي آيات كثرية متنع االستبداد بالرأي منها قوله تعاىل 

وشاورهم يف األمر  وكذلك قوله يف وصف املؤمننيوأمرهم شورى بينهم .  
كيب إن املدقق يف تاريخ اإلسالم جيد املستبدين والعلماء املنافقني ويقول الكوا

الذين أرادوا أن يطفئوا نور اهللا، ولكن أىب اهللا إال أن يتم نوره وحيفظ للمسلمني 
كتابه الكرمي ، الذي هو مشس العلوم وكنز احلكم، من أن متسه يد التحريف، 

ّإنا حنن نزلنا الذكر وإن : فقال عز وجل ّْ ِّ   .ا له حلافظونَّ
مع أنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق، ((: ويضيف الكواكيب إىل ذلك قوله

وحرية الرأي والتأليف، كما أطلق ألهل العلم والتأويل، لرأوا يف ألوف من آيات 
إن السماوات : ّمنها قوله عز وجل... القرآن الكرمي األلوف من آيات اإلعجاز 

 وكشفوا أن الكائنات يف حركة دائمة اعتمادا على  اًواألرض كانتا رتقا ففتقنامه
ٌوكل يف :  إىل أن يقول ...وآية هلم األرض امليتة أحييناهاماجاء يف القرآن 
إىل غري ذلك من اآليات الكثرية، واليت حتقق مكتشفات يف .  فلك يسبحون

ف من العلوم ًوميكن القول إمجاال إن املستبد الخيا. علم اهليئة ونواميس الطبيعة
ولذلك ال حيب املستبد . كلها بل من تلك اليت تنري العقول وتوسع أفق التفكري

ًوجه عامل ذكي، إال إذا كان متصاغرا متملقا ً.  
ا على عراقتها يف االستبداد واحلرية،  َإن لغة األقوام ميكن أن يستدل 

 عبارات ويتحقق ذلك بفحص لغتها، فإذا كانت كثرية ألفاظ التعظيم، غنية يف
اخلضوع كالفارسية فهي أمة عانت االضطهاد واالستبداد، أما إذا كانت فقرية يف 

  .هذا الباب فذلك يدل على متتعها باحلرية كاألمة العربية
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واخلالصة إن االستبداد والعلم ضدان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها يف 
جند أن رجال االستبداد ًوغالبا ما. إطفاء نور العلم، وحصر الرعية يف حالك اجلهل

م فاألنبياء العظام وكثري من العلماء، واألدباء . يطاردون رجال العلم وينكلون 
  .النبالء تشتتوا يف البالد وماتوا غرباء

إن احلاكم املستبد احلريص على ظلم الناس حيتاج إىل عصابة من األزالم 
ًأصبحوا أعداء لظلمه، ًوهو ال جيهل أن كثريا من الناس . تعينه وحتميه يف عمله

ولكن هؤالء . ًلذلك يتخذ أعوانا لـه من حثالة البشر لريدوا عنه كيد أعدائه
فامللك املستبد يتخذ . ًاألعوان كثريا ماينقلبوا عليه لينتزعوا منه السلطة ويقضوا عليه

ْويذكر التاريخ . من بعض رعاياه املتملقني وزراء ليساعدوه يف السيطرة على شعبه
مان أوجد بعض الرؤساء والوزراء واحلكام الذين ندموا على ما ارتكبوا من أن الز

ًآثام، فتابوا وسعوا للتعويض على من آذوهم، أفرادا كانوا أو مجاعات عن طريق 
  .الوساطة أو اجلاه أو املال

ّالقوة مال، والعقل مال، واالقتصاد مال، : ّويصح يف وصف املال أن يقال
ل، واجلمال مال، والثبات مال، احلاصل كل ما ينتفع والدين مال، واجلاه ما

ا قادرة على إفساد اإلنسان  اإلنسان بثمرته فهو مال، وكل هذه األسباب ومثرا
  .وجالبة إليه الوبال

فنصيب النساء . لقد اقتسم النساء والرجال أعمال احلياة على وجه األرض
صفتني، حممودتني يف ّهني األشغال بدعوى الضعف، واعتربت الشجاعة والكرم 

لقد تقاسم الرجال مشاق احلياة بنسب متفاوتة، فرجال السياسة واألديان . الرجال
يتمتعون بالرفه واإلسراف، وال يفكرون يف ماليني الفقراء، أما أهل الصنائع 
النفيسةوالكمالية والتجار الشرهون واحملتكرون فيعيش أحدهم مبثل مايعيش به 

األلوف من الصناع والزراع، وهذه القسمة املتفاوتة بني آدم العشرات أو املئات أو 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٧٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا االستبداد السياسي َوحواء، وأيضا النسبة املتباعدة بني أصحاب احلرف جاء 
ِ ً.  

ا بعض احليوانات الضعيفة  ّيعترب التمول، أي ادخار املال، طبيعة تتصف 
ّكما أن اإلنسان تطبع  على التمول لدواعي . كالنمل والنحل احلاجة احملققة أو ّ

وهنالك .. ّاملتومهة، خاصة عند سكان األراضي املعرضة للقحط يف بعض السنني
ّشرط ثالث إلحراز التمول هو أال يتجاوز املال قدر احلاجة، للتساوي والتقارب 

  .بني الناس من الناحية املالية
 ًإن االستبداد جيعل املال املوجود يف أيدي الناس عرضة للسلب غصبا أو

لذلك يضطر . حبجة باطلة، كما جيعله عرضة للسلب من قبل اللصوص واحملتالني
  ..الناس زمن االستبداد إىل إخفاء نعمة اهللا والتظاهر بالفقر والفاقة

ًإن امتالك املال الكثري حيدث مها وبالء  على قلب صاحبه، لذلك جند أهل  ً
 يف بالء، أي إنه بالء من الفضيلة ينظرون إىل املال الزائد عن احلاجة كأنه بالء

  .حيث التعب يف حتصيله، وبالء من حيث القلق على حفظه
. ويؤثر االستبداد يف امليول الطبيعية واألخالق احلسنة فيضعفها أو يفسدها

ًوجيعل اإلنسان حاقدا على قومه، فاقدا حلب وطنه االستبداد يسلب اإلنسان . ً
  .راحة الفكر فتمرض العقول وخيتل الشعور

  :ثير االستبداد في فساد األخالقتأ
لقد اتفق احلكماء الذين أكرمهم اهللا أن إصالح األخالق من أصعب 
َْاألمور وأحوجها إىل احلكمة البالغة والعزم القوي؛ وأن فساد األخالق يـفشو من 

ومن هؤالء يدخل . املستبد وأعوانه من الوزراء إىل الفراشني، ومن القواد إىل األنفار
ق بالعدوى إىل كافة البيوت، السيما بيوت الطبقات العليا، اليت فساد األخال

ا الطبقات السفلى   .تتمثل 
لقد سلك األنبياء عليهم السالم يف إنقاذ األمم من شقائها مسلك االبتداء 
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ِّأوال حبض العقول على عدم تعظيم غري اهللا واإلذعان لسواه َ ِ مث هدوا يف تعريف . ً
ُّفـهدوا بذلك .  أي حريته يف أفكاره واختياره يف أعمالهاإلنسان كيف ميلك إرادته َ َ

  .حصون االستبداد ، وسدوا منبع الفساد
ّلقد اتبع احلكماء السياسيون األقدمون األنبياء عليهم السالم يف سلوك هذا 
الطريق باالبتداء من املنطلق الديين، مث باتباع طريق الرتبية والتهذيب بدون فتور وال 

  .انقطاع
ًالعلم عند قدماء املصريني واآلشوريني منحصرا يف خدمة الدين، وكان كان 

ًحمتكرا يف أبناء األشراف عند الغرناطيني والرومان، وخمصصا يف إعداد الشبان  ً
  .املنتخبني عند اهلنود واليونان

لقد أطلق العرب بعد اإلسالم حرية العلم لكل راغب، وهذا ما ساعد على 
األمم اليت اعتنقت اإلسالم، مث انتشر بعد ذلك يف أوربا انتشاره يف مجيع طبقات 

  .عن طريق ترمجة املؤلفات العربية
الرتبية علم وعمل، وهذا يعين ضرورة وجود طبقة من : االستبداد والتربية

. ُاملتعلمني يلقى على عاتقها تعليم خمتلف طبقات الشعب العلم واألخالق احلسنة
يف علم األخالق، سهلة الفهم واحلفظ مث إنه من الضروري وجود مؤلفات 

  .ليستفيد منها اجلميع
إن حب الوطن وحب أفراد العائلة بعضهم لبعض، وإغاثة األسري والفقري 
واملظلوم، هي من الواجبات االجتماعية، كما أن كره اخلداع والنفاق والتذلل هي 

  .من أسس الرتبية احلسنة
 ويقابله اهلبوط وهو حركة الرتقي هو حركة احلياة: االستبداد والترقي

فإذا رأينا يف أمة آثار حركة الرتقي هي الغالبة على األفراد . االحنالل واملوت
  .حكمنا هلا باحلياة، ومىت رأينا عكس ذلك قضينا عليها باملوت
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ًإن الرتقي احليوي الذي جيب أن يسعى وراءه اإلنسان هو أوال الرتقي يف 
ًاجلسم صحة وقوة، مث الرتقي يف  الرتكيب بالعائلة والعشرية، مث الرتقي بالعلم واملال، ً

  .مث الرتقي بامللكات واخلصال
كان العامل واملفكر الوطين عبد الرمحن الكواكيب شديد التأمل بسبب ما القاه 
الشعب العريب من خضوع واستسالم يف ظل احلكم العثماين واالستعمار األجنيب 

  :لذلك يلوم قومه، وكان مما قال
ّ أحييه ٍّ حيٍ موقفي هذا يف مجعهل ، باألملر قوم نازعين واهللا الشعويا((

  .)) أهل القبور فأحييهم بالرمحةب، أم أنا أخاطمالسالب
يا قوم لستم بأحياء عاملني وال أموات مسرتحيني، بل أنتم بني بني يف برزخ ((

  .))يصح تشبيهه بالنوم
  .))س يف نعيم مقيم أفال تنظرون الشقاء املديد والناايا قوم هداكم اهللا ماهذ((
ياقوم وقاكم اهللا من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر اإلبداع، مبتلون بداء ((

فلماذا تقلدون .. التقليد يف كل فكر وعمل، وبداء احلرص على كل عتيق
م يف حمامدهم يا قوم تشكون من اجلهل وال .. أجدادكم يف اخلرافات وال تقلدو

صف ماتصرفون على التدخني، وتشكون من احلكام وهم تنفقون على التعليم ن
ًياقوم كان أجدادكم ال ينحنون إال ركوعا . اليوم منكم وال تسعون يف إصالحهم

  .))ٍهللا، وأنتم تنحنون لتقبيل يد رجل من املنعمني
  :َّقد أمت الكواكيب مقالته يف هذا الباب فقال: االستبداد والتخلص منه

ًعاش اإلنسان دهرا طويال ً يف حالة طبيعية بطونا وقبائل متنقلة يسوسها ً
الشيوخ األكثر خربة ويقودها الشباب األقوى بنية، حتت رئاسة أمري ينفذ 

ًوكانوا يتبعون نظاما إداريا بسيطا وقواعد قضائية قليلة رائدها العدالة . مايقررون ً ً
  .الوجدانية
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 يف أكواخ مل وهنالك قسم من البشر أرادوا بسبب ظروف قاهرة أن يقطنوا
  .تلبث أن حتولت إىل قرى مث إىل مدن متفاوتة باملساحة وبعدد السكان

لقد تنوعت أشكال احلكومات يف تلك البالد بسبب تغلب أحزاب 
االجتهاد أو أحزاب االستبداد، كما أن تقرير شكل احلكومة يعترب أعظم وأقدم 

  .مشكلة يف تاريخ األمم
االستبداد هو احلكومة اليت : ما سبق فقالَّلقد عرف الكواكيب االستبداد في

ال يوجد بينها وبني األمة رابطة معينة معلومة ومصونة بقانون نافذ احلكم وال عربة 
ًبيمني من يتوىل السلطة أيا كان، وال بعهده على مراعاة الدين والتقوى واحلق  َ

رم .. والشرف والعدالة ال ) ستبدامل(وما هي يف احلقيقة إال كالم فارغ، ألن ا
  .ًيعدم تأويال، وألن من طبيعة القوة االعتساف والظلم
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  صالح الدين الكواكبيمحمد حياة ترجمة
 عضو. ي ابن مسعود أبو السعود الكواكب( صالح الدين الكواكيب حممد

مع العلمي العريب بدمشق ُّعني (ز،  ، وعضو حمكمة التميي١٩٥٣انتخب سنة . ا
  .م١٩٠١ي املولد سنة  ، حلب( ه١٣٤٧ لغاية  ه١٣٤١سنة 

ا اآلستانة، العلوم االبتدائية يف مدرسة تركية ابتدائية يف درس  ونال شهاد
 املدرسة الرشدية الرمسية يف يفبدرجة ممتازة، والعلوم الرشدية يف بشكطاش 

 لتحول وظيفة والده إىل حبلبركية  ومنها انتقل إىل الرشدية امللكية الت. اآلستانة
ا بدرجة ممتازةحلب ونال ش  املكتب السلطاين يفدرس العلوم السلطانية . هاد

 انتهاء بعدًركي حبلب أيضا حىت الصف احلادي عشر، وملا حدث االحتالل  الت
 العربية) ز مدرسة التجهي(احلرب العاملية األوىل حتولت املدرسة السلطانية إىل 

ا بدرجة ممتازة يف  م، مث ١٩٢٠وز سنة  مت١٥فأكمل حتصيله فيها ونال شهاد
 ودرس فيه ثالث سنوات العلوم ١٩٢١ي العريب بدمشق عام   املعهد الطبدخل
َّ والصيدالنية اليت تدرس يف فرع الصيدلة، وحاز لقب صيديل والكيماويةزيائية  الفي
ّ، وأدى الفحص ١٩٢٤ تشرين األول ١ رمسية مؤرخة يف بشهادة) صف أول(
ً أمام اللجنة الفرنسية املرسلة رمسيا من قبل املفتش باهرمجايل يف الصيدلة بنجاح اإل

ا الرمسية يف املدرسةالعام للصحة واإلسعاف يف   تشرين الثاين ٧ العليا، ونال إجاز
 ١٩٢٤ تشرين األول سنة ٤ي مؤرخة يف   الطباملعهدوحيمل مصدقة من . ١٩٢٤

ذكور، وقيامه جبميع  الكيمياء يف املعهد املر خمبن يف  تيين مدرس تشعر بدوامه سنتي
 للقيام بالتحليالت احليوية وبأهليتهر،  التحليالت واألعمال الواردة للمخب

  .والكيماوية والصيدالنية
 تقدميه بعد إلكمال حتصيله العايل إىل باريس، وسجل يف الصوربون ذهب

ًطلبا رمسيا لوزارة املعارف الفرنسية واستحصاله منها معادل البكالورية  لس  جمبقرارً



  
٦٨٣  ر البابا زهي.  د–ي وأشهر علمائها  أسرة الكواكب

 يفوحضر الدروس النظرية . ١٩٢٥ تشرين الثاين ١٨الوزارة املذكورة املؤرخ يف 
ن  زياء والكيمياء وقام بالتطبيقات العملية املطلوبة يف خمابرها مدة سنتي الفي

وأثناء ذلك سجل يف معهد الصيدلة بباريس . ن بذلك  على مصدقتيوحصل
قام بأعمال وحتليالت شىت  يف مؤسسة الطب الشرعي والعمومر  وداوم يف خمب

 وإشرافه، وطبع نتيجة أعماله يف اخلتام، آبريستر كوهن  بطلب من مدير املخب
حتري اآلزوتات يف الكيمياء احليوية  (بعنوانوقدمها أطروحة باللغة الفرنسية 

ًرئيسا، ) كربة( مؤلفة من األستاذ املذكورإىل جلنة فاحصة يف املعهد ) والسمية
 اجتياز املرافعة بنجاح منحته وبعد. ًعضوا) بوغو وداميمن(ن وكل من األستاذي

 ممتازة، بشهادة بدرجةمن جامعة باريس ) دكتور يف الصيدلة: (اللجنة لقب
 األستاذويف أيلول من السنة نفسها قدم . ١٩٢٦ حزيران ٦رمسية مؤرخة يف 

 وضعها  العلمي الفرنسي خالصة عمله هذا والطريقة اليتلإىل احملف) ُدارسنفال(
مع األستاذ كوهن آبريست لتحري اآلزوتات يف الكيمياء احليوية فحازت 

 يف ١٩٢٦ أيلول ٢٠ ونشرت يف جملتها بعد جلستها املنعقدة يف االستحسان،
 ذكرت الطريقة نفسها يف كتاب األستاذ كوهن آبريست مث، ٥٢٢الصفحة 

ريس مث يف  يف با١٩٣٤ املطبوع عام الشرعيَّالذي يدون يف مؤسسة الطب 
وكان الكتشافه . بلطزار كما ذكرت يف كتاب الطب الشرعي لألستاذ ١٩٤٨

هول) ن البقرة ن املرأة، لب لب(ن  وجود اآلزوتات يف اللب  إىل ذلك العهد صدى ا
 القرى إىل باريس منن الوارد  لدى بلدية باريس اليت كانت تتحرى الغش يف اللب

 الذي ال خيلو النهرن مباء  القروي ميذق اللبًبكشف اآلزوتات فيه زعما منها أن 
ر مما   أكبطبيعين باحلالة الطبيعية حيتوي على مقدار  مع أن اللب. من اآلزوتات

  .ن بقصد املذق قد يوجد منه يف املاء املضاف إىل اللب
 من معهد الصيدلة بباريس احليوية شهادة اختصاص يف الكيمياء وبيده



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

أستاذ ) ر غرميبي (األحيائيوقعة من األستاذ  م١٩٢٧ حزيران ٢٤مؤرخة يف 
وهو اآلن أستاذ ) يفلور(الكيمياء احليوية يف معهد الصيدلة بباريس، ومعاونه 

  .شرف للكيمياء احليوية بعد بلوغه سن التقاعد
 املعهد  يفة شهور مضت على عودته من باريس دخل املسابقة املعلنبعد

 وجنح املؤهلة الكيمياء بعد أن تقدم بأوراقه ر  خمبا يفًي العريب بدمشق مساعد الطب
 نيسان ١١يف املسابقة بدرجة ممتازة، وباشر العمل صبيحة تبليغه جناحه يف 

 طوال يف دار اجلراثيم يعاون األستاذ اجلراثيمي األستاذ أمحد محدي اخلياط ١٩٢٨
، وقام خالهلا جبميع األعمال ١٩٣٦مثاين سنوات ونصف السنة حىت عام 

 بالتدريس وبالفحوص الواردة من املستشفى العام التابع للمعهد اخلاصةرية  املخب
 تشرين ٢٤تشعر بذلك مؤرخة يف من رئاسة املعهد الطيب  مصدقةي، وبيده  الطب

   .١٩٣٦األول 
 العامة بدمشق وقتئذ، لصنع واإلسعاف إجازة من مديرية الصحة وحيمل

ي  ن الكواكب مهوجي (الدوائيةات مستحضر صيدالين وبيعه وتصديره من نوع احلباب
  .١٩٣٠مؤرخة يف )  إخل- ي   بوملوكرين الكواكب- 

 ال جمال ولظروف. ي ّ رقي لدرجة رئيس خمرب يف املعهد الطب١٩٣٧ عام ويف
 بناء على العراقيةّلذكرها مل ينفذ املرسوم اجلمهوري وإذ ذاك استدعته احلكومة 

ً أستاذا لتدريس العراقية،اخلية يف احلكومة راح مديرية الصحة التابعة لوزارة الد اقت
ا خيالعراقيةالكيمياء احليوية والتحليلية يف كلية الصيدلة امللكية  ر   ببغداد، فقام 

وقد .  منها يف وكالة عمادة الكليةأشهرثالثة ) م١٩٤٠ - ١٩٣٧ (يف املدةقيام 
ًلثاين بدال  لطالب الصف ااحليويةكلفته كلية الطب يف بغداد تدريس الكيمياء 

وقد . ً مبا عهد إليه أيضاالقيامزي الذي انتهى عقده فأحسن  من األستاذ اإلنكلي
 رمسي ملا وجدته فيه من وتقديروجهت وزارة الداخلية العراقية إليه رسالة شكر 



  
٦٨٥  ر البابا زهي.  د–ي وأشهر علمائها  أسرة الكواكب

ا املؤرخ يف اإل رقم  (١٩٣٧/ ٧/ ١٩خالص يف العمل والتضحية، بكتا
ا ًمشفوعا بشكر وتقدير مديرية ) ١٥٩٣٦  يف املؤرخالصحة العامة ببغداد بكتا

  ).١٦١٠٢رقم  (١٩٣٧/ ٧/ ٣١
 سورية ليؤدي إىل انتهاء عقده الرمسي مع احلكومة العراقية آثر العودة بعد

 املعهدُخدمته حنو بالده، ومل يكد يرجع إىل دمشق حىت أعيد إىل وظيفته يف 
مبراتب التدريس ، مث مل يلبث أن تدرج ١٩٤٠ر عام  الطيب وهي رئاسة املخب

ًمعلما مرشحا (فأصبح ، وبلغ املرتبة الثانية عام ١٩٤٣للصيدلة والكيمياء عام ) ً
ً، مث عني أستاذا لكرسي الصيدلة والكيمياء عام ١٩٤٣  من املرتبة األوىل ١٩٤٧ّ
 ١٩٦١ كانون األول ٣١، ولبث فيها حىت ١٩٥٨/ ١٠/ ٢١ املمتازة يف فاملرتبة

  .عد سن التقابلوغهوهو تاريخ 
مع العلمي العريب يف انتخب   .١٩٥٣ كانون األول ٧ لعضوية ا
 الفرنسية، ويلم وحيسنًركية تكلما وكتابة وإنشاء،  ن العربية والت  اللغتيجييد
  .زية باإلنكلي

 نالت شهرة اليت الدوائية احلبيباتره اخلاص املرخص له به   جيهز يف خمبكان
 من والصيادلةن زمالئه األطباء  به من ثقة بيفائقة يف األقطار العربية ملا يتمتع 

 ثغرة سدولقد . ر اجليد النافع من احلبابات حيث إتقانه العمل، وحرصه على حتضي
يوم فقدت من السوق ) ١٩٤٠ - ١٩٣٧(رة أثناء احلرب العاملية الثانية  كبي

ن  توفائين، س ن، كيني أمتي( بدمشق احلبابات الدوائية ألهم املواد الدوائية التجارية
َّإذ جهزها وقدمها ) إخل ّي الذي خترج منه   إىل مستشفى املعهد الطببسعر التكلفةَّ
ً باملرضى، فكان عمله هذا مشكورا لدى رئاسة اجلامعة السورية وعمادة كلية رمحة

وقد عينته رئاسة اجلامعة السورية آنذاك لعضوية جلنة .  املستشفىومديريةالطب 
ُرته، وقدرت جهوده اليت بذهلا  لبالد األجنبية لوافر خب من ااملستوردةاللوازم 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ذا الشأن، ولما كان لصندوق اجلامعة مشاقباإلضافة إىل  ِ وظيفته األصلية 

ا منالسورية من هذه العقود  / ٢٢٠٩رقم  (١٩٤٨/ ٩/ ٢٢ الربح وذلك بكتا
٣٢٠١.(  

لس األعلى للمصاحل املشتبقرار  ١٩٤٤ /١٠/ ١١ يف ١٩٠ركة رقم   من ا
 املكوسرمجة تعريفة   ت-  مع األستاذ توفيق املنجد والسيد جورج عريضة - كلف 

لس )٩٩١(وعدد أوضاعها  ، وبعد عمل متواصل ستة أشهر قدمت إىل رئاسة ا
ا يف مصلحة املكوس   نسخة خبطه طبعت يف بياملذكور روت، وال يزال يعمل 

  ).اجلمارك(
ويدل ) مصطلحات علمية(يها أحد كتابه ي مل يسبقه إل  أعماله الفذة التمن

ي   واألوزان التوالتعريبي بذهلا يف االشتقاق والنحت  رة الت على مبلغ اجلهود الكبي
 العلمية الكلماتًأدخلها إىل املصطلحات العلمية قياسا ولبضع مئات من 

ر   بدليل أن أصحاب أكث،ر مصطلحاته وأصاب األجنبية، وقد وفق يف أكث
الت  مصطلحاته، وايمياوية والعلمية والكليات يف األقطار العربية استعمل الكا
) َْفنسان مونـتمي(وقد ذكرها املستشرق .  هذا وسيلة لشيوعها يف العامل العريبوكان
 يف ١٩٦٠املطبوع بباريس ) العريب احلديث. دراسات عربية وإسالمية (كتابهيف 
  .)١٤٩( الكتاب وال سيما الصفحة هذار صفحات  أكث

 محدي اخلياط وأمحد نقل إىل العربية مع زميليه األستاذين مرشد خاطر وقد
معجم ) هؤالء الثالثة أعضاء جلنة املصطلحات العلمية يف كلية الطب(

رفيل الفرنسي بطلب من الدكتور  ر اللغات لواضعه كلي  الطبية الكثياملصطلحات
  سنة اجلامعة السوريةُ، وقد طبع يف مطبعة)١٤٥٣٤( وعدد كلماته نفسه،املؤلف 
  ). صفحة٩٦٠عدد صفحاته  (١٩٥٦
  :مؤلفاته



  
٦٨٧  ر البابا زهي.  د–ي وأشهر علمائها  أسرة الكواكب

  ).اًنفدت نسخها مجيع(
 أجزاء خلمسة صفوف ٥( الكيمياوية لتالميذ املدارس الثانوية الدروس - ١
١٩٣٠ - ١٩٢٨.(  
  ).١٩٣٠ -  األستاذ الشامندي معراك  باالشت( يف مبحث السموم موجز  - ٢
  ).١٩٣٢( الدوائية احلبات - ٣
  ).١٩٣٣(ة يف نظرية الشوارد  والقلوياحلموضة - ٤
  ).١٩٣٤( محض الليمون صناعة - ٥
  ).١٩٣٥( احلديثة السيمياء - ٦
  ).١٩٣٧(ن الثقيل   أو اهلدرجيالدوترييوم - ٧
  ).١٩٥١ - ١٩٤٦ - ١٩٣٧( لطب األسنان – يف الكيمياء احليوية موجز - ٨
  ).١٩٣٧( الفيتامينات -  احليوينات - ٩
 وفق برنامج ١٩٣٨ -   أجزاء٧( يف الكيمياء احليوية الطبية العلمية موجز - ١٠

  ). ببغدادالصيدلةكلية 
 الصيدلة كلية برنامجوفق ) ١٩٣٩(التطبيقات العملية للكيمياء احليوية  - ١١
  .ببغداد
  ).١٩٤١( اهلرمونات -  احلاثات - ١٢
  ).١٩٤٧( العضوية الكيمياء - ١٣
  ).١٩٦٠ - ١٩٥٥ - ١٩٤٨( العملية للكيمياء التحليلية التطبيقات - ١٤
  ).١٩٥٩ - ١٩٥٤ - ١٩٤٩(ة  احليويالكيمياء - ١٥
 العملية للكيمياء احليوية، وفق برنامج فرع الصيدلة، كلية الطب، التطبيقات - ١٦
  ).١٩٥٠ (دمشق
  ).١٩٥١( يف الكيمياء احليوية النظائر - ١٧
  ).١٩٥١( يف الكيمياء العضوية، لطب األسنان موجز - ١٨
  ).١٩٥٦ - ١٩٥٣( السموم علم - ١٩



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

اط ـر واخليط مع األستاذين خا- ر اللغات  لكثي املصطلحات الطبية امعجم - ٢٠
)١٩٥٦.(  

  ).١٩٥٩( الطبعة الثامنة – علمية مصطلحات - ٢١
 أحاديث -  صناعة الورق - َّصناعة السكر : العريبي   نشر يف جملة املعهد الطبما

  .اليوم عن عجائب الراديوم
ركية عام  أجزاء ترمجها عن الت) ٤(وشرلوك هوملز  احلميدرواية عبد  : مالحظة

  . وما بعد١٩١٩عام  حبلب وطبعت مبطبعة النهضة ١٩١٨



٦٨٩  

  )آراء وأنباء ( 

  فقيد المجمع

  األستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان

  •رحمه اهللا

)٢٠٠٦ – ١٩١٤(  

  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام
  رئيس مجمع اللغة العربية

ُوافت املنية ) م٢٤/٤/٢٠٠٦ -  ه٢٧/٣/١٤٢٧(يف صباح يوم االثنني 

                                                            
 اختار اهللا تعاىل فقيدنا األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان إىل جواره يف صباح يوم  •

  .بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء ,  م٢٤/٤/٢٠٠٦ -  هـ ٢٧/٣/١٤٢٧االثنني 
 له مساء الثالثاء وقد أقامت اهليئات واملؤسسات العلمية اليت عمل فيها حفل تأبني

  .ً على مدرج جامعة دمشق ، مبناسبة مرور أربعني يوما على وفاته١٣/٦/٢٠٠٦
ّوضم حفل التأبني خنبة من العلماء واملفكرين واألدباء وشخصيات الدولة وأهل الفقيد 

  .وطالبه
وننشر هنا كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام ، رئيس جممع اللغة العربية بدمشق، اليت 

وستنشر جامعة دمشق مجيع الكلمات اليت ألقيت يف احلفل يف . ُألقيت يف حفل التأبني
ًكتيب خاص، ختليدا لذكرى الفقيد ّ.  

رحم اهللا فقيدنا الرمحة الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه مع الذين أنعم اهللا عليهم من 
ّالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني ، وحسن أولئك رفيقا ّ ّ.  
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األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان، ففقدنا بوفاته عامل
ً

ًا جليال، وأستاذا قديرا ً ً .
رمحه اهللا الرمحة . ُوكانت الفجيعة بفقده بالغة، ومأل احلزن عليه النفوس

الواسعة، وأنزله منازل األبرار مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني 
  .والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا

ُتقلب األستاذ سويدان يف حياته العلمية يف أع مال عدة، كان آخرها ّ
  .انضمامه إىل جممع اللغة العربية

مع يف جلسته اليت عقدت يف   -  ه١/٤/١٤٠٣(ُوقد انتخب جملس ا
مع، ) م١٦/١/١٩٨٣ ًاألستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان عضوا يف ا

وصدر بتعيينه . للكرسي الذي شغر بوفاة األستاذ الدكتور حكمة هاشم
  ).م١٣/١٠/١٩٨٣ -  ه٧/١/١٤٠٤ (٨٩٩لرقم املرسوم اجلمهوري ذو ا

مع الدكتور عبد احلليم يف جلسة علنية عقدها يف قاعة األستاذ  ُواستقبل ا
الرئيس حممد كرد علي ببناء املدرسة العادلية مساء يوم اخلميس 

ٌحضرها خنبة طيبة من رجال الفكر ) م١٠/٥/١٩٨٤ -  ه١٠/٨/١٤٠٤(
معيني الذين رحبوا به أمجل ترحيب، والعلم والثقافة، فانضم إىل زمال ّئه ا

م اليت وقفوا نفوسهم على  ّعاقدا العزم أن يشاركهم املشاركة اجلادة يف مسري ً
ُحتقيقها، أال وهي خدمة اللغة العربية املبينة، والذود عن حياضها، والسعي  ُ
ُاحلثيث لتلبية مطالبها، وما تتطلع إليه من مصطلحات وألفاظ جديدة تغين 

ًغتنا العربية لتكون مواكبة دائما وأبدا ملا تقدمه احلضارة العاملية من معارف ل ً
ا احلافلة بالكشوف العلمية، وما يستتبعها من مصطلحات  جديدة يف مسري

  .جديدة
ذه املهمة  يأ أحسن التهيؤ للنهوض  وكان األستاذ الدكتور عبد احلليم قد 
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َّلتفوق يف دراسته، مما أهله ليوفد إىل ُعلى خري وجه، فقد عرف، منذ نشأته، با
يئه للنهوض  ّفرنسا كي يعزز معارفه، ويوسع مداركه، وحيصل على الشهادة اليت  ّ

لقد تقدم إىل املسابقة اليت أعلنت عنها . مبهماته العلمية، وما تتطلبه من كفايات
رنسا، قرب بف) َألغور(وزارة الزراعة، فكان األول بني املتسابقني، والتحق مبدرسة 

وتابع . لدراسة الطب البيطري) م١٩٣٧ - ١٩٣٦(باريس، يف العام الدراسي 
دكتور يف الطب ((م على درجة ١٩٤٢ّالعمل جبد ونشاط حىت حصل عام 

َّ، وكانت متنحها آنذاك وزارة املعارف الفرنسية وأكادميية باريس، وقد أعد ))البيطري
لطفيليات العائد لكلية الطب البشري أطروحته هلذه الدرجة العلمية يف خمرب علم ا

داء الشريطية، املكورة الشوكية عامة، ((: وكان موضوع األطروحة. يف جامعة باريس
  .))ويف سورية خاصة

حصل من جهة أخرى على ) ١٩٤٢ -١٩٤١(ويف العام الدراسي 
  . ))شهادة معهد الطب البيطري األجنيب((

كلية العلوم جبامعة باريس، مث اندفع يف الدراسة دون توقف بعد ذلك يف 
ألن فرنسا أوقفت الطالب السوريني وأمثاهلم عن الرجوع إىل بالدهم بسبب 
ٍاحلرب العاملية الثانية، وحصل من الكلية على مخس من شهادات الدراسات 
العالية هي شهادات الدراسة العالية يف علم احليوان، ويف علم النبات، ويف 

البيولوجية (زيولوجية العامة، ويف علم احلياة العام الكيمياء احليوية، ويف الفي
ًومشى يف طريق العلم خطا مشجعة، على رغم ). م١٩٤٥ -١٩٤١) (العامة ُ

ماكان يعانيه من شظف العيش ومصاعب احلياة يف أيام احلرب القاسية، وتابع 
  .ّمسرية اجلد والتحصيل

ني يف مدينة ُ، وع١٩٤٥وعاد األستاذ عبد احلليم إىل الوطن يف شهر آب 
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دمشق يف نطاق مديرية الصحة احليوانية بوزارة الزراعة، مث نقل إىل مدينة محاة 
ُوبقي فيها مدة، أعيد بعدها إىل دمشق، واستقال من وظيفته يف وزارة الزراعة يف 

  .ً متهيدا لتعيينه بكلية العلوم يف اجلامعة السورية١٩٤٩شهر آذار سنة 
ًذا مساعدا يف كلية العلومُ عني أستا١٩٤٩ويف شهر متوز  ويف أول عام . ً

ً أصبح عميدا لكلية ١٩٥٨ويف أواخر عام . ً أصبح أستاذا ذا كرسي١٩٥٦
، ويف شهر ١٩٦٠ًالعلوم، مث عني وكيال جلامعة دمشق يف شهر تشرين األول 

ًم عاد إىل وظيفته أستاذا يف قسم علم احليوان بكلية ١٩٦٢كانون الثاين 
  .العلوم

ًالثامن من آذار مسي وزيرا للزراعة ويف وزارة    ).م١١/٥/١٩٦٣- ٩/٣(ُّ
ً ليصبح خبريا ٣٠/٩/١٩٦٩مث استقال من وظيفته يف كلية العلوم بتاريخ 

، ويف العام   ))املدرسة العليا لألساتذة((ًلليونسكو يف مدينة الرباط، أستاذا يف 
ّاملعربة من ًتعاقد مع جامعة اجلزائر، وكان أستاذا يف الشعبة ) ١٩٧٤-١٩٧٣(

 ١٩٧٤ويف مطلع شهر آب . قسم العلوم احليوية يف كلية العلوم جبامعة اجلزائر
ًأصبح خبريا لليونسكو يف زائري، فكان مستشارا فنيا يف املعهد العايل  ً ً

  .وعاد بعد ذلك إىل دمشق. للدراسات الزراعية، وهو معهد من جامعة زائري
ابقة يف كلية العلوم جبامعة ُ أعيد إىل وظيفته الس١٩٧٨ويف شهر أيار 

ًدمشق أستاذا يف قسم علم احليوان، مث أحيل على التقاعد يف 
ّ لبلوغه اخلامسة والستني، ومدد تعيينه سنة فسنة حىت أكمل ٣١/١٢/١٩٧٨ ُ

  .٣١/١٢/١٩٨٣السبعني يف 
ا الدكتور  ولألستاذ الفاضل الدكتور عبد الكرمي اليايف كلمة رائعة استقبل 

مع العلنية يف العاشر من شهر أيار عبد احلليم  جملة  (١٩٨٤يف جلسة ا
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مع، مج   ).٦٣٣-٦٢١، ص٣، ج٥٩ا
ُولئن عرف الدكتور سويدان بنشاطه العلمي يف دراساته العليا، إىل جانب 
َّماحتلى به من خلق طيب، ولطف، ودماثة حببته إىل أصدقائه وعارفيه، إن يف هذا  ٍ ّ

ض بأعبائه يف هذه املدة اليت قضاها املعرتك العلمي الواسع الذي ع اناه وخربه و
ًمع طالبه حينا، ومع املؤسسات العلمية املختلفة اليت عمل فيها، واليت بلغت حنو 

مازاد من معارفه، وثقته بنفسه كي ) م١٩٨٣ - ١٩٤٥(ًمثانية وثالثني عاما 
مع، مستعدا له، ومستبشرا به ًيستقبل عمله يف ا ً.  

سوقه هنا هو خطاب األستاذ عبد احلليم سويدان يف حفل َّوإن خري شاهد أ
مع يف  استقباله، فقد ألقى كلمة افتتحها برغبته يف التعاون مع إخوانه أعضاء ا
مع، وحتقيق أغراضه وأهدافه، وأنه سيبذل كل طاقته يف جمال  سبيل خدمة ا

ا قادرة املصطلحات العلمية عامة، ومصطلحات علوم احلياة خاصة، لتبقى لغتن
  .على التعبري بكل دقة وأمانة عن كل ماينتجه الفكر العلمي ويصوغه

ويذكر األستاذ الفاضل الدكتور عبد الكرمي اليايف أن األستاذ سويدان 
م ١٩٤٩عندما بدأ التدريس يف قسم علم احليوان يف كلية العلوم بدمشق سنة 
اقات علم ًكان وحده تقريبا يف القسم، ولذلك بقي مدة يدرس معظم نط

ًاحليوان وعلم احلياة احليوانية، وأعد كثريا من األمايل اليت اشتملت على عدد  َّ
ولكنه مل يستطع إخراج هذه . كبري من املصطلحات العلمية اليت وضعها

األمايل يف كتب، ألن قلة عدد الطالب آنذاك يف كلية العلوم مل تكن لتساعد 
ُوعندما أقرت اجلامعة . كاليفعلى تأليف كتب كثرية األشكال، كبرية الت

ا التشجيع على التأليف كان األستاذ سويدان خارج  قواعد كان من شأ
ًالوطن، وملا عاد إىل وظيفته يف سورية يف كلية العلوم يف جامعة دمشق أستاذا 
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ّ وضع كتابني ملادتني كلف تدريسهما ومها١٩٧٨يف قسم علم احليوان سنة  ُ:  
) وهو يشتمل على علم اجلنني وعلم الوراثة ())علم احلياة احليوانية(( -

 صفحة ٢٦٧لطالب السنة األوىل يف كلية الصيدلة جبامعة دمشق، صفحاته 
  ).م١٩٨٢ – ١٩٨١دمشق . ط(

 فرع العلوم – لطالب السنة الرابعة ))ّتطور املتعضيات احليوانية(( و -
مشق د. ط( صفحة ٢٤٤الطبيعية يف كلية العلوم جبامعة دمشق، صفحاته 

  ).م١٩٨٤ -١٩٨٣
ُواالطالع على الكتابني يبني أن األستاذ الدكتور سويدان قد آثر األسلوب  ّ
العريب السهل، البعيد عن التكلف، وأنه ختم كل كتاب منهما جبدول 

ٍعلى وجه مرض، مث يذكر مراجع الكتاب، ) بالعربية والفرنسية(املصطلحات  ُْ
  .وفهرسه

مع، حنوا من ثالث وعشرين وأمضى األستاذ سويدان سنوات عمل ًه يف ا
يف عمل دائب منظم، فشارك يف اجتماعات ) م٢٠٠٦ -١٩٨٣(سنة 

مع، ويف اجتماعات جلانه اليت كان عضوا فيها، ويف الندوات واملناشط اليت  ًا
مع   .يعقدها ا

مع اليت عمل فيها مثل جلنة مصطلحات  ًوقد بذل جهودا طيبة يف جلان ا
ا، وجلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها وألفاظ احلضارة، العلوم الطبيع ية وتقانا

وجلنة املعجمات اللغوية، وجلنة النشاط الثقايف، وجلنة مصطلحات العلوم 
لة واملطبوعات   .الطبيعية والزراعية، وجلنة ا

ّوكان أسلوب الدكتور عبد احلليم سويدان يف كتابته سلسا مجيال، يتبدى  ً ً
  :اليت ألقاها يف عدة مناسباتذلك يف الكلمات 



  
٦٩٥  عبد احلليم سويدان. ن د يف حفل تأبيشاكر الفحام . كلمة د

مع، وحتدث فيها عن سلفه األستاذ  مثل كلمته اليت ألقاها يوم استقباله يف ا
َّم، فقد قص بأسلوبه السلس، وعبارته ١٠/٥/١٩٨٤الدكتور حكمة هاشم يف 

السهلة املستساغة سرية سلفه الدكتور حكمة أيام دراسته يف دمشق، ليذكر بعد 
، وحصوله على درجة اإلجازة ١٩٣٧ اآلداب جبامعة باريس ذلك إيفاده إىل كلية

، ولكن نشوب احلرب العاملية الثانية قد حال ١٩٤٠يف اآلداب يف دورة حزيران 
َّدون عودة الطالب إىل بالدهم، فاستمر األستاذ حكمة يف احلصول على 
شهادات أخرى ذكرها األستاذ سويدان الذي مضى يتابع حياة سلفه إىل أن عاد 

َّه إىل جامعة دمشق، وعدد أعماله ومناصبه بدقة يف دمشق حىت انتهى عمله ب
  .١٦/١/١٩٦٢اجلامعي يف 

لقد كان يف كلية الرتبية ((: ومل ينس أن يتحدث عن صفاته العلمية مثل قوله
ًأستاذا قديرا مرموقا متميزا ً ً ّلقد أدى الدكتور حكمة هاشم مهمته يف ((، وقوله ))ً
ًكفاية وأمانة وإخالص وحزم، وبذل جهودا جبارة يف إدارة جامعة دمشق ب

، ))سبيل إعالء شأن اجلامعة، ووضع خطة لتوسيعها، وإنشاء مدينتها اجلامعية
  .وأمثال ذلك

كان األستاذ سويدان يتحدث حديث مشاهد عن قرب، يروي احلقائق 
ًكما تبدت له، فهو يقول مثال معة ًمديرا جلا] الدكتور حكمة[ُّوعندما عني ((: ّ

ً، عينت أنا نفسي عميدا ١٩٥٨ تشرين الثاين ١دمشق، وباشر عمله يف  ُ ُّ
ً، مث عينت وكيال جلامعة دمشق يف تشرين ١٩٥٨لكلية العلوم يف تشرين الثاين  ُ

  .))١٩٦٠األول 
مع  وكانت كلمته الثانية يف حفل استقبال األستاذ الدكتور زهري البابا يف ا

ّانت كلمة مجيلة رشيقة، عرب فيها عن ، وك٢٧/٥/١٩٨٩مساء يوم السبت 
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مسرية احلياة العلمية للدكتور البابا يف سورية حىت نال اإلجازة يف علوم الصيدلة 
والكيمياء، مث ذكر إيفاده إىل بروكسل يف بلجيكا للحصول على شهادة 

وكان قد نال الدرجة . الدكتوراه يف اختصاص علم العقاقري والنباتات الطبية
  .المتحان الذي قامت به اجلامعة السوريةاألوىل يف ا

، بعد أن جنح يف امتحان ١٩٤٨ًوعاد الدكتور البابا إىل دمشق مظفرا عام 
نئة اللجنة الفاحصة،  ًالدكتوراه يف العلوم الصيدلية بدرجة جيد جدا، مع 

ّ قسم الصيدلة، وكلف تدريس مقرر علم العقاقري، مث –فعني يف كلية الطب  ُ
ًيف اهليئة التدريسية حىت أصبح أستاذا ذا كرسي يف عام تدرج بعد ذلك 

  .م١٩٦٢
ويف ذلك العام انفصل قسم الصيدلة عن كلية الطب، ليصبح كلية 

ًالصيدلة، وعني الدكتور البابا وكيال للكلية ورئيسا لقسم العقاقري فيها ً ّ وتابع . ُ
داين علوم الدكتور سويدان مصاحبة الدكتور البابا يف عمله وما قام به يف مي

الصيدلة واإلدارة، وحتدث عن عناية األستاذ البابا بالبحث عن املصطلحات 
ًالعلمية العربية اليت تقابل املصطلحات األجنبية، مستفيدا يف ذلك من الكتب 
العربية القدمية اليت تبحث يف علم النبات ويف علم األدوية واألقرباذينات، كما 

ن درسوا العقاقري والنباتات املنتشرة يف بالد استفاد من مؤلفات األوربيني الذي
ّالشرق األوسط، ومتكن من إجناز أول كتاب ظهر باللغة العربية يف علم 
هري والكيماوي، ومضى األستاذ البابا على هذا السنن  العقاقري وتشخيصها ا

  .يف التدريس والتأليف وإلقاء البحوث يف أسابيع العلم والندوات واملؤمترات
) ١٩٨١-١٩٨٠( لألستاذ البابا التفرغ للبحث العلمي يف عام وأتيح

فقصد مدينة باريس، واطلع يف مكتبتها الوطنية على مجيع مافيها من 
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ًخمطوطات طبية عربية، وقام بفهرستها وتصنيفها وفقا ألمساء املؤلفني، كما 
 اطلع على فهارس املخطوطات العربية احملفوظة يف أشهر املكتبات العربية من
شرقية وغربية، وأصبح يف مستطاعه أن يعرف أماكن وجود النسخ النادرة من 

  .))ومضى على غلوائه جيري((الرتاث الطيب العريب، 
ُ، أكمل ))أقراباذين القالنسي((وكان أول كتاب أمت دراسته وحتقيقه هو 

  .م١٩٨٣دستور األدوية يف الطب العريب، وقد طبع حبلب عام 
يمة والبحوث األصيلة اليت نشرها األستاذ حممد زهري ًوتقديرا للدراسات الق

البابا حول الصيدلة والكيمياء، ويف الرتاث العريب واإلسالمي، فقد منح جائزة 
  . يف إحياء الرتاث العريب اإلسالمي١٩٨٦الكويت لعام 

ُومثل هاتني الكلمتني للدكتور سويدان كلمته يف استقبال الدكتورة ليلى 
مبادئ يركز ((، وكلمته )٤٠٦ -٣٩٣، ص٢، ج٧٦مع، مججملة ا(الصباغ 

إقرار منهجية (( اليت ألقاها يف ندوة ))عليها عند وضع املصطلح العلمي العريب
مع، مج ())موحدة لوضع املصطلح   ).٥٩٠ - ٥٨٧، ص٣، ج٧٥جملة ا

ا وزارة الزراعة   ١٩٤٨كانون األول ( دائرة اإلرشاد –وله كلمة قدمية نشر
 طبيب بيطري، –بقلم الدكتور عبد احلليم سويدان ) ٣٤قم  النشرة ر–

ا   .ديدان الرئة يف األغنام: عنوا
وآخر ماقام به األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان عمله يف هيئة املوسوعة 

م إىل ٣٠/٥/١٩٨٥من ) رئيس قسم العلوم التطبيقية(العربية بدمشق 
ُؤدي القسم الذي يتواله ّم، وكان يتابع عمله جبد ونشاط لي٣٠/٦/٢٠٠١

وقد كان املوفق يف إدارته . ُمايناط به من أعمال على أحسن الوجوه وأرضاها
  .وتوجيهاته



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٩٨   )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ومن الطريف املمتع أن تطالعنا كلمة لألستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان 
البيونية، أو علم : بعنوان) ٨١٠ -٨٠٦، ص٥مج(ُنشرت يف املوسوعة العربية 

ًجمال علمي تقين حديث نسبيا، يسعى إىل تقليد (ين، وهو األحياء اإللكرتو
 صنعية تربط بني –اآلليات املوجودة يف األحياء، وإجياد آليات عضوية 

  ...).العناصر املصنعة واألجهزة العضوية يف اجلسم احلي لتعويض اخللل فيها
ي به كلميت أن أزينها مبا ختم به أستاذنا الفاضل الدكتور عبد  ّخري ماأ
مع قال  الكرمي اليايف كتاب ترشيح الدكتور عبد احلليم سويدان لعضوية ا

مع، ودعما جممع اللغة العربية وستكون عضويته يف ((: فيها ًرفدا لنشاط ا ً
مع املثمر املفيد أيضا، وتكرميا ملن قضى شطرا كبريا من حياته يف  ًلعطاء ا ً ً ً

ّخدمة تقدم العلم، وحتري املصطلحات السلي مة الصحيحة، وبالغة التدريس ّ
  .))يف اللغة العربية

  



٦٩٩  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٦ عام منالثاين   الربعيف

  العربية الكتب -  أ

   اهللا الشريفخير. أ
ديوان :  بغداد–حميي هالل السرحان . د: السيوطي، حتقيق/ أدب الفتيا −

 ).٧٤راث  سلسلة إحياء الت (- ٢٠٠٤ي،  الوقف السن
جممع :  دمشق–عزة حسن . د: زجاج، حتقيق ال/كتاب األنواء، البقية منه −

 .٢٠٠٦اللغة العربية، 
راشد سعد راشد .  د/ن أوقاف السلطان األشرف شعبان على الحرمي −

 .٢٠٠٥مكتبة امللك فهد الوطنية، :  الرياض–القحطاين 
 – ١ ط–عبد الكرمي رافق .د/ البداية والنمو: تاريخ الجامعة السورية −

 .٢٠٠٤مكتبة نوبل، : دمشق
جممع :  دمشق–سكينة الشهايب :  ابن عساكر، حتقيق/ريخ مدينة دمشقتا −

 .٦٦ مج – ٢٠٠٥اللغة العربية، 
عبد اهللا عبد الرحيم .  د/ن الواقع والنهج األمثل تحقيق المخطوطات بي −

كتاب رقم  (– ١٩٩٤نادي املدينة املنورة األديب، :  املدينة املنورة–عسيالن 
٢٠٥.( 

 – شكري مبخوت /راث النقدي تقبله في التالنص وم: جمالية األلفة −
 ).سلسلة حبوث ودراسات، تراث نقدي (- ١٩٩٣بيت احلكمة، : قرطاج



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٧٠٠ 

:  الرياض– إدارة التكشيف والببليوغرافية .../دراسة لحياته: حمد الجاسر −
 ).٥٦ السلسلة الثالثة – ٢٠٠٥مكتبة امللك فهد الوطنية، 

إبراهيم حيىي الشهايب، . د: ةزيالويب، ترمج جي. د:  حترير/دعونا نتكلم −
 .٢٠٠٢دار الفكر، :  دمشق- ١ ط–رزجني  نعمت حافظ الب. د: مراجعة

 - ٤ ط-  اإلدارة العامة لإليداع والتسجيل/ن دليل الناشرين السعوديي −
 ).٥٨السلسة الثالثة  (- ٢٠٠٥مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض

جملس :  الكويت–لؤي علي خليل .  د.../الدهر في الشعر األندلسي −
سلسلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية،  (- ٢٠٠٥النشر العلمي، 

 ).٢٣٩، الرسالة ٢٦احلولية 
مع :  الهور– ١ ط–ظهور أمحد أظهر . د: حققه/ ديوان الفيض − ا

 .١٩٩٥العلمي الباكستاين، 
 – ششمس اإلسالم أمحد حالو /الرسائل الشعرية في العصر الجاهلي −

 .٢٠٠٥ر ابن عساكر، دا:  دمشق– ١ط
ضرغام حممود . د:  ابن الشريف اجلرجاين، حتقيق/الرشاد في شرح اإلرشاد −

سلسلة  (– ٢٠٠٤ي،  ديوان الوقف السن:  بغداد– ١ ط–عبود الدرة 
 ).٧٣راث  إحياء الت

 عصام الدين ابن عرب شاه، /شرح الرسالة السمرقندية في االستعارات −
 .٢٠٠٦دار التقوى، : عدنان عمر اخلطيب، دمشق: حتقيق

 - ١ ط–رشيد عبد الرمحن العبيدي . د: احللي، حققه/ شرح الكافية −
 ).٧٠راث  سلسلة إحياء الت (- ٢٠٠٤ي،  ديوان الوقف السن: بغداد

أمحد عبد القادر . د:  دراسة وحتقيق/ي األندلسي شعر ابن هذيل القرطب −



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٧٠١  

 .٢٠٠٥شراع للدراسات والنشر والتوزيع، :  دمشق– ١ ط–صالحية 
:  بغداد- ٢ ط–حازم سليمان احللي .  د/الشريف الرضي وجهوده النحوية −

 .١٩٩٠جامعة الكوفة، 
إلياس . د: ر العكام، مراجعة حممد خي. د/ الضريبة على القيمة المضافة −

هيئة املوسوعة العربية، : حممد عزيز شكري، دمشق. د: حداد، قدم له
١٤ (- ٢٩٩٥.( 

 –حميي هالل السرحان . د: سة وحتقيقابن احلنائي، درا/ طبقات الحنفية −
 - ٧٥راث  سلسلة إحياء الت (–ج ٣ – ٢٠٠٥ي،  ديوان الوقف السن: بغداد
٧٧.( 

حممود عبد : حممد مجال الدين القامسي، حتقيق/ ن ر الدمشقيي طبقات مشاهي −
 .٢٠٠٦رويت، دار البلخي،  دار البي:  دمشق- ١ ط–القادر األرناؤوط 

. د/ ة ومالحظات تطبيقية، المستوى الثانيأحكام نظري: علم التجويد −
 –بكري الطرابيشي، عبد الفغفار الدرويب : حيىي عبد الرزاق الغوثاين، قدم له

 .٢٠٠٤دار الغوثاين للدراسات القرآنية، :  دمشق– ٤ط
 –نسيمة راشد الغيث .  د/الغناء والقيان والمغنون في شعر ابن الرومي −

سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  (– ٢٠٠٦جملس النشر العلمي، : الكويت
 ).٢٦ احلولية – ٢٤٠االجتماعية، الرسالة 

جامعة تونس، :  تونس–ي   علي العريب.../الفكر اإلسالمي في نصف قرن −
لد ٨السلسلة  (– ٢٠٠٥  ).١٥، ا

دراسة تأصيلية : فن اإلشراف على الحلقات والمؤسسات القرآنية −
دار الغوثاين، :  دمشق-  ٢ ط–ين حيىي عبد الرزاق الغوثا. د/ ميدانية



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٧٠٢ 

٢٠٠٣. 
حازم سليمان احللي، . د/ ن والنحاة ن المستشرقي القراءات القرآنية بي −

 .١٩٨٧مطبعة القضاء، : النجف
مع –عادل البكري . د/ ي العربي راث الطب الكامل في الت −  بغداد ا

 .٢٠٠٥العلمي، 
رزجني، نقله  الب نعمت حافظ /الكيان اإلسالمي والنضال من أجل العدالة −

 .١٩٩٩دار الفكر، :  دمشق–أنس الرفاعي : إىل العربية
حيىي عبد . د/ قواعد أساسية وطرق عملية: كيف تحفظ القرآن الكريم −

دار الغوثاين للبحوث والدراسات القرآنية، :  دمشق-  ٢ ط–الرزاق الغوثاين 
 ).١سلسلة مع القرآن الكرمي  (– ٢٠٠٣

دار الغوثاين : دمشق -  ١ ط– املودودي أبو األعلى/ مبادئ اإلسالم −
 .٢٠٠٥الدراسات القرآنية، 

:  دمشق-  ١ ط–حيىي الغوثاين . د: / ي به ابن الجزري، عن/ ن الجزرية مت −
 .٢٠٠٦دار الغوثاين الدراسات القرآنية، 

 –عبد املعطي اخلفاف .  د.../ن األمس واليوم حوار بي: مجلس التوحيد −
مع العلمي، : بغداد  .٢٠٠٥ا

ن أمحد بو  حسي. د: ابن سعدان الكويف، دراسة وحتقيق/ مختصر النحو −
سلسلة حوليات  (– ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–عباس 

 ).٢٣٧، الرسالة ٢٦اآلداب والعلوم االجتماعية، احلولية 
دار :  دمشق–مجموعة من األساتذة / المرأة وتحوالت عصر جديد −

 .٢٠٠٢الفكر، 



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٧٠٣  

ر   خي/ علي في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقمقاالت محمد كرد −
 . فصلة– ٢٠٠٥جملة عامل الكتب، :  الرياض–اهللا الشريف 

:  بغداد–حممود حياوي محاش .  د/مقدمة في فلسفة المعرفة العلمية −
مع العلمي،   .٢٠٠٥ا

أسامة :  مالعلي القاري، حتقيق/ المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية −
 دمشق دار الغوثاين الدراسات – ١ ط–أمحد شكري . د: اجعةعطايا، مر
 .٢٠٠٦القرآنية، 

من ظواهر األشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس اللساني  −
جملس النشر العلمي، :  الكويت–عبد الرمحن بودرع .  د/رادف الت: المعاصر
٢٠٠٥. 

دار : روت  بي- ١ ط– عدنان جروة /موسوعة العمالت الورقية السورية −
 .٢٠٠٥املراد، 

حممود : ي املقدسي، حتقيق عبد الغن/ النصيحة في األدعية الصحيحة −
 .٢٠٠٦ احملقق، – ١ ط–األرناؤوط 

/ ن متشابه الكتاب هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطالب في تبيي −
دار :  دمشق– ٢ ط–ي  عبد القادر اخلطيب احلسن: السخاوي، حققه

  .٢٠٠٦الغوثاين، دار الفكر، 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  

 ٧٠٤ 

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

 ٩٨٧، ٩٨٦، ٩٨٥، ٩٨٤، ٩٨٣، ٩٨٢  األسبوع األديب- 
٩٩٣، ٩٩٢، ٩٩١، ٩٩٠، ٩٨٩، ٩٨٨ 
٩٩٧، ٩٩٦، ٩٩٥، ٩٩٤  

  سورية  

  سورية  م٢٠٠٥  ١٠١، ١٠٠، ٩٩ راث العريب  الت- 
  سورية  م٢٠٠٥  ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥ ن ت فلسطي صو- 
  سورية  ٢٠٠٦  ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧  املوقف األديب- 
  سورية  م٢٠٠٥  )٣(العدد   النشرة االقتصادية- 
  سورية  م٢٠٠٥  )٣٨(العدد  ن  نضال الفالحي- 
  األردن  ٢٠٠٦  ٤٨٢، ٤٨١، ٤٧٩  الشريعة- 
، ٢٨٢، ٢٨١، ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٧٨  األمن واحلياة- 

٢٨٣  
  السعودية  م٢٠٠٦

  السعودية  م٢٠٠٦  ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤  الفيصل- 
لة العربية-    السعودية  م٢٠٠٦  ٣٤٨، ٣٤٧  ا
  السعودية  م٢٠٠٦  ٤٢٦  البيان- 
  لبنان  م٢٠٠٥  ٦٤   جملة الدراسات الفلسطينية- 
  مصر  م٢٠٠٦  ٣٧   جملة كلية دار العلوم- 
  اليونسكو  م٢٠٠٥  ٣٠مج ) ٤، ٣( األعداد   الرابطة- 

 



  

الت املهداة   الكتب وا

  

٧٠٥  

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  نيربى معد. أ

1- Books: 

- Economic Diversification In The Arab World/ Unesco. 
- Women And Men In Yemen/ United Nation. 
- Women And Men In Lebanon/ United Nation. 
- Les épopées D’Afrique Noire/ Unesco. 
- Comparative Etymological. 
- Studies In The Western Neo – Syriac / Aziz Tezel. 
- The Holy Sites Of Jordan. 
- Race Et Histoire Et Culture/ Claude Lévi Strauss / 

Unesco. 
- Glossary Of Telecommunication Terms/  

  برنامج األمم املتحدة للتطوير

عصر إمام مخيين/ مري أمحد رضا حاجيت ) كتاب باللغة الفارسية( -  
- Theatre Year – Book 2003: Theatre In Japan / ITI 

Japan Center. 
- The Ocean Of The Soul/ Hellmut Ritter. 

2 – Periodicals:  

- Korea Focus, Vol. 14, N.1 (2006). 
- The Muslim World, Vol. 96, N.2  (2006). 
- Suhayl: Journal For The History Of The Exact And 

Natural Sciences In Islamic Civilisation, Vol. 5. 
)جملة فارسية (معارف -  , Vol. 177, N.6 (2006) 

Orient: Reports Of The Society For Near Eastern 



  ٧٠٦

  
 الثالثفهرس الجزء 

  الثمانين الحادي ومن المجلد  

  ) المقاالت (
امع  ٤٧٥ عبد اهللا واثق شهيد. د ا

َومضات شعرية  ٤٩٩ سليمان العيسى. أ َ
 ٥٠٣ ملهابة حمفوظ ميارة. د ِمفهوم احلجاج يف القرآن الكرمي، دراسة مصطلحية

  ٥٥٧  سعد الدين املصطفى. أ  العربيةالرتكيب البسيط واملديد يف 
 ٥٨٩ عدنان اخلطيب. أ مربع يف مثلثات قطرب اللغوية

  ٦٢٩   وفاء تقي الدين.د  )٢٧ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  )التعريف والنقد(
  ٦٥٩  حممد زهري البابا. د  أسرة الكواكيب وأشهر علمائها

  )آراء وأنباء (
  :بين تأكلمة الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع في حفل

مع رمحه اهللا    األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان عضو ا
    

٦٨٩  
الت املهداة يف الربع الثاين من عام    ٦٩٩    ٢٠٠٦الكتب وا

  ٧٠٦    فهرس اجلزء
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