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حؿـ الرحقؿ
الر ٰ
بسؿ اهلل َّ
الحؿد هلل والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل..
أرحب بؽؿ مرة أخرى وأبارك لؽؿ يف ٰهذا الشفر الؽريؿ ،وأسلل اهلل گ لـا ولؽؿ الؼبوقل ،وكشوؽر
أيضا الؼائؿقـ طؾوك ٰهوذه الجؾسوة القؼايقوة احاحوة الػرلوة لـوا لؾؼواف بوقـ يو ة وأخورى طؾوك بعوض
ً
الؿقضقطات القؼايقة والعؾؿقة التل هتؿ الؿقؼػقـ والؿػؽريـ والعؾؿاف.
مقضقع الققم كؿا حػضؾ أخل هق طـ «اللغة العربوة وآدابها يف الػؼه اإلسالالمي» ،ومتحودّ ثـا يف ٰهوذه
وكعرف بف بشوؽؾ سوريع ،يؼود
الؾقؾة هق سعادة األستاذ الدكتقر طبد السالم بـ محؿد بـ سعد الشقيعرّ ،
حصؾ طؾك شفادة الدكتقراه يف الػؼف الؿؼارن مـ الؿعفد العالل لؾؼضاف التابع لجامعة اامام محؿود بوـ
سعقد بؿرحبة الشرف األولك ،ويعؿؾ حال ًقا أستا ًذا لؾػؼف الؿؼارن بؽؾقة الؿؾؽ يفد األمـقة بالرياض قسوؿ
العؾقم الشرطقة ،حؼ ّؾد طد ًدا مـ األطؿال األكاديؿقة وااداريوة ،التودريس متعاوكًوا بجامعوة األمقور كوايػ
طضوقا يف الؿجؾوس
العربقة بالرياض ،وكذلؽ التدريس متعاوكًوا بالؿعفود العوالل لؾؼضواف ،كؿوا طؿوؾ
ً
وكقال لؾدراسات األكاديؿقة بالؽؾقة.
أيضا ً
العؾؿل بالؽؾقة ،وطؿؾ ً
قام بتدريس طددا مـ الؿؼررات بحؼؾ الػؼف ،ولف طدد حؼقؼة كققر موـ البحوقث والؿملػوات ،أذكور
مقال االختالف الػؼفل وحقضقػف مصؾحقا ،وكذلؽ بحث الؿسمولقة الجـائقوة لؾشخصوقة
يؼط القسقر مـفا ً
الؿعـقية يف الػؼف ااسالمل ،شخصقة ّ
أيضا كتاب مطبقع جورائؿ
الشركات الحديقة يف الػؼف ااسالم ،ولف ً
االطتداف طؾك األمقال بقاسطة التالطب باألجفزة االؽ وكقة ،وكوذلؽ االطتودال بخوالف الظاهريوة يف
أيضا يف مقضوقطات يؼفقوة مختؾػوة ال
الػروع الػؼفقة دراسة حللقؾقة ،وغقر ذلؽ مـ الؽققر مـ البحقث ً
أريد آخذ مزيد مـ الققت وأحرك الػرلة لسعادة الدكتقر طبد السالم لؾبدف بؿحاضرحف ،ثؿ بعد ذلؽ كتقح
إن شاف اهلل حعالك الػرلة لؾؿداخالت والتعؾقؼات واألسئؾة ،ولعؾ الدكتقر ال يتجاوز األربعقـ دققؼوة إن
شاف اهلل.
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حؿـ الرحقؿ
الر ٰ
بسؿ اهلل َّ
الحؿد هلل رب العالؿقـ ،وأشفد أن ال إ ٰلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف
لؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وألحابف ومـ سار طؾك هنجف واقتػك أثره واست ّـ بسـتف إلك يقم الديـ.
أما بعد ..قبؾ أن أبدف حديقل أود أن أشؽر ااخقة الؼائؿقـ طؾك ٰهذا الؿؾتؼك لتؽريؿول باالستضواية
حػضؾقا بالحضقر وكرمقا بالحضقر وسؿاع ما أققلوف،
يف ٰهذا الؿؽان ،كؿا أشؽر أساحذيت الػضالف الذيـ ّ
وإن كان مقؾل ومقؾؽؿ كؿقؾ جائل حؿر إلك حجر.
يف الحؼقؼة قبؾ أن أبدأ يف لؾب الؿقضقع لضقؼ الققت أود أن أقدم مؼدمتقـ مختصرحقـ:
أولك هاحقـ الؿؼدمتقـ أن حديقـا طـ العربقة وطوـ يضوؾفا بالخصوقص هوق موـ الوديـ ،أموا كوقن
العربقة مـ الديـ يال شؽ ،وأن التعؾقؿ بػضؾفا أكف مـ الديـ ،لذلؽ أن الشايعل اامام محؿد بـ إدريوس
سطرا واحودً ا بؼقلوف:
ً
ألال
الشايعل رحؿة اهلل طؾقف ذكر ً
صقيال يف كتاب الرسالة يف حؼرير ذلؽ ،وأكؼؾ مـف ً
إن تنبوه العامة على أن الؼرآن ىزل بلسان العرب خاصة هو ىصوحة للمسلمون ،والنصالوحة لهالم ضالر
ينبغي تركه.
إ ًذا يؿـ الؿتلكد حبققـ يضؾ ٰهذا الؾسان وحبققـ طالقتف بسوائر العؾوقم الشورطقة بالخصوقص ،وسوائر
العؾقم بعدهٰ ،هذه مسللة.
الؿسللة القاكقة التل أود أجعؾفا مؼدمة بقـ يدي حديقل أن الحديث طـ العربقة حديث طوـ بحوث ال
ساحؾ ،وهق حديث متشعب متػرق كققر األغصان والشعاب ،ولذلؽ ينكف ال يؿؽـ أن يحقط الؿرف بؽوؾ
جزئ ّقاحف ،ولق أردكا أن كتتبع كالم أهؾ العؾوؿ يف كقورة العربقوة وصقلفوا لؽػوك يونن ابوـ يوارس يف كتواب
الصاحب» وقد أخذ ٰهذه الؽؾؿة مـ محؿد بـ إدريس الشايعل يف كتاب «الرسالة» قال :إن الؾغة العربقة
« ّ
قالور طؾوك
ال يحقط هبا ويعرف مػرداهتا ّإال كبل أوحل إلقف وما طدا ذلؽ ينن طؾؿف كاقص هبا وإكؿوا هوق
ٌ
طالؿا بؽؾ مػرداهتا وجزئقاهتا.
بعض جزئقاحف ولقس ً
إذا كان ٰهذا هق طؾؿ العربقة ّ
ينن الحديث طـ بعض أجزائفا وهق ما ال حؽػقف ٰهذه ال ُعجالة ،ولوذا يونن
حديقل سقؽقن إكؿا هق إشارات رسؿقة ودالئؾ سردية لبعض ما ذكره الػؼفاف يف ٰهذه الؿسللة.
مدخال يتعؾؼ بالعـقان ،ينن لؾعـقان لؾة بؾػظ العربقة وآداهبوا يف الػؼوف ،وبـواف
ً
مـ ٰهذه الؽؾؿة أدخؾ
طؾك ذلؽ يؾعؾل أبدأ بالحديث طـ ما لـ أححدث طـف بلشقاف لـ أحؽؾؿ طـفا لؽل ال يعادي الؿورف بجؿوع
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كؾ جزئقاحف ،إذن لـ أحؽؾؿ ً
أوال طـ طربقة الػؼفواف وطروبتفوا ،وقود كػاكوا الؿمكوة يف ذلوؽ جؿاطوة موـ
أشفرهؿ كاجل معروف يؼد ألػ كت ًبا كققرة قرأها طؾوك طروبقوة أبول حـقػوة وطروبقوة العؾؿواف وطروبقوة
أيضا طـ أدب الػؼفواف ،يونن
ومجؿقطة كتب ثالث أو أربعة يف طروبقة أشخاص بلطقاهنؿ ،كؿا لـ أحؽؾؿ ً
بعض الػؼفاف يؽقن طـدهؿ مؾؽة أدبقة وطـدهؿ طـاية ببعض يـقن العربقة ويؽقن مشواركًا يقفوا ،بوؾ هوق
أيضا الػرع و ٰهذا الؿقضقع كتب يقف كققوريـ موـ
كققر مـفؿ خالة يف األجقال أو الؼرون الؿتؼدمة ،و ٰهذا ً
أشفر ما كتب الشقخ طبد اهلل كـّقن طؾقف رحؿة اهلل حقـؿا ألوػ كتابوف «يف أدب الػؼفواف» ،وكققورون موـفؿ
غزل الػؼفاف كعؾل صـطاوي رحؿة اهلل طؾك الجؿقع.
إذن الحديث طـ أدب الػؼفاف لقس هق مرادكا ،إ ًذا لـ أحؽؾؿ طـ طروبة الػؼفاف ال طـ طربقوة الػؼفواف
وال طـ أدهبؿ ،كؿا لؿ أحؽؾؿ ثال ًقا طـ األحؽام الػؼفقة الؿتعؾؼة بالؾغة العربقة ،يؼد كػا ي الؿمكوة يف ذلوؽ
طدد مـ الباحققـ يف الجامعات حقـؿوا حؽؾؿوقا طوـ أحؽوام الشوعر وأحؽوام الؼصوص وأحؽوام السورد
وأحؽام غقرها مؿا هق مبققث يف كتب الػؼفاف الؼدماف.
إذن حديقل سقؽقن طـ جزئقتقـ مختصرحقـ وقد قؾت ابتداف أن حديقل يف هذيـ الجزئقتقـ إكؿوا هوق
حديث سردي وإكؿا هق ولػل ولقس ححؾقؾ ًقا أكقر مـ يعـل مـ الحد الذي أحصرت.
يلققل إن حديقل سقؽقن يف جزئقتقـ:
الجزئوة األولى :وهو يف مسيلة تالزم العربوة مع الػؼه .
والجزئوة الثاىوة هي علوم العربوة الموجودة يف كتب الػؼهاء يف كتبهم ،ال أطـل ببعض الػؼفاف الوذيـ
أيردوا جزئقات معقـة ببحث وحؽؾؿقا يف لسان العرب بخؾػقتفؿ وطـوايتفؿ وإن موا بوث ووجود يف كتوب
أساسا لؾػؼفاف.
الػؼفاف التل كتبت
ً
وإكجازا يف الجزئقة األولك وهل قضقة حالزم العربقة موع الػؼوف ،ال يشوؽ اثـوان
اختصارا لؾققت
أبدأ
ً
ً
طالؿوا
أبدً ا أكف هـاك حالزم بقـ العربقة وبقـ الػؼف؛ بؾ ال يؿؽـ أن يؽقن الػؼقف كامؾ الػؼوف إال وأن يؽوقن ً
بالعربقة ،وأبقـ ٰهذا بؼقلل كامؾ الػؼف أن الػؼفاف جرت طادهتؿ ومسؾؽفؿ يف حؼسقؿ الػؼفاف إلوك درجوات
متـقطة يونهنؿ مسوؾؿقن جؿق ًعوا أن الػؼفواف لقسوقا يف درجوة واحودة وال يف مـزلوة متسواوية ،وإكؿوا هوؿ
قسؿفؿ إلك كحوق موـ ثالثوقـ صبؼوة وبعضوفؿ قوال:
مختؾػقن ،ولذلؽ بعضفؿ كابـ كؿال باشا الحـػل ّ
خؿسا كابـ حؿدان الحـبؾل وغقرهؿ وكؾ الػؼفاف طـدهؿ صبؼات لؽل يبقـقن درجاهتؿ ،أدكك الودرجات
ً
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كؾ يستطقع كقؾفا حتك لؼد ذكر العالئل أن الشايعل قال :الػؼف كالت ّػاح الشامل سفؾ التـاول كؾ يسوتطقع
حـاولف؛ أي الؿـزلة التل أي الؿـازل الداكقة ،أما الؿـازل العالقة والؿتؼدمة حقـؿا يؽقن الؿرف يؼقوف الوـػس
قادرا طؾك االجتفاد واالستـباط ينن ٰهذه الدرجة ححتاج إلك مؼدمات حسؾؽفا ومـفا طؾؿ العربقة؛ ولوذلؽ
ً
كؿا سلذكر بعد قؾقؾ أن الػؼفاف واأللقلققـ قد احػؼقا طؾك لزوم العربقة لؿـ طـل بالػؼف.
وقد جرت العادة أن يستدل طؾك األحؽام باألثر ،ولذلؽ سلبدأ حوديقل باالسوتدالل بؽؾؿوة رائعوة
قالفا أمقر الؿممـقـ طؿر بـ الخطاب ﭬ ،ينن طؿر ﭬ قال :تعلموا الػالرائ

والسالنة والعربوالة كمالا

تتعلمون الؼرآن .يللزم طؿر ﭬ بتعؾؿ العربقة كتعؾؿ الؼرآن مـ الداللة طؾك التالزم بقـ هوذيـ األموريـ
وأكف ال استغـاف لؾػؼقف طـ أحدهؿا ،أو ال استغـاف لؾػؼقف بؿعرية الـصقص طـ معرية العربقة وغقرهوا موـ
عالما
العؾقم التل أشار إلقفا طؿر ﭬ؛ بؾ أطجب مـ ذلؽ أن بعض أهؾ العؾؿ قال :إن الػؼوه إذا لم يك ً
بالعربوة ضإىه يخشى علوه اإلثم ،يؼد جاف طـ طبد الؿؾوؽ بوـ قريوب الؿشوفقر باأللوؿعل أكوف قوال :إن
طالؿا بالـحق أن يولثؿ وأن يودخؾ يف قوقل الـبول ﷺ« :مالن
أخشك ما أخشاه طؾك صالب العؾؿ إذا لؿ يؽ ً
كذب علي متعمدً ا ضلوتبوأ مؼعده من النار» قال :ألكف يروي حدي ًقا يؾحـ يقف ولؿ يؽـ الـبول ﷺ يؾحوـ يف
داخال يف ٰهذا القطقد الذي ذكره الـبل ﷺ.
ً
حديقف ،قال :يلخشك أن يؽقن
وبـاف طؾك ذلؽ ينن بعض يؼفاف الشريعة وأضـف أيقب السختقا ي أو قتادة أو كسقت مـ هوق انن كوان
مـ شدة طـايتف هبٰذا األمر أكف إذا ححدث يف درس الػؼف يؾحـ يف الدرس ثؿ أخطل يف كالمف ينكف يعود ذلوؽ
ذك ًبا ويؼقل استغػر اهلل مـ ذلؽ ،ي ٰفذا يدلـا طؾك حلكقدي طؾك ٰهذا األمر.
أرجع لشرصل األول وهق قضقة ااجازة ،أققل :إن مسللة حالزم العربقة لؾػؼف حـبـل طؾك أربعة أشوقاف
أساسقةٰ ،هذه األربعة أشقاف األساسقة أو أربعة جفات حدلـا وحمكد طؾقا أو حمكد لـا أكف ال يؿؽـ أن يتحؼوؼ
يؼف كامؾ بدون معرية العربقة نحاد األشخاص.
ٌ
شورط لوبعض
أول ٰهذه األمقر أو الجفات األربع بزيادة غقرها ،ويؿؽوـ الزيوادة بغقرهوا أن العربقوة
العبادات وبعض التصقرات ،الػؼفاف يؼقلقن :إن العربقة شرط أن حتؽؾؿ هبا يف العبادة ،وهل شرط لصحة
بعض التصريات.
وأضرب طؾك ذلؽ أمقؾة ،يؿـ العبادات أهنؿ يؼقلقن :ال يصح أذان وال حصوح حؽبقور يف الصوالة وال
يصح قرافة إال بالعربقة.
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ومـ التصريات أن مشفقر مذهب طـد يؼفاف الحـابؾة وايؼفؿ يقوف الشوايعقة أهنوؿ يؼقلوقن :ال يصوح
طؼد الـؽاح اايجاب والؼبقل إال بالعربقة مؿـ يحسـفا ،يونن كوان غقور محسوـ لفوا جواز لوف أن يوتؽؾؿ
بؾساكف ،والرواية القاكقة يف الؿذهب :أن كؾ لػظة حدل طؾك معـك التعاقد يف الـؽاح أهنا حصح ٰهوذا خواص
بعؼد الـؽاح لشريف وخطقرحف يؾذلؽ جعؾقه بالعربقة.
يورع طؾقوف
وبـاف طؾك ذلؽ طـدما كؼقل :إن بعض العبادات وبعض التصريات يشو ط يقفوا العربقوة ّ
الػؼفاف مسائؾ كققرة جدً ا ومـ ٰهذه الؿسائؾ مـ باب ااشارة أهنؿ يؼقلقن :إن الؾحـ يف ٰهوذه التصوريات
التصرف.
والؾحـ يف ٰهذه العبارات قد ال يرحب طؾقفا آثارها مـ لحة العبادة ولزوم
ّ
ويضربقن لذلؽ أمقؾة قد أشقر لفا إشارة مع حػريؼ بقـ الؾحـ الجؾل والخػل ،صب ًعا الػؼفاف يػرقوقن
بقـ الؾحـ الجؾل والخػل بخالف حػريؼ طؾؿاف ااقراف والتجقيد ،ينن الػؼفاف يؼقلقن :إن الؾحـ الجؾل
هق الذي يبطؾ العبادة والتصرف ويعـقن بف الذي يحقؾ الؿعـك ،وأما طـد طؾؿواف ااقوراف والتجقيود يونن
الؾحـ الجؾل هق الذي ال وجف لف يف العربقة ،ولذلؽ ّ
ينن الػؼفاف يتساهؾقن يف ضابط الؾحـ الجؾول أكقور
حساهال كعؿ مـ طؾؿاف ااقراف.
ً
مـ حساهؾ أو بؾ هؿ أكقر
الراطل األكدلسل يف كتابف « اكتصار الػؼقر السوالؽ
مـ أمقؾة ذلؽ ما ذكره محؿد بـ محؿد بـ محؿد ّ
ل جقح مذهب اامام مالؽ» ووايؼف طؾك بعضوف بعوض يؼفواف الحـابؾوة رحؿوة اهلل طؾوك الجؿقوع أهنوؿ
يؼقلقن :إن الؿمذن إذا مد يف أذاكف يف مقضع ال مد يقف بطؾ أذاكف ،وال يصح أذاكف ،قالقا :كولن يؿود الفؿوز
يصوح ذلوؽ ،كوذلؽ
يػظ الجاللة يقؼقل آهلل أكرب ينهنا حقـئذ يـتؼؾ معـاها مـ ااخبار إلك االستػفام وال
ّ
لق قال :لق مد الػتحة مـ الباف يب ً
دال مـ أن يؼقل :أكرب قوال :أكبوار يؼوالقا :إذن يبطوؾ أذاكوف ،ودلوقؾفؿ يف
ذلؽ قالقا :إن ٰهذه أكبار جؿع كرب وهق الطبؾ وال يؽقن ذلؽ يف ٰهذا الؿعـك أو السقاق الؿراد.
ثؿ ذكر أمقؾة محؿد بـ الراطل أو محؿد الراطل يف ذلؽ كققورة جودً ا ،صب ًعوا بعوض الػؼفواف يتسواهؾ
يؼقل :إن مـ ال يستطقع أن يؼقم لساكف و ٰهذه صريؼة الشقخ حؼل الديـ يتسامح معفؿ يف ذلؽ ٰهذا معوروف
وضرب أمقؾة يف زماكف ويف زماكـا مقجقد وهق قضقة الفقا ي وغقرهؿ قال إن مـ ال يستطقع أن يؼقم لسواكف
ٰهبذه الؾغة.
أيضا الػؼفاف لؿا حؽؾؿقا طـ قضقة طؼد الـؽاح طـدما قالقا :إذا كوان بؾػوظ الؿسوتؼبؾ ال يـعؼود ،وإذا
ً
كان بؾػظ االستػفام ال يـعؼد ،حصريات طـقا باأللػاظ بؿا يتعؾؼ هبا.
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إذن ٰهذه الجفة األولك وهل جفة أن العربقوة حشو ط لوبعض العبوادات والتصوريات أجؿؾوت يقفوا
ً
إجؿاال.
األمر القا ي أو الجفة القاكقة التل حودلـا طؾوك حوالزم الػؼوف موع طؾوؿ العربقوة ،أن الػؼفواف يؽوادون أن
ٌ
شرط يف االجتفاد ،حتوك لؼود قوال أبوق إسوحاق الشواصبل  $حعوالك يف
يجؿعقا طؾك أن معرية العربقة
«الؿقايؼات» وطا ّمة األلقلققـ طؾك أكف ال يصح اجتفاد بدون معرية العربقة ،ال بود لؿوـ أراد أن يجتفود
ٍ
بؿعان متعدّ دة.
طالؿا بؾسان العرب طار ًيا م ّطؾ ًعا طؾقف
أن يؽقن ً
مـ آثار ّ
طالؿا بؾسان العرب أمقر كققرة جدا أشقر لفا إشارة مع أمقؾة كؿوا
أن الؿجتفد ال بد أن يؽقن ً
ذكرت أن أغؾب كالمل اشارة الؿحؾ.
شرط لالجتفاد ،قالقاّ :
ٌ
كؼقلّ :
كققرا موـ التصوريات واألطؿوال
إن الػؼفاف لؿا قالقا معرية العربقة
ألن ً
التل يؼقم هبا الؿجتفد الػؼقف ال بد أن حبـك طؾك العربقة.
مـ أمقؾة ذلؽ قالقاً :
أوال أن الـصقص الشرطقة ُحبـك طؾك معرية حبـك األحؽام الؿستـبطة مـفوا طؾوك
معرية الـحق يقفا ،وضربقا لذلؽ أمقؾة أشقر هبا لتقضقح الؿؼال ّ
أن الـبول ﷺ قوال« :ذكالاة الجنالون ذكالاة
الريع والـصب قبؾ أن أشرح ٰهذه الجؿؾة ،أود أكبف ما معـك ٰهوذا الحوديث؟ ٰهوذا
أمه» يذكاة أمف جاف يقفا ّ
الحديث الـبل ﷺ حؽؾؿ طـ ذكاة الجـقـ الذي يؽقن يف بطـ أمف ينذا ذبحوت الشواة أو ذبحوت البؼورة أو
غقرها مـ األكعام التل يجقز أكؾفا ينذا كان يف بطـفا جـقـ يؿتك يحؾ أكؾف؟
هـاك مدراستان يؼفقتان جؿفقر العؾؿاف يؼقلقن :إن األم إذا ذكقت جاز أكؾ جـقـفا وإن لؿ يذك.
وهـاك مدرسة أخرى مدرسة أبل حـقػة الـعؿان بـ ثابوت طؾقوف رحؿوة اهلل يونهنؿ يؼقلوقن :إن ذكواة
الجـقـ ال بد أن يذ ّكك بؼطع اثـقـ مـ أربعة أو واحد مـ أربع وهق القجدان والحؾؼقم والؿريف ال بود أن
يؽقن ذكاحف مقؾ ذكاحف ،لؿا جاف ٰهذا الحديث الجؿفقر كص الػؼفاف ريعوقا الخورب يؼوالقا :ذكوا ُة الجـوقـ
ذكا ُة أمف ،ينذا ذكقت األمة كاكت ذكاهتا ذكاة لؾجـقـ ،ويفؿقا الحوديث بوذلؽ ،لؿوا جواف ألوحاب أبول
حـقػة قالقا :ال بؾ يـصب؛ يقؼال ذكا ُة الجـقـ ذكوا َة أموف؛ أي أن ذكواة الجـوقـ يؽوقن كوذكاة أموف بؼطوع
األوداج والحؾؼقم والؿريف وكحق ذلؽٰ ،هذا مقال :اكظر كقػ أن اختال ًيوا يف حركوة واحودة بـول طؾقفوا
اختالف حؽؿل يف مسللة حعد مـ رؤوس الؿسائؾ مـ الؿسائؾ الؽبار الؿشفقرة يف ٍ
باب بخصقلف وهوق
باب األصعؿة.

8

َّ
الشيخ أ .د /عبد السالم محمد الشويعر

مقال آخر سريع جدا واألمقؾة بااشارات مؿـ ألؿح لذلؽ الؼاضل طقاض يف كتابوف «االؿواع» مقوال
آخر يف قصة سعد بـ أبل وقاص مع طبد بـ زمعة أخق سقدة ڤ حقـؿوا اختصوؿا يف طبود كوان طـودهؿ
يؼال طبد :إن ٰهذا أخل ألكف ولد مـ جارية أبل ،طؾك يراش أبل يؿـ ولد طؾك الػراش يؾحؼ بلبقوف الوذي
ولد طؾك يراشف ،وأما سعد يؼال :إن أخل قد أولا ي يف الجاهؾقة قال :إن ٰهوذا القلود زكقوت بلموف وهول
الجارية ومعؾقم أن أكؽحة الجاهؾقة أربعة كؿا يف حديث طائشة يف الصحقح مـفا قضقة الزكك يف ااماف ثوؿ
االستحالل بعد ذلؽ ،قد جاف طـ طؿر يف الؿقصل أكف كان يـقط أبـاف الجاهؾقة بؿـ استؾحؼفؿ يف الجاهؾقوة
أما بعد ااسالم يـسخ ،صقب جاف الـبل ﷺ يؼال« :هو لك عبد بن زمعالة» يوالجؿفقر يؼقلوقن :إن الـبول
ﷺ حؽؿ بلن ٰهذا القلد أخ لعبد بـ زمعة يؼال« :هو لك عبد بن زمعة» كصبفا طؾك الـوداف ،وأموا مدرسوة
األخرى مـ الحـػقة يغال ًبا أن يؽقن ٰهذا االجتفاد بقـ هاحقـ الؿدرستقـ الجؿفقر والحـػقة ،ينن الحـػقوة
قالقا :ال ،بؾ هق ق ّـ لعبده يؼال ما جاف يف ٰهذا الحديث مرجعف أن ما وري هوق لوؽ طبودٌ ابوـ زمعوة ،أكوا
كققرا مـ الـصقص وأطـل موـ
قصدي مـ ٰهذه األمقؾة مـ غقر يعـل دخقل يف حػالقؾ يف مسائؾ يؼفقة أن ً
كققرا اختؾوػ األحؽوام بسوبب
الـصقص ما جاف طـ الـبل ﷺ أكف وهق يف الؽتاب كذلؽ ،ولؽـفا أقؾ أن ً
ضبط ألػاضفاٰ ،هذه جفة.
الجفة القاكقة :يف قضقة أن معرية الؾغة شرط لػفؿ الـصقص أن ٰهذه الـصقص ال بد مـ معريتفوا موـ
دالئؾ األلػاظ ،وأطـل بدالئؾ األلػاظ الؿػفقم والؿـطقق والعؿوقم والخصوقص و ٰهوذه ال يسوتطقع أن
طالؿا بؾسان العرب قد يؽقن سجقة وصب ًعا مالزما لف حال الػؼفاف األوائوؾ يف الؼورون
يػفؿفا إال مـ كان ً
الؿتؼدمة قبؾ أن حدون ٰهذه العؾقم وحػصؾ ،ثؿ بعد ذلؽ ألبح العؾؿ اكتسا ًبا ،ومؿا يدلـا طؾوك أن العؾوؿ
بالعربقة قد يؽقن ِجبِ َّؾة ومؿارسة وقد يؽقن اكتسا ًبا ما جاف طـد الطربا ي بنسـاد لحقح أن الـبل ﷺ قوال:
«إىما العلم بالتعلم وإىما الحلم بالتحلم» وربؿا أشقر إلك قضقة الؾسان بالعربقة بعربقة الجـس بعود قؾقوؾ
إن ذكرت وأمؽــل الققت.
أيضا مسللة مػفقم دالئؾ األلػاظ ما يتعؾوؼ بال اكقوب ،مػفوقم حراكقوب األلػواظ
ومؿا يتعؾؼ بذلؽ ً
والسقاق ،والحؼقؼة أن مـ يـظر يف كتابوات بعود الؿعالوريـ بالخصوقص حقـؿوا يتؽؾؿوقن طوـ بعوض
استـباصاهتؿ الػؼفقة أو استـباصاهتؿ التاريخقة يف حػسقر بعض الـصوقص وقرافهتوا يونهنؿ يؼورؤون الوـص
مجزئًا طـ داللة السقاق ،والعرب معؾقم طـدهؿ أهنؿ ُيعـقن بداللة السوقاق وحراكقوب الؾغوة ،قود يؼقلفوا
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الشخص بسقاق معقـ يقختؾػ معـاها طـ األمر القا ي ،و ٰهذا لفا طشرات األمقؾة التل حودرس يف أو يشوار
إلقفا.
األمر األخقر الذي أقػ طـده يف قضقة يفؿ الـصقص أهنا مبـقة الؾغة ،يف أن الػؼفاف ألػقا كت ًبا يف قضقة
أن األحؽام مبـقة طؾك الؾغة ،وسـشقر لفا إن شاف اهلل يف هناية الحديث.
إذن أطقد كالمل باختصار أكـا كؼقل أن العربقة شرط لالجتفاد الػؼفول ،وأن كقهنوا شور ًصا لالجتفواد
الػؼفل يؽقن مـ جفتقـ.
الجفة األولك :أن معرية العربقة شرط لػفؿ الـصقص الشرطقة ،وأشرت لبعضفا موـ حقوث الؾحوـ
والـحق ،ومـ بعضفا يقؿا يتعؾؼ بػفؿ الدالئؾ الؾػظقة يؽقن بعضفا متعؾؼ بداللوة السوقاق التول يػفؿفوا
العرب دون غقرهؿ.
األمر القا ي يف قضقة أن العربقة شرط لالجتفاد الػؼفل وهل مسللة دققؼة ،والحؼقؼة أكف لؿ يتؽؾؿ طـفا
طالؿوا بؿـاسوبات الشوريعة ،والؿعوا ي الؿؼالودية
أحد إال الـادر ،وهق أن العربقة حجعؾ الشخص يؽقن ً
يقفا ،أكا أققل ٰهذا الؽالم ال أققلف حعص ًبا لجـس وال لؾسان وإكؿا هل حؼقؼة.،
الحؼقؼة أن البعض إذا كان طـدكا الشريعة مبـقة طؾك أمريـ ،وقضقة االستـباط مـ الـصقص الشرطقة
ولفا آالهتا ولفا دالئفا ولفا ما حستث مر هبا.
واألمر القا ي أن الشريعة بـقت طؾك األخذ مـ الؿعا ي العامة ،هـاك معا ي يف الشريعة اسوتؼرت سوقاف
كاكت معا ي كؾقة كؼقاطد يؼفقة أو معا ي يقفا معـك الؿـاسبة وهول الحؽؿوة حسوؿك الؼقاطود الؿؼالودية
و ٰهذه الؼقاطد الؿؼالدية حؽقن كؾقة وهل طامة أو جزئقة بؿقوال بعقـوفٰ ،هوذه الؼقاطود الؽؾقوة قود يؽوقن
بعض الؿعالريـ يؼقل :إهنا لقست مبـقة طؾك الؾغة ،ال أققل أهنا مبـقوة طؾوك لسوان العورب ،مبـقوة طؾوك
معرية العرب.
وقبؾ أن أققل أو أيصؾ ذلؽ بعود قؾقوؾ يجوب أن كعورف أن العربقوة لقسوت كسو ًبا يحسوب يـسوب
الشخص لؼقمقة أو يـسب لؼبقؾة وغقر ذلؽ ،ال بؾ إن العربقة طـد الػؼفاف هول يف الحؼقؼوة أموران ،طربقوة
الؾسان وطربقة الطبع ،ولذلؽ قرر الشقخ حؼل الديـ يف كتابف «اقتضاف الصراط الؿستؼقؿ» أن كؾ موـ كوان
طرب ًقا يف لساكف طرب ًقا يف صبعف وسؾقكف ينكف طربل بغض الـظر طـ اكتسابف لبؾد اكتسوابف لؼبقؾوة اكتسوابف لغقور
ذلؽ ،يفق طربل يصدق طؾقف كؾ ما يصدق طؾك العربقة حتك كالم الػؼفاف يف باب الـؽاح وغقره.
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إذن طريـا أن العربقة هل بالؾسان والطبع ،إ ًذا حبقـ ذلؽ كعرف أن حعؾؿ العربقة يومثر يف الطبوع ،حتوك
لؼد قال طؿر ﭬ :حع ّؾؿقا العربقة ينهنا حزيد العؼؾ والؿروفة ،ما زلت مؼد ًما ثؿ أذكر أمقؾوة حؼقؼقوة بعود
قؾقؾ.
ومعرية العربقة بػروطفا وبآداهبا وبلشعار العرب يقفا ُحؽسب الؿرف أخال ًقا طالقة سوامقة التول كاكوت
سج ّقة مالزمة لؾعرب األوائؾ ومـ شاهبفؿ بعد ذلؽ ،ولذلؽ أكا أقوقل العربقوة لقسوت طر ًقوا وإكؿوا هول
سؾقك ولسان و ٰهذا قرره الشقخ حؼل الديـ يف كتابف مـ غقر ٰهذه األمقؾة.
أيضا الشقخ حؼل الديـ لؿا ذكر ٰهذا الؽالم قال :إن اطتقاد الؾغة ٰهوذه الؿسوللة مفؿوة قوالّ :
إن اطتقواد
ً
الؾغة يمثر يف العؼؾ والديـ ،وأقصد بالعؼؾ والديـ مقايؼة لؽالم طؿور ،قوال :حولثقر ققيوا حتوك يزيود بوف
ُ
والخ ُؾ ُؼ والديـ ،قال :لؿشواهبتف حوال األول ،ومعوروف يف طؾوؿ الوـّػس –أسوتاذكا د .راشود ٰهوذا
العؼؾ
حخصصف -أن التشبف باألمر الخارجل الزي الخارجل ممثر باألمر الداخؾل لإلكسان يف صباطوف وسوؾقكف؛
بؾ ويف صريؼة حػؽقره.
ٰهذه الؿؼدمة التل أردهتا أن أجعؾفا يف قضقة أن العربقة ممثرة يف التػؽقر ،كقػ حؽقن العربقة ممثرة يف
معرية الؿعا ي الشرطقة والؿؼالد والتخققالت ،الػؼفاف يسؿقكف التخققؾ يعـل [الؿشاهدة] كؿوا قوال أبوق
حامد يف كتابف «شػاء الغلول يف بوان الشبه والمخول ومسالك التعلول» كقػ حؽقن العربقة مم ّثرة يف ذلوؽ؟
ٰهذا مـ جفات كققرة جدا ،أشقر لبعضفا طؾك ضقؼ الققت.
األمر األول :أن الـصقص الشرطقة حػفؿ طـ صريؼ طرف التـزيؾ ،يؿـ طرف ُطورف التـزيوؾ وكقوػ
كان العرب يتعامؾقن وكقػ كاكقا يعقشقن وكقػ كاكقا يتصريقن أكف يسوتطقع أن يػفوؿ ٰهوذه الـصوقص،
كققر مـ الؿعالريـ لؿا اكػصؾت طربقتف طـ يفؿف ل ٰفذه الؿسائؾ ألبح يليت بتػسقرات غريبوة جودا لعودم
معرية العرف أكا ال أحؽؾؿ طـ الؾسان أن أحؽؾؿ طـ العرف يفل ممثرة يف معرية طرف التـزيؾ ٰهذه مسللة.
أيضا مفؿة وهل مسللة حؼققد مطؾؼات الشريعة ،ينن حؼققد الؿطؾؼات يف الشوريعة يعورف
طـدكا مسللة ً
بعرف العؼد ،بالخصقص ،ولذلؽ يؼقل جؿاطة مـ الػؼفاف مـفؿ ابوـ البـواف لواحب «الؿؼـوع يف شورح
الخرقل» قال :إكؿا جاف يف الشرع مطؾ ًؼا ينكف كؼقده بقاحدة مـ ثالثة هبٰذا ال حقب :كؼقده ً
أوال بؿعرية كوص
شرطل ،أو بؾسان العرب ،أو بعريف يعريف العرب يف ذلؽ.
أضرب لذلؽ ً
مقاال التؼققد لؿطؾؼات الشريعة بؾسان العرب يعـل أمقؾة كققرة جدا لؽـ مـفا جواف طوـ
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الـبل ﷺ جقاز الجؿع بقـ الصالحقـ يف الؿطر يؼقل ابـ طباس ﭭ :جؿع الـبل ﷺ يف غقر مطورٰ ،هوذه
الزيادة خارج الصحقح ،وثبت طـ ابـ طؿر أهنؿ كاكقا يجؿعقن ،قال أبق سوؾؿة :موـ السوـة الجؿوع بوقـ
العشافيـ يف الؿطر.
كققرا ،إن أردحف بالؿشؼة ينكؿوا
صقب ما هق الؿطر الذي يجؿع لف؟ لربؿا كان الؿطر ً
قؾقال ،ولربؿا كان ً
ححقؾ طؾك ِحؽؿ والحؽؿ خػقة يختؾػ األشوخاص يقفوا يف واقعوة بعقـفوا ،والشوريعة ال حـواط بوالحؽؿ
والعؾؾ الظاهرة يعريفا الـاس جؿق ًعا ،أغؾب الػؼفاف أكا أققل بؾسان العورب ،يؼوالقا :وجودكا يف يؼوف لغوة
العرب مقؾ كتاب أبل مـصقر القعالبل وغقره يف الدرجات أن الؿطر يطؾوؼ لوف مسوؿقات متعوددة قوالقا:
مطرا ،ولذلؽ قوالقا :يونن الؿطور إذا
يقسؿك صال ويسؿك كذا كذا ،ينن وجدكا أن ما طؿؿ الؿقضع سؿقه ً
طؿؿ الققب بحقث أكف يؿؽـ أن يعؿؿف ويـػصؾ طـف بعصر وكحقه ينكف يجقز أن يجؿع لف ،هذا التؼققد مـ
ّ
أيـ طريقه؟ أخذوه مـ لسان العرب ،مقال آخر لؿا جاف التػريؼ بقـ الؼلف والؼؾوس يف اكتؼواض القضوقف
وأن الؼلف كاقض بقـؿا أن الؼلف الؽققر كاقض لؾقضقف وأن الؼلف الؼؾقؾ لوقس بـواقض ،كظوروا يف لسوان
العرب وجدوا أن لسان العرب مػرق بقـ الؼلف والؼؾوس ،والؼؾوس يصوح يقفوا التحريوؽ ويصوح يقفوا
السؽقن حسؽقـ طقـ الؼؾس يعـل طقـ الؽؾؿة يقصح يقفا القجفان كظوروا يقجودوا أن يف لسوان العورب
كاقضا لؾقضقف قالقا :وضابطف طـد أهؾ الؾسان هق موؾف
حػري ًؼا بقـ مصطؾحقـ يؼالقا :إن الؼؾس ال يؽقن ً
كاقضا ،أكا قصدي مـ ٰهوذا أن حؼققود مطؾؼوات الـصوقص
الػؿ د ًما ،ينن كان أكقر مـ مؾف الػؿ ينكف يؽقن ً
أيضا بعريفؿ وطادهتؿ كؿا ذكرت قبؾ قؾقؾ.
الشرطقة ُحعرف بؾسان العرب و ُحعرف ً
األمر القالث الذي سلذكره -وإن كوان يقوف خوالف -لؽـوف يوذكر يف معريوة أن معريوة صبوع العورب
وسؾقكفؿ ممثر يف األحؽام الشرطقة ،هـاك قاطدة ذكرها بعض الشايعقة وبعض الؿالؽقة وبعض الحـابؾة
وبعض الحـػقة ،قالقا :إن ما استؽرهتف العورب واسوتؼذرحف موـ الؿطعقموات ينكوف قوذر ال يجوقز أكؾوف،
ولذلؽ حرمقا أشقاف كققرة جدا ،يؼالقا :إن العورب كاكوت حسوتؼذرها ،يورد طؾوقفؿ بعوض يعـول ٰهوذا يف
الحؼقؼة ال دلقؾ طؾقفا مـ باب الطرد والعؽس ،يلما الطرد ينكف يؼقلقن :إن الـبل ﷺ استؽره الضب وهق
أكؿؾ لؾـاس ذو ًقا وأد ًبا ،وأكؿؾ الـاس يف ذلؽ ،ومع ذلؽ استؽره الضب مع أكف كوص طؾوك حؾوف ،يودل
طؾك أن ٰهذا الحؾ ّ
ممثرا مع أكرم الـاس الـبل ﷺ ،والعؽس ذكروا أن بعض العرب كواكقا
أن الذوق لقس ً
يذ ّمقن رؤبة الحجاج يقؼقلقن :أن رؤبة ٰهذا يذمقكف وكقػ كؼبوؾ شوعره وهوق الؿشوفقر لواحب الرجوز
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يقؼقلقن كقػ كؼبؾ شعره وهق يلكؾ الػئران ،يذكر بعض الوذيـ يعريوقن قوقل العورب قوال :إن العورب
يلكؾقن الػئران وهؿ يؼصدون بالػئران الجرابقع أو الجرابقع وهقئتفا يورق بقـفوا وبوقـ الػولر يؼقلوقن :أن
رؤبة يلكؾقن الجرابقع والعرب يلكؾقن الػئران ،يؾذلؽ ذكروا صبع العرب أهنؿ يلكؾقن الػئران ،صب ًعا ٰهوذا
يرق بقـ الؿقضعقـ لعدم معريتفؿ حؼائؼ ٰهذه األمقر ،أكا قصدي مـ ٰهذا أن موـ الػؼفواف موـ قوال ٰهوذه
الؼاطدة و ٰهذه الؼاطدة مـؼقضة كؼضفا جؿاطة مـفؿ الشقخ حؼل الديـ وغقره.
صقب إذن كحـ ذكركا أمريـ يف قضقة حالزم العربقة مع الػؼف:
ذكركا ً
أوال اش اط العربقة يف بعض العبادات والتصريات.
ثؿ ذكركا بعد ذلؽ اش اط العربقة يف االجتفاد الػؼفل سقاف يف يفوؿ الـصوقص أو يف معريوة الؿعوا ي
والؿـاسبات الشرطقة التل حـاط هبا األحؽام.
بؼل أمران ويـتفل قضقة التالزم ثؿ أكتؼؾ لؾجزف القا ي مـ الؿحاضرة وهق قصقر جوداٰ ،هوذا األموران
يتعؾؼان بؼضقة حالزم العربقة مع الػؼف يفؾ األمر ثابت أن كؼقل أن العربقة شرط لؾتعبقر بالػؼوف ،إن معريوة
العربقة شرط لؾتعبقر بالػؼف ،ولذلؽ كجد حتك انن يف العؾقم الؿعالرة كجدهؿ يؼقلقن :إن بعض العؾقم
مقال ،انن ألبحت الؾغة ااكجؾقزية جؾ العؾقم طؾقفوا؛ إال بعوض
لفا لغتفا ،يالطب الؼديؿ كان الالحقـقة ً
العؾقم الؿقجقدة طـد الشرقققـ يؿا زالت كتاباهتا بؾغاهتؿ الشرقققـ يف آسقا وغقرها.
طؾؿ الػؼف بالخصقص لغتف هل العربقة وال يعرف باستؼراف كاقص لؽـوف طوام ،ال يعورف كتواب بغقور
العربقة يقف اجتفاد ،كعؿ حقجد كتب يؼف غقر طربقة؛ ولؽـفا حؽقن موـ الدرجوة الودكقا موـ الػؼفواف الوذيـ
يـؼؾقن أحؽام غقرهؿ ويـؼؾقن الؿعا ي ال يـؼؾقن العؾؾ واألحؽام ،يؾغة الػؼف هل العربقة ،ولذلؽ كؼوقل:
إن مـ شرط التعبقر يف الػؼف أن يؽقن بؾسان العرب لؽل ُيػفؿ ولؽل ُيـؼؾ ،ولؽل يعـل يؽقن ذلوؽ سوب ًبا
يف كؼؾ العؾؿ ومدارستف وقبقلف وردهٰ ،هذه مـ جفة.
مـ جفة أخرى أن هـاك مدارس وهل مدرسة الحـػقوة بالخصوقص كوان أغؾوبفؿ أو جوز ًفا موـفؿ يف
قرون متؼدمة يف بالد أطجؿقة مـ البالد األطجؿقة وكان بعضفؿ ربؿا يؽقن لساكف العربول ضوعقػ جودا،
طدد مـل أكا ولؿ أرى أحدا ،وقد وجد طـد بعض الحـػقة أهنؿ لؿ حؽؾؿقا طـ أدلة االستـباط ذكوروا مـفوا
االستحسان يعرف بعض الحـػقة االستحسان بلكف ما اكؼدح يف ذهـ الؿجتفود ولؽـوف لوؿ يسوتطع التعبقور
طـف ،صب ًعا رد طؾقفؿ الباققن :قالقا :ال يؿؽـ أن يـؼدح شلف لحقح ال يؿؽوـ التعبقور طـوف دل طؾوك أكوف
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وهؿ واألحؽام ال حمخذ هبا ،أكا أوجففا مـ طـدي بلن الذيـ قالقا هبٰذا الؽالم إكؿا هؿ مـ يؼفواف الحـػقوة
األطاجؿ الذيـ ربؿا كان لساهنؿ ضعق ًػا ولذلؽ معروف طـ األطاجؿ مـفؿ بعض مشايخـا يػفؿ أكقر مؿوا
حعبقورا التعبقور يف إخراجوف قود يؽوقن
يحسـ التعبقر يػفؿ يؼرأ ويػفؿ لؽـف إذا أراد أن يعرب يؽقن أضعػ
ً
ألعب مـ الػفؿ ربؿا ،يلكا أققل ربؿا حقجقف ذلؽ أكف مؿـ ال يحسوـ التعبقور ،لوذلؽ كؼوقل :إن العربقوة
شرط احسان التعبقر لؾغة الػؼف [الؿتعددة].
األمر األخقر وبف أختؿ ٰهذه الجزئقة أكا أقوقل إن العربقوة شورط لػفوؿ كوالم البشور الوذي يتعؾوؼ بوف
مقال هـا متعؾؼ بؿسائؾ مـ العؼقد وهـاك مسائؾ متعؾؼة باأليؿان اختالف حركوة؛ بوؾ
األحؽام الشرطقةً ،
وخػضا يتعؾؼ بف اختالف الؾغة العربقة.
وكسرا
اختالف هؿزة قط ًعا
ً
ً
مـ أمقؾة الخالف ويقف بالعشرات بؾ بالؿئات ابـ يعقش مؼدمة شرحف الؿػصؾ ذكر أربع لوػحات
يف الطبعة الجديدة وكؾفا أمقؾة أن اختالف لسان الـاس يـبـل طؾقف أو حعاموؾ الـواس يـبـول طؾقوف خوالف
الحؽؿ ،مـ أمقؾة ذلؽ قصة مشفقرة جدً ا طـد الؽسوائل وإموا أبوق يقسوػ أو محؿود بوـ الحسوـ أحود
رجوال قوال نخور
ً
لاحبل أبل حـقػة يؼقل :إكف دخؾ طؾقف طـد الخؾقػة يؼال لف :أريد أن أسللؽ مسللة أن
أو قال لزوجتف أكت صالؼ َأن دخؾتل الدار يػتح هؿزة أن ،يؼال أبق يقسػ أو محؿد بـ الحسـ يؼوال :إن
دخؾت الدار صؾؼت ،يؼال لف سائؾف :بؾ إِن الؿؽسقرة هل الشرصقة وأما أن الؿػتقحوة ينهنوا حعؾقؾقوة ينهنوا
حؽقن صال ًؼا ولق لؿ حدخؾ الدار ألهنا قد دخؾت الدار قبؾ يقؽقن التعؾقؾ ألجؾ أكؽ دخؾت الدار ولق لوؿ
مـجزا وال يؽقن معؾ ًؼا ،يذكر البـ يعقش يؼال يف مؼدمة شرح الؿػصوؾ بوذكر
حدخؾفا يؽقن صالؼ صال ًقا
ً
أيضا يـزلقن ٰهذا الؽالم حتك طؾك كالم الػؼفواف
أمقؾة أصال جدا حتعؾؼ هبٰذه الؿسائؾ ،العجقب أن الػؼفاف ً
مقؾ ققل الؿجد رحؿة اهلل طؾقف يف «الؿحرر» لؿا قال :إن الخقار مـ اش ط الخقار إلك الؾقوؾ هوؾ يؽوقن
داخال يف الخقار أم ال؟ بـاها الػؼفاف ٰهذا كالم الػؼفاف لقس مـ كالم ابـ يعقش بـاه الؿتولخرون موـ
ً
الؾقؾ
الشراح طؾك الؼاطدة الؿشفقرة هؾ الحد يدخؾ يف الؿحدود أم ال؟ هؾ ما بعده داخؾ يقؿا قبؾف أم ال.
كبقرا وهول قضوقة
الؿسللة األخقرة وهبا أختؿ أل ي أضـ أن الققت قد داهؿـل وأخذت مـف يعـل جز ًفا ً
طؾقم العربقة الؿبققثة يف كتب الػؼفاف.
دائؿوا يوقجز الؽوالم السوابؼ ،أوجوز كالمول
أكا أوجز و ٰهذا صبع الؿدرس ،الؿدرس صبعوف يالزموف ً
السابؼ يف ثالث سطقر.
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السطر األول :أكـا قؾـا أن طالقة العربقة بالػؼف حتضح مـ أربعة جفات قد يؽوقن هـواك غقرهوا؛ لؽوـ
ٰهذه القجفات يعـل هل ما سؿح بف الققت.
األمر األول :أن العربقة شرط لالجتفاد الػؼفل سقاف يف يفؿ الـصقص أو يف حـزيؾف.
األمر القا ي :أن العربقة شرط لصحة بعض العبادات والتصريات.
األمر القالث :قؾـا أن العربقة شرط لؾتعبقر بؾسان العرب ،التعبقر.
األمر الرابع :قؾـا أن الػؼفاف يؼقلقن إن العربقة شرط لػفؿ كالم الـاس سقاف كالم الـاس الوذي حبـوك
طؾقف الػتقى والتصريات مقؾ أيؿاهنؿ ومقؾ طؼقدهؿ ومقؾ صالقفؿ وكؼضوفؿ وإبورامفؿ وكحوق ذلوؽ ،أو
كالم الـاس كعـل كالم الػؼفاف يف متقهنؿ يقشرحقكف بؾسان طربول ،وذكورت أمقؾوة إشوارات وإال األمقؾوة
بالعشرات.
الؼسؿ القا ي مـ الؿحاضرة وأختصر يقف جدً ا يف خؿس أو طشر دقائؼ إن شاف اهلل لـ حزيد وهل قضوقة
طؾقم العربقة الؿبققثة يف كتب الػؼف ،يجب أن أؤكد طؾك مسللة أخرى هـاك يرق بقـ أدب الػؼفاف يودطقه
جاك ًبا ،أكا أحؽؾؿ طـ طؾقم العربقة الؿقجقدة يف كتب الػؼف ،وال حؽاد حقجد طـد غقرهؿ.
بعضوا موـ
هـاك الحؼقؼة العديد مـ طؾقم العربقة التل ال حؽاد حقجد إال يف كتب الػؼفاف ،ولذلؽ ينن ً
طؾؿاف العربقة الؿتخصصقـ يؽقكقن طالة طؾك الػؼفاف يقفا ومرجعفؿ يف ذلؽ كالم الػؼفاف ،أشقر لوبعض
العؾقم التل حتعؾؼ بالعربقة أو أقسؿ ٰهذه العؾقم قبؾ إلك حؼسقؿقـ.
هـاك قسؿ األلؾ يف ٰهذه العؾقم كؾفا هق كوالم الػؼفواف هوق األلوؾ ،وموـ طواداهؿ موـ البواحققـ
يرجعقن إلك كالم الػؼفاف ،و ٰهذه طؾقم مػردة.
مـفا طؾك سبقؾ الؿقال طؾؿ دالئؾ األلػاظ ،طؾؿ دالئؾ األلػاظٰ ،هذا طؾؿ طظوقؿ طجقوب جودً ا يقؿوا
يتعؾؼ بالقققف والؿػفقم يقؿوا يتعؾوؼ بوالعؿقم والخصوقص يقؿوا يتعؾوؼ بوااصالق والتؼققود ،يحوقى
الخطاب ولحـ الخطاب ،وغقر ذلؽ مـ الدالالت العظقؿة ،صقب ٰهذا طؾوؿ يعـول ال يؽواد يقجود هبٰوذا
التقسع إال طـد الػؼفاف ،حتك إن الؿعالريـ مـ الؼاكقكققـ اطتؿودوا طؾوك كوالم الػؼفواف يف إكشواف طؾوؿ
مستؼؾ يف طؾؿ الؼاكقن اسؿف حػسقر الـصقص الؼاكقكقة ،اطتؿدوا طؾك طؾؿ دالئؾ األلػاظ.
الؾغقيقن إكؿا يقجد يف كتاباهتؿ قؾقؾ إشارات مع ٰهذا التقسع الؿقجقد طـ الػؼفواف ال يؽواد يقجود،
كققرا طؾك كالم الػؼفواف يف
ولذلؽ الدراسات الؿعالرة يف الحؼقؼة لؿا يرجع طـ بحث يجد أن اطتؿدوا ً
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قضقة دالئؾ األلػاظ يحقى الخطاب الؿػفقم والؿـطقق ومػفقم الحصر ،مػفقم العدد ومػفوقم الؾؼوب
ومػفقم الع َؾؿ ومػفقم الؿقايؼة ،مػفقم الؿخالػة ،طؾؿ طظقؿ جدا وهق واسع ودققوؼ جوداٰ ،هوذه مسوللة
ٰهذا طؾؿ يؽاد يؽقن الؿرجع األول هق كالم الػؼفاف يقف.
األمر القا ي :أن مـ العؾقم التل حتعؾؼ بالؾغة أو الؿعوا ي التول حتع ّؾوؼ أو العؾوقم الؾغقيوة التول يؽوقن
مرجعفا األساس هق كالم الػؼفاف يقؿا يتع ّؾؼ بالصقغ ،مقؾ لقغ العؿوقم ولوقغ ااصوالق ولوقغ األمور
كظرا إلك أن الػؼفاف يحتاجقكف يف استقؿار الـصقص الشورطقة ،كجود أن
ولقغ الـفل ،الحؼقؼة ٰهذا السقاق ً
مقال طؾك سبقؾ الؿقال :الـؽرة يف سوقاق الـػول حعوؿ طؿوقم
أكقر مـ كتب يقفا إكؿا هؿ الػؼفاف ،أققل لؽ ً
أشخاص ،السقاق أو الـؽرة يف سقاق ااثبات حعؿ طؿقم أوسط ٰهذه قاطدة دققؼوة جودا حسوتقؿر اسوتقؿارا
لػئات مـ الـصقص الشرطقة بؾ يف استخدام الـاس ويفؿ كالمفوؿٰ ،هوذه الؼقاطود ال أقوقل أهنوا لقسوت
مقجقدة يف لسان العرب أو مـ الذيـ حخصصقا يف كالم العرب لؽـفا هبٰوذا الوربوز وهبٰوذه الؽقورة وهبٰوذا
التقضقح وهبٰذا التػصقؾ والؿـاقشة حؽاد حؽقن الؿرجع األول واألخقر هق كالم األلقلققـ والػؼفاف.
مـ األمقر التل طـد الػؼفاف جاكب يؾسػل وإن كان لف أثر يؼفل وهل قضوقة مسوللة ألوقل الؾغوات،
كتب بعض الـاس ألقل الؾغات ابـ يارس يف «الصاحب» وغقرهؿ كابـ جـول يف «الخصوائص» وغقوره
لؽـ الػؼفاف ُطـقا هبٰذا مـ جاكب الؽالم هؾ ألقل الؾغة ققاسقة أم أهنا حـزيؾقة؟ بعض الـواس يؼقلوقن :ال
أثر لفا يف الغالب  ،وبعضفؿ يؼقل :أن لفا أثر وإكؿا ثؿرهتا قؾقؾة.
أيضا وإن كان ٰهذا يقازي كالم الػؼفاف وكالم الؾغقيقـ كالزجاج وغقره وهل قضقة معوا ي الحوروف
ً
أيضا معا ي الحروف طؾؿ طظوقؿ جودا؛ لؽوـ الػؼفواف يعـول حقسوعقا يقوف حقسو ًعا يوقازي كوالم
ٰهذا طؾؿ ً
كظرا ألكف كان شوايع ًقا ،ثوؿ
الؾغقيقـ؛ بؾ إن بعض الؾغقيقـ مـ الؿتلخريـ كابـ هشام يف «الؿغـل الؾبقب» ً
اكتؼؾ لؾؿذهب الحـبؾل حلثر يف كالمفؿ بؿعـك الحروف هباحقـ الؿدرستقـ مؿا يرجحقكف يف معوا ي الوقاو
وغقر ذلؽ.
هـاك طؾقم لغقية مقجقدة طـد الػؼفاف وغقرهؿ؛ لؽـفا يقجود طـود الػؼفواف حخصوقص وجزئقوات ال
حؽاد حقجد طـد غقرهؿ أسردها سر ًدا.
مـ ذلؽ :مسللة غريب الحديث ،غريب الحديث األلؾ يقف كالم الؾغوقيقـ ،ولؽوـ هـواك كوالم يف
غريب حديث الـبل ﷺ لؿ يعرف إال مـ كالم الػؼفاف ،وقد ذكر لذلؽ أمقؾة أبق طبقد الؼاسؿ بـ سالم.
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وأضرب لؽ ً
مقاال ينكف لؿا ذكر طـ هنل الـبل ﷺ طوـ اشوتؿال الصوؿاف قوال :إن الؾغوقيقـ جؿق ًعوا
يؼقلقن :إن الؿراد باشتؿال الصؿاف أي يؾػ الؿرف طؾك كػسف ثقبانٰ ،هوذا ال يعورف طـود أهوؾ الؾغوة إال
ذلؽ ،قال :ولؽـ الػؼفاف يؼقلقن :إن اشتؿال الصؿاف التل هنك طـف الـبل ﷺ إكؿا هوق االضوطباع بؿعـوك
إخراج أحد العاحؼقـ وحخصقص ذلؽ بالربوا ،قوال :ويرجوع لؽوالم الػؼفواف بولهنؿ أطؾوؿ بالتـزيوؾ ،هوق
استداللفؿ لقس لغق ًيا ولقس سؿاط ًقا يليت يف الشريعة وغقره ،ولؽـف أخذوها ربؿا بالـؼؾ الؿسوتػقض طوـ
األوائؾ ،وربؿا بؿعـك آخر ،لذلؽ أبق طبقد الؼاسؿ بـ سوالم يف كتواب «غريوب الحوديث» قوال :يرجوع
لؽالم الػؼفاف يف ذلؽ ،وإذا لؿ يسؿع أو يـؼؾ ،وكحـ كعؾؿ و ٰهذا مسؾؿ أن العربقة لؿ يـؼوؾ لـوا جؿقوع موا
يقفا ،بؾ إن بعض الؿتلخريـ اجتفد يف ذكر ألػاظ طربقة لؿ حؽوـ مقجوقدة ،الصواغا ي موـ أهوؾ الهوقر
باكسايت كتاب «العضال» لؿا جاف ودار وذهب إلك طؿان والقؿـ وزبقد وغقره ذكر يف «العضوال» كؾؿوات
كققرة لؿ يسبؼ إلقفا هق يف الؼرن الخامس الفجري واطتؿدها مـ بعده واطتؿدوا كالم الصواغا ي يف كتابوف
ٰهذا.
أيضا أمر هبٰذا بسرطة مـ العؾقم الؾغقية الؿبققثة يف كتب الػؼفاف يؼط :مسللة غريوب
صقب مؿا يتعؾؼ ً
لغة الػؼفاف ،الػؼفاف يذكرون ألػا ًضا لغقية ويـؼؾقهنا الستخدامفؿ هؿ و ٰهذا بالعشورات ،ولوذلؽ كجود أن
الؾغقيقـ الذيـ يـتسبقن لؿدارس يؼفقة يمثر اكتساهبؿ ل ٰفوذه الؿودارس الػؼفقوة طؾوك حػسوقرهؿ الؾغوقي
لؾؽؾؿة.
الػققمل شايعل ولذلؽ كجد أكف يف الـؽاح أهق وصئ أم أكف طؼد حلثر بالؿدرسة الشايعقة.
أيضا حلثره بالؿدرسة الحـػقة واضح مقؾف الزمخشري يف كتابف
كجد ً
مقال الؿطرزي يف كتابف «الؿعرب» ً
«الغريب» ويف غقره واضح حلثره بؿدرستف الػؼفقة يدل طؾك أن حؼققد الػؼفاف.
كققرا مـ حػسوقر الؽوالم موـ ألػواظ
ولذلؽ الؿتلخرون مـفؿ لاحب «لاحب حاج العروس» يـؼؾ ً
الػؼفاف.
أيضا مـ األشقاف التل حتعؾؼ بذلؽ بسرطة أن مـ طؾقم الؾغة الؿقجقدة يف كتب الػؼفواف بالخصوقص
ً
هل مسللة حرحقب األحؽام طؾك الؼقاطد الؾغقية ،و ٰهذه أ َّلػ يقفا جؿاطة و ُصبعت طودد موـ الؽتوب مـفوا
ثالثة كتب مشفقرة طبد الرحقؿ ااسـقي والصقاب يقف كسر الفؿز ولوقس األسوـقي كؿوا هوق مشوفقر،
ينهنا بؾدة إسـا بالصعقد ،طبد الرحقؿ ااسـقي لف كتواب طظوقؿ جودا وهوق لؿوـ بعوده طالوة طؾقوف وهوق
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يتخرج طؾك األلقل الـّحقية مـ الػروع الػؼفقة» ،والقا ي يقسػ بـ طبود الفوادي
الدري يقؿا ّ
«الؽقكب ّ
الحـبؾل حقيف سـة حسوعؿائة وحسوعة يف كتابوف «زيـوة العورائس» والقالوث قبؾوف وهوق الطوقيف يف «الصوعؼة
الغضبقة» ذكروا ٰهذه األمقر ققاطد لغقية بـقت طؾقفا أحؽام شرطقة وهل كققرة حؾؽ الؼقاطد.
مـ األشقاف التل كتؽؾؿ ثالث جزئقاهتا سريعة جدا وهل قضقة ٰهذا يـ لغقي ال يقجد إال طـد الػؼفواف
أو مبققث مـ الػؼفاف وهل قضقة غؾط الػؼفاف ،لاحب «الحاشوقة طؾوك الصوحاح» والصوقاب أن حػوتح
الصوحاح ويوتح الخزاكوة ،ألن بعوض
الصحاح ال حؽسر وكرجع لصحة ذلؽ؛ ألهنؿ يؼقلقن :احذر كسر ّ
الـاس يػتح «الصحاح» الجقهري يؼقل «الصحاح» ويؽسر «الخزاكة» يقؼقل «خزاكة األدب» يؼوقل ال ال
حػتحفا ال حؼؾ خزاكة األدب لؽـ قؾ َخزاكة األدب ٰهذا كالم يعريقكف بعض الذي درسوقكا يوال أدري طوـ
لحة ذلؽ  ،لاحب الحقاشل لف كتاب اسؿف «إلالح غؾط الضعػاف مـ الػؼفاف» الػؼفاف لفوؿ حراكقوب
لغقية مشفقرة طـدهؿ غؾط ،والـقوي كققر ما يـبف طؾقفا يف كتابف «التحرير طؾك التـبقف» ولوذلؽ ٰهوذا طؾوؿ
وهق غؾط الػؼفاف طؾؿ مبققث يف الؽتب.
بؼل طـدي ال اكقب الػؼفقة صقيؾ جدا يف ضؿائرهؿ لؽـ أقػ طـد األخقرة وهل قضقة شعر الػؼفاف
وأختؿ هبا حديقل يف دققؼتقـ شعر الػؼفاف ٰهذا يف الحؼقؼة شغؾ الـاس ،وهوؿ يعتؿودون يف حضوعقػ ٰهوذا
الـقع مـ الشعر طؾك كؾؿة مشفقرة البـ لاحب «الذخقرة» حقـؿا قال وهق شعر ضعقػ كشوعر الػؼفواف
ولذلؽ شعر العؾؿاف ال يسام أو كحق ٰهذه الؽؾؿة ،وشعر الػؼفاف لحقح أكوف ضوعقػ يؼور بوف الػؼفواف أن
شعرهؿ األدبل ،لؽـ لف كقع ثا ي مـ الشعر سلذكره بعد قؾقؾ.
شعرهؿ األدبل يؼر الػؼفاف أكف ضعقػ ،بعضفؿ طدل طـ مراده قوال :ألن الػؼفواف يعتـوقن بالؿعوا ي
دائؿا األسؾقب والؿعا ي ،لذلؽ يعـقن بف ٰهذا مـ جفوة ،وبعضوفؿ طؾوؾ قوال:
أكقر مـ األلػاظ يذكرون ً
ألن أجؿؾ الشعر أكذبف والػؼفاف ربؿا يتحرجقن مـ باب الؽذب أو يتحرجقن مـ باب يعـل ما كوان يقوف
غزل حتك ققؾ طـ ابـ طبد الفادي الذي ذكركا قبؾ قؾقؾ أن لف كتاب مطبقع طوـ مجـوقن لقؾوك ،قوال :إن
شعرا يقـسوبقكف لوف ،قوال :وموـ هومالف
مجـقن لقؾك ٰهذا شخصقة غقر حؼقؼقة وإكؿا هؿ أشخاص يؽتبقن ً
األشخاص مـفؿ يؼفاف ُطريقا ولؽـفؿ مـح لوف ٰهوذا الشوعر يـسوبف ل ٰفوذه الشخصوقة و ٰهوذا كتابوف مطبوقع
مشفقر ،إ ًذا شعر الػؼفاف الؿـسقب لفؿ ضعقػ ،مـ أشفر الػؼفاف الؿشفقريـ مـصقر الػؼقف جؿع شوعره
جؿق ًعا مـصقر الؼحطا ي بجدة ،لؽـ أود أن أشقر لؿسللتقـ:
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أن الػؼفاف يستعقبقن الشعر الخقض يقف ،حتك لؼد قال السؽسؽل طـ أكقر الػؼفاف أو بعضفؿ أقصود
قد يطؾؼ الؽؾ طؾك البعض أن بعض الػؼفاف يؼقل :أكف يـؼص األجر ٰهذا رأي بعضفؿ ،وأكا قؾت أكوا إكؿوا
أكا كاقؾ ولست كاقدً ا ،السؽسؽل ٰهذا مـ طؾؿاف زبقود موـ أهوؾ الوقؿـ وهوق موـ طؾؿواف الشوايعقة قوال:
ومذهبـا ومذهب ألحابـا يعـل مـ الشايعقة أن الشعر يزدان بالػؼقف وال يزدان الػؼقوف بالشوعر قود يؼوقل
البعض ٰهذه كرجسقة وإطجاب مـ الػؼفاف بلكػسفؿ اهلل أطؾؿ ،أو هق حربير لؾخطل العؾؿ طـد اهلل ،لؽـ هول
كؾؿة ومسؾؽ لفؿ أهنؿ يرون أن ٰهذا الشعر لقس مقزة لؾػؼقف صب ًعا هؿ يستدلقن بؽؾؿة الشايعل الؿشفقرة
والبقت الؿشفقر:
ولوووق ال الشوووعر لؾشوووعراف موووزري

لؽـوووت القوووقم أشوووعر موووـ لبقووود

لذلؽ هنق طـ ٰهذا الطريؼ ،الذي يفؿـل أن هـاك كقع مـ الشعر خاص بالػؼفاف ال يقجد طـد غقورهؿ
وهق الذي أطتربه مـ طؾقم العربقة مـ الػؼفاف ،ومـ ذلؽ أن مـ الشعر الذي ابتدأ موـ الػؼفواف ثوؿ اكتؼوؾ
لسائر العؾقم وهق الؿـظقمات يؼقل :إن أول مـظقمة يف العؾقم الشرطقة مـظقمة يؼفقة ،وأن أول مـ قالفوا
هق رجؾ يف الؼرن القا ي مـ مـتصػ الؼرن القا ي مائة وخؿسقـ وكحقه اسؿف أبان بـ الحوؼ ٰهوذا الرجوؾ
شعرا يف الزهد والعبادة ،يوـظؿ مـظقموة يف الصوالة والصوقم،
كظؿ كؾقؾة ودمـة ،ققؾ لف :هال كظؿت يعـل ً
و ٰهذه الؿـظقمة غقر مقجقدة يؼال :إهنا أول مـظقمة بـاف طؾك أن ٰهذه الؿـظقمة يف الؼرن القوا ي حعتورب هول
أول مـظقمة شعرية يف العؾقم الشرطقة طؾقم انلة يف الـحق وغقره أو مـ طؾقم حجقيد كظؿ ابوـ موزاحؿ أو
مـ طؾقم الحديث الؿصطؾح وغقره ،يفؿ مـ بدؤوا هبٰذا الـقع وهق كظؿ الؿـظقمات.
يعـل أختؿ بؿسللة قضقة أن الػؼف يمثر طؾك الشعر ،واألدب يمثر طؾقوف ،أموا كوقن األدب يومثر طؾوك
الػؼقف ٰهذا مسؾؿ ،لذلؽ كجد األلقلققـ الذيـ لفؿ طـاية بواألدب وحػوظ لؾشوعر يتغقور لسواكف ويسوفؾ
كالمف اضرب ً
مقاال أللحابـا الطقيف ،الطقيف رجؾ معـل باألدب لؿا كتب يف (شورح مختصور الروضوة)
الؿشفقر طـل الـاس بف قال أكف أسفؾ طبارة مـ ألقل مـ «الؿستصوػك لؾغزالول» و«الروضوة» لؾؿقيوؼ
وغقر ذلؽ ألكف لاحب أدب يلثر أدبف وطـايتف بالؾغة يف سقاق كاقؾف؛ ألن الػؼفاف ألؾ يف حعؾوؿ الصوعقبة
لفؿ حقجقف ذلؽ ما يشفد لفؿ بذلؽ غقرهؿ ،العؽس أن الػؼف أحقاكًا يمثر بالشعر أخوتؿ بؽؾؿوة ،يؼوقل أن
أحد الؾغقيقـ سؿع بقتًا أو ققؾ لف بقت وهق:
لوووؿ أدر حوووقـ وقػوووت بووواألصالل

مووا الػوورق بووقـ جديوودها والبووالل
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قال :الذي قال ٰهذا البقت يؼقفٰ ،هذا بقت يؼقف ولقس بقت يعـل أديب ،ققؾ لف لؿ؟ قوال :ألكوف قوال موا
الػرق ،والػؼفاف يعـقن بعؾؿ يسؿك بعؾؿ «الػرق» طؾؿ الػوروق ،وكوان ٰهوذا الشواطر لودق هوق يف ابوـ
الـحقي [التقكسل] كان مـ طؾؿاف الؼرن الخامس يف الؿغربٰ ،هوذا طؾوك سوبقؾ اايجواز ،وإكؿوا هوق يف
الحؼقؼة حعؾقؼ لؾؽالم وهق إشارة لبعض معالؿ طالقة العربقة وآداهبا بالػؼوف ،وقود ذكورت ابتوداف موا لوؿ
أحؽؾؿ طـف وما ذكرت شرصل يقف إكؿا أوجت وأشرت إشوارات وإكؿوا أكوا كاقوؾ ال يعـول موتؽؾؿ ويعـول
أسؾقب وإكؿا أكا كاقؾ طـف.
أسلل اهلل  ۵أن يقيؼـا جؿق ًعا لؾفدى والتؼوك وأن يغػور لـوا ولقالوديـا ولؾؿسوؾؿقـ والؿسوؾؿات
ولؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد.
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أشؽر سعادة األستاذ الدكتقر طبد السالم طؾك ٰهذه الؿحاضرة الراققة حوقل مقضوقع الؾغوة العربقوة
وآداهبا يف الػؼف ااسالمل ،كان الؿقضقع مركز حقل الؾغة العربقة والػؼف ااسالمل حقوث ححودّ ث طوـ
التبحر يف الؾغة العربقة ،وإحؼان الؾغة العربقة وطؾقمفا لؾػؼقف
حالزم العربقة مع الػؼف ،ومقؾ اش اط الػؼفاف
ّ
طرج بالؽالم طؾك مقضقع يف الحؼقؼة ج ّقد وقد يحتاج إلك بحث أطؿؼ وهق طؾوقم العربقوة
الؿجتفد ،ثؿ ّ
الؿقجقدة والؿبققثة يف كتب الػؼفاف.
انن كالؿعتاد ك ك الؿجال لؾؿداخالت والتعؾقؼات واألسئؾة وأبدأ بسعادة األستاذ الودكتقر أحؿود
مشؽقرا.
الخضقر يؾقتػضؾ
ً
خقرا وأهـئؽؿ جؿق ًعا هبٰذا الشفر الؿبارك و ٰهذه الؾقؾة الؿباركة التل
حؿـ الرحقؿ ،أمسقت ً
الر ٰ
بسؿ اهلل َّ
كػتتح يقفا أولك جؾسات الخؿقسقة ،ومـ حسـ الطالع أن حؽقن ٰهذه الؾقؾة مـ كصوقب ٰهوذه الؿحاضورة
الـػقسة التل قدّ مفا محاضوركا الؽوريؿ ،وأو ّد أن أشوؽره طؾوك رؤوس الؿقضوقطات ٰهوذه التول مور هبوا
مقضقطات سريعة ،وكـا كقد يف الحؼقؼة أن يطقؾ يقفا وخالوة يف بعضوفا؛ ألهنوا ححتواج إلوك كققور موـ
التػصقؾ ،والحديث يقفا ش ّقؼ ،والؿعؾقمات يقفا ث ّرة والتطؾع إلك كققر مـ التػالقؾ مشوروع لؿوـ لديوف
شغػ بالعربقة وما حقل العربقة.
حػرد بف قوال :إن الػؼفواف حػوردوا بؿقضوقع
كـت أود يؼط أن أسلل أخل الؽريؿ طـ الؿقضقع الذي ّ
الداللة يعـل الطالحات وحعبقرات وكحقها ،أال يرى معل أن ٰهذه الؿـطؼوة موـ الؼوقل مشو كة بقوـفؿ
وبقـ الؿتؽؾؿقـ والػالسػة يؽؾفؿ ربؿا وكققر مـفؿ بالـسوبة لؾؿـطوقق والؿػفوقم وموا إلوك ذلوؽ يعـول
يرجعقن إلك الؿـطؼ ويرجعقن إلك طؾقم األوائؾ وما إلك ذلوؽ ،ولعؾفوؿ كواكقا يف ذلوؽ الققوت الوذي
ازدهرت يقف الحضارة ااسالمقة يؿدخقن مـ كققور موـ الؿعوارف ،وموـ ٰهوذه الؿعوارف ذلوؽ أو ٰهوذا
الؿقضقع.
األمر القا ي :أن أشار أخل الؽريؿ إلك أن الػؼفاف صبؼات و ٰهذا لحقح ،يؼد قرأت يف زموـ مضوك يف
كجؿ الديـ الطقيف  $وهق مـ رجال الؼرن السابع وبداية القامـ حقيف سـة سبعؿائة وستة طشور هجريوة
كؼؿتف طؾك بعض الػؼفاف الذيـ ال يعتـقن بالؾغة والوذيـ يؼقلوقن :إكؿوا كحوـ يؼفواف ال شولن لـوا بالؾغوة
العربقة ،وكان بقدي لق ألؼك الؿحاضر الضقف طؾك ٰهذا الـقع مـ الػؼفاف ،ألن ٰهذا الداف الحؼقؼوة موا زال
مختصا بالؾغة العربقة ولوذلؽ موـ
سار ًيا يف األمة العربقة إلك ٰهذا العصر يتجد كؾ إكسان يؼقل :أكا لست
ً
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حؼل أن ألحـ ،وأن أحؽؾؿ بؾسان غقر يصقح.
وأود أن أشؽره يف البداية ويف الختام والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاحف.
حػضؾ يا دكتقر ،أجب.
الجواب (الشويعر) :صب ًعا أشؽر أستاذي الدكتقر طؾك ٰهذا التعؾقؼ وطؾك يعـل اايادة طظقؿوة جودا،
أشار الدكتقر إلك يعـل مسللتقـ أذكرهؿا بسرطة.
الؿسللة األولك :حعؾؼ طؾؿ دالئؾ األلػاظ بعؾؿ الؿـطؼ وطؾؿ الػؾسػة ،كذات طؾؿ الؿـطؼ والػؾسوػة
ال طـاية لف بدالئؾ األلػاظ؛ ألكف يعـك بالدالئؾ العؼؾقة طؾؿ الؿـطؼ كالؿؼدمة الصغرى والؼقواس العؼؾول
ققاس أيالصقن الؿؼدمة الؽربى والؿؼدمة الصغرى والؿؼدمة األولك والقاكقوة والـتقجوة ،ولوذلؽ سوؿل
ٰهذا الؼقاس الؿـطؼل الذي كؼؾ إلك الػؼف ،ياألساس أن الػالسػة ال يعـقن بودالئؾ األلػواظ إكؿوا يعـوقن
بالؿعا ي يؼطٰ ،هذا مـ جفة.
مـ جفة أخرى أن الؿتؼدمقـ الؿعـققـ بعؾؿ الؿـطؼ إكؿا كاكوت طـوايتفؿ يف مملػواهتؿ بالؿعوا ي ولوؿ
حؽـ بالـصقص وذلؽ لؿا صبع بعض كتاب كؽالم الؿغـل لؾؼاضل طبد الجبار أبل محؿد الؽعبول كؾفوا
إكؽار لؾـصقص األلؾ طـدهؿ إكؽار الـصقص.
لؽـ الذي وجد طؾؿ ألقل الػؼف ،و ٰهذا طؾؿ ألقل الػؼف يؽقن مبـاه طؾوك ثالثوة طؾوقم أو أربعوة إن
شئت بـل جزف مـف طؾك الػؼف وجزف مـف بـل طؾك الؾغة وجزف بـل طؾك طؾؿ الؽالم والؿـطؼ ،يؼقلوقن :أن
أول مـ أدخؾ طؾؿ الؽالم يف طؾؿ ألقل الػؼف كان أبل بؽر الباقال ي ،وأول موـ أدخوؾ طؾوؿ الؿـطوؼ يف
طؾؿ ألقل الػؼف كان أبا حامد الغزالل.
ٰهذان أدخال ٰهذا العؾؿ مـ حقث االستدالل ومـ حقث ااشارة إلك بعض الؿباحث التل ربؿا حؽقن
ثؿرهتا يف طؾؿ الػؼف قؾقؾة ،ولذلؽ ُطـل بعض الؿتلخريـ و ٰهذا الحؼقؼة هوق التبوديؾ الحؼقؼول لؾػؼوف أكـوا
كؾغل مـ مباحث ألقل الػؼف صب ًعا جزئل مـ الجزئقات ،إلغاف الؿباحث التول ال ثؿورة لفوا ،كعوؿ بعوض
الذيـ كان لفؿ طـاية بالؿـطؼ لؿا دخؾ يف ألقل الػؼف وحـازلقا طـ بعض الؿبادئ األولوك لمبواف الوذيـ
ً
مقواال
أسسقا ٰهذا العؾؿ يف العالؿ ااسالمل مـ العرب بدؤوا يتؽؾؿوقن طوـ دالئوؾ األلػواظ ،وأضورب
بذلؽ أول مـ أدخؾ طؾؿ الؽوالم هوق أبوق بؽور البواقال ي يف كتابوف «التؼريوب» وهوق مطبوقع ،ويف كتابوف
«التؿفقد» أشار إلك إلؿاحات يسقرة جودا ،الحؼقؼوة أن طؾؿواف ألوقل الػؼوف اطتؿوادهؿ األول واألخقور
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بدالئؾ األلػاظ طؾك التجربة ،ولذلؽ يعـل أضرب ً
مقاال لؿا حؽؾؿقا طـ قضقة الؿػفقم مػفوقم الؿخالػوة
مػفقم الؾؼب أو القلػ مدرسة مـ الؿدارس قالت إكف –الؿالؽقوة -قوالقا أكوف ال حجوة ل ٰفوذا الؿػفوقم
دلقؾفؿ أمر واحد أن مال ًؽا رحؿة اهلل طؾقف وألحابف قالقا :أكف ال يشرط يف زكاة األكعام أن حؽقن سوائؿة ال
يش ط ،صقب لؿا جافهؿ الحديث حديث الـبل ﷺ« :يف السائمة الزكاة» قالقا :ال يؿؽوـ أن يخورج موـ
ٰهذا الـصقص إال بنكؽار الؿػفقم يؼقلف سائؿة الزكاة إثبوات لؾؿـطوقق مػفوقم القلوػ السوائؿة مؾغول
طـدكا ،إ ًذا اطتؿدوا يف إثبات الدالئؾ ويف إلغائفا طؾك يروع يؼفقة استؼرؤوا مـفا ،و ٰهذا العؾوؿ الوذي بـوك
طؾقف بعض الؿعالريـ الجاكب التللقؾل يف طؾوؿ يسوؿقكف اسوتخراج األلوقل موـ الػوروع أو حخوريج
األلقل مـ الػروع ٰهذا الصقاب أن يسؿك طؾؿ التؼعقد األلقلل والتؼعقد الػؼفل وهوق أن حؽوقن أكقور
مـ الؿسائؾ يستؼرأ مـفا مالؽ ،كعؿ هـاك اطتبار أكقور لؿالوؽ أن مال ًؽوا لوؿ يؾغوف الحوديث لوؿ يصوحح
الحديث لؿ ير كسخف أي صريؼة أخرى دون يعـل حغققر الؼاطدة.
يلكا يعـل أوايؼ الدكتقر ٰهذا الجاكب مـ جفة وقد أخالػ مـ جفة ،أوايؼ أو أخوالػ أن ٰهوذا العؾوؿ
لقس مبـاه مـ طؾؿ الؿـطؼ أو الػؾسػة كابتداف لمباف الؿمسسقـ ل ٰفذا العؾؿ سوقاف موـ غقور الؿسوؾؿقـ أو
مـ الذيـ أول مـ كؼؾف ،لؿ يعرف أكف متؽؾؿ ،أوايؼف أن بعض الوذيـ كؼؾوقا طؾوؿ الؽوالم والؿـطوؼ لؾػؼوف
كتبقا معف بدالئؾ األلػاظ كتبقا معف ألن ألؾ معرية دالئؾ األلػاظ مبـقة طؾك شقئقـ طؾوك السوؿاع وهوق
مدلقالت العرب وطؾك االستؼراف مـ الـصقص الػؼفقة وكقػقة يفؿ األئؿة الؿـتسب إلقفؿٰ ،هذه مسللة.
كققورا
الؿسللة القاكقة قضقة الطقيف وهل أن الطقيف  $حعالك قال :أكف اش ط ..لحقح ،لألسوػ أن ً
قد يؼقل :إن العربقة لقست شر ًصا و ٰهذا يدل طؾك كؼصف يف العؾؿ ال شؽ ،الوذي يؼوقل أن العربقوة لقسوت
شر ًصا ٰهذا كاقص يؼف ال كػل لفٰ ،هذا الذي أردت أن أؤكد كالم يعـل أستاذي الودكتقر قضوقة أن الػؼوف ال
يؽتؿؾ بدون العربقة ولؽـف يـؼص وال يصؾ الؿرحبة العالقة يف الػؼف إال بف.
يعـل طؾك سبقؾ الؿقال أن درجات يؽقن بعضفؿ يحؼ لف التؼعقد ٰهذه مرحؾة طؾقا بعضوفؿ يحوؼ لوف
التخريج طؾك ٰهذا التؼعقد استخراج الؼاطدة؛ ألن االجتفاد كقطان موـ الػؼفواف اجتفواد حـزيؾول واجتفواد
حرجقحل كحـ كتؽؾؿ طـ االجتفاد التـزيؾل وهق استخراج الؿسائؾ مـ األلقل الؽؾقة ،مـ الطبؼات موـ
يؼقفوا موـ
يجقز لف الػتقى يؼف ،مـ الطبؼات مـ ال يجقز الػتقى وإكؿا كؼؾ الػتقى ،مـ الطبؼات ويسؿك ً
ال يجقز لف الػتقى وال كؼؾ الػتقى ألكف يػفؿ غؾط ويـؼؾ غؾطٰ ،هذه أدكك الدرجات ٰهذا ذكروه يعـول أكوا
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كققرا مـ إشؽاالحـا العصرية يف قضوقة الػؼوف،
كاقؾ ،يؼالقا :ال يجزئ حتك كؼؾ الػتقى ،وذلؽ الحؼقؼة أن ً
هل مـ ٰهذا الجاكب أن ااكسان ال يعرف مـزلتف يف درجات الػؼف ،يتجده لوؿ يلخوذ موـ العؾوؿ إال صر ًيوا
رأسوا ويبودأ
يسقرا ،لؿ يلخذ العؾؿ بذاحف وال يف ألقلف وال يف العؾقم الؿساكدة لف ،ومع ذلؽ يـصب كػسوف ً
ً
يتؽؾؿ يف رؤوس الؿسائؾ التل يفاهبا طؾؿاف قرون متعدّ دة ،ومع ذلؽ يتجرأ طؾك ٰهذا األمر ،ويتؽؾؿ حتوك
ألبحـا كرى مـ صالب مرحؾة البؽالقريقس؛ بؾ ربؿا كصؾ إلك مرحؾة القاكقية مـ يليت يعؾل ويؼقل هوؿ
رجال وكحـ رجال ،قد ققؾ لبعضفؿ ٰهذه الؽؾؿة قال :لدقت هؿ رجال؛ لؽـ هوؾ أكوتؿ رجوال؟ يعـول
أقصد رجال بالتؼققد ،أل العفدية يف الرجقلة.
أكا قصدي مـ ٰهذا أن معرية الطبؼات ٰهذا طؾؿ مفؿ جدا وهق يجب الشخص يعورف مـزلتوف ويعورف
درجتف مـ جفة ،ثؿ يعرف درجة الؿتؽؾؿ أمامـا ،ولذلؽ يؼقل :أن ٰهذا الديـ يػسود طؾوك الـواس بوقالث
بـصػ يؼقف وكصػ صبقب وكصػ لغقي ،أما كصػ الػؼقف الذي يعرف صر ًيا مـ الػؼوف ولؽوـ ال يحسوـ
يعـل يؼقم ويتؽؾؿ بؿا ال يصح إذا كان أبق طؿرو ابـ الصالح لاحب «الؿؼدمة» يف طؾؿ ألقل الحوديث
ولاحب الػتاوى ورجؾ يؼقف لاحب «الؿشؽؾ القسقط» وهق رجؾ معـل الحديث طـايوة لوقس بعودها
طـاية يف الؼرن السابع الفجري ستؿائة وشقية ستؿائة خؿسة وطشريـ حقيف يؼقل كؾؿة يؼقل :أكف يف قركـوا
قصقرا يف األشخاص وإكؿوا
ٰهذا ال يصح ألحد أن يخرج باجتفاد يخالػ اجتفاد الؿذاهب األربعة ،لقس
ً
حصريات بعضفؿ وقصقر يف آالت كققرة.
لؿا رأى يقضك مـ
ّ
أكا أشؽر يف الحؼقؼة ً
وأخقرا أستاذكا الدكتقر طؾك ٰهذا التعؾقؼ الذي أشرف واستػدت مـف.
أوال
ً
باقل معـا طؾك حسب الققت الؿحدد طشر دقائؼ يعـل حعؾقؼ.
موقال بعوض الؿتؽؾؿوقـ ،أو
سمال :مصطؾحات أو ألػاظ لؿ حؽـ مقجقدة يف لسان العرب كؿا يعوؾ ً
مقال كؾؿة األزل غقر مقجقدة يف الؾسان العرب بقـؿا اشتؼفا الؿتؽؾؿوقن موـ لوؿ يوزل
كؿا قال الػالسػة ً
وال يزال ،وسؿقها األزل ،يـشلت كشلة يعـل متلخرة هل لقست مقجوقدة مقوؾ األبود ،األبود مقجوقد يف
الؾسان العربل الؼديؿ؛ لؽـ األزل لقست مقجقدة ،هؾ الػؼفاف يعؾقا شق ًئا مقؾ ٰهذا؛ يعـل سوؽقا كؾؿوات
أو كحتقها أخرجقا ألػاضا جديدة إما يعـل أحاصقها أو استخؾصقها مـ مجؿؾ بعض األيعال وغقرهوا أم
كققورا موا
أهنؿ لؿ يصـعقا شق ًئا مـ ٰهذا الؼبقؾ ،أطؾؿ أن الػالسػة والؿتؽؾؿقـ كواكقا يجورؤون إلوك الؾغوة ً
أيضوا الػالسوػة
يشتؼقن مـفا مقؾ ٰهذه ومقؾ قضقة الفقية ٰهذه لقست مقجقدة طـود العورب ،اسوتخدمفا ً
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واستخدمفا الؿتؽؾؿقن وما إلك ذلؽ ،وكحق ذلؽ ،هـاك مصطؾحات قد حؽقن مقجقدة يف لسان العربول
وشؽرا؟
والعؾؿ كػسف أكشلها ،يفؾ أكشل الػؼفاف ألػا ًضا مـ ٰهذا الـقع
ً
الجقاب (الشقيعر) :أكا أققل كعؿ هـاك كؾؿات لؽـ لقسوت هبٰوذه الدرجوةً ،
أوال يقوف كؾؿوات كؼؾفوا
الػؼفاف ضبطفا ال يقجد طـد غقرهؿ ،كؼؾ ابـ أبل بؽر البعؾول «الؿقؿور» قوال :إن الػؼفواف يؼقلوقن لريوع
الحدث بال ُغسؾ بضؿ الغقـ قال :ولؿ أجد يف لسان العرب ذلؽ وإكؿا استخدمفا الػؼفواف ،يالركقكوة بوقـ
ال َغسؾ وال ُغسؾ يجعؾقا الغسؾ هق الؾسان وأما ال ُغسؾ يفق مخصقص هبٰوذا الػعوؾ ،وال أطورف يف لسوان
العرب بضؿ الغقـٰ ،هذا كالم ابـ أبل الػتح ،يعـل أحقاكًا قد يغقرون حركة لؾتػريؼ بقـ مصوطؾحقـٰ ،هوذه
مـ جفة؟ ال َّطفقر والطفقر ٰهذا مـ االسؿ والػعؾ ،وجاف يف حديث الـبل ﷺ حديث طؿران طـ طقؿوان:
القضقف والسحقر وهؽذا ،لؽـ هـا كؾؿة ُغسوؾ لوؿ
يالقضقف ٰهذا االسؿ والػعؾ هق ُ
أكف جلف لف َبقضقفَ ،
حقجد يف لسان العرب ٰهذا كالم ابـ أبل الػتح ،الؿـؼقل طـفَ ،ي ُفؿ استخدمقا ٰهذا الؿقال.
مقال الػؼفواف الؿصوريقـ
األمر القا ي يقجد طـدهؿ كؼقلفا مـ لغتفؿ مـ مصطؾحاهتؿ يف زمـفؿ وذلؽ ً
طـدهؿ مصطؾحات كؾؿات غريبة ،الشامققـ العراقققـ وهؽذا ،مصطؾحات كؼؾقها مـ بقئتفؿ.
األمر القالث :أهنؿ أحقاكًا قد يلخذون معـك ويـؼؾقكف لقجقد االش اك الؾػظول أو الؿعـوك الؿتوقاصئ
بقـفؿا مقؾ طـدهؿ الؽػالة والضؿان يالضؿان هق مقؾفا لؽـ الػؼفاف كؼؾقه بؿعـك الؽػالة ،الضؿان معـوك
مقال واحد يؼقل إن حراكقب الؾغة الػؼفقوة وال اكقوب الؾغقيوة األخورى قود حؽوقن
مـػصؾ حؿا ًما ،أحقاكًا ً
ضعقػة مستخدمة مقؾ ما قال بعض الؿالؽقة الؿقريتا ي:
ربؿووا اسووتعؿؾت لحـًووا ثووؿ اشووتفر

كوووالغقر والؽوووؾ اقتوووداف بوووالـػر

إذ ال أرى يف الـحووووق لوووول مزيووووف

طؾوووك شوووققخ الحووول موووـ غزيوووف

يؼقل :إن كؾؿة الغل والؽـف الظرف غقر ما يدخؾ طؾقف ،لؽـفا مستخدمة طـد الػؼفاف.
أما كحت مصطؾح جديد لقس طؾك اسؿ معقـ مقجقد مؿؽـ مملؾ؟ ال أدري لؽـ ما أضـ يف العؾوؿ
وال يف الحؼقؼة أن الػؼفاف وجد طـدهؿ ذلؽ والسبب أن ٰهذا العؾوؿ يف األلوؾ كوابع موـ الؾغوة العربقوة،
وغالب ،أما العؾقم األخرى ينهنا كابعة مـ غقر العربقة وحرجؿ ،ولذلؽ كجد كحـ طـودكا انن يف لؿوا كقور
ووجد الـحت بعض األشقاف ،لؽوـ الػؼوف
طؾؿ ال جؿة انن وكؼؾ الؿصطؾحات وجد ٰهذه االشتؼاقاتُ ،
أساسا مـ العربقة لؽـ ال يقجد ٰهذا الشلف هبٰذا الؿصطؾح الجديد.
كابع
ً
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كؾؿة السػتجة؟
أضـفا أطجؿقة هل ثالثقةٰ ،هذه مـ األطجؿقات التل كؼؾت مـ البقئوة ،كؼؾوت موـ البقئوة ،لؽوـ لوقس
ألؾفا طربل.
الؼدم :مالحظة جقدة يبعد جودا أن يؽوقن طؾؿواف مقوؾ طؾؿواف ألوقل الػؼوف والػؼفواف ولوقس لفوؿ
مصطؾحات يعـل خالة يدطقها ل ٰفذا العؾؿ العظقؿ والعؿقؼ الوذي اسوتؿر لؼورون ،بوس ربؿوا يعـول موا
يحضر ي لفا أمقؾة ،لديـا مداخؾة:
السالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاحف ،دطـل أشؽر الدكتقر الؿحاضر قد أمتعـا بؿحاضرة جؿقؾوة جودا،
لدي يؼط مداخؾة واستػسار بسقط إلك سعادة الدكتقر الؿحاضر أن ٰهذه الؿحاضرة باستؼرائفا وكتائجفوا
اطتؿدت طؾك أن الػؼفواف الؼودامك كواكقا متخصصوقـ يف الػؼوف وأن دخوقلفؿ يف الـحوق كوان موـ بواب
االستزادة ولقس مـ باب االلتزام ،الػؽرة هل أهنؿ كاكقا كحقيقـ ويؼفاف.
هؾ هـاك حعارض بقـفا ،يعـل السمال يؽلكؿا كحـ كتعامؾ يف حؾؽ الػ ة بتعامؾـوا الحوالل يف العصور
الحديث طؾك اطتبار أن هـالؽ اكػصال مـ العؾقم يف الـحق لديفؿ متخصصوقن وأقسوام وغقوره ،يوالـحق
كان يدرس يف حؾؽ الػ ة مـ قبؾ الؿشايخ؛ بؾ كان كققر مـ طؾؿاف الؾغة مـ يؼفاف يعـل مـ باب أولقياحوف
هق يؼقف ثؿ يؽقن كحقي يؾؿاذا كحاول كؼقل :أكف يؼقف ولف آراف وحـسوب إلوك الػؼوف وحؼوال بشوؽؾ العوام،
أيضا يف كػس الققت.
ألقس همالف هؿ ً
ألال كحقيقن ويؼفاف ً
مقال الشقخ محؿد بوـ طققؿوقـ ال شوؽ أكوف
يعـل أكا أرى ٰهذا الػصؾ إلك حد ما ربؿا يصح الققم مع ً
كحقي مـ الطراز الريقع وهق يؼقف وهق معروف طؾك الػؼف أكقر مـ كقكف كحقي بؾ كوان طؾؿواف سواب ًؼا يف
الؼرون األولك يجؿعقن بقـ هذيـ الصػتقـ ،ال يؿؽـ أن يـؽر أحد يؼقل أكف لقس كحق ًيا حتك يؽقن ،يؿوا
رأيؽ يعـل؟
الجقاب (الشقيعر) كعؿ أكا قؾت بداية أيصؾ بقـ أدب الػؼفاف وطؾؿفؿ وبقـ العالقة بقـ االثـوقـ أكوا
أحؽؾؿ طـ طالقة بقـ طؾؿقـ طؾؿ الػؼف وطؾؿ الؾغة ،يلقصد بالعؾؿقـ سقاف العؾؿ الػؼف يطؾوؼ طؾوك اثـوقـ
طؾك الؿسائؾ الؿبققثة ويطؾؼ طؾك الؿؾؽة.
أكا أحؽؾؿ العالقة بقـ العؾؿقـ وما وجد مـ كتب مصـػة يف طؾؿ الػؼف ال أقصد ٰهذا الشولف ،ال شوؽ
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كققرا مـ الػؼفاف كاكقا طؾؿاف لغة ،مـ ذلؽ كان يؼقم بؿسللة لاحب الػـقن أبق طبقد الؼاسؿ بـ سوالم
أن ً
كان يؼقل أكا لاحب يـقن ،وما كاضرت أحد يف غقر يـف إال غؾبتف ،وأما لاحب الػـ يونذا كواضر ي يف يـوف
مع صقل الزمان وجد التخصص ،يالسبب هق كقرة وحػرع العؾقم ،هل كؾؿوة رائعوة جودا لعؾول بوـ أبول
صالب ﭬ أ َّلػ بعده طشريـ مجؾد كامؾ بشرحفا قال :العؾؿ كؼطة ك َّقرها الجاهؾقن ،العؾوؿ كوان سوفؾ
يف الزمان األول لؿ يؽـ يقف ردود ،لؿ يؽـ يقف كؼد ،لؿ يؽـ يقف صرد وال طؽوس ،وإثبوات الـػول ولوذلؽ
رجال أو أكقر ،السـة األولوك يقوف اثـوقـ
كان ااحاصة بف سفؾ ،انن حتك يف األساكقد ااسـاد خؿسة طشر ً
ثالثة وهؽذا لؽـ كؾؿا صال الزمان كؾؿا لعب العؾؿ كؿا قال البقفؼول ٰ ،$هوذا هوق السوبب يف قضوقة
التخصص ،يف الزمان األول مقجقدة ،الؽالم لحقح؛ لؽـ أكا الذي ربؿا أخطلت أحقاكًا قد اسوتطرد ،أكوا
قصدي طـ طالقة العؾؿ بالعؾؿ ،ولقس طالقة األشخاص مشاركة الشوخص بعؾؿوف ،كوتؽؾؿ بوقـ طؾؿوقـ
شاطرا يالكًا لغقيا يالكًا.
كعؾؿ ،ال كلشخاص ،ال كسؿل شخص كؼقل :إن يالكًا
ً
جزيال طؾك ٰهذه الؿحاضرة الضايقة الؼقؿة التل حدل طؾك طؾؿ غزير وإحاصوة واسوعة
ً
شؽرا
متدخلً :
بالؾغة وبالػؼف ،وقؾ أن كجد مـ يتؼـ ٰهذه ٰهبذا الشؽؾ وأن الخؿقسقة لحضقرك لقس لدي حعؾقوؼ لوؿقؿ
وإكؿا لدي استػسار هق هؾ ثؿة أحؽام شرطقة ُبـِقت طؾك سقف يفؿ لؾعربقة بالـصقص بالؾغة العربقة ،ثؿوة
أحؽام شرطقة حؽؿ هبا بعض الػؼفاف بسبب جفؾفؿ بالؾغة.
وثاك ًقا :ما رأيؽ يف الطريؼة التل يعظ هبا القطاظ انن ،أو يتحدث هبا الؿتحودثقن يف وسوائؾ ااطوالم
مؿـ ال يؼقؿقن الؾغة والذيـ يحرلقن طؾك أن يفدوا الـاس؛ لؽـ الؿستؿع يشؽ يف مدى معريتفؿ هبٰوذه
الـصقص التل يتحدثقن إلقفا؛ أكت بصػتؽ مقؼػ ومتػؼف ماذا ححس بف طـدما حستؿع إلوك هومالف الوذيـ
يعظقن يف الؿساجد وهؿ يؽسرون الؾغة أو يتحدثقن يف وسوائؾ ااطوالم حتوك موـ كبوار العؾؿواف كقوػ
جزيال؟
ً
وشؽرا
ححس بذلؽ
ً
الجقاب (الشقيعر) :باختصار يف دققؼة لؽالم الدكتقر ،األحؽام التل بـقوت طؾوك الؾغوة كققورة جودً ا
واألخطاف كققرة ،و ُطـل أكاس بنخراجفا مؿـ طـل هبا مؿا ذكرت طبد الرحقؿ ااسـقي ويقسػ بوـ طبود
الفادي والطقيف يف «الصعؼة الغضبقة» ،وابـ يعقش يف «مؼدمة شرح الؿػصؾ» ذكروا أمقؾة لػفوؿ الػؼفواف
كحقا ولر ًيا ولوذلؽ بعوض الؽؾؿوات حبـوك طؾوك معـاهوا الصورف
بـقه طؾك طدم يفؿفؿ دققؼ يف الؾغة ً
مقال بؿعـك أهق كذا أو كذا ،يػقف أمقؾة كققرة مبققثة.
ألؾفا ألؾ اشتؼاقفا ،و ٰهذه ً
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أما القاطظ إذا كان يعـل يؾحـ يف كالمف ،يف الحؼقؼة أن الؾحـ ال يسؾؿ مـف أحود ،ولوذلؽ كؼوقل :أن
العرب كالمفؿ مقجف يف الؼرن األول لؾفجرة يف الحقاضور ويف البوقادي إلوك كصوػ الؼورن القوا ي مائوة
وخؿسقـ مـ الفجرة.
يالؾحـ ال يسؾؿ مـف أحد حتك قال اامام أحؿد :ومـ مـا يعرى طـ الخطل ما يقف لؿ يخطئ إال الـادر
وال أضـ أن ٰهذا الـادر إال قؾقؾ أقؾ مـ الـادر ،ولؽـ الخطول الوقارد ،بقود أن إذا كقور الؾحوـ يف الحؼقؼوة
يجعؾ الشخص ال يقؼ يقف الذي أمامف ،إذا كان الؿؾؽ بـ قريظة ،يؼقل :إن ٰهذا الرجؾ يخشك طؾقف ااثوؿ
ال يجب طؾقف أن يؽقر مـ حديث الـبل ﷺ.
لؽـ أكا أققل كؾؿة حؼقؼة يعـل ويؿؽـ حجعؾفوا  ...إذا جواف واطوظ ولحوـ يف أول كالموف يعـول موا
أستطقع يعـل أحس أن لسا ي سقتغقر ولؽـ كؼقل إن مـ أسباب إقامة الؾسان غقر معرية ااطراب والـحوق
سؿاع كالم العرب مـ الشعر ،لؿا جاف أبق بؽر الصديؼ ﭬ قال أطرب الؼرآن قال :بؽقورة سوؿاطف لؿوا
حسؿع مـ يؾحـ قط ًعا سقف يؾحـ لساكؽ قط ًعا ،ولؽـ طـدما حسؿع الػصحاف أو الوذيـ يسوتؼقؿ لسواهنؿ
قؾة الؾحـ؛ ألن يف ٰهذه الحالة يعتاد الؾسان طؾك ما اطتادت طؾقف األذن ،ولذلؽ أكا أخرج حؼقؼة.
ذكر الشقخ ابـ باز طؾقف رحؿة اهلل يعـل كان طؾقف خطل قال :ال يعرب الؽؾؿة لؽـ مؿؽـ أسبقع مورة،
وهؽذا بؾغة سفؾة.
أشؽر سعادة الدكتقر طبد السالم طؾك ٰهذه الؿحاضرة وأشركؿ جؿق ًعا طؾوك ٰهوذه الؿوداخالت وموا
ألؼقتؿ بف الؿحاضرة مـ التعؾقؼات والتساؤالت ،وقبؾ.

