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ممخص
المنظومات التعميمية أو الشعر التعميمي نوع من أنواع الشعر تيدف الى تعميم الناس
شؤون حياتيم وآدابيم وعموميم المختمفة من خالل النظم وتمتاز بسيولة حفظيا
ويسر استرجاعيا والماميا بالمادة العممية .
وفي ىذا البحث الموسوم ( :دور المنظومات التعميمية في تقريب عمم الفقو) دراسة
عن ماىية المنظومات التعميمية  ،وتاريخ نشأتيا في األدب العربي  ،مع بحث
إمكانية تدريسيا كمادة عممية في الكميات الشرعية لطالب المرحمة األولى تخصص
فقو  ،كما اشتمل البحث عمى نموذج لمحاضرة في فقو العبادات باستخدام إحدى
المنظومات الفقيية لطالب المرحمة األولى تخصص فقو.
وأما الخاتم ة  :فتضمنت أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالل ىذه الدراسة لدور
المنظومات التعميمية في تقريب الفقو ،والمباحث المتعمقة بيا  .واهلل الموفق .
٘ٔٙ
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين  ،سيدنا محمد ،
وعمى آلو وصحبو ومن اىتدى بيديو وسار عمى نيجو الى يوم الدين.أما بعد:
فان الشعر ىو ديوان العرب فيو يحفظون تاريخيم وأنسابيم وثقافاتيم وتراثيم
وحروبيم فيو بمثابة السجل لكل ذلك.
وأحد أنواع الشعر ىو الشعر التعميمي المتمثل بالمنظومات في الفنون المختمفة اذ
اعتنى العمماء المسممون بيذا النوع من أنواع الشعر فقاموا بنظم العموم الشرعية
بأنواعيا المختمفة واشتير منيا الكثير ففي عمم النحو ألفية ابن مالك  ،وفي أصول
العقيدة المنظومة السفارينية  ،وجوىر التوحيد لمقاني  ،وفي عمم الحديث ألفية العراقي
 ،وفي الفرائض نظم الرحبية ،وفي الفقو نظم ابن وىبان عند الحنفية ،ونظم صفوة
الزبد عند الشافعية  ،ونظم اإلمام الصرصري المسمى :الدرة اليتيمة عند الحنابمة ،
وغيرىا كثير.
وليذه المنظومات دور رائد في خدمة العموم الشرعية قديما وحديثا لسيولة
حفظيا وتناسق عباراتيا وعذوبة ألفاظيا وسرعة استرجاعيا  ،فكانت لطالب العمم
بمثابة القاعدة أو الشاىد يعينو عمى فيم المسألة وتصورىا.
ورغبة منا في بيان أىمية ىذه المنظومات ودورىا في تقريب عمم الفقو وقع
اختيارنا عمى موضوع ( :دور المنظومات التعميمية في تقريب عمم الفقو ) لبيان ما
في ىذه المنظومات من مزايا تعين طالب العمم وتذلل لو الصعوبات .
وقد رأينا تقسيم البحث عمى  :مقدمة ومبحثين وخاتمة .أما المقدمة  :فأوضحنا فييا
أىمية الموضوع وسبب اختيارنا لو  ،وأما المبحث األول :فأوضحنا فيو ماىية
المنظومات  ،نشأتيا  ،وقد جعمناه في مطمبين :أما المطمب األول .فأوضحنا فيو :
ماىية المنظومات التعميمية  .وأما المطمب الثاني :فبينا فيو نشأة المنظومات في
األدب العربي .وأما المبحث الثاني فأوضحنا فيو  :دور المنظومات التعميمية في
تقريب عمم الفقو وضمناه ثالثة مطالب  :أما المطمب األول فأوضحنا فيو تقريب
الفقو بالنظم  ،وأما المطمب الثاني فضمناه خطة مقترحة لتدريس نظم نياية التدريب
ٙٔٙ
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في الفقو لطالب المرحمة األولى  ،وأما المطمب الثالث فضمناه محاضرة نموذجية
لتدريس الفقو باستخدام المنظومة  .وأما الخاتمة فأوضحنا فييا أىم النتائج التي
توصمنا الييا من خالل البحث  .واهلل نسأل أن يجعل ىذا البحث خالصا لوجيو
الكريم  ،ونافعا لطمبة العمم .واهلل الموفق.
المبحث األول :
في ماىية المنظومات  ،ونشأتيا .وفيو مطمبان :
المطمب األول :ماىية المنظومات الشعرية .
المطمب الثاني :نشأة المنظومات الشعرية التعميمية في األدب العربي.
المطمب األول:
ماهية المنظومات الشعرية .

المنظومات من َّ
ونظَّمو
ظ َمو َي ْن ِظ ُمو َن ْ
الن ْ
ْليف َ ،ن َ
ظم وىو لغة  :التأ ُ
ظماً ونِظاماً َ
ت ِّ
الشعر
الس ْمك و
المؤ َلؤ أي جمعتو في ِّ
فانتَظَم وتََنظَّم ون َ
ْ
التنظيم مثمو ومنو َنظَ ْم ُ
ظ ْم ُ
ت ْ
ُ
َّ
بعضو إلى بعض
ت
ض َم ْم َ
ونظ ْمتو َ
َ
َ
َمر عمى المثَل وكل شيء قَ َرْنتَو بآخر أو َ
ونظَ َم األ َ
ظ َمتْؤ.
فقد َن َ

واصطالحا ىو  :الكالم الموزون المقفى ،ويقابمو النثرٕ.وىو يرادف الشعر عند
المتقدمين من أىل المغة والعروضٖ.

غير أن بعض الكتاب المعاصرين يرون ثمة فرق بين النظم و الشعرٗ ،يقول عمر

فروخ وىو يفرق بين النظم و الشعر ":أما النظم فيو الکالم الموزون المقفی .فإذا
امتاز النظم بجودة المعاني و تخير األلفاظ و دقة التعبير و متانة السبك و حسن
الخيال مع التأثير في النفس فيو الشعر.
ألن الشعر حقيقتو ما خمب العقل و استولی عمی العاطفة و استيوی النفس .من
أجل ذلك قال عرب الجاىمية عن القرآن إنو شعر و عن رسول اهلل إنو شاعر .و
شدة أثره
العرب الجاىميون لم يقصدوا أن القرآن کالم موزون مقفی ،بل نظروا إلی ّ
ٙٔٚ
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وذىب بعضيم الى ابعد من ذلك مشككين في انتماء المنظومات التعميمية الى

الشعر فقالوا عن الشعر التعميمي ( :ليس لو من الشعر اال اسمو).ٙ

وفي المقابل يرى البعض َّ
صدق إال في بعض ألوان الشعر
أن ىذا الكالم ال َي ُ
التعميمي ،أو عمى القسم الذي أسموه ( :حقائق الفنون والعموم والمعارف) عمى حين
ال يكون ىذا األمر عمى اطالقو في األقسام األخرى من الشعر التعميمي ،خصوصا
النوع الذي يتناول التاريخ وأحداثو ،فقد يتحول عند الشاعر المبدع ،والفنان البارع

الموىوب إلى شعر قصصي آسر لمقموب  .ٚوىو ما يدركو القاريء ألرجوزة عبد اهلل

بن المعتز ( ٕٜٙ- ٕٗٚىـ) فقد نظم فييا حياة الخميفة العباسي المعتضد (- ٕٜٚ
ٕٜٛىـ) بأسموب أدبي رائع يحسبيا كثير من النقاد والباحثين مظي ار من مظاىر
الشعر القصصي  ،ويقول األستاذ أحمد أمين ..." :ىي صورة مصغرة لنمط المالحم

كاإللياذة والشاىنامة سدت بعض النقص في الشعر العربي من ىذا النوع".ٛ
يقول ابن المعتز :
باسم اإللو الممك الرحمن ....ذي العز والقدرة والسمطان
الحمد هلل عمى أالئو  ........أحمده والحمد من نعمائو
أبدع خمقا لم يكن فكان  ....وأظير الحجة والبرىانا
وجعل الخاتم لمنبوة

 ....أحمد ذا الشفاعة المرجوة

الصادق الميذب المطي ار ...صمى عميو ربنا فأكث ار
مضى وأبقى لبني العباس ...ميراث ممك ثابت األساس
برغم كل حاسد يبغيو

 ....ييدمو كأنو يبنيو

ٜ

فيذ ه القصيدة تشتمل عمى وصف مباشر لمنواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية
في القرن الثالث اليجري جمع فييا الشاعر بين إيراد األحداث التاريخية والنظم
الشعري البارع

ٓٔ

.

وميما قيل في القيمة الفنية لمشعر التعميمي فمن اإلنصاف عدم تجريده من كل
فضيمة،اذ انو قد أدى بعض الميمة التي أريد لو أن يؤدييا  ،فقد حفظ كثي ار من تراث
ٙٔٛ
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ىذه األمة الديني والمغوي والعممي خصوصا في العصور المتأخرة التي شمل
الضعف والتدىور كل جوانب الحياة فييا.
فالشعر التعميمي أو (المنظومات التعميمية) لون من ألوان الشعر وأحد أنواعو األربعة
ييدف بيا الشعراء إلى تعميم الناس شئون دنياىم وأخراىم ،وتزويدىم بالحقائق
والمعمومات المتعمقة بحياة الفرد والجماعة ،وأسرار الطبيعة وما وراء الطبيعة ٔٔ.
وىي بيذا المعنى  :صياغة العموم في أبيات موزونة ومقفاةٕٔ.
المطمب الثاني:
نشأة المنظومات الشعرية التعميمية في األدب العربي.
اختمف مؤرخو األدب العربي والباحثون في األدب العباسي في نشأة المنظومات
التعميمية او ما يعرف بالشعر التعميمي ؛ ففي حين يذىب البعض الى أن العرب لم
يعرفوا ىذا المون من األدب إال في وقت متأخر نتيجة إلتصاليم بالفکر الوافد فيناك
من يری أن ىذا التأثير ناشیء عن الثقافة اليندية التی إتصل بيا العرب في العصر
العباسي ،

ٖٔ

و من ىوالء األستاذ أحمد أمينٗٔ،والدكتور مصطفى ىدارة٘ٔ.

بينما يرى طو حسين ان ذلك كان بتأثيرالثقافة اليونانية.ٔٙ

وىو يرى أيضا أن أبان بن عبد الحميد الالحقي ىو مبتكر ىذا الفن في األدب
العربي ،إذ يقول ..." :يظير أن أبان ىو أول من عني بيذا الفن  ."...ويقول عنو
في موضع آخر" ...فيو إمام طائفة عظيمة من الناظمين ،نعني أنو ابتكر في
فناً لم يتعاطو أحد من قبمو ،وىو فن الشعر التعميمي" .ٔٚ
األدب العربي ّ

في حين يذىب شوقي ضيف الى رأيين متناقضين كل التناقض ؛ فتارة يقول ( :انو

فن استحدثو الشعراء العباسيون) ،ٔٛولم تكن لو أصول قديمة ،وتارة أخرى يذىب الى

ان ىذه الظاىرة ليا اصوليا في الثقافة العربية تتمثل باألراجيز المثقمة بالغريب
واألساليب الشاذة التي نظميا أصحابيا من أجل أىل المغة  ،أي أن الشعر التعميمي
ذو نشأة عربية خالصة في آخر القرن األول اليجري وأول القرن الثاني ،أو قل  :في
أواخر دولة األمويين.ٜٔ

ٜٙٔ
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والرأي الذي نميل اليو ىو ما ذىب اليو الدكتور صالح آدم بيمو في ان شعر
(المنظومات التعميمية) أو الشعر التعميمي ذو نشأة عربية خالصة وقد عرفو العرب
منذ جاىميتيم يقول الدكتور صالح ( :ونحن نرجح تخطئة الذين ذىبوا إلى أن الشعر
التعميمي إنما عرفو األدب العربي مع ما عرفو من الثقافة الدخيمة ،والفكر الوافد-
ويونانية -أو ابتكر في ىذا العصر العباسي ابتكا اًر بسبب
ىندية
شرقية وغر ّبية،
ّ
ّ
ّ
امتزاج األفكار والثقافات وتوالدىا ،أو أن األرجوزة األموية ىي التي وجيت إليو
الشعراء العباسيين)ٕٓ.

ويقول في موضع آخر ( :ومع أن ما في الشعر التعميمي -في عمومو -من مآخذ
وعيوب أكثر مما فيو من حسنات وفضائل وأن ما فيو من مثالب ونقائص ال يدعو
إلى الدفاع عنو ،والتحمس لمقول بأن العرب قد عرفوه في أدبيم ،نقرر أن األدب

العربي منذ جاىميتو قد شارك في ىذا المون من الفن بكل أقسامو)ٕٔ.

ٔ .فبالنسبة لمتاريخ وذكر القرون الخالية واألمم البائدة ،قد امتأل األدب العربي
بشعر الشعراء خصوصاً أولئك الذين كانوا عمى شيء من الثقافة الدينية

والعممية كأمية بن أبي الصمت ،وعدي بن زيد من ذلك قصيدة عدي في
منشأ الخمق وقصتو خمق آدم وحواء وىبوطيما من الجنة التي يقول فييا:
( قضى لستة ٍ
أيام خميقتو ** وكان آخرىا أن صور الرجال )
( دعاه آدم صوتاً فاستجاب لو ** بنفخة الروح في الجسم الذي جبال )
( ثمت أورثو الفردوس يعمرىا ** وزوجو صنعةً من ضمعو جعال )
( لم ينيو ربو عن غير و ٍ
احدة ** من ٍ
شجر طيب أن شم أو أكال )

( فكانت الحية الرقشاء إذ خمقت ** كما ترى ناقة في الخمق أو جمال )
( فعمدا لمتي عن أكميا نييا ** بأمر حواء لم تأخذ لو الدغال )
( كالىما خاط إذ ب از لبوسيما ** من ورق التين ثوباً لم يكن غزال )

( فالطيا اهلل إذ أغوت خميقتو ** طول الميالي ولم يجعل ليا أجال )

( تمشي عمى بطنيا في الدىر ما عمرت ** والترب تأكمو حزنا وان سيال )ٕٕ.
ٕ .فإذا انتقمنا إلى لون آخر من الشعر التعميمي في الجاىمية ،وىو ذلك الذي
ٕٓٙ
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أسموه ( حقائق الفنون والعموم والصناعات) وجدنا لو مثاالً صارخاً لمشاعر
الجاىمي ( األخنس بن شياب) … وىذه القصيدة يذكر فييا سكنى قبائل

نجد قبيمة قبيمة ،فيي من ىذه الناحية تدخل في عمم تقويم البمدان -أو ما
يسمى بالجغرافيةٖٕ ،فمما جاء في ىذه القصيدة:
ٍ
( ِ
ان في ِّ
حطان ِ
كاتب
الرق
بن
البنة
عوف منازٌل  ...كما َ
ُ
رقش العنو َ
َ
صالب
بخيبر
أشعر سخنةً  ...كما
اعتاد محموماً
َ
ُ
ُ
َ
ظممت بيا أعرى و ُ
اطب
إماء تزجى
بد
ِّ
تظل بيا ر ُ
بالعشي حو ُ
النعام كأنيا ٌ ...
َ
ِ
ِ
ٍ
المصاحب
يجتويو
شطب ال
النجاء شممةٌ  ...وذو
ىوجاء
خميمي
َّ
ُ
ُ

أصاحب
الذين
وقد
عشت دى اًر والغواةُ صحابتي  ...أولئ َ
ُ
ُ
ك خمصاني َ
األقارب
الصديق
ُ
رفيقاً لمن أعيى َ
ُ
ذر جراهُ
وقمد حبموُ  ...وحا َ

ِ
وكاسب
اع
فأديت عني ما
اليوم ر ٍ
ُ
ُ
ُ
استعرت من الصبا  ...ولممال مني َ
ِّ
لكل ٍ
وجانب
يمجؤون
عروض إلييا
أناس من معد عمارٍة ...
ٌ
ُ
َ
السيف كمو  ...وان يأتيا بأس من ِ
لكيز ليا البحر ِ
كارب
اليند
ٌ
ُ
ان و ُ ُ
ٌ
ٍ
ِ
آئب
حوش كأنيا ...
أعجاز
تطاير عن
جيام أر َ
فيو ُ
ٌ
ُ
اق ماءهُ َ
ِ
وبكر ليا بر الع ار ِ
حاجب
اليمامة
ق وان تشأ  ...يحل دونيا من
ُ
ٌ
ٍ
ورممة  ...ليا من ٍ
ومذاىب
حبال منتأى
بين قف
ُ
تميم َ
وصارت ٌ
ِ
تحارب
حيث
عالج  ...إلى الحرِة
خبت فرممةُ ٍ
الرجالء ُ
وكمب ليا ٌ
ٌ
ُ
وكتائب
ب
اىم ...
ُ
يجالد عنيم مقن ٌ
ُ
ُ
وغسان حي عزىم في سو ُ
ِ
الحب
الرصافة
ك حو َل
اء حي قد عرفنا مكانيم  ...ليم شر ٌ
ُ
وبير ُ
تضارب
عجم تبتغي من
وغارت ٌ
إياد في السو ِاد ودونيا  ...ب ارز ُ
ُ
يق ٌ
ِ
اجب
ولخم ممو ُ
إلييم  ...إذا قا َل منيم قائ ٌل فيو و ُ
ٌ
ك الناس يجبى ُ
ِ
غالب
الغيث ما نمقى ومن ى َو
حجاز بأرضنا  ...مع
أناس ال
َ
ُ
ُ
ونحن ٌ
ترى ر ِ
ِ
ِ
ائب
حول بيوتنا  ...كمعزى
ائدات
الخيل َ
الحجاز أعوزتيا الزر ُ
ِ
ويصبحن مثميا َّ ...
ازب
فيغبقن أحالباً
فين من التعداء قب شو ُ
َ
َ
ٕٗ
ٍ
أشائب) .
ليس فييا
فوارسيا من
ُ
َ
تغمب ابنةَ وائل  ...حماةٌ كماةٌ َ
ٕٔٙ
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فالقصيدة -كما ترى -من الشعر التعميمي دون ريب؛ ذلك ألن المقصود منيا ىو

بيان مساكن ىذه القبائل في جزيرة العرب والعراق وما إلييمإ٘.

ٖ .أما النوع اآلخر من الشعر التعميمي وىو الذی يتناول العقائد واألخالق فيو
في الشعر الجاىمي أکثر من أن يحصی

فالحکم واألخالق المتناثرة في

الشعر الجاىمي مأخوذة من بقايا تعاليم األنبياء أو مستمدة من نضج عقمی
وتجربة حياتية وىي عمی العموم نظرات وانطباعات وتأمل في الحياة و الموت
لسن نظم خمقية  ،وجاءت ىذه الحکم عند الجاىميين حقائق
 ،ومحاوالت ّ
مجردة وفق مثميم العميا السائدة في عصرىم .وال يجمع ىذه الحکم نظرة
شمولية إلی الکون والحياة  ،بل ىي أشبو بالخواطر المتفرقة.يروی أن قس بن
ساعدة قال وىو يری ىذا الشوط القصير من حياة البشر و انتقاليم إلی
مصيرىم المحتوم:
( في الذاىبين األولين  ...من القرون لنا بصائر
لما رأيت مواردا لمموت ليس ليا مصادر
ورأيت قومي نحوىا يسعى األصاغر واألكابر
ال يرجع الماضي إلي وال من الباقين غابر

أيقنت أني ال محالة حيث صار القوم صائر ).ٕٙ
و منيا قصيدة ألمية بن أبی الصمت في شأن الفيل ويذكر الحنيفية دين إبراىيم عميو
السالم  .قال:
(إن آيات ربنا ثاقبات  ...ال يماري فيين إال الكفور
خمق الميل والنيار فكل  ...مستبين حسابو مقدور
ثم يجمو النيار رب رحيم  ...بمياة شعاعيا منشور
حبس الفيل بالمغمس حتى  ...ظل يحبو كأنو معقور
الزما حمقة الجران كما قط  ...ر من صخر كبكب محدور
حولو من مموك كندة أبطا  ...ل مالويث في الحروب صقور
خمفوه ثم ابذعروا جميعا  ...كميم عظم ساقو مكسور
ٕٕٙ
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كل دين يوم القيامة عند الل  ...ه إال دين الحنيفة بور) .ٕٚ
أما شعر الحكمة فيو كثير في األدب الجاىمي و من أروع ذلك ما جاء في معمقة
زىير بن أبي سممی  ،يقول زىير :

وم ْن َي ِ
اف ِّ
جاجَّ ،
ت ُك َّل لَ ْي َذِم
الز ِ
عص أَ ْ
ط َر َ
الع َوالي ُرِّكَب ْ
فإنوُ ُ ...يطيعُ َ
( َ
ومن ي ِ
وف ال ُي ْذ َمم و َم ْن ُي ْف ِ
ط َمئِ ِّن البِِّر ال َيتَ َج ْم َجِم
ض َق ْم ُبو ..إلى ُم ْ
ََْ ُ
ُ َ
ومن ىاب أَسباب المنايا يَن ْمَنو ... ،ولَو رام أَسباب الس ِ
َّماء بِ ُسمَِّم
ََْ
َ َ َ َْ َ
َ َ َ ُ
َ
ض ٍل ،فََي ْب َخ ْل بِفَضمِ ِو ...عمى قَ ْو ِم ِو ُي ْستَ ْغ َن َع ْنوُ َوُي ْذ َمِم
َو َم ْن َي ُ
ك َذا فَ ْ
ال ُي ْع ِفيا يوماً من الذ ّل َي ْن َدِم
اس َن ْف َسوَُ ..،و َ
َو َم ْن ال َي َز ْل َي ْستَْر ِح ُل ّ
الن َ
ص ِد ْيقَوُ َ ..و َم ْن ال ُي َكِّرْم َن ْف َسو ال ُي َك َّرِم
ب َي ْح َس ْ
َو َم ْن َي ْغتَ ِر ْ
ب َع ُد ّواً َ
ض ِو بِ ِسالَ ِحوِ ...يي َّدم ومن الَ ي ِ
ومن لَم ي ُذ ْد عن حو ِ
ظمَِم
اس ُي ْ
ظمِم ّ
َُ ْ ََْ َ
الن َ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ
ِ
ض َّر ْس بِأ َْنَي ٍ
ُم ٍ
اب َوُي ْوطَ ْأ بِ َم ْن ِسِم
ثيرٍة ُ ...ي َ
ور َك َ
َو َم ْن لَم ُيصان ْع في أ ُ
ِ
عروف في َغ ِ
َىمِ ِوَ ..ي ُك ْن َح ْم ُدهُ َذ َّماً َع ْمي ِو َوَي ْن َدِم
الم
َ
ير أ ْ
َو َم ْن َي ْج َعل َ
امر ٍ
الن ِ
ىء ِم ْن َخ ْميقَ ٍة ..وا ْن َخالَيا تَ ْخفَى عمى َّ
َو َم ْي َما تَ ُك ْن ِع ْن َد ِ
اس تُعمَِم
ِ
صوُ في التَّ َكمِم
و َكائِ ْن تََرى ِم ْن
صام ٍت ل َ
ك ُم ْع ِج ٍب ِ ...زَي َ
ادتُوُ أ َْو َن ْق ُ
ِ
ِ
ق إالّ صورةُ المّ ِ
الدِم
ف َونِ ٌ
ص ٌ
حم و ّ
ادهُ َ ...فمَ ْم َي ْب َ
صف فُؤ ُ
ل ُ
سان الفَتى ن ْ
ُ َ
ِ
وا َّن سفاهَ َّ
َّفاى ِة َي ْحمُِم) .ٕٛ
الش ْي ِخ ال ح ْم َم َب ْع َدهُ ... ،وا َّن الفَتى َب ْع َد الس َ
َ َ

وفي عصر االسالم نجد الشعراء يحفظون الوقائع واألحداث بشعرىم وليس أدل
عمى ىذا من قول حسان بن ثابت رضي اهلل عنو:
(رأيت خيار المؤمنين تتابعوا .....شعوبا وخمف بعدىم متأخر )
( فال يبعدن اهلل قتمى تتابعوا ......بمؤتة منيم ذو الجناحين جعفر )
( وزيد وعبد اهلل حين تتابعوا ......جميعا وأسباب المنية تخطر )
( غداة مضوا بالمؤمنين يقودىم...إلى الموت ميمون النقيبة أزىر )
( أغر كضوء البدر من آل ىاشم .....أبي إذا سيم الظالمة مجسر )
( فطاعن حتى مات غير موسد .........بمعترك فيو القنا متكسر )

( فصار مع المستشيدين ثوابو.......جنان ومتمف الحدائق أخضر ) .ٕٜ
ٖٕٙ
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فالشاعر ىنا يؤرخ لمحدث ويذكر أسماء القادة الذين استشيدوا في معركة مؤتة .
وفي العصر األموي تتجمى ىذه الظاىرة متمثمة باألراجيز المثقمة بالغريب
واألساليب الشاذة التي نظميا أصحابيا من أجل اىل المغة  .من ذلك قول رؤبة :
مشتَبِ ِو األعـ ِ
الخفَـق
ـالم َّل ّّ َم ِ
اع َ
ُ
ِ
المنطَمَـق
َش ٍأز َبمـن َع َّوهَ َجدب ُ

وقاتِِم األعما ِ
المختـََرق
ق َخ ِاوي ُ
َ
ِ
انخ َرق
الر ِ
فد ِّ
يح ِمن َح ُ
يکل َو َ
يث َ
اء ِمن التَّصبِ ِ ِ
َن ٍ
المغـتََبق
َ
يح َنائـي ُ
اآلل و ىبـو ِ
ِ
ات الدقَق
ِفي ِقطَ ِع
َ ََ
ِ ِ
الو َىـق
تََن َّش َ
طتوُ ُکـل مغـالة َ

الغ َـرق
ـالموُ َبع َـد َ
َ ب ُدو لَنا أع ُ
ِ
خار َجـةً أعـناقُيا ِمن ُمعتََنـق
اء ِىر َج ٍ
ضبـ ٍ
اب فُُنـق ٖٓ.
رو َ
َُ
ورة قَ َ

وىكذا استمر األمر ،نرى شيئا من الشعر التعميمي في ىذا الموضع أو ذاك،
حتى إذا جاء العصر العباسي ،رأينا الشعراء ينظمون بو في جممة موضوعات
ومسائل عممية وتاريخية وقصصية إظيا اًر لمبراعة ،وداللة عمى قدرتيم عمى التجديد
واالبتكار ،وتدليالً عمى أنيم قد ألموا بمعارف العصر ،وثقافات األمم األخرى التي

نقمت إلى العربية ..وأنيم قد صاروا عمى شيء من ىضم ىذا الذي ترجم ،فيم
يسيمون بدورىم في نقمو وايصالو إلى اآلخرين عن طريق ىذا المون من الشعر.
وسيد ىذا الميدان غير مدافع ىو أبان بن الحميد الالحقي المتوفى سنة ٕٓٓ ىـ
الذي برع فيو حتى ذىب كثير من الكاتبين إلى أنو مبتدع ىذا الفن ومبتكره في
األدب العربي عمى غير مثال سابق ،فنظم في السير والتاريخ الفارسي ،إذ نظم سيرة
أردشير وسيرة أنو شروان وكتاب بموىر ،وكتاب حكم اليند  ،كما نظم القصيدة
المسماة ( ذات الحمل) في نشأة الخمق وأمر الدنيا وضمنيا شيئاً من المنطق.وليس

بين أيدي الناس من ك ّل أولئك اآلن شيء -ونظم كذلك في فرائض الصوم والزكاة
أرجوزة مزدوجة ،ونظم كميمة ودمنة في خمسة آالف بيت  ،أو في أربعة عشر ألف

بيت لم يبق منيا إالّ جزء يسير أورده الصولي في األوراق ،كما أثبت شيئاً من
مزدوجة الفرائضٖٔ.

ٕٗٙ
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يقول أبان في مزدوجة الفرائض شارحاً أحكام الصوم والزكاة:

ىذا كتاب الصوم وىو جامع  ..لكل ما قامت بو الشرائع
من ذلك المنزل في القرآن ....فضالً عمى من كان ذا بيان
المرضي
ومنو ما جاء عن النب ِّي .......من عيده المتبع
ِّ
صمى اإللو وعميو سمّما  ....كما ىدى اهلل بو وعمّما
ٍ
ماض ومن قياس
وبعضو عمى اختالف الناس ..من أثر

والجامع الذي إليو صاروا ...رأي أبي يوسف مما اختاروا
أما المفترض ..فرمضان صومو إذا عرض
قال أبو يوسفّ :
والصوم في كفارة األيمان ...من حنث ما يجري عمى المسان ٕٖ.
وىذه الشواىد تدل وبدون أدنى شك عمى أن شعر المنظومات أو الشعر التعميمي
بكل أنواعو المعروفة عند باقي األمم لو أصولو في األدب العربي منذ العصر
الجاىمي والى يومنا ىذا وليس ىو وليد التأثر بالثقافات الوافدة أو أن ظيوره كان
متأخ ار الى العصر العباسي كما ذىب اليو طو حسين.

المبحث الثاني :
دور المنظومات في تقريب عمم الفقو ،وفيو ثالثة مطالب :
المطمب األول :
ٕ٘ٙ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون
تقريب الفقه بالنظم

الحصول عمی المفاىيم المنظومة وتذکرىا أسيل لإلنسان بالنسبة إلی المفاىيم
المنثورة .اإليقاع والقافية فی الکالم المنظوم يعجبان فطرة اإلنسان الطيبة،ولذلك
التفت القدامي إلى أن الشعر بموسيقاه وايقاعو ألطف وأوقع في النفس وأخف عمي
السمع وأسرع رسوخاً في الذاكرة بالنسبة الى النثر  ،فاختاروه كقالب بدالً من النثر

لصيانة ثقافتيم وآدابيم وجعموا منو خزانة لعموميم ومعارفيم .قال الجاحظ ":فإن حفظ

الشعر أىون عمی النفس ،واذا حفظ کان أعمق و أثبت ،وکان شاىداً ،و إن احتيج

إلی ضرب المثل کان مثالً "ٖٖ.

وقد ذىب بعض العمماء الى أبعد من ىذا ف أروا أن من الالزم عمى من يريد التفقو

عمى مذىب من مذاىب األئمة أن يمم بفن العروض والقوافي ؛ وذلك أن كل مذىب
ال يخموا من كتاب فيو منظوم  ،وقد يذكر الفقياء كثي ار من الشروط  ،أو الواجبات ،
أو ال سنن أو اآلداب  ،أو المسائل الفقيية منظومة  ،ولم يذكروىا كذلك اال ترغيبا
لمطالب في حفظيا.

ٖٗ

وتكشف طريقة التعميم بالمنظومات عن وعي عميق لدى العمماء المسممين ذلك أنيم
أدركوا أن طاقة العقل لدى اإلنسان تتوزع بين الحفظ والفيم وأن إطار الحفظ يبدأ
كبي اًر مع سن الطفولة فيما يكون إطار الفيم واالستيعاب أقل وأضعف ثم يبدأ إطار
الحفظ بالتناقص لحساب الفيم واالستيعاب حتى يتساويا ثم تصبح القدرة عمى الفيم

واالستيعاب أكبر من القدرة عمى الحفظ والتخزين في الذاكرة.

ٖ٘

وىذه القاعدة ليست مطمقة ال تتخمف بل ليا استثناءات كثيرة ترتبط بتركيب اإلنسان
النفسي كما ترتبط بظروفو االجتماعية ولكن الفترة الذىبية لمحفظ ىي بال ريب مدة
الطفولة ففي الطفولة يتعمم المرء عمى ذاكرة بيضاء فتكون المعمومات أرسخ وأبقى
حتى إذا كثرت المعارف والمشاغل ضاقت ساحة الذاكرة عن استيعاب الجديد
فتزاحمت المعارف وكثرة الكالم ينسي بعضو بعضاً  ،ومن ىنا شاع بين أىل المعرفة

 :الحفظ في الصغر كالنقش عمى الحجر والحفظ في الكبر كالنقش في الكدر ،
فبينما يرسخ النقش عمى الحجر فإن النقش عمى الكدر وىو الطين الجاف ال يمبث
ٕٙٙ
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أن يتفتت ألول عامل من عوامل الدىر.

وعمى إدراك لذلك كمو نيج العمماء المسممون في التعميم فقدموا لمصغير أصول
المعارف عمى ىيئة منظومات ومتون طمبوا من الفتى حفظيا واستظيارىا ولم يرغموه
عمى فيم مقاصدىا واحتماالتيا فشغموه بما ىو بو جدير وصرفوه عما ىو ليس لو
بأىل إذ لن يبمغ فيم ىذه المنظومات إال بتكميف وتعسف بينما يمكنو حفظيا بمتعة
ويسر ويتخذىا لو نغماً ولحناً.

ٖٙ

فحفظ المنظومات في فنون المعرفة المختمفة يشكل مخزونا ذىنيا لدى طالب

العمم يساعده عمى استحضار المادة العممية متى شاء وفي أي وقت أراد.
كما قال اإلمام الشافعي :
عممي معي أينما يممت يتبعني ......

صدري وعاء لو ال بطن صندوقي

إن كنت في البيت كان العمم فيو معي ..أو كنت في السوق كان العمم في السوق.

ٖٚ

وقد برزت في الفقو منظومات عديدة ليا من القيمة العممية الشأن الكبير نالت
عناية العمماء بالشرح والتعميق واالستشياد ،وعكف عمييا طمبة العمم حفظا واتقانا،
وسنذكر ىنا طرفا منيا.
ففي الفقو الحنفي برزت عدة منظومات نذكر منيا عمى سبيل المثال ال
الحصر .ٔ :منظومة الخالفيات  :لإلمام أبي حفص ،نجم الدين  ،عمر بن محمد
بن أحمد  ،النسفي ( ت  ٖ٘ٚىـ )

ٖٛ

تناول المؤلف في ىذه المنظومة خالف األئمة

الفقياء  :أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والشافعي ومالك رحميم اهلل في
 ٕٜٙٙبيتا  ،ورتبيا عمى عشرة أبواب :
األول في قول أبي حنيفة  ،والثاني في قول أبي يوسف  ،والثالث في قول محمد ،
والرابع فيما اختمف فيو األوالن  ،والخامس فيما اختمف فيو األول واألخير ،
والسادس فيما اختمف فيو األخيران  ،والسابع فيما انفرد بو كل واحد منيم  ،والثامن
في قول زفر  ،والتاسع في قول الشافعي  ،والعاشر في قول مالك  .رحميم اهلل

.ٖٜافتتحيا بقولو :

ٕٙٚ
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ولي الحمد
بسم االلو رب كل عبد.......والحمد هلل ّ
ثم التحيات بغير عدد...عمى النبي المصطفى محمد
وبعد قد قال ابو حفص عمر...يرحمو اهلل وعقباه عمر
ىذا كتاب في الخالفيات ...نظم في العيون ال النكات
ثم قال مبينا منيجو فييا :
أبوابو عمى النظام عشرة –فأودعوىا صحفا منشرة أوليا مقالة النعــمان –ثم مـقاالت
اإلمام الثاني ثم فتاوى العالم الشيبان –ثم الذي تنازع الشيـخان
وقال في عدد أبياتيا :
وجممة األبيات يا صدر الفئة  –ألفان والستون والستمائـة وتسعة  ،واهلل يجزي ناظمو
 –جنات عدن وقصو ار ناعمة.

ٓٗ

وقد رتب كل واحد من ىذه األبواب ترتيبا فقييا  ،ويتناول في كل باب ما كان من
مسائمو وال يتعداىا إلى غيرىا.
وىذه المنظومة تعد من أىم المنظومات في الفقو الحنفي ؛ الشتماليا عمى أقوال أئمة
المذىب وآرائيم  ،وبيان مواطن الوفاق والخالف بينيم بعبارات موجزة جامعة ،

ولكونيا أول منظومة فقيية عند الحنفية .اعتنى بيا عمماء الحنفية وأقبموا عمييا ٔٗ،
وليا شروح كثيرة منيا :

شرح ألبي البركات حافظ الدين  :عبد اهلل بن أحمد النسفي ،شرح شرحا بسيطا سماه
( :المستصفى ) ثم اختصره وسماه  ( :المصفى )

ٕٗ

.

وشرح  :االفسنجي  ،محمود بن محمد بن داود االفسنجى ،المؤلؤي
،البخاري(،تٔٙٚىـ)

وسمى شرحو ( :حقائق المنظومة)ٖٗوىو مخطوطٗٗ.وليا شروح اخرى.

 ،قال شارحيا االفسنجي ( حقائق المنظومة شرح منظومة الخالفيات  /مخطوط) :
إن المنظومة لعمري كتاب نفيس  ،قبمو الخواص والعوام  ،ومن حقو ذلك  ،فمم
يصنف مثمو في اإلسالم .

٘ٗ

ٕٙٛ
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ٕ .مستحسن الطرائق البن الفصيح ،أحمد بن عمي بن أحمد الكوفي البغدادي ،أبو
طالب ،فخر الدين ابن الفصيح :فاضل ،من فقياء الحنفية.

ٗٙ

نظم ابن
(ت ٘٘ ٚىـ) ( وىو من مخطوطات مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة) َ
الفصيح فييا متن كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي  ،وقال في مقدمتو:
والحفظ ترشيح الحجى لمـفيم

وبعد فاألسيل حفظ النـ ـظم

وان ش ـ ار فقده وجيم ــو

وان عمم الفقو خير كم ــو
والكنز في فقـو أبي حن ـيفـة

مختار فتوى المذىب الشـريفـة

فإن ـو من أوجـز الــكـالم

مستحس ـن مستجمع الم ـرام

معتبر معتم ـد محـ ــرر

مخم ـص ممـخص مح ــبر.

ٗٚ

وتكمن أىمية المنظومة كونيا نظما ألحد المتون المتداولة والمقبولة في الفقو الحنفي
 ،وناظميا من كبار فقياء الحنفية  ،وانتيت اليو رئاسة المذىب في زمانو.

ٗٛ

ٖ .قيد الشرائد ونظم الفرائد ،البن وىبان عبد الوىاب بن أحمد بن وىبان الحارثي
الدمشقي ،أمين الدين :فقيو حنفي ،أديب (ت  ٚٙٛىـ)

ٜٗ

وىذه المنظومة عبارة عن

قصيدة رائية  ،في (الف بيت) تناول فييا ابن وىبان ما تيسر لو نظمو من فروع
فقيية نادرة  ،انتقاىا من عدد كبير من كتب الفقو الحنفي  ،وأضاف إلييا شيئا من
المسائل غير النادرة أيضا  ،إما ألن فييا رواية زائدة ال توجد في الكتب المشيورة ،
أو ألنو قيدىا باإلشارة إلى الراجح أو ما أشبو ذلك ،ورتبيا ترتيب كتاب اليداية
لممرغيناني رحمو اهلل .قال رحمو اهلل :
وبعد ففي عمم الفروع مــسائل  -غرائب في الكتاب الضخام تسفر
عمى مذىب النعمان ذي العمم والحجا ل –إمـام العظيم الشأن فيما يقرر
فأفردت منيا ما تيسر نظ ــمو –لعـ ــي في نيل العمى أتبحر
ولم أذكر المذكور في كل كتبنا –وما كان مــن قيد مفيد ســأذكر
ورب مكان زيد فيو روايــة –فأوضحــت أوالىا وما ىو أشير
ٕٜٙ
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ورتبت ترتيب اليداية قصــدىا  -ســوى النزر منيا لمضرورة يفقر.

ٓ٘

افر من نوادر الفروع التي ال
وتكمن أىمية ىذه المنظومة أنيا حوت في طياتيا قد ار و ا
يتيسر الحصول عمييا في كتاب واحد  ،وقد أجاد ابن وىبان نظميا  ،وأحسن ترتيبيا
وتنظيميا وصفيا ابن حجر وحاجي خميفة ب  :نظم جيد متمكن.
ونعتيا شارحيا ابن الشحنة بأنيا  :في بابيا عديمة النظير  ،جامعة من غرائب الفقو
لمجم الغفير.
وناظم يا ابن وىبان من كبار عمماء الحنفية في عصره  ،وصف بأنو كان ماى ار في
الفقو والعربية والقراءة واألدب .وكان مشكور السيرة حكيما أمينا عالما مكينا فقييا
نبييا موصوفا بالسيرة الحسنة.

ٔ٘

ٗ .در الميتدي وذخر المقتدي،لمياممي (ت  ٜٚٙىـ) ( مخطوط جامعة اإلمام
محمد بن سعود بالرياض )  .والياممي ىو  :أبو بكر بن عمي بن موسى سراج الدين
الياممي الزبيدي من عمماء الحنفية في اليمن  ،ولو شرح مختصر القدوري.

ٕ٘

نظم

فييا كتاب بداية المبتدي لممرغيناني  ،في أربعة آالف ومائتين وخمسين بيتا  ،وقال:
أحببت نظـم نثره المشيور –فريد الم ــؤلؤ المنثور
إذ قد حوى مختصر القدوري –ثم كتاب الجامـع الصغير
والكل مجموع صغير الحجم –مضـمن فقو كبير الرسم
أبياتيا أربع آالف غرر –وربع ألف قـد نظمن كالدرر.

ٖ٘

وقد وصفيا صاحب الجوىرة في الفقو الحنفي :بالنظم الجيد  ،واستشيد ببعض
منيا.

ٗ٘

وقد شرحيا  :تمميذه الشيخ  :أبو بكر بن عمي الحدادي الحنفي المتوفى  :في حدود
سنة  ،ثمانمائة في  :مجمدين كبيرين .

٘٘

٘ .الفرائد السنية لمكواكبي  :محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي (ت ٜٔٓٙىـ)نظم
فييا الكواكبي متن النقاية مختصر الوقاية.

٘ٙ

ٖٓٙ
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وبرزت في الفقو المالكي منظومات عظيمة الشأن كثيرة النفع منيا :
ٔ  .تنظيم مشكالت الرسالة :لمشيخ محمد بن احمد بن الغازي العثماني المكناسي
(تٜٜٔىـ)

٘ٚ

نظم فيو كتاب الرسالة في الفقو المالكي لمحمد بن عبد اهلل بن ابي

زيد عبد الرحمن النفري القيرواني (تٖٛٙىـ).
وقام بشرحو أبو عبد اهلل محمد بن محمد الحطاب (تٖٜٜىـ) في كتاب سماه :
(تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة)وقد نشرتو و ازرة الشؤون االسالمية بالمممكة
المغربية سنة(ٜٔٗٓىـ) في مجمد واحد .

٘ٛ

ٕ  .ونظم الرسالة أيضا الشيخ عبد اهلل بن احمد الحاج الغالوي الشنقيطي
(تٕٜٔٓىـ)
وقد شرح هذا النظم بشروح عدة منها :
الفتح الرباني عمى نظم رسالة ابن ابي زيد القيرواني ،لمشيخ محمد بن احمد الممقب
بالداه الشنقيطي (تٖٜٔٛىـ)وقد طبع ىذا الشرح بمصر نشر مكتبة القاىرة دون
تاريخ في ثالث مجمدات
فقو الرسالة متنا ونظما وتعميقا ،لمدكتور اليادي الدرقاش  ،نشر دار قتيبة لمطباعة
والنشر ببيروت الطبعة االولى سنة(ٜٔٗٓىـ)في مجمد .
كما شروح عدة مخطوطة لنظم الشيخ عبد اهلل بن الحاج لجماعة من عمماء
موريتانيا.

ٜ٘

ٖ.الجواىر المكنونة في تأليف الشيخ أحمد بن سميمان الجزولي الرسموكي المالكي
المتوفي سنة (ٖٕٔٔىـ)

ٓٙ

رحمو اهلل تعالى  ،منظومة من بحر الرجز تقع في

(ٕٖٗ) بيت ًا.

وقد قام ناظميا بشرحيا في كتابو " إيضاح األسرار المصونة في الجواىر

المكنونة في صدف الفرائض المسنونة" طبع في مراكش سنة (ٖ٘ٗٔىـ).

ٔٙ

ٗ .بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من مختصر سيدي خميل لمشيخ عبد
العزيز بن صالح العمجي المالكي المتوفي سنة (ٕٖٔٙىـ) رحمو اهلل تعالى .والنظم
ٖٔٙ
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يقع في ٖٓٓٓ بيت
طبع دون ذكر اسم المطبعة وال تاريخ الطبع.

ونظم قسم المعامالت من مختصر خميل  :البن عاصم ،محمد بن محمد بن عاصم
القيسي أبو عبد اهلل العزناطي األندلسي المالكي (ت  ٕٜٛىـ) وسمى نظمو ( :تحفة
الحكام في نكت العقود واألحكام) ويقع ىذا النظم في ٓٓ ٔٚبيت.

ٕٙ

وفي المذىب الشافعي برزت منظومات ال تقل في أىميتيا وعناية العمماء بيا
ما نظم لدى المذاىب األخرى ومن ىذه المنظومات:
ٔ .متن الزبد ،لمشيخ أحمد بن حسين بن حسن بن رسالن الشافعي المتوفي سنة
(ٗٗٛىـ) رحمو اهلل تعالى.
وىذا المتن عبارة عن منظومة من بحر الرجز بمغت أبياتو أربعين وألف تقريباً.
افتتحيا المؤلف بقولو:

الحمد ِ
ِ
ِ
ِ
الحالل
وشارِع الحرِام و
الجالل..........
لإللو ذي
ُ
ثم صالة ّ ِ
النبي المصطفى التِّ ِ
ِ
سالمي ........عمى َّ
يامي
اهلل َم ْع
َّ
ُ
ُ
ِ
الضالل ........و ِ
أفضل الص ِ
َّحب ِ
محمد اليادي من َّ
وخير آل
ألف بما قد ِزدتُيا
عد ىذى ُزَب ٌد نظَمتُيَا ............أبياتُيا ٌ
وب ُ
َ
يسي ُل ِحفظُيا عمى األطفال ...........نافعةٌ لم ِ
الرجال
بتدى ِّ
َ ُ
ُ

وختميا بقولو :

الحمد ِ
ق لِ ُح ْس ِن ِ
هلل عمى ال َكم ِ
ال .............سائِ َل توفي ٍ
حال
و ُ
َ
ِ
َح َم َدا
النبي
َّالم أََب َدا ...........عمى
ِّ
الياش ِم ِّي أ ْ
ثَُّم الصَّالةُ والس ُ
و ِ
اآلل والص ْ ِ
وح ْس ُبَنا اهللُ تعالَى َو َك َفى
وم ْن لَيُ ْم قَفَاَ .......
َّحب َ
وقد طبع ىذا المتن مرات عدة منيا:ـ

ٔ ـ في مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاه في مصر دون تاريخ في ()ٜٔٔ
صفحة.
ٕـ في مطبعة مصطفى البابي الحمبي في مصر سنة (ٖٕٗٔىـ).
ٕٖٙ

ٖٙ
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وطبعات أخرى ال مجال لذكرىا.
وليذه المنظومة شروح عديدة منيا :ـ

ٔ ـ " مواىب الصمد في حل ألفاظ الزبد"  ،لمشيخ العالمة أحمد بن حجازي الفشني
المتوفي سنة (ٜٚٛىـ)

ٗٙ

رحمو اهلل تعالى .

طبع مراجعة وتعميق الشيخ عبد اهلل بن إبراىيم األنصاري رحمو اهلل تعالى في
مجمدين عمى نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر في مطابع عمي بن عمي بالدوحة دون

تاريخ ٘.ٙ

ٕ ـ " غاية البيان شرح زبد ابن رسالن " لمشيخ اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد
الرممي األنصاري المشيور بالشافعي الصغير ،فقيو الديار المصرية في عصره،
ومرجعيا في الفتوى

المتوفي سنة (ٗٓٓٔىـ) ٙٙرحمو اهلل تعالى .

طبع في مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر في مجمد سنة (ٖٜٔٚىـ).
ٖـ "فتح المنان شرح زبد ابن رسالن " لمشيخ محمد بن عمي بن محسن الحبيشي
األبي المتوفي سنة (ٖٕٔٛىـ) رحمو اهلل تعالى.
طبع الطبعة األولى سنة (ٜٔٗٓىـ) في مجمد بمراجعة الشيخ عبد اهلل بن محمد
الحبشي.
نشر مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت  ،ومكتبة الجيل الجديد في اليمن.

ٙٚ

ٕ .نياية التدريب في نظم غاية التقريب " .لمشيخ شرف الدين يحيى بن الشيخ نور
الدين موسى بن رمضان ابن عميرة الشيير بالعمريطي( ،تٓ ٜٛىـ) نظم فيو كتاب
متن الغاية والتقريب القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد األصفياني
العباداني الشافعي (تٖٜ٘ىـ).

ٙٛ

وقد طبع النظم عمى ىامش بيجة الحاوي نظم لزين الدين أبي حفص عمر بن
الوردي في مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة (ٖٔ٘ٔىـ) من ص (ٖ)ٔٙ
إلى نياية الكتاب.
افتتح نظمو بقولو :
ٖٖٙ
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َِّ ِ َِّ ِ
طفَى  ...لِ ْم ِع ْمِم َخ ْي َر َخ ْم ِق ِو َو َش َّرفَا
اص َ
َ
الح ْم ُد لمو الذي قَد ْ
السالَِم َ ...عمَى َّ
ض ِل األََن ِام
الصالَ ِة َو َّ
ض ُل َّ
النبِ ِّي أَ ْف َ
َوأَ ْف َ
ِ
ِ
ٍ ِِ
ين ُكمِّ ِي ْم َو ِح ْزبِ ِو
ص ْحبِو َ ...والتَّابِع َ
ُم َح َّمد َوآلو َو َ
وقال في خاتمة نظمو ذاك ار عدد أبياتو :
يب َ ...س َّم ْيتُوُ نِي َاي َة التَّ ْد ِر ِ
ظم َغ َاي ِة التَّ ْق ِر ِ
يب
َ
َو تَ َّم َن ْ ُ
ف  ...و ِزْد عمَ ْييا رْبع ع ْش ِر األَْل ِ
ف و َخمس أَْل ِ
ف
َ َ ُ َ ُ
أ َْبَياتُوُ أَْل ٌ َ ْ ُ
َ
ير والتَّ ْف ِر ِ
َّ ِ
ِ
ظم الفَ ِق ِ َّ ِ ِ ِ
يط
ير الش َرف الع ْم ِريطي  ...ذي َ
َن ْ ُ
الع ْج ِز َوالت ْقص ِ َ
ام ِو  ...ثَُّم صالَةُ ِ
ِ
هلل عمَى تَم ِ
اهلل َم ْع َسالَ ِم ِو
الح ْم ُد َ
فَ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِِ
َعمَى َّ
ين ثَُّم ُك ِّل ِح ْزبِ ِو
ص ْحبِو َ ...و التَّابِع َ
النبِ ِّي َو آلو َو َ
وقد شرحو الشيخ أحمد بن الحجازي بن بدير الفشني المتوفي سنة (ٜٚٛىـ)
رحمو اهلل تعالى  ،وسمى شرحو " تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب " طبع في
مطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر سنة (ٖٔٗٚىـ) وبيامشو نياية
التدريب لمعمريطي سابق الذكر.
ثم طبع ثانية في المطبعة المذكورة سنة (ٖٜٜٔىـ).

ٜٙ

ٖ" .الرحبية" في الفرائض ،ألبي عبد اهلل محمد بن عمي بن محمد الحسن الرحبي
الشافعي المعروف بابن المتقنة  ،والرحبي نسبة إلى رحبة مالك بن طوق المتوفي
سنة (٘٘ٚىـ) رحمو اهلل تعالى.
ومتن الرحبية متن منظوم عدد أبياتو (٘ )ٔٚبيتاً من بحر الرجز وزنو "

مستفعمن " ست مرات  ،وىي من أنفع ماصنف في ىذا العمم لممبتدئ كما قالو
العالمة الشنشوري في الدرة المضيئة.
افتتح المصنف نظمو بقولو :
ٖٗٙ
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أول ما نستفتح المقاال  ...بذكر حمد ربنا تعالى
(فالحمد هلل )عمى ما انعما  ...حمدا ًّبو يجمو عن القمب العمى
وقد قسميا الى واحد وعشرين بابا مفصال فييا احكام المواريث ،وختميا بقولو :
فالحمد هلل عمى التمام  ...حمدا كثي ار تم في الدوام
أسألو العفو عن التقصير  ...وخير ماتأمل في المصير
وغفر ماكان من الذنوب  ...وستر ماشان من العيوب
وأفضل الصالة والتسميم  ...عى النبي المصطفى الكريم
(محمد)خير االنام العاقب  ...وآلو الغر ذوى المناقب
وصحبو االماجد االبرار  ...الصفوة االكابر االخيار
إال أن المؤلف رحمو اهلل تعالى لم يذكر في منظومتو مايتعمق ببابي الرد
وميراث ذوي األرحام ؛ بناء عمى مذىب الشافعي من عدم القول بالرد وعدم توريث
ذوي األرحام ؛ لذا قام الشيخ عبد اهلل بن صالح الخميفي المتوفي سنة (ٖٔٔٛىـ)
رحمو اهلل تعالى بنظم ذلك في (ٔٔ) بيتاً.

ذكرىا وعمق عمييا الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في حاشيتو عمى الرحبية.

كما قام الشيخ وليد بن إدريس بن عبد العزيز منيسي بنظم ذلك في (ٗ )ٙبيتاً

وشرحيا في (ٕٗ) ورقة الزالت مخطوطة حتى اآلن.
وقد طبع متن الرحبية مرات عدة منيا:ـ

ٔ ـ طبعة دار المطبوعات الحديثة في جدة سنة (ٔٗٓٙىـ).
ٕ ـ طبعة دار الفكر في دمشق سنة (ٔٗٓٛىـ).

ٓٚ

وغيرىا من الطبعات.
شروح الرحبية:
شرحت الرحبية بشروح كثيرة منيا:ـ
ٔ -الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية " لمشيخ عبد اهلل بن محمد
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الشنشنوري الشافعي المتوفي سنة (ٜٜٜىـ).

ٔٚ

طبع في المطبعة البيية في مصر دون تاريخ في ( )ٕٕٛصفحة عمى ىامش حاشية
الشيخ إبراىيم الباجوري التي سماىا ":التحفة الخيرية عمى الفوائد الشنشورية" كما
طبع ثانية في المطبعة األزىرية في مصر سنة (ٖٔٗٚىـ) في (ٕٔ٘) صفحة.
وقد اعتنى بيذا الشرح جماعة من العمماء ووضعوا عميو تقييدات وحواشي.
ٕـ " شرح الرحبية " لمشيخ رضي الدين أبي بكر بن أحمد بن عبد الرحمن السبتي
رحمو اهلل تعالى  ،طبع بيامش كتاب " فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب "
لمشيخ عبد اهلل بن محمد الشنشوري الخطيب في الجامع األزىر  ،المطبوع في
مطبعة التقدم العممية بمصر سنة (ٖ٘ٗٔىـ) وىو شرح مختصر.
ٖ ـ " شرح الرحبية" لمشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن بدر الدين الدمشقي المصري
الشافعي سبط جمال الدين عبد اهلل بن خميل بن يوسف المارديني المتوفي سنة
(ٜٓٚىـ) رحمو اهلل تعالى.
طبع م ارت عدة منيا:ـ
أ ـ في مطبعة السعادة بمصر دون تاريخ في ( )ٜٔٛصفحة  ،ومعو كتاب الدرة
البيية بتحقيق مباحث الرحبية  ،لمشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
ب ـ طبعة بتحقيق كمال يوسف الحوت في مؤسسة الكتب الثقافية سنة (ٔٗٓٙىـ)
في (ٗ )ٚصفحة.
وغير ىذه الشروح الكثير من الشروح المطبوعة والمخطوطة.

ٕٚ

أما مذىب الحنابمة فانو يمتاز بكثرة المنظومات وىي الى جانب كثرتيا غزيرة
النفع ،نذكر منيا :
ٔ .الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة  ،نظم العالمة جمال الدين أبي زكريا يحيى بن
يوسف بن يحيى األنصاري  ،الصرصري (تٙ٘ٙىـ)ٖٚنظم فيو مختصر اإلمام أبي
القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهلل بن احمد الخرقي (تٖٖٗىـ)

ٗٚ

وقد التزم الناظم تبويب وترتيب مختصر الخرقي لممسائل واقتصر عمى ما
يحكيو من مواضع الخالف متابعا لو في جميع ذلك سوى مسائل يسيرة معدودة.
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ىذا وقد افتتح المصنف منظومتو بقولو:

بحمدك يا رب البرية أبتدي ...........فحمدك فرض الزم لمموحد
تعاليت عن شرك العدى وتقدست .....صفاتك عما يفتري كل ممحد
ثم يبين المصنف أن نظمو لمفقو ىو عمى مذىب اإلمام احمد بن حنبل رحمو اهلل
فيقول :
فيا طالبا لمعمم والعمل استمع... ...لما قمت مخصوصا بمذىب احمد
فان من اختار اإلمام ابن حنبل.. ..إماما لو في واضح الشرع ييتدي
فأشرع في ذكر الطيارة أوال... ...........وىل عالم إال بذلك يبتدي
ثم يشرع المصنف بكتاب الطيارة ثم أبواب الفقو األخرى عمى ترتيب المختصر.

أما خاتمة المنظومة فيقول فيها ذاك ار عدد أبياتها :

وألفين فاعددىا وسبعا مئاتيا... .....وسبعين بيتا ثم أربعة زد

وبعد المئين الست واألربع التي.. ....تمييا الثالثون استتمت فقيد
بصرصر في أيام اشرف مالك..أمور الورى المستنصر بن محمد
ثم يقول:
وناظميا يحيى بن يوسف أفقر ال...أنام الى غفران رب محمد
وقد طبعت ىذه المنظومة الطبعة األولى بتحقيق:جاسم الفييد الدوسري،دار ابن حزم
ٕٗٗٔىـ ٖٕٓٓم ،وقد عد المحقق من منظومات المذىب الحنبمي ما يقارب ٖٗ
ٖٙٚ
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٘ٚ

ٕ" .النظم المفيد األحمد في مفردات اإلمام األحمد" ،لمحمد بن عمي بن عبد الرحمن
بن محمد ابن سميمان المقدسي ،الحنبمي (تٕٓٛىـ) ،جمع فييا المصنف مفردات
مذىب اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهلل عنو عن باقي المذاىب  ،وىي ألف بيت
تقريبا.
وقد افتتح المصنف نظمو بقولو :
الحمد هلل القديم األحد .....الواحد الفرد العظيم الصمد
ذي الجود واإلفضال واإلنعام ...سبحانو من ممك عالم
واختتم النظم بقولو :
والحمد لمكريم ذي اإلنعام  ...والمن باإلليام واإلتمام
وأفضل الصالة والتسميم  ...عمى النبي الرءوف والرحيم
محمد الداعي إلى الرشاد  ...والساعي في النصح وفي اإلرشاد
ما طابت األذكار في األسحار  ...أو غردت ورق عمى األشجار
ناظميا محمد بن عمي  ...المقدسي الصالحي الحنبمي
يسأل من مواله غفر الزلل  ...وأن يوفقو ألرجى العمل
وقد شرح ىذه المنظومة  :االمام  :منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن

احمد بن عمى بن ادريس البيوتى ،شيخ الحنابمة بمصر(ت ٔ٘ٓٔىـ)  ،ٚٙوسمى
شرحو" :المنح الشافيات" وىو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد اهلل المطمق  -إدارة إحياء
التراث اإلسالمي – قطر.
ٖ  " .نيل المراد بنظم متن الزاد " لمعالمة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق المتوفي
سنة (ٖٜٔٗىـ) رحمو اهلل تعالى  ،ولم يكممو.
وقام بإكمالو وتتمات لمنظم المذكور الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان ،
وبمغ عدد أبيات ىذا النظم أربعة آالف وثمانمائة وسبعين بيت ًا  ،لمشيخ سعد منيا
ألفان ومئتا بيت  ،ولمشيخ عبد الرحمن منيا ألفان وستمائة وسبعون بيتاً.
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طبع بمراجعة واشراف الشيخ إسماعيل بن سعد العتيق في المطابع األىمية لألوفست
في الرياض سنة (ٕٓٗٔىـ).
ٗ " .روضة المرتاد في نظم ميمات الزاد " لمشيخ سميمان بن عطية بن سميمان
المزيني المتوفي سنة (ٖٖٔٙىـ) رحمو اهلل تعالى ،وىذا النظم من بحر الرجز بمغ
عدد أبياتو ألفاً وتسعمائة كما ذكر ذلك الناظم في مقدمتو في قولو:
وبعد ذي أرجوزة مفيدة ....في فنيا وجيزة فريدة
ألف وتسع من مئات وافية ....حافظيا حاز العمزم الزاكية
طبع بتحقيق األستاذ عبد الرحمن بن سميمان الرويشد في مطابع دار األصفياني
وشركاه في جدة دون تاريخ.

ٚٚ

٘ " .تيسير المطالب نظم دليل الطالب " لمشيخ عبد القادر القصاب المتوفي سنة
(ٖٓٔٙىـ) رحمو اهلل تعالى وسمى نظم فييا كتاب " :دليل الطالب لنيل المطالب"
تأليف العالمة الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبمي المتوفي سنة (ٖٖٓٔىـ)
رحمو اهلل تعالى .في ( )ٔٗٚٙبيتاً.

طبع في آخر الكتاب الفقو الحنبمي الميسر لمدكتور وىبة الزحيمي (ٗ ٖٙٚ/ـ )ٖٗٚ
نشر دار القمم في دمشق الطبعة األولى سنة (ٔٗٔٛىـ).
 .ٙونظم دليل الطالب أيضاً  :الشيخ موسى بن محمد شحادة ،وسمى نظمو :
"الذىب المنجمي في الفقو الحنبمي".

طبع في دمشق الطبعة األولى سنة (ٔٓٗٔىـ) في جزئين  ،نشر دار الفكر .ومع
النظم المذكور شرح لو لمناظم.

ٚٛ

ويمكن تمخيص دور المنظومات في تقريب الفقو بجممة أمور:
يعطي النظم لطالب العمم زخما من المعمومات الفقيية مرتبة ترتيبا محكما.
يوفر لمطالب تصو ار متكامال عن العمم يعينو عمى سرعة اإلحاطة بو.
تسخير األدب لخدمة العمم بفنونو المختمفة .
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يشكل النظم صيانة لمعموم وحفظ لممتون العممية من الخطأ والتحريف.
سيولة حفظ المعمومة وسرعة استحضارىا .
تعتبر أبيات النظم موردا لالستشياد وقاعدة إليصال المعمومة لمطالب .
المطمب الثاني :
مقترح لتدريس إحدى المنظومات الفقهية كمنهج لطالب المرحمة األولى تخصص فقه

المنظومة هي  :نياية التدريب بنظم غاية التقريب لمعمريطي
نموذج خطة تدريس مادة الفقو لممرحمة األولى ـ فقو العبادات
األسبوع

اليوم

المحاضرة

ٔ

ٔ

مقدمة في التعريف بالفقو

ٕ

أقسام المياه (القسم األول)

ٖ

أقسام المياه (القسم الثاني)

ٗ

األعيان النجسة وأحكاميا

٘

كيفية التطير من النجاسات

ٙ

فضل السواك وحكمو

ٚ

األوقات التي يستحب فييا

ٛ

أحكام اآلنية

ٜ

فروض الوضوء

ٓٔ

سنن الوضوء

ٔٔ

المسح عمى الخفين

ٕٔ

شروط المسح ووقتو ومبطالتو

ٖٔ

باب االستنجاء

ٗٔ

نواقض الوضوء

٘ٔ

أحكام الغسل واألغسال المسنونة

ٔٙ

التيمم وشروطو

ٔٚ

فروض التيمم ومبطالتو

ٕ

ٖ

ٗ

٘

ٓٗٙ
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ٙ

ٚ

ٛ

ٜ

ٓٔ

ٔٔ

ٕٔ

مجلة ديالى 3102/

ٔٛ

الحيض والنفاس

ٜٔ

ما يحرم عمى الحائض والنفساء

ٕٓ

االستحاضة

ٕٔ

بعض النوازل الفقيية في باب الطيارة

ٕٕ

االختبار األول

ٖٕ

فضل الصالة وحكميا

ٕٗ

أوقات الصالة

ٕ٘

األذان واإلقامة

ٕٙ

شروط الصالة (القسم األول)

ٕٚ

شروط الصالة (القسم الثاني)

ٕٛ

أركان الصالة (القسم األول)

ٕٜ

أركان الصالة (القسم الثاني)

ٖٓ

سنن الصالة (القسم األول)

ٖٔ

سنن الصالة (القسم الثاني)

ٕٖ

مكروىات الصالة

ٖٖ

مبطالة الصالة

ٖٗ

صفة الصالة

ٖ٘

صالة التطوع (القسم األول)

ٖٙ

صالة التطوع (القسم الثاني)

ٖٚ

أنواع خاصة من السجود وقضاء الفوائت

ٖٛ

صالة الجماعة

ٖٜ

أحكام اإلمامة

ٓٗ

صالة الجمعة

ٔٗ

صالة المسافر

ٕٗ

جمع الصالة

ٖٗ

صالة العيدين

ٗٗ

صالة الكسوف والخسوف

٘ٗ

صالة االستسقاء
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ٗٙ

صالة الخوف

ٗٚ

االختبار الثاني

ٗٛ

فضل الدعاء والذكر

ٜٗ

أسباب استجابة الدعاء

ٓ٘

األذكار عقب الصموات المكتوبة

ٔ٘

أذكار الصباح والمساء

ٕ٘

صالة الجنازة

ٖ٘

عالمات حسن وسوء الخاتمة

ٗ٘

ما يطمب من المسمم قبل الموت

٘٘

ما يجب ويستحب لمن حضر الجنازة

٘ٙ

كيفية غسل الجنازة

٘ٚ

كيفية حمل الميت ودفنو

٘ٛ

حكم الزكاة وفضميا

ٜ٘

شروط وجوبيا

ٓٙ

زكاة اإلبل

ٔٙ

زكاة البقر

ٕٙ

زكاة الغنم

ٖٙ

في الخمطة وشروطيا

ٗٙ

زكاة الزروع وبيان نصابيا
عطمة نصف السنة

ٔ

ٕ

٘ٙ

زكاة المعدن والركاز

ٙٙ

زكاة النقدين و بيان النصاب

ٙٚ

زكاة الفطر

ٙٛ

قسم الزكاة

ٜٙ

الذين ال يحل دفع الزكاة ليم

ٓٚ

االختبار األول

ٔٚ

فريضة الصيام

ٕٚ

ثبوت الرؤية
ٕٗٙ
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ٛ
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ٖٚ

شروط الصوم

ٗٚ

أركان الصوم

٘ٚ

مستحبات الصوم

ٚٙ

مكروىات الصوم

ٚٚ

األيام التي ال يجوز الصيام فييا

ٚٛ

مبطالت الصوم

ٜٚ

ما يوجب القضاء والكفارة

ٓٛ

صيام كبير السن

ٔٛ

صيام الحامل والمرضع

ٕٛ

األعذار المبيحة لإلفطار

ٖٛ

حكم من تأخر قضاؤه

ٗٛ

تعريف االعتكاف وحكمو

٘ٛ

شروط االعتكاف

ٛٙ

مبطالت االعتكاف

ٛٚ

ما يجوز لممعتكف

ٛٛ

تعريف الحج وحكمو

ٜٛ

شروط وجوب الحج أوال :الحرية

ٜٓ

اإلسالم

ٜٔ

التكميف

ٕٜ

القدرة عمى المسير

ٖٜ

انتفاء الخوف

ٜٗ

أن يكون واجدا لمزاد والراحمة

ٜ٘

أركان الحج أوال :اإلحرام

ٜٙ

الوقوف بعرفة

ٜٚ

الحمق

ٜٛ

السعي

ٜٜ

الطواف

ٓٓٔ

واجبات الحج أوال  :اإلحرام من الميقات
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ٔٓٔ

رمي الجمار

ٕٓٔ

المبيت بمزدلفة

ٖٓٔ

اجتناب لبس المخيط

ٗٓٔ

طواف الوداع

٘ٓٔ

مستحبات الحج أوال:التمبية

ٔٓٙ

طواف القدوم

ٔٓٚ

اإلفراد

ٔٓٛ

ركعتي الطواف

ٜٔٓ

اإلزار والرداء

ٓٔٔ

ما يحرم عمى المحرم أوال:لبس المخيط لمرجل

ٔٔٔ

ستر بعض الرأس بال عذر لمرجل وستر وجو
المرأة

ٖٔ

ٕٔٔ

تقميم األضفار وحمق الشعر

ٖٔٔ

قتل صيد الحرم وقطع اشجاره

ٗٔٔ

حكم عقد النكاح حال اإلحرام

٘ٔٔ

المضي في الحج الفاسد

ٔٔٙ

من فاتو شيء من األركان او الواجبات او
المستحبات

ٗٔ

٘ٔ

ٔٙ

ٔٔٚ

بقية المحرمات عمى المحرم

ٔٔٛ

الفداء لمن ارتكب محرما

ٜٔٔ

ما يبطل النسك

ٕٓٔ

في الدماء الواجبة

ٕٔٔ

ما يجب عمى من ترك واجبا

ٕٕٔ

الدم المخير المقدر

ٖٕٔ

الدم المخير المعدل

ٕٗٔ

الدم المرتب المعدل

ٕ٘ٔ

ما يجب عمى المجامع

ٕٔٙ

الصيام لمن عجز عن الدم
ٗٗٙ
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ٕٔٚ

الشرب من ماء زمزم

ٕٔٛ

زيارة قبر الرسول عميو السالم

المطمب الثالث :
نموذج لمحاضرة في مادة الفقو لطالب المرحمة األولى تخصص فقو مشتممة عمى
استخدام منظومة :نياية التدريب
عنوان المحاضرة  :فروض الوضوء:
قال الناظم :

الوضوِء نَِّيةٌ َم ْع َغ ْسمِ ِو  .....لِ َو ْج ِي ِو َو َغ ْس ُل َو ْج ٍو ُكمِّ ِو
(فَ ْر ُ
ض ُ
ِّ ِ
اع ٍد و ِم ْرفَ ِ
ضوُ فَ َما َب ِقي
ق  ..........فَ ْ
ين َب ْع ُ
إن أُبِ َ
َو َغ ْس ُل ُكل َس َ
الر ِ
طمَ ًقا بِمآ َ ...و َغ ْسمُوُ ِر ْجمَ ْي ِو َم ْع َك ْعَب ْي ِي َما
ض َّأ
ْس ُم ْ
َو َم ْس ُح َب ْع َ
79
ِ
ِ
إن لَ ْم َي ْس ِتق ْر)
تيب ِمثْمَماَ ُذ ِك ْر َ ...و َغ ْ
ط َسةٌ تَ ْكفي َو ْ
َوالسَّاد ُس التَّْر ُ

األصل في مشروعية الوضوء وأركانو قولو تعالى( :يا أييا الذين آمنوا إذا قمتم
إلى الصالة فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجمكم إلى

الكعبين) ٓ.ٛ

وفروض الوضوء:ستة وىي :النية ،وغسل الوجو ،وغسل اليدين ،مع المرفقين،

ومسح بعض الرأس ،وغسل الرجمين مع الكعبين ،والترتيبٔ.ٛ

الوضوِء نَِّيةٌ)...؛ ألن الوضوء
ٔـ أما النية :فقد أشار الييا الناظم بقولو َ ( :ف ْر ُ
ض ُ
ِ ِ
َّ ِ
ين لَوُ
عبادة ،والعبادة مفتقرة الى النية قال تعالى َ ( :و َمآ أمروا إِال لَي ْع ُب ُدوْا اهلل ُم ْخمص َ
الدين ...اآلية)ٕ .ٛوبالنية تتميز العبادة عن العادة ،قال رسول اهلل  -صمى اهلل عميو

وسمم ( :-إنما األعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى)ٖ.ٛفال تصح العبادة وال يعتد
بيا شرعاً إال إذا نويت ،وال يحصل لممكمف أجرىا إال إذا أخمص فييا.

تعريف النية :والنية معناىا لغة :القصد ،وشرعاً :قصد الشيء مقروناً بفعمو.
محل النية :ومحل النية القمب ،ويسن التمفظ بيا بالمسان.

كيفية النية :وكيفيتيا أن يقول بقمبو :نويت فرض الوضوء ،أو رفع الحدث ،أو
٘ٗٙ
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استباحة الصالة .وقت النية :ووقتيا عند غسل أول جزء من الوجو ،ألنو أول
الوضوءٗ ،ٛوقد اشار الناظم ليذا بقولو َ ( :م ْع َغ ْسمِ ِو  ...لِ َو ْج ِي ِو)...
ٕـ والثاني  :غسل جميع الوجو :وقد أشار اليو الناظم بقولو َ ( :و َغ ْس ُل َو ْج ٍو ُكمِّ ِو).
لقولو تعالى( :فاغسموا وجوىكم .)...وحدود الوجو من منبت الشعر إلى أسفل الذقن
ال ،ومن األذن إلى األذن عرضاً.
طو ً

ويجب غسل كل ما عمى الوجو :من حاجب ،وشارب ،ولحية ،ظاىرة وباطناً ألنيا

من أجزاء الوجو ،إال المحية الكثيفة ـ وىي التي ال يرى ما تحتيا ـ فإنو يكفى غسل
ظاىرىا دون باطنيا٘.ٛ

ٖـ والثالث  :غسل اليدين مع المرفقين :وقد أشار الناظم الى ذلك بقولو َ ( :و َغ ْس ُل
ُك ِّل س ِ
اع ٍد و ِم ْرفَ ِ
ق ،)..لقولو تعالى..( :وأيديكم إلى المرافق).والمرافق :جمع مرفق
َ
َ
وىو مجتمع الساعد مع العضد و"إلى" بمعنى مع ،أي :مع المرافق ،دل عمى ذلك ما
رواه مسمم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو( :أنو توضأ فغسل وجيو فأسبغ الوضوء ،ثم
غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ،ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ،ثم
مسح رأسو ،ثم غسل رجمو اليمنى حتى أشرع في الساق ،ثم غسل رجمو اليسرى حتى

أشرع في الساق ،ثم قال :ىكذا رأيت الرسول صمى اهلل عميو وسمم يتوضأ).ٛٙ
ضوُ فَ َما َب ِقي) فالمراد بو أن من قطع بعض يده فانو يغسل
أما قولو ( :فَ ْ
ين َب ْع ُ
إن أُبِ َ
ما بقي منيا.

ويجب تعميم جميع الشعر والبشرة بالغسل ،فمو كان تحت أظافره وسخ يمنع وصول
الماء أو خاتم لم يصح الوضوء ،لما رواه مسمم  ،عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل
عنيما قال :رجعنا مع رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -من مكة إلى المدينة،
حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر ،فتوضأوا وىم عجال ،فانتيينا
إلييم وأعقابيم تموح لم يمسيا ماء ،فقال رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم ( :-ويل

لألعقاب من النار ،أسبغوا الوضوء).ٛٚ

ٗـ والرابع  :مسح بعض الرأس ،ولو شعرة ما دامت في حدود الرأس ،وقد أشار
الر ِ
ْس)..
ض َّأ
الناظم الى ذلك بقولو َ ( :و َم ْس ُح َب ْع َ
ٙٗٙ

مجلة ديالى 3102/

العدد الثامن والخمسون

لقولو تعالى( :وامسحوا برؤوسكم) .وروى المغيرة بن شعبة  -رضي اهلل عنو : -

(أن رسول اهلل  -صمى اهلل عميو وسمم  -توضأ فمسح بناصيتو وعمى العمامة).ٛٛ

والناصية :مقدم الرأس ،وىي جزء منو ،واالكتفاء ،بالمسح عمييا دليل عمى ان مسح
الجزء ىو المفروض ويحصل بأي جزء كان.ٜٛ

٘ـ والخامس :غسل الرجمين مع الكعبين :أشار الناظم الى ذلك بقولو َ ( :و َغ ْسمُوُ
ِر ْجمَ ْي ِو َم ْع َك ْعَب ْي ِي َما) لقولو تعالى( :وأرجمكم إلى الكعبين) .والكعبان مثنى الكعب:
وىو العظم الناتئ من كل جانب عند مفصل الساق مع القدم ،و "إلى" :بمعنى مع،
أي مع الكعبين ،دل عمى ذلك :ما جاء في حديث أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو –
نفسو وفيو  ...(:وحتى أشرع في الساق).
ويجب تعميم الرجمين بالغسل بحيث ال يبقى منيما ولو موضع ظفر ،أو تحت شعر
لما مر في غسل اليدين.

ِ
تيب
ٙـ الترتيب عمى الشكل الذي ذكرناه .وقد أشار اليو الناظم بقولو ( َوالسَّاد ُس التَّْر ُ
ِم ْثمَماَ ُذ ِك ْر)  ،ودل عمى فرضية الترتيب  :ذكر ىذه األعضاء مرتبة في اآلية وان
كانت معطوفة بالواو ،والواو في األصل ال تقتضي الترتيب فقد دل عمى ان المراد
ترتيبيا ذكر مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجمين ،ومن اسموب الكالم العربي
ان ال يفصل بين متجانسين اال لغرض  ،ثم من فعمو  -صمى اهلل عميو وسمم  -فإنو
لم يتوضأ إال مرتباً ولو جاز ترك الترتيب لتركو في بعض األحوال لبيان الجواز ،كما

ترك التكرار في أوقاتٓ.ٜ
ِ
إن لَ ْم َي ْس ِتق ْر) فالمراد بو أن االنغماس بالماء مجزئ عن
أما قولو َ ( :و َغ ْ
ط َسةٌ تَ ْكفي َو ْ
الوضوء اذا نوى بو رفع الحدث .
الخاتمة .
الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وعمى آلو وصحبو ومن وااله :
في ختام ىذا البحث نوجز ما خمصنا اليو من نتائج :
ان المنظومات التعميمية تعود بتاريخيا الى العصر الجاىمي وليست وليدة العصور
ٙٗٚ
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.المتاخرة او حادثة نتيجة األثر بالثقافة اليندية أو اليونانية اوغيرىا

ان لممنظومات العممية دو ار كبي ار في الحفاظ عمى تراث األمة الفكري ونتاجيا
.العممي
تعطي المنظومات العممية لطالب العمم تصو ار متكامال عن العمم الذي ىو بصدده
.إضافة الى سيولة حفظيا واستحضارىا
ليا أىمية كبيرة في ترسيخ المعمومة الفقيية اذ تعتبر بمثابة ضابط فقيي أو قاعدة أو
.شاىد يعين عمى إيصال الفكرة وتصور المسألة

ABSTRACT
Educational poetic composition or educational verse is one
of the types of poetry that aims at teaching people their life
matters, literature and their various sciences through poetic
composition which are characterized by easiness of
memorization, simplicity of recollection, and their
comprehensiveness of the scientific core material.
This paper entitled (The Role of Educational Poetic
Compositions in Facilitating Islamic Jurisprudence) is a study of
what are educational poetic compositions, their history and
development in Arabic literature, and an investigation of
teaching them as academic material in colleges of Islamic
ٙٗٛ
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sciences for first year college students in the specialty of Islamic
(Figh) jurisprudence. The paper also compromises a model
lecture in devotional jurisprudence through the use of a
jurisprudent poetic composition for first year students in
Islamic jurisprudence.
The paper ends with a conclusion that sums up the findings
of the study of the role of these educational poetic
compositions in facilitating Islamic jurisprudence.

اليوامش

ٔ .القاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،
ٔ ٔ٘ٓٓ/مادة (النظم) ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقيالمصري
،طٔ ،دار صادر – بيروت  ،مادة نظم ٕٔ.٘ٚٛ/
ٕ .معجم لغة الفقياء .د .محمد رواس قمعو جي  ،ود.حامد صادق قنيبي ،طٕ ،دار
النفائس.ٖٗٛ/ٔ ،
ٖ .تاريخ النقد األدبي عند العرب  ،إحسان عباس طٗ  ،دار الثقافة بيروت -
لبنان ٜٖٔٛ:م.ٕٙٗ/ٔ،
ٗ .وقريب منو قول العالمة ابن خمدون رادا عمى من يقول ان الشعر انما ىو كالم
موزون مقفى يقول ابن خمدون (الشعر ىو الكالم البميغ المبني عمى االستعارة
واألوصاف ،المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي ،مستقل كل جزء منيا في
ٜٙٗ
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غرضو ومقصده عما قبمو وما بعده ،الجاري عمى أساليب العرب المخصوصة
بو).ينظر  :المصدر نفسو ٔ.ٕٙٗ/
٘ .تاريخ األدب العربي  ،د .عمر فروخ  ،دار العمم لمماليين  ،ط ٔ،ٜٖٔٛ ،
جٔ ،ص ٗٗ. ٗ٘-
 .ٙاتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري  ،مصطفى ىدارة،طٕ،دار
المعارف ـ القاىرة ٜٜٔٙم ،ص، ٖٙٚوالشعر التعميمي بداياتو تطوره سماتو .د.خالد
الحمبوني،ص، ٛٛمجمة جامعة دمشق،مجادٕٕ،عدد(ٖٕٓٓٙ)ٗ+م.
 .ٚحول الشعر التعميمي .الدكتور صالح آدم بيمو  ،األستاذ المساعد بكمية المغة
العربية بالجامعة ،مجمة الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة العددٖ٘ .
 .ٛظير اإلسالم ألحمد أمين،ط٘،دار الكتاب العربي بيروت.ٕ٘/ ٔ ،
 .ٜديوان ابن المعتز ،تحقيق :محمد بديع شريف طبع دار المعارف ،مصر.
ٓٔ .الشعر التعميمي بداياتو تطوره سماتو د.خالد الحمبوني ،مجمدٕٕ،عدد
(ٖ)ٗ+ص٘.ٜ
ٔٔ .حول الشعر التعميميٕ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية
بالمدينة العددٖ٘.
ٕٔ .الشعر التعميمي عند محمد بن محمد الشفيع االغاللي(ت4591م) من خالل
انتاجو المخطوط،تأليف د.عمي يعقوب ٕٓٔٔ.م البحث منشور عمى الرابط اآلتي:
منارات-إفريقيةv=wall?ٖٜٕٜٖٜٔٓٗٗٗٔٛٛٗ/
http://www.facebook.com/pages/
ٖٔ .الشعر التعميمي بداياتو تطوره سماتو .د.خالد الحمبوني،ص.ٛٛ
ٗٔ .ضحى االسالم ،أحمد أمين،ٕٗٙ/ٔ،طٓٔ،دار الكتاب العربي بيروت.
٘ٔ .اتجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري  ،مصطفى ىدارة،ص.ٖٜٗ
 .ٔٙحديث األربعاء  ،طو حسين،دار المعارف القاىرة ٜٔ٘ٛمٕ ،ٕٕٔ/الشعر
التعميمي بداياتو تطوره سماتو د.خالد الحمبوني ،مجمدٕٕ،عدد (ٖ)ٗ+ص.ٛٛ
ٓ٘ٙ
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 .ٔٚينظر المصدران أنفسيما.

 .ٔٛحول الشعر التعميمئ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية
بالمدينة العددٕ٘.
 .ٜٔالتطور والتجديد في الشعر األموي د.شوقي ضيف صٖ٘ٗ،لجنة الترجمة
والنشر

القاىرةٕٜ٘ٔم،والشعر

التعميمي

بداياتو

تطوره

سماتو

.د.خالد

الحمبوني،ص.ٛٛ
ٕٓ .حول الشعر التعميمئ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية
بالمدينة العددٕ٘.
ٕٔ .المصدرنفسو.
ٕٕ .الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(تٕ٘٘ىـ) تحقيق عبد السالم
محمد ىارون،دار الجيل بيروتٔٗٔٙىـ ٜٜٔٙ -م.ٜٔٛ/ٗ،
ٖٕ .حول الشعر التعميمئ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية
بالمدينة العددٕ٘.
ٕٗ .منتيى الطمب من أشعار العرب ،٘/ٔ،محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون
(تٜ٘ٚ :ىـ). http://www.alwarraq.com
ٕ٘.

حول الشعر التعميمئ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية

بالمدينة العددٕ٘.
 .ٕٙالمعجم الكبير ،سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،طٕ ،تحقيق
 :حمدي بن عبدالمجيد السمفي ،مكتبة العموم والحكم  -الموصلٗٓٗٔىـ -
ٖٜٔٛم.ٛٛ/ٕٔ،
 .ٕٚالروض األنف في تفسير السيرة النبوية ،البن ىشام ،ألبي القاسم عبد الرحمن
السييمي ،تحقيق :طو عبد الرءوف  ،دار الفكرـ بيروت ٜٔٗٓىـ.ٖٕٔ/ٔ ،
 .ٕٛجميرة أشعار العرب في الجاىمية واإلسالم  ،أبوزيد محمد بن أبي الخطاب
القرشي ،تحقيق :د .محمد عمي الياشمي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ،طٔ ٖٜٜٔ،ىـ.ٖٗ/ٔ ،
ٔ٘ٙ
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 .ٕٜتاريخ مدينة دمشق ،ألبي القاسم عمي بن الحسن ابن ىبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي(تٔ٘ٚىـ) تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار
الفكر بيروت ٜٜ٘ٔم.ٕٓ/ٕ،
ٖٓ .التطور والتجديد في الشعر األموي د.شوقي ضيف ص.ٖٔٛ
ٖٔ.

حول الشعر التعميمئ .الدكتور صالح آدم بيمو ،مجمة الجامعة االسالمية

بالمدينة العددٕ٘ .
ٕٖ .شعر المتون في التراث العربي من القرن اليجري الثاني حتى نياية القرن
اليجري الثامن صٕٓ ،رسالة ماجستير اعداد:ياسر ابراىيم محمود.كمية الدراسات
العميا بجامعة النجاح الوطنية نابمس.فمسطينٕٓٓٙم.
ٖٖ .الحيوان،لمجاحظ، ٕٛٗ ،ٙ ،والمنظومات التعميمية و دورىا في التعميم ،جواد
غالم عمي زاده ٔٗhttp://www.diwanalarab.com/spip.php?rubrique
ٖٗ.

ينظر  :المدخل الى مذىب االمام احمد بن حنبل  ،عبد القادر بن بدران

الدمشقي (تٖٔٗٙىـ)طٔ،مؤسسة الرسالة بيروت ٕٔٔٓم،صٖٗٛ
ٖ٘ .شرح المعتمد في اصول الفقو  .نظم وشرح  :د .محمد الحبش www.al-
.mostafa.com
 .ٖٙينظر :المصدر نفسو.
 .ٖٚينظر :أدب الدنيا والدين ،لمماوردي ،تحقيق د .محمد الصباح ،دار مكتبة
الحياة ،بيروت ٜٔٛٚم.ٙٓ/ٔ،
 .ٖٛاألعالم  ،لخير الدين الزركمي ( ت ٜٔٚٙم )  ،طٖ ـ بيروت ٖٜٔٛ ،ىـ
.ٙٓ/٘،
 .ٖٜكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ،مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني
الرومي الحنفي الشيير (بحاجي خميفة) ( ت  ٔٓٙٚىـ )  ،ط ٔ  ،دار الكتب
العممية ـ بيروت  ٖٔٗٔ ،ىـ ـ ٕٜٜٔم .ٔٛٙٚ/ٕ ،
ٓٗ .ينظر :المصدر نفسو :الصفحة نفسيا.
ٕ٘ٙ
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َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي ،مقال
ٔٗ .التَّعريف بأىم المنظومات
منشورفئٕٓٓٗ/ٔٔ/م  ،عمى الرابط اآلتي:
http://www.aslein.net/forum.php?s=d29b40e2b7d9cf8675485
819c58f6f65
ٕٗ.

كشف الظنون ٕ.ٔٛٙٚ /

ٖٗ .األعالم .ٕٔٛ/ٚ
ٗٗ .وىذا الشرح موجود في مخطوطات االزىر الشريف برقم - ٖٕٚٗٛ٘- :عدد
األوراقٕٚ٘ :ورقة/ورقات مصدر المخطوط  :موقع مخطوطات األزىر الشريف :
http://www.alazharonline.org
َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي .
٘ٗ .التَّعريف بأىم المنظومات
 .ٗٙاألعالم ٔ.ٔٚ٘/

َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي .
 .ٗٚالتَّعريف بأىم المنظومات
 .ٗٛينظر المصدر نفسو.
 .ٜٗاالعالم ٗ.ٔٛٓ/

َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي .
ٓ٘ .التَّعريف بأىم المنظومات
ٔ٘ .المصدر نفسو .
ٕ٘ .األعالم لمزركمي ٕ.ٙٚ/

َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي .
ٖ٘ .التَّعريف بأىم المنظومات
ٗ٘ .ينظر :الجوىرة النيرة  ،ألبي بكر محمد بن عمي الحدادي ،العبادي الحنفي
(،ت ٓٓ ٛىـ)  .المطبعة الخيرية.ٜٔٗ/ٗ،
٘٘ .كشف الظنون ٕٔ.ٛٙٛ/

َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي .
 .٘ٙالتَّعريف بأىم المنظومات
 .٘ٚاالعالم ٘.ٖٖٙ/
 .٘ٛالدليل الى المتون العممية،عبد العزيز بن ابراىيم بن قاسم القاضي بالمحكمة
الكبرى بالرياض ،طٔ،دار الصميدعيٕٓٗٔىـ ٕٓٓٓم الرياض،صٗ.ٖٛ
ٖ٘ٙ
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 .ٜ٘ينظر:المصدر نفسو ،ص٘.ٖٛ

ٓ .ٙاألعالم ٔ ،ٖٖٔ/معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  -دار إحياء التراث
العربي  -بيروت .ٕٖٚ/ٔ،
ٔ .ٙالدليل الى المتون العممية،عبد العزيز بن ابراىيم بن قاسم،ص.ٜٗٙ
ٕ .ٙىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل باشا البغدادي
،طبع وكالة المعارف الجميمة في مطبعتيا البيية استانبول سنو ٜٔ٘ٔم.ٕٗ/ٕ،
ٖ .ٙالدليل الى المتون العممية،عبد العزيز بن ابراىيم بن قاسم،صٖٕٗ.
ٗ .ٙاألعالم ٔ.ٜٔٓ/
٘ .ٙالدليل الى المتون العممية.صٕٗٗ.
 .ٙٙاالعالم.ٚ/ٙ
 .ٙٚالدليل الى المتون العممية ،صٕٗٗ.
 .ٙٛىدية العارفينٗ.ٛٔ/
 .96الدليل الى المتون العممية ،صٔٔٗ.
ٓ .ٚالدليل الى المتون العممية ،صٔ.ٗٚ
ٔ .ٚمعجم المؤلفين.ٕٔٛ/ٙ
ٕ .ٚينظر :الدليل الى المتون العممية ،صٔ.ٗٚٛ -ٗٚ
ٖ .ٚالبداية والنياية  ،لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن الخطيب أبي حفص
عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( ت ٗ ٚٚىـ )  ،طٕ  ،مكتبة المعارف ـ بيروت ،
ٜٗٔٚم  ،ٕٔٔ/ٖٔ،ىدية العارفينٗ.ٚ٘/
ٗ .ٚينظر  :تاريخ بغداد  ،ألبي بكر أحمد بن عمي الخطيب البغدادي ( ت ٖٗٙ
ىـ )  ،طٔ  ،دار الكتب العممية ـ بيروت .ٖٔٗ/ٔٔ ،
٘ .ٚينظر :مقدمة المحقق لمنظومة  :الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة  ،نظم
العالمة جمال الدين أبي زكريا يحيى بن يوسف بن االنصاري الصرصري،ص
ٓٔ،طٔ ،تحقيق:جاسم الفييد الدوسري،دار ابن حزمٕٗٗٔىـ ٖٕٓٓم .
.ٚٙ

ىدية العارفين ٗ،ٕٗ/معجم المؤلفينٔٔ.ٕٕ/
ٗ٘ٙ
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 .ٚٚينظر :الدليل الى المتون العممية ،صٔ٘ٗ.
 .87ينظر :المصدر نفسو ،ص.ٗ٘ٛ

 .ٜٚنياية التدريب بنظم غاية القريب ،شرف الدين يحيى بن نور الدين موسى بن
رمضان بن عميرة الشيير بالعمريطي المتوفي سنة (ٜٓٛىـ) ،والكتاب مطبوع
بيامش تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب لمشيخ احمد الحجازي الفشيني مطبعة
مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر سنة (ٖٔٗٚىـ ).
ٓ.ٛ

سورة المائدة  :من اآلية.ٙ/

ٔ .ٛالتذىيب في أدلة متن الغاية والتقريب ،الدكتور مصطفى ديب البغا ،دار
اإلمام البخاري دمشقٖٜٔٛىـ ٜٔٚٛم .ٖ/ ٔ،
ٕ .ٛسورة البينة  :من اآلية.٘/
ٖ .ٛصحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل  ،أبو عبداهلل  ،البخاري  ،الجعفي (ت
ٕ٘ٙىـ )  ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا  ،طٖ  ،دار ابن كثير ـ بيروت ،
 ٔٗٓٚىـ ـ ٜٔٛٚم،ٖ/ٔ ،كتاب :بدء الوحي  ،باب :كيف كان بدء الوحي إلى
رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم .برقم (ٔ).
ٗ .ٛالفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل تعالى ،الدكتور مصطفى
الخن  ،وآخرون ،الطبعة الثالثة ٖٔٗٔىـ  / ٜٜٕٔ-دار القمم  -دمشق.ٖ٘/ٔ،
٘ .ٛينظر  :المصدر نفسو.
 .ٛٙصحيح مسمم  ،مسمم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ( ت
ٕٔٙىـ )  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت،
ٔ،ٜٔٗ/كتاب الطيارة ،باب :استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء .
برقم.)ٕٙٓ(:
 .ٛٚصحيح مسمم ٔ ،ٔٗٚ/كتاب الطيارة ،باب :وجوب غسل الرجمين بكماليما
،برقم (ٖ.)ٜ٘

٘٘ٙ
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 .ٛٛصحيح مسمم ٔ ،ٔٗٚ/كتاب الطيارة،باب المسح عمى الناصية
والعمامة.برقم(. )ٜٙ٘
 .ٜٛالتذىيب في أدلة متن الغاية والتقريبٔ.ٔٗ/
ٓ .ٜينظر  :التذىيب ٔ ،ٔ٘/الفقو المنيجئ.ٖ٘/

ثبت المصادر والمراجع
ٔ.اتجاىـ ــات الشـ ــعر العربـ ــي فـ ــي القـ ــرن الثـ ــاني اليجـ ــري  ،مصـ ــطفى ىـ ــدارة،طٕ،دار
المعارف ـ القاىرة ٜٜٔٙم .
ٕ.أدب الدنيا والدين ،لمماوردي ،تحقيـق د .محمـد الصـباح ،دار مكتبـة الحيـاة ،بيـروت
ٜٔٛٚم .
ٖ.األعالم  ،لخير الدين الزركمي ( ت ٜٔٚٙم )  ،طٖ ـ بيروت ٖٜٔٛ ،ىـ .
ٗ.البدايــة والنيايــة  ،لعمــاد الــدين أبــي الفــداء اســماعيل بــن الخطيــب أبــي حفــص عمــر
ب ــن كثي ــر القرش ــي الدمش ــقي ( ت ٗ ٚٚى ـ ـ )  ،طٕ  ،مكتب ــة المع ــارف

ـ بي ــروت ،

ٜٗٔٚم .
٘.تاريخ األدب العربي  ،د .عمر فروخ  ،دار العمم لمماليين  ،ط ٔ.ٜٖٔٛ ،
.ٙتــاريخ بغــداد  ،ألبــي بكــر أحمــد بــن عمــي الخطيــب البغــدادي ( ت ٖ ٗٙى ـ )  ،طٔ
 ،دار الكتب العممية ـ بيروت .
ٙ٘ٙ
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.ٚتاريخ مدينة دمشق ،ألبي القاسم عمي بن الحسن إبن ىبة اهلل بن عبد اهلل
الشافعي(تٔ٘ٚىـ) تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار
الفكر بيروت ٜٜ٘ٔم.
.ٛتـ ــاريخ النقـ ــد األدبـ ــي عنـ ــد العـ ــرب  ،إحسـ ــان عبـ ــاس طٗ  ،دار الثقافـ ــة بيـ ــروت -
لبنان ٜٖٔٛ:م .
.ٜالتذىيب في أدلة متن الغاية والتقريب ،الدكتور مصطفى ديب البغا ،دار اإلمام
البخاري دمشقٖٜٔٛىـ ٜٔٚٛم .
ٓٔ.التطور والتجديد في الشعر األموي د.شوقي ضيف ،لجنة الترجمة والنشر
القاىرةٕٜ٘ٔم.
َّ
الفقيية الحنفية  ،لؤي الخميمي الحنفي ،مقال
ٔٔ .التَّعريف بأىم المنظومات
منشورفئٕٓٓٗ/ٔٔ/م  ،عمى الرابط اآلتي:
http://www.aslein.net/forum.php?s=d29b40e2b7d9cf86754858 1
. 9c58f6f65
ٕٔ.جميرة أشعار العرب في الجاىمية واإلسالم  ،أبوزيد محمد بن أبي الخطاب
القرشي ،تحقيق :د .محمد عمي الياشمي  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ،طٔ ٖٜٜٔ،ىـ .
ٖٔ.الجوىرة النيرة  ،ألبي بكر محمد بن عمي الحدادي ،العبادي الحنفي (،ت ٓٓٛ
ىـ)  .المطبعة الخيرية. ٜٔٗ/ٗ،
ٗٔ.حول الشعر التعميمي .الدكتور صالح آدم بيمو  ،األستاذ المساعد بكمية المغة
العربية بالجامعة ،مجمة الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة العددٖ٘.
ٙ٘ٚ
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٘ٔ.الحيوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ(تٕ٘٘ىـ) تحقيق عبد السالم محمد
ىارون،دار الجيل بيروتٔٗٔٙىـ ٜٜٔٙ -م .
.ٔٙالدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة  ،نظم العالمة جمال الدين أبي زكريا يحيى بن
يوسف بن االنصاري الصرصري،ص ٓٔ،طٔ ،تحقيق:جاسم الفييد الدوسري،دار
ابن حزمٕٗٗٔىـ ٖٕٓٓم .
.ٔٚالدليل الى المتون العممية،عبد العزيز بن ابراىيم بن قاسم القاضي بالمحكمة
الكبرى بالرياض ،طٔ،دار الصميدعيٕٓٗٔىـ ٕٓٓٓم الرياض .
.ٔٛديوان ابن المعتز ،تحقيق :محمد بديع شريف طبع دار المعارف ،مصر.
.ٜٔالروض األنف في تفسير السيرة النبوية ،البن ىشام ،ألبي القاسم عبد الرحمن
السييمي ،تحقيق :طو عبد الرءوف  ،دار الفكرـ بيروت ٜٔٗٓىـ .
ٕٓ.شرح المعتمد في اصول الفقو  .نظم وشرح  :د .محمد الحبش www.al-
. mostafa.com
ٕٔ .الشعر التعميمي بداياتو تطوره سماتو .د.خالد الحمبوني ،مجمة جامعة ،دمشق
،مجمدٕٕ عدد(ٖٕٓٓٙ)ٗ+م .
ٕٕ.الشعر التعميمي عند محمد بن محمد الشفيع االغاللي(ت4591م) من خالل
انتاجو المخطوط،تأليف

د.عمي يعقوب ٕٓٔٔ.م البحث منشور عمى الرابط

اآلتي:منارات-إفريقيةv=wall?ٖٜٕٜٖٜٔٓٗٗٗٔٛٛٗ/
. http://www.facebook.com/pages/
ٖٕ.شعر المتون في التراث العربي من القرن اليجري الثاني حتى نياية القرن
اليجري الثامن .رسالة ماجستير اعداد:ياسر ابراىيم محمود.كمية الدراسات العميا
بجامعة النجاح الوطنية نابمس.فمسطينٕٓٓٙم .

ٙ٘ٛ
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ٕٗ.صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل  ،أبو عبداهلل  ،البخاري  ،الجعفي ( ت
ٕ٘ٙىـ )  ،تحقيق  :د .مصطفى ديب البغا  ،طٖ  ،دار ابن كثير ـ بيروت ،
 ٔٗٓٚىـ ـ ٜٔٛٚم .
ٕ٘.صحيح مسمم  ،مسمم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ( ت ٕٔٙىـ
)  ،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
.ٕٙضحى االسالم ،أحمد أمين،ٕٗٙ/ٔ،طٓٔ،دار الكتاب العربي بيروت.
.ٕٚظير اإلسالم ألحمد أمين،ط٘،دار الكتاب العربي بيروت.
.ٕٛالفقو المنيجي عمى مذىب اإلمام الشافعي رحمو اهلل تعالى ،الدكتور مصطفى
الخن  ،وآخرون ،الطبعة الثالثة ٖٔٗٔىـ  / ٜٜٕٔ-دار القمم – دمشق.
.ٕٜالقاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت.
ٖٓ.كشف الظنون ع ن أسامي الكتب والفنون  ،مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني
الرومي الحنفي الشيير (بحاجي خميفة) ( ت  ٔٓٙٚىـ )  ،ط ٔ  ،دار الكتب
العممية ـ بيروت  ٖٔٗٔ ،ىـ ـ ٕٜٜٔم .
ٖٔ.لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ،طٔ ،دار صادر –
بيروت .
ٕٖ.المدخل الى مذىب االمام احمد بن حنبل  ،عبد القادر بن بدران الدمشقي
(تٖٔٗٙىـ)طٔ،مؤسسة الرسالة بيروت ٕٔٔٓم.
ٖٖ.المعجم الكبير ،سميمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ،طٕ ،تحقيق :
حمدي بن عبدالمجيد السمفي ،مكتبة العموم والحكم  -الموصلٗٓٗٔىـ ٜٖٔٛ -م.
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ٖٗ.معجم لغة الفقياء .د .محمد رواس قمعو جي  ،ود.حامد صادق قنيبي ،طٕ،
دار النفائس .
ٖ٘.معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة  -دار إحياء التراث العربي  -بيروت .
.ٖٙمنتيى الطمب من أشعار العرب ،محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون (ت:
ٜ٘ٚىـ). http://www.alwarraq.com
.ٖٚالمنظومات

التعميمية

و

دورىا

في

التعميم،جواد

غالم

. http://www.diwanalarab.com/spip.php?rubrique14

عمي

زاده

.ٖٛنياية التدريب بنظم غاية القريب ،شرف الدين يحيى بن نور الدين موسى بن
رمضان بن عميرة الشيير بالعمريطي المتوفي سنة (ٜٓٛىـ) ،والكتاب مطبوع
بيامش تحفة الحبيب بشرح نظم غاية التقريب لمشيخ احمد الحجازي الفشيني مطبعة
مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر سنة (ٖٔٗٚىـ .
.ٖٜىدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،إلسماعيل باشا البغدادي
،طبع وكالة المعارف الجميمة في مطبعتيا البيية استانبول سنو ٜٔ٘ٔم .
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