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ِة فـي �سطور ِة والعربيَّ را�ساِت الإِ�سالميَّ ُة الدِّ ُكلِّيَّ
ت�ريخ الن�س�أة:

1- برن�مج البك�لوريو�س:
كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية موؤ�ص�صة جامعية من موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الدولة وهي واحدة من منارات العلم يف دبي 

ومركز رافد لتنمية الرثوة الب�صرية يف دولة الإمارات.
قام ِبتاأ�صي�صها ال�صيد جمعة املاجد وتعهدها بالإ�صراف والرعاية مع فئة خمل�صة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�صل العلم و�صرف التعليم.

رعت حكومة دبي هذه اخلطوة املباركة وج�ّصدها قرار جمل�س الأمناء ال�صادر يف عام 1407هـ املوافق العام اجلامعي 1987/1986م.  -
�صدر قرار رئي�س جامعة الأزهر رقم 1995م ل�صنة 1991 بتاريخ 1991/7/9 مبعادلة ال�صهادة التي متنحها الكلية ب�صهادة اجلامعة الأزهرية.  -
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمّو  معايل  اأ�صدر  1993/9/18م  املوافق  1414/4/2هـ  وبتاريخ    -

العلمي يف دولة الإمارات القرار رقم )53( ل�صنة 1993م بالرتخي�س للكلية بالعمل يف جمال التعليم العايل.
اأ�صدر القرار رقم )77( ل�صنة 1994م يف �صاأن معادلة درجة البكالوريو�س يف الدرا�صات الإ�صالمية والعربية ال�صادرة عن الكلية  ثم    -

بالدرجة اجلامعية الأوىل يف الدرا�صات الإ�صالمية.
ثم �صدر القرار رقم )55( ل�صنة 1997م يف �صاأن معادلة درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية التي متنحها كلية الدرا�صات الإ�صالمية   -

والعربية بدبي بالدرجة اجلامعية الأوىل يف هذا التخ�ص�س.
تخ�ص�س  الذكور،  الطالب  اأمام  العليا  الدرا�صات  يف  الت�صجيل  اأبواب  تفتح   ،2017/5/24 بتاريخ  الأمناء،  جمل�س  من  بقرار   -

ال�صريعة، والّلغة العربية بدءا من 2018/2017.
مرحلة  يف  طالبة  و)1191(  طالًبا   )196( 2018/2017م  املوافق  1439/1438هـ  والثالثني  الثاين  اجلامعي  العام  يف  الكلية  �صّمت   -

البكالوريو�س و )110( طالبة و )53( طالًبا مبجموع )163( يف برناجمي املاج�صتري والدكتوراه. 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طالبها يف 23 �صعبان 1412هـ املوافق 1992/12/26م حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ مكتوم   -

بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رحمه اهلل.
واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طالبها والأوىل من طالباتها يف 1413/10/29هـ املوافق 1993/4/21م.  -

واحتفلت الكلية هذا العام 2018/2017م بتخريج الدفعة الثامنة والع�صرين من الطالب والدفعة ال�صابعة والع�صرين من الطالبات يف   -
تخ�ّص�س الدرا�صات الإ�صالمية، والدفعة الرابعة ع�صرة من الطالب والدفعة الع�صرين من الطالبات يف تخ�ص�س اللغة العربية واآدابها.

2- الدرا�س�ت العلي� ب�لكلية خطوة رائدة:
اأن�صئ ق�صم الدرا�صات العليا بالكلية يف العام اجلامعي 1996/95م ليحقق غر�صًا �صاميًا وهدفًا نبياًل، وهو اإعداد جمموعة من طلبة   -
هذه الدولة للتعّمق يف الدر�س والبحث والقيام باملهام املرجوة يف اجلامعات ودوائر البحث العلمي و�صائر املرافق، ولتجّنب م�صكالت 

اغرتاب الطلبة عن الأهل والوطن وبخا�ّصة الطالبات.
يخّول الربنامج للملتحقني به احل�صول على درجة املاج�صتري يف ال�صريعة الإ�صالمية واللغة العربية واآدابها والت�صجيل فيما بعد يف   -

برنامج الدكتوراه يف الفقه الذي �صرع فيه بدًءا من العام 2005/2004م.
افتتحت الكلية بدءًا من العام 2008/2007 برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها يف �صعبتي الأدب والنقد واللغة والنحو.  -

وقد �صدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة الدبلوم العايل يف الفقه الإ�صالمي التي   -
متنحها بدرجة الدبلوم العايل يف هذا التخ�ّص�س.

كما �صدر القرار رقم )57( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة املاج�صتري يف ال�صريعة الإ�صالمية )الفقه( و)اأ�صول الفقه( التي متنحها الكلية   -
بدرجة املاج�صتري يف هذين التخ�ّص�صني.

ويف 2017/2/24، يعلن مركز حممد بن را�صد العاملي ل�صت�صارات الوقف والهبة، عن منح عالمة دبي للوقف لكلية الدرا�صات   -
الإ�صالمية والعربية بدبي.
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تخرجت )219( طالبة من برنامج الدرا�صات العليا يف الكلية منهن )97( طالبة من ماج�صتري ال�صريعة الإ�صالمية تخ�ص�س )الفقه،    -
اأ�صول الفقه( و)76( طالبة من ماج�صتري اللغة العربية واآدابها �صعبتي )اللغة والنحو، والأدب والنقد( و )46( طالبة يف الدكتوراه 

)19( يف ق�صم ال�صريعة و )27( طالبة يف الدكتوراه ق�صم اللغة العربية وذلك منذ انطالق الربنامج.

3- الروؤية - الر�س�لة - الأهداف:
اأ- الروؤية : تعمل الكلية على »اأن تكون موؤ�ص�صة تعليمية رائدة ذات كفاءة علمية وبحثية ت�صهم يف تاأكيد الهوية الثقافية للمجتمع 

الإماراتي، بالرتكيز على تعميق الوعي بالعلوم الإ�صالمية واللغة العربية، واملعارف املحققة ملتطلبات الع�صر«.
ب- الر�صالة : »تعمل الكلية على تنمية م�صتوى الطلبة يف الدرا�صات الإ�صالمية واللغة العربية واآدابها، وتنمية املهارات ال�صخ�صية 
والقيادية وتوفري بيئة البحث العلمي لتطوير املناهج العلمية وحتقيق التميز الأكاديـمي لبناء جمتمع معريف ذي جودة عالية خدمة 

للمجتمع«.
ج- من اأهداف الكلية: تهدف الكلية اإىل حتقيق اأهداف متعددة منها:

1- الأهداف العلمية : وت�صمل ترقية امل�صتوى املعريف للطالب يف جمال تخ�ص�صه، يف العلوم ال�صالمية واللغة العربية واآدابها عن طريق 
تنمية روح البحث العلمي يف املعارف التي تتطلبها احلياة الع�صرية واحل�صارية لالأمة.

2- الأهداف العملية ومهاراتها : مبا يف ذلك ترقية املهارات الإ�صا�صية التقليدية واملتجددة قراءة وكتابة وبحثا.
التي تنمي  والوطنية  الأخالقية  القيم  لتحقيق  ب�صلوكه  يرقى  اأن  الذي يعمل على  الطالب  نكّون  باأن  وذلك   : ال�صلوكية  الأهداف   -3
عنده حب الوطن واحلق واخلري واجلمال وعمران الأر�س، وحتقق عنده تقدير املقومات الأ�صا�صية ملفهوم الوطن والدولة وتقدير اآفاق 

امل�صتقبل من اأجل الأجيال ال�صاعدة.

4- جمل�س الأمن�ء : يقوم جمل�س الأمناء بالإ�صراف على ال�صوؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق اأهدافها، وي�صم املجل�س اإ�صافة 
اإىل رئي�صه )موؤ�ص�س الكلية( عددًا من ال�صخ�صيات املتميزة التي جتمع بني العلم واملعرفة والراأي واخلربة، ممن ميثلون الفعاليات العلمية 

والجتماعية والقت�صادية والإدارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

5- اأق�س�م الكلية: ت�صم الكلية ق�صمني ي�صّكالن وحدة متكاملة، ومتّثل مقّرراتهما، املت�صافرة جميعًا منهاج الكلية، ول يتخّرج 
الطالب اإل بعد جناحه فيها، وهما:

2 - ق�صم اللغة العربية واآدابها 1 - ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية  
- وجتدر الإ�صارة اإىل اأّن يف الكلية فرعني: فرعًا للطالب وفرعًا للطالبات.

- يف الكلية برنامج للدرا�صات العليا ي�صم ماج�صتري ال�صريعة الإ�صالمية تخ�ص�س الفقه والأ�صول، وماج�صتري اللغة العربية �صعبتي 
الأدب  �صعبتي  العربية  اللغة  ودكتوراه  والأ�صول،  الفقه  تخ�ص�س  الإ�صالمية  ال�صريعة  ودكتوراه  والنحو،  واللغة  والنقد،  الأدب 

والنقد، واللغة والنحو.

6- نظ�م الدرا�سة:
العامة  الثانوية  اأو  ال�صرعية  الثانوية  ال�صهادة  حلاملي  �صنوات  اأربع  )البكالوريو�س(  الإجازة  درجة  على  للح�صول  الدرا�صة  مدة    -

بفرعيها: العلمي والأدبي اأو ما يعادلهما.
تقوم الدرا�صة يف الكلية على اأ�صا�س النظام الف�صلي وقد ُطبق منذ العام اجلامعي 2002/2001.   -

يلتزم الطالب باحل�صور ومتابعة الدرو�س والبحوث املقّررة.   -

7- اأن�سطة علمية وجمتمعية:
ت�صدر الكلية هذه املجلة، وهي علمية حمكمة، مرتني كّل عام وت�صّمى با�صمها، وتن�صر بحوثًا ودرا�صات جاّدة لالأ�صاتذة والباحثني    -

من داخل الكلية وخارجها. وت�صرف الكلية على م�صروع الكتاب اجلامعي الذي �صدر منه حلد الآن )18( موؤلفا.
تقيم الكلية ندوة علمية دولية يف احلديث ال�صريف كل �صنتني.   -
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ق�صيمة ا�صرتاك
اأرجو قبول ا�سرتاكي/ا�سرتاكنا يف جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ملّدة )..........
.....................( �سنة، ابتداء من :..........................................
- ال�صـــم الكامـــل: ................................................................

- العنوان: .........................................................................

- الهاتف: .........................................................................

- الربيد الإلكرتوين: ..................................................................

- قيمـة ال�صرتاك: ..................................................................

ر�صوم ال�صرتاك

م�صدر ال�صرتاك
قيمة ال�صرتاكنوع ال�صرتاك

الطلبةالأفراداملوؤ�ص�صاتالكميةالفرتة

داخل دولة الإمارات العربية املتحدة
50 درهم اإماراتي80 درهم اإماراتي100 درهم اإماراتي2�صنة واحدة

100 درهم اإماراتي150 درهم اإماراتي200 درهم اإماراتي4�صنتان

خارج دولة الإمارات العربية املتحدة
30 دولر اأمريكي40 دولر اأمريكي50 دولر اأمريكي2�صنة واحدة

60 دولر اأمريكي80 دولر اأمريكي100 دولر اأمريكي4�صنتان

طريقة الدفع:
- داخل دولة الإمارات العربية املتحدة: نقًدا )مكتب املجّلة(، اأو حوالة م�سرفية.

- خارج دولة الإمارات العربية املتحدة: حتويل م�سريف.
- البيانات: جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، دبي. 

بنك دبي الإ�صالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم الآيبان

يُر�سل و�سل الإيداع على العنوان العادي: )رئي�س حترير جملة كلية الدرا�سـات الإ�سالمية والعربية، 
�س.ب. 34414 دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف: 0097143706557(

 research@islamic-college.ae - iascm@iascm.ae :اأو العنوان الإلكرتوين
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قواعد الن�سر
اأوًل:

تن�سر جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية البحوث العلمية باللغتني العربية، والإجنليزية، 
على اأن تكون بحوثاً اأ�سيلة مبتكرة تت�سف باملو�سوعية وال�سمول والعمق، ول تتعار�س مع القيم 
الإ�سالمية، وذلك بعد عر�سها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�سب الأ�سول العلمية 

املتبعة.

ثانيًا:
تخ�سع جميع البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة لل�سروط الآتية:

األ يكون البحث قد ن�سر من قبل اأو قدم للن�سر اإىل جهة اأخرى، واأل يكون م�ستاًل من بحث   .1
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  علمية، وعلى  الباحث درجة  بها  نال  اأكادميية  ر�سالة  اأو من 

بذلك عند اإر�ساله اإىل املجلة.
ل يجوز للباحث اأن ين�سر بحثه بعد قبوله يف املجلة يف مكان اآخر اإل باإذن خطي من رئي�س   .2

التحرير.
يراعى يف البحوث املت�سمنة ن�سو�ساً �سرعية �سبط تلك الن�سو�س، وذلك بتوثيق الآيات   .3

القراآنية وكتابتها بالر�سم القراآين، وتخريج الأحاديث النبوية ال�سريفة.
عدد  يقل  األ  على  الأ�سطر،  بني  مزدوجة  مب�سافات  احلا�سوب  بو�ساطة  املخطوط  يطبع   .4
�سفحاتها عن )15( �سفحة بواقع )5000( خم�سة اآلف كلمة، ول يزيد عن )30( �سفحة 
بواقع )10000( ع�سرة اآلف كلمة وحجم احلرف )16(، وتر�سل منه ن�سخة ورقية، ون�سخة 
اإلكرتونية وفق برنامج “Word 2010” وتكتب اأ�سماء الباحثني باللغتني العربية والإجنليزية، 

كما تذكر عناوينهم ووظائفهم احلالية ورتبهم العلمية.
كلماته عن  تزيد  األ  على  الإجنليزية،  باللغة  واآخر  العربية  باللغة  ملخ�س  البحث  مع  يرفق   .5

)200( كلمة.
التوايل  على  التو�سيحية وغريها  وال�سور  املخطوطة  والنماذج  والأ�سكال  اجلداول  ترقم   .6
بح�سب ورودها يف خمطوط البحث، وتزود بعنوانات ي�سار اإىل كل منها بالت�سل�سل نف�سه 

يف منت املخطوط، وتقدم باأوراق منف�سلة.
يتبع املنهجية العلمية يف توثيق البحوث على النحو الآتي:  .7
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اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
الأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�سيل يف اأ�سفل ال�سفحة وفق ت�سل�سلها يف املنت.

ي�سار اإىل ال�سروح وامللحوظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:( اأو اأكرث. 	
تثبث امل�سادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�سب ا�سم املوؤلف يليه  	

الكتاب واملعلومات الأخرى.
اأو  وجد(  )اإن  املحقق  ا�سم  الكتاب،  عنوان  املوؤلف:  الآتي  النحو  على  الإحالت  توثق  	
املرتجم، دار الن�سر، بلد دار الن�سر، رقم الطبعة ي�سار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن 

وجد واإل ي�سار اإليه بـ )د.ت(.
البحوث يف الدوريات: )ا�سم املوؤلف، عنوان البحث، ا�سم املجلة، جهة الإ�سدار، بلد  	
الإ�سدار، رقم العدد، التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل بال�سفحات )من...اإىل...(.

البحث،  الأوىل يف  للمرة  الإحالت، متى وردت  امل�سادر يف  بيانات  الباحث كل  يذكر  	
فاإذا تكررت بعد ذلك يكتفي با�سم املوؤلف وعنوان امل�سدر. واإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة 

نف�سها )املرجع نف�سه(، فاإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة الالحقة )املرجع ال�سابق(.
املر�سلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكمون  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم    .8

اإليه، وموافاة املجلة بن�سخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.

ثالثًا:
ما ين�سر يف املجلة من اآراء يعرب عن فكر اأ�سحابها، ول ميثل راأي املجلة بال�سرورة.  .1

البحوث املر�سلة اإىل املجلة ل تعاد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.  .2
يخ�سع ترتيب البحوث املقبولة للن�سر يف املجلة لعتبارات فنية.  .3

 )5( على  زيادًة  بحثه،  فيه  ن�سر  الذي  العدد  من  بن�سختني  بحثه  ن�سر  بعد  الباحث  يزود   .4
م�ستالت منه.

تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة اإىل:  .5

رئي�س حترير ملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
�س.ب.34414 دبــي - دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097143706557
فاك�س 0097143964388
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االفتتاحية
�أ.د. �أحمد عثمان رحماين

 رئي�س	التحرير
احلمد	هلل	الذي	نرجو	اأن	يعيننا	على	اأن	نقدره	حق	قدره،	واأ�شهد	اأن	ال	اإله	اإال	اهلل	واأ�شهد	اأن	حممدا	

عبده	ور�شوله،	اأما	بعد؛

فاإن	العلم	يف	الع�شر	احلديث	ج�شر	عبور	من	حال	التخلف	اإىل	حال	التقدم،	ومن	حال	املعاناة	ال�شحية	
والعقلية	واالقت�شادية	اإىل	حال	الوعي	باأ�شباب	التطور	واالزدهار	لتحقيق	اخلري	كله،	ولعلي	ال	اأكون	خمطئا	
اإن	قلت	اإن	دور	العلم	يف	ت�شحيح	م�شرية	احل�شارات	وتطوير	املجتمعات	هو	الدور	املوؤ�ش�س	ابتداء	يف	الكتب	
ال�شماوية؛	حيث	مت	تاأكيد	اأّن	�شالح	اأحوال	الب�شرية	يف	اأمور	دينهم	ودنياهم	يتوقف	على	العلم،	فقال	تعاىل:	
�شورة	 ڃچ	 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چٿ 

اآل	عمران	-	االآية	18.

وقد	يكون	العدد	اجلديد	من	جملة	كلية	الدرا�شات	االإ�شالمية	والعربية،	مبو�شوعاته	اجلديدة	قادرا	
على	اأن	ي�شهم	يف	حتقيق	االأهداف	النبيلة	التي	ي�شعى	العلم	اإىل	حتقيقها،	وذلك	عرب	املحاور	التالية:

حمور: الدرا�سات القراآنية:
هو	 والروايات	 القراءات	 اإفراد	 اأن	 البحث	 بني	 وقد	 القراآنية،	 القراءات	 عر�س	 يف	 واجلمع	 االإفراد	 	-1
؛	واإمنا	ن�شاأ	 	القراآن	بحروفه	وقراءاته	عن	النبي	 االأ�شل،	وهو	املنهج	الذي	تلقى	به	ال�شحابة	

اجلمع	بني	القراءات	لغاية	واحدة	هي	االخت�شار.

اأن	العالمة	ابن	خلدون	ترك	لعقله	املجال	 الوحي	بتكليم	امَللك	عند	ابن	خلدون،	وقد	بّينت	الدرا�شة	 	-2
للخو�س	يف	ق�شية	الوحي	الذي	هو	من	الغيبيات	التي	ال	ت�شتطيع	العقول	اإدراكها	.

حمور الفقه والدرا�سات ال�سرعية:
اأثر	االإع�شار	باملهر	يف	التفريق	بني	الزوجني،	و	يهدف	البحث	اإىل	بيان	اأثر	االإع�شار	باملهر	على	ف�شخ	 	-3

عقد	النكاح	اإذا	طلبت	الزوجة	ذلك،	وهل	لها	ذلك	اأم	ال	؟

تخ�شي�س	العام	بفعل	النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	واأثره	يف	االأحكام	ال�شرعية	تاأ�شيال	وتطبيقا:	تناول	 	-4
التاأ�شيلي	لتخ�شي�س	العام	بفعل	النبي	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	 البحث	على	امل�شتوى	النظري	اجلانب	
اأثر	 فيه	 ليو�شح	 و�شلم،	 عليه	 اهلل	 �شلى	 النبي	 بفعل	 العام	 لتخ�شي�س	 التطبيقي	 اجلانب	 وخ�ش�س	

اختالفهم	االأ�شويل	يف	االأحكام	ال�شرعية.
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حمور اللغة:
التوا�شل	املعريف	بني	الدر�شني	النحوي	واالأ�شويل	)كتاب	الكوكب	الدرّي	لالإ�شنوي	)772هـ(	اأمنوذجًا(:	 	-5
حتاول	الدرا�شة	ك�شف	التوا�شل	احلا�شل	بني	علمني	اأ�شيلني	يف	ثقافتنا	االإ�شالمية،	وتعمل	على	بيان	
جماالته،	وبخا�شة	فيما	يربط	علم	اأ�شول	الفقه	بعلم	اأ�شول	النحو،	ويقر	اأّن	الثاين	يكاد	يكون	ن�شخة	

كاملة	عن	اأ�شول	الفقه،	ال�شيما	يف	اال�شطالحات	ومنهجية	التاأليف	والتبويب.

يَدة	)َباَنْت	�ُشَعاُد(	 اآليات	ا�شتثمار	النَّ�س	نحوًيا	عنَد	ابِن	ِه�شام	االأن�شاري	)761هـ(	يف	�َشْرِحِه	لَق�شِ 	-6
	�شعري	اأف�شح	البن	ه�شام	 اَر�َشٌة	َتْبَحُث	َعْن	َتْنِظرٍي	-:	وتك�شف	الدرا�شة	عن	تو�ّشل	النحوي	بن�سِّ -	ُمَ
�شه	النحوي،	واأدىل	فيه	باآرائه	ترجيحا	وت�شعيفا	للم�شائل	التي	َيْعر�ُس	 املجاَل	وا�شًعا	لبّث	قواعد	تخ�شّ

ِفه. نَّ لها	يف	ُم�شَ

حمور الدرا�سات الأدبية:
يف	 ليتعمق	 العقلي	 املنهج	 الباحث	 ا�شتخدم	 العقلي:	 املنهج	 �شوء	 يف	 العامري	 ربيعة	 بن	 لبيد	 معلقة	 	-7
اًل	على	نيَّة	مفرت�شة	لل�شاعر،	لالإجابة	عن	ت�شاوؤالت	الدار�شني	 اإيحاءات	الق�شيدة	ودالالتها	الغائبة،	معوِّ

عن	مالمح	تاريخية	ظلت	مو�شع	جتاذب	بني	املوؤولني.	

الوثائقية	التاريخية	يف	م�شرح	�شلطان	بن	حممد	القا�شمي:	يحاول	اأن	يبني	اأن	التاريخ	قد	�شكل	بالن�شبة	 	-8
اإىل	القا�شمي	خمزونا	من	الوثائق	التي	تعد	مرتكزا	معرفيا	اأ�ش�س	من	خالله	روؤيته	الفنية.

حمور الدرا�سات الجتماعية والرتبوية: 
التكوين	ال�شريع	للموارد	الب�شرية	وفعاليته	املعرفية	والعملية	-	درا�شة	ميدانية	على	جتربة	اإجناز	يف	 	-9
التاأهيل	ل�شوق	العمل/بكلية	الدرا�شات	االإ�شالمية	والعربية	بدولة	االإمارات-:	يطرح	البحث	)نظرية	
التكوين	ال�شريع(	الإبراز	هذا	املفهوم،	ويبني	فاعليته	املعرفية	النظرية،	وفاعليته	العملية	التطبيقية،	
يف	 اإجناز	 )برنامج	 هي	 عينة	 يف	 املدر�شني	 تقديرات	 حتليل	 على	 ميدانيا	 الرتكيز	 خالل	 من	 وذلك	

التاأهيل	ل�شوق	العمل(.

التي	حتمل	 الراقية	 االأقالم	 من	 املزيد	 تتلقى	 اأن	 اإىل	 تطمح	 والتزال	 كانت	 الكلية	 فاإن	جملة	 وبعد؛	
ر�شالة	اأخالقية	وح�شارية	لتخدم	ال�شعوب	التي	تقراأ،	وحتب	دائما	اأن	ت�شتفيد	لتفيد،	وعلى	حد	تعبري	اأحد	

احلكماء	املعا�شرين	:

»املكتبة	ماهي	عناوين	وكتب؛	املكتبة	عامل	جتمع	يف	مكان«.
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كلمة امل�سرف
اأهمية تطوير اأ�ساليب تعليم اللغة يف اجلامعات

بقلم امل�سرف العام: د. حممد اأحمد عبد الرحمن

عنا�سر املو�سوع:

تقف	الّلغة	العربية	اليوم	مع	الّلغات	ذوات	ال�شدارة	يف	العامل،	بالنظر	اإىل	ال�شريحة	الوا�شعة	
ملُ�ْشَتخِدميها،	واإىل	االإرث	الثقايف	واحل�شاري	املكتوب	بها.

)تقابل	 يف	 البحث	 تفعيل	 اإىل	 نحتاج	 ما	 بقدر	 الّلغات(	 ل	 )تفا�شُ عن	 احلديث	 املفيد	 من	 اإّن	
الإدراكها،	 منها،	 كل	 بها	 تنفرد	 التي	 واخل�شائ�س	 امل�شرتكة،	 االإن�شانية	 اأ�ش�شها	 وبيان	 الّلغات(،	

واإدراجها	يف	املنظومات	التعليمية	والتوا�شلية.

ولذلك،	فالبحث	اليوم	بحاجة	اإىل	بيان	االإمكانات	التي	توفرها	الّلغة	العربية	من	ات�شاع	مدرجها	
ينبغي	 ما	 ذلك	 وغري	 عباراتها،...	 واإيجاز	 فيها،	 التعريب	 و�شيغ	 كلماتها،	 وا�شتقاق	 ال�شوتي،	
التعويل	عليه	يف	مو�شوع	الدرا�شات	التقابلية	بني	الّلغات	العاملية؛	ذلك	اأن	الّلغة	ا�شتخدام	م�شتمر،	
وهي	و�شيلة	نفعية	بامتياز،	»يعرب	بها	كل	قوم	عن	اأغرا�شهم«،	وتخ�شع	اإىل	تغيري	وتطوير	دائمني،	ما	
يتطلب	تطوير	اأ�شاليب	تعلمها،	نظرا	اإىل	ما	اآل	اإليه	املجتمع	االإن�شاين،	من	تداخل	االأل�شنة	وتعددها،	
ولعل	الظاهرة	التي	تعي�شها	االإمارات	العربية	ودول	اخلليج	تفر�س	علينا	اإعادة	النظر	يف	االأ�شاليب	
التعليمية؛	اإذ	ال	يكفي	نهائيا	تكثيف	�شاعات	الدر�س	الأن	امل�شاألة	ميكن	ح�شرها	يف	اال�شتخدام،	وهذا	
يتطلب	تكثيف	جماالت	اال�شتخدام	اللغوي	للغة	املراد	تعلمها،	ملا	تفر�شه	مقت�شيات	طبيعة	احلاجة	

اإليها،	كما	هو	احلال	بالن�شبة	اإىل	اللغتني	العربية	واالإجنليزية.
و�سرنكز حديثنا يف هذا العدد من املجلة يف النقاط الآتية:

1- قيمة اللغة يف التو�سيل والت�سال: 

اإن	التوا�شل	بني	اأفراد	املجتمع	�شرورة	للتنمية	ال�شاملة،	ولذلك	جند	)االإ�شارات(	تدعم	الّلغة	يف	
التوا�شل،	وقد	حتل	حمّل	الّلغة	املنُطوقة،	اإذا	مل	يكن	للمتكلِّم	علم	بها،	فتكون	االإ�شارة	و�شيلة	توا�شل	
اأن	تعقد	احلياة	وجتدد	احلاجات	وتعددها	 اأب�شط	احلاجات،	غري	 ملن	ال	ل�شان	له؛	الأنها	تعرب	عن	
اإىل	ما	ال	يح�شى	يجعل	اللغة	و�شيلة	البديل	لها،	�شواء	اأكان	التعبري	بل�شان	النطق	اأو	بل�شان	القلم،	
اإال	بالتمكن	من	قواعدها،	ومعجمها،	وطرق	نطقها،	وغري	 الل�شانني	 اللغة	ال	ت�شتقيم	على	 اأن	 على	



18

ذلك	من	متطلبات	اللغة،	لكي	يتمكن	االإن�شان	من	التعبري	ال�شليم	الذي	يي�شر	التقدم	يف	العالقات	
االجتماعية.

2- دور اللغة يف التوا�سل الجتماعي واملعلوماتي: 

من	املعلوم	بال�شرورة	اأن	دور	اللغة	ال	ينتهي	عند	التوا�شل	االجتماعي	يف	ق�شاء	احلاجات،	واإمنا	
اإذ	 املعا�شرة؛	 تطلبه	 واالقت�شادي	وغري	ذلك	ما	 وال�شيا�شي	 االجتماعي	 التوا�شل	 اإىل	 يتجاوزها	
�شارت	و�شائل	التوا�شل	املكتوب	�شيدة	املوقف،	يف	العالقات	املختلفة،	يف	التجارة	واالإدارة،	وحتى	يف	

ال�شداقات؛	�شارت	اللغة	املكتوبة	و�شيلة	اأ�شا�شية،	للتعبري	عن	كل	متطلبات	احلياة.
3- اللغة الفاعلة يف البحث العلمي: 

تتدرج	اأهمية	اللغة	و�شرورة	االإتقان	ملكوناتها	حني	تدخل	جمال	االإبداع	واالبتكار	واالكت�شافات	
العلمية،	عندئذ	ي�شبح	امتالك	نا�شية	اللغة	بكل	موا�شفاتها	�شرورة	وقد	قيل	)الو�شيلة	التي	ال	يتم	
الواجب	اإال	بها	ت�شبح	واجبا(	وهي	كذلك	فعال،	وعلى	هذا	يتعني	اأن	ينظر	اإىل	الربامج	اللغوية	نظرة	
اأكرث	جدية،	بحيث	ي�شبح	الطالب	الباحث	مالكا	لقدرة	التعبري	على	الق�شايا	العلمية	الدقيقة،	ما	
ومهارة	 الكتابة،	 ومهارة	 القراءة	 ومهارة	 ال�شمع،	 مهارة	 كلها،	 اللغوية	 باملهارات	 االهتمام	 يفر�س	

االإبداع.

وقد	الحظنا	اأن	جل	البحوث	والدرا�شات،	اأكادميية	كانت	اأو	غري	اأكادميية،	تتم	التو�شية	فيها	
ب�شرورة	الت�شويب	اللغوي،	ما	يعني	اأهمية	تطوير	االأ�شاليب	التعليمية	حتى	يتجاوز	الطالب	الباحث	

هذه	العقبات	ليهتم	باالأفكار	واالبتكار	واالإبداع.	

4- كيف نطور اأ�ساليب تعليم اللغة وطرقه: 

اإىل	ذلك،	 التلقيني،	و	احلواري،	و	االأن�شطة،	والبحث،	وما	 التعليم	وطرقه	بني	 اأ�شاليب	 تتعدد	
ويجب	اأن	منيز	بني	اأ�شلوب	املدر�س	من	حيث	هو	�شخ�شي	مييز	�شخ�شيته	يف	االأداء،	وبني	االإجراء	
القائم	على	قواعد	ثابتة	ينبغي	العمل	بها	كمنهجية،	وهذه	هي	التي	متيز	منهجية	التدري�س	من	نظام	
تعليمي	اإىل	اآخر،	وعلى	هذا	االأ�شا�س	ينبغي	اإعادة	النظر	يف	طرائق	التدري�س	للخروج	بطريقة	اأكرث	
فاعلية	يف	تنمية	القدرات	اللغوية	لدى	الطالب.	ولعل	التدري�س	عن	طريق	املمار�شة	اللغوية	يكون	اأكرث	
ِد	نفعا،	يف	حني	يكون	دفع	الطالب	 فاعلية	من	التلقني،	الأن	الربامج	اأثبتت	اأن	كرثة	ال�شاعات	مل	جُتْ
اإىل	بيئة	لغوية	كما	تفعل	بع�س	اجلامعات	يف	و�شع	الطالب	العربي	يف	و�شط	اأ�شري	ال	ي�شتخدم	اإال	
اللغة	االإجنليزية	مثال،	يجعله	يتعلم	اللغة	ب�شهولة	وي�شر،	ال	تتحقق	له	عن	طريق	تكثيف	القواعد	يف	

الكتاب	التعليمي.
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5- التعدد اللغوي �سرورة ح�سارية معا�سرة: 

يف	اإطار	احلديث	عن	م�شكل	اللغة	يتعني	اأن	نتحدث	عن	اأهمية	التعدد	اللغوي	يف	ترقية	الفكر	
واملنهج	واملعارف	ب�شفة	عامة،	ذلك	الأن	التوا�شل	االجتماعي	قد	جتاوز	جمال	الوطن	اإىل	العالقات	
العاملية،	وقد	لوحظ	اأن	ال�شباب	اليوم	يتوا�شل	يف	حوار	عميق	حول	ق�شايا	م�شريية	اأحيانا،	لذا	يجب	
التفكري	يف	االأ�شاليب	النافعة	يف	ن�شر	اأ�شلوب	التعدد	اللغوي	للحفاظ	على	)املنتجات	احل�شارية(.

الّلغة	 ف�شاء	 امتداد	على	ح�شاب	 واأنه	 �شلبية	 زاوية	 الّلغوي	من	 التعدد	 اإىل	 ُينظر	 اأن	 ينبغي	 وال	
َي�ْشَمُح	بالتوا�شل	احل�شاري	بني	�شعوب	املعمورة،	 اإيجابية	عديدة؛	حيث	 اأوُجًها	 اإن	له	 الوطنية،	بل	
م�شتوى	 متعددة	على	 ُلغات	 ي�شع	 الّلغة	يف	اجلامعات؛	حيث	 تعليم	 تطوير	 به	يف	 ُي�ْشهُم	 اًل	عما	 ف�شْ
تتقا�شمه	 ما	 على	 بالوقوف	 والطالب	 للمتعلمني	 ي�شمح	 ما	 وهذا	 التعبري،	 وفر�س	 االأداء	 من	 واحد	
الّلغات	االإن�شانية	من	اأ�ش�س	وخ�شائ�س،	وما	يتفرد	به	كل	منها	من	خ�شو�شيات،	فياأخذون	بزمامها،	

وميتلكون	مهاراتها،	وتكون	اأبواًبا	م�شرعة	لهم	ووا�شعة	على	الثقافات	االإن�شانية.

6- النتائج املتوقعة يف الآفاق: 

ميكنني	اأن	اأتوقع	من	االأ�شاتذة	والباحثني	التفكري	يف	دفع	اآلية	الرتقية	اللغوية	يف	جمال	التدري�س	
الّلغات،	 من	 التمكن	 على	 تعتمد	 وبحثية،	 تعليمية	 منظومة	 توفري	 اإىل	 لن�شل	 العلمي،	 والبحث	
واعتمادها	اأ�شا�ًشا	�شروريًّا	يف	العملية	التعليمية،	َورافًدا	غنيًّا	لتطوير	البحث	العلمي.	حتى	نتمكن	

من	تكوين	طالب	متكامل	االأدوات،	بف�شل	متكنه	من	اللغات	قراءة	وفهما،	وحوارا.



البحـوث



البحـوث
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ملخ�س البحث

والك�سف  وجمعها،  القراءات  اإفراد  على  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
عن مناهج القراء وجهودهم، واأهل الأداء يف عر�س القراءات القراآنية وتلقيها، 
والوقوف على ما عليه العمل من كيفيات الإفراد واجلمع يف الوقت احلا�سر. وقد 
الذي  املنهج  وهو  الأ�سل،  هو  والروايات  القراءات  اإفراد  اأن  اإىل  البحث  اأ�سار 
تلقى به ال�سحابة  القراآن بحروفه وقراءاته عن النبي ؛ واإمنا ن�ساأ اجلمع بني 

القراءات لغاية واحدة هي الخت�سار.
كما ك�سف البحث الختالف يف حكم جمع القراءات يف التالوة بناء على 
ال�سالة، واجلمع  التعليم والتلقي، وحال  القارئ )حال  التي يكون عليها  احلالة 
اتفاق  اإىل  بالإ�سافة  النا�س(،  اأمام عامة  يف املحافل؛ كاملاآمت والأفراح والإذاعات 
اإعادة  اأو رواية، وعلى ترك  اأي قراءة  اإهمال  كيفيات جمع القراءات على عدم 

مذهب مع غريه من دون �سبب.  
واحلمد هلل رب العاملني.
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Abstract

Ifrad (singling) or Grouping in 
Presenting Quranic Readings

Dr. Namshah Abdullah Altwalh

The aim of this research is to explore the ways of singling or grouping 
the Quranic readings. In addition, it explores Quran readers' approaches, ef-
forts, and the ways of presenting and learning Quranic readings. It also fo-
cuses on the ways followed at the present time in Quranic readings whether in 
a singling or grouping manner. This research also states that Ifrad (singling) 
reading and narrations is the original and it is the approach in which Quran 
letters and readings were learned by Sahabah (the Companions) -may Allah 
be pleased with them- from the Prophet –peace be upon him. Whereas the 
grouping between readings happened for one purpose which is summarizing.

This research also shows that the judgment on reciting Quran with more 
than one Quranic reading differs in accordance with the readers' status (during 
teaching and studying Quran, praying, and gatherings like funerals, celebra-
tions, and public speeches). Furthermore, it presents a consensus concerning 
the way of joining Quranic readings when reciting. Such consensus is based 
on not neglecting a certain reading or narration, nor rejoining one sect with 
another without a reason.

All praise be to Allah, Lord of the worlds.
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املقدمة

اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا، ومن 
�سيئات اأعمالنا. من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له. واأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله. �سلى اهلل عليه 

وعلى اآله و�سحبه والتابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين.. وبعد:
خامتا  وجعله   ، حممد  على  الكرمي  القراآن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأنزل  فقد 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ    چ  تعاىل:  قال  بحفظه.  �سبحانه  وتكفل  ال�سماوية،  للكتب 
ڱ  چ ]احلجر:9[.

ـَِمار))1 اأن ر�سول اهلل  قال ذات يوم يف خطبته: »األ  وعن عيا�س بن ح
عبًدا  نحلته  مال  كل  هذا؛  يومي  علمني  مما  جهلتم  ما  اأعلمكم  اأن  اأمرين  ربي  اإن 

حالل... واأنزلت عليك كتابًا ل يغ�سله املاء تقروؤه نائًما ويقظان.. احلديث«)2(.
القراآن    ال�سحابة  بتلقني    النبي  اهتمام  احلفظ  هذا  لوازم  من  وكان 
ِمه وفق منهج  الكرمي، وتعليمهم حروفه وقراءاته، وحثهم على حفظ القراآن وتََعلُّ
عنهم،  الأخذ  على  ويحث  املتقنني،  القراء  على  يُثني    وكان  لهم.  ارت�ساه 
واللتزام مب�سلكهم يف الأداء. فقد ثبت عنه  قوله: »اأقروؤهم اأُبي«)3(، وقوله: 
عيا�س بن حمار بن اأبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي املجا�سعي، كان �سديًقا لر�سول اهلل  قدميًا،   -1
وكان اإذا قدم مكة ل يطوف اإل يف ثياب ر�سول اهلل ؛ لأنه كان من اجلملة الذين ل يطوفون اإل يف 
ثوب اأحم�سي. وهو �سحابي جليل و�سكن الب�سرة. ينظر: ابن عبد الرب القرطبي: ال�ستيعاب يف معرفة 
الأ�سحاب، مطبعة ال�سعادة، م�سر، ط1، )1328هـ(: )129/3(، وابن حجر الع�سقالين: الإ�سابة يف 

متييز ال�سحابة، مطبعة ال�سعادة، م�سر، ط1، )1328هـ(: )47/3(.
الرتاث  اإحياء  دار  الباقي، بريوت،  فوؤاد عبد  تعليق: حممد  ال�سحيح،  بن احلجاج: يف  م�سلم  اأخرجه   -2
واأهل  اجلنة  اأهل  الدنيا  بها يف  يعرفها  التي  ال�سفات  باب  اجلنة،  كتاب  العربي، )د.ت(: )2197/4( 
ال�سنن  والبيهقي:   ،)162/4( )د.ت(:  الإ�سالمي،  املكتب  بريوت،  امل�سند،  ال�سيباين:  واأحمد  النار، 
الكربى، الهند، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، ط1، )1346هـ(: )20/9(، والطيال�سي: امل�سند، الهند، 

مطبعة دار املعارف النظامية، )1321هـ(: )145/1(.
رواه الرتمذي: اجلامع، عبدالوهاب عبداللطيف، القاهرة، مطبعة املدين، )1384هـ(: )664/5( برقم   -3

3790، وقال: "ح�سن غريب" اأ.هـ.
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»من اأََحبَّ اأن يقراأ القراآن غ�ساً - ويف رواية رطباً- كما اأنـزل فليقراأه بقراءة ابن 
اأم عبد«)4(. 

فكان يف ذلك تاأ�سي�س لطرق تلقي القراآن الكرمي وقراءاته، فال يُوؤخذ القراآن 
الكرمي، ول تُتعلم قراءاته وحروفه اإل وفق ما ارت�ساه علماء القراءات واأئمة اأهل 

الأداء. 
وقد رغبت يف هذا البحث بتناول مناهج القراء يف عر�س القراءات القراآنية 

وتعُلِّمها.
اأهمية البحث:

القراآنية - 1 القراءات  عر�س  يف  الأداء  واأهل  وجهودهم،  القراء  مناهج  معرفة 
وتلقيها. 

احلاجة امللحة اإىل الوقوف على طرق القراء وم�سالكهم يف عر�س القراءات - 2
القراآنية وتلقيها، واللتزام بها؛ فاإن القراءة �سنة ياأخذها الآخُر عن الأول.

اأهداف البحث: 
التعرف اإىل ن�ساأة اإفراد القراءات وجمعها مع بيان حكم كل منهج.- 1
هذه - 2 من  العمل  عليه  وما  واإفرادها،  القراءات  جمع  كيفيات  على  الوقوف 

الكيفيات يف الوقت احلا�سر.
القراءات - 3 عر�س  يف  الأداء  واأهل  وجهودهم،  القراء  مناهج  اإىل  التعرف 

القراآنية وتلقيها. 

بريوت،  �سلبي،  الكربى، ح�سن  الن�سائي  �سنن  الن�سائي:  اأحمد  م�سنده: )278/4(،  اأحمد يف  اأخرجه   -4
موؤ�س�سة الر�سالة، 1421هـ-2001م: )71/5( برقم8256، وابن ماجة: ال�سنن، مراجعة حممد فوؤاد عبد 
الباقي، م�سر، مطبعة عي�سى البابي احللبي، )د. ت(: )49/1(، وابن خزمية: �سحيح ابن خزمية، حممد 

الأعظمي، بريوت، املكتب الإ�سالمي، ط1، )1395هـ(: )186/2(.



د. من�شة بنت عبد الله الطواله

29

م�صطلحات البحث:
وجمعها  الع�سرة،  اأو  ال�سبعة  القراء  اأحد  عن  الرواة  عليه  اتفق  ما  القراءة: 

قراءات.)5(
الرواية: اخلالف املن�سوب لأحد الآخذين عن القراء ال�سبعة اأو الع�سرة، ولو 
بوا�سطة؛ كرواية ور�س عن نافع، ورواية حف�س عن عا�سم، وجمعها روايات.)6( 
الطريق: اخلالف املن�سوب ملن اأخذ عن الرواة عن الأئمة واإن �سفل، كطريق 
الأزرق عن ور�س عن نافع، وكذا يُقال رواية ور�س من طريق ال�ساطبية، وجمعها 

طرق.)7( 
بالنقل عمن قبلهم، فقراءة القراآن ورواياته  اإلينا  الُقّراء القراءة  تاأدية  الأداء: 
على امل�سايخ بعد الأخذ عنهم، والعر�س على ال�سيخ، وتلقني ال�سيخ طلبته القراآن 

ورواياته، كل ذلك من هذا الباب. واأئمة الأداء هم علماء القراءات.)8(
جمع  لطرق  النظرية  الدرا�سة  على  البحث  هذا  يقت�سر  البحث:  حدود 

القراءات القراآنية واإفرادها تالوة يف املجل�س الواحد.
منهج البحث:

�ساأ�سلك يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي، بتتبع مناهج العلماء وطرقهم يف 

ينظر: اإبراهيم الدو�سري: خمت�سر العبارات ملعجم م�سطلحات القراءات، الريا�س، دار احل�سارة للن�سر   -5
والتوزيع، ط1، 1429هـ- 2008م.: �س96، وعبد العلي امل�سئول: معجم م�سطلحات علم القراءات 

القراآنية وما يتعلق به، دار ال�سالم، ط1، )1428هـ-2007م(: �س269.
ينظر: الدو�سري، خمت�سر العبارات: �س69، وعبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات:   -6

�س222.
ينظر: الدو�سري، خمت�سر العبارات: �س81، وعبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات:   -7

�س245.
ينظر: الدو�سري، خمت�سر العبارات: �س18، وعبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات:   -8

�س49.
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عر�س القراءات القراآنية، وتطور تلك الطرق.
الدرا�سات ال�سابقة:

تنق�سم الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت مو�سوع جمع القراءات اإىل ق�سمني: 
تناول اجلانب التطبيقي.  تناول اجلانب النظري جلمع القراءات، ومنها ما  منها ما 

و�ساأقت�سر يف هذا البحث على ذكر الدرا�سات التي تناولت اجلانب النظري.
ميكن تق�سيم الدرا�سات النظرية يف جمع القراءات واإفرادها اإىل:

درا�سات تناولت جانبا من جوانب جمع القراءات، ومنها: اأ-  
حتفة املقرئني والقارئني يف بيان حكم جمع القراءات يف كالم رب العاملني - 1

لإبراهيم بن اأحمد املراغني.
امل�سهور - 2 احل�سيني  علي  بن  ملحمد  القراءات  البينات يف حكم جمع  الآيات 

باحلداد، وكتاب هدية القراء واملقرئني خلليل حممد غنيم اجلنايني.
جوهر الفرد امل�سون يف جمع الأوجه من ال�سحى اإىل قوله تعاىل: {َواأُولَِئَك - 3

ُهُم امْلُْفِلُحوَن} لأبي العزائم �سلطان بن اأحمد املزاحي.
ومثل هذه الدرا�سات اقت�سرت على تناول جانب واحد من جوانب جمع 
القراءات، اأما هذه الدرا�سة فحاولت فيها الإملام بجميع جوانب اإفراد القراءات 

وجمعها. 
هذه  من  وكثري  عامة،  ب�سورة  القراءات  جمع  مو�سوع  تناولت  درا�سات 

الدرا�سة مازال خمطوًطا، فمن هذه املوؤلفات:
�سليمان - 1 بن  علي  احل�سن  لأبي  الإقراء  يف  اجلمع  وبيان  الأداء  ترتيب 
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الأداء،  قواعد  بيان  موؤلفه  فيه  تناول  وقد  )730هـ(.)9(  القرطبي  الأن�ساري 
 وما يجب مراعاته يف القراءة حالة اجلمع بني الروايات، وقد بناه على بابني:
الباب الأول:  باب ترتيب الأداء وما يتعلَّق به من اأحكام التالوة: تناول فيه 
والعتناء  التجويد،  التزام  وجوب  من  الأداء،  وقواعد  التالوة،  اأحكام 

مبخارج احلروف و�سفاتها.
الباب الثاين: باب بيان اجلمع بني القراءات وما يحذر فيه من الإخالل باللفظ 
َ كيفية  واملعنى، خلط الروايات: بنيَّ فيه ق�سد اجلمع الذي هو الخت�سار، ثم بنَيَّ
الآية، ويبني  ي�سوق  اأمثلة،  الكبري، وجعله على �سكل  القراءات يف اجلمع  جمع 

كيفية قراءتها لكل قارئ حتى ياأتي على ال�سبع. 
نزهة الناظر وال�سامع يف اإتقان الإرداف والأداء للجامع لأبي العالء اإدري�س - 2

بن حممد املنجرة احل�سني )ت:1137هـ(.
قانون اجلمع والإرداف لأبي عبد اهلل بن حممد ابن القا�سم الزفري ال�سرييف - 3

)ت:1213هـ(.
التو�سيح والنك�ساف يف حل قانون اجلمع والإرداف لأبي العبا�س اأحمد بن - 4

املكي ال�سماتي )تويف يف اأوائل القرن الرابع ع�سر(.
• ومن الدرا�صات احلديثة:	

اجلمع بالقراءات املتواترة للدكتور فتحي العبيدي. اأ-  
ب- جمع القراءات القراآنية وقواعده و�سوابطه لعمر مامل اأبه املراطي. 

طبع الكتاب �سمن اإ�سدارات مركز اأبي عمرو الداين للدرا�سات القرائية املتخ�س�سة، بتحقيق الباحث:    -9
د اكيك.  عبد اهلل بن حممَّ
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خطة البحث:
وحدوده،  واأهدافه،  واإ�سكاليته،  البحث  اأهمية   [ وتت�صمن:  املقدمة، 

ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة[.
املبحث الأول: اإفراد القراءات.

املطلب الأول: معنى اإفراد القراءات لغة وا�سطالحا.
املطلب الثاين: ن�ساأة اإفراد القراءات، واأهميته. 

املطلب الثالث: كيفية اإفراد القراءات.
املبحث الثاين: جمع القراءات.

املطلب الأول: معنى جمع القراءات لغة وا�سطالحا.
املطلب الثاين: ن�ساأة جمع القراءات، وفائدته.

املطلب الثالث: التاأليف يف جمع القراءات.
املطلب الرابع: حكم جمع القراءات.

املطلب اخلام�س: �سروط جمع القراءات، و�سوابطه. 
املطلب ال�ساد�س: كيفية جمع القراءات.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.
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املبحث الأول: اإفراد القراءات

املطلب الأول: معنى اإفراد القراءات لغة وا�صطالحا:
ْيَء: اأي َعَزلَُه َوْحَدُه، ونّحاه، وَميَّزه. والفرد  الإفراد لغة: م�سدر من اأَْفَرَد ال�سَّ
ي. واجلمع اأَْفَراد  الوتر. يقال: اأفرَد يُفرد، اإفراًدا، فهو ُمفِرد، واملفعول ُمفَرد للمتعدِّ
لَُه. واأْفَرَد اإلَْيِه  نَِظرَي  َواِحداً ل  ِفيه  وُفَرادى. فالإفراد: التوحيد. واأْفَرَد ِبالأْمِر: كان 
يُقاُل  ول  واِحًدا،  ولًَدا  َعْت  و�سَ احليوان:  وَهيَّاأُه. واأْفَرَدْت اأُْنثى  َزُه،  َجهَّ َر�ُسوًل: 

ذلك يف الناقة، لأنها ل تَِلُد اإل واحًدا.)10(
ويف ال�سطالح عّرفه عمر املراطي)11( بـ: اأن يفرد القارئ كل قراءة بروايتها 
اأو رواياتها مبا فيها من الأوجه دون جمعها مع قراءة اأخرى، �سواء اأقراأ بذلك ختمة 
كاملة اأم بع�س الآيات فقط. واأي�سا يُطلق الإفراد على القراءة برواية واحدة دون 

اأن ُتَمَع اإليها رواية اأخرى يف اخلتمة الواحدة.)12(
وُعّرف باأنه: القراءة برواية واحدة دون اأن ُتمع اإليها رواية اأخرى يف اخلتمة 

الواحدة.)13(
لكل  اأو  راو  لكل  ختمة  �سيخه  على  التلميذ  يقراأ  اأن  بــ:  حوا  حممد  وقّيده 
العلم  دار  بريوت،  الغفور عطار،  عبد  اأحمد  العربية،  اللغة و�سحاح  تاج  ال�سحاح  اجلوهري:  ينظر:   -10
للماليني، ط4، )1990م(: �س518، واأحمد بن فار�س: مقايي�س اللغة، حت عبد ال�سالم حممد هارون، 
العربية  اململكة  العرب،  ل�سان  منظور:  وابن   ،)500/4(  :)1979  -  1399( الفكر،  دار  بريوت، 
ال�سعودية، وزارة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، )1431هـ-2010م(: )327/4( 

مادة: )ف.ر.د(.
الأدلة  كتاب  الكتب  هذه  من  القراءات،  كتب  من  كثريا  حقق  املراطي،  ح�سن  بن  اأبه  مامل  عمر  هو:    -11
العقلية يف حكم جمع القراءات لل�سيخ عبد الفتاح هنيدي، وله كتاب ] جمع القراءات القراآنية قواعده 

و�سوابطه[، ومل اأ�ستطع احل�سول عليه. 
ينظر: عبد الفتاح هنيدي: الأدلة العقلية يف حكم جمع القراءات النقلية، طنطا، دار ال�سحابة للرتاث،   -12

)د.ت(: �س10
ينظر: الدو�سري: خمت�سر العبارات: �س29، وعبد العلي امل�سئول: معجم م�سطلحات علم القراءات   -13
القراآنية: �س92، وحممد مطيع: القراءات وكبار القراء يف دم�سق من القرن الأول الهجري حتى الع�سر 

احلا�سر، دم�سق، دار الفكر، ط1، )2003م(: �س269.
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قارئ، وهكذا حتى يتم القراءات الع�سر.)14( 
فم�سطلح الإفراد عند القراء يطلق على ثالثة معاٍن:

اإفراد قراءة اأحد القراء الع�سرة برواتهم امل�سهورين بختمة م�ستقلة، كالقراءة - 1
بقراءة نافع كاملة مت�سمنة روايتْي قالون وور�س، وكالقراءة بقراءة عا�سم 

كاملة مت�سمنة روايتْي حف�س و�سعبة.)15(
اإفراد رواية اأحد الرواة عن القراء الع�سرة بختمة م�ستقلة، كالقراءة برواية - 2

ور�س كاملة، وكالقراءة برواية حف�س كاملة. 
برواية - 3 كالقراءة  م�ستقلة،  بختمة  الرواة  اأحد  بطريق من طرق  القراءة  اإفراد 

اأو من طريق الأ�سبهاين،  اأو من طريق ال�ساطبية،  ور�س من طريق الأزرق، 
وهكذا.)16( 

هذا  طالب  على  ياأخذوا  اأن  القراءة  اأئمة  عادة  »جرت  الناظم:  ابن  قال 
العلم... باإفراد كل قراءة يف ختمة بل كثري منهم ياأخذ باإفراد رواية بل بكل طريق، 

ومن وقف على تراجم املتقدمني راأى اإجازاتهم على حقيقة ذلك«. اأ. هـ.)17(

علم  يف  مباحث  املزيني:  العزيز  عبد  ود.  �س42،  القراءات:  علم  اإىل  املدخل  حوا،  حممد  ينظر:   -14
القراءات، الريا�س، دار كنوز اإ�سبيليا، ط1، )1431هـ(: �س145. 

ينظر: ابن اجلزري: غاية النهاية يف طبقات القراء، ج. برج�سرتا�سر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط3،   -15
)1402هـ(: )112/1( 

عّد الدكتور فتحي العبيدي من م�سطلحات الإفراد، التالوة بوجه واحد من اأوجه الرواية الواحدة،    -16
الرواية،  تلك  يف  اأجزاأ  القارئ  اأتى  وجه  وباأي  التخيري؛  �سبيل  على  الأوجه  فخالف  ز  َتوُّ هذا  ويف 
القراءات  واأما خالف  واإتقانها.  الأوجه  تلك  تَعّلم  يلزمه  القارئ  اأن  مع  منها،  ب�سيء  اإخالل  يكون  ول 
والروايات والطرق فهو من اخلالف الواجب، وقد يُطلق على خالف الطرق اأوجها. ينظر: د. فتحي 
العبيدي: اجلمع بالقراءات املتواترة، بريوت، دار ابن حزم، ط2، )1437ه- 2016م(: �س133، وابن 
اجلزري: الن�سر يف القراءات الع�سر، علي ال�سّباع، بريوت، دار الكتب العلمية، )د-ت(: )201/2(.
ابن الناظم: �سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، علي ال�سباع، القاهرة، الهيئة العامة ل�سئون املطابع   -17

الأمريية، )1396ه-1976م(: �س163-164، وينظر: ابن اجلزري، غاية النهاية: )142/1(. 
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املطلب الثاين: ن�صاأة اإفراد القراءات، واأهميته: 
الأ�سل يف تلقي القراءات والروايات هو اإفرادها، فهو املنهج الذي تلقى به 
ال�سحابة  القراآن بحروفه وقراءاته عن النبي ، وهو الذي �سار عليه ال�سلف 
يف  التَّربيزي  قال  واإقرائه.  الكرمي  القراآن  تعليم  يف  واعتمدوه  الأوائل،  والقراء 
�سرحه الق�سيدة الطاهرة: »جرت عادة اأهل القراءات اأن ياأخذوا على طالب هذا 
العلم اأوًل بعد �سروعه يف حفظ كتاب من كتب القراءة باإفراد كل قراءة يف ختمة؛ 
بل كان كثري منهم ياأخذ باإفراد كل رواية رواية، بل لكل طريق طريق«. اأ. هـ.)18( 
وقد ثبت يف اأحاديث اختالف بع�س ال�سحابة  يف القراءة واحتكامهم للنبي 
 )19( اأن كل واحد من ال�سحابة املختلفني قراأ بحرف غري الذي قراأ به �ساحبه، 
ومل يكن يعرف احلرف الذي قراأ به �ساحبه، فدّل على اأن قراءاتهم كانت باإفراد 
القراءات، ول مينع ذلك اأن يكون هناك من جمع القراآن على حروف وقراءات 
متعددة، اإل اأنه مل يثبت باأثر �سريح اإقراء النبي  لأحد ال�سحابة القراآن الكرمي 
بحروف خمتلفة يف جمل�س واحد،)20( بل كان من منهج ال�سلف رحمهم اهلل تعاىل 
ينظر: د. �سامل الزهراين: الق�سيدة الطاهرة يف القراءات الع�سر لطاهر بن عرب "عر�س ودرا�سة، جملة   -18
البحوث والدرا�سات القراآنية، جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، ال�سعودية، العدد احلادي 

ع�سر: �س231. 
منها ما وقع لعمر بن اخلطاب وه�سام بن حكيم، ومنها ما وقع لأبي بن كعب مع ابن م�سعود يف �سورة    -19
النحل، وما وقع لبن م�سعود مع رجل يف �سورة الأحقاف، وما وقع لعمرو بن العا�س مع رجل يف 
اآية - ر�سي اهلل عنهم جميًعا -. اأخرج هذه الأحاديث البخاري، ال�سحيح: �س1087، كتاب ف�سائل 
القراآن، باب اأنزل القراآن على �سبعة اأحرف، وم�سلم، ال�سحيح: )560/1(، كتاب �سالة امل�سافرين، 
امل�سند  القراآن )164/2-167(، واأحمد،  اأحرف، واأبو عبيد، ف�سائل  �سبعة  القراآن على  اأن  بيان  باب 
امل�ستدرك  القراآن، واحلاكم:  ما جاء يف  باب جامع  ال�سنن )153/2(،  والن�سائي،   ،)127-124/5(

)223/2(، وعالء الدين الفار�سي، الإح�سان برتتيب �سحيح ابن حبان )59/2- وما بعدها(.
قول عمر بن اخلطاب : »اأبي اأقروؤنا، واإنا لندع من حلن اأبي، واأبي يقول: اأخذته من يف ر�سول اهلل    -20

 فال اأتركه ل�سئ، قال اهلل تعاىل: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  
ٿ چ ]البقرة: 106[ يدل على اأن اأُبياً  تلقى اأحرفا وقراءات كثرية من النبي ، ومل اأجد ن�سا يف 
كيفية هذا التلقي. واحلديث اأخرجه البخاري، ال�سحيح �س1089، كتاب ف�سائل القراآن، باب القراء 

. من اأ�سحاب ر�سول اهلل
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تكرار اخلتمة بقراءة واحدة اأكرث من مرة، فكانوا يكرثون من اخلتم على ال�سيوخ. 
قال ابن جماهد: »فاأما قراءة نافع بن اأبي نعيم فاإين قراأت بها على عبد الرحمن بن 

عبدو�س من اأول القراآن اإىل خامتته نحوا من ع�سرين مرة«)21( اأ. هـ.
البكر  اأبي  �سيخه  على  القراءات  احل�سري  الغني  عبد  احل�سن  اأبو  وختم 

الق�سري يف ت�سعني ختمة وذلك يف ع�سر �سنوات.)22(
يقروؤون  اإنهم  بحيث  والطلب  احلر�س  يف  كانوا  »وقد  اجلزري:  ابن  قال 
غريها...  اإىل  ينتقلون  ل  ختمات  عدة  الواحد  ال�سيخ  على  الواحدة  بالرواية 
وكانوا يقروؤون على ال�سيخ الواحد العدة من الروايات والكثري من القراءات كل 
ختمة برواية ل يجمعون رواية اإىل غريها، وهذا الذي كان عليه ال�سدر الأول، 

ومن بعدهم اإىل اأثناء املائة اخلام�سة.«)23( اأ. هـ.
فاإفراد القراءات والروايات طريقة متقدمي ال�سلف، وظل هو املنهج ال�سائد 
يف  ومبالغتهم  هممهم،  لعظم  بغريه؛  يقراأ  ول  كافة،  املقرئني  عند  به  واملعمول 
القراآن  قراءة  اإىل  بهم  الأمر  بلغ  بل  رواياته،  وا�ستيعاب  العلم،  هذا  من  الإكثار 
بالرواية الواحدة على ال�سيخ الواحد عّدة ختمات ل ينتقلون اإىل غريها  الكرمي 
حر�سا منهم على الإتقان، ودقة ال�سبط، حتى اأواخر القرن الرابع وبداية القرن 
اخلام�س، الذي ظهر فيه جمع القراءات، على اأن اإفراد القراءات بقي هو الأ�سل 

واملعتمد يف الإقراء.
فالقراءة بطريقة الإفراد اأوىل واأجدى واأنفع، وطالب علم القراءات املبتدئ 
اأن يفرد على الأقل ثالث قراءات لكي ير�سخ مفهوم القراءات يف ذهنه،  يلزمه 
ينظر: ابن جماهد: ال�سبعة يف القراءات، �سوقي �سيف، القاهرة، دار املعارف، ط2، )1400هـ(: �س88.   -21
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر: )194/2(. واأبو احل�سن هو: علي بن عبد الغني اأبو احل�سن الفهري القريواين   -22
املعروف باحل�سري من اأئمة القراءات )ت: 488هـ(، واأبو بكر هو: عتيق بن اأحمد بن اإ�سحاق التميمي 

الق�سري مقرئ امام )ت: 447هـ(. ينظر: ابن اجلزري، غاية النهاية: )185/2( 
ابن اجلزري، الن�سر: )195/2(.   -23
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القراءة  ي�سرتطون  الإقراء  �سيوخ  من  وكثري  القراءات.  جمع  اإتقان  عليه  وي�سهل 
بالإفراد ملن رغب بجمع القراءات.)24(

املطلب الثالث: كيفية اإفراد القراءات:
الع�سرة  القراء  القراءة لكل راٍو من رواة  القراءات  اإفراد  الأ�سل يف كيفية 
عنه  اأخذ  الذي  للقارئ  كاملة  ختمة  ثم  غريها،  اإىل  رواية  تمع  ل  كاملة  بختمة 
الراويان املفرد لهما، فُتفرد مثال رواية قالون بختمة كاملة، ثم رواية ور�س بختمة 
كاملة، ثم قراءة نافع براوييه بختمة كاملة؛ فيفرد للقراء ال�سبعة يف اإحدى وع�سرين 

ختمة، وللقراء الع�سرة يف ثالثني ختمة.)25( 
يقول الإمام ابن اجلزري يف طيبته)26(:

ــه ــمَّ ـــْد َجـــَرى ِمــْن َعــــاَدِة الأَِئ ــَمــهَوَق ــِخــْت ــــــاِرٍئ ِب ــــلِّ َق ــــــــَراُد ُك اإِْف
ــِع ــْم ـــْمـــِع اجَل ــوا جِلَ ــُل ــوؤهَّ ــى يُ ْبِعحــتَّ ِبال�سَّ اأَْو  ْكــــرَثَ  اأَ اأَْو  ِبالَع�ْسِر 

بختمة  ال�سبعة  من  قارئ  لكل  يفرد  اأن  للقارئ  الأداء  اأهل  بع�س  جّوز  وقد 
لقالون عن  ثالث ختمات، ختمة  من  منهما  لكل  بد  فال  نافعا وحمزة،  اإل  كاملة 
نافع، وختمة لور�س عن نافع، ثم ختمة لنافع من روايتيه، وهكذا حمزة: ختمة 
خللف، وختمة خلالد، ثم ختمة حلمزة من روايتيه؛ وذلك اأن اخلالف بني روايتي 

قالون وور�س، وخلف وخالد كثري فاأفردت لكل راٍو ختمة.

ينظر: ابن اجلزري: منجد املقرئني ومر�سد الطالبني، علي العمران، مكة املكرمة، دار عامل الفوائد، ط1،   -24
القراءات(،  التجويد،  التف�سري،  القراآن،  )علوم  القراآن  علوم  معجم  واجلرمي:  �س72،  )1419هـ(: 

دم�سق، دار القلم، ط1، )1422 - 2001هـ(: �س41.
ينظر: عبد العزيز القارئ: �سنن القراء ومناهج املجودين، املدينة املنورة، مكتبة الدار، ط1، )1414هـ(:   -25

�س40. 
ينظر: النويري: �سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، جمال الدين �سرف، طنطا، دار ال�سحابة للرتاث،   -26

ط1، )1425هـ-2004م(: )133/2(. 
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قال ال�سيوطي: »ومل يكونـوا ي�سمحون به -اأي جمع القراءات- اإل ملن اأفرد 
لل�سيخ  كان  اإذا  بل  حدة،  على  بختمة  قارئ  لكل  وقراأ  طرقها،  واأتقن  القراءات 
راويان قروؤوا لكل راٍو بختمة، ثم يجمعون له وهكذا. وت�ساهل قوم ف�سمحوا اأن 
يقراأ لكل قارئ من ال�سبعة بختمة �سوى نافع وحمزة، فاإنهم كانوا ياأخذون ختمة 

لقالون، ثم ختمة لور�س، ثم ختمة خللف، ثم ختمة خلالد« اأ. هـ.)27(
املبحث الث�ين: جمع القراءات

املطلب الأول: معنى جمع القراءات لغة وا�صطالحا: 
اجلمع لغة: م�سدر من َجَمَع ال�سـيَء اإذا �سمه عن تَْفِرقٍة. يقال: يَْجَمُعه َجْمعاً 
ِق. يَُقاُل: َجَمْعُته فاْجَتَمَع. واجتمع  َعه واأَْجَمَعه فاجَتمع، واجَلْمُع: تَاأِْليُف املَُتَفرِّ وَجمَّ
ع  اإِذا جئت به من هنا وهناك، وتمَّ ال�سيُل اأتى من كل مو�سع، وجَمْعُت ال�سيء 

القوم اجتمعوا اأَي�ساً من هنا وهناك.)28(
ويُطلق قراء املغرب على جمع القراءات الإرداف؛ لأن القارئ يتبع الوجه 

تلو الوجه اأثناء اجلمع.)29(
والتوايل.  التتابع  والإرداف  اأَْرَدف،  من  م�سدر  هو:  اللغة  يف  والإرداف 
بعده،  جاَء  واأَْرَدَف فالناً:  وُمرَدٌف.  ُمرِدف  فهو  اإرداًفا  اأردَف يُردف  يقال: 

اِحَبُه: َرِكَب َخْلَفُه، واأردفه الأمر: دهمه، وفاجاأه.)30(  وَرِدَف �سَ
ال�سيوطي: الإتقان يف علوم القراآن، مركز الدرا�سات القراآنية، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة   -27
امل�سحف ال�سريف، ط2، )1431هـ-2010م(: )647/2(، وينظر: ابن اجلزري، الن�سر: )194/2(، 

والنويري، �سرح طيبة الن�سر: )246/3(.
ل�سان  منظور،  وابن  �س199،  ال�سحاح:  واجلوهري،   ،)479/1( اللغة:  مقايي�س  فار�س،  ابن  ينظر:   -28

العرب: )403/9( مادة: )ج.م.ع(
)1410هـ(:  ط1،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  بريوت،  باملغرب،  والقراءات  القراء  اأعراب:  �سعيد  ينظر:   -29

�س65، وعبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات: �س66. 
ل�سان  منظور،  وابن  �س437،  ال�سحاح:  واجلوهري،   ،)503/2( اللغة:  مقايي�س  فار�س،  ابن  ينظر:   -30

العرب: )13/11( مادة: )ر.د.ف(
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واأما يف ال�صطالح:
ُعّرف جمع القراءات واإردافها بــ: اأن يقراأ القارئ املقطع القراآين)31( بقراءاته 

املختلفة، فاإذا انتهى منه انتقل اإىل مقطع اآخر.)32(
وقيل هو: القراءة باأكرث من رواية يف ختمة واحدة.)33(

وعّرفه ال�سيخ عبد الفتاح هنيدي باأنه: تكرار اأبعا�س القراآن؛ ل�ستيفاء مذاهب 
التدبر والتذكر، ب�سروطه من مراعاة الوقف والبتداء  القراء، ولو مع غريه من 

وح�سن الأداء وعدم الرتكيب.)34(
وعّرفه د. عبد العزيز القارئ بقوله: »اأن تقراأ الآية وتعيد مو�سع الختالف ؛ 
فتقراأ جميع ما فيه من اأوجٍه منزلة، اإما باأن تعيد من اأول الآية يف كل وجه اأو تعيد 

مو�سع الختالف فقط.« اأ. هـ.)35(
وَقيََّده د. العبيدي بقوله: »اأن يجمع القارئ بني روايتني اأو قراءتني متواترتني 
فاأكرث لأحد القراء ال�سبعة اأو الع�سرة امل�سهورين، ح�سب مذهب معني من مذاهب 
العلماء يف كيفية اجلمع، ويف نطاق مرتبة حمددة من مراتبه، بتالوة جزء من اآية 

اأو اآية فاأكرث من القراآن يف جمل�س واحد و�سمن ختمة واحدة.« اأ. هـ.)36( 
ة، هي)37(:  يطلق جمع القراءات على دللت عدَّ

معجم  امل�سئول،  العلي  عبد  ينظر:  عليه.  الوقوف  يح�سن  الذي  الآية  من  اجلزء  هو:  القراآين  املقطع    -31
م�سطلحات علم القراءات: �س314.

�س65،  باملغرب:  والقراءات  القراء  اأعراب،  و�سعيد  �س41،  القراءات:  لعلم  املدخل  املزيني،  ينظر:   -32
وعبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات: �س163.

ينظر: الدو�سري، خمت�سر العبارات: �س53.   -33
ينظر: عبد الفتاح هنيدي، الأدلة العقلية: �س44.   -34

عبد العزيز القارئ، �سنن القراء: �س36.   -35
العبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س131.   -36

و�سماها املراطي يف مقدمته لكتاب الأدلة العقلية: �س33 مبراتب جمع القراءات القراآنية.   -37
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اجلمع بني الروايتني املن�سوبتني لأحد القراء، كاجلمع بني رواية قالون وور�س - 1
واحدة.)38(  ختمة  يف  و�سعبة  حف�س  رواية  بني  واجلمع  واحدة،  ختمة  يف 
وقد يُ�سمى ذلك اإفراد قراءة، فجمع روايتي قالون وور�س، يطلق عليه اأي�سا 

اإفراد قراءة نافع، وكالهما اإطالق �سحيح. 
كثري - 2 ابن  قراءة  بني  كاجلمع  ال�سبعة،  دون  اأكرث  اأو  قارئني  قراءة  بني  اجلمع 

وقراءة اأبي عمرو الب�سري، اأو اجلمع بني قراءة اأهل �سما )نافع املدين وابن 
كثري املكي واأبو عمرو الب�سري()39(، وي�سمى هذا الأخري عند بع�س امل�سارقة 

اجلمع ال�سغري اأو جمع اجلمع ال�سغري.)40(
وهو - 3 واحدة)41(،  ختمة  يف  الع�سرة  اأو  ال�سبعة  القراء  قراءات  بني  اجلمع 

الإطالق امل�سهور. و�سماه ابن اجلزري بجمع اجلمع)42(، لأن دونه جمع اأقل 
منه. 

اأما - 4 اجلمع ال�سغري: وهو اجلمع لنافع من طرقه الع�سر عند قراء املغرب.)43( 
الذي  بالقراءات  اجلمع  على  ال�سغري  اجلمع  بع�سهم  فيُطلق  امل�سارقة  عند 

ينظر: العبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س134، �س306.  -38
ينظر: د.عبد الهادي حميتو: قراءة الإمام نافع عند املغاربة من رواية اأبي �سعيد ور�س، املغرب، وزارة   -39
الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، ط1، )1419هـ-1989م(: )59/4( و�سعيد اأعراب، القراء والقراءات 

باملغرب: �س59، 145.
هناك موؤلف يف هذا اجلمع هو )اجلمع ال�سغري لأهل )�سما(: نافع املدين وابن كثري املكي واأبي عمرو    -40
اأراد جمع  امل�سايخ َمن  به بع�س  يُقرئ  النوع من اجلمع  القي�سي. ومثل هذا  الب�سري( لأحمد بن زكي 

ال�سبع اأو الع�سر ليرتقى الطالب يف تعلم طريقة اجلمع. 
ينظر مثال: ابن اجلزري، غاية النهاية: )29/1، 35، 49، 55، 99(   -41

الناظم،  ابن  بع(، وينظر:  بال�سَّ اأو  اأكرَث  اأو  بالَع�ْسِر  جِلَمِع اجَلْمع ***  لوا  يُوؤهَّ يف قوله يف طيبته: )حتَّى   -42
�سرح الطيبة: �س199، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س314. 

هذه الطرق هي: طريق الأزرق عن ور�س، وطريق اأبي الأزهر عن ور�س، وطريق الأ�سبهاين عن ور�س،    -43
قالون،  عن  الأزدي  اإ�سحاق  اأبي  وطريق  قالون،  عن  احُلْلواين  وطريق  قالون،  عن  نُ�َسيط  اأبي  وطريق 
اإ�سماعيل  اأبيه، وطريق ابن �سعدان عن امل�سيبي، وطريق ابن فرح عن  اأبي عبد اهلل امل�سيبي عن  وطريق 
بن جعفر، وطريق اأبي الزعراء عن اإ�سماعيل بن جعفر. ينظر: �سعيد اأعراب، القراء والقراءات باملغرب: 

�س76، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س316. 



د. من�شة بنت عبد الله الطواله

41

ي�ستويف فيه القارئ اجلامع اأقل من �سبع قراءات، مثل اجلمع بـ )�سما( قراءة 
نافع واملكي والب�سري.)44(

اجلمع الكبري: وهو جمع القراءات الع�سر عند قراء املغرب.)45(- 5
املطلب الثاين: ن�صاأة جمع القراءات، وفائدته: 

القرن  يف  القراءات  جمع  ظهور  بداية  كانْت  القراءات:  جمع  ن�ساأة  اأوًل: 
من  ظهَر  باجلمع  الإقراَء  اأنَّ  يل  »ظهَر  اجلزري:  ابن  قال  تقريبا.  الهجري  الرابع 
ا، وتلقاه النا�ُس بالَقبول، وقراأ به العلماُء وغريهم.« اأ.  ُحدود الأربع مئة وَهُلمَّ َجرًّ
هـ.)46( ومل ي�ستطع الباحثون حتديد اأّول من قراأ باجلمع اإل اأن بع�س الباحثني ذكر 

اأن اأول من ابتكروا طريقة اجلمع هم قراء املغرب والأندل�س.)47(
ويعود �سبب ظهوره ل�سعف الهمم وقلة العزائم يف طلب علم القراءات، 

فخ�سيًة من اندرا�س هذا العلم اأذن علماء القراءة بجمع القراءات.)48( 
مل  اأنهم  اإل  بالقبول)49(  القراءات  جمع  والعلماء  الأئمة  جمهور  وتلقى 
ي�سمحوا به اإل ملن اأفرد القراءات واأتقن معرفة الطرق والروايات وقراأ لكل قارئ 
للقراءات  ال�سابط  املتمكن  للقارئ  ال�سرط  هذا  عن  وتاوزوا  منفردة،  ختمة 
ي�سمح  ال�سيوخ  من  اأحد  يكن  اجلزري: »ومل  ابن  قال  معترب.  �سيخ  على  باأخذها 

ينظر: العبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س315.   -44
ينظر: حميتو، قراءة الإمام نافع عند املغاربة: )536/3(.  -45

العبيدي حتديد وقت ظهور كيفيات  ابن اجلزري، منجد املقرئني: �س72. وقد حاول الدكتور فتحي   -46
بالوقف  بعد ذلك اجلمع  القراءات، تاله  اأنواع جمع  اأقدم  باحلرف هو  القراءات، فجعل اجلمع  جمع 

وبقية اأنواع اجلمع. ينظر: العبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س155 وما بعدها. 
ينظر: �سعيد اأعراب، القراء والقراءات يف املغرب: )148/2(. وقد ذكر ابن اجلزري اأن الإمام اأحمد   -47
بن مهران )ت:381هـ( ممن اأقراأ باجلمع وهو من علماء وقراء اأ�سبهان ؛ فعلى هذا فم�ساألة اأول من ابتكر 

جمع القراءات حتتاج ملزيد حترير، والعلم عند اهلل. ينظر: ابن اجلزري، منجد املقرئني: �س73.
ينظر: ابن اجلزري، الن�سر: )195/2(  -48

ينظر: املرجع نف�سه، )195/2(  -49
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الطرق والروايات، وقراأ لكل قارئ ختمة  القراءات واأتقن معرفة  اأفرد  اإل ملن  به 
على حدة، ومل ي�سمح اأحد بقراءة قارئ من الأئمة ال�سبعة، اأو الع�سرة يف ختمة 
واحدة فيما اأح�سب اإل يف هذه الأع�سار املتاأخرة... وكان الذين يت�ساهلون يف 
الأخذ ي�سمحون اأن يقروؤوا لكل قارئ من ال�سبعة بختمة �سوى نافع وحمزة فاإنهم 
كانوا ياأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لور�س، ثم ختمة خللف ثم ختمة خلالد ، ول 

ي�سمح اأحد باجلمع اإل بعد ذلك« اأ. هـ.)50(
مّت  القراءات هي الخت�سار، فقد  فائدة جمع  القراءات:  فائدة جمع  ثانيًا: 
ا�ستحداث هذا املنهج يف الإقراء ليتلقى القراءات الراغب يف القراءة على الأئمة 
اأبو احل�سن  قال  الأداء.  ال�سبط وح�سن  بالإفراد مع متام  قراأ  لو  مما  اأقل  يف وقت 
الأن�ساري: »اعلم اأن ثمرة اجلمع بني القراءات اإمنا هي الخت�سار، وعدم التكرار 

لغري موجب، واأما التكرار ملوجب فالبد منه لختالف الروايات« اأ. هـ.)51(
املطلب الثالث: التاأليف يف جمع القراءات: 

ثنايا  يف  خا�س  ف�سل  يف  القراءات  جمع  القراءات  علماء  بع�س  تناول 
والإرداف  القراءات  جمع  عن  تكلم  من  اأوائل  ومن  القراءات،  يف  م�سنفاتهم 
الإمام عبد الرحمن بن عبد املجيد ال�سفراوي )ت: 636هـ( يف كتابه الإعالن ؛ 
فقد عقد ف�سال كامال جلمع قراءات كل اإمام، جمع له من روايتيه امل�سهورتني، ثم 
عقد ف�سال اآخر جلمع القراءات ال�سبع، كما اأفرد له الإمام ابن اجلزري يف كتابه 

الن�سر ف�سال كامال)52(. 

املرجع ال�سابق: )2/ 195(.  -50
دار  الرباط،  اكيك،  بن حممد  اهلل  الإقراء، عبد  وبيان اجلمع يف  الأداء  ترتيب  الأن�ساري،  احل�سن  اأبو   -51

الأمان للن�سر والتوزيع، ط1، )1434هـ-2013م(: �س173. 
هنيدي،  الفتاح  وعبد   ،)245/3( الطيبة:  �سرح  والنويري،   ،)194/2( الن�سر:  اجلزري،  ابن  ينظر:   -52

الأدلة العقلية: �س15.
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اإفراد جمع القراءات مب�سنف خا�س، فقد انق�سمت مناهج التاأليف فيه  واأما 
اإىل منهجني: 

الأول: موؤلفات تناولت اجلانب النظري جلمع القراءات: 
جمع  يف  الإ�سكال،  رفع  على  »ال�ستدلل  كتاب  فيه  املوؤلفات  اأقدم  ومن 
القي�سي  العزيز  عبد  بن  علي  احل�سن  لأبي  املبهمات«،  املعاين  وتبيني  القراءات، 

الب�سطي الأندل�سي.)53( ومن اأ�سهر املوؤلفات:
القرطبي - 1 الأن�ساري  ل�سليمان  الإقراء،  يف  اجلمع  وبيان  الأداء  ترتيب  كتاب 

)ت: 730هـ(، وهذا الكتاب من اأقدم ما و�سل اإلينا. وهو مطبوع.
كتاب نزهة الناظر وال�سامع يف اإتقان الإرداف والأداء اجلامع، لأبي العالء - 2

اإدري�س بن حممد احل�سني املعروف باملنجرة )ت: 1137هـ(. وهو خمطوط.
كتاب قانون اجلمع والإرداف لأبي عبد اهلل حممد بن القا�سم الزفري احل�سني - 3

)1214هـ(. وهو خمطوط.
ومن الدرا�صات احلديثة:

كتاب اجلمع بالقراءات القراآنية للدكتور فتحي العبيدي.- 1
كتاب جمع القراءات القراآنية قواعده و�سوابطه لعمر مامل اأبه الرماطي. - 2

ومن املالحظ اأن اأكرث من األف يف هذا اجلانب علماء املغرب والأندل�س.
وهناك موؤلفات اهتمت ببيان جانب واحد من جوانب جمع القراءات منها: 

اأعراب،  و�سعيد   ،)551/3( املغاربة:  عند  نافع  الإمام  قراءة  حميتو،  وينظر:  554هـ.  �سنة  حيا  كان   -53
القراء والقراءات باملغرب: �س65، ووليد الزبيدي واآخرون، املو�سوعة املي�سرة يف تراجم اأئمة التف�سري 

والإقراء والنحو واللغة، بريوت، مكتبة ل�سان العرب، ط1، )1424-2003هـ(: �س1618.
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العاملني، - 1 رب  كالم  يف  القراءات  جمع  حكم  بيان  يف  املقرئني  حتفة  كتاب 
لإبراهيم بن اأحمد املارغني التون�سي )ت: 1349هـ(.

كتاب الآيات البينات يف حكم جمع القراءات، ل�سيخ املقارئ امل�سرية حممد - 2
بن علي بن خلف احل�سيني امل�سهور باحلداد.

كتاب هدية القراء واملقرئني يف جواز القراءة بجمع روايات الكتاب املبني، - 3
لل�سيخ خليل بن حممد بن غنيم، اجلنايني )ت: 1346هـ(.

كتاب الأدلة العقلية يف حكم جمع القراءات النقلية، لل�سيخ عبد الفتاح بن - 4
هنيدي بن اأبي املجد )ت: 1369هـ(.

جوهر الفرد امل�سون يف جمع الأوجه من ال�سحى اإىل قوله تعاىل: {َواأُولَِئَك - 5
ُهُم امْلُْفِلُحوَن} لأبي العزائم �سلطان بن اأحمد املزاحي.)54(

الثاين: موؤلفات تناولت اجلانب التطبيقي العلمي جلمع القراءات:
ومن املالحظ اأن املعا�سرين هم من اهتم بهذا اجلانب، فمن املوؤلفات: 

كتاب فريدة الدهر فى جمع و تاأ�سيل القراءات الع�سر لل�سيخ حممد اإبراهيم - 1
حممد �سامل، والكتاب يف جمع القراءات الع�سر من طريق الطيبة، وللموؤلف 
كتاب اآخر يف جمع القراءات من طريق ال�ساطبية هو التحفة املر�سية من طريق 

ال�ساطبية. 
للدكتور - 2 ال�ساطبية  طريق  من  ال�سبع  القراءات  الإلهية يف جمع  املنح  كتاب 

خالد بن حممد احلافظ العلمي. 

ينظر: ال�سيد اأحمد عبد الرحيم: قب�سات نورانية من مدر�سة الإقراء امل�سرية )حول مالحمها يف القرن   -54
�سعود،  امللك  جامعة  الإ�سالمي،  العامل  قراء  كبار  ملتقى  بحوث  �سمن  نُ�سر  الهجري(،  ع�سر  الرابع 

الريا�س، )1-1435/1/3ه(: �س389.
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لل�سيخ حممد - 3 املتواترة  الع�سر  القراءات  العاطرة يف جمع  النفحات  كتاب 
ح�سام �سب�سبي.

كتاب الب�سط يف القراءات الع�سر لالأ�ستاذة �سمر الع�سا. - 4
املطلب الرابع: حكم جمع القراءات:

جلمع القراءات حال التالوة ثالث حالت)55(:
احلالة الأوىل: جمع القراءات حال التعليم والتلقي: وهي اأقدم حالت اجلمع 
ظهورا، وقد لقي كراهة من بع�س العلماء يف بداية ظهوره)56( فاختلف يف حكمه 

على قولني:
القول الأول: كراهة جمع القراءات يف املجل�س الواحد واخلتمة الواحدة، 

وا�ستدلوا باأدلة منها:
1 - ، جمع القراءات يف املجل�س الواحد واخلتمة الواحدة مل يرد عن النبي

ول عن اأ�سحابه ، وكذا مل يرد عن التابعني ومن بعدهم من اأهل القرون 
املف�سلة.

القارئ - 2 و�سرف  الكرمي،  القراآن  نظم  ف�ساد  من  القراءات  جمع  يوؤديه  ما 
وال�سامع عن تدبر القراآن الكرمي.)57( 

ينظر: عبد العزيز القارئ، �سنن القراء: �س40، وعبد الفتاح هنيدي، الأدلة العقلية: �س17.  -55
املحافل وكذا يف  اجلمع يف  م�ساألة  تظهر  الكرمي، ومل  القراآن  وتلقي  للتعليم  كانت  اجلمع  بداية ظهور   -56

ال�سالة اإل متاأخرة عن احلالة الأوىل. ينظر: عبد الفتاح هنيدي، الأدلة العقلية: �س16.
-1344( املعاهد،  مطبعة  القاهرة،  القراءات،  جمع  حكم  يف  البينات  الآيات  احلداد:  بكر  اأبو  ينظر:   -57

1934م(: �س9، ولبيب ال�سعيد: التغني بالقراآن )بحث فقهي تاريخي(، الهيئة امل�سرية العامة للتاأليف 
واإبراهيم  �س16،  العقلية:  الأدلة  هنيدي،  الفتاح  وعبد  �س77،  )1970م(:  الثقافية،  املطبعة  والن�سر، 
دار  بريوت،  للمارغيني،  نافع  الإمام  مقراأ  اأ�سل  يف  اللوامع  الدرر  علي  الطوالع  النجوم  املارغيني: 
دار  الطائف،  واملعا�سرة،  القدمية  القراء  بدع  زيد:  اأبو  وبكر  �س260،  1995م(:  )1415ه-  الفكر، 

الفاروق، ط1، )1410هـ-1990م(: �س18، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س188.
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املجل�س  يف  والتلقي  التعليم  حال  القراءات  جمع  جواز  الثاين:  القول 
الواحد، ويف اخلتمة الواحدة، وهو القول امل�سهور، وتلقاه اأئمة القراء بالقبول، 
ف�سار النا�س يقروؤون به على ال�سيوخ والعلماء، وا�ستقر العمل عند القراء على 

قبولها والعمل بها.)58(
وا�صتدل القائلون بهذا القول باأدلة منها: 

الأحاديث التي تدل على عر�س النبي  على جربيل  القراآن الكرمي. - 1
يقول الدكتور عبد العزيز القارئ: »حديث املدار�سة اأو عر�س القراآن على 
جربيل ميكن اأن يُ�ستنبط منه اأ�سل اجلمع، فاإن قوله يف احلديث: »يعر�س القراآن 
على جربيل مرة..« معناه يختمه ختمة واحدة، ويلزم منه اأن يقراأ يف هذه 
اخلتمة �سائر ما اأُنزل عليه قبلها، ويدخل فيه اأحرف القراآن املختلفة« اأ. هـ.)59(

الندثار، والت�سهيل - 2 املتواترة من  القراءات  القراءات من حفظ  ما يف جمع 
على طالب العلم حال القراءة. 

احلالة الثانية: جمع القراءات يف ال�سالة: واملق�سود بذلك اأن ياأتي القارئ 
يف  واختلف  ال�سالة.  اأثناء  واحدة  وختمة  قراءة  يف  كلها  والروايات  بالأوجه 

جواز ذلك على قولني:
 ، النبي، واأ�سحابه  القول الأول: منع هذه احلالة؛ لعدم ورودها عن 
ذكر  من  فيه  هو  عما  القارئ  �سرف  من  فيها  وملا  توقيفية،  العبادات  اأن  ومعلوم 

و�سالة ودعاء. وهو القول الراجح. 
القول الثاين: جواز جمع القراءات يف ال�سالة؛ لدخوله يف عموم الرخ�سة 

ينظر: ابن اجلزري، الن�سر: )148/2(، والقارئ، �سنن القراء: �س40.  -58
القارئ، �سنن القراء: �س41، وينظر: العبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س185. واإن كان هذا الأمر   -59
جائزا عقال اإل اأنه ل دليل �سريح عليه، ول اأظن اأحداً ي�ستطيع اجلزم به خ�سو�سا اأن هذا املنهج مل يرد 

عن ال�سحابة يف الإقراء رغم حر�سهم على متابعة النبي يف كل �سيء.
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الواردة يف قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  چ ]املزمل: 20[)60( 
احلالة الثالثة: جمع القراءات يف املحافل ؛ كاملاآمت والأفراح وغريها، اأو يف 

الإذاعات اأمام عامة النا�س. واختلف يف هذه امل�ساألة اأي�سا على قولني:
القول الأول: منع جمع القراءات يف املحافل والإذاعات ملا فيه من التلبي�س 
الع�سور  يف  ظهرت  واإمنا  الأمة،  �سلف  يفعلها  مل  بدعة  وهي  النا�س،  على 

املتاأخرة.)61( وهو القول الراجح.
الثاين: جواز اجلمع يف هذه احلالة؛ لدخوله يف عموم الرخ�سة الواردة يف 

قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  چ ]املزمل: 20[.
املطلب اخلام�س: �صروط جمع القراءات، و�صوابطه: 

من  توفره  يلزم  ما  هو  بال�سروط  املق�سود  القراءات:  جمع  �صروط  اأوًل: 
من  ا�ستفدتها  �سروط  ثمانية  وهي  القراءات)62(،  جمع  املريد  القارئ  يف  �سفات 

كالم اأئمة الإقراء والعلماء على جمع القراءات:
ال�صرط الأول: الإخال�س هلل تعاىل: وهو �سرط لزم لكل طالب لعلم القراءات 
واإقراء القراآن الكرمي. وقد وردت الأحاديث بالتحذير من طلب القراءة من غري 
اإخال�س، منها ما رواه اأبو هريرة  قال: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: »اإن اأول 
النا�س يق�سى يوم القيامة عليه... ورجل تعلم العلم وعلمه وقراأ القراآن، فاأتي به 
فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقراأت فيك 
ينظر: ابن تيمية: جمموع فتاوى، عبدالرحمن القا�سم، مطابع الطوبجي التجارية، )د. ت(: )404/13(،   -60
واأبو �سامة: املر�سد الوجيز اإىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، اإبراهيم �سم�س الدين، دار الكتب العلمية، 
)1424هـ-2003م(: �س142، والقارئ، �سنن القراء: �س40، وحممد ن�سر: القول املفيد يف وجوب 

التجويد، اجلبيل، اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي يف اجلبيل، ط2، )1423هـ-2002م(: �س70.
ينظر: املراجع نف�سها.   -61

ف ال�سرط باأنه: ما يتوقف عليه وجود ال�سيء، ويكون خارجاً عن ماهيته، ول يكون موؤثراً يف وجوده.  ُعرِّ  -62
ينظر: علي اجلرجاين: التعريفات، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، )1403هـ(: �س108.
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القراآن. قال: كذبت. ولكنك تعلمت ليقال عامل وقراأت القراآن ليقال هو قارئ، 
فقد قيل ثم اأمر به ف�سحب على وجهه حتى األقي يف النار«)63( قال النووي: »اأول 

ما ينبغي للمقرئ والقارئ اأن يق�سدا بذلك ر�سا اهلل تعاىل. قال تعاىل: چ ڳ  ڳ  
چ ]�سورة  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  

البينة:5[ اأي: امللة امل�ستقيمة. وعنه  قال: »اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما 
نوى« اأ. هـ.)64( ورغم اأهمية هذا ال�سرط ولزومه اإل اأنه ل ميكن قيا�سه، فالإخال�س 
من الأمور الباطنة التي ل يعلم بها اإل اهلل تعاىل، ول ي�ستطيع اأحد القطع بها؛ ولذا 
ن�س كثري من اأهل العلم على اأنه لي�س للمقرئ منع الطالب من القراءة عليه اإن �سك 
يف اإخال�سه. قال النووي: »قال العلماء : ول ميتنع من تعليم اأحد لكونه غري 
�سحيح النية، فقد قال �سفيان وغريه: طلبهم للعلم نية. وقالوا: طلبنا العلم لغري 
اهلل، فاأبى اأن يكون اإل هلل، معناه: كانت عاقبته اأن �سار هلل تعاىل« اأ. هـ.)65( وهو 

�سرط عام لكل طالب علم الإقراء.
ال�صرط الثاين: الأهلية: باأن يكون م�سلما عاقال بالغا.)66( وهو �سرط عام لكل 

طالب علم الإقراء.
الف�سق  اأ�سباب  من  الظاهرة  ال�سالمة  بها  املق�سود  العدالة:  الثالث:  ال�صرط 
وخوارم املروءة. فالأ�سل عند القراء قبول م�ستور احلال، ول يُكّلف املقرئ اأو 
برقم )1905(،  النار،  ا�ستحق  وال�سمعة  للرياء  قاتل  من  باب  اجلهاد،  كتاب  ال�سحيح،  م�سلم،  اأخرجه   -63

.)1202/3(
�س24.  )د.ت(:  ط1،  املوؤيد،  دار  الريا�س،  حممد،  ب�سري  القراآن،  حملة  اآداب  يف  التبيان  النووي:   -64
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  �ساهني،  حممد  ال�سبع،  القراءات  يف  النفع  غيث  ال�سفقا�سي:  وينظر: 
ط1، )1419هـ-1999(: �س7. وحديث »اإمنا الأعمال بالنيات« اأخرجه البخاري، ال�سحيح، كتاب بدء 

الوحي، باب بدء الوحي: )2/1(، برقم )1(.
النووي، التبيان يف اآداب حملة القراآن: �س34، وينظر: ابن اجلزري، منجد املقرئني: 63، وال�سفاق�سي،   -65
غيث النفع: �س15، وقدري عبد الوهاب، اإحتاف املهرة يف جمع الع�سرة املتواترة من طريقي ال�ساطبية 

والدرة، م�سر، دار الآثار، ط1، )د.ت(: )112/1(.
الدرا�سات  مركز  جدة،  واآدابه،  واأ�ساليبه  و�سروطه  منهجه  الكرمي  القراآن  اإقراء  الدخيل:  دخيل  ينظر:   -66

واملعلومات القراآنية مبركز ال�ساطبي، )1429هـ-2008م(: �س180.
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قال  ال�سالح.  ظاهره  دام  ما  الإقراء  لطالب  الباطنية  العدالة  معرفة  بطلب  غريه 
اأن يكون ظاهر العدالة، ومل  اإذا كان م�ستورا -اأي املقرئ- وهو  النويري: »اأما 
لأن  ي�سره؛  ل  اأنه  والظاهر  كال�سهادة،  ي�سره  اأنه  فيحتمل  الباطنة،  عدالته  تعرف 
العدالة الباطنة تع�سر معرفتها على غري احلكام، ففي ا�سرتاطها حرج على الطلبة 

والعوام« اأ. هـ.)67( وهو �سرط عام لكل طالب علم الإقراء.

الكرمي  القراآن  حفظ  �سبط  به  املق�سود  الرواية:  �سبط  الرابع:  ال�صرط 
قادًرا على  القارئ  باأن يكون  وا�ستظهاره كامال عن ظهر قلب، مع �سبط الأداء 
الإتيان باحلروف �سحيحة املخرج، متقنا مقادير الغنن واملدود، والروم والإ�سمام 
والإمالت ال�سغرى والكربى والختال�س وما يت�سل باأمور القراءة.)68( وهو �سرط 

عام لكل طالب علم الإقراء.

ال�صرط اخلام�س: �سبط الدراية: وهو �سبط العلم والفهم، وذلك باأن يكون 
خالف  من  فيها  وما  اجلائزة،  الأوجه  معرفة  مع  وفر�سها  القراءات  باأ�سول  عاملًا 
واجب وجائز، وما ينبغي معرفته من علم عّد الآي وعلم ر�سم امل�ساحف مما لبد 
نه، فهذا مما  منه خلتمتها، وما يتبع كل ذلك من حفظ املنت الذي �سيقراأ الطالب مب�سمَّ
يعني الطالب على ال�ستح�سار. قال ابن اجلزري: »من يريد حتقيق علم القراءات 
واإحكام تالوة احلروف فال بد من حفظه كتابا كامال ي�ستح�سر به اختالف القراءة، 
وينبغي اأن يعرف اأول ا�سطالح الكتاب الذي يحفظه ومعرفة طرقه، وكذلك اإن 
ق�سد التالوة بكتاب غريه« اأ. هـ.)69( وقد جرى الُعْرف عند القراء وعلماء الإقراء 

النويري، �سرح الطيبة: )39/1(.  -67
ينظر: ابن اجلزري، منجد املقرئني: �س72 وما بعدها، والق�سطالين: لطائف الإ�سارات يف فنون القراءات   -68
لطائف الإ�سارات لفنون القراءات، مركز الدرا�سات القراآنية، املدينة املنورة، جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف ال�سريف، )1434هـ(: )172/1(، والنويري، �سرح الطيبة: )135/2(.
القارئ،  بعدها،  وما  �س72  املقرئني:  منجد  اجلزري،  ابن  وينظر:   )199/2( الن�سر:  اجلزري،  ابن   -69
 ،)172/1( الإ�سارات:  لطائف  والق�سطالين،  بعدها،  وما  �س94  املجودين:  ومناهج  القراء  �سنن 
والنويري، �سرح الطيبة: )135/2(، وال�سفاق�سي، غيث النفع: �س22، وال�سباع: تقريب النفع يف=
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الع�سر  اأراد جمع  ال�ساطبية، ومن  ال�سبع يحفظ منت  القراءات  اأراد جمع  اأن من 
ال�سغرى ي�سم مع منت ال�ساطبية منت الدرة، ومن اأراد جمع الع�سر الكربى فيحفظ 

منت طيبة الن�سر.)70( 

ال�صرط ال�صاد�س: اإفراد القراءات: وهو �سرط لزم لكل مريد جلمع القراءات. 
اأما املوؤهل للجمع فلم ي�سرتط اأئمة الإقراء عليه الإفراد اإذا ما اأراد اجلمع، فقد قراأ 
وذلك  عليه،  يفرد  اأن  دون  الهذيل،  القا�سم  اأبي  على  جمعا  القالن�سي  العز  اأبو 
ل�سبط القالن�سي واإمامته. قال ابن اجلزري: »ول بد من اإفراد التي يق�سد معرفتها 
قراءة على ما تقدم فاإذا اأحكم القراءات اإفرادا و�سار له بالتلفظ بالأوجه ملكة ل 
يحتاج معها اإىل تكلف، واأراد اأن يحكمها جمعا فلري�س نف�سه ول�سانه فيما يريد اأن 

يجمعه.« اأ. هـ.)71(

ولالإفراد املوؤهل للجمع عند القراء مناهج منها)72(:
اإفراد كل قارئ - 1 اأربع ع�سرة رواية، ثم  اإفراد كل راٍو بختمة كاملة حتى يتم 

البابي  م�سطفى  م�سر،  املنتهي(،  املقرئ  وتذكار  املبتدئ  القارئ  �سراج  )بهام�س  ال�سبع  القراءات   =   
ليا�سر  القراآن،  اإجازة  طلب  ملن  التبيان  املزروعي:  ويا�سر   ،11- �س10  )1373هـ-1954م(:  احللبي، 

املزروعي، مكتبة املنار الإ�سالمية، ط1، )1424هـ(: �س61 وما بعدها.
نه،  ت�ساهل بع�س من يقراأ ويجيز بجمع القراءات -يف هذا الع�سر- ب�سرط حفظ املنت الذي �سيُقراأ مب�سمَّ  -70
وهو مما ل جمال للت�ساهل فيه؛ فاإن الإعرا�س عن حفظ املتون يف القراءات من اأ�سباب �سعف من يت�سدر 

لالإقراء. 
ابن اجلزري، الن�سر: )199/2( وينظر: النويري، �سرح الطيبة: )135/2(، وال�سفاق�سي، غيث النفع:   -71
�س20، واأبو العالء اإدري�س املنجرة: نزهة الناظر وال�سامع يف اإتقان الإرداف والأداء للجامع، خمطوط 
�سمن جمموع )881(، اخلزانة العامة واملحفوظات بتطوان اململكة املغربية: )4/اأ(، وال�سباع، تقريب 
طلب  ملن  التبيان  واملزروعي،   ،)329/4( املغاربة:  عند  نافع  الإمام  قراءة  وحميتو،  �س9،  النفع: 

الإجازة: �س 61 وما بعدها.
اإبراهيم �سامل: التحفة املر�سية من طريق ال�ساطبية، القاهرة، دار البيان  ينظر: املراجع نف�سها و: حممد   -72
العربي، )1426هـ-2005(: )5/1(، وحميتو، قراءة الإمام نافع عند املغاربة: )59/3(، والعبيدي، 
من  م�سر  فلكل  الجتهاد،  على  مبنية  املناهج  وهذه  بعدها.  وما  �س164،  املتواترة:  بالقراءات  اجلمع 
فيما قبل، بل قد يكون لكل  ينت�سر يف ع�سر من الع�سور منهج مل يكن �سائداً  الأم�سار منهج، واأحياناً 

�سيخ مقرئ منهج مييزه عن غريه. والغالب اأن مناهج الإقراء ل تخرج عما ذكرت. واهلل اأعلم.
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بختمة حتى يتم �سبع قراءات، ثم جمع القراءات ال�سبع بختمة كاملة. فاإن 
للع�سر  قراءتهم  املتممة  الثالثة  القراء  رواة  من  راٍو  لكل  فيفرد  الع�سر  اأراد 
ختمة كاملة، ثم لكل قارئ من الثالث ختمة، ثم ختمة باجلمع، فيكون جمع 
بالع�سر  اجلمع  اأراد  فاإن  ختمة.  وثالثني  بثالث  ال�سغرى  الع�سر  القراءات 
الكربى من طريق الطيبة فعل مثل ما فعل يف جمعه للع�سر ال�سغرى، ويكون 

جمع القراءات الع�سر باأربع و�ستني ختمة من الطريقني. 
وهذا منهج املتقدمني من اأئمة الإقراء. قال ابن اجلزري: »ومل يكن اأحد من 
وقراأ  والروايات،  الطرق  معرفة  واأتقن  القراءات  اأفرد  ملن  اإل  به  ي�سمح  ال�سيوخ 
ال�سبعة،  الأئمة  من  قارئ  بقراءة  اأحد  ي�سمح  ومل  حدة،  على  ختمة  قارئ  لكل 
اأو الع�سرة يف ختمة واحدة فيما اأح�سب اإل يف هذه الأع�سار املتاأخرة حتى اإن 
الكمال ال�سرير �سهر ال�ساطبي ملا اأراد القراءة على ال�ساطبي مل يقراأ عليه قراءة 
واحدة من ال�سبعة اإل يف ثالث ختمات فكان اإذا اأراد قراءة ابن كثري مثال يقراأ اأول 
برواية البزي ختمة ثم ختمة برواية قنبل ثم يجمع البزي وقنبل يف ختمة هكذا... 
وكان الذين يت�ساهلون يف الأخذ ي�سمحون اأن يقروؤوا لكل قارئ من ال�سبعة بختمة 
�سوى نافع وحمزة فاإنهم كانوا ياأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لور�س، ثم ختمة 
خللف ثم ختمة خلالد، ول ي�سمح اأحد باجلمع اإل بعد ذلك« اأ. هـ.)73( وا�سُتثنَي من 
ذلك �سخ�س اأفرد وجمع على �سيخ معترب - ثم اأجيز وتاأهل، فقد اأذنوا له يف جمع 

القراءات يف ختمة؛ لعلمهم اأنه و�سل اإىل حد الإتقان واملعرفة.
ال�سبع - 2 القراءات  جمع  ثم  قراءات،  �سبع  يتم  حتى  بختمة  قارئ  كل  اإفراد 

املتممة  الثالث  القراء  من  قارئ  لكل  فيفرد  الع�سر  اأراد  فاإن  كاملة،  بختمة 
قراءاتهم للع�سر ختمة كاملة، ثم ختمة باجلمع، فيكون جمع القراءات الع�سر 
ال�سغرى بثالث ع�سرة ختمة. فاإن اأراد اجلمع بالع�سر الكربى من طريق الطيبة 

ابن اجلزري، الن�سر: )195/2(. وينظر: ابن الناظم، �سرح الطيبة: �س164.  -73
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الع�سر  القراءات  فعل مثل ما فعل يف جمعه للع�سر ال�سغرى، فيكون جمع 
من الطريقني باأربع وع�سرين ختمة. وممن ياأخذ بهذا املنهج َغالُب علماء الهند 

وباك�ستان.)74(

اإفراد بع�س الرواة بختمة كاملة، والكتفاء لبع�س القراء بختمة كاملة، فمثال - 3
الروايتني  كثري  لبن  ختمة  ثم  لنافع،  يجمع  ثم  ور�س  ثم  اأول  لقالون  يفرد 
معا، ثم ختمة للدوري عن اأبي عمرو وحده ثم ختمة اأخرى لل�سو�سي، ثم 
يجمع لأبي عمرو، ثم ختمة بقراءة لبن عامر من الروايتني، وختمة بقراءة 
ثم  اأخرى خلالد  ثم ختمة  الروايتني، ثم ختمة خللف عن حمزة  لعا�سم من 
يجمع حلمزة من الروايتني، ثم ختمة بقراءة لل�سائي من الروايتني، ثم يجمع 

ال�سبع، فيكون جمع القراءات ال�سبع باأربع ع�سرة ختمة.

اأن يفرد بع�س الرواة اأو القراء بختمة، ويجمع قراءات بع�س القراء الآخرين - 4
ثم  قالون،  برواية  ثم ختمة  بختمة،  رواية ور�س  مثال  فيفرد  بختمة واحدة، 
ختمة بقراءة ابن كثري، ثم ختمة اأخرى بقراءة اأبي عمرو، ثم يجمع القراءات 
الأربع الباقية )قراءة ابن عامر وعا�سم وحمزة والك�سائي( مرة واحدة. وقد 
بخم�س  ال�سبع  القراءات  فيكون جمع  بختمة واحدة،  عامر  ابن  قراءة  تفرد 
بختمة،  نافع  قراءة  اإفراد  اأو  املغاربة.  بع�س  طريقة  �ست. وهذه  اأو  ختمات 
واأبي عمرو  واملكي  لنافع  كاملة  ثم ختمة  كاملة،  بختمة  معا  واملكي  نافع  ثم 
الع�سر  جمع  ثم  كاملة،  بختمة  ال�سبع  القراءات  جمع  ثم  )�سما(،  الب�سري 

بختمة كاملة.)75( 

ينظر: املزروعي، التبيان ملن طلب الإجازة: �س65.  -74
ينظر: �سعيد اأعراب، القراء والقراءات باملغرب: �س59، 207، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة:   -75

�س312.
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اأن يفرد لكل اإمام براوييه جزًءا من القراآن، ك�سورة البقرة كاملة، ثم يجمع - 5
�سورة  اإفراده  بعد  ال�سغرى  للع�سر  يجمع  اأو  ال�سغرى،  للع�سر  ثم  لل�سبع، 
البقرة )76(. اأو يفرد اجلزء الأول من القراآن الكرمي فقط لكل راٍو من رواة القراء 
ال�سبعة، كاأن يفرد رواية الدوري عن اأبي عمرو)77(، ثم رواية ال�سو�سي، ثم 
قراءة اأبي عمرو، وهكذا يفعل مع كل قارئ من القراء ال�سبعة، وقد يُكتفى 
يجمع  ثم  القارئ جنابة،  من  ال�سيخ  راأى  اإن  رواته  اإفراد  الإمام دون  بقراءة 
املو�سل.  قراء  عند  الطريقة  بختمة واحدة، وهذه  ال�سبع  القراءات  القارئ 
ومن ُعْرف بع�س القراء اأي�سا جمع القارئ اخلم�سة اأجزاء الأوىل من القراآن 
الكرمي للقراء الثالثة، نافع وابن كثري واأبي عمرو، وي�سمون ذلك اجلمع ال�سغري، 
ثم اجلمع لل�سبعة بختمة كاملة، ثم يفرد اجلزء الأول من القراآن الكرمي لكل راٍو عن 

القراء الثالثة املتممني للع�سرة، ثم يجمع ختمة كاملة للقراء الع�سر ال�سغرى.)78(
األ يُفرد بل يجمع القراءات ال�سبع بختمة، ثم يجمع الثالث بختمة اأخرى، - 6

ثم يجمع الع�سر الكربى بختمة كاملة، فيجمع القراءات من الطريقني بثالث 
ختمات. 

بطرقها - 7 نافع  قراءة  باإتقان  القارئ  يبداأ  باأن  الإفراد  يف  منهج  املغرب  لقراء   
الع�سرية، ثم جمع قراءة نافع مع قراءة ابن كثري بختمة واحدة، ثم مع اأبي 
الثالثة  للكوفيني  اأخرى  ختمة  ثم  عامر،  ابن  مع  ثم  واحدة،  بختمة  عمرٍو 
)عا�سم وحمزة والك�سائي(، ثم ختمة باجلمع لل�سبعة.)79( اأو جمع لنافع من 

ينظر: عبد الفتاح هنيدي، الأدلة العقلية: 34، واملزروعي، التبيان ملن طلب الإجازة: �س62.  -76
علماء  عند  يُدر�س  الذي  الكتاب  وهو  املحررة،  والفوائد  املقررة  القواعد  يف  البقري  ترتيب  على   -77

العراق. 
ينظر: د. �سالح العبيدي، املدر�سة املو�سيلة ومنهجها يف اإقراء القراآن الكرمي وقراءاته للعبيدي، املوؤمتر   -78
اِك�س )1434هـ(: �س84 وما  العاملي الأول للقراءات القراآنية يف العامل الإ�سالمي والذي اأقيم مبدينة ُمرَّ

بعدها.
ينظر: الأن�ساري، ترتيب الأداء: �س83.  -79
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القراءات  باإفراد وجمع  الع�سرة وي�سمونه اجلمع ال�سغري ثم ي�سرعون  طرقه 
ال�سبع والع�سر.)80(

اخلالف  اجلائز:  واخلالف  الواجب  اخلالف  بني  التمييز  ال�صابع:  ال�صرط 
اجلائز ما جاء عن القراء على �سبيل التخيري، ويكون يف الأوجه، فباأي وجه اأتى 
اأما  لل�سكون.  العار�س  املد  كاأوجه  الأوجه؛  ا�ستيفاء  يلزم  ول  اأجزاأه،  القارئ 
اخلالف الواجب فهو خالف الن�س والرواية، ول يجوز الإخالل به عند امل�سافهة 
ال�سفاق�سي:  قال  القبيل.)81(  هذا  من  والرواة  القراء  خالف  وغالب  والقراءة، 
اأن يعرف اخلالف الواجب من اخلالف اجلائز فمن  اأراد القراءة  »ل بد لكل من 
مل يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة ول بد اأي�سا اأن يعرف الفرق بني القراءات 

والروايات والطرق والفرق بينها«. اأ. هـ.)82(
ال�صرط الثامن: معرفته بطريقة اجلمع التي �سيقراأ بها.)83(

به  اللتزام  القارئ  يلزم  ما  بها  املق�سود  القراءات:  جمع  �صوابط  ثانيًا: 
حال جمع القراءات)84(. واأول من تكلم عليها اأبو احل�سن علي بن عمر القيجاطي 
اأربعة  وهي  الق�سيدة«.)85(  حلافظ  املفيدة  »التكملة  منظومته:  يف  )ت:730هـ( 

�سوابط:
املغاربة:  عند  نافع  الإمام  قراءة  وحميتو،  �س76،  باملغرب:  والقراءات  القراء  اأعراب،  �سعيد  ينظر:   -80

)59/3(، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س316.
علم  م�سطلحات  معجم  امل�سئول،  العلي  وعبد   ،62 �س61،  العبارات:  خمت�سر  الدو�سري،  ينظر:   -81
القراءات: �س210. ينبغي التنبيه على اأن اأوجه اخلالف اجلائز مما يلزم القارئ اتقانها ومعرفتها و�سبطها، 

ول ي�سعه جهلها، لكن ل يلزمه ا�ستيفائها حني عر�س القراءة.
الطيبة:  �سرح  والنويري،  الن�سر: )199/2(،  اجلزري،  ابن  وينظر:  النفع: �س23،  ال�سفاق�سي، غيث   -82

)135/2(، وال�سباع، تقريب النفع: �س11.
ينظر: املراجع نف�سها.  -83

مادة:   )214/9( العرب:  ل�سان  منظور،  ابن  ينظر:  واإتقانه.  ال�سيء  اإحكام  باأنه:  ال�سبط  ف  ُعرِّ  -84
)�س.ب.ط(.

الطيبة:  �سرح  والنويري،  الن�سر: )199/2(،  اجلزري،  وابن  النفع: �س23،  ال�سفاق�سي، غيث  ينظر:   -85
املغاربة: )2/ 267 - 274(، والعبيدي، اجلمع  نافع عند  الإمام  قراءة  اأعراب،  )135/2(، و�سعيد 

بالقراءات املتواترة: �س202.
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ال�سحيحة حال جمعه - 1 بالوقوف  القارئ  التزام  به  املق�سود  الوقف:  مراعاة 
مراد؛  غري  معنى  على  اأو  القبيح  املعنى  يوهم  ما  على  يقف  فال  القراءات، 
كاأن يقف على )َوامْلَْوتَى( من قوله تعاىل: چ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پچ 
]الأنعام: 36[، بل يقف على ما يح�سن الوقف عليه، ويجوز البتداء مبا بعده.

مبا - 2 اإل  القراءات  القارئ حال جمعه  يبتدئ  األ  به  املق�سود  البتداء:  مراعاة 
يجوز البتداء به، فال يبتدئ مبا يوهم معنى فا�سدا؛ كاأن يبتدئ بـ )َل اأَْعُبُد( 
من قوله تعاىل: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ چ ]ي�س: 22[. ويلزمه 

البتعاد عن التكلف والتع�سف يف البتداء.
من - 3 التالوة  اأثناء  الروايات  بني  التنقل  بالرتكيب:  املق�سود  الرتكيب:  عدم 

غري اإعادة اأوجه اخلالف، ودون اللتزام برواية معينة، )86( وذلك اأن ياأخذ 
القارئ حكما من قراءة اأو رواية وحكما اآخر من قراءة اأو رواية ثانية فيقراأ 

بهما يف اآن واحد. ول يجوز ذلك حال جمع القراءات. ومثال ذلك:
ىئ   مئ          حئ   جئ   ی   ی   چ  تعاىل:  قوله  يف  الواردة  القراءات  جمع  عند   -
باأخذ  معا،  و)َكِلَماٍت(  )اآَدُم(  برفع  القراءة  يجوز  فال   ]37 ]البقرة:  يئجبچ 
رفع )اآَدم( من قراءة غري ابن كثري، ورفع )كلمات( من قراءة ابن كثري، كما 

ل يجوز ن�سبهما معا بدعوى اجلمع.)87(

ينظر: عبد العلي امل�سئول، معجم م�سطلحات علم القراءات: �س135، والدو�سري، خمت�سر العبارات:   -86
�س46.

ابن  ينظر:  )اآدم( ون�سب)كلمات(.  برفع  الباقون  وقراأ  )اآدم( ورفع )كلمات(،  بن�سب  ابن كثري  قراأ   -87
اجلزري، الن�سر: )211/2(.
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وكذا عند جمع القراءات الواردة يف قوله تعاىل: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ    -
بت�سديد  القراءة  يجوز  ل   ]37 عمراآن:  ]اآل  چ  ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ  
الكوفيني،  قراءة  من  الت�سديد  باأخذ  ورفعها،  )َزَكِريَاء(  همز  مع  َلَها(  )وَكفَّ

والرفع مع الهمز من قراءة غري الكوفيني بدعوى اجلمع.)88( 
ڀ  ٺ  ٺ   چ  القراءة بهمز كلمة )يُوؤِْمُنوَن( من قوله تعاىل:  ومثل ذلك   -
ٺ  ٺ   چ ]البقرة: 3[ اأخًذا من قراءة من يهمز، مع تغليظ الالم يف كلمة 

اَلَة( اأخذا من رواية ور�س. )ال�سَّ
ُح�سن الأداء: وهو اأن يلتزم القارئ بقواعد التجويد و�سوابط الرتتيل.)89(

واأما رعاية ترتيب القراء، والتزام تقدمي َراٍو بعينه، فال ي�سرتط؛ اإل اأنه يح�سن 
�ساحب  مه  قدَّ َمن  م  فيُقدِّ مب�سمونه،  يقراأ  الذي  الكتاب  ترتيب  مراعاة  للقارئ 

الكتاب من القراء ورواتهم على ترتيبه.
املطلب ال�صاد�س: كيفية جمع القراءات:

ملا كان جمع القراءات من امل�سائل الجتهادية، فقد تعددت مذاهبه وكيفياته، 
ومن املالحظ اتفاق طريقة جمع القراءات على عدم اإهمال اأي قراءة اأو رواية، 
اأربع  فيه  وللقراء  �سبب.  دون  من  غريه  مع  مذهب  اإعادة  عدم  على  وكذلك 

كيفيات:

وقراأ  همز،  غري  من  و)زكريا(  بالت�سديد،  )كفلها(  وخلف  والك�سائي  وحمزة  عا�سم،  عن  حف�س  قراأ   -88
�سعبة عن عا�سم )كفلها( بالت�سديد وهمز )زكرياء( مع الن�سب، وقراأ الباقون بتخفيف )كفلها( وهمز 

)زكريا( مع الرفع. ينظر: املرجع نف�سه: )239/2(.
ينظر: املرجع نف�سه.  -89
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الكيفية الأوىل: اجلمع باحلرف: ويطلق عليه اجلمع الكلمي، وهو: اأن يبتدئ 
القارئ برواية من قدمه من الرواة، فاإذا مرَّ بكلمة فيها خلف اأ�سويل اأو َفْر�سي، 
وقف واأعاد تلك الكلمة مبفردها حتى ي�ستويف ما فيها من اخلالف، فاإن كانت مما 
ي�سوُغ الوقف عليه وقف، وا�ستاأنف ما بعدها، واإل و�سلها باآخر وجه انتهى اإليه، 
حتى ي�سل اإىل وقف فيقف. واإن كان اخللُف مما يتعلق بكلمتني، وقَف على الكلمة 
احلكم،  هذا  على  بعدها  ما  اإىل  انتقل  ثم  اخلالف،  وا�ستوعب  اإن ح�سن،  الثانية 
وهو اأوثق يف ا�ستيفاء اأوجه اخلالف، واأ�سهل واأخ�سر يف الأخذ. يقول �ساحب 

الق�سيدة الطاهرة: 
ا بحرٍف اأو املاَلونوعاِن جمُع اجلمِع اإمَّ اأ�سياِخنا  خمتاُر  وَذا  بوقٍف 
مغاربة احفْظ وهو اأخ�سر مطوللرونقه والبدء عن اأهِل م�سر والـ
فاأخرى وق�ْس حتى يُ�سيبوا حُملِّاَلومعناه اأن ي�ستوعبوا ُخْلف كلمة
األواإن كان من لفظني يتَِّكئوا على الـ وهم  كاآمن  وي�ستوفوا  اأخــري 

وهذه الكيفية تن�سب اإىل الإمام اأبي عمرو الداين والإمام القيجاطي، وهي 
طريقة اأكرث امل�سريني و املغاربة قدميا.)90(

الطيبة:  �سرح  والنويري،   ،)202/2( الن�سر:  اجلزري،  وابن   ،)647/2( التقان:  ال�سيوطي،  ينظر:   -90
)249/3(، وال�سباع، تقريب النفع: �س10، وحممد �سب�سبي: النفحات العاطرة يف جمع القراءات 
الع�سر املتواترة، دار الغوثاين للدرا�سات القراآنية، ط1، )2006م(: )31/1(، وهنيدي، الأدلة العقلية: 

�س28.
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مثال على طريقة اجلمع باحلرف.
قال تعاىل:  چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ]البقرة:21[

يــاأيها

ويندرج معه ابن كثري، واأبو عمرو، واأبوجعفر، ويعقوبقالونالق�سر

ويندرج معه الدوري عن اأبي عمرو، وابن عامر، قالونالتو�سط
وعا�سم، والك�سائي، وخلف العا�سر

ويندرج معه حمزةور�ساملد

خلقكم 
والذين

ويندرج معه جميع القراء اإل ابن كثري، وال�سو�سي، قالونالإظهار و�سكون امليم
واأبا جعفر 

ويندرج معه لبن كثري واأبي جعفرقالونالإظهار و�سلة امليم
-ال�سو�سيالإدغام و�سكون امليم

قبلكم
ويندرج معه جميع القراء اإل ابن كثري واأبا جعفرقالون�سكون امليم
ويندرج معه ابن كثري، واأبو جعفرقالون�سلة امليم

-لعلكم

الطريقة الثانية: اجلمع بالوقف: وهو اأن يبتدئ القارئ برواية من يقدمه من 
الرواة ثم يقف على مو�سع يجوز فيه الوقف ثم يعود للمو�سع الذي ابتداأ به، 
وياأتي بالراوي الذي يليه يف الرتتيب)91(، وهكذا يفعل مع جميع الرواة والقراء 
اإل من اندرجت قراءته اأو روايته مع قارئ قبله فال ياأتي به، حتى ي�ستوعب جميع 

الأوجه ويقف على نف�س املو�سع الذي وقف عليه اأول، وهذه طريقة ال�ساميني.

اأبا عمرو  ثم  ابن كثري وراوييه،  ثم  نافعاً وراوييه،  فيقدم  الكيفية؛  للقراء يف هذه  ترتيب واحد  يُراعي    -91
وراوييه، ثم ابن عامر وراوييه، ثم عا�سم وراوييه، ثم حمزة وراوييه، ثم الك�سائي وراوييه، ثم اأبا جعفر 
وراوييه، ثم يعقوب وراويه، ثم خلف العا�سر وراوييه. والأ�سل اأن يقدم قالون، وقد يُقدم ور�سا عند 
بع�س القراء. ينظر: ابن اجلزري، الن�سر: )202/2(، والعبيدي، اجلمع بالقراءات: �س270، وهنيدي، 
للقراءات  مدخل  اأوهاج:  وحممود  �س54،  العبارات:  خمت�سر  والدو�سري،  �س28،  العقلية:  الأدلة 
الع�سر من طريقي ال�ساطبية والدرة، جملة كلية القراآن الكرمي، املدينة املنورة، العدد الأول، )1427هـ-

2006م(: �س164.
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مثال على طريقة اجلمع بالوقف:
قال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ]البقرة:21[

يندرج معه الدوري عن اأبي عمرو، بق�سر املنف�سل والإظهار وترك ال�سلةقالون
ويعقوب 

يندرج معه ابن كثري واأبو جعفربق�سر املنف�سل والإظهار وال�سلةقالون

يندرج معه الدوري عن اأبي عمرو، وابن بتو�سط املنف�سل والإظهار وترك ال�سلةقالون
عامر وعا�سم والك�سائي

-بتو�سط املنف�سل والإظهار وال�سلةقالون

يندرج معه حمزةمبد املنف�سل وق�سر البدلور�س

-مبد املنف�سل وتو�سط البدلور�س

-مبد املنف�سل والبدلور�س

-بق�سر املنف�سل والإدغام وترك ال�سلةال�سو�سي

الطريقة الثالثة: اجلمع بالآية: وهو اأن يبتدئ القارئ برواية من يقدمه من 
يكمل  اآخر، حتى  لقارئ  الآية  نف�س  يعيد  ثم  الآية،  اآخر  اإىل  ينتهي  الرواة، حتى 
اخلالف الوارد يف الآية، اإل من اندرجت قراءته اأو روايته مع قارئ قبله فال ياأتي 
اأن اجلمع بالوقف ل يعتمد  اإل  اآية اأخرى. فهو كاجلمع بالوقف  به، ثم ينتقل اإىل 

روؤو�س الآي مو�سع وقف بعك�س اجلمع بالآية فيلزم اأن يقف على راأ�س اآية.)92(

الطريقة الرابعة: اجلمع بالتوافق: وهو مركب من املذهبني )اجلمع باحلرف 

الطيبة:  �سرح  والنويري،   ،)202/2( الن�سر:  اجلزري،  وابن   ،)647/2( التقان:  ال�سيوطي،  ينظر:   -92
)249/3(، وال�سباع، تقريب النفع: �س10، و�سب�سبي، النفحات العاطرة: )31/1(، وهنيدي، الأدلة 

العقلية: �س28.
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واجلمع بالوقف()93(؛ وهي طريقة ابن اجلزري، وذلك باأن يبتدئ القارئ برواية 
من يقدمه ويوا�سل القراءة حتى يقف على مو�سع ي�سوغ الوقف عليه فمن اندرج 
معه من القراء اأو الرواة فال يعيدهم ومن مل يندرج اأعاده، ويقدم اأقرب القراء 
خلفا اإىل ما وقف عليه فال يراعي ترتيب القراء، فاإن ت�ساووا يف اخللف والقرب 
يقدم الأ�سبق فالأ�سبق ح�سب ترتيب �ساحب الكتاب الذي يقراأ مب�سمونه، وهكذا 

يفعل حتى ينتهي.)94(

مثال على طريقة اجلمع بالتوافق:

قال تعاىل: چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ]البقرة:21[

يندرج معه الدوري عن اأبي عمرو، بق�سر املنف�سل والإظهار وترك ال�سلةقالون
ويعقوب 

يندرج معه ابن كثري واأبو جعفربق�سر املنف�سل والإظهار وال�سلةقالون
-بق�سر املنف�سل والإدغام وترك ال�سلةال�سو�سي

يندرج معه الدوري عن اأبي عمرو، وابن بتو�سط املنف�سل والإظهار وترك ال�سلةقالون
عامر وعا�سم والك�سائي

-بتو�سط املنف�سل والإظهار وال�سلةقالون
يندرج معه حمزةمبد املنف�سل وق�سر البدلور�س
-مبد املنف�سل وتو�سط البدلور�س
-مبد املنف�سل والبدلور�س

)اختلف يف وجه م�سابهة هذه الكيفية للجمع احلرف، واجلمع بالوقف، فقيل: �سابهت اجلمع بالوقف يف    -93
مراعاتها ح�سن الوقف، واأ�سبهت اجلمع باحلرف يف اأن اآخر قارئ اأو راوي يف الآية ال�سابقة هو الأول 
يف الآية التالية، وقيل: غري ذلك. ينظر: ابن الناظم، �سرح الطيبة: �س201، والعبيدي، اجلمع بالقراءات 

املتواترة: �س276، وهنيدي، الأدلة العقلية: �س30. 
ينظر: املراجع ال�سابقة، واملنجرة، نزهة الناظر وال�سامع: )7/اأ(، والأن�ساري، ترتيب الأداء: �س26.  -94
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وت�سبه هذه الطريقة طريقة ال�سفاق�سي، غري اأنه يُراعى يف طريقة ابن اجلزري 
عند ترتيب الأوجه الوجه الأكرث منا�سبة ل�سابقه يف الأحكام. اأما طريقة ال�سفاق�سي 
فيقدم الوجه الأقرب اإىل الوقف على غريه، كما اأن اآخر قارئ اأو راٍو يف ترتيب 
اأما ال�سفاق�سي فيلتزم البدء  ال�سابقة هو املبدوء به يف طريقة ابن اجلزري،  الآية 

بقالون.
املزاحي  اأن  اإل  اجلمع  يف  املزاحي  �سلطان  طريقة  ال�سفاق�سي  طريقة  ومثل 
يعتمد الوقف بالآية، بخالف ال�سفاق�سي الذي يقف على موا�سع الوقف �سواء 

اأكان راأ�س اآية اأم ل.)95( 
ومما ينبغي التنبيه عليه اأمور:

لتقدمي - 1 القراءة؛  وجوه  تعددت  اإذا  اجلمع  يف  قالون  بتقدمي  العادة  جرت 
ال�ساطبي له، فمن اندرج معه يف هذا الوجه مل يوؤت به، ومن مل يندرْج معه 
اأعاده وفق كيفيات اجلمع املتنوعة، وقد يقّدم بع�س القراء املغاربة ور�ًسا يف 
اجلمع، وبع�س قراء العراق يُقدم الدوري عن اأبي عمرو على ترتيب الإمام 

اأبي القا�سم البقري يف قواعده.)96(
ثم - 2 ور�س  ثم  قالون  فيه  يُقدم  املغرب،  قراء  عند  الع�سرية  نافع  طرق  جمع 

اإ�سحاق امل�سيبي ثم اإ�سماعيل، ومن وافق غريه اندرج معه، ومن مل يوافقه 
يُوؤتى به مراعيا الرتتيب، ومنهم من يُقدم ور�سا على قالون.)97( 

طريقة ال�سفاق�سي يقراأ بها يف املغرب وم�سر، اأما طريقة املزاحي يقراأ بها يف ال�سام. ينظر: ال�سفاق�سي،    -95
غيث النفع: 31، و�سب�سبي، النفحات العاطرة: �س32، والعبيدي، اجلمع بالقراءات املتواترة: �س279، 

وعبد الفتاح هنيدي، الأدلة العقلية: �س30. 
اللوامع:  الدرر  علي  الطوالع  النجوم  واملارغيني،  )6/ب(،  وال�سامع:  الناظر  نزهة  املنجرة،  ينظر:   -96
باملغرب:  القراء والقراءات  اأعراب،  املغاربة: )673/3(، و�سعيد  نافع عند  �س259، وحميتو، قراءة 

�س59، واجلمع بالقراءات املتواترة: �س266، والعبيدي، املدر�سة املو�سلية يف الإقراء: �س84.
ينظر: حميتو، قراءة الإمام نافع عند املغاربة: )102/4(.   -97
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اخلامتة: وفيها اأهم النتائج، وهي:
1 -  اإفراد القراءات والروايات هو الأ�سل، وهو املنهج الذي تلقى به ال�سحابة

القراآن بحروفه وقراءاته عن النبي ، وهو الذي �سار عليه ال�سلف والقراء 
قدميا وحديثا.

ثمرة اجلمع بني القراءات اإمنا هي الخت�سار، وعدم التكرار لغري موجب.- 2
الإقراء بالإفراد يتقدم على اجلمع، لن�س علماء القراءة فقد ن�سوا على اأنه ل - 3

يجمع القراءات اإل اإذا كان مفردا للقراءات، ولي�س العك�س. 
القي�سي - 4 علي  احل�سن  اأبو  بالت�سنيف  القراءات  جمع  اأفرد  من  اأقدم  من 

الأندل�سي.
الذي - 5 اجلامع  حالة  على  بناء  التالوة  يف  القراءات  جمع  حكم  يف  اختلف 

اأو يف املحافل؛ كاملاآمت  اأو يف ال�سالة،  التعليم والتلقي،  قد يكون يف حالة 
والأفراح والإذاعات اأمام عامة النا�س.

اتفقت كيفيات جمع القراءات على عدم اإهمال اأي قراءة اأو رواية، وعدم - 6
اإعادة مذهب مع غريه من دون �سبب. 
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ملخ�س البحث

ت�سلط الدرا�سة ال�سوء على ) الوحي تكليًما عند ابن خلدون (.
واملنهج  عقلًيا(،  الوحي  لأمور  خلدون  ابن  )معاجلة  هي  الدرا�سة  وم�سكلة 
الذي يت�سق وطبيعة هذه الدرا�سة هو املنهج ال�ستقرائي، املت�سمن جمع اأقوال ابن 
خلدون يف الوحي ومقارنتها باأقوال العلماء، وكان من اأبرز نقاط هذه الدرا�سة 

ما ياأتي:
• ان�سالخ الأنبياء من الب�سرية اإىل امللكية الذي يقول به ابن خلدون مردود.	
• ا لتلقي الوحي.	 اأن اهلل هياأ ر�سله واأعدهم اإعداًدا خا�سً
• اأْمُر الوحي موكل اإىل اهلل تعاىل، ول يخ�سع مل�سيئة اأحد. 	
• اأن الوحي من الغيبيات التي ل يدركها العقل ول يعرف حقيقتها. 	

واأخرًيا بّينت الدرا�سة اأن العالمة ابن خلدون ترك لعقله املجال للخو�س يف 
الوحي الذي هو من الغيبيات التي ل ت�ستطيع العقول اإدراكها ؛ لأنها فوق مداركها 
، وكان الواجب عليه اأن يقف عند ن�سو�س الكتاب وال�سنة ول يتجاوزها، لكنه 

جال بعقله يف تفا�سيلها فكبا وتعرث .
و�سلى اهلل على �سيدنا حممد واآله و�سلم. 
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Abstract

“Revelation by the Divine Speech” 
Case Study by Ibn Khaldun

Dr. Sherif Abdelalim Mahmoud Mohamed

The study sheds light on (Revelation by Speech by Ibn Khaldun).

The case of the study is (Ibn Khaldun's handling of revelation matters 
mentally). The approach that is consistent with the nature of this study is the 
inductive approach, which includes the collection of Ibn Khaldun's sayings in 
Revelation and its comparison with the scholars' opinions.

The main points of this study are as the following:

  The disintegration of the prophets from mankind to the sovereignty, 
which Ibn Khaldun says, is rejected.

  Allah has prepared his messengers to be ready for special mission in 
order to receive Revelation.

  The command of Revelation is entrusted to Allah only and doesn’t sub-
ject to the will of anyone.

  The Revelation is one of the unseen issue that can’t be known or realized 
by mind.

Finally, the study showed that Ibn Khaldun has been deeply engaged 
into Revelation, which is one of the mysteries that the minds cannot realize 
because they are above their perceptions. He should stand at the texts of the 
Qur’an and Sunnah and did not exceed it, but he moved into details and went 
astray.
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مقدمة 

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه، ون�ستغفره ونتوب اإليه، ونعوذ باهلل من �سرور 
اأنف�سنا ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأن حممًدا عبده ور�سوله، 

اأر�سله اهلل تعاىل بالهدى ودين احلّق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�سركون.
اأما بعد: 

وهو  خلقه،  اإىل  ر�سله  وبني  وجل  عز  اهلل  بني  الت�سال  و�سيلة  هو  فالوحي 
طريق لتبليغ املعرفة الإلهية اإىل العباد، لإخراجهم من الظلمات اإىل النور، لذا فاإن 

من الأهمية مبكان معرفة الوحي، وكيفيته، وطرقه. 
ل  التي  الغيبية  الأمور  من  الوحي  لأن  توقيفية؛  وتفا�سيله  الوحي  ومعرفة 
يجوز اخلو�س فيها اإل مبا جاء به ال�سرع ال�سريف؛ ويعد الكتاب وال�سنة امل�سدرين 
الأ�سا�سيَّنْي للوقوف على الوحي وتفا�سيله، لأن العقل الب�سري ل يح�سن اخلو�س 
من  به  يت�سف  ملا  وذلك  كنهها،  على  الوقوف  ي�ستطيع  ول  الغيبيات،  غمار  يف 
من  املطهرة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  اأكرث  وقد  الإدراك،  يف  املحدودية 
احلديث  العلماء  من  كثري  وتناول  املعرفية،  حاجتنا  ي�سد  مبا  الوحي  عن  احلديث 
عن الوحي وكيفيته، واأنواعه، واإمكانية وقوعه، وال�سبهات التي اأثريت حوله، يف 

�سوء الكتاب وال�سنة. 
وكان العالمة ابن خلدون رحمه اهلل تعاىل اأحد هوؤلء العلماء الذين تناولوا 
بـ »املقدمة« وقد طالعت حديثه عن  احلديث عن الوحي يف كتابه املاتع املو�سوم 

الوحي، بروّية وتاأن، فات�سح يل اأنه بحاجة ما�سة اإىل درا�سة وبحث.
بابه،  يف  اأهميته  اإىل  بالإ�سافة  املو�سوع،  لهذا  اختياري  �سبب  جاء  هنا  من 
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وعدم التطرق له بالدرا�سة.
البحثية،  الورقة  هذه  يف  بالدار�سة  للوحي  خلدون  ابن  طرح  بتناول  اأقوم 

�سائال اهلل عز وجل التوفيق وال�سداد. 
اأهمية البحث: تربز اأهمية البحث من خالل: 

تناوله لق�سية من الق�سايا العلمية الهامة، هي ق�سية الوحي من خالل طرح ابن    -1
خلدون -رحمه اهلل- لها.

يتوجب العتماد عليها يف احلديث  التي  الهامة  امل�سادر  البحث يو�سح  اإن    -2
عن الوحي. 
م�صكلة البحث: 

امل�سكلة التي يعاجلها البحث هي طرح ابن خلدون لأمور الوحي، وينبثق عن 
هذه امل�سكلة عدة ت�ساوؤلت اأهمها: 

ما مفهوم الوحي؟ - 1
هل الأنبياء ين�سلخون من الب�سرية اإىل امللكية؟ - 2
ما موقف العلماء من طرح ابن خلدون للوحي؟- 3
ما الإعدادات الإلهية لالأنبياء لتلقي الوحي؟- 4
هل الأنبياء يتوجهون اإىل الأفق الأعلى متى �ساءوا ؟ - 5
ما خطورة البحث العقلي يف الغيبيات؟- 6

منهج البحث: 
ال�ستقرائي،  املنهج  هو  البحث  هذا  وطبيعة  يت�سق  الذي  املنا�سب  املنهج 
املت�سمن جمع اأقوال ابن خلدون يف الوحي ومقارنتها باأقوال العلماء، بالإ�سافة 
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اإىل بع�س الأدوات الالزمة مثل: 
ن�سبة الأقوال اإىل اأ�سحابها.- 1
نقل الأقوال من م�سادرها. - 2
بيان الألفاظ الغريبة.- 3
عزو الآيات القراآنية، وتخريج الأحاديث والآثار من مظانها، واحلكم عليها اإن - 4

كانت يف غري ال�سحيحني.
وال�سفحة، - 5 واجلزء  الكتاب،  ا�سم  ذاكًرا  الأ�سلية،  امل�سادر  على  العتماد 

ومعلومات. 
حدود الدرا�صة: تبحث الدرا�سة طرح ابن خلدون ملو�سوع»الوحي بتكليم 

املَلك« من خالل كتابه »املقدمة«. 
الدرا�صات ال�صابقة: التي لها �سلة مبو�سوع البحث، هي: 

ابن خلدون واآراوؤه العتقادية )عر�س ونقد( للباحث عبد اهلل عبد الر�سيد - 1
اأم  بجامعة  الدين  واأ�سول  الدعوة  كلية  ماج�ستري،  ر�سالة  اجلليل،  عبد 

القرى1420م. 
الرابع  الف�سل  وخ�س�س  العتقادية،  خلدون  ابن  اآراء  الباحث  جمع  وفيها 

مل�سائل النبوة والولية، ومل يتوقف عند م�سائل البحث، بالتحرير والدرا�سة. 
الفكر الكالمي عن ابن خلدون، تاأليف د. منى اأبو زيد )طبع جمد-املوؤ�س�سة - 2

اجلامعية للدرا�سات1997م.
تناولت املوؤلفة يف هذا الكتاب عر�س فكر ابن خلدون الكالمي، وذكرت يف 
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الف�سل الرابع »النبوة عند ابن خلدون«، ومل تتوقف عند م�سائل البحث بالدرا�سة 
والتحرير. 

خطة البحث: اقت�ست طبيعة البحث تق�سيمه اإىل: مقدمة، ومتهيد، واأربعة 
مباحث، وخامتة. 

وخطته،  ومنهجه،  وم�سكلته،  املو�سوع،  اأهمية  عن  فتتحدث  املقدمة:  اأما    -
والدرا�سات ال�سابقة.

نف.  واأما التمهيد: فيتناول باخت�سار احلديث عن امل�سِنف، وامل�سَ   -

املبحث الأول: بيان معنى الوحي.   -
املبحث الثاين: الإعدادات الإلهية لالأنبياء لتلقي الوحي.   -

املبحث الثالث: توجه الأنبياء اإىل الأفق الأعلى.    -
املبحث الرابع: خطورة البحث يف الغيبيات.    -

خامتة البحث: وفيها اأهم نتائج البحث ومقرتحاته.    -
وهذا اأوان البدء يف املق�سود، واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�سداد. 

التمهيد
التعريف باملوؤلِّف واملوؤلَّف

املطلب الأول: التعريف باملوؤلِّف: 
اأوًل: ن�صبه وكنيته: هو قا�سي الق�ساة العالمة املوؤرُخ، احلكيُم امل�سهوُر اأبو 
زيد ويل الدين عبُد الرحمن بُن حممد بن حممد بن حممد بن احل�سن بن خلدون 
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باأبي زيد. وا�ستهر بابن خلدون، ن�سبة اإىل  ، يكنى  ، املغربيُّ ، الإ�سبيليُّ احل�سرميُّ
جده »خالد بن عثمان«)1(.

بيان  يف  ت�سهم  �سخ�سية،  لأية  العقدي  التوجه  معرفة  اإن  عقيدته:  ثانًيا: 
حامد  اأبي  باآراء  كثرياً  تاأثر  �سويف،  العقيدة)2(  اأ�سعري  خلدون  وابن  مالحمها، 

الغزايل، كما تاأثر بفل�سفة ابن �سينا وابن ر�سد.
ثالًثا: اأ�صرته: ترجع اأ�سرته اإىل اأ�سل عربي عريق، فهي من مين ح�سرموت، 
اعتزل والده ال�سيا�سة، وا�ستغل بالعلم، وكان على مكانة عالية يف العربية وال�سعر 
وفنونه، وتويف عن خم�سة اأبناء عمر ومو�سى ويحيى وحممد وعبد الرحمن وهو 

)ابن خلدون()3(. 
ع�سر  الرابع  القرن  يف  تون�س،  يف  ون�ساأ  خلدون  ابن  ولد  ن�صاأته:  رابًعا: 
ن�ساأة  فيه  فن�ساأ  علم،  بيت  يف  وتربى  هـ،   732 �سنة  رم�سان  غرة  يف  امليالدي، 
حت�سيل  اإىل  النظري  منقطع  وحما�س  تواقة  بنف�س  �سنه،  حداثة  منذ  اته  اإ�سالمية، 
العلم اأينما كان، فحفظ القراآن الكرمي منذ نعومة اأظافره، وقراأ القراءات ال�سبع، 
و�سرف  نحو  من  العربية  وعلوم  والعقيدة،  والفقه  واحلديث  التف�سري  ودر�س 

العلمية  الكتب  دار  ط،  خلدون،  لبن  و�سرًقا،  غربًا  ورحلته  خلدون  بابن  التعريف  يف:  له  مرتجم   -1
-بريوت، ط1، 2004م، �س27، تاريخ ابن خلدون، لبن خلدون، حتقيق، خليل �سحادة، دار الفكر، 
بريوت، ط2، 1988م، 379/7، النجوم الزاهرة يف ملوك م�سر والقاهرة، لبن تغري بردي، وزارة 
لبن  غرناطة،  اأخبار  يف  الإحاطة   ،155/13 )د.ت(،  م�سر،  الكتب،  دار  القومي،  والإر�ساد  الثقافة 
باأبناء العمر، لبن حجر،  اإنباء الغمر  اخلطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1424/1هـ، 377/3، 
حتقيق: د ح�سن حب�سي، املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية-جلنة اإحياء الرتاث، م�سر1389هـ، 1969م، 

339/2، وغريها.
الفكر، ط1، 1401م، 604/1،  دار  �سحادة،  لبن خلدون، حتقيق خليل  ابن خلدون،  مقدمة  راجع   -2
فقد عا�سر العالمة ابن خلدون املتكلمني من الأ�ساعرة وتََبنَّى معتقداتهم، ودافع عنها، ويظهر هذا جلًيا 
توهم  التي  ال�سفات  النف�سي، ويوؤول  بالكالم  يقول  الختيارية. وهو  ال�سفات، والأفعال  مباحث  يف 

الت�سبيه. ومن راجع مقدمته تبني له هذا. 
تاريخ ابن خلدون، 509-503/7.  -3
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وبالغة واأدب، واملنطق، والفل�سفة، والطبيعة، والريا�سيات، وغريها)4(. 
تكون  الرجل  علم  قدر  على  اأنه  املعروف  من  العلمية:  مكانته  خام�صًا: 
مكانته، وعلى قدر حفظه واإتقانه تكون درجته، والواقف على �سرية ابن خلدون، 

يرى اأنه كان على مكانة عالية يف العلم، وعلى قدر كبري يف احلفظ والإتقان. 
وِمْن دلئل ف�سله اأي�ساً و�سواهد نبله ما حظي به من الثناء واملدح من العلماء 

وغريهم)5(.
�سنة  رم�سان  �سهر  من  بقني  لأربع  الأربعاء  يوم  فجاأة  مات  وفاته:  �صاد�ًصا: 
ثمان وثمامنائة، ودفن مبقابر ال�سوفية، وله من العمر �ست و�سبعون �سنة وخم�سة 

وع�سرون يوًما)6(.
�صابًعا: اآثاره العلمية)7(: له موؤلفات كثرية من اأهمها كتاب )املقدمة( واإليك 

نبذة خمت�سرة عنها يف املطلب التايل: 

يُنظر: التعريف بابن خلدون ورحلته �سرًقا وغربًا، �س36.  -4
من اأراد الوقوف على ذلك فلرياجع: تاريخ ابن خلدون514/7، التعرف بابن خلدون ورحلته �سرًقا   -5
املعرفة-بريوت،  دار  املرع�سي،  يو�سف  د.  حتقيق  حجر،  لبن  املوؤ�س�س  املعجم   ،203 �س41،  وغربًا، 
ط1، 1415هـ، 159/3، الإحاطة يف اأخبار غرناطة، 377/3، �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، 
بريوت،  الي�سوعيني،  الآباء  مطبعة  يو�سف،  بن  اهلل  لرزق  العرب،  حدائق  يف  الأدب  جماين   ،72/1

 .294/5 ،1913
امل�سرية  الهيئة  اأمني،  دكتور حممد  بردي، حتقيق:  تغري  الوايف، لبن  بعد  وامل�ستوفى  ال�سايف  املنهل   -6

العامة للكتاب، )د.ت(، 209/7.
من  عا�سرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام  يف  واخلرب  املبتداأ  وديوان  العرب  )كتاب  موؤلفاته:  من   -7
ذوي ال�سلطان الأكرب، لباب املح�سل يف اأ�سول الدين، و�سفاء ال�سائل لتهذيب امل�سائل، ومزيل املالم 
عن حكام الأنام، التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا و�سرًقا«. هذه اأهم كتب العالمة. يُنظر: الأعالم 
الإ�سالمي،  الغرب  دار   ،218/2 حمفوظ،  ملحمد  التون�سيني،  املوؤلفني  تراجم   ،330/3 للزركلي، 

بريوت - لبنان، ط2، 1994م، الإحاطة يف اأخبار غرناطة، 386/3. 
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املطلب الثاين التعريف بامل�صنَّف: 
اأما امل�سنف فمو�سوم بـــ )مقدمة ابن خلدون(، وهي اجلزء الأول من كتاب 
اإقامته  اأثناء  األفه ابن خلدون  املبتداأ واخلرب(،  العالمة ابن خلدون )العرب وديوان 
باملغرب يف قلعة ابن �سالمة، تفرغ له اأربع �سنوات من 776-780هـ، ونقحه مب�سر، 
الأعوام مت  نف�سه، ومبرور  الكتاب  اأكرث من  �سهرة و�سيًتا  املقدمة  نالت هذه  وقد 

اعتبار املقدمة كموؤلف م�ستقل، وحظيت بعناية كبرية)8(. 
وتعترب املقدمة من اأف�سل ما ُخط عن املجتمع يف ع�سر ابن خلدون، لذا يعد 

ابن خلدون املوؤ�س�س الأول لعلم الجتماع. 
يقول:  فكان  مقدمته،  يف  �سطره  الذي  العلم  بهذا  يفخر  خلدون  ابن  وكان 

»اأطلعنا اهلل عليه من غري تعليم اأر�سطو....«)9(. 
وقد ا�ستملت هذه املقدمة على �ستة اأبواب: 

الباب الأول: العمران الب�سري. الباب الثاين: العمران البدوي. 
العمران  الرابع:  الباب  وامللك.  واخلالفة  الدولة  اأمور  الثالث:  الباب 

احل�سري.
العلوم  ال�صاد�س:  الباب  الك�سب.  واأوجه  واملعي�سة  املهن  اخلام�س:  الباب 

املختلفة وكيفية تعلمها.
بالعقلية  ومتيزه  املجال،  هذا  يف  بالريادة  ل�ساحبها  ت�سهد  املقدمة  وهذه 

العلمية، الناقدة الواعية.

تاريخ ابن خلدون، 639/7، رحلة ابن خلدون، �س188.   -8
تاريخ ابن خلدون، 52/1.  -9
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املبحث الأول
بيان معنى الوحي

املطلب الأول: الوحي عند علماء اللغة: 
قال ابن فار�س: »الواو واحلاء واحلرف املعتل اأ�سل يدل على اإلقاء علم يف 

خفاٍء، اأو غريه اإىل غريك«)10(.
�سالة، والإِْلهام، والكالم  وقال ابن منظور: »الوحي: الإِ�سارة، والكتابة، والرِّ
اخَلِفيُّ وكلُّ ما اأَلقيته اإِىل غريك«)11(، وقال الزجاج: اأَ�سل الوحي يف اللغة: كلها 
اإعالم يف َخفاء، وقال الأزهري: وكذلك الإِلهام ي�سمى َوْحًيا، وكذلك الإِ�سارُة 
الوحي  »اأ�سل  الراغب:  وقال  وحًيا)12(،  ت�سمى  والكتابة  َوْحًيا،  ي�سمى  والإِمياُء 

الإ�سارة ال�سريعة)13(. 
وقال ابن تيمية رحمه اهلل تعاىل: الوحي الإعالم ال�سريع اخلفي اإما يف اليقظة 

واإما يف املنام)14(.
باملعنى  ترتبط  املعاين  وهذه  اللغة،  علماء  عند  الوحي  معنى  هو  هذا 

ال�سطالحي للوحي برباط وثيق وت�سهم يف بيان معناه.

مقايي�س اللغة، لبن فار�س، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر، �سنة1399هـ، 70/6.   -10
ل�سان العرب، لبن منظور، دار �سادر- بريوت، ط3، 1414هـ، 379/15، تاج العرو�س، للزبيدي،   -11

ط، دار الهداية، )د.ت(، 169/40. 
ط1،  بريوت،  العربي-  الرتاث  اإحياء  دار  مرعب،  عو�س  حممد  حتقيق:  لالأزهري،  اللغة،  تهذيب   -12

2001م، 193/5. 
املفردات يف غريب القراآن، لالأ�سفهاين، حتقيق: �سفوان عدنان، دار القلم، بريوت، ط1، 1412 هـ،   -13

�س858. 
النبوية،  املدينة  فهد،  امللك  بن حممد، ط، جممع  الرحمن  عبد  تيمية، حتقيق:  لبن  الفتاوى،  جمموع   -14

1416ه، 397/12. 
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املطلب الثاين: الوحي يف ال�صطالح: 
عرف العلماء الوحي يف ال�سطالح بتعريفات عدة)15( اأف�سلها: 

قال الزهري: »الوحي ما يوحي اهلل اإىل نبي من الأنبياء فيثبته يف قلبه فيتكلم 
به ويكتبه وهو كالم اهلل)16(.

وقال ابن حجر: الوحي هو الإعالم بال�سرع)17(. 
ما  كل  عباده  من  ا�سطفاه  من  تعاىل  اهلل  يعلم  »اأن  الزرقاين:  العالمة  وقال 
اأراد اطالعه عليه من األوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة �سرية خفية غري معتادة 

للب�سر«)18(.
ويكون على اأنواع �صتى: 

منه ما يكون مكاملة بني العبد وربه كما كلم اهلل مو�سى تكليًما. 
ومنه ما يكون اإلهاًما يقذفه اهلل يف قلب م�سطفاه على وجه من العلم ال�سروري 

ل ي�ستطيع له دفًعا ول يجد يف �سًكا.
ومنه ما يكون مناًما �سادًقا يجيء يف حتققه كما يجيء فلق ال�سبح يف تبلجه 

و�سطوعه.
ملك، و�سفه  ال�سالم وهو  عليه  الوحي جربيل  اأمني  بو�ساطة  يكون  ما  ومنه 
املدخل  و�سركاه، ط2)د.ت(، 63/1،  احللبي  البابي  عي�سى  مطبعة  للزرقاين،  العرفان،  مناهل  يُنظر:   -15
لدرا�سة القراآن الكرمي، لأبي �سهبة، مكتبه ال�سنة - القاهرة، ط2، 1423هـ، �س84، نفحات من علوم 
القراآن، ملحمد معبد، دار ال�سالم- القاهرة، ط2، 1426هـ، �س29، علوم القراآن الكرمي، لنور الدين 

عرت، مطبعة ال�سباح- دم�سق، ط1، 1414هـ، �س15.
امل�سرية  الهيئة  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  ال�سيوطي،  الدين  جلالل  القراآن،  علوم  يف  الإتقان   -16

العامة للكتاب، ط1394هـ، 160/1.
فتح الباري، لبن حجر، دار املعرفة - بريوت، 1379هـ، 9/1.  -17

مناهل العرفان، للزرقاين، 63/1.   -18
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القراآن الكرمي بـ»ذي قوة عند ذي العر�س مكني مطاع ثم اأمني«، �سورة التكوير 
القراآن كله  اأ�سهر الأنواع واأكرثها. ووحي  النوع هو  الآيات )20-21(. وذلك 

من هذا القبيل وهو امل�سطلح عليه بالوحي اجللي)19(.
املطلب الثالث: معنى الوحي عند ابن خلدون: 

الب�سرّيِة وفهُمُه  املََدارِك  اإىل  جوع  املََلِك والرُّ »الّتلّقي من  ابن خلدون:  قال 
يِف  لي�َس  لأنُّه  الَب�سِر؛  مَلِح  ِمن  اأقرُب  بل  كاأنُّه يِف حلظٍة واحدٍة،  كُلُه  اأُْلِقَي عليه  َما 
زمان، بل ُكُلَها تقُع جميًعا فيظهُر كاأنَّها �سريعٌة ولذلك �ُسمّيت َوْحًيا لأّن الوحَي لُغة 

الإ�ِسراُع«)20(.
وقال »نفو�ُس الأنبياِء َعليِهم ال�سالُة وال�سالُم، لها خا�سّية تَ�ستعدُّ ِبها لالْن�سالِخ 
ِمن الروحانّيِة الَب�سرّيِة اإىل الّروحانِّيِة املَلكّيِة، حَتى يَ�سرَي َمَلًكا يِف تلَك الّلمحِة الِتي 

ان�َسَلخت فيها. وهذا هو معَنى الوحي)21(. 
يكون  »فوجب...اأن  الأنبياء:  علوم  عن  يتكلم  وهو  اآخر  مو�سع  يف  وقال 
من  بالفعِل  لت�سري  املَلكّيِة،  اإىل  الب�سريِة  من  لالن�سالِخ  ا�ستعداٌد  الإن�سانّيِة  للنف�ِس 
جن�ِس املالئكِة وقًتا من الأوقاِت، ويف ملحِة من اللمحاِت، ثم تُراِجُع ب�سرّيَتَها وقد 
تلّقت يف َعامِل امللكّيِة َما ُكلِّفت بتبليِغِه اإىل اأبناِء ِجن�ِسها من الب�سِر. وهذا هو معنى 

الوحي«)22(.
درا�صة وتعقيب: 

نلحظ مما �سبق اأن العالمة ابن خلدون رحمه اهلل تعاىل اقت�سر يف بيانه ملعنى 
ينظر: امل�سدر نف�سه، 63/1، احلديث يف علوم القراآن واحلديث، حل�سن حممد اأيوب، دار ال�سالم-  -19

الإ�سكندرية، ط2، 1425هـ - 2004م، �س40. 
مقدمة ابن خلدون، 124-123/1.   -20

امل�سدر نف�سه، 656/1.   -21
امل�سدر نف�سه، 598/1.   -22
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اإىل  الب�سرية  من  الأنبياء  ان�سالخ  األ وهو  مفهوم حمدد عنده  الوحي على 
اأمروا  ما  امللكية  عامل  من  فيتلقوا  املالئكة  جن�س  من  بالفعل  ي�سريوا  حتى  امللكية 

بتبليغه.
ثم نراه يُبنّي اأن هذا كله - اأي الن�سالخ من الب�سرية والرجوع اإليها بعد تلقي 
ما اأمروا بتبليغه - ل ي�ستغرق �سيًئا من الزمن، اإمنا يحدث يف ملحة واحدة، ثم نراه 
يتوجه نحو اللغة ليغو�س يف بحارها باحًثا عن معنى من معاين الوحي يع�سد به 

مراده، فذكر اأن اأحد معاين الوحي يف اللغة الإ�سراع. 
فل�سفي  ت�سور  احلقيقة  يف  وهو  خلدون،  ابن  عند  الوحي  معنى  هو  هذا 
للوحي بعيد عن املفهوم ال�سحيح، واإن �سئت قلت: اإنها حماولة من العالمة ابن 

خلدون للرتكيز على معنى الن�سالخ لالأنبياء من الب�سرية اإىل امللكية. 
الإ�سراع،  اللغة  الوحي يف  باأن  ال�سابق  ابن خلدون طرحه  العالمة  اأيد  وقد 
وهذا فيه نظر؛ لأن الإ�سراع - كما �سبق يف التعريف اللغوي للوحي- لي�س من 
معاين الوحي، واإمنا هو و�سف ملعنى من معاين الوحي، كالإ�سارة ال�سريعة، اأو 

الإعالم ال�سِريع. 
ويت�سح لنا من هذا الطرح: اأن العالمة ابن خلدون يت�سور اأن ات�سال الأنبياء 
عليهم ال�سالم باملالأ الأعلى، ولقاءهم باملالئكة، و�سماعهم للكالم الإلهي، ل يتم 
اإل عن طريق الن�سالخ من الب�سرية اإىل امللكية، وهذا فيه نظر، و�سوف نبنّي ذلك 

يف ال�سفحات التالية. 
اأما �صبب ت�صمية الوحي بذلك فقد ذكر ابن خلدون اأنه �صمي بذلك ل�صرعته)23(.

قلت: الأوىل اأن يقال: ت�سمية الوحي بذلك خلفائه على اخللق. 

امل�سدر ال�سابق، �س10.   -23
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النبي  به  اخللق وخ�س  اأ�سره عن  امللك  لأن  �سمي وحًيا؛  اإمنا  الأنباري:  قال 
�سلى اهلل عليه و�سلم الذي بعثه اهلل اإليه)24(. 

وبهذا يتبني لنا اأن ابن خلدون ركز يف تو�سيح معنى الوحي على بيان حالة 
يف  احلالة  هذه  تف�سيل  و�سياأتي  الوحي،  معنى  بيان  على  ل  الوحي  اأثناء  الر�سل 

مو�سعها اإن �ساء اهلل. 
املبحث الثاين

الإعداد الإلهي لالأنبياء لتلقي الوحي
قال العالمة ابن خلدون يف �صرحه للوحي: »و�سنف مفطور على الن�سالخ 
من الب�سرية جملة ج�سمانيتها وروحانيتها اإىل املالئكة من الأفق الأعلى، لي�سري يف 
ملحة من اللمحات ملًكا بالفعل، ويح�سل له �سهود املالأ الأعلى يف اأفقهم و�سماع 
�سلوات  الأنبياء  وهوؤلء  اللمحة،  تلك  يف  الإلهي  واخلطاب  النف�ساين،  الكالم 
اللمحة، وهي  تلك  الب�سرية يف  من  الن�سالخ  لهم  اهلل  عليهم، جعل  اهلل و�سالمه 
موانع  عن  ونزههم  فيها،  �سورهم  وجبّلة  عليها  اهلل  فطرهم  فطرة  الوحي  حالة 
الق�سد  بالب�سرية مبا ُرّكب يف غرائزهم من  لها  البدن وعوائقه ما داموا مالب�سني 

وال�ستقامة التي يحاذون بها تلك الوجهة«)25(. 
وقد اأ�ّصل ابن خلدون ت�صوره ال�صابق من عدة روايات اأوردها يف ثنايا حديثه 

عن الوحي هي: 
قال بعد طرحه ال�سابق: وهذا معنى احلديث الذي ف�سر فيه النبي �سلى اهلل - 1

الوحي،  ياأتيك  كيف  وقال  ه�سام،  بن  احلارث  �ساأله  ملا  الوحي  و�سلم  عليه 
 - الر�سالة  موؤ�س�سة  ال�سامن،  �سالح  حامت  د.  حتقيق  الأنباري،  لبن  النا�س،  كلمات  معاين  يف  الزاهر   -24
العرو�س،  تاج   ،379/15 منظور،  لبن  العرب،  ل�سان   ،341/2  ،1992- هـ   1412 ط1،  بريوت، 

للزبيدي، 171/40. 
املقدمة، ابن خلدون، 123/1.  -25
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ياأتيني مثل �سل�سلة اجلر�س وهو اأ�سده علي فيف�سم عني وقد  فقال: »اأحياناً 
وعيت ما قال، واأحياناً يتمثل يل امللك رجاًل، فيكلمني فاأعي ما يقول«)26(. 

وقال-اأي ابن خلدون- واعلم اأّن يف حالة الوحي كّلها �سعوبة على اجلملة - 2
)�سورة  ڤچ  ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   چ  تعاىل:  قال  القراآن  اإليها  اأ�سار  قد  و�سّدة 
الّتنزيل  من  يعاين  ممّا  »كان  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  وقالت  اآية -5(.  املزمل 
�سّدة«. وقالت: »كان ينزل عليه الوحي يف اليوم ال�ّسديد الربد فيف�سم عنه 
من  احلالة  تلك  يف  عنه  يحدث  كان  ولذلك  عرًقا)27(«،  د  ليتف�سّ جبينه  واإّن 
مفارقة  قّررنا  كما  الوحي  اأّن  ذلك  و�سبب  معروف،  هو  ما  والغطيط  الغيبة 
الب�سرّية اإىل املدارك امللكّية وتلّقي كالم الّنف�س فيحدث عنه �سّدة من مفارقة 
الّذات ذاتها وان�سالخها عنها من اأفقها اإىل ذلك الأفق الآخر وهذا هو معنى 
الغّط اّلذي عرّب به يف مبداأ الوحي يف قوله »فغّطني حّتى بلغ مّني اجلهد ثّم 
اأر�سلني فقال اقراأ فقلت ما اأنا بقارئ وكذا ثانية وثالثة«. كما يف احلديث)28(. 

درا�صة وتعقيب: 
اإن من اأغرب التف�سريات حلالت الوحي هذا التف�سري الذي ذكره ابن خلدون 
والذي يتلخ�س يف القول: باأن النبي ين�سلخ من �سورته الب�سرية كلية )ج�سمانيتها 

وروحانيتها( اإىل امللكية ليح�سل له م�ساهدة املالأ الأعلى وتلقي الوحي.
واإليك تفنيد الأدلة التي اأ�صّل منها ابن خلدون هذا الطرح: 

عن  حديثه  اأثناء  خلدون  ابن  اأورده  الذي  ه�سام  بن  احلارث  حديث  اأما    -1
مِّ امْلُوؤِْمِننَي  الوحي، فقد اأخرجه ال�سيخان يف �سحيحيهما ون�سه: عن َعاِئ�َسَة اأُ
عليه  اهلل  �سلى   ِ اهللَّ َر�ُسوَل  �َساأََل    ِه�َساٍم  اْبَن  احْلَاِرَث  اأَنَّ  َعْنَها   ُ اهللَّ َي  َر�سِ

امل�سدر ال�سابق، 124/1.  -26
املقدمة ابن خلدون، 124/1.  -27
امل�سدر نف�سه، 124-123/1.  -28
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ِ �سلى اهلل عليه  ِ َكْيَف يَاأِْتيَك اْلَوْحُي َفَقاَل َر�ُسوُل اهللَّ و�سلم َفَقاَل يَا َر�ُسوَل اهللَّ
َوَقْد  َعنِّي  ُم  َفيُْف�سَ َعَليَّ  ُه  اأَ�َسدُّ َوُهَو  اجْلََر�ِس  َلِة  ْل�سَ ِمْثَل �سَ يَاأِْتيِني  اأَْحيَانًا  و�سلم 
يَُقوُل،  َما  َفاأَِعي  َفيَُكلُِّمِني  َرُجاًل  امْلََلُك  يِل  يََتَمثَُّل  َواأَْحيَانًا  َقاَل،  َما  َعْنُه  َوَعْيُت 
ِديِد  ُ َعْنَها: َولََقْد َراأَْيُتُه يَْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي يِف اْليَْوِم ال�سَّ َي اهللَّ َقالَْت َعاِئ�َسُة َر�سِ

ُد َعَرًقا)29(.  ُم َعْنُه َواإِنَّ َجِبيَنُه لَيََتَف�سَّ ِد َفيَْف�سِ اْلرَبْ
هذا احلديث يو�سح كيفية جميء الوحي للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وجاء 

فيه ذكر حالتني من حالت الوحي: 
َلِة اجْلََر�ِس َوُهَو  ْل�سَ الأوىل: اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم قال: اأَْحيَانًا يَاأِْتيِني ِمْثَل �سَ

ُم َعنِّي َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقال. ُه َعَليَّ َفيُْف�سَ اأَ�َسدُّ
ومعناها: اأن ياأتي ملك الوحي اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مثل �سل�سلة 

اجلر�س، اإيذانًا ببدء الوحي.
ومعنى ال�صل�صة: هي يف الأ�سل �سوت وقوع احلديد بع�سه على بع�س، ثم 
اأطلق على كل �سوت له طنني، كاحلديد، والنحا�س، وال�سفر، وياب�س الطني، وما 
اأ�سبه ذلك. وقيل: هو �سوت متدارك ل يدرك يف اأول وهلة. وقيل: بل هو �سوت 

حفيف اأجنحة امللك)30(.
مكان  فيه  يبقى  فال  الوحي  �سمعه  يقرع  »اأن  ال�صل�صلة:  من  واحلكمة 

�سحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.، كتاب بدء الوحي، 6/1،   -29
كتاب  بريوت،   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  م�سلم،  �سحيح  ح2، 
الف�سائل، باب طيب عرق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الربد وحني ياأتيه الوحي، 1816/4، ح2333، 

واللفظ للبخاري.
فتح الباري لبن حجر، 20/1، وال�سل�سلة �سوت مرتبط بالوحي ي�سمعه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم   -30
اأبي داود، حتقيق:  �سنن  ينظر  بالوحي.  اهلل  يتكلم  ال�سماء عندما  اأهل  اإليه، وي�سمعه  الوحي  عند جميء 
د كاِمل قره بللي، النا�سر: دار الر�سالة العاملية، ط1430/1ه- 2009م: كتاب  �سَعيب الأرناوؤوط-حَممَّ

ال�سنة، باب يف القراآن، 117/7، ح738. 
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لغريه«)31(، »وكاأن هذا ال�سوت اإعالن اأن زمن و�ساعة الوحي قد جاءت فا�ستعد 
لها يا ر�سول اهلل«)32(.

ابن حجر:  احلافظ  قال  فيكلمه.  امللك رجاًل  له  يتمثل  اأن  الثانية:  اأما احلالة 
»فاإن امللك قد متثل رجاًل يف �سور كثرية.. كما يف ق�سة جميئه يف �سورة دحية 

ويف �سورة اأعرابي وغري ذلك وكلها يف ال�سحيح«)33(. 
ت�سريًحا  ل  الن�سالخ،  يذكر  اأنه مل  لنا  يتبنّي  احلديث،  لهذا  البيان  بعد هذا 
الب�سرية  من  ينخلع  اأو  ين�سلخ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كان  فلو  تلميًحا،  ول 
ي�سرح  مل  فلما  ب�سرية،  �سورة  يف  امللك  متّثل  بذكر  �سرح  كما  بذكره،  ل�سرح 
لنا ما �سبق فاحلديث ل  تبني  به، واإذ قد  القول  بذكره توجب علينا الم�ساك عن 

ي�سلح دلياًل للقول بالن�سالخ.
اأما الروايتان اللتان اأوردهما عن ال�سيدة عائ�سة، فالأوىل تقول: »كان ممّا يعاين    -2
من الّتنزيل �سّدة«، وهذه الرواية مل اأقف عليها يف كتب ال�سنة عن ال�سيدة 
عائ�سة ر�سي اهلل عنها، ف�سقطت من ال�ستدلل. والثانية: تقول: »َكاَن يَْنِزُل 
ُد َعَرًقا)34(.  ُم َعْنُه َواإِنَّ َجِبيَنُه لَيََتَف�سَّ ِد َفيَْف�سِ ِديِد اْلرَبْ َعَلْيِه اْلَوْحُي يِف اْليَْوِم ال�سَّ
وهذه الرواية جزء من رواية احلارث بن ه�سام ال�سابقة، واملتاأمل فيها يرى 
ا، اإمنا ت�سري اإىل ال�سدة التي  اأنها ل ت�سري اإىل الن�سالخ ل ت�سريًحا ول تلميًحا اأي�سً
كان يعانيها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عند التنزيل، فيت�سبب جبينه عرًقا يف اليوم 
ابن  عن  البخاري  عند  كما  ال�سدة،  بهذه  عبا�س  ابن  �سرح  وقد  الربد،  ال�سديد 
عبا�س يف قوله تعاىلچ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ ]القيامة: 16[ قال: كان ر�سول اهلل 

فتح الباري، لبن حجر، 20/1.  -31
تف�سري ال�سعراوي، مطابع اأخبار اليوم، 1997م، 2827/5.  -32

ينظر: فتح الباري، لبن حجر، 19/1.  -33
�سبق تخريجه، �س14.   -34
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�سلى اهلل عليه و�سلم يعالج من التنزيل �سدة وكان مما يحرك �سفتيه..«)35(.
العلة يف �صدة الوحي: 

ل خالف بني العلماء يف اأن الوحي كله �سديد كما قال تعاىل چ ٹ  ٹ  ٹ  
اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  حديث  يف  جاء  وكما   ،)5- اآية  املزمل  )�سورة  ڤچ  ٹ   

عنهما ال�سابق »كان �سلى اهلل عليه و�سلم يعالج من التنزيل �سدة«.
قال العالمة اأبو �سامة: وذلك ل�سعف القوة الب�سرية عن حتمل مثل ذلك الوارد 
العظيم من ذلك اجلناب اجلليل، وللوجل من توقع تق�سري فيما يخاطب به من قول 

اأو فعل، و�سدة ما ياأخذ به نف�سه من جمعه يف قلبه وحفظه)36(.
النبي �سلى اهلل  الوحي على  اأ�سد حالت  فاإن  الوحي كله �سديًدا  واإذا كان 
عليه و�سلم اأن ياأتيه مثل �سل�سلة اجلر�س كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث 
ابن  قال   ،) َعَليَّ ُه  �َسدُّ اأَ َوُهَو  اجْلََر�ِس  َلِة  ْل�سَ �سَ ِمْثَل  يَاأِْتيِني  )اأَْحيَانًا  ال�سابق:  احلارث 

حجر: يفهم منه اأن الوحي كله �سديد واأ�سده اأن ياأتيه مثل �سل�سلة اجلر�س)37(.
وقد علل العلماء هذه ال�صدة بالآتي: 

• بتعظيمه 	 توؤذن  مقدمات  له  العظيم  الكالم  اأن  ذلك  »�سبب  البلقيني:  قال 
لالهتمام به«)38(.

• وقال ال�سهيلي: »وقيل: اإن ذلك لي�ستجمع قلبه عند تلك ال�سل�سلة، فيكون 	

�سحيح البخاري، 8/1، ح5.  -35
ينظر: �سرح احلديث املقتفى يف مبعث النبي امل�سطفى، لأبي �سامة، حتقيق: جمال عزون، مكتبة العمرين   -36
ال�سغري،  اجلامع  �سرح  القدير  في�س  �س74،  1420هـ/1999م:  ط1،  الإمارات،  ال�سارقة،  العلمية- 

املناوي، املكتبة التجارية الكربى- م�سر، ط1، 1356، 208/5. 
ينظر: فتح الباري، لبن حجر، 20/1.  -37

مكتبة  �سعد،  الروؤوف  عبد  طه  حتقيق:  الزرقاين،  املوطاأ،  على  الزرقاين  �سرح  وينظر:  نف�سه،  امل�سدر   -38
الثقافة الدينية- القاهرة، ط1، 1424هـ - 2003م، 12/2.
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اأوعى ملا ي�سمع واألقن ملا يلقى«)39(.
• اأ�سكل من الفهم من كالم 	 وقال ابن حجر: »الفهم من كالم مثل ال�سل�سلة 

الرجل بالتخاطب املعهود«)40(. 
اأما فائدة هذه ال�صدة فهي: ما يرتتب على امل�سقة من زيادة الزلفى له �سلى 

اهلل عليه و�سلم ورفع الدرجات)41(.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  تعرتي  كانت  التي  ال�سدة  يف  العلماء  اأقوال  هي  هذه 
و�سلم عند الوحي، ولي�س �سببها الن�سالخ الذي يقول به ابن خلدون، اإذ لو كان 
�سببها الن�سالخ، ملا عانى من التنزيل �سدة، وذلك مل�ساواته للَملك، اأما واإنه �سلى 
اهلل عليه و�سلم كان يعاين من التنزيل �سدة، فهذا دليل يثبت كونه �سلى اهلل عليه 
و�سلم على بب�سريته اأثناء تلقيه للوحي من امللك ومل ين�سلخ منها، واأما تف�سد جبينه 
�سلى اهلل عليه و�سلم عرًقا فدليل اآخر على جميئه الوحي وهو على هذه الب�سرية. 
واأما ما ا�ستدل به ابن خلدون من اأن �سبب الغط والغطيط الذي كان يحدث    -3
للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، هو: »مفارقة الب�سرّية اإىل املدارك امللكّية وتلّقي 
كالم الّنف�س فيحدث عنه �سّدة من مفارقة الّذات ذاتها وان�سالخها عنها من 

اأفقها اإىل ذلك الأفق الآخر«)42( فمردود مبا ياأتي: 
به  �سوت  ويقال:  النائم،  من  املرتدد  النف�س  »�سوت  هو:  الغطيط  معنى  اأن  اأ-  
بحوحة وهو كغطيط النائم، اأي �سخريه و�سوته الذي يردده يف حلقه ومع 

نف�سه، و�سبب ذلك �سدة الوحي وثقله، وهو كقوله تعاىلچ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
الرو�س الأنف، لل�سهيلي، حتقيق: عمر عبد ال�سالم، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1421هـ،   -39

.258/2
ينظر: فتح الباري، لبن حجر، 20/1.  -40

هـ،   1323 ط7،  م�سر،  الأمريية،  الكربى  املطبعة  الق�سطالين،  ال�ساري،  اإر�ساد  ينظر:  نف�سه،  امل�سدر   -41
58/1، �سرح الزرقاين على املوطاأ، الزرقاين، 12/2.

املقدمة، ابن خلدون، 125/1.  -42
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ڤچ)43(. 

فقالوا  العلماء  جمهور  بّينه  الوحي  مبداأ  حديث  يف  الوارد  الغط  ب- معنى 
بفتح  »وغّطني  الزرقاين  وقال  وع�سرين)44(.  �سمني  اأي  معنى»فغّطني«: 
�سديًدا حتى كان يل غطيط  اأي �سمني �سًما  املفتوحة  الطاء  وت�سديد  الغني 
هنا:  الغط  ف�سبب  اإًذا  اخلنق«)45(،  ي�سبه  مبا  اأنفا�سه  حب�ست  من  �سوت  وهو 
امللك، ولي�س  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من  لقيه  الذي  ال�سديد  ال�سم  هو 

الن�سالخ. 
فقالوا:  العلماء  من  وغريه  حجر  ابن  احلافظ  فبّينها  الغط  من  احلكمة  اأما 
»واحلكمة يف هذا الغط �سغله عن اللتفات ل�سيء اآخر، اأو لإظهار ال�سدة واجلد 
يف الأمر تنبيها على ثقل القول الذي �سيلقى اإليه«)46(، وقال ال�سهيلي: »كاأن يف 
ذلك اإظهاًرا لل�سدة واجلد يف الأمر، واأن ياأخذ الكتاب بقوة ويرتك الأناة فاإنه اأمر 

لي�س بالهوينى)47(. 
واإذ قد تبني لنا مما �سبق اأن �سبب الغطيط هو �سدة الوحي وثقله، و�سبب الغط 
الوارد يف حديث مبداأ الوحي هو: ال�سم ال�سديد الذي لقيه النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم من امللك، فكيف يتاأتى القول باأن ال�سبب يف ذلك هو الن�سالخ اإىل امللكية؟ 
خال�سة ذلك اأن الطرح اخللدوين ال�سابق مردود؛ لأنه طرح عقلي حم�س ل 

عمدة القاري البدر، العيني، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، )د.ت(، 152/9.  -43
فتح الباري، لبن حجر24/1، اإر�ساد ال�ساري، للق�سطالين63/1، عمدة القاري، للبدر العيني50/1،   -44
�سرح البخاري، لل�سفريي، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1425هـ، 207/1، مرقاة املفاتيح، 
للقاري، دار الفكر، بريوت- لبنان، ط1، 1422ه، 3730/9، طرح الترثيب، للعراقي، الطبعة امل�سرية 

القدمية، )د.ت(، 188/4.
مناهل العرفان، الزرقاين، 93/1.  -45

لل�سيوطي، حتقيق: ر�سوان جامع  ال�سحيح،  اجلامع  �سرح  التو�سيح  الباري، لبن حجر718/8،  فتح   -46
ر�سوان، مكتبة الر�سد - الريا�س، ط1، 1419هـ، 139/1، �سبل الهدى والر�ساد، لل�ساحلي، حتقيق: 

عادل اأحمد، دار الكتب العلمية بريوت- لبنان، ط1، 1414هـ، 240/2.
الرو�س الأنف، لل�سهيلي، 262/2.  -47
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دليل عليه، وغري خاٍف على اأويل الألباب اأن العقل ل ميكنه الوقوف على الغيبيات 
الن�سو�س  عند  الوقوف  ولي�سعه  ومداركه،  طاقته  فوق  لأنها  كنهها؛  معرفة  ول 

الواردة عن ال�سارع يف ذلك. 
ثانًيا: موقف العلماء من طرح ابن خلدون: 

ينح�سر موقف العلماء من طرح ابن خلدون ال�سابق يف ثالثة: 
الأول: املوؤيدون له: اأيد ابَن خلدون يف طرحه ال�سابق، ن�سُر حامد اأبو زيد، 

خال اأن ن�سًرا جعل الن�سالخ من الب�سرية اإىل امللكية، يخ�س الوحي بال�سنة)48(.
تقي  العالمة  هوؤلء:  من  تعليق،  دون  خلدون  ابن  لقول  الناقلون  الثاين: 
الدين املقريزي )845هـ( )49(، والدكتور روؤوف �سلبي)50(. فقد اأوردا طرح ابن 

خلدون ومل يعلقا عليه بقبول اأو رف�س.
الثالث: املعار�صون له: 

عن  ليتلقى  الب�سرية  �سورته  من  الر�سول  ينخلع  »هل  عدنان:  الدكتور  قال    -1
ذلك  وكل  الر�سول!  اإىل  ليوحي  ب�سرية  �سورة  يف  امللك  يدخل  اأم  امللك، 
مما  الغيبية  الق�سايا  مثل هذه  ولي�ست  عليه،  يعول  لقائلها  �سند  ل  افرتا�سات 
يدخل حتت الفرو�س والحتمالت العقلية الكثرية، وما نعرفه من الوحي وما 
�ساهده ال�سحابة باأنف�سهم- ومل يزيدوا عليه من افرتا�ساتهم- اإمنا هو اآثاره 
التي كانت تبدو على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من اجلهد وامل�سقة. وما كان 
الذي  نبيه  له  تعاىل  اهلل  هياأ  اأمًرا جلياًل  اإل  ال�سماء  اأمني  به  يهبط  ال�سماء  خرب 
احلاكم- اأح�سن  وقد  ڤچ.  ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   چ  بقوله:  وخاطبه  ا�سطفاه 

مفهوم الن�س درا�سة يف علوم القراآن، لن�سر حامد، مكتبة الفكر اجلديد، ط1، 2014م، �س74.   -48
اإمتاع الأ�سماع، لتقي الدين املقريزي)845هـ(، حتقيق، حممد عبد احلميد النمي�سي، دار الكتب العلمية   -49

- بريوت، ط1، 1420هـ - 1999م، 383/2. 
الدعوة الإ�سالمية يف عهدها املكي مناهجها وغاياتها، روؤوف �سلبي، دار القلم، ط3، )د.ت(، �س488.  -50
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رحمه اهلل- يف عدم خو�سه يف هذه املو�سوعات، �سواء يف تف�سريه اأو يف 
كتبه الأخرى التي وقفنا عليها«)51(.

وقال الدكتور م�ساعد بن �سليمان: »اإن ما يحكيه بع�سهم من كيفية اإتيان امللك   -2
للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم من اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ينخلع من 

�سورة الب�سرية اإىل �سورة امللكية، فذلك مما ل دليل عليه«)52(.
ثالًثا: الطرح اخللدوين يف ميزان ال�صرع:  

ل يخفى على اأحد اأن الوحي من الأمور الغيبية، التي ل يجوز اخلو�س فيها 
ومن  الغيبية.  للمعرفة  الأ�سا�سيان  امل�سدران  هما  اإذ  وال�سنة،  الكتاب  عن  بعيًدا 
ا�ستقراأ الكتاب وال�سنة ليعرث على دليل يوؤيد طرح ابن خلدون ال�سابق رجع وهو 
حتدث  وقد  بعيد،  اأو  قريب  من  الطرح  هذا  يوؤيد  قط  دليل  يوجد  ل  اإذ  ح�سري، 
القراآن الكرمي وال�سنة النبوية عن الوحي مبا ي�سبع احلاجة املعرفية، واإليك بيان اأهم 

الآيات والأحاديث التي متت ب�سلة اإىل هذه امل�ساألة: 
اأما القراآن الكرمي: فقد ذكر اهلل عز وجل طرق تبليغ املعرفة الإلهية للب�سر يف 

قوله تعاىلچ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  
ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىتچ)53(.

املعرفة الإلهية وهي: الوحي، والكالم  لتبليغ  فهذه الآية ذكرت ثالثة طرق 
من وراء حجاب، واأن ير�سل اهلل ر�سول، ومل يذكر اهلل عز وجل فيها اإ�سارة اأو 

تلميًحا اأن الر�سل ين�سلخون من الب�سرية عند تلقي الوحي. 

1425هـ،  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  لعدنان  التف�سري،  يف  ومنهجه  اجل�سمي  احلاكم   -51
�س412.

الإمام  مبعهد  القراآنية  واملعلومات  الدرا�سات  مركز  �سليمان،  بن  مل�ساعد  القراآن،  علوم  يف  املحرر   -52
ال�ساطبي، ط2، 1429هـ، �س62. 

�سورة ال�سورى اآية )51(.  -53
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اأما ال�سنة: فقد �سبق ذكر الروايات التي تبني كيفية اللقاء بني امللك والر�سول، 
ومل يقف الباحث على رواية توؤيد طرح ابن خلدون. 

ولقد �سربت كتب التفا�سري وكتب ال�سنة و�سروحها -ح�سب جهدي- فلم 
اأظفر يف واحد منها على دليل يوؤيد القول بالن�سالخ اأو النخالع للنبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم من الب�سرية اإىل امللكية ولو بالإ�سارة اأو التلميح. 
رابًعا: اأقوال العلماء يف كيفية الوحي اإىل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

قد حتدث بع�س العلماء عن كيفية الوحي اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
وها هي اأقوال بع�سهم: 

قال احلافظ ابن حجر يف �سرحه حلديث احلارث بن ه�سام ال�سابق: »واحلكمة 
ال�سامع  بات�ساف  اإما  هنا:  وال�سامع وهي  القائل  بني  باملنا�سبة  العادة جرت  اأن  فيه 
بو�سف  القائل  بات�ساف  واإما  الأول:  النوع  وهو  الروحانية  بغلبة  القائل  بو�سف 

ال�سامع وهو الب�سرية وهو النوع الثاين والأول اأ�سد بال �سك)54(.
وال�ساحلي)56(،  ال�سفريي)55(،  منهم:  العلماء  من  كثري  عنه  القول  هذا  ونقل 

والزرقاين)57(، وغريهم. 
وقال فهد الرومي: »الوحي يقوم على ات�سال بني جربيل عليه ال�سالم وهو 
»َمَلك« وبني الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وهو »ب�سر«، وحني يكون حديث بني 
اثنني عربي وعجمي -مثال- فاإن التفاهم بينهما يحتاج اإىل اأن يتعلم اأحدهما لغة 
الب�سرية  غلبة  اإىل  يحتاج  فالأمر  و»ب�سر«،  »ملك«  بني  ات�سال  والوحي  الآخر، 
على امللك فيفهم الب�سر كالمه، اأو غلبة الروحانية على الب�سر في�سهل على امللك 

فتح الباري لبن حجر، 20/1.  -54
�سرح البخاري، لل�سفريي، 172/1.  -55

�سبل الهدى والر�ساد يف �سرية خري العباد، لل�ساحلي، 267/2.  -56
�سرح الزرقاين على املوطاأ، 12/2.  -57
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تبليغه)58(.
التي تكون بني  املنا�سبة  القراآن عربوا عن هذه  واإذا كان بع�س علماء علوم 
القائل وال�سامع بالنخالع من حالة الب�سرية اإىل حالة امللكية)59(، فقد قيدها البع�س 
بغلبة الروحانية على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خوًفا من اأن ي�سبق اإىل الذهن اأن 
مرادهم من كلمة )الن�سالخ اأو النخالع(، هو النخالع الكلي من الب�سرية اإىل 

امللكية، كما قال ابن خلدون. 
الب�سرية  و�سف  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  »فين�سلخ  ال�سفريي:  قال  فقد 
ويت�سف ب�سفة امللك باأن يغلب عليه الروحانية«)60(، وقال الذهبي رحمه اهلل: »اإن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان ينخلع عن حالة الب�سرية اإىل احلال امللكية، وذلك 
املتكلم  التالوؤم الذي ل بد منه بني  التنافر ويح�سل  بغلبة روحانيته، حتى يزول 
املتكلم  بني  وتالوؤًما  تنا�سًبا  يتطلب  »التخاطب  �سياء:  وقال ح�سن  وال�سامع«)61(، 
وال�سامع، ول يح�سل هذا اإل باأمرين: اإما اأن يت�سف النبي بو�سف ملك الوحي 
اأن  اجل�سدية...واإما  الأو�ساف  على  وتغليبها  وتقويتها  فيه  الروحانية  با�ستثارة 
يت�سف املتكلم )ملك الوحي( بو�سف النبي«)62(، ولو اأم�سكوا عن هذا امل�سطلح 

- الن�سالخ، اأو النخالع- لكان خرًيا.
والذي يح�صل لنا مما �صبق اأن القول بالن�سالخ للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
من الب�سرية جملة )ج�سمانيتها وروحانيتها( اإىل امللكية وي�سري ملًكا بالفعل، قول 
ال�سنة، وغاية الأمر- كما يقول كثري من  اأو  الكتاب  اإذ ل دليل عليه من  مردود، 

درا�سات يف علوم القراآن، فهد الرومي، �س184.  -58
الربهان يف علوم القراآن، للزرك�سي: 229/1، الإتقان يف علوم القراآن، لل�سيوطي، 156/1.   -59

�سرح البخاري، لل�سفريي، 172/1.  -60
الوحي والقراآن، للذهبي، مكتبة وهبة-القاهرة، ط1، 1406هـ، �س10.   -61

ينظر: وحي اهلل حقائقه وخ�سائ�سه يف الكتاب وال�سنة، د. ح�سن �سياء الدين عرت، دار املكتبي، ط1،   -62
1999م-1419هـ، �س116. 
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ليح�سل  الروحانية،  عليه  تغلب  كانت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  العلماء- 
التنا�سب بينه وبني امللك. 

وقد اأح�سن القا�سي عيا�س اإذ اأم�سك عن اخلو�س يف مثل هذه الأمور التي 
مثل  من  »ما جاء  ه�سام:  بن  احلارث  تعليقه على حديث  فقال يف  عليها  دليل  ل 
ذلك يُجرى على ظاهره وكيفيَّته مما ل يَعَلمه اإل اهلل تعاىل ومن اأطلعه على �سيء 
من ذلك من مالئكته ور�سله، وما يتاأول هذا ويحيله عن ظاهره اإل �سعيف النظر 

والإميان«)63(. 
وقال املوؤلفون للتف�سري الو�سيط: »وقد ياأتي الوحى دون روؤية النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم للملك واإمنا ي�سمع عند قدومه دويًا اأو �سل�سلة �سديدة ل يعلم اإل اهلل 
كنهها وحقيقتها فيعرتيه �سلى اهلل عليه و�سلم حالة روحية ل يدرك احلا�سرون منها 

د جبينه ال�سريف عرًقا«)64(. اإل اأماراتها الظاهرة مثل ثقل البدن وتف�سُّ
التي  الآثار  امللكية  اإىل  الب�سرية  من  الن�صالخ  عدم  توؤكد  التي  الأدلة  ومن 
تلقيه  اأثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  �ساهدها 

للوحي وهي: 
تف�سد جبينه عرًقا، قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »َكاَن يَْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي يِف - 1

ُد َعَرًقا«)65(. ُم َعْنُه َواإِنَّ َجِبيَنُه لَيََتَف�سَّ ِد َفيَْف�سِ ِديِد اْلرَبْ اْليَْوِم ال�سَّ
كانت تاأخذه الربحاء، قال زيد بن ثابت: كنت اأكتب الوحي لر�سول اهلل �سلى - 2

اهلل عليه و�سلم، وكان اإذا نزل عليه اأخذته برحاء �سديدة وعرق عرقا �سديدا 
الباز،  م�سطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  حتقيق:  ال�سنن،  حقائق  عن  الكا�سف  للطيبي  امل�سكاة  �سرح   -63
ال�سحيح،  اجلامع  ب�سرح  ال�سبيح  الالمع   ،3724/12 1417هـ،  ط1،  الريا�س،  املكرمة-  مكة 
للربماوي)831هـ(، حتقيق: جلنة باإ�سراف نور الدين طالب، دار النوادر، �سوريا، ط1، 1433هـ، 39/1. 
التف�سري الو�سيط، تاأليف جمموعة من العلماء باإ�سراف جممع البحوث الإ�سالمية بالأزهر، الهيئة العامة   -64

ل�سئون املطابع الأمريية، ط1، 1393هـ، 777/9. 
�سبق تخريجه، �س14.  -65
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مثل اجلمان)66(.
ثقل ج�سمه ثقاًل �سديًدا، قال زيد بن ثابت: »اأنزل اهلل على ر�سوله �سلى اهلل عليه - 3

و�سلم وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت اأن تر�س فخذي«)67(.
الكرب، قال عبادة بن ال�سامت: كان نبي اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأنزل - 4

عليه كرب)68(. 
فكل هذه الآثار املح�سو�سة التي �ساهدها ال�سحابة على النبي �سلى اهلل عليه 
اأثناء تلقيه للوحي لتدل دللة قاطعة على عدم الن�سالخ من الب�سرية اإىل  و�سلم 

امللكية. 
اإن تلقي الوحي والت�صال باملالأ الأعلى ل يحتاج اإىل الن�صالخ من الب�صرية 
كما زعم ابن خلدون، ولو اأنه ذهب اإىل القول باأن اهلل عز وجل اأعد اأنبياءه اإىل 
مثل هذا اللقاء لكان اأجمل واأح�سن، وها اأنا ذا اأذكر بع�س جوانب الإعداد الإلهي 

لنبيه �سلى اهلل عليه و�سلم. 
اأول: حفظ اهلل تعاىل لنبيه �صلى اهلل عليه و�صلم وعنايته به. 

وقعت  احلادثة  وهذه  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  ال�صريف  �صدره  �صق  ثانًيا: 
للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأكرث من مرة.

له عندها هذا  قيل  التي  العلقة  لنزع  الأوىل: فكانت وهو �سبي، وكانت  اأما 
حظ ال�سيطان منك)69(. 

املعجم الكبري، للطرباين، حتقيق: حمدي ال�سلفي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط2، )د.ت(، 142/5،   -66
ح4889.

�سحيح البخاري، 83/1.  -67
�سحيح م�سلم، كتاب املناقب، بيان �سفة لون ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 1817/4، ح2334.  -68
ينظر: �سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب الإ�سراء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 14/1، ح261   -69
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اأما الثانية: فكانت عند جميء جربيل عليه ال�سالم له بالوحي يف غار حراء، 
وهدفها: التهيئة ليتلّقى ما يوحى اإليه من اأمور الّر�سالة بقلب قوّي وهو على اأكمل 

الأحوال واأمّت ال�ستعداد)70(.
اأما الثالثة: فكانت ليلة الإ�سراء واملعراج، ليتهياأ �سلى اهلل عليه و�سلم ملناجاة 
الرب العلي عز وجل، و�سهوده املالأ الأعلى، وروؤية الآيات الباهرات يف الأر�س 

وال�سماوات، وذلك كله يحتاج اإىل تهيئة وا�ستعداد)71(.
ثالًثا: اأن اهلل تعاىل زوده مبلكات خا�صة، فكان يرى ما ل يراه الب�سر، وي�سمع 

مال ي�سمعه الب�سر. 
فقد كان �سلى اهلل عليه و�سلم يرى من عامل الغيب ما ل يراه غريه، فكان يرى    -1

املالئكة، واجلن، وال�سياطني)72(. 
اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان ي�سمع ما ل ي�سمع غريه)73(.   -2

املبحث الثالث 
توجه الأنبياء اإىل الأفق الأعلى

قال العالمة ابن خلدون يف �صرحه للوحي: 
»و�سنف مفطور على الن�سالخ من الب�سرية جملة، ج�سمانيتها وروحانيتها، 
اإىل املالئكة من الأفق الأعلى... فهم يتوجهون اإىل ذلك الأفق بذلك النوع من 

الن�سالخ متى �ساءوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها«)74(. 
ينظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، 460/1.  -70

ينظر: �سحيح البخاري: كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، �سحيح البخاري، 109/4، ح3207.   -71
امل�سدر نف�سه: كتاب املناقب، باب ذكر اجلن، 46/5، ح3860.   -72

ينظر: �سحيح م�سلم: كتاب الف�سائل، باب ف�سل ن�سب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وت�سليم احلجر عليه   -73
قبل النبوة، 1782/4، ح2277. 

مقدمة ابن خلدون، 123/1.  -74
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درا�صة وتعقيب: 
الب�سرية  من  ين�سلخون  ال�سالم  عليهم  الر�سل  اأن  خلدون  ابن  العالمة  ذكر 
الأعلى وتلقي  املالأ  لهم �سهود  بالفعل، ويح�سل  املالئكة، وي�سريون مالئكة  اإىل 

الوحي، وقد بّينا ذلك. 
عليهم  الأنبياء  م�سيئة  يكون رهن  الأعلى،  الأفق  اإىل  التوجه  اأن  يذكر  وهنا 

ال�سالم. 
وهذا القول مردود، ومل يقل به اأحد �سوى ابن خلدون، واإذا توقفنا مع هذا 

القول تبني لنا ما ياأتي: 
اأول: اأنه يتناق�س مع ال�سرع احلنيف، الذي يقرر اأن الت�سال باملالأ الأعلى ل 
يكون اإل باإذن اهلل تعاىل واأمره، ولي�س رهن م�سيئة اأحد قط، فقد بّينت الن�سو�س: 
اأنه لي�س ل�سيدنا جربيل عليه ال�سالم، ول ل�سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ول 
ولقاء جربيل  الأنبياء  لبع�س  اهلل  فتكليم  �سيء،  الوحي  اأمر  من  الأنبياء  من  لأحد 
عليه ال�سالم بالأنبياء عليهم ال�سالم، كان باأمر واإذن من اهلل عز وجل، والأدلة على 

ذلك ما ياأتي: 
اأوًل: قوله تعاىل  چ ژ   ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ)75(. 

�سورة البقرة اآية)97(.   -75
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قال الإمام البغوي يف قوله {گ  گ}، اأي: باأمر اهلل)76(. 
قال العالمة الرازي: »اأما قوله تعاىل.{گ  گ} فالأظهر باأمر اهلل وهو اأوىل 

من تف�سريه بالعلم لوجوه. 
اأولها: اأن الإذن حقيقة يف الأمر، جماز يف العلم، واللفظ واجب احلمل على 

حقيقته ما اأمكن. 
الأمر ل من  الواجبات، والوجوب م�ستفاد من  اإنزاله كان من  اأن  وثانيها: 

العلم. 
وثالثها: اأن ذلك الإنزال اإذا كان عن اأمر لزم كان اأوكد يف احلجة. 

اإًذا فات�سال امللك بالنبي ل يكون اإل باإذن اهلل تعاىل، واأمره)77(. 
قوله تعاىل چ حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يثحج  چ )78(.  -2

ويف �سبب نزول هذه الآية اأخرج البخاري ب�سنده عن ابن عبا�س ر�سي اهلل 
عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم جلربيل: »ما مينعك اأن تزورنا اأكرث مما 

تزورنا؟ فنزلت: چ حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  جثچ )79(.
ف�صبب النزول يبني لنا ما ياأتي: 

اأن الوحي ل يتنزل اإّل باأمر اهلل تعاىل. - 1
معامل التنزيل، للبغوي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي -بريوت، ط1، 1420هـ،   -76
دار  ها�سم حممد علي،  اإ�سراف:  القراآن،  علوم  روابي  والريحان يف  الروح  تف�سري حدائق   ،145/1

طوق النجاة، بريوت-لبنان، ط1، 1421هـ، 128/2. 
مفاتيح الغيب، للرازي، دار اإحياء الرتاث العربي- بريوت، ط3، 1420هـ، 612/3، اللباب يف علوم   -77
ط1،  بريوت-لبنان،  العلمية-  الكتب  دار  حممد،  وعلي  اأحمد،  عادل  حتقيق:  عادل،  لبن  الكتاب، 
والّن�ْسر،  للطَباعة  الع�سريَّة  املَكتبة  خان،  ل�سديق  القراآن،  مقا�سد  يف  البيان  فتح   ،314/2 1419هـ، 

يَدا- برَيوت، 1412هـ، 230/1.  �سَ
�سورة مرمي، اآية)64(.   -78

�سحيح البخاري: كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة: 112/4، ح3218.   -79
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اإىل - 2 في�ستاق  اأحيانًا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  ينقطع  كان  الوحي  اأن 
جربيل عليه ال�سالم.

اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يعر�س على جربيل عليه ال�سالم اأن يكرث - 3
من زيارته، فيعتذر له جربيل باأنه عبد ماأمور ل ينزل اإل باأمر اإلهي)80(.

ا ما ياأتي:  ثانًيا: ومما يرد قول ابن خلدون اأي�صً
حوله،  ممن  باأحد  اأو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي  تنزل  كانت  التي  النوازل 
وكانت هذه النوازل تتطلب اإجابة ملحة اأو معاجلة �سريعة، فكان النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم ينتظر قول الوحي؛ لأنه ل ميلك اإجابة لها اأو حال، ورمبا طال النتظار 
به، حلكمة يعلمها احلكيم �سبحانه، فلو كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يتوجه اإىل 
الأفق الأعلى متى �ساء - كما يقول ابن خلدون- لفعل واأخرج نف�سه من طائلة 

النتظار بجواب اأو حل لهذه النوازل، ومن هذه النوازل التي نزلت به: 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مت�س  احلادثة  وهذه  ال�سهرية:  الإفك  حادثة    -1
تها وطهارِتها، ولك املنافقون هذه  فقد اتهم املنافقون ال�سيدة عائ�سة يف ِعفَّ
الفرية، حتى بلغت القلوب احلناجر والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل ميلك من 
الأمر �سيًئا، فلم يزد اأن قال لعائ�سة: »يا عائ�سة، اأما اإنه بلغني كذا وكذا«، فاإن 
كنت بريئة ف�سيربئك اهلل، واإن كنت اأملمت بذنب فا�ستغفري اهلل«، وقد لبث 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ما يزيد على ال�سهر ل يوحى اإليه، وكان �سلى اهلل 
عليه و�سلم يتاأمل اأ�سد الأمل مما يقوله املنافقون، حتى نزل عليه الوحي برباءة 

ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل تعاىل عنها والق�سة يف البخاري)81(.
دم�سق-ال�سورية،  البيان،  دار  مكتبة  حممد،  حلمزة  البخاري،  �سحيح  خمت�سر  �سرح  القاري  منار   -80

1410هـ، 159/4. 
�سحيح البخاري: كتاب التف�سري، باب قوله تعاىل )لول اإذ �سمعتموه ظن املوؤمنون واملوؤمنات باأنف�سهم   -81
دار  عبا�س،  بن  وغنيم  اإبراهيم  بن  يا�سر  حتقيق:  ال�سمعاين،  تف�سري  وانظر:  ح4750،   ،101/6 خرًيا(، 
الوطن، الريا�س، ط1، 1418هـ، 508/3، لباب التاأويل يف معاين التنزيل، للخازن، ت�سحيح: حممد 

علي �ساهني، دار الكتب العلمية - بريوت، ط1، 1415 هـ، 285/3. 



د . �رشيف عبد العليم حممود

101

اأ�سئلة كفار قري�س التي وجهت للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ومل يكن لديه    -2
�سلى اهلل عليه و�سلم جواب عنها، وانتظر خم�سة ع�سر يوًما، ل ياأتيه الوحي 

فيها حتى اأرجف اأهل مكة، واأحزن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك.
ثم جاءه جربيل من اهلل ب�سورة اأ�سحاب الكهف، فيها معاتبته اإياه على حزنه 

عليهم، وخرب ما �ساألوه عنه من اأمر الفتية، والرجل الطواف)82(. 
اإىل  التوجه  اأن  وتبني:  ال�سابق،  خلدون  ابن  قول  ترد  وغريها  الأمثلة  فهذه 

الأفق الأعلى ل يكون مب�سية اأحد، اإمنا يكون باأمر اهلل وم�سيئته. 
املبحث الرابع

خطورة البحث العقلي يف الغيبيات
راأينا فيما �سبق التف�سري اخللدوين للوحي، وبيّنا اأنه تف�سري خمالف لن�سو�س 
ال�سرع؛ لأن العالمة ابن خلدون انطلق يف تف�سريه للوحي انطالًقا عقلًيا، متاأثًرا 
ترجمته-  كما ذكرنا يف  اهلل-  ابن خلدون رحمه  كان  فقد  والت�سوف،  بالفل�سفة 

�سوفًيا متاأثرا باآراء اأبي حامد الغزايل، وبفل�سفة ابن �سينا وابن ر�سد.
الغيبيات؛  لها يف  العقول ل جمال  اأن  تقبل اجلدال:  التي ل  امل�سلمات  ومن 

لأنها فوق طورها ومداركها. 
واإذا كان ال�سرع ال�سريف قد اأعلى من �ساأن العقول ورفع مكانتها، وجعلها 
مناط التكليف، فقد حدد لها املجال الذي تخو�س فيه ح�سب ما منحها من قدرات، 
فجعل عامل ال�سهادة هو امليدان الرحب الذي ت�سول فيه وتول، وفتح لها اأبوابه 

ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ  تعاىل  قال  والتفكر،  والتدبر  للتاأمل  م�ساريعها  على 
ابن كثري، حتقيق:  تف�سري  الر�سالة، ط1، 1420هـ،  موؤ�س�سة  �ساكر،  اأحمد حممد  الطربي، حتقيق:  تف�سري   -82
حممد ح�سني �سم�س الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1419هـ، 123/5، لباب النقول، دار 

الكتب العلمية بريوت - لبنان، )د.ت(، �س129. 
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ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ ]يون�س: 101[، وقال چ ڈ  ژ      ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گچ ]اآل عمران: 190[.

اإل  فيه  واخلو�س  ولوجه  من  ومنعها  اأمامها  اأبوابه  فاأغلق  الغيب،  عامل  اأما 
ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ     ڱ    ڳ   ڳ   چ  تعاىل  قال  ب�سلطان 
عن  خارج  الغيب  عامل  لأن  56[؛  ]غافر:  چ  ہھ   ہ   ہ   ہ    ۀ       ۀ  
مثال  واأو�سح  ال�سواب،  فيه كبت وتعرثت، وحادت عن  اأقحمت  فاإذا  اأدواتها، 

على ذلك ما ذكرناه �سابًقا، وهو الطرح العقلي للوحي عند ابن خلدون. 
وقد جاء يف القراآن الكرمي العديد من الآيات التي تثبت ق�سور العقول عن 

اإدراك الأمور الغيبية منها قوله تعاىل چ وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ ]الإ�سراء: 85[، فالعقل ل ميكنه اإدراك حقيقة الروح ف�سال 

عن ت�سورها.
وقد اأ�سار العالمة ال�سفاريني اإىل خطورة البحث العقلي يف الغيبيات فقال: 
»ت�سليط الفكر على ما هو خارج عن حده تعب بال فائدة، ون�سب من غري عائدة، 

وطمع يف غري مطمع، وكد من غري منجع«)83(. 
وقد اأبت جماعة اإل اأن تقحم عقولها يف الغيبيات، التي ل ميكن لها اإدراكها، 
بل ل ميكن لها ت�سورها البتة، لبعدها عن طورها ومداركها، واإليك بع�س النماذج 
يتفق  ل  عقلًيا،  تف�سرًيا  تف�سريه  على  واأ�سروا  الوحي  يف  خا�سوا  الذين  لهوؤلء 

وال�سرع ال�سريف: 
وهو  العقل،  تاأليه  اإىل  يذهب  الذي  اأركون،  حممد  اجلزائري  الفيل�سوف    -1
الإ�سالمي(، ويهدف من ورائه  العقل  )نقد  اأ�سماه  الذي  امل�سروع  �ساحب 

لوامع الأنوار البهية، ل�سم�س الدين ال�سفاريني، موؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها- دم�سق، ط2، 1402هـ -،   -83
.105/1
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اإلغاء فكرة القدا�سة، ويعترب اأن الألوهية والنبوة والوحي ظهرت يف مرحلة 
حرجة من تاريخ العرب، وحتكمها عوامل تاريخية.

الف�ساء  باأنه »حدوث معنى جديد يف  تف�سري الوحي  اإىل  اأركون  فقد ذهب 
الداخلي لالإن�سان«)84(. لي�س هذا فح�سب بل يعترب الوحي ظاهرة اجتماعية »تظهر 
فيها لغة جديدة لكي تعدل جذريًا من نظرة الإن�سان عن و�سعه وعن كينونته يف 

العامل، وعن عالقته بالتاريخ وعن فعاليته يف اإنتاج املعنى«)85(. 
ا�ستثنائية  »حالة  باأنه  الوحي  فف�سر  ال�سريف  املجيد  عبد  التون�سي  املفكر  واأما    -2
اأعماق  يف  املدفون  املخزون  ليربز  امللكات،  وتتعطل  الوعي،  فيها  يغيب 
الالوعي بقوة خارقة ل يقدر النبي على دفعها ول تتحكم فيها اإرادته!«)86(. 

واأّما ن�سر حامد اأبو زيد، فاإنه يذهب اإىل اأن للخيال الإن�ساين اأثًرا بارًزا يف    -3
النبوة والوحي، ويقول: »اإن تف�سري النبوة اعتماًدا على مفهوم اخليال معناه 
اأن ذلك النتقال من عامل الب�سر اإىل عامل املالئكة انتقال يتم من خالل فاعلية 
اأقوى  التي تكون يف الأنبياء -بحكم ال�سطفاء والفطرة-  املخيلة الإن�سانية 
منها عند من �سواهم من الب�سر، فاإذا كانت فاعلية اخليال عند الب�سر العاديني 
ل تتبدى اإل يف حالة النوم و�سكون احلوا�س عن ال�ستغال بنقل النطباعات 
من العامل اخلارجي اإىل الداخلي، فاإن الأنبياء وال�سعراء والعارفني قادرون 
ال�سواء،  اليقظة والنوم على  دون غريهم على ا�ستخدام فاعلية املخيلة يف 
ولي�س معنى ذلك -باأي معنى من املعاين- الت�سوية بني هذه امل�ستويات من 
حيث قدرة املخيلة وفاعليتها، فالنبي ياأتي دون �سك على قمة الرتتيب، يليه 

الفكر الإ�سالمي نقد واجتهاد، حممد اأركون، ترجمة وتعليق ها�سم �سالح، دار ال�ساقي، ط4، 2012،   -84
�س83. 

امل�سدر نف�سه، �س83.   -85
الإ�سالم بني الر�سالة والتاريخ، عبد املجيد ال�سريف، �س42، ط1، دار الطليعة للطباعة والن�سر2008م.   -86
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ال�سويف، ثم ياأتي ال�ساعر يف نهاية الرتتيب«)87(. 
اجلهل،  ظلمات  يف  تتخبط  عقول  اأنتجتها  منحرفة  عقلية  ت�سورات  فهذه 
اإىل  ميت  ل  ثقافًيا،  منتًجا  جعله  وحماولة  الوحي،  قدا�سة  على  الق�ساء  بهدف 
يزج  الذي  العقلي  التاه  هذا  خطورة  اللبيب  على  يخفى  ول  ب�سلة،  ال�سماء 

العقول يف ميادين الغيب التي ل حت�سن ال�سباحة فيها.
هو  الراأي  »وهذا  العقلي:  التاه  على  الرد  يف  تعاىل  اهلل  رحمه  دراز  قال 
الذي يروجه امللحدون اليوم با�سم »الوحي النف�سي« زاعمني اأنهم بهذه الت�سمية 
قد جاءونا براأي علمي جديد، وما هو بجديد، واإمنا هو الراأي اجلاهلي القدمي، ل 
يختلف عنه يف جملته ول يف تف�سيله. فقد �سوروا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
رجاًل ذا خيال وا�سع واإح�سا�س عميق، فهو اإًذا �ساعر. ثم زادوا فجعلوا وجدانه 
ا يكلمه، وما ذاك  يطغى كثرًيا على حوا�سه حتى يخيل اإليه اأنه يرى وي�سمع �سخ�سً
اأ�سغاث  اأو  اجلنون  اإًذا  فهو  ووجداناته،  اأخيلته  �سورة  اإل  وي�سمعه  يراه  الذي 
الأحالم. على اأنهم مل يطيقوا الثبات طوياًل على هذه التعليالت، فقد ا�سطروا 
اأن يهجروا كلمة »الوحي النف�سي« حينما بدا لهم يف القراآن جانب الأخبار املا�سية 

وامل�ستقبلة«)88(. 
واهلل اأعلم

مفهوم الن�س درا�سة يف علوم القراآن، ن�سر حامد اأبو زيد، �س49.  -87
النباأ العظيم نظرات جديدة يف القراآن الكرمي، ملحمد بن عبد اهلل دراز)ت1377هـ(، اعتنى به: اأحمد   -88

م�سطفى ف�سلية، دار القلم للن�سر والتوزيع، 1426هـ- 2005م، �س97. 
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اخل�متة

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  اخللق  خري  على  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني، وبعــد: 

ابن خلدون[  عند  املَلك  بتكليم  ]الوحي  مو�سوع  مع  �سبق  فيما  توقفنا  فقد 
ندعو اهلل اأن نكون قد اأوفينا، راجني من اهلل ال�ستفادة منه، وفيما ياأتي النتائج التي 

تو�سلت اإليها يف هذا البحث: 
1- اأن الوحي من الغيبيات التي ل يجوز لنا اخلو�س فيها بعيًدا عن الكتاب 

وال�سنة. 
2- اأن الكتاب وال�سنة، هما امل�سدران الأ�سا�سيان للغيبيات. 

ا لتلقي الوحي. 3- اأن اهلل اأعد اأنبياءه اإعداًدا خا�سً
4- اأن الأنبياء ل ين�سلخون من الب�سرية كلية اإىل امللكية.

5- اأن الأنبياء ل يتوجهون اإىل الأفق الأعلى متى �ساءوا. 
6- اأن العالمة ابن خلدون قد عمد اإىل تف�سري الوحي تف�سرًيا غريًبا ل يتالءم 

ون�سو�س ال�سرع احلنيف 
املقرتحات: 

مع  تتفق  علمية،  درا�سة  ودرا�ستها  للوحي،  اخلاطئة  التاأويالت  جمع  اأقرتح 
ن�سو�س الكتاب وال�سنة.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني
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امل�س�در واملراجع

• القراآن الكرمي. 	
• الإتقان يف علوم القراآن، لعبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي 	

العامة  امل�سرية  الهيئة  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق:  )ت911هـ(، 
للكتاب، ط1394هـ/1974 م.

• الإحاطة يف اأخبار غرناطة، ملحمد بن عبد اهلل بن �سعيد ال�سلماين، الأندل�سي، 	
ال�سهري بل�سان الدين ابن اخلطيب )ت776هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1424/1 هـ.
• اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، لأحمد بن حممد بن اأبى بكر بن عبد 	

امللك الق�سطالين )ت923هـ(، املطبعة الكربى الأمريية، م�سر، ط1323/7 هـ.
• الني�سابوري 	 الواحدي،  حممد  بن  اأحمد  بن  لعلي  القراآن،  نزول  اأ�سباب 

الدمام،   - الإ�سالح  دار  املح�سن،  عبد  ابن  ع�سام  حتقيق  )ت468هـ(، 
ط1412/2هـ - 1992 م. 

• الأعالم، خلري الدين الزركلي )1396هـ(، دار العلم للماليني، ط2002/15 م. 	
• اإمتاع الأ�سماع مبا للنبي من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع، لأحمد بن 	

املقريزي  الدين  تقي  العبيدي،  احل�سيني  العبا�س  اأبو  القادر،  عبد  بن  علي 
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ملخ�س البحث

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده، وبعد: 
 هذا البحث يتعلق مبو�سوع مهم له اأثر كبري يف خالف الفقهاء ويف ا�ستنباطاتهم 
الفقهية وهو تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأثره يف الأحكام 
ال�سرعية )تاأ�سيال وتطبيقا(، ويحتوي هذا البحث على متهيد، ومبحثني، وخامتة. 
اهلل  �سلى  النبي  وفعل  والتخ�سي�س،  العام،  معنى  بيان  فيه  ذكرت  التمهيد 

عليه و�سلم. 
واأما املبحث الأول فقد تناولت فيه اجلانب التاأ�سيلي لتخ�سي�س العام بفعل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وذلك يف ثالثة مطالب: املطلب الأول: اآراء الأ�سوليني 
يف تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، و املطلب الثاين يف الأدلة 
واملناق�سة، واأما املطلب الثالث فجعلته يف الرتجيح، وترجح لدى الباحث القول 
الأول القائل بجواز تخ�سي�س عموم الكتاب اأو ال�سنة بفعل النبي �سلى اهلل عليه 
ال�سريعة،  اأدلة  املعار�س، وفيه جمع بني  اأدلته و�سالمتها من  و�سلم؛ وذلك لقوة 
وذكرت يف املبحث الثاين اجلانب التطبيقي لتخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم، واأو�سحت فيه اأثر اختالفهم الأ�سويل يف الأحكام ال�سرعية وانتظم 
ثالث م�سائل خمتارة هي: ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة، مبا�سرة 

احلائ�س، املقاتلون امل�ستحقون لل�سلب، وت�سمنت اخلامتة اأهم نتائج البحث.
وباهلل التوفيق،،، 
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تخ�صي�ض �لعام بفعل �لنبي �صلى �لله عليه و�صلم و�أثره يف �لأحكام �ل�رشعية - تاأ�صيال وتطبيقا

Abstract

The specification of the general in the Prophet’s (PBUH) deed 
and its effect on the Shari’ah provisions 

(Rooting and Application)

Dr. Salman Smail Alsulmi

Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the seal of 
prophets:

This research discusses a very important subject that has a significant 
influence on the scholars' dispute and their jurisprudential inferences i.e., The 
Specification of the General in the Prophet’s deed (Peace Be Upon Him) and 
its effect on the Shari’ah Provisions (Rooting and Application). The research 
contained a preface, two chapters and conclusion.

The preface focused on the definition of general, specification and the 
Prophet’s deed (Peace Be Upon Him).The first chapter dealt with the rooting 
aspect of the specification of general in the Prophet’s deed (Peace Be Upon 
Him) in three issues.

1. The fundamentalists’ opinions in the specification of the general in the 
Prophet’s deed (Peace Be Upon Him).

2. Evidences and discussion.
3. Preferring which is likely preferring the first opinion which autho-

rized the general issues in Qur’an or Sunnah in the Prophet’s deed (Peace Be 
Upon Him) due to strength and safety of adversaries as well as collecting the 
Shari’ah evidences. In the second chapter, discussed the applied aspect in the 
specification of the general in the Prophet’s deed (Peace Be Upon Him) and 
clarified the impact of their fundamental difference in the Shari’ah provisions 
in three selected issues giving preference to one narration of Hadith or state-
ment of a scholar over another narration on the same topic due to the greater 
authenticity of the former).

1. Reception or turning the back to Qiblah in relieving oneself case.
2. The sexual intercourse of menstruating woman.
3. Fighters who deserved looting.
The conclusion included the most important results of the research. 
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املقدمة

ب�سم الله الرحمن الرحيم

اأنف�سنا،  �سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 
و�سيئات اأعمالنا من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادى له، واأ�سهد اأن ل 

اإله اإل اهلل، واأ�سهد اأن حممدا عبده ور�سوله اأما بعد: 
العموم  مباحث  ل�سيما  الأ�سوليني  عند  اللفظية  الدللت  مبحث  فاإن 
واخل�سو�س من اأعظم املباحث الأ�سولية اأهمية يف ال�ستدلل وال�ستنباط، ولها 
دللت  م�سائل  ولأهمية  الفقهية؛  ا�ستنباطاتهم  ويف  الفقهاء  خالف  يف  كبري  اأثر 
م�سائله  من  م�ساألة  ببحث  فيها  اأ�سهم  اأن  اأردت  ال�سرعية  الأحكام  على  الألفاظ 
اهلل  �سلى  النبي  بفعل  العام  تخ�سي�س  م�ساألة  والتطبيق وهى  التاأ�سيل  بني  يجمع 

عليه و�سلم. 
اإ�صكالية البحث 

هل فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الذي يخالف عموم الن�س يف القراآن اأو 
ال�سنة يف بع�س اأفراده يكون خم�س�سا لذلك العموم اأو ل ؟ وهل لذلك اأثر يف 

الأحكام ال�سرعية ؟. 
الدرا�صات ال�صابقة 

الأ�سولية  م�سنفاتهم  يف  ملا  تبعا  امل�ساألة  لهذه  الأ�سوليني  بع�س  تطرق 
كالزرك�سي والآمدي لكنهم اقت�سروا فيها على اجلانب التاأ�سيلي دون تو�سع، كما 
اأنهم مل يتعر�سوا للجانب التطبيقي للم�ساألة ومل اأجد اأحداً من الباحثني تعر�س 
لها ببحث م�ستقل مما اطلعت عليه من قوائم الكتب واملوؤلفات والأبحاث العلمية. 
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وقد جعلت عنوان البحث )تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
واأثره يف الأحكام ال�سرعية تاأ�سيال وتطبيقا(. 

وقد ق�سمت البحث اإىل متهيد، ومبحثني، وخامتة: 
النبي  العام، والتخ�سي�س، وفعل  بيان معنى  فيه:  تناولت  فقد  التمهيد  اأما 

�سلى اهلل عليه و�سلم. 
املبحث الأول: اجلانب التاأ�سيلي لتخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب الأول: اآراء الأ�سوليني يف تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم. 
املطلب الثاين: الأدلة واملناق�سة. 

املطلب الثالث: الرتجيح. 
املبحث الثاين: اجلانب التطبيقي لتخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب الأول: ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة. 

املطلب الثاين: مبا�سرة احلائ�س. 
املطلب الثالث: املقاتلون امل�ستحقون لل�سلب. 

اخلامتة: اأهم نتائج البحث. 
املادة  جمع  يف  املتمثل  ال�ستقرائي  املنهج  البحث  يف  منهجي  كان  وقد 
ومناق�ستها،  الأدلة  عر�س  يف  التحليلي  واملنهج  ودرا�ستها،  وفح�سها،  العلمية، 
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وقمت مبا يتطلبه املنهج العلمي يف البحوث من الرجوع اإىل امل�سادر الأ�سيلة اإل 
عند احلاجة، وتوثيق الن�سو�س من مظانها، ون�سبة الأقوال اإىل اأ�سحابها، وعزو 
امل�سهورين  غري  لالأعالم  وترجمة  والآثار،  الأحاديث  وتخريج  ل�سورها،  الآيات 

وو�سع قائمة للم�سادر واملراجع. 
واأن  الكرمي  لوجهه  العمل خال�ساً  يجعل هذا  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  واأ�ساأل 

ينفع به اإنه �سميع جميب. 
التمهيد: يف بيان معنى العام، والتخ�صي�س، وفعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم

اأول: تعريف العام
الفرع الأول: تعريف العام يف اللغة. 

العام يف لغة العرب: ا�سم فاعل م�ستق من العموم مبعنى ال�سمول والإحاطة 
ومنه �سميت العمامة؛ لأنها ت�سمل وحتيط بالراأ�س، ويقال عم املطر اإذا �سمل جميع 
البالد كما يطلق العموم على الكرثة والجتماع ومنه عامة النا�س؛ لكرثتهم، وكذا 

القرابة اإذا تو�سعت وكرثت اأ�سخا�سها ت�سمى قرابة العمومة)1(. 
الفرع الثاين: تعريف العام يف ا�صطالح الأ�صوليني. 

تلك  اأ�سهر  من  مناذج  و�ساأذكر  كثرية  بتعريفات  العام  الأ�سوليون  عرف 
التعريفات، واختيار التعريف الأن�سب منها. 

ينظر: ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم امل�سري ت 711ه، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت،   -1
د، ط، د، ت )425/12-426(، الفيومي، اأحمد بن حممد بن علي، امل�سباح املنري، دار الفكر، لبنان، 
د، ط، د، ت )�س163(، الفريوز اأبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القامو�س املحيط، دار الفكر، 
لبنان، د، ط، 1403ه )�س1052( مادة »عمم«، ال�سمرقندي، عالء الدين حممد بن اأحمد ت 539هـ، 

ميزان الأ�سول حتقيق د. عبدامللك ال�سعدي، مطبعة اخللود د، م، ط1، 1407ه )385/1(. 
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عرف اأبو احل�سني الب�سري)2( العام بقوله: »العام هو كالم م�ستغرق جلميع ما 
ي�سلح له«)3(، واعرت�س عليه الآمدي)4( من وجهني: 

الأول/اأنه عرف العام بامل�ستغرق، وامل�ستغرق مرادف للعام واملطلوب �سرح 
امل�سمى احلقيقي اأو الر�سمي وما ذكره خارج عن الق�سمني. 

الثاين/اأنه غري مانع لأنه يدخل فيه قول القائل: »�سرب زيد عمرا« فاإنه لفظ 
م�ستغرق جلميع ما ي�سلح له ولي�س بعام)5(. 

الواحد  اللفظ  عن  عبارة  »العام  فقال:  العام  الغزايل)6(  حامد  اأبو  وعرف 
الدال من جهة واحدة على �سيئني ف�ساعدا«)7(. 

اعرت�س عليه الآمدي باأنه غري جامع، ووجه ذلك اأن لفظ املعدوم وامل�ستحيل 
من الألفاظ العامة ول دللة له على �سيئني ف�ساعدا. 

كما اأن هذا التعريف غري مانع، ووجه ذلك اأن لفظ ع�سرة، مائة لي�س من الألفاظ 
العامة واإن كان مع احتاده دال على �سيئني ف�ساعدا وهى الآحاد الداخلة فيها)8(. 

هو حممد بن علي بن الطيب، اأحد اأئمة املعتزلة من موؤلفاته: املعتمد يف اأ�سول الفقه، �سرح الأ�سول   -2
اخلم�سة توفى �سنة 436هـ، ينظر ترجمة يف: ابن العماد، عبداحلي بن العماد احلنبلي ت 1089هـ، �سذرات 

الذهب يف اأخبار من ذهب، مطبعة القد�س، القاهرة، )د. ط(، 1350ه )259/3(. 
الب�سري، اأبو احل�سني حممد بن علي ت 436هـ، املعتمد يف اأ�سول الفقه، حتقيق خليل املي�س، دار الكتب   -3

العلمية، بريوت، ط1، 1403ه)203/1(. 
هو �سيف الدين علي بن اأبي علي بن حممد الآمدي من اأبرز علماء الكالم من موؤلفاته: اأبكار الأفكار،   -4
الإحكام يف اأ�سول الأحكام توفى �سنة 631 ينظر ترجمة يف: ابن العماد، �سذرات الذهب )144/5(. 
ينظر: الآمدي، �سيف الدين علي بن اأبي علي بن حممد ت631ه، الإحكام يف اأ�سول الأحكام، تعليق   -5

ال�سيخ عبدالرزاق عفيفي، دار الع�سيمي، الريا�س، 1424ه )240/2، 242(. 
امل�ست�سفى،  موؤلفاته:  من  ال�سافعية  علماء  اأبرز  من  الطو�سي،  الغزايل  حممد  بن  حممد  بن  حممد  هو   -6
املنخول وغريهما توفى �سنة 505هـ ينظر ترجمته يف: ال�سبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد 
احللبي،  عي�سى  مطبعة  وزميله،  احللو  عبدالفتاح  حتقيق  الكربى،  ال�سافعية  طبقات  771هـ،  ت  الكايف 

القاهرة، )د. ط(، 1383هـ )191/6(، ابن العماد، �سذرات الذهب )10/4(. 
الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد الطو�سي ت 505هـ، امل�ست�سفى من علم الأ�سول، حتقيق د. حمزة   -7

زهري حافظ، دار الف�سيلة، الريا�س، 1434ه )711/2(. 
ينظر: الآمدي، الإحكام يف اأ�سول الأحكام )241-240/2(.   -8
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وعّرف الرازي)9( العام فقال: 
»اللفظ امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له بح�سب و�سع واحد«)10( 

وعّرف العام ابن احلاجب)11( فقال:
»ما دل على م�سميات باعتبار اأمر ا�سرتكت فيه مطلقا �سربة)12(« )13(، كما عرفه 

البزدوي)14( بقوله: »هو كل لفظ ينتظم جمعا من الأ�سماء لفظا اأو معنى« )15(.
و�سبب اختالف الأ�سوليني يف تعريف العام كان لختالفهم يف م�ساألتني:)16(

الأوىل: هل العموم حقيقة يف املعاين كما هو حقيقة يف الألفاظ، اأو هو حقيقة 
يف الألفاظ جماز يف املعاين؟

هو فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني الرازي من اأبرز علماء ال�سافعية من موؤلفاته: املح�سول يف علم   -9
الأ�سول، واملعامل يف اأ�سول الفقه وغريها توفى �سنة 606هـ ينظر ترجمته يف: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية 

 .)81/8(
الكتب  دار  الأ�سول،  علم  املح�سول يف  606هـ،  احل�سني ت  بن  عمر  بن  الدين حممد  فخر  الرازي،   -10

العلمية، بريوت، ط1، 1408ه )309/2(. 
هو عثمان بن عمر بن اأبي بكر جمال الدين املعروف بابن احلاجب، من اأبرز علماء املالكية من موؤلفاته:   -11
اجلامع بني الأمهات يف الفقه، واملخت�سر يف اأ�سول الفقه وغريهما توفى �سنة 646هـ ينظر ترجمته يف: 
الكتب  دار  املذهب،  علماء  اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  املالكي،  فرحون  بن  علي  بن  اإبراهيم 

العلمية، بريوت، د. ط، د. ت )6/2(. 
معنى �سربة: اأي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامراأة، فاإنه يدل على م�سميات ل دفعة، بل دفعات   -12
على �سبيل البدل. ينظر: الإيجي، ع�سد الدين عبدالرحمن بن اأحمد ت 756هـ، �سرح خمت�سر املنتهى، 
املطبعة المريية بولق، م�سر، ط1، 1316هـ )99/2(، يعقوب الباح�سني، دللت الألفاظ يف مباحث 

الأ�سوليني، دار التدمرية، الريا�س، ط1، 1434ه )460/1(. 
ابن احلاجب، جمال الدين عثمان بن عمر ت 646هـ، خمت�سر منتهى ال�سوؤل والأمل يف علمي الأ�سول   -13

واجلدل، مطبوع مع �سرح الع�سد الإيجي، املطبعة المريية بولق، م�سر، ط1، 1316هـ )99/2(. 
هو فخر الإ�سالم علي بن حممد بن احل�سني البزدوي، من اأبرز علماء احلنفية من موؤلفاته: كنز الو�سول   -14
املراغي،  يف:  ترجمته  ينظر  482هـ،  �سنة  توفى  وغريهما  ال�سغري  اجلامع  و�سرح  الأ�سول،  معرفة  اإىل 
عبداهلل م�سطفى، الفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني، حممد اأمني دمج و�سركاوؤه، بريوت، ط2، 1394ه 

 .)286/1(
البزدوي، فخر الإ�سالم علي بن حممد احلنفي ت 482ه، اأ�سول البزدوي، مطبوع مع �سرحه ك�سف   -15
الأ�سرار، حتقيق عبداهلل حممود حممد عمر، بريوت، دار الكتب العلمية، )د. ط(، 1418ه )53/1(. 

ينظر: ال�سمرقندي، ميزان الأ�سول )386-385/1(.   -16



د. �شلمان بن �شمايل ال�شلمي

122

تخ�صي�ض �لعام بفعل �لنبي �صلى �لله عليه و�صلم و�أثره يف �لأحكام �ل�رشعية - تاأ�صيال وتطبيقا

الب�سري،  احل�سني  كاأبي  )اللفظ(  اأو  )الكالم(  بـ  العام  عرفوا  فالذين 
اأن العموم حقيقة يف الألفاظ فقط وهو مذهب  اإىل  والغزايل، والرازي ذهبوا 

اأكرث الأ�سوليني. 
والذين عرفوا العام بـ)ما( كما يف تعريف ابن احلاجب ذهبوا اإىل اأن العموم 
حقيقة يف الألفاظ واملعاين)17( الثانية: هل ي�سرتط يف العموم ال�ستغراق اأو اأن 
ما يدل  اأو  التعريف  قيد ال�ستغراق يف  فالذين ذكروا  فيه اجلمع فقط؟  امل�سرتط 
عليه، كاأبي احل�سني الب�سرى والرازي وغريهم، ذهبوا اإىل اأن العموم ي�سرتط فيه 

ال�ستغراق بجميع اأفراده، وهو مذهب جمهور الأ�سوليني. 
وغريه  كالبزدوي  عليه  يدل  ما  اأو  التعريف  يف  اجلمع  قيد  ذكروا  والذين 
لبع�س  مذهب  ال�ستغراق، وهو  دون  الكرثة  فيه  ي�سرتط  العموم  اأن  اإىل  ذهبوا 

الأ�سوليني)18(. 
التعريف املختار: 

يعترب تعريف الرازي للعام باأنه »اللفظ امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له بح�سب 
و�سع واحد« من اأجود التعريفات املتقدمة؛ وذلك لكونه جامعا لأفراد املحدود، 
ومانعا من دخول غريه فيه وهو اأ�سلم التعريفات واأ�سهرها وقد تبعه اأكرث من جاء 

لال�ستزادة يف اأدلة امل�ساألة ومناق�ستها، ينظر: ال�سرخ�سي، اأبو بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل، اأ�سول   -17
الإحكام  اأ�سول  يف  الإحكام  الآمدي،   ،)139/1( ت  د.  ط،  د.  بريوت،  املعرفة،  دار  ال�سرخ�سي، 
)244/2(، اأمري باد �ساه، حممد اأمني احلنفي، تي�سري التحرير �سرح كتاب التحرير يف اأ�سول الفقه، دار 

الكتب العلمية، بريوت، د. ط، د. ت )194/1(. 
لال�ستزادة يف اأدلة امل�ساألة ومناق�ستها ينظر: الزرك�سي، بدر الدين حممد بهادر بن عبداهلل ت 794هـ،   -18
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، حترير د/عمر �سليمان الأ�سقر، دار ال�سفوة، الغردقة، ط2، 1413ه، 
العبيكان،  مكتبة  املنري،  الكوكب  �سرح  972هـ،  ت  الفتوحي  اأحمد  بن  حممد  النجار،  ابن   )14/4(

الريا�س، )د. ط(، 1418هـ )142/3(. 
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بعده كتاج الدين الأرموي يف احلا�سل)19(، والقا�سي البي�ساوي يف املنهاج)20( 
وغريهما.

�صرح التعريف: 
)اللفظ( جن�س يف التعريف ي�سمل العام واخلا�س واملطلق وامل�سرتك، وذكر 
بع�س الأ�سوليني: اأن بقوله )اللفظ( اأخرج الأفعال؛ لأنها ل تقع اإل م�سخ�سة غري 
م�ستغرقة ك�سالة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم داخل الكعبة فاإنها اإما اأن تكون فر�سا 

اأو نفال )21(. 
وقوله: »امل�ستغرق جلميع ما ي�سلح له« اأي: ال�سامل �سمول ا�ستغراقيا جلميع 
ما و�سع اللفظ له، ويخرج به ما لي�س م�ستغرقا ا�ستغراقا �سموليا كاخلا�س واملطلق. 
على  يدل  الذي  امل�سرتك  اللفظ  يخرج  قيد  واحد«  و�سع  »بح�سب  وقوله: 

معانيه املتعددة باأو�ساع متعددة)22(. 
ثانيا: تعريف التخ�صي�س

الفرع الأول: تعريف التخ�صي�س يف اللغة. 
�س ويطلق يف اللغة على معنيني:  التخ�سي�س يف اللغة م�سدر للفعل خ�سّ

الأول: الإفراد يقال: خ�س�س فالنا بال�سيء وخ�سه به جعله منفرداً به. 
ينظر: الأرموي، تاج الدين حممد بن احل�سني ت 653هـ، احلا�سل من املح�سول، حتقيق د. عبدال�سالم   -19

حممد اأبو ناجي، من�سورات جامعة قاريون�س، بنغازي، )د. ط(، 1994م )�س499(. 
ينظر: البي�ساوي، نا�سر الدين عبداهلل بن عمر، منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول، مطبوع مع �سرحه   -20

نهاية ال�سول حتقيق د/�سعبان ا�سماعيل، دار ابن حزم، لبنان، ط1، 1420هـ )442/1(. 
ينظر: يعقوب الباح�سني، دللت الألفاظ )463/1(، اجلاربردي، فخر الدين اأحمد بن ح�سن ت 746ه،   -21
ال�سراج الوهاج يف �سرح املنهاج، حتقيق د/اأكرم اأوزيقان، دار املعراج الدولية للن�سر، الريا�س، ط1، 

1416ه )497/1(. 
ينظر: الإ�سنوي، عبدالرحيم بن احل�سن ت 772هـ، نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول،   -22

حتقيق د/�سعبان ا�سماعيل، دار ابن حزم، لبنان، ط1، 1420هـ )445-444/1(. 
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الثاين: التمييز والتف�سيل، يقال: خ�سه بكذا اأي ميزه عن غريه)23(. 
الفرع الثاين: تعريف التخ�صي�س يف ا�صطالح الأ�صوليني. 

جمهور  عند  فالتخ�سي�س  التخ�سي�س،  تعريف  يف  الأ�سول  علماء  اختلف 
الأ�سوليني يختلف عن التخ�سي�س عند احلنفية و�سبب ذلك اختالفهم يف بع�س 
اأن  يرون  فاجلمهور  خم�س�سا  يكون  حتى  الدليل  يف  توافرها  الواجب  ال�سروط 
اأن  اأو مرتاخيا عنه وي�سح  دليل التخ�سي�س ي�سح اأن يكون م�ستقال بنف�سه مقارنا 
يكون غري م�ستقل ولذلك تدهم يف تعريفهم للتخ�سي�س مل ي�سرتطوا اأن يكون 
الدليل م�ستقال اأو غري م�ستقل بخالف احلنفية الذين ي�سرتطون يف التخ�سي�س اأن 

يكون الدليل م�ستقال مقارناً للفظ العام فيذكرونه يف التعريف)24(. 
فمن  للحنفية،  وتعريفا  للتخ�سي�س  اجلمهور  تعريفات  من  بع�سا  و�ساأذكر 

تعريفات اجلمهور للتخ�سي�س: 
ما  بع�س  اخراج  »هو  بقوله:  التخ�سي�س  ال�سريازي)25(  اإ�سحاق  اأبو  عرف 
دخل يف اللفظ العام بدليل«)26(، وعرفه الرازي بقوله: »هو اإخراج بع�س ما تناوله 
على  العام  ق�سر  هو  »التخ�سي�س  بقوله:  احلاجب  ابن  عنه«)27(، وعرفه  اخلطاب 

بع�س م�سمياته«)28(. 
ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب )80/5( مادة: )خ�س�س(، الفريوز اأبادي، القامو�س املحيط )�س617(   -23
مادة: )خ�سه(، الزبيدي، حممد مرت�سى احل�سيني ت 1205هـ، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، دار 

الهداية، د. م، د. ط، د. ت )550/17( مادة: )خ�س�س(. 
ينظر: اأمري باد �ساه، تي�سري التحرير )271/1(، ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم ت 476هـ، �سرح اللمع،   -24
حتقيق عبداملجيد تركي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت ط1، 1408هـ )348/1(، الرازي، املح�سول 
)35/3(، ال�سبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ت 771هـ، رفع احلاجب عن خمت�سر 

ابن احلاجب، حتقيق علي حممد معو�س وزميله، عامل الكتب، لبنان، ط1، 1419ه )234/3(. 
هو اإبراهيم بن علي بن يو�سف جمال الدين الفريوز اأبادي، من اأبرز علماء ال�سافعية، من موؤلفاته: املهذب،   -25

اللمع و�سرحه وغريهما توفى �سنة 476هـ. ينظر ترجمته يف: ال�سبكي، طبقات ال�سافعية )215/4(. 
ال�سريازي، �سرح اللمع )341/1(.   -26

الرازي، املح�سول )6/3(.   -27
الأ�سفهاين، �سم�س الدين حممود بن عبد الرحمن ت 749هـ، بيان املخت�سر �سرح خمت�سر املنتهى لبن   -28
احلاجب يف اأ�سول الفقه، حتقيق د. حممد مظهر بقا، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، د. ط، د. ت )235/2(. 
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وبهذا التعريف اأخذ ابن ال�سبكي)29( مع تغيريه لفظ م�سمياته اإىل اأفراده فقال: 
»ق�سر العام على بع�س اأفراده«)30(. 

احلد  اإن  البخاري)31(:  عبدالعزيز  فقال  للتخ�سي�س  احلنفية  تعريف  واأما 
م�ستقل  بدليل  اأفراده  بع�س  على  العام  ق�سر  هو  احلنفية  مذهب  على  ال�سحيح 

مقرتن به«)32(. 
التعريف املختار: 

يعترب تعريف ابن ال�سبكي رحمه اهلل للتخ�سي�س باأنه »ق�سر العام على بع�س 
وبيان  التعريف  هذا  �سرح  خالل  ومن  التعريفات،  واأ�سلم  اأجود  من  اأفراده« 

حمرتزاته يظهر ذلك. 
�صرح التعريف: 

قوله: »ق�سر العام« اأي ق�سر حكمه فاإن العام يبقى مع التخ�سي�س لكن بقاءه 
يكون لفظا ل حكما)33( كما ي�سمل هذا الق�سر الإخراج لبع�س ما تناوله اللفظ بال 

تعر�س للباقي)34(. 
هو تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ال�سبكي، من اأبرز علماء ال�سافعية من موؤلفاته: الإبهاج   -29
�سرح املنهاج، رفع احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب وغريها، توفى �سنة 771هـ ينظر ترجمته يف: ابن 

حجر، الدرر الكامنة )39/3(. 
الفقه،  اأ�سول  بن عبدالكافى ت 771هـ، جمع اجلوامع يف  بن علي  الدين عبدالوهاب  تاج  ال�سبكي،   -30
مطبوع مع حا�سية البناين على �سرح جالل الدين املحلي، مطبعة م�سطفى البابي احللبي واولده، م�سر، 

ط2، 1356ه )2/2( 
هو عالء الدين عبدالعزيز بن اأحمد البخاري، من اأبرز علماء احلنفية، موؤلفاته: ك�سف الأ�سرار، وغاية   -31

التحقيق وغريها توفى �سنة 730هـ ينظر ترجمته: املراغي، الفتح املبني )141/2(. 
البخاري، عالء الدين عبدالعزيز بن اأحمد ت 730هـ، ك�سف الأ�سرار عن اأ�سول فخر ال�سالم، حتقيق   -32

عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، )د. ط(، 1418ه )621/1(. 
ينظر: ابن النجار، �سرح الكوكب املنري )268/3(.   -33

ينظر: ال�سربيني، عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد ت 1326هـ، تقريرات ال�سربيني على حا�سية البناين   -34
جلمع اجلوامع، مطبعة احللبي، م�سر، )د. ط(، 1356هـ )2/2(، التفتازاين، �سعد الدين م�سعود بن 

عمر ت 793هـ، �سرح التلويح على التو�سيح، مكتبة �سبيح، م�سر، د. ط، د. ت )74/1(. 
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تقييد  بهذا  فيخرج  البديل  العموم  ل  ال�سمويل  العموم  هو  بالعام  واملراد 
املطلق فاإنه ل ي�سمى تخ�سي�سا وي�سمل ما كان عمومه لفظيا اأو عرفيا اأو عقليا)35(. 

وقوله: »على بع�س اأفراده«: خرج به ق�سر العام عن كل اأفراده فيكون بذلك 
ن�سخا ل تخ�سي�سا)36(. 

ثالثا: تعريف فعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. 
لفظ فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مركب تركيب اإ�سافة من كلمتني هما: 
فعل، والنبي، واملراد بالفعل يف اللغة هو: اإحداث �سيء من عمل وغريه، ويطلق 

الفعل على حركة الن�سان. 
غري  اأو  متعد  عمل  كل  عن  كناية  باأنه  الفعل  معني  يف  منظور)37(  ابن  قال 

متعد)38(. 
واملراد بالفعل عند الأ�سوليني: هو اإحداث ال�سيء من عمل وغريه ول ي�سمل 
و�سار،  كان،  فنحو:  وال�سرف  النحو  علماء  ا�سطالحات  بح�سب  الأفعال  كل 
من  لأن  الأ�سوليني؛  عند  اأفعال  لي�ست  لكنها  ال�سرفيني  عند  اأفعال  هذه  وعا�س 

ن�سبت اإليه مل يفعلها)39(. 
ينظر: الزرك�سي، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل ت 794هـ، ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع لتاج   -35

الدين ال�سبكي، حتقيق د. عبداهلل ربيع وزميله، موؤ�س�سة قرطبة، د. م، ط2، د. ت )150/2(. 
اجلالل  �سرح  على  العطار  حا�سية  1250هـ،  ت  ال�سافعي  حممود  بن  حممد  بن  ح�سن  العطار،  ينظر:   -36
رفع  ال�سبكي،   ،)30/2( ت  د.  ط،  د.  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اجلوامع،  جمع  على  املحلي 

احلاجب )227/3(. 
هو حممد بن جالل الدين بن مكرم الأن�ساري، من اأبرز علماء اللغة من موؤلفاته: ل�سان العرب، خمت�سر   -37
العقد الفريد وغريهما توفى �سنة 712هـ له ترجمه يف: الذهبي، �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان 
1401ه  ط1،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأرنوؤوط،  �سعيب  حتقيق  النبالء،  اأعالم  �سري  748هـ،  ت 

 .)439/22(
بن زكريا ت  فار�س  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو  فار�س،  ابن  مادة: )فعل(،  العرب  ل�سان  منظور،  ابن  ينظر:   -38
395هـ، معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبدال�سالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط2، 1420هـ )511/4(. 
ينظر: الأ�سقر، حممد بن �سليمان، اأفعال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ودللتها على الأحكام ال�سرعية،   -39

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط6، 1424ه )51/1(. 
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واأما النبي يف لغة العرب فهو م�ستق من النباأ وهو اخلرب)40( قال تعاىل: چٱ  
اهلل  اأن  اأي  لأنه خمرب  نبيا  النبي  و�سمي  )النباأ: 2-1(،  چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
تعاىل اأخربه واأوحى اإليه)41( قال تعاىل: چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک     چ 

)التحرمي: 3(. 
واملراد بالنبي: هو من اأوحي اإليه، وبعث لتقرير �سرع من قبله من الر�سل، واأما 
الر�سول فهو من اأوحي اإليه ب�سرع جديد)42(، وهذا عندما يذكر النبي والر�سول 

يف مكان واحد. 
واملق�سود بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: هو ما نقل اإلينا من اأفعال النبي 

حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي يكون فيه اأ�سوة لأمته وي�ستدعي التباع)43(. 
املبحث الأول: اجلانب التاأ�سيلي لتخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم، وفيه ثالثة مطالب: 
اآراء الأ�صوليني يف تخ�صي�س العام بفعل النبي �صلى اهلل عليه  املطلب الأول: 

و�صلم. 
املطلب الثاين: الأدلة واملناق�صة. 

املطلب الثالث: الرتجيح. 

ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب )161/3، 73(.   -40
البهية،  الأنوار  اأحمد بن �سامل احلنبلي ت 1188هـ، لوامع  بن  الدين حممد  ال�سفاريني، �سم�س  ينظر:   -41

موؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها، دم�سق، ط2، 1402ه )49/1(. 
تف�سري  يف  املعاين  روح  1270هـ،  ت  احل�سيني  عبداهلل  بن  حممود  الدين  �سهاب  الألو�سي،  ينظر:   -42
1415ه  ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطية،  عبداهلل  علي  حتقيق  املثاين،  وال�سبع  العظيم  القراآن 

 .)157/17(
ينظر: اأبو �سامة املقد�سي ت 665ه، املحقق من علم الأ�سول فيما يتعلق باأفعال الر�سول �سلى اهلل عليه   -43

و�سلم، حتقيق د. حممود �سالح جابر، اجلامعة الإ�سالمية، املدينة املنورة، ط1، 1432ه، )�س189(. 
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املطلب الأول: اآراء الأ�صوليني يف تخ�صي�س العام بفعل النبي �صلى اهلل عليه و�صلم. 
اأو ال�سنة، ووقع فعل من النبي �سلى اهلل عليه  اإذا ورد لفظ عام يف القراآن 
لذلك  تخ�سي�سا  فعله  يكون  فهل  اأفراده  بع�س  يف  العموم  ذلك  يخالف  و�سلم 

العموم اأو ل؟)44( اختلف الأ�سوليون يف ذلك على قولني)45(: 
القول الأول/جواز تخ�سي�س عموم الكتاب اأو ال�سنة بفعل النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم، وهو قول جماهري العلماء)46(. 
القول الثاين/عدم جواز تخ�سي�س عموم الكتاب اأو ال�سنة بفعل النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وهو قول بع�س الأ�سوليني منهم الكرخي)47(. 
�صبب اخلالف: 

�سبب اخلالف يف امل�ساألة هو هل فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سرع لأمته 
اتباعه فيه، اأو اأنه خمت�س به؟

يتوقف هذا اخلالف على القول باأن فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم �سرع لأمته ولي�س خا�سا به ينظر:   -44
الآمدي، الإحكام يف اأ�سول الإحكام )402/2( الزرك�سي، البحر املحيط )387/3(. 

اأ�ساف الزرك�سي ثالثة اأقوال اأخر جمردة عن اأدلتها وهي:   -45
القول الأول: التفريق بني الفعل الظاهر فيخ�س به العموم وبني الفعل امل�سترت فال يخ�س به العموم.   

من  كونه  ا�ستهر  فاإن  العموم  به  فيخ�س  من خ�سائ�سه  الفعل  كون  يظهر  األ  بني  التفريق  الثاين:  القول   
خ�سائ�سه فال يخ�س به العموم. 

القول الثالث: الوقف. ينظر: الزرك�سي، البحر املحيط )388-387/3(.   
ومل اأجد لهذه الأقوال اأدلة يف كتب الأ�سول، واأكرث الأ�سوليني جعلوا اخلالف يف هذه امل�ساألة على   

قولني مع ذكر اأدلتها. 
ينظر: ال�سمعاين، اأبو املظفر من�سور بن حممد بن عبداجلبار ت 489هـ، قواطع الأدلة يف اأ�سول الفقه،   -46
حتقيق د/عبداهلل احلكمي وزميله، مكتبة التوبة، )د. م(، ط1، 1419ه )376/1(، الآمدي، الإحكام 
يف اأ�سول الإحكام )402/2( اأبو يعلى، حممد بن احل�سني الفراء احلنبلي ت 458هـ، العدة يف اأ�سول 
البحر  الزرك�سي،  )د. م(، ط2، 1410ه )573/2(  )د. ن(،  املباركي،  �سري  الفقه، حتقيق د/اأحمد 
املحيط )387/3( الأن�ساري، حممد بن نظام الدين، فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت، مطبوع 

بهام�س امل�ست�سفى للغزاىل، املطبعة الأمريية ببولق، م�سر، ط1، 1322ه )379/1(. 
ابن   )402/2( الإحكام  اأ�سول  يف  الإحكام  الآمدي،   ،)376/1( الدلة  قواطع  ال�سمعاين،  ينظر:   -47

النجار، �سرح الكوكب املنري )372/3(. 
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فمن قال اإن فعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سرع لأمته ول يكون خمت�سا به 
اإل بدليل ذهب اإىل جواز تخ�سي�س العموم بفعله، ومن قال باأن فعل النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم خمت�س به ول ي�سرع لأمته اتباعه فيه اإل بدليل ذهب اإىل عدم جواز 

تخ�سي�س العموم بفعله)48(. 
املطلب الثاين: الأدلة واملناق�صة. 

ا�ستدل اأ�سحاب القول الأول مبا يلي: 

ں               ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ    گ  ڳڳ   گ    گ   چ  تعاىل:  قوله  اأول: 
عليه  اهلل  النبي �سلى  وملا ورث  چ)الن�ساء: 11(،  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ    

و�سلم ابنتي �سعد بن الربيع)49( الثلثني)50(، دل على اأن الآية اإمنا ق�سدت الثنتني 
فما فوق)51(. 

ثانيا: چ ھ  ھ  ے  ےۓ  چ )البقرة: 222(
فلما قالت عائ�سة وميمونة)52(: كانت اإحدانا اإذا حا�ست اتزرت ودخلت مع 

الرازي، املح�سول )81/3(، �سفي الدين  اأ�سول الأحكام )402/2(،  ينظر: الآمدي، الإحكام يف   -48
الهندي، حممد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي ت 715ه، نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، حتقيق 
 ،)1671/4( 1416ه،  ط1،،  املكرمة،  مكة  التجارية،  املكتبة  وزميله،  اليو�سف  �سليمان  بن  �سالح  د. 

الزرك�سي، البحر املحيط )387/3(. 
بن  يو�سف  ترجمة يف:  له  اأحد  يوم  ا�ست�سهد  بن عمرو اخلزرجي، �سحابي جليل،  الربيع  بن  �سعد  هو   -49
ط1،  بريوت،  اجليل،  دار  البجاوي،  حممد  علي  حتقيق  الأ�سحاب،  معرفة  يف  ال�ستيعاب  عبدالرب، 

1412هـ )589/2(. 
هذا احلديث اأخرجه الرتمذي يف �سننه )414/4( - كتاب الفرائ�س - باب ما جاء يف مرياث البنات   -50

برقم 2092 وقال الرتمذي: »هذا حديث ح�سن �سحيح«. 
ينظر: اأبو يعلى، العدة )573/2(.   -51

�سنة 7هـ،  عليه و�سلم  اهلل  النبي �سلى  تزوجها  الهاللية،  بن حزن  احلارث  بنت  ميمونة  املوؤمنني  اأم  هي   -52
توفيت �سنة 49هـ، لها ترجمة يف: ابن حجر، اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين ت 852هـ، الإ�سابة يف 

متييز ال�سحابة، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1412ه )191/8(. 
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ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سعاره)53(، دل اأنه اأراد اجلماع فخ�س العموم 
بفعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم)54(. 

ثالثا: اإن امل�سلمني اأجمعوا على تخ�سي�س قوله تعاىل: چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       
ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ )النور: 2( برجم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا عز)55(. 

يجوز  اأنه  فكما  قوله،  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فعل  قيا�س  رابعًا: 
تخ�سي�س العموم بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم، فكذلك يجوز التخ�سي�س بفعله)56(. 
ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين القائلون بعدم جواز تخ�سي�س العموم بفعل 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
باأن الفعل يحتمل اأن يكون خم�سو�ساً بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ويحتمل 
اأن يكون النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأمته فيه �سواء، فال يجوز اأن يخ�س�س بهذا 

الفعل امل�سكوك العموم املتيقن. 
على  دليل  يدل  اأن  اإل  ت�سريع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فعل  باأن  اأجيب: 
خ�سو�سيته به، واإل فالظاهر اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأمته �سواء يف الفعل 

فجاز التخ�سي�س به)57(. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب احلي�س- باب مبا�سرة احلائ�س برقم 299 ينظر: ابن حجر، اأحمد   -53
بن علي بن حممد الع�سقالين ت 852هـ، فتح البارى �سرح �سحيح البخارى، املكتبة ال�سلفية ومطبعتها، 

القاهرة، ط3، 1407ه )481/1(. 
الفقه، حتقيق مفيد  اأ�سول  التمهيد يف  الكلوذاين ت 510هـ،  اأحمد  اأبو اخلطاب بن حمفوظ بن  ينظر:   -54

حممد اأبو عم�سة وزميله، موؤ�س�سة الريان، لبنان، ط2، 1421ه )116/2(. 
ينظر: املرجع نف�سه )116/2(، وحديث رجم ماعز بن مالك الأ�سلمي اأخرجه البخاري يف �سحيحه -   -55
كتاب احلدود - باب هل يقول الإمام للمقر لعلك مل�ست اأو غمزت؟ برقم 6824، ينظر: ابن حجر، الفتح 

 .)138/12(
ينظر: اأبو اخلطاب، التمهيد )117/2(.   -56

ينظر: اأبو يعلى، العدة )578/2(، اأبو اخلطاب، التمهيد )117/2(.   -57
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املطلب الثالث: الرتجيح
اأدلة امل�ساألة ترجح لدى الباحث القول بجواز تخ�سي�س عموم  بعد مناق�سة 
الكتاب اأو ال�سنة بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهو قول جمهور الأ�سوليني؛ 
وذلك لقوة اأدلته و�سالمتها من املعار�س، ولوقوع هذا النوع من التخ�سي�س يف 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  من  الرجم  فعل  ح�سل  كما  عليها،  املجمع  ال�سريعة  اأحكام 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        چ  و�سلم ملاعز، كان هذا الفعل تخ�سي�سا لعموم قوله تعاىل: 
ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ )النور: 2(، كما اأن هذا القول فيه جمع بني اأدلة ال�سريعة. 

املبحث الثاين: اجلانب التطبيقي لتخ�صي�س العام بفعل النبي �صلى اهلل وعليه و�صلم. 
يظهر اأثر اختالف الأ�سوليني يف تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

يف املطالب الآتية: 
املطلب الأول: ا�ستقبال القبلة وا�ستدبارها حال ق�ساء احلاجة

املطلب الثاين: مبا�سرة احلائ�س
املطلب الثالث: املقاتلون امل�ستحقون لل�سلب

املطلب الأول: ا�صتقبال القبلة وا�صتدبارها حال ق�صاء احلاجة. 
اختلف العلماء يف هذه امل�ساألة على ثالثة اأقوال: 

مطلقا  احلاجة  لق�ساء  وا�ستدبارها  القبلة  ا�ستقبال  يجوز  ل  الأول/اأنه  القول 
�سواء يف ال�سحراء اأو البنيان، وهو قول �سفيان الثوري)58(، واأبي حنيفة ورواية 

عن الإمام اأحمد)59(. 
اأمري املوؤمنني يف احلديث، اأحد الأئمة املجتهدين توفى �سنة  هو �سفيان بن �سعيد بن م�سروق الثوري،   -58

161هـ، له ترجمة يف: ابن العماد، �سذرات الذهب )250/1(. 
ال�سرائع، دار  ترتيب  ال�سنائع يف  بدائع  بن م�سعود ت 587هـ،  بكر  اأبي  الدين  الكا�ساين، عالء  ينظر:   -59
الكتب العلمية، بريوت، د. ط، د. ت )126/5(، ابن قدامة، موفق الدين عبداهلل بن اأحمد املقد�سي ت 
620هـ، املغني، حتقيق د/عبداهلل الرتكي وزميله، دار عامل الكتب، الريا�س، ط3، 1417ه )221/1(. 
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اأن  اأيوب الأن�ساري ر�سى اهلل عنه  اأبي  النهي يف حديث  وا�ستدلوا بعموم 
ببول ول  القبلة  ت�ستقبلوا  فال  الغائط  اأتيتم  »اإذا  قال:  عليه و�سلم  اهلل  النبي �سلى 

غائط ول ت�ستدبروها ولكن �سرقوا اأو غربوا«)60(. 
بيت حف�سة  على  يوما  »رقيت  قال:  عنهما  اهلل  ر�سى  عمر  ابن  واأما حديث 
فراأيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يق�سي حاجته م�ستقبل ال�سام م�ستدبر القبلة«)61(، 
فقالوا: باأنه فعل من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وهو حممول على اأنه خا�س به 

�سلى اهلل عليه و�سلم، وقالوا: باأن النهي مقدم على الإباحة)62(. 
مطلقا  احلاجة  لق�ساء  وا�ستدبارها  القبلة،  ا�ستقبال  يجوز  الثاين/اأنه  القول 

�سواء يف ال�سحراء اأو البنيان، وهو قول عروة)63(، وداود)64(. 
اهلل عليه  اهلل �سلى  نهى ر�سول  قال:  اهلل عنه  وا�ستدلوا بحديث جابر ر�سي 
و�سلم اأن ن�ستقبل القبلة ببول فراأيته قبل اأن يقب�س بعام ي�ستقبلها)65(، وهذا دليل 

على الن�سخ فيجب تقدميه)66(. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الو�سوء - باب ل ت�ستقبل القبلة بغائط اأو بول اإل عند البناء جدار   -60
اأو نحوه برقم )144(، ينظر: ابن حجر، الفتح )295/1(. 

الفتح  ينظر   148 برقم   - البيوت  يف  التربز  باب   - الو�سوء  كتاب   - �سحيحه  يف  البخاري  اأخرجه   -61
 .)301/1(

ينظر: ابن قدامة، املغني )221/1(، ابن حجر، فتح الباري )296/1(.   -62
ابن  ترجمة يف:  له  �سنة 94هـ  توفى  ال�سبعة  املدينة  فقهاء  اأحد  الأ�سدي،  العوام  بن  الزبري  بن  هو عروة   -63

العماد، �سذرات الذهب )103/1(. 
�سنة  القيا�س وغريه توفى  اإبطال  الظاهر، من موؤلفاته  اأهل  اإمام  هو داود بن علي بن خلف الأ�سبهاين،   -64

270هـ له ترجمة يف: ابن العماد، �سذرات الذهب )158/2(. 
اأخرجه الرتمذي يف �سننه - كتاب الطهارة - باب الرخ�سة يف ا�ستقبال القبلة بغائط اأو بول - برقم 9،   -65
قال الرتمذي: »هذا حديث ح�سن غريب«. ينظر: الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �سورة بن مو�سى بن 
ال�سحاك ت 279هـ، �سنن الرتمذي، حتقيق اأحمد حممد �ساكر وزمالوؤه، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 

م�سر، ط2،، 1395ه )15/1(. 
ينظر: ابن قدامة، املغني )220/1(.   -66
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اأجيب: باأن حديث جابر يحتمل اأنه راآه يف البنيان اأو م�سترتا ب�سيء ول يثبت 
الن�سخ بالحتمال)67(. 

القول الثالث/اأنه يجوز ا�ستقبال القبلة، وا�ستدبارها لق�ساء احلاجة يف البنيان 
دون ال�سحراء، وهو قول جمهور العلماء من املالكية، وال�سافعية، واحلنابلة)68(. 

وا�ستدلوا بحديث اأبي اأيوب الأن�ساري ر�سى اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه 
ت�ستدبروها  ببول ول غائط ول  القبلة  ت�ستقبلوا  الغائط فال  اأتيتم  و�سلم قال: »اإذا 
ولكن �سرقوا اأو غربوا«)69(، وبحديث ابن عمر ر�سى اهلل عنهما قال: »رقيت يوما 
على بيت حف�سة فراأيت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يق�سي حاجته م�ستقبل ال�سام 
القبلة،  ا�ستقبال  حرمة  على  يدل  عام  اأيوب  اأبي  فحديث  القبلة«)70(،  م�ستدبر 

وا�ستدبارها مطلقا �سواء يف ال�سحراء اأو البنيان. 
لفعله  وا�ستدبارها؛  القبلة،  ا�ستقبال  جواز  على  فيدل  عمر  ابن  حديث  اأما 
ابن  باأن يحمل حديث  �سلى اهلل عليه و�سلم، وميكن اجلمع بني هذين احلديثني؛ 
عليه  اهلل  �سلى  فعله  فيكون  البنيان،  يف  وال�ستدبار  ال�ستقبال  جواز  على  عمر 
وهو  الراجح،  هو  القول  وهذا  اأيوب)71(،  اأبي  حديث  لعموم  خم�س�سا  و�سلم 
متفرع على القول بجواز تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وفيه 

جمع بني الأدلة. 

ابن قدامة، املغني )221/1(.   -67
حجي  حممد  حتقيق  الذخرية،  684هـ،  ت  املالكي  اإدري�س  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  القرايف،  ينظر:   -68
بن  علي  احل�سن  اأبو  املاوردي،   ،)204/1( 1994م  ط1،  بريوت،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  وزمالوؤه، 
حممد الب�سري ت 450هـ، احلاوي يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي، حتقيق علي حممد معو�س وزميله، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1419ه )150/1(، ابن قدامة، املغني )221/1(. 
�سبق تخريجه.   -69
�سبق تخريجه.   -70

ينظر: ابن قدامة، املغني )221/1(، ابن حجر، فتح الباري )296/1(.   -71



د. �شلمان بن �شمايل ال�شلمي

134

تخ�صي�ض �لعام بفعل �لنبي �صلى �لله عليه و�صلم و�أثره يف �لأحكام �ل�رشعية - تاأ�صيال وتطبيقا

املطلب الثاين: مبا�صرة احلائ�س
بزوجته احلائ�س يف زمن احلي�س  الزوج  ا�ستمتاع  العلماء على جواز  اتفق 
فيما فوق ال�سرة ودون الركبة، كما اأنهم اتفقوا على حرمة الوطء يف الفرج زمن 

احلي�س)72(. واختلف العلماء يف ال�ستمتاع فيما بني ال�سرة والركبة على قولني: 
القول الأول: اأنه ل يجوز ال�ستمتاع باحلائ�س فيما بني ال�سرة والركبة، وهو 

قول جمهور العلماء من احلنفية، واملالكية، وال�سافعية)73(. 
ےچ  ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   چ  تعاىل:  بقوله  وا�ستدلوا 

)البقرة: 222(.
فدلت الآية على وجوب المتناع عن مبا�سرة احلائ�س اأثناء احلي�س، وعدم 
جواز اأي نوع من اأنواع املبا�سرة من جماع، وغريه اإل اأن هذا العموم خ�س�س 
بحديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »كانت اإحدانا اإذا كانت حائ�سا اأمرها ر�سول 
منه �سلى اهلل  يبا�سرها«)74(، وهذا فعل  ثم  باإزار  فتاأتزر  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
عليه و�سلم فدل ذلك على تخ�سي�س العموم يف الآية، واأن املراد بها النهي عن 

اجلماع)75(. 
واإليه  والركبة،  ال�سرة  بني  فيما  باحلائ�س  ال�ستمتاع  يجوز  اأنه  الثاين:  القول 
هو  القول  وهذا  وال�سعبي،  وعطاء،  عكرمة،  عن  مروي  وهو  اأحمد،  ذهب 
اإن  حيث  222(؛  )البقرة:  چ  ھھ   ہ   ہ   ہ   چ  تعاىل:  لقوله  الراجح؛ 
بالعتزال  الدم  مو�سع  فتخ�سي�سه  واملبيت،  كالقبل  احلي�س  ملكان  ا�سم  املحي�س 

ينظر: ابن قدامة، املغني )414/1(  -72
بداية  اأحمد ت 595هـ،  بن  الوليد حممد  اأبو  ابن ر�سد،  ال�سنائع )119/5(،  بدائع  الكا�ساين،  ينظر:   -73
املجتهد ونهاية املقت�سد، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، دار اجليل، بريوت، ط1، 1409هـ )41/1(، 

املاوردي، احلاوي )384/1(. 
�سبق تخريجه.   -74

ينظر: اأبو يعلى، العدة )574/2(.   -75
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دليل على اإباحته فيما عداه)76(، وما رووه عن عائ�سة دليل على حل ما فوق الإزار 
ل على حترمي غريه، وقد يرتك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املباح تقذرا؛ كرتكه اأكل 

ال�سب والأرنب)77(. 
املطلب الثالث: املقاتلون امل�صتحقون لل�صلب 

اختلف الفقهاء فيمن ي�ستحق ال�سلب)78( من املقاتلني: 
قتل  من  كل  ي�ستحقه  ال�سلب  اأن  اإىل  املنذر  وابن  وداود،  ثور،  اأبو  فذهب 

كافرا)79(؛ لعموم قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من قتل قتيال فله �سلبه«)80(. 
وذهب ال�سافعي اإىل عدم اإعطاء ال�سلب لكل قاتل بل يخت�س ذلك مبن قتل 
قتيله عند الإقبال دون الإدبار، وحال قيام احلرب دون حال النهزام)81(، وهذا 
هو القول الراجح؛ وذلك لفعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم فاإنه مل يعط ال�سلب 
اإل يف حال الإقبال دون الإدبار، وحال قيام احلرب دون حال النهزام، فكان فعله 

خم�س�سا لعموم قوله �سلى اهلل عليه و�سلم »من قتل قتيال فله �سلبه«. 

ابن قدامة، املغني )415/1(.   -76
ينظر: املرجع نف�سه )416/1(.   -77

املراد بال�سلب هو ما ياأخذه املقاتل امل�سلم من قتيله الكافر يف احلرب مما عليه من ثياب واآلت احلرب،   -78
ال�سعادات  اأبو  ومن مركوبه الذي يقاتل عليه وما عليه من �سرج وجلام. ينظر: ابن الأثري، جمد الدين 
املبارك بن حممد اجلزري املتوفى606هـ، النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق طاهر اأحمد الزاوي 
وزميله، املكتبة العلمية، بريوت، )د. ط(، 1399ه )387/2(، النووي، حمي الدين يحيى بن �سرف 

النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط2، 1405هـ )374/6(. 
ينظر: ابن قدامة، املغني )69/13(.   -79

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه - كتاب اجلهاد وال�سري- - باب ا�ستحقاق القاتل �سلب القتيل برقم )1751(.   -80
ال�سافعي وبهام�سه خمت�سر  الر�سالة لالإمام  اإدري�س ت 204هـ، الأم، ومعه  ال�سافعي، حممد بن  ينظر:   -81

املزيني، بيمنى الهند حاملي حمله، د. ط، د. ت )67-66/4(. 
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اخل�متة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل اأما 
بعد: 

فهذه اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها من خالل البحث وهي كالتايل: 
ال�ستدلل  - يف  اأثره  وظهور  الأ�سوليني  عند  العموم  تخ�سي�س  باب  اأهمية 

وال�ستنباط مما كان له عظيم الأثر يف امل�سائل الفقهية. 
املراد بالفعل عند الأ�سوليني هو اإحداث ال�سيء من عمل وغريه ول ي�سمل  -

كل الأفعال بح�سب ا�سطالحات ال�سرفيني مثل مات، وكان، ونحوهما؛ لأن 
من ن�سب اإليها مل يفعلها. 

املراد بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو: ما نقل اإلينا من اأفعال النبي حممد  -
�سلى اهلل عليه و�سلم الذي يكون فيه اأ�سوة لأمته وي�ستدعي التباع. 

الراجح من اأقوال علماء الأ�سول جواز تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل  -
عليه و�سلم. 

اإن نوع اخلالف يف م�سالة تخ�سي�س العام بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  -
- خالف معنوي - وقد ظهر اأثره يف امل�سائل التطبيقية. 

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني. 
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ق�ئمة امل�س�در واملراجع

• اأبي علي بن حممد ت 631هـ، الإحكام يف 	 الآمدي، �سيف الدين علي بن 
اأ�سول الأحكام، تعليق ال�سيخ عبدالرزاق عفيفي، دار الع�سيمي، الريا�س، 

ط1، 1424هـ. 
• اإبراهيم بن علي بن فرحون املالكي، الديباج املذهب يف معرفة اأعيان علماء 	

املذهب، دار الكتب العلمية، بريوت، )د. ط(، )د. ت(. 
• ابن الأثري، جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ت 606هـ، 	

النهاية يف غريب احلديث والأثر، حتقيق طاهر اأحمد الزاوي وزميله، املكتبة 
العلمية، بريوت، )د. ط(، 1399هـ. 

• الأرموي، تاج الدين حممد بن احل�سني ت 653هـ، احلا�سل من املح�سول، 	
حتقيق د. عبدال�سالم حممد اأبو ناجي، من�سورات جامعة قاريون�س، بنغازي، 

)د. ط(، 1994م. 
• منهاج 	 �سرح  ال�سول  نهاية  772هـ،  ت  احل�سن  بن  عبدالرحيم  الإ�سنوي، 

حزم،  ابن  دار  ا�سماعيل،  د/�سعبان  حتقيق  ال�سول،  علم  اإىل  الو�سول 
لبنان، ط1، 1420هـ. 

• ودللتها 	 و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  اأفعال  �سليمان،  بن  حممد  الأ�سقر، 
على الأحكام ال�سرعية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط6، 1424هـ. 

• الأ�سفهاين، �سم�س الدين حممود بن عبد الرحمن ت 749هـ، بيان املخت�سر 	
�سرح خمت�سر املنتهى لبن احلاجب يف اأ�سول الفقه، حتقيق د. حممد مظهر 

بقا، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، )د. ط(، )د. ت(. 
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• روح 	 1270هـ،  ت  احل�سيني  عبداهلل  بن  حممود  الدين  �سهاب  الألو�سي، 
املثاين، حتقيق علي عبداهلل عطية،  العظيم وال�سبع  القراآن  تف�سري  املعاين يف 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ.
• التحرير يف 	 �سرح كتاب  التحرير  تي�سري  احلنفي،  اأمني  �ساه، حممد  باد  اأمري 

اأ�سول الفقه، دار الكتب العلمية، بريوت، )د. ط(، )د. ت(. 
• الثبوت، 	 م�سلم  �سرح  الرحموت  فواحت  الدين،  نظام  بن  الأن�ساري، حممد 

ط1،  م�سر،  ببولق،  الأمريية  املطبعة  للغزاىل،  امل�ست�سفى  بهام�س  مطبوع 
1322هـ. 

• خمت�سر 	 �سرح  756هـ،  ت  اأحمد  بن  عبدالرحمن  الدين  ع�سد  الإيجي، 
املنتهى، املطبعة المريية بولق، م�سر، ط1، 1316هـ.

• البخارى، عالء الدين عبدالعزيز بن اأحمد ت 730هـ، ك�سف الأ�سرار عن 	
اأ�سول فخر ال�سالم، حتقيق عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية 

بريوت، )د. ط(، 1418هـ.
• البزدوي، فخر الإ�سالم علي بن حممد احلنفي ت 482ه، اأ�سول البزدوي، 	

عمر،  حممد  حممود  عبداهلل  حتقيق  الأ�سرار،  ك�سف  �سرحه  مع  مطبوع 
بريوت، دار الكتب العلمية، )د. ط(، 1418هـ. 

• اأ�سول الفقه، 	 اأبو احل�سني حممد بن علي ت 436هـ، املعتمد يف  الب�سري، 
حتقيق خليل املي�س، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1403هـ. 

• البي�ساوي، نا�سر الدين عبداهلل بن عمر، منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول، 	
ابن حزم،  ا�سماعيل، دار  ال�سول حتقيق د/�سعبان  نهاية  مطبوع مع �سرحه 

لبنان، ط1، 1420هـ. 
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• 279هـ، 	 ت  ال�سحاك  بن  مو�سى  بن  �سورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي، 
البابي  اأحمد حممد �ساكر وزمالوؤه، مطبعة م�سطفى  �سنن الرتمذي، حتقيق 

احللبي، م�سر، ط2،، 1395هـ. 
• على 	 التلويح  �سرح  793هـ،  ت  عمر  بن  م�سعود  الدين  �سعد  التفتازاين، 

التو�سيح، مكتبة �سبيح، م�سر، )د. ط(، )د. ت(. 
• اجلاربردي، فخر الدين اأحمد بن ح�سن ت 746ه، ال�سراج الوهاج يف �سرح 	

املنهاج، حتقيق د/اأكرم اأوزيقان، دار املعراج الدولية للن�سر، الريا�س، ط1، 
1416هـ. 

• ابن احلاجب، جمال الدين عثمان بن عمر ت 646هـ، خمت�سر منتهى ال�سوؤل 	
والأمل يف علمي الأ�سول واجلدل، مطبوع مع �سرح الع�سد الإيجي، املطبعة 

المريية بولق، م�سر، ط1، 1316هـ. 
• ابن حجر، اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين ت 852هـ، الإ�سابة يف متييز 	

ال�سحابة، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1412هـ. 
• ابن حجر، اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين ت 852هـ، الدرر الكامنة يف 	

اأعيان املائة الثامنة، مطبعة املدين، القاهرة، )د، ط(، 1387هـ. 
• ابن حجر، اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين ت 852هـ، فتح البارى �سرح 	

�سحيح البخارى، املكتبة ال�سلفية ومطبعتها، القاهرة، ط3، 1407هـ. 
• اأبو اخلطاب بن حمفوظ بن اأحمد الكلوذاين ت 510هـ، التمهيد يف اأ�سول 	

ط2،  لبنان،  الريان،  موؤ�س�سة  وزميله،  عم�سة  اأبو  حممد  مفيد  حتقيق  الفقه، 
1421هـ
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• اأعالم 	 �سري  748هـ،  ت  عثمان  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�س  الذهبي، 
النبالء، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1401هـ.

• الرازي، فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني ت 606هـ، املح�سول يف علم 	
الأ�سول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1408هـ. 

• ونهاية 	 املجتهد  بداية  595هـ،  ت  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبو  ر�سد،  ابن 
املقت�سد، حتقيق: طه عبدالروؤوف �سعد، دار اجليل، بريوت، ط1، 1409هـ. 

• جواهر 	 من  العرو�س  تاج  1205هـ،  ت  احل�سيني  مرت�سى  حممد  الزبيدي، 
القامو�س، دار الهداية، )د. م(، )د. ط(، )د. ت(. 

• الزرك�سي، بدر الدين حممد بهادر بن عبداهلل ت 794هـ، البحر املحيط يف 	
الغردقة، ط2،  ال�سفوة،  الأ�سقر، دار  �سليمان  الفقه، حترير د/عمر  اأ�سول 

1413هـ. 
• الزرك�سي، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبداهلل ت 794هـ، ت�سنيف امل�سامع 	

بجمع اجلوامع لتاج الدين ال�سبكي، حتقيق د. عبداهلل ربيع وزميله، موؤ�س�سة 
قرطبة، )د. م(، ط2، )د. ت(. 

• بن عبدالكافى ت 771هـ، جمع 	 بن علي  الدين عبدالوهاب  تاج  ال�سبكي، 
اجلوامع يف اأ�سول الفقه، مطبوع مع حا�سية البناين على �سرح جالل الدين 

املحلي، مطبعة م�سطفى البابي احللبي واولده، م�سر، ط2، 1356هـ. 
• رفع 	 771هـ،  ت  عبدالكايف  بن  علي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  ال�سبكي، 

احلاجب عن خمت�سر ابن احلاجب، حتقيق علي حممد معو�س وزميله، عامل 
الكتب، لبنان، ط1، 1419هـ. 



د. �شلمان بن �شمايل ال�شلمي

141

• ال�سبكي، تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ت 771هـ، طبقات 	
احللبي،  عي�سى  مطبعة  وزميله،  احللو  عبدالفتاح  حتقيق  الكربى،  ال�سافعية 

القاهرة، )د. ط(، 1383هـ. 
• ال�سرخ�سي، اأبو بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل، اأ�سول ال�سرخ�سي، دار 	

املعرفة، بريوت، )د. ط(، )د. ت(. 
• 1188هـ، 	 ت  احلنبلي  �سامل  بن  اأحمد  بن  حممد  الدين  �سم�س  ال�سفاريني، 

لوامع الأنوار البهية، موؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها، دم�سق، ط2، 1402هـ. 
• يف 	 الأ�سول  ميزان  539هـ،  ت  اأحمد  بن  حممد  الدين  عالء  ال�سمرقندي، 

نتائج العقول، حتقيق د. عبدامللك ال�سعدي، مطبعة اخللود، )د. م(، ط1، 
1407هـ. 

• قواطع 	 489هـ،  ت  عبداجلبار  بن  حممد  بن  من�سور  املظفر  اأبو  ال�سمعاين، 
الأدلة يف اأ�سول الفقه، حتقيق د/عبداهلل احلكمي وزميله، مكتبة التوبة، )د. 

م(، ط1، 1419هـ. 
• ال�سافعي، حممد بن اإدري�س ت 204هـ، الأم، ومعه الر�سالة لالإمام ال�سافعي 	

وبهام�سه خمت�سر املزيني، بيمنى الهند حاملي حمله، )د. ط(، )د. ت(. 
• باأفعال 	 يتعلق  فيما  الأ�سول  علم  من  املحقق  665ه،  ت  املقد�سي  �سامة  اأبو 

اجلامعة  جابر،  �سالح  حممود  د.  حتقيق  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
الإ�سالمية، املدينة املنورة، ط1، 1432هـ. 

• ال�سربيني، عبدالرحمن بن حممد بن اأحمد ت 1326هـ، تقريرات ال�سربيني 	
على حا�سية البناين جلمع اجلوامع، مطبعة احللبي، م�سر، )د. ط(، 1356هـ. 
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• اللمع، حتقيق عبداملجيد 	 �سرح  اإبراهيم ت 476هـ،  اإ�سحاق  اأبو  ال�سريازي، 
تركي، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت ط1، 1408هـ. 

• �سفي الدين حممد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي ت 715ه، نهاية الو�سول 	
املكتبة  وزميله،  اليو�سف  �سليمان  بن  �سالح  د.  حتقيق  الأ�سول،  دراية  يف 

التجارية، مكة املكرمة، ط1،، 1416هـ. 
• العطار 	 ال�سافعي ت 1250هـ، حا�سية  بن حممود  بن حممد  العطار، ح�سن 

على �سرح اجلالل املحلي على جمع اجلوامع، دار الكتب العلمية، بريوت، 
)د. ط(، )د. ت(. 

• الذهب يف 	 �سذرات  احلنبلي ت 1089هـ،  العماد  بن  العماد، عبداحلي  ابن 
اأخبار من ذهب، مطبعة القد�س، القاهرة، )د. ط(، 1350هـ. 

• الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد الطو�سي ت 505هـ، امل�ست�سفى من علم 	
والتوزيع،  للن�سر  الف�سيلة  دار  بن زهري حافظ،  الأ�سول، حتقيق د/حمزة 

الريا�س، ط1، 1434هـ. 
• ابن فار�س، اأبو احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا ت 395هـ، معجم مقايي�س 	

اللغة، حتقيق عبدال�سالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط2، 1420هـ. 
• الفريوز اأبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القامو�س املحيط، دار الفكر 	

للطباعة والن�سر، )د. م(، )د. ط(، 1403هـ. 
• الفيومي، اأحمد بن حممد بن علي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، 	

دار الفكر للطباعة والن�سر، لبنان، )د. ط(، )د. ت(. 
• ابن قدامة، موفق الدين عبداهلل بن اأحمد املقد�سي ت 620هـ، املغني، حتقيق 	
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ملخ�س البحث

عقد النكاح من العقود الالزمة، والأ�سل اأن يلتزم طرفاه - وهما الزوجان 
- بالآثار املرتتبة عليه؛ اإذ اإنَّ ذلك هو ال�سبيل ل�ستقرار م�سالح العباد التي ق�سد 

ال�سارع احلكيم حتقيقها.
اأحدهما حق  اأو  وقد يطراأ بع�س الأ�سباب على هذا العقد فيعطى الزوجان 
هو  ما  ومنها  الفقهاء،  عند  اتفاق  حمل  هو  ما  الأ�سباب  هذه  ومن  العقد،  ف�سخ 

خمتلف فيه، مما يجعل ذلك جماًل خ�سباً لالجتهاد والنظر.
ومن جملة اأ�سباب الف�سخ املختلف فيها: ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار 
مبهر الزوجة، فهو حمل خالف عند معظم الفقهاء، لذا يهدف البحث اإىل بيان اأثر 
الإع�سار باملهر يف ف�سخ عقد النكاح اإذا طلبت الزوجة ذلك، وهل لها ذلك اأو ل ؟
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Abstract

The Effect of Insolvency by Dowry in 
Breaking up the Relation Between the Two Spouses

Dr. Maher Deeb

Marriage contract is one of the prerequisite contracts that the two spous-
es must abide by its implications to achieve the aim of stabilizing the interests 
of people.

But sometimes for some reasons this contract may give the two spouses 
or one of them the right to revoke the contract. Some of these reasons are 
agreed upon by the jurists whereas others are not which open the door for 
diligence and consideration.

Among the reasons of revocation of the marriage contract which are not 
agreed upon is the one related to insolvency of the wife's dowry. It is a con-
troversial issue among most of jurists (Fuqaha’). Thus, the paper aims at ex-
plaining the effect of insolvency by dowry on the revocation of the marriage 
contract if the wife asks for it, or does she have the right for that or not?
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املقدمة

اأف�سل  على  الأكمالن،  الأمتان  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
اخللق والر�سل �سيدنا حممد عليه ال�سالة وال�سالم، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، 

ا بعد:  ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، اأَمَّ
لعاقديها،  ملزمة  تكون  اأن  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  العقود  يف  الأ�سل  فاإنَّ 
ووجوب اللتزام العقدّي بها؛ لقوله تعاىل: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ککچ)1(، 
وهذا يت�سمن كذلك اللتزام باآثار العقد، والوفاء بالتزاماته مبجرد انعقاده انعقاداً 
فيما  التعامل  العباد، وا�ستقرار  لتحقيق م�سالح  ال�سبيل  اإّن ذلك هو  اإذ  �سحيحاً؛ 

بينهم، واإ�سباع الرغبات الإن�سانّية �سمن الأطر ال�سرعّية ال�سحيحة.
اإل اأنَّ العقود قد يطراأ عار�س عليها، فال يتمكن اأحد املتعاقدين من احل�سول 
الطرف  هذا  ميلك  العقدّي، وعندئٍذ  اللتزام  من  متولدة  من حقوق  له  ما  على 

ف�سخ العقد، ويُفِقُد العقد قوة الإلزام التي يت�سف بها اأ�سالة.
و�سبب الف�سخ قد يرافق العقد منذ اإبرامه ون�سوئه كاحلال »يف خيار املجل�س 
يف البيع«، اأو قد يطراأ �سبب الف�سخ على العقد بعد اإبرامه كما هو احلال يف الإقالة 

والإفال�س. 
فاإنَّ  النكاح؛  عقد  لعاقديها:  الإلزام  ب�سفة  تت�سف  التي  العقود  جملة  ومن 
بالآثار  وملزماً  الزوجان،  وهما  لطرفيه،  ملزماً  يكون  اأن  العقد  هذا  يف  الأ�سل 

املرتتبة عليه، واملتولدة منه.
اأنَّه يف بع�س احلالت يطراأ ما يجعل للزوج اأو الزوجة حق ف�سخ العقد  اإل 
الفقهاء،  عند  اتفاق  حمل  هو  ما  منها  الأ�سباب  وهذه  الق�ساة،  يقدرها  لأ�سباب 

�سورة املائدة، 1.  -1
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ومنها ما هو حمل خالف بينهم، مما يجعل ذلك جماًل خ�سباً لالجتهاد والنظر.
ومن جملة اأ�سباب الف�سخ املختلف فيها: ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار 

مبهر الزوجة، فهو �سبب خمتلف فيه بني الفقهاء: 
الت�ساوؤلت من خالل درا�سة  الإجابة عن هذه  اإىل  البحث  يهدف هذا  لذا 

فقهّية للم�ساألة يف كتب املذاهب الفقهّية املعتمدة.
م�صكلة البحث: 

تكمن م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�سوؤالني الآتيني: 
هل ي�سرع ف�سخ عقد النكاح اإذا اأع�سر الزوج باملهر ؟   -1

ما ال�سور التي يُ�سرع فيها ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار باملهر عند من    -2
يرى م�سروعية ذلك؟

الدرا�صات ال�صابقة: 
تناول الفقهاء املتقدمون من اأ�سحاب املذاهب الفقهّية املعتربة م�ساألة الإع�سار 
وا عليها يف كتاب النكاح، اإل اأنني مل اأجد  باملهر واأثر ذلك على عقد النكاح، ون�سّ
- بعد البحث - من اأفرد هذه امل�ساألة من املعا�سرين ببحث م�ستقل؛ للتاأ�سيل لها 
وحتقيقها، وجمع متفرقاتها، اإّل اأنني وجدت من بحث ذلك �سمن اأحكام الإع�سار 

عموماً، اأو اأحكام ال�سداق عموماً، ومما وقفت عليه: 
�سنيتان - 1 بن  عبدالكرمي  للدكتور  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  ال�سداق  اأحكام 

العمري.
وقد تناول الباحث اأحكام ال�سداق يف ر�سالته، ومما اأورده م�ساألة الإع�سار 
باملهر، اإّل اأنّه عند اإيراده امل�ساألة مل ي�ستوعب الأقوال فيها، ول اأدلة على كل قول، 
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ومل يورد جميع �سور امل�ساألة.
اأحكام الإع�سار املايّل يف الفقه الإ�سالمي، للدكتور ف�سل الرحيم بن حممد.- 2

وقد عر�س الباحث م�سائل عّدة تتعلق بالإع�سار، ومنها الإع�سار باملهر، ومل 
يذكر �سوى �سورة واحدة للم�ساألة، وهي الإع�سار باملهر قبل الدخول.

نظرية الف�سخ وتطبيقاتها يف الفقه الإ�سالمي، للدكتور حممد �سليمان.- 3
وقد عر�س الباحث م�ساألة الف�سخ لإع�سار الزوج باملهر يف الف�سل الأخري، 
الذي عقده لإيراد التطبيقات الق�سائّية يف امل�ساألة، فكان الرتكيز على هذا اجلانب 
واإبراز  الفقهاء،  واأقوال  امل�ساألة،  �سور  اإيراد  دون   - الق�سائّية  التطبيقات  اأي   -

اخلالف فيها.
منهج البحث: 

يقوم البحث على املنهج العلمّي القائم على: 
ا�ستخال�س - 1 لأّن  البحث؛  هذا  يف  الرئي�س  املنهج  وهو  ال�ستقرائي:  املنهج 

به  ما جاءت  ا�ستقراء  يقت�سي  الزوجني  بني  التفريق  على  باملهر  الإع�سار  اأثر 
الن�سو�س ال�سرعّية، وما اأورده الفقهاء يف هذا الباب.

املنهج ال�ستنباطي: وقد اعتمدت عليه يف حتليل وتعليل ما مّت ا�ستقراوؤه.- 2
امل�ساألة - 3 لبناء هذه  للتو�سل  الن�سو�س  اختزال معاين  القائم على  ال�ستنتاج 

معنًى وتاأ�سياًل واأهمية.
خطة البحث: 

اقت�سى البحث اأن يكون يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، على النحو الآتي: 
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واأدلة  املهر  وحكم  البحث  يف  الواردة  بامل�صطلحات  التعريف  الأول:  املبحث 
م�صروعيته: 

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: التعريف بامل�صطلحات الواردة يف البحث: 

وفيه ثالثة فروع: 
الفرع الأول: معنى الإع�سار

الفرع الثاين: معنى املهر
الفرع الثالث: معنى التفريق بني الزوجني

املطلب الثاين: حكم املهر واأدلة م�صروعيته: 
وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم املهر 
الفرع الثاين: اأدلة م�سروعية املهر

املبحث الثاين: اأثر الإع�صار مبهر الزوجية يف عقد النكاح: 
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: اإع�سار الزوج مبهر زوجته املوؤجل
املطلب الثاين: اإع�سار الزوج مبهر زوجته احلال قبل الدخول

املطلب الثالث: اإع�سار الزوج مبهر زوجته احلال بعد الدخول
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املبحث الثالث: نوع الفرقة احلا�صلة ب�صبب الإع�صار باملهر ومدى حاجتها اإىل 
الق�صاء: 

وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: معنى الطالق والف�سخ والفرق بينهما

املطلب الثاين: نوع الفرقة احلا�سلة ب�سبب الإع�سار باملهر
اخلامتة: وفيها اأهم النتائج

واهلل ِمْن وراء الق�سد، واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعل هذا العمل خال�ساً لوجهه 
الكرمي، اإنه �سميع عليم 

املطلب الأول
التعريف بامل�صطلحات الواردة يف البحث 

يت�سمن هذا املطلب تعريفاً باأهم امل�سطلحات الواردة يف البحث، وهي:   
الإع�سار، املهر، التفريق بني الزوجني، وبيان ذلك على النحو الآتي: 

الفرع الأول
معنى الإع�صار

الإع�صار يف اللغة: 
الإع�سار لغة: م�سدر لفعل ثالثي مزيد »اأَْع�َسَر«، وم�سدر الفعل املجرد منه 
الُع�سر، وهو �سد الي�سر كما يف قوله تعاىل: چ ڑ  ک  ک  ک  ک    چ)2(، وقوله 
تعاىل: چ ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ       چ)3(، والُع�ْسر مبعنى ال�سدة، يقال: َع�ُسر 

�سورة الطالق، اآية 7.  -2
�سورة ال�سرح، اآية 6-5.  -3
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وهو  بالدين  طلبته  اإذا  املدين:  وَع�َسرُت  ُعَب،  و�سَ ا�ستد  اأي  َع�ْسراً،  يع�سر  الأمر 
مع�سر ومل اأنظره اإىل مي�سرته، والع�سر: ا�سم امل�سدر، ويعني: قلة ذات اليد، يقال: 

اأع�سر الرجل: اإذا افتقر)4(.
الإع�صار ا�صطالحًا: 

الإع�سار ا�سطالحاً: يفهم من ا�ستقراء ما ذكره الفقهاء)5( اأنَّ الإع�سار: عدم 
القدرة على النفقة، اأو عدم القدرة على اأداء ما عليه من ديون ونحوها، وهو �سد 
اللغوّي  املعنى  املع�سر من كرث خرجه وقل دخله)6(، وهو ذات  فقالوا:  الإي�سار، 

املتقدم.
يقول ال�سريازي: »اإذا كان الزوج مو�سراً - وهو الذي يقدر على النفقة مباله 
ان، واإن كان مع�سراً - وهو الذي ل يقدر على النفقة  وك�سبه - لزمه كل يوم مدَّ

مباله ول ك�سبه - لزمه كل يوم مد«)7(.
وللفقهاء يف حتديد املو�صر واملع�صر ثالثة اأقوال: 

القول الأول: يرجع يف حتديد املو�سر واملع�سر واملتو�سط يف نفقة الزوجة اإىل 
اجلوهري، اإ�سماعيل بن حماد، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت، ط.   -4
الرابعة، 1978م، ج4، �س111، واجلوهري، ال�سحاح »تاج اللغة و�سحاح العربية«، ج4، �س1385، 
الزيات، واإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم الو�سيط، دار اإحياء الرتاث العربي، ط. الثانية، 1998م، 

ج2، �س77.
الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، مطبعة الإمام، القاهرة،   -5
ط. الثانية، 1413هـ ج7، �س169، وابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي، �سرح 
فتح القدير، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الثانية 1998م ج4، �س389، واملواق، حممد بن 
يو�سف بن اأبي القا�سم العبدري، �سرح املواق على خمت�سر خليل )التاج والإكليل(، الطبعة الأوىل، 
بن  الدين  حميي  والنووي،  �س268،  ج5،  اجلليل  مواهب  بهام�س  هـ،   1329 مب�سر  ال�سعادة  مطبعة 
�سرف، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، دار املكتب الإ�سالمي، ط. الأوىل، 1412هـ ج9، �س41، وابن 
الأوىل، 1413هـ ج2،  الر�سالة، ط.  موؤ�س�سة  الإرادات،  منتهى  اأحمد،  بن  الدين حممد  تقي  النجار، 

�س41.
النووي، رو�سة الطالبني، ج9، 41.  -6

ال�سريازي، اإبراهيم بن علي بن يو�سف، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، دار الكتب العلمية، ط. الثالثة،   -7
1419هـ ج3، �س150.
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ه النا�س مو�سراً  العرف والعادة، وهذا يختلف باختالف الزمان واملكان، فمن عدَّ
ه النا�س مع�سراً فهو مع�سر، ويكلَّف  فهو مو�سر، ويكلَّف بنفقة املو�سرين، ومن عدَّ
مذهب  مقت�سى  وهو  ال�سافعية)9(،  وبع�س  احلنفية)8(،  قال:  وبه  املع�سرين،  بنفقة 

املالكية اإذ يقدرها احلاكم باجتهاده عندهم)10(.
القول الثاين: املع�سر هو الذي ل ميلك من املال، ما يكفي لنفقة زوجته كفاية 
لكنه ل  الك�سب،  بوا�سطة  املال  بع�س  يقدر على  اأو  الكفاية،  اأدنى  بل يف  كاملة، 
يكفي ل�سد العوز عليه وعلى زوجته، واملو�سر من ميلك من املال ما يكفيه ويكفي 

نفقة زوجته، وبه قال بع�س ال�سافعية)11(،وبع�س احلنابلة)12(.
فال  ك�سبه،  اأو  مباله  زوجته  نفقة  على  يقدر  ل  الذي  املع�سر  الثالث:  القول 
الذي  واملو�سر  يتك�ّسب عن طريقه،  له عمل  ولي�س  لنفقة زوجته،  املال  من  ميلك 
زوجته،،  لنفقة  يكفي  ما  املال  من  فيملك  ك�سبه،  اأو  مباله  زوجته  نفقة  على  يقدر 
وله عمل يتك�ّسب منه، وبه قال ال�سريازي من ال�سافعية)13(، وهو قول احلنابلة يف 

امل�سهور)14(.
والذي يظهر - واهلل اأعلم - اأّن القول الأول اأرجح الأقوال؛ لعتماده على 
رِّ املختار �سرح تنوير الأب�سار، دار الفكر، بريوت،  ابن عابدين، حممد اأمني، حا�سية رد املحتار على الدُّ  -8

لبنان، الطبعة الثانية 1979م ج3، �س575.
بن  اأحمد  العبا�س  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�س  والرملي،  �س465،  ج6،  الطالبني،  رو�سة  النووي،   -9

�سهاب، نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج: ، مطبعة البابي احللبي مب�سر، 1357هـ ج7، �س187.
الدردير، اأحمد بن حممد بن اأحمد، ال�سرح الكبري، مطبوع بهام�س حا�سية الد�سوقي، دار اإحياء الكتب   -10
العربية لعي�سى البابي احللبي و�سركاه، الطبعة الثانية 1998م ج3، �س213، واخلر�سي، حممد بن عبد 

اهلل، �سرح خمت�سر خليل، دار الفكر، بريوت، ط. الثانية، 2010م.
النووي، رو�سة الطالبني، ج6، �س465.  -11

اإ�سحاق بن حممد بن عبد اهلل، املبدع �سرح املقنع،، دار الكتب العلمية،  اأبو  ابن مفلح، برهان الدين   -12
بريوت، ط. الأوىل، 1408هـ، ج8، �س189، واملرداوي، عالء الدين اأبي احل�سن بن �سليمان، الإن�ساف 

يف معرفة الراجح من اخلالف: ط. الأوىل، مطبعة ال�سنة املحمدية �سنة 1376هـ.
ال�سريازي، املهذب، ج3، �س150.  -13

ابن مفلح، املبدع �سرح املقنع، ج8، �س189، واملرداوي،، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف،   -14
ج9، �س355.
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العرف يف تقدير ذلك، وهذا اأوجه، اإذ اإنَّ ذلك ل ميكن �سبطه ب�سابط واحد يف 
كل زمان ومكان، وما كان �ساأنه ذلك فاإنَّ مرده اإىل العرف. 

الفرع الثاين
معنى املهر

املَْهُر يف اللغة: 
مهور،  واجلمع  َمَهَر،  م�سدر  وهو  ال�سداق،  هو  الهاء،  وت�سكني  امليم  بفتح 
ابنة عّمه ثم تزوجها)15(،  َمهر  اأي �سداقاً، ويقال:  اأعطاها مهراً،  املراأَة:  َمَهَر  يقال: 
مهراً،  اأعطيتها  ممهورة،  فهي  ومهرتها،  واأمهرها،  مهراً  وميهرها  املراأة  مهر  ويقال: 
يف  احلذق  ومهارة  املهر،  الغالية  واملهرية:  مهر،  على  غريي  زوجتها  واأمهرتها: 
به ال�سابح املجيد، واجلمع  ال�سيء، واملاهر: احلاذق بكل عمل، واأكرث ما يو�سف 

مهرة)16(.
املَْهُر يف ال�صطالح: 

تنوعت عبارات الفقهاء يف بيان حقيقة املهر، وبيان ذلك يف املذاهب الفقهية 
امل�سهور فيما ياأتي: 

على  النكاح  عقد  الذي يجب يف  للمال  »ا�سم  بقولهم:  املهر  احلنفية  ف  عرَّ   -
الزوج يف مقابلة منافع الب�سع، اإما بالت�سمية اأو بالعقد«)17(.

وقيل: »ما ت�ستحقه املراأة بعقد النكاح اأو الوطء«)18(.
الفريوزاآبادي،  �س90،  ج8،  العرو�س،  تاج  والزبيدي،  �س153،  ج4،  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن   -15

القامو�س املحيط، ج1، �س294، والزيات، املعجم الو�سيط، ج1، �س338.
الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج1، �س294، والزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج8،   -16

�س88.
البلخي، نظام الدين واآخرون، الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط. الثانية، 1310هـ، ج3، �س316.  -17

ابن عابدين، حا�سية ابن عابدين، ج3، �س110.  -18
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وعند املالكية: »ما يعطى للزوجة يف مقابل ال�ستمتاع بها«)19(. -
واأورد ال�سافعية مفهوًما للمهر بقولهم: »ما وجب بنكاح اأو وطء، اأو تفويت  -

ب�سع قهراً كر�ساع، ورجوع �سهود«)20(.
فه فقهاء احلنابلة باأنّه: »العو�س امل�سمى يف عقد النكاح، وامل�سمى بعده  - وعرَّ

ملن مل يُ�َسمَّ لها فيه«)21(.
وبالنظر يف هذه التعريفات جند اأنَّها متقاربة املعنى، وهي تدلُّ يف جمموعها 
مقامه،  يقوم  ما  اأو  مال  من  زوجها  على  املراأة  ت�ستحقه  عّما  عبارة  املهر  اأن  على 

وذلك بالعقد عليها، اأو الدخول بها.
والأجر،  والفري�سة،  والنحلة،  ال�سداق،  منها:  كثرية؛  اأ�سماء  له  واملهر 

ْول، والنكاح)22(.  والعالئق، والعقر، والطَّ
وقد نطق القراآن الكرمي ب�سٍت منها: ال�سداق، والنحلة، والفري�سة، والأجر، 

والطول، والنكاح، ووردت ال�سنة باملهر، والعقر، والعليقة، واحِلباء)23(.
الدردير، ال�سرح الكبري، ج3، �س130، وابن جزي، القوانني الفقهّية، مكتبة عبا�س الباز، ط. الأوىل،   -19

1422هـ ج2، �س428.
ال�سربيني، حممد بن حممد، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج: دار اإحياء الرتاث العربي،   -20
�سهاب  وعمرية،  �سالمة،  اأحمد  الدين  �سهاب  القليوبي،  �س291،  ج3،  1421هـ  الثانية،  بريوت،ط. 
الرابعة، 1394هـ ج3،  نبهان، ط.  اأحمد �سعد  القليوبي وعمرية، مكتبة ومطبعة  اأحمد، حا�سيتا  الدين 

�س267.
البهوتي، �سرح منتهى الرادات، ج3، �س62، وك�ساف القناع �سرح الإقناع، دار اإحياء الرتاث العربي،   -21

بريوت، الطبعة الأوىل، 1420هـ، ج5، �س142، ابن مفلح، املبدع �سرح املقنع، ج6، �س190.
ينظر على �سبيل املثال يف: ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق،   -22
ج3،  عابدين،  ابن  حا�سية  عابدين،  ابن  �س249،  1418هـ،ج3،  الثانية،  ط.  الإ�سالمي،  الكتاب  دار 
ابن  �س391،  ج3،  املحتاج،  مغني  ال�سربيني،  �س429،  ج1،  الإكليل،  جواهر  الأزهري،  �س110، 

مفلح، املبدع، ج6، �س190، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س142.
املاوردي، علي بن حممد بن حبيب، احلاوي يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي، دار الكتب العلمية، لبنان،   -23
ط. الأوىل، 1419هـ، ج9، �س393، ابن الرفعة،جنم الدين اأحمد بن حممد، كفاية النبيه �سرح التنبيه 
يف فقه الإمام ال�سافعي، ط. الأوىل، 1405هـ، ج9، �س365، ابن قدامة، موفق الدين اأبو حممد عبد 

اهلل بن اأحمد، املغني، دار عامل الكتب، ط. الرابعة، 1419هـ ج6، �س408.
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الفرع الثالث
املق�صود بالتفريق بني الزوجني

التفريق يف اللغة: 
التفريق  ومنه  اجلمع،  خالف  والَفْرُق  تفريقاً،  ق  يفرَّ ق  فرَّ م�سدر  التفريق 
لالأبدان،  بالت�سديد  َق  التَّفرُّ جعل  من  اللغة  علماء  ومن  �سواء،  وهما  والفرتاق 
ْقُت بني  فافرتقا، وَفرَّ َفَرْقُت بني الكالمني  يقال:  بالتخفيف يف الكالم،  والفرتاق 

َق الرجالن: ذهب كل منهما يف طريق)24(. الرجلني فتفرقا، وتفرَّ
وللتفريق عدة معاٍن، منها: التجزئة والق�سمة، والتمييز، والتبدد، والف�سل )25(.

ومن خالل ما �سبق فاإنَّ مفهوم التفريق يدور حول الف�سل والإبانة.
التفريق يف ال�صطالح: 

لتعريٍف  الفقهاء  كتب  يف  ن�سٍّ  على   - والتدقيق  البحث  بعد  اأعرث-  مل 
اأنَّ ذلك  اأعلم -  بالتفريق بني الزوجني، والذي يظهر - واهلل  ا�سطالحي خا�ٍس 

ل�سببني: 
الأول: ظهور معناه ومعرفة املق�سود منه عند اإطالق هذا امل�سطلح، فال حاجة 

للن�س عليه وبيان مفهومه يف كتب الفقهاء.
الثاين: اأنَّ التفريق اأو الفرقة بني الزوجني ل تخرج عن كونها طالقاً اأو ف�سخاً، 
ببيان   - الفرقة  اأو  التفريق  معنى  بيان  اأعني   - ذلك  الفقهاء عن  ا�ستغنى  ولذلك 

حقيقة الطالق والف�سخ والفرق بينهما.
وميكن تعريف التفريق بني الزوجني باأنَّه: انحالل رابطة الزوجية، وانقطاع ما 

ابن منظور، ل�سان العرب، ج10، �س234، الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج3، �س283.  -24
ابن منظور، ل�سان العرب، ج11، �س209.  -25
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بني الزوجني من عالئق ب�سبٍب من الأ�سباب.
عن  تتولد  التي  العملية  النتيجة  هي  بينهما  الفرقة  اأو  الزوجني  بني  فالتفريق 
الطالق اأو الف�سخ لعقد النكاح، والفرقة التي ترد على عقد النكاح ل تخرج عن 
من  كٌل  يتناوله  فيما  بينهم  اخلالف  ا  اإمنَّ الفقهاء)26(،  باتفاق  طالقاً  اأو  ف�سخاً  كونها 
الف�سخ والطالق من ُفرق النكاح، فما يعد طالقاً عند بع�سهم، قد يعد ف�سخاً عند 

غريهم، وهذا ينبني على اختالف يف الآثار.
املطلب الثاين 

حكم املهر واأدلة م�صروعيته
يت�سمن هذا املطلب بياناً حلكم املهر، والأدلة ال�سرعية على ذلك، وبيان ذلك 

على النحو الآتي: 
الفرع الأول
حكم املهر

املهر يجب للمراأة على الرجل باأحد اأمرين)27(: 
اأوًل: العقد ال�سحيح، ويتاأكد وي�ستقر بالدخول اأو اخللوة اأو املوت، �سواء 
الت�سمية  كانت  اأو  �سحيحة،  ت�سمية  هناك  كانت  باأن  امل�سمى،  هو  املهر  هذا  اأكان 

فا�سدة، اأو مل توجد ت�سمية اأ�ساًل، اأو كان الزواج قد ا�سرتط فيه عدم ال�سداق.
ثانيًا: الدخول احلقيقي كما يف الوطء ب�سبهة، والنكاح الفا�سد. 

�سرح خمت�سر خليل، ج5،  اجلليل  القدير، ج3، �س443، احلطاب، مواهب  فتح  �سرح  الهمام،  ابن   -26
األفاظ املنهاج، ج3، �س423، ابن قدامة، املغني �سرح  �س268، ال�سربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة 

خمت�سر اخلرقي، ج10، �س32، البهوتي، ك�ساف القناع �سرح الإقناع، ج5، �س473.
ابن عابدين، حا�سية ابن عابدين، ج3، �س110، املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س393، ال�سربيني،   -27

مغني املحتاج، ج3، �س291، القليوبي وعمرية، حا�سيتا القليوبي وعمرية، ج3، �س276.
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واملهر الواجب بالعقد ال�سحيح قد يطراأ عليه ما ي�سقطه، كارتداد الزوجة، اأو 
ما ي�سقط ن�سفه؛ كالطالق قبل الدخول اأو اخللوة، فاإذا ح�سل الدخول بالزوجة، 

، ووجب جميعه على الزوج. اأو اخللوة بها، اأو الوفاة عنها، تاأكد املهر وا�ستقرَّ
الفرع الثاين

اأدلة م�صروعية املهر
وال�سنة،  الكرمي،  القراآن  من  ال�سرع  اأدلة  من  عدد  املهر  م�سروعية  على  دلَّ 

والإجماع، وبيانها على النحو الآتي: 
اأوًل: اأدلة القراآن الكرمي: 

قوله تعاىل: چ ڻ   ۀ  ۀ  ہہ    چ)28(.   -1
قال القرطبي: »هذه الآية دليل على وجوب ال�سداق للمراأة« )29(، ومعنى 
نحلة: اأي عطية من اهلل مبتداأة، وقيل: عن طيب نف�س من الأزواج من غري تنازع)30(.

قوله تعاىل: چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  چ)31(.   -2
ا عربَّ  واملق�سود بالأجور يف الآية الكرمية: املهور كما قال املف�سرون)32(، واإمنَّ

عنه بالأجر؛ لأنَّه يف مقابل منفعة)33(.

�سورة الن�ساء، اآية 4.  -28
القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن الكرمي، ج3، �س26.  -29

ج3،  الكرمي،  القراآن  لأحكام  اجلامع  القرطبي،  �س413،  ج1،  الكرمي،  القراآن  اأحكام  العربي،  ابن   -30
�س26وينظر: املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س390، ابن قدامة، املغني، ج6، �س480.

�سورة الن�ساء، اآية 24.  -31
القاهرة،  امل�سرية،  الكتب  الكرمي، دار  القراآن  بكر، اجلامع لأحكام  اأبي  بن  اأحمد  بن  القرطبي، حممد   -32
الطبعة الأوىل 1356هـ ج3، �س26، ابن كثري، عماد الدين اأبي الفداء اإ�سماعيل، تف�سري القراآن العظيم، 

دار ال�سعب، القاهرة، ط. الأوىل، 1992م، ج2، �س212.
املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س390.  -33
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ثانيًا: اأدلة ال�صنة النبوية: 
قول الر�سول - عليه ال�سالة وال�سالم - ملريد النكاح: »التم�س ولو خامتاً من    -1

حديد«)34(.
ثبت عن النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - اأنه مل يُْخِل زواجاً من مهر )35(.   -2

ثالثًا: الإجماع: 
اأجمع الفقهاء على م�سروعية املهر يف عقد النكاح)36(. 

املبحث الثاين
اأثر اإع�صار الزوج مبهر الزوجة يف عقد النكاح

اإذا اأردنا اأن نبني اأثر اإع�سار الزوج مبهر الزوجة يف عقد النكاح فاإنَّ املهر له 
اأحوال: 

قبل  يكون  اأن  ا  اإمَّ حاًل  كان  فاإن  حاًل،  يكون  اأن  واإّما  موؤجاًل  يكون  اأن  ا  اإمَّ
الزوجة  مبهر  الزوج  لإع�سار  اأحوال  ثالثة  ل  يتح�سّ وبذلك  بعده،  اأو  الدخول 
اإجماًل، وبيان حكم كل حالة من هذه الأحول على حدة يف ثالثة مطالب متعاقبة 

على النحو الآتي: 

اأخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ال�سلطان ويل لقول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم: »زوجتكها مبا   -34
معك من القراآن، ج9، �س97، برقم 1135، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب ال�سداق وجواز 

كونه تعليم قراآن وخامت من حديد وغري ذلك، ج4، �س578، برقم 1425.
اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، ج1، �س 177، برقم456، باإ�سناد �سحيح، رجاله ثقات، قال الإمام   -35
ال�سبكي: “ رجاله ثقات م�سهورون م�سرحون بالتحديث فيه من اأولهم اإىل اآخرهم “. ينظر: ال�سبكي، 

تكملة املجموع �سرح املهذب، ج6، �س30.
الون�سري�سي، اأحمد بن يحيى بن عبد الواحد ين علي، اإي�ساح امل�سالك اإىل قواعد الإمام مالك، طبعة   -36
كلية الدعوة الإ�سالمية، طرابل�س، 1996م، �س84، ال�سريازي، املهذب، ج2، �س72، ال�سربيني، مغني 

املحتاج، ج3، �س292، ابن قدامة، املغني، ج6، �س481، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س143.
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املطلب الأول
اإع�صار الزوج مبهر زوجته املوؤجل

اإذا كان املهر موؤجاًل واأع�سر الزوج به، وطلبت املراأة الف�سخ لأجل ذلك، فاإنَّه 
ل يجاب طلبها، باتفاق اأهل املذاهب الأربعة)37(، وقد نقل ابن تيمية اإجماع الفقهاء 
على ذلك، فقال: »اإذا كان مع�سراً بال�سداق مل تز مطالبته باإجماع امل�سلمني«)38(، 
ومراده - رحمه اهلل - الإع�سار باملهر املوؤجل ل املعّجل؛ اإذ اإّن يف الإع�سار باملهر 

املعّجل خالف بني الفقهاء كما �سياأتي بيانه اإن �ساء اهلل.
وهذا احلكم عام للمهر املوؤجل �سواء اأكان الزوج مع�سًرا باملهر عند العقد، 

اأم طراأ الإع�سار عليه بعد العقد، وتعليل ذلك: 
اإبرام عقد النكاح ر�سيت بجعل املهر يف ذمة الزوج، وهذا  اأنَّ املراأة عند 
تعاىل:  قوله  لعموم  للمي�سرة؛  اإنظاره  فعليها  ابتداًء)39(،  بالتاأجيل  يت�سمن ر�ساها 
ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ   چ)40(. چ

ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي، �سرح فتح القدير، دار اإحياء الرتاث العربي،   -37
الد�سوقي،  �س184،  ج4،  الرائق،  البحر  جنيم،  ابن  �س353،  ج3،  1998م،  الثانية  الطبعة  بريوت، 
حا�سية الد�سوقي، ج2، �س299، املواق، التاج والإكليل، ج3، �س505، املاوردي، احلاوي الكبري، 
ج9، �س482، ال�سافعي، الأم، ج5، �س150، املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س313، البهوتي، ك�ساف 

القناع، ج4، �س212، ابن قدامة، املغني، ج8، �س81.
ال�سريف  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  الفتاوي، طبع جممع  احلليم، جمموع  عبد  بن  اأحمد  تيمّية،  ابن   -38

باملدينة املنورة، 1416هـ، ج32، �س280.
ابن الهمام، فتح القدير، ج3، �س353، املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س482، ابن قدامة، املغني،   -39

ج8، �س81.
�سورة البقرة، اآية 280.  -40
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املطلب الثاين
اإع�صار الزوج مبهر زوجته احلال قبل الدخول

اإذا اأع�سر الزوج مبهر زوجته احلال، وكان ذلك قبل الدخول بها، فال يخلو 
من حالتني: 

احلالة الأوىل: اأن يع�سر الزوج مبهر الزوجة احلال قبل الدخول بها، مع عدم 
علم الزوجة بذلك اإلَّ بعد اإبرام العقد.

احلالة الثانية: اأن يع�سر الزوج مبهر الزوجة احلال قبل الدخول بها، مع علم 
الزوجة بذلك قبل اإبرام العقد.

وبيان تف�صيل ذلك فيما يلي: 
احلالة الأوىل: اأن يع�سر الزوج مبهر الزوجة احلال قبل الدخول بها، مع عدم 
علم الزوجة بذلك اإلَّ بعد اإبرام العقد وقبل الدخول بها، اأو طراأ الإع�سار مبهرها 
على الزوج بعد اإبرام العقد، فاإذا طلبت ف�سخ عقد النكاح يف هذه ال�سور، فهل 

ُتاب اإىل ذلك ؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على قولني: 

القول الأول: اأن املراأة ل يحق لها الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج باملهر قبل الدخول، 
ول ُتاب اإىل هذا الطلب، اإلَّ اأنَّها تعود على زوجها باملهر كالغرمي وتطالبه به، وبه 

قال احلنفية)41(، وهو رواية عند احلنابلة)42(.

الأوىل،  ط.  بولق،  الأمريية،  املطبعة  الدقائق،  كنز  �سرح  احلقائق  تبيني  علي،  بن  عثمان  الزيلعّي،   -41
1313هـ، ج2، �س155، ابن الهمام، فتح القدير، ج3، �س371، ال�سرخ�سي، �سم�س الدين، املب�سوط، 

دار املعرفة، بريوت، ط. الثانية، 1996م، ج5، �س191.
اإ�سحاق بن حممد بن عبد اهلل، املبدع �سرح املقنع،، دار الكتب العلمية،  اأبو  ابن مفلح، برهان الدين   -42

بريوت، ط. الأوىل، 1408هـ، ج5، �س291، املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س483.
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القول الثاين: اأن املراأة يحق لها الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج باملهر قبل الدخول، 
وُتاب اإىل هذا الطلب، وبه قال: املالكية)43(، وال�سافعية)44(، واحلنابلة)45(.

الأدلة: 
اأدلة القول الأول: 

ا�ستدلَّ اأ�سحاب القول الأول مبا ياأتي: 
قوله تعاىل: چې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ            -1

ېئچ)46(

باإنظار  الكرمية  الآية  اأمر يف هذه   - وتعاىل  �سبحانه  اهلل -  اأن  الدللة:  وجه 
املع�سر، وعموم الآية الكرمية يدخل فيه وجوب اإنظار الزوج املع�سر مبهر زوجته 
قبل الدخول، وطلب املراأة ف�سخ عقد النكاح لأجل ذلك، واإجابتها لذلك، يتنافى 
املع�سر، وهذا يدلُّ على عدم جواز  اإنظار  الكرمية من وجوب  الآية  مع موجب 

طلب الف�سخ. 
الذمة،  يف  يثبت  فيما  الكرمية  الآية  يف  به  املاأمور  الإنظار  اأنَّ  عنه:  وُيجاب 
وهذا مل يثبت ديناً يف الذمة بعد، بل هو حال مل تر�س الزوجة بتاأخريه، فيكون لها 
اخليار يف اإثباته ديناً، ويف اإزالة موجبه - وهو العقد - من اأ�سله، فيكون كما لو 
اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  املواق،  �س371،  ج3،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  الد�سوقي،   -43
القا�سم العبدري، �سرح املواق على خمت�سر خليل )التاج والإكليل(، الطبعة الأوىل، مطبعة ال�سعادة 
الكربى، دار �سادر، بريوت، ط.  املدونة  اأن�س،  بن  الأ�سبحي، مالك  مب�سر 1329 هـ، ج3، �س505، 
الثانية، 1996م، ج2، �س253، ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد، بداية املجتهد ونهاية 

املقت�سد، دار احلديث، القاهرة، ط. الأوىل، 2004م، ج3، �س46.
النووي، رو�سة الطالبني، ج9، �س75، ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س565، ال�سريازي، املهذب،   -44

ج2، �س61.
ابن مفلح، الفروع، ج5، �س292، املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س313، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5،   -45

�س164.
�سورة البقرة، اآية 280.  -46
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وجد البائع �سلعة بيد امل�سرتي وقد اأع�سر يف اأداء ثمنها، فله احلق يف اإرجاعها)47(.
اأنَّ هذه الفرقة ل ن�سَّ فيها ل من الكتاب ول من ال�سنة، واإثبات الفرقة يفتقر    -2
ف�سخها  اأو  اإبطالها  يجوز  ول  ال�سحة)48(،  العقود  يف  والأ�سل  الن�س،  اإىل 

مبجرد احتمال.
وُيجاب عنه: باأنَّ هناك اأ�سوًل عامة تُفهم من ال�سريعة الإ�سالمية ميكن العتماد 
عليها لإثبات الفرقة بني الزوجني يف كثرٍي من ال�سور، وعدم اعتبار هذه الأ�سول 
قد يُ�سقط كثرياً من املقا�سد والغايات ال�سرعية لالأحكام، ول يُ�سرتط وجود ن�س 

خا�س يف كل فرقة من الفرق بني الزوجني.
انَّ املراأة ل يحق لها طلب الف�سخ لإع�سار الزوج مبهرها قبل الدخول قيا�ساً    -3

على الإع�سار يف املعاو�سات املالية بجامع الدين يف كٍل منهما)49(. 
وُيجاب عنه: باأنَّ هذا القيا�س حمل نظر؛ اإذ اإّن الرجل اإذا اأع�سر مبهر زوجته 
قبل الدخول مل حت�سل املعاو�سة بني الزوجني حتى يُجعل ديناً يف ذمته، بخالف 

عقود املعاو�سات املالية.
اأن تاأخري املهر لي�س فيه �سرر جمحف بل هو مبنزلة النفقات املجتمعة كتاأخري    -4
نفقة خادم الزوجة، ولأن النف�س تقوم بال مهر)50(، واإذا كان كذلك فاإنّه اإذا 

اأع�سر الزوج مبهرها يبقى ديناً يف ذمته ول تعطى خيار الف�سخ.
وُيجاب عنه: اأنّه ثمة فرق بني املهر وخادم الزوجة، فالأول وقع عليه عقد 
النكاح، بخالف الثاين فاإنَّ عقد النكاح مل يقع عليه، والقاعدة تقول: »يغتفر يف 

ابن قدامة، املغني، ج8، �س112.  -47
ابن الهمام، فتح القدير، ج3، �س371، الزيلعي، تبيني احلقائق، ج2، �س155.  -48

رِّ املختار �سرح تنوير الأب�سار، ج3، �س143، ابن الهمام، فتح  ابن عابدين، حا�سية رد املحتار على الدُّ  -49
القدير، ج3، �س371.

ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س581.  -50
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الدوام ما ل يغتفر يف البتداء«)51(.
اأدلة القول الثاين: 

اأع�سر  اإذا  الف�سخ  لها  املراأة يحق  باأنَّ  القائلون  القول،  اأ�سحاب هذا  ا�ستدلَّ 
الزوج مبهرها احلال قبل الدخول وبعد العقد، وُتاب اإىل هذا الطلب مبا ياأتي: 

اأنّه اإذا تعذر الو�سول اإىل عو�س العقد قبل ت�سليم املعو�س كان لها الف�سخ،   -1
املفل�س  لو حجر على  ت�سليمه، وكما  قبل  املبيع  بثمن  امل�سرتي  اأع�سر  لو  كما 

واملبيع باٍق بعينه، فيتعلق البائع باملثمن)52(.
ويجاب عنه: باأنَّ قيا�س الإع�سار باملهر على ثمن املبيع حمل نظر؛ لأنَّ الثمن 
يف البيع مق�سود البائع، والعادة تعجيله، بخالف ال�سداق، فاإنّه ف�سلة ونحلة، 

ولي�س هو املق�سود يف النكاح، ولذلك ل يف�سد النكاح بف�ساده ول برتكه)53(. 
اأخرى،  لعلة  املبيع  ثمن  املهر على  قيا�س  باأنَّه ميكن  وَيِرُد على هذا اجلواب: 
البائع، ولأجل  ت�سليمه �سرًرا على  املبيع قبل  بثمن  اإع�سار امل�سرتي  اأنَّ يف  وهي: 
فيه  الدخول  قبل  مبهر زوجته  الزوج  اإع�سار  الف�سخ، وكذلك  �ُسِرَع  ال�سرر  هذا 
�سرٌر متحقق وواقع عليها، وميكن تالفيه باإعطائها حق الف�سخ، ول يوؤثر يف هذا 

ال�سرر كون املهر لي�س مق�سوداً بخالف ثمن املبيع.
القيا�س على الإع�سار بالنفقة، فكما يثبت للزوجة اخليار بالإع�سار بالنفقة، فاإنّه    -2
يثبت لها اخليار بالإع�سار باملهر، بل خيار الإع�سار باملهر اأوىل؛ لأنَّ املهر اأكرث 

اخت�سا�ساً بالنكاح من النفقة؛ لكونه عو�س الب�سع)54(.
الن�سفي، عبد اهلل بن اأحمد بن حممود، مدارك التنزيل وحقائق التاأويل، دار الكلم الطيب، بريوت، ط.   -51

الأوىل، 1998م، �س92.
ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س304، ال�سريازي، املهذب، ج2، �س465.  -52

ابن قدامة، املغني، ج8، �س112.  -53
املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س471، الفتوحي، معونة اأويل النهى �سرح منتهى الإرادات، ج9،   -54

�س235.
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ويجاب عنه من وجهني: 
الوجه الأول: اأنَّ هذا القيا�س حمل نظر؛ لأنّه من القيا�س على املختلف فيه؛ 

لأنَّ خيار الفرقة ب�سبب اإع�سار الزوج بنفقة الزوجة خمتلف فيه.
الوجه الثاين: اأنَّ ال�سرورة ل تندفع اإلَّ بالنفقة، ولذلك اأعطيت خيار الف�سخ، 

بخالف املهر)55(.
اأو  مالها،  تنفق من  باأن  تندفع  النفقة  ال�سرورة يف  اأنَّ  الوجهني:  وَيِرُد على 
يف  الف�سخ  خيار  اأعطيت  ذلك  ومع  غزلها،  من  تاأكل  اأو  قرابتها،  ذو  عليها  ينفق 
النفقة، وهذا يدلُّ على اأنَّ اخليار اأعطي لها لدفع ال�سرر عنها، وهذا ال�سرر بعينه 

متحقق بالإع�سار باملهر)56(. 
اأنَّ فر�س ال�سداق حقاً للزوجة مقابل التمكني من نف�سها، فلما مل تتنازل عن    -3
هذا احلق ومل تر�س بتاأجيله، فال �سلطان للزوج عليها، وبقاوؤها معلقة على 

هذه احلال اإ�سرار بها، فتعطى خيار الف�سخ لدفع ذلك ال�سرر عنها.
الرتجيح: 

باأنَّ املراأة  الثاين، الذي يرى  اأعلم - القول  الذي يرتجح يف نظري - واهلل 
وقبل  العقد  بعد  بذلك  علمت  اإذا  مبهرها  الزوج  اإع�سار  ب�سبب  الف�سخ  حق  لها 

الدخول، وذلك ملا ياأتي: 
�سرر ول  »ل  و  يزال«)57(  »ال�سرر  الإ�سالمية:  ال�سريعة  قواعد  من  اأنَّ  اأوًل: 

ابن قدامة، املغني، ج8، �س119، املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س471.  -55
ابن القيم، �سم�س الدين، اإعالم املوقعني عن رب العاملني: دار الكتب العلمية، بريوت.، ج5، �س522.  -56

ال�سيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، الأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية: ط. الأوىل،   -57
دار الكتب العلمية ببريوت، لبنان 1403 هـ، �س83، الزرك�سي، بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل، 

املنثور يف القواعد، طبعة موؤ�س�سة اخلليج، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأوىل 1414هـ، �س82.
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اإذا مل  �سرار«)58( والزوجة تت�سرر مبثل هذه ال�سورة، و�سبيل رفع ال�سرر عنها 
ت�سرب على هذا الزوج اأن تعطى خيار الف�سخ.

ثانيًا: اأن تاأكيد ال�سارع احلكيم على وجوب املهر ولو كان قلياًل، يدلُّ على 
اأنّه حق موؤكد للمراأة، وهذا يدلُّ على اأنَّ املراأة قد تت�سرر ب�سقوطه عنها، وكون 
حال  لختالف  للكل؛  اأ�ساًل  يُجعل  اأن  منه  يلزم  ل  بذلك،  تر�سى  الن�ساء  بع�س 
اإحداهن عن الأخرى، وعليه فال بدَّ من مراعاة ذلك باإعطائها حق الف�سخ اإذا اأع�سر 

الزوج مبهرها.
احلالة الثانية: اأن يع�سر الزوج مبهر الزوجة احلال قبل الدخول بها، مع علم 

الزوجة بذلك قبل اإبرام العقد.
يف هذه احلالة: املراأة ر�سيت بالزواج من الزوج وهو مع�سر مبهرها، وهي 
را�سية وعاملة بذلك، وهذا من حقها، وقد جّوز العلماء ذلك اإجماعاً)59(؛ لكون 
على  ال�سرب  على  ماأجورة  وهي  بتاأجيله،  تر�سى  اأن  فلها  حقوقها،  من  حًقا  املهر 

ُلَحْت نيتها، وهو من التعاون على الربِّ والتقوى. زوجها، اإن �سَ
بعد  بالف�سخ  تطالب  اأن  املراأة  لهذه  بقولنا: هل  ال�سوؤال على هذا  يرد  ولكن 

ذلك ؟
الزوجة يف  مبهر  الإع�سار  لأجل  النكاح  عقد  ف�سخ  بجواز  القائلون  اختلف 

هذه امل�ساألة على قولني: 
الأ�سباه  جنيم،  ابن  �س123،  القواعد،  يف  املنثور  الزرك�سي،  �س96،  والنظائر،  الأ�سباه  ال�سيوطي،   -58

والنظائر، �س87.
ج2،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  والد�سوقي،  �س218،  ج6،  ال�سنائع،  بدائع  الكا�ساين،   -59
املفتني،  الطالبني وعمدة  مري، رو�سة  بن  �سرف  بن  يحيى  زكريا  اأبو  الدين  النووي، حمي  �س509، 
نهاية  حمزة،  اأحمد  بن  حممد  الرملي،  �س465،  ج6،  1412هـ،  الأوىل  الطبعة  الإ�سالمي،  املكتب 
املحتاج اإىل �سرح املنهاج، مطبعة البابي احللبي مب�سر، �سنة 1357هـ، ج7، �س187، والبهوتي، ك�ساف 

القناع �سرح الإقناع، ج5، �س495، ابن قدامة، املغني، ج11، �س358.
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باأنَّ زوجها مع�سر مبهرها،  اإذا ر�سيت بعقد النكاح وهي عاملة  القول الأول: 
ثم عدلت عن ذلك الر�سا وطالبت بالف�سخ، فاإنّه ل خيار لها يف الف�سخ، ول ُتاب 

اإىل طلبها، وبه قال: املالكية)60(، ال�سافعية)61(، واحلنابلة)62(.
وعللوا ذلك: باأنَّ املراأة ل يحق لها طلب ف�سخ عقد النكاح اإذا ر�سيت باإع�سار 
الزوج مبهرها بعد حدوث الإع�سار عليه، اأو كان مع�سراً مبهرها ابتداًء وهي عاملة 
اإبرام العقد، ول ُتاب لذلك؛ لأنَّه يف كلتا حالتني مل يغرر بها، ومل  بذلك قبل 
يخِف حاله، وقد ر�سيت بذلك، ور�ساها هذا مبثابة اإ�سقاط حقها يف املهر معجاًل، 
الإع�سار مبهرها، وال�ساقط ل  ب�سبب  الف�سخ  في�سقط خيار  بتاأجيله،  واأنها ر�سيت 

يعود)63(.
القول الثاين: اإذا ر�سيت بعقد النكاح وهي عاملة باأنَّ زوجها مع�سر مبهرها، ثم 
عدلت عن ذلك الر�سا وطالبت بالف�سخ، فاإّن لها خيار الف�سخ، وُتاب اإىل طلبها، 

وهو قول عند ال�سافعية)64(، وبع�س احلنابلة)65(.
ذلك،  على  قادراً  ي�سبح  اأن  ميكن  باملهر  املع�سر  الزوج  باأنَّ  ذلك:  وعللوا 
اإع�ساره ل  اإمّنا ر�سيت حال  بتاأجيل املهر، لأنها  وعندها ل يكون ذلك قبوًل منها 

حال ي�سره)66(. 

ج3،  والإكليل،  التاج  املواق،  �س371،  ج3،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  الد�سوقي،   -60
�س505.

النووي، رو�سة الطالبني، ج9، �س75، ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س565، ال�سريازي، املهذب،   -61
ج2، �س61.

ابن مفلح، الفروع، ج5، �س292، املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س313، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5،   -62
�س164.

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ج2، �س518، الباجي، املنتقى، ج4، �س132.  -63
النووي، رو�سة الطالبني، ج9، �س75، ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س565، ال�سريازي، املهذب،   -64

ج2، �س61.
املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س313، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س164.  -65

املطيعي، تكملة املجموع، ج16، �س379.  -66
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ويجاب عنه: اأنَّ ر�ساها ابتداًء ي�سقط حقها يف خيار الف�سخ، وي�سبح ديناً 
تعطى  ا  واإمنَّ الف�سخ،  تعطى خيار  ل  فاإنَّها  اأي�سر  فاإذا  يعود،  ل  وال�ساقط  ذمته،  يف 

حقها يف طلب املهر وقب�سه.
والأرجح القول الأول، الذي يقول باأنَّ املراأة اإذا ر�سيت بعقد النكاح وهي 
لها يف  فاإنّه ل خيار  ثم عدلت عن ذلك،  مع�سر مبهرها،  باأنَّ زوجها  عاملة  را�سية 

الف�سخ، ول ُتاب اإليه اإذا طلبته، وذلك ملا ياأتي: 
اأوًل: ل�سحة ما عللوا به، وهو اإمكانية الزوج اأن ي�سبح قادراً.

اإذا كان  بالعيب  ي�سقط خياره  امل�سرتي  اأنَّ  الفقهاء جممعون على  اأن  ثانيًا: 
اأنَّ  العادة  بل  البيع)67(، وكذلك احلال هنا،  اإبرام عقد  قبل  به  على علم وب�سرية 
عقد البيع يقع بغتًة من غري ترٍو ونظٍر، بخالف عقد النكاح فاإنَّ الرتوي والتاأين 
اأعظم فيه، فالأن ي�سقط خيار العيب يف البيع واحلالة هذه، ف�سقوط خيار الف�سخ 

ب�سبب اإع�سار الزوج مبهر زوجته اأوىل من البيع.
املطلب الثالث

اإع�صار الزوج مبهر زوجته احلال بعد الدخول
وطلبت  بها،  الدخول  بعد  ذلك  وكان  احلال  زوجته  مبهر  الزوج  اأع�سر  اإذا 
اإىل  لها حق يف ذلك ؟ وهل ُتاب  النكاح لأجل ذلك، فهل  الزوجة ف�سخ عقد 

هذا الطلب ؟
اختلف الفقهاء يف هذه امل�صاألة على قولني: 

القول الأول: اإّن املراأة ل يحق لها الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد الدخول، 
اأبي  الدواين على ر�سالة  الفواكه  اأحمد بن غنيم،  النفرواي،  القدير، ج3، �س428،  الهمام، فتح  ابن   -67
زيد القرواين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط. الأوىل، 1997م، ج4، �س112، والأ�سبحي، املدونة 
�سرح  القناع  ك�ساف  البهوتي،  �س198،  ج5،  املحتاج،  مغني  ال�سربيني،  �س112،  ج2،  الكربى، 

الإقناع،ج5، �س210،ابن قدامة، املغني، ج8، �س236.
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ول ُتاب اإىل هذا الطلب، وبه قال احلنفية)68(، واملالكية)69(، وهو قول مرجوح 
عند ال�سافعية)70(.

َل احلنفية القول يف ذلك فقالوا)71(: اإنَّ الزوجة تعود على زوجها باملهر  وف�سَّ   -
كالغرمي وتطالبه به، ولها اأن متنع نف�سها اإذا اأراد الزوج اأن ي�سافر بها اأو اأراد 
اأو  اأن مينعها اخلروج من املنزل  تاأخذ مهرها، ولي�س لزوجها  اأن يطاأها حتى 

ال�سفر؛ لأن حق احلب�س ل�ستيفاء امل�ستحق، ولي�س له ال�ستيفاء قبل الإيفاء. 
وبنّي املالكية يف ذلك بقولهم: اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد الدخول فال خيار    -

لها يف الف�سخ، وتكون غرمية للزوج ك�سائر الغرماء)72(.
وبناًء على ما �صبق نخل�س اإىل ما ياأتي: 

اأوًل: اأنَّ فقهاء احلنفية يقولون: اإنّه ل خيار للزوجة يف الف�سخ اإذا اأع�سر زوجها 
باملهر، ول فرق يف ذلك عندهم بني وقوع ذلك قبل الدخول اأو بعده.

اأنَّ فقهاء املالكية يفرقون بني اإع�سار الزوج باملهر قبل الدخول وبعد  ثانيًا: 
بعد  ا  واأمَّ مبهرها،  الزوج  اأع�سر  اإذا  الف�سخ  لها  الدخول  قبل  فاملراأة  الدخول، 

الدخول فلي�س لها ذلك.

الزيلعي، تبيني احلقائق، ج2، �س155، ابن الهمام، فتح القدير، ج3، �س371، ال�سرخ�سي، املب�سوط،   -68
ج5، �س191.

ابن ر�سد، بداية املجتهد، ج2، �س39، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ج3، �س371.  -69
ال�سريازي، املهذب، ج2، �س61، النووي، رو�سة الطالبني، ج9، �س75، ال�سربيني، مغني املحتاج،   -70

ج3، �س566-565.
يقول ال�سريازي: »اإذا اأع�سر الرجل باملهر ففيه طريقان: من اأ�سحابنا من قال: اإن كان قبل الدخول ثبت   
قبل  كان  اإن  قال:  من  اأ�سحابنا  ومن  الف�سخ،  يجز  مل  الدخول  بعد  كان  واإن  النكاح،  ف�سخ  يف  اخليار 
الدخول ثبت الف�سخ واإن كان بعد الدخول ففيه قولن: اأحدهما: ل يثبت لها الف�سخ ملا ذكرناه، والثاين 

لها الف�سخ وهو ال�سحيح«.
الزيلعي، تبيني احلقائق، ج2، �س155، ابن الهمام، فتح القدير، ج3، �س371.  -71

ابن جزي، القوانني الفقهية، �س176.  -72
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فاملالكية يوافقون احلنفية فيما اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد الدخول يف عدم 
جواز الف�سخ ويخالفونهم اإذا ح�سل الإع�سار قبل الدخول. 

القول الثاين: اإّن املراأة يحق لها الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد الدخول، 
وُتاب اإىل هذا الطلب، وبه قال: ال�سافعية)73(، واحلنابلة)74(.

فالراجح عند ال�سافعية واحلنابلة جواز ف�سخ عقد النكاح لأجل الإع�سار مبهر 
الزوجة، واأن املراأة لها طلب ذلك، وُتاب اإليه، ول فرق عندهم - على ال�سحيح 

- بني وقوع ذلك قبل الدخول اأو بعده.
الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 
ا�ستدلَّ اأ�سحاب القول الأول - وهم احلنفية - بالأدلة ذاتها التي ا�ستدلوا بها 
يف ال�سورة ال�سابقة، وهي عدم جواز الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد العقد 

وقبل الدخول، وقد �سبق ذكرها ومناق�ستها.
ولكن هنا ل بد من اإيراد اأدلة املالكية الذين قالوا بعدم جواز الف�سخ اإذا ح�سل 
الإع�سار بعد الدخول، وما ال�سبب الذي جعلهم يفرقون بني ح�سول الإع�سار قبل 
الدخول،  بعد  الف�سخ  جواز  وعدم  ال�سورة،  هذه  يف  الف�سخ  وجواز  الدخول 

وبيان ذلك فيما ياأتي: 
حُق  لها  كان  املعو�س  ت�سليم  قبل  العقد  عو�س  اإىل  الو�سول  تعذر  اإذا  اأنّه    -1
الف�سخ، كما لو اأع�سر امل�سرتي بثمن املبيع قبل ت�سليمه، وكما لو حجر على 
ال�سريازي، املهذب، ج2، �س61، النووي، رو�سة الطالبني، ج9، �س75، ال�سربيني، مغني املحتاج،   -73

ج3، �س566-565.
املرداوي، الإن�ساف، ج8، �س312، ابن مفلح، املبدع، ج7، �س177، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5،   -74

�س164.



اأ. د. ماهر ذيب اأبو �شاوي�ش

173

ا بعد الدخول فال تفريق اإذ  املفل�س واملبيع باٍق بعينه، فيتعلق البائع باملثمن، اأمَّ
الوطء كتلف املبيع)75(.

ويجاب عنه: باأنَّ هناك فرًقا بني املهر وثمن املبيع؛ اإذ اإنَّ الثمن مق�سود يف 
املبيع، وغري مق�سود يف النكاح، فكان يف العادة تعجيله يف املبيع، اأما النكاح فال 

يف�سد برتكه اتفاقاً)76(.
اإنَّ املعقود عليه بعد الدخول قد ا�ستويف، وبذلك يكون قد تلف املعو�س،    -2
يف  الزوجة  خيار  وي�سقط  الذمة،  يف  ديناً   - املهر  وهو   - العو�س  و�سار 
قبل  واأّما  املفل�س،  يد  يف  املبيع  بتلف  البائع  خيار  ي�سقط  لو  كما  الف�سخ، 
الدخول فهو غري م�ستهلك، فثبت لها اخليار كما يثبت للبائع مع بقاء املبيع، 

فثمة فرق بني ال�سورتني)77(.
ويجاب عنه: باأن املعقود عليه بعد الدخول ل يتلف حقيقة با�ستيفائه، واإمّنا 

هو ا�ستعمال ووطٌء �سرعي، وعليه فثمة فرق بني اإتالف املبيع ووطء الزوجة.
اأَنّ املراأة ملا كان لها حق المتناع من ت�سليم نف�سها قبل الدخول حتى تقب�س    -3
لها حق المتناع بعد الدخول، فكانت يدها قبل الدخول  مهرها، ومل يكن 
خيارها  ف�سقط  اأ�سعف،  الدخول  وبعد  بالإع�سار،  اخليار  لها  فثبت  اأقوى، 

بالإع�سار)78(.
ويجاب عنه: باأنَّ العلة يف اإعطاء املراأة حق الف�سخ قبل الدخول متحققة فيما 
بعد الدخول، وهي الإ�سرار بها، فاملناط واحد قبل الدخول وبعده، اإ�سافًة اإىل 
اأنه حق مفرو�س من اهلل تعاىل للمراأة، وهي مل تتنازل عنه، ومل تر�س بتاأجيله، فاإّما 

ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س304، ال�سريازي، املهذب، ج2، �س465.  -75
ابن قدامة، املغني، ج8، �س82.  -76

ابن جزي، القوانني الفقهية، �س176.  -77
املاوردي، احلاوي الكبري، ج9، �س471.  -78
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ا اأن ُتاب لطلب الف�سخ. اأن تُعطى ذلك احلق، واإمَّ
اأنَّ املهر ي�ستقر بوطئها مرة واحدة، ولي�س لها بعد الوطء حب�س نف�سها لأجل    -4

ال�سداق؛ اإذ اإنها اأبطلت حقها بالتمكني من الوطء ولو مرة واحدة)79(.
ويجاب عنه: باأن اإبطال حقها بالتمكني من الوطء حمل نظر؛ اإذ اإنَّ هذا احلق 

ا ا�ستقرَّ بالدخول، ولي�س ذلك اإبطال حلقها. ثابت لها قبل الدخول بها، واإمنَّ
بخالف ح�سول ذلك قبل الوطء، فهي مل ي�ستقر مهرها لأنها مل توطْء، فثمة 
ا بعد الدخول فال ف�سخ  فرق بني ال�سورتني، فتعطى حق الف�سخ قبل الدخول، واأمَّ

لها لأنها اأبطلت حقها بالف�سخ بالتمكني، ويبقى ديناً يف ذمة الزوج. 
اأدلة القول الثاين: 

اأع�سر  اإذا  باأنَّ املراأة يحق لها الف�سخ  اأ�سحاب القول الثاين القائلون  ا�ستدلَّ 
الزوج باملهر بعد الدخول، وُتاب اإىل هذا الطلب مبا ياأتي: 

الف�سخ كما  باملهر كان للزوجة  اأع�سر الزوج  فاإذا  النكاح عقد معاو�سة،  اأنَّ    -1
املوؤجر ف�سخ  اأو  للبائع  فاإنَّ  اأو الأجرة  بالثمن  امل�ستاأجر  اأو  امل�سرتي  اأع�سر  لو 

العقد)80(.
اأن الزوجة لها اأن متنع نف�سها حتى تقب�س املهر، كما اأن للبائع اأن مينع اإقبا�س    -2
لأنها  بها؛  اإ�سرار  الف�سخ  اإعطائها حق  منع  الثمن، ويف  يقب�س  ال�سلعة حتى 
غري  وكالهما  بذمته،  والر�سا  اإليه  الب�سع  ت�سلم  اأو  اإ�سراره،  تلزم  اأن  اإما 

واجب)81(.
ابن جزي، القوانني الفقهية، �س176.  -79

ابن قدامة، املغني، ج8، �س82، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س164، ابن القيم، زاد املعاد، ج5،   -80
�س521.

البهوتي، معونة اأويل النهى، ج9، �س235.  -81
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الرتجيح: 
الذي يرتجح يف نظري - واهلل اأعلم - القول الثاين، الذي يرى باأنَّ املراأة لها 

حق الف�سخ ب�سبب اإع�سار الزوج مبهرها بعد الدخول، وذلك ملا ياأتي: 
الف�سخ،  حق  املراأة  اإعطاء  جواز  عدم  لزوم  من  احلنفية  ذكره  ما  اأنَّ  اأوًل: 
اأن يطاأها  اأراد  اأو  بها،  اأن ي�سافر  اأراد الزوج  اإذا  اأن متنع املراأة نف�سها  وهو جواز 
حتى تاأخذ مهرها، ولي�س لزوجها اأن مينعها اخلروج من املنزل اأو ال�سفر؛ لأن حق 
احلب�س ل�ستيفاء امل�ستحق، ولي�س له ال�ستيفاء قبل الإيفاء، هو بحدِّ ذاته �سرر على 
الزوجة، وعلى الزوج كذلك، وال�سرر ل يرفع مبثله، اأو مبا هو اأكرث منه �سرراً، مما 

يدلُّ على �سعف ما ذهبوا اإليه.
ثانيًا: اأنَّ مناط اإعطاء الزوجة حق الف�سخ اإذا اأع�سر الزوج هو ال�سرر الواقع 

عليها، وهذا ل يختلف احلال به �سواء اأكان قبل الدخول اأم بعده. 
املبحث الثالث

نوع الفرقة احلا�صلة ب�صبب الإع�صار بالنفقة ومدى حاجتها اإىل الق�صاء
يت�سمن هذا املبحث بياناً لنوع الفرقة احلا�سلة ب�سبب الإع�سار بالنفقة، وقد 
يفتقر  اأو طالق ؟ وهل  الفرقة: هل هي ف�سخ  الفقهاء على نوع هذه  دار خالف 

اإيقاعها اإىل ق�ساء القا�سي اأو ل؟
وهذا ي�ستلزم اأوًل بيان معنى الف�سخ والطالق، والفرق بينهما، وبيان ذلك 

يف مطلبني على النحو الآتي: 
املطلب الأول

معنى الطالق والف�صخ والفرق بينهما
يت�سمن هذا املطلب تعريفاً بالطالق والف�سخ، والفرق بينهما، وبيان ذلك فيما ياأتي: 
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الفرع الأول: الطالق يف اللغة: 
الطالق يف اللغة: لفظ يدلُّ على التخلّية والإر�سال، ويُقال لالإن�سان اإذا عُتَق: 
اإذا �َسَرحت حيث �ساءت، والطالق  َطليٌق، اأي: �سار حراً، ويقال: طَلقت الناقة، 
من الإبل: هي التي طلقت يف الرعي، وامراأة طالق: اأي طلقها زوجها)82(، ويقال: 

طّلق الرجُل، يطلِّق طالقاً، مبعنى التخلية)83(.
الفرع الثاين: الطالق يف ال�صطالح: 

حقيقة  بيان  يف  امل�سهورة  الفقهّية  املذاهب  يف  الفقهاء  تعبريات  تنوعت 
الطالق، وميكن اإجمال ذلك على النحو الآتي: 

تعريف احلنفية: 
عّرف احلنفية الطالق بقولهم: »رفع قيد النكاح بلفظ خم�سو�س«)84(.

بلفظ  وقولهم:  العقدية،  للرابطة  تقييد  العقد  لأنَّ  العقد؛  هنا  بالقيد  واملراد 
اللفظ الذي يدلُّ عليه �سراحًة  اإىل  اأّن الطالق يفتقر  اإىل  اإ�سارة  فيه  خم�سو�س: 
اأو كنايًة، ولإخراج الف�سوخ باأنواعها، كخيار البلوغ، وعدم الكفاءة، وردة اأحد 

الزوجني، من حد الطالق)85(.
تعريف املالكية: 

اأورد املالكية تعريف الطالق بقولهم: »�سفة حكمية ترفع حّلية متعة الزوج 
بزوجته«)86(.

الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج1، �س294، والزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج8،   -82
�س88.

ابن منظور، ل�سان العرب، ج8، �س187.  -83
ابن الهمام، �سرح فتح القدير، ج3، �س443.  -84

الزيلعي، تبيني احلقائق، ج2، �س155.  -85
احلطاب، مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل، ج5، �س268.  -86
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وتعريف املالكية يو�سح اأّن الطالق ا�ستعمال معنوّي ينهي الرابطة الزوجية، 
فهو �سفة حكمية: اأي �سفة اعتبارية غري وجودية.

تعريف ال�صافعية: 
عّرف ال�سافعية الطالق باأنّه: »حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوه«)87(

تعريف احلنابلة: 
اللفظ  حيث  من  ال�سافعية  لتعريف  مطابًقا  للطالق،  تعريًفا  احلنابلة  اأورد 
اأو  النكاح  قيد  »حل  وقالوا:  النكاح«)88(،  قيد  »حل  هو  فيه:  فقالوا  والدللة، 

بع�سه«)89(.
تنوعت  واإن  وال�سابط،  املعنى  متقاربة  �سحيحة  ال�سابقة  التعريفات  وجميع 
الألفاظ والعبارات، ولذلك ميكن اأن يقال: باأن الطالق اإنهاء للرابطة العقدية بني 

الزوجني، واإيقاف لمتداد اآثار العقد.
الفرع الثالث: الف�صخ لغة: 

الف�سخ لغة: الفاء وال�سني واخلاء اأ�سل واحد يدل على نق�س ال�سيء ورفعه)90(، 
فانف�سخ؛ اأي نق�سه فانتق�س)91(، ويُقال:  وهو م�سدر ف�سَخ ال�سيء يَف�سخُه ف�سخاً 
تناق�ست،  اأي  الأقاويل:  وتفا�سخت  فانتق�س،  نق�سه  اأي  والنكاح،  البيع  ف�سخ 
وف�سخت املف�سل عن مو�سعه: اأي اأزلته من غري ك�سر، وتف�سخ ال�سعر عن اجللد: 
اإذا  وبدنه:  عقله  وف�سخ  واألقيته،  طرحته  اأي  الثوب:  وف�سخت  وتطاير،  زال  اأي 
اأ�سابهما ال�سعف، وتف�سخت الفاأرة يف املاء: اأي تقطعت، وف�سخت العقد ف�سخاً: 

ال�سربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة األفاظ املنهاج، ج3، �س423.  -87
ابن قدامة، املغني �سرح خمت�سر اخلرقي،، ج10، �س323.  -88

البهوتي، ك�ساف القناع �سرح الإقناع، 1420هـ، ج5، �س473.  -89
ابن فار�س، مقايي�س اللغة، دار اجليل، ج2، �س231.  -90

ابن منظور، ل�سان العرب، ج3، �س45.  -91
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رفعته، وف�سخ الراأي: ف�سد)92(.
الفرع الرابع: الف�صخ ا�صطالحًا: 

حقيقة  اأنَّ  وذلك  اللغوّي،  معناه  عن  ال�سرعّي  معناه  يف  الف�سخ  يخرج  ل 
الف�سخ عند الفقهاء تت�سمن نق�ساً للعقد املربم، وهدماً لالآثار التي كانت قد ترتبت 
اأنّها ل تخرج عن  اإل  الف�سخ،  بيان معنى  الفقهاء يف  تنوعت عبارات  عليه، وقد 
ملعنى  بيان  من  الزيلعّي  اأورده  ما  املثال:  �سبيل  على  ومنها  قدمناه،  الذي  املعنى 
كل  »قلب  اأنه:  اإىل  القرايف  وذهب  الأ�سل«)93(،  من  العقد  »رفع  بقوله:  الف�سخ 
من  العقد  »رفع  باأنّه:  النووي  ذكره  ما  ومنه  ل�ساحبه«)94(،  العو�سني  من  واحد 

حينه«)95(.
انحالل  فالف�سخ  والدللة،  املعنى  متقاربة  الذكر  الآنفة  التعريفات  وجميع 
اآثارها،  املتعاقدين، واإزالة كل  التي تمع  العقدية،  الرابطة  به حل  يُق�سُد  العقد، 

بحيث ي�سبح العقد منعدماً كاأنّه مل يكن، والعودة اإىل الأ�سل قبل اإبرام العقد. 
الفرع اخلام�س: الفرق بني الطالق والف�صخ

يكمن الفرق بني الطالق والف�سخ يف عدة نقاط، ميكن بيانها على النحو الآتي: 
اأوًل: من حيث احلقيقة واملعنى: 

اإنَّ الطالق حٌل واإنهاٌء للعقد، وهذا ل يقت�سي اإعدامه بالكلية اإلَّ اإذا كان بائناً 
بالكلية،  ويُعدمُه  ويزيله  اأ�سله،  من  العقد  يَنق�ُس  فهو  الف�سخ  واأّما  كربى،  بينونة 

الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج2، �س125، والزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، ج3،   -92
�س236، ابن منظور، ل�سان العرب، ج3، �س45.

الزيلعي، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، ج4، �س197.  -93
القرايف، اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، ج3، �س1085.  -94

النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج9، �س47-46.  -95
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ويَجعله كاأن مل يكن)96(.
ثانيًا: من حيث عدد الطلقات: 

والطالق  اإجماعاً)97(،  مقرر  كما هو  ثالثاً  الزوج  ميلكها  التي  الطلقات  عدد 
يُنق�س من عدد الطلقات التي ميلكها الزوج، ما بني طالق رجعي، اأو بائن بينونة 
�سغرى، اأو كربى. يف حني اأّن الف�سخ ل يُنق�س عدد الطلقات التي ميلكها الزوج 

على زوجته)98(.
ثالثًا: من حيث وقوع الطالق اأثناء عدة الزوجة: 

اإنَّ الطالق يقع على املعتدة من طالق رجعي، اأو طالق بائن بينونة �سغرى؛ 
يقع  فال  الف�سخ  من  املعتدة  واأّما  الزوجني.  بني  باقية  زالت  ما  الزوجية  اآثار  لأنَّ 
الطالق عليها؛ لأنَّ اآثار الزوجية زالت بالف�سخ، فال يقع طالق عليها اأثناء العدة)99(.

رابعًا: من حيث الأثر يف املهر: 
ميكن اإجمال الفرق بني الف�سخ والطالق من حيث اأثره يف املهر: 

احلنفية  عند  ين�سفه  والطالق  الدخول،  قبل  كاماًل  املهر  يُ�سقط  الف�سخ  اإنَّ 
واملالكية.

�سبب  اإىل  عائداً  وتن�سيفه  املهر  �سقوط  فيجعلون  واحلنابلة  ال�سافعية  واأّما 
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج5، �س283، الزيلعي، تبيني احلقائق، ج4، �س197،   -96
الإ�سالمي،  الغرب  دار  الفروق،  اأنواء  الربوق يف  اأنوار  الرحيم،  عبد  بن  اإدري�س  بن  اأحمد  القرايف، 

بريوت، لبنان، ط. الأوىل، 1994م، ج3، �س 1085.
ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج7، �س213، ابن عبد الرب، يو�سف بن عبد اهلل بن حممد، التمهيد ملا يف املوطاأ   -97
ج4،  1387هـ،  الأوىل،  ط.  املغرب،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  والأ�سانيد،  املعاين  من 

�س215، النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج6، �س123، ابن قدامة، املغني، ج7، �س174.
تنوير  �سرح  املختار  رِّ  الدُّ على  املحتار  رد  حا�سية  عابدين،  ابن  �س176،  ج6،  املب�سوط،  ال�سرخ�سي،   -98

الأب�سار، ج3، �س70، ابن قدامة، املغني، ج7، �س250.
-99
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للف�سخ والطالق يف ثبوت  اأثر  اأو من الزوجة ؟ ول  الفرقة، هل هو من الزوج 
املهر بعد الدخول عند اجلميع.

وتف�سيل ذلك على النحو الآتي: 
- مذهب احلنفية واملالكية: 

ت�سقط جميع  الدخول  قبل  الزوجني  بني  الف�سخ  فرقة  اأّن  اإىل  احلنفية  ذهب 
املهر)100(؛ لأنَّ حقيقة الف�سخ ما هي اإل رفع للعقد من اأ�سله وجعله كاأن مل يكن، 
وارتفاعه بالف�سخ يرفع املهر؛ لأنّه حكم من اأحكام العقد ال�سحيح �سواء اأمتت من 
ِقَبل الزوجة كردتها عن الإ�سالم، اأم من ِقَبل الزوج، فحالت الف�سخ تُ�سقط املهر 

كاماًل.
واأّما فرقة الطالق قبل الدخول فاإنّها توجب ن�سف املهر؛ لقوله تعاىل: چۋ  
وئ   ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

حئ   جئ   ی     یی   ی   ىئ   ىئ   ېئىئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   وئ    

مئ  ىئ     چ)101(.

- مذهب ال�صافعية واحلنابلة: 
كانت  اإذا  ما  بني  املهر يف حالتني:  الفرقة يف  اأثر  بني  ال�سافعية واحلنابلة  مّيز 

ب�سبٍب من الزوج، اأو ب�سبٍب من الزوجة على النحو الآتي: 
احلالة الأوىل: اإذا كانت الفرقة ب�سبب من الزوجة قبل الدخول، كردتها، اأو 
اإذا  والفرقة  ب�سببها،  كانت  الفرقة  لأنَّ  املهر؛  يف  حقها  ي�سقط  هذا  فاإنًّ  اإ�سالمها، 
عابدين،  ابن  �س337،  ج2،  ال�سنائع،  بدائع  والكا�ساين،  �س429،  ج3،  القدير،  فتح  الهمام،  ابن   -100
والإكليل(،  )التاج  خليل  خمت�سر  على  املواق  �سرح  واملواق،  �س309،  ج2،  عابدين،  ابن  حا�سية 

ج4،�س315، الون�سري�سي، اإي�ساح امل�سالك اإىل قواعد الإمام مالك، �س98.
�سورة البقرة، اآية 237.  -101
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وتعليل  املهر،  لإ�سقاط حقها يف  �سبباً  كانت  الدخول  َقْبَل  الزوجة  ِقبل  من  كانت 
الت�سليم  قبل  املعو�س  اأتلفت  فكاأنّها  بنف�سها،  الفرقة  اختارت  قد  املراأة  اأنَّ  ذلك: 

ف�سقط البدل، كالبائع اإذا اأتلف املبيع قبل الت�سليم)102(. 
احلالة الثانية: اإذا كانت الفرقة ب�سبب من الزوج قبل الدخول، كردته، اأو 
اإن مل يكن مهراً م�سمى)103(، كما لو  اأو املتعة  اإ�سالمه، فلها ن�سف املهر امل�سمى، 

طلقها قبل الدخول چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  

ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ     چ)104(.

خام�صًا: من حيث وروده على العقد الفا�صد: 
الطالق ل يَنجُم اإل عن عقد �سحيح، فهو ل يَنجُم ول يَِرُد على عقٍد فا�سد، 

وهذا بخالف الف�سخ فاإنَه يَْلَحُق ويَِرُد على العقد ال�سحيح والفا�سد)105(.
�صاد�صًا: من حيث كيفية وقوعه: 

الطالق ل يقع اإلَّ بالتلفظ به، ويكون اللفظ اإّما �سريحاً اأو كناية على تف�سيل 
يف ذلك عند الفقهاء.

واأّما الف�سخ فاإنّه قد يقع دون التلفظ به، كما يف حالة قيام �سببه كالرّدة مثاًل، 
وقد يقع بق�ساء القا�سي)106(.

النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج9، �س46-47،ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س 234،   -102
احلجاوي، الإقناع لطالب النتفاع، ج3، �س426 ابن قدامة، املغني، ج7، �س174.

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع، ج2، �س337، النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج9، �س47-46،   -103
البهوتي، ك�ساف القناع �سرح الإقناع، ج5، �س40، اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، ج4، �س194.

�سورة البقرة، اآية 237.  -104
ابن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، ج2، �س53، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري،   -105

ج2، �س274.
والإكليل(،  )التاج  خليل  خمت�سر  على  املواق  �سرح  املواق،  �س337،  ج2،  ال�سنائع،  بدائع   -106

ج4،�س315،ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س234.
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املطلب الثاين
نوع الفرقة احلا�صلة ب�صبب الإع�صار باملهر

اختلف الفقهاء القائلون بجواز ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار مبهر الزوجة 
يف نوع هذه الفرقة على قولني: 

قال:  به  و  طالق،  باملهر  الإع�سار  ب�سبب  احلا�سلة  الفرقة  اإنَّ  الأول:  القول 
املالكية)107(.

قال:  به  و  ف�سخ،  باملهر  الإع�سار  ب�سبب  احلا�سلة  الفرقة  اإنَّ  الثاين:  القول 
ال�سافعية)108(، واحلنابلة)109(.

وقد علل اأ�صحاب القول الأول مذهبهم مبا ياأتي: 
اإنَّ الفرقة ب�سبب الإع�سار باملهر وقعت يف عقد �سحيح، وكل فرقة وقعت يف    -1
نكاح �سحيح فهي طالق)110(، وهو طالق رجعي؛ لأنَّ الع�سر قد يزول مبرور 
الوقت، وبوقوعه رجعياً يت�سنى للزوج اإعادة الزوجة لع�سمته ما دامت يف 

عدتها اإذا وجد ي�ساراً.
اإنَّ كلَّ نكاح اختلف الفقهاء فيه كانت الفرقة الواقعة به طالقاً ل ف�سخاً، وكلَّ    -2
بالإع�سار  والتفريق  طالقاً،  ل  ف�سخاً  يكون  ف�ساده  على  الفقهاء  اتفق  نكاح 

خمتلف فيه فيكون طالقاً ل ف�سخاً)111(.
ج2،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  الد�سوقي،  �س565،  ج5،  والإكليل،  التاج  املواق،   -107
�س518، اخلر�سي، �سرح اخلر�سي على خمت�سر خليل، ج2، �س198، ابن ر�سد، بداية املجتهد، ج2، 

�س70.
ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س563، الرملي، نهاية املحتاج، �س7، �س215.  -108

البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س474، ابن مفلح، الفروع، ج5، �س578، ابن قدامة، املغني، ج8،   -109
�س163.

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ج2، �س518، ابن ر�سد، بداية املجتهد، ج2، �س70.  -110
ابن ر�سد، بداية املجتهد، ج2، �س70.  -111
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الف�سخ  بني  للتفريق  �سوابط  كليهما  باأنَّ  ال�صابقني:  التعليلني  عن  ويجاب 
كان  واإذا  الفقهاء،  بني  اتفاق  حمل  ولي�سا  فيهما،  خمتلف  وكليهما  والطالق، 

كذلك ل يُلزم املخالف.
وقد علل اأ�صحاب القول الثاين مذهبهم مبا ياأتي: 

باملهر وقعت من جهة املراأة، وكلُّ  التفريق بني الزوجني ب�سبب الإع�سار  اإنَّ    -1
فرقة من جهة املراأة ف�سخ ل طالق)112(.

القيا�س على التفريق بني الزوجني ب�سبب عيب العنة)113(:    -2
قالوا: الفرقة الواقعة ب�سبب الإع�سار باملهر ف�سخ ل طالق، قيا�ساً على التفريق 
ا�ستمرار  وتعذر  منهما،  كل  ال�سرر يف  بجامع  العنة،  عيب  ب�سبب  الزوجني  بني 

احلياة الزوجية يف كال ال�سورتني)114(.
الرتجيح: 

الذي يرتجح يف نظري - واهلل اأعلم - القول الثاين، القائل باأنَّ الفرقة الواقعة 
ب�سبب الإع�سار باملهر ف�سخ ل طالق وذلك ملا ياأتي: 

اأوًل: اإنَّ الزوج مل يوقع �سيئاً، ول جعل اإىل اأحد اإيقاعه، والطالق ل يقع اإلَّ 
اإذا اأوقعه الزوج، اأو جعل لأحد اإيقاعه، واإذا كان الأمر كذلك يف الفرقة ب�سبب 

الإع�سار كانت ف�سخاً ل طالقاً.

ال�سربيني، مغني املحتاج، ج3، �س563، البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س474.  -112
العنة: مر�س يخت�س بالرجل، وهو العاجز عن اإيالج ذكره، ماأخوذ من: عّن يعن اإذا اعرت�س، لأن ذكره   -113
القا�سم،  ابن  ينظر:  ا�ستهاه ول ميكنه.  اأن يوجله، فيعجز، عن الوطء، ورمبا  اأراد  اإذا  اأي يعرت�س  يعن، 

حا�سية الرو�س املربع، ج6، �س334.
ابن قدامة، املغني، ج8، �س163.  -114
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ثانيًا: اإنَّ الفرقة هنا تقع بغري لفظ من الزوج، والطالق ل يقع اإلَّ بلفظ من 
الزوج.

باملهر  الإع�سار  ب�سبب  احلا�سلة  الفرقة  هل  ال�سوؤال:  يرد  تقدم  ما  على  وبناء 
حتتاج اإىل ق�ساء القا�سي ؟

القائلون بجواز  املالكية)115( وال�سافعية)116( واحلنابلة)117( - وهم  اتفق فقهاء 
ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار مبهر الزوجة - على اأنَّ الفرقة احلا�سلة ب�سبب 
فيها،  املختلف  الأمور  من  لأنّها  القا�سي؛  ق�ساء  اإىل  تفتقر  الزوجة  مبهر  الإع�سار 
التي تختلف باختالف الأنظار؛ اإذ اإنّها حمل اجتهاد ونظر، وما كان �ساأنه هذا ل بد 
فيه من تدخل القا�سي للنظر فيه)118(، والجتهاد يف تقديره؛ لقطع النزاع ورفع 

اخلالف فيه.

الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، ج2، �س518، اخلر�سي، �سرخ اخلر�سي على خمت�سر   -115
خليل، ج2، 198.

ال�سريازي،  �س444،  ج3،  املحتاج،  مغني  ال�سربيني،  �س49،  ج15،  الكبري،  احلاوي  املاوردي،   -116
املهذب، ج3، �س256.

البهوتي، ك�ساف القناع، ج5، �س480، �سرح منتهى الإرادات، ج5، �س671، املرداوي، الإن�ساف،   -117
ج24، �س365، ابن قدامة، املغني، ج11، �س365.

ج15،  الكبري،  احلاوي  املاوردي،  �س518،  ج2،  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  الد�سوقي،   -118
�س49.
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اخل�متة

ل البحث اإىل اأهم النتائج الآتية:  َتَو�صَّ
اأوًل: اإذا كان املهر موؤجاًل واأع�سر الزوج به، وطلبت املراأة الف�سخ لأجل ذلك، 
فاإنَّها ل ُتاُب اإىل ذلك باتفاق املذاهب الأربعة، ونقل ابن تيمية اإجماع الفقهاء على 

ذلك.
اأع�سر الزوج مبهر املراأة قبل الدخول بها وكانت عاملة بذلك قبل  اإذا  ثانيًا: 
العقد عليها، ثم طلبت الف�سخ، فللعلماء يف هذه امل�ساألة قولن: الأول ل يحق لها 
ال�سافعية،  قال: احلنفية وقول عند  الطلب، وبه  اإىل هذا  الف�سخ ول تاب  طلب 
ال�سافعية  و  املالكية  قال:  وبه  الطلب،  هذا  اإىل  وتاب  ذلك  لها  يحق  والثاين 
يزال«  »ال�سرر  الإ�سالمية:  ال�سريعة  قواعد  من  لأنَّ  الثاين؛  والأرجح  واحلنابلة، 
و»ل �سرر ول �سرار« والزوجة تت�سرر مبثل هذه ال�سورة، و�سبيل رفع ال�سرر 

عنها اإذا مل ت�سرب على هذا الزوج اأن تعطى خيار الف�سخ.
ثالثًا: اإذا اأع�سر الزوج مبهر الزوجة احلال قبل الدخول بها، وكانت الزوجة 
تعلم بذلك قبل اإبرام العقد، فيجوز لها الف�سخ اإجماًعا ؛ لأن املهر حق من حقوقها، 
بالف�سخ،  الر�سا وطالبت  بعد ذلك عن هذا  فاإذا عدلت  بتاأجيله،  تر�سى  اأن  ولها 
فللعلماء يف امل�ساألة قولن: قول يحق لها طلب الف�سخ وتاب اإليه، وهو قول عند 
ال�سافعية ورواية عند احلنابلة، وقول اآخر: ل يحق لها طلب الف�سخ ول تاب اإليه، 
اإ�سقاط  مبثابة  ر�ساها  لأنَّ  الثاين؛  والأرجح  واحلنابلة،  وال�سافعية  املالكية  قال  وبه 
الإع�سار  ب�سبب  الف�سخ  خيار  في�سقط  بتاأجيله،  وقبولها  معجاًل،  املهر  يف  حقها 

مبهرها، وال�ساقط ل يعود..
رابعًا: اإذا اأع�سر الزوج باملهر بعد الدخول بالزوجة، فللعلماء يف جواز ف�سخ 
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عقد النكاح اإذا طلبت الزوجة ذلك قولن: الأول: يجوز ذلك، وتاب الزوجة 
اإىل هذا الطلب اإن طلبته، وبه قال: ال�سافعية واحلنابلة، والثاين: ل يجوز ذلك، 
ول ُتاب الزوجة اإىل هذا الطلب اإن طلبته، وبه قال احلنفية واملالكية، والأرجح 
الأول؛ لأن النكاح عقد معاو�سة، فاإذا اأع�سر الزوج باملهر كان للزوجة الف�سخ كما 
لو اأع�سر امل�سرتي اأو امل�ستاأجر بالثمن اأو الأجرة فاإنَّ للبائع اأو املوؤجر ف�سخ العقد.

اإذا اأع�سر مبهر الزوجة بعد الدخول  باأنَّ الزوج  خام�صًا: يرى فقهاء احلنفية 
بها، فاإنَّه ل يجوز ف�سخ عقد النكاح لأجل ذلك، ولكنَّها -اأي الزوجة - تعود على 
زوجها باملهر كالغرمي وتطالبه به، ولها اأن متنع نف�سها اإذا اأراد الزوج اأن ي�سافر بها 
اأو اأراد اأن يطاأها حتى تاأخذ مهرها، ولي�س لزوجها اأن مينعها اخلروج من املنزل اأو 
ال�سفر؛ لأنَّ حق احلب�س ل�ستيفاء امل�ستحق، ولي�س له ال�ستيفاء قبل الإيفاء، ووافق 
املالكية فقهاء احلنفية يف عدم جواز الف�سخ، وتكون غرمية للزوج ك�سائر الغرماء.
�صاد�ًصا: اختلف الفقهاء القائلون بجواز ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار 
مبهر الزوجة يف نوع هذه الفرقة على قولني: فمنهم من يرى اأنَّها طالق، وبه قال: 
املالكية، ومنهم من يرى اأنها ف�سخ، وبه قال: ال�سافعية، واحلنابلة، والأرجح القول 
من  بلفظ  اإل  يقع  ل  والطالق  الزوج،  من  لفظ  بغري  تقع  هنا  الفرقة  لأنَّ  الأول؛ 

الزوج.
�صابًعا: اتفق القائلون بجواز ف�سخ عقد النكاح ب�سبب الإع�سار مبهر الزوجة 
على اأنَّ الفرقة احلا�سلة ب�سبب الإع�سار مبهر الزوجة اأنّه يفتقر اإىل ق�ساء القا�سي؛ 

لأنّها من الأمور املختلف فيها.
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ملخ�س البحث

ي�سعى البحث اإىل اإبراز مفهوم التكوين ال�سريع، وفعاليته املعرفية والعملية، 
ويركز يف اجلانب التطبيقي على عينة هي )برنامج اإجناز يف التاأهيل ل�سوق العمل 
بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، بدبي(، وقد عر�س البحث يف الف�سل الأول 
الثاين  الف�سل  وخ�س�س  واأهدافه،  واآثاره،  واأمناطه،  واأنواعه  التكوين  ملفهوم 
على  مركزا  الأربعة  الدرا�سية  الف�سول  م�ستوى  على  المتحانات  نتائج  لدرا�سة 
الدرا�سية اخلم�سة وهي  امل�ساقات  اإىل ف�سل عرب  التقديرات من ف�سل  املتغري يف 
العمل،  ومهارات  احلا�سوب،  ومهارات  والإجنليزية،  العربية  واللغة  الريا�سيات 
الفروق  اأ�سباب  حول  جوهري  ل�سوؤال  اإح�سائي  تتبع  بعد  البحث  تو�سل  وقد 
القائمة بني )التقديرات( على خمتلف الف�سول، وحاول اأن يف�سر تلك الفروق 
مبفردات  ذلك  مقابلة  ثم  اإجناز(  )برنامج  على  للم�سرفني  موجهة  اأ�سئلة  على  بناء 
نتائج  �سمن  الواردة  الختالفات  اأ�سباب  لإدراك  علمية  دالة  بو�سفها  املقررات 

التقديرات.
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Abstract

“The Rapid Training for the Human Resources and 
its Practical and Cognitive Effectiveness.” 

Case Study on the Emirati Experiment “Injaz”
Work Readiness Programme (WRP) at 

College of Islamic and Arabic Studies- Dubai

Dr. Mohammed Ahmed Abdel Rehman

The research aims to investigate the concept of “The Rapid Training for 
the Human Resources and its Practical and Cognitive Effectiveness.” Case 
Study on the Emirati Experiment “Injaz” Work Readiness Programme (WRP) 
at College of Islamic and Arabic Studies- Dubai. In the first chapter, the re-
search gave an account to the concept of rapid training, its types, patterns, 
effects and objectives. The second chapter is dedicated to study the students’ 
assessment across the program four semesters focusing on the variable in the 
evaluations grades from one semester to another across the five courses i.e., 
Mathematics, Arabic Skills, English Skills, Computer Skills, and Work Skills. 
Based on the statistical investigation, the research has reached to essential 
question about the causes of the differences found in the grades’ assessment 
of the various semesters. The paper tried to explain such differences by means 
of developing questions addressed to the supervisors of Injaz program and 
comparing that with the courses units as a scientific formula to understand the 
reasons behind the differences among the grades.
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1- املدخل:

اأ�سلوب )التكوين ال�سريع(  اإىل  تعمد املوؤ�س�سات يف كل دول العامل كثريا 
طلبا حلل م�سكالت عملية واقعية، قد تتعلق باملهارات، اأو املعارف، اأو اللغات، اأو 
الو�سائط املعلوماتية، اأو الو�سائل التقنية، ومن ثم تعددت املجالت التي ت�ستوجب 
الهتمام برتقية م�ستوى اأداء مكوين املوارد الب�سرية، ومراجعة اأ�ساليب التكوين 
لت�ستجيب ب�سورة جدية وعاجلة ومنا�سبة حلل امل�سكالت املطروحة، يف كل جمال 
على حدة، ل�سيما وقد اأدركت النظريات املعنية بالنمو اأن القوة املحركة للتقدم 
بالدرجة الأوىل هو )الإن�سان()1(، واأن العامل الفاعل يف النمو ال�سامل يف الدول 
ال�سناعية مرجعه الأ�سا�سي حت�سني قدرات الأفراد ومهاراتهم ومعارفهم، ومل يكن 

راأ�س املال هو العامل الأكرث فعالية)2(. 

لذلك اتهت جهود موؤ�س�سات التعليم يف الع�سر احلديث اإىل تو�سيع دائرة 
اأينما  الإن�سان  اأداء  لرتقية  املعارف  تو�سيل  اأ�ساليب  فتعددت  والتكوين،  التعلم 
وجد وحيثما كان، فظهر م�سطلح »التعلم عن بعد لو�سف كافة الو�سائل التي تعنى 
بتو�سيل التعلم ب�سورة تعتمد على و�سائل الت�سال وتكنولوجيا املعلومات«)3(، 
والتعلم مدى احلياة، الذي عرف باأنه »التقدم املتوا�سل، املق�سود يف عملية التعلم 
عرب حياة املرء، بحيث يتم تديد املعارف واملهارات املكت�سبة يف ال�سابق وحتديثها 
يفر�سها املجتمع دائم  التي  التحديات  ب�سورة متوا�سلة، وذلك بغر�س مواجهة 
اأن  ينبغي »للمعرفة  املعلوماتية، حيث  الأمية  التغري«)4(، والتعلم املو�سوف مبحو 
دور التكوين يف تنمية املوارد الب�سرية، مديرية ال�سباب والريا�سة لولية ورقلة، نويبات قدور، �سعبة   -1

علم النف�س، كلية العلوم الإن�سانية، جامعة قا�سدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 2011-2012م، �س6.
املرجع نف�سه، �س6.  -2

العربية،  النيل  جمموعة  علي:  فتحي  حممد  ترجمة  برويف،  بيرت  والع�سرين،  احلادي  القرن  يف  املكتبة   -3
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم،  ط1، 2009م، �س 233.

املرجع نف�سه، �س 237.  -4
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اأنواع من  تتجاوز جمرد معرفة القراءة والكتابة، واملهارات العددية، لت�سل اإىل 
املعرفة منها:

املعرفة الن�سية التي تعنى باملعارف واملهارات املطلوبة من اأجل فهم املعلومات  اأ- 
املوجودة يف الن�سو�س وا�ستخدامها؛ مبا فيها املقالت الفتتاحية والإخبارية 

وغري ذلك. 
املعرفة الوثائقية التي تت�سمن املهارات املطلوبة من اأجل حتديد موقع املعلومات  ب- 
التقدم  طلبات  ذلك  يف  مبا  ا�ستخدامها،  وطرق  متعددة  باأ�سكال  املحفوظة 
النقل، واخلرائط  للوظيفة، وا�سثمارات الرواتب واجلداول الزمنية لو�سائل 

واجلداول. 
املعرفة الكمية التي ت�سمل املعارف واملهارات التي ت�سهم يف تطبيق العمليات  ج- 
مواد  �سمن  املوجودة  الأرقام  على  �سياق،  يف  اأو  مبفردها  �سواء  احل�سابية، 
مطبوعة، مثل عملية موازنة دفرت �سيكات اأو ح�ساب تكاليف رحلة اأو ا�ستكمال 

ا�ستمارة طلب اأو حتديد مقدار الفائدة على القرو�س)5(.
من خالل كل ذلك تتعني متاما اأهمية التكوين بكل اأنواعه، ل�ستمرار التطور 
الذهني واملهارات لتواكب تطور املجتمع الب�سري، الذي مل يعد يعرف احلدود 

يف ظل العوملة الزاحفة بقوة، ب�سبب تطور و�سائل التعلم. 
اإذا ربط بربنامج  اأي�سا تبني �سبب الهتمام بهذا املو�سوع، ل�سيما  ومن هنا 

تكويني معني، ملعرفة فعالية برنامج التكوين ال�سريع بوا�سطته ومدى فعاليته. 
من هنا نت�ساءل: ما هي حدود حركة التكوين ال�سريع؟ وما ذا يعني مفهوم 
)التكوين ال�سريع( وما فعاليته العملية واملعرفية؟ وهل حقق اأهدافه؟ وما املجالت 

ال�سابق �س 238.  -5
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التي ي�سلح لها؟ وما نوع الربامج التي تتنا�سب مع اأهدافه؟ وكيف ميكن ال�ستفادة 
اأجل  من  الأ�ساليب  ملعاجلة  البكالوريو�س  قبل  ما  تكوين  مرحلة  طالب  تطور  من 

تطويرها؟
2- الدرا�صات ال�صابقة: 

بع�س  نذكر  ب�سفة عامة  الدرا�سة  التي عاجلت جمال  ال�سابقة  الدرا�سات  من 
البحوث والر�سائل اجلامعية التي لها �سلة قوية مبو�سوع )التكوين( ومنها: 

عالقة املمار�سات الإ�سرتاتيجية لإدارة املوارد الب�سرية، واأداء العاملني واأثرهما  اأ-  
الأردنية/زياد  اخلا�سة  اجلامعات  على  تطبيقية  درا�سة  املنظمات،  اأداء  على 
مفيد القا�سي/ر�سالة ماج�ستري بجامعة ال�سرق الأو�سط/الأردن/2012م.
غري  اخلا�سة  باجلامات  العاملني  اأداء  اأن  البحث:  يف  امل�سجلة  النتائج  ومن 
مرتبط بنظم التعوي�سات وحدها ول بامل�ساركني العاملني فيها وحدهم، واإمنا هناك 
كممار�سات  والتطوير  والتدريب  والتعوي�سات  والتعيني  ال�ستقطاب  بني  عالقة 
اجلامعات  اأداء  اأن  على  الدرا�سة  دلت  كما  الب�سرية،  املوارد  لإدارة  ا�سرتاتيجية 

اخلا�سة يتح�سن تبعا لتح�سن اأداء العاملني. 
نظر  وجهة  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  تاأهيل  يف  املهني  التكوين  ب- دور 
باإ�سراف  هادف،  �سا�سي  جناة  اإعداد  دكتوراه  والأ�ساتذة/ر�سالة  الإداريني 

عمار رواب/جامعة حممد خي�سر ب�سكرة 2013ـ2014م/اجلزائر.
املهني  التكوين  مبادئ  يعالج  منها  الرابع  الف�سل  اأن  بخ�سو�سه  ي�سجل  ومما 
والربامج  اخلا�سة  احتياجات  ذوي  وم�ساكل  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
امل�ساعدة على ذلك، ولحظت اأن من اأهم املبادئ املحققة للنجاح �سرورة خلق 

الدافع لدى املتدرب، ومتابعة تقدمه. 
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التكنولوجيا  ل�ستخدام  الب�سرية  الكوادر  تاأهيل  يف  التكوين  برامج  )دور  ج- 
من:  قدمت  علمية  ورقة  ق�سنطينة(  جامعة  مبكتبات  ميدانية  درا�سة  احلديثة: 
بجامعة حممد  ملتقى دويل  الهدى/�سمن  نور  الطاهر، وحموي  بودويرة 

خي�سر ب�سكرة/2005م. 
علمية  برامج  و�سع  يف  علمية  مناهج  اعتماد  نتائجها:�سرورة  اأهم  ومن 
اأجل  التكوين من  برامج  تعديل  املق�سودة، و�سرورة  املحقق لالأهداف  للتكوين 

مواكبة التطورات احلا�سلة يف امليدان العملي، والرقي باملهن واملهارات. 
للموؤ�س�سات  التناف�سي  املركز  �سمان  يف  امل�ستمر  والإبداع  البتكار  دور  د-  
ح�سني  نيفني  الدكتورة  اإعداد  الإمارات،  دورة  حالة  درا�سة  القت�سادية، 
حممد خبري اقت�سادي، اإ�سراف ال�سيدة ندى الها�سمي اإدارة التخطيط ودعم 

القرار اأغ�سط�س 2016م.
ومن تو�سياته، توحيد جهود ال�سيا�سة العليا للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 
يف العمل على اإن�ساء �سناديق متويل للعلوم والأبحاث لالبتكار يف الدولة، واإن�ساء 
ال�ستثمارية،  الت�سريعات  كل  النظر يف  واإعادة  عاملية،  ت�سنيعية  تعاقدية  �سركات 
التكنولوجيا ودعم البتكار، وم�ساعفة الإنفاق على البحث  للت�سجيع على نقل 
والتطوير كن�سبة من الناجت القومي لثالثة اأ�سعاف بحلول 2021م واإحداث حتول 

حقيقي يف القت�ساد الوطني)6(.
التكوين وبراجمه  �سياق  تُدرج يف  هنا  بها  نقوم  التي  الدرا�سة  اأن  �سك  ول 
يحددها  التي  الأهداف  بح�سب  الأداء  م�ستوى  حتقيق  اإىل  تهدف  التي  امليدانية 
من  العينة  نوع  يف  وتكمن  الدرا�سات  تلك  بني  الفروق  لكن  الربنامج.  م�سرعو 

جهة، والرتكيز على تقديرات املدر�سني كمعيار لتحديد التطور من جهة اأخرى.
التناف�سي للموؤ�س�سات القت�سادية، درا�سة حالة دولة  دور البتكار والإبداع امل�ستمر يف �سمان املركز   -6

الإمارات، نيفني ح�سني حممد، اإدارة التخطيط ودعم القرار، اأغ�سط�س 2016م، �س 29.
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3- اأهمية درا�صة التكوين ال�صريع واأهدافها:
تاأتي اأهمية درا�سة التكوين ال�سريع من حيث طبيعة الأهداف التي يرمي اإليها، 
ومنها تلبية حاجات املجتمع للطاقات الب�سرية املكونة يف تخ�س�سات معينة، وترقية 
م�ستوى املوارد الب�سرية يف املجتمع، واإيجاد بيئة �سليمة لرتبية ال�سباب وفق اأ�س�س 
لزيادة  العمل  �سوق  يتطلبها  التي  املهارات  وتنمية  املجتمع.  توجه  مع  من�سجمة 
بتح�سني  الب�سرية  املوارد  اقرتاحات خلدمة  املجتمع. وتقدمي  ال�سعادة يف  اأ�سباب 

الأداء ح�سب التخ�س�سات. 
4- فر�صيات الدرا�صة: ميكن و�صع فر�صيات متعددة منها:

يف  عميقا  معرفّيا  اأثرا  يحقق  �سريع  مردود  ال�سريع  التكوين  من  يتحقق  قد  اأ- 
الطلبة.

ب- قد يتحقق من التكوين ال�سريع اأثر عملي ح�سن يف الطلبة.
قد يتميز بع�س الطلبة عن بع�س ب�سورة وا�سحة لأ�سباب كالكفاءة والهتمام.  ج- 
قد يكت�سف البحث تفاوت م�ستويات الطلبة بني مرحلة واأخرى، تبعا لعوامل  د- 
خمتلفة كاختالف طبيعة مقررات مرحلة عن اأخرى، اأو تعقدها. مما يتطلب 

اإعادة النظر يف توزيع املقررات. 
 ولذلك �سنق�سم البحث اإىل ف�سلني؛ ف�سل نظري، يعالج املفاهيم الأ�سا�سية 
من  المتحانات  لنتائج  قراءة حتليلية  على  يركز  ميداين  تطبيقي  وف�سل  للبحث، 
الذي  الأثر  وقيا�س  التكوين  الدللة على مدى جناح  موؤ�سر عميق يف  حيث هي 
حدث يف الطالب اأثناء مراحل التكوين ال�سريع لر�سد فاعلية التكوين يف تطور 

مهاراته العملية ومعارفه النظرية. 
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الف�صل الأول: التكوين ال�صريع
)مفهومه واأهدافه، ومهامه ونظرياته، واإ�صرتاجتيته واأنواعه(. 

عملية  عامة  ب�سفة  والرتبوي  العلمي  التكوين  ال�صريع:  التكوين  مفهوم    -1
تثقيفية تهدف اإىل ترقية م�ستوى طالب العلم والرتبية يف اأي مرحلة من مراحل 
بالعملية  امل�ستهدف  يكون  عندما  ولكن  كان،  تخ�س�س  اأي  ويف  التعليم، 
التعليمية هو طالب من نوع خا�س؛ اإما ب�سبب الرغبة يف التكوين ال�سريع، 
لغر�س ا�سرتاتيجي خا�س، كما احلال يف تعلم مهارات الرقن، اأو ا�ستخدام 
احلا�سوب، اأو اأي مهارة من املهارات العملية، اأو �سناعة من ال�سنائع اليدوية، 
ذاتها حيث  املهنة يف حد  طبيعة  ب�سبب  واإما  الريا�سية،  املمار�سات  اأو حتى 
الفراغ  مبلء  للقيام  التكوين  ت�ستعجل  اأزمة  ب�سبب  واإما  وقتا طويال،  تتطلب 
يف حلظة من حلظات تطوير موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات اأو نظام من الأنظمة، ففي 
كل هذه الأحوال ي�ستوجب احلال التخطيط النظري والإعداد العملي خللق 
دورات �سريعة تقوم بتقدمي �ساعات مكثفة يف التكوين املتخ�س�س مع �ساعات 
عملية ميدانية من �ساأنها تزويد مهارات الطالب مبا يعزز املعارف النظرية التي 

تلقاها يف جمال تخ�س�سه الدقيق. 
اإىل  تهدف  التي  وامل�ستمرة  املنظمة  العملية  اأنه  على  التدريب  »يعرف  ولذا 
تزويد الفرد واإك�سابه معارف وقدرات ومهارات جديدة، اأو تغيري وجهات النظر 
والأفكار، والأ�س�س ال�سابقة لدى الأفراد ملا ين�سجم مع التغريات التي حتدث يف 
بيئة العمل، وخا�سة يف اجلوانب التكنولوجية والتنظيمية، وبذلك فاإن التدريب 
يهدف اإىل تعميق املعرفة املتخ�س�سة لدى الفرد لإجناز عمل اأو عدة اأعمال معينة 

اأو اأداء وظيفة ما«)7(.
املنظمات،  اأداء  على  واأثرهما  العاملني،  واأداء  الب�سرية  املوارد  لإدارة  ال�سرتاتيجية  املمار�سات  عالقة   -7
ال�سرق  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  القا�سي  مفيد  زياد  الأردنية،  اخلا�سة  اجلامعات  على  تطبيقية  درا�سة 

الأو�سط، الأردن، 2012م، �س 36.
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2- عالقة م�صمى املفهوم بالأهداف: 
اأطلق عليه )التكوين  املهني  بالعمل  التعليم واقرتانه  النوع من  ولأهمية هذا 
املهني( ولأنه يتم يف وقت قيا�سي و�سف ب)ال�سريع(، وقد يتبادر اإىل لأذهان 
اأن يكون امل�سمى)التكوين ال�سريع( مما يوحي بال�ستعجال الذي ل ي�سمح بن�سج 
هذا  يف  نقدم  اأن  نريد  لذلك  �سحيح،  غري  ت�سور  وهذا  الطالب،  لدى  املعرفة 
البحث الربهان على اأهمية التكوين ال�سريع، وفعاليته العملية واملعرفية يف تكوين 
الإمكانات الب�سرية وتطويرها وتنظيمها وحت�سني قدرات الأداء لدى اأفراد املجتمع 
اأو املجتمعات التي ت�ستخدم  من جهة، ودوره يف حت�سني اخلدمات يف املجتمع 
اليد العاملة اخلريجة عن طريق التكوين ال�سريع يف اأي تخ�س�س من جهة اأخرى. 
وال�سبب يف كون هذا النوع من التعليم ذا فعالية قوية هو الطموح والرغبة 
وحب املهنة، و�سرعة حتقيق الهدف، واقرتان النظري بالعملي وا�ستخدام امليدان 
القريب من غايات الطالب. والإ�سهام يف اإعادة التكوين، والعمل على التكوين 

املوازي للعمل. 
3- مهام التكوين)8(: 

يف  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  ركائز  اأهم  اأحد  املهني  التكوين  يعد 
املجتمعات النا�سئة واملتطورة على حد �سواء، وي�سعى يف الأ�سل بح�سب نظام 

)كايزن( اإىل حتقيق اأهداف معتربة منها)9(:
�سوق  ملتطلبات  لال�ستجابة  يوؤهلها  بتكوين مهني  تتميز  ب�سرية  �سمان طاقات  اأ- 
العمل �سواء عن طريق التكوين قي الإقامات اجلامعية، اأو التكوين يف مواطن 

العمل.
www.vitaminedz.org :التكوين والتعليم املهنيني، مهام وهياكل   -8

الع�سبية، مرجع  اللغوية  الدين فلمبان، منتديات الربجمة  التغيري كايزن )kaisen(، نزارح�سن  و�سيلة   -9
 http://www.nlpnote.com/forum/t33221.html :اإلكرتوين
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ب- زيادة يف الكفاءة
توفري يف الكلفة ج- 

تقليل الأخطاء د- 
حت�سني معنويات العاملني هـ- 
اكت�ساف قدرات جديدة  و. 

التغيري يف ثقافة املهنيني ومهاراتهم ز. 
الرتكيز على مواطن العمل العملي ذات القيمة امل�سافة لالإفادة.  ح. 

ولذلك كانت بع�س الدرا�سات ت�سري اإىل »اأنه قد ثبت اأن و�سع خطة �سيا�سة 
تن�سيقا جيدا، وباأهداف حمددة بو�سوح، مع وجود موؤ�س�سات  البتكار من�سقة 
بذات امل�ستوى و�سيلة للنجاح، ويظهر حتليل املوؤ�سر اأن التطور املتزايد لالأعمال اأي 
ارتبطات الأعمال بالعلوم وموؤ�س�ساتها، واملنح الأجنبية وتوظيف العلماء هو غالبا 
الرغم من تخ�سي�س  النامية، وعلى  القت�ساديات  اأمام  الوحيد والأكرب  التحدي 
موارد هامة جللب ال�سركات الأجنبية املتعددة اجلن�سيات وال�ستثمارات الأجنبية 
اإل اأنه ينبغي على �سناع ال�سيا�سات يف البلدان النامية اأن ينظروا يف كيفية التقاط 

النتائج الإيجابية غري املبا�سرة وتعظيم فوائدها يف القت�ساد املحلي«)10(.
املوارد الب�صرية: تاأثرت الدرا�سات املعا�سرة باملفاهيم القت�سادية حتى نظرت    -4
اإىل الإن�سان من هذه الزاوية على اأنه مورد من املوارد، فاأطلقت عليه )املوارد 
الب�سرية(، ولذلك ي�ستخدم يف جمال التكوين مرتبطا مبهارات الأداء، لو�سف 
مهارات  لكت�ساب  وا�ستعداده  جيدة،  ب�سورة  الإنتاج  على  الفرد  قدرات 

دور البتكار والإبداع امل�ستمر يف �سمان املركز التناف�سي للموؤ�س�سات القت�سادية، �س 26.  -10
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قيل:  حتى  اأهمية  اكت�ست  وقد  م�ستمرة)11(،  تنمية  اأدائه  اإىل  ت�سيف  جديدة 
الأ�سواق ووفورات  التكنولوجية وحماية  مثل  للنجاح  التقليدية  »فامل�سادر 
احلجم قد لتزال توفر قوة تناف�سية، ولكن املوارد الب�سرية املنظمة هي الأكرث 

حيوية ل�ستدامتها«)12(.
على اأن هذه املوارد الب�سرية تتطلب التنمية امل�ستمرة مما طرح جانب التكوين 
تعزيز  طريق  عن  املجتمعات  تطوير  يف  الفاعلة  املتغريات  يف  اأ�سا�سي  كعامل 
التعلم  فر�س  توفري  خالل  من  وم�ساهمته  الب�سري  العن�سر  يف  الكامنة  القدرات 
امل�ستدمي والتدريب امل�ستمر، وهذا ما يف�سر اإدراك املوؤ�س�سات لأهمية جناح �سيا�سة 
اجلودة  مثل  املجالت  الأداء يف خمتلف  تنمية  واملمار�سات يف  الب�سرية  املوارد 

والإنتاجية والأداء املايل)13(.
التكنولوجيا  ل�صتخدام  الب�صرية  املوارد  تاأهيل  يف  التكوين  برامج  دور    -5
احلديثة: مما تتفق عليه الدرا�سات املهتمة بالتكوين اأن لربامج التكوين دورا 
اأ�س�س �سليمة من حيث  بالعمل على  تاأهيل الطاقات الب�سرية للقيام  فعال يف 
هو  حيث  من  التكوين  برامج  يف  عام  وهذا  الإجناز،  يف  وال�سرعة  اجلودة 
هدف عام، ولكن الع�سر احلديث طرح تقنية جديدة ت�ستثمر يف العمل ب�سفة 
الهدفني  لتحقيق  الإجناز  يف  املعا�سرة(  التكنولوجيا  )ا�ستخدام  هي  عامة 
الأ�سا�سيني )جودة الإتقان و�سرعة الإجناز( وعلى هذا الأ�سا�س طرحت م�ساألة 
الب�سرية  التنمية  تاأهيل  ت�ستهدف  التي  التكوين  برامج  النظر يف  اإعادة  اأهمية 

للت�سري مع متطلبات الع�سر التكنولوجي، والإلكرتوين. 

الب�سرية يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  درا�سة حالة، زكالل  اأداء املوارد  اأثر التكوين يف حت�سني   -11
ميينة، جامعة  حممد خي�سر ب�سكرة، 2013-2014م، �س 19.

عالقة املمار�سات ال�سرتاتيجية لإدارة املوارد الب�سرية، �س 31.  -12
املرجع نف�سه، �س22.  -13
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�صروط جناح دور التكوين يف برامج التكنولوجيا: اإن التكوين ال�سريع لن   -6
يوؤدي دوره ب�سورة �سحيحة اإل وفق �سروط، ياأتي على راأ�سها:

بع�س  لأن  بالتكنولوجيا،  املتعلقة  للربامج  املنا�سبني  الطالب  اختيار  ح�سن  اأ-  
الإجراءات التي تتطلبها العمليات يف ميدان العمل ت�ستوجب م�ستوى معينا 
كمهارة  املهارات  من  عدد  يف  والتحكم  جهة  من  لغة  من  باأكرث  املعرفة  من 

الريا�سيات، وا�ستخدام احلا�سوب، من جهة اأخرى. 
الرتكيز على املعرفة بالو�سائل املنا�سبة للتكنولوجيا املراد التحكم فيها؛ لذلك  ب- 
كانت نتائج اأحد الباحثني ت�سري اإىل اأن عينة من املكونني اأجابت بن�سبة %60 
بعدم الر�سى عن التكوين ب�سبب تناولها موا�سيع غري تكنولوجية)14(، ويبدو 
من خالل ال�ستقراء الذي قامت به بع�س الدرا�سات اأن 50% من العينة التي 
اأجريت عليها الدرا�سة تف�سل )الربامج التي تتناول املوا�سيع التكنولوجية(

مف�سلة اإياها حتى على التكوين يف اخلارج، والحتكاك باجلامعات )15(.
امل�سار  العينة  ال�ستبيان يف  نتائج  انتهت  اإذ  التطبيقات؛  التكوين على  تركيز  ج- 
اإليها �سابقا اإىل اأن ن�سبة كبرية ترى اأن التطبيقات هي العامل الفعال يف ترقية 

املهارات)16(.
نظريات التكوين: نظريات التكوين كثرية، ولكن �سنكتفي هنا بعر�س اأهمها:   -7

نظرية التكامل ومكوناتها: اأ-  
يرى بع�س الدار�سني اأن التكوين ينجح اأكرث كلما كانت براجمه معتمدة على 

فكرة التكامل، ويعني ذلك التكامل بني جمموع مكوناته ومنها)17(:
دور برامج التكوين يف تاأهيل الكوادر الب�سرية ل�ستخدام التكنولوجيا احلديثة )درا�سة ميدانية مبكتبات   -14
جامعة ق�سنطينة(، اأعمال امللتقى الدويل »املكتبات وموؤ�س�سات املعلومات يف ظل التكنولوجيات احلديثة 

: الأدوار، التحديات والرهانات«، بودويرة الطاهر وحموي نور الهدى، مرجع اإلكرتوين، �س 14.
املرجع نف�سه �س 15.  -15
املرجع نف�سه �س 17.  -16

اأثر التكوين يف حت�سني اأداء املوارد الب�سرية يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة �س 68.  -17



د. حممد اأحمد عبد الرحمن

209

الأفراد املحددون للتكوين.- 1
اخلربات واملعارف املحققة للتكوين.- 2
املكونون واخلرباء الذين ي�سهرون على عملية التكوين واإدارتها.- 3
بنوع - 4 املق�سودة  املوؤ�س�سات  منها  تعاين  التي  للم�سكالت  ال�سحيح  الفهم 

التكوين.
مراعاة الأن�سطة املفيدة يف العملية التكوينية ومنها: )حتليل وتو�سيف الأمناط - 5

والحتياجات،  املكونني،  الأفراد  و�سلوك  العملية،  والإجراءات  التنظيمية 
وت�سميم الربامج التكوينية ومتابعة اأ�ساليب تنفيذها()18(.

ب- نظرية كايزن يف التكوين ومرتكزاتها: 
ابُتكرت  املتعددة،  باأمناطه  التكوين  به  ينه�س  الذي  الدور  لأهمية  نظرا 
 Continual( اأي:  امل�ستمر  التح�سني  ويعني   )kaizen( مفهوم  منها:  نظريات 
الياباين  اخلبري  يد  على  1984م  �سنة  للوجود  ظهر  وقد   ،)Improvement
ما�ساكياإماي، وي�ستعمل امل�سطلح مرتبطا بكلمة اأخرى هي )gemba( وتعني موقع 
العمل الفعلي)19(، مما يبني اأن التغيري ملا هو اأف�سل هو املق�سد الأ�سا�سي من الربنامج 
الذي و�سع له مفهوم )كاي زن(؛ فهي عملية حت�سني م�ستمر، تقوم على مرتكزات 

منها: 
التاأثري الوا�سح- 1
الأماكن الأهم ا�سرتاتيجيا- 2
حتقيق النتائج ال�سريعة- 3

املرجع ال�سابق، �س 68.  -18
و�سيلة التغيري، ح�سن الدين فلمبان.  -19
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املحافظة على ال�ستمرارية- 4
القت�ساد يف اجلهد با�ستبعاد اأي ن�ساط غري مفيد اأول يعطي قيمة م�سافة)20(.- 5

ا�صرتاتيجية التكوين: اإن كان »�سر تطور املجتمع هو تطوير الفرد، واملهم    -8
اأن نبداأ من نقطة ما بطريقة مدرو�سة �سحيحة«)21(، فقد اأ�سحى اأن من اأهداف 
ا�سرتاتيجية تكوين املوارد الب�سرية تنفيذ التخطيط الذي تر�سمه اجلهات املعنية 
تنمية  من  به  تزود  ملا  الفاعلة،  العمل  قوة  على  احل�سول  اأجل  من  بالتكوين 
معرفية ح�سب املعايري ال�سحيحة، يف مقومات ال�سخ�سية واملهارات العملية 
»التنمية  لأن  ذلك  املتخ�س�س)22(  التطور  على  امل�ساعدة  القدرات  وامتالك 
جيدة  مكوناتها  كانت  اإذا  الطعام  و�سفة  مثل  وتكاملي  تراكمي  اإنتاج  عملية 

واملقادير �سحيحة والإعداد جيد فاإن املنتج النهائي �سيكون جيدا«)23(.
الب�سرية  املوارد  تخطيط  منها:  عنا�سر  ال�سريع  التكوين  ا�سرتاتيجية  وت�سمل 
الالزمة  الآلت  تطوير  على  والعمل  ل�ستقطابها،  البحث  وتخطيط  ذاتها، 
لتنفيذها)24( وبحث الآثار الإيجابية املتوقع اإ�سهامها يف حتقيق الأهداف املر�سومة 
يف اخلطة ال�سرتاتيجية، من قبل الإدارة امل�سرية واملخططة للتكوين، وقد تتعدى 
املوؤ�س�سة اإىل حتقيق فائدة يف املجتمع كله، حني ترفع موؤ�سرات التطوير لقدرات 

املوارد الب�سرية)25(.
�سواء  القائد  واجب  »من  يكون  اأن  )روؤيتي(:  كتاب  بح�سب  يتعني  لذلك 
القدرات  ينمي  اأن  م�سروع،  اأو  عامة  موؤ�س�سة  اأو  خا�سة  �سركة  يف  مديرا  كان 

املرجع ال�سابق.  -20
روؤيتي، التحديات يف �سباق التميز،  حممد بن را�سد اآل مكتوم، �س 53، الن�سخة الإلكرتونية.  -21

القت�سادية  للمنظمات  التناف�سية،  القدرة  زيادة  يف  فعال  كمدخل  الب�سرية  املوارد  تكوين  ا�سرتاتيجية   -22
هادف حيزية، جامعة يحيى فار�س، املدية، )د. ت(، �س 7.

روؤيتي، التحديات يف �سباق التميز،  حممد بن را�سد اآل مكتوم، �س 47.  -23
ا�سرتاتيجية تكوين املوارد الب�سرية �س 7.  -24

دور التكوين يف تنمية املوارد الب�سرية، �س 3.  -25
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هوؤلء   ليتمكن  وال�ستعداد  والإبداع  الكفاءة  فيهم  يعرف  من  لدى  القيادية 
معهم«)26(. العاملني  لدى  القيادية  القدرات  تنمية  من  املنا�سب  الوقت  يف 

ومما يعزز ا�سرتاتيجية التكوين التطور الذي حدث يف جمالت التعليم ب�سفة 
عامة؛ اإذ تاوزت املوؤ�س�سات ال�سوؤال عن: ملاذا نكون؟ اإىل ال�سوؤال )كيف نكون(؟، 
وهذا لن يتحقق اإل بالعتماد على التكوين القائم على الأ�ساليب العلمية معرفيا 
ومنهجيا وهدفيا)27(، وذلك من اأجل التحكم ال�سليم يف اأ�ساليب اإدارة املوؤ�س�سات 
حتولت  لتواكب  املجتمع  حتولت  مع  تتكيف  حتى  وامل�ساريع  الأعمال  وتنفيذ 
ال�سريع(  )التكوين  على  العتماد  ي�ستوجب  مما  ال�سريع،  التكنولوجي  الع�سر 
وعلى حد تعبري ال�سيخ حممد بن را�سد اإذا كانت املوؤ�س�سة تفكر يف ما تو�سل اإليه 
غريها فهي متاأخرة، لأنه »مع اإطاللة كل �سباح يف اإفريقيا ي�ستيقظ الغزال مدركا 
اأن عليه اأن ي�سابق اأ�سرع الأ�سود عدوا واإل كان م�سريه الهالك، وي�ستيقظ الأ�سد 
مدركا اأن عليه اأن يعدو اأ�سرع من اأبطاإ غزال واإل هلك من اجلوع... �سواء كنت 
اأ�سدا اأم غزال فمع اإ�سراقة كل �سباح يتعني عليك اأن تعدو اأ�سرع من غريك حتى 

حتقق النجاح باإذن اهلل، ل�سنا يف ال�سباق لكي نعدو فقط، بل نريد الفوز«)28(.
للموارد  ال�سريع  التكوين  ا�سرتاتيجية  وفق  يتحقق  الفوز  هذا  اأن  ول�سك 
الب�سرية بالرتكيز على املمار�سات املديرة للموارد الب�سرية والأهداف، والتكامل 
با�ستمرار  املمار�سات  وتطوير  الأهمية  ذات  امل�سائل  اإدارة  يف  املوارد  واإ�سراك 

واختيار مناهج موفقة)29(.
يتطلب  ال�سريع  التكوين  هنا كان  ال�صريع: من  للتكوين  املنا�صبة  احلالت    -9
مراعاة احلالت اأو امل�ستويات املتعددة، التي تتوفر بع�س موؤ�س�سات التكوين 

روؤيتي، حممد بن را�سد اآل مكتوم، �س 80.  -26

دور التكوين يف تنمية املوارد الب�سرية �س 1.  -27
الإمارات  دبي،  للن�سر،  موتيفيت  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  التميز،   �سباق  يف  التحديات  روؤيتي،   -28

العربية املتحدة، ط3، مطبعة الإمارات، )د.ت(، �س 13. 
عالقة املمار�سات ال�سرتاتيجية، �س 19.  -29
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مهني  عامل  رتبة  من  اأي  اخلام�س،  امل�ستوى  اإىل  ت�سل  قد  م�ستويات  على 
متخ�س�س اإىل رتبة تقني �سامي، ويكون التكوين ب�سفتني اإما اأن يكون تكوينا 
من  خمتلفة  اأمناط  اإىل  ي�سري  مما  م�ستمرا،  تكوينا  يكون  اأو  جدا  �سريعا  اأوليا 

اأ�ساليب التكوين، ومن حالت التكوين املهني واأمناطه، ما ياأتي)30(:
التكوين املوازي للعمل زمنيا: وي�سمى اأحيانا )التكوين املوؤ�س�سي( وهذا  اأ-  
النوع من التكوين يخلق اأحيانا عند ال�سعفاء م�سكل احل�سد الذي يوؤدي اإىل 
يف  امل�ساهمني  اأحد  اأدركه  ما  وهذا  ال�سريع،  التكوين  على  يوؤثر  مما  العرقلة 
بناء دبي الع�سرية بقوله: »بع�س القياديني واملدراء ل يريد ول يحبذ وجود 
يناف�سه وياأخذ مكانه!  اأن  �سخ�س ثان كفء وموؤهل يف دائرته، لأنه يخ�سى 
نحن نخالف ذلك متاما، عليه اأن يفو�س واإل �سينهمك يف اجلزئيات ول يجد 
وابتكار  والعاملني  العمل  تطوير  الأ�سا�س وهو  بالعمل  للقيام  الكايف  الوقت 
اأن 70% من  القائمة على ال�ستبيانات  اأثبتت الدرا�سات  احللول«.)31(، وقد 
العينة توؤكد اأهمية تلبية برامج التكوين لحتياجات املوظفني لتح�سني الأداء 

رغم ق�سر مدة التكوين)32(.
مثل  ال�سريع  التكوين  اإىل  تهدف  ويقوم على دورات  امل�صتمر:  التكوين  ب- 
وتنظيم  املالية،  اجلباية  يف  اأو  الإ�سهار،  يف  دورات  الإعالم،  يف  دورات 
للموؤ�س�سة،  الأ�سا�سية  احلاجيات  املوؤ�س�سات ح�سب  داخل  ندوات ودورات 

وقد اأ�سرنا �سابقا اإىل مركز التكوين بجامعة ال�سارقة)33(. 

التكوين والتعليم املهنيني، مهام وهياكل، مرجع اإلكرتوين.  -30
روؤيتي، حممد بن را�سد اآل مكتوم، �س 78.  -31

دور التكوين، �س 18.  -32
اأعني مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني/جامعة ال�سارقة، و�سياأتي احلديث عنه لحقا.  -33
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الأ�ساليب  من  اأنواع  اإىل  املهني  بالتكوين  املتعلقة  الدرا�سات  بع�س  وت�سري 
جميع  يف  امل�ستمر  والرتب�س  التكوين  اأمناط  جميع  يف  املدمج  )الرتب�س  منها 
اأمناط التكوين، الرتب�س للتكوين خالل �ستة اأ�سهر، والتكوين عن طريق التمهني 
العمومية  املوؤ�س�سات  يف  التمهني  طريق  عن  والتكوين  التاأهيل،  وم�ستويات 

واخلا�سة)34(.
ج- تكوين اأ�صحاب الهمم: ولعل اأطروحة الدكتوراه التي نوق�ست بجامعة حممد 
الحتياجات  تاأهيل ذوي  املهني يف  التكوين  بعنوان )دور  بب�سكرة،  خي�سر 
اخلا�سة من وجهة نظر الإداريني والأ�ساتذة( من الدرا�سات التي اأولت الهتمام 
لهذا املجال؛ حيث انتهت اإىل نتائج جيدة، حيث يعالج الف�سل الرابع منها 
والربامج  م�ساكلهم  ودرا�سة  الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل  املهني  التكوين  مبادئ 
امل�ساعدة على ذلك، ولحظت اأن من اأهم املبادئ املحققة للنجاح �سرورة 
التدعيم  برنامج  على  وتدريبه  تقدمه،  ومتابعة  املتدرب،  لدى  الدافع  خلق 
واأهمية املمار�سة العملية اأثناء التكوين، والنتقال من الكليات اإىل اجلزئيات 
كالعالج  العالجية  الربامج  اإىل  اإ�سافة  الأفراد)35(،  بني  التفاوت  ومراعاة 
بالعمل، والأجهزة امل�ساعدة والأجهزة التعوي�سية والعالج النف�سي، والربامج 
القيام  اإىل  يدفعه  لع�سو  الفرد  فقدان  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  حيث  الإمنائية، 
بتمارين لتنمية قدراته وتطويرها ق�سد تعوي�سه لتلك القدرات املفقودة)36(. 
تكوين الأ�صخا�س املوجودين يف حالة خطر معنوي: وي�سمل العناية بتكوين  د-  

امل�ساجني.

.www.wilaya-algr :ينظر  -34
دور التكوين املهني يف تاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة من وجهة نظر الإداريني والأ�ساتذة، جناة �سا�سي   -35

هادف، جامعة  حممد خي�سر، ب�سكرة 2013-2014م، �س 239.
املرجع نف�سه، �س 242-241.  -36
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الإ�سارة  وميكن  البيوت«)37(،  »ربات  البيت  يف  املاكثات  الن�صاء  هـ- تكوين 
التي تكثف براجمها يف املجال  اإىل كلية الأم والعلوم الأ�سرية بعجمان  هنا 
الجتماعي اخلا�س باأن�سطة املراأة وتعنى بتطوير املختربات العملية التي ت�ساعد 
الطالبات  تاأهيل  على  وتعمل  التجميل،  خمترب  ومنها  املهارات  تطوير  على 
للعمل يف جمالت عديدة كباحثات اجتماعيات اأو م�ست�سارات يف موؤ�س�سات 
الرعاية الجتماعية كموؤ�س�سات الأ�سرة والطفولة، ورعاية الأحداث وذوي 

الإعاقات املختلفة وامل�سنني)38(.

ومن اأبرز املوؤ�س�سات يف دولة الإمارات التي اأعدت لهدف التكوين ال�سريع 
)مركز التعليم امل�ستمر والتطوير املهني( بجامعة ال�سارقة؛ اإذ ي�سري مدير املركز اإىل 
العام،  املجتمع  اأع�ساء  بني  التفاعل يف كال التاهني  تي�سري  املركز هو  اأن هدف 
بتوفر الإمكانات ال�سخمة عالية اجلودة املوجودة يف جامعة ال�سارقة، ونهدف من 
التكوين اإىل توفري ال�سبل اإىل التطوير الوظيفي وفر�س حتقيق الطموحات والآمال. 
)39(، وتت�سع اخلدمات التي يقدمها املركز اإىل ما لنهاية لت�سمل: )دبلومات مهنية 

متخ�س�سة، وبرامج تاأهيلية، وبرامج تدريبية عامة، وبرامج خا�سة للح�سول على 
�سهادات متخ�س�سة واأخرى تدريبية م�سممة ح�سب الطلب ومتنح دبلومات مهنية 
متعددة يف املحا�سبة واملالية واملوارد الب�سرية، ونظم املعلومات واإدارة امل�ساريع 
الرتويج  واإدارة  الإ�سالمية  امل�سارف  يف  مهنية  ودبلومات  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

ال�سياحي واإدارة الوعظ والإر�ساد الديني و الرتجمة وال�سالمة وال�سحة)40(. 

.www.wilaya-algr :ينظر  -37
لالأم  اجلامعية  الكلية  مدير  ال�سعايل  را�سد  خليفة  للدكتور  ت�سريح  2015م  دي�سمرب   26 البيان  �سحيفة   -38

والعلوم الأ�سرية يف عجمان، مرجع اإلكرتوين. 
مرجع  ال�سارقة،  جامعة  املهني،  والتطوير  امل�ستمر  التعليم  مركز  مدير  الزبيدي  حم�سن  را�سي  كلمة   -39

اإلكرتوين.
املرجع نف�سه.  -40



د. حممد اأحمد عبد الرحمن

215

الذي  اإجناز  برنامج  والعربية،  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  بدبي  وحتت�سن 
يهدف اإىل تطوير وتاأهيل الطلبة للعمل بالدولة، مركزا على برنامج اإجناز املت�سمن 
والريا�سيات  واحلا�سوب،  الإجنليزية،  واللغة  العربية،  )اللغة  التالية  للمقررات 
نتائج  حتليل  خالل  من  الدرا�سة  مو�سع  �سيكون  الذي  وهو  العمل(  ومهارات 
عليها  ح�سل  التي  والنتائج  الأ�ساتذة  تقديرات  حالت  من  متخذا  المتحانات 

الطالب عرب �سنتني موؤ�سرا لبيان فاعلية التكوين املعرفية والعملية. 
الف�سل الث�ين: ف�علية املع�رف النظرية والعملية يف تكوين طلبة برن�مج اإجن�ز 

يف الت�أهيل ل�سوق العمل

اإن من اأهداف التكوين اإن�ساء فاعلية مزدوجة؛ معرفية من جهة، لتعمل على 
لتنمية املهارات  ثانية  تطوير الفكر وتنمي روح الإبداع، وعملية تطبيقية من جهة 
اأ�ساليب العمل كنتيجة لتطوير  العملية؛ لأن الهدف من التكوين دائما هو تطوير 

اأ�ساليب التفكري.
املنهج والإجراء: مل يعتمد املنهج على ال�ستبيانات واإمنا اعتمد على ت�سنيف 
لعدد  تبعا  املعرفية  املتغريات  لر�سد  المتحانات  نتائج  وتتبع  الدرا�سية  املقررات 
�ساعات الدرا�سة وطبيعة املقررات، واأهدافها، ولذلك �ستظل درجات التح�سيل 
هي املوؤ�سر الرئي�سي للربهنة على ن�سبة جناح التكوين ال�سريع، ح�سب تدرج الطلبة 

عرب مراحل التكوين التي ت�سكل متطلبات الربنامج. 
التكوين  برنامج  الدرا�سة ميدانيا على  ان�سبت  الدرا�سة: لقد  العينة وحدود 
الدرا�سات  بكلية  العمل  ل�سوق  التاأهيل  يف  اإجناز  »برنامج  يف  متمثلة   للعينة، 
الإ�سالمية والعربية، بدبي«،  خالل اأربعة ف�سول درا�سية. وتري الدرا�سة على 
جمموع 60 طالبة، من م�ستوى ما قبل التح�سيل الثانوي. وقد اتخذت العالمات 
التي يح�سل عليها الطلبة موؤ�سرا اأ�سا�سيا لبحث مدى جناح برنامج التكوين ال�سريع 
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نتائج الدرا�سة  تتبع دفعة واحدة على مدى  يف املوؤ�س�سة، وقد حددت الدرا�سة 
يف اأربعة مراحل، تغطيها مقررات بع�سها نظري كاللغة العربية واللغة الإجنليزية، 

والريا�سيات وبع�سها عملي تخ�س�سي كاحلا�سوب، ومهارات العمل. 
يف  املتخرجني  اأداء  تقييم  لت�سمل  الدرا�سة  تتو�سع  اأن  املمكن  من  كان  وقد 
املرافق العملية، حتى تظهر الفعالية احلقيقية للتكوين يف �سورة اأقوى، لكن ذلك 
يف  ن�سرها  املزمع  العلمية  البحوث  تتقبله  ل  الدرا�سة  جمال  يف  تو�سيعا  يتطلب 
املجالت املحكمة. لذلك يتعني اأن يُكتفى بتتبع تطور تقديرات الأ�ساتذة بح�سب 
برنامج  تطوير  على  العمل  هو  الهدف  كان  اإذا  �سيما  ل  الدرا�سة،  ف�سول  تطور 

الدرا�سة نف�سه.
وقد كان من املمكن اعتماد عينة يف ال�سارقة ممثلة يف )مركز التعليم امل�ستمر 

والتطوير املهني( بجامعة ال�سارقة)41(. 
املعارف املعتمدة يف تطوير التكوين يف برنامج اإجناز يف التاأهيل ل�صوق العمل 

بكلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية، بدبي:
ف�سول  اأربعة  على  اإجناز  م�سروع  طلبة  تكوين  املعتمدة يف  املعارف  تتوزع 
درا�سية، بتمامها وكمالها، تعد مبثابة مقررات علمية ثابتة تختلف يف عدد ال�ساعات 
الإجنليزية،  واللغة  العربية،  )اللغة  وهي  الأربعة  الف�سول  مدار  على  وتتكرر 
نتائج  على  الدرا�سة  و�سرتكز  العمل(.  ومهارات  واحلا�سوب،  والريا�سيات، 

المتحانات وتقديراتها ودرجة تطورها. 
ميكن اإي�ساحها وفق تقديرات نتائج المتحانات يف املقررات العلمية املعتمدة 
يف طبيعة التكوين، و�سيرتكز التحليل على عدد التقديرات ون�سبة تفاوتها وت�سمل: 
)المتياز/جيد جدا/جيد/مقبول/را�سب( ابتداء من نتائج الف�سل الدرا�سي 

�سياأتي بيانه لحقا.  -41
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الفر�سيات  اأن  ول�سك  والأخري،  الرابع  الف�سل  نتائج  بتقديرات  وانتهاء  الأول، 
الأ�سا�سية التي و�سعت لذلك ت�سمل:

تدرج ن�سبة التقديرات يف نتائج المتحانات ت�ساعديا من الف�سل الأول اإىل - 1
الف�سل الثاين اإىل الثالث ثم الرابع. 

اإىل - 2 الأول  الف�سل  من  تنازليا  المتحانات  نتائج  يف  التقديرات  ن�سبة  تدرج 
الف�سل الرابع. 

تذبذب ن�سبة التقديرات يف نتائج المتحانات من ف�سل اإىل اآخر.- 3
تراجع ن�سبة التقديرات يف نتائج المتحانات يف ف�سل حمدد. - 4
تذبذب ن�سبة التقديرات يف نتائج المتحانات من مقرر اإىل اآخر.- 5

املعريف  التطور  حتقق  ملدى  احلقيقي  املوؤ�سر  هي  التحليالت  نتائج  و�ستكون 
والعملي يف التكوين ال�سريع، ومدى حتقق فاعلية ذلك يف حياة املوؤهلني ل�سوق 
الدرا�سة،  نظام  يف  ترتيبها  ح�سب  املكررة  اخلم�سة  املعارف  و�سرنتب  العمل، 
املعارف  فاعلية  اإىل  والريا�سيات،  كاللغات  النظرية  املعارف  فاعلية  من  منتقلني 

العملية كاحلا�سوب ومهارات العمل. 
اأوًل: فاعلية تكوين املعارف النظرية: طاملا اأن املوؤ�س�سات املعا�سرة تعي�س 
جديدة  تفكري  واأ�ساليب  جديدة،  مبالمح  املعا�سر  القت�ساد  ظل  يف  بال�سرورة 
مفتوح،  مناخ  ظل  يف  تعي�س  ومعارف،  مبادرات،  واقت�ساد  جديدة،  واآليات 
فاإن البتكار والإبداع يعدان عاملني  بحكم العوملات املختلفة، املتعددة الأبعاد، 
امل�سرية  يف  اأي�سا  ودورها  بل  املوؤ�س�سة)42(  موقع  فقط  لي�س  حتديد  يف  اأ�سا�سيني 
بل  الع�سر،  ال�سريع من خ�سائ�س  التكوين املعريف  اأ�سحى دور  احل�سارية؛ فقد 
دور التكوين يف تثمني وتنمية املوارد الب�سرية، )بحث(، اإبراهيم عبد اهلل وحميدة املختار، جملة العلوم   -42

الإن�سانية، جامعة ب�سكرة، العدد ال�سابع، فرباير، 2005.، �س2.
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ومن اأهم اأدواته الفاعلة يف تن�سيط الطاقة الب�سرية وتوجيهها، لكي يتحرك الإن�سان 
اإذ معرفة ال�سيء هي الطريق  يف جمالت احلياة املختلفة بوعي كامل مبا ي�سنعه؛ 

ال�سحيح للتطبيق ال�سليم. 
بطبيعة  املتعلقة  املعارف  ي�سمل  اأن  ينبغي  املعريف  التطوير  هذا  اأن  ول�سك 
التكوين، قبل وبعد كل �سيء؛ ذلك لأن املوؤ�س�سة عليها اأن تكون خمت�سة مبا فيه 
الكفاية مع املهارات املطلوبة واملعرفة والقدرات املفرت�سة، ول�سك اأن اخت�سا�س 
الفرد يعد عامال من العوامل املهمة التي تقرر فعالية العمليات يف توفري منتجات 

كافية وخدمات عالية اجلودة يف غ�سون فرتة ق�سرية)43(.
تاأخذ ببع�س املعارف كم�سلمات، منها  اأن  وقد درجت برامج التكوين على 
قواعد اللغة الأ�سا�سية للتعامل كاللغة العربية بالن�سبة للمجتمعات العربية؛ بحيث 
ميتلك الطالب الذي يتقدم اإىل موؤ�س�سات التكوين اأ�سا�سيات اللغة لدرجة متكنه 
من اأداء مهامه يف املجال الذي اختار التكوين فيه، في�سبح قادرا على اإجناز تقارير 
اأن�سطة عملية ب�سورة �سليمة من الأخطاء اللغوية، حتى يتمكن  اأو و�سف  علمية 
اإذ لبد  يكفي؛  اإن ذلك ل  بل  فيه.  لب�س  فهما وا�سحا ل  التقرير  فهم  القارئ من 
من معرفة كافية باللغة الأجنبية امل�ستخدمة يف ذلك البلد، ويكاد تعلم اأ�سا�سيات 
اللغة الإجنليزية يرقى اإىل م�ستوى اللغة العربية نف�سها، لأن الأدوات التكنولوجية 
امل�ستخدمة حديثا م�سرية باللغة الإجنليزية، مما يجعل اإتقانها طريقا لتي�سري الفاعلية 

العملية كما �سرنى من بعد. 
وقد ياأتي يف الدرجة املوازية للغة علم الريا�سيات، واملعارف الكافية لأنظمة 
احلا�سوب، حيث يرى بع�س الدار�سني اأن من اأن�سب املوؤ�سرات على جناح برنامج 
مدة  ح�ساب  طريق  عن  الإلكرتونية  اخلدمات  ا�ستخدام  معدل  يقا�س  »اأن  معني 

عالقة املمار�سات ال�سرتاتيجية، �س 24.  -43
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الت�سال بالنرتنت اأو عدد مرات الت�سال اأو الت�سال املتزامن بالإنرتنت اأو عدد 
مرات العثور على النتائج املرجوة«)44( وعلى �سبيل املثال حني يعد الطالب خلدمة 
املكتبة يجد نف�سه وجها لوجه اأمام حتديات املكتبة الرقمية »اإذ �سار ملفهوم املكتبة 
الرقمية تاأثري بالغ على تطور خدمات املكتبة على اأر�س الواقع عرب العقد املا�سي،.. 
كما اأن بنى هذا املفهوم الأ�سا�سية �سارت هي الركيزة التي تعتمد عليها كل املكتبات 

يف النظم التي تطبقها وهي ذات اأهمية بالغة لأي تطورات م�ستقبلية«)45(.
التي اخرتناها للدرا�سة لكي نقف  العينة  و�سنحلل هنا املعارف املعتمدة يف 
مدى  عن  الت�ساوؤل  يعد  مل  اإذ  املر�سومة؛  لالأهداف  مالءمتها  ومدى  نوعها  على 
جودة املنتجات التي حت�سب على اخلريجني يف موؤ�س�سة ما متعلقا مبدى الكفاءة 
وفعالية الأعمال، ول باملخرجات ونتائج عملها بل �سار متعلقا مبدى ا�ستجابة طبيعة 
التكوين للبيئة التي اأجنز من اأجلها ذلك التكوين. ولذلك يعد التعرف على البيئة 
التي يوجه اإليها املكونون من اأهم ال�سروط التي ت�سهم يف ت�سميم خطة التكوين 

ور�سم اأهدافها و�سمان جناحها. 
النظرية  املعارف  عن  الر�سا  ن�سبة  تبني  جداول  يف  امل�ساقات،  و�سنتناول 
والعملية املكت�سبة من التكوين ح�سب التقديرات عددا ون�سبة خالل تطورها مع 
الف�سول الدرا�سية الأربعة مقرتنة بعدد ال�ساعات الأ�سبوعية لكل مقرر، معتربين 
)التميز وجيد جدا( تقديرا مرتفعا، و)جيد ومقبول( تقديرا متو�سطا مرتبة كما يلي:

املكتبة يف القرن احلادي والع�سرين، �س 148.   -44
املرجع نف�سه، �س142.   -45
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اأول: جدول يبني تقديرات يف حت�صيل اللغة العربية عرب اأربعة ف�صول درا�صية:

املقرر: 
اللغة العربية

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

مالحظات منخف�س
ح�سب 
الف�سول را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

مرتفع314388006000الف�سل الأول
مرتفع32618112573الف�سل الثاين
متو�سط200004117582الف�سل الثالث
مرتفع211211214582الف�سل الرابع

10517710333233املجموع
44.216.14%33.04%21.8%ن�سبة الر�سى

باعتبار الفر�سيات التي و�سعت اآنفا، يتبني اأن الفر�سية رقم )4( التي تن�س 
على اأن تراجع ن�سبة التعديالت يف نتائج امتحانات ف�سل حمدد ب�سورة وا�سحة 
يُكت�سف من خالل قراءة اجلدول: عدد �ساعات  اللغة العربية، وهو ما  يف مقرر 
الدرا�سة يف م�ساق اللغة العربية )10�سا( يعد قليال بالنظر اإىل عدد �ساعات )اللغة 
�ساعات  بثالث  اإل  يحظ  مل  فهو  العملية)30�سا(  وامل�ساقات  الإجنليزية)30�سا( 
)7�سا(  الإجنليزية  واللغة  العملية  املقررات  يف  تتجاوز  بينما  اأ�سبوعيا،  )3�سا( 
فقد  جدا؛  متقاربة  كلها  امل�ساقات  يف  التقديرات  نتائج  تعد  ذلك  ومع  اأ�سبوعيا، 
بثماين  حتظى  التي  املقررات  يف  كما  متاما  مرتفعة  العربية  اللغة  تقديرات  كانت 
�ساعات اأ�سبوعيا، اإذ بني اجلدول اخلا�س بتقديرات الف�سول الأربعة مل�ساق اللغة 
العربية اأن تقدير ممتاز بلغ)21. 8%( وجيد جدا بلغ )33. 04%(، على اأن املت�سبب 
�سجل  فقد  الثالث  الف�سل  اأما  والرابع،  والثاين  الأول  الف�سول  هو  الرتفاع  يف 

نتيجة متو�سطة بغياب )تقدير ممتاز، وجيد جدا( متاما. 
م�ستوى  نزول  �سبب  حول  ال�سوؤال  طرح  املنهجي  التحليل  اقت�سى  لذا 
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التقديرات يف الف�سل الثالث حيث حقق )00( يف كل من تقديري التميز وجيد 
اللغة  م�ساق  يف  قويا  الثالث  الف�سل  برنامج  بكون  ذلك  امل�سرفون  ويعلل  جدا. 
العربية، وح�سب تف�سريهم: )مقرر مهارات اللغة العربية تتحول الطالبات فيه من 
الر�سمية  الر�سائل  كتابة  مهارة  اإىل  اللغوية  الأخطاء  واكت�ساف  ال�ستماع  مهارة 
و�سنالحظ  العربية()46(.  باللغة  الذاتية  ال�سرية  اإىل  اإ�سافة  الجتماعات  وحما�سر 
اأن هذا التعليل �سياأتي ما ي�سبهه يف بقية املقررات؛ لأنها جميعا تخ�سع يف الف�سل 

الثالث للنتيجة نف�سها )00( يف)التميز وجيد جدا(. 
وعند العودة اإىل مفردات امل�ساق تبني اأن الف�سل الثالث يحتوي على بع�س 
ما ذكر من اأعمال اإن�سائية تتطلب مهارات قوية يف الأداء، كالتدريب على كتابة 
الر�سائل اأو ال�سرية الذاتية، اأو املذكرة، ولكن بقية املفردات تتعلق بالإمالء، ككتابة 
بل  الأخرى،  الف�سول  ما در�س يف  ت�سبه  اأمور  الرتقيم. وهي  الهمزة، وعالمات 
بع�سها مكرر كتكرار كتابة الهمزة يف الف�سل الثاين، وكتابة الفقرات املتما�سكة، 

والأخطاء ال�سائعة. وعالمات الرتقيم. 
لذلك يرجح البحث اأن تكون اأ�سباب تراجع التقديرات يف الف�سل الثالث، 

اإىل:
امللل الناجم عن عدم وجود اجلديد يف امل�ساقات، ب�سبب تكرار مفرداتها. - 1
الف�سل - 2 مرتفعة يف  تقديرات  ب�سبب ح�سوله على  العمل  الطالب يف  تهاون 

الأول والثاين. 
»واأّما  يقول:  حيث  خلدون  ابن  عند  جنده  ما  هو  ال�سحيح  التعليل  ولعل 
العلوم اّلتي هي اآلة لغريها مثل العربّية واملنطق واأمثالهما فال ينبغي اأن ينظر فيها 
تفّرع امل�سائل  اآلة لذلك الغري فقط. ول يو�ّسع فيها الكالم ول  اإّل من حيث هي 

اإجابة امل�سرفني املبا�سرين على م�سروع اإجناز عن ال�سوؤال.   -46
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فكّلما  ل غري.  له  اآلة  هي  ما  منها  املق�سود  اإذ  املق�سود  عن  لها  ذلك خمرج  لأّن 
من  فيه  ما  مع  لغوا  بها  ال�ستغال  املق�سود و�سار  خرجت عن ذلك خرجت عن 
�سعوبة احل�سول على ملكتها بطولها وكرثة فروعها. ورمّبا يكون ذلك عائقا عن 
حت�سيل العلوم املق�سودة بالّذات لطول و�سائلها مع اأّن �ساأنها اأهّم والعمر يق�سر 
ورة فيكون ال�ستغال بهذه العلوم الآلّية ت�سييعا  عن حت�سيل اجلميع على هذه ال�سّ

للعمر و�سغال مبا ل يغني«)47(.
مو�سوعية  يف  لالأ�ساتذة  حممدة  هنا  ي�سجل  البحث  فاإن  ذلك  كل  ومع 
يف  �سروري  منحها  وطرق  التقديرات  �سلم  مراجعة  اأن  واأح�سب  التقديرات، 
الف�سول الأوىل لتفادي مثل هذه التناق�سات التي يرف�سها البحث العلمي واملنهج 

الأكادميي. 
ال�ستهانة  الطالب على  بعث  لدرجة  لي�س  �سيء جيد، ولكن  الت�سجيع  نعم 

باملعرفة حتى ي�سل لدرجة تناق�س متاما ما كان يت�سوره. 
ثانيا: تقديرات يف حت�صيل اللغة الإجنليزية:

املقررات:
اللغة الإجنليزية

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة الر�سى منخف�س
الف�سلي را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

مرتفع8232773600الف�سل الأول
مرتفع81419139555الف�سل الثاين
متو�سط700003917564الف�سل الثالث
مرتفع72016153545الف�سل الرابع

305762743222514املجموع
مرتفع14. 3222. 278. 2555%ن�سبة الر�سى العام

تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، حتقيق خليل �سحاده و�سهيل زكار، دار الفكر، 1421–2001، 739/1.  -47
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هي  املحققة  الفر�سية  اأن  يتعني  �سابقا،  املذكورة  الفر�سيات  اإىل  بالعودة 
الف�سول  نتائج  الإجنليزية جند  اللغة  اأنه يف  اإذ  ال�سابق؛  املقرر  نف�سها يف  الفر�سية 
الأربعة كما يلي )25% امتياز( و)27. 55 جيد جدا( على اأن ذلك بف�سل الف�سول 

الأول والثاين والرابع اأما الثالث فتنعدم فيه تقديرات )التميز وجيد جدا(. 
 )7( هي  الأ�سبوعية  ال�ساعات  عدد  تكون  حني  اإ�سكال  يزداد  الأمر  ولعل 
�ساعات اأ�سبوعيا، مما يبني اأن احلجم ال�ساعي مل يغري امل�سار، وقد يعلل امل�سرفون 
ذلك بقولهم: )يف الف�سل الثالث بالن�سبة للغة الإجنليزية: يزيد العتماد على مهارة 
التحدث من اأجل تدريب الطالبات على مقابالت العمل، كما يتم تدريبهن على 
م�سطلحات اأكرث تخ�س�سية مرتبطة بالعمل اإ�سافة اإىل م�سروع الف�سل العملي()48(. 

واحلق اأن م�ساق الإجنليزية يف الف�سل الثالث يبدو اأقوى من مفردات الف�سل 
اإذ يعر�س مثل )الأزمنة، ومهارة التوا�سل، واملقارنة والتفا�سل والتعبري  الثاين؛ 
عن الراأي، وحت�سري م�سروع الثقافات املتعددة، وكتاب حم�سر اجلل�سات.(، بينما 
الجتماعية،  والعالقات  بالطبيعة  يتعلق  فيما  )الو�سف  على  الثاين  الف�سل  يركز 

واأدوات التعريف والتنكري واأ�سماء املو�سولة(.
تتناق�س مع  مرتعة،  امل�ساق  �ساعات  ال�سوؤال مطروحا لأن عدد  يظل  ولذلك 

تراجع التقديرات املرتفعة لدرجة )00( يف التميز وجيد جدا. 
ومن هنا تكون تف�سريات امل�سرفني غري مقنعة، ولعل ال�سبب ال�سحيح هو ما 
ذكر من تعليل يف م�ساق اللغة العربية، اأعني )التهاون ب�سبب الغرور( الناجم عن 

منح تقديرات مرتفعة ب�سخاء يف الف�سل الأول والثاين. 

ينظر مقرر م�ساق اللغة الإجنليزية.   -48
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ثالثا: تقديرات يف حت�صيل )الريا�صيات(:
املقررات: 
الريا�سيات

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة الر�سى منخف�س
الف�سلي را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

مرتفع2321642540الف�سل الأول

مرتفع21617119537الف�سل الثاين

متو�سط2000020204018الف�سل الثالث

مرتفع2311476582الف�سل الرابع
حا�سل الف�سول 

87947423720527الأربعة

مرتفع18.04%20.4%22.9%38.5%ن�سبة الر�سى العام

و�سنالحظ من جديد ان النتائج تنطبق على الفر�سية رقم )4( ال�سابقة.
الريا�سيات،  مل�ساق  املعرفية  الأهداف  عن  املعرب  اجلدول  خالل  من  يت�سح 
التي ر�سمها الربنامج التكويني لطالب )م�سروع اإجناز( اأن التقدير الف�سلي يعرب 
مبالحظة )مرتفع( يف الف�سول الأول والثاين والرابع، امتياز: )38. 5%(، وجيد 

جدا )22. 9(. 
اأما الف�سل الثالث فقد عرب عنه مبالحظة )متو�سط( يف جميع الف�سول، وغياب 
تقدير )ممتاز، وجيد جدا( نهائيا )00( وهذا ي�سرتعي النتباه ب�سدة، لن�سجل ما يلي:

اإن الأ�ساتذة عربوا من خالل العالمات املح�سلة لدى الطالب عن ر�ساهم - 1
بن�سب م�سطربة  بالريا�سيات  املت�سلة  النظرية  املقررات  يف اكت�ساب طالبهم 
حيث ارتفعت يف الف�سل الأول بينما انخف�ست يف الف�سلني الثاين والثالث 
وهذا يعني وجود ظاهرة تتطلب التف�سري، لذا طرح ال�سوؤال على امل�سرفني 

على تنفيذ الربنامج: فكانت التف�سريات الآتية بالن�سبة للريا�سيات:
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)يف - 2 اأن  اإذ  الثالث؛  الف�سل  يف  الإجناز  برنامج  طالبات  درجات  تنخف�س 
املتعلقة  املعادلت  ا�ستخدام  الثالث  الف�سل  يف  يبداأ  الريا�سيات:  مهارات 
احت�ساب  اإىل  اإ�سافة  الفوائد  احت�ساب  كطريقة  وامل�سريف  التجاري  بالعمل 

�ساعات العمل الإ�سايف يدويا وغريه(.
ثانيا: فاعلية تكوين املعارف العملية: وت�سمل هنا )احلا�سوب، ومهارات 
احلا�سوب  يف  النظرية  املعارف  جمرد  لي�س  احلديث  الع�سر  يتطلب  اإذ  العمل( 
والعمل، واإمنا لبد من اإتقان مهارات الأداء؛ ذلك لأن املوؤ�س�سات املعا�سرة تعي�س 
بال�سرورة يف ظل التكنولوجيا املعا�سرة وما ت�ستتبعه من �سرورات يقوم عليها 
القت�ساد املعا�سر مبالمح جديدة، حتكمها العوملة ب�سورها املتعددة الأبعاد مبا يف 
ذلك القدرة على البتكار والإبداع بو�سفهما عاملني من عوامل تطوير املجتمع 

لياأخذ موقعه يف الطور احل�ساري. 
و�سرنكز هنا على نتائج مقرري احلا�سوب ومهارة العمل، لنتتبع التقديرات 
عن  خمتلفة  �ستكون  هنا  املعطيات  اأن  ول�سك  الأربعة،  الف�سول  عرب  وتطورها 
املقررات النظرية ال�سابقة، اأعني اللغات والريا�سيات، اإذ يدخل الطالب موؤ�س�سة 
التكوين، وهو مزود مبعارف منها كافية، قد تلقاها يف املراحل الدرا�سية ال�سابقة، 
بخالف مقرري احلا�سوب ومهارات العمل اللذين يعدان جديدين على الطالب 

مما يدفع على توقعات متعددة منها:
على - 1 الطالع  يف  الرغبة  بحكم  �سديدا  عليها  الطالب  اإقبال  يكون  اأن  ميكن 

اجلديد. 
ميكن اأن يكون عدد ال�ساعات املقررة يف كل منهما كبريا بالن�سبة اإىل املقررات - 2

النظرية عامال م�ساعدا على التحكم فيهما ب�سرعة؛ اإذ يدر�س الطالب جمموع 
)8�سا( اأ�سبوعيا يف كل مقرر منهما على مدى الف�سول الدرا�سية. 
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الرغبة - 3 يعزز  ما  احلا�سوب(  )برامج  ل�سيما  املقررات  لطبيعة  يكون  اأن  ميكن 
فيهما. 

وبناء على درا�سة نتائج المتحانات يف املقررين �سن�سرع يف حتليل التقديرات 
معتمدين على �سيء ب�سيط من الإح�ساء، ملعرفة ن�سبة تطور جمموع الطلبة من خالل 
)ممتاز/جيد جدا/جيد/مقبول/را�سب(. من  تنازليا  تتدرج  التي  التقديرات 
من  املكت�سبة  العملية)احلا�سوب(  املعارف  عن  الر�سا  ن�سبة  يبني  جدول 

التكوين خالل الف�سول الأربعة:
رابعا: مقرر احلا�صوب:

املقررات:
احلا�سوب

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة الر�سى منخف�س
الف�سلي را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

مرتفع62222105593الف�سل الأول
مرتفع6302161583الف�سل الثاين
متو�سط700003719564الف�سل الثالث
مرتفع7251189537الف�سل الرابع

2677546134226املجموع
مرتفع15%26. 9%23.8%34%ن�سبة الر�سى العام

يلفت  ما  اأن  اإذ ل�سك  الرابعة؛  الفر�سية  يوؤكد  احلا�سوب  مقرر  اأن  �سك  ول 
النظرية،  املقررات  يف  النتباه  يلفت  ما  مع  يت�سابه  وا�سحة  ب�سورة  هنا  النتباه 
وهو ارتفاع تقديرات النجاح يف الف�سلني ليربز ممتاز وجيد جدا يف ال�سدارة، 
بن�سبة كبرية  الثالث  الأول )22، 22( والثاين )30، 21( وتراجعهما يف الف�سل 
جدا بحيث يختفي تقديرا )ممتاز)00( وجيد جدا )00( نهائيا لريتفع تقدير جيد 
ومقبول )37، 19(.، ولكن يالحظ اأن الرتفاع �سيعود اإىل المتياز يف الف�سل 
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الرابع )25( وجيد جدا )11( وهذا كله يطرح ت�ساوؤلت كما طرحت هناك يف 
النظري.

وقد قدم امل�صرفون على الربنامج التف�صريات التالية:
اإك�سل،  مايكرو�سوفت  على  فيه  الطالبات  تدريب  يتم  احلا�سوب:  )مهارات 
خا�سة ما يتعلق منه باإعداد جداول الرواتب واحت�ساب �ساعات العمل الإ�سايف.... 

اإ�سافة اىل الت�سويق الإلكرتوين على مواقع التوا�سل الجتماعي(.
ول�سك اأن مفردات م�ساق احلا�سوب يف الف�سل الثالث قوية كما يبني دليل 
واأنواع  الأنظمة  وحتليل  اإك�سل،  برجمية  يف  متقدمة  )موا�سيع  ومنها  امل�سروع، 
باملقارنة  ولكن  املنظومة،  وبناء  النماذج،  وت�سميم  اجلداول،  بني  العالقات 
والدالت  واملعادلت  البيانية  الر�سوم  ت�سمل  اإذ  الثاين؛  الف�سل  يف  يدر�س  مع 
الر�سائل، وهي  واإدماج  الفقرات واخلطوط  كتن�سيق  املهارات  وبع�س  وتطبيقاتها 
كلها مهمة، يتبني اأن التف�سري الذي تقدمه اجلهات املعنية بتنفيذ الربامج غري مقتع، 

و�سيبقى ال�سوؤال مطروحا، مع املقرر التايل. 
رابعا )مهارات العمل(:

املقررات:
مهارات العمل

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة الر�سى منخف�س
الف�سلي را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

مرتفع6262382590الف�سل الأول
مرتفع61124195590الف�سل الثاين
متو�سط7000019315010الف�سل الثالث
مرتفع7251189537الف�سل الرابع

2662585447221املجموع
مرتفع21.2%24.34%%28.526.2%ن�سبة الر�سا العام
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ويبقى الأمر نف�سه يف مقرر مهارات العمل؛ اإذ تتاأكد الفر�سية نف�ُسها. ول�سك 
اأن ما يلفت النتباه هنا ب�سورة وا�سحة يت�سابه مع ما يلفت النتباه يف املقررات 
النظرية، ومقرر احلا�سوب، وهو ارتفاع تقديرات النجاح يف الف�سلني ليربز ممتاز 
يف  وتراجعهما   )24  ،11( والثاين   )23  ،26( الأول  ال�سدارة،  يف  جدا  وجيد 
)امتياز)00( وجيد جدا  تقديرا  يختفي  بحيث  كبرية جدا  بن�سبة  الثالث  الف�سل 
الرتفاع  اأن  يالحظ  ولكن   ،.)31  ،19( ومقبول  جيد  تقدير  لريتفع  نهائيا   )00(
�سيعود اإىل المتياز )25( وجيد جدا )11( وهذا كله يطرح ت�ساوؤلت كما طرحت 

هناك يف النظري.
ويف الإجابة عن الت�ساوؤل يف�سر امل�سرفون الربنامج بكون درجات طلبة برنامج 
الإجناز تنخف�س يف الف�سل الثالث بالن�سبة ملقرر مهارات العمل رغم اأن �ساعات 
مهارات  )م�ساق  لأن  وذلك  والثاين،  الأول  الف�سلني  يف  هي  كما   )8( العمل 
العمل يتحول اإىل م�ساق املهارات التخ�س�سية الذي يت�سمن مباحث اأكرث �سعوبة 
كاأ�سا�سيات العمل امل�سريف، الدارة املالية ال�سخ�سية، عقود العمل ح�سب قانون 

العمل والعمال الإماراتي(. 
التف�صري ال�صامل باملقارنة بني التقديرات املرتفعة واملتو�صطة ح�صب املقررات:
على  نح�سل  الف�سول  امل�ساقات عرب  باعتبار  التقديرات جمتمعة  عر�سنا  اإذا 

نتائج يبينها اجلدول التايل:
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تقدير حا�صل جمع الف�صول الأربعة باعتبار كل م�صاق.

ال�ساعات املقررات
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة منخف�س
الر�سى يف 
كل م�ساق 

امل�ساق را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

اللغة 
مرتفع14. 3016. 9%33. 04%21. 8%10العربية

اللغة 
مرتفع14. 3222. 278. 2555%30الإجنليزية

متو�سط18. 04%20. 4%22. 9%38. 5%10الريا�سيات
مرتفع15%26. 9%23. 8%34%30احلا�سوب
مهارات 

مرتفع21.2%24.34%%28.526.2%30العمل

ن�سبة 
الر�سى 

العام
مرتفعبني 14ـ21بني 20ـ32بني 22ـ33بني 21ـ38

قراءة اجلدول: اإن كانت نتائج املقررات جمموعة عرب الف�سول تعطي تقديرات 
مرتفعة )ممتاز ترتاوح بني)21% اإىل 38%( و )جيد جدا ترتاوح بني 22اإىل %33( 
بينما يرتاوح تقدير جيد بني)20اإىل 30%( ومقبول يرتاوح بني )14اإىل %21(، 
الإح�سائيات  بينت  بدون �سك، كما  اإجناز  برنامج  دليال على جناح  يعد  فاإن ذلك 

املثبتة اأعاله، بل اإن ن�سبة التقدير املرتفع يفوق التقدير املتو�سط. 
م�ساقات  وهي  كلها  امل�ساقات  يف  الثالث  الف�سل  نتائج  بعزل  قمنا  اإذا  لكن 

مكررة عرب الف�سول الثالثة تتبني لنا التقديرات التالية:
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تقدير حا�صل جمع الف�صل الثالث باعتبار كل م�صاق:
املقررات
احلا�سوب

ال�ساعات 
املحددة

متو�سطمرتفع
املجموع

ن�سبة الر�سى منخف�س
يف كل م�ساق را�سبمقبولجيدجيد جداالتميز

متو�سط1000004117اللغة العربية
متو�سط3000003917اللغة الإجنليزية

متو�سط1000002020الريا�سيات
متو�سط3000003719احلا�سوب

3000001931مهارات العمل
0000156104260املجموع

متو�سط40%60%0%0%ن�سبة الر�سى العام

قراءة اجلدول: من الوا�سح اأن ظاهرة اختفاء )الدرجة املرتفعة( يف الف�سل 
الثالث مت�س جميع املقررات اإذ حتقق �سفر )00( على م�ستوى تقديري ممتاز وجيد 
جدا، وحتققت ن�سبة 60% بتقدير )جيد(، و40% بتقدير )مقبول(. على الرغم من 
اأن عدد ال�ساعات يف بع�س امل�ساقات ارتفع ب�ساعة يف كل من مقرري احلا�سوب 
ومهارات العمل، ف�سار )7�سا اأ�سبوعيا( بعد اأن كان )6�سا(، وهذا يعني اأن نتائج 
اإل عامل م�سرتك بني جميع املقررات وهو )املبالغة يف  الف�سل الثالث ليف�سرها 
امللل  اإىل  الطالب  ال�سنة الأوىل بف�سليها )الأول والثاين( مما دفع  الت�سجيع( يف 
الف�سل  ومر�سية يف  مرتفعة  نتائج  اإىل  عادوا  الطلبة  اأن  ذلك  ويوؤكد  والتكا�سل، 

الرابع عندما اأح�سوا بخطر الر�سوب كما بينا �سابقا. 
نتاج  هو  الثالث  الف�سل  اأن  عامة  )ب�سفة  يرون  الربنامج  على  اإن  امل�سرفني 
كما  ولي�س  واإجناز  عمل  الطلبة  من  ومطلوب  ال�سابقة،  لل�سنة  التمهيدية  للدرا�سة 

كان يف ال�سابق ا�ستماع وفهم، فهو بالتقريب اأ�سعب ف�سل. 
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فيه  الدرا�سة  الرابع بكون  الف�سل  اإىل  التميز  امل�سرفون كذلك عودة  ويعلل 
ترتكز يف منت�سفه ويحتفظ بالن�سف للتدريب امليداين، مما يجعل املادة العلمية اأقل 

كثافة وحجما، واأي�سر ب�سبب التدريبات()49(.
وتعد املعارف املكت�سبة من خمرجات برامج التكوين واملعربة عن التح�سيل 
وترقية الكفاءة ناجحة؛ اإذ تاوزت يف احلالني 60%، �سواء تعلقت برتقية اجلانب 
اأو   - العامة  العلمية  بالقدرات  املتعلقة  النظرية  املعارف   - للتخ�س�س  النظري 
تعديل اجلانب ال�سلوكي، اأو البحث العلمي على اأن اجلانب ال�سلوكي يبدو اأكرث 

تغريا مقارنة باجلانب النظري الذي بلغ %88. 
لكن ينبغي األ تغر الدار�س الباحث هذه النتائج؛ اإذ اأننا حني ن�سنف النتائج 
باعتبار الر�سى القوي اعتمادا على )المتياز وجيد جدا( والر�سى املتو�سط القائم 
على )درجة جيد( وخيبة الأمل القائم على موؤ�سر )درجة الر�سوب(، �سنح�سل 
على النتائج التالية ب�سفة املوؤ�سر يف املتو�سط العام بن�سبة )88. 75(موزعة كما يلي: 

الر�صى القوي واملتو�صط: 
درجة املوؤ�سرجيد جداممتازم�ستوى الر�سى

مرتفعترتاوح بني 22.9 -33 %ترتاوح بني 21 - 38.5%القوي: )ممتاز+ جيد جدا(

متو�سطمقبولجيداملتو�سط )جيد اأو مقبول(

متو�سط14-21%20. 4- 32%املتو�سط )درجة جيد(

نتائج  جمع  حا�سل  هي  التي  القوي  الر�سى  ن�سبة  اأن  ذلك  من  ن�ستنتج 
خانة  يقع يف  بينما  تتجاوز )%65(  على جيد جدا  احلا�سلني  نتائج  مع  املمتازين 
الر�سى املتو�سط الذي هو حا�سل نتيجة )جيد ومقبول( ن�سبة )30%،( ويح�سب 

من اإجابة امل�سرفني عن ال�سوؤال حول تفاوت التقديرات وتراجعها يف الف�سل الثالث.   -49
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الرا�سبون يف م�ستوى ال�سعيف الذي ميكن اأن ي�ستدرك عن طريق دورات الإعادة 
اأو اإعادة التكوين بن�سبة تقرب من )5. %(.

تف�صري النتائج:
)الر�سى  ون�سبة  املرتفع(  )الر�سى  ن�سبة  بني  القائمة  الفروق  يف  النظر  عند 
بلغ  حيث  الثالث  الف�سل  يف  كبري  املتو�سط  الر�سى  انخفا�س  اأن  جند  املتو�سط( 
)00(، وارتفاع الر�سى املرتفع يف بقية الف�سول، وهنا نت�ساءل ما الأ�سباب التي 

اأدت اإىل ذلك؟
ولعلنا ميكن اأن نرجعها اإىل:

الثانوية - 1 على  احل�سول  بعد  الدرا�سة  عن  منقطعني  كانوا  الطلبة  معظم  كون 
العامة ملدة ت�سل اإىل اأكرث من خم�س �سنوات. 

الطلبة، - 2 من  الربنامج  يف  ال�سروع  قبل  حت�سيله  مت  الذي  الأ�سا�سي  امل�ستوى 
اإذ يعد كثري منهم ممن مل يكن قد ح�سل على تعليم جيد يف الثانوية ب�سبب 
اجتماعي، اأو توجيهي، اإذ اأن املعرفة الأكادميية �سرورية لتحقيق الكفاءة)50(. 

كما اإن التكوين ال�سريع ينبغي اأن ي�سع بعني العتبار اأهمية اخلطوات العملية - 3
التي  ال�سرتاتيجية  الكفاءات وذلك مبراجعة �سياغة اخلطة  ل�ستقطاب ذوي 
املخرجات  نتائج  حتليل  ومراجعة  املطلوبة  والنوعية  املطلوب  العدد  تو�سح 
واأثرها يف ميدان العمل، وينبغي عدم الكتفاء مب�سادر ال�ستقطاب الداخلية 
كال�سحف  اخلارجي  ال�ستقطاب  وم�سادر  الداخلي،  والإعالن  كالرتقية، 
املقابالت  على  ذلك  جانب  اإىل  يعتمد  واإمنا  والنرتنت)51(،  واملجالت 
للتاأكد  القدرات،  على  قيا�سا  ال�سحيح  التوجيه  اإىل  تهدف  التي  الختبارية 

املرجع ال�سابق.  -50
عالقة املمار�سات ال�سرتاتيجية، �س 30.  -51
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من نقاط القوة وال�سعف، ل على التهمي�س الذي تاوزه الدهر لفتقاره اإىل 
خ�سو�سيات الإن�سانية وحقوق الوطنية.

قلة الحتكاك بزمالئهم الذين يح�سون باإمكانيات علمية اأعلى. - 4
كرثة الغيابات عند بع�سهم لقلة اإدراكهم لعالقة التكوين مب�ستقبلهم؛ مما يعني - 5

اأهمية التوجيه والتحفيز والتوعية امل�ستمرة، بعيدا عن الإق�ساء والطرد. 
املعلومة - 6 عن  البحث  و�سائل  يف  التحكم  و�سوء  بالدرو�س  الهتمام  قلة 

وتقنياتها.
احتمال وجود الطالب يف ظروف معي�سة غري جيدة مما قلل من حتقيق اجلهد - 7

امل�ساعد على الكفاءة العالية وحت�سني الأداء مما ي�ستوجب تديد ربط العالقات 
بني الطلبة واملوجهني الرتبويني. 

عدم ا�ستعمال املكتبة واملكتبة الإلكرتونية.- 8
لكن هذه الن�سب املتعلقة باملتو�سط وال�سعيف ميكن اأن توؤدي دورها من بعد 
بن�سبة اأكرث تطورا عن طريق املمار�سة والدورات امل�ستمرة للتكوين اأثناء املمار�سة 
العملية التي اأ�سرنا اإليها يف فقرتي )التكوين امل�ستمر والتكوين املوازي للعمل(، 
كالت�سجيعات  باملعززات،  يوؤكد  حني  نتائجه  امل�ستمر  التكوين  يعطي  اأن  وميكن 
املادية، وربطه بالرتقيات، وما اإىل ذلك؛ اإذ اأن العجز يف التكوين الأكادميي ميكن 

تعوي�سه بدورات التكوين ال�سريع)52(.

دور التكوين يف تنمية املوارد الب�سرية، �س85.  -52
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خامتة البحث:
لعل اأهم النتائج التي تو�صل اإليها البحث على امل�صتوى النظري ي�صمل:

ن�سبيا  يتزايد  التخ�س�س  م�ستوى  على  املتكونني  يف  املعريف  التكوين  اأثر    -1
تبعا لعدة متغريات كامل�ستوى املعريف الذي قبل به الطالب، ومدى جديته، 

و�سال�سة العمل يف عالقاته، وقدراته يف ا�ستخدام املكتبة الإلكرتونية.
ترتفع ن�سبة احلا�سلني على )درجة جيد( مقارنة باحلا�سلني على )درجة ممتاز    -2
اأو جيد جدا( معا، وال�سبب هو ارتفاع ن�سبة الطلبة الذين مل يكن م�ستواهم 

املعريف كافيا عند القبول، مما يوؤكد اأهمية اختيار الطلبة منذ البداية. 
الوا�سح  الأثر  الأخري،  الدرا�سي  الف�سل  التطبيقي يف  امل�ستوى  لوحظ على    -3
العملي، ل�سيما يف �سرعة الإجناز و�سالمته.  املعرفة والأداء  العالقة بني  يف 
كما �ُسجل تراجع تقديرات )ممتاز، وجيد جدا( يف الف�سل الثالث مما يتطلب 

تف�سريا علميا. 
الثالث  الف�سل  التقديرات يف  تراجع  اأ�سباب  تعود  اأن  البحث  لذلك يرجح    -4

اإىل:
امللل الناجم عن عدم وجود اجلديد يف امل�ساقات، ب�سبب تكرارمفرداتها.  اأ-  

الف�سل  مرتفعة يف  تقديرات  ب�سبب ح�سوله على  العمل  الطالب يف  ب- تهاون 
الأول والثاين. 

مو�سوعية  يف  لالأ�ساتذة  حممدة  هنا  ي�سجل  البحث  فاإن  ذلك  كل  ومع 
التقديرات؛ اإذ مل يجاملوا الطلبة يف الف�سل الثالث حني تراجعت هممهم وتنك�ست 
اأعالمها عندهم فاأعطوهم الدرجات امل�ستحقة، التي اأيقظتهم من جديد ليح�سلوا 
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على نتائج معتربة يف الف�سل الرابع. واأح�سب اأن مراجعة �سلم التقديرات وطرق 
يرف�سها  التي  التناق�سات  هذه  مثل  لتفادي  الأوىل  الف�سول  �سروري يف  منحها 

البحث العلمي واملنهج الأكادميي. 
ال�ستهانة  الطالب على  بعث  لدرجة  لي�س  �سيء جيد، ولكن  الت�سجيع  نعم 

باملعرفة حتى ي�سل اإىل درجة التناق�س متاما مع ما كان يت�سوره. 
�سعيفة)جيد  درجات  على  احلا�سلني  تهمي�س  بعدم  كذلك  البحث  يو�سي    -5
ومقبول( بل ب�سرورة تكثيف الدورات العملية اأثناء توظيفهم مع تعزيز ذلك 
باأهمية  يو�سي  كما  املجتمع،  يف  فاعلة  عنا�سر  بو�سفهم  الت�سجيع  بو�سائل 
كما  وقدراتهم،  ميولهم  مع  يتنا�سب  اآخر  لتكوين  )الرا�سبني(  توجيه  اإعادة 
يو�سي باعتماد التحفيز؛ اإذ ل يقت�سر على النواحي املادية فقط بل يتجاوزها 
يتجاوز  اأن  ينبغي  الناجح  التحفيز  اإىلاأن  ننبه  وهنا  املعنوية،  اجلوانب  اإىل 
اللتزام ويعمق  اإىل  ويبادر  بالطماأنينة  العامل  لي�سعر  املجموعات  اإىل  الفرد 
ال�سعور بالنتماء. ويعمل على حت�سني العالقات يف بيئة العمل لأثرها العميق 

يف الأداء العملي. 
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ق�ئمة امل�س�در واملراجع

• اأثر التكوين يف حت�سني اأداء املوارد الب�سرية يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  	
درا�سة حالة، زكالل ميينة، جامعة  حممد خي�سر ب�سكرة، 2013-2014م.

• ا�سرتاتيجية تكوين املوارد الب�سرية كمدخل فعال يف زيادة القدرة التناف�سية، 	
للمنظمات القت�سادية هادف حيزية، جامعة يحيى فار�س، املدية، )د. ت(.

• دار 	 زكار،   و�سهيل  �سحاده  خليل  حتقيق  خلدون،  ابن  خلدون،  ابن  تاريخ 
الفكر، 1421 - 2001.

• للموؤ�س�سات 	 التناف�سي  املركز  �سمان  يف  امل�ستمر  والإبداع  البتكار  دور 
اإدارة  حممد،  ح�سني  نيفني  الإمارات،  دولة  حالة  درا�سة  القت�سادية، 

التخطيط ودعم القرار، اأغ�سط�س 2016م.
• نظر 	 وجهة  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  تاأهيل  يف  املهني  التكوين  دور 

ب�سكرة  خي�سر،  حممد  جامعة   هادف،  �سا�سي  جناة  والأ�ساتذة،  الإداريني 
2013 - 2014م. 

• دور برامج تدريب املوارد الب�سرية يف حت�سني نوعية اخلدمة باملوؤ�س�سة، نابتي 	
�سامي، ر�سالة ماج�ستري،  جامعة ق�سنطينة 2008 - 2009م.

• لولية 	 والريا�سة  ال�سباب  مديرية  الب�سرية،  املوارد  تنمية  يف  التكوين  دور 
جامعة  الإن�سانية،  العلوم  كلية  النف�س،  علم  �سعبة  قدور،  نويبات  ورقلة، 

قا�سدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 2011 - 2012م.
• اهلل 	 عبد  اإبراهيم  )بحث(،  الب�سرية،  املوارد  وتنمية  تثمني  يف  التكوين  دور 

ال�سابع،  العدد  ب�سكرة،  جامعة  الإن�سانية،  العلوم  جملة  املختار،  وحميدة 
فرباير، 2005.

• روؤيتي، التحديات يف �سباق التميز،  حممد بن را�سد اآل مكتوم، موتيفيت 	
للن�سر، دبي، الإمارات العربية املتحدة، ط3، مطبعة الإمارات، )د.ت(.
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• عالقة املمار�سات ال�سرتاتيجية لإدارة املوارد الب�سرية واأداء العاملني، واأثرهما 	
زياد  الأردنية،  اخلا�سة  اجلامعات  على  تطبيقية  درا�سة  املنظمات،  اأداء  على 

مفيد القا�سي ر�سالة ماج�ستري، جامعة ال�سرق الأو�سط، الأردن، 2012م.
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ملخ�س البحث

يهدف هذا البحث اإىل ر�سد الوثائقية التاريخية يف م�سرح �سلطان بن حممد 
العاملي،  الوثائقي  امل�سرح  تارب  وبني  م�سرحياته  بني  الت�سابه  واأوجه  القا�سمي، 
م�سرحياته،  �سمن  التاريخية  للوثيقة  توظيفه  اآلية  على  الوقوف  خالل  من  وذلك 
تعد  التي  الوثائق  من  خمزونا  للقا�سمي  بالن�سبة  �سكل  قد  التاريخ  واأن  ل�سيما 
مرتكزا معرفيا اأ�س�س من خالله روؤيته الفنية، فكانت م�سرحياته يف �سياقها التاريخي 
الوثائقي �سورة معربة عن الواقع العربي، حيث جنح يف اقتنا�س اللحظة التاريخية 
يف التجربة الفنية، لتفكيكها واإعادة بنائها، لالإ�سقاط على احلا�سر وعلى امل�ستقبل 
اأي�سا، فامل�سرح الوثائقي ي�سع املتلقي اأمام احلقائق التاريخية كي يتعلم من خاللها، 
وميكن لهذا البحث اأن يفيد امل�ستغلني يف الفن امل�سرحي من موؤلفني وخمرجني 

وممثلني ونقاد، وكذلك تقدمي الفائدة للموؤ�س�سات الأكادميية التي تعنى بامل�سرح.
الكلمات الدالة: الوثائقية، امل�سرح الوثائقي، الوثيقة التاريخية، بيرت فاي�س، 

�سلطان القا�سمي.
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Abstract

Historical Documentary in 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi Theatre

Dr. Yahya Saleem .S.Issa

This research aims to look closely at the historical documentary in Sul-
tan bin Mohammed Al Qasimi theatre and sheds light on the similarities be-
tween his plays and the auditions of the Universal documentary theatre, by 
focusing on his mechanism to engage the historical document in his plays. 
History has constituted a repertoire of documents, Which are considered as a 
cognitive abutment for his artistic vision. Thus, his plays in their historical-
documentary context, are considered an expressive image of the Arab reality, 
as he succeeded in investing the historical moment in the artistic experience, 
to loose and refine it in order to satirize the present and the future too. Hence 
by documentary theatre put the audience before the historical realities to learn 
from them. Moreover, this research would benefit those who work in the the-
atrical art like ( authors, directors, actors and critics) as well as the academic 
institutions that focused on theatre.

Keywords: documentary, documentary theatre, historical document, Pe-
ter Weiss, Sultan Al Qasimi.
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املقدمة

كان لطروحات امل�سرح ال�سيا�سي ل�سيما اآراء )ارفني بي�سكاتور( و )برتولد 
بريخت( اأثرها يف بلورة امل�سرح الوثائقي )الت�سجيلي( يف اأملانيا، والذي يعتمد 
�سياغة  يف  والر�سائل  والبيانات  والتقارير  اجلل�سات  وحما�سر  التاريخية  الوثيقة 
اأمثال  الأملان  للم�سرحيني  وكان  امل�سرحية،  والأحداث  لل�سخ�سيات  العام  البناء 
)هوخوت، كيبارد، فالزر، وبيرت فاي�س( دورهم يف بلورة هذا الفن امل�سرحي، 
حيث كتب الأخري م�سرحيات تركت �سداها يف العامل كم�سرحية )مارا/�ساد( 
ل  ولكن  1967م،  عام  اأجنول  واأن�سودة  عام1965م،  والتحقيق  1964م،  عام 
نغفل دور غريهم من الكّتاب كالفرن�سي )ارمان جاتي( الذي قدم جمموعة من 

امل�سرحيات الوثائقية كم�سرحية )تقارير من كوكب �سّيار(.
الجتماعية  الق�سايا  نحو  اهتمامهم  الوثائقي  امل�سرح  كّتاب  وجه  وقد 
ال�سعوب  ا�ستقاللية  يحقق  لإيجاد حل  الإن�سان يف حماولة  تهم  التي  وال�سيا�سية 
اأنغول وفيتنام وفرتة  وحريتها، فطرحوا بذلك ق�سايا الثورة الفرن�سية وا�ستعمار 
احلكم ال�سيوعي يف رو�سيا ب�سكل اأقرب اإىل روح الع�سر، »فمن الناحية الفل�سفية 
الإن�سان  ق�سية  بني  واحد  وقت  يف  اجلمع  على  الت�سجيلي  امل�سرح  كّتاب  اأ�سر 
النظام  ومتطلبات  التاريخ  تيار  م�سريه  ويحدد  يحمله  اجتماعياً  كائناً  بو�سفه 
وعالقات القوى يف واقع معني، وبني ق�سية الإن�سان نف�سه كفرد حماولني الغو�س 
اآخر فاإن  اأعماق وجوده الفردي والتو�سيع من نطاق حريته الفردية، وبتعبري  يف 
كّتاب امل�سرح الت�سجيلي حاولوا اجلمع بني العن�سر الدرامي وامللحمي يف وقت 
واحد خللق روؤية اأكرث �سموًل لالإن�سان، ووفقوا يف ذلك اإىل حد بعيد«)1(، وبذلك 
الجتماعية  الطبقات  بني  والعالقة  الب�سري  اجلن�س  اأبناء  معاناة  ي�سورون  فاإنهم 
خمي�س، ي�سري، حول امل�سرح الت�سجيلي - مقدمة م�سرحية ا�سطهاد واغتيال جان بول مارا، املوؤ�س�سة   -1

امل�سرية العامة للتاأليف والن�سر، القاهرة، 1967م، �س 12. 
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حماولني الك�سف عن اجلوانب ال�سلبية ومكامن ال�ستغالل والقهر التي تقيد بع�س 
ال�سعوب.

اإن امل�سرح الوثائقي و�سمن هذا ال�سياق يتاأ�س�س من خالل الفهم املو�سوعي 
واإن�ساين  قومي  لوعي  يوؤ�س�س  كي  وذلك  واأحوالهم،  املهم�سني  ظروف  لطبيعة 
عن  للبحث  قدما  امل�سي  نحو  املجتمع  اأبناء  يوجه  فهو  وبالتايل  مل�سكالتهم،  عام 
حياة اأف�سل، وم�ستقبل ت�سوده احلرية والأمل؛ ونظرا ملا تعر�س له الإن�سان العربي 
اأقطار  بوقوع  متثلت  قاهرة  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  ظروف  من  املعا�سر 
الوطن العربي حتت ال�ستعمار، ومن ثم احتالل فل�سطني من قبل العدو ال�سهيوين 
وما تبعها من اأحداث متتابعة مازالت تلقي بظاللها على الواقع العربي، فقد اته 
امل�سرحيون العرب اإىل اعتماد منهجية امل�سرح الوثائقي للتعبري عن واقعهم، فظهر 
والفريد  حممد،  وقا�سم  ال�سديقي،  الطيب  من:  كل  م�سرحيات  يف  ذلك  تاأثري 
�سلطان  ال�سيخ  وت�سكل تربة  ونو�س وغريهم..،  اهلل  و�سعد  �سامل،  فرج، وعلي 
القا�سمي امل�سرحية اإحدى التجارب الهامة يف امل�سرح العربي، حيث  بن حممد 
التاريخية،  الوثيقة  ا�ستندت  التي  امل�سرحيات  من  عددا  م�سرحه  خالل  من  قدم 
ويف �سوء ذلك جاء هذا البحث اإىل ر�سد الوثائقية يف م�سرح �سلطان القا�سمي 
من  وذلك  العاملي،  الوثائقي  امل�سرح  تارب  وبني  م�سرحياته  بني  الت�سابه  واأوجه 
اعتمد  وقد  م�سرحه،  �سمن  ومعطياته  للتاريخ  توظيفه  اآلية  على  الوقوف  خالل 

الباحث املنهج الو�سفي التحليلي يف بحثه. 
حتديد امل�صطلحات:

الوثيقة Document: لغة: جاءت كلمة )الوثائقية( من �سيغة املفرد املوؤنث 
)وثيقة( وجمعها )وثائق(، والوثيقة هي: »ما يحكم به الأمر )...( اأو امل�ستند، وما 
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جرى هذا املجرى«)2(. 
كما جاءت يف معجم )ل�سان العرب( مبعنى الثقة، وذهب )ابن منظور( اإىل 
اأن »الوثيقة يف الأمر اإحكامه والأخذ بالثقة، واجلمع الوثائق، )...( ويقال: اأخذ 
بالوثيقة يف اأمره اأي بالثقة، وتوثق يف اأمره: ومثله. ووثقت ال�سيء توثيقا، فهو 

موثق. والوثيقة: الإحكام يف الأمر..«)3(. 
اأما قامو�س اأك�سفورد فقد عرف كلمة »Document« باأنها: »الوثيقة املكتوبة 
املدعم  العر�س  هو  والدوكيو�سينتاري  الكتابي،  الدليل  اأو  الكتابي  امل�ستند  اأو 

بالوثائق، اأي الأدلة والرباهني«)4(.
امل�صرح الوثائقي: 

)�سيحة(  ذهب  وقد  الوثائقي،  امل�سرح  مبفهوم  امل�سرح  يف  الوثائقية  ترتبط 
اجتماعي  �سيا�سي  اأثر  اإحداث  اإىل  »يهدف  اتاه  هو  الوثائقي  امل�سرح  اأن  اإىل 
نقدي، وهو لهذا يختار املادة التاريخية وال�سيا�سية املوثوق ب�سحتها والتي غالبا 
ما تتخذ �سكل الق�سايا اأو الأبحاث اأو التحقيقات. ويعتمد يف مادته على امللفات 
والتحقيقات والتقارير ال�سحفية لالأحداث اجلارية وبع�س املواد الفيلمية وال�سور 
والت�سجيالت ال�سوتية )...(، وذلك من اأجل حتقيق اأعلى درجة من امل�سداقية 

واملوثوقية«)5(.
عن  ويبتعد  باللغة  يعتني  م�سرحي،  فني  »ريبورتاج  اأنه:  اإىل  اآخر  وذهب 
مادة  �س660،  1994م،  ط،  د  م�سر،  والتعليم،  الرتبية  وزارة  الوجيز،  املعجم  العربية،  اللغة  جممع   -2

)وثق(.
ابن منظور، اأبو الف�سل الأن�ساري اخلزرجي، ل�سان العرب، املجلد ال�ساد�س، دار املعارف، القاهرة،   -3

1981م، �س4764، مادة )وثق(.
4- S.DONIACH, The Oxford English - Arabic Dictionary of current usage, Oxford Uni-

versity Press, London,First Published, 1972. P345. 
ال�ستينات، جملة  الوثائقية الأملانية يف  اأولية ملالمح الدراما  التوثيق وامل�سرح - درا�سة  �سيحة، حممد،   -5

امل�سرح، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، العدد 121، دي�سمرب 1998م، �س 151. 
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والواقع  باحلقيقة  الرتباط  يحاول  اأنه  كما  المكان،  قدر  احلدث  يف  البتكارات 
قدر ا�ستطاعته«)6(. 

وهو اأي�سا: »�سكل من اأ�سكال امل�سرح يقوم على حدث تاريخي اأو �سيا�سي اأو 
اجتماعي اأو واقعة ما يف اإطار درامي، ولذلك يطلق عليه اأحيانا م�سرح الوقائع. 
وي�ستند هذا ال�سكل امل�سرحي اإىل الوثيقة احلقيقية كمادة اأولية، ويكون العر�س 
يف هذه احلالة اإعادة متثيل ملراحل احلدث اأو الواقعة على �سكل اإعادة ترتيب لعدد 
من اللوحات اأو ال�سكت�سات ي�سكل كل منها م�سهدا م�ستقال، ويرتكب املعنى يف 

احل�سيلة النهائية«)7(.
ومتا�سيا مع اأهداف هذا البحث فقد �ساغ الباحث التعريف الإجرائي التايل: 
امل�صرح الوثائقي: هو �سكل من اأ�سكال امل�سرح ال�سيا�سي، يقوم على حدث 
تاريخي اأو �سيا�سي اأو اجتماعي اأو واقعة ما يف اإطار درامي، وي�ستمد مو�سوعه 
من الوثائق احلقيقية كمادة اأولية، حيث يختار املادة املوثوق ب�سحتها التي غالبا 
ما تتخذ �سكل الق�سايا اأو الأبحاث اأو التحقيقات، ويهدف هذا النوع من امل�سرح 
اإىل اإحداث اأثر �سيا�سي اجتماعي نقدي من خالل تقدمي وجهة نظر هدفها التاأثري 
اأمامه من  تعر�س  التي  الق�سية  املوقف اليجابي من  املتلقي، وتوجيهه لإتخاذ  يف 

اأجل التغيري يف الواقع.
الوثائقية التاريخية وامل�صرح:

ت�سكل م�سرحية النائب لـ )هوخوت( التي عر�ست لأول مرة يف 20 فرباير 
�سنة 1963م يف امل�سرح ال�سعبي بربلني، اأول عر�س ملوجة جديدة من امل�سرحيات 
اأملانيا  وقد ظهر يف  الوثائقي(،  )امل�سرح  م�سطلح  فاي�س(  )بيرت  عليها  اأطلق  التي 
للكتاب،  العامة  الهيئة امل�سرية  امل�سرح،  الت�سجيلي، جملة  للم�سرح  تعريف  الرحمن، نحو  عبده، عبد   -6

القاهرة، االعدد 20، نوفمرب 1993م، �س 13. 
اليا�س، ماري، وح�سن، حنان ق�ساب، املعجم امل�سرحي، مكتبة لبنان، بريوت، ط1، 1997م، �س520.   -7
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متاأثراً مب�سرح الثورة الرو�سية يف اأواخر الع�سرينات وبلغ اأوجه يف اأعمال )اورفني 
بي�سكاتور( امل�سرحية، وكان للوثائق التاريخية وملحا�سر اجلل�سات التي ي�ستند اإليها 
الكاتب يف امل�سرح الوثائقي اأثرها يف بناء ال�سخ�سية والأحداث امل�سرحية، اإ�سافة 
ويرى  اخلا�سة،  نظره  لوجهة  وعك�سه  التاريخ  تف�سري  اإعادة  يف  الكاتب  دور  اإىل 
)فاي�س( اأن »امل�سرح الت�سجيلي م�سرح تقريري، فال�سجالت واملحا�سر والر�سائل 
والبيانات الإح�سائية ون�سرات البور�سات والتقارير ال�سنوية للبنوك وال�سركات 
التي  والت�سريحات  واملقابالت  واخلطب  الر�سمية  احلكومية  والبيانات  ال�سناعية 
وال�سور  والإذاعية  ال�سحفية  والريبورتاجات  املعروفة،  ال�سخ�سيات  بها  تديل 
والأفالم وال�سواهد الأخرى للع�سر احلا�سر، هي التي تكون اأ�سا�س العر�س«)8(، 
البناء  ت�سكيل  يف  ووثائقه  التاريخ  معطيات  يعتمد  الوثائقي  امل�سرح  يف  فاملوؤلف 

العام للم�سامني الفكرية واجلمالية يف م�سرحه.

املوؤلف  ي�ستعني  كيبارد(،  )هانيار  ملوؤلفها  اوبنهامير(  )حماكمة  م�سرحية  يف 
مبلفات جل�سات جلنة الأمن القومي التي �سّكلتها جلنة الطاقة الذرية للتحقيق مع 
عامل الذرة الدكتور )جوليو�س روبرت اوبنهامير( عام 1954م،حيث قدم املوؤلف 
�سورة م�سغرة لواقع التحقيق، واحلرية التي يتمتع بها الكاتب بهذا ال�سدد تتمثل 
التغيريات  بع�س  املوؤلف  اأجرى  وت�سكيلها،وقد  ترتيبها  واإعادة  املادة  اختيار  يف 
بني الوثيقة والن�س امل�سرحي حماوًل خلق نوع من التوتر الدرامي برتكيزه على 
ال�سراع بني �سلطة الدولة وحرية الفرد ال�سخ�سية)9(، حيث اأظهر املوؤلف لنا موقف 
ال�سخ�سية ودوافع �سراعها يف �سبيل تغيري الواقـع ال�سيئ والدفاع عن اأفكارها، 

موؤكداً على عمق التاريخ والزمن يف خلق الوعي اخلا�س بال�سخ�سية. 

خمي�س،  ترجمة.ي�سري  اأجنول،  اأن�سودة  م�سرحية  مقدمة  الت�سجيلي  امل�سرح  عن  درا�سة  بيرت،  فاي�س،   -8
وزارة الإر�ساد والأنباء، الكويت،1970م، �س19.

اأنظر. �سيحة، حممد، التوثيق وامل�سرح..، �س 160.  -9
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ونتيجة لالأحداث التي طراأت منذ بداية القرن الع�سرين كاحلروب والأزمات 
البطولة  الفرد وحتولت  البطل  ال�سيا�سية والقت�سادية حدث �سمور يف �سخ�سية 
ظهر  حيث  الجتماعية،  التكتالت  اإىل   - الأول  الزعامة  �ساحب  بو�سفه   - منه 
موقف ال�سلطة الطاغية بو�سائلها القمعية يف مواجهة كفاح اجلماعة الإن�سانية التي 

تعي�س بوؤ�س املعاناة. 
والفني،  الفكري  بوعيه  الوثائقية  الدراما  كّتاب  بني  من  فاي�س  بيرت  ويربز 
)مارا-  م�سرحية  قدم  1964م  عام  ففي  درامياً،  الأحداث  �سياغة  على  وقدرته 
يف  واملجتمع  للفرد  بالن�سبة  و�سرورتها  الثورة  اأهمية  عن  فيها  عرّب  حيث  �ساد( 
اإطار �سيا�سي اأخذ اأحداثه العامة من الثورة الفرن�سية، ويوؤكد فاي�س يف م�سرحيته 
على اأهمية حتقيق الذات املتحررة بالن�سبة للكائن الب�سري حتى يتمكن من حتقيق 
التطور الجتماعي، »ويعيد بيرت فاي�س تف�سري اأحد �سخ�سيات الثورة الهامة )مارا( 
و�سفه  التي  الدموية  ال�سورة  تلك  من  بدًل  الت�سور  ممكنة  دوافعه  تبدو  بحيث 
فـي  ودورهـا  واأفكـارهـا  ال�سخ�سية  قيم  فاي�س  يعر�س  حيث  املوؤرخون«)10(،  بها 
حماولة حتقيق التغيـري الجتماعي، موؤكداً العقبات التي تقف يف وجه حتقيق تلك 

الأفكار، على اعتبار اأن مارا ميثل وجه الثورة �سد الف�ساد الجتماعي.
وحول اخللفية التاريخية ل�سخ�سية مارا يقول فاي�س: »اإن موقف مارا الذي 
�سورناه يف امل�سرحية ي�سابه الواقع متاما، فقد ا�سطر مارا لأن يرقد �ساعات طويلة 
يف احلمام من اأجل اأن يخفف اآلم املر�س اجللدي النف�سي الذي اأ�سيب به اأثناء 
ال�سبت 13  يوم  الأخرية حتى  �سنواته  يعي�س  كان  املظلمة، حيث  بالغرفة  انعزاله 

يوليو 1793م يوم زارته �سارلوت كوردي ثالث مرات وطعنته«)11(.
الت�سجيلي، مقدمة م�سرحية ا�سطهاد واغتيال جان بول مارا، املوؤ�س�سة  خمي�س، ي�سري، حول امل�سرح   -10

امل�سرية العامة للتاأليف، القاهرة، 1967م، �س 2.
فاي�س، بيرت، مالحظات عن اخللفية التاريخية للم�سرحية - مقدمة م�سرحية مارا/�ساد، ترجمة. ي�سري   -11

خمي�س، املوؤ�س�سة امل�سرية العامة للتاأليف والن�سر، القاهرة، 1967م، �س 28.
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ويوؤكد فاي�س اأن �سخ�سية مارا التي قدمها يف م�سرحيته تتطابق يف بنائها مع 
الواقع الذي عا�سه مارا ل�سيما يف ما يتعلق مبواقفه التي حفظت يف الكتابات التي 
تركها، »فقد ترك مارا منزل العائلة وهو يف ال�ساد�سة ع�سر من عمره، در�س الطب 
قدره  كعامل،  به  اعرتف  م�سهوراً،  طبيباً  وكان  اجنلرتا،  يف  �سنوات  عدة  وعا�س 
املجتمع ثم انحاز اأخرياً اإىل جانب الثورة بعد فرتة طويلة، كان يوجه فيها النقد 
اإىل ذلك املجتمع. ولكنه كان كب�س الفداء يف حالت كثرية، نتيجة حلدته وثورته 

ومزاجه النفعايل«)12(. 
اأنه من مفكري ودعاة ال�سرتاكية، وما  اإميانه  اإن نظرة فاي�س ملارا جاءت من 
احلالة املر�سية التـي ر�سمها له اإل للتعبري عن موقفه من الثورة التي حتول م�سارها؛ 
وهكذا فاإن اإميان فاي�س بحرية الإن�سان يجعله مهتماً ببناء �سخ�سية مارا، من اأجل اأن 
يوجه النقد من خاللها اإىل الثورات ال�سرتاكية التي تقوم على القتل والتدمري، 
�سور  فقد  فاي�س،  منها  ينطلق  التي  والنقدية  الواقعية  املنطلقات  لهذه  ونتيجة 
�سخ�سية مارا باأنها ت�سري »اأمام خلفية اجتماعية من ال�سوقة والغوغاء الذين يجدون 
لذة بالغة يف منظر الإعدام والدماء والروؤو�س التي تهوي حتت املق�سلة، ثم هم 
اإىل ذلك ميثلون �سورة للعجز الإن�ساين عن فهم ما يريدون وال�سبيل اإىل حتقيق 
اإرادتهم الدموية، والعجز والغباء هما كل �سماتهم، اإنهم يتطلعون اإىل مارا كمنقذ 
ينري لهم ال�سبيل ويهديهم اإىل اأ�سلوب العمل الثوري الذي يكفل لهم حقهم يف 
حياة كرمية )...(، ومارا يف حمام دمه عاجز عن م�ساعدتهم وقيادتهم، يكتفي 
باإ�سدار بيانات ت�سدر عن راأ�س حمموم ول ميكن اأن توؤدي اإىل نتيجة«)13(، وتبقى 
اأ�سئلتهم عن الثورة وعما حققته لهم متوا�سلة، ول يتوانوا عن املطالبة باإنهاء الفقر 

واإحداث التغيريات التي وعدهم بها قادة الثورة.
امل�سدر ال�سابق، �س29.   -12

العيوطي، اأمني، مارا - �ساد نظرة غربية اإىل الثورة ال�سرتاكية، جملة فنون، وزارة الثقافة والإر�ساد   -13
القومي، م�سرح احلكيم، القاهرة، العدد 43، يوليو 1967م، �س 80. 
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واإزاء ذلك تظهر �سخ�سية الق�س ال�سرتاكي املتطرف )جاك رو( الذي ميثل 
املجتمع،  منه  يعاين  الذي  والفقر  البوؤ�س  اإنهاء  �سبيل  للثورة يف  العاطفي  الوجه 
حيث يحّر�س الفقراء على حمل ال�سالح من اأجل احل�سول على حقوقهم امل�سروعة 
والوقوف بوجه امل�ستغلني واملتاجرين بهم، اأما مارا فيبقى ممثال للموقف الجتماعي 
بكل �سعوبته وم�ساكله، يف ظل ثورة تكاثر فيها النتهازيون والدمويون، ولكي 
فيما  والتناق�س  اجلدل  تر�سيخ  اإىل  فاي�س  يلجاأ  تبناها  التي  ق�سيته  طرح  له  يت�سنى 
بني ال�سخ�سيات التي تدافع كل منها عن وجهة نظر معينة ؛ فبينما جاء مارا ليمثل 
وجهة الثورة �سد الف�ساد الجتماعي، جاء املاركيز دي �ساد ليمثل وجهة الثورة 
�سد �سعف الطبيعة الب�سرية، بينما نرى عند كوملييه �سورة النتهازي الذي يلب�س 
ال�سخ�سيات،  بني  التناق�سات  تتعمق  الثورة  وجوه  تعدد  واإزاء  الثورة،  قناع 
وهكذا فاإن فاي�س ل يتوقف يف ت�سويره ل�سخ�سية مارا عند هذا احلد، بل يواجهها 
تناق�سها  التاريخي ليربز من خالل  اأخرى م�سادة يدخلها على املوقف  ب�سخ�سية 
بعداً جديداً وهاماً يف مفهومه عن الثورة واحلرية، تلخ�سه كلمات دي �ساد وهو 

يديل براأيه الذاتي يف الثورة:
»دي �ساد: اإن ال�سجون الذاتية، اأب�سع من اأكرث الزنزانات �سالبة، وطاملا مل 
تفتح بعد هذه ال�سجون، فاإن كل ثوراتكم جمرد �سجن للثورة..اإنها احلرية الفردية 

تطالب بتو�سيع حدودها يف مواجهة الثورة الجتماعية«)14(.
اإن �سخ�سية املاركيز دي �ساد ل تقل اأهمية عن �سخ�سية مارا، فهو يتقا�سم معه 
ال�سراع يف عدد من اجلوانب ويربز دوره يف تنظيم الأحداث وحتريكها، »ولكن 
املتطرفة  الفردية  بني  ال�سراع  ذلك  هو  مبارا  �ساد  دي  مواجهة  من  يهمنا  الذي 
اأي�ساً  ال�سيا�سي والجتماعي. لقد كان دي �ساد مقتنعاً  التغيري  اإىل  وبني الدعوة 
فاي�س، بيرت، م�سرحية ا�سطهاد واغتيال جان بول مارا، ترجمة. يـ�سري خمي�س، املوؤ�س�سة امل�سرية العامة   -14

للتاأليف والرتجمة والن�سر، القاهرة، 1967م، �س 114. 
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رغم  املتعفنة،  احلاكمة  الطبقة  وتف�سح  تتحدث  اأعماله  وكانت  الثورة،  ب�سرورة 
اأنه كان يخ�سى العنف الذي متار�سه هذه الطبقة«)15(، ثم جنده لحقا ي�سخر من 
العنف  اإىل  اتهت  التي  اجلماعة  كيان  واأذابته يف  الفرد  كيان  األغت  التي  الثورة 
والدموية يف �سبيل حتقيق اأهدافها، لذلك ل عجب اأن نرى اأتباعه يوؤيدون موقفه 
واآراءه ويقفون من مارا موقفاً عدائياً لكرثة ال�سحايا التي خلفتها الثورة، ولأن 

الثورة مل تتو�سل اإىل حتقيق �سورة املجتمع الإن�ساين احلقيقية.
بني  اجلدل  خالل  من  التاريخية  احلقائق  يعر�س  الوثائقي  امل�سرح  اأن  ومبا 
ل  العقل  خماطبة  على  يعمل  والذي  احلدث  حمل  يحل  الذي  ال�سخ�سيات، 
نرى مدى  فاإننا  نظره،  بحجته وبوجهة  لالآخر  اإقناع كل طرف  �سبيل  العاطفة يف 
العام،  الفكري والنف�سي  البناء  التناق�س يف  مارا و�ساد على  احتواء �سخ�سيتي 
حيث اإن »اأحدهما يوؤمن بالفرد ول يرى من الثورة الفرن�سية اإل وجه العنف الذي 
�ساد فرن�سا بعد عام 1789م، وي�سري اإىل الثورة يف اأنانية فردية متعالية، والآخر ل 
يرى اإل اأن الثورة قد حتولت عن طريقها ودا�ست كل قيم احلرية والإخاء وامل�ساواة 
التي بداأت بها يف �سبيل حفنة من الربجوازيني الذين دفعوا ال�سعب اإىل الثورة ثم 

ا�ستداروا عليه وامت�سوا مكا�سبه وحرموه من حقه يف احلياة«)16(.
اإن املتتبع ل�سخ�سيتي مارا و�ساد يرى اأنهما حتتويان على عنا�سر ال�سخ�سية 
نقل  يف  دورهما  والرتاجيدي  البطويل  بنائهما  خالل  من  يربز  حيث  الدرامية، 
امللفات  اإىل  الكاتب  فيه  ا�ستند  الذي  الت�سجيلي  ال�سكل  خالل  من  الأحداث 
موليا  املختلفة  النظر  وجهات  يعر�س  الوثائقي  فامل�سرح  التاريخية،  والوثائق 
فاإن  التاريخ،  التاريخية تتخذ مادتها من  الهتمام للجماعة، واإذا كانت امل�سرحية 
من  جزءا  باعتباره  امل�سرح  على  التاريخ  »عر�س  على  تقوم  الوثائقية  امل�سرحية 

فاي�س، بيرت، مالحظات عن اخللفية التاريخية للم�سرحية..، �س 26.  -15
العيوطي، اأمني، مارا/�ساد نظرة غربية اإىل الثورات ال�سرتاكية، �س 78.  -16
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احلا�سر بعد القاء ال�سوء عليه خالل روؤيتنا الع�سرية له«)17(. 
بع�س  اأكد  التاريخ، حيث  مع  التعامل  اآلية  النقدية يف  الآراء  ت�ساربت  وقد 
النقاد على �سرورة ا�ستح�سار الأحداث التاريخية باأزمنتها امل�سرقة، و�سخ�سياتها 
اخلالدة دون اأي تدخل من الكاتب، معتمدا على عن�سر ال�سرد اأكرث من العتماد 
على عن�سر ال�سراع الذي تقوم عليه امل�سرحية، وهدفه من ذلك هو حتقيق املوعظة 
التاريخ واأعاد قراءته قراءة جديدة يف  والعربة، وهناك من الكتاب من ا�ستلهم 
مادة  �سكل  قد  التاريخ  اأن  ننكر  ل  هنا  اأننا  اإل  وظروفه،  الع�سر  معطيات  �سوء 
وامل�سرحي  املوؤرخ  بني  الختالف  لكن  الإغريقي؛  الع�سر  منذ  للم�سرح  خ�سبة 
يبقى قائما، فالكاتب »اإذ يتناول مو�سوعا تاريخيا، ل تكون مهمته ت�سجيل ما حدث 
يف التاريخ، كما حدث، فتلك مهمة املوؤرخ، واأما مهمته، فهي اأن يخلق يف اإطار 
تلك القطعة من التاريخ عاملا جديدا، تقع فيه الأحداث، وتت�سرف فيه الأ�سخا�س 
بل  التاريخ،  �سجالت  اأثبتته  كما  ل  النتائج،  عنه  وت�سدر  امل�سكالت،  فيه  وتتعقد 
مبقت�سى ال�سورة العامة، التي تخيلها على �سوء معرفته بحياة ذلك الع�سر، على 
وجه اخل�سو�س، وخربته باحلياة الإن�سانية على وجه عام، م�ستهديا يف ذلك كله 

بالهدف الذي يرمي اإليه، والر�سالة التي يريد اأداءها«)18(:
باأحداثه،  التقيد  لتعني  الكاتب  قبل  من  التاريخ  رحاب  اإىل  العودة  وهذه 
التي يريدها وترتيبها ح�سب روؤيته  التاريخية  الوقائع  بل للكاتب احلق يف اختيار 

الفنية.
حيث  من  التقليدي  امل�سرح  اآليات  على  التاريخية  امل�سرحية  اعتمدت  لقد 
باملا�سي  كتابها  واهتم  لالأحداث،  الت�ساعدي  اخلط  على  اأكدت  حيث  ال�سكل، 

فاي�س، بيرت، م�سرحية ا�سطهاد واغتيال جان بول مارا، �س10.  -17
باكثري، علي اأحمد، فن امل�سرحية من خالل تاربي ال�سخ�سية، معهد الدرا�سات العربية العاملية، القاهرة،   -18

ط2، 1964م، �س35. 
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البعيد معتمدين الوثيقة الثانوية يف ا�ستغالتهم، وذلك لتقدمي عامل متخيل وهمي 
التقليدي  البناء  الوثائقي رف�س  امل�سرح  لكن  للمتلقي.  العربة  اإىل حتقيق  يهدف 
بو�سفه يخلق احلالة ال�سكونية �سمن امل�سرحية، ور�سخ امل�ساهد امل�ستقلة التي ت�سكل 
يف جمملها العام طبيعة الق�سية التي يتم تناولها، ثم اإنه اعتمد الوثيقة الأ�سلية موليا 
الهتمام للما�سي القريب اأو املعا�سر، ومركزا يف الوقت نف�سه على اإعادة ترتيب 

الأحداث وتقدمي احلقيقية منها لأحداث التغيري يف املجتمع.
امل�سرحية  فاإن  الفردية،  البطولة  بتمجيد  تهتم  التاريخية  امل�سرحية  واإذا كانت 
ويبقى  التاريخ«)19(،  حيال  اجلماعي  الإن�سان  �سلوك  »عر�س  على  تركز  الوثائقية 
دور املوؤلف يف امل�سرح الوثائقي حمدودا يف التدخل بالأحداث قيا�سا للموؤلف 
اأن  اإل  له،  اأهمية  ل  ال�سخ�سي  راأيه  اأن  يعي  لأنه  وذلك  التاريخي،  امل�سرح  يف 
بهدف  املعي�س  والواقع  احلقيقي  التاريخ  على  املتفرج  يحيل  الوثائقي  امل�سرح 
امتدادا  ي�سكل  الوثائقي  امل�سرح  اأن  اإىل  الباحث  الثورة، ويخل�س  حتري�سه على 
ال�سكل  اختلفا يف  واإن  التاريخية،  الوثائق  ارتكز على  الذي  التاريخي  للم�سرح 

والهدف وطريقة التقدمي.
ثانيا: الوثائقية التاريخية يف م�صرحيات �صلطان بن حممد القا�صمي:

تعد تربة ال�سيخ )�سلطان بن حممد القا�سمي( - حاكم اإمارة ال�سارقة - يف 
الكتابة امل�سرحية تربة فريدة يف العامل املعا�سر، وقد ا�ستند يف كتاباته اإىل عدد 
التاريخ العربي ب�سكل خا�س، حيث  النابعة من  من املرجعيات الفكرية واجلمالية 
وظفها توظيفاً دللياً عرّب عن الواقع العربي الراهن بكل ماأ�ساويته، حماوًل اإعادة 
قراءة التاريخ الإ�سالمي يف �سبيل قراءة الذات العربية التي حتفل باملعاناة والأمل، 
ومل يثنه احلكم عن م�سروعه الثقايف الذي ارت�ساه لنف�سه وبحث فيه منذ وعيه، 

فاي�س، بيرت، م�سرحية ا�سطهاد واغتيال جان بول مارا، �س9.   -19
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البعيد �سنجده �سارك يف امل�سرح املدر�سي ب�سخ�سية )جابر(  »فعند التطلع اإىل 
يف م�سرحية )جابر عرثات الكرام(، وهو ن�س لـ )حممود غنيم(، وكان ذلك يف 
عام 1955م، وكان �سموه اآنذاك يف املرحلة الإعدادية، ثم كانت نقلة اأخرى يف 
التاه ذاته يف فرع اآخر »الكتابة«، حيث كتب القا�سمي ن�س )نهاية �سهيون( يف 

عام 1959م«)20(.
ن�سو�سه  يف  مالحمه  ت�سدت  ا�ستثنائيا  م�سرحيا  منجزا  القا�سمي  قدم  لقد 
الأدبية كافة ل�سيما امل�سرحية منها؛ اإذ حاول من خالل حر�سه الوطني والقومي، 
اأن يك�سف عن حتديات الع�سر الراهن بب�سرية واعية هدفها الوقوف على مكامن 
يف  فريدة  اأدبية  ظاهرة  �سكل  فقد  وبذلك  الأمة،  م�سرية  يف  والقوة  ال�سعف 
التعامل مع التاريخ وتوظيفه درامياً، م�ستنداً على اإملامه بتفا�سيل كل واقعة تاريخية 
تناولها، ومعطيات تلك الواقعة وطبيعة ع�سرها الذي تنتمي اإليه، مر�سخا روؤيته من 
خالل تقنية خا�سة يف الكتابة، »فقد داأب القا�سمي على و�سع عتبة تقدمي يف كل 
م�سرحياته تعمل على اقرتاح املقولة املركزية وو�سعها بني اأيدي امل�ساهدين والقراء 
الإي�ساح وتكبري �سورة  قدر ممكن من  باأكرب  امل�سرحية  روؤيته  اأجل دعم  معا، من 
على  ينه�س  اأكادميي  وباأ�سلوب  امل�سرحية،  عليه  ت�ستغل  الذي  اجلوهري  ال�سوؤال 
النحو الذي  امل�ستقاة من امل�سادر واملراجع بدقة وم�سوؤولية على  املعلومة  توثيق 
تتمظهر فيه �سورة املوؤرخ احل�سيف املوؤمن مبا يكتب والعارف بحدود ما يكتب 
اأي�سا«)21(، فا�ستقر منهجه يف اإعادة قراءة التاريخ على التذكري مبجرياته، واإعادة 
توثيقه يف عقلية الإن�سان العربي التي تهل تلك الوقائع، اأو باتت حمكومة لغياهب 
الن�سيان، وهو يف ذلك اإمنا ير�سخ منهجية لتاأ�سيل امل�سرح العربي من خالل بعث 

ال�سارقة، 2003م، �س  والإعالم،  الثقافة  دائرة  والتاريخ،  الراهن  الكتاب، جدل  من  اأنظر. جمموعة   -20
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عبيد، حممد �سابر، خطاب الهوية من من�سة التاريخ اإىل عتبة امل�سرح قراءات يف م�سرح �سلطان بن   -21
حممد القا�سمي، دائرة الثقافة والإعالم، ال�سارقة، 2014م، �س27. 
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وعيا  واخلا�سة  العامة  تفا�سيلها  وعى  التي  التاريخية  احلادثة  يف  الدرامية  الطاقة 
م�ستفي�سا.

لقد اختار القا�سمي التاريخ من املعطى املوجود، وقام باإح�سار الواقع املن�سي 
بعوامله امل�سدودة واإدراجه يف الكتابة الدرامية لفهم درو�سه وعربه واأحداثه، وقد 
جعل من التاريخ يف م�سرحه عاماًل م�ساعداً يعني على ك�سف الواقع الرتاجيدي 
العربي، وما العودة اإىل التاريخ العربي الإ�سالمي اإل لتقدمي روؤية واحدة موحدة 

تر�سد تراجيديا التاريخ العربي يف الكتابة امل�سرحية)22(.
ومبا اأن القا�سمي قد انطلق من روؤية �سيا�سية يف م�سرحه عرب اختياره لق�س�س 
من التاريخ العربي ا�ستملت على اأحداث و�سخ�سيات اأثرت يف حركة التاريخ، 
الر�سينة.  الوثائقية  التاريخية -  توجهاتها  اإىل  »اإ�سافة  تت�سم  امل�سرحية  اأعماله  فاإن 
تت�سم بكونها اأعمال م�سرحية تندرج حتت تو�سيف )الرتاجيدي - امللحمي( لأنها 
من  اأفقياً، وعميقة عمودياً -  وا�سعة  تاريخية  موا�سيع  البحث يف  تخو�س غمار 
اأحداث رئي�سة مرت يف حياة الأمة الإ�سالمية - العربية، ثم تتوغل هذه التاآليف 
يف ك�سف هذه الأحداث، عرب مراحلها املختلفة، عار�سة وحمللة حمنها امل�سريية 
وكا�سفة بقوة حلظة النهيار الهائل ملراكز احل�سارة العربية الإ�سالمية، �سواء ما كان 
منجزها  من  تراكم  قد  كان  ما  اأو  الروحي،  بنائها  من  كان  وما  مادياً،  دنيوياً  منها 
ال�سهرية  حوا�سرها  يف  مرموق  كلي  ح�ساري  وبناء  والثقايف،  والفني  الفكري 

على امتداد تاريخها الإن�ساين«)23(.
جمموعة  انتقاء  على  تقوم  القا�سمي  م�سرح  يف  الوثائقية  اأن  املالحظ  ومن 
املعا�سرة،  الق�سايا  التفاعل مع  لها  التي ميكن  التاريخية  املعطيات  اأو  املواقف  من 
التاريخ نظرات نقدية يف الأعمال امل�سرحية والروائية لل�سيخ  ينظر. جمموعة من الكتاب، �ساهد على   -22
والإعالم،  الثقافة  دائرة  عيدابي،  يو�سف  د.  وتقدمي.  اعداد  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 

ال�سارقة، 2006م، �س69. 
امل�سدر نف�سه، �س 88.   -23
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ودجمها يف اأحوال العرب الراهنة التي ت�سكلت بفعل الوقائع والأحداث ال�سيا�سية 
بني  اجلمع  على  تقوم  اآلية  �سمن  املجتمع،  م�سرية  يف  اأثرت  التي  والإجتماعية 
الأ�سالة واملعا�سرة، وبذلك فقد ا�ستلهمت ن�سو�سه »تلك اللحظات واقتن�ستها 
اإنتاجها  لإعادة  التاريخ  در�س  من  ت�ستنبط  قد  التي  واملمكنات  بالنتائج  للتعريف 
التاريخية واملتوجة  بزمن جديد وبروؤية مفيدة، وا�ستدعاء ال�سخ�سيات بعظمتها 
فاإك�ساب  الراهن،  اإ�سكاليات  ملعانقة  فنية  �سرورة  الإيجابية  اأو  التقدي�س  بهالت 
اأمام املتلقي �ستعيد لديه حراك  تلك ال�سخ�سيات حلماً ودماً من جديد وحتريكها 
الفكر وتنت�سله من ركوده، وم�سرح )القا�سمي( ينفخ يف التاريخ ويوقظه من اأجل 

اإيقاظنا وتنبيهنا للخطر املحدق لأننا غارقون يف حالة الالمبالة«)24(.
امل�سرح  ال�سياق لأمنوذج ر�سني يف  لتوؤ�س�س يف هذا  القا�سمي  وتاأتي تربة 
التاريخ وحتولته، ف�سكلت  بنيت على وعي مبنعطفات  التجربة  ال�سيا�سي، وهذه 
الرتدي  على  للوقوف  وذلك  العربي،  الواقع  على  التاريخية  للحقائق  اإ�سقاطا 
وعدم  حريته  عن  للبحث  العربي  الإن�سان  وا�ستنها�س  الأمة،  واقع  يف  الراهن 
الياأ�س من الواقع، وبالتايل فاإن القا�سمي و�سمن ن�سو�سه امل�سرحية »ي�سع الوقائع 
يف �سياقاتها اجلديدة يف الكتابة، ويعطي احل�سور املغاير لهذه الوقائع �سمة جديدة 
يف  املرجعيات  هذه  تدرج  كي  الروؤية  ت�سعف  التي  والو�سائل  المكانات  بكل 
احلالت الدرامية لي�سبح الن�س امل�سرحي خزانا احتياطيا لكل ما غفل عنه الغافلون، 
اأو ن�سيه اأو تنا�ساه قراء التاريخ. من هنا تتحدد معامل هذه املرجعيات وحدودها 
ومو�سوعاتها يف الكتابة امل�سرحية وهي تبني تراجيديا التاريخ العربي«)25(، لذلك 
جند القا�سمي يف عودته للتاريخ يختار �سخ�سياته امل�سرحية من الواقع، ل�سيما تلك 

ينظر. امل�سدر ال�سابق، �س )32 - 33(.   -24
ابن زيدان، عبد الرحمن، تراجيديا التاريخ يف م�سرح �سلطان القا�سمي، يف: عا�سق امل�سرح درا�سات   -25
الثقافة  دائرة  القا�سم،  اأبو  الفتاح �سربي وع�سام  عبد  اعداد:  القا�سمي،  �سلطان  م�سرح  وقراءات يف 

والإعالم، ال�سارقة، ط1، 2012م، �س132. 
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البناء  طبيعة  مبيناً  العربي،  التاريخ  ال�سعف والإنك�سار يف  التي تعرب عن حالت 
تخاذل  من  عليه  ينطوي  وما  والعربي،  امل�سلم  الإن�سان  ل�سخ�سية  العام  النف�سي 
وهوان، ومن اأمثلة تلك ال�سخ�سيات اخلليفة العبا�سي امل�ستع�سم باهلل يف م�سرحية 
)الق�سية(.  م�سرحية  يف  غرناطة  اأمري  ال�سغري  اهلل  عبد  واأبو  هولكو(،  )عودة 
وعلى النقي�س من ذلك يقدم لنا )القا�سمي( مناذج بطولية لها مكانتها يف التاريخ 
)الواقع..  م�سرحية  يف  الأيوبي(  الدين  )�سالح  ك�سخ�سية  والإ�سالمي  العربي 
�سورة طبق الأ�سل(، وهو بذلك ي�سعى اإىل تقدمي جوانب م�سرقة من تاريخ الأمة، 
لي�سكل  املنك�سرة،  العربية  الذات  املقاومة يف  احلما�سة وبث روح  اإثارة  حماوًل 
اأجل النت�سار على  اآمن لالإن�سان من  اختيار تلك ال�سخ�سيات مبثابة ملجاأ ومالذ 
زمن  وا�ستذكار  املا�سي  يف  ال�سفر  خالل  من  الإن�سان  يتخذ  حيث  املرير،  واقعه 

البطولة الوازع الذي يعيد له التوازن النف�سي يف الواقع الذي يعي�س فيه.

اإن القا�سمي بهذا التعامل ينخرط يف �سل�سلة امل�سرح العاملي التاريخي، حيث 
يقرتب من بع�س حلقاتها، ويناأى عن البع�س الآخر، فهو حني يختار مبداأ احلقيقة 
الدراما  من  اأكرث  يقرتب  م�سرحيا،  التاريخ  توظيف  يف  الحتمال  مبداأ  عو�س 
الرومان�سية، ول مييل اإىل التعامل الكال�سيكي مع التاريخ، ذلك اأن الكال�سيكية قد 
علمت الدراميني املحدثني توظيف التاريخ بطريقة حرة، مع التقيد مببداأ الحتمال 
يف  الكامنة  الثغرات  ب�سد  والقيام  التاريخية،  احلقيقة  تاوز  على  ي�ساعد  الذي 

الوثائق وتاأويلها من منظور �سخ�سي)26(. 

مرتكزا  تعد  التي  الوثائق  من  خمزونا  للقا�سمي  بالن�سبة  التاريخ  �سكل  لقد 
التاريخي �سورة  �سياقها  الفنية، فكانت كتاباته يف  اأ�س�س من خالله روؤيته  معرفيا 

اأنظر. امل�سدر نف�سه، �س124.   -26
واأنظر. املنيعي، ح�سن، هنا امل�سرح العربي هنا بع�س تلياته، من�سورات ال�سفري، املغرب، مكنا�س، ط1،   

1990م، �س38. 
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معربة عن امل�سرح يف اإطاره الوثائقي الت�سجيلي، وميكن القول اإن اتكاء القا�سمي 
على امل�سدر التاريخي من بني امل�سادر الرتاثية يعود اإىل �سببني:

»الأول: فني يت�سل بتقنيات العمل الإبداعي وم�سمونه، وما يكمن يف التاريخ 
من معطيات تعني على تخرّي املو�سوع، ور�سم ال�سخ�سيات واإذكاء ال�سراع، مما 

ي�سهم يف بناء اإطار فني متما�سك للعمل الإبداعي الأدبي.
باأجماد  التغني  الكاتب يف  اإىل رغبة  اأ�سباب مو�سوعية عامة ترجع  والثاين: 
الآباء والأجداد، اأو زيادة الوعي الوطني والقومي من خالل تقدمي وقائع واأحداث 
على  الإ�سقاط  من  حالة  ذلك  خالل  من  حمدثة  باحلا�سر،  وربطها  املا�سي  من 
اإعادة  هو  امل�سرحي  املوؤلف  قبل  من  التاريخ  ا�ستدعاء  يبقى  وبذلك  الواقع«)27(، 
القراءة  وهذه  احلا�سر،  قراءة  يف  ت�سهم  روؤية  �سمن  جديد  من  وتوثيقه  لإحيائه 
والهواج�س  بالهموم  ترتبط  واأهداف  غايات  اأجل  ومن  معينة،  زاوية  من  تكون 

والتطلعات اخلا�سة بالكاتب. 
الوئائقية التاريخية يف م�صرحية )الق�صية( عام 2000م:

اعتمد القا�سمي يف م�سرحية )الق�سية( على وثائق ومعطيات تاريخية ارتبطت 
عودته  يف  وهو  الأندل�س،  يف  للعرب  املذل  ال�سقوط  �ساحبت  التي  بالأحداث 
للتاريخ اإمنا يختار �سخ�سيات واقعية عربت عن ه�سا�سة العرب وحالت ال�سعف 
التاريخ  يف  الراهن  طبيعة  من  اأبعادها  تتخذ  روؤية  �سمن  بهم  املرتبطة  والنك�سار 
العربي، فبعد �سقوط الدولة الأموية يف الأندل�س بداأت املمار�سات املنحرفة مللوك 
الطوائف تظهر علنا، مما كان لها دورها يف �سقوط غرناطة، وقد �سكلت تلك املرحلة 
فرتة مظلمة يف تاريخ الأندل�س، حيث كانت بدايتها حوايل عام 422هـ/1029م.

اأنظر. جمموعة من الكتاب، �ساهد على التاريخ، �س 44.   -27
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ببناء دويلة منف�سلة  اأمراء الأندل�س  اأمري من  بقيام كل  وقد متثلت ممار�ساتهم 
حيث  دويلة،  وع�سرين  اثنتني  اإىل  بذلك  اخلالفة  فق�سمت  وبزمرته،  به  خا�سة 
يف  احلكم  ا�ستقرار  وعدم  والع�سكري  ال�سيا�سي  التناحر  املرحلة  تلك  �سهدت 
اأمام اأعداءها من ن�سارى ال�سمال، وو�سل الأمر اإىل  اأ�سعفها  تلك الدويالت مما 
اإخوانهم، فقد عا�ست غرناطة  اأن ملوك الطوائف كانوا ي�ستعينون بالأعداء على 
اهلل  عبد  اأبي  اأخيه  وبني  باهلل  بالغالب  امللقب  احل�سن  اأبي  اأمريها  بني  داميا  �سراعا 
حممد املعروف بالزغل الذي طلب عون الن�سارى على اأخيه اأبي احل�سن مراراً، 
وحينما  واأحوازها،  مبالقة  اهلل  عبد  اأبو  يبقى  واأن  ال�سلح  على  الأخوان  اتفق  ثم 
مل ي�ستقر الو�سع ال�سيا�سي بداأ الإفرجن يقتطعون احل�سون، وي�ستولون عى املدن 

وي�سلبون الأموال ويفر�سون ال�سرائب)28(. 
اأن  تو�سك  الأندل�س  دولة  �سقوط  كارثة  باأن  الطوائف  ملوك  اأح�س  وعندما 
بن  )يو�سف  بقيادة  باملرابطني  ال�ستعانة  فيه  قرروا  اجتماعا  عقدوا  بهم  تع�سف 
ودبت  )الزلقة(،  معركة  يف  األفون�سو  وهزم  لطلبهم  ا�ستجاب  الذي  تا�سفني( 
ومتكن  الفرجنة،  لوجود  مقاومني  الب�سرات  اأهل  وثار  املدينة،  يف  املقاومة  روح 
اأبي  بينما اتخذ مو�سى بن  القريبة من غرناطة،  امل�سلمون من فتح بع�س احل�سون 

الغ�سان قراره باملقاومة حتى النهاية راف�سا ال�ست�سالم.
فرديناند  �سجع  بعد  فيما  امل�سلمني  قوة  وتهاوي  اخلالفات  احتدام  لكن 
واإيزابيال على احتالل غرناطة بعد اأن راأوا اأن احلرب الأهلية بداأت توؤتي ثمارها، 
ففر اأبو احل�سن اإىل مالقة عند اأخيه املعروف بالزغل، وجل�س اأبو عبد اهلل حممد 
مكان اأبيه على عر�س غرناطة �سنة 887 هـ، وعمره 25 �سنة، ثم اأ�سره ال�سبان بعد 
اأنظر. عنان، حممد عبداهلل، دولة الإ�سالم يف الأندل�س دولة الطوائف، ج3، مكتبة الأ�سرة، القاهرة،   -28

1994م، �س210.
واأنظر. عنبتاوي، عدنان، حكايتنا يف الأندل�س، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1989م،   
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للحكم  وطموحه  اإرادته  و�سعف  عبداهلل  اأبي  خربة  قلة  فرديناند  وا�ستغل  ذلك، 
فجعل منه اأداة طيعة بيده ثم اأطلق �سراحه، بعد اأن جعله يوقع على معاهدٍة يعلن 
تدين  التي  البلدان  اأي�ساً يف جميع  ملدة عامني وتطبق  ق�ستالة  مللك  فيها خ�سوعه 
بالطاعة له، ثم �سلم اأبو عبد اهلل ال�سغري مدينة غرناطة �سنة 897هـ، ودخل فرديناند 

واإيزابيال ق�سر احلمراء، وهكذا انتهت اآخر احلوا�سر ال�سالمية يف ا�سبانيا)29(. 
ومن املالحظ اأن القا�سمي يف موقفه التاريخي مل يبتعد عن املنحى الوثائقي 
احلا�سِر  بني  بالأحداث  المتداد  البداية  ومنذ  اختار  فقد  التاريخ،  مع  تعامله  يف 
من  واملا�سي، عرب ج�سر ي�سل بني ما�ٍس ذي اأحداث عا�سها اأ�سحابها، وطواها الزَّ
للوقوف  ومعطياته  املا�سي  ي�ستح�سرون  اأ�سحابه  يجعل  حا�سر  وبني  وطواهم، 
لتوجيه  الأ�سلية  التاريخ  معطيات  اعتمد  فقد  وبذلك  منها،  العربة  واأخذ  عليها 
التاريخ(  على  )ال�ساهد  جند  هنا  من  املعا�سر،  اأو  القريب  املا�سي  نحو  الهتمام 
م قراء التاريخ اإىل ثالث فئات هي: »اأنا�س مل يقروؤوه فلم ي�ستفيدوا منه...  قد ق�سَّ
واأنا�س قروؤوه ومل يفهموه وهوؤلء مل ي�ستفيدوا منه اأي�سا.. واأنا�س قروؤوه وفهموه 
اإذ يقوم بذلك جنده  وعملوا به، وهوؤلء ي�ستفيدون من التاريخ«)30(، والقا�سمي 
مركزا يف الوقت نف�سه على اإعادة ترتيب الأحداث وتقدمي الوقائع احلقيقية منها، 
وذلك من اأجل ا�ستفزاز عقلية املتلقي واإحداث التغيري يف املجتمع، فهو ي�ستلهم 
التاريخ �سمن تربة تت�سم بالأ�سالة لي�س بهدف �سرد اأحداثه ونقلها فح�سب، واإمنا 

الإفادة منه لتعرية الواقع ال�سيا�سي اخلا�س بالإن�سان العربي. 
الأ�سياء  ظاهر  من  النتقال  عرب  التاريخ  قراءة  يف  منهجا  يقدم  القا�سمي  اإن 
باطِنها وخلفياتها الأ�سلية، حيث يبلور من خالله فكرته  والق�سايا، والغو�س يف 

اأنظر. عنبتاوي، عدنان، حكايتنا يف الأندل�س، �س 119.  -29
واأنظر. اأر�سالن، �سكيب، حكايتنا يف الأندل�س، بريوت: دار احياء الرتاث، د. ت، �س142.   

القا�سمي، �سلطان بن حممد، الأعمال امل�سرحية - الق�سية، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت،   -30
ط1، 2008م، �س 71. 
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ل�سخ�سية  البنائي  التطور  مع  تتوازى  روؤية  امل�سرحية  هذه  يف  �سيناق�سها  التي 
)�ساحب الق�سية( التي ت�سكل ال�سخ�سية املحورية، وحينما يبداأ ال�ساهد بقراءة 
قد  الق�سية  �ساحب  جند  الأندل�س،  يف  العرب  تاريخ  ومنها  الكتاب  من  التاريخ 
اأعلن عن رغبته يف اأن يتوقف ال�ساهد عند هذا التاريخ، وذلك كي يقراأ التاريخ 

ويفهمه ويعمل به:
»ال�ساهد: تاريخ العرب يف الأندل�س.

�ساحب الق�سية: اهلل.. اهلل.. يا اهلل ن�سمع املغنيات واملو�سحات.
ال�ساهد: )وهو يدق على الكتاب( هذا تاريخ �سعب ومعاناة �سعب.

»�ساحب الق�سية يتلفت حوله خائفا..«
ال�ساهد: ل تخف هذا تاريخ.

�ساحب الق�سية: اأعرف.. اأعرف اإذن اأفدين اأفادك اهلل.
»ال�ساهد يقراأ من الكتاب«

اختلفت  عندما  �ساعت  عظيمة  عربية  دولة  الأندل�س  يف  كانت  ال�ساهد: 
النفو�س يف البيت الأموي يف بداية القرن احلادي ع�سر فتجزاأت تلك الدولة اإىل 

اثنتي ع�سرة دويلة تعرف بالطوائف«)31(. 
وهذه هي الق�سية التي �سيتم مناق�ستها، فح�سارة باأكمِلها ت�سيع ول نتذكر منها 
�سوى املو�سحات واملغنيات، وحينما يظهر ملوك الطوائف جند اأن حالة التجزئة 
وال�سعف قد �سيطرت عليهم، وهنا يدخل رجل ذو هيبة، وبيده �سيف ي�سهره يف 
تا�سفني(،  اأن الرجل هو القائد )يو�سف بن  وجوههم ويعنفهم، ليت�سح فيما بعد 

امل�سدر ال�سابق، �س )72ـ 73(.   -31
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حيث يقول لهم:

»الرجل: كفى كفى.. اأنتم تتحاربون والعدو يعد العدة لالنق�سا�س عليكم 
قوتكم  مبفرده..  الأعداء  يقاوم  اأن  منكم  اأحد  ي�ستطيع  ل  الآخر؟!  تلو  واحدا 
جميع  يف  تعاونكم  يف  قوتكم  بينكم..  اخلالفات  نبذ  يف  قوتكم  احتادكم..  يف 
املجالت التي تعود بالنفع علينا جميعا. اعلموا اأنه لن يتوقف عدوكم عن قتلكم 
و�سلبكم واحتالل اأر�سكم اإل اإذا توحدمت وجاهدمت. لكنكم يف واقع احلال تفرقتم 
بينكم والعدو مرتب�س بكم دولة دولة  فيما  تتقاتلون  بع�سكم.  تقاتلون  واأ�سبحتم 
وفردا فردا. ومن الغلط اأن نرحل اأو نهاجر اأو ننهزم. ل، لقد ا�ست�سرت الأعيان 
والفقهاء واأيدوين، وهم ي�ساندونني يف الدفاع عن الأندل�س، واجلهاد يف �سبيل 

عزتها ووحدتها.)...(. 

»يقوم ملوك الطوائف ويقربون كر�سيا ليو�سف بن تا�سفني ويقول اأحدهم«:
اأحد امللوك: نحن جميعا معك.

�سد  ق�ستالة  ملك  الفون�سو  مع  �سبق يل وحتالفت  لقد  اإخوتي،  يا  عباد:  ابن 
اأخوتي جميعا، واأعلن لكم الآن باأنني ال�ساعة نادم ندما �سديدا لأن الفون�سو خان 

العهود التي وقعنا عليها، وهددين، وهدد اإخوتي يف الدين جميعا«)32(.
بن  يو�سف  اأي�سا عن  الراوي  دور  هنا  ياأخذ  الذي  ال�ساهد  يتحدث  وحينما 
تا�سفني فاإنه ي�سفه باأنه موحد القطرين، فبعد اأن وحد الأندل�س التي كانت طوائف 
متفرقة، قام بتوحيدها مع املغرب، ثم متكن من هزمية الأ�سبان يف معركة الزلقة، 
ثم حتيلنا الأحداث على ق�سر احلمراء يف الأندل�س يف �سهر حمرم �سنة 897 هـ 
بينما يتجول يف  الق�سر،  اأبي عبد اهلل يف  املوافق نوفمرب 1491م، حيث جمل�س 

امل�سدر ال�سابق، �س )76ـ 78(.  -32
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اأو ثالثة يتحدثون مع  اثنني  املجل�س عدد من الوجهاء والقادة واحلجاب، وكل 
بع�سهم بع�سا، وتظهر على وجوههم عالمات النفعال، فهم ينتظرون مع امللك 
اأبي عبد اهلل مندوب الأ�سبان )زافرة( الذي �سيحمل لهم ر�سالة من الأ�سبان الذين 
يحا�سرون غرناطة، حيث تت�سمن بنود اتفاقية �سالم بني الطرفني، وحينما ي�سطلع 
على بنود التفاقية يجد اأنها اتفاقية مذلة، ورغم ذلك جنده ير�سخ ملطالبهم حيث 
)اأبي  با�ستثناء  جمل�سه  يف  يتواجدون  الذين  والقادة  الوجهاء  موقفه  يف  يدعمه 
الغ�سان( الذي ينحاز اإىل املقاومة، واأثناء ذلك تدخل والدة امللك متجهمة، حيث 

تنظر اإىل ابنها امللك وهي تدور حوله وكاأنها ت�ست�سغره:
»والدة امللك: ت�ست�سلم؟! ت�ست�سلم؟!

امللك: ل يا والدتي.. اأنا �ساآخذ راأي قادة املجل�س.
والدة امللك: من هم قادة املجل�س؟ هوؤلء؟!! )....(. اأين عمك وع�سدك 
و�سندك؟! لقد اغتالته الأيادي الآثمة لتف�سح الطريق ملرور وثيقة ال�ست�سالم يف 

�ساعة النح�س هذه..
اأرى ردهات احلمراء موح�سة.. مهجورة.. وقد انطفاأت اأنوارها..

يا لالأمل انطفاأت اأنوار احلمراء!«)33(. 
لكن اأبا عبد اهلل يوقع اتفاقية مذلة مع الأ�سبان برعاية ملك روما، حيث ي�سلم 
مبوجبها القالع واحل�سون لالأ�سبان، و�سمانا ل�سالمة تنفيذ بنود التفاقية يقدم اأبو 
اأبناء وبنات علية القوم  اإىل الأ�سبان خم�سمائة �سخ�س من  عبد اهلل ملك غرناطة 
يف املدينة و�سواحيها، وذلك قبيل ت�سليم احلمراء بيوم واحد، م�سطحبني معهم 
احلاجب )يو�سف بن قما�سة( ليكونوا جميعهم رهائن حتى يقوموا بت�سليم القالع 

امل�سدر نف�سه، �س )89 - 90(.   -33



د. يحيى �شليم �شليمان عي�شى

264

�لوثائقية �لتاريخية يف م�رشح �صلطان بن حممد �لقا�صمي

واحل�سون، وحينما يدخل اأبو عبد اهلل اإىل غرفة نومه جنده يجمع حاجياته، ويف 
هذه الأثناء تدخل عليه والدته:

»والدة اأبي عبد اهلل: اإىل اأين اإن �ساء اهلل.
اأبو عبد اهلل: اإىل املغرب.

الوالدة: اإىل املغرب؟
هكذا ترتك ملكك وملك اأجدادك وتراث العرب

وامل�سلمني وتنهزم. 
اأبو عبد اهلل: لي�س يف اليد حيلة، والأخطار حتيق بنا.

الوالدة: كان عليك اأن تدرك باأن الأخطار التي تهدد ملكا من عدو ل يرحم، 
وهو قابع بني اأ�سوار ق�سره املنيع، لهي اأكرب واأخطر مما يتعر�س له هذا امللك من 
اأخطار لو كان يف خيمته احلربية يف ميدان القتال.ل حول ول قوة اإل باهلل. اأنظرين.. 
اأنا عائ�سة احلرة.. اأنا ملكة، زوجة ملك، واأم ملك.. اأنا امراأة حرة، عزيزة قومي، 
وقومي اأعزة اأمتي.. واأمتي اأعز واأخري اأمة اأخرجت للنا�س.. اأنظرين.. ماذا تراين 

الآن؟ غري امراأة �سائعة حمطمة.. م�ستعدة لرحيل املنايف.. 
اأبو عبد اهلل: ماذا كان يف ا�ستطاعتي اأن اأعمله وما عملته؟«)34(.

اإن حالة النك�سار تتمثل جلية هنا من خالل اأبي عبد اهلل، وهذه احلالة حتيلنا 
هنا  القا�سمي  وكاأمنا  ومروؤو�سا،  رئي�سا  العربي  الإن�سان  عند  النك�سار  حالة  على 
الأم  �سخ�سية  الأمل من خالل  يبقي  اأنه  اإل  نعي�س،  الذي  الواقع  بحقيقة  يب�سرنا 
التي متثل احلرية وال�سمود والعطاء والتحدي، وهي يف موقفها من هروب ابنها 

امل�سدر ال�سابق، �س )102ـ 103(.   -34
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اإمنا توؤكد على ا�ستنكارها وازدرائها لهذا املوقف لأنه ل يتوافق بال�سرورة مع �سيم 
الرجال، وحينما يبكي حاله تخاطبه قائلة:

امللوك  ال�سهامة من خ�سال  اأن  اأتبكي؟ هدئ من روعك، وتذكر  »الوالدة: 
والأمراء العرب وامل�سلمني الذين ل يليق بهم اإطالق العنان مل�ساعر اآلمهم وحزنهم 

كما يفعل الغوغاء.)يرتفع �سوت اأبي عبد اهلل بالبكاء ال�سديد(.
مثل  عليه..  حتافظ  مل  م�سيعا..  ملكا  الن�ساء،  مثل  ابك،  اإذن  الوالدة: 

الرجال«)35(.
ولدة  اإىل  الأحداث  ت�سوقنا  غرناطة  من  اهلل  عبد  لأبي  املذل  الرحيل  وبعد 
)�سيدة  ينتظرون  الذين  املتخفني  الرجال  من  جمموعة  ظهور  خالل  من  املقاومة 
الب�سرات( التي �سميت بهذا ال�سم ملا قدمته يف معركة الب�سرات التي تكبد فيها 
الأ�سبان خ�سائر كبرية، واأثناء ذلك تزودهم �سيدة الب�سرات مبا اأح�سرته معها من 
القدمي  الطراز  من  البنادق  بع�س  اأح�سرتها  التي  اللفة  من  تخرج  حيث  �سالح، 
وحينما  نف�سها  عن  به  للدفاع  بال�سكني  وحتتفظ  البنادق  تعطيهم  حيث  و�سكني، 
حول  اعرتافاتها  انتزاع  يحاول  جنده  عليها،  القب�س  ويتم  اأمرها  العدو  يكت�سف 
تطلب  للقائد، حيث  اإح�سارها  يتم  للتعذيب  تتعر�س  اأن  بالقوة، وبعد  املقاومني 
ال�سكني  باإخراج  تفاجئهم  ذلك  يفعلون  وحينما  تعرتف،  كي  وثاقها  يفك  اأن  منه 
الذي معها وقيامها بقطع ل�سانها وقذفه يف وجه القائد كي ل تف�سي اأ�سرار املقاومة.

اإن امل�سرحية ت�سكل دعوة لقراءة التاريخ وا�ستيعابه، وقد عالج القا�سمي ذلك 
م�ستندا على نظرية امل�سرح امللحمي، حيث ا�ستخدم اأ�ساليب الراوي الذي يقوم 
قد  الأحداث  تلك  وكل  ال�ساهد،  ميثله  والذي  عليها  والتعليق  الأحداث  برواية 
للمتلقي ويدفعه  القا�سمي  ليقدمها  تاريخية  �سيا�سية ذات خلفية  ق�سية  عربت عن 

امل�سدر ال�سابق، �س )103ـ 105(.   -35
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الوعي  اإىل حالة من  لنقل م�ساعره  لتلك الأحداث  املنطقية  العقلية  اإىل املحاكمة 
ويقدم  التاريخي  الوعي  يتجاوز  بهذا  فكري، »وهو  اتخاذ موقف  اإىل  وتوجيهه 
والأ�سا�س  احلا�سر،  م�سرحة  اأجل  من  الرتاث  ما يف  تقدمي  �سماته  للهوية،  م�سرحا 
هو امل�ستقبل واخلوف منه، اأو عليه، ولذلك فاإنه يتخلى فنيا عن الزخرفة وبهرجة 
ذلك  يفر�س  مما  الت�سجيلي،  ال�سكل  اإىل  ب�ساطة  يف  م�سرحياته  وتتجه  ال�سنعة. 
على لغته الكثافة والختزال والحت�ساد، ومما يتنا�سب اأي�سا مع اليقاع املت�سارع 
ال�سينما«)36(، وهو يف م�سرحياته يحاول  تقنية  ا�ستعار  املتالحقة، وكاأنه  للم�ساهد 
نحو  وتوجيهه  حوا�سه  واإيقاظ  عقليته  وا�ستفزاز  املتلقي،  لدى  الده�سة  خلق 
امل�ساركة العقلية مبا يعر�س اأمامه من اأحداث وذلك لتخاذ موقف نقدي اإزاء ما 
يحدث، مطالبا اإياه بالثورة لإحداث التغيري الجتماعي وال�سيا�سي لل�سلبيات التي 

يت�سكل موقفنا النقدي اإزاءها.
الوثائقية التاريخية يف م�صرحية )الواقع �صورة طبق الأ�صل( عام 2001م:

اأحداث ق�سية من  جاءت م�سرحية )الواقع.. �سورة طبق الأ�سل( لت�سور 
الق�سايا الهامة التي عا�ست يف الوجدان العربي والإ�سالمي، حيث تناول املوؤلف 
يف م�سرحيته الأحداث املرتبطة باحلملة ال�سليبية على بيت املقد�س. وبالعودة اإىل 
اأن متكن اخلليفة عمر بن اخلطاب من فتح القد�س  اأنه »بعد  التاريخ ومعطياته جند 
اخلالفات  من  اإىل عدد  بعد  فيما  املدينة  اأمور  اآلت  �سنة 16هـ/637م،  ودخولها 
ثم  الخ�سيديني  ظهور  ثم  ومن  وطولونيني،  عبا�سيني  من  املتناحرة  الإ�سالمية 
متكن  اأن  اإىل  القد�س  على  �سيطرتهم  وفر�سوا  م�سر  احتلوا  الذين  الفاطميني 
الرتكمان من طردهم منها �سنة 465هـ، ونتيجة لثورة املقد�سيني على الرتكمان قام 
حاكمهم )اأت�سز بن اأوق اخلوارزمي( بقتل ثالثة اآلف �سخ�س منهم مما دفع حاكم 
�سربي، عبد الفتاح، التاريخ والواقع يف م�سرح د. �سلطان بن حممد القا�سمي، دائرة الثقافة والعالم،   -36

ال�سارقة، 2007م، �س )80 81(. 
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دم�سق ال�سلجوقي )تت�س( اإىل اقتحام القد�س وقتل اأت�سز، لكن الفاطميني بقيادة 
)الأف�سل اجلمايل( متكنوا من ا�سرتداد القد�س من ال�سالجقة �سنة 491هـ/1098م 

اإىل اأن جاء ال�سليبيون وحا�سروا املدينة واحتلوها �سنة 492هـ«)37(.
واحتل الفرجنة القد�س و عاثوا بها ف�سادا، حيث ا�ستطاعوا- وبعد ح�سارها 
ما يقرب من اأربعني يوما اأن ي�سقوا طريقهم اإىل داخل املدينة، وهرب املقاومون 
�سكان  بكل  اأودت  فظيعة  »مذبحة  اأن  املورخون  ويوؤكد  ال�سيقة.  الأزقة  داخل 
املدينة حيثما وجدوا، وجلاأ كثري من النا�س اإىل احلرم ال�سريف على اأمل اأن حتول 
حرمة املكان دون قتلهم، ولكنهم لوحقوا وذبح ما يقرب من ع�سرة اآلف منهم، 
وقد قدرت اأعداد من قتلوا داخل اأ�سوار املدينة بنحو �سبعني األفا، واأحجم الفرجنة 
عن قتل العلماء والوجهاء يف البداية اأمال يف احل�سول على املال فدية لهم، لكنهم 

عادوا لقتل عدد كبري منهم«)38(.
ومع ظهور عماد الدين زنكي بداأت تلوح يف الأفق ب�سائر الن�سر حينما جنح 
باأن ي�سرتد بع�س املراكز احل�سينة التي كانت بيد ال�سليبيني، وكان من اأهمها اإمارة 
اأقامها ال�سليبيون يف ال�سرق الإ�سالمي، وقد اأعاد هذا  اإمارة  )الرها( وهي اأول 
اإليها  التي و�سلوا  بالنف�س وخل�سهم من حالت الإحباط  الثقة  الن�سر للم�سلمني 
بعد �سل�سلة الهزائم، وا�ستب�سروا باأن حترير بيت املقد�س مل يعد بعيد املنال، وبعد 
ا�ست�سهاد عماد الدين زنكي غدرا من قبل الفرجنة، ت�سلم احلكم من بعده ابنه نور 
ال�سلطة،  زمام  ت�سلم  الأيوبي  الدين  �سالح  لل�سلطان  الأقدار  هياأت  ثم  الدين، 
حيث م�سى اإىل ترتيب الدولة وتدعيم بنيانها من الداخل بتوحيد الفرقاء ا�ستعدادا 
يتظاهر  اأن  احلكمة  من  الدين  �سالح  »ووجد  الأر�س،  من  احتالله  مت  ما  لتحرير 

اأنظر. الع�سلي، كامل، القد�س يف التاريخ، وزارة الثقافة، عمان، 2009م.  -37
وزارة  الأول،  املجلد  القد�س،  تاريخ  يف  املف�سل  الكاملة  املقد�سية  الأعمال  عارف،  العارف،  واأنظر.   

الثقافة، عمان، 2009م.
الع�سلي، كامل، القد�س يف التاريخ، �س176.   -38
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عامني )576هـ/1180م(،  ملدة  �سلحا  معه  فعقد  واملهادنة،  بامل�ساملة  العدو  اأمام 
داأب خاللهما على تميع القوى وح�سد الطاقات، وكذلك تعبئة املوارد واإعداد 

اجليو�س«)39(.
حطني  قرية  م�سارف  عند  الطرفان  فالتقى  املواجهة  نحو  الأحداث  و�سارت 
الفل�سطينية القريبة من مواقع ال�سليبيني يف ظاهر عكا، حيث اأجهز عليهم �سالح 
واأر�سهم  هيبتهم  وامل�سلمني  للعرب  التي ردت  اخلالدة  معركة حطني  الدين يف 
واأماكنهم املقد�سة، وبعد اأن فر�س �سالح الدين �سروطه على الفرجنة، دخل على 
املقد�سة يف يوم اجلمعة 27رجب 583هـ/املوافق 15ت�سرين  املدينة  راأ�س جي�سه 

الأول 1187م.
اإن هذه الأحداث التاريخية بت�سعباتها قد بقيت حا�سرة يف الوجدان العربي، 
ومل تغب عن منجزات العرب �سعرا ونرثا نظرا ملا حتمله بيت املقد�س من مكانة 
التاريخي  احلدث  هذا  القا�سمي  يختار  وحينما  وامل�سلمني.  العرب  عند  عظيمة 
قراءة  يقدم  يدافع عنها، وحتى  التي  الق�سية  بعدالة  اميانه  اإمنا يختاره من منطلق 
مو�سوعية للتاريخ جنده يختار �سخ�سياته واأحداثه من تلك الوقائع التي لبد واأنها 
اأثرت  وتالقح  تفاعل  عمليات  طياته  يف  حمل  واإبداعيا  معرفيا  تراكما  �سكلت  قد 
املجتمعات العربية املتعاقبة، وبذلك جاءت �سخ�سيات القا�سمي امل�سرحية لتتوزع 
جمموعة  البطاركة،  من  جمموعة  املغاربة،  من  اثنني  النا�س،  عامة  من  عدد  بني: 
والق�ساو�سة  الكنائ�س  روؤ�ساء  من  جماميع  و�سبية،  و�سباباً  �سيباً  ون�ساء  رجال  من 
والأمراء واجلنود والرجال وال�سيوخ والوجهاء والق�ساة، وكذلك �سخ�سيات من 
التاريخ من بينها: البابا اأوزبان الثاين، واخلليفة امل�ستظهر باهلل، واخلليفة امل�ستعلي 

باهلل، والقائد �سالح الدين الأيوبي وغريهم.. 
الدقاق عمر، اأ�سداء حطني و�سالح الدين يف ال�سعر العربي، من�سورات احتاد الكتاب العرب، دم�سق،   -39

1992م، �س69.
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الإ�سالمية  بالأمة  مرت  »لقد  امل�سرحية:  مقدمة  يف  )القا�سمي(  كتب  وقد 
فرتات اأ�سد ق�سوة مما نحن فيه، فلتكن هذه امل�سرحية دافعاً لعدم الياأ�س، وحافزاً 
نحو التوحيد والن�سال..«)40(، وهذه املقدمة حتيلنا منذ البداية على وعي املوؤلف 
اأن يكون هناك متاثل بني فرتات زمنية من  امل�ستفاد منه، واإمكانية  بالتاريخ والعرب 
تاريخ الأمة، كاأمنا التاريخ يعيد نف�سه من جديد، وهو هنا يريد تقدمي اإعادة قراءة 
للتاريخ �سمن م�ستويات واعية يف �سوء امل�ستجدات املعا�سرة، حيث ميكن من 
خالل ذلك اأخذ العربة وا�ستلهام حالت الوعي التي متكن من التعامل مع الواقع، 
من هنا فقد اختار القا�سمي مدينة القد�س مكاناً لالأحداث التي تكون بدايتها منذ 
عام 486هـ املوافق 1093م ولغاية 1244م، وهي م�ساحة زمنية �ساملة حافظ املوؤلف 

فيها على وحدة املكان معرّباً عن الأحداث الدرامية من خالل �سياغة من�سقة.
تبداأ الأحداث حينما »يدخل اإىل امل�سرح رجالن، اأحدهما بطر�س النا�سك، 
م�سيحي، رجل �سئيل، ق�سري القامة، داكن اللون بوجه قبيح ي�سبه وجه احلمار، 
وهو  لبطر�س،  امل�سيف  والآخر  رثة.  مالب�س  ارتدى  وقد  القدمني  حايف  ي�سري 
خبيثة  نوايا  هناك  اأن  نالحظ  حيث  وجهه«)41(،  طريف  على  يتدىل  ب�سعر  يهودي 
القد�س وذلك من خالل  الإ�سالمي يف  الوجود  ت�ستهدف يف حقيقتها  تمعهما، 

العمل على طلب النجدة من ملوك واأمراء الغرب.
واأثناء ذلك يحيلنا املوؤلف على واقع امل�سلمني يف امل�سرق واملغرب العربي 
مع  املقد�س-  بيت  زوار  املغاربة  متعهد   - حممد(  )ال�سيخ  حديث  خالل  من 
انت�سارات )يو�سف بن  املغاربة )اأحمد( و )علي(، فبينما يتحدث )اأحمد( عن 
تا�سفني( يف املغرب، وعبوره اإىل الأندل�س بخم�سة وع�سرين األف مقاتل، ي�سور 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  بفو�ساه  العربي  امل�سرق  يف  احلال  حممد(  )ال�سيخ  لنا 

القا�سمي، �سلطان بن حممد، الأعمال امل�سرحية - الواقع.. �سورة طبق الأ�سل، �س 127.  -40
امل�سدر نف�سه، �س 134.   -41
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ل�ستغالل  ونتيجة  والقاهرة،  بغداد  يف  املتناحرتني  للخالفتني  نتيجة  والعقائدية 
احلكام وت�سلطهم على �سعوبهم.

الديني  الت�سامح  حالت  املوؤلف  ي�سور  امل�سرحية  من  اأخرى  موا�سع  ويف 
التي يت�سف بها امل�سلمون وحالت احلقد التي يت�سف بها اأعداوؤهم من الن�سارى 
واليهود، فها هو )ال�سيخ حممد( يتعر�س ل�سربة من اأحد الرجال فتدمى جبهته، 
يحتل  عليهما، وحني  يتج�س�س  كان  الذي  )بطر�س(  الدفاع عن  يحاول  بينما هو 
ال�سليبيون القد�س يوم اجلمعة 22 �سعبان من عام 492هـ، املوافق 15 يوليو عام 
كانت  جثة  باأقدامهم  اجلنود  يدحرج  حينما  وا�سحة  احلقد  حالة  تظهر  1099م، 
ملقاة على طرف امل�سرح، ثم ما يلبث اأن يجل�س �ساحب اجلثة قبالة )بطر�س( واإذا 

به )ال�سيخ حممد( متعهد املغاربة يف القد�س وهو يقول: 
الذي دافع عنك عندما كنت يف  اأنا �سيخ حممد  »ال�سيخ حممد: بطر�س.. 
القد�س.. اأنا الذي �سال دمه لكي يحميك.. اأن�سيت بهذه ال�سرعة؟!.. وي�سري بيده 

اإىل عالمة اأثر اجلرح الذي اأً�ساب جبهته وهو يدافع عن بطر�س..
بطر�س: �سيخ حممد، ها ها ها ها.. )بطر�س ي�سرب من قنينة النبيذ، وبعد اأن 
ميالأ فمه ميجه على وجه ال�سيخ حممد.. يتزاحم اجلنود وي�سبون قناين اخلمر على 

ال�سيخ حممد وهو يردد:(
ال�سيخ حممد: اأ�ستغفر اهلل.. اأ�ستغفر اهلل.. اأ�ستغفر اهلل.

اجلنود يتدافعون، وكل واحد منهم يقول:
اجلنود: اأنا اأقتله.. اأنا اأقتله.. اأنا اأقتله..

يتقدم بطر�س وياأخذ �سيف اأحد اجلنود وكاأنه يدافع عن ال�سيخ حممد وهو 
يقول:
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بطر�س: ل لن يقتله اأي واحد منكم. )...( اأنا الذي �ساأقتله بنف�سي..
ي�سقط ال�سيخ حممد ويتحلق اجلنود حول جثته حاملني بطر�س وهم يرق�سون 

ويقهقهون..«)42(.
وبعد ما حل بامل�سلمني من فاجعة هرب بع�سهم اإىل دم�سق، حيث ا�سطحبهم 
قا�سي ق�ساة دم�سق )اأبو �سعد الهروي( للذهاب اإىل بغداد للقاء اخلليفة العبا�سي 
)امل�ستظهر باهلل(، فما اأن نقلوا له وقائع املاأ�ساة التي عا�سوا ف�سولها قبل اأ�سهر حتى 
اأعلن عن حزنه ال�سديد وتعاطفه ملا جرى يف القد�س، لذلك قرر ت�سكيل جلنة من 
�ستة من اأ�سحاب املنا�سب الرفيعة يف البالط وت�سميتها جلنة احلكماء للتحقيق يف 
تلك الأحداث املفجعة مما اأثار )اأبو �سعد الهروي( لعدم ر�ساه عن القرار الذي 
القد�س  ينقذ  اأن  له  قائد ميكن  اأو  بالبحث عن خليفة  بداأ  اخلليفة، وحينما  اتخذه 
وان�سغالهم  ال�سعف  حالت  ب�سبب  منهم  اأحًدا  )الهروي(  يجد  مل  واأهلها، 

باحلروب الداخلية، ففو�س الأمر هلل.
العبا�سي )امل�ستظهر باهلل( عن ق�سة  ول تختلف ق�سة )الهروي( مع اخلليفة 
الق�سي�س مندوب امل�سيحيني يف القد�س مع اخلليفة الفاطمي )امل�ستعلي باهلل( يف 
القاهرة يف 17 �سفر �سنة 495هـ، املوافق 10 دي�سمرب عام 1101م، حينما دخل 
الق�سي�س - وهو يحمل �سليباً - على اخلليفة و�سافحه، بينما يجل�س حوله وجهاء 

القاهرة:
الحتالل  هذا  من  القد�س  نخل�س  لكي  جئنا  لقد  اخلليفة  اأيها  »الق�سي�س: 

البغي�س.. الذي قام به الفرجنة �سد الديار املقد�سة.
ميار�س  باأنه ل  فاأخربنا  الإغريق،  ملك  مع  التفاهم  لقد حاولنا  باهلل:  امل�ستعلي 
حل�سابهم  يت�سرفون  فل�سطني  احتلوا  الذين  هوؤلء  واأن  رقابة،  اأي  الفرجنة  على 

امل�سدر ال�سابق، �س )155 - 156(.  -42
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اخلا�س، وي�سعون اإىل اإقامة دولتهم اخلا�سة..«)43(.
بالقد�س،  حل  ما  اأمام  العربي  املوقف  بها  ات�سف  التي  ال�سعف  حالة  واإزاء 
تبدو دويالت الأمة الإ�سالمية ممزقة ويف �سراع دائم فيما بينها، حيث يظهر الأخ 
وهو ي�ستبيح حرمة اأخيه، وت�ستحوذ اأطماع ال�سلطة و�سهوات ال�سالطني يف تلك 
اأعداء  عليه  ويناه�س  العداء لأخيه،  الأخ  فينا�سب  واملمزقة،  املتناثرة  الدويالت 

الأمة.
وبعد ثمان وثمانني �سنة من احتالل الفرجنة للقد�س، لحت يف الأفق ب�سائر 
)�سالح  القائد  قبل  من  والتمزق  الفنت  على  والق�ساء  الأمة  توحيد  بعد  الن�سر 
الدين الأيوبي(، الذي بداأ يف ال�سابع والع�سرين من رجب عام 583هـ، املوافق 
بقذائف  القد�س  الفرجنة يف مدينة  بق�سف مواقع  اأكتوبر عام 1187م  الثاين من 
انتهاء  وبعد  حطني،  موقعة  يف  ال�سليبيني  �سحق  اأن  اإىل  كذلك  وبقي  املنجنيق، 
املعركة وحترير بيت املقد�س عرب )�سالح الدين( عن اأخالق الإ�سالم و�سماحته، 
بعد اأن دخل عليه بع�س اجلنود امل�سلمني، وقد اأ�سروا عدداً من قادة الفرجنة الذين 

ركعوا على الأر�س اأمام �سالح الدين:
وبالتمتع  البالد..  يف  بالإقامة  لهم  ي�سمح  القد�س  ن�سارى  الدين:  »�سالح 
بحقوقهم املدنية كاملة.. هل تعلمون اأيها القادة، اإنهم كانوا يرا�سلونني ويطلبون 
الذين  املحاربني،  غري  والالتني  الفرجنة  اأما  الفرجنة؟!،  من  القد�س  تخلي�س  مني 
يرغبون يف البقاء يف فل�سطني فيجب اأن يقيموا فيها بو�سفهم رعايا. اأما املحاربون 
فيجب اأن يرحلوا عن فل�سطني، ولهم علينا �سالمة الو�سول بحرا�سة جنودي اإىل 
ال�ساحل، وعليهم فدية.. )...( فمن عجز عن اأداء الفدية اأخذ اأ�سرياً، ويجب اأن 
ترحلوا خالل اأربعني يوماً.)...( )لقادته( اأيها القادة.. تعالوا لأو�سيكم بالرتتيبات 

امل�سدر ال�سابق، �س )160 - 161(.   -43
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كل  على  باملحافظة  عليكم  القد�س)...(،  مدينة  لإدارة  تتخذوها  اأن  يجب  التي 
واأبواب  الطريق  اأذى..وعليكم حرا�سة  اإن�سان  اأي  ي�سيب  واأل  النهب،  من  بيت 
قادة  وعلى  ي�سيبهم..  قد  اعتداء  اأي  من  امل�سيحيني  حرا�سة  وعليكم  املدينة.. 

الفرق توزيع املال والدواب على املر�سى وامل�سنني واملحتاجني من الفرجنة«)44(.
ول تقف اأحداث امل�سرحية عند ذلك، بل اإن املوؤلف ي�سور لنا- وبعد اثنني 
وثالثني عاماً من حترير القد�س على يد )�سالح الدين(- حالة جديدة من الرتدي 
ر�سوله  باإر�سال  وال�سام  م�سر  �سلطان  )الكامل(  ال�سلطان  يقوم  اأن  بعد  العربي، 
الأمري )فخر الدين يو�سف( اإىل �سمال ال�سام للتفاو�س مع اإمرباطور من الفرجنة 
اإنه قبل ثماين �سنوات، عندما احتل الفرجنة دمياط،  كان قد و�سل اإىل هناك، اإذ 
تنازل )الكامل( عن فل�سطني باأكملها لهم مقابل اجلالء عن دمياط، لكن )الكامل( 
حاربهم عندما رف�سوا عر�سه، لأنهم كانوا يطالبون باأكرث من فل�سطني، وهزمهم، 
ورغم ذلك وقع ال�سلطان )الكامل( معهم اتفاقية �سالم مت مبوجبها ت�سليم مفاتيح 
اأثار  مما  الدين(،  )�سم�س  نابل�س  قا�سي  قبل  من  الفرجنة  من  لإمرباطور  القد�س 
القد�س  اأهايل  ي�سعل  الأيام  ومع  امل�سلمني،  من  املقد�سة  املدينة  اأبناء  احتجاج 
اإىل  الفرجنة  املدن وطرد  يتم مبوجبها حترير  وامل�سلمون اخلوارزمية ثورة جديدة 

بالدهم ليعلو بذلك �سوت احلق من جديد. 
ا�ستدعاء  خالل  من  للواقع  يوثق  اأن  م�سرحيته  خالل  من  يريد  القا�سمي  اإن 
اللحظة  اقتنا�س  بالرموز والدللت، وقد جنح يف  اأجواء مفعمة  املا�سي، �سمن 
التاريخية يف التجربة الفنية، لتفكيكها اأو ا�ستغاللها واإعادة بنائها، لالإ�سقاط على 
احلا�سر ورمبا على امل�ستقبل اأي�سا، »ذلك اأن امل�سرح الت�سجيلي ي�سع املتلقي اأمام 
ن�سقط مثل غرينا،  نتعلم ول  القا�سمي- حتى  فعله  ما  التاريخية - وهذا  احلقائق 
اإىل ملحمية وتعبريية،  يتحول  التاريخ  اأن  لنا  يت�سح  فاإنه  اأعماله  اإىل  ننظر  وحينما 

امل�سدر نف�سه، �س )182 - 183(.  -44
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التحول  توؤكد على �سرورة  نف�سية واجتماعية  امل�سرح، وتارب  وم�سرح داخل 
ما  الوثائقية يف  على  الكاتب حري�ساً  كان  املجتمع، ولئن  مرايا  اإىل  الذات  مبرايا 
بنف�س قدر جناحه يف  الفجة،  املبا�سرة واخلطابية  يكتبه، فقد جنح يف البتعاد عن 
توظيف الراوي يف الن�س، لتج�سيد التوثيق وربط الأحداث وك�سر الإبهام. مما 
�سكل بعداً فنّياً و�سيا�سّياً لفتاً«)45(، وهو بذلك اإمنا يقدم من خالل م�سرحياته جميعها 
من  يوازن  منهجية  �سمن  التاريخ،  درو�س  من  التعلم  ت�ستدعي  �سيا�سية  ر�سائل 
خاللها بني املادة التاريخية وجماليات الدراما وذلك باعتماده الوثائقية وامللحمية 

يف عملية البناء الدرامي.
الأزمنة والف�ساءات  تعددا يف  امللحمي والوثائقي  البناء  لقد فر�ست طبيعة 
الدرامية، ولأن ال�سرورة الدرامية تطلبت الفعل ل ال�سرد نظرا لقدرة الفعل على 
ف�ساءات  فا�ستح�سر  امل�سرح،  داخل  امل�سرح  تقنية  اإىل  القا�سمي  جلاأ  فقد  التاأثري، 
بعيدة داخل ف�ساء احلدث الرئي�سي، وقد ظهرت تقنية الراوي من خالل �سخ�سية 
الهاتف الذي عمل على حتديد الزمان واملكان يف بداية كل م�سهد، والقيام بال�سرد 
التاريخي لالأحداث، والإعالن عن مرور فرتات زمنية حمددة اأو غري حمددة، 
والتعبري اأحيانا عن انفعالته، ثم اإن البناء الدرامي قد جعل من املتخيل يتداخل مع 
ما هو تاريخي واقعي، كالتقاء �سخ�سيات تاريخية مع اأخرى خيالية لتقدمي �سورة 

وا�سحة املعامل عن الواقع العربي ال�سالمي يف تلك املرحلة التاريخية)46(. 
متعددة  درامية  لنا خطة  ليقدم  الأ�سل(  )الواقع.. �سورة طبق  ن�س  وجاء 
القراءات، تتفاعل عنا�سرها من اأحداث و�سخو�س واأمكنة واأزمنة لتحقيق اإجناز 
درامي ميكن اأن يوؤدي دوراً فكرياً وجمالياً، »فاملوؤلف تعامل مع تلك ال�سرتاطات 
اأنظر. اخلواجة، هيثم، حمطات يف امل�سرح العربي، دائرة الثقافة والإعالم، ال�سارقة، 2012م، �س )86   -45

.)88
العربية  الهيئة  القا�سمي،  �سلطان  الدكتور  م�سرح  يف  ووظائفها  الدرامية  اللغات  اأكرم،  اليو�سف،   -46

للم�سرح، ال�سارقة، ط1، 2012م، �س114.
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اجلمايل  باحل�س  امل�سحون  الفني  الف�ساء  ذلك  يتح�س�س  وهو  واأطرها  التاريخية 
ويبتدع تلك ال�سور امل�سرحية بفعل الذهنية الفنية ال�سخ�سية للموؤلف واملنتمية اإىل 
عمق التاريخ واحل�سارة العربية الإ�سالمية من جهة، واملنفتحة على حتمية الواقع 
ومهيمناته من جهة اأخرى«)47(، وهو بذلك اأراد اأن يتعر�س لكل ما هو جوهري يف 
الواقع الراهن من خالل اإدراك اإ�سكالت الع�سر الكربى وتناق�ساته اإدراكاً عميقاً، 
متجاوزاً يف ذلك امل�ستوى العادي واملكرر اإىل امل�ستوى الإبداعي واجلمايل الذي 

ميكن من خالله جمابهة الواقع والتغلب عليه.
اجلماهري  بوجدان  اأحداثه  تلت�سق  الذي  التاريخ  وظف  قد  )القا�سمي(  اإن 
ليعيد  اجلدل،  على  يقوم  ملتزم  نقدي  توثيقي  منهج  �سمن  لنا  وقدمه  العربية، 
اجلماعة ومدركاتها  لوعي  التاأ�سي�س  �سبيل  الأحداث من جديد يف  بتلك  تذكرينا 
اأو يحرر الآخرين  نف�سه  اأن يحرر  اليومية وامل�ستقبلية، فال ميكن لأحد  لالأحداث 
بعدا  الرتاث  من  ا�ستقدمهم  الذين  اأبطاله  منح  فقد  لذلك  جماعي،  موقف  دون 
معا�سرا يف �سبيل اأن يجعل امتدادا ملاآ�سيه باتاه امل�ستقبل القادم، لأن الفرق بني 
�سورة البطل التاريخي و�سورة البطل الرتاجيدي حتيلنا على قراءة احلا�سر يف 
ا�ستثمر  فقد  لذلك  النت�سار،  الأمل يف  متنحنا  التي  القراءة  املا�سي، هذه  �سوء 
كل معطيات الق�س�س التاريخية والدينية من اأحداث ووثائق وقيم فكرية وجمالية 
من  ي�ستلهم  عربي  م�سرح  خلق  على  القائم  الثقايف  م�سروعه  يخدم  ما  لتحقيق 

الرتاث مادته الأدبية.
- نتائج البحث: اأ�صفر البحث عن جمموعة من النتائج هي:

جاءت تربة ال�سيخ �سلطان بن حممد القا�سمي امل�سرحية يف م�سرحه الوثائقي    -1
لتجارب  وامتدادا  العاملي،  ال�سيا�سي  امل�سرح  لتجارب  امتدادا  التاريخي 
م�سرحية عربية ا�ستغلت على تاأ�سيل امل�سرح العربي، وقد وجه اهتمامه نحو 

جمموعة من الكتاب، �ساهد على التاريخ، �س 196.   -47
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الق�سايا الجتماعية وال�سيا�سية التي تهم الإن�سان العربي يف حماولة لإيجاد 
حل يحقق ا�ستقاللية ال�سعوب وحريتها، فطرح من خالل مرجعياته التاريخية 
حتديات الع�سر الراهن بب�سرية واعية هدفها الوقوف على مكامن ال�سعف 

والقوة يف م�سرية الأمة. 
حاول القا�سمي اإعادة قراءة التاريخ من اأجل قراءة الذات العربية التي حتفل    -2
باملعاناة والأمل، وهو مل يعتمد كما يف امل�سرحية التاريخية على اآليات امل�سرح 
التقليدي من حيث ال�سكل، ومل يكن اهتمامه يقوم على عر�س املا�سي البعيد 
اإىل  متجاوزا  احلا�سر  للوقوف على  البعيد  املا�سي  التكاء على  واإمنا  فقط، 
حد ما البناء التقليدي بو�سفه يخلق احلالة ال�سكونية �سمن امل�سرحية، ور�سخ 
امل�ساهد امل�ستقلة التي ت�سكل يف جمملها العام طبيعة الق�سية التي يتم تناولها، 
وذلك لإعادة ترتيب الأحداث وتقدمي احلقيقية منها وذلك من اأجل اإحداث 

التغيري يف املجتمع.
العربة  حتقيق  بهدف  وهمي  متخيل  عامل  التاريخيةبتقدمي  امل�سرحية  تهتم    -3
للمتلقي، لكن امل�سرح الوثائقي يحيل املتفرج على التاريخ احلقيقي والواقع 
املعي�س للتحري�س على الثورة، وهذا ما يبدو وا�سحا يف م�سرح القا�سمي 
من خالل ا�ستغاله على زمن الأحداث والمتداد بها من املا�سي اإىل احلا�سر، 
التكثيف  نحو  والتاه  ال�سنعة،  وبهرجة  الزخرفة  عن  فنيا  التخلي  مع 
مع  اأي�سا  ويتنا�سب  الت�سجيلي،  ال�سكل  بناء  يعزز  مما  اللغة،  يف  والختزال 

اليقاع املت�سارع للم�ساهد املتالحقة الذي ي�سبه تقنية ال�سينما.
عقليته  وا�ستفزاز  املتلقي،  لدى  الده�سة  خلق  م�سرحه  يف  القا�سمي  حاول    -4
اأحداث  اأمامه من  العقلية مبا يعر�س  امل�ساركة  واإيقاظ حوا�سه وتوجيهه نحو 
لإحداث  بالثورة  اإياه  مطالبا  يحدث،  ما  اإزاء  نقدي  موقف  لتخاذ  وذلك 
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التغيري الجتماعي وال�سيا�سي لل�سلبيات التي يت�سكل موقفنا النقدي اإزاءها.
بانتقاء  ثنائية الأ�سالة واملعا�سرة وذلك  القا�سمي من خالل م�سرحه عن  عرب    -5
اأحوال العرب الراهنة  تاريخية، ودجمها يف  اأو قيم فكرية  اأو مواقف  اأفكار 
فر�ستها  التي  ال�سيا�سية والجتماعية  الوقائع والأحداث  بفعل  ت�سكلت  التي 
قراءة  اإعادة  يف  منهجه  ور�سخ  التاريخ،  عرب  املتعاقبة  والأزمات  امل�سكالت 
اأجل التذكري مبجرياته، واإعادة توثيقه يف عقلية الإن�سان العربي  التاريخ من 
الذي ن�سي اأو بات يتجاهل تلك الوقائع، وقد جاءت م�سرحياته ذات توجهات 
تاريخية - وثائقية ر�سينة، عرب اخلو�س يف غمار البحث يف اإحداث رئي�سة 

مرت يف حياة الأمة العربية الإ�سالمية.
احلقائق  اإ�سقاط  يف  الوثائقي  مغزاها  حيث  من  القا�سمي  ن�سو�س  ت�سابهت    -6
التاريخية على الواقع العربي الراهن، ففي م�سرحيتي )الق�سية( و )الواقع.. 
املا�سي، حيث  ا�ستدعاء  للواقع من خالل  يوثق  الأ�سل( جنده  �سورة طبق 
يحيلنا على الأحداث املرتبطة ب�سقوط غرناطة، اأو باحلملة ال�سليبية على بيت 
املقد�س، �سمن اأجواء مفعمة بالرموز والدللت، لتنف�سل يف حقيقتها عن 

الواقع العربي الراهن.
جنح القا�سمي يف اقتنا�س اللحظة التاريخية يف التجربة الفنية، لتفكيكها اأو    -7
اأي�سا،  امل�ستقبل  على  ورمبا  احلا�سر  على  لالإ�سقاط  بنائها،  واإعادة  ا�ستغاللها 
ذلك اأن امل�سرح الوثائقي ي�سع املتلقي اأمام احلقائق التاريخية حتى يتعلم منها 
ول ي�سقط مثل من �سبقوه، وهو بذلك اإمنا يقدم من خالل م�سرحياته جميعها 
ر�سائل �سيا�سية ت�ستدعي التعلم من درو�س التاريخ، �سمن منهجية يوازن من 
الوثائقية  اعتماده  خالل  من  الدراما  وجماليات  التاريخية  املادة  بني  خاللها 

التاريخية وامللحمية يف عملية البناء الدرامي. 
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ملخ�س البحث

الّن�ُس قيمٌة يثّمُنها فعُل الّنظِر والّتدبِّر والّتاأويِل، وهو فعٌل م�سدُره القراءُة التي 
حتّوله اإىل ن�سو�ٍس من الّتاأويِل والإ�سقاطاِت التي يوّجهها اأكرُث من قانوٍن، واأبرز تلكم 
للن�س  القارِئ  فهُم  في�سبُح  عموًما.  املتلقي  اأو  للقارِئ  التخ�س�سيُّ  الوازُع  القوانني 

�سه، ل ملا يريُد من�سُئ الّن�س توجيَهُه اإليه.  مرهونًا ملقت�سيات تخ�سّ
لة؛ وهي اآلية من اآليات ا�ستثمار الن�س،  وميكن اأن ن�ِسَم هذه القراءة بالقراءة املتو�سِّ
�ٌس يف ميداٍن ما،  من جهة اإنتاجيِته لن�سو�ٍس اأخرى، وهي قراءة يُجريها قارٌئ متخ�سّ
ويحاول من ورائها ا�ستغالل الّن�ِس املقروِء و�سيلًة حجاجيًة لإنتاِج ن�سٍّ اآخر ينقل فيه 
البحث  َعَر�َس هذا  املفهوم  توجيًها وتقوميًا، ولتج�سيد هذا  ه، وخرباِته  �سِ تخ�سّ فنوَن 
بن زهري  بن�سِّ كعب  فيها  تو�ّسل  التي  التطبيقية،  الأن�ساري)761هـ(  ابن ه�سام  تربَة 
لإنتاِج ن�ّس )�سرح ق�سيدة بانت �سعاد(، وهو ال�سرح الذي اأف�سح لبن ه�سام املجاَل 
�سه النحوي، واأدىل فيه باآرائه ترجيحا وت�سعيفا للم�سائل التي  وا�سًعا لبّث قواعد تخ�سّ

نَِّفه. يَْعر�ُس لها يف ُم�سَ
اإّن تربة ابن ه�سام هذه كانت ممار�سًة ينق�سها اكت�ساف الباحثني املعا�سرين من 
التي  الآلية  اأّن  دد  ال�سّ هذا  يف  لحظنا  وقد  تراثنا،  يف  امل�سمر  بالتنظري  اإثرائها  ناحية 
التلقي والتوا�سل،  الن�س ونظرية احلجاج ونظرية  ابن ه�سام تمع بني علم  انتهجها 
وحاولنا تبًعا لذلك و�سَف تربته، التي ا�ستثمر فيها الن�س عن طريق توجيٍه و�سلي نقَل 
فيه خمتلف املعاين املعجمية والقواعد ال�سرفية والنحوية وبع�س الإ�سارات البالغية، 
وعن طريق توجيٍه اإي�سايل، �ساَق فيه ما يخالف فيها غريه من النحاة ق�سد اإطالع طالبي 
اأراد منه  علم العربية وتوجيههم اإىل قناعاته وروؤاه، وعن طريق توجيٍه ات�سايل اآخر، 
تقومَي ُفهوِم املتلقني )طالبي علم العربية( عن طريق ترجيح بع�س الآراء النحوية عن 

بع�سها الآخر، اأو ت�سعيف بع�سها لرجحان بع�سها الآخر.
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

Abstract

Mechanisms of investing the text syntactically in case of 
IBN HISHAM Al-ANSARI (761 AH) in his commentary of 

the Poem (Banet Souad) Souad had went away 

Dr. Kerchou Lazhar Ben Larbi
The text is usually valued by the act of consideration, reflection and in-

terpretation. It is also an action whose source is the reading which transforms 
it into texts of interpretation and projections that are directed by more than 
one criterion, the most prominent of those criteria is the specialized aspect of 
the reader or the recipient in general. So the reader's understanding of the text 
becomes subject to the requirements of his specialty, not what the producer of 
the text wants to direct to him.

We could describe this reading as a suppliant reading, it is one of the 
different mechanisms of investing the text, in terms of productivity of other 
texts, it is also a reading done by a reader specialized in a such field, trying 
to use behind it the readable text as a means of argument to produce another 
text, in which he conveys the arts of his specialty and his expertise with ori-
entation and evaluation. In order to incarnate this concept, this research paper 
shows the practical experience of Ibn Hisham Al-Ansari (761 AH) in which 
he recalled the text of KAAB IBN ZOHAIR for producing (the poem's ex-
planation of Souad), which gave Ibn Hisham a wide scope to broadcast his 
grammatical rules and make his views more likely and more vulnerable to the 
issues presented to him in his work.

The experience of Ibn Hisham was a practice lacking the discovery of 
contemporary scholars, in terms of enriching it with the tacit research in our 
heritage. In this regard, we noted that the mechanism adopted by Ibn Hisham 
combines the science of text, the theory of argument and the theory of recep-
tion and communication, and we tried accordingly to describe his experience, 
in which he invested the text by means of a linking orientation in which he 
conveyed the meanings of lexicon, grammatical rules, and some rhetorical 
references, and by means of a conductive orientation, in which he contra-
dicted other scholars in order to inform the students of Arab science and guide 
them to his convictions and visions, and finally, by means of a communica-
tive orientation, wanting to evaluate the meaning of the recipients (seekers 
of Arabic knowledge) by weighing some grammatical views on others, or 
weakening others.
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مقدمة

الّن�ُس ف�ساٌء مفتوٌح للّنظِر والّتدبِّر والّتاأويِل، يُْن�َساأُ يف اأّوِل و�سِعِه على اأ�سا�ِس 
روؤيٍة حمّددٍة، وهدٍف حمفوٍظ، بيَد اأنُّه يََتَفلَُّت من تلَك الروؤيِة، ومن ذلَك الهدِف 
لُه؛ فيتحّوُل ذلَك الّن�ُس  ِف القارِئ  تَلقُّ بْعَد  اأُخرى، واأهداٍف خمتلفٍة،  اإىل ُروؤًى 

ال�سريُح اإىل ن�سو�ٍس من الّتاأويِل والإ�سقاطاِت التي يحكُمها اأكرُث من قانون.
القارَئ عموًما  يَْحكُم  للن�ِس، والذي  املن�سئ  املبِدع  بعَد  ثاٍن  ُمْبِدٌع  فالقارُئ 
الن�سو�ِس، فتجدُه ينجذُب �سوبَها، ول يحيُد  اإىل  يتطّلُع منها  التي  الزاويُة  هَي 
ِبُح بذلك نافذُة فهِمِه منفتحًة عليها ل على غرِيها، وهذا ل يعني  عن ركِنها، وتُ�سْ
بحاٍل اأّن القارَئ يَ�سطُّ عن املعنى املق�سود للّن�س من طرف وا�سِعِه، بل يعني اأنّه 
�سية، ل من الزاوية التي يريُد من�سُئ  يفهُم ذلك املعنى املق�سود من زاويِته التخ�سّ
مْتًنا  �سي  التخ�سّ ووازُعه  هام�ًسا،  لديه  املن�سِئ  ق�سُد  َفيْغُدو  اإليها،  توجيَهُه  الّن�س 

اأ�سياًل لقراءة ذلك الّن�س.
، وقارٍئ  �سيحاوُل بحثنا هذا اأْن يُثبَت ما تقّدَم عن طريق ا�ستدعاِء ن�ٍس تراثيٍّ
�ٍس يف�سله عن الن�س ُزهاء �سبعة قروٍن ون�سف، اأّما الن�سُّ فهو ن�سُّ الربدة  متخ�سّ
الأوىل )ق�سيدة بانت �سعاد( ل�ساحبها كعب بن زهري)ت 26هـ()1(، واأّما القارُئ 
ال�سارُح فهو ابُن ه�سام الأن�ساري )ت 761هـ()2(، يف كتاِبه )�سرح ق�سيدة بانت 
اأبي �ُسلمى، كان من فحول ال�سعراء هو واأبوه، هو �ساعر خم�سرم )جاهلية/ هو كعب بن زهري بن   -1

بجري  اأخوه  هاجر  ملّا  قالها  لأبيات  دمه  اأهدر  قد  و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وكان  ُمزينة،  من  اإ�سالم( 
بن زهري النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم، فهرب، ثّم اأقبل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم ُم�سلِّما، فاأن�سده 
النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم  اليوم متبول(، فك�ساه  فقلبي  اأولها )بانت �سعاد  التي  امل�سجد ق�سيدته  يف 
بُردة ا�سرتاها معاوية بن �سفيان بعد ذلك بع�سرين األف درهم، وهي التي يلب�سها اخللفاء يف العيدين... 
 ،1967  - ط2  القاهرة،  احلديث،  دار  �ساكر،  حممد  اأحمد  حت:  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة،  ابن  )ينظر: 
153/1- 155، وينظر: اأبو عبيد اهلل املرزباين، معجم ال�سعراء، حت: فاروق ا�سليم، دار �سادر، بريوت، 

ط1 -2005، �س 275، 276(. 
هو جمال الدين اأبو حممد عبد اهلل بن يو�سف بن اأحمد بن عبد اهلل بن ه�سام الأن�ساري، م�سري املولد   -2
والن�ساأة، نحوي ال�سهرة، ولد �سنة 708 هـ، تتلمذ على كثري من النحاة، وتال على ابن ال�سراج، كان كثري 

املخالفة لأبي حيان الأندل�سي، له عدة م�سنفات، منها، مغني اللبيب، اأو�سح امل�سالك، �سرح قطر =
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�سعاُد( الذي �سنحاول اأن نقّدم فيه بطاقًة تعريفيًة يف مظانِّها قبَل التطبيِق، و�سيبنّي 
بحثنا هذا اإن �ساء اهلل �َسعَة التنّوع ال�ستثماري يف الن�س؛ وذلك عن طريق التوجيه 
يراها  كما  الن�سية  الدللِة  ت�سكيِل  يف  عموما(  واللغوي  )النحوي  �سي  التخ�سّ
اأْن نخرَج بنتائَج تتجاوُز املو�سوَع  قارئها ابُن ه�سام الأن�ساري، ومْن ثمَّ نحاول 
املُ�سَت�سَهَد به باآليِة القيا�ِس بالنظائِر اإىل اأثِر ال�ستثمار الدليل للّن�س على فهِم الن�س 

الأ�سلي، وفهِم املتلقني له بعد هذا ال�ستثمار التوجيِهي.
بها  قراأَ  التي  الطريقِة  عن  الك�سُف  هي  بحُثنا  �سيخو�سها  التي  فاملحاولة  اإًذا 
ابن ه�سام الأن�ساري ن�سَّ الربدة الأوىل؛ من حيث اإّن ابَن ه�ساٍم الأن�ساري هو 
اآٍن مًعا، والن�سُّ املقروُء  �س يف علِم العربيِة والنحو،ِ  يف  القارٌئ، وهو املتخ�سّ
هو ن�سٌّ �سعريٌّ قّدَمه كعُب بُن زهرٍي بنَي يدْي ر�سوِل اهلِل - �سلى اهلل عليه و�سلم 
- معتذًرا وم�ستعطًفا، اأّما اخلارطة التي �سيعتمدها بحُثنا فيمكن ر�سُمها يف: الن�سُّ 
واآلية  التجريدي(،  )التوجيه  بالو�سل  الن�س  ا�ستثمار  واآلية  املَُتَو�ِسلُة،  والقراءُة 
بالت�سال  الن�س  ا�ستثمار  واآلية  ه(،  املَُوجَّ )ال�ستدلل  بالإي�سال  الن�س  ا�ستثمار 

)التوجيه التقوميي(. 
اأول- مفاهيُم الّن�ِس والقراءِة املتو�ّصلِة: 

�سيتناول هذا املحور النظري تقدمي مفاهيَم فاح�سٍة للّن�س، ومفاهيم مت�سلة 
بنظرية القراءة وجمالية التلقي عموما، مع اإبراز الق�سد من �سفة القراءة املتو�ّسلة.

1- تعريف الن�س: 
اأربط  واأن  للّن�س،  اللغوية وال�سطالحية  املفاهيم  من  تقدمي جملة  �ساأحاول 

معجمية مفهوم )الّن�س( مع امل�سطلح.
اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية  ال�سيوطي،  الدين  جالل  )ينظر:  هـ.   761 �سنة  توفى  الندى...،   =  

والنحاة، حت: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�سرية، بريوت، ط2 - 1964، 68/2، 69(.
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1-اأ- التعريف اللغوي: 
ل تكاد مفاهيم مادة )ن�س�س( تخرج على املعاين التالية: الرفع، والإظهار، 
ثَْبِت  على  دليل  واأف�سل  ومنتهاه،  ال�سيء  واأق�سى  ال�سيء،  على  ال�سيء  و�سم 
هذه املعاين معجم )ل�سان العرب(، الذي جاء فيه: »الّن�ُس رفُعك ال�سيَء، ن�سَّ 
ِت الظبيُة جيَدَها  ...، ونَ�سَّ اأُْظِهَر فقد نُ�سَّ ا رفَعُه، وكلُّ ما قد  ُه ن�سًّ احلديَث يَُن�سُّ
ُة ما  ِة اأي على غاية الف�سيحِة وال�سهرِة والظهوِر، واملََن�سَّ َع على املن�سّ َرَفَعْتُه، وُو�سِ
ه على بع�ٍس...، واأ�سل  ا: جعَل بع�سَ تُْظَهُر عليه العرو�ُس لرُتى...، ون�سَّ املتاَع ن�سًّ
املعاين  يجمع هذه  اأن  �سيئا ميكن  اأجد  ول�ست  وغايته«)3(،  ال�سيء  اأق�سى  الن�سِّ 
املعاين  تلك  بني  الّربط  الفقي  �سبحي  حاول  وقد  وراأ�سه؛  ال�سيء  كقّمة  جمتمعًة 
اللغة)ال�سوتي، وال�سريف، واملعجمي، والدليل، والنحوي(،  وبني م�ستويات 
م�ستغال املعنى املعجمي يف التحليل اللغوي املتعلق مب�ستويات اللغة؛ حيث يقول: 
لغوية ميكن  اأكرب وحدة  لكونه  متثيل  فهو  ال�سيء ومنتهاه،  اأق�سى  الن�س  »وكون 
املتعارف  اللغة  ال�ساد�س مل�ستويات  للم�ستوى  الن�س ممثال  نعّد  اإذ  اإليها،  الو�سول 

عليها«)4(.
يقرتب  تعريفا  قّدم  الو�سيط  املعجم  اأّن  دد  ال�سّ هذا  يف  الإ�سارة  تدر  كما 
من التعريف ال�سطالحي للن�س، يف م�سهد توظيفه مل�سطلحات: )�سيغة الكالم، 
املوؤلف، املعنى الواحد، ل يحتمل التاأويل(، وقد جاء فيه: »الن�س: �سيغة الكالم 
ل  اأو  واحًدا،  معنى  اإل  يحتمل  ل  ما  والن�س  املوؤلف،  من  وردت  التي  الأ�سلية 

يحتمل التاأويل«)5(.

ابن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، )د.ط(، )د.ت(، 97/7، 98 )مادة: ن�س�س(.   -3
قباء،  املكية، دار  ال�سور  تطبيقية على  النظرية والتطبيق، درا�سة  الن�سي بني  اللغة  الفقي، علم  �سبحي    -4

القاهرة، ط1 - 2000، 28/1.
جمموعة من الباحثني، املعجم الو�سيط، مكتبة ال�سروق الدولية، القاهرة - م�سر، ط4 - 2004، �س    -5

.926
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

1-ب- التعريف ال�صطالحي: 
)الّن�س(،  مل�سطلح  جامًعا  ا�سطالحًيا  تعريًفا  حُتّدد  اأن  مبكاٍن  ال�سعوبة  من 
تن�سجم فيه كّل ال�سفات التي ت�ستجيب ل�ستقراء الن�سو�س، واأمناط ال�سياق وطبيعة 
املواقف التي ترتّدد فيه، وم�سداق ذلك قول الأزهر الزناد: »وتعريف الن�س، مثل 
تعّدد  ومنطلقاته،  ومداخله  التعريف  هذا  معايري  لتعّدد  �سعٌب  اأمر  تعريف،  كّل 
)ن�س(«)6(،  ا�سم  عليه  نطلق  ما  تتوفر على يف  التي  والغايات  واملواقع  الأ�سكال 
د هذا املق�سد يف تعليقه على ترجمته لكتاب  ولعّل �سعيد ح�سن البحريي قد تق�سَّ
واأورزنياك،  زت�سي�سالف  ملوؤلفه  الن�س(  بناء  م�سكالت  الن�س،  علم  اإىل  )مدخل 
اأي  الآن  اإىل  تعريف )الن�س(: »... رمبا ل يوجد  يف ر�سِم قوله وا�سفا �سعوبة 
يف  البحريي  ح�سن  �سعيد  ويحاول  قاطعا«)7(،  تعريفا  اأعني  مطلًقا  تاٍم  تعريٍف 
تعليقاته على هذا الكتاب املرتجم اأْن يجمل تعريفا للن�س، وا�سًفا حماولة التعريف 
نهائيا، مق�سوًدا  اأفقيا،  لغويا  الن�س مكّونًا  »نفهم حتت  قوله:  باملخاطرة، يف  هذه 
واأوجه  الإجنازي،  الّدمج  خالل  من  ي�سري  املخت�سة،  التوا�سل  لواقعة  التطابق  به 
اجلمل«)8(،  من  متما�سًكا  تتابعا  النحوية  والرتابطات  املو�سوعية،  الدللية  التناظر 
الن�سيِّ عن  التما�سِك  اإثباِت  الّن�ِس من جهِة  التعريِف هو ر�سُم �سورِة  غايُة هذا 
طريِق الرتابِط اجلمليِّ ب�سكٍل اأفقيٍّ لُه نهايٌة ودللٌة مو�سوعيٌة، داخَل اإطاٍر توا�سليٍّ 

 . خا�سٍّ
وثّمة من يقارب م�سطلح )الن�س( مع م�سطلح )الن�سيج( لغويا وا�سطالحيا، 
الأوىل  اأنَّ  فتتجلى يف  مادتي )ن �س �س( و)ن �س ج(  اللغوية يف  الناحية  اأّما 

الأزهر الزناد، ن�سيج الن�س )بحث يف ما يكون به امللفوظ ن�سا(، املركز الثقايف العربي، بريوت - لبنان،    -6
ط1 -1993، �س12.

ح�سن  �سعيد  وتعليق:  ترجمة  الن�س،  بناء  م�سكالت  الن�س،  علم  اإىل  مدخل  واورزنياك،  زت�سي�سالف    -7
البحريي، موؤ�س�سة املختار، القاهرة - م�سر، ط2 - 2010، �س 69.

نف�سه، �س69.   -8
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ال�سطالحية  الناحية  واأّما  واحد)9(،  وال�سم  والرتكيب   ، �سمٌّ والثانية  تركيٌب 
فتتماهى مع نظرٍة ن�سقيٍة بنيويٍة، وم�سداُق ذلك تعريُف الأزهر الزناد، يف قوله: 
َمُع عنا�سره  »فالن�س هو ن�سيج من الكلمات يرتابط بع�سها ببع�س، هذه اخليوط َتْ
املختلفة واملتباعدة يف كّل واحٍد هو ما نطلق عليه م�سطلح )ن�س(«)10(، واملالحظ 
على هذا التعريف ن�سقيُتُه البنيويُة، التي تُنّحي النظرة ال�سياقية للن�س جانًبا، تلك 
النظرة ال�سياقية التي تُعنى باملوؤلف وظروف اإنتاج للّن�س الجتماعية والثقافية... 
الخ، ويدّل هذا الختالف يف تعاريف الن�س على �سعة م�ساحة الن�س، الذي ما 

يه على التطويق بحدٍّ اأو التعريٍف ب�سكٍل مطلٍق. يفتاأ يثبت تََع�سِّ
اأ�سبح كلُّ علٍم يعّرُف الّن�َس من الزاوية التي ي�ستغل عليها مو�سوع  وعليه 
حقِله التخ�س�سي واملعريف، فالدرا�سات التاريخانية ال�سياقية تنظر اإليه من زاوية 
واأّما  الخ،  والثقافية...  وال�سيا�سية  الجتماعية  الن�س  اإنتاج  وظروف  املوؤلف 
فيه  يت�سافر  الن�س كبناٍء ون�سيٍج داخلي،  البنيوية فرتّكز على  الن�سقية  الدرا�سات 
الدال مع املدلول، والرابط اللفظي مع الرتابط املعنوي...، اأّما الدرا�سات املهتمة 
بالتداول والتوا�سل فتعّرفه بناًء على التلقي والقراءة والتاأويل...الخ. ومن اأمثلة 
الّن�س  كري�ستيفا  جوليا  به  عّرفت  ما  التعريِف  ل�سكِل  املُْمِلي  �س  التخ�سّ �سلطان 
الن�سقية  النظرة  اإىل  ينتمي  الذي  التنا�س،  معيار  وهو  الن�سية،  معايرِي  من  مبعياٍر 
البنيوية؛ فتقول اإّن الّن�س هو: »ترحال الن�سو�س، وتداخل ن�سي، ففي ف�ساء ن�ٍس 
معنّيٍ تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة من ن�سو�س اأخرى«)11(، فقولها: )ترحال 
الن�سو�س( و)تداخل ن�سي( و)...تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة من ن�سو�س 
اأخرى( يوؤكد روؤيتها القائمة على التنا�س، وهو املعيار الذي اتخذته و�سيلًة لتعريف 

الّن�س.
ينظر: الأزهر الزناد، ن�سيج الن�س )بحث يف ما يكون به امللفوظ ن�سا(، �س12.   -9

نف�سه، �س12.   -10
جوليا كري�ستيفا، علم الن�س، ترجمة: فريد الزاهي، دار توبقال، اململكة املغربية، ط2 - 1997، �س21.   -11
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

اإذا حاولنا اأن نعر�س من كّل فل�سفٍة لغوية نظرتَها التي ترى بها الّن�َس تعريًفا 
وبيانًا للحدوِد، ف�سيطول بنا الأمر يف هذا ال�سبيل، و�سنجايف بذلك هدفنا الذي 
حّددناه من وراء هذا البحث، ولكن على هْدي ما قّدمناه ميكن اأن ن�ستنتج تعريفا 
ا�سطالحيا للن�س، يجمع بني الأ�سل اللغوي، والفروع الدرا�سية للمنحى ال�سياقي، 
والرتكيز الن�سقي، والُبعد التداويل، قدر امل�ستطاع؛ وذلك اأّن الن�س يف حقيقته 
وعليه  توا�سلي،  تداويلٌّ  بعٌد  يحكُمه  ن�سقيٌة،  وبنيٌة   ، �سياقيٌّ ونتاٌج  لغوي،  اأ�سٌل 
فالن�سُّ هو: )ُمنَتُج فكرٍة وموقٍف و�سياٍق، يظهر يف ن�سيٍج من الإ�سارات اللغوية 
، من غري تخ�سي�س بطبيعة املقت�سى،  لغر�ٍس توا�سلٍي ق�سَده مر�ِسٌل معنّي اإىل متلقٍّ
�سواء اأكاَن هذا املنَتج كلمًة اأم رواية من ف�سوٍل عديدة(، يف هذا التعريف راعينا 
اجلانب اللغوي يف )يظهر: وهي من الإظهار والرفع( و)ن�سيج: وهو مبعنى ربط 
ال�سيء بال�سيء(، واجلانب ال�سياقي يف )منَتج فكرة وموقف و�سياق(، واجلانب 
الن�سقي البنيوي يف )ن�سيج من الإ�سارات: مبعنى مراعاة اجلانب الربطي والرتابطي 
توا�سلي ق�سَده مر�ِسٌل  التوا�سلي )لغر�س  التداويل  الن�س(، واجلانب  ملكّونات 
املتغري  الكمي  واجلانب  املقت�سى(،  بطبيعة  تخ�سي�س  غري  من   ، متلقٍّ اإىل  معنّي 

بح�سب املقام )�سواء اأكان هذا املنَتُج كلمًة اأم روايًة من ف�سوٍل عديدٍة(. 
2- نظرية القراءة وجمالية الّتلقي: 

قد يكون م�سطلحا )القراءة( و)التلقي( الأكرَث جدارًة بو�سِم هذه النظريِة، 
بالنظر اإىل كرثة الألفاظ )الأ�سماء وال�سفات( التي نُِعَتْت بها؛ من قبيل ال�ستقبال 
امل�ستقبل،  وهو  للن�س،  امل�ستجيب  »هو  املتلقي  اأّن  جهة  من  مثال،  وال�ستجابة 
ال�سامع  وهو  املَخاَطب،  وهو  اإليه،  املر�سل  وهو  اأي�سا،  واملتقبل  الفاهم  وهو 
الذي  الدليل  احلقل  مبنزلة  فهي  الأخرى  وال�سفات  الأ�سماء  اأّما  والقارئ«)12(، 
حممد املبارك، ا�ستقبال الن�س عند العرب، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت - لبنان، ط1    -12

-1999، �س 27.
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يتقاطع مع )القراءة( و)التلقي( يف الدللة العامة وامل�سرتكة بينها، و�ساأختار لبيان 
 - نظري  يف   - الأن�سب  لأنه  الألفاظ،  تلك  بني  من  )القراءة(  م�سطلح  املفهوم 

ملقاربة الن�سو�س. 
2-اأ- مفهوم م�صطلح القراءة: 

الأدبي  النقد  حقل  يف  الدار�سني  ي�سغل  اأن  )القراءة(  م�سطلح  ا�ستطاع 
الدار�سني  تبعا ملرجعيات  تُنوول هذا امل�سطلح من زوايا خمتلفة،  املعا�سر، وقد 
اإىل اختالفهم يف حتديد مفهوم )القراءة(  اأدى  الفل�سفية وتوجهاتهم الأدبية، ممّا 

تبًعا لتباين روؤاهم.
وم�سطلح )القراءة( يف اأ�سل معناه اللغوي اجلمع)13(، وغري بعيٍد عنه يقف 
اأّن القراءة بو�سفها  املعنى ال�سطالحي يف ح�سوِر جامِع التاأويِل بينهما؛ وذلك 
مظهَر تلٍق وتاأويل هي جمٌع بني اآليتني: اآلية فّك �سفرة الن�س املقروء، واآلية اإعادة 
برح  ما  الذي  ال�سطالحي  التعريف  اجلمع  فهمه، ودليل هذا  بعد  الن�س  تكوين 
امل�ستغلون بنظرية القراءة يرّددونه، من قبيل اأنّها: »فّك كود اخلرب املكتوب، وتاأويل 
ن�س اأدبي ما«)14(، كما تُعّرف القراءة اأي�سا باأنها: »فّك �سيفرة املكتوب اأو املن�سوخ 
تنا�سيًّا واجتماعيا، يجمُع  اللغوية واجلمالية والفكرية، بو�سفها م�ساًرا  اأو املقروء 
داِخَله �سياقاِت اإنتاٍج خارجيٍة اأدبيٍة ثقافيٍة واأيديولوجيٍة، يف ترابطاتها وتاأثرياتها يف 
ظروف التلقي والقراءة، بحيث اإن الن�س، وهو مو�سوع القراءة يتوا�سج ويتفاعل 
كبنيات خطابية ولغوية وجمالية«)15(، وعليه  القبلية  القّراء  ن�سو�س  مع  ويتنا�س 
فالقراءة هي عملية مكّونة من اآليتني متعاقبتني: اآلية فّك �سفرة الن�س اأو اخلطاب 

ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، 128/1. مادة )قراأ(.   -13
�سعيد علو�س، معجم امل�سطلحات الأدبية املعا�سرة، دار الكتاب اللبناين - بريوت )لبنان(، و�سو�سربي�س    -14

- الدار البي�ساء )املغرب(، ط1 - 1985، �س175.
اجلاحظية،  عن  ت�سدر  الف�سلية،  التبيني  جملة  �سو�سيولوجي،  مدخل  القراءة،  قراءة  بلح�سن،  عمار    -15

اجلزائر، العدد: 7- 1993، �س 137.
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

اللغوية واجلمالية والفكرية، ثّم اآلية تاأويل ذلك الن�س اأو اخلطاب بالعتماد على 
خربات القارئ ال�سياقية واملقامية والتنا�سية، وهما الآليتان الكفيلتان ببيان احل�سور 

اجلليِّ ل�ستجابة القارئ اأو املتلقي، والتاأثرِي الفّعاِل للن�س يف القارئ اأو املتلقي.
2-ب- اأهّم مبادئ النظرية واأبرُز روادها: 

بعد طغيان �سلطة املوؤّلف املعتمدة على املناهج ال�سياقية التاريخية، وبعد اأن 
ب�ّسرت  البنيوية  الن�سقية  املناهج  على  املعتمدة  الّن�س  �سلطُة  اأنقا�سها  على  قامت 
و�سلطة  املوؤلف  �سلطة  من  بدًل  املتلقي  اأو  القارئ  �سلطة  مبيالد  الأملانية  املدر�سة 
الّن�س، فظهرت نظرية التلقي والقراءة يف منت�سف ال�ستينيات من القرن املا�سي، 
اأ�سهر روادها  اأملان، يف ما بات يُعرف مبدر�سة )كان�ستان�س(، وكان  نّقاد  على يد 
هما: هان�س روبرت ياو�س، وفولفغانغ اإيزر. وهي النظرية التي تدعو اإىل اإعادة 
العتبار للقارئ اأو املتلقي؛ لأنه هو املْعني املبا�سر بالتفاعل مع الن�س، وهو الذي 

يعطي للن�س قيمته عن طريق �سياغة معناه وتاأويله.
تدر الإ�سارة اإىل اأّن نظرية التلقي قد ا�ستفادت من املناهج النقدية، واحلقول 
والتاأويلية  البنيوية،  وال�سعرية  البنيوي  البحث  »منها  �سبقتها،  التي  املعرفية 
 ،)Ricoeur(و  )Husserl(و  )Ingarden( اأعالمها[  اأبرز  ]ومن  والظاهراتية 
والأر�سطية والكانطية والتحليل النف�سي، ونظرية الفعل ونظرية التفاعل، واملنهج 
لنظرية  معرفًيا  ثراًء  �سّكلت  املناهج  هذه  كّل  املارك�سية«)16(،  والفل�سفة  التجريبي 
فعال  النظرية  هذه  اأ�سحاب  عند  القراءة  اأ�سحت  وبتفاعلها  القراءة،  اأو  التلقي 
مركبا من املوروث املعريف قبلها. ولعّل اأ�سهر الأ�سماء امل�ستغلة على اإبراز مبادئ 
هذه النظرية ا�سمان، هما: هان�س روبيري ياو�س )Hans Robert yauss(، وولف 

:)Wolfgang Iser( غانغ ايزر
علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء    -16

-اململكة املغربية، ط1 - 2000، �س 102.
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مهّمتني:  ق�سيتني  على  ا�ستغل  فقد   )Hans Robert yauss( ياو�س  اأّما 
اإعادة بناء تاريخ لالأدب يقوم على بنية التلقي ل على  الق�سية الأوىل تدعو اإىل 
هي  اخت�سارا  الدعوة  هذه  ومفاد  والع�سور،  للحقب  تبعا  الزمني  الت�سل�سل 
�سرورة التوحيد »بني الأدب والتاريخ... ويتم ذلك مبعيارين، ل غنى لأحدهما 
على الآخر، وهما: معيار الإدراك اجلمايل لدى املتلقي، ومعيار اخلربات املا�سية 
التي يتم ا�ستدعاوؤها يف حلظات التلقي. ذلك اأّن اخلربات اجلمالية التي ك�سف عنها 
التعامل مع الن�س بوا�سطة القّراء يف ع�سور �سابقة هي مبنزلة دليل ي�ساند ويغني يف 
�سل�سلة ا�ستقبالت من جيل اإىل جيل«)17(، وعليه غرّي ياو�س مفهوم تاريخ الأدب 
من جهة التلقي، فاأ�سبح هذا التاريخ »يتتبع حركة تفاعل الن�س مع القارئ، فبدل 
من الت�ساوؤل عن تاريخ الن�سو�س، اإىل تاريخ تلقي هذه الن�سو�س«)18(، وانتهاج 
الرو�سية يف  وال�سكالنية  للمارك�سية  ال�سديد  انتقاده  ناجٌت عن  ال�سبيل  ياو�س هذا 
اإىل  امليل  يتمثل يف  ال�سكالنية  النق�س يف  اأّن وجه  يرى   ...« اأنّه  معا؛ وذلك  اآن 
جماليات الفن للفن«)19(، وبهذا فتح ياو�س على الأدب جمال اأرحب، غري الذي 
)اأفق  فهي  الأخرى  الق�سية  اأّما  التلقي.  جمالية  هو:  تاريخه،  يف  الأدب  عرفه 
)اأفق  مفهومه  وركب  غادمري،  من  )الأفق(  مفهوم  ياو�س  »اأخذ  وقد  النتظار(، 
النتظار( من مفهوم الأفق عنده، ومن مفهوم )خيبة النتظار( عند كارل بوبر، 
وقد وجد ياو�س اأن هذين املفهومني املطبقني يف فل�سفة التاريخ وفل�سفة العلوم، 
يحققان رغبة يف الربهنة على اأهمية التلقي يف فهم الأدب، والتاريخ له... وعلى 
الرغم من اعرتاف ياو�س بتاأثري هذين املفهومني يف اإن�ساج مفهومه )اأفق النتظار( 

حممود عبا�س عبد الواحد، قراءة الن�س وجماليات التلقي بني املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي-    -17
درا�سة مقارنة -، دار الفكر العربي، القاهرة - م�سر، ط1 - 1996، �س 28. )نقال عن: روبرت �سي 

هولب، نظرية ال�ستقبال - روؤية نقدية -(.
علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، �س 103.   -18

عبد النا�سر ح�سن حممد، نظرية التلقي بني ياو�س واإيزر، دار النه�سة العربية، القاهرة - م�سر، )د.ط(    -19
- 2002، �س 10.
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الأدب  افرتاق مفهومه وخ�سو�سيته يف جمال  اإىل  نف�سه  الوقت  ي�سري يف  اأنه  اإل 
عن مفهومي غادمري وكارل بوبر«)20(، ويظهر افرتاق )اأفق النتظار( عن غريه يف 
مفهوم ياو�س له، وهو مفهوم يقوم على »منظومة التوقعات والفرتا�سات الأدبية 
وال�سياقية، التي تكون مرت�سبة يف ذهن القارئ حول ن�س ما - قبل ال�سروع يف 
قراءة الن�س- وهي فرو�س وت�سورات قد تكون فردية لدى �سخ�س حمّدد حول 
ن�س حمّدد، وقد تكون ت�سورات يحملها جيٌل اأو فئة من القّراء«)21(، فحني ي�سرع 
القارئ يف تلقي عمل اأدبي ما، فاإن هذا العمل قد ي�ستجيب لأفق انتظار القارئ 
التخييب واملخالفة،  اإىل  انتظاره ويف�سي  اأفق  يخّيب  الر�سى، وقد  اإىل  املف�سي 
وينبني عليه ال�سراع بينهما، وقد يُغرّي العمل الأدبي اأفق انتظار القارئ، يف و�سٍع 
ل يو�سف بال�ستجابة، كما ل يو�سف بالتخييب)22(. ونتيجة ال�ستغال على )اأفق 

النتظار( -عموما- هي بيان ال�سمة اجلمالية اأو الفنية للعمل. 
باإبــــرازها يف  ا�ستهر  نقطة  فاأبرز   )Wolfgang Iser( اإيزر اإىل  بالن�سبة  اأّما 
اعتقاده  الن�س، من خالل  تف�سري  املعنى، وطرائق  »بناء  كيفية  النقدي هي  در�سه 
بعدد من  املتلقي  قيام  ت�ستدعي  التي  الفجوات،  ينطوي على عدد من  الن�س  اأّن 
الإجراءات، لكي يكون املعنى يف و�سع يحّقق الغايات الق�سوى لالإنتاج، وهو 
ُل ركًنا اأ�سا�سيا من وجوده، اإنها ماثلة  يك�سف بذلك عن اأّن الن�س يت�سمن حتميًة ت�سكِّ
فيما يطلق عليه اإيزر: القارئ ال�سمني، وهو ما ي�سّكل �سلب نظريته«)23(، مبعنى اأّن 
اإيزر يرى اأّن بناء املعنى ي�سرتك فيه املنتج )املوؤلف( مع القارئ )املتلقي(، وذلك 
اأّن املوؤلف يرتك م�ساحات اأو فجوات بي�ساء يف ن�سه )بق�سٍد منه اأو بغري ق�سد(، 
ناظم عودة خ�سر، الأ�سول املعرفية لنظرية التلقي، دار ال�سروق للن�سر، عمان - الأردن، ط1 - 1997،    -20

�س 138، 139.
والدار  لبنان،   - بريوت  العربي،  الثقايف  املركز  امل�ساد،  والن�س  الق�سيدة  الغذامي،  حممد  اهلل  عبد    -21

البي�ساء، ط1 - 1994، �س 164.
ينظر: علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، �س 104.   -22

عبد النا�سر ح�سن حممد، نظرية التلقي بني ياو�س واإيزر، �س 33، 34.   -23
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تبحث عن ملٍء وتعبئٍة، وياأتي دور القارئ اأو املتلقي كي ميالأ تلك الفجوات من 
خمبوء خربته، وت�سبح هذه العملية التي يقوم بها القارئ برهانا على تفاعله البّناء 
مكان يف  هناك  يكون  اأن  يجب   ...« اإيزر:  يقول  ال�سياق  هذا  الن�س، ويف  مع 
هذا الن�سق لل�سخ�س الذي ينبغي عليه اأن يُْنِجَز اإعادة الرتكيب. هذا املكان يتميز 
بالفراغات القائمة يف الن�س، وهو يتكّون من البيا�سات التي يجب على القارئ 
ملوؤها... ومتى �سّد القارئ الفراغات بداأ التوا�سل...«)24(، لقد اطلع اإيزر على 
اأنواع القارئني قبله فوجدها تعتمد على الأ�سلوبية البنيوية )القارئ النموذجي عند 
ريفاتري )Riffaterre((، اأو تعتمد على النحو التوليدي التحويلي )القارئ اخلبري 
عند في�س )Fich((، اأو تعتمد على �سو�سيولوجيا الأدب )القارئ املق�سود عند 
وولف )Wolff((، فاأراد اإيزر تاوزها اإىل القارئ نف�سه)25(، والقارئ ال�سمني 
هذا  اإّن   : بال�سرورة،  حتّدده  اأن  دون  متلٍق  ح�سور  تتوقع  ن�سية  »بنية  هو  عنده 
املفهوم ي�سع بنية م�سبقة للدور الذي ينبغي اأن يتبناه كل متلٍق على حدة، وي�سّح 
هذا حتى عندما تبدو الن�سو�س وكاأنها تتعمد تاهل متلقيها املمكن، واأنها تق�سيه 
ت�ستدعي  التي  البنيات  من  �سبكة  ال�سمني  القارئ  مفهوم  يُعنّي  وهكذا  بفعالية، 
تاوبا يلزم القارئ فهم الن�س«)26(، وعليه فالقارئ ال�سمني ل وجود له خارج 
بنية الن�س، هذه البنية التي تتحول اإىل اأفعال متثيلية تتجاوب مع خمتلف القّراء. 

2-ج- القراءة املتو�ّصلة: 
�سبق واأن اأ�سرنا اإىل بيان اأنواع القّراء باخت�سار، وكل �سفة للقارئ هي �سفة 
النموذجية  القراءة  �ساحب  هو  الأعلى  اأو  النموذجي  فالقارئ  نف�سها،  للقراءة 

فولفغانغ اإيزر، فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب يف الأدب-، ترجمة: حميد حلميداين واجلاليل    -24
الكدية، مطبعة الأفق، فا�س- اململكة املغربية -، تاريخ طبع الكتاب الأ�سلي 1987، وتاريخ طبعة الرتجمة 

1995، �س 101.
ينظر: علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، �س 106.   -25

فولفغانغ اإيزر، فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب يف الأدب-، �س 30.   -26
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نف�سه  ال�سيء  ال�سمنية،  القراءة  ال�سمني هو �ساحب  القارئ  الُعليا، وكذلك  اأو 
ين�سحب على ما نحن ب�سدد تعريفه يف هذه النقطة، فالقراءة املتو�ّسلة قارئُها قارٌئ 
متو�ّسل، وقبل التعريف بهذا النوع من القراءة، يجدر بنا التذكري املوجز باأنواع 
عند  املثايل  اأو  الأعلى  اأو  النموذجي  فالقارئ  الذكر،  �سالفة  والقراءات  القّراء 
ريفاتري )Riffaterre( هو »جمموعة من املخربين الذين يلتقون دائما عند النقط 
املحورية يف الن�س، وبالتايل يوؤ�س�سون وجود )واقع اأ�سلوبي( من خالل ردود 
كثافة  تُ�ْسَتْعَمُل لكت�ساف  ا�ستطالع  اأداة  مثل  الأعلى  والقارئ  امل�سرتكة،  اأفعالهم 
املعنى الكامن واملُ�َسننَّ يف الن�س«)27(؛ مبعنى اأّن القارئ النموذجي يعمل على فّك 
بالن�سبة  اأّما  ال�سعرية()28(،  اأ�سلوبيا )البنيوية  بو�سفها مظهرا  للن�س  العليا  الدرجة 
اإىل القارئ اخلبري عند في�س )Fich( فهو القارئ الذي ميتلك الكفاءة ال�سرورية؛ 
وقوام تلك الكفاءة اأْن »يتكلم بطالقة اللغة التي ُكِتَب بها الن�س، واأن ميتلك معرفة 
الكفاءة  تلك  اأدبية«)29(، ومع  واأن ميتلك قدرة  الفهم،  دللية كم�ستمع متكنه من 
اأفعاله اخلا�سة عند عملية التحيني لكي يتحكم  اأن يراقب ردود  اأي�سا  يجب عليه 
فيها، مع الإحالة الدقيقة على النحو التوليدي التحويلي)30(، اأّما القارئ املق�سود 
عند وولف )Wolff( فهو القارئ »فكرة القارئ كما ت�سّكلت يف ذهن الكاتب، 
وهذه ال�سورة ميكن اأن تاأخذ عدة اأبعاد يف الن�س )�سو�سيولوجيا الأدب(«)31(، 
اأّما القارئ ال�سمني عند اإيزر )Iser( فال داعي لإعادة مفهومه، ما دمنا قد تعّر�سنا 

اإليه يف العن�سر ال�سابق )اأهم مبادئ النظرية واأبرز روادها(.
بالقارئ  نعّرف  اأن  �سنحاول  بالقارئ،  املت�سلة  الأنواع  اأبرز  قّدمنا  اأْن  بعد 
املتو�ّسل، اأو القراءة املتو�ّسلة باأن نحددها بتلك القراءة التي تّتخذ الّن�َس املقروَء 

ال�سابق، �س 24.   -27
ينظر: علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، �س 105، 106.   -28

نف�سه، �س 106.   -29
ينظر: فولفغانغ اإيزر، فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب يف الأدب-، �س 26.   -30

علي اآيت اأو�سان، ال�سياق والن�س ال�سعري من البنية اإىل القراءة، �س 106.   -31
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و�سيلًة لإبراز فكرة معّينة اأو راأي معنّي، اأو هي القراءة التي ت�ستثمُر الّن�َس و�سيلًة 
حجاجيًة خللِق ن�سٍّ جديٍد ذي دللٍت واأغرا�ٍس خمتلفٍة عن الدللة العامة التي 
اآخَر  لن�ٍس  ُمنتًجا  املقروء  الأول  الن�س  ي�سبح  اأْن  مبعنى  املقروء،  الّن�س  ر�سمها 
بو�ساطِة القراءة املتو�ّسلة، وعليه فلي�ست الغايُة من هذه القراءِة بياَن ما يف الن�س 
�سه اأو  املقروء من دللٍت ومعاٍن لذاته، بل بيان غر�ٍس اآخر يت�سل بالقارئ وتخ�سّ
ا اآخَر على الَهْدِي احلجاجيِّ للّن�ِس  الفن الذي ي�ستغل عليه، فينِتُج القارُئ بذلك ن�سً
�سي والربهنَة على �سدقية الفر�سيات التي  املقروِء، يُتيح له التو�ّسَع يف فّنه التخ�سّ
نذكر  ومتعّددة،  كثرية  القراءة  هذه  واأمثلة  املقروء،  الن�س  ب�سواهد  منها  ينطلق 
)�سعر  اجلاهلي  ال�سعر  تتناول  التي  املتو�ّسلة  القراءة  تلك  املثال  �سبيل  على  منها 
�سية  التخ�سّ للدرا�سات  التو�ّسل  �سبيل  على   )… ال�سعاليك  �سعر  املعلقات، 
املختلفة، كالدرا�سات املتعّلقة باأ�سول النحو، اأو املتعّلقة مبعرفة اللهجات العربية 
املكتبة  …الخ، وتعّج  بالأماكن  اأو  بالأن�ساب  املتعّلقة  تلك  اأو  العربي،  املعجم  اأو 
العربية مبثل هذه الدرا�سات قدميا وحديثا، ول �سيما الر�سائل اجلامعية منها، ولعّل 
اأبرز اأمثلة هذه القراءة اأي�سا تلك التي تتخذ من القراآن الكرمي و�سيلًة للربهنة على 
�سدِق اأ�سوٍل فقهيٍة اأو نظرياٍت علميٍة خمتلفٍة، �سواء اأكانت نظريات علمية طبيعية 
)خا�سة بعلوم الأحياء، اأو بعلم الفلك …( اأم نظريات علمية اإن�سانية )اجتماعية، 

تاريخية، لغوية …(. 
وُي�صرتط يف قارِئ هذا النوع من القراءات ال�صرطان الآتيان:

اأو فني - 1 اإن�سانية(  اأو علوم  �ٍس علمي )علوم طبيعية  اأْن يكون �ساحَب تخ�سّ
�ُس هو الّدافع اإىل قراءِته الن�سو�َس  جمايل، وذلك حتى ي�سبَح هذا التخ�سّ
بهذا النوِع من القراءِة، وي�سبح هذا التخ�س�س هو املوّجه احلقيقي يف عملية 

القراءة، وحتديد الدللة.
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2 - ،)Fich( اأن يتوافر على �سروط الكفاءة التي تت�سم بها قراءة اخلبري عند في�س
اأْن يتكلم بطالقة اللغة التي ُكِتَب بها الن�س، واأن ميتلك معرفة دللية  وهي: 
كم�ستمٍع متّكنه من الفهم، واأن ميتلك قدرة اأدبية، وذلك حتى تتوفر �سمانة 
التخ�س�س واخلربة  ب�سلطان  الأ�سلية  املقروء عن دللته  الن�س  عدم حتريف 

اخلا�سة بالقارئ املتو�ّسل. 
بانت  ق�صيدة  الأن�صاري)�صرح  ه�صام  ابن  عند  الن�س  ا�صتثمار  طرق  ثانيا: 

�صعاد(: 
�س هذا الف�ساء من البحث لدرا�سة ن�ّس ابن ه�سام )�سرح ق�سيدة  �سيُخ�سّ
بانت �سعاد- لكعب بن زهري(، وهو ن�سٌّ ناجٌت عن قراءٍة متو�ّسلٍة لتلك الق�سيدة 
فيها  ق�سيدة  نيل -:  فودة  قال علي  كما  بن زهري(، وهي -  )بردة كعب  الن�س 
»�سبعة وخم�سون بيتا، و�سرح ابن ه�سام لها يقع يف ثمان وثمانني �سفحة من القطع 
الكبري طباعة قدمية على ورق اأ�سفر. وقد قّدم لهذا ال�سرح يف ف�سلني«)32(، اأراد 
ابن ه�سام الأن�ساري )النحوي( بقراءِته تلك اأن يّتخَذ من الق�سيدِة الّن�ِس و�سيلَة 
�سه يف تعليميِة الّنحِو، وبرهاُن ذلك ما ن�سَّ عليه  ا�ستثماٍر حجاجيٍّ خدمًة لتخ�سّ
فيقول:  للق�سيدة،  �سرحه  مقدمة  يف  للكتاب  تاأليفه  اأ�سباِب  من  نف�سه  ه�سام  ابن 

»والذي دعاين اإىل هذا التاأليف غر�سان �سنّيان:
�س لربكاِت من ِقيلت فيه �سلى اهلل عليه و�سلم. اأحدهما: التَّعُرّ

اأورُدها، وقواعد عديدة  بفوائَد جليلٍة  العربية  علم  طالبي  اإ�سعاف  والثاين: 
اأ�سردها، واهلل تعاىل امل�ستعان، وعليه الّتكالن...«)33(.

 - الدمام  املطوع،  مطابع  �سركة  طباعة  النحوي،  اآثاره ومذهبه  الأن�ساري  ه�سام  ابن  نيل،  فودة  علي    -32
اململكة العربية ال�سعودية، ط 1- 1985، �س 117، 118.

ابن ه�سام الأن�ساري، �سرح ق�سيدة بانت �سعاد، درا�سة وحتقيق: عبد اهلل عبد القادر الطويل، املكتبة    -33
الإ�سالمية للن�سر، القاهرة - م�سر، ط1 - 2010، �س 73.
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اإّن اإ�سعاف طالبي علم العربية )النحو العربي( هو الغر�س التعليمي الرئي�س 
من وراء تاأليف هذا الكتاب، متخذا من الق�سيدِة الّن�ِس و�سيلًة حجاجيًة ِل�َسْوِق 
الأدّلِة والرَباِهني، فهذه الآلية هي التي نق�سد بها القراءة املتو�ّسلة، وهي القراءة 
، في�سبُح  ٍل حجاجيٍّ ا�ستناَد تو�سُّ الن�س الأّول  اإىل  ثانًيا، م�ستندًة  التي تخلق ن�سا 
ابن  �سّمى  وقد  املتو�ّسلِة،  القراءِة  بو�ساطِة  اآخَر  لن�ٍس  ُمنتًجا  املقروُء  الأوُل  الن�ُس 

ه املتوّلد عن قراءته التو�سلية �سرًحا. ه�سام النحوي ن�سّ
م املعنى الإجمايل  وتدر الإ�سارة يف هذا ال�سدد اأّن ابن ه�سام النحوي قدَّ
للق�سيدة اأو دللتها العامة قبل البدء يف �سرحه، وقد كان تقدميُه للمعنى الإجمايل 
للق�سيدة ل يتعّدى الفقرَة ذات الأ�سطر، فيما ا�ستغرق �سرُحه للق�سيدة الكتاَب 
العامة  الن�س  دللة  مقاربة  بني  ميّيز  النحوي  ه�سام  ابن  اأّن  على  يدّل  وهذا  كلَّه، 
الن�س املقروء  كما ق�سدها �ساحبها، وبني توجيه تلك الدللة توجيًها ي�ستثمر فيه 
اأّما عن املعنى الإجمايل  �سي مو�سوع الغر�س،  التخ�سّ به حقله  ا�ستثماًرا يخدم 
الت�سبيُب،  الق�سيدة  هذه  عليه  ا�ستملت  �سيٍء  »واأّول  بقوله:  فيقّدمه  للق�سيدة 
... وبيان الت�سبيب فيها اأنه َذَكَر حمبوبَته وما اأ�ساب قلَبه عند ظعنها، ثم و�سف 
حما�سَنها و�سبَهها كالظباء، ثم ذكر ثغرها وريقتها، و�سبهها بخمرٍة ممزوجٍة باملاِء. 
ثم اإنّه ا�ستطرد من هذا اإىل و�سف ذلك املاء، ثّم من هذا اإىل و�سف الأبطح الذي 
ّد واإخالِف الوعد،  اأخذ منه ذلك املاء، ثم اإنّه رجع اإىل ذكر �سفاتها، فو�سفها بال�سّ
ِق مبواعيدها،  ، و�سرب لها عرقوبًا مثاًل، ثم لَم نف�َسه على التعلُّ والتلّوِن يف الُودِّ
ُغه اإليها اإل ناقٌة من �سفتها كيَت وكيت،  ثّم اأ�سار اإىل بُعِد ما بينه وبينها، واإنّه ل يُْبِلّ
واأطال يف و�سِف تلك الناقة على عادة العرب يف ذلك، ثّم اإنّه ا�ستطرد من ذلك 
اإىل اأْن َذكر الو�ساَة، واأنهم ي�سعون بجاِنَبْي ناقته، ويحّذرونه القتَل، واأّن اأ�سدقاءه 
لهم  للقدر، وذكر  اجَلَلَد وا�ست�سلم  لهم  اأظهر  واأنّه  رف�سوه وقطعوا حبَل موّدِتِه، 
�سيدنا  الأعظم وهو مدح  املق�سود  اإىل  ثّم خرج  اأنثى،  ابن  املوَت م�سري كّل  اأّن 
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ي  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، واإىل العتذار اإليه وطلب العفو منه والّتبــــــرِّ
مــّما قيل عنه، وذكَر �سّدَة خوفه من �سطوته، وما ح�سَل له من مهابته، ثّم اإىل مدح 

اأ�سحابه املهاجرين ر�سي اهلل عنهم اأجمعني«)34(.
وبعد تقدميه لل�سورة الدللية العامة للق�سيدة بداأ ب�سرحها، وقد حّدد خطة 
لغته  من  يُ�ْسِكُل  ما  ب�سرِح  منها  بيٍت  كلَّ  »وُمْرِدٌف  قوله:  لها يف  للق�سيدة  �سرحه 
ه اإن �ساء اهلل تعاىل«)35(،  ه وم�ْسَتحقَّ واإعرابه ومعناه، ومعٍط للقول يف ذلك كلِّه حقَّ
غري اأّن �سرحه كان يف جممله نحويا �سرفيا، يقّدم بو�ساطته اآراَء النحاة ويوازن بني 
تلك الآراء ترجيحا وت�سعيفا، ويعطي راأيه فيها يف بع�س املحطات، ويقرر هذه 
الق�سيدة  لهذه  ابن ه�سام  �سرح  تتبعنا  »واإذا  قوله:  نيل يف  فودة  امللحوظة علي 
املعنى  ببيان  اأّما الهتمام  النحوية واللغوية.  املباحث  اإىل  اأّن عنايته من�سرفة  جند 
قليل يف �سرحه...  اأكرث، فذلك  اأو  بيتا،  اأو  املختلفة: جملة،  الرتاكيب  املراد من 
ففي �سبعة الأبيات الأوىل من الق�سيدة التي ميثل �سرحها اأكرث من ربع الكتاب جند 
اإًذا  امل�سّنف قد وقف ثالث مرات فقط من اأجل املعنى املراد«)36(، وعليه فكتابُه 
كتاٌب نحوي �سريف بالدرجة الأوىل ا�ستغل ن�س الق�سيدة مو�سوع ال�سرح و�سيلًة 
حجاجيًة لتقدمي الآراء النحوية املختلفة، وابن ه�سام يف تربته هذه يقوم مبمار�سة 
يف علم الن�س ونظرية القراءة والتلقي مع ال�ستثمار يف الآليات احلجاجية، وهي 
القدامى  واللغويني  الدار�سني  تفاعل  كيفية  بيان  ق�سد  تنظري،  عن  تبحث  تربة 
اآخر  ن�ٍس  من  ن�ٍس  اإنتاِج  طريق  عن  للحجاج  ا�ستثمارهم  وبيان  الن�سو�س،  مع 
خلدمة احلقل املعريف لذلك القارئ املتو�ّسل، وعليه �سنحاول درا�سة هذه التجربة 
م�ستعينني بنظرية التوا�سل واحلجاج؛ وذلك اأّن الن�س املقروء �سي�سبح يف هذه 
التجربة م�سدرا حجاجيا يف حاِل اإنتاِجه للّن�ِس الّثاين مو�سوَع التخ�س�س بالن�سبة 

املرجع ال�سابق، �س 89-88.   -34
املرجع نف�سه، �س 73.   -35

علي فودة نيل، ابن ه�سام الأن�ساري اآثاره ومذهبه النحوي، �س 122.   -36
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الن�س  لأّن  املتو�سل(؛  )القارئ  التلقي  بنظرية  كذلك  وم�ستهدين  القارئ،  اإىل 
امل�سروح )الثاين( هو ِنَتاُج قراءة متو�ّسلة من ن�سِّ الق�سيدِة املقروء )الأول(.

اأثناء  الن�س  لدللة  النحوي  ه�سام  ابن  توجيه  طريقة  درا�سة  و�سنحاول 
�سرحه؛ من دللٍة مدحية واعتذارية لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم م�سبوقٍة مبا 
اإىل دللٍة نحويٍة �سرفيٍة  الرحلة،  الت�سبيب وو�سف  فيه، وهو  للعرب عادٌة  كان 
تُعر�س فيها اآراُء النحاِة، ويُرّجح بع�سها وي�سّعف بع�سها الآخر، وتُ�ستدرك تلك 
الآراء -اأحيانا- براأٍي من ابن ه�سام كان قد تفّرد فيه، وهيكلُة هذه املحاولة بعد 
باآلية  توجيٍه  توجيهية:  نقاٍط  ثالِث  اإىل  تتفّرع  النحوي  ابن ه�سام  �سرح  النظر يف 
وتوجيٍه  بالإي�ساِل،  الدليل  ال�ستثمار  باآلية  وتوجيٍه  بالو�سِل،  الدليل  ال�ستثمار 
النظري  اجلانب  بتقدمي  النقاط  هذه  و�سنقّدم  بالت�ساِل،  الدليل  ال�ستثمار  باآلية 
على  ه�سام  ابن  �سرح  من  املاأخوذ  التطبيقي  اجلانب  يتلوه  النقاط،  بهذه  املت�سل 
متاما  ي�ستجيب  التق�سيم ل  النظري. وهذا  اجلانب  من  امل�ستخل�س  املفهوم  هْدِي 
ياأخذ  التوا�سل واحلجاج، فهو واإن كان  ملا عقده الدكتور طه عبد الرحمان بني 
منه املفهوم العام للو�سل والإي�سال والت�سال، اإل اأنه ل يتماهى معه يف احليثيات 
احلجاِج،  �َسْوِق  يف  التوا�سل  بعملية  اخلا�سة  اخلطابية  بال�سروط  املتعّلقة  النظرية 

و�سنعمل على ال�ستفادة من عر�سه يف حدود ما يخدم بحثنا. 
1- اآلية ا�صتثمار الن�س بالو�صل: 

اخلرب،  »نقل  الرحمان:  عبد  طه  ح�سب  معناه  توا�سلي،  م�سطلح  الو�سل 
ولن�سطلح على ت�سمية هذا النقل )بالو�سل(، نظرا لأّن هذا امل�سطلح يفيد معنى 
بـ)وا�سل(،  اإل  يكون  ل  فالو�سل  خم�سو�س،  اآخر  بوا�سطة  طرفني  بني  اجلمع 
الو�سل  بني  الرحمان  عبد  طه  ويقرن  )اخلرب(«)37(،  بالذات  هو  هنا  والوا�سل 
لبنان، والدار  العربي، بريوت-  الثقايف  املركز  العقلي(،  )التكوثر  الل�سان وامليزان  الرحمن،  طه عبد    -37

البي�ساء - اململكة املغربية، ط1 - 1998، �س 254.
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الوظيفة  فيه  »تكون  معّرفا:  فيقول  للحجة،  و�سليا  منوذجا  بو�سفهما  واحلجة 
امل�ستقل،  ال�ستدليل  البناء  معاملة  احلجة  يعاِمل  اإذ  و�سٍل،  وظيفة  التوا�سلية 
الربط  لهذا  الداعي  كان  وقد  تاما«)38(،  و�سال  مو�سولة  عنا�سره  تكون  الذي 
ذلك  ويف  احلديثة،  الإعالم  نظرية  اإىل  ال�ستناد  احلجاجي  بال�ستدلل  الو�سلي 
يقول: »لقد كان الداعي اإىل هذا الت�سور املجرد للحجة هو ال�ستناد اإىل نظرية 
و�سف  يف  املوا�سالت  بتقنيات  املتعلقة  مفاهيمها  وا�ستعمال  احلديثة،  الإعالم 
التوا�سل الإن�ساين«)39(، ول يتم ذلك اإل اإذا ُجّرد اخلرُب من »الفعالية اخلطابية التي 
اأنتجته، ويقع تريده من هذه الفعالية بطريقتني، هما: )حمو الوظائف التخاطبية( 
يف  مبحٌث  الو�سل  اأّن  هذا  من  يُ�ستفاد  ما  اإذا  امل�سمرة(«)40(،  املعاين  و)اإظهار 
الناقل  ظروف  عن  جمردا  نقال  اخلرب  نقل  هي  بها  املتو�سم  والوظيفة  التوا�سل، 
واملنقول اإليه، وهو النقل الذي ي�سبه العملية التي تعمل بها نظرية الإعالم احلديثة 
تُطم�س الوظائف امل�سرية  �َسْوِق الأخبار، ولن تكون هذه الآلية ناجحًة ما مل  يف 
املتخاطبني يف  يُفهم منها ا�سرتاك  اأي معارف قد  اإ�سمار  للباث واملتلقي، وعدم 

الدراية بها، فُتّتَقى بالإ�سماِر. 
ما يعنينا من هذا املفهوم يف بحثنا هذا هو الرتكيز على نقل املعلومة جمردًة 
النحوي  ه�سام  ابن  ينقل  باأن  وذلك  واملتلقي،  للباِث  التخاطبية  الظروِف  عن 
معلومًة لغويًة اأو نحويًة اأو �سرفيًة اأو بالغيًة، دون اأن يكون له راأٌي فيها ول ترجيٌح 
ول ت�سعيٌف، بل يكتفي ال�سارح بتقدميها تقدميا اإعالمًيا، ل تربز فيها �سخ�سيته ول 
ت�سري اإىل مالمح املتلقي. ونق�سد بالتوجيه الدليل بالو�سل هو العدول عن تتبع 
دللة الق�سيدة يف �سياقها العام، وتوجيه ال�سرح اأو القراءة اإىل و�سل )نقل خرب( 
معلومات نحوية �سرفية يف اأغلبها الأعم اإىل تفقيه طالبي علم العربية، وعليه حّول 

ال�سابق، �س 255.   -38
نف�سه، �س 257.   -39
نف�سه، �س 256.   -40



د. لزهر كر�شو

303

ابن ه�سام �سرحه للق�سيدة من وجهة �سرح الأبيات وبيان معانيها ومقا�سدها، اإىل 
وجهٍة تعليمية نحوية �سرفة مل يق�سدها كاتب الق�سيدة، والتعريُف بالختالفات 
النحوية هي من �سميم الدر�س النحوي ومذاهب نحاته، ولي�س من مفردات �سرح 
ال�سرح عن  قارَئ  تبعد  وتباينها  النحاة  واآراء  النحو  الإيغال يف  لأن  الن�سو�س، 
معاين الق�سيدة التي يدّل عليها عنوان الكتاب. ولكّن ابن ه�سام النحوي يطّبق 
املقروء  الن�س  من  تتخذ  التي  املتو�ّسلة  القراءة  اآلية  وهي  تنظري،  عن  تبحث  اآليًة 
)الق�سيدة مثال( و�سيلًة حجاجيًة لغر�س علميٍّ تخ�س�سيٍّ اآخر، غري ال�سرِح وبيان 

مغزى الن�س العام. 
التوجيه  من  اأكرث  الكتاب،  على  الغالبة  هي  الو�سلي  التوجيه  هذا  واأمثلة 
لبع�س  املعجمية  املعاين  تقدمي  الو�سل يف  الإي�سايل والتوجيه الت�سايل، ويظهر 
الألفاظ، اأو تقدمي اإعراب كلمة اأو جملة، مع التذكري بقاعدتها، وبيان اختالفات 
ب�سابطها،  التذكري  مع  الألفاظ،  لبع�س  ال�سرفية  البنية  تقدمي  اأو  حولها،  النحاة 
تفكيك  بوا�سطة  معينة،  بيانية  �سورة  طريق  عن  بالغيا  وجها  يقّدم  ما  واأحيانا 

عنا�سرها ومكّوناتها.
ومن اأمثلة هذا التوجيه:

الكتفاء  دون  للمرادفات،  ي�سوقها  التي  املعاين  واملعجم:  اللغة  ناحية  من  اأ-  
الإعالم،  �سوقها  من  وغر�سه  ال�سعري،  البيت  يف  املق�سود  املعنى  بتحديد 

ومن ذلك معنى لفظة )القذى(، يف قول كعب بن زهري:
واأْفَرَطه عنه  القذى  الّرياُح  ْوِب �ساريٍة بي�ٌس يعاليُل)41(.تنفي  ِمْن �سَ

قال ابن ه�سام يف املعنى املعجمي لـ)القذى(: »وقوله: )القذى( هو بالذال 
َقِذيُت العنَي،  املعجمة: ما ي�سقط يف العني وال�سراب، والواحدة قذاٌة. ويقال: 

ابن ه�سام الأن�ساري، �سرح ق�سيدة بانت �سعاد، �س 17.   -41
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

ى( بالفتح، اإذا �سقط فيها القذى، وَقَذْت بالفتح، تْقذي بالك�سِر: اإذا  بالك�سرة )تقذَّ
ْيُتها - بالت�سديد -: اإذا نزعت  رمت القذى. واأَْقَذْيُتها: اإذا جعلت فيها الَقَذى. وَقذَّ

َدُه: اإذا نزع عنه جلده وُقَراَده.«)42(. عنها القذى. كما قالوا جّلَد البعري وقرَّ
البيت  يف  )واأَْفَرَطُه(  لفظة  مثل  الواحدة،  للفظة  املتعّددة  املعاين  يقّدم  كما 

ال�سعري اأعاله، فيقول: »قوله )واأَْفَرَطُه(، يُ�ستعمل )اأَْفَرَط( على وجهني:
متعّديا بـ)يف(، ومعناه الزيادة يف ال�سيء، وجماوزة احلدِّ فيه.

ون�سيانه./والثاين:  ال�سيء  ترُك  اأحدها:  معاٍن:  ثالثة  وله  بنف�سه،  ومتعّديا 
ەئچ  ائ   چ  تعاىل:  وقوله  امليم،  بفتح  َمْلوؤُه  وتعجيله./والثالث:  تقدميه 
)النحل/62(، يقراأ ب�سكون الفاء مع ك�سر الراء على اأنّه من املتعّدي بـ)يف(، اأي 
ُمْفِرُطون يف املعا�سي، وبفتِحها على اأنه من املتعدي بنف�سه، ومعناه: اإّما مرتوكون 
مون اإليها معجلون. وقول العرب: غديٌر ُمْفَرط، ب�سكون  يف النار من�سيُون، اأو مقدَّ

الفاء وفتح الراء، من الثالث: اأي مملوء...«)43(.
ومن الأمثلة التي يعطي فيها ابن ه�سام املعاين املتعددة للفظة الواحدة، مع 
ْوِب(، يف البيت  مة، لفظة )�سَ عدم ترجيحه ال�سريح ملعنى من تلك املعاين املقدَّ
وِب اأربعة معاٍن: اأحدها: املطر،  ْوِب(، لل�سّ �سالف الذكر، فيقول: »وقوله: )من �سَ

كقول ال�ساعر:
ُمف�ِسِدها  ــرَي  غ ــــاَرَك  دي �سوب الّربيع ودميٌة     تهمي. )...(.ف�سقى 

اَب ي�سوُب مبعنى: نزَل./والثالث: اأن يكون  والثاين: اأن يكون م�سدرا ل�سَ
ال�سواب،  مبعنى:  يكون  اأْن  )...(./والرابع:  ق�سَد،  مبعنى:  ل�ساب،  م�سدرا 

كقول اأو�س بن غلفاء:
ال�سابق، �س 137.   -42
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َغــــْوٍل  يــــوَم  ـــُة  ـــام اأُم ــت  ــال ق ــع بـــابـــن غــلــفــاَء احلـــبـــاُلاأل  ــطَّ ــق ت
و�ــســْوبــي  خطئي  ــــا  اإمّن ــي  ــن مـــاُل.ذري اأهــلــكــُت  ــا  م واأنَّ  عــلــيَّ 

اأي الذي اأهلكته مايل ل مال غريي، فحذف ياء الإ�سافة من�سّيًة، فظهَر اإعراب 
اأهلكته ماٌل ل عر�س. واملراد  اإمنا  اأبو عمرو وخالفه بع�سهم، وقال  قاله  قبلها،  ما 
يف بيت كعب املعنى الأول، وهو حمتمل، لأن يكون منقول من املعنى الثاين اأو 

الثالث«)44(.
لطالبي علم  ابن ه�سام ملعلومات معجمية  تثبت و�سل  الأمثلة وغريها  فهذه 
اآليات التوجيه الدليل لنقل اخلرب، ق�سد الإعالم ل ق�سد  العربية، وهي اآلية من 

التوجيه اأو التقومي - كما �سرنى فيما ياأتي-.
من ناحية ال�سرف: وهي اأن يعطي الوزن ال�سريف للبنية، اأو جمعها وتثنيتها، 
اأو تاأنيثها وتذكريها، ح�سب ال�سياق الذي ترد فيه، ومن الأمثلة ال�سرفية على ذلك 

كلمة )دم( يف بيت كعب بن زهري: 
دِمها مــن  �سيَط  قــد  خــّلــٌة  فْجٌع وولٌع واإخالٌف وتبديُل)45(.لكّنها 

يقول ابن ه�سام: »... واخُتلف يف وزن َدٍم، فقال �سيبويه واأ�سحابه: )َفْعل( 
َظْبي  وُدْمٍي، كما جمع:  اأحدهما: جمعه على دماء  باأمرين:  بالإ�سكان، واحتجوا 
وَدْلو، على ذلك. ولو كان مثل ع�سا اأو قفا مل يجمع عليهما./والثاين: اأّن احلركة 

زيادة فال تدعى اإل بدليل.
وقال املربد فَعل بالّتحريك بدليلني:

اأحدهما: اأَن فْعَله: َدِمَي يْدمى، كفِرح يْفَرح، فاأ�سل الّدم: َدِمَي كفِرح. قال 
ال�سابق، �س 140 - 142.   -44
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

الّدم  الذي هو جوهر، ل يف  الّدم  لأّن كالمنا يف  ب�سيء؛  قوله  ولي�س  بكر:  اأبو 
الذي هو حدث. 

والثاين: اأنّهم ملّا رّجعوا اإليه )لمه( قلبوها )األفا(، كقوله:
ــه  ـــــــْت تــطــلــُب ـــــاَغــــَفــــَلــــْت ثـــــّم اأت ــام وِدَم ـــ ــعــظـــ ــــــاإذا هـــــــَي ب ف

ولو كانت العني �ساكنًة ل�سّحت الالم كما يف ظبٍي وغزٍو، ...«)46(.
ومن النماذج ال�سرفية اأي�سا قول ابن ه�سام: »قال ر�سي اهلل عنه:

مثاًل  لها  عرقوٍب  مواعيُد  الأبــاطــيـــــُلكانت  اإل  مــواعــيــدهــا  ومــا 
)...( و)مواعيد( جمع ميعاد، كموازين يف جمع ميزان، ل جمع موعود، 
واأّما  يُك�سر.  ل  ومقتوٍل،  كم�سروٍب  �سفٌة  مفعوًل  ولأّن  عليه؛  لي�س  املعنى  لأّن 

م�سائيم ومالعني، ف�ساٌذ، ...«)47(.
املعلومة  نقل  على  القائم  ه  عر�سُ ال�سارح  ه�سام  ابن  ن�س  على  واملالحظ 
القائم على  النقل  اأما ترجيحاته وت�سعيفاته، واآراوؤه فيرتكها بعد  باأمانة،  والقاعدة 
�سبيل  على  بالو�سل  يبداأ  الدليل  فتوجيهه  وعليه  العربية،  علم  طالب  اإعالم 
الإعالم، ثّم يتلوه الإي�سال اأو الت�سال على �سبيل التوجيه والتقومي، عن طريق 

الرتجيح والت�سعيف، والجتهاد بالراأي.
من ناحية النحو والإعراب: لقد ا�سطبغ ال�سرح بال�سبغة النحوية اأكرث من  ج- 
ابن  اأبدع  امل�ستوى  هذا  ويف  اللغوي،  التحليل  م�ستويات  من  م�ستوى  اأي 
ه�سام، ونّوع تقدميه للمادة العلمية من و�سٍل واإي�ساٍل وات�ساٍل، فمن الو�سِل 
ما يقّدمه ب�سكل معلوماٍت نحويٍة، و�سروٍح تركيبيٍة، عن طريِق نقِل القواعِد، 

ال�سابق، �س 166-165.   -46
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والأوجِه النحويِة املختلفِة، قا�سًدا من وراء ذلك اإعالَم طالبي علِم العربيِة، 
واإ�سعاِفهم مبعلوماٍت قيمٍة من اجلهِة النحويِة.

تعدّد اخلرب من عدمها، وذلك يف كلمة  اإجازة  مل�ساألة  نقله  اأمثلة ذلك:  ومن 
)متيٌم(، من قول كعب بن زهري: 

متبوُل  اليوم  فقلبي  �سعـاد  مكبول)48(.بانت  يُفَد  مل  اإثرها  متيٌم 
د اخلرب، واأّما  يقول ابن ه�سام يف اإعراب )متيٌم(: »خرٌب ثاٍن عند مْن اأجاز تعدُّ
من منعه، فهو عنده خرٌب عن )هو( حمذوف، اأو �سفة لـ )متبول( عند من جّوز 
و�سَف ال�سفة، وحجة املانع: اأنها كالفعل وهو ل يو�سف، ولو �سّح هذا مل ي�سّح 

الت�سغري، وهو جائز بال خالف نعلمه«)49(.
ومن الأمثلة العديدة الأخرى على هذا ال�سنف من و�سل املعلومة ونقلها، 

حديثه عن )اإَِخاَل(، يف قول كعب بن زهري: 
موّدتُها  تدنو  اأن  واآَمـــُل  وما لهّن اإِخاُل الّدهَر تعجيُل)50(.اأرجـــو 

وجوه  موا�سع  من  ومو�سًعا  اإعرابًا،  )اإخال(  معنى  يف  ه�سام  ابن  يقول 
اإ�سعاف  الأ�سا�س هو  اإّن حمّرَكه  بل  الق�سيدة،  �سرح  يقف عند عتبة  النحو، ول 
طالبي علم العربية - على حد تعبريه -، فرتكيزه على الوجوه الإعرابية هو القائُد 
غر�سه  خلدمة  و�سيلًة  الق�سيدة  ن�سِّ  من  اتّخَذ  باأنّه  ي  يَ�سِ مما  �سرِحه،  يف  واحلادي 
بـ )القراءة املتو�سلة(، يقول ابن  )اإ�سعاف طالبي علم العربية(، وهو ما و�سفناه 
ه�سام: »قوله )اإخاُل(، مبعنى: اأظنُّ وهما �ِسّيان يف ن�سب املفعولني، وجواز �سدِّ 
( و)اأْن( و�سلتهما م�سّدهما، وجواز الإلغاء للتو�ّسط والتاأخر، واحتاد الفاعل  )اأنَّ

ال�سابق، �س 17.   -48
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

واملفعول �سمريين مت�سلني مل�سّمى واحد، والعرتا�س فيهما بني حرٍف ومطلوبه، 
ووجوب التعليق لعرتا�س ما له �سدر الكالم، وحذف املفعولني اخت�سارا لدليل 

د الفعل وحدوثه، ومثال ن�سبها املفعولني قوله: واقت�سارا لإفادٍة تدُّ
مُمنٍَّع  يــفــاٍع  يف  ِبــيُــوِتــي  ــت  طائَراَوحــلَّ احَلمولِة  َراعــي  به  تخاُل 

... ] ثم مي�سي ابن ه�سام يف �سرب الأمثلة ال�سعرية على جميع احلالت التي 
ذكرها لـ )اإخاُل([.... وك�سر همزة )اإخاُل( ف�سيٌح ا�ستعماًل، �ساٌذ قيا�ًسا، وفتحها 
النحوي  الدر�س  بهذا  ه�سام  ابن  يكتفي  ول   ،)51( بالعك�س...«  وهو  اأ�سد  لغة 
املنقول خربا للمتلقي )طالب علم العربية(، بل مي�سي بعدها يف ذكر حكم حرف 

امل�سارعة يف غريها.
وما عر�سناه من اأمثلة نحوية ل تنح�سر عند ابن ه�سام يف اإعراب املفردات 
فح�سب، بل متتّد اأي�سا اإىل اإعراب اجلمل، مثل اإعراب جملة )تنفي الّريَاح الَقذى 
عنه(، يف قوله: »ويف اجلملة من قوله: )تنفي الّرياح القذى عنه(، بحثان: اأحدها: 
اأن تكون خربا  اأوجه: اأحدها:  بالن�سبة لالإعراب، و)هي( باعتباره حمتملة لثالثة 

ثانيا لـ )اأ�سحى( على اأن تكون ناق�سة.
اأو  اأن تكون حال، فاإن كانت )اأ�سحى( تامة فـ )ذو( احلال فاعلها،  والثاين: 
مفعول )م�سمول( امل�سترت فيه، وهي على الثاين من احلال املتداخلة، وعلى الأول 
اأو �سمري  ناق�سة فـ)ذو( احلال �سمري )م�سمول(،  من احلال املرتادفة، واإن كانت 

)اأ�سحى( اإْن قلنا اإّن الأفعال الناق�سة تدّل على احلدث... 
والثالث: اأن تكون م�ستاأنفة.

البحث الثاين: بالن�سبة للمعنى، و)هي( باعتباره حمتملة لثالثة اأوجه:
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له  توكيدا  تكون  اأن  )�ساٍف(./والثاين:  لقوله:  تعليال  تكون  اأن  اأحدها: 
وتتميما. 

والثالث: اأن تكون احرتا�سا، وذلك لأن املاء ال�سايف قد يعُر�ُس له اأن يعلوه 
�سيٌء من الأقذاء، ويكون بحيث لو اأُزيل عنه لظهر �سفاوؤه، واأنه ل ُكدورة فيه، 

فنفى اأن يكون هذا املاء من هذا القبيل«)52(. 
2- اآلية ا�صتثمار الن�س بالإي�صال:

املعلومة  اأو  اخلرب  نقل  التوا�سل، ووظيفته  م�سلحات  من  م�سطلح  الإي�سال 
وذلك  املتلقي،  اإىل  املوؤّلف  اأو  امل�ستمع  اإىل  املتكّلم  به  ياأتي  ا�ستدليلٍّ  بناٍء  وفق 
فعاًل ق�سديًا  بو�سفه  املوؤلف،  اأو  باملتكّلم  املتعلقة  للفعالية اخلطابية  مع حمِل اخلرب 
اإىل  فل�سفته  الق�سم يف  متمّيًزا، يدلُّ على �ساحِبه لغر�س توجيهي، وي�ستند هذا 
نظرية الأفعال اللغوية، ويعّرفه طه عبد الرحمان بقوله: »اإّن كّل حجة موّجهة هي 
قها باملتكلم، والدليل على تعّلق احلجة املوّجهة  دليل ياأخذ بالفعالية اخلطابية يف تعلُّ
املوجهة يف  متمّيزا، ويظهر متّيز ق�سدية احلجة  تَُعدُّ فعال ق�سديا  اأنّها  باملتكلم هو 

اأمرين: )عدم انفكاك الق�سدية عن اللغة( و)تراتب الق�سدية(...«)53(.
اأّما عن تاأثر هذا التوّجه الإي�سايل بنظرية فعل الكالم، بدل نظرية الإعالم - 
كما راأينا يف التوّجه الو�سلي-، فيقول طه عبد الرحمان: »كما اأّن ال�سبب الكلي 
للحجة الذي راأينا اأّن النموذج الو�سلي يقع فيه هو التاأثر بنظرية الإعالم، فكذلك 
ال�سبب يف التجريد اجلزئي الذي يقع فيه النموذج الإي�سايل هو الأخذ مبا ي�سمى 
)�سورل(،  بناءها  واأقام  )اأ�ستني(،  اأ�سولها  و�سع  التي  اللغوية(  الأفعال  )نظرية 
وو�سع جمالها )غراي�س( و)فان اإميرين( و)خروتندورو�ست(، ومبنى هذه النظرية 
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اإجمال على اأّن اجلمل اللغوية ل تنقل م�سامني جمّردة، واإمنا توؤّدي وظائف تختلف 
باختالف ال�سياقات واملقامات املتنوعة«)54(.

يجب الرتكيز يف هذا املقام على الغر�س من التوجيه بالإي�سال، حتى منّيز 
الفرق بينه وبني الو�سل والت�سال، فاإذا كان الغر�س من الو�سل هو الإعالم، اأي 
اإعالم املتلقي مب�سمون اخلرب اأو املعلومة دون حتميلها َحمولة خطابية متعّلقة باملوؤلف 
التوجيه،  هو  بالإي�سال  التوجيه  من  الغر�س  فاإّن  املتلقي،  اأو  والقارئ  املتكلم  اأو 
وذلك عن طريق اإعادة العتبار اإىل الفعالية اخلطابيه يف �سقها املتعّلق باملوؤّلف اأو 
املتكّلم اأو املُنِجز عموما؛ مبعنى اأّن الغر�س من الإي�سال عن طريق التوجيه هو تبليغ 

راأي املوؤلف اأو املتكّلم اإىل املتلقي، والرتكيز على قيمة الن�س باعتبار ُمْن�سئِه. 
اأو  املعلومة  �َسْوِق  الرتكيز على  بحثنا هذا هو  املفهوم يف  يعنينا من هذا  ما 
باأن  اخلرب غري جمّرٍد عن الظروِف التخاطبية للباِث اأو الكاتب اأو املوؤلف، وذلك 
ي�سوق ابن ه�سام النحوي راأيه يف معلومة لغوية اأو نحوية اأو �سرفية اأو بالغية، 
وي�سفع هذا الراأي بالدليل والربهان، وغر�سه من ذلك تقدمي راأٍي َخالََف به غرَيه 
وانفرَد به وحَده، واأراد اأن يوّجه قارئه اإليه، دون ترجيح اأو ت�سعيف لآراء غريه؛ 
مبعنى اأنه ل يقف عند نقل املعلومة جمّردًة كما يف الو�سل، بل يوّجه املتلقي اإىل 

معلومته التي �سدرت عنه ل عن غريه، بو�سفها اجتهادا تفّرد به.
النحو  جهة  من  ه�سام  ابن  عند  التوجيه  يف  الإي�سال  من  النمط  هذا  وجند 
اأكرث من امل�ستويات الأخرى؛ لأنّه نحوٌي بالدرجة الأوىل قبل اأن يكون لغويا بوجه 
عام، ومن اأمثلة ذلك اجتهاده يف م�ساألة )�ساحب احلال(؛ وذلك يف تاأكيده على 
ِل الظرف ل�سمري م�سترت يتنّقل اإليه عن طريق من ال�ستقرار املحذوف، متخذا  حتمُّ
من بيت كثرّي عّزة حجة تثبت مزعمه الذي تفّرد به، عن �سائر النحاة، من اأمثال ابن 
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خروف و�سائر النحاة، يقول ابن ه�سام يف هذه الق�سية التي يوّجه بها طالبي علم 
العربية: »... ويف �ساحب احلال وجهان: 

الظرف  اأّن  ال�سحيح  لأّن  الأول؛  الظرف  يف  امل�سترت  ال�سمري  اأنّه  اأحدهما: 
د يف قول ُكثرّي: يتحّمل �سمريا متنقال اإليه من ال�ستقرار املحذوف، ولهذا اأُكِّ

�سواُكُم  باأر�ٍس  جثماين  يُك  اأجمعفاإْن  الّدهَر  عندِك  فوؤادي  فاإّن 
وزعم ابن خروف اأنّه ل يتحّمله اإل ب�سرط التاأّخر عن املبتداأ. وزعم اآخرون 
تاأّخر. وال�سحيح الأّوُل، ومن ثمَّ قال ابن جني يف  اأو  اأنّه ل يتحّمله مطلقا تقّدم 

قول ال�ساعر:
ـــْرٍق  ِع ذاِت  ــن  م نــخــلــًة  ــا  ي الــ�ــســالُماأَل  اهلِل  ورحـــمـــُة  عــلــيــِك 

املعطوف عليه،  املعطوف على  تقدمي  اأنّه من  البيت على  ون هذا  يتلقَّ النا�ُس 
ولي�س بالزم، جلواز اأن يكون العطف على �سمري الرحمة امل�سترت يف )عليِك( على 
حّد قول بع�سهم: مررُت برجٍل �سواٍء والعدُم، ول يرّد عليه اأن يقال تخّل�س من 
وجه �سعيف اإىل اآخر اأ�سعف منه؛ لأّن غر�سه اأّن البيت حمتمل، فال دليل عليه، 
ولأّن العطف على ال�سمري املرفوع اأ�سهل من تقدمي املعطوف، فاإنه ل يقع اإل يف 
ال�سعر. نَعم من زعم اأّن الّظرف ل يتحّمل �سمريا مطلقا، ول يتحّمله مع التقّدم، 

لزم عنده اأن يكون البيت من تقدمي املعطوف....«)55(. 
ٌل - اأنّه راأي انفرد به ابن ه�سام عن غريه  يظهر يف هذا الراأي - كما هو ُمعلَّ
من النحويني، واأراد منه توجيَه طالبي علم العربية الأخَذ به، وهو اجتهاٌد يرى فيه 
اأّن الظرف يتحّمل �سمريا م�سترتا ينتقل اإليه من ال�ستقرار املحذوف مطلقا، تقديره 
اأ�سباه اجلمل التي ل بد اأن تتعّلق  اأّن الظرف يعّد من  )ا�ستقر - مثال -(؛ وذلك 
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قها بذلك، فهي تتحّمل �سمرًيا ينتقل اإليها عن جهة  بفعٍل اأو ب�سبه فعل، وملّا وجب تعلُّ
وجوب التعّلق بال�ستقرار )فعل اأو �سبه الفعل - ح�سب التقدير-(، فا�ستنتاج ابن 
الظرف  حتّمل  وجوب  بناء  اأي  وجوٍب؛  على  وجوٍب  بناِء  قبيل  من  جاء  ه�سام 
�سبه فعل - ح�سب  اأو  بو�سفه فعال  بال�ستقرار  تعّلقه  بناًء على وجوب  ال�سمري، 
التقدير -، وبنّي اأّن النحاة ل يحّملون الظرف �سمريا مطلقا، اإل اأّن ابن خروف 
الق�سيدة  ل�سرحه  ه�سام  ابن  ا�ستثمار  هذا  ويف  املبتداأ.  عن  التاأخر  ب�سرط  يقبله 
بقراءته املتو�ّسلة لإبداء اجتهاداته واآرائه التي تفّرد بها، على �سبيل الإي�سال، اإىل 
جانب نقله للقواعد النحوية املختلفة، على �سبيل الو�سل، مع ترجيحاته وت�سعيفاته 

لآراء غريه من النحاة، على �سبيل الت�سال.
جمع  من  رف�سه  ما  ال�سرف  ميدان  يف  بالإي�سال  التوجيه  اأمثلة  من  وجند 
)غدوة( بجمع )غدايا( على �سبيل مماثلتها )بع�سايا( بعلة املجاورة واملنا�سبة عند 
بع�س النحاة، يقول ابن ه�سام يف ذلك: »وقوله )غداة( فيه م�سائل: الأوىل: هي 
ا�سم ملقابل الع�سي، قال اهلل تعاىل: چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ ]الأنعام/52[، 

وقد يراد بها مطلق الزمان، كما تقّدم يف ال�ساعة واليوم، قال:
وائل  بن  بكُر  َعْلماِء  َطَفت  وِحــمــرَياغداة  جــــَذاَم  لقينا  ع�سّيَة 

األ ترى اأنّه اأبدل منها الع�سّية، وهي يف بيت كعٍب حمتملٌة لذلك.
بالتحريك ولمها واو، لقولهم يف جمعها:  الثانية: وزنُها )َفَعلة(  وامل�صاألة 
غدوُت،؛  من  ولأنها  وزكوات،  وزكاة  و�سلوات،  �سالة  ونظريها:  غدوات، 
يف  اجلرجاين  فقال  والع�سايا،  بالغدايا  ياأتينا  فالٌن  قولهم:  واأّما  غدوة.  لقولهم: 
فيها  الواو  جاءت  اإمنا  اجُلمل(:  اأبيات  )�سرح  يف  �سيدة  وابن  التكملة(،  )�سرح 
اإمنا هو جمع غداة  الذي جعل هذا الزدواَج  اأّن  الع�سايا. وال�سواب:  لتنا�سب 
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على غدايا، فاإنّها ل ت�ستحقُّ هذا اجلمع بخالف ع�سّية، فاإنّها كق�سّية وو�سّية.«)56(.
يتجلى يف هذا الن�س امل�ست�سَهد به الإي�سال بالتوجيه يف قوله: )فاإنّها ل ت�ستحقُّ 
هذا اجلمع بخالف ع�سّية، فاإنّها كق�سّية وو�سّية(؛ اإذ فيه توجيٌه اإىل ال�سواب الذي 

خالف فيه ابن ه�سام بقية النحاة يف هذه امل�ساألة.
باأ�سول  متعّلًقا  الإي�سال،  طريق  عن  توجيهًيا  اجتهادا  ه�ساٍم  لبن  جند  كما 
النحو، ل بق�سايا النحو اجلزئية، وهو توجيٌه لي�س بال�سريِح الذي يَُن�سُّ عليه، بل 
هو توجيه ِمرا�سيٌّ يتجلى من التوظيف التطبيقي الذي ل يخفى على طالبي هذا 
العلم )النحو(، ونق�سد بهذا التوجيه املرا�سّي عن طريق الإي�سال كرثة احتجاجه 
من  التكثري  بق�سدية  ي�سي  مبا  لالنتباه،  لفٍت  ب�سكٍل  ال�سريف،  النبوي  باحلديث 
الحتجاج به، وهي ق�سديٌة تعيد العتبار لن�س احلديث النبوي ال�سريف، الذي 
زهد يف ال�ست�سهاد به النحاة املتقدمون بحجة جواز الرواية باملعنى، اأو بحجة ُعجمة 
بع�س الرواة، وبناًء عليه اأراد ابن ه�سام من توظيفه لثالثني )30( حديثا �سريفا)57( 
توجيَه طالبي علم العربية بالإي�سال اإليه، والحتجاج به، بعد تاوِز حماذيِر النحاة 
ال�سريف يف عهدهم، ويف هذا  النبوي  احلديث  ت�سفية  تتّم  الذين مل  املتقدمني 
تو�سيٌع لدائرة الحتجاج التي كانت تكتفي بال�سعر العربي الف�سيح )املوؤطر بزمكان 
الف�ساحة( وبالعدد القليل من الآيات القراآنية، ورٌد لعتباِر ن�سٍّ ف�سيٍح بالدرجة 
الأوىل، وا�ستفادٌة من الطاقات النحوية واللغوية - عموما - التي يكتنز بها احلديث 
النبوي ال�سريف، مع ت�سجيل مالحظة اأخرى حت�سب لبن ه�سام يف تاوزه ن�سبة 
امل�سنَّف  هذا  ا�ست�سهد يف  فقد  الكرمي،  بالقراآن  احتجاجهم  املتقدمني يف  النحاة 
 )246( ومائتي  واأربعني  �ستة  يقارب  مبا  �سفحة(   400 )حوايل  الطول  املتو�سط 
ن�س قراآين، وقد يكون الن�س القراآين جزًءا من اآيٍة اأو اآيًة كاملًة اأو اأكرَث من اآيٍة.
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3- اآلية ا�صتثمار الن�س بالت�صال:
املق�سود بالت�سال هو متام التوا�سل بني جهتني، ووظيفة الت�سال نقل اخلرب 
اأو  اأو املوؤلف مع اعتباٍر للم�ستمع  ياأتي به املتكّلم  بناٍء ا�ستدليلٍّ  اأو املعلومة وفق 
املتلقي، وذلك باأن ي�سبَح اخلرُب اأو املعلومُة فعاًل م�سرتًكا بني املتكلم وامل�ستمع اأو 
املوؤلف واملتلقي، جامًعا بني توجيِه الأوِل وتقومِي الثاين، وي�ستند هذا الق�سم يف 

فل�سفِته على نظرية احلوار، القائمة على مبداإ )التفاعل اخلطابي(.
يقول طه عبد الرحمان يف هذا املفهوم: »الوظيفة التوا�سلية للحجة وظيفة 
ات�سال، اإذ يُنظر يف احلجة بو�سفها فعال م�سرتكا بني املتكلم وامل�ستمع، جامعا بني 
توجيه الأول وتقومي الثاين«)58(، وي�سف طه عبد الرحمان احلجة الت�سالية باحلجة 
اخلطابية،  بالفعالية  ياأخذ  دليٌل  هي  املقّومة  احلجة  »اإّن  ذلك:  يف  ويقول  املقّومة، 
يف تعّلقها باملتكّلم وامل�ستمع معا، اأي دليٌل ياأخذ مببداإ )التفاعل التخاطبي(«)59(، 
اأما عن النظرية الفل�سفية التي ت�ستند اإليها هذه احلجة فيقول: »اإذا كان النموذج 
اللغوية،  الأفعال  بنظرية  الإي�سايل  والنموذج  الإعالم،  بنظرية  تاأثر  قد  الو�سلي 
اإىل  ا�ستند  قد  اأ�س�سه،  و�سع  يف  اجتهدنا  الذي  للحجة  الت�سايل  النموذج  فاإّن 
)نظرية احلوار( التي بداأ ال�ستغال بها منذ زمن ي�سري يف قطاعات علمية م�ستجدة 
احلجاج(  و)نظرية  ال�سوري(  غري  و)املنطق  الرمزي(  )املنطق  نحو  وخمتلفة 
و)حركة التفكري النقدي( و)فل�سفة اللغة( و)فل�سفة التوا�سل(. وتكاد تتفق هذه 
التوجهات العلمية على جملة من املبادئ العامة واخلا�سة، لكنها تفرتق افرتاقا يف 

الفروع التي بنتها وتبنيها على هذه املبادئ«)60(.
اأو  املعلومة  �َسْوِق  الرتكيز على  بحثنا هذا هو  املفهوم يف  يعنينا من هذا  ما 

طه عبد الرحمن، الل�سان وامليزان )التكوثر العقلي(، �س 256.   -58
نف�سه، �س 265.   -59
نف�سه، �س 270.   -60
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والقارئ،  الكاتب  اأو  واملتلقي  للباِث  التخاطبية  الظروِف  عن  جمّرٍد  غري  اخلرب 
الواحدة،  للفظة  خمتلفة  معجمية  معايَن  النحوي  ه�سام  ابن  ي�سوق  باأن  وذلك 
ثم يرّجح معًنى واحدا من بينها؛ لأنّها الأن�سب يف ال�سياق الذي وردت فيه، اأو 
الأ�سح  لأنّه  منها...؛  معّينا  وزنا  يرّجح  ثم  جموعا...،  اأو  �سرفية  اأوزانا  ي�سوق 
خمتلفة،  نحوية  اآراًء  ي�سوق  اأو  العرب،  ف�سحاء  عند  توظيًفا  والأ�سدَق  قاعدًة 
ثم يرّجح راأيًا منها، وي�سّعف اآراًء اأخرى؛ لأنّها الأمنت حجًة والأقَوى برهانًا، هذا 
اإىل  الإي�سال  اأو  بالو�سل  التوجيه  يتجاوز  الذي  هو  الت�سعيف  هذا  اأو  الرتجيح 
التوجيه بالت�سال؛ وذلك لأّن الكاتب )ابن ه�سام( ل يقف يف ترجيحه اأو ت�سعيفه 
املتلقي  اإ�سراك  اإىل  يتجاوزه  بل  القاعدة،  اأو  اخلرب  اأو  املعلومة  نقل  حدود  عند 
اإي�ساح املقبول منها من غري  يف تنمية قدرته التمييزية بني تلك الآراء، عن طريق 
املقبول، وال�سحيح منها من غري ال�سحيح، مع �َسْفِع تلك الأحكاِم الرتجيحيِة اأو 
الت�سعيفيِة بالدليل واحلجة التي يحاول ابن ه�سام من ورائها تقومي فهوم املتلقني، 
وعليه يتجلى التوجيه التوا�سلي يف هذه الآلية يف تعليم طالبي علم العربية كيفية 
التعامل مع القواعد املنقولة، والآراء املعرو�سة، والدليل على التوجيه الت�سايل 
عند ابن ه�سام اأنّه مل يكتف بتقدمي الراأي الذي يقتنع به، بل يقّدم الآراء الأخرى 
اأي�سا، لق�سد بيان وجه الإقناع يف الراأي الراجح، ووجه الرّد يف الراأي املرجوح 

اأو غري ال�سحيح - ح�سب وجهة نظره-.
ومن اأمثلة الرتجيح: 

)القلب(، وقرينة  للفظة  )الفوؤاد(  ملعنى  ترجيحه  واملعجم:  اللغة  من جهة  اأ-  
ترجيحه جملة )وهو املراد هنا(، وكانت لفظة )القلب( قد وردت يف قول 

كعب بن زهري:
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

متبوُل اليوَم  َفَقْلِبي  �سعاُد  مكبوُل)61(بَانَْت  يُْفَد  مل  اإِْثــَرهــا  متيٌَّم 
قال ابن ه�سام يف املعنى املعجمي لـ)قلبي(: وللقلب اأربعة معاٍن:

ي  اأحدها: الفوؤاد، ومنه ختم اهلل على �سمعه وقلبه، وهو املراد هنا، واإمّنا �ُسمِّ
اليمن  اأهل  )اأتاكم  احلديث:  ومنه  الفوؤاد،  من  اأخ�ّس  القلب  وقيل  لتقّلبه،  قلبا 
بالرقة  اأفئدًة، الإميان مياٍن واحلكمة ميانّية(، فو�سف القلوب  اأرقُّ قلوبا واألني  هم 

والأفئدة باللني.
والثاين: العقل، ومنه: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹچ )ق/37(.

قلب،  �سيء  )لكّل  احلديث:  ومنه  ه،  وحم�سُ �سيء  كلِّ  خال�س  والثالث: 
وقلب القراآن ي�س(.

والرابع: م�سدر َقَلَبُه، وجمع القلب: قلوٌب، واأْقلٌب، عن اللحياين.« )62(.
بـ)عار�سة(،  ل  بـ)عار�س(،  )عوار�س(  ملفرد  ترجيحه  ال�سرف:  جهة  من 
وقرينة ترجيحه كلمة )وال�سواب(، وهو ترجيٌح معّلل، يروم به تاوز نقل اخلرب 
واملعلومة اإىل متييز ال�سواب من عدمه يف القواعد املنقولة على �سبيل التوا�سل 

)الت�سال( مع املتلقي )طالب علم العربية(، وذلك يف بيت كعب بن زهري:
لو َعواِر�َس ذي َظْلٍم اإذا ابت�سمت معلوُلَتْ ـــّراِح  ـــال ب ــٌل  ــَه ــْن ُم كــاأنّــه 

يقول ابن ه�سام يف مفرد )عوار�س(: »قوله: )عوار�س( فيه م�ساألتان:
اإحداهما: اخُتلف يف مفرده على قولني: اأحدهما: اأنّه )عار�سٌة(، قاله عبد 
اللطيف البغدادي يف )غريب احلديث(. والثاين: اأنّه )عار�ٌس( ثم اخَتلف هوؤلء، 

فقيل: هو جمٌع �ساٌذ، ذكر ذلك اأبو جعفر النّحا�س، قال يف �سرح قول عنرتة: 
ابن ه�سام الأن�ساري، �سرح ق�سيدة بانت �سعاد، �س 89.   -61

نف�سه، �س 93-92.   -62
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ــٍة ــَم ــي ــ�ــس ــَق ِب ـــاجـــٍر  ت فــــــاأرَة  الفِماأنَّ  من  اإليك  ها  عواِر�سُ �سبقْت 
ل يكاد )فواعل( يجيء جمعا لـ)فاعل(، ورمبا جاء جمعا له كما يجيء جمًعا 
لـ)فاعلة(؛ لأن الهاء زائدٌة، قالوا: هالك يف هوالك، وعار�ٌس وعوار�ٌس، انتهى 

معناه.
وال�صواب: اأّنه جمع لـ)عار�س( واأّنه قيا�س.

اأّما الأول: فلقول جرير: 
ْيها َعاِر�سِ ت�سقُل  ــوَم  ي ــُر  ــذك ــاِماأَت ــْقــَي الــَبــ�ــسَ ــامــٍة �ــسُ ــفــرِع بــ�ــسَ ب

واأّما الثاين فالأنه ا�سٌم، واإمنا يكون جمع )فاعل( على )فواعل( �ساًذا اإذا كان 
�سفًة للعاقل، كهالك وفار�س وراجل و�سابق وناك�س. فاأّما اإن كان )فاعل( ا�سًما، 
كحاجب وكاهل وعار�س وحائط ودانق، اأو �سفًة ملوؤنث: كحائ�س وطالق وطامث، 

اأو لغري العاقل: كنجٍم طالٍع وجبل �ساهق، فجمعه على )فواعل( قيا�سي«)63(. 
الظرفية  )اإذا(  يف  الن�سب  لعامل  ترجيحه  والإعراب:  النحو  جهة  من  ج- 
ال�سرطية، بني فعل ال�سرط اأو جوابه، ويف هذه امل�ساألة يقّوم الت�سال بطالبي 
العامل  اأّن  امل�سهور  اإْذ  الأ�سهر؛  بدل  العاملني،  بني  الأ�سّح  اإىل  العربية  علم 
يف )اإذا( الظرفية ال�سرطية هو اجلواب، اأّما الأ�سح - ح�سب وجهة نظر ابن 
النا�سب  ابن ه�سام يف ذلك: »... وهل  يقول  ال�سرط،  فهو فعل  ه�سام - 
فعل ال�سرط اأو جواب ال�سرط ؟، قولن: اأ�سهرهما الثاين، واأ�سّحهما الأول؛ 
اإذ يلزم على قول الأكرث اأن تقع معمولة ملا بعد الفاء، و)اإّن( و)اإذا الفجائية( 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قوله  نحو  يف  النافية،  و)ما( 
ٺچ  ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   چ  ]الطالق/1[،  پچ 

ال�سابق، �س 115-114.   -63
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

فما  اأبَاه  اإن�ساٌن  اأ�ْسَبَه  واإذا  اأكرُمك،  فاإيّن  جئتني  اإذا  وقولك:  ]الرزم/25[، 
ظلَم، ولأنها قد ثبت عدم اإ�سافتها يف نحو قوله:

بالغنى  ــَك  ربّ اأْغــَنــاَك  ما  فتجّمِلا�ْسَتْغِن  خ�سا�سٌة  ْبَك  تُ�سِ واإذا 
فاإن قلَت: كيف يعمل امل�ساف اإليه يف امل�ساف ؟ قلُت: القائل بهذا ل يّدعي 
اأنّها م�سافة، بل اإنّها مبنزلة )متى( يف قولك: متى تقم اأقم، يف اأنّها مرتبطة مبا بعدها 
ارتباط اأداة ال�سرط بجملة ال�سرط، ل ارتباط امل�ساف بامل�ساف اإليه«)64(. اإّن مثل 
هذه امل�ساألة تمع بني التوجيه بالإي�سال والتوجيه بالت�سال، وذلك لأّن ابن ه�سام 
يجمع بني توجيهية الإي�سال يف اجتهاده يف خمالفة امل�سهور جمهور النحاة يف 
الت�سال  تقوميية  وبني  باجلواب،  ل  بال�سرط  ال�سرطية  الظرفية  )اإذا(  عامل  ربطه 
حمِل املتلقي اإىل النظر يف منقول الآراء النحوية، وعدم الت�سليم بها، واإن كانت 

م�سهورًة مو�سوفة ب�سمة اجلمهور.

يحتّل  ل  املو�سول  ال�سم  باأّن  قال  ملن  رّده  الأخرى  التقوميية  الأمثلة  ومن 
قول  مّنت( يف  )ما  فيه، وذلك يف  لته  و�سِ هو  يّتحد  بل  اإعرابيا وحده،  مو�سعا 

كعب بن زهري:

وعدْت وما  منَّْت  ما  نَّك  يَُغرَّ ت�سليُل)65(فال  والأحالَم  الأمايَن  اإّن 
يقول ابن ه�سام: »وقوله: )ما مّنت(، يحتمل )ما( اأوجها: 

اأحدها: اأن تكون مو�سول ا�سميا مبعنى: الذي، فمو�سعها رفٌع على الفاعلية، 
بظهور  مرُدوٌد  اأنّها و�سلتها يف مو�سع رفع  مثل ذلك:  املُعربني يف  بع�س  وقول 
الإعراب يف نف�س املو�سول، يف نحو: جاء اللذان قاما، وِليَُقم اأيُّهم هو اأف�سل، 

ال�سابق، �س 118.   -64
نف�سه، �س 178.   -65



د. لزهر كر�شو

319

الاّلوؤون  جاء  هذيل:  بني  وقول  قاموا،  الّلذون  جاء  هذيل:  اأو  عقيل  بني  وقول 
فعلوا. قال: 

عنِّي الــِغــلَّ  فّكوا  الـــاّلوؤون  مبرَو ال�ساهجان وهْم جناحْي«)66(.هــُم 
اإّن ترجيح ابن ه�سام لبع�س امل�سائل، ورّده لأخرى هو تقومي لفهوم املتلقني 
ريِن يف تعاملهم  افني ُمْب�سِ من طالبي علم العربية، حتى يتخذوا احليطة واحلذَر ك�سَّ

مع منقول علم العربية اأو النحو.

ال�سابق، �س 179.   -66
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

اخل�متة

حاول هذا البحث اأن يُْثبَت اآليًة من اآلياِت ا�ستثماِر الّن�ِس، من جهة اإنتاجيِته 
يُجريها  التي  املتو�ّسلة  القراءة  بوا�سطة  به،  التو�ّسل  حال  يف  اأخرى،  لن�سو�ٍس 
�ٌس يف ميداٍن ما، ويحاول من ورائها ا�ستغالل الّن�ِس املقروِء و�سيلًة  قارٌئ متخ�سّ
وتقوميًا،  توجيًها  وخرباِته  ه،  �سِ تخ�سّ فنوَن  فيه  ينقل  اآخر  ن�سٍّ  لإنتاِج  حجاجيًة 
ولتج�سيد هذا املفهوم َعَر�َس هذا البحث تربَة ابن ه�سام الأن�ساري التطبيقية، 
�سعاد(،  بانت  ق�سيدة  )�سرح  ن�ِسّ  لإنتاِج  بن زهري  بن�سِّ كعب  فيها  تو�ّسل  التي 
�سه النحوي،  هذا ال�سرح الذي اأف�سح لبن ه�سام املجاَل وا�سًعا لبّث قواعد تخ�سّ
واأدىل فيه باآرائه ترجيحا وت�سعيفا للم�سائل التي يَْعر�ُس لها يف م�سّنفه، اإّن تربة 
ابن ه�سام هذه كانت ممار�سًة ينق�سها اكت�ساف الباحثني املعا�سرين من ناحية اإثرائها 
دد اأّن الآلية التي انتهجها ابن  بالتنظري امل�سمر يف تراثنا، وقد لحظنا يف هذا ال�سّ
ه�سام تمع بني علم الن�س ونظرية احلجاج ونظرية التلقي والتوا�سل، وحاولنا 
تبًعا لذلك و�سَف تربته، التي ا�ستثمر فيها الن�س عن طريق توجيٍه با�ستثماٍر و�سلي 
نقل فيه خمتلف املعاين املعجمية والقواعد ال�سرفية والنحوية وبع�س الإ�سارات 
فيه غريه من  ما يخالف  فيه  �ساَق  اإي�سايل،  با�ستثماٍر  توجيٍه  البالغية، وعن طريق 
النحاة ق�سد اإطالع طالبي علم العربية وتوجيههم اإىل قناعاته وروؤاه، ومن ذلك 
قوله بتحّمل الظرف �سمريا م�سترتا ينتقل اإليه من ال�ستقرار املحذوف مطلقا، وعن 
طريق توجيٍه با�ستثماٍر ات�سايل، اأراد منه تقومَي ُفهوِم املتلقني )طالبي علم العربية( 
بع�سها  ت�سعيف  اأو  الآخر،  بع�سها  على  النحوية  الآراء  بع�س  ترجيح  طريق  عن 
لرجحان بع�سها الآخر، من ذلك ترجيحه وتقوميه يف اآن مًعا يف م�ساألة: اأّن عامل 

الن�سب يف )اإذا( الظرفية ال�سرطية هو فعل ال�سرط ل جوابه. 
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بريوت )لبنان(، و�سو�سربي�س الدار البي�ساء - اململكة املغربية، ط1 - 1985.
• ال�سيوطي جالل الدين: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حت: حممد 	

اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�سرية، بريوت - لبنان، ط2 - 1964. 
• �سبحي الفقي: علم اللغة الن�سي بني النظرية والتطبيق، درا�سة تطبيقية على 	

ال�سور املكية، دار قباء، القاهرة - م�سر، ط1 - 2000.
• طه عبد الرحمن: الل�سان وامليزان )التكوثر العقلي(، املركز الثقايف العربي، 	

بريوت- لبنان، والدار البي�ساء - اململكة املغربية، ط1 - 1998.
• عبد النا�سر ح�سن حممد: نظرية التلقي بني ياو�س واإيزر، دار النه�سة العربية، 	

القاهرة - م�سر، )د.ط( - 2002.
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يَدة )َباَنْت �ُصَعاُد( ِحِه َق�صِ ا عنَد �بِن ِه�صام �لأن�صاري )ت 761هـ( يف �رَشْ �آليات ��صتثمار �لنَّ�ض نحويًّ

• مطبعة 	 القراءة،  اإىل  البنية  من  ال�سعري  والن�س  ال�سياق  اأو�سان:  اآيت  علي 
النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء - اململكة املغربية، ط1 - 2000.

• اآثاره ومذهبه النحوي، طباعة �سركة 	 علي فودة نيل، ابن ه�سام الأن�ساري 
مطابع املطوع، الدمام - اململكة العربية ال�سعودية، ط 1- 1985.

• العربي، 	 الثقايف  املركز  امل�ساد،  الق�سيدة والن�س  الغذامي عبد اهلل حممد: 
بريوت - لبنان، والدار البي�ساء - اململكة املغربية، ط1 - 1994.

• فولفغانغ اإيزر: فعل القراءة - نظرية جمالية التجاوب يف الأدب -، ترجمة: 	
حميد حلميداين واجلاليل الكدية، مطبعة الأفق، فا�س - اململكة املغربية -، 

تاريخ طبع الكتاب الأ�سلي 1987، وتاريخ طبعة والرتجمة، 1995.
• ابن قتيبة: ال�سعر وال�سعراء، حت: اأحمد حممد �ساكر، دار احلديث، القاهرة، 	

ط2 - 1967.
• جمموعة من الباحثني: املعجم الو�سيط، مكتبة ال�سروق الدولية، القاهرة - 	

م�سر، ط4 - 2004.
• للدرا�سات 	 العربية  املوؤ�س�سة  العرب،  عند  الن�س  ا�ستقبال  املبارك:  حممد 

والن�سر، بريوت - لبنان، ط1 - 1999. 
• املذاهب 	 بني  التلقي  وجماليات  الن�س  قراءة  الواحد:  عبد  عبا�س  حممود 

الغربية احلديثة وتراثنا النقدي - درا�سة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة 
- م�سر، ط1 - 1996.

• �سادر، 	 دار  ا�سليم،  فاروق  حت:  ال�سعراء،  معجم  اهلل:  عبيد  اأبو  املرزباين 
بريوت، ط1 - 2005.
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• ابن منظور: ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، )د.ط(، )د.ت(.	
• للن�سر، 	 ال�سروق  دار  التلقي،  لنظرية  املعرفية  الأ�سول  خ�سر:  عودة  ناظم 

عمان - الأردن، ط1 - 1997.
• ابن ه�سام الأن�ساري: �سرح ق�سيدة بانت �سعاد، درا�سة وحتقيق: عبد اهلل عبد 	

القادر الطويل، املكتبة الإ�سالمية للن�سر، القاهرة - م�سر، ط1 - 2010.
ثالثا: الدوريات واملجالت

• عمار بلح�سن: قراءة القراءة، مدخل �سو�سيولوجي، جملة التبيني الف�سلية، 	
ت�سدر عن اجلاحظية، اجلزائر، العدد: 7 - 1993.
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ملخ�س البحث

مل يكن النحو يف ن�ساأته اأو تطوره مبناأى عن العلوم املعا�سرة له، ل�سيما )علم 
الأ�سول( الذي يُعد اأحد اأهم روافده املعرفية واملنهجية وال�سطالحية.

ولقد ك�سفت درا�سات �سابقة كثرية عن هذا التوا�سل احلا�سل بينهما، وبينت 
جمالته، وبخا�سة فيما يربط علم النحو بعلم اأ�سول الفقه، بل اإن علم اأ�سول النحو 
يكاد يكون ن�سخة كاملة عن اأ�سول الفقه، ل�سيما يف املدونة ال�سطالحية ومنهجية 

التاأليف والتبويب.

وعالقة التاأثري والتاأثر بينهما وا�سحة وجلية، و�سيقف هذا البحث على اأهم 
ف�سولها يف كتاب )الكوكب الدري فيما يتخرج على الأ�سول النحوية من الفروع 
الفقهية( لالإمام جمال الدين الإ�سنوي )ت 772 هـ( بتحقيق عبد الرزاق ال�سعدي 
لـ حممد ح�سن عواد عام 1985م، وهو كتاب يعتمد  اآخر  عام 1976م وحتقيق 
التبويب املعروف يف التاأليف النحوي؛ حيث ينق�سم ايل: باب يف الأ�سماء، باب 

يف الأفعال، باب يف احلروف، باب يف الرتاكيب ومعاٍن متعلقة بها.

ومل نعرث فيما طالعناه على درا�سات �سابقة تناولت م�ساألة التوا�سل بني علمي 
النحو والفقه يف هذا الكتاب ذاته، ونطمع اإىل بيان اأهم جمالت ذلك ومباحثه.

ولقد اعتمد البحث املنهج الو�سفي القائم على التحليل وال�ستقراء، للوقوف 
على اأهم مظاهر هذا التوا�سل املعريف وخ�سائ�سه.

ومن النتائج التي حققها البحث، اأنه ح�سر بع�س مظاهر التوا�سل املعريف بني 
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العلمني، واأهمها:

القتبا�سات املنهجية عند النحويني؛ حيث اعتمدوها يف اأبوابهم النحوية. -
التقار�س امل�سطلحي عند النحويني؛ حيث ظهرت يف املدونة ال�سطالحية  -

النحوية لكثري من م�سطلحات الفقهاء.
اعتماد الأ�سوليني عدًدا من املباحث النحوية يف ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية  -

من الن�سو�س، والإفادة من تعدد الأوجه الإعرابية.
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Abstract

Cognitive Communication between the Grammatical and 
Jurisprudential Lessons. The Book of the Al Kawkab Al 

Dorri (772 AH) by Al Asnawi as a model

Dr. Hadeel Abdul-Haleem Dawoud
Dr. Aisha Khdhr Ahmed

The origin of the development of grammar was not away from other con-
temporary sciences, especially the fundamental sciences which represent one 
of the most important sources of knowledge, methodology and terminology. 

Previous studies have revealed the connection between them and stated 
its fields especially the one connecting syntax with the principles of juris-
prudence. Rather it is a copy of the latter. According to our review of related 
literature, we haven't found previous studies that deal with communication 
between grammar and jurisprudence. The research has adopted the descrip-
tive approach that depends on analysis and induction to consider the most 
important aspects of such communication.

Below are some of the research’s results that limit some aspects of cogni-
tive communication between the two sciences, :

-  Methodological quotations in grammarians, where they adopted them in 
their grammatical sections.

-  The terminological exchange in the grammarians; as it appeared in the 
grammatical record in many terms of the jurists.

-  Fundamentalists’ adoption a number of grammatical resources or refer-
ences in devising the jurisprudential rules from the texts, and benefiting 
from the multiplicity of the inflectional aspects.



اأ. م. د. هديل عبد احلليم داود - اأ. م. د. عائ�شة خ�رش اأحمد هزاع

330

�لتو��صل �ملعريف بني �لدر�صني �لنحوي و�لأ�صويل

املقدمة

يعد التوا�سل بني العلوم �ُسنة من �ُسنَنِ دميومة احلركة العلمية قدمياً وحديثاً، 
وتنعك�س ثمرات هذا التوا�سل على كثري من الأمور تبياناً وفهماً. والتوا�سل بني 
النحو واأ�سوله والفقه واأ�سوله كان ومازال مظهراً مهماً من مظاهر تفاعل العلوم 
امل�سدران  وهما   - ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  كان  ولقد  وتكاملها، 
الأ�سا�سيان للت�سريع الإ�سالمي - �سبباً يف ن�ساأة العلوم اللغوية من نحو و�سرف 
وبالغة ومعاجم، كما كانا �سبباً يف ن�ساأة العلوم ال�سرعية من عقيدة وتف�سري وفقه 
بال�سريعة  ارتباطاً  اأكرثها  لأنه  النحو،  علم  اللغوية  العلوم  اأهم  ومن  واأ�سوله، 
ر العلماء اأن  الإ�سالمية، ويعد �سرطاً لبلوغ رتبة الجتهاد يف علوم ال�سريعة، وقرَّ
تعلمه فر�س كفاية، لأن معرفة الأحكام ال�سرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام 
الكتاب  اإىل  راجعة  والأدلة  اأدلتها،  معرفة  من  فالبد  م�ستحيل،  اأدلتها  دون  من 
وال�سنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم و�سرفهم، وما ل يتم الواجب اإل به 

فهو واجب.
والعالقة بني النحو والفقه عالقة تاأثري وتاأثر، وكان لكتاب )الكوكب الدري 
الدين  جمال  لالإمام  الفقهية(  الفروع  من  النحوية  الأ�سول  على  يتخرج  فيما 
الإ�سنوي )ت772 هـ( ف�سل يف الك�سف عن جانب كبري من هذه العالقة، واأول 
تق�سيم  اإىل  اهلل(  )رحمه  املوؤلف  عمد  اإذ  الكتاب؛  منهج  هو  التاأثر  هذا  مظاهر 
الكتاب تق�سيًما نحويًا ي�ستند اإىل تق�سيم النحاة للكالم: باب يف الأ�سماء، وباب 

يف الأفعال، وباب يف احلروف، باب يف الرتاكيب ومعاٍن متعلقة بها.
ُحّقَق الكتاب حتقيقني: الأول قام به )عبد الرزاق ال�سعدي( وح�سل به على 
به حممد ح�سن عواد 1985م، ولقد  قام  الثاين  �سنة 1976م،  املاج�ستري  �سهادة 
اعتمدت الباحثتان التحقيقني؛ اإذ اأفادتا من حتقيق )حممد ح�سن عواد( يف توثيق 
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الن�سو�س املقتب�سة من كتاب الكوكب الدري، ويف الوقت نف�سه اأفادتا من مقدمة 
الن�سو�س  توثيق  نعتمدها يف  باأننا مل  علماً  ال�سعدي(،  الرزاق  )عبد  لـ  التحقيق 
لتعذر احل�سول على الكتاب املن�سور، ومل يكن بني اأيدينا اإل الن�سخة املخطوطة 

لر�سالة املاج�ستري، و�سن�سري اإىل ذلك يف الهوام�س.
ترجمة حياة الإ�صنوي:

ب�سكل  ع�سره  واأحداث  الإ�سنوي  حلياة  ترجمت  التي  امل�سادر  هي  كثرية 
نبذة عن حياته تخربنا  ننهل من هذه امل�سادر  فاإذا جئنا  باملعلومات.  مف�سل غني 
اأنه حممد جمال الدين عبد الرحيم بن احل�سن بن علي بن عمر بن علي بن اإبراهيم 

الأموي القر�سي الإ�سنوي، ويقال الإ�سنائي بك�سر الهمزة وفتحها)1(.
وتلقى  ون�ساأ  اأقام  وفيها  �سنة )704هـ(  م�سر)2(،  �سعيد  )اإ�سنا( يف  ولد يف 
مبادئ علومه، وقد انحدر من اأ�سرة علمية، فوالده من علماء )اإ�سنا( واأخوه كان 
فقيهاً م�سنفاً، وعمه كان عاملاً فا�ساًل فقيهاً، وابن عمه كان عاملاً بارعاً ورعاً، وا�ستهر 

خاله يف العلوم وَمَهَر يف اجلرب والهند�سة. 
�صيوخه

ال�سنباطي،  القطب  اأ�سهرهم  العلماء  من  جمع  عن  العلم  الإ�سنوي  اأخذ 
واجلالل القزويني، واملجد الزنكلوين، والقونوبي، وتقي الدين ال�سبكي، والبدر 
الت�سرتي)3(، وتاأثر الإ�سنوي كثرياً باأبي حيان الأندل�سي �ساحب )�سرح الت�سهيل( 
و)ارت�ساف ال�سرب(، وهذان الكتابان من الكتب التي ترددت كثرياً يف الكوكب 

بغداد، ط1  الإر�ساد،  اجلبوري،  اهلل  عبد  ال�سافعية، حتقيق:  طبقات  الإ�سنوي،  املثال:  �سبيل  على  ينظر   -1
الفقهية،  الفروع  من  النحوية  الأ�سول  على  يتخرج  فيما  الدري  الكوكب   ،11/1 1971م  1391ه- 

مقدمة املحقق: د.حممد ح�سن عواد، دار عمان، ط1، 1405ه-198م، �س 117.
ينظر، ياقوت احلموي، معجم البلدان، دار �سادر، بريوت 189/1.  -2

ينظر، طبقات ال�سافعية، 179/1.  -3
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ج على فروع نحوية. الدري عند تاأ�سيل امل�سائل الفقهية التي تَُخرَّ
احل�سني  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  العراقي  احلافظ  الإ�سنوي  تالميذ  ومن 
املهراين، والمام الزرك�سي، واأولد �سيخه العالء القولوبي الثالثة حمب الدين 

حممود، وبدر الدين ح�سن، و�سدر الدين عبد الكرمي)4(.
موؤلفاته

لالإ�سنوي م�سنفات يف جميع الفنون منها: »التمهيد يف ا�ستخراج الفروع 
عن الأ�سول«، »ونهاية ال�سول يف �سرح نهاية الو�سول اإىل علم الأ�سول« للقا�سي 
البي�ساوي، »وزوائد الأ�سول«، »والتنقيح يف زوائد ت�سحيح التنبيه«، »وجواهر 

البحرين يف تناق�س اخلربين«، »وتلخي�س الرافعي الكبري«)5(.
منهج الإ�صنوي يف كتابه

منهجه  َف  َو�سَ اإذ  املقدمة؛  يف  وا�سحة  الكتاب  لهذا  املنهجية  املالمح  بدت 
كتابني  تاأليف  تعاىل يف  اهلل  ا�ستخرُت  كله  ذلك  بعد  »ثم  يقول  دقيًقا حني  و�سًفا 
ممتزجني بني الفنني املذكورين ]يريد: العربية واأ�سول الفقه[ ومن الفقه مل يتقدمني 
اإليهما اأحد من اأ�سحابنا، اأحدهما: يف كيفية تخريج الفقه على امل�سائل الأ�سولية، 
والثاين: يف كيفية تخريجه على امل�سائل النحوية؛ فاأذكر اأوًل امل�ساألة الأ�سولية اأو 
تنبيًها  ليكون ذلك  يتفرع عليها،  مما  اتبعها بذكر جملة  ثم  النحوية مهذبًة منقحًة، 
القاعدة  بني  احلا�سل  الن�سجام  مدى  بيان  يف  وي�سرت�سل  اأذكره«)6(،  مل  ما  على 
ج عليها وذلك بقوله: »اإن الذي اأذكره على اأق�سام، فمنه  النحوية والفروع املَُخرَّ
ما يكون جواب اأ�سحابنا فيه موافقاً للقاعدة، ومنه ما يكون خمالفاً لها، ومنه ما 

ينظر، املرجع ال�سابق، 1/ 180.   -4
اإبراهيم،  اأبو الف�سل  جالل الدين ال�سيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق: حممد   -5

مطبعة عي�سى البابي احللبي، ط1 )د.ت(، �س 305.
الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 189-188.  -6
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القاعدة  القاعدة مع مالحظة  تقت�سيه  فاأذكر فيه ما  بالكلية،  اأقف فيه على نقل  مل 
عليه  ن�سَّ  ما  ماأخذ  ذلك  يف  الناظر  يعرف  وحينئٍذ  الفرعية،  والنظائر  املذهبية، 

لوه، ويتنبه به على ا�ستخراج ما اأهملوه...«)7(.  اأ�سحابنا وف�سَّ
لقد انتهج الإ�سنوي هذا املنهج يف عموم الكتاب، فهو يذكر امل�ساألة اأوًل على 
�سكل قاعدة عامة، وقد يذكر معها اآراء للنحويني فيها، ثم يَُفِرع عليها جملة من 
الفروع، من هنا تتجلى اأهمية الكتاب، فهو معاجلة تطبيقية، اأو در�س عملي مل�سائل 
ظاهرة  موؤ�سر وعالمة  اأنه  كامنة يف  واأهميته وجديته  النحو،  م�سائل  على  مدارة 
للتفاعل والت�سال اجلاد واملثمر بني علوم العربية وبني علوم ال�سريعة الإ�سالمية)8(. 
اأوجه  ا�ست�سراف  الدري لبد من  الكوكب  ا�ستقراء م�سائل من كتاب  وقبل 
عند  الوقوف  اإىل  اأوًل  و�سنعمد  والأ�سوليني ومظاهره،  النحويني  بني  التوا�سل 
الفقه  يف  النحو  اأثر  ثم  النحو،  يف  واأ�سوله  الفقه  اأثر  ثم  التوا�سل،  مرجعيات 

واأ�سوله، ثم ن�سرع بعر�س م�سائل منتخبة من كتاب الكوكب الدري. 
مرجعيات التوا�صل 

اإن ظهور الإ�سالم حالة من حالت التوا�سل الب�سري الأممي، فدعوة الإ�سالم 
دعوة عاملية مل تخت�س ب�سعب دون اآخر اأو بديانة دون اأخرى، واإمنا هو كما قال 
تعاىل خماطباً نبيه الكرمي )( چ ک  ک  گ         گ  گ  چ ]الأنبياء: 107[ 
ثمَّ  ومن  الإ�سالم،  يف  ليدخلوا  العرب  غري  ا�ستقطبت  بعامليتها  الإ�سالم  وتعاليم 
دفعتهم احلاجة اإىل فهم هذا الدين وتعلم العربية التي نزلت بها تعاليمه )القراآن 

ومن بعده ال�سنة النبوية(.
وعلى �سعيد اللغة العربية كان ملجيء الإ�سالم دور حا�سم يف النقلة التاريخية 

املرجع ال�سابق، �س 189.  -7
املرجع نف�سه، �س 149.  -8
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التي عرفتها اللغة العربية، اإذ انتقلت من لغة البداوة اإىل لغة احل�سارة ومن لغة 
مرتبطة ببيئة �سحراوية حمدودة تعرب عن املكونات الب�سيطة بطريقة يطبعها التجريد 
اإىل لغة عاملية كونية اأخرجت الإن�سان اإىل التفاُعل مع الكون كله ب�سهادته وغيبه، 
والإن�سان،  واحلياة  للكون  ال�سمولية  الروؤية  بفعل  وم�ستقبله،  وحا�سره  مبا�سيه 
م العربي امل�سلم  كانت تلك هي النقلة الأوىل، لتعقبها نقلة اأخرى متثلت فيما قدَّ
بفعل  ر�سيد  من  تدخره  وما  اللغة،  هذه  طاقات  مفجراً  واملعارف  العلوم  من 
هي  وا�سفة،  لغات  بذلك  موؤ�س�ساً  التداولية  وكفايتها  ال�ستقاقية  خ�سو�سيتها 
احل�سارة  جمتمع  عليها  يقوم  التي  العلمية  املفاهيم  وُم�سكاًل  الظاهرة،  هذه  علم 

اجلديدة.)9(

وملا كانت اللغة من و�سائل الت�سال الأ�سا�سية، انربت اللغة العربية بخ�سائ�سها 
التعبري، ووظيفة  لتقوم بثالث وظائف )وظيفة الت�سال، ووظيفة  و�سماتها هذه 
العربية  العلوم  بني  والتوا�سل  التفاعل  تولَّد  الأخرية  الوظيفة  ومن  التعبد()10( 
والعلوم ال�سرعية، ويف هذا ال�سياق يقول اأبو الربكات الأنباري:« اإنَّ اأئمة الأمة 
من ال�سلف واخللف اأجمعوا قاطبة على اأنَّه ]اأي النحو[ �سرط يف رتبة الجتهاد، 
واأنَّ املجتهد لو جمع جميع العلوم مل يبلغ رتبة الجتهاد حتى يعلم من قواعد 
النحو ما يعرف به املعاين املتعلقة معرفتها به منه، ولو مل يكن ذلك علماً معترباً يف 
ال�سرع، واإل ملا كانت رتبة الجتهاد متوقفة عليه، ل تتم اإل به، ثم مل تزْل الأمة قاطبة 
مذ زمن ال�سحابة، والتابعني، وال�سلف ال�سالح، وَمْن بَْعَدهم مع تكرر الأع�سار 
يف الأم�سار، يدعون اإليه ويحثون عليه...، وظاهر الأمر يقت�سي الإيجاب، فاإن 

ينظر عبد العزيز حميد، التقار�س امل�سطلحي يف العلوم- امل�سطلح الل�ساين اأمنوذجاً، عالمات ج31،   -9
مج 8 ذو القعدة 1419ه - فرباير1999م، �س 169- 170. 

�سوال 1422ه -   ،4 الإ�سالمي، جملة جذور، ج 7، مج  والفقه  اللغة  بني  العالقة  بيه،  بن  ينظر، عبد   -10
دي�سمرب 2001م، �س 33.
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مل يُحمْل على الإيجاب فالأن�سب اأْن يُحمل على ال�ستحباب«)11( على هذا النحو 
الدينية،  بالعلوم  النحو  علماء  ارتباط  »اإنَّ  اإذ  العربية؛  للغة  التعبد  تتجلى وظيفة 
وارتباط علماء امل�سلمني امل�ستغلني بهذا الفرع من العلوم الدينية، اأو ذاك باللغة 
والنحو مل يكن ارتباطاً اختيارياً ميكن ال�ستغناء عنه، بل هو ارتباط اإلزامي ل بدَّ 
ب�سورة  والنحو  اللغة  اإتقان  اأنَّ  يعتقد  كان  ر  املُف�سِّ اأو  ث،  املُحدِّ اأو  فالفقيه،  منه؛ 
جانب  من  جانب،  من  هذا  امللزمة«)12(،  الدينية  الواجبات  من  واجب  خا�سة 
التي ج�سدت  العلوم  اأهم  الفقه من  اأ�سول  الفقه وعلم  اأن نعد علم  اآخر بو�سعنا 
التوا�سل بني العلوم الإ�سالمية، ول�سيما علم اأ�سول الفقه، لأنَّه قواعد ا�ستدللية 
ت�سبط منهج الفهم وال�ستنباط يف املجال الت�سريعي، ويجمع بني النقل والعقل، 
علوم  اأهمها  لعل  العلوم؛  من  جمموعة  على  ذلك  يف  معتمًدا  والن�س،  والراأي 
اللغة العربية وعلم الكالم، ول تتقيد تلك امل�ساركة بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية 
فح�سب، واإمنا تتجاوز ذلك اإىل كل �سوؤون احلياة، اإذ تتمثل يف الروؤية التي تمع 

الفريقني باملق�سد وتفرقهم باملنهج.
لقد غدا من املعلوم اأن ن�ساأة احلركة العلمية العربية تفجرت ينابيعها مع ظهور 
الإ�سالم، ولبد من التنويه اإىل اأن هذه احلركة كانت بواكريها الأوىل متداخلة ما 
بني علوم اللغة العربية وعلوم ال�سريعة الإ�سالمية، واأ�سبح من املقطوع اأن العلوم 

العربية والإ�سالمية تنحدر من اأ�سل واحد، وذلك راجع اإىل اأ�سباب)13(:
فهم - 1 هو  واحد  هدف  اأجل  من  الأ�سل  يف  تن�ساأ  العلوم  هذه  خمتلف  لأن 

الن�س القراآين.

جامعة  جملة  والتاأثري،  التاأثُر  بني  العربي  النحو  مفتاح،  اليمني  رباح  وينظر،   .97-95 �س  الأدلة:  ملع   -11
الأزهر بغزة، املجلد 11، العدد 2، �سل�سلة العلوم الإن�سانية 2009م، �س 134. 

رباح اليمني مفتاح، النحو العربي بني التاأثُر والتاأثري، �س 134.   -12
ينظر، عبد العزيز حميد، التعار�س امل�سطلحي يف العلوم، �س 170- 171.   -13
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ا�ستقالليتها - 2 عدم  على  دلياًل  ت�سكل  التي  العلوم  هذه  بني  التقاطعات  تعدد 
الأ�سلية.

النحويني والبالغيني والأ�سوليني واملف�سرين كانوا يغرتفون من م�سادر - 3 اإنَّ 
كتاب  راأ�سها  وعلى  وظواهرها  اللغة  مبعاجلة  �سلة  له  ما  ول�سيما  م�سرتكة 

�سيبويه.
فاأغلب - 4 اأهم �سمات تلك الع�سور،  التي كانت من  الثقافة املو�سوعية  ظاهرة 

العلماء كانوا نحاًة وبالغيني واأ�سوليني ومف�سرين. 
اأثر الفقه واأ�صوله يف النحو واأ�صوله

تباينت الروايات حول ن�ساأة النحو العربي والإرها�سات الأوىل التي اأف�ست 
الروايات كما �سرنى  اللغة وقواعدها، وهذه  اإىل و�سع قواعد تعني على �سبط 
اإن  قائل  »فمن  رواية  لكل  تبعاً  متباين  فيها  الدافع  الفردية  املبادرة  عن  تخرج  ل 
عليَّ بن اأبي طالب)( هو الذي اأر�سد اأبا الأ�سود الدوؤيل ولقنه مبادئ النحو، 
ومن زاعم اأنه األقى اإليه اأ�سوًل فاحتذى عليها اأو نحا نحوها... ومن قائل اإن اأبا 
اأبيه مل ياأذن له بتنفيذها بادئ الأمر ثم  الأ�سود هو �ساحب الفكرة، واإن زياد بن 
ع�سر  الع�سر  طبيعة  اأن  زاعماً  ذلك  لكل  منكر  ومن  بالتنفيذ...  واأمره  راأيه  غرّي 
اأبي الأ�سود الدوؤيل طبيعة بدائية ل تهيئ لأ�سحابها اأن يوؤلفوا ويق�سموا وي�سعوا 

القواعد والأ�سول«)14(.
وعلم النحو اأخذ من لغة العرب، والقراآن نزل بلغتهم، وملا كان الهدف من 
ن�سوء العلوم العربية والإ�سالمية واحداً وتتمع حول مق�سد واحد، وهو احلفاظ 
على القراآن من اللحن، جند اأن البدايات الأوىل لهذه العلوم متوازية زمنياً، اإلَّ اأن 
مازن املبارك، النحو العربي، دار الفكر، بريوت، ط3، 1981م، �س 79، وينظر، ال�سارف لطرو�س، اأثر   -14

الفقه واأ�سوله يف الدر�س النحوي العربي، حوليات الرتاث، ع-5/ 2006م، �س 1. 
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علمي اأ�سول الفقه والفقه قد �سبقا النحو يف تاأ�سيل اأركانه وم�سطلحاته، ول�سيما 
والدليل على ذلك  الر�سالة،  كتابه  ال�سافعي يف  الإمام  الأوىل و�سعها  النواة  اأن 
بالتفريع وقيا�س الفرع على الأ�سل، والأ�سباه  اأن املوؤلفات النحوية التي اهتمت 
الأئمة  زمن  بعد  اأ�سحابها  كتبها  كلها  املوؤلفات  هذه  العلل،  وبيان  والنظائر، 
اأ�سول الفقه واأر�سوا قواعده،  الأربعة... فهوؤلء الأئمة هم الذين و�سعوا علم 
وهذا يُظِهر بجالء اأن علم اأ�سول الفقه �سبق النحو واأ�سوله، ومن ثم كان هو املوؤثر 

يف الثاين ولي�س العك�س)15(. 
الفقه جندها ماثلة يف تلك  باأ�سول  اأ�سول النحو  تاأثر  نتتبع مظاهر  واإذا جئنا 
حني  )اخل�سائ�س(  كتابه  مقدمة  يف  جني)ت392هـ(  ابن  اأوردها  التي  الإ�سارة 
يقول: »وذلك اأنّا مل نَر اأحداً من علماء البلدين تعّر�س لعمل اأ�سول النحو على 
نحن  مبا  فيه  يلمم  فلم  بكر  اأبي  اأ�سول  كتاب  فاأما  والفقه،  الكالم  اأ�سول  مذهب 
البلدين  به »)16( ويق�سد بعلماء  تُعّلق عليه  اأّوله وقد  اأو حرفني يف  اإل حرفاً  عليه 
باأ�سول الفقه جندها يف كتب  اإن ظاهرة مقاي�سة اأ�سول النحو  الب�سرة والكوفة، 
ف اأ�سول النحو يقول »اأ�سول النحو  نحوية كثرية، فهذا ابن النباري حني يَُعرِّ
اأدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وف�سوله، كما اأن اأ�سول الفقه اأدلة الفقه التي 

تنوعت عنها جملته وتف�سيله«)17(.
مقدمات  يف  ذلك  ويتجلى  النحاة،  اأقوال  يف  ماثل  واأ�سوله  الفقه  اأثر  اإّن 
الدين  جالل  يقول  ال�سياق  هذا  ويف  النحو،  لق�سايا  فيها  لوا  اأ�سَّ التي  كتبهم 
ينظر، اأحمد �سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب يف النحو العربي، ديوان املطبوعات، اجلزائر، 1983م،   -15
اأثر الفقه واأ�سوله يف الدر�س النحوي العربي، حوليات الرتاث،  �س 79، وينظر، ال�سارف لطرو�س، 

ع-2006/5م، �س 1. 
ابن جني، اخل�سائ�س، حتقيق: حممد علي النجار، دار الهدى للطباعة والن�سر، بريوت ط2 )د.ت(، �س   -16

.2/1
ال�سورية،  اجلامعة  مطبعة  الأفغاين،  �سعيد  النحو، حتقيق:  اأ�سول  الأدلة يف  ملع  الأنباري،  الربكات  اأبو   -17

1377ه-1957م، �س 80. 
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ال�سيوطي)ت911هـ( يف مقدمة كتابه )القرتاح( »... وهو اأ�سول النحو الذي 
هو بالن�سبة اإىل النحو مثل: اأ�سول الفقه بالن�سبة للفقه«)18(، م�سرياً اإىل اأنه اأفاد من 
كتاب اخل�سائ�س الذي يذكر فيه ابن جني اأنه اأخذ اأي�سا من الأ�سوليني يف تق�سيم 
التي اعتمد عليها متثلت  امل�سادر  اأن  ليذكر  ال�سيوطي  كتابه وتبويبه)19(. ثم يعود 
يف متفرقات كتب اللغة، والعربية، والأدب، واأ�سول الفقه، وبدائع ا�ستخرجها 
بفكره، ورتبها على نحو ترتيب اأ�سول الفقه يف الأبواب والف�سول والرتاجم)20(.

ول بد من الإ�سارة اإىل اأن النحاة اأفادوا من املنهج الذي �سار عليه الأ�سوليون، 
ف�ساًل عن امل�سطلحات، لأن توظيف هذه امل�سطلحات مبعزل عن طريقة نظامية 
اأ�سول  تق�سيم  يف  التاأثر  مظاهر  وبرزت  النحوية،  الدرا�سة  يغني  ل  التاأليف  يف 
النحو بتق�سيم اأ�سول الفقه، ولفظة )الأ�سول( تعني الأدلة اأو الأ�س�س اأو القواعد 
اأو  الفقه،  اأدلة  الفقه هي  فاأ�سول  العملية،  ال�سرعية  بالأحكام  العلم  )والفقه( هو 
التي  بالقواعد  »العلم  هو:  الأ�سوليني  وبعبارة  الفقه،  عليها  يبنى  التي  القواعد 
يتو�سل بها اإىل ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية الفرعية عن اأدلتها التف�سيلية«)21(، وملا 
كانت اأ�سول الفقه اأدلة الفقه التي تتمثل باأدلة اأربعة هي: الكتاب وال�سنة والإجماع 
النحوية  الدرا�سة  ملقت�سيات  وفقاً  النحو  اأ�سول  موا  ق�سَّ النحاة  اأن  والقيا�س، جند 

اإىل اإجماع وقيا�س و�سماع)22(.

اأخذ النحويون عن الأ�سوليني م�سطلحات كثرية، فانعك�س ذلك على  لقد 

جالل الدين ال�سيوطي )ت911هـ(، القرتاح يف علم اأ�سول النحو، حتقيق: حممود �سليمان ياقوت،   -18
دار املعرفة اجلامعية، 1426ه- 2006م، �س 5.

ينظر، املرجع نف�سه، �س 6.  -19

ينظر، املرجع نف�سه، �س 8.  -20
ابن احلاجب، خمت�سر املنتهى الأ�سويل، مع �سرح الع�سد، املطبعة الأمريية ببولق )د.ت(. 1/ 18،   -21
وينظر، م�سطفى جمال الدين، البحث الدليل عند الأ�سوليني، دار الر�سيد للن�سر، بغداد، 1980م، 

�س33. 
ينظر، الإ�سنوي، الكوكب الدري، مقدمة املحقق. �س19.  -22
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البنية امل�سطلحية لعلم النحو واأ�سوله، فغدا مطرزاً مب�سطلحات من الفقه واأ�سوله، 
واإْن تغريت مفاهيم هذه امل�سطلحات تبعاً لتغري املنظومة امل�سطلحية الكلية، لأنَّ 
امل�سطلح عندما يغري انتماءه البنيوي ل يعاد بالقوة باملفهوم نف�سه،)23( ويبدو ذلك 
جلياً يف امل�سطلحات التي اأخذها النحويون عن الأ�سوليني ووظفوها مبا يتوافق 

مع مفهومها يف النحو.
اأثر النحو يف الفقه واأ�صوله

يربز اأثر اأي علم يف علم اآخر من خالل العالقة التي تربطهما وماهية الأثر هل 
هو اآين اأو ممتد، والعالقة بني النحويني والأ�سوليني عالقة توا�سلية تفاعلية تكاملية، 
ت�ستند اإىل القراآن الكرمي والإرث النبوي ال�سريف، واإىل تلك احلاجة التي اقت�ستها 
الإرها�سات الأوىل لكل من علم النحو واأ�سوله وعلم الفقه واأ�سوله، بيد اأن هذا 
التفاعل مل يقف عند البدايات، واإمنا امتد وتر�سخ بعد اأن غدت هذه العلوم حتتكم 

اإىل اأ�س�س نظرية.
من  القراآن  على  احلفاظ  عوامل  من  عاماًل  ليكون  النحو  علم  جاء  ولقد 
اإليه يف كثري من الأحكام  ي�ستند  اأي�ساً يف الوقت نف�سه علماً  التحريف، وليكون 
ال�سرعية، من هنا يعد علم النحو من علوم الآلة، اإذ يجمع الأ�سوليون على اأن 
ملا كان  الرازي«  يقول  ال�سياق  للفقيه، ويف هذا  العربية فر�س كفاية  اإتقان علوم 
املرجع يف معرفة �سرعنا اإىل القراآن والأخبار، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم 
وت�سريفهم كان العلم ب�سرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور، وما ل يتم الواجب 
املطلق اإل به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب«)24(، من هنا غدت درا�سة علم 
النحو والوقوف على اآراء النحاة يف ُكل دقيقة من دقائق هذه العلم اأمراً لبد منه، 
من هنا جند اأن اأكرث دار�سي اأ�سول الفقه هم �سليعون بعلوم العربية ول�سيما علم 

ينظر، عبد العزيز حميد، التقار�س امل�سطلحي يف العلوم، �س170.   -23
الرازي، املح�سول يف علم الأ�سول، دار الر�سيد للن�سر، بغداد، 1980م 1/ 275.  -24
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النحو، ويف هذا ال�سياق يعجب الزخم�سري من الذين ي�سعون من مقدار علوم 
العربية بني العلوم الإ�سالمية، فريد مدافعاً عنها حماججاً بها حني يقول: »والذي 
واعت�سافهم،  جورهم  وفرط  اإن�سافهم  قلة  يف  هوؤلء  حال  العجب  منه  يق�سي 
وذلك اأنهم ل يجدون علماً من العلوم الإ�سالمية فقهها وكالمها وعلمي تف�سريها 
واأخبارها اإلَّ وافتقاره اإىل العربية بنّي ل يدفع ومك�سوف ل يتقنع، ويرون الكالم 
والتفا�سري  الإعراب،  علم  على  مبنياً  وم�سائلها  الفقه  اأ�سول  اأبواب  معظم  يف 
من  وغريهم  والفراء  والك�سائي،  والأخف�س،  �سيبويه،  عن  بالروايات  م�سحونة 
باأقاويلهم  الن�سو�س  ماآخذ  يف  وال�ستظهار  والكوفيني،  الب�سريني  النحويني 
والت�سبث باأهداب ف�سرهم وتاأويلهم، وبهذا الل�سان مناقلتهم للعلم وحماورتهم 
وتدري�سهم ومناظرتهم«)25(، اإننا اإذ نورد هذه املقولت ل نروم اإثبات اأثر النحو يف 
الفقه واأ�سوله خا�سة وعلوم العربية عامة، لأن الأثر حقيقة ماثلة يف الواقع الفعلي 
امللمو�س لهذه العلوم، توؤ�سله كتب اللغة والفقه واأ�سوله، وتتجلى يف الأحكام 
الفقهية التي تتخرج من القواعد النحوية ماأخوذاً فيها اأقوال النحاة واآراوؤهم، من 
ذلك ما جنده يف كتاب )املح�سول( للرازي على �سبيل املثال، اإذ يورد م�سائل تعد 
توقيعات لهذا التفاعل فهناك باب اأ�سماه )يف تف�سري حروف ت�ستد احلاجة يف الفقه 
اإىل معرفة معانيها()26(، عالج فيه م�سائل يف الواو، خمالفاً النحاة مبا ذهبوا اإليه يف 
اأن الواو ملطلق اجلمع ذاكراً اأن لها وجوهاً فيها، هذا اإىل جانب م�سائل اأخرى يف 

حروف العطف)27(.
من هنا كانت القاعدة النحوية مدخاًل يلج من خاللها الأ�سويل اإىل احلكم 
النحوية  امل�سائل  يف  يتوغل  بل  النحاة،  يذكره  مبا  الكتفاء  دون  ومن  ال�سرعي، 

الزخم�سري، املف�سل، اأوفي�ست، دار اجليل )د.ت(، 18/1، وينظر، م�سطفى حممد الفكي، اأثر النحو   -25
يف امل�سائل الفقهية، جملة جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية، ع10، 1426ه-2005م، �س152.

الرازي، املح�سول يف علم الأ�سول، �س 507/1.  -26
املرجع نف�سه، �س 538-507/1.  -27



اأ. م. د. هديل عبد احلليم داود - اأ. م. د. عائ�شة خ�رش اأحمد هزاع

341

التعمق  »ا�سرتاط  اأّن  يتبدى  النحو  ونيته، وعلى هذا  املتكلم  مبقا�سد  اإياها  مازجاً 
لأن  الأحكام،  ا�ستخراج  يف  بليغ  اأثر  له  كان  الأ�سول  لدار�س  النحو  علم  يف 
الفروع  ا�ستنباط  يف  وا�سعة  اآفاقاً  له  ويفتح  اجتهاده  يف  قوية  ملكة  مينحه  النحو 
التي تختلف  اللفظي وبيان دللته  اأ�سولها، فهو علم مرتبط بتوجيه الرتكيب  من 
من تركيب اإىل اآخر، وكم من امل�سائل ال�سرعية يختلف احلكم فيها تبًعا لختالف 

الرتكيب ومدلوله«)28(.
التوا�صل بني النحاة والأ�صوليني من خالل كتاب الكوكب الدري

يف  والباحثني  للدار�سني  م  قدَّ الكتاب  هذا  لبنات  ي�سع  وهو  الإ�سنوي  اإّن 
النحو،  لوظيفة  الأ�سوليني  فهم  علمًيا ك�سف من خالله عن  العربية جهًدا  علوم 
التي تتمثل يف معرفة تاأليف الكالم العربي كما نطق به الف�سحاء من العرب �سواء 
تعلق بهيئة تاأليِفِه ُجملًة من ناحية التقدمي والتاأخري، واحلذف والإ�سمار، والف�سل 
والو�سل، اأم تعلق باأجزائه التي ائتلف منها من ناحية الإعراب والبناء والتعريف 
والتنكري واأمثالها، ودللة كل ذلك على املعاين التي كان يق�سدها العرب بكالمهم، 
اإخوانهم البالغيون يف مباحثهم  مما عزف عنه النحويون املتاأخرون، وا�ستاأثر بها 

يف باب علم املعاين)29(. 
يف  الأول  الباب  اأربعة:  اأبواب  على  كتابه  اآنًفا  ذكرنا  كما  الإ�سنوي  م  ق�سَّ
الأ�سماء، والباب الثاين يف الأفعال، والباب الثالث يف احلروف، والباب الرابع 
م الأخرية  يف الرتكيب ومعاٍن متعلقة بها، مق�سًما هذه الأبواب على ف�سول، وق�سَّ
على م�سائل، ويف ثنايا عر�سه للم�سائل تربز دقته واأمانته يف النقل عن غريه، »فهو ل 
ا، ويزيد  يكاد ينقل قوًل اأو حكًما اإل وذكر قائله مو�سحاً فيما اإذا كان قائله ناقاًل اأي�سً
الت�سريعية،  القراآن  اآيات  الأحكام من  ا�ستنباط  النحوية واللغوية يف  الدللة  اأثر  ال�سعدي،  القادر  عبد   -28

مطبعة اخللود، بغداد، ط1 1406ه- 1989م، �س 39.
ينظر، م�سطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأ�سوليني، �س 29.  -29
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النقل اأمانة وو�سوًحا حني يذكر ا�سم الكتاب املنقول عنه مع الإ�سارة اإىل مو�سع 
امل�ساألة بالتحديد اأو بالتقريب فيذكر ا�سم الباب والف�سل واملبحث، لي�سهل على 
الباحث مراجعة ذلك دون عناء اأو م�سقة، وهذا دليل على �سعة اطالع الإ�سنوي 
وقوة ذاكرته«)30(. وم�سائل الكتاب بعد ذلك م�سائل نحوية فقهية، تربز من خاللها 
�سمة التالقح املعريف البناء، اإذ تعد امل�سائل النحوية مبثابة الأ�سا�س الذي تبنى عليه 

الأحكام الفقهية؛ فالنحو -هنا- اأ�سل والفقه فرع مبني عليه)31(.
و�سنعمد يف هذا املحور اإىل الوقوف عند عدد من امل�سائل، بح�سب ترتيبها 
توردان هذه  اإذ  الباحثتني  اأن  اإىل  املقام  التنويه يف هذا  بد من  الكتاب. ول  يف 
باب  من  لي�س  م�سائل  من  كتابه  ثنايا  الإ�سنوي يف  ره  �سطَّ مما  امل�سائل دون غريها، 
من  نابعاً  اختيارها  �سبب  كان  واإمنا  الأخرى،  على  اإحداها  بتف�سيل  بينها  املفا�سلة 
اأنه  عن  ف�ساًل  واأ�سوله،  الفقه  بعلم  املخت�س  غري  القارئ  فهم  اإىل  اأقرب  كونها 

ُروعَي يف هذا الختيار مبداأ التنوع يف امل�سائل املطروحة. 
اأوًل: باب الأ�صماء

اأخذ هذا الباب حيًزا كبرًيا من كتاب الكوكب الدري؛ اإذ يتاألف من ع�سرة 
ف�سول عالج فيها خم�ساً وخم�سني م�ساألة، توزعت م�سائله بني الكالم وامل�سمرات 
واملو�سولت واملعرف بالأداة وامل�ستقات وامل�سدر والظروف، ف�ساًل عن م�سائل 
اأخرى متعلقة باألفاظ متفرقة، وم�سائل متعلقة بالتثنية واجلمع، وختم الباب بالألفاظ 

الواقعة يف العدد.
من ذلك م�ساألة يف ف�سل الكالم، اإذ يقول الإ�سنوي »كما يطلق الكالم يف 
الرت�ساف  يف  وال�سحيح  النف�سانية،  املعاين  على  اأي�ساً  يطلق  اللفظ،  على  اللغة 

الإ�سنوي، الكوكب الدري، مقدمة املحقق: عبد الرزاق ال�سعدي، �س 30.  -30
ينظر، املرجع نف�سه، �س 148.  -31
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وغريه اأنه اإطالق جمازي، وقيل م�سرتك بينهما، وحكى غريه قوًل ثالثاً اأنه حقيقة 
ل  اإذا حلف  ما  امل�ساألة  فروع  فمن  ذلك  علمت  اإذا  الل�ساين،  دون  النف�ساين  يف 
يتكلم اأو ل يقراأ اأو ل يذكر، فاإنه ل يحنث اإلَّ مبا يتكلم به بل�سانه دون ما يجريه على 

قلبه«)32(.
ويف )ف�سل يف الظرف( يعالج م�ساألة لال�سم )مع( ذاكًرا اأن )مع( ا�سم ملكان 
ال�سطحاب اأو وقته على ح�سب ما يليق بال�سم)33(، وهو بذلك يوافق النحاة يف 
فهو حرف  »واأما )مع(  اخلليل )ت175هـ(  فقال  ال�سحبة،  تدل على  كون)مع( 
�سيبويه )ت 180هـ(  ون�س  ذاك«)34(،  مع  تقول: هذا  ال�سيء:  اإىل  ال�سيء  ي�سم 
اء- فيما يبدو- مما  على كونها لل�سحبة بقوله »ومع هي لل�سحبة«)35(، واأفاد الفرَّ

ۆئ   ۇئ  ۆئ   چ  تعاىل:  قوله  على  تعليقه  معر�س  يف  ذلك  وكان  اخلليل،  ذكره 
ۈئ  ۈئېئ  چ ]اآل عمران: 52[، اإذ ف�ّسر معنى )اإىل( يف الآية الكرمية بـ )مع(، اأي من 
اأن�ساري مع اهلل، معلاًل ذلك اأنه يجوز اأن تعل )اإىل( مو�سع )مع( اإذا �سممت 
اأي  ابٌل،  الذود  اإىل  الذود  اإن  العرب:  لقول  ال�سيء مبا مل يكن معه  اإىل  ال�سيء 
ال�سيء مل ت�سح  ال�سيء مع  فاإذا كان  اإباًل،  اإْن �سممت الذود مع الذود �سارت 
تقول يف  مال كثري، ول  تقول: قدم فالن ومعه  اأنك  ترى  األ  )اإىل(  )مع( مكان 
هذا املو�سع: قدم فالن واإليه مال كثري)36(، وانطالقاً من هذه الدللت يتخرج 
من فروع هذه امل�ساألة ما اإذا قال الرجل لزوجته: اأنت طالٌق طلقًة مع طلقٍة اأو معها 

املرجع ال�سابق، �س 199، وينظر، اأبو حيان الأندل�سي، ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب: 831/2.  -32
الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 254.  -33

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق: د مهدي املخزومي، د اإبراهيم ال�سامرائي، دار ومكتبة   -34
الهالل )د.ت(، �س 95/1.

�سيبويه عمرو بن عثمان بن قنرب، الكتاب، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،   -35
ط3، 1408 ه - 1988، 228/4، وينظر: عبد القادر ال�سعدي: اأثر الدللة النحوية واللغوية يف ا�ستنباط 

الأحكام من اآيات القراآن الت�سريعية، �س 197.
اء اأبو زكريا يحيى بن زياد، معاين القراآن، حتقيق: اأحمد يو�سف جناتي وحممد علي النجار،  ينظر، الفرَّ  -36

الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، ط2 1980م، 196/1.
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طلقة فاإنها تطلق طلقتني، ويقعان معاً بتمام الكالم، وقيل يقعان متعاقبني)37(، اإنَّ 
تتحقق  وامل�ساحبة  امل�ساحبة،  على  )مع(  دللة  من  م�ستفاد  احلكم  هذا  ا�ستنباط 
لزوجته.  الرجل  مقولة  يف  طلقتني  املراأة  تطلق  هنا  من  اأكرث،  اأو  باثنني  دللتها 
وتتجلى دقة امل�ساحبة من دون تقدم ول تاأخر يف اخلالف الذي اأورده الإ�سنوي 
تقدم  ولكن  فخرجا،  معها،  اإل  البلد،  من  يخرج  ل  حلف  لو  قوله:«ومنها:  يف 
اأحدهما ل يحنث للعرف، و�سححه يف  الرافعي:  بخطوات، فوجهان، حكاهما 
الرو�سة من زوائده، والثاين: اأنه ل يرب اإل اإذا خرجا بال تقدم«)38( فالوجه الأول 
تبنى العرف، وهو خروجهما مًعا على معنى امل�ساحبة التي ل يراعى تقدم اأحدهما 
على الآخر يف امل�سي، اأما الوجه الثاين فماأخوذ فيه معنى امل�ساحبة من دون تقدم 
اأو تاأخر. والأ�سوليون يف حتليلهم هذا يراعون اأكرث من جانب: اجلانب اللغوي 

التداويل، واجلانب اللغوي الذي يراعى فيه مراد املتكلم ونيته.
اإن  قال:  اإذ  الإ�سنوي:  ذكره  ما  ومنها  الزمانية،  بامل�ساحبة  احلكم  يتقيد  وقد 
كلمت زيداً وعمراً، وبكر مع عمرو فاأنت طالق )فال بد من كالم زيد وعمرو(، 
والأ�سح- كما قال الرافعي- ا�سرتاط كون بكر مع عمرو وقت تكليمه، قال: كما 

لو قال: واإن كلمت فالناً وهو راكب)39(.
والالفت لالنتباه يف نظرات الأ�سوليني على م�ستوى الألفاظ واجلمل ل ميكن 
موظفاً  النحوية  القاعدة  من  ينطلق  فالأ�سويل  النحاة،  بنظرات  يقارن  اأن  مبكان 
اإياها يف تخريج احلكم الفقهي، بيد اأنه ل يقف عند ذلك، واإمنا ياأخذ يف ح�سبانه 
اأثناء الكالم وظروف اخلطاب، ومن ثم قد ينق�س  املخاطب ومقا�سده واأحواله 
املباحث  املتكلم ومراده، وهذا يعد من  نية  اإىل  يثبته م�ستنداً يف ذلك  اأو  احلكم 

الدللية التي قلما التفت اإليها النحاة ول�سيما املتاأخرون.
ينظر، الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 254.  -37

املرجع نف�سه، �س 254.  -38

املرجع نف�سه، �س 256.  -39
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له  النحاة  عند  ال�سم  لـ )غري(، وهذا  الإ�سنوي  يتعر�س  اأخرى  م�ساألة  ويف 
وهو  ل�سبهها  اأو  للنكرة  نعًتا  وترد  ال�ستثناء،  يف  ت�ستعمل  اإذ  ا�ستعمال،  من  اأكرث 
الغالب، اإذ اإّن »اأ�سل )غري( اأن يو�سف بها ملا فيه من معنى ال�سم الفاعل األ ترى 
اإما نكرة حم�سة  بها  اأن قولك: زيد غري عمرو، معناه مغاير لعمرو، واملو�سوف 
نحو چ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   چ ]فاطر: 37[ 
فغري و�سف �سالح ول اأثر لإ�سافتها اإىل املو�سول، لأنها ل تتعرف بالإ�سافة«)40(. 

ڤ  ڤ   چ  تعاىل:  قوله  نحو  اجلن�س  بها  املراد  للمعرفة  يرد )غري( و�سفاً  اأن  واإما 
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ ]الفاحتة:7[؛ اإذ )غري( جمرورة، لأنها 

وردت  لو  اإذ  لال�ستثناء،  ولي�ست  معينني  لأقوام  جن�س  بها  املراد  )الذين(  نعت 
من�سوبة لكانت ا�ستثناء)41(.

جمرورها  مغايرة  فتفيد  نعتاً،  تكون  اأن  )غري(  يف  الأكرث  فاإن  اأ�سلفنا  وكما 
للمنعوت ذاتاً اأو �سفة، وهو ا�سم معناه خمتلف عن ال�سيء الذي اأ�سيف اإليه )42(، 
املخالفة واملغايرة،  لت�سمنها معنى  ا�ستخدام )غري( يف موا�سع ال�ستثناء  و�ساع 
واملغايرة اأعم من الختالف، لأن الَغرْيَْين قد يكونان متفقني يف اجلوهر بخالف 
املختلفني )43(، ويحذو الإ�سنوي حذو النحاة يف الكالم عن )غري( يف اأنها »اأ�سل 
غري هو ال�سفة، واأن ال�ستثناء بها عار�س بخالف )اإل( فاإنها بالعك�س، وي�سرتط 
مررت  فنقول:  بعدها،  ما  على  ينطلق  قبلها  ما  يكون  اأن   - غري  يف  اأي   - فيها 

عي�سى  مطبعة  العربية،  الكتب  اإحياء  دار  التو�سيح،  الت�سريح على  �سرح  الأزهري،  اهلل  عبد  بن  خالد   -40
البابي احللبي، القاهرة )د.ت(، �س 360/1.

ينظر، ابن ه�سام الأن�ساري، اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد،   -41
دار الفكر، م�سر، ط1 1394ه-1974م، 275/3، عبا�س ح�سن، النحو الوايف، دار املعارف، م�سر، 

ط5 1980م، 318/2.
ينظر، املربد، املقت�سب، حتقيق: عبد اخلالق ع�سيمة، عامل الكتب، بريوت، )د.ت(، 422/4، اأو�سح   -42

امل�سالك، 152/3، حا�سية اخل�سري، 216/1.
ينظر، الراغب الأ�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن، �سبطه وراجعه حممد خليل عيناتي، دار املعرفة،   -43

بريوت، لبنان، 1428ه-2007م، �س 271.
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اأن تقول: مررت برجل غري امراأة، ول راأيت طوياًل  برجل غري عاقل، ول يجوز 
العطف بال  اإن كانا علمني جاز  نعم  بالعك�س،  فاإنها  النافية  غري ق�سري، بخالف ل 
)النافية( وبغري«)44(، ويعقب على هذه القاعدة مب�ساألة فقهية منطلقاً من القاعدة 
النحوية التي تقرر اأنَّ غري اأ�سلها �سفة، من ذلك اإذا قال: عليَّ درهم غري دانق)45(، 
وي�سري الإ�سنوي يف هذا املقام اإىل اأقوال النحاة يف اأنه اإن ُرِفع )غري( فعليه درهم 
كامل على اعتبار اأنه �سفة، واملعنى درهم ل دانق، واإن ن�سب فقال الفار�سي اإنه 
من�سوب على احلال واختاره ابن مالك، فعلى هذا يلزمه درهم كامل، وقيل اإنه 
من�سوب على ال�ستثناء- وهو امل�سهور- فيلزمه خم�سة دوانق. على هذا النحو 
يختلف احلكم الفقهي باختالف الوجوه الإعرابية التي يحتملها ال�سم )غري( يف 

هذا ال�سياق. 

ثانيًا: باب الأفعال
امل�سارع، والفعل  الفعل  توزعت بني  م�سائل  الباب  الإ�سنوي يف هذا  عالج 
املا�سي، والفعل كان، والفعل لي�س، ودللة �سيغة تفاعل، والفعل راأى، والفعل كاد.

يتمحور  اإذ  امل�سارع،  الفعل  �سيما  ول  الفعل  بزمن  �سلة  له  ما  امل�سائل  ومن 
اإليها دار�سو النحو، يقول الإ�سنوي  اهتمام الأ�سوليني حول دقائق قد ل يلتفت 
ارع ِفيِه َخْم�َسة َمَذاِهب اأَحدَها اأَنه َحِقيَقة يِف احْلَال جَماز يِف  يف هذا ال�سياق: »امْلُ�سَ
اِل�ْسِتْقَبال َوالثَّايِن َعك�سه َوالثَّاِلث اأَنه يِف احْلَال َحِقيَقة َوَل ي�ْسَتْعمل يِف اِل�ْسِتْقَبال 
َوُهَو  الرت�ساف)46(  يِف  َقاَل  َواخْلَاِم�س  َعك�سه  اِبع  َوالرَّ جَماًزا  َوَل  َحِقيَقة  َل  اأ�سال 
امْلَ�ْسُهور َوَظاهر َكاَلم �ِسيَبَوْيٍه اأَنه ُم�ْسرَتك بَينهَما«. كما هو ظاهر فاإن اجلانب املقتب�س 

الإ�سنوي، الكوكب الدري، حممد ح�سن عواد، �س 275.  -44
الداِنق والدانَق من الأوزان، وهو �سد�سي الدينار والدرهم، ويف احلديث: لعن اهلل الدانق ومن دنََّق   -45

الدانَق، كاأنه اأراد النهي عن التقدير والنظر يف ال�سيء احلقري التافه، ينظر، ل�سان العرب 105/10.
ينظر، اأبو حيان الأندل�سي، ارت�ساف ال�سرب: 4/ 2029.  -46



اأ. م. د. هديل عبد احلليم داود - اأ. م. د. عائ�شة خ�رش اأحمد هزاع

347

اأدق عندما تتخذ هذه املعاجلة  خا�س بزمن الفعل امل�سارع، وتنحو الق�سية بعداً 
التماهي  اإذ �سن�سهد حالة من  اأو جماز،  الزمن هل هو حقيقة  بنوع  منحى يت�سل 
مقاربتهم لآراء  الأ�سوليني يف  نف�سه عن جهد  الوقت  البنَّاء، كا�سفة يف  املعريف 
ِعي َعَلْيِه اأَنا اأقّر مِبَا يَدِعيِه َوِقيَا�س َما  النحاة، من ذلك قول الإ�سنوي: »اإِذا َقاَل امْلُدَّ
ُقْلَنا يِف  َواإِن  ْقَرارا  اإِ َكاَن  َفَقط  احْلَال  َحِقيَقة يِف  ارع  امْلُ�سَ اأَن  ُقْلَنا  اإِن  يَُقال  اأَن  �سبق 
َجِميع  على  امْلُ�ْسرَتك  وحملنا  ُم�ْسرَتك  اإِنَّه  ُقْلَنا  َفاإِن  وعد،  ِلأَنَُّه  َفاَل،  َفَقط  امْلُ�ْسَتْقبل 
زنَا اِل�ْسِتْعَمال  َمَعاِنيه اإِذا مل تقم قريَنة َكاَن اأَْي�سا اإِْقَرارا، َواإِن ُقْلَنا َل يحمل َفاإِن َجوَّ
ِل«. فتخريج الأ�سل  �ُسِئَل َعن املَُراد َوعمل ِبِه َفاإِن تعذر َفاَل �َسْيء َعَلْيِه عمال ِباْلأَ�سْ
عليه  ِعي  املُدَّ فاإقرار  الأ�سويل،  يتبناه  الذي  املذهب  على  يتاأ�س�س  هنا  ها  الفقهي 
اأُقّر( مرهون بتوجيه دللة امل�سارع الزمنية على احلال وال�ستقبال  يف قوله: )اأَنا 

وتراوح الأخريتني بني احلقيقة واملجاز.
و�سنقف عند م�ساألة تتعلق بالفعل )راأى( الذي يذكر له النحاة اأكرث من دللة، 
الروؤية  مبعنى  وياأتي  الظن،  مبعنى  وتارة  اليقينية،  القلبية  الروؤية  مبعنى  تارة  فهو 
الب�سرية، اأي مبعنى )نظر( وهنا لبد من التنويه اإىل اأن اهتمام النحاة مبعاين )راأى( 
يعزى اإىل تغري اأثرها باجلملة تبعاً لتغري دللتها فهي اإذا جاءت مبعنى اليقني- الروؤية 
مبعنى  جاءت  واإذا  وخرب،  مبتداأ  اأ�سلهما  مفعولني  تاأخذ  الظن،  ومبعنى  القلبية- 
الروؤية الب�سرية اأخذْت مفعوًل واحداً، اأما الأ�سوليون فمو�سع اهتمامهم يف هذه 
امل�ساألة هو دللت الفعل )راأى(، يقول الإ�سنوي يف هذا ال�سياق: راأى ي�ستعمل 

مبعنى علم، ومنه قول ال�ساعر)47(:
�ــســيٍء ـــلَّ  ك اأكـــــرَب  اهللَ  ــوداراأيـــــُت  ــن ــــم ج ــــرَثه حمـــاولـــًة واأك

اأدى  اأي  وكذا،  كذا  الأربعة  الأئمة  راأى  كقولهم:  ظنَّ  ومبعنى  علمت،  اأي 

البيت لـ خدا�س بن زهري، ينظر، املقت�سب 97/4.  -47
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اجتهادهم اإليه وغلب على ظنهم، ومن ذلك اإطالق اأئمة اأ�سحابنا بخرا�سان اأهل 
الراأي على احلنفية ل�ستعمالهم الأقي�سة كثرياً، فالراأي هنا مبعنى القيا�س، وا�ستنباط 
الأحكام بطريق العقل، ويف ا�ستنباط الأحكام اأفاد الأ�سوليون من دللت راأى 
كما اأ�سلفنا، وذلك حني يقول الإ�سنوي: »اإذا علمت ذلك فمن فروع امل�ساألة ما اإذا 
قال لغريه: اأنت تعلم اأن العبد الذي يف يدي حر، فاإنا نحكم بعتقه، لأنه قد اعرتف 
بعلمه، ولو مل يكن حًرا، مل يكن املقول له عاملاً بحريته، ولو قال: اأنت تظن اأنه حر، 
مل نحكم بعتقه، لأنه قد يكون خمطئاً يف ظنه، فلو قال: اأنت ترى، فيحتمل العتق 

وعدمه، لأن الروؤية تطلق على العلم وعلى الظن«)48(.
اإّن الالفت لالنتباه يف هذه امل�ساألة هو الأخذ باملعنى الظاهر للفعل من دون 
الفعل ل حتتمل  اأن دللة  اإىل  يُعزى  املتكلم ونيته، ولعل ذلك  اإىل مقا�سد  النظر 

تاأويالت اأكرث من تلك املتعارف عليها عند النحاة.
ثالثًا: باب احلروف

عالج الإ�سنوي يف هذا الباب م�سائل يف حروف اجلر، واحلروف النوا�سب 
للفعل، وحروف العطف، وم�سائل يف لو، ولول، ويف تاء التاأنيث، ويف حروف 

اجلواب، وم�سائل يف حروف متفرقة.
تتحدد  معاٍن  من  احلروف  يف  مما  الإفادة  هي  ائدة  ال�سَّ ال�ِسمة  كانت  ولقد 
مبقت�ساها الأحكام الفقهية، اإذ تتقيد الأخرية بدللة احلرف، من هنا يعد هذا الباب 
من املباحث التي كان لالأ�سوليني عندها وقفات طويلة ومعمقة، ومرّد ذلك اإىل اأن 
لهذه احلروف معاٍن كثرية بح�سب ال�سياقات التي ترد فيها تتنا�سب يف الوقت نف�سه 
مع ما يحتمله هذا احلرف من معاٍن. من ذلك حرف اجلر )ِمْن( »تُ�ْسَتْعمل ملعان ِمْنَها 
يَغة بع�س مَقامَها  َراِهم وتعرف ب�سالحية اإَِقاَمة �سِ التَّْبِعي�س َكَقْوِلك اأخذت من الدَّ

الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س313.  -48
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لَة َما ذكره  َراِهم، اإِذا علمت َذِلك َفمن فروع امْلَ�ْساأَ َفَنُقول يِف مثالنا اأخذت بع�س الدَّ
اَلق، اأَنه اإِذا َقاَل لزوجته: اْخَتاِري من ثاََلث طلقات َما �ِسْئت، اأَو  اِفِعّي يِف الطَّ الرَّ
، َوَل متلك  َطلِِّقي نَف�سك من ثاََلث َما �ِسْئت، فلَها اأَن تطلق نَف�سَها َواِحَدة اأَو اْثَنَتنْيِ
الثَّاَلث«)49(، وا�ستناداً اإىل دللة التبعي�س لهذا احلرف تقيد احلكم ال�سرعي يف اأنه 
جاز للمراأة اأن تطلق نف�سها طلقة واحدة اأو اثنتني، ول متلك اأن تطلق نف�سها ثالث 
طلقات، لأن دللة التبعي�س تنتفي يف الطلقات الثالث، وتتحقق يف ما دون ذلك.
ومن هذه احلروف )يف( اإذ يذكر النحاة اأنها تفيد الظرفية املكانية اأو الزمانية، 
تكون  اأن  منها  الظرفية،  معنى  يف  تو�سع  احلقيقة  يف  هي  معاين  لها  اأن  م�سيفني 
تاأتي يف موا�سع فتفيد  مبعنى الباء، ومبعنى مع، ومبعنى اإىل، ومبعنى على، وقد 
التعليل)50(، والإ�سنوي حني يقف عند هذا احلرف ليعر�س م�ساألة على �سلة بدللة 
)يف( على الظرفية ل على اأنها حرف جر، يتجلى للقارئ اأن معاجلات الأ�سوليني 
للم�سائل النحوية تاأتي مكملة ملعاجلات النحويني من خالل تركيزهم على الدللة 
اأي ل  امل�ستفادة من )يف( ظرفية مطلقة،  املقام واملقال، فيقول »الظرفية  و�سياق 
اإ�سعار لها بكون املظروف يف اأول الظرف اأو اآخره اأو اأو�سطه«)51(، ويف�سل يف 
امل�ساألة فيقول »ومنها اإذا قال: اأنت طالق يف يوم كذا، طلقت عند طلوع الفجر من 
ذلك اليوم لأن الظرفية قد حتققت، وفيه قول: اإنها تطلق عند غروب ال�سم�س«)52(.
وا�ستناداً اإىل قول الإ�سنوي جند اأنه اأفاد من دللة الظرفية لـ)يف( يف جزئية 
مل ي�سر اإليها النحاة، وذلك حني يعقب على عبارة )ظرفية مطلقة( قائاًل: اأي ل 
اإ�سعار لها يكون املظروف يف اأول الظرف اأو اآخره اأو و�سطه، والظرف هنا ي�سمل 

ال�سابق، �س 316.  -49
ينظر، املرادي، اجلني الداين يف حروف املعاين، حتقيق: فخر الدين قباوة، وندمي فا�سل، املكتبة العربية،   -50
العاتك،  �سركة  النحو،  معاين  ال�سامرائي،  �سالح  فا�سل   .42-41 �س  1393ه-1974م،  ط1  حلب، 

القاهرة للطبع والن�سر ط2، 1423ه-2003م، �س 51-50/3.
الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 323.  -51

املرجع نف�سه، �س 323.  -52
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الزمان واملكان على حد �سواء.
ولعل هذا التف�سيل يف دللة )يف( متاأٍت من حاجة الأ�سوليني اإليه ول�سيما 
اأن هذه الدللة يرتتب عليها حكم �سرعي، فالبد من التف�سيل والنظر يف امل�سائل 

بدقة.
ل الأ�سوليون كثرًيا على القاعدة النحوية، موظفني انفتاح امل�ساألة  ولقد عوَّ
النحوية على اأكرث من معنى يف توجيه احلكم ال�سرعي، اآخذين بالعتبار الدللة 
العرفية، والدللة ال�سياقية، والدللة النف�سية واعتبارات كثرية اأخرى ك�سفت عن 
عمق نظراتهم لتتجاوز يف حتليلها البعدين النحوي واللغوي لتنفذ اإىل اآفاق اأبعد 
بنا اإىل �سلب مباحث علم الدللة، وعلم النف�س، وعلم الجتماع، وهذا  ت�سل 
ما متيز به الأ�سوليون يف معاجلتهم للم�سائل النحوية عن النحاة وحتى اللغويني 

والبالغيني.
رابعًا: باب يف الرتاكيب ومعاٍن متعلقة بها

واحلال،  ال�ستثناء،  بني  توزعت  م�سائل  الرتاكيب  باب  يف  الإ�سنوي  عالج 
وال�سرط  والبدل،  والتوكيد،  والنعت،  والعطف،  والق�سم،  العدد،  ومتييز 
من  الإ�سنوي  يعر�سه  ما  اأن  اإليه  الإ�سارة  تدر  ومما  متفرقة.  وم�سائل  واجلزاء، 
الأ�سل  من  يوظف  اأنه  اأي  معاجلته،  املراد  الفقهي  بالفرع  يتقيد  النحوية  القاعدة 
النحوي اجلانب الذي على �سلة بالفرع الفقهي فقط من دون اإ�سهاب يف عر�س 
تفا�سيل القاعدة النحوية. على نحو ما جنده على �سبيل املثال يف ف�سل ال�ستثناء، 
َمْذَهب  َهَذا  اإِْثَبات،  النَّْفي  َومن  نفي  اْلإِْثَبات  من  »اِل�ْسِتْثَناء  يقول:  حني  وذلك 
�ِسيَبَوْيٍه َوُجْمُهور اْلَب�سِريني، َوَقاَل اْلك�َسائي: اإِن امْلُ�ْسَتْثنى م�سكوت َعنُه، َفاإِذا قلت: 
َقاَم اْلَقْوم اإِلَّ زيدا، َفُهَو اإِْخَبار َعن غري زيد ِباْلقياِم، َواأما زيد َفيْحَتمل ِقيَامه َوعدم 
ذا َقاَل لَُه َعلّي ع�سَرة اإِلَّ  ل، اإِذا علمت َذِلك َفمن فروع امْلَ�ْساأَلَة َما اإِ ِقيَامه، َوُهَو الأَ�سْ
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َفاإِنَُّه يْلزمه َخْم�َسة«)53(. فاجلانب املذكور من  لَّ َخْم�َسة  اإِ اأَو َماله َعلّي �َسْيء  َخْم�َسة 
ا  مو�سوع ال�ستثناء مرهون ومتقيد بامل�ساألة الفقهية املعرو�سة، من هنا لن جند عر�سً
اأبواب  اأجزاء من  الكتاب، واإمنا هي  النحوية يف عموم  مف�ساًل متكاماًل للق�سايا 

النحو ا�ستدعى ذكرها احلكم الفقهي.
)ال�سرط  اأ�سلوبني  بني  يجمع  لرتكيب  الإ�سنوي  يتعر�س  اآخر  �سياق  ويف 
والَق�َسم( متتبًعا كما عهدناه يف منهجه التوجيه النحوي، وذلك حني يقول: »اإذا 
اجتمع �سرط وَق�َسم ولي�س معهما مبتداأ فيكون اجلواب للمتقدم، ويحذف جواب 
ِم َوالنُّون  املتاأخر لدللة الأول عليه، فعلى هذا تقول: واهلل اإن قمت لأقومن ِبالالَّ
اإْن يقم َواهلل  ِلأَن اجْلَواب للق�سم َل لل�ّسرط َولَو عك�ست َفقلت: )َواهلل  ْزِم  ِباجْلَ َل 
اأِقم( لََكاَن جمزوماً، لأن اجلواب لل�سرط، وجواب الق�سم حمذوف«)54(، وعند 
الرجوع اإىل التوجيه النحوي جند اأن النحاة قد اأقروا اأنه اإذا اجتمع �سرط وق�سم، 
فاجلواب لل�سابق منهما، فاإن تقدمهما ذو خرب )مبتداأ اأو ما اأ�سله مبتداأ( جاز جعل 
�سرطاً  املتقدم  لأن  وذلك  اأكرمك،  اأتيتني  اإن  واهلل  »اأنا  نحو  منهما،  لأي  اجلواب 
كان اأو ق�سماً يكون الكالم مبنياً عليه«)55(؛ فاملتقدم يف الرتبة مقدم يف الهتمام، 
ومن هنا كان اإ�سناد اجلواب له دون املتاأخر، والأ�سوليون يف هذه امل�ساألة يبنون 
حكمهم ال�سرعي على راأي النحاة، اإذ يقول الإ�سنوي يف هذا ال�سياق »فمن فروع 
امل�ساألة ما اإذا قال مثاًل لزوجته: واهلل اإن قمت لتطلقن )واملتجه( فيه وقوع الطالق 

عند القيام، واإن مل يكن موجوداً، لأن جواب الق�سم يقوم مقامه«)56(.

الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 374.  -53
امل�سدر نف�سه، �س 414.  -54

ينظر، ابن الناظم بدر الدين حممد ابن الإمام جمال الدين حممد بن مالك، �سرح ابن الناظم على األفية   -55
العلمية، ط1، 1421ه-2000م، �س 502. وينظر:  الكتب  دار  اأنور،  با�سل  مالك، حتقيق: حممد  ابن 

الفراء، معاين النحو، 101-100/4.
الإ�سنوي، الكوكب الدري، �س 414.  -56
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ولقد تنوعت �سياغة الرتاكيب ال�سرطية التي در�سها الأ�سوليون، ولعل ذلك 
م�ساحة  الفقيه  متنح  تركيبية  ميزة  من  ال�سرط  ما يف  اإىل  منه  كبري  يرجع يف جزء 
يف النظر يف دللت اجلمل ووجوه الأحكام ال�سرعية امل�ستنبطة منها ول�سيما اأنه 
متكون من �سرط وجزاء، وحتقق الأخري مرهون بتحقق ال�سرط، وا�ستنباط احلكم 
تتعلق  باأحكام  واإمنا  الظاهر،  باملعنى  يتحدد  ل  كهذا  اأ�سلوب  �سياق  من  ال�سرعي 
بتحقق ال�سرط من عدمه واأحوال املتكلم واملخاطب عند الكالم وبجزئيات تت�سل 
بفهم املخاطب ملق�سد املتكلم، فمن هذه امل�سائل ما هو غام�س ل تت�سح اإل ملن له 
قدم را�سخ يف علم النحو، من ذلك امل�ساألة التي ذكرها حممد بن احل�سن ال�سيباين 
)ت 189هـ( �ساحب الإمام اأبي حنيفة النعمان يف كتابه اجلامع الكبري يف كتاب 
�سربك  عبيدي  اأي  قال:  اإذا  اأنه  يف  وتتمثل  الغام�سة،  امل�سائل  من  وهي  الأميان، 
ف�سرب  حر،  فهو  �سربته  عبيدي  اأي  قال:  ولو  عتقوا،  اجلميع  ف�سربه  حر،  فهو 
اجلميع مل يعتق اإل الأول منهم، واإْن �سربهم معاً ُخرّيَ املوىل يف اأحدهم ول خيار 
لل�سارب)57(، ويعلق ابن يعي�س )ت 643هـ( على هذه امل�ساألة بقوله »كالم هذا 
الفعل يف  اأن  قبل  امل�ساألة، وذلك من  النحوي يف هذه  م�سوق على كالم  اخلرب 
امل�ساألة الأوىل عام ويف امل�ساألة الثانية خا�س، واإمنا قلنا ذلك، لأن الفعل يف امل�ساألة 
الأوىل م�سند اإىل عام، وهو �سمري )اأي(، واأي كلمة عموم، ويف امل�ساألة الثانية 
اإىل  الراجح  اإذ  خا�س،  وهو  املخاطب  �سمري  اإىل  م�سند  فيه  الفعل  لن  خا�س، 
اأي �سمري املفعول والفعل ي�سري عاماً بعموم فاعله، وذلك اأن الفاعل كاجلزء من 
الفعل، واإمنا كان كذلك، لأن الفعل ل ي�ستغني عنه، وقد ي�ستغنى عن املفعول، 
والفاعل  الفعل  اأن  ذكرناه  مبا  فبان  عنها...  ي�ستغنى  ل  التي  اأجزائه  اأحد  فكاأنه 
عندهم �سيء واحد، فلذلك ملا كان الفاعل يف اأي عبيدي �سربك عاماً �سار الفعل 

املعارف  دارة  مطبعة  الأفغاين،  الوفا  اأبو  ت�سحيح:  الكبري،  اجلامع  ال�سيباين،  احل�سن  بن  حممد  ينظر،   -57
مكتبة  بريوت-  الكتب-  عامل  املف�سل،  �سرح  يعي�س،  ابن   ،39 الهند، 1356ه:  اآباد،  العثمانية، حيدر 

املتنبي، القاهرة )د.ت(: 14/1، الكوكب الدري، �س 418.
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عاماً، وملا كان الفاعل يف اأي عبيدي �سربته خا�ساً، لأنه كناية عن املخاطب �سار 
الفعل خا�ساً، ولول خو�س هذا الإمام ]حممد بن احل�سن ال�سيباين[ يف جلة بحر 
اأودعه  امل�ساألة ونظائرها مما  بفقه هذه  اأملَّ  ملا  فيه  النفي�س ور�سوخ قدمه  العلم  هذا 
كتابه«)58( ولقد نقل الإ�سنوي هذه امل�ساألة عن حممد بن احل�سن ال�سيباين واأثبت 

احلكم الذي اأثبته.
على هذا النحو تك�سف معاجلات الأ�سوليني للمباحث النحوية عن جهودهم 
لو�سع اأ�سول ا�ستنباط احلكم ال�سرعي من الن�س، فكان ذلك حافزاً لدرا�سة الن�س 
العربي �سواء كان قراآنا اأو �سنة، اأو اأيَّ كالم عربي ف�سيح، ل ملعرفة ما يجب اأن 
يكون عليه الأ�سلوب البليغ، بل ملعرفة ما يريده املتكلم باأي اأ�سلوب بالغي- من 
املخاطب- اأيريد مثاًل اإفادته م�سمون اخلطاب فقط، اأم يطلب من وراء ذلك فعل 
�سيء اأو تركه، على نحو الإلزام باأحدهما اأو التخيري لي�ستنبطوا من ذلك اأحكام 

الوجوب اأو احلرمة اأو الإباحة)59(. 

ابن يعي�س، �سرح املف�سل 14/1.  -58
ينظر، م�سطفى جمال الدين، البحث النحوي عند الأ�سوليني، �س 11-10.  -59
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اخل�متة

على هذا النحو تربز جماليات التوا�سل والتفاعل املثمر بني العلوم؛ فمظاهر 
التاأثري والتاأثر �سمة اجتماعية وعلمية وح�سارية، وهي يف الوقت نف�سه �سمة فكرية 
والتداخل  التفاعل  لول  لتكون  كانت  ما  باإ�سافات  العلمية  احلركة  ترثي  عميقة 
املعريف الذي مل ياأٍت جزافاً، واإمنا اقت�سته ن�سقية العلوم واملرتكزات التي ت�ستند 
عند  متثلت  والأ�سوليني  النحويني  بني  التوا�سل  ومظاهر  مباحثها.  لتتكامل  اإليها 
النحويني بتلك القتبا�سات املنهجية التي وظفوها مبا ين�سجم مع مباحثهم النحوية 
والتقار�س امل�سطلحي الذي عمدوا اإليه لإثراء الدر�س النحوي، وهذا دليل على 
اأن علم الفقه وعلم اأ�سول الفقه متقدم يف الن�ساأة على النحو واأ�سوله. اأما عند 
الأ�سوليني فتمثل التفاعل والتوا�سل مبعاجلتهم للمباحث النحوية التي تن�سب يف 
اإطار جهودهم لو�سع اأ�سول ا�ستنباط احلكم ال�سرعي من الن�س، فكان ذلك حافزاً 
لدرا�سة الن�س العربي �سواء كان قراآنا اأو �سنة، اأو اأيَّ كالم عربي ف�سيح، موظفني 
اآخذين  ال�سرعي،  احلكم  توجيه  يف  معنى  من  اأكرث  على  النحوية  امل�ساألة  انفتاح 
بالعتبار الدللت العرفية، وال�سياقية، والنف�سية واعتبارات اأخرى كثرية ك�سفت 
عن عمق نظراتهم لتتجاوز يف حتليلها البعدين النحوي واللغوي وتنفذ اإىل اآفاق 
اأبعد ت�سل بنا اإىل �سلب مباحث علم الدللة وعلم النف�س وعلم الجتماع، وهذا 
ما متيز به الأ�سوليون يف معاجلتهم للم�سائل النحوية عن النحاة وحتى اللغويني 
دفتيه  بني  �سم  اإذ  الدري،  الكوكب  كتاب  يف  ماثاًل  جنده  ما  وهذا  والبالغيني. 
ثمرات التفاعل الأ�سويل النحوي، التي يرجع لالإ�سنوي الف�سل يف لفت النتباه 
عاتقها  على  تاأخذ  جديدة  علمية  ملباحث  اآفاقاً  الدار�سني  اأمام  بذلك  فاحتاً  اإليها، 
التي  املعرفية  والإ�سافات  والأ�سوليني  النحويني  بني  التفاعل  مظاهر  ا�ست�سراف 

جاد بها كل فريق. 
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ملخ�س البحث

تََتغيَّى هذه الدرا�سة الك�سف عن دواعي قول لبيد بن ربيعة العامريِّ معلقته 
الُقدامى واملحدثني معرفة حدثها اجللل،  ـــقاد  النُّ اأنكر جلُّ  التي  ال�سهرية،  امليمية 
اإىل  اأدى  َما  ميالدها،  �سبَب  وكان  القول،  منه  وا�ستدر  لبيد  نف�س  َرَم�َس  الذي 

تغريب معانيها عن مو�سوعها الرئي�س يف �سروح املعلقات كافة.
واإْن كنت م�ستفيًدا يف هذه الدرا�سة من كلِّ املناهج القدمية واحلديثة من غري 
ا�ستثناء، اإلَّ اأنني وجدتني متو�ساًل املنهج العقلي وم�ستنطًقا من خالله كلَّ الأ�سماء 
ًل على نيَّة ال�ساعر،  الواردة يف النَّ�س، ومتتبًعا اإيحاءاتها ودللتها الغائبة، ومعوِّ
وهدفه الذي تَُبيُِّنه دواعي القول القائمة يف نف�سه، وم�ستعيًنا بعد ذلك كلِّه باملعاجم 

اللغويَّة واجلغرافيَّة.
الكلمات املفتاح: )التاأويل، املنهج الهريمنيوطيقي، مقام الق�سيدة، دواعي 

القول(.
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Abstract

Labeed Bin Rabeea-Al Amri's Long Poem
(Mallaqa) in the Light of Intellectual Approach

Dr. Ahmad Mahmmad Mishrif Al- Harahsheh

This study aims at exploring the context of Labeed Bin Rabee'a's 
"Mu'allaqa" (long poem). Many old and modern critics have denied famil-
iarity with the poem's critical incident, which grieved Labeed, enticed him 
to enunciate his concern, thus producing the piece. Within the Mu'allaqat's 
critical canon, this denial has led to interpretations that are beyond the poem's 
major theme.

Notwithstanding the fact that this study utilized all old and modern ap-
proaches, heavily relied on the intellectual approach with view at interpreting 
all signs in the text, their implications and hidden connotations. In addition to 
highlighting the poet's intention and objective as represented in the motives 
behind the piece per se. All was accomplished with reference to linguistic as 
well as geographical glossaries.

Key words: (Interpretation, Hermeneutics, Poem Structure, Motives).
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متهيد

ن�ساأ املنهج العقلي قدميًا يف اأروقة احلكمة والبالغة اليونانيَّة، وُعِرَف باملنهج 
اأر�سطو  قدميًا  املنهج  هذا  تاأطري  يف  �سوًطا  قطع  من  اأ�سهر  وكان  الهريمينوطيقي، 
ب طرائقه علماء  عر«، ثم هذَّ )Aristotle( يف كتابه: »كتاب البالغة وكتاب ال�سِّ
الإ�سكندرية فيما بني القرن الرابع والأول قبل امليالد، »وكان هوؤلء يدعون اإىل 
تاأويل النُّ�سو�س تاأوياًل جمازيًا، ويعملون على اإظهار معنى النَّ�سِّ اخلفي وك�سف 

النقاب عن نية الكاتب ومراميه اخلبيئة«)1(.
املعنى احلريف  باأنَّ  �سعروا  بعد ذلك عندما  امل�سيحي  ين  الدِّ اإليه رجال  وتنبَّه 
يُِبنُي  ول  اخلفيَّة)2(،  معانيها  مرامي  عن  يك�سف  ل  الدينيَّة  النُّ�سو�س  يف  الظاهر 
�سة؛ فكان ل بد من البحث  بواطن الَكِلم، ول يُظِهُر بجالء مقا�سد النُّ�سو�س املقدَّ
عن منهج يحقق لهم هذه الرغبة، فعمدوا اإىل املنهج الهريومنطيقي؛ وقاموا بتاأويل 
النُّ�سو�س الدينيَّة الواردة يف التَّوراة، تاأويال يح�سن ال�سكوت على نتائجه التي 

�سى والقبول. حازت على الرِّ
من املعروف اأنَّ املنهج العقلي يقوم على روؤية منطقيَّة، مفاُدها اأنَّ لكلِّ عمل 
اإلَّ  راٍق  فنيٍّ  عمٍل  من  وما  العمل،  اأجزاء  حوله  تدور  جذريًّا  رئي�ًسا  هدًفا  اأدبي 
ية، دفعت الأديب اإىل الكتابة دفًعا، ل حيلة له بالتخل�س من وطاأته  وَخْلفُه عاطفة قوَّ
اأو تنبه اإلَّ مببا�سرة النظم والكتابة، ول ت�ستعل العاطفة القويَّة اإلَّ ب�سبب حدٍث ما 
اعر، فهيَّجه واأثار انفعالته، ما دفعه اإىل الت�سريَّة عن نف�سه  ، َرَم�َس نف�س ال�سَّ قويٍّ
بالنظم، ولتحقيق ما ف�سل يف حتقيقه على اأر�س الواقع فيما يتعلق بباعث همومه 
التي اأثارت عاطفته، فيحققه بالفن، اأو لت�سديد نق�س ما جنم عن احلدث، فيكون 

العرب،  الكتَّاب  احتاد  وق�ساياها،  الأدبي  والتاأويل  القراءة  نظريات  م�سطفى:  ح�سن  �سحلول،  يُنظر:   -1
دم�سق، 2001م، �س81.

املعاين املتعددة هي: احلريف واملجازي والوعظي والباطني والنف�سي.  -2
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فنُّه حماولة لت�سديد نق�سه اإر�ساء لنف�سه)3(، والأحالم العقالنيَّة التي ميثلها الإبداع 
الفني تبدو ل�ساحبها وكاأنَّها عمليَّة عقليَّة من عمليات احلياة العقليَّة اأثناء اليقظة)4(.
اأو معنًى جوهريٍّ ترتبط به  فاملذهب العقلي يفرت�س وجود فكرة حموريَّة، 
تاأويل  يوجب  اأي  والرتابط؛  التما�سك  مبداأ  فيعتمد  الأدبي،  العمل  اأجزاء  معاين 
الفكري  الن�ساط  بهدف  املرتبط  املعنى اجلوهري  املتفرقة يف �سوء  النَّ�سِّ  عنا�سر 
اد هذا املذهب من ردِّ ما تفرق من  الت�سوري، اللغوي، وهو النَّ�س، ول يياأ�س نقَّ
العمل الأدبي اإىل نيَّة الكاتب التي اأن�ساأته، واإىل اأ�سله الأول، اأو جذره العميق، 

الذي ي�سمن وحدة اأجزائه ووحدة معانيه املتفرقة)5(.
املعاين  طبقات  يف  وينقِّب  الأدبي)6(،  العمل  �سطح  يرتَك  اأْن  ل  املوؤوِّ فعلى 
لي�سل اإىل مركزه الباطني، وي�ستنطق كلَّ القرائن والتفا�سيل من اأ�سماء و�سفات 
اأ�سخا�س واأماكن ومواقعها، وم�سخ�سات البيئة اخلارجيَّة اجلغرافيَّة والجتماعيَّة، 
و�سيجد اأنَّ كلَّ ما هو منثور على �سطح العمل الأدبي مربوط بخيٍط قوي اإىل املركز 
يبتعد عنه ول يفارقه، واملركز ميثِّل البنية العميقة املتعلقة بالق�سد والهدف الأول 

من العمل الأدبي.
وبني  بينه  الربط  ة  قوَّ على  يحافظ  اأن  عليه  مقبوًل؛  التاأويل  يكون  ولكي 
اإذا  التاأويل �سحيًحا  للنَّ�س، فال يكون  ية الداخليَّة والِبنية اخلارجيَّة  النَّ�سِّ وال  الدَّ
خالف املعطيات املو�سوعيَّة التي نعرفها عن النَّ�س وظروف تاأليفه وحياة املوؤلِّف 

ومذهبه)7( ومعتقده وقيمه الجتماعيَّة وجن�سه.

1990م،  وا�سط،  دار  ط2،  الأحالم،  وباب  النوم  باب  املو�سدة،  العقل  اأبواب  كمال:  علي،  يُنظر:   -3
�س717.

امل�سدر نف�سه، �س717.  -4
يُنظر: �سحلول، ح�سن م�سطفى: نظريات القراءة والتاأويل الأدبي وق�ساياه، �س87.  -5

امل�سدر نف�سه، �س 87.  -6

امل�سدر نف�سه، �س 27.  -7
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م�صّوغات البحث:
بن  لبيد  قراءة معلقة  اإعادة  اإىل  الدرا�سة من احلاجة  جاءت م�سّوغات هذه 
ف على منا�سبتها  ربيعة العامري؛ ملعرفة دواعي قولها، ل�ستكناه خفاياها، والتعرُّ
اجلليل  حدثه  عن  مقطوًعا  النَّ�سُّ  فغدا  القدامى،  النقاد  جلُّ  معرفَتها  اأنكر  التي 
ت  وا�ستدرَّ فاأجهدته  قته،  اأرَّ التي  للهموم  ت�سريًة  للنظم؛  دفًعا  ال�ساعر  دفع  الذي 
تاه  فيَّا�سة  قويًة  عاطفًة  القيمة  عايل  ن�سٍّ  كلِّ  حتت  اأنَّ  املعلوم  ومن  القول،  منه 

مو�سوعه الرئي�س كانت �سبًبا يف ميالده.
الفر�صيات:

جابذة:  عميقة  متاأنِّية  قراءة  العامري  ربيعة  بن  لبيد  معلقة  قراءة  اإعادة  بعد 
در�ًسا وبحًثا وا�ستق�ساًء لبنى النَّ�س الداخلية واخلارجية، وا�ستقراء دللت اأ�سماء 
وظالل  والعبارات  الكلمات  اإيحاءات  وتتبع  فيه،  الواردة  والأماكن  الأعالم 
معانيها الغائبة، تبنيَّ يل اأنَّ دافع لبيد لقوله ق�سيدته هو رحيلهم من جند موطنهم 

اب بن عوف بنفيهم اإىل جنران. الأ�سلي اإىل جنران ر�سوًخا حلكم القا�سي جوَّ
َخًة لهذا احلدث العظيم يف حياة لبيد وحياة  وعليه يجب اأْن تاأتَي ق�سيدتُه موؤرِّ
بني جعفر، ي�سُف بها رحلًة تاريخيًة �سقَّت اجلزيرة العربيَّة من �سمالها اإىل جنوبها 
مع ما رافقها من ال�سعور بالُغنب من حكم النفي، واإح�سا�س عميق باحلزن ملفارقة 

يار، وحنيًنا عميًقا خفيًّا اإليها، وكانت كذلك. الدِّ
دواعي قول الق�صيدة:

بني  بنفي  كالب  بن  بكر  اأبي  بني  زعيم  عوف  بن  جّواب  حكم  على  نزوًل 
جعفر، يف مقتل ابن عروة بن عتبة بن جعفر العامري بيد اأحد الغنويني من بني بكر 
بن كالب، وقام منيع اجلعفري بقتل ُمرة بن طريف منهم؛ ثاأًرا لدم ابن عروة، وقد 



د. اأحمد حممد احلراح�شة

368

معلقة لبيد بن ربيعة �لعامري يف �صوء �ملنهج �لعقلي

اب  م، فتناو�سوا حيًنا ثم تقا�سوا اإىل جوَّ م بالدَّ ف�سلت املفاو�سات بينهم ليبوء الدَّ
يف  جعفر  بني  قومه  لبيد  �سارك  ديارهم.  من  اجلعفريني  بنفي  فحكم  عوف،  بن 
تنفيذ احلكم والرحتال عن ديارهم قا�سدين اأر�س جنران يف بالد اليمن، وقد كان 
تاأثري هذا النفي �سديًدا على لبيد، اإذ كان يحنُّ اإىل مواطن �سباه، ومرابع بالده يف 
اب و�سخر  م لبيد على حكم جوَّ ه، وقد تهكَّ جند حنيًنا خفيًّا كحنني الف�سيل اإىل اأُمِّ

منه، م�ستغربًا نفي بني جعفر عن بالدهم، وهم اأ�سحاب حق)8(:
َجْعَفٌر تُْنــَفى  كيف  كالٍب  ُرو الأجَباِب)9(اأَبَِني  َوبَُنو �سبينَة حا�سِ
وا دونه لــطُّ ثم  ابن عروة،  اب)10(قتلوا  جــوَّ اإىل  نحاكمـهم  حتى 
عر�سه هاِتِك  وابِن  قطرَة  ابِن  يَُجـوَد لوافـــٍد بخطاِب)11(بنَي  اإْن  ما 
ف�سـَلها َمـعدٌّ  َعرفْت  لَُهم  الألـباِب)12(قــوٌم  ذوو  ّيعِرُفُه  واحلــقُّ 

قومه،  ديار  اإىل  احلنني  �سديد  لبيد  وكان  حوًل،  منفاهم  يف  عامر  بنو  اأقام 
مه كان هو الدافع وراء تتبعه ملخيلة املطر من منطقة اإىل اأُخرى من ديارهم؛  وتزغُّ
حيث و�سف وقع املطر وم�ساقطه، رابًطا بني املطر والأر�س والقبيلة من منفاه يف 

العامري، لبيد بن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعة العامري �سرح الطو�سي، ت: ن�سر احلتي، ط1، بريوت،   -8
دار الكتاب العربي 1، 1993م، �س 9.

يخاطب لبيد بني كالب مندًدا بنفي بني جعفر وطردهم من اأر�سهم حيث الديًّار والآبار، بينما بقي بنو   -9
�سبينة الذين قتلوا عروة بن جعفر مقيمني على املياه، و�سبينة من فروع بني غنى، والأجباب: الآبار 

جمع بئر.
ابن عروة: هو عروة بن جعفر، لطوا دونه: اللط: �سرت ال�سيء والتغا�سي عنه، واملراد بذلك امتناعهم عن   -10
تاأدية احلق وما يتوجب عليهم من دية ب�سبب قتلهم اإياه، وجواب: هو جَواب بن عوف زعيم بن بكر بن 

كالب، والقا�سي الذي حكم عليهم بالنفي.
ابن قطرة: اأحد امللوك، ومثله هاتك. عر�سه، اأي امللك الذي ف�سحه وذهب بعزه- يقول كاأنه اأي جواب   -11
بن عوف �سيد بني بكر الذي حكم بنفي اجلعفريني حماط بهذين امللكني وهو بينهما تيًّاه م�ستكرب، ل يجود 
لوافد بخطاب؛ اأي متكرب ومتعال على كل من يفد اإليه، ووا�سح اأن لبيًدا يريد النيل من جواب بن عوف 

باأ�سلوب �ساخر.
العامري: ديوان لبيد بن ربيعة، �س 40.  -12
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جنران؛ فقال)13(: 
ُذَراها ِمْن  اَحَة  ُوُحو�َس �سَ اجِلــمــاِل)14(َوَحطَّ  ــُك  َرْم ُوُعولَها  كــاأنَّ 
َجاِنَبْيِه اأمْيـَـــُن  الأْعـــَرا�ـــسِ  ـــاِل)15(على  اأُثَ ــوَرْي  َك ــُرُه َعَلى  َواأْيــ�ــسَ
َوْبــاًل ــَحــنْيِ  ــْل امِل ــُه  ــْزنَ ُم الَعـَزايل)16(َواأْرَدَف  �َسِرَب  ْوبُُه  �سَ �َسِريعاً 
َجاِنبـْيِه ــْرَكــُب  يَ ــْيُل  ال�سِّ ــَفــاِل)17(َفــَبــاَت  الــثَّ كالَعِمد  اِر  الَبقَّ ــَن  ِم
ــي بَــِعــيــٌد ــنِّ ـــُه ِم ـــْوبُ اجلـباِل)18(اأُقـــــوُل َو�ـــسَ ُقَلِل  ِمْن  ثَّ  ال�سَّ يَُحطُّ 
واأ�سَقى ــٍد،  جَمْ بني  َقْومي  ـــالِل)19(�َسَقى  ِه ــْن  ِم والَقبـَاِئَل  ـــرْياً  مُنَ
ــُفــوُه ــيَّ ـــ ــاً َوتَــ�ــسَ ــع ـــ ــْرِب ــــاِل)20(َرَعــــــْوُه َم َوبَ َول  �ُسـَميَّ  ـــاٍء  َوب ــال  ِب

اب بن عوف الذي  �س ب�سيخ بني بكر بن كالب جوَّ ويف خامتة الق�سيدة، يعرِّ
حكم عليهم بالنفي ظلًما وع�سًفا اإىل جنران)21(:

ــد اأنـــَكـــْرُت منهم �ســمايلهــم قــومــي وق مــن  لــوهــا  بَــدَّ ــَمــاِئــَل  �ــسَ
ــرِي ُظــْلــٍم ــَغ ــغــار َعــلــى الـــرَبئ ِب لِليُ والـــدَّ ــِة  ــان الأَم ذو  ُح  َويُْف�سَ

امل�سدر ال�سابق، �س 166.  -13
: اأنزل، �ساحة: جبل يف جند، رمك؛ جمع اأرمك، اأي اأ�سود. حطَّ  -14

الأعرا�س: القرى، الكور: اجلانب، اأثال: جبل يف جند.  -15
املزن: املطر، مزنة امللحيني: ا�سم مو�سع، وبال: مطًرا غزيًرا، الودق: القطر، العزايل: جمع عزلء وهي   -16

م�سب املزادة، واأراد هنا خمرج املاء من ال�سحاب.
ار: ا�سم جبل. العمد الثفال: البعري الثقيل الذي ي�ستكي من �سنامه، البقَّ  -17

ال�سث: نوع من ال�سجر، والقلل: جمع قلة وهي اأعلى اجلبل.  -18
وا من احلم�س. جمد: جدة بني عامر وهي قر�سية وعدُّ  -19
: وباء ال�سماء، وبال: مر�س. املربع: الربيع، وباء �ُسَميَّ  -20

العامري، لبيد بن ربيعة: الديوان، �س12.  -21
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ِطْمٍل كلُّ  الَفواِح�ِس  يف  ــبــايل)22(واأ�سَرَع  يُ يَــجــرُّ املـُـخــزيــاِت ول 
ــمــوه ــعــُت ــِب ــَت الِعــَقاِل)23(اأَطـــــــْعـــُتـــم اأمــــــَره َف ُمنَقِطُع  الِغيَّ  َوياأتي 

وتعر�سهم خلطوب كثرية  منفاهم  عامر يف  بني  لبيد على �سيق  �سعر  ويدّل 
ذلك  يف  امل�سكالت  بع�س  بحل  اأ�سهم  قد  لبيًدا  واأنَّ  هناك،  بهم  تع�سف  كادت 

املنفى، واأنَّه كان له الف�سل يف توحيد الكلمة، قال)24(:
يََتَفْرقوا اأْن  احلــيَّ  َمَنْعُت  ــوَم  ِبَنْجَراَن َفقري َذِلَك اليَوَم ّفاقُر)25(َويَ
املُُلوُك واأْرَداُف املُلوِك الَعَراِعُر)26(َويَوماً ِب�سْحَراء الَغبيِط َو�َساِهدي
بَلوتَني ِحَفاٍظ  يَْوٍم ذي  مَلْ تَُقْمُه الَعَواوُر)27(َويف كلِّ  َفُقْمُت َمقاماً 
َعليِكم َوالَولُء  فيُكم  النَّ�سُر  الَقَراِقُر)28(يِلَ  اأْنَبَتتُه  َفْقَعاً  ُكْنُت  َوَما 

بن مالك  الرباء عامر  اأبو  لبيد  املنفى هو عّم  اأيام  وكان زعيم اجلعفريني يف 
بن كعب،  احلارث  بني  يقبل مب�ساهرة  اأن  الزعيم  اأبى هذا  وقد  الأ�سّنة،  ُمالعب 
واأَمَر قومه بلب�س ال�سالح وركوب اخليل، ثم قال لهم: »�سريوا حتى تقطعوا ثنيَّة 
اأمرهم به، ثم حلق  باليمن- فاإذا قطعتموها فانزلوا«. ففعلوا ما  ثنيَّة  القهر -وهي 
بهم عند الثنيَّة وقال لهم: »هل اأخذُت لكم ديَة اأو اأبتكم على خ�سف قط؟ قالوا: 
ل. قال: واهلل لتطيعنني اأو لأتكئّن على �سيفي حتى يخرج من ظهري. اأتدرون ما 
اأراد القوم؟ اأرادوا اأن يرتبطوكم فتكونوا فيهم اأذنابًا، وي�ستعينوا بكم على العرب 

الطمل: الل�س البذيء.  -22
منقطع العقال: مطلق القيد اأي حًرا ل مُينع من �سيء.  -23

العامري، لبيد بن ربيعة: الديوان، �س12.  -24
فاقر: احلز اأي الأثر، فاقر: عميق، اأي كان يعني تفرق اجلعفريني كان عظيم الأثر.  -25

الغبيط: �سحراء يف اأر�س فزارة، العراعر: ال�سادة العظام.  -26
العواور: اجلبناء.  -27

القرقر: الأر�س امل�ستوية اأو الدمن املنخف�سة، والفقع: الفطر الربي.  -28
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واأنتم �سادة هوزان وروؤ�ساوؤهم«)29(. ون�سح لهم اأبو الرباء بالعودة اإىل اأوطانهم 
ة كانت نف�س  وم�ساحلة اأقربائهم. فعادوا ونزلوا على ُحكم جّواب، ويف هذه املرَّ
لبيد قد هداأت نحو جّواب، ومل ي�ساأ وهو ابن القبيلة اأْن يخرج على روح ال�سلح 
والوئام. واأخذ يتحّدث اإىل بني اأبي بكر باأنَّ املحافظة على عالقات الود والقربى 

اأجدى على الفريقني من اخل�سام، قال)30(:
لَِقيَتها ــا  َم اإذا  بكر  بـَـنــي  ــْغ  ــِل مـا)31(فــاأْب َعلى َخرِي َما يَْلَقى ِبِه َمْن تََزغَّ
بَْيَنَنا ـــُر  والأَوا�ـــسِ ــْم  ــوُك اأبُ ــا  ــونَ لياأثََما)32(اأبُ َمنيًعا  ناأُمْر  ومَلْ  َقريٌب، 

ُكْم  رِبْ حِلقِّ ا وَمْن�ِسًما فاإْن تَقَبلوا املَْعروَف نَ�سْ َولَْن يَْعَدَم املَعروُف ُخفًّ
التحليل الفني:

م�صاعر لبيد قبل بدء الرحلة:
ْت رواحل بني جعفر متيمنني الطريق اإىل منفاهم يف جنران من موطنهم   ملَّا ُزمَّ
ه، �سوًقا وخوًفا على  ك لبيَد حننٌي خفيٌّ كحنني الف�سيل لأمِّ الأ�سلي يف جند، حرَّ
رمالُها  وتُقفر  اإبلها،  تُقوَي مالعُبها و�سوُح خيولها ومعاطُن  اأْن  من  بعدهم  البالد 
وكثبانُها وجبالُها وه�سابُها، ومنها َغْولُها ورجاُمها ونوؤيها وثُمامها، فقال ق�سيدته 
هذه حتت وطاأة هذا ال�سعور الفيَّا�س نحو جند موطنهم الأ�سلي، ومن ل يحنُّ اإىل 

جند اإذا حكم الَقَدُر بالفراق)33(.
العامري، ديوان لبيد بن ربيعة، �س13  -29

امل�سدر نف�سه، �س12.  -30
م: احلنني اخلفي للديار. التزغُّ  -31

منيع هو منيع اجلعفري الذي اأخذ بثاأر ابن عروة من مرة بن طريف من بني بكر بن كالب.  -32
ة الق�سريي م�ستاقاً اإىل جند: قال ال�سمَّ  -33

َعا وَقلَّ لنجٍد عندنا اأن تَُودَّ قفا وِدعا جنداً ومن حلَّ باحلمى   
عليك ولكن خلِّ عينيك تدمعا فلي�ست ع�سيات احلمى برواجع   

وجعت من الإ�سغاء ليتا واأخدعا تلفت نحو احلمى حتى وجدتني   
على كبدي من خ�سيٍة اأن ت�سدعا واأذكر اأيام احلمى ثم اأنثني   

وما اأح�سن امل�سطاَف واملرتبعا بنف�سي تلك الأر�س ما اأطيب الربا   
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جنيبة،  مطايا  لطيَّاٍت  ت  و�سدَّ احلاجاُت  ت  ُحمَّ عندما  لبيد  عون  يف  اهلل  كان 
بها احلادي، يحِفُزها �سوب اجلنوب،  الهجران، وحدا  اأرحٌل جزًعا من  َوَرَغْت 
ها ومقاُمها يف نواحي جبل غول  يار التي عفا حملُّ وقد بداأ الق�سيدة بو�سف الدِّ
يف  الأعالم  هذه  وكلُّ  لها)34(،  ينت�سب  اآخر  جبل  وهو  ورجامها  ِمنى  اأر�س  من 
الريَّان وغدت  َفَعريَْت مدافُع  بالد جند، جماورة احلجاز، واأحملت حزنًا عليهم 
كالر�سوم على ال�سالم، واإذ تعود اإليها احلياة؛ حياة الوح�س والأوابد مرًة اأُخرى، 
ورعوده  ورهامه  وجوده  ودقه  الغيث:  مرابيع  وترزق  القحط،  بعد  فُتخ�سب 
ومتتلئ  اأُخرى،  مرًة  الأيُهقان  فروع  بها  وتعلو  قيعانها،  وتخ�سب  نباتها،  فينبت 
اأطالئها مطمئنَّة على �سغارها، تربيها حتى تنمو، فتمالأ قطعان  بالِعنْي �ساكنة على 
مي  الء اأر�سَهم الوا�سعة الطيِّبة املريَّة الأ�سيلة التي مل تعُفها هواطُل الدِّ البهم والأطَّ
عن  ال�سيول  ك�سفت  بل  ل  الليايل؛  وحالكات  الزمان  خطوب  ول  ونهاًرا،  لياًل 
اآثارهم الرا�سخة فيها، امل�سجلة با�سمهم منذ الأزل؛ وكاأنَّها منقو�سة على احلجارة 
الرقيقة، ف�سبهها بالكتاب الذي اأعيد تديد كتابته، فلن تدر�س اأبداً، ك�ساهد على 

اأهليتهم لها وامتالكها واأحقيتهم فيها ؛ فقال لبيد بن ربيعة العامري:
َفُمَقاُمَها  َها  لُّ حَمَ يَار  الدِّ َفِرَجاُمها)35(1-َعَفِت  َغْولَُها  َــاأَبّــد  ت مِبِنًى 
َر�ْسُمَها  ُعّرى  الّريَاِن  َفَمداِفُع  ِمَن الُوحيَّ �ِسالُمها)36(2-  َخلًقا كما �سَ
اأنيـ�ِسها َعهِد  بَْعَد  َم  َتَرَّ ِدَمٌن  ِحَجٌج َخـَلْوَن َحاللُـها َوَحَراُمها)37(3- 

اأ�سرفت على طباعته  اجلنيديل، ال�سيخ �سعد بن عبد اهلل: معجم الأماكن الواردة يف املعلقات الع�سر،   -34
اإدارة الثقافة والن�سر يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1990، �س105.

عفت: در�ست، وامنحت اآثارها، امْلَحّل من الديار: ما حل فيه لأيام معدودة، واملقام منها: ما طالت الإقامة   -35
به. منى: مو�سع بحمى �سرية غري منى احلرم، تاأبد: توح�س، الغول والرجام: جبالن معروفان.

الكتاب،  الريان: جبل معروف، عري ر�سمها: زالت نظارته، الوحي:  املاء،  يندفع منها  اأماكن  املدافع:   -36
ال�سالم: احلجارة والواحدة �َسِلمة، بك�سر الالم.

التجرم: التكمل والنقطاع، يقال: تّرمت ال�سنة و�سنة جمّرمة اأي مكملة. العهد: اللقاء، احلجج: جمع   -37
حجة وهي ال�سنة. واأراد باحلرام الأ�سهر احلرم، وباحلالل اأ�سهر احلل. اخللو: امل�سي.
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ابََها َوْدُق الّرواِعِد َجْوُدَها َفِرهاُمها)38(4- ُرِزَقْت مَرابـيَع الّنجوِم َو�سَ
ــــاٍد َوَغ ـــٍة  ـــاِريَ �ـــسَ ُكــــّل  ِمــــْن  ّيٍة ُمَتَجاِوٍب اإْرَزاُمَها)39(5-  ُمـْدِجن َوَع�سِ
ونََعاُمــها)40(6- َفَعاَل ُفُروُع الأْيهَقاِن َواأَْطــَفَلْت ِظباوؤها  ْلَهَتنْيِ  باجْلَ
اأْطالِئها َعلى  �ساِكَنٌة  َوالعنُي  ِبَهاُمها)41(7-  اِء  بالَف�سَ ل  تَاأجَّ ُعــوًذا 
لوِل الطَّ َعِن  ال�ّسيُوُل  َوَجــاَل  اأْقالُمها)42(8-  ُمُتونََها  ّد  ُتِ ُزبٌُر  كاأنَّها 
�ِسّف نَُئوُرها ِو�ساُمها)43(9- اأْو َرْجُع َوا�ِسَمٍة اأُ َفْوَقُهّن  تََعّر�َس  ِكَفًفا 

يار ووداعها: ال�صالُم على الدِّ
ًعا وباًثا لواعج  يار مت�سائاًل، مودِّ وقبل اأن تتحرك قوافل الرحيل، يُ�سلِّم على الدِّ
الكالم!،  تُفهم  ل  التي  اخلوالُد  ال�سمُّ  ُتيب  كيف  ولكن  اإليها،  واحلنني  ال�سوق 
رين،  َك اجلميُع مبكِّ كيف ترد على امل�ستاق املولَّه بحبها!، فكتم تباريح هواه، وحترَّ

وتركوها حزينة عليهم، وُغودر نوؤيها وُثماُمها:
وب: الإ�سابة، يقال: �سابه اأمر كذا واأ�سابه مبعنى. الودق: املطر،  مرابيع النجوم: الأمطار الربيعية، ال�سَّ  -38
وقد وِدقت ال�سماء تِدق ودًقا اإذا اأمطرت. اجلود: املطر التام العام، الرواعد: ذوات الرعد من ال�سحاب، 

واالِرهام والِرَهم: املطرة التي فيها لني.
ال�سارية: ال�سحابة املاطرة لياًل، املدجن: امللب�س اآفاق ال�سماء بظالمه لفرط كثافته، والدجن: اإلبا�س الغيم   -39

اآفاق ال�سماء، الإرزام: الت�سويت.
الأيهقان، بفتح الهاء و�سمها: �سرب من النبت وهو اجلرجري الربي. اأطفلت اأي �سارت ذوات اأطفال.   -40

اجللهتان: جانبا الوادي.
ال: ولد الوح�س حني يولد اإىل اأن ياأتي عليه �سهر، واجلمع  العني: البقر الوح�سي: وا�سعات العيون. الطَّ  -41
الأطالء، العوذ: احلديثات النتاج، الإجل: القطيع من بقر الوح�س، واجلمع الآجال والتاأجل: �سريورتها 
اإْجاًل اإجاًل. الف�ساء: ال�سحراء. البهام: اأولد ال�ساأن اإذا انفردت واإذا اختلطت باأولد ال�ساأن اأولد املعز 
قيل للجميع بهام، واإذا انفردت اأولد املعز عن اأولد ال�ساأن مل تكن ِبهاًما، وبقر الوح�س مبنزلة ال�ساأن 

و�ساء اجلبل مبنزلة املعز عند العرب، وواحد البهام بَْهم.
جال: ك�سف، ال�سيول: الزبر: جمع زبور وهو الكتاب والَزْبر الكتابة، التجديد: اإعادة الكتابة، املتون:   -42

ال�سفحات، اأقالمها: اأقالم الكتابة.
وقيل  والنار،  ال�سراج  دخان  من  امْلّتخذ  النق�س  النئور:  ّر،  الذَّ الإ�سفاف:  والتجديد،  الرتديد  الرجع:   -43

�س واأعر�س: ظهر ولح. النيلج. الِكَفف: جمع كفة وهي الدارات، وكل �سيء م�ستدير كفة، تعرَّ
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َكالُمها)44(10-فوَقْفُت اأ�ساألَُها وَكيَف �ُسوؤالُنا يَبنُي  ما  َخواِلَد  ا  مًّ �سُ
َوثَُماُمَها)45(11-عِريَْت َوَكاَن ِبَها اجْلَميُع َفاأَْبَكُروا نُوؤيَُها  ــوِدَر  َوُغ ِمْنَها 

و�صف الن�صاء عند بداية �صري الرحلة:
ته مناظر ُظُعِن قبيلته،  م من هذا الرحيل، �سدَّ بعد هذا املوقف احلزين والتربُّ
وهي تزمُّ خيامها، وقد دخلت الن�ساء يف الهوادج، وحدا بها احلادي نحو اليمن:

ِخياُمها)46(12-�ساَقْتَك ُظْعُن احْلَّي حنَي حَتَـّملوا ّر  تَ�سِ ُقُطًنا  َفَتَكّن�ُسوا 
ــا)47(13-مْن ُكّل حَمُفـوٍف يُـِظّل ِع�سيَّه  ــه ــَراُم َوِق ــٌة  ِكــلَّ َعــَلــْيــِه  َزْوٌج 
ـَح َفْوَقه اأَْراآُمــَهــا)48(14-ُزَجاًل كاأّن ِنعاَج تُو�سِ ـًفا  ُعطَّ ــَرَة  َوْج َوِظَباء 
َراُب َكاأَنَّه اُمَها)49(15-ُحِفَزْت َوَزايََلَها ال�سَّ َوِر�سَ ْثلَها  اأَ ِبي�َسَة  اأَْجَزاُع 

م�س، ومن  ي�سف الهوادج باأنَّها مغطاة بالأثواب من فوقها لتحمي الن�ساء من ال�سَّ
حتتها على ظهور اجلمال فتغطي عيدان الرحل، و�سبَّة النِّ�ساء ببقر تو�سح: وتو�سح 
القي�س يف مطلع معلقته: امروؤ  يَّة، ذكره  النبات، يقع يف حمى �سرِّ مرعى طيب 

الب، خوالد: بواق، يبني: يظهر. ال�سم: ال�سِّ  -44
النوؤي: حفرة حتفر  تركته وخّلفته،  ال�سيء  بكرت من املكان: �سرت منه بكرة. املغادرة: الرتك غادرت   -45

حول البيت لت�سحب ماء املطر اإىل اجلوانب، الثمام: �سرب من ال�سجر رخو ي�سد به خلل البيوت.
الُظْعن: جمع الظعون: وهو البعري الذي عليه هودج وفيه امراأة، التكن�س: دخول الهودج. القطن: جمع   -46

قطني وهو اجلماعة، ال�سرير: �سوت الرحل.
اإذا غطي بها، الع�سي هنا: عيدان الهودج. الزوج: النمط من الثياب،  حفَّ الهودج وغريه بالثياب:   -47

واجلمع الأزواج. الِكّلة: ال�سرت الرقيق، واجلمع الكلل. القرام: ال�سرت.
الزجل: اجلماعات، النعاج: اإناث بقر الوح�س، الواحدة نعجة. وجرة: مو�سع خم�سب. العطف: جمع   -48
اأو من العطف الذي هو الثني، الأراآم: جمع الرئم وهو الظبي  العاطف من العطف الذي هو الرتحم 

اخلال�س البيا�س.
احلفز: الدفع، والفعل حفز يحفز. الأجزاع: جمع جزع وهو منعطف الوادي. بي�سة: واد خ�سيب كثري   -49
الوح�س بناحية اليمن، ت�سب اأوديته �سوب ال�سمال حتى ت�سل احلجاز وجند، الأثل: �سجر ي�سبه الطرفاء 

اإل اأنه اأعظم منها. الر�سام: احلجارة العظام.
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َح فامِلْقَراِة مَلْ يَْعُف َر�ْسُمها ِلَفُتو�سِ و�َسْماأَ َجُنوٍب  ِمْن  نَ�َسَجْتَها  مِلَا 
وذكره النابغة الذبياين يف ق�صيدته الدالية:

زيَّنها ــار  ــك الأب املــائــة  ــُب  ــواه َبِد)50(ال اللِّ اأوبارها  َح يف  تُو�سِ �ِسْعَداُن 
ربت الإبل لتجدَّ  ا بظباء وجرة اخل�سبة اجلميلة، وقد �سُ و�سبَّه ن�ساء قبيلته اأي�سً
يف ال�سري، ولحْت ظعونُهم »كباقي الو�سم يف ظاهر اليد« من خالل قطع ال�سراب 

كاأنَّها قطٌع عظيمٌة من اأثل بي�سة ور�سامها ال�سخمة كناية عن اجَلمال والِغنى.
ُر َنَوار:  َتَذكُّ

َر من نََواَر وَقد ناأْت َوِرَمــاُمــَهــا)51(16-بَْل ما تََذكَّ اأَ�سبابُها  َوتََقّطَعْت 
َوَجاَوَرْت بَفْيَد  َحّلْت  جاِز فاأيَن منَك َمَراُمها)52(17-ُمّرّيٌة  اأْهَل احْلِ
ر مِبَُحجَّ اأَْو  َبَلنْيِ  اجْلَ َفُرخاُمَها)53(18-مِبَ�َساِرِق  ـــْرَدٌة  َف ّمَنْتَها  َفَت�سَ
َفِمَظّنة مْيََنْت  اأَ اإْن  َواِئٌق  ِطْلخاُمها)54(19-َف�سُ ْو  اأَ الَقْهِر  ِوَحــاُف  فيها 

�سارت الإبل يف رحلة تاريخيَّة �سقَّت اأر�س العرب من �سمالها اإىل جنوبها، 
يف  القاطنة  عامر  بني  قبائل  باقي  يغادرون  وهم  نف�سه  على  عظيًما  تاأثريها  كان  و 
الفراق،  نف�سه حزنها وتباريح  اأْن يخفِّف عن  لبيد  موطنها الأ�سلي بنجد. حاول 
فقال وملاذا كل هذا احلزن؟، وما اأذكر من رفقة نََوار، ونََواُر؛ املراأة النا�سزة كثرية 

الذبياين، النابغة زياد بن معاوية، الديوان، دار �سادر، )د.ت(، �س34.  -50
نوار: املراأة النائرة والنا�سزة اأي كثرية النوائر والإحن، يُنظر: ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد   -51

بن مكرم )690 ه(: ل�سان العرب، ط1، دار �سادر، بريوت، 2000م باب نور.
ة عك�س احللوة، فيد: فالة يف  مرية: من�سوبة اإىل بني مّرة من بني بكر بن كالب، اأو املرار: اأي احلياة املُرَّ  -52

جند �سرقي جبل �سلمى، جماورة للحجاز.
اجلبلني: جبلي طي اأجاأ و�سلمى. املحجر: جبل اآخر. فردة: جبل منفرد عن �سائر اجلبال، رخام: اأر�س   -53

مت�سلة لذلك اأ�سافها اإليها.
يقال: اأمْيََن الرجل اإذا اأتى اليمن، مظّنة ال�سيء: حيث يظن كونه فيه، و�سوائق: بالد يف اليمن. وحاف   -54

ا. القهر: مو�سع يف �سوائق يف جنران، طلخام: مو�سع يف �سوائق جنران اأي�سً
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ابنته  ي�سني  اأحد  فال  البنات،  ت�سمية  معروفة يف  العرب  وموا�سعات  النوائر)55(، 
بت�سميتها بهذا ال�سم عند ولدتها تطرياً باأنَّها �ست�سبح كذلك بعد اأْن تكرب وتتزوج، 
وو�سايا الأمهات معروفة وكثرية عند العرب للمحافظة على العالقات الزوجية 
و�سونها، ويف احلقيقة املعروفة اإنَّ الرجل ل يحنُّ اإىل مثل هذه املراأة ال�سمو�س، 
ر اأياَمها، ومل تُعرف للبيد مثل هذه الزوجة فيما �سبق، َفَنَوار هنا  ول يحب اأن يتذكَّ
ر ر�سي�س  لي�ست بزوجة ول ع�سيقة؛ حيث ذهنه م�سغول بالرحيل، ول وقت لتذكِّ
ا كنَّى بها عن قبيلة بني بكر بن  نائرة يف هذه الآونة، واإمنَّ ع�سرة �سابقة مع امراأة 
للكرامة  اأحفظ  عنها  الرحيل  واإنَّ  النفي،  هذا  �سبباً يف  كانت  التي  النائرة  كالب 
واأهداأ للبال، ويذكرنا قوله هذا بقول احلارث بن حلزة يف مفتتح معلقته« رب 
ثاٍو ميلُّ منه الثواء »وكاأنَّه يقول: قد مللنا جماورتكم يا قبيلة غنى من بني بكر بن 
كالب، ومل اأتذكر �سيًئا طيًِّبا يف جريتكم بفيد على اأطراف احلجاز �سرقي جبلي 
ا،  اأجاأ و�سلمى اأو جبل املُحجر اأو يف اأر�س فردة ورخام املت�سلتني ببع�سهما بع�سً
ياُر منازلهما �سويًة؛ حيث كانوا متجاورين قبل ذلك، ويقول يف  وكانت هذه الدِّ
اأنَّنا متوجهون �سوب منطقة  ال�سابقة، واأظنُّ ظنَّا مني  البيت الأخري من املقطوعة 
حاف القهر يف �سوائق من بالد جنران اأو اأر�س طلخام فيها ؛ لأنَّهم مل ي�سلوا بعد، 

وهم ما زالوا يف اأول الرحلة.
حفظ الكرامة بقطع عالقة املُ�صيء:

ُلُه �َس َو�سْ ّراُمها)56(20-َفاْقَطْع لَُبانََة َمْن تََعرَّ �سَ ُخلٍة  ِل  َوا�سِ َوخَلــرُي 

يُنظر: ابن منظور، ل�سان العرب، باب نور.   -55
َرَم  �سَ والفعل  القطع،  وهو  ال�سرم  من  َفّعال  القّطع،  ال�سّرم:  املتناهية،  املودة  لَّة:  اخْلُ احلاجة،  بانة:  اللُّ  -56
ي�سِرم، ثم اأ�سرب عن ذكر نوار واأقبل على نف�سه خماطًبا اإياها فقال: فاقطع اأربك وحاجتك ممن كان 
ا للزوال والنتقا�س، ثم قال: و�سر من و�سل املودة من قطعها، اأي �سر وا�سلي املودات  و�سله معر�سً

قّطاعها.
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ْرُمُه ِقَواُمها)57(21-َواْحُب امْلَُجاِمَل باجْلَزيِل َو�سَ َوَزاَغ  َظَلَعْت  اإَذا  باٍق 
رها اأمثال  ويعلو عنده نوط الكرامة فيجزم على قطع العالقة مع من ل يقدِّ
قبيلة بني بكر بن كالب، واإنَّ من �سرِّ الوا�سلني العالقة الذين يكونون �سبباً يف 
ة من اإذا  اُمها« واإنَّ خري وا�سلي حبال املودَّ رَّ ِل ُخلٍة �سَ قطعها، وتروى »وخلرُي وا�سِ
اأح�س بغدر قطعها، ويطالب بحفظ رفقة ال�سديق الودود املُجامل ما دام حافظاً 
اأْن تقطع  ة، واإذا تغريَّ عن مودتك فال حتافظ عليها من طرفك، ومن حقك  للمودَّ

حبل العالقة معه.
النجاح يف �صرعة الرحلة:

بَقــّيًة تََرْكَن  اأَ�ْسَفاٍر  ِبَطليِح  َو�َسَناُمها)58(22-  ْلُبَها  �سُ َفاأَْحَنَق  ِمْنَه 
ُمَها َوحَتَـ�ّسَرْت ِخداُمَها)59(23-َواإَِذا تََغاىَل حَلْ الَكالِل  بعَد  َعْت  َوتََقطَّ
ْهباُء َخفَّ مَع اجْلَنوِب َجهاُمها)60(24-َفَلَها ِهباٌب يِف الّزَمام َكاأنَّـها �سَ

فر �سلوعها،  �س و�سله، وابتعْد عنه، على ناقة اأفنى ال�سَّ فاقطْع عالقَة من تعرَّ
واأذاب حلم �سلبها، و�سحم �سنامها فغدت اأ�سرع يف �سريها كال�سحابة التي اأنزلت 

ماءها َوَحَدْتها ريُح اجلنوب.

حبوته: اأعطيته، املجامل: امل�سانع، اجلزيل: اأي الود اجلزيل، ال�سرم: القطيعة. الظلع: عرج يف الدواب.   -57
الزيغ: امليل، والإزاغة الإمالة. قوام ال�سيء: ما يقوم به.

الطليح: اجلريح والقتيل، اأ�سفار: جمع �سفر، اأحنف: �سمر وهزل  -58
تغاىل حلمها: ارتفع اإىل روؤو�س العظام، حت�سرت اأي �سارت ح�سرًيا، اأي كاّلة ُمعيية عارية من اللحم.   -59

اخلدام: �سيور ت�سد بها النعال اإىل اأر�ساغ الإبل.
: اأ�سرع، اجلهام: ال�سحاب الذي قد  الهباب: الن�ساط. ال�سبهاء: احلمراء، يريد كاأنها �سحابة �سهباء، َخفَّ  -60

اأراق ماءه.
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دور الزعيم يف �صالمة الرحلة:
وِكداُمها)61(25- اأْو ُمْلِمٍع َو�َسَقْت ِلأَْحَقَب لَحُه ْربَُها  َو�سَ الُفُحوِل  َطْرُد 
َوِوحاُمها)62(26- يَْعُلو ِبَها َحَدَب الإكاِم ُم�َسّحٌج يَانَُها  ِع�سْ ــُه  َرابَ َقْد 
َفْوَقَها يَْربَاأ  الثََّلُبوِت  ِة  اآراُمــهــا)63(27-باأِحزَّ َخْوُفَها  امْلـَـَراِقــِب  َقْفَر 
ًة ياُمها)64(28-َحّتى اإِذا �َسَلخا ُجمادى �ِستَّ َو�سِ �سياُمُه  َفطاَل  َجْزًءا 
ٍة مرَّ اإِىل ذي  ِباأَمِرِهما  اإِبراُمها)65(29-َرَجعا  رميٍَة  �سَ َونُـْجُح  ٍد  َح�سِ
َوتََهّيَجْت َفا  ال�سَّ َدَواِبَرَها  َو�َسهاُمها)66(30-َوَرَمى  �َسْوُمَها  اِيِف  امْلَ�سَ ِريُح 
ِظاَللُُه يَِطرُي  �َسِبًطا  َراُمَها)67(31-َفَتَناَزَعا  �سِ يُ�َسبُّ  ُم�ْسَعَلٍة  َكُدَخاِن 
اأَ�سناُمها)68(32-َم�سمولٍَة ُغِلثَْت ِبناِبِت َعْرَفٍج �ساِطٍع  ناٍر  َكُدخاِن 
َمها َوكانَت عاَدًة قداُمها)69(33-َفَم�سى َوَقدَّ اإِ َدْت  ــرَّ َع ِهَي  اإِذا  ِمنُه 

اأملعت الأتان فهي ملمع: اأ�سرق طبياها باللنب. و�سقت: حملت، الأحقب: العري الذي يف وركيه بيا�س اأو   -61
ه، الكدام: الع�س. يف خا�سرتيه. لحه: غريَّ

الإكام: اجلبال ال�سغار، حدبها: ما احدودب منها. امل�سحج: الفحل املع�س�س واملخد�س، اأي العنيف،   -62
الِوَحام: ا�ستهاء احلبلى ال�سيء.

الأحزة: الأر�س الوعرة، الثلبوت: واد فيه مياه كثرية بني طي وذبيان، يرباأ فوقها: يراقب، القفر: اخلايل،   -63
املراقب: جمع مرقبة وهو املو�سع الذي يقوم عليه الرقيب.

�سلخ ال�سهر: انق�سى، �ستة: اأي �ستة اأ�سهر، َجَزاأَ: اكتفى بالرطب عن املاء. ال�سيام: الإم�ساك عن املاء.  -64
د: املحكم، ال�سرمية: العزمية، الإبرام: الإحكام. رجعا: قلدا وا�سندا اأمرهم، املرة: القوة، احل�سِ  -65

ون�ساأ،  حترك  ال�سيء:  هاج  ال�سوك.  من  �سرب  وهو  البهمى  �سوك  ال�سفا:  احلوافر،  ماآخري  الدوابر:   -66
هام: �سدة احلر. امل�سايف: جمع امل�سيف وهو ال�سيف. ال�سوم: املرور، ال�سَّ

الأر�س،  على  حوافرها  وقع  اأثارته  الذي  الغبار  ويق�سد  الطويل،  املمتد  ْبط:  ال�سَّ الت�سارك،  التنازع:   -67
ال�سرام: دقائق احلطب.

من  �سرب  العرفج:  الغ�س،  النابت:  اخللط،  والعلث:  الغلت،  ال�سمال،  ريح  عليها  هبت  م�سمولة:   -68
ال�سجر، الأ�سنام: الرتفاع جمع �سنام.

التعريد: التاأخري واجلنب: الإقدام هنا مبعنى التقدمة، وكانت، اأي وكانت تقدمة الأتان عادة من العري.  -69
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عا دَّ ِريِّ َو�سَ طا ُعْر�َس ال�سَّ ُقاّلُمها)70(34-َفَتَو�سَّ ُمَتـجاِوًرا  َم�سجوَرًة 
ها َوِقــيــاُمــهــا)71(35-حَمفوَفًة َو�سَط الرَياِع يُِظلُّ غــابـَـٍة  ُع  ــرَّ ُمــ�ــسَ ِمنُه 

�س و�سله وابتعْد عنه، على ظهر ناقة �سريعة ت�سبه ال�سحابة  فاقطْع لُبانة من تعرَّ
م، يعلو بها  الفارغة من حمولتها، اأو على ناقة ت�سبه اأتاناً حملت حديثاً من فحل مكدَّ
املرتفعات؛ لرياقب ال�سيادين خوًفا عليها يف وادي الثلبوت، الذي يقع يف جنوب 
حائل)72(، �سائمة عن املاء مكتفيَّة برطوبة اجلو والطعام، حتى انق�ست �سهور الربد 
والقرِّ كاملة، ثم فكر باأمر ورود املاء، وقلَّد القطيُع العري �ساحب العزمية لإحكام 
هذا الأمر، والعزمية هي اأول اأركان النجاح يف كلِّ اأمر، ف�ساقها م�سرًعا؛ وقد هبْت 
اها كاأنَّه دخان نار ا�ستعل  رياُح امل�سيف احلارة، واأثارت حوافُرها الغبار الذي غطَّ
دقيق حطبها، فعظم دخانها ؛لأنَّ النار مل ت�سب يف جزيل احلطب بعد، وقد هبت 
عليها ريح ال�سمال الباردة بعد اأن اأُطِعمْت من رطب نبات العرفج وياب�سه فتكاثف 
من  يحدوها  وكاأنَّه  مها  يتقدَّ ل  اأْن  عادته  ومن  خلفها،  من  فاأزجاها  وعال،  دخانها 
الوافر،  املاء  منري  و�سلت  حتى  والتاأخر،  النكو�س  من  بع�سها  على  خوًفا  ورائها 
ودخلت يف ِجمامه، وقد �سقَّت عيدان الق�سب النابت فيها وحولها، الواقف منه 
اإىل  والقطيع  العري  و�سول  بنجاح  كنَّى  وقد  وي�سرتها،  ها  يظلُّ كان  الذي  واملائل 

مق�سدهم، وهو املاء النمري، ب�سالمة رحلتهم من جند اإىل جنران وح�سن ختامها.

العر�س: الناحية. ال�سري: النهر ال�سغري، الت�سديع: الت�سقيق. ال�سجر: امللء، اأي عيًنا م�سجورة: مملوءة   -70
القالم: �سرب من النبت.

ع: املائل من الق�سب. رَّ الرياع: الق�سب، امْلُ�سَ  -71
اأ�سرفت على طباعته  اجلنيديل، ال�سيخ �سعد بن عبد اهلل: معجم الأماكن الواردة يف املعلقات الع�سر،   -72

اإدارة الثقافة و الن�سر يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، 1990، �س105.
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عالقة اجلعفريني مع بني كالب واأخذ الثاأئر لدم عروة اجلعفري منهم:
َم�سبوَعٌة يٌَّة  َوح�سِ اأَم  ِقواُمها)73(36-اأََفِتلَك  واِر  ال�سِّ َوهاِديَُة  َخَذلَت 
يََّعِت الَفريَر َفَلم يَِرْم َوبَُغاُمها)74(37-َخن�ساُء �سَ َطوُفها  ال�َسقاِئِق  ُعر�َس 
�ِسلَوُه ــاَزَع  ــن َ ت َقهٍد  ــٍر  ــفَّ ــَع ُ َطعاُمها)75(38-مِل مُيـَـنُّ  ل  َكوا�ِســُب  ُغب�ٌس 
بَنها َفاأَ�سَ ًة  ِغرَّ ِمنها  �ِسهاُمها)76(39-�ساَدفَن  تَطي�ُس  ل  املَنايا  اإِنَّ 
تَ�سجاُمها)77(40-باتَت َواأَ�سَبَل واِكٌف ِمن ِديــَمٍة داِئًما  اخَلــماِئَل  يُروي 
ُمَتواِتٌر َمتِنها  َطريَقَة  َغماُمها)78(41-يَعلو  الُنجوَم  َكَفَر  لَيَلٍة  يف 
ُمَتَنبًِّذا قاِل�ساً  اأَ�ساًل  ُهياُمها)79(42-َتتاُف  مَييـُل  اأَنقاٍء  ِبُعُجوِب 
ِنظاُمها)80(43-َوتُ�سيُء يف َوجِه الَظالُم ُمنرَيًة �ُسلَّ  الَبحِريِّ  َكُجمانَِة 
�سَفَرت اأَزلُمــهــا)81(44-َحّتى اإِذا ِانَح�َسَر الَظالُم َواأَ الـرَثى  َعِن  تـَـِزلُّ  بََكَرت 

وار: القطيع من بقر الوح�س، قوام ال�سيء: ما يقوم  امل�سبوعة: اخلائفة من ال�سبع، الهادية: املتقدمة، ال�سُّ  -73
به.

اخلن�س: تاأخر يف الأرنبة. الفرير: ولد البقرة الوح�سية، مل يَرم: مل يربح، العر�س: الناحية. ال�سقائق:   -74
جمع �سقيقة وهي اأر�س �سلبة بني رملتني. البغام: �سوت رقيق.

املعفر: امللقى على الأر�س. القهد: الأبي�س. التنازع: التجاذب. ال�سلو: الع�سو، وقيل هو بقية اجل�سد،   -75
: القطع. واجلمع الأ�سالء. الغب�س: ذئاب لونها كلون الرماد. املَنُّ

الغرة: الغفلة. الطي�س: النحراف والعدول عن الهدف.  -76
الوْكف والوكفان واحد، والفعل منهما، وَكف يكف الوكف: القطر. الدمية: مطرة تدوم واأقلها ن�سف   -77

يوم وليلة، اخلمائل: جمع خميلة وهي كل رملة ذات نبت، التَّ�سجام: الن�سباب.
طريقة املنت: خّط من ذنبها اإىل عنقها. الكفر: التغطية وال�سرت.  -78

الجتياف: الدخول يف جوف ال�سيء، النبيذ: التنحي من الّنبذة والنُّبذة من الناحية. العجب: اأ�سل   -79
نَب، والنقا: الكثيب من الرمل، اْلُهيام: الرمل غري املتما�سك. الذَّ

الإ�ساءة: الإنارة، وجه الظالم: اأوله وكذلك وجه النهار. اجلمان واجلمانة: درة م�سوغة من الف�سة.  -80
النح�سار: تقل�س الظالم واجنالئه، اأ�سفرت: انك�سفت وظهرت، الأزلم: قوائمها.  -81
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عاِئٍد ُد يف ِنهاِء �سَ ــا)82(45-َعِلَهت تََردَّ ــه ــاُم اأَّي كــاِمــاًل  ــا  ــوؤاًم تُ �َسبًعا 
َوِفطاُمها)83(46-َحّتى اإِذا يَِئ�َست َواأَ�سَحَق حاِلٌق اإِر�ساُعها  يُبِلِه  مَل 

�س و�سله، وابتعْد عنه على ظهر ناقة �سريعة ت�سبه ال�سحابة  فاقطع عالقة من تَعرَّ
اخلفيفة يف �سرعتها اأو ت�سبه اأتانًا �ساقها الفحل م�سرعاً بها اإىل املاء اأو على ظهر ناقة 
ت تطلبه يف اأر�س  ت�سبة البقرة اخلائفة التي اأكلت الذئاب فريرها ال�سغري وا�ستمرَّ
ال�سقائق)84(، ُمَعولًة م�سوتًة بني الأ�سجار حتى اأقبل الليل، واأقبلت معه دمية َوَكَفْت 
ت�سب ماءها على ظهرها وقد غطى الغيم وجه ال�سماء، فتكن�ست يف اأ�سل �سجرة، 
وكان ملعان الربق يك�سف عنها ُحجَب الظالم فكاأنَّها ُجمانٌة انفرطت من �سلكها، 
وقد  �سغريها  عن  باحثة  الطني  يف  اأظالُفها  تتعرث  خرجت،  ال�سباُح  اأدركها  فلما 
اأ�سابها اجلزع واحلرية يف غدران اأر�س �سعائد بعد �سبعة اأيام كاملة، وملّا يئ�ست 

من العثور عليه، وجففت احل�سرة �سرعها، توج�ست خيفة:
�َست ِرزَّ الأَني�ِس َفراَعها �َسقاُمها)85(47-َفَتَوجَّ َوالأَني�ُس  َغيٍب  َظهِر  َعن 
َواأَماُمها)86(48-َفَغَدت ِكال الَفرَجـنِي حَت�َسُب اأَنَُّه َخْلُفها  املَخاَفِة  َمْوىَل 
اُمها)87(49-َحّتى اإِذا يَِئ�َس الُرماُة َواأَْر�َسلوا اأَْع�سَ قاِفاًل  َدواِجــَن  ًفا  ُغ�سْ

العله والهلع: النهماك يف اجلزع وال�سجر، الَنْهي: الغدير، �سعائد: جبل يف ناحية تثليث �سرق وادي   -82
بي�سة يف اليمن، تواأم: تواأمة الليل والنهار، اأي تكاملهما.

لبًنا، ومل يبل: مل يكن �سبب بلوى َخلق �سرعها  اأ�سحق: جف ال�سرع وَخلَق، احلالق: ال�سرع املمتلئ   -83
ا حزنها عليه. اإر�ساعها ولدها ول فطامها واإمنَّ

ال�سقائق: اأر�س �سلبة بني رملتني.  -84
الِرّز: ال�سوت اخلفي. الأني�س: الإن�سان، راعها: اأفزعها، عن ظهر غيب: دون اأن تراه، و�سقامها: مر�سها   -85

وهالكها.
الفرج: مو�سع املخافة، والفرج ما بني قوائم الدواب، فما بني اليدين فرج، وما بني الرجلني فرج، اأي   -86

الفراغ واخللوة، املوىل: الأوىل بال�سيء، اأي باملخافة.
واجن: املعلَّمات. القفول: اليب�س. اأع�سامها: بطونها ظامرة. الغ�سف من الكالب: امل�سرتخية الآذان، الدَّ  -87
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َومَتــاُمـــها)88(50-َفَلِحْقَن َواعَتَكَرت لَها َمَدِريٌَّة ها  َحدُّ ْمَهِريَِّة  َكال�سَّ
ِحماُمها)89(51-ِلَتذوَدُهنَّ َواأَيَقَنت اإِن مَل تَُذْد احْلُتوِف  َمَع  اأََحمَّ  َقد  اأَن 
َجت رِّ َدت ِمنها َك�َساِب َف�سُ �ُسَخاُمــها)90(52-َفَتَق�سَّ املََكرِّ  يف  َوغــوِدَر  ِبَدٍم 

وملّا يئ�ست هذه البقرة املحزونة الثكلى من العثور على ولدها �سمعت �سوتًا 
تُعقْب، ترتقب  فاأوج�ست منه خيفة، وُقرُب ال�سوت يعني حتَفها، فانطلقت ومل 
اإتيان العدو من اأمامها ومن خلفها؛ لأنَّها مل تره، عندئٍذ اأطلق ال�سيادون يف اأثرها 
البطون،  �سامرة  بة  مدرَّ الآذان،  م�سرتخية  كالبًا  بنبلهم  رميها  من  يئ�سوا  بعدما 
بقرون  واأيقنت من قرب حتفها، عطفت عليهنَّ  منها  اقرتبن  بها، وعندما  فلحقن 
بنف�سها،  وجنت  و�سخاًما  ِك�سابًا  الكلَبة  فطعنت  تها،  وحدَّ طولها  يف  الرماح  ت�سبه 
ولرمبا اأَْوَماأَ بهذه اللوحة الأخرية اإىل �سراع قبيلته مع قبيلة بني بكر التي قتلت ابن 
ة  عروة اجلعفري، ثم اإنَّ قبيلته جنحت بالأخذ بثاأرها عندما قتل منيع اجلعفريُّ ُمرَّ

بن طريف اأحَد رجالهم:
عزم لبيد يف اإنفاذ املهمات:

حى اإِكاُمها)91(53-َفِبِتلَك اإِذ َرَق�َس الَلواِمُع ِبال�سُّ راِب  ال�سَّ اأَرِديَــَة  َواْجَتاَب 
ريَبًة ُط  اأَُفرِّ ل  بانََة  اللُّ ي  اُمها)92(54-اأَْق�سِ لُوَّ ِبحاَجٍة  يَلوَم  اأَْن  اأَو 

عكر واعتكر اأي عطف. املدرية: طرف قرنها. ال�سمهرية: الرماح احلادة املن�سوبة اإىل �سمهر البحريني.  -88
الّذود: الكّف والرّد. حمامها: قرب هالكها، احلتف: ق�ساء املوت.  -89

د: قتل، ك�ساب، مبنية على الك�سرة: ا�سم كلبة، وكذلك �سخام. اأق�سد وتق�سّ  -90
اإكامها:  ال�سراب،  اأثواب  ال�سراب،  اأردية  ال�سريعة،  الوح�سية  البقرة  هذه  مثل  ناقة  امتطي  اأي  بتلك:   -91

مرتفعاتها، كناية عن ا�ستداد احلر وقت الهاجرة.
ام: مبالغة الالئم، واللّوام  اأق�سي اللبانة: اأم�سي حلاجتي، ل اأفرط ريبة: ل اأنك�س خمافة من �سيء، واللوَّ  -92

جمع الالئم.
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على مثل هذه الناقة الن�سيطة ال�سارية على الداأب يف الهواجر، عندما يُلب�س 
ال�سراب اأثوابه روؤو�س املرتفعات، كناية عن ا�ستداد احلر؛ لأنَّ ال�سراب يكرث يف 
بلغ  قد  احلرَّ  يكون  املرتفعات،  اإىل  و�سل  ما  فاإذا  وال�سهول،  املنخف�سة  الأر�سني 
مبلًغا عظيًما، وعلى الرغم من كل ذلك ل اأتاأخر عن امل�سّي لغايتي ول اأرتاب من 
عائق يعيق رحلتي، مهما كان مبلغ خطره، حتى لو و�سل درجة اخلطر اجل�سيم التي 

م عليها. يتلوُّ
الفخر على َنَوار)بني بكر بن كالب(:

ِباأَنَّني نََواُر  تَدري  تَُكن  اُمها)93(55-اأََومَل  َجذَّ َحباِئٍل  َعْقِد  اُل  َو�سَّ
يخاطب نََوار - قبيلة بني بكر بن كالب - مفتخراً بقدرته على ب�سط حبال 
ة وقطعها ب�سرعة اإذا نارت بينهما نائرة كما حدث بينهما، ل يواطئ من اجتواه  املودَّ

ول ميالئ من رغب عن ع�سرته وجريته: 
ها اأَر�سَ مَل  اإِذا  مِكَنٍة  اأَ ــّراُك  َ ِحماُمها)94(56-ت الُنفو�ِس  بَع�َس  يَعَتِلق  اأَو 

يار مل يكن نزوًل ور�سوًخا حلكم  َ لبني بكر اأنَّ رحيلهم عن الدِّ يريد اأْن يبنيِّ
يقبلون  ول  واجلفا،  الذل  على  ليقيمون  طبعهم،  هذا  ا  واإمنَّ عوف،  بن  اب  جوَّ
يرتكها  كرامته!  على  حمافظة  تركها  كثرية  بالد  من  فكم  ي�ستمرئونه،  ول  ال�سيم 

�سريًعا دون ح�ساب للعواقب حتى لو كان يف هذا الرتك املوت الزوؤام:
َوِنــداُمــهــا)95(57-بَل اأَنِت ل تَدريَن َكم ِمن لَيَلٍة لَهُوها  لَذيٍذ  َطْلٍق 

احلبائل: عالقات املودة، نوار: املراأة النافرة، ويق�سد بني بكر بن كالب، اجلذم: القطع.  -93
تّراك اأماكن: �سريع املغادرة منها، يعتلق: مي�سك، احلمام: املوت.  -94
ليلة طلق وطلقة: �ساكنة ل حر فيها ول وقر. الندام: ال�سحاب.  -95
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تاِجٍر َوغايَِة  �ساِمَرها  ِبتُّ  واَفيُت اإِذ ُرِفَعت َوَعزَّ ُمداُمها)96(58-َقد 
باَء ِبُكلِّ اأَدَكَن عاِتٍق ِختاُمها)97(59-اأُغلي ال�سِّ َوُف�سَّ  ُقِدَحت  َجونٍَة  اأَو 
َكريَنٍة َوَجذِب  �ساِفيٍَة  بوِح  ـــهـــا)98(60-َو�سَ ـــهـــاُم ـــُه اإِب ـــالُ ـــاأت َ ــــٍر ت ــــَوتَّ مِبُ
جاَج ِب�ُسحَرٍة ِنياُمها)99(61-باَكْرُت حاَجَتها الدَّ َهبَّ  حنَي  ِمنها  ــلَّ  ِلأَُع

اب  ومن باب حفظ الكرامة؛ حيث اإنَّه �سعر بخد�سها عندما امتثلوا حلكم جوَّ
اأي  نََوار ب�سرب اخلمر يف ليايل طلق هواوؤها ولذيذ لهوها؛  اأخذ يفاخر  بالنفي، 
اأنَّهم كانوا مطيَّة للهموم تلفهم  اأنَّهم مل يكونوا بائ�سني حمرومني يف غربتهم، اأو 
ا  لبعدهم عن ديارهم ومفارقة باقي ع�سائر عامر يف جند، فت�ستفي بنو بكر بهم، اإمنَّ
كانوا يهتبلون امللذات وي�سارعون اإىل اقتنا�س ليايل ال�سعد باذلني يف ذلك املال 
الكثري؛ فهو يُْقِبُل على �سراء اخلمور مبكًرا عندما يرفع اخلمار رايته وفاحًتا اأبوابه؛ 
اُر �سعرها يف بداية العر�س، وكان لبيد يرفع �سعرها على الآخرين  حيث يُْغلي اخلمَّ
خابية  من  يَْقَدُح  اأو  الزمان،  طوُل  لونَه  اأدَكَن  زقِّ  خمرة  فهي  اإياها؛  طلبه  لكرثة 
دتها مرُّ الأع�سر يف خمابيها، بعد اأْن يفكَّ ختامها هو، فيكون اأول من اغرتف  �سوَّ
منها، وتكون �سبوحه ال�سايف املعلل الذي يروق مع �سوت مغنيَّة حتاكي اأناملها 
النهار،  بَْدَء  الديوك  تعلن  اأْن  قبل  يكون  ذلك  بلطف وحنان، وكل  اأوتار عودها 
م من نومهم؛ فاإذا كان هذا الب�سط والكرم واجلود والنا�س نيام  وقبل اأن يهب النُّوَّ

فكيف يكون يف �سحوهم! 

واملدامة:  املدام  اأتيته،  املكان:  وافيت  اخلمار.  بالتاجر  واأراد  مكانه،  ليعرف  اخلّمار  ين�سبها  راية  الغاية:   -96
اخلمر.

اأغلي ال�سباء: ارفع �سعر اخلمرة لكرثة طلبي اإياها. اأغليت ال�سيء: ا�سرتيته غايل الثمن، الأدكن: الزق   -97
الداكن، اجلونة: اخلابية ال�سوداء، الَقْدح: الغرف، الف�س: الك�سر، ختامها: مربط فم الزق.

ذو  العود  امْلَُوتَّر:  املعاجلة،  الئتيال:  العود،  على  العازفة  اجلارية  الكرينة:  ال�سباح،  �سرب  ال�سبوح:   -98
الأوتار.

: لأ�سرب منها مرة بعد مرة حلاجتي اإىل  باكرت: �سبقت، الدجاج: الديوك، ب�سحرة، وقت ال�سحر، لأُعلَّ  -99
اخلمر.
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ُته يف احلرب: عدَّ
ٍة ِزمامها)100(62-َوَغداِة ريٍح َقد َوَزعـُت َوَقرَّ ال�ّسماِل  ِبيَِد  اأَ�سَبَحت  اإِذ 
تي جِلاُمها)101(63-َولََقد َحَمْيُت احْلَيَّ حَتُمُل �ِسكَّ َغَدوُت  اإِذ  َو�ساِحَي  ُفُرٌط 
َقَتاُمها)102(64-َفَعَلوُت ُمرتَِقًبا َعلى ذي َهْبَوٍة اأَعالِمِهنَّ  ىل  اإِ َحــِرٍج 
َظالُمها)103(65-َحّتى اإِذا اأَلَقت يًَدا يف كاِفٍر الثُّغوِر  َعوراِت  َواأََجــنَّ 
َبت َكجْذِع ُمنيَفٍة ُر دونَها ُجّراُمـها)104(66-اأَ�ْسَهْلُت َوانَت�سَ َجرداَء يَح�سَ
ُه َو�َسلَّ الّنعاِم  َطــْرَد  َحّتى اإِذا �َسِخَنت َوَخفَّ ِعظاُمها)105(67-َرفَّعُتها 
َوابَتلَّ ِمن َزبَِد احَلميِم ِحزاُمها)106(68-َقِلَقْت ِرحالَُتها َواأَ�سَبَل نَحُرها
ِوْرَد احْلَماَمِة اإِذ اأََجدَّ َحماُمها)107(69-تَْرقى َوتَطَعُن يف الِعناِن َوتَنَتحي

ومع اقتنا�سهم ليايل اللهو الرائقة اللطيفة ل ي�سيِّعون قيم الرجولة وال�سجاعة 
والباأ�س والندى والكرم، فال يتاأخرون عن م�ساعدة النا�س وتخفيف معاناتهم اأيام 
وغداة ريح: اأي حني هبوب الريح ال�سمالية الباردة، وزعتها: كففتها اأو خففت حدة بردها، القرة والقر:   -100

الربد، زمامها: توجيه الرياح بيد ريح ال�سمال. وكان يطعم النا�س يف مثل هذه الأحوال.
ال�سكة: ال�سالح. الفرط: الفر�س املتقدمة ال�سريعة اخلفيفة. الو�ساح: قطعة من القما�س تلف على ال�سدر   -101

للزينة، فكان هو يتو�سح بعنان فر�سه لريكبها ب�سرعة.
ا. الأعالم اجلبال  املرتقب: املكان املرتفع الذي يقوم عليه الرقيب. اْلَهبوة: الغربة. احلرج: ال�سيق جدًّ  -102

والرايات ويق�سد رايات الأعداء. الَقتام: الغبار.
الكافر: الليل، �سمي به ل�سرته الأ�سياء، الثغر: مو�سع املخافة واجلمع الثغور.  -103

اأ�سهل: اأتى ال�سهل من الأر�س. املنيفة: العالية الطويلة، ويق�سد النخلة العالية، اجلرداء: القليلة ال�سعف   -104
والليف، م�ستعارة من اجلرداء من اخليل. احل�سر: �سيق ال�سدر، اجلّرام: جمع اجلارم وهو الذي يجرم 

النخل، اأي يقطع ثمره.
: الطرد واملالحقة، �سخنت: حميت الفر�س من اجلري، خف  لُّ رّفعتها: كلفتها عدوا كعدو النعام، ال�سَّ  -105

عظامها: اأ�سبحت خفيفة الوزن كناية عن ال�سرعة.
احلميم:  اأمطر.  اأ�سبل:  باأ�سوافها،  الغنم  جلود  من  امل�سنوعة  ال�سروج  الرحال:  احلركة.  �سرعة  القلق:   -106

العرق.
ترقى: ت�سعد وتعلو. النتحاء: العتماد، احلمام: ذوات الأطواق من الطري، واحدتها حمامة.  -107
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با  ال�سَّ ريح  تهب  عندما   ، والقرِّ الربد  اأيام  ويف  واملحل  القحط  �سنني  يف  اجلوع 
الباردة، وكان لبيد من اأجواد العرب، وكان قد اآىل يف اجلاهليَّة اأْن ل تهب �سًبا اإل 
 اأطعم، وكانت له جفنتان يغدو بهما ويروح يف كل يوم على م�سجد قومه فيطعمهم.
با يوًما والوليد بن عقبة على الكوفة، ف�سعد الوليُد املنرب فخطب النا�س  فهبْت ال�سَّ
ثم قال: اإّن اأخاكم لبيد بن ربيعة قد نذر يف اجلاهليَّة، اأن ل تهب �سًبا اإل اأطعم، 
وهذا يوم من اأيَّامه، وقد هبت �سًبا فاأعينوه واأنا اأول من يفعل، ثم نزل عن املنرب؛ 

فاأر�سل اإليه مبائة بَْكَرٍة وكتب اإليه باأبيات قالها:
�سفرتيه ي�سحذ  اَر  اجلــــزَّ عقيِلاأرى  اأبــــي  ــــاُح  ري هــبَّــْت  اإذا 
ــُد عــامــرٌي ــي ال�سقيِلاأ�ــســمُّ الأنــــِف اأ�ــس كال�سيِف  الباِع  طويُل 
بحلفتيه اجلــعــفــريِّ  ـــُن  اب القليِلَوَفــــى  ــــاِل  وامل ت  الــعــالَّ عــلــى 
عليه �سحبْت  اإذ  الــُكــوم  بالأ�سـيِلبنحر  تـــاوُب  �سًبا  ذيـــوُل 

اأعيا  وما  برهة  ع�ست  لقد  فلعمري  اأجيبيه  لبنته:  قال  لبيًدا  اأبياته  بلغت  فلما 
بجواب �ساعر: فقالت ابنته:

عقيٍل ـــي  اأب ــــاُح  ري ـــْت  َهـــَبّ ــيــدااإَذا  ــهــا الــول ــِت ــَد هــبَّ ــن دعـــونـــا ع
عب�سميًّا اأروُع  الأنــــِف،  ــى مــــروءتــــه لــبــيــدااأ�ــســُم  ــل اأعــــــان ع

ركًبا  ــــاأنَّ  َك ــاِب  الــهــ�ــسَ ــاِل  ــث ــاأم ــوداب ــُع ُق َحــــاٍم  ــنــي  بَ ـــْن  ِم َعليها 
خـــرًيا اهلل  جــــزاك  وهــــٍب  ــا الـــرثيـــدااأبــــا  ــاأطــعــمــن ــا ف ــاه ــرن ــح ن
َمـــعـــاٌد ـــه  ل ـــرمَي  ـــك ال اإنَّ  ـــْد  ـــُع تَــعــوداَف اأْن  ـــَك  لَ اأبَــــا  ل  ــي  وظــنِّ

فقال لها لبيد: قد اأح�سنت لول اأنك ا�ستطعمته، فقالت: اإن امللوك ل يُ�ْسَتْحيَا 
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من م�ساألتهم، فقال: واأنت يا بنية يف هذه اأ�سعر)108(.
الديار  حماية  عن  النا�س  باإعانة  ان�سغالهم  مع  ليتغافلوا  اجلعفريون  كان  وما 
رعون  والأعرا�س على خيل ُمفرطٍة يف القوة والن�ساط، حتمل �سالحهم كل يوم، يدَّ
اأعنتها اأو�سحة لهم؛ ل�سرعة جذبها وركوبها، وخرُي النا�س رجٌل مم�سك بعنان فر�سه 
ي�سارع للنجدة، وكلما �سمع ا�ستغاثة طار اإليها، وكان لبيد ربيئة قومه، يعلو بفر�سه 
من  الرغم  على  فوقه  من  الأعداء  لر�سد  والهبوات  الغبار  ذات  الوعرة  احلزون 
لقربه منهم  الغبار يعلو رايات الأعداء واأعالمهم  �سيق املوقف؛ حيث كان يرى 

لفرط �سجاعته وجراأته.
ومل  الثغور،  يكفر  الذي  الظالم  حلول  عند  الروؤيا  م�ساحة  ت�سيق  وعندما 
مثل  راأ�سه  فر�سه  فريفع  املعركة،  �ساحة  وهو  ال�سهل  ينزل  كبري،  دور  للربيئة  يَُعْد 
امها لطولها وذهابها يف ال�سماء، ثم يطلق لها العنان تول  نخلة عالية اأعجزت �سرَّ
وت�سول بني ال�سفوف كعدو النعام وطرده حتى اإذا ما حمي ج�سمها من التحومي، 
ة  ا خفَّت عظامها؛ اأي اأ�سبحت خفيفة الوزن، واخلفَّ ازدادت �سرعًة ون�ساًطا، كاأمنَّ
مت بالعرق، وقلقت رحالتها وابتل حزامها من زود عرقها،  اأوىل بال�سرعة، فتحمَّ
ة ُمقِبَلًة ُمدبَرًة م�سرعًة كورد  ترمي راأ�سها يف عنانها كاأنها تطعن به الأعداء ِمَكَرًة ِمَفرَّ

احلماِم املاَء حني العطا�س وحّمْت احلاجة اإىل املاء.
فخره بالفوز على الربيع بن زياد يف ح�صرة النعمان:

جَمهولٍَة ُغَرباوؤها  تُرجى نَواِفُلها َويُخ�سى ذاُمها)109(70-َوَكثــرَيٍة 

اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين، ج15، �س 248.  -108
كثرية غرباوؤها: دارة يغ�ساها اأغراب كرث، جمهولة: غري معروفني، نوافلها: عطاياها، ذامها: العيب فيها.  -109 

 يفتخر باملناظرة التي جرت بينه وبني الربيع بن زياد يف جمل�س النعمان بن املنذر ملك العرب، ولها ق�سة 
طويلة؛ وحترير املعنى: رب دار كرثت غا�سيتها؛ لأن دور امللك يغ�ساها الوفود، وغرباوؤها يجهل بع�سها 

ا، وترجى عطايا امللوك، وتخ�سى جمال�سها. بع�سً
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ُر ِبالُذحـوِل َكاأَنَّها اأَقداُمها)110(71-ُغْلٍب تَ�َسذَّ َروا�ِسًيا  الَبِديِّ  ِجنُّ 
ها ِكراُمــها)111(72- اأَنَكرُت باِطـَلها َوبُوؤُت ِبَحقِّ َعَليَّ  يَفَخر  َومَل  ِعندي 

تقت�سر  فلم  �سخ�سيته؛  وتعددت جوانب  اخُلُلقيَّة،  لبيد  تعددت خمايل  لقد 
لتها قوة املحاججة، وبالغة املنطق، وقدرة  على الندى وال�سجاعة والكرم، بل جمَّ
الت�سدي جلدال الرجال العظام ذوي الأعناق الغليظة من �سدة الذحول والإ�سغان 
الدفينة، وكاأنَّهم لعلو قدراتهم، ور�سو اأقدامهم يف هذا اجلانب جنٌّ ي�سكن وادي 
الَبدي، وكان مبقدوره دح�س حججهم وت�سفيه مقالتهم، وحتجيمهم باحلقِّ حتى 
اه، وهنا يومئ اإىل مقالته يف الربيع  ل ي�ستطيع اأحد منهم اأْن يفخر عليه اأو يتحدَّ
بن زياد، وهو غالم عندما وفد مع قومه اإىل ديوان امللك النعمان بن املنذر ملك 
احلرية، الذي ي�ستقبل خليًطا من ال�سيوف واأ�سحاب احلاجات وال�سعراء، يفدون 
عليه من كل حدب و�سوب، فال يعرف الواحد منهم الآخر، يرجون عطاءه عند 

النجح، ويخ�سون عقابه عند الف�سل وقلة الكيا�سة يف احلديث بني يديه.
بني جعفر  الأ�سنة يف رهط من  مالك ُمالعُب  بن  الأ�سمعي: وفَد عامر  قال 
النعمان،  لبيد، على  عّم  مالك  بن  بن جعفر، وعامر  ومالك  ربيعة  بن  لبيد  ومعه 
فوجدوا عنده الربيع بن زياد، وكان الربيع ندمْيًا للنعمان، فلّما ح�سر اجلعفريون 
جمل�س النعمان حلاجتهم فاإذا خرجوا من عنده خال به الربيع فطعن فيهم، وذكر 
ه عنهم، فدخلوا  معايبهم، وكان بنو جعفر له اأعداء، فلم يزل بالنعمان حتى �سدَّ
ولبيد  غ�سابًا  فخرجوا  ويقّربهم،  يكرمهم  كان  وقد  جفاء،  منه  فراأوا  يوًما  عليه 
اأم�سى  فاإذا  باإبلهم كل �سباح فريعاها  متخلف يف رحالهم يحفظ متاعهم ويغدو 
ان�سرف بالإبل، فاأتاهم ذات ليلة وهم يتذاكرون اأمر الربيع، ف�ساألهم عنه فكتموه، 
الُغلب: الغالظ الأعناق، الت�سّذر: التهدد، الذحول: الأحقاد، البُّدي: واد لبني عامر يف جند، الروا�سي:   -110

الثوابت.
رت به، مل يفخر علّي: مل يغلبني. اأنكرت باطلها: ك�سفت باطل اأقوالهم، بوؤت بحقها: اأقرَّ  -111
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اأنتْم،  فيَم  تخربوين  اأو  بعرًيا  لكم  �سرحت  ول  متاًعا  لكم  حفظت  ل  واهلل  فقال: 
وكانت اأّم لبيد يتيمة يف حجر الربيع، فقالوا: خالك قد غلبنا على امْلَِلك و�سدَّ عنا 
وجهه، قال لبيد: فهل تقدرون على اأن تمعوا بيني وبينه فاأزجره عنكم بقول مُمِ�سٍّ 
موؤمل ل يلتفت اإليه النعمان بعده اأبًدا؟ قالوا: وهل عندك �سيء؟ قال: نعم، قالوا: 
امهم بقلة دقيقة الق�سبان،  فاإنا نبلوك، قال: وما ذاك؟ قالوا: ت�ستم هذه البقلة، وقدَّ
بَُة التي ل تذكي  َ بَة، فقال: هذه الرتَّ َ قليلة الورق، ل�سقة فرًعا، بالأر�س تُدعى الرتَّ
ناًرا، ول توؤهل داًرا، ول ت�ّسر جاًرا، عودها �سئيل، وفرعها كليل، وخريها قليل، 
اأقبح البقول َمرَعى، واأق�سرها فرًعا، واأ�سّدها قلًعا، بلدها �سا�سع، واآكلها جائع، 
واملقيم عليها قانع، فاأَْلَقْوا بي اأخا َعْب�س، اأرده عنكم بَتْع�س، واأتركه من اأمره يف 

لَْب�س.
قالوا: ن�سبح ونرى راأينا يف اأمرك، فقال عامر: انظروا اإىل غالمكم هذا، يعني 
ا هو يتكلم مبا جاء على ل�سانه، واإن  لبيًدا، فاإن راأيتموه نائًما فلي�س اأمره ب�سيء اإمنَّ
راأيتموه �ساهًرا فهو �ساحبه. فرمقوه فوجدوه قد ركب رحاًل وهو يكدم و�سطه 
حّتى اأ�سبح، فقالوا: اأنت واهلل �ساحبه، فعمدوا اإليه فحلقوا راأ�سه وتركوا ذوؤابته 
واألب�سوه ُحلَّة، ثم غدا معهم واأدخلوه على النعمان، فوجدوه يتغّدى ومعه الربيع 
بن زياد وهما ياأكالن ل ثالث لهما، والدار واملجال�س مملوءة من الوفود، فلما فرغ 
من الغداء اأذن للجعفريني فدخلوا عليه، وقد كان اأمرهم تقارب، فذكروا الذي 

قدموا له من حاجتهم، فاعرت�س الربيع بن زياد يف كالمهم، فقال لبيد:
َعـــْه ــي ُمـــقـــزَّ ــت ــاَم ـــــلَّ يَــــوم ه َدَعــْهاأك ِمن  خرٌي  هي  َهيجا  ُربَّ  يا 
الأربَــَعــْه الــَبــنــنَي  اأمِّ  بـَـنــو  َعــْهنــحــُن  �ــســيــوُف حـــــزٍّ وِجـــَفـــاٍن ُمــرْتَ
َعه ْع�سَ �سَ بِن  َعـاِمِر  خياُر  َعْهنحُن  اخَلي�سَ ـَت  حَتْ الهاَم  ال�سـَاربوَن 
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املَُدْعَدَعـْه اجَلفَنَة  َمهاًل اأّبَيَت الَّلعَن ل تاأُكْل َمَعْه)112(واملُطِعُموَن 
فرفع النعمان يده عن الطعام وقال: خبَّثت واهلل يا غالم علّي طعامي، وما راأيت 
كاليوم قط، فاأقبل الّربيع على النعمان فقال: كذَب واهلل ابُن الفاعلة. فقال له لبيد: مثلك 
 فعل ذلك بربيبة بيته والقريبة من اأهله، واإّن اأمي من ن�ساء مل يكن فواعل ما ذكْرَت.

وق�سى النعمان للجعفريني احلوائج من وقتهم و�سرفهم. وم�سى الربيع بن زياد 
اإىل منزله من وقته. فبعث اإليه النعمان ب�سعف ما كان يحبوه واأمره بالن�سراف 
اإىل اأهله، فكتب اإليه الربيع: اإين قد عرفت اأنه قد وقع يف نف�س امللك ما قال لبيد. 
واإين ل�ست بارًحا حتى تبعث اإيل من يجردين فيعلم من ح�سرك من النا�س اأين 
ل�ست كما قال. فاأر�سل اإليه: اإنك ل�ست �سانًعا باتقائك مما قال لبيد �سيًئا. ول قادًرا 
على ما زلت به الأل�سن فاحلق باأهلك. فلحق باأهله)113(، وقد افتخر لبيد بغلبة الربيع 

ه اأبا الرباء: بن زياد مراًرا يف ق�سائده، فقال يف ق�سيدة يعاتب بها عمَّ
ــه ــاً بــالــِفــنــاء كــاأنَّ ــَع ــي يُخاطُرو�ــســقــُت َرب َمن  يَبتغي  ِهجاٍن  قريُع 
كاأنَّه ا�سَتكاَن  حتى  َقريُح �ُسالٍل يَكَتُف املَ�سيَّ َفاِتُر)114(فــاأفــَحــْمــُتــُه 

 ، ويعود لبيد بعد ذلك للفخر بكرمه وبذله عندما يجوع النا�س اأيام الربد والقرِّ
وت�سرب قداح املي�سر بني الرجال املو�سرين:

كرمه يف اآونة اجلوع:
ْتِفها اأَج�ساُمـها)115(73-َوَجزوِر اأَي�ساٍر َدَعْوُت حِلَ ُمَت�سـاِبٍه  مِبَغالٍق 

يُنظر: اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين، ج15، �س 243، 244. الإحالة رقم 365/15.  -112
اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين، ج15، �س 243، 244.  -113

لبيد بن ربيعة العامري: الديوان، �س91.  -114
املي�سر، دعوت حلتفها: طلبت عقرها على نفقتي دون لعب  اأزلم  اأي�سار: ف�سيل ت�سرب عليه  وجزور   -115
عليها مع الآخرين، املغالق: �سهام املي�سر: �سميت بها لأنَّ بها يغلق اخلطر، وفكاك الغلق: ا�ستحقاق الرهن.
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مطِفٍل اأْو  لعاِقِر  بهَنّ  اأدُعو  حلـاُمهـا74-  اجلـمـيِع  جلـرياِن  بـذلَـْت 
ا يُف َواجلاُر اجَلنيُب َكاأَمنَّ اأَه�ساُمها)116(75-َفال�سَ ـًبا  تَبالََة خُم�سِ َهَبطا 
اأَهداُمها)117(76-تَاأوي اإِىل الأَطناِب ُكلُّ َرِذيٍَّة قاِلـــ�ٌس  الَبِليَِّة  ِمثُل 
اأَيتاُمها)118(77-َويَُكلِّلوَن اإِذا الِرياُح تَناَوحت �َسواِرًعا  مُتـَـدُّ  ُخُلجا 

اإليه بعجل؛ فالكرم  اإلَّ ويعود  اأن ينتحي لبيد عن مواقف الكرم والندى  ما 
املي�سر  اأقداح  لبيد، فها هو يطلب نحر جزور كان مرهونًا ل�سرب  اأ�سهر خ�سال 
ا  عليه لإطعام اأهل احليِّ والعفاة اأيَّام اجلوع على ح�سابه ومن ماله دون مقامرة، واإمنَّ
كان يطلب اأقداح املي�سر للقرعة بني الناقة العاقر واملطفل من اإبله، التي �سينحرها 
كرمه،  من  �سعة  يف  وال�سيوف  خا�سة  الغرباء  فاجلريان  للجريان،  حلمها  ويبذل 
كاأنهم قد نزلوا وادي تبالة اخل�سيب يف الربيع، وكان لبيد يعمُّ بكرمه كلَّ اجَلَفلى 
من غري اأهل حيِّه و�سيوفه، فال تغفل عينه عن املراأة الفقرية اأمِّ اأيتام، مت�سك باأطناب 
بيته قال�سة اأهدامها، ل تكاد اأثوابها ت�سرت ج�سمها من �سدة احلاجة والفقر، فيكلل 
لهم اللحم وقت ا�ستداد الربد وتناوح الرياح، وكان الأيتام يُْقِبُلوَن على جفانه، 
اللحم  ما بني  فيها خلجانًا و�سوارَع  الوافر، ويرتكون  ياأكلون من حلمها و�سرابها 

وال�سراب.

الأر�س، �سيفي وجاري  املطمئن من  اله�سيم  اليمن.  اأودية  تبالة: واد خم�سب من  الغريب.  اجلنيب:   -116
الغريب يف �سعة مني وكرم كاأمنا نزل وادي تبالة يف الربيع. 

الأطناب: حبال البيت، الرذية: الناقة املهزولة، ا�ستعارها للفقرية. البلية: الناقة التي ت�سد على قرب �ساحبها   -117
حتى متوت، الأهدام: الأخالق من الثياب، قلو�سها: ق�سرها.

تناوحت: ا�ستدت، اخْلُُلج هنا: حترك �سراب اللحم يف اجلفنة لكرثته، متد �سوارعا اأيتامها: ي�سرع الأيتام   -118
يف اأكلها فيرتكون فراغات كثرية يف اجلفنة مثل ال�سوارع.
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فخره بعمه اأبي الرباء مالعب الأ�صنة:
َج�ساُمها)119(78-اإِنّا اإِذا ِالَتَقِت املَجاِمُع مَل يََزل َعظيمٍة  ِلــزاُز  ِمّنا 
ها ٌم يُعطي الَع�سرَيَة َحقَّ اُمها)120(79-َوُمَق�سِّ َه�سّ حِلُقوِقها  َوُمَغْذِمٌر 
َغّناُمها)121(80-َف�ساًل َوذو َكَرٍم يُعنُي َعلى النَّدى َرغاِئٍب  َك�سوُب  �َسمٌح 

مالك  بن  عامر  براء  اأبي  ه  بعمِّ كالب  بن  بكر  بني  من  غنى  قبيلة  لبيد  يفاخر 
ُمالعب الأ�سّنة �سيخ اجلعفريني يف غربتهم الذي ت�سدى لقبيلة كعب بن احلارث، 
جوارهم يف جنران، فرف�س م�ساهرتهم، واأَمَر قومه بلب�س ال�سالح وركوب اخليل، 
فاإذا قطعتموها  باليمن-  ثنية  القهر -وهي  ثنية  ثم قال لهم: »�سريوا حتى تقطعوا 
فانزلوا«. ففعلوا ما اأمرهم به، ثم حلق بهم عند الثنيَّة وقال لهم: »هل اأخذت لكم 
ديَة اأو اأبتكم على خ�سف قط؟ قالوا: ل. قال: واهلل لتطيعنني اأو لأتكئّن على �سيفي 
حتى يخرج من ظهري. اأتدرون ما اأراد القوم؟ اأرادوا اأن يرتبطوكم فتكونوا فيهم 

اأذنابًا، وي�ستعينوا بكم على العرب واأنتم �سادة هوازن وروؤ�ساوؤهم«.
اب بن عوف الذي اأ�سلهم و�ساروا على راأيه  هم ب�سيخهم جوَّ يف حني عريَّ
؛  فجانب بهم العدل وال�سواب، واأكرث فيهم الظلم والف�سق ف�سّلوا عن جادة احلقِّ

حيث قال فيه من ق�سيدته الالمية:
ــكــرت منهم ــد اأن �سمايلهــم قــومــي وق مــن  ــا  ــوه ل ــدَّ ب �ــســمــائــل 
ـــدلليــغــار عــلــى الــــربيء بــغــري ظلم وال الأمـــانـــة  ذا  ويف�سح 

اخل�سوم،  لزاز  رجل  العناء،  يتحمل  يتج�سم:  والدواوين،  املحافل  يف  اخل�سوم  لقاء  املجامع:  التقت   -119
ي�سلح؛ لأن يلز بهم؛ اأي: يقرن بهم ليقهرهم.

الغذمرة: التغ�سب مع همهمة. اله�سم: الك�سر والظلم.  -120
اأو غريهما،  اأو خ�سلة �سريفة  الندى: اجلود، الرغائب: جمع الرغيبة وهي ما رغب فيه من علق نفي�س   -121

اب، الغّنام: مبالغة الغامن. الك�سوب: الرجل الك�سَّ
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طمٍل كلُّ  الفواح�س  يف  ــايلواأ�سرع  ــب يُ ول  ـــاِت  ـــخـــزي املُ يــجــرُّ 
ــمــوه العقال)122(اأطـــعـــتـــم اأْمــــــــَره فــتــبــعــُت منقطُع  الغيَّ  وياأتي 

ف�سيخ اجلعفريني اأبو الرباء اجلعفري، عمُّ لبيد؛ كان ذا عقل وحكمة وراأي، 
از للرجال يف املحافل، يتج�سم الأهوال من اأجلهم، عدٌل اإذا ق�سم الغنائم بني  لزَّ
يعيد  حتى  يهداأ  ل  احلقوق،  انتق�ست  اإذا  غ�سوب  اأحد،  حقَّ  يه�سم  ل  ع�سريته 
احلق لأ�سحابه حتى ولو تنازل عن حقوقه هو، وهو �ساحب ف�سل وكرم، �سمح، 

اب للمكارم، وغنَّام للمحامد والأفعال اجلليلة. اب بال�سيت الطيِّب، ك�سَّ رغَّ
فخره باأجداده وقبيلته:

َواإِمــامــهــا)123(81-ِمن َمع�َسٍر �َسنَّت لَـُهم اآباوؤُُهم ٌة  �ُسـنَّ ــوٍم  َق َوِلــُكــلِّ 
اإِذ ل مَييُل َمَع اْلَهَوى اأَحالُمها)124(82-ل يَْطَبعوَن َول يَبوُر َفعالُهم
ا َفاإِمنَّ امْلَليُك  َق�َسَم  مِبا  َعاّلُمـها)125(83-َفاْقَنع  بَيَننا  اخَلالِئَق  َق�َسَم 
َمت يف َمـع�َسٍر َق�ّساُمها)126(84-َواإِذا الأَمانَُة ُق�سِّ نا  َحظِّ ِبــاأَوَفــِر  اأَوفــى 
�َسمُكُه َرفيًعا  بَيًتا  لَنا  َوُغالُمها)127(85-َفَبنى  َكْهُلها  اإِلَيِه  َف�َسما 
فِظَعْت ُحّكاُمها)128(86-َوُهُم ال�ُسعاُة اإِذا الَع�سرَيُة اأُ ــْم  َوُه َفواِر�ُسها  ــُم  َوُه

لبيد بن ربيعة العامري: الديوان، �س 96.  -122
يقول: هو من قوم �َسّنت لهم اأ�سالفهم ك�سب رغائب املعايل واغتنامها.  -123

ل يطبعون: ل تدن�س اأعرا�سهم، ل يبور فعالهم: ل تنتق�س اأفعالهم ول تعاب، ل متيل اأحالمهم: عقولهم   -124
راجحة ل متيل مع الهوى.

ق�سام املعاي�س واخلالئق عاّلمها، عامل اخللق وهو اهلل.  -125
اأوفى باأوفر حظنا: ق�سم لنا ن�سيباً عظيماً من الأمانة، ق�سمها اهلل �سبحانه وتعاىل.  -126

بنى لنا بيتا رفيعا �سمكه: بنى لنا اهلل تعاىل بيت �سرف وجمد عايل ال�سقف فارتفع اإىل ذلك ال�سرف كهل   -127
الع�سرية وغالمها.

باأمر فظيع دافع عنها فر�سانها  الع�سرية  اأ�سيبت  اإذا  اأفظعت:  الفعال،  اإىل جميل  ال�ساعي  ال�سعاة: جمع   -128
وقادها حكماوؤها.
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فيـُهُم ِللُمجاِوِر  َربيٌع  عاُمـها)129(87-َوُهــُم  تـَـطــاَوَل  ذا  اإِ ــالِت  ــرِم ُ َوامْل
َئ حا�ِسٌد ِلئاُمها88-َوُهُم الَع�سرَيُة اأَن يَُبطِّ ــُدوِّ  ــَع ال ــَع  َم مَيــيــَل  اأَن  اأَو 

لبيد ق�سيدته مفاخًرا بع�سريته الأدنني وهم بنو جعفر، وقد �سنَّ لهم  ويختم 
تُ�ساُن  ول  اأعرا�سهم  يدنِّ�سون  ل  عنها:  يحيدون  ل  حميدة  �سنًة  اأوائُلهم؛  �سنة 
احلاليا  الهوى - وهذه  الراأي  واآفة   - الأهواء  مع  مييلون  اأفعالهم وهم رجٌح ل 
مها، ق�سم لهم اأوفر حًظا من الأمانة والوفاء، وبهذه  الطيَّبة مق�سومة لهم من اهلل عالَّ
الأخالق بنى اأجداُدهم لهم جمًدا رفيًعا ي�سعب على غريهم نواله، واحتذى هذه 
حكماوؤها  فهم  طريقها،  عن  اأحٌد  ي�سذُّ  مل  وغلمانهم،  كهولهم  ال�سامية  الأخالق 
ال�ساعون يف م�سلحتها، وهم فر�سانها اإْن اأملَّ بها خطب، ربيٌع للجار املقرت واجلار 
اجلنب، عون لالأرامل يف �سنوات اجلدب الطويلة، فهوؤلء هم الع�سرية العزيزة 

الطيَّبة، ولي�س منهم حا�سٌد ول لئيٌم يخرج من �سفهم اإىل �سف اأعدائهم.

ربيع للمجاور: يرعون حق اجلرية، املرمالت: الن�ساء الأرامل هم عون لهن يف ال�سنة اجلدباء.  -129
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اخل�متة

بل  املعلقات،  مثيالتها  عن  والأدبيَّة  التاريخيَّة  قيمُتها  تقلُّ  ل  الق�سيدة  هذه 
فاقتها يف �سرف مو�سوعها، ودواعي قولها ومعاجلتها حلدثها، وترابط لوحاتها، 
يار وحنينا و�سوقا  ودقة ت�سويرها، واإ�سابة ت�سبيهاتها، وهي اأكرث املعلقات تعلقاً بالدِّ

لأيامها اخلوايل.
فقد كانت معلقة لبيد خارطَة طريٍق لرحلة بداأت من جبلي اأجاأ و�سلمى �سمال 
جند متجهة نحو اجلنوب، وقد ظنَّ مظنًَّة منه اأنَّهم متوجهون اإىل �سوائق وحاف 

القهر اأو طلخامها يف جنران.
انها واآهليها الأ�سليني  َر عفوَّ الديَّار منهم بعد الرحيل، وخلوها من ُقطَّ فت�سوَّ
الذين امتلكوها ِحجًجا كثرية يف حلِّها وحرامها، ثمَّ ي�سف �سعوره باحلزن على 
يف  الن�ساء  وتكن�ست  الركاب  ُزمَّت  عندما  جند،  يف  زمانهم  من  ت�سرمت  قطعٍة 

الهوادج، وحدا بها احلادي يف رحلة جمهولة نحو اجلنوب.
لم عليها ب�سوؤال مل تب عنه  ع لبيد جنًدا وقلَّ لنجٍد عندهم اأْن تُودعا، �سَّ ودَّ
مه اإليها، و�سوقه وحنينه اإىل مالعب  م الباقيات، فهي ل حتري له جوابًا عن تزغُّ ال�سُّ
ا  با فيها، فاأبكروا وَحفز احلادي الإبل لتجدَّ يف امل�سري، وت�سرع اخلطى؛ تخل�سً ال�سِّ
على  يقيم  ل  واجلعفريُّ  القربى،  من ظلم ذوي  عانوها  التي  ة  املم�سَّ الهموم  من 
�س و�سله  يم والهوان بعد اأْن تبنيَّ له غدر القبيل، وعليه اأْن يقطع لُبانة من تعرَّ ال�سَّ
ة. ، ورثَّ قدمي احلبل بينهما ب�سرعة ودون اإبطاء، فالرحيل كرامة، والبعُد معزَّ وتغريَّ
َم الفخر: فخًرا بال�سجاعة  م لبيد دفوًعا قويًة ت�سويًغا لرحلتهم، معتلًيا �ُسلَّ قدَّ
الوجود، وتنزيه  القول وقوة احلجة؛ وذلك حماولة منه لإثبات  والكرم وبالغة 
القبيلة عن املعايب، وتربئتها من ذلِّ النك�سار من جراء ر�سوخهم حلكم القا�سي 
روب  ْرٌب من �سُ يار �سَ اجلائر - من وجهة نظره - بنفيهم عن ديارهم، وترُك الدِّ

املوت، ولون من األوانه.
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Abstract

Code-switching among Arab Undergraduate Students: Moti-
vations and Threats to Mother Tongue

Aliaa Mohamed Osama Kahwaji

This study aims to investigate the occurrence of code-switching(CS) 
among Arab undergraduate students and the motivations that encourage them 
to switch from Arabic to English while communicating orally or via social 
networking websites with their friends or family members who have the same 
native linguistic background. In addition, it sheds light on the impact of Eng-
lish on the Arabic language and Arab identity from the students’ perspective. 
To accomplish the objective set for this study, the researcher used question-
naires that include closed-ended statements as well as open-ended questions. 
Thirty copies of the questionnaire were given to 13 female and 17 male uni-
versity students. The findings of the study reveal that expressing oneself bet-
ter, not being able to find suitable equivalents for some English words in 
Arabic, and improving English speaking skills were some of the reasons why 
most Arab students would resort to code-switching. Interestingly, around 70% 
of the students believed that code-switching would have a negative impact on 
Arabic as it could weaken the ability to express oneself in Arabic fluently. 
In addition, many words would be threatened with extinction and replaced 
by English words. Although Arab students tended to mix languages as they 
live in an English speaking environment, many of them showed a positive 
attitude towards their mother tongue considered as a significant part of their 
identity and gave several suggestions to maintain it such as teaching Arabic to 
children and non-Arabic speakers, reading Quran, Arabic books and stories, 
practicing classical Arabic, holding conferences, etc.  

Keywords: Code switching, EFL students, Motivation, Identity.
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ملخ�س البحث

التداخل اللغوي بني الطلبة اجل�معيني العرب: احلوافز والهوية

الطلبة  بني  وا�سحة  ظاهرة  والإجنليزية  العربية  اللغتني  بني  التداخل  اأ�سبح  لقد 
وال�ستخدام يف  التعلم  �سيوعاً يف  الأكرث  الثانية  اللغة  الإجنليزية  تَُعدُّ  العرب؛ حيث 
العامل العربي، ملا لها من اأهمية على كافة اأ�سعدة احلياة. وتهدف هذه الدرا�سة اإىل 
اخلو�س يف ظاهرة التداخل اللغوي بني الطلبة اجلامعيني العرب، والأ�سباب واحلوافز 
التي تدفعهم اإىل ال�ستبدال بني اللغتني يف اخلطاب ال�سفهي، اأو عرب و�سائل الت�سال 
الجتماعي، مع اأ�سدقائهم وعائالتهم. زيادة على ذلك، �ست�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء 
الطلبة. ولتحقيق  نظر  العربية من وجهة  اللغة والهوية  الإجنليزية على  اللغة  اأثر  على 
هدف الدرا�سة، ا�ستخدمت الباحثة و�سيلة ال�ستبيان التي ت�سمل اأ�سئلة مغلقة  اأخرى 
مفتوحة. وقد وزعت الباحثة ثالثني ن�سخة من ال�ستبيانات على )13( طالبة و)17( 

طالبا يف اجلامعات. 
اإيجاد  عدم  عند  بالإجنليزية  الذات  عن  الأف�سل  التعبري  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
لظهور  رئي�سني  �سببني  كانا  الإجنليزية  اللغة  مهارات  وتطوير  العربية  باللغة  مرادف 
من   )70%( حوايل  اأن  بالذكر  واجلدير  الطلبة.  ا�ستخدامات  يف  اللغوي  التداخل 
الطلبة الذين اأجريت عليهم الدرا�سة وجدوا اأن التداخل اللغوي يوؤثر �سلباً على لغتهم 
عن  ف�سال  العربية،  للغة  الطليق  ال�ستخدام  على  القدرة  تُ�سعف  اإنها  حيث  العربية؛ 
اإجنليزية. وعلى  اأن عدداً من الكلمات العربية مهدد بالنقرا�س وال�ستبدال بكلمات 
الرغم من اأن الطلبة العرب كانوا ميالني اإىل املزج اللغوي كونهم يعي�سون يف جمتمع 
اإياها  معتربين  الأم  لغتهم  تاه  اإيجابياً  موقفاً  منهم  العديد  اأظهر  الإجنليزية،  يتحدث 
جزءاً من هويتهم، واأعطوا جمموعة مقرتحات للحفاظ عليها كتدري�س اللغة العربية 
لالأطفال وغري الناطقني بها وقراءة القراآن والكتب والق�س�س العربية، والتدرب على 

العربية الف�سحى، وتنظيم املوؤمترات... اإلخ.
الكلمات املفتاحية: التداخل اللغوي، طلبة اللغة الإجنليزية بو�سفها لغة اأجنبية، 

التحفيز، الهوية.
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1.0 Introduction

1.1 Background of the study

Code switching is a very common phenomenon in societies where more 
than one language is used for communication. Bilingual speakers tend to code 
switch from one language to another in order to express their identities and 
the way they perceive the world (Heredia and Jeanette, 2001). In addition, 
according to Gardner-Chloros (2009) as quoted by Alfaifi (2013) in her study 
titled code-switching among bilingual Saudi on Facebook, code-switching is 
defined as a phenomenon that can be seen obviously in bilingual interactions, 
when people who speak the same languages replace a word or phrase in one 
language by another word or phrase in a second language.

Armia (2009) asserts that code switching can be either intersentential 
which involves shifting from one language to another between sentences, or 
intrasentential which usually occurs inside the same sentence on both mor-
pheme and clause levels. Interestingly, Gal (1979) as cited in Abdul-Zahra 
(2010) asserts that some bilingual speakers tend to code-switch from one lan-
guage to another while interacting with monolingual speakers. This linguistic 
behavior is attributed to their desire to look more cool or stylish, or to be 
viewed as experts in some areas, or to get the feeling that they are more su-
perior to their audience. Moreover, Gal argues that age and language choice 
patterns are strongly correlated. Therefore, it could be said that older speakers 
usually prefer using their native language, whereas younger speakers tend to 
use modern speech style and code-switching while interacting with others.  
It is worth mentioning that Al Qudhai’een (2003) states that code-switching 
can be obvious among bilinguals who have the same native linguistic back-
ground. Therefore, language proficiency of the speakers and their social en-
vironment play a key role in determining the frequency of shifting from one 
language to another in a conversation.

Grumperz (as cited in Armia, 2009) divides code-switching into two 
types, conversational and situational. Conversational code-switching is de-
fined as mixing between two different grammatical systems or subsystems 
within the same conversation. This type of code-switching occurs uncon-
sciously when speakers concentrate on the conversation itself. On the other 
hand, situational code-switching occurs in different situations where speakers 
have to make changes in language choices based on the needs required for 
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every situation. It is worth noting that this type of code-switching occurs in 
situations that require using formal language such as school, work, etc. 

Language and ethnicity according to Fishman (1989) as quoted by 
Vela’squez (2010), “are seen as the basic building blocks of human society”. 
Thus, language is considered as a way to strengthen and reflect societies’ 
beliefs and rules. Moreover, Vela’squez (2010) claims that language and iden-
tity are tightly connected. Therefore, bilinguals will be forced to recreate their 
identities when they are in a context in which they have to communicate with 
others using their second language.

1.2 Problem Statement

It has been reported, according to Hanani (2009), that Arabic-English 
code-switching has become an obvious phenomenon among Arabs due the 
great importance of English in all life areas. Therefore, Arabs tend to use a 
mixture of both Arabic and English when they communicate orally or online 
with people whether they are Arabs or foreigners including their families and 
friends. This can be also obvious among the Arab EFL undergraduate stu-
dents at IIUM who come from different Arab countries and share the same 
language, religious beliefs, ethnicity and culture.

According to Altwaijri (2004) as quoted by Hanani (2009), “the power 
of a language derives from the power of its speakers” (p.15). Therefore, it 
could be said that Arab speakers who tend to use English in their daily con-
versations with their fellow Arabs may not show enough respect towards their 
mother tongue as they may perceive English as a language that is superior to 
Arabic. As a result, their identity may be negatively influenced by the English 
language.

Badry (2007) as cited in Hanani (2009) asserts that “giving more impor-
tance to learning English may endanger mother languages” (p.2).  In addition, 
she believes that the identity of young Arabs especially of those who belong 
to elite social classes may have been badly influenced by English to the extent 
that they have started to move away from their culture and to be unable to 
think and produce knowledge in Arabic.

This study aims at finding the motivations that encourage Arab students 
at IIUM to shift from Arabic to English while talking to their friends and fam-
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ily members who have the same native linguistic background. Moreover, this 
study will shed light on the impact of the English language on constructing 
Arab identity.

1.3 Objective of the study

The objectives of the study are:

1. to investigate the reasons behind Arabic – English code-switching among 
Arab students at IIUM.

2. to investigate the impact of the use of the English language on Arabic. 

1.4 Research Questions

1. How do Arabs perceive the impact of code-switching and the use of Eng-
lish on their mother tongue?

2. What are the motivations that lead Arabs to switch from Arabic into Eng-
lish while interacting with their Arab friends or family members verbally 
or via Facebook?

3. What are the most common English words inserted within Arabic sen-
tences?

2.0 Literature Review

This chapter covers definitions related to code-switching, motivations 
behind code-switching and previous studies on code-switching among Ara-
bic-English bilinguals.

2.1 Definition of Code-Switching

Code-switching has been defined by several researchers. Timm (1975) 
defines CS as cited in Al Qudhai’een (2003) as a method of communication 
used by bilinguals who shift frequently from one language to another during 
a conversation. Gumperz (1976)describes CS as quoted by Jdetawy (2011) as 
“the juxtaposition of passages of speech belonging to two different grammati-
cal systems or subsystems”. 

Furthermore, there are three important definitions of code-switching cit-
ed in Jdetawy (2011). The first one is by Grosjean who defines code-switch-
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ing as using two or more languages alternatively in a conversation. This can 
be seen on a word, phrase, or sentence level. Spolsky (1998) perceives code-
switching as a phenomenon that occurs among bilinguals who use two com-
mon languages while interacting with others. This phenomenon takes place in 
sentences, phrases, words, or parts of words. The definition of code-switch-
ingaccording to Skiba (1997), which has been followed in this study,refers to 
using two languages or dialects alternatively among people who can interact 
together using the same languages or dialects.

According to Fong (2011), many studies have been conducted on code-
switching occurring in verbal communication. bBilinguals tend not to focus 
on the conversation itself while interacting verbally with others as conversa-
tion is spontaneous, but they concentrate on conveying ideas very well and 
being understood. On the other hand, online non-verbal communication has 
spread widely among bilinguals since there are several means that help them 
communicate easily such as instant messaging, e-mail, and social networks. 
It’s worth mentioning that, non-verbal communication allows people to edit 
and revise what has been written before being sent. Thus, it could be said that 
bilinguals are aware of their code-switching behavior and they do it intention-
ally as they have time to think before writing any single word. However, the 
reasons behind online- non-verbal code-switching behavior differ from the 
reasons related to verbal code-switching (Fong, 2011).

2.2 Motivations behind code-switching

According to Heredia and Jeanette (2001), many researchers claim that 
code-switching is a result of language deficiency. They argue that bilinguals 
are not good enough at either language. Therefore, they tend to switch be-
tween two languages while communicating with others in order to compen-
sate for this deficiency. However, this claim has three major problems. The 
first one is that not being able to remember a word which is considered as a 
common phenomenon among bilinguals cannot be regarded as a sign of lan-
guage deficiency since some words are not used frequently. Moreover, this 
claim failed to explain that code-switching should be grammatically correct. 
The last problem related to this claim is that language deficiency is ambigu-
ous as the previous claim mentioned failed to define it clearly. 

According to Cohen and Thomas as cited in Alenezi (2006), the motiva-
tions behind code-switching are divided into two categories. The first one is 
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to make up for language deficiency and the second one is the desire to belong 
to a certain social group. On the other hand, Heredia and Altarriba(2001) as 
cited in Alenezi (2006) argue that bilinguals prefer code-switching as it makes 
others understand them more. In addition, code-switching for some bilinguals 
is a way to feel that they belong to a certain social group. However, Scot-
ton (1989) as cited in Alenezi (2006) tried to find the reasons behind code-
switching among people who share the same native linguistic background. 
She asserts that code-switching is a way to attract listeners’ attention and to 
create social distance. 

Interestingly, Mishra and Yadav (2013) argue that code-switching should 
not be considered as a problem, but rather as a supportive tool to enhance 
students’ learning of the English language. In addition, It is perceived as a 
significant aspect in both cognitive and social communication. Similarly, Lee 
(2012) claim that code-switching brings better learning outcomes among ESL 
learners as it helps them clarify any doubts or misunderstandings created by 
the second language. According to Ariffin and Husin (2011), code-switch-
ing is a useful phenomenon as it performs some functions such as language 
simplifications, clarifying explanations and establishing social relationships. 
Furthermore, Metila (2011) claims that some contexts may require speakers 
to resort to code-switching as the speakers’ choice of a certain language is 
related to particular situations where they need to communicate their ideas or 
understanding of certain things clearly.

Empirical studies have revealed that code-switching is not a useless lin-
guistic behavior or even an indication of language deficiency. Thus, code-
switching can be attributed to social, psychological, linguistic, cultural, or 
political reasons (Alenezi, 2006).

2.3 Studies on code-switching among Arabic-English bilinguals

There are several studies conducted on code-switching among Arabic-
English bilinguals. Alfaifi (2013) conducted a study about code-switching 
among bilingual Saudis on Facebook. This study aimed at investigating the 
use of intrasentential code-switching on Facebook. The data included 1000 
comments collected from the Ffacebook pages of 10 Saudi females.  More-
over, tThe data was analyzed and categorized according to several topics that 
included gossip, humor, technology, compliments and thanking, movies and 
songs, family, make up, and religion. The results of this study revealed that in-
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trasentential code-switching is a common phenomenon that occurs frequently 
during interacting with others informally on Facebook. 

Another study was conducted by Alsbiai (2011) about code-switching 
between Arabic and English among Saudi speakers in Jeddah. This study 
aimed at finding out whether code-switching is more common among males 
or females bilinguals in Jeddah. It also, aimed at finding out the reasons be-
hind this linguistic behavior. The data of this empirical study was collected 
through a questionnaire and an indirect interview-chatting with the partici-
pants, which would allow the researcher to get more accurate answers. The 
results of this study revealed that female speakers use code-switching more 
than males. Furthermore, Females consider CS as a sign of prestige and edu-
cation. On the other hand, male speakers do not resort to code-switching as 
much as females as they are not good enough at English and they are uninter-
ested in code-switchingsince they are proud of their local dialect.

Arabic- English code-switching among Arab students at UUM, Malaysia 
is a study conducted by Jedetawy (2011) to investigate the frequency of us-
ing code-switching in the daily conversations of Arab students and to find out 
the reasons behind this linguistic behavior. It also aimed to shed light on the 
most common types of code-switching used by Arab students at UUM and to 
see if there is a relationship between familiarity with interlocutors and codes-
witching. The finding of this study revealed that most of Arab students at 
UUM tend to shift from one language to another during their daily conversa-
tions. Moreover, one of the major reasons that motivate Arab students to use 
code-switching is the lack of equivalents of many English words in Arabic. 
This study showed also that the most common type of code-switching used by 
Arab students at UUM is tag- switching.

The majority of studies conducted on code-switching among Arab bilin-
guals have overlooked discussing the impact of theuse of code-switching on 
shaping Arab identity and affecting the Arabic language negatively. There-
fore, this study aims at investigating the motivations behind verbal and non-
verbal code-switching among Arabic-English bilingual students at IIUM and 
its impact on Arab identity and the Arabic language.

2.4 Theoretical Framework

Two theoretical frameworks are adopted in this study. The first one is 
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suggested by Gal (1979:119) who asserts that some bilingual speakers tend 
to code-switch from one language to another while interacting with mono-
lingual speakers. This linguistic behavior is attributed to their desire to look 
more cool or stylish, or to be viewed as experts in some areas, or to get the 
feeling that they are more superior to their audience. This framework will be 
tested in this study to figure out whether or not Arab bilinguals tend to switch 
codes while interacting withothers who have the same native linguistic back-
ground and to discover the specific motivations behind this behavior. 

The second theoretical framework is related to language and identity. 
Badry (2007) asserts that “giving more importance to learning English may 
endanger “mother languages.”  Moreover, Language and ethnicity accord-
ing to Fishman (1989) as quoted by Vela’squez (2010) “are seen as the basic 
building blocks of human society”(p.11). lLanguage plays an important role 
in shaping one’s identity. Therefore, this study is going to shed light on the 
impact of using English on shaping Arab bilinguals’ identities.

3.0 Methodology

This section describes the methodology used in this study. It covers the 
following sections; instruments and data collection, population and sampling, 
and data analysis.

3.1. Research Design

Thisstudy used a mixed methods approach combining both qualitative 
and quantitative methods in an effort to obtain sufficient, authentic, valid, and 
reliable data. The qualitative aspect involved the observation and the indirect 
interviews with the participants whereas the quantitative component of the 
study involved the use and analysis of a questionnaire as well as 51 comments 
taken from a Facebook page dedicated to Arab students who study at the In-
ternational Islamic University Malaysia (IIUM).

3.2. Population and sampling

The participants of this study were60 Arab bilingual students who study 
at IIUM. They were selected because most of them have been learning Eng-
lish for approximately nine years in EFL classrooms. The majority of them 
have achieved a level of English literacy that allows them to express them-
selves, participate and succeed in English learning environments. 30 partici-
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pants completed the questionnaire and were interviewed indirectly, whereas 
the rest of them were observed online through their comments on Facebook 
to analyze their code-switching behavior. It could be said that the number of 
participants was enough to get an accurate result to support the studyas the 
responses collected helped the researcher get trustworthy data that is repre-
sentative of their participants.The participants were aged between 19-26.In 
fact their age played a great role in getting more precise answers from them 
since it is well known that people who belong to this age group are usually 
mature enough and aware of their way of interacting and communicating with 
others.All the participants were native speakers of Arabic, and English was 
their second language which was learned at school. In addition, they were re-
garded as homogeneous as they share the same language, religion, origin and 
culture. It’is worth mentioning that they came from different countries like 
Jordan, Saudi Arabia, Syria, Yemen, Kuwait, Palestine, Iraq, Tunisia, Sudan, 
and Algeria to pursue a university degree. 

3.3. Instruments and Data Collection

To answer the research questions and to accomplish the objectives set 
for this study, the researcher adopted a questionnaire used in Hanani’s (2009) 
study to obtain the information needed regarding code switching and the im-
pact of the English language on Arabic. The questionnaire was divided into 
two parts; closed-ended statements and open-ended questions. The total num-
ber of items included in the questionnaire was 25. Thirty copies of the ques-
tionnaire were given to 13 female and 17 male participants.However, to get 
more accurate answers, the researcherinterviewed the respondents indirectly 
by using Arabic language to observe whether or not they switch codes while 
talking to other speakers who share the same native linguistic background.

The researcherused 51comments collected from five posts taken from 
a Facebook page dedicated to Arab-IIUM studentsas another instrument to 
analyze the respondents’ code-switching behavior during online and written 
interaction.The comments were required to contain complete sentences since 
code-switching often takes place in the context of sentences. Therefore, all 
comments that did not contain complete sentences were excluded. It’s It is-
worth noting that to answer any of the two research questions; the researcher 
had to use all the previously mentioned instruments.
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3.4. Data Analysis

The data collected for the current study was analyzed in terms of the fre-
quency of code-switching and the reasons behind this linguistic phenomenon. 
The responses to the questionnaire items were analyzed carefully to figure 
out how the respondents perceived the influence of code-switching and the 
use of English on Arabic and constructing Arab identity. Furthermore, the 
comments collected from Facebook were translated and the most common 
English words used during a conversation were identified.

4.0 Results and Discussions

This section is divided into two parts. The first one shows and discusses 
the results gained from the questionnaire, whereas the second part deals with 
analyzing and discussing the comments collected from Facebook. It is worth 
noting that both parts answer the two research questions of this study simul-
taneously.

4.1 -Questionnaire Results and Discussion:

After thirty participants completed the questionnaire, the number of each 
answer chosen was counted and put in the tables below.The results of this sec-
tion answer thefirst research question “How do Arabs perceive the impact of 
code-switching and the use of English onconstructing their identity?

NeverRarelySometimesOftenAlways1

16 (53.3%)8 (26.6%)6 (20%)--Parents

5 (16.6%)8 (26.6%)14 (46.66%)2 (6.66%)1 (3.3%)Siblings

13 (43.3%)13 (43.3%)4 (13.3%)--Relatives

4 (13.3%)8 (26.6%)15 (50%)3 (10%)- Arab Friends

---3 (10%)27 (90%)Non-Arab friends

Table 1: Participants’ responses to the first statement (I speak English 
to):

According to table 1 which shows the number of participants who pre-
ferred to use English with their parents, siblings, relatives, and friends, Eng-
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lish was not always used with parents, relatives, and Arab friends. Only 3.3% 
of the respondents indicated that they used English all the time with their 
siblings and 6.66% used it often with them. Also, findings revealed that the 
percentages of respondents who “never” used English with their parents and 
relatives were 53.3% and 43.3% respectively. On the contrary, 20% of the 
participants stated that they “sometimes” spoke English to their parents and 
13.3% of them used English sometimes with their relatives. However, the 
percentages were noticeably higher with siblings and Arab friends, as 46.66% 
responded that they used English sometimes with their siblings and 50% with 
their Arab friends. This may suggest that participants used less English with 
their parents and relatives as a form of maintaining their mother tongue. 
Whereas, they used more English and less Arabic with their friends and sib-
lings as the English learning environment that they are exposed to requires 
them to converse using English. 

Table 2: Participants’ responses to the second statement (I speak Arabic 
to):

NeverRarelySometimesOftenAlways2

--3.3%))18 (26.6%)21 (70%)Parents

3.3%))1-1 (3.3%)43.3%))1315 (50%)Siblings

---12 (40%)18 (60%)Relatives

3.3%))11 (3.3%)4 (13.33%)16 (53.33%)8 (26.66%) Arab Friends

21 (70%)23.3%))72 (6.66%)--Non-Arab friends

Based on table 2 showing the number of participants who preferred to 
use Arabic with their parents, siblings, relatives, and friends, findings showed 
that Arabic was broadly used with the family especially parents, whereas it 
was less used with friends in general. 70% and 60% of the respondents stated 
that they used Arabic all the time with their parents and relatives respectively. 
However, the percentages decreased with siblings and Arab friends as 50% 
and 26.6% of the participants always used Arabic with their siblings and Arab 
friends respectively. On the contrary, findings revealed that only few partici-
pants never spoke Arabic to their siblings and Arab friends, as only 3.3% of 
them stated that they never used it with their siblings, 3.3% never did with 
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their Arab friends, and only 3.3% said that they rarely used it with their Arab 
friends. It could be said that Arabic is the most preferred language of com-
munication among family members.

Table 3: Participants’ responses to statements a, b, c, and d

 Strongly
DisagreeDisagreeNeutralAgreeStrongly Agree3

--

1

  (3.3%)

10

(33.3%)

11

(36.66%)

8

(26.66%)
 a- I like to read in
English

--

1

 (3.3%)

7

(23.3%)

17

(56.66%)

5

(16.6%)
 b- I like to write in
English

--

1

 (3.3%)

4

 (13.3%)

13

(43.3%)

12

(40%)
 c- I like to read in
my first language

--

1

 (3.3%)

5

(16.6%)

14

(46.66%)

10

(33.3%)
 d- I like to write in
my first language

According to the participants’ responses to statements a, b, c, and d 
shown in table 3 which shows their preferences for reading and writing in Ar-
abic and English, findings revealed that 83.3% and 79.9% of the respondents 
agreed that they liked to read and write in Arabic respectively. However, only 
3.3% showed their disinterest in reading and writing in their mother tongue. 
On the contrary, findings showed that 63.3% and 73.3 of the participants liked 
to read and write in English respectively. However, only 6.6% showed their 
disagreement with reading and writing in English, whereas the rest remained 
neutral in this regard. This suggests that English has become one of the pre-
ferred mediums of reading and writing among students. In addition, although 
the participants were not proficient users of English, they preferred to use it 
as it is the language of knowledge and technology. 
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Table 4: Participants’ responses to statements e, f, g, and h

 Strongly
DisagreeDisagreeNeutralAgree Strongly

Agree4

1

 (3.3%)

1

 (3.3%)

3

 (10%)

13

(43.3%)

12

(40%)

 e- I speak my
 mothertongue because I
canexpress myself better

1

 (3.3%)

6

(20%)

16

(53.3%)

5

(16.6%)

2

(6.66%)
f- I speakEnglish because 
I can express myself better

7

(23.3%)

7

(23.3%)

4

(13.3%)

7

(23.3%)

5

(16.6%)

g- Speaking only 
Englishaffects my cultural 
identity

3

 (10%)

2

(6.66%)

6

(20%)

12

(40%)

7

(23.3%)

h- Mixing English with 
my first language is badfor 
my first language

According to the participants’ responses to statements ‘e’ and ‘f’ shown 
in table 4, findings revealed that the majority of the students (83.3%) pre-
ferred to speak Arabic more than English, as opposed to 23.2% of the students 
who favored English over Arabic to express themselves better. 

Statement ‘g’ “speaking only English affects my cultural identity” aimed 
at finding out whether or not participants believed that English would affect 
their cultural identity. Therefore, by combining their responses showed their 
agreement and disagreement in this respect, the findings revealed that 39.9% 
of the students believed speaking only English would affect their cultural 
identity, whereas 46.6% of them disagreed. Regarding statement ‘h’, findings 
showed that only 16.6% of the participants stated that mixing English with 
Arabic would not affect Arabic negatively, whereas 63.3% agreed that mixing 
the two languages would have a bad effect on Arabic. 20% of the participants 
remained neutral in this regard. 
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Table 5: Participants’ responses to statements I, j, and k

 Strongly
DisagreeDisagreeNeutralAgree Strongly

Agree5

9

(30%)

7

(23.3%)

5

(16.6%)

8

(26.66%)

1

 (3.3%)
I- If I do not speak my first 
language it will disappear

9

(30%)

10

(33.3%)

5

(16.6%)

4

(13.3%)

2

 (6.66%)

 j- There is no risk of losing
 my mother tongue even if I
do not use it much

--

 1

(3.3%)

3

 (10%)

10

(33.3%)

16

(53.3%)

 k- Maintaining my
 first language is my
responsibility

By combining the students’ responses indicated their agreement and dis-
agreement to statements ‘I, j, and k’ shown in table 5, findings revealed that 
29.3% of the respondents believed that their language would disappear if they 
didn’t speak it, whereas more that half of them didn’t believe so. However, 
only 16.6% of them remained neutral. 

Regarding statement ‘j’, 63.3% of the respondents believed that there 
was no risk of losing their mother tongue even if they did not use it much. 
However, 19.9% believed that there was a risk of losing it if they did not use 
it. Also, findings revealed that the vast majority, almost 86.6% of the partici-
pants believed that maintaining the Arabic language was their responsibility, 
whereas only 3.3% of them believed it was not their responsibility.  More-
over, 10% of them were neutral in this regard.

4.2- Participants’ Responses to Open-Ended Question:

The second part of the questionnaire contained four open ended ques-
tions which allowed the respondents to express their opinion freely about 
their linguistic practices and choices which, in turn, helped the researcher to 
discover more about the respondents’ linguistic behavior and background. It 
is worth noting that 20 Arab students responded to the questions using Arabic, 
whereas only 10 students responded using English. Additionally, it should be 
noted that the  research question “What are the motivations that lead Arabs to 
switch from Arabic into English while interacting with their Arab friends or 
family members verbally or via Facebook?” was not directly answered by the 
study, but insights can be deduced from the participants’ answers.
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The findings from responses to open-ended Q1 revealed that mixing both 
languages mostly occurred in Arab-Arab interactions as 60% of the respon-
dents indicated that the code mixing was practiced with their Arab friends and 
anybody who has the same linguistic background, while 40% stated that they 
used both languages with their families, spouse and relatives..

The second open-ended question required the participants to state some 
reasons to justify their linguistic behavior. Half of the respondents (50%) said 
that code switching helped them communicate better with others and express 
themselves fully as sometimes they faced difficulties in finding the right 
equivalents for some words in Arabic. One of the respondents said: “Some-
times I forget the right word in Arabic or I don’t find a suitable one, so I say 
it in English.” This corresponds with Heredia and Altarriba (2001) as cited in 
Alenezi (2006) who argued that bilinguals prefer code-switching as it makes 
others understand them more. In addition, code- switching for some bilin-
guals is a way to feel that they belong to a certain social group. Similarly, the 
results of Jedetawy’s study (2011) revealed that one of the major reasons that 
motivate Arab students to use code-switching was the lack of equivalents of 
many English words in Arabic.

On the other hand, 30% stated that they mixed languages intentionally to 
improve their speaking skills, whereas20% attributed their linguistic behavior 
to the fact that their Arabic language skills were not as good as their English 
language skills since they were studying in international schools. Therefore, 
they preferred to mix both languages while communicating with others. One 
of them stated, “In my case, mixing both languages happens naturally as I was 
studying in an international school and most of my friends were foreigners.” 
It could be said that this proves Cohen and Thomas’s claim (1983) as cited in 
Alenezi (2006) which was about the two categories of the motivations behind 
code-switching. The first one was to make up for language deficiency, while 
the second one was the desire to belong to a certain social group.

The results of the third open-ended question, which aimed to find out 
whether or not the respondents thought that English could affect their mother 
tongue in one way or another, revealed that 70% of the participants believed 
English had a negative impact on Arabic as many Arabic words would be 
threatened with extinction and would be replaced by English ones. This cor-
responds with what Badry (2007) stated “giving more importance to learning 
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English may endanger mother languages.” In addition, the respondents attrib-
uted their decreasing fluency in Arabic to the fact that English could weaken 
the ability to express oneself in Arabic fluently. On the contrary, 30% of the 
participants stated that English had no effect on their mother tongue at all.

The last open-ended question required the respondents to give their opin-
ion about how to maintain the Arabic language in the current age of globaliza-
tion. 85% of the students indicated that Arabic could be maintained by speak-
ing the language, teaching it to children, and reading Quran, Arabic books and 
stories, while 15% stated that it could be maintained by teaching it to non-
Arabic speakers, holding conferences and organizing awareness campaigns, 
and practicing classical Arabic regularly. Some respondents stated that “It is 
very important to maintain the Arabic language, the language of Quran, as 
it reflects our identity as Muslims and Arabs.” This could be linked to Fish-
man’s statement (1989) quoted by Vela’squez (2010) “Language and ethnic-
ity are seen as the basic building block of human society” as language plays a 
significant role in shaping one’s identity.

4.3- Facebook Comments Results and Discussion:

This section addresses the third research question, “What are the most 
common English words inserted within Arabic sentences?” In addition, it 
shows the analysis and results of 51 comments written by 30 bilingual Arab 
users of Facebook. The comments are collected from five posts taken from a 
Facebook page dedicated to Arab IIUM students. The analysis of each post 
and its comments is presented separately and categorized according to the fol-
lowing sections; general services, academic matters, religious events, humor, 
and jobs. It is worth mentioning that the Arabic comments are translated into 
English and the English words written in Arabic letters are underlined and 
typed in bold.
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General Services Topic -- Facebook Post 1:

 Ahmad K:.IIUM غرفة متو�صطة لالإيجار بجانب
Medium room for rent near IIUM

May 4 at 7:00 PM.. 50 people like this.

1-  Saber A: Hello, how much& can send me the photos for room, and tell 
me who r housemates. Thnx.

2-  Ahmad K: Dear bro, u can come to see the apartment & room any time u 
want, I send photos to ur inbox.

3-  Mohamad G: اأنا حمتاج غرفة ب�صرعة والبدجت تبعي 500 رجنت، ابعثلي م�صج عاخلا�س 
.بليز
I need a room urgently and my budget is 500RM. Send me a private mes-

sage please.

4-  Isam Ah: اأخي بليز ممكن حتط �صور للغرفة.
Could you please post some photos? 

5-  Raid Sa: اأنا اأريد اأ�صيك الغرفة. ثانك�س.
I want to check the room. Thanks.

This post was written by an Arab student about an available room for 
rent near IIUM. Although the post was written in Arabic, five participants 
commented on it using English. Interestingly, the same student, Ahmad K, 
who wrote the post in Arabic commented on his post using English only 
(comment 2).On the other hand, only three students responded using Arabic 
without inserting any English word in their comments, whereas three students 
embedded some English words in their comments. Mohamad G inserted three 
English words in his comment; budget, message and please, while Isam Ah 
used “thanks” which was the only English word used in his comment. The 
word “check” was used as a verb in Raid’s comment. It is worth mentioning 
that “please” and “thanks” are two of the most common English words used 
by Arabs especially in Arab-Arab interactions. 
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Academic Matters -- Facebook Post 2:

Osama K:اأريد اأجنح بامتحان ال�صلباد واأفتك،الإجنل�س م�صويلي�صرت�س ان�صحوين و�س  
اأ�صوي؟

I want to pass EPT, English causes me stress. What shall I do? Please 
advise me.

May 7 at 5:00 PM.. 60 people like this.

1-  Ahmad Ah: وليهمك اأخوي اأنا اأ�صاعدك رح اأ�صويلك اآد ونتكلم عالت�صات
Don’t worry brother, I can help you. I’ll add you so that we can chat.

2-  Gaith Ah:عفوا �صباب فيني نزل كور�صاتبال�صورت�صم�صرت ؟؟ اأنا طالب ما�صرت
Excuse me guys, can I take courses in the short semester? I’m a master’s 

student.

3-  Osama K:م�صكورين �صباب عالدعم
Thanks for your support.

4-  Lubna Is:ل اأخي طالب املا�صرت اأوالبو�صت جراديويتب�صكل عام مابيقدروا ب�س بعتقد فيك 
تاخد الري�صري�س بيرباأو الثي�ص�س. بالتوفيق
Master’s students or Postgraduates in general can’t take courses in sum-

mer, but I think you can work on your research paper or thesis. Good luck.

5-  Laith Far: ل اأخي ما بتقدر الإ بالف�صل الأكادميي العادي
You can take courses only during a regular academic semester.

The second post was written by an Arab student who was seeking ad-
vice on how to pass EPT. Osama K wrote his post in Arabic, but he used two 
English words in his post; “English and stress”. However, he did not use any 
English word when he commented on his post (comment 3). Nine participants 
responded to his post in Arabic. Six of them wrote in Arabic and switched to 
English, while the rest responded in Arabic only. However, only three partici-
pants wrote their comments entirely in English. It could be noticed that most 
of the words inserted within the Arabic sentences in this post are academic 
such as semester, courses, postgraduate, thesis, research paper, and few oth-
ers. 
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Religion - Facebook Post 3:

Faten Ab:رم�صان على الأبواب... اأهال رم�صان
Ramadan is just around the corner….welcome Ramadan

May 12 at 1:00 PM.. 40 people like this.

1-  Zuhair Alz:رم�صان مبارك
Ramadan Mubarak

2-  Mohamad Ant: اأهال رم�صان
Welcome Ramadan

3-  Lucy na:رح اأ�صتاق لأهلي لأنو رح اق�صي رم�صان بعيدة عنهن.رم�صان مبارك. 
I’m going to miss my family because I’ll spend Ramadan away from 

them. Ramadan Mubarak.

4-  Sarah Om:عادي حبيبتي اكيد عندك فرندز يخففون عنك هال�صعور.
It’s ok dear; your friends can make you feel good.

5-  King Mind: Can’t wait for it. May God forgive our sins.

Facebook post 3 was written by one of the participants to welcome Ra-
madan and to remind others of getting ready for it. The post was written 
entirely in Arabic without inserting any English words. However, only one 
participant responded to the post using English only, whereas the rest of the 
participants preferred using Arabic. Interestingly, comment number 4 was the 
only comment included an English word, i.e., ‘friends’.
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Humor - Facebook Post 4:

May 19 at 2:50 PM.. 30 people like this.

1- Oays Alh: I think so

2- Zaid Ka:ههههههه بيدور على عرو�صة
Hahaha, he is looking for a bride.

3- Monia Ad:هو منزلها من 18 �صاعة اكيد مو بالغلط لوول
He uploaded it 18 hours ago, which means that he did it on purpose loool.

4- Omar Jo:اهلل يعني الأخ ملا يفتح الأكاونت رح ينتحر ب�صببكم ههههه
Poor he!He is going to commit suicide when he logs into his account 

hahahaha.

5- Mounia Ad:هو يلي نزل ال�صورةبالبيج الغلط لول.
He shouldn’t have uploaded it in this page lol.

In the post shown above, one of the participants posted his picture for 
unknown reason. Twelve participants commented on his photo in a funny way 
wondering why he posted it. Seven comments were written in Arabic. Four 
of which were written entirely in Arabic, while the rest included few English 
words, i.e. lol, page, and account (comments 3, 4 and 5). It is worth mention-
ing that only four comments were written entirely in English.
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Jobs – Facebook Post 5:

Zuhair Alz: Master’s in accounting and experience with professional 
English language looking for a job. Anyone can help me? I’ll appreciate 

your assistance.

May 17 at 7:00 PM.. 50 people like this.

1- Mohamad An:بالمكان التوا�صل معي على اخلا�س يوجد فر�صة عمل كمحا�صب
Send me a private message; there is a job vacancy.

2- Zuhair Alz: Plz check inbox or others

3- Zuhair Alz:ملاذا لترد يا اأخي؟؟
Brother, why don’t you reply?

4- Mohamad An: I was out. I’ll check and come back to you.

5- Alaa Tam:صكوير� بالتامي  �صياحية  ب�صركة  للعمل  بنت  اأو  �صاب  عاجل  ب�صكل   مطلوب 
عربي ميدياولغة  والكمبيوتروال�صو�صل  ال�صياحة  يف  خلفية  عنده  تامي  بارت  تامياأو   فول 
.واجنليزي
We are urgently looking for a part time or full time male or female em-

ployee to work at a tourism company at Times Square. They should have a 
background in tourism, computer and social media, and good English lan-
guage skills.

Zuhair Alz wrote Facebook post 5 hopping to find a job opportunity re-
lated to accounting. He wrote his post in English without inserting any Arabic 
word. Interestingly, Mohamad An commented on the post using Arabic only 
(comment 1). In response, Zuhair Alz wrote a comment in English, but he 
later wrote another comment entirely in Arabic (comments 3). Likewise, in 
comment 4, Mohamad An responded using English only, while in his next 
comment he responded entirely in Arabic. It is worth noting that comment 
number 5 was the only Arabic comment that included some English words, 
i.e. full time, part time, computer, and social media. 
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Summary of English words inserted within Arabic sentences:

Table 6: The most common English words inserted within Arabic sen-
tences in the previous posts

Religious 
words Technical Terms Academic Terms Other words

None

Chat, add, page, 
account, mobile, 

check, social media, 
computer

Practice, master, postgraduate, 
research paper, thesis, academic, 
short semester, course, full time, 

part time

Please, lol, 
thanks, budget, 

friends

According to the five previous posts, the presence of Englishcode-
switching occurred frequently in the participants’ comments. The findings 
showed that27.4% of the comments included English words, whereas 35% 
were written entirely in English. However, only 37.2% were written entirely 
in Arabic without inserting any English word. Although participants were 
aware of their linguistic behavior, the majority of them chose to comment 
entirely in English or to insert English words within the Arabic sentences. 
Therefore, it could be said that this linguistic behavior was done deliberately.
In fact, this could be linked to Fong’s study (2011) in which he indicated that 
non-verbal communication allows people to edit and revise what has been 
written before being sent. Thus, it could be said that bilinguals are aware of 
their code-switching behavior and they do it intentionally as they have time 
to think before writing any single word.

5.0 Conclusion

This study aimed to investigate the occurrence of code-switching among 
Arab students at IIUM and the reasons and motivations that encourage them 
to switch from Arabic to English while communicating orally or via Face-
book with their friends or family members who have the same native lin-
guistic background. In addition, it shed light on the impact of English on the 
Arabic language and Arab identity from the students’ perspective. 

According to the results of the study, expressing oneself better, not be-
ing able tofind suitable equivalents for some English words in Arabic, and 
improving English speaking skillswere some of the reasons why most Arab 
students would resort to code-switching. Interestingly, around 70% of the stu-
dents believed that code-switching would have a negative impact on Arabic 
as it could weaken the ability to express oneself in Arabic fluently. In addi-



Code-switching among Arab Undergraduate Students: Motivations and Threats to Mother Tongue

42

tion, many words would be threatened with extinction and replaced by Eng-
lish words.

Although Arab students at IIUM tended to mix languages as they live in 
an English speaking environment, many of them showed a positive attitude 
towards their mother tongue considered as a significant part of their identity 
and gave several suggestions to maintain it such as teaching it to children 
and non-Arabic speakers, reading Quran, Arabic books and stories, practicing 
classical Arabic, holding conferences, etc. 

According to the results presented previously, it could be said that Eng-
lish was used by respondents to facilitate communication and comprehen-
sion, whereas Arabic was the primary language used by the respondents for 
all communicative purposes, supplemented by English where necessary. The 
study has clearly shown that the majority of Arab students at IIUM resort to 
code switching for various reasons regardless of the negative impact that this 
linguistic behavior would have on the Arabic language.It is believed that a 
language can be maintained only if it is employed by its people in all fields 
of life, otherwise it will lose its strength and importance especially if it is in 
a competition with a powerful language such as English which is seen as the 
key to better chances and opportunities in life.

In fact, the first step towards maintaining the strength of a language starts 
at home as parents play a vital role in instilling the love of the mother tongue 
into their children. Therefore, Arabs should encourage their children to ex-
press themselves in Arabic in every context. In addition, they should enroll 
their children in schools where Arabic is valued and taught properly. It should 
be taken into consideration that the role of educational policy makers is no 
less important than that of parents at home. The researcher believe that policy 
makers have to take the responsibility to promote Arabic in educational insti-
tutes especially at English schools so that students would develop their Arabic 
and English language skills equally without preferring one language at the 
cost of the other.

In future research, the occurrence of code-switching can be observed 
based on the different functions that it might serve in specific topics and con-
texts. Furthermore, since the relationship between code-switching, age and 
gender were not addressed in this study, further research can be conducted to 
find out whether code-switching have different functions between different 
genders and age groups in both verbal and online communication.
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Appendix

Questionnaire for Students

Code-switching among Arab Undergraduate Students: Moti-
vations and Threats to Mother Tongue

This survey is part of my research paper. I would greatly appreciate it if 
you could take few minutes to answer these brief questions. Be assured that 
your information is strictly confidential. Thank you!

هذا ال�صتبيان جزء من بحثي . اأ�صكرك على الوقت الذي متنحه باإجابتك على هذه الأ�صئلة. 
املعلومات التي تزودين بها لن يّطلع عليها اأحد، و �صتكون يف غاية ال�صرية. �صكًرا لك.

Gender □ Male □ Female

اجلن�س □ ذكر □ اأنثى
Age ____________________        ____________________ العمر

1- اأنا اأحتدث با�صتخدام الإجنليزية مع:
1- I speak English to:

Never
اإطالقا

Rarely
نادرا

Sometimes
اأحيانا

Often
غالبا

Always
1دائما

Parentsالوالدين

الأخوة و 
Siblingsالأخوات

Relativesالأقارب

Arab الأ�صدقاء العرب
 Friends

الأ�صدقاء غري 
العرب

 Non-Arab
friends

Please tick (□) 

رجاء �صع اإ�صارة �صح يف ال�صندوق املنا�صب فيما يلي:                      
    only one appropriate box.
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2- اأنا اأحتدث با�صتخدام لغتي الأم مع:
2- I speak my mother tongue to:

Never
اإطالقا

Rarely
نادرا

Sometimes
اأحيانا

Often
غالبا

Always
2دائما

Parentsالوالدين

الأخوة و 
Siblingsالأخوات

Relativesالأقارب

Arab الأ�صدقاء العرب
 Friends

الأ�صدقاء غري 
العرب

 Non-Arab
friends

Strongly 
Disagree
 ل اأوافق
ب�صدة

Disagree
ل اأوافق

Neutral
حمايد

Agree
اأوافق

Strongly 
Agree

اأوافق ب�صدة
3

اأحب القراءة 
باللغة الإجنليزية

a- I like to read in 
English

اأحب الكتابة باللغة
الإجنليزية

b- I like to write in 
English

اأحب القراءة 
بلغتي الأم

c- I like to read in 
my first language

اأحب الكتابة بلغتي 
الأم

d- I like to write in 
my first language

اأحتدث بلغتي الأم 
لأين اأ�ستطيع اأن 
اأعرب عن نف�سي 
ب�سكل اأف�سل بها

e- I speak my 
mother tongue be-
cause I can express 
myself better
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اأحتدث اللغة 
الإجنليزية لأين 

اأ�ستطيع اأن اأعرب 
عن نف�سي ب�سكل 

اأف�سل بها

f- I speak English 
because I can ex-
press myself better

التحدث فقط 
باللغة الإجنليزية له 

تاأثري على هويتي 
الثقافية

g- Speaking only 
English affects my 
cultural identity

التحدث باللغتني 
الإجنليزية و العربية 

يف اآن معا يوؤثر 
�سلبا على لغتي 

الأم

h- Mixing English 
with my first lan-
guage is bad for 
my first language

اإذا مل اأحتدث 
بلغتي الأم فهي 

�ستتال�سى وتختفي

I- If I do not speak 
my first language it 
will disappear

ل توجد خطورة 
باأن اأخ�سر لغتي 

الأم حتى اإذا مل 
اأ�ستخدمها كثريا

j- There is no risk 
of losing my moth-
er tongue even if I 
do not use it much

احلفاظ على 
لغتي الأم هو من 

م�سوؤوليتي

k- Maintaining my 
first language is 
my responsibility
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4- يرجى الإجابة على الأ�صئلة التالية:                                    
4- Please answer the following questions:

A- With whom do you code-switch using your mother tongue and Eng-
lish? (please explain)

اأ- مع من تتحدث اللغتني الإجنليزية و العربية معا )تخلط(؟ رجاء ا�صرح.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

B- What reasons lead to this code-switching? (please explain)

ب- ما هي الأ�صباب التي تدعوك للخلط بني اللغتني؟ رجاء ا�صرح
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C- In what way does speaking English affect your mother tongue?

ت- كيف يكون لتحدثك بالإجنليزية اأثرعلى لغتك الأم؟ رجاء ا�صرح 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

D- How can Arabic be maintained in this age of globalization?

ث- كيف ميكن احلفاظ على اللغة العربية يف ع�صرنا الذي يت�صف بالعوملة؟
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Facebook Posts and Comments:

.IIUM غرفة متو�صطة لالإيجار بجانب :Ahmad K
Medium room for rent near IIUM

May 4 at 7:00 PM.. 50 people like this.

1- Saber A: Hello,how much & can send 
me the photos for room, and tell me who r 
housemates. Thnx. 

May 4 at 7:30 PM. Like.

2- Ahmad K: Dear bro, u can come to see 
the apartment & room any time u want, I 
send photos to ur inbox.

May 4 at 7:33 PM. Like.

3- Saber A: Ok, send me photos, and I 
want to know who r housemates, and pls, 
price. Thnx.

May 4 at 7:36PM. Like.

4- Khalid R: اأخي كم اأجار الغرفة؟؟
How much is the room rent?

May 4 at 8:00 PM. Like.

5- Mohamad G: اأنا حمتاج غرفة ب�صرعة والبدجت 
.تبعي 500 رجنت، ابعثلي م�صج عاخلا�س بليز
I need a room urgently and my budget 
is 500RM. Send me a private message 
please.

May 4 at 8:30PM. Like.

6- Isam Ah: اأخي بليز ممكن حتط �صور للغرفة. ثانك�س
Could you please post some photos? 
Thanks.

May 4 at 8:50 PM. Like.

7- Mohamad Sal: ابعتلي رقمك عاخلا�س
Send me your mobile number via 
private message

May 4 at 9:15 PM. Like.

8- Mahmoud Ah: اآين حمتاج غرفة
I need a room.

May 4 at 10:00 PM. Like.

9-  Raid Sa: اأنا اأريد اأ�صيك الغرفة 
I want to check the room.

May 4 at 10:50 PM. Like.

10- Osama Sa: PM pls. 

May 4 at 12:00 PM. Like.

11-   Salem Moh: Salam bro, tell us the                       
details please.

May 4 at 8:45 PM. Like.
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Osama K: اأريد اأجنح بامتحان ال�صلباد واأفتك، الإجنل�س م�صويلي �صرت�س ان�صحوين و�س اأ�صوي؟
I want to pass EPT, English causes me stress. What shall I do? Please advise me.

May 7 at 5:00 PM.. 60 people like this.

1- Ahmad Ah: وليهمك اأخوي اأنا اأ�صاعدك رح 
اأ�صويلك اآد ونتكلم عالت�صات
Don’t worry brother, I can help you. I’ll 
add you so that we can chat.
May 7 at 5:40 PM. Like1.

2- Salwa Kah: Read English books as 
much as you can & watch movies. Good 
luck.
May 7 at 5:44 PM. Like.

3- Lina Sl: يحتاجلك كثري براكت�س
You need a lot of practice.
May 7 at 5:50 PM. Like.

4- Alaa Ald: لزم ت�صربوتدر�س منيح م�صان تنجح
Be patient and study hard to succeed.
May 7 at 6:30 PM. Like.

5- Khadija Li: I have some useful books. 
If you  are interested, inbox me.
May 7 at 6:45 PM. Like.

6- Osama K: م�صكورين �صباب عالدعم
Thanks for supporting me.
May 7 at 7:10 PM. Like.

7- Samar Mo: اهلل يوفقك اأخي 
May Allah grant you success, brother.
May 7 at 9:00 PM. Like.

8- Luaai Ah: Good luck!!
May 7 at 10:00 PM. Like.

9- Said Sa: اقرا كتب و�صوف اأفالم بالجنل�س
Read English books and watch English 
movies
May 7 at 10:40 PM. Like.

10- Gaith Ah: عفوا �صباب فيني نزل كور�صات 
بال�صورت �صم�صرت ؟؟ اأنا طالب ما�صرت
Excuse me guys, can I take courses 
in the short semester? I’m a master’s 
student.
May 7 at 11:00 PM. Like.

11- Lubna Is: ل اأخي طالب املا�صرت اأو البو�صت 
 جراديويت ب�صكل عام مابيقدروا ب�س بعتقد فيك تاخد
الري�صري�س بيرب اأو الثي�ص�س. بالتوفيق
Master’s students or Postgraduates in 
general can’t take courses in summer, 
but I think you can work on your 
research paper or thesis. Good luck.
May 7 at 11:20 PM. Like.

12- Laith Far:  ل اأخي ما بتقدر الإ بالف�صل 
الأكادميي العادي
You can take courses only during a 
regular academic semester.
May 7 at 11: 45 PM. Like.

13- Gaith Ah: صكرا�
Thanks.
May 7 at 11:55 PM. Like.
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Faten Ab:رم�صان على الأبواب... اأهال رم�صان
Ramadan is just around the corner….welcome Ramadan

May 12 at 1:00 PM.. 40 people like this.

1- Zuhair Alz: رم�صان مبارك
Ramadan Mubarak
May 12 at 1:10 PM. Like.

2- Mohamad Ant: اأهال رم�صان
Welcome Ramadan
May 12 at 1:20 PM. Like.

3- Lucy na:  رح اأ�صتاق لأهلي لأنو رح اق�صي 
 .رم�صان بعيدة عنهن.رم�صان مبارك
I’m going to miss my family because 
I’ll spend Ramadan away from them. 
Ramadan Mubarak.
May 12 at 1:40 PM. Like.

4- Sarah Om: عادي حبيبتي اكيد عندك فرندز 
.يخففون عنك هال�صعور
It’s ok dear, your friends can make you 
feel good.
May 12 at 1:59 PM. Like.

5- Mounia Ada: رم�صان مبارك
Ramadan Mubarak
May 12 at 3:00 PM. Like.

6- King Mind: Can’t wait for it. May God 
forgive our sins.
May 12 at  5:55 PM. Like.

7- Omar Jo: اأهال رم�صان
Welcome Ramadan
May 12 at 6:00 PM. Like.

May 19 at 2:50 PM.. 30 people like this.



Code-switching among Arab Undergraduate Students: Motivations and Threats to Mother Tongue

52

1- Oays Alh: Why do you share your 
photo?
May 19 at 3:50 PM. Like.

2- Alaa Tam: hehehe Yeah?
May 19 at 4:44PM. Like.

3- Mounia Ad: hahahaha, this is not a 
dating website.
May 19 at 5:00 PM. Like.

4- Sarah Om: hahahaha
May 19 at 5:05PM. Like.

5- Omar Jo: بالراحة يا جدعان ممكن يكون بيدور 
على عرو�صة
Maybe he is looking for a bride.
May 19 at 5:30PM. Like.

6- Oays Alh: I think so
May 19 at 5:33 PM. Like.

7- Zaid Ka: ههههههه بيدور على عرو�صة
Hahaha, he is looking for a bride.
May 19 at 5:35PM. Like

8- Monia Ad:  هو منزلها من 18 �صاعة اكيد مو 
بالغلط لوول
He uploaded it 18 hours ago, which 
means that he did it on purpose loool.
May 19 at 5:40PM. Like.

9- Omar Jo: خال�س بيبقى اأكيد بيدور على عرو�صة
Then, he is looking for a bride for sure
May 19 at 5:50PM. Like.

10- King mind: مربوك �صلفا
Congrats in advance
May 19 at 6:10 PM. Like.

11- Omar Jo: اهلل يعني الأخ ملا يفتح الأكاونت رح 
ينتحر ب�صببكم ههههه
Poor he! He is going to commit suicide 
when he logs into his account hahahaha.
May 19 at 6:20 PM. Like.

12- Mounia Ad: هو يلي نزل ال�صورة بالبيج الغلط 
.لول
He shouldn’t have uploaded it in this 
page lol.
May 19 at 6:22PM. Like.
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Zuhair Alz: Master’s in accounting and experience with professional English language 
looking for a job. Anyone can help me? I’ll appreciate your assistance.

May 17 at 7:00 PM.. 50 people like this.

1- Lucy Na: بالتوفيق
Good luck!
May 17 at 7:20PM. Like.

2- Mohamad An: بالمكان التوا�صل معي على 
اخلا�س يوجد فر�صة عمل كمحا�صب
Send me a private message; there is a 
job vacancy.
May 17 at 7:55PM. Like.

3- Zuhair Alz: Plz check inbox or others
May 17 at 8:10PM. Like.

4- Zuhair Alz: ملاذا لترد يا اأخي؟؟
Brother, why don’t you reply?
May 17 at 8:30PM. Like.

5- Mohamad An: I was out. I’ll check 
and come back to you.
May 17 at 9:20PM. Like.

6- Mohamad An: الرجاء ار�صال رقم املوبايل مل 
.ي�صلني اأي �صيء اإىل الآن
Please send me your mobile number, I 
didn’t get it yet.
May 17 at 9:40PM. Like.

7- Zuhair Alz: Already sent to u plz check 
inbox or others.
May 17 at 10:00PM. Like.

8- Alaa Tam: مطلوب ب�صكل عاجل �صاب اأو بنت 
 للعمل ب�صركة �صياحية بالتامي �صكوير فول تامي اأو بارت
 تامي عنده خلفية يف ال�صياحة والكمبيوتر وال�صو�صل ميديا
.ولغة عربي واجنليزي
We are urgently looking for a part time 
or full time male or female employee to 
work at a tourism company at Times 
Square. They should have a background 
in tourism, computer and social media, 
and good English language skills.
May 17 at 10:55PM. Like.
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College of Islamic and Arabic Studies in Brief
History & Inception 
Bachelor Program:
- The College of Islamic and Arabic Studies, an academic institution in the higher education field in UAE. It 

is one of the knowledge’s minaret in Dubai as well as a genuine support for human resources development 
in UAE.

- It was established by Mr. Juma Al Majid and supervised and taken care by a truehearted group of the 
people of this country, who appraise the value of knowledge and high rank of education.

- The Government of Dubai took care of this blessed step which was incorporated by the decision of the 
Board of Trustees issued in 1407 AH corresponding to the academic year 1986-1987.

- The decision of Al-Azhar University President no. 1995 of 1991 dated 9/7/1991 was issued to make the 
certificate granted by the college equivalent to Al-Azhar University.

- On 02/ 04/ 1414 AH corresponding to 18/4/1993, His Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 
Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE issued the decree no. (53) for the year 
1993 granting the license to the college to work in the field of higher education.

- Then, he issued the decree no. (77) for the year 1994 related to the equivalence of the bachelor’s degree in 
Islamic and Arabic studies issued by the college with the first university degree in Islamic studies.

- Later, he issued the decree no. (55) for the year 1997 concerning the equivalence of the bachelor’s degree 
in Arabic language granted by the College of Islamic and Arabic Studies in Dubai with the first university 
degree in this specialization.

- On 24/5/2017, the Board of Trustees, decided to open the doors for enrollment in graduate studies for male 
students, specializing in Shari’a and Arabic for the academic year 2017-2018.

- Number of students in the 32nd academic year 1438/1439 AH 2017/2018 AD are (196) male students and 
(1191)female students in B.A program and (110) female students in Graduate Studies program and (53) 
male students with (163) students in the total of the Post-Graduate program.

- The college celebrated the first graduating batch of 23 Sha’ban 1412 AH, 26 December 1992 AD under the 
patronage of his Highness Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Vice President and Prime Minister 
and ruler of Dubai (May Allah Have Mercy On Him). 

- The celebration of College graduation for the second Class male students and the first Class female 
students was in 29/10/1413 AH, 21 April 1993 AD.

- The College celebrated this year 2017/2018 AD the twenty-eighth graduating Class of male students and 
the twenty-seventh of female students specializing in Islamic Studies, and the fourteenth male students 
and the twentieth female students Class specializing in Arabic Language and Literature. 

2. Graduate Studies in the College a pioneer step:
- Graduate Studies Department in the College was established in the academic year 95/1996 AD to achieve 

a noble objective and a high goal. This is to prepare well- equipped students with the skills, competences 
and knowledge to face new challenges in life and the feeling of homesickness especially female students.

- This program awards M.A in Islamic Studies/ Shari’a and Arabic Language and Literature and later 
registration in the Doctoral Program in Fiqh/ Jurisprudence, which started 2004/2005 AD.

- Doctoral program of Arabic Language and Literature( in both literature/ criticism and linguistics /grammar 
departments ) started in 2007/2008 .

- The decision of the Minister of Higher Education and Scientific Research No. (56) in the year 1997 
AD was issued in comparing the degree of the higher diploma in Islamic Fiqh / Jurisprudence which is 
awarded with the degree of higher diploma in this specialization.

- Masters in Islamic Studies (Jurisprudence) and (Foundations of Jurisprudence) which the College grants 
in these two majors. 

- On 24/2/2017, Mohammed bin Rashid Global Centre for Endowment Consultancy granted Dubai 
Endowment Sign to the College.
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- (219) Female students graduated from the Post-Graduate program in the College; (97) of them were in 
the Masters in Islamic Studies (Jurisprudence) and (Foundations of Jurisprudence) and (76) were in the 
Masters in Arabic Language and Literature (Language and Grammar, and Literature and Criticism). Since 
the onset of the Ph.D. program, with Total of (46) students, (19) students of them graduated from the 
Islamic Studies Department and (27) from Arabic Language Department.

3. Vision, Mission and Objectives:
Vision: “The College is a leading educational institution with a scientific and research efficiency which 
contributes to ensure the cultural identity of the UAE community, focusing on raising the awareness of Islamic 
sciences and the Arabic language, and knowledge achieved with the requirements of the present time.”
Mission: “The College is working on the development of the level of the students in Islamic studies and 
Arabic language and literature, and on personal development and leadership skills and provides scientific 
research for the development of scientific methods and tries to achieve academic excellence to build a 
knowledge-based society with a high quality service for the community.
Objectives: The College seeks to achieve these objectives:
a- Academic Objectives: To develop the students’ academic knowledge in their majors (Islamic Studies and 

Arabic Language and Literature) trough enhancing their research skills in all fields required nowadays. 
b- Practical Objectives and skills: Including enhancing the basic and renewed reading, writing and research 

skills. 
c- Behavioral Objectives: Graduate students exemplifying the national moral codes which enhance the 

love to their country, goodness, beauty, construction and widening their ambiance to consider future 
generations. . 

4. Board of Trustees:
- The Board of Trustees directs the general affairs of the College to achieve its aims. The Board includes 

in addition to The Board of Trustees supervises the general affairs of the college and guides it so that 
it can attain its goals. In addition to its founder, the Board also includes distinguished dignitaries, well 
known for their scientific knowledge, opinions, experience, who sponsor scientific, social, economic and 
administrative activities in the UAE.

5. The College Departments: 
The College comprises 2 departments which constitute an integrated unit that decides unanimously on its 

curriculum and on the graduation of its students:
1. Department of Islamic Studies 
2. Department of Arabic Language and Literature 

- It is to be noted that in the college admission is opened to both male and female students. The college also 
offers graduate studies ( M.A. in Islamic Shariah majoring in Fiqh and Osool, M.A. in Arabic Language 
majoring in either Literature and Criticism or Linguistics. A Ph.D in Islamic Shariah with a major in Fiqh 
and Osool, and a Ph.D in Literature and Criticim and in Linguistics.

6. The study system:
- For a B.A degree the period of study for holders of a G.S.C. certificate in both Science and Literature is 4 

years. The college follows the semester system implemented since 2001. Attendance is compulsory.

7. Scientific and Social activities:
- A scientific journal under the sponsorship of the college is issued bi-annually. The research work of 

professionals from inside and outside the college is supervised by the college. And (18) text books have 
already been published in the college project (University Book Project).

- An International scientific Symposium in Hadeeth Sharif is held every 2 years in the college.
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Rules of Publishing
First:

The Journal of the College of Islamic and Arabic Studies publishes scientific research in 
both Arabic and English languages. The research presented to the journal must be original, 
genuine in its theme, objective in nature, comprehensive, of academic novelty and depth, 
and does not contradict Islamic values and principles. The research papers will be published 
after being evaluated by referees from outside the editorial board, according to the standard 
academic rules.

Second:

All research work presented for publication in the journal must comply with the following 
conditions:

1.  The research work should not have been previously published by any other institution, and 
is not derived from any other research study or treatise through which the researcher has 
acquired an academic degree. This is to be certified by an affidavit of undertaking duly 
signed by the researcher which is sent to the journal with the research paper.

2.  The researcher can not publish his research elsewhere or present it for publication unless 
he receives a written permission from the editor in chief of the journal.

3.  Research which embodies Quranic quotes or Prophetic sayings (Ahadith) is required to be 
properly marked and foot-noted.

4.  The research must be computer typed using Word 2010, double spaced, font size 16, 
with a minimum of Fifteen (15) pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages 
(about 10,000 words), sent 1 hard copy of the research and 1 soft copy. The name of the 
researcher must be written in Arabic and English along with an autobiographical account, 
including his/her name, academic status, position, place of work and full address.

5.  The research must include an abstract, in the Arabic and English languages that should not 
exceed 200 words.

6.  Tables, figures and additional illustrations referred to should be consecutively numbered 
and presented in the appropriate sections of the research.

7.  The following scientific method of documentation should be used:

*  The Sources and the text - citation in the research are referred to by Serial numbers put 
upwards between brackets (e.g. (1) (2)) and to be shown in detail at the bottom of each 
page as it appears in the core of the research.

*  Explanations and additional notes are distinguished by the symbol (*).

*  The Sources and references are printed at the end of the research and are arranged in 
alphabetical order according to the name of the author followed by the book’s title and 
any additional informations.

 Books: Name of the author, title of the book, name of editor (if any), name of publisher, 
place of publication, edition # (if any), date of publication (if any), and if there is no 
date of publication write in brackets (no date). 
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 Research in Periodicals: Name of the author, title of research, name of journal, 
publishers, place of publication, journal # (if any), edition #, the date, the page numbers 
of the research in the journal (From/To).

8. The researcher must review his research according to the suggestions given by the referees 
and must send a copy of the revised version to the journal, with a report.

Third:

1.  The material published in the journal represents the viewpoints of their writers only and 
do not represent those of the journal.

2.  The research papers sent in to the journal will not be sent back to the researcher whether 
they are published or not.

3.  The arrangement of the articles in the journal is subject to technical consideration.

4.  The researcher will receive five (5) off-prints and two copies of the issue in which his 
research was published.

5.  All correspondence should be sent to the following address:

 Editor in Chief, Journal of the College of Islamic and Arabic Studies,

 P.O. Box 34414

 Dubai, United Arab Emirates

 Tel: 00-971-4-3706557

 Fax: 00-971-4-3964388

 Email: research@islamic-college.ae - iascm@iascm.ae
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PREFACE

Editor in Chief : Prof. Ahmed Othman Rahmani
Thanks be to Almighty Allah, whom we beg to help us to appreciate What is due to Him, 

and I bear witness that there is no god but Allah and I testify that Muhammad is his servant 
and his Messenger.

Science in this modern age is a bridge from backwardness to development and from the 
state of physical and mental health, and economic suffering to the awareness of causes of 
development and prosperity to achieve good deeds. I hope I’m not mistaken if I say that the 
role of science in correcting the march of civilizations and development of societies is the 
foundation role, starting from the Holy Books which stressed the fact that the improvement of 
the conditions of humanity in their religious and living affairs depends on science. Almighty 
Allah said: “There is no god but He: That is the witness of Allah, His angels, and those 
endued with knowledge, standing firm on justice. There is no god but He, the Exalted in 
Power, the Wise.”

The new edition of the journal of the College of Islamic and Arabic Studies, with its new 
topics, seeks to achieve the noble goals of science through the following aspects:

Quranic Studies Aspects:

1.  Ifrad (individualization) or the collection in presenting Quranic readings.

 The research shows that single and narration of Quranic readings is the foundation, and 
it is the approach by which the companions received the Quranic alphabets and readings 
from the prophet, and the collection of the readings was emerged for summarizing. 

2.  Revelation by the Divine Speech” Case Study by Ibn Khaldun: the study showed that 
Ibn Khaldun opened his imagination to go deep in the case of revelation, which is in the 
unseen that minds cannot realized.

Jurisprudence and Shariah Studies (Islamic Law) Aspect:

3.  The effect of insolvency by dowry in separation between the two spouses. The purpose 
of this research is to clear out the effect of insolvency by dowry which leads to divorce 
especially if the wife requests that and if she has such right or not?

4.  The specification of the general in the Prophet’s deed (Peace Be Upon Him) and its 
effect on the Shari’ah provisions (rooting and application). This research dealt with 
specification of the general issues in the Prophet’s deed (PBUH) in order to explain the 
effect of jurisprudential differences in the provisions of Islamic Law.

Language Aspect:

5.  Cognitive communication between the grammatical and fundamental lessons the book 
of the Al Kawkab Al Dorri 772 by Al Asnawi– as a model. This study figures out the 
communication between two authentic sciences in our Islamic culture and seeks to explain 
its fields, especially the relation between Fundamentals of Jurisprudence (Usoolul-
Fiqh) and Grammar Sciences. It even concludes that Grammar is approximately a copy 
of Jurisprudence, especially in terminology and the methodology of composition and 
classification.
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6. The mechanisms of syntactically investing the text in the case of IBN HISHAM Al-
ANSARI (761 AH) in his commentary poem (Souad had went away(Banet Souad)) 
- practice looking for –trying to discover and unveil . This study reveals the begging 
method used by grammarian in a poetical text which opened the door for Ibn Hisham 
widely to spread out grammar rules in his point of view, whether supporting or opposing 
to the cases he mentioned in his book. 

Literary Studies Aspect:

7. Labeed Bin Rabee’a’s “Mu’allaqa” (long poem) in the light of the intellectual approach. 
The researcher uses the intellectual approach in the allusions of the poem and its hidden 
denotations, relying on the poet’s presupposed intention to answer the interested students 
about historical features that have been controversial among the interpreters.

8. Historical documentary in Sultan bin Mohammed Al Qasimi theatre. The paper seeks to 
make clear that history according to Al Qasimi has constituted a repertoire of documents 
which are considered as a cognitive abutment for his artistic vision.

Educational and Social Studies Aspects:

9. The rapid training for the human resources and its practical and cognitive effectiveness a 
case study on the Emirati experiment “Injaz” in the College of Islamic and Arabic Studies 
in UAE. The research deals with the rapid training approach to present this concept its 
theoretical and practical cognitive effectiveness through a field study of the trainers’ 
estimation analysis on the sample of Work Placement Program (Injaz). 

The college’s journal seeks to receive more support from the high-end pens that carry the 
moral and civilized message to serve people who read and benefit all as expressed by one of 
the contemporary scholars:

“A library is not titles and books, rather it is a place for all” 
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Supervisor’s Word:

The Importance of Developing Language Teaching Methodology in 
Universities

By the Editor in Chief: Dr. Mohammed Ahmed Abdel Rehman

Elements of the subject:

Arabic language stands today with the world’s leading languages due to its 
wide range of users and its cultural and civilization heritage. It’s not of benefit 
to mention language priority as much as it’s the need for doing research in 
comparing languages stating the mutual humanitarian foundation and the 
unique characteristics for the recognition and inclusion in the educational 
system and communication. Therefore today’s research needs to indicate 
potentials that Arabic language offers from expanding the vocal repertoire, 
the derivation of its words, the methods of arabization and the brevity of its 
phrases in addition to what should be relied upon in the subject of comparative 
studies, among universal languages. Since language is a continuous means of 
excellence which every nation expresses and is subject to permanent change 
and development.

However, the phenomenon of the UAE and the Gulf countries forces us 
to reconsider the educational methods, as it is not enough to increase the 
number of teaching hours because the issue can be limited to use, and this 
requires intensifying the areas of linguistic use of the language to be learned, 
as required in the case of the Arabic and English languages.

In this volume of the journal we will focus on the following issues: 

1. The value of the language in transferring and communicating.

The communication between the members of the community is crucial 
for the comprehensive development. Therefore, signals support language in 
communication and may replace spoken language if the speaker is not aware 
of it. In this case the signal would be a means of communication for the 
person who is unfamiliar with the language because it expresses the simplest 
needs. Thus, the complexity of life and the needs diversity make the language 
an irreplaceable means whether spoken or written. However, language will 
not be proper on the two ways of expressions without mastering its structure, 
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lexicon and phonology, as well as other language requirements and skills, 
to enable human being to express his/her needs fluently which in turn will 
facilitate the progress of social relations.

2. The role of language in social and technological communication. 

It is essential that the role of language does not depend on the social 
communication in meeting needs , rather it goes beyond that to reach the social, 
political, and economic communication in addition to other contemporary 
demands. As the written means of social media in different relationship, in 
commerce, management and even in friendship became an essential factors 
of expressing all the requirements of life.

3. The effective language in scientific research.

The importance of language and the necessity to master its components 
is reflected in the fields of creativity, innovation and scientific discoveries, 
at that time the language mastery turns to be a necessity. Thus, language 
programs should be reviewed more seriously, so that the researcher would 
be able to express the precise scientific issues, and  paying  attention to all 
language skills ,i.e. listening, reading, writing and creativity skills.

We have noticed that most of the researches and studies, academic or non-
academic, were certified with a recommendation to be linguistically corrected, 
which sheds light on the importance of the developing educational methods to 
enable the researcher to overcome these obstacles and seriously consider the 
ideas , innovation and creativity.

4. How do we develop the methods of teaching the language.

Methods of teaching vary among indoctrinating, dialogue, activities, 
research, etc., and we must distinguish between the teacher’s methodology 
in terms of being personal and characterizes his personality in performance 
and the procedure which is based on the stable rules that should be adopted 
as a methodology. In fact, such methodology is the one that distinguishes the 
teaching system from another. On this basis teaching methodologies should 
be reconsidered to contribute more effectively in the development of language 
capabilities of the student. Thus, teaching through language practice is more 
effective than indoctrinating, because the programs have already proved that 
the huge number of hours did not achieve the goal, for example the student’s 
engagement into a language environment as some universities do in the 
situation of the Arab student who lived with a family that uses English only, 
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will help him to learn the language easily.

5. Multilingualism: is a contemporary civilizational necessity.

In the framework of dealing with the problem of language we need to talk 
about the importance of multilingualism in developing thinking, methodology 
and knowledge in general, because social communication has exceeded the 
scope of the country to the global relations. it is clearly noted that young 
people today deeply communicate on crucial issues, thus we should resort to 
the useful methods in disseminating multilingualism approach to maintain the 
(cultural products).

Multilingualism should not be viewed from a negative angle and it is 
an extension on the account of national language status rather it has many 
positive aspects such as the opening of civilization communication among 
people as well as the contribution among the people as well as the contribution 
of language, education in universities, in which different languages are put 
together on the same level of performance and opportunities of expression. 
This allows the learners and students to understand the agreed upon features 
and foundations of human language as well as the uniqueness of each, take 
control of and pose their skills to widely open the doors towards human 
cultures.

6. Expected results in the horizons. 

I expect that all professors and researchers are eager to support the 
mechanism of language upgrading in the field of teaching and scientific 
research in order to provide a fully equipped educational and research system 
that depends on language proficiency as a permanent factor in the educational 
process and scientific research so we can configure fully integrated student 
who is able to read, understand and speak languages.






