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ج�معة الو�سل يف �سطور
»جامعة الو�سل« موؤ�س�سة جامعية من موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدولة، وقد حتّولت مبوجب قرار وزاري 

رقم )107( لعام 2019، من »كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية« - امل�سمى ال�سابق - اإىل: جامعة الو�سل - امل�سمى اجلديد.

وقد مرت اجل�معة مبرحلتني اأ�س��سيتني:
املرحلة الأوىل:

ن�ساأت النواة الأ�سا�سية للجامعة �سنة 1986-1987م مب�سمى »كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية«، عند تاأ�سي�سها من ال�سيد 
جمعة املاجد الذي تعهدها بالإ�سراف والرعاية مع فئة خمل�سة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�سل العلم و�سرف التعليم.

اجلامعي  العام  املوافق  1407هـ  عام  يف  ال�سادر  الأمناء  جمل�س  قرار  وج�ّسدها  املباركة  اخلطوة  هذه  دبي  حكومة  رعت   
1987/1986م.

ال�سهادة التي متنحها الكلية ب�سهادة  بتاريخ 1991/7/9 مبعادلة  �سدر قرار رئي�س جامعة الأزهر رقم 1995م ل�سنة 1991   
اجلامعة الأزهرية.

العايل  التعليم  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  اأ�سدر معايل �سمّو  وبتاريخ 1414/4/2هـ املوافق 1993/9/18م   
والبحث العلمي يف دولة الإمارات القرار رقم )53( ل�سنة 1993م بالرتخي�س لها بالعمل يف جمال التعليم العايل.

برن�مج البك�لوريو�س:
�سدر القرار رقم )77( �سنة 1994م، يف �ساأن معادلة درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بالدرجة اجلامعية   

الأوىل يف الدرا�سات الإ�سالمية.
بالدرجة اجلامعية  املمنوحة  العربية  اللغة  البكالوريو�س يف  �ساأن معادلة درجة  ل�سنة 1997م يف  القرار رقم )55(  ثم �سدر   

الأوىل يف هذا التخ�س�س.
بقرار من جمل�س الأمناء، بتاريخ 2017/5/24، تفتح اأبواب الت�سجيل يف الدرا�سات العليا اأمام الطالب الذكور، تخ�س�س   

ال�سريعة، والّلغة العربية بدءا من 2018/2017.
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طالبها يف 23 �سعبان 1412هـ املوافق 1992/12/26م حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ   

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

تخرج منذ تاأ�سي�سها يف العام اجلامعي الأول يف 1407/1406 هـ املوافق لـ 1987/1986م اإىل عامها اجلامعي الأخري الثاين   
والثالثني 2018/2017: 12225؛ منهم 9665 طالبة و 2560 طالًبا.

تخرج فيها اإىل غاية يونيو 2018: ثمانية وع�سرون )28( دفعة من الطالب، و�سبعة وع�سرون )27( دفعة من الطالبات يف   
تخ�س�س الدرا�سات الإ�سالمية. واأربعة ع�سر )14( دفعة من الطالب، وع�سرون )20( دفعة من الطالبات يف تخ�س�س اللغة 

العربية.
برن�مج الدرا�س�ت العلي�:

املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  به  للملتحقني  يخّول  اجلامعي 1996/9519م  العام  بها يف  العليا  الدرا�سات  برنامج  اأن�سئ   
العام  من  بدًءا  فيه  �سرع  حيث  الدكتوراه؛  برنامج  يف  بعد  فيما  والت�سجيل  واآدابها  العربية  واللغة  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف 

2005/2004م.
اعتمدت بدءاً من العام 2008/2007 برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها يف �سعبتي الأدب والنقد واللغة والنحو.  

وقد �سدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة الدبلوم العايل يف الفقه   
�س. الإ�سالمي التي متنحها بدرجة الدبلوم العايل يف هذا التخ�سّ
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كما �سدر القرار رقم )57( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة املاج�ستري يف ال�سريعة الإ�سالمية )الفقه( و)اأ�سول الفقه( املمنوحة   
�سني. بدرجة املاج�ستري يف هذين التخ�سّ

لكلية  للوقف  دبي  منح عالمة  عن  والهبة،  الوقف  ل�ست�سارات  العاملي  را�سد  بن  مركز حممد  يعلن  ويف 2017/2/24،   
الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي.

بلغ املجموع الكلي للمتخرجات يف الدرا�سات العليا اإىل تاريخ التحول اإىل جامعة 223 طالبة؛ منهن 174 متخرجة ب�سهادة   
املاج�ستري و 49 متخرجة ب�سهادة الدكتوراه.

املرحلة الث�نية: تطورت من م�سمى )كلية الدرا�س�ت الإ�سالمية والعربية( بقرار وزاري رقم 107 لع�م 2019، 
اإىل م�سّمى )ج�معة الو�سل(، لتحمل عدة ُم�ْستجدات يف:

الروؤية: 
تطمح جامعة الو�سل اأن تكون لها ال�سدارة اإقليميا ودولًيا، ومتميزة يف براجمها وطرائقها واأثرها يف البحث العلمي.

الر�س�لة:  
حتر�س جامعة الو�سل على تقدمي برامج ذات جودة عالية يف البكالوريو�س والدرا�سات العليا، تعزز القدرات البحثية وتطور 

التفكري الإيجابي، يف بيئة جامعية تت�سم بالأ�سالة واحلداثة والبتكار.

جمل�س الأمن�ء:
اإ�سافة اإىل رئي�سه  اأهدافها، وي�سم املجل�س  بالإ�سراف على ال�سوؤون العامة للجامعة وتوجيهها لتحقيق  يقوم جمل�س الأمناء 
)موؤ�س�س اجلامعة( عدداً من ال�سخ�سيات املتميزة التي جتمع بني العلم واملعرفة والراأي واخلربة، ممن ميثلون الفعاليات العلمية 

والجتماعية والقت�سادية والإدارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

كلي�ت اجل�معة: ت�سمل اجل�معة الأتية:
كلية الدرا�سات الإ�سالمية.  

كلية الآداب.  

كلية الإدارة.  

نظ�م الدرا�سة:
مدة الدرا�سة للح�سول على درجة الإجازة )البكالوريو�س( اأربع �سنوات حلاملي ال�سهادة الثانوية ال�سرعية اأو الثانوية العامة   

بفرعيها: العلمي والأدبي اأو ما يعادلهما.
تقوم الدرا�سة يف اجلامعة على اأ�سا�س النظام الف�سلي وقد ُطبق منذ العام اجلامعي 2002/2001.  

يلتزم الطالب باحل�سور ومتابعة الدرو�س والبحوث املقّررة.  
نظام الدرا�سة يف الدرا�سات العليا، ومدة برنامج املاج�ستري �سنتان والدكتوراه ثالث �سنوات، مع �سنة متهيدية مت�سمنة يف   

كليهما.

البحث العلمي واخلدمة املجتمعية: يقوم البحث العلمي يف اجل�معة على عوامل واأ�س�س ث�بتة، منه�:
1- املوؤمترات: تقيم اجلامعة ندوة علمية دولية يف احلديث ال�سريف كل �سنتني، وقد كانت ندوتها التا�سعة يف مار�س 2019.

2- املجّلة املحكمة: ت�سدر اجلامعة هذه املجلة، وهي علمية حمكمة، مرتني كّل عام وت�سّمى با�سمها، وتن�سر بحوثاً ودرا�سات 
جاّدة لالأ�ساتذة والعلماء من داخل اجلامعة وخارجها. 

3- الكتاب اجلامعي: ت�سرف اجلامعة على م�سروع الكتاب اجلامعي الذي �سدر منه حلد الآن )22( موؤلفا.
انًا. 4- م�صروع طباعة الر�صائل اجلامعية املميزة: ت�سهر اجلامعة على طباعة الر�سائل العلمية اجلامعية املتميزة وتوزيعها جمَّ
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ق�صيمة ا�صرتاك
اأرجو قبول ا�سرتاكي/ا�سرتاكنا يف جمّلة جامعــة الو�ســل للدرا�سات الإ�سالمية والعربية ملّدة 
)....................( �سنة، ابتداء من:..........................................
- ال�صـــم الكامـــل:................................................................

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

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

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

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

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: جامعة الو�سل. 

بنك دبي الإ�صالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم الآيبان

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

  research@islamic-college.ae,  iascm@iascm.ae, alyassa.abbas@cias.ac.ae :اأو العنوان الإلكرتوين
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قواعد الن�سر
اأوًل:

تن�سر املجّلة البحوث العلمية باللغتني العربية، والإجنليزية؛ حتريًرا اأو ترجمًة، 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�صع جميع البحوث املقدمة للن�صر يف املجلة لل�صروط 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  الباحث درجة علمية، وعلى  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.
بواقع  �سفحة   )20( عن  �سفحاتها  عدد  يقل  األ  على  )مفردة(،  مب�سافات  البحث  يُكتب   .4
اآلف كلمة،  )5000( خم�س اآلف كلمة، ول يزيد عن )30( �سفحة يف )8000( ثماين 
وفق  اإلكرتونية،  ن�سخة  منه  وتر�سل   ،)Simplified Arabic( نوع   )16( اخلط  وحجم 
تذكر  كما  والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الباحثني  اأ�سماء  وتكتب   )Word 2010( برنامج 

عناوينهم ووظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، بح�سب ك�سف البيانات املرفق.
يرفق مع البحث ملخ�س باللغة العربية )يف حدود 120 كلمة( واآخر باللغة الإجنليزية )يف   .5

حدود 150 كلمة(، ويت�سمن على الأقل اإ�سكالية البحث، ومنهجُه وخطته واأهم نتائجه.
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

اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
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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 يُْكتَفى 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
اجلامعات،  تعّدد  نحو:  اأخرى،  ومعايري  فنية،  لعتبارات  وترتيبها  البحوث  ن�سر  يخ�سع   .3

وتنّوع املو�سوعات وِجّدتها يف العدد الواحد.
يزود الباحث بعد ن�سر بحثه بن�سختني من العدد الذي ن�سر فيه بحثه، َمَع )5( م�ستالت منه.  .4

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

رئي�س حترير ملة جامعة الو�سل للدرا�سات الإ�سالمية والعربية
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االفتتاحية
�أ. د. �أحمد عثمان رحماين

  رئي�س	التحرير
احلمد	هلل	القائل	) مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث (،	واأ�شهد	اأن	ال	اإله	اإال	اهلل	وحده	ال	

�شريك	له،	واأ�شهد	اأن	حممدا	عبده	ور�شوله،	اأما	بعد؛
فاإن	هذا	العدد	من	جملة	جامعة	الو�شل،	يعد	اأول	عدد	يف	العهد	اجلديد	لتطور	الكلية	اإىل	جامعة،	تعددت	
فيها	التخ�ش�شات،	وفتحت	اآفاقا	جديدة	ال�شتقبال	حمتويات	علمية	اأكرث	تنوعا	واأقوى	طرحا،	لذا	ناأمل	اأن	يكون	
حمتوى	يعرب	اإىل	جانب	مو�شوعاته	اجلديدة	َواملكانة	التي	حتظى	بها	هذه	املجلة	يف	جمال	القراءة	االأكادميية،	
ونباأ	ت�شنيف	املجلة	يف	املرتبة	الرابعة	من	بني	اأزيد	من	300	جملة	حمكمة	متميزة	حل�شولها	على	معايري	اعتماد	
)معامل	التاأثري	واال�شت�شهاد	العربي/)اأر�شيف	Arcif(،	يحمل	اإىل	جانب	ذلك	كله	خربا	عن	التحول	الذي	�شرتاه	
املجلة	طبقا	للمعايري	التي	�شت�شهر	اجلامعة	على	حتقيقها؛	فنحن	اإذ	نقدم	العدد	ال�شابع	واخلم�شني	من	املجلة	التي	
حتمل	�شعار	)جامعة	الو�شل(	للقراء	االأكارم،	نكون	اأ�شد	�شرورا	باأن	نرفع	اإليهم	نباأ	ترقية	املجلة	برتقية	م�شمى	
الكلية	لتنال	ت�شنيف	املجّلة	اجلامعية	التي	�شت�شعى	الأن	تكون	متوافقة	مع	املعايري	العاملية	للت�شنيف	العلمي	يف	هذا	

املجال.
وال�شك	اأن	هذه	الرتقية	التي	متثل	عنوان	اجلودة	والتميز،	ما	كان	ليتحقق	بغري	التزام	الباحثني	واأهل	العلم	
باالأ�ش�س	املعرفية	واملنهجية	التي	ترمي	اإىل	ترقية	الت�شورات	واملعارف	واالأدوات	التي	ُت�شعف	القراء	يف	املجتمعات	
على	 االطالع	 على	 ي�شاعهم	 وما	 جهة،	 من	 بح�شارتهم	 يربطهم	 الذي	 اجلديد	 اإىل	 دوما	 تتطلع	 التي	 امل�شتنرية	

م�شتجدات	احل�شارات	املعا�شرة.
اإن	التطور	الذي	ترمي	جامعة	الو�شل	اإىل	اإحداثه	يف	املجاالت	املعرفية	التخ�ش�شية	املختلفة؛	القدمية	منها	

وامل�شتحدثة	اإن	�شاء	اهلل؛
�شينطبق	على	االأبحاث	العلمية	حني	يتطلع	الباحثون	اإىل	الكتابة	باأ�شلوب	اأكرث	جماال	ومعارف	اأكرث	دقة،	�شواء	

فيما	يتعلق	بالبحوث	العلمية	يف	الدرا�شات	املتخ�ش�شة	اأو	البحوث	ذات	الطابع	الثقايف	العام.
اأقول	ذلك،	الأن	كل	تلك	اجلهود	من	�شاأنها	اأن	ُت�شهم	بقوة	يف	حتقيق	االأهداف	اجلديدة	التي	ياأمل	العاملون	يف	
احلقل	االأكادميي	بجامعة	الو�شل	-	وعلى	راأ�شهم	امل�شرف	العام	على	املجلة	وهيئة	التحرير	-	اإىل	حتقيقه	دوما،	ملا	

فيه	من	اإ�شهام	لرتقية	البحث	يف	�شوء	معطيات	جامعة	الو�شل.
واملنهج،	خدمة	 املعرفة	 الرقّي	يف	 تتوخى	 العدد	)ال�شابع	واخلم�شون(	مبو�شوعات	جديدة	 ياأتي	هذا	 واليوم	

مل�شار	التطوير	الذي	تتبناه	املجلة.	و�شنقراأ	اجلديد	من	خالل	املحاور	االآتية:
اأول - حمور الدرا�سات الفقهية: واحلديثة؛ وي�سمل ثالث درا�سات:

االأوىل	بعنوان:	)حكم	�شرب	املتهم	املعروف	بال�شر	والعدوان	لدفعه	اإىل	االإقرار	مبا	اتهم	به(،	وقد	تناول	الباحث	
اآراء	الفقهاء	اإىل	ترجيح	الرتيث	يف	ال�شرب	اإىل	ما	بعد	 اإليه	وخل�س	من	خالل	 م�شاألة	االإقرار	واأدوات	التو�شل	
ا�شتنفاد	كافة	الو�شائل	اخلالية	من	اإحلاق	ال�شرر	مع	الت�شدد	على	�شحة	القرائن	ومراعاة	�شروط	اإن�شانية	االإن�شان.
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اأما	الثانية	فعنوانها:	)حكم	�شرف	املال	اخلبيث	يف	العمل	اخلريي(،	وتنطلق	الدرا�شة	من	م�شلمة	من	قاعدة	
املال	 ال�شرع	يف	�شرف	 بيان	حكم	 اإىل	 البحث	 ويهدف	 الطيب	وحترمي	اخلبيث(،	 )اإباحة	 اإ�شالمية	عامة،	وهي	
اخلبيث	يف	العمل	اخلريي؛	حيث	يرجح	الفقهاء	جواز	�شرف	املال	اخلبيث	يف	االأبواب	التي	ال	يتقرب	بها	اإىل	اهلل.
اإال	راو	واحد	وثبت	خالف	ذلك	من	رجال	الكتب	ال�شتة(،	وقد	 اأنه	مل	يرو	عنه	 والثالثة	عنوانها:	)من	ذكر	
تو�شلت	الدرا�شة	اإىل	نتائج،	من	اأهمها	اإح�شائية	عدد	الرواة	الذين	ثبت	لهم	رواة	اآخرين	وارتفعت	عنهم	جهالة	

العني	مما	يعد	عالمة	فارقة	يف	احلكم	على	املرويات.
ثانيا - حمور الدرا�سات الن�سية؛ وي�سمل درا�ستني:

درا�شة	مو�شوعاتية	بعنوان	)نظرات	علمية	لثالث	اأ�شجار	ذكرت	يف	القراآن	الكرمي	)ال�شدر	واخلمط	واالأثل(،	 	-1
وتهدف	الدرا�شة	اإىل	بيان	اأهمية	التعرف	على	االأ�شجار	التي	ذكرت	يف	القراآن	الكرمي،	وقد	خ�س	هذه	الثالث	
وتنظيف	 ال�شدر،	 بوا�شطة	 الربو	 معاجلة	 نحو	 الطبية	 الفوائد	 بع�س	 اإثبات	 اإىل	 فيها	 تو�شل	 علمية،	 بدرا�شة	
االأ�شنان	بوا�شطة	اخلمط	)االأراك(	بناء	على	حديث	الر�شول	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم	)ال�شواك	مطهرة	للفم	

مر�شاة	للرب(،	ومعاجلة	البوا�شري	باالأثل.
درا�شة	بعنوان	)�شورة	الزلزلة	-	درا�شة	حتليلية	يف	مفهومي	الزمن	واحلركة(،	ويهدف	الباحث	اإىل	الوقوف	 	-2

على	بع�س	اخل�شائ�س	االأ�شلوبية،	اإ�شافة	اإىل	تو�شيح	مفهوم	الزمن	واحلركة.
اإبراز	 اإىل	 وتهدف	 تداولية(،	 �شورة	احلجرات	-	مقاربة	 القراآين	يف	 بعنوان	)ا�شرتاتيجية	اخلطاب	 درا�شة	 	-3
ا�شرتاتيجية	اخلطاب	يف	�شورة	احلجرات،	وقد	اأبرزت	الدرا�شة	ثالث	ا�شرتاتيجيات	هي	التوجيهية	واالإقناعية	

واالإيقاعية.
درا�شة	بعنوان	)منوذج	من	حكايات	األف	ليلة	وليلة	-	درا�شة	يف	م�شتويات	ال�شرد	وو�شعيات	ال�شارد(،	وتهدف	 	-4
اإىل	بيان	�شور	التداخل	يف	�شرديات	ثالث	ق�ش�س	من	حكايات	األف	ليلة	وليلة	تت�شمن	ق�ش�شا	فرعية	رغم	

كونها	هي	تعد	مت�شمنة	يف	ق�ش�س	اأخرى.
ثالثا - حمور الدرا�سات الثقافية واللغوية؛ وي�سمل ثالث درا�سات لأقالم جديدة:

درا�شة	بعنوان	)املحكم	واملت�شابه	واملوؤول:	قراءة	للم�شطلحات	واملفاهيم(؛	يعالج	البحث	عدة	م�شطلحات	 	-1
منها	املحكم	واملت�شابه	واملوؤول،	بغر�س	الو�شول	اإىل	نتائج	ب�شاأن	التوافق	واالختالف	يف	دالالتها	اال�شطالحية.
)االإ�شكالية	املنهجية	يف	الكتابة	باللغة	العربية	-	االأبحاث	االجتماعية	اأمنوذجا(؛	وتتجه	الدرا�شة	اإىل	حتليل	 	-2
ظاهرة	انت�شار	االأخطاء	اللغوية	يف	الكتابة	باللغة	العربية	يف	جمال	الدرا�شات	االجتماعية.	ويرجع	الباحث	

ال�شبب	اإىل	اخللط	بني	املفاهيم	وعدم	االتفاق	على	املدلول	اللغوي	للمفاهيم	واالأدوات	املنهجية.
�شعره	-	جمع	وحتقيق(،	 تبقى	من	 وما	 �شلطان	�شنعاء	)533-556هـ(	حياته	 الهمداين:	 اأحمد	 بن	 )حامت	 	-3
ويتناول	البحث	حياة	ال�شخ�شية	تاريخيا،	ويحاول	اأن	يقدم	بع�س	ن�شو�شه	جمعا	وحتقيقا.	وينتهي	اإىل	حكم	

نقدي	ين�س	على	جمال	االأ�شلوب	ون�شج	االأفكار.
يف	خامتة	املقدمة	التي	افتتحنا	بها	هذا	العدد	ال�شابع	واخلم�شني	الذي	يحمل	ب�شمة	التحول	اإىل	جامعة	وما	
تتطلبه	يف	االآفاق	من	متيز،	نّود	ا�شتنها�س	همم	اأ�شحاب	االأقالم	من	الباحثني	ليعملوا	فكرهم	ب�شورة	اأعمق	الإنتاج	

علمي	مثمر.
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ب�شدور	قرار	الوزارة	ب�شاأن	ترقية	كلية	الدرا�شات	االإ�شالمية	والعربية،	بتاريخ	8	اأبريل	�شنة	2019م،	نكون	
اأيام؛	ولذا	 اأ�شهر	و�شبعة	 اأي	32	�شنة	و�شبعة	 	ن�شاأة	الكلية،	وجملتها؛	 ب�شدد	االحتفال	مب�شي	ثلث	قرن	على	
	اأن	نتحدث	عن	م�شرية	تطور	هذه		املجلة	تبعا	لتطور	املوؤ�ّش�شة	ذاتها؛	ذلك	اأن	البحث	العلمي	ظّل	مرتبطا	 َ تعنينَّ
بالتطور	ال�شامل	للكلية،	�شواء	على	م�شتوى	البكالوريو�س	اأو	م�شتوى	الدرا�شات	العليا	مبرحلتْيها	)املاج�شتري	

والدكتوراه(.
اهن 1- املنجز العلمي ملجلة الو�سل؛ قراءة يف الرَّ

لها	يف	 عدد	 اأول	 منذ	 �شابقا«،	 الدرا�شات	 كلية	 	« الو�شل	 دائمة	جلامعة	 علمية	 نافذًة	 »املجلة«	 ظّلْت	 لقد	
»1990«،	ومل	تغب	عن	موعد	�شدورها	»مّرتان	يف	ال�شنة«.	وتعاقبت	عليها	خرباٌت	كثرية	ومتنوعة؛	على	م�شتوى	
الباحثني،	وهيئة	التحرير،	واملحكمني.	وانتقلت	من	جملة	»فكرية	ثقافية«	يف	اأعدادها	االأوىل،	اإىل	جملة	»علمية	
حمكمة«	منذ	العدد	الثامن	والع�شرين	اإىل	اليوم.	وهي	بذلك	توؤكد	الطموح	العلمّي	الذي	ظل	يحدو	املوؤ�ّش�شة	

طيلة	ثلث	القرن	املن�شرم	من	عمرها.
واللغة	 االإ�شالمية،	 الدرا�شات	 يف	جمال	 املعرفية	 الق�شايا	 من	 كثرًيا	 الطويلة	 امل�شرية	 هذه	 يف	 وتناولت	
العربية،	والتاريخ	والرتبية	والثقافة	االإن�شانية،...،	وغريها.	وظلت	تزّود	قراَءها	باملعارف	املتجّددة؛	اإ�ْشهاما	
منها	يف	اإثراء	املعرفة	االإن�شانية	عموما،	وال�شاحة	العلمية	االأكادميية	يف	املجتمع	االإماراتي	-على	وجه	التحديد-	

وقد	�شار	قطبا	عامليا	مبا	يعرفه	من	توافد	علمي	وثقايف،	ومنجز	ح�شاري	متميز.
ح	االأرقاُم	التي	بلغْتها	»املجلة«	و�شائر	نوافذ	البحث	العلمي	االأخرى	باجلامعة	عن	معطيات	حتتاج	 وُتف�شِ
اإىل	قراءة	متاأنية؛	تقومًيا	ملا	مت	حتقيقه،	وا�شت�شرافا	مل�شتقبل	البحث	العلمي	باجلامعة	وُخططه	اجلديدة؛	فعلى	
و�شتوا�شل	 بحثا،	 والعربية«	)558(	 االإ�شالمية	 الدرا�شات	 كلية	 بلغت	مب�شمى	»جملة	 املجلة،	 اأبحاث	 م�شتوى	
الر�شيد	 لهذا	 تكملًة	 والعربية«	 االإ�شالمية	 للدرا�شات	 الو�شل	 جامعة	 جملة	 	« اجلديد	 اها	 مب�شمنَّ م�شريتها	
ر�شالة	 	)235( بلغ	جمموعها	 فقد	 العليا،	 بالدرا�شات	 املرتبطة	 العلمية	 بالر�شائل	 يتعلق	 فيما	 اأما	 املتحّقق.	
علمية،	منذ	انطالق	برنامج	الدرا�شات	العليا	ب�شقْيه	املاج�شتري	والدكتوراه	اإىل	اليوم.	وقد	مّتت	طباعة	)120(	
االأبحاث	 بلغ	جمموع	 ندوة	احلديث:	 اأبحاث	 م�شتوى	 وعلى	 وتوزيعها	جمانا.	 الو�شل،	 باإ�شراف	جامعة	 منها،	
اأّما	م�شروع	الكتاب	اجلامعي	 التي	مت	ن�شرها	نحو	)197(	بحثا،	اإىل	غاية	الندوة	التا�شعة	يف	مار�س	2019.	
الذي	ت�شرف	عليه	اجلامعة،	تلبيًة	حلاجات	اخلطط	الدرا�شية	يف	برنامج	البكالوريو�س،	فقد	بلغ	)24(	كتابا	

مطبوعا	متداوال.
تقوميية	 و�شيلة	 العلمي	 البحث	 اأن	 توؤمن	 الأنها	 الر�شيد؛	 هذا	 على	 املوا�شلة	 مبداأ	 الو�شل	 جامعة	 وتلتزم	

اأ�شا�شية	بني	اجلامعات؛	وال	مكان	اليوم	جلامعة	دون	ا�شرتاتيجية	بحثية	لها.
وال	نن�شى	االإ�شارة	-ونحن	ب�شدد	هذه	القراءة	التحليلية	للمنجز	العلمي	للجامعة-	اإىل	ن�شبة	ح�شور	ما	

يتعلق	باملجتمع	االإمارتي،	يف	هذا	الر�شيد	املتنوع؛

كلمة امل�سرف: ملة جامعة الو�سل؛ الّراهن وال�ست�سراف
بقلم: الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن
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دولة	 تت�شدرها	 واالإ�شالمي،	 العربي	 العاملنْي	 من	 دولة	 	)17( املجلة	 ا�شتقطبت	 االأبحاث،	 م�شتوى	 فعلى	
االإمارات	العربية	املتحدة	باأكرث	من	)230(	بحثا.	وعلى	م�شتوى	الر�شائل	العلمية	بلغت	الر�شائل	التي	تناولت	
مو�شوعات	مرتبطة	باملجتمع	االإماراتي	)50(	ر�شالًة.	وكذا	ال�شاأن	بالن�شبة	اإىل	الكتاب	اجلامعي	واأبحاث	ندوة	

احلديث	ال�شريف	التي	ُتعقد	كل	�شنتني	يف	رحاب	اجلامعة.
خدمة	 جانب	 اإىل	 اهتماماتها،	 قائمة	 راأ�س	 على	 املجتمعية	 اخلدمة	 ت�شع	 الو�شل	 جامعة	 اأّن	 يعني	 وهذا	

الق�شايا	العلمية	التي	ُتعنى	بالعامل	العربي	واالإ�شالمي	واالإن�شاين.	

زة على البحث العلمي 2- دولة الإمارات بيئٌة حمفِّ
اأن	 ا�شتنتاج	 اإىل	 الو�شل،	 بجامعة	 العلمي	 املنجز	 م�شتوى	 على	 ال�شابقة	 االإح�شائيات	 القراءة	يف	 تقودنا	
البيئَة	االإماراتية	بيئٌة	منا�شبة	للبحث	العلمي،	وحمّفزة	على	االإجنازات	املعرفية،	مبا	ُتتيحه	من	ظروٍف	منا�شبة	

للباحثني	على	اختالف	اهتماماتهم،	وفر�ٍس	ت�شمح	لهم	بالبحث	واالإبداع.
ويوؤيُد	هذا	اال�شتنتاج	اأنه	من	جمموع	الباحثني	الذين	ن�شروا	اأبحاثهم	يف	املجلة	طيلة	م�شريتها	ال�شابقة،	
يوجد	نحو	)200(	باحث	من	دولة	االإمارات	وحَدها،	وميثلون	ن�شبة	)%80(؛	ينت�شبون	اإىل	خمتلف	جامعاتها	

وموؤ�ش�شاتها	العلمية.	
ر	مدونًة	منا�شبة	للبحث	يف	ق�شايا	 واإىل	جانب	ذلك،	فاإّن	التنوع	الثقايف،	وتعّدَد	امل�شارب	احل�شارية	يوفِّ

علمية	عديدة،	نحو	الثقافات	االإن�شانية،	واالآداب،	واللغات،	واالأديان،	...،	و�شائر	االهتمامات	االإن�شانية.
وتقابلية	بني	خ�شو�شيات	املجتمع	 بتقدمي	درا�شات	مقارنة	 اأي�شا	 املدّونُة	 ت�شمح	هذه	 اأخرى،	 	ومن	جهة	

االإماراتي	وهذه	املعارف	العاملية.

3- ملة جامعة الو�سل وحتّديات البحث العلمي
ومعرفية	 علمية	 اأمام	حتّديات	 ي�شعها	 جامعة،	 اإىل	 الكلية	 بتحّول	 املجّلة،	 هذه	 عرفته	 الذي	 التحّول	 اإّن	
»معامل	 م�شتوى	 على	 عاملي	 ت�شنيٍف	 اإىل	حتقيق	 تتطلع	 واخلم�شني؛	حيث	 ال�شابع	 من	عددها	 ابتداًء	 كربى،	

التاأثري«،	بعدما	حققْت	ت�شنيًفا	عربيا	متميزا،	يف	معامل	التاأثري	واال�شت�شهاد	العربي.
املقروئية	 َتـــغُّري	معايري	 نحو:	 الراهنة،	 العلمية	 التحّديات	 تعمل	على	مواجهة	 اإىل	ذلك،	 تطمُح	 اإْذ	 وهي	
اليوم،	بعد	اأن		�شارت	لها	و�شائُط	متعددة،	فلم	تعد	مقروئيًة	مرتبطًة	باملجالت	املطبوعة	اأو	الكتب	وحدها.	
وعلى	جملة	جامعة	الو�شل	يف	عهدها	اجلديد،	اأن	تفكر	يف	و�شائل	جديدة	تتيح	لها	مو�شعا	�شمن	هذه	الو�شائط	

اجلديدة	املتاحة	للمقروئية.
الزمن	غدا،	فتحتاج	 يتجاوزه	 اليوم	قد	 نكتبه	 ما	 اأّن	 اإذ	 املعريف؛	 املحتوى	 اأي�شا	�شوابط	 التحديات	 ومن	
العلمي،	 للتطور	 مواِكبًة	 لتبقى	 واملجتمعية،	 االإن�شانية	 االهتمامات	 مع	 البحثية	 اهتماتها	 مزاَمنِة	 اإىل	 املجلة	

	مرحلة. وطبيعة	املحتوى	املعريف	الذي	تتطلبه	كلُّ
هذا،	دون	اأن	نن�شى	حتّدي	التناف�شية	الذي	تعرفه	البيئة	البحثية	االأكادميية؛	لذلك،	فاإن	طموحات	جملة	
جامعة	الو�شل،	تتطلع	اإىل	اأن	تكون	البحوث	التي	�شتتلقاها	يف	م�شتقبل	االأيام		تعرب	عن	الكفاءة	التي	ت�شع	بعني	



19

االعتبار	اأن	هناك	جامعات	علمية	ُت�شدر		جمالت	وبحوثا،	تراهن	هي	االأخرى	على	التمّيز	والتفّوق،	مبا	تقدمه	
من	اكت�شافات	واإبداعات	تقدم	للمجتمع	الب�شري،	ما	يي�شر	له	�شبل	احلياة	بكل	تنوعاتها،	وفق	معايري	بحثية	
عاملية،	من	حيث	احلفاظ	على	املقومات	العلمية	والوطنية	واالأخالقية	واحل�شارية	واالأبعاد	االإن�شانية	الراقية.
ُيَعّد	هذا	العدد	-	اإًذا	-	االأّول	الذي	يحمل	امل�شمى	اجلديد،	ويف	الوقت	نف�شه،	يرفع	التحدي	العلمي	النزيه	
املحكمني،	 واإ�شهام	 القراء	 ت�شجيع	 من	 ينتظره	 مبا	 الراقية،	 العلمية	 املناف�شة	 يدخل	جمال	 الأن	 يوؤهله	 الذي	

وجّدية	الكتاب.
وحر�شا	على	مبداأ	النزاهة	واالأمانة	العلمية	وجودة	االأبحاث،	وهو	اأحد	التحدّيات	اأي�شا؛	فاإن	املجلة	�شرتفع	
من	معايري	التحكيم،	وموا�شفات	الكتابة	العلمية،	واالهتمامات	املعرفية،	واملناهج	املعتمدة؛	ذلك	اأن	التجديد	
دورات	 تنظيم	 طريق	 عن	 والتفكري	 العمل	 اأ�شاليب	 تغيري	 يعني	 واإمنا	 اال�شتبدال،	 يعني	 ال	 اإليه	 تطمح	 الذي	
وتدريبات	قائمة	على	التوجيهات	العلمية	التي	ت�شمن	ا�شتمرار		التطور	االأكادميي	واملنهجي	واملعريف	للبحث	
اأ�شا�س	اال�شتبدال؛	الأن	اال�شتبدال	يعني	 العلمي	باجلامعة.	ولعله	من	اخلطاأ	املنهجي	يف	التجديد	فهمه	على	
بال�شرورة	اإعادة	الربجمة	لل�شلوك	والتفكري	والتفاعل،	ما	يثمر	نتائَج	ميكن	تطويرها	بعيدا	عن	الهدف،	ويقود	

ذلك	اإىل	تغيري	امل�شار	نحو	املجهول	الذي	ال	ي�شمن	النتائج	املتوقعة.

4- ملة جامعة الو�سل نحو ُخــّطـة ا�ست�سرافية
وقبل	اختتام	هذه	الكلمة،	اأُلِفُت	عنايَة	الباحثني	االأفا�شل،	والقائمني	على	هيئة	حترير	املجلة،	اإىل	توجيه	
اهتماماتهم	نحو	بناء	خطة	ا�شت�شرافية	مل�شتقبل	»جملة	جامعة	الو�شل«،	حُترز	بها	مو�شعا	يف	ف�شاء	البحث	

ز؛	ولعّل	يف	هذه	املحاور	ما	يكون	دلياًل	يف	ر�شم	املفردات	االأوىل	لهذه	اخلطة	امل�شتقبلية: العلمي	املتميِّ
توجيه	البحوث		لتتناول	ق�شايا	االإن�شان،	وقيم	الت�شامح،	والتعاي�س	احل�شاري. 		-

العناية	بالدرا�شات	االإن�شانية	على	اختالف	م�شاربها؛	يف	االأديان،	والتاريخ،	والل�شانيات،	وعلم	االجتماع،	 		-
وعلم	النف�س،	والرتبية،...،	وغريها.

العناية	باالأبحاث	التطبيقية	وامليدانية؛	الأنها	اأقدر	على	معاجلة	امل�شكالت	املعرفية،	ونتائجها	اأقرب	اإىل	 		-
التنفيذ	والتحقيق.

اعتماد	املناهج	االإجرائية؛	بالبحث	يف	مدّونات	ميدانية	بحتة،	واإن	كانت	تتطلب	وقتا	اأطول	وجهدا	اأوفر	 		-
وكلفًة	اأحيانا،	لكنها	اأكرُث	قدرًة	على	حتقيق	نتائَج	نفعية	مبا�شرة.

توجيه	البحوث	نحو	»الدرا�شات	البينية«	التي	تتكامل	فيها	العلوم	وتتحاور	فيها	املعارف	دون	حدود؛	الأن	 		-
املعرفة	االإن�شانية	متكاملة،	ومعاجلة	ظواهراها	بحاجة	اإىل	ت�شافر	�شائر	العلوم.

ت�شجيع	الباحثني	على	اإجناز	اأبحاث	م�شرتكة،	ثنائية	اأو	جماعية،	تت�شارك	فيها	اخلربات،	وت�شمن	معاجلة	 	-
الق�شايا	املتناولة	من	زوايا	نظر	متعددة،	ما	ي�شمح	برفع	م�شتوى	املو�شوعية	والعلمية.

مع	 مقارنة	 درا�شات	 وتقدمي	 املجالت،	 �شائر	 يف	 االإماراتي	 املجتمع	 اإىل	 املوّجهة	 بالبحوث	 اأكرث	 العناية	 		-
الثقافات	االأخرى،	اإبرازا	للهوية	االإماراتية	وخ�شو�شياتها.
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الهتمامات	 �شماًنا	 واإليها،	 العربية	 من	 الرتجمة	 على	 والتحفيز	 االأجنبية،	 باللغات	 الن�شر	 دائرة	 تو�شيع	 		-
علمية	جديدة،	وقراء	جدد،	ون�شر	عاملّي.

الو�شل؛	حيث	جتاوز	حاليا	 العلمي	بجامعة	 البحث	 اإلكرتونية	ملنجزات	 بيانات	 ة	 اإن�شاء	من�شّ التفكري	يف	 			-
»1000«	عنوان	علمّي	اأكادميي	حمّكم	من�شور	ورقيا،	حتقيًقا	لو�شائط	جديدة	مع	القراء	والباحثني	لالإفادة	

منها.
الق�شايا	 بدرا�شات	يف	 القيام	 اإىل	 الو�شل،	 بجامعة	 العليا	 الدرا�شات	 واملتابعني	وطالب	 الدار�شني	 دعوة	 		-
د	 ور�شْ وتقوميها،	 باجلامعة،	 العلمي	 البحث	 نوافذ	 و�شائر	 املجلة،	 اهتمامات	 �شمن	 كانت	 التي	 العلمية	

نتائجها	وبراءاتها،	وتقدمي	اأبحاث	حول	الق�شايا	التي		ت�شمنْتها	تو�شياُتـها.
وللذين	عملوا	 املاجد،	 ال�شيد	جمعة	 ملعايل	 ال�شكر	اجلزيل	 نوجه	 اأن	 اإال	 الكلمة،	 نهاية	هذه	 وال	منلك	يف	
باإخال�س	و�شدق،	لت�شل	املوؤ�ش�شة	اإىل	م�شتوى	من	التطور	ت�شتحق	فيه	الر�شى		العلمي	واالأكادميي،	ما	يوؤهلها	
للح�شول	على	الرتقية	من	جملة	كلية	اإىل	جملة	جامعة	الو�شل،	واهلَل	ن�شاأل	التوفيق	وال�شداد،	واحلمد	هلل	رب	

العاملني.

البحـوث



البحـوث





حكم �صرب املتهم املعروف بال�صر 
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Abstract

Ruling on beating the 
accused that is known to be devilish 
and aggressive to compel him to con-

fess to what he is accused of.
(A Jurisprudence Comparative 

study)

Dr. Jamal Shaker Abdullah

The research contains an issue 
in the section of acknowledgment, 
namely, the sentence of beating the 
accused to push him to confess what 
he was accused of. The research dealt 
with the statements of jurists on the 
matter, their evidence and discus-
sion, and the most correct and the 
reason for weighting. The research 
concluded that the accused may be 
beaten with restrictions and restric-
tions. Human rights, and not to resort 
to beatings only after the exhaus-
tion of all means that do not involve 
torture or ill-treatment, and that the 
evidence surrounding the accused 
strong, and hit the body can with-
stand, and so on.

ملخ�س البحث

باب  يف  م�ساألة  البحث  تناول 
املّتهم  �سرب  حكم  وهي  الإقرار، 
اإىل  لدفعه  والعدوان  بال�سر  املعروف 
البحث  تناول  وقد  به،  اتّهم  مبا  الإقرار 
واأدلتهم  امل�ساألة  يف  الفقهاء  اأقوال 
و�سبب  منها  الراجح  وبنّي  ومناق�ستها، 
الرتجيح، وقد خل�س البحث اإىل جواز 
�سرب املّتهم املعروف بال�سر والعدوان 
التهمة  اأن تكون  ب�سوابط وقيود، منها: 
اإىل  يُلجاأ  ل  واأن  الآدميني،  يف حقوق 
الو�سائل  كافة  ا�ستنفاد  بعد  اإل  ال�سرب 
واأن  اإيالم،  اأو  تعذيب  فيها  لي�س  التي 
تكون القرائن املحيطة باملتهم قوية، واأن 
حتّمله،  على  ج�سده  يقدر  مبا  يُ�سرب 

وغري ذلك.
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

املقدمة

باهلل من �سرور  اإّن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه، ونعوذ 
اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فال هادي له، واأ�سهد 
اأّما بعد: اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، 
فاإنّ الإ�سالم حافظ على كرامة الإن�سان، وحّقه يف العي�س ب�سالم، وقد بنّي 

اهلل تعاىل هذا الأ�سل بقوله: چ  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںچ )1(، ومن مظاهر كرامة الإن�سان اأن 
ل يتعر�س لل�سرب اإل ب�سبب يجيز ذلك، من فعل منكر يقت�سي عقوبته �سربًا، اأو 

حب�ًسا، اأو رجًما، ونحو ذلك.
الإن�سان ل  فاإّن  لذا  الذّمة،  براءة  ال�سريعة هو:  به  الذي جاءت  الأ�سل  واإّن 
م مبجّرد التهمة مهما كانت الأ�سباب، يقول ال�سوكاين: )امل�سلم وماله وعر�سه  يُجرَّ
حتت الع�سمة الإ�سالمية، فال يجوز يف هذه الأمور املع�سومة �سيء اإل بحّقه( )2(.

وقد يتعّر�س الإن�سان اإىل اأن يُّتهم بفعل جرمية اأو ارتكاب حمّرم؛ نظًرا لوجود 
القرائن اأو الدلئل و�سواهد احلال، التي يُ�ستدّل بها على اأّن له عالقة بهذه الواقعة 
اقرتف، وقد  مبا  فعل، ويعرتف  مبا  يُِقّر  اأو �سربه حتى  توقيفه،  اإىل  الأمر  فيحتاج 
بالنظر اإىل عدم  التهمة قوّية نظًرا ل�سوابقه يف اجلرائم، وقد تكون �سعيفة  تكون 

وجوده يف مكان اجلرمية، اأو عدم وجود �سوابق يف �سجّله. 
و�سرب  عقوبة،  �سرب  نوعني:  لل�سرب  اأّن  اإىل  الفقهاء  بع�س  اأ�سار  وقد 
ا�ستظهار، فالعقوبة ل تكون اإل يف واجب، واأّما ما كان يف تهمة فاإّنا يُ�سَتظَهُر به 

�سورة الإ�سراء، الآية: )70(.  -1
2010م:  ط1،  حزم،  ابن  دار  الأزهار،  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  ال�سيل  علي،  حممد  ال�سوكاين،   -2

.)376/4(



د. جمال �شاكر عبد الله

27

ِليُ�سَتك�َسُف به ما وراءه)3(؛ فهل ال�سرب يف التهمة م�سروع؟ وهل يجوز �سرب 
كل املتهمني؟ وما الأدّلة على ذلك؟

م�صكلة الدرا�صة:
تكمن م�سكلة الدرا�سة يف الإجابة على ال�سوؤال الآتي:

هل يجوز �سرب املّتهم املعروف بال�سر والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم 
فيه؟

الدرا�صات ال�صابقة:
م�ساألة حكم �سرب  املعتربة  املذاهب  اأ�سحاب  املتقدمون من  الفقهاء  تناول 
وا عليها يف الكتب الفقهية، وقد كتب  املتهم لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم فيه، ون�سّ
فيها بع�س املعا�سرين يف ثنايا بحوثهم التي تتعّلق باملتهم، اأردت جمع �ستات املاّدة 
من  ودرا�ستها  فقط،  والعدوان  بال�سر  املعروف  املتهم  يخ�ّس  م�ستقّل  بحث  يف 

منظور الفقه املقارن.
منهج البحث:

يعتمد البحث على املنهج العلمي القائم على:
ا�ستخال�س - 1 لأّن  البحث؛  هذا  يف  الرئي�س  املنهج  وهو  ال�ستقرائي:  املنهج 

العرتاف  اإىل  لدفعه  والعدوان  بال�سر  املعروف  املتهم  �سرب  حكم  م�ساألة 
والإقرار يقت�سي ا�ستقراء ما جاءت به الن�سو�س ال�سرعّية، وما اأورده الفقهاء 

يف هذا الباب.
املنهج ال�ستنباطي: وقد اعتمدت عليه يف حتليل ما مّت ا�ستقراوؤه وتعليله.- 2

املرجع ال�سابق، )330/7(.  -3
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

حكم - 3 بيان  اإىل  للتو�سل  الن�سو�س  معاين  اختزال  على  القائم  ال�ستنتاج 
�سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم فيه.

خطة البحث:
وقد اقت�سى البحث يف هذا اجلانب اأن يكون يف مقدمة، ومبحثني، وخامتة، 

على النحو الآتي:
وفيه  البحث؛  عنوان  يف  الواردة  بامل�سطلحات  التعريف  الأول:  املبحث 

مطلبان:
املطلب الأول: معنى التهمة.

املطلب الثاين: معنى الإقرار.
بال�سر  املعروف  املتهم  �سرب  حكم  يف  العلماء  اأقوال  الثاين:  املبحث 
ثالثة  وفيه  منها،  الراجح  وبيان  ومناق�ستها  واأدّلتهم  الإقرار  اإىل  لدفعه  والعدوان 

مطالب:
املطلب الأول: اأقوال العلماء يف امل�ساألة.

املطلب الثاين: اأدّلة العلماء يف امل�ساألة ومناق�ستها.
املطلب الثالث: الراجح من الأقوال و�سبب الرتجيح.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.
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وقد حر�ست يف هذا البحث على اتباع املنهجية املتبعة يف البحوث العلمية 
ومنها:

عزو الآيات اإىل �سورها.- 1
بالعزو - 2 اكتفيت  ال�سحيحني  يف  منها  كان  فما  مظانها،  اإىل  الأحاديث  عزو 

اإليهما، وما كان يف غريهما اجتهدت يف ت�سطري حكم العلماء عليه.

مع - 3 مذهب،  كل  يف  املعتمدة  الفقهاء  كتب  من  ملظانها  الفقهية  الآراء  عزو 
العزو اأحيانًا اإىل كتب الفقه املقارن كاملغني لبن قدامة.

�سبب - 4 مع  منها  الّراجح  القول  وبيان  ومناق�ستها،  لأقوالهم  الفقهاء  اأدّلة  ذكر 
الرّتجيح.

ا لوجهه  واهلل ِمْن وراء الق�سد، واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعل هذا العمل خال�سً
الكرمي، اإنه �سميع عليم.

املبحث الأول
التعريف بامل�صطلحات الواردة يف عنوان البحث 

وهي:  البحث،  يف  الواردة  امل�سطلحات  باأهم  تعريًفا  املبحث  هذا  يت�سمن 
التهمة، الإقرار، وبيان ذلك يف مطلبني على النحو الآتي: 

املطلب الأول 
معنى التهمة

يتناول هذا املطلب معنى التهمة لغة وا�سطالًحا من خالل الفرعني الآتيني:
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

الفرع الأول: التهمة يف اللغة: 
اأ�سل التهمة يف اللغة: الوهمة من َوِهَم، يُقال: اتهمت فالنًا اأي اأدخلت عليه 
طريف  مرجوح  اأو  القلب،  خطرات  من  والوهم  الوهم،  منه:  وال�سم  التهمة، 

املرتدد فيه)4(.
اأدخلت  اأي  افتعلت،  بناء  على  فالنًا  اتهمت  )يُقال  املنري:  امل�سباح  يف  جاء 
عليه التهمة، واتهمته ظننت به �سوًءا، واتهمته يف قوله �سككت يف �سدقه، والتهمة 
اإتهاًما،  الرجل  )واأتهم  الزبيدي:  وقال  والريبة()5(،  ال�سك  وفتحها  الهاء  ب�سكون 

وزان اأكرم اإكراًما، واأتى مبا يتهم عليه و�سارت به الريبة()6(.
والريبة)7(،  ال�سك،  منها:  متقاربة،  معاٍن  عدة  على  اللغة  يف  التهمة  وتُطلق 
والظن، واملتهم هو الظنني، ولها اأ�سماء اأخرى يف اللغة، منها: الأبنة والزنّة والريبة 

والظّنة)8(.
الفرع الثاين: التهمة يف ال�صطالح: 

ا مما يدّل على تعريفهم للتهمة، ومن ذلك ما ياأتي: اأورد الفقهاء بع�سً

ط2،  م�سر،  واأولده،  احللبي  البابي  م�سطفى  مكتبة  املحيط،  القامو�س  الدين،  جمد  الفريوزاآبادي،   -4
دار �سادر،  العرب،  ل�سان  بن مكرم،  الدين حممد  منظور، جمال  ابن  ويُنظر:  1371هـ: )187/4(، 
ال�سحاح،  بكر، خمتار  اأبي  بن  الرازي، حممد  مادة: )وهم(،،  بريوت، ط3، 1414هـ: )644/12( 

حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان نا�سرون، بريوت، 1415هـ: )111(.
الفيومي، اأحمد، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، حتقيق: عبد العظيم ال�سناوي، دار املعارف،   -5

القاهرة، ط2، 1419هـ: )78/1(.
الزبيدي، حممد مرت�سى، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، دار الهداية، ط2، 1995م: )346/31(.  -6

الفيومي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري: )78/1(.  -7
الأثري،  ابن  اجلزري،  احلديث،  غريب  يف  النهاية   ،)273/13( العرب:  ل�سان  منظور،  ابن  يُنظر:   -8
النهاية يف غريب احلديث، حتقيق: حممود الطناجي، دار الفكر، بريوت: )201/1(، ح�سني يو�سف 
مو�سى وعبد الفتاح ال�سعيدي، الإف�ساح يف فقه اللغة، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، ط2، 1412هـ: 

.)243/1(
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قال العيني: )يقال اتهمته اإذا ظننت فيه ما ن�سب اإليه()9(.- 1
وقال الد�سوقي: )املراد بالتهمة ما قابل التحقيق()10(.- 2
ولو - 3 فيه،  يتحقق  اأن  غري  من  بذلك  يتهم  من  َهمة  )والتُّ حجر:  ابن  وقال 

عادة()11(.
وقال وهبة الزحيلي: )التهمة: الظن مبا ن�سب اإىل اإن�سان()12(.- 4

وعلى هذا فيمكن تعريف التهمة باأنّها: )ما يح�سل يف النف�س من ظّن مبا ن�سب 
اإىل اإن�سان عند وجود القرائن()13(.

املتيقنة، واإنا هي عالمات واأمارات، قد  بالقرائن: الدللت غري  واملق�سود 
تكون قوّية وقد تكون �سعيفة.

واأّما املّتهم فقيل هو: )من اّدعي عليه فعٌل حمّرم يوجب عقوبته من عدوان 
يتعّذر اإقامة البّينة عليه()14(.

ولكن يوؤخذ عليه اأنّه ذكر اأنّه يتعّذر اإقامة البّينة عليه، وهذا فيه نظر؛ فاملّتهم 
ل يبقى متهًما، اإّما اأن تثبت يف حّقه التهمة بالبّينات اأو الإقرار، واإّما اأن يُزال عنه 

و�سف الّتهمة.
1414هـ:  املنريية،  الطباعة  اإدارة  البخاري،  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة  اأحمد،  بن  حممد  العيني،   -9

.)26/24(
ط1419هـ:  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  للدردير،  الكبري  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  الد�سوقي،   -10

.)232/4(
الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حممد املعروف بابن حجر، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، املطبعة   -11

اخلريية مب�سر ط1، �سنة 1319هـ: )180/12(.
وهبة الزحيلي، الفقه الإ�سالمي واأدّلته، دار الفكر، دم�سق، ط3، 1409هـ: )198/6(.  -12

�سالح العقل، التهمة واأثرها يف الأحكام الفقهّية، دار التدمرية، الريا�س، ط1، 1431هـ:)28(.  -13
ح�سن �سبحي اأحمد، عقوبة املتهم يف الفقه الإ�سالمي، من اأبحاث الندوة العلمية الأوىل، دار الن�سر   -14
اأربع  فيه  جزءين  من  )الكتاب  1406ه.  ط  بالريا�س،  والتدريب  الأمنية  للدرا�سات  العربي  باملركز 
وع�سرون بحًثا حول كثري من الق�سايا املتعلقة باملتهمني، وقد اأ�سرت يف حوا�سي البحث اإىل عنوان كل 

بحث وموؤلفه وذكرت اأنه من ندوة املتهم(: )15/2(
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

ولذا فالّتعريف الأن�سب للمّتهم هو: ال�سخ�س الذي وّجهت اإليه الّتهمة، اأو 
�سرعيًّا،  حمظوًرا  ارتكب  لأنّه  عليه؛  العقاب  باإيقاع  مطالبة  دعوى  �سّده  رفعت 
�سواء رفعت الدعوى �سّده من املجني عليه مبا�سرة اأو وليه اأو وكيله اأو من النا�س 

على �سبيل احل�سبة، اأو من قبل الّدعاء العام يف التنظيمات الق�سائية احلديثة)15(.
املطلب الثاين
معنى الإقرار

يتناول هذا املطلب معنى الإقرار لغة وا�سطالًحا من خالل الفرعني الآتيني:
الفرع الأول: الإقرار يف اللغة:

الإقرار يف اللغة م�سدر اأقّر يُقّر اإقراًرا فهو مقّر، وله عّدة معاٍن منها:
العرتاف: يُقال اأقّر باحلّق اإذا اعرتف به، ويُقال: قّرره غريه باحلق حتى اأقّر به،    -1
اأورد هذا املعنى غري واحد من اأهل اللغة)16(، قال ابن فار�س: )الإقرار �سّد 

اجلحود، وذلك اأنّه اإذا اأقّر بحّق فقد اأقّره قراره()17(. 
البيان: يُقال اأقررت الكالم لفالن اإقراًرا، اأي بّينته له حتى عرفه)18(.   -2

اأي  قاّر  وفالن  ليقّر،  مقّره  يف  ال�سيء  اأقررت  يقال  والثبوت:  ال�ستقرار    -3
�ساكن، ومنه قوله تعاىل:چ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  چ)19(، وامل�ستقر هنا 

ى    ې   ېې    ې        ۉ   ۉ   تعاىل:چ  وقوله  والثبوت،  القرار  هو 
العربي  باملركز  الن�سر  دار  اجلنائي،  التحقيق  يف  والنف�سية  ال�سرعية  املعايري  الرتكماين،  خالد  عدنان   -15

للدرا�سات الأمنية والتدريب، الريا�س، ط 1414هـ: )169/2(.
يُنظر: ابن دريد، حممد بن احل�سن، جمهرة اللغة، حتقيق رمزي بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت،   -16
ط 1987م: )87/1(، ابن منظور، ل�سان العرب: )3582/5(، اأحمد بن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، 
حتقيق: عبد ال�سالم هارون، دار الفكر، بريوت، 1399هـ: )8/5(، الرازي، خمتار ال�سحاح: )529(.

ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة: )8/5(.  -17
ابن منظور، ل�سان العرب: )3579/5(. مادة قرر.  -18

�سورة البقرة، الآية: )36(.  -19
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ى          ائچ)20(، اأي ملكان ل جتاوزه وقًتا وحماًل مبعنى اأنّها ثابتة فيه)21(.

الفرع الثاين: الإقرار يف ال�صطالح:
اكتفى بع�س الفقهاء بتعريف الإقرار باملعنى اللغوي، ومن ذلك ما ذكره ابن 
باأنّه العرتاف، حيث قال: )الإقرار هو العرتاف()22(،  قدامة يف تعريفه لالإقرار 

وعّرفه بع�سهم بتعريفات اأذكر منها ما ياأتي:
)اإخبار عن ثبوت احلق()23(.   -1
)اإخبار بحّق عليه للغري()24(.   -2

وعلى هذا التعريف �سار غري واحد من الفقهاء، لكن يوؤخذ على هذا التعريف 
اأنّه ل ي�سمل ما لو اأقّر املكّلف باأنّه ل حّق له على فالن، وهو ما يُ�سّمى الإبراء)25(.

)العرتاف مبا يوجب حًقا على قائله ب�سرطه()26(.   -3
واعرت�س على هذا التعريف مبثل العرتا�س على ما �سبقه.

)اإخبار عن حّق �سابق()27(.   -4
�سورة ي�س، الآية: )38(.  -20

يُنظر: ابن منظور، ل�سان العرب: )3579/5(. مادة قرر.  -21
ابن قدامة، موفق الدين اأبي حممد عبد اهلل بن اأحمد املقد�سي، املغني، دار عامل الكتب، ط4، 1419هـ:   -22

.)149/5(
وهو تعريف علي املرغيناين يف كتابه: الهداية �سرح بداية املبتدي، املكتبة الإ�سالمية، بريوت: )180/3(،   -23
والإمام جمال الدين البابرتي يف كتابه: العناية �سرح الهداية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1416هـ: 

.)321/8(
رِّ املختار  وهو تعريف حممد اأمني املعروف بابن عابدين - من احلنفّية - يف حا�سية رد املحتار على الدُّ  -24

�سرح تنوير الأب�سار، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط2، 1979م: )588/5(.
اأورد هذا العرتا�س ابن عابدين يف حا�سيته: )588/5(.  -25

وهو تعريف اأبي الربكات اأحمد بن حممد الدردير - من املالكّية - يف كتابه: ال�سرح ال�سغري بهام�س بلغة   -26
ال�سالك: )190/2(.

وهو تعريف الإمام حميي الدين اأبي زكريا يحيى بن �سرف بن مري النووي -من ال�سافعّية- يف كتابه:   -27
رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب الإ�سالمي، ط1، 1412هـ: )349/4(.
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

)اإخبار بحق اآخر عن نف�سه()28(.   -5
)اإخبار ال�سخ�س بحّق عليه()29(.   -6

والذي يرتّجح لدّي يف مفهوم الإقرار هو تعريف احلّطاب، حيث عّرفه بقوله: 
)هو خرب يوجب حكم �سدقه على قائله فقط بلفظه اأو بلفظ نائبه()30(؛ وذلك لأّن 
هذا الّتعريف جتاوز جميع العرتا�سات التي ترد على التعريفات ال�سابقة، فاإّن هذا 
التعريف ذكر اأّن الإقرار هو عبارة عن خرب يجب ب�سدقه احلكم على قائله، ولو 
قال: يجب ب�سدقه احلق على قائله، لدخل العرتا�س الذي اأورده ابن عابدين يف 
م�ساألة الإبراء، فاإنّه ميتنع وجوب اأي حق على املقر يف حالة الإبراء، لكّنه يثبت له 
حكم، وهو اأنّه لي�س له حق بذمة املقّر له، لذا فاإّن ا�ستعمال املالكّية للفظة )احلكم( 

يف التعريف جعلته ي�سلم من العرتا�س)31(.
املبحث الثاين

اأقوال العلماء يف حكم �صرب املتهم املعروف بال�صر والعدوان لدفعه 
لالإقرار واأدّلتهم ومناق�صتها وبيان الراجح منها

�صورة امل�صاألة وحترير حمّل النزاع فيها:
ل يخلو املّتهم من ثالثة اأحوال: 

الأوىل: اأن يكون معروًفا عند النا�س بال�سالح والتقوى، واأنّه لي�س من اأهل التُّهم.
وهو تعريف عبد الرحمن بن حممد املدعو ب�سيخي زاده، ويُعرف بداماد اأفندي – من احلنفية - يف   -28

كتابه: جممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1405هـ: )288/2، 289(.
وهو تعريف �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري - من ال�سافعّية - يف كتابه: �سرح منهج الطالب )بهام�س   -29

حا�سية اجلمل(: )427/3(.
احلطاب، حممد بن عبدالرحمن املغربي، مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل، دار الفكر، بريوت، ط2،   -30

1978م: )216/5(.
العلمية، بريوت، 1421هـ:  الفقهاء، دار الكتب  يُنظر: حممود اخلزاعي، مفهوم الإقرار باحلقوق عند   -31

.)17 ،16(



د. جمال �شاكر عبد الله

35

اأم  وال�سالح  الرب  اأهل  من  اأهو  يُدرى  ل  احلال،  يكون جمهول  اأن  الثانية: 
ال�سر والعدوان.

بال�سرقة  معروًفا  يكون  كاأن  والعدوان،  بال�سر  معروًفا  يكون  اأن  الثالثة: 
والقمار والفواح�س ونحو ذلك.

يقول ابن تيمية: )دعاوى التُّهم: وهي دعوى اجلناية والأفعال املحّرمة، مثل: 
دعوى القتل وقطع الطريق وال�سرقة والعدوان على اخللق بال�سرب وغريه، فهذا 
ينق�سم املّدعى عليه اإىل ثالثة اأق�سام: فاإّن املتهم اإما اأن يكون لي�س من اأهل التهمة، 

اأو فاجًرا من اأهل التهمة، اأو يكون جمهول احلال ل يعرف احلاكم حاله()32(.
ويقول القرايف: )املتهم ثالثة: مرّبز بالعدالة: يرُتك، ومعروف بال�سرقة: يُهّدد، 

ومتو�ّسط بينهما: يُحّلف فقط()33(. 
فاأّما احلالة الأوىل: وهي التي يكون املّتهم فيها من املعروفني بالرب وال�سالح، 
فقد اتّفق اأهل العلم على عدم جواز �سربه اأو تعذيبه، ويُطالب املّدعي بالبّينة على 
ما اّدعاه، فاإن مل تكن عنده بّينة وطلب اليمني من املّتهم، فاإّن القا�سي يوّجه اليمني 
الغالب من  اأو يحب�سه؛ لأّن  يُعّذبه  اأو  فاإن حلف خّلى �سبيله ومل ي�سربه  للمّتهم، 
اإليه من قبل مغر�س اأو حا�سد ونحو  حال هذا املتهم اأن تكون التهمة قد ُوّجهت 

ذلك؛ لأّن ظاهر حاله ينفي عنه الوقوع فيما اتُّهم به.
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عند كالمه على اأ�سناف النا�س يف التهم: )�سنٌف 
معروٌف عند الّنا�س بالّدين والورع، واأنّه لي�س من اأهل الّتهم، فهذا ل يُحب�س ول 

يُ�سرب()34(.
ال�سريف  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  طبع جممع  الفتاوى،  احلليم، جمموع  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن   -32

باملدينة املنورة، 1416هـ: )396/35(.
ط1،  الإ�سالمي،  الغرب  دار  حجي،  حممد  حتقيق  الذخرية،  القرايف،  اإدري�س  بن  اأحمد  القرايف،   -33

1994م: )455/9(.
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )236/34(.  -34
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حكم �رشب املتهم املعروف بال�رش والعدوان لدفعه اإىل الإقرار مبا اتُّهم به )درا�سة فقهية مقاَرنة(

ا مل جَتُز عقوبته بالتفاق()35(. وقال يف مو�سع اآخر: )فاإن كان بَرًّ
وقال عالء الدين الطرابل�سي يف كالمه على اأق�سام الدعاوى بالّتهم: )الق�سم 
الأول: اأن يكون املّدَعى عليه بذلك بريًئا لي�س من اأهل تلك التهمة، كما لو اأّن رجاًل 
�ساحًلا م�سهوًرا، فهذا الّنوع ل جتوز عقوبته اتّفاًقا()36(، وقد نقل ابن مفلح الإجماع 

على ذلك)37(.
وبهذا يتبنّي عدم جواز �سرب املّتهم اإذا كان معروًفا بال�سالح والتقوى اإن 

مل يثبت عليه �سيء.
يُعرف  فيها جمهول احلال، ول  املّتهم  التي يكون  وهي  الثانية:  واأّما احلالة 
العلماء يف جواز �سربه على قولني، ويجوز حب�سه  برّب ول فجور، فقد اختلف 
حتى ينك�سف حاله عند عامة علماء امل�سلمني)38( ح�سب قّوة التهمة، لكن ل يُطال 
حب�سه، واإنا ح�سب راأي احلاكم)39(، ل يُ�سرب؛ لكونه جمهول احلال، ويُخ�سى 
اأن يكون يف �سربه ظلٌم عليه، فهو غري معروف بالفجور، ومل يثبت يف حقه فعل 

اجلرمية.
امل�سدر ال�سابق: )396/35(.  -35

البابي  م�سطفى  مطبعة  الأحكام،  من  اخل�سمني  بني  يرتدد  فيما  احلّكام  معني  احل�سن،  اأبو  الطرابل�سي،   -36
احللبي واأولده، م�سر، ط2، 1393هـ: )178(.

حممد بن مفلح املقد�سي، الفروع، حتقيق: حازم القا�سي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ:   -37
.)481/6(

يُنظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )397/35(.  -38
وهذا قول جمهور العلماء. يُنظر: ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي، �سرح فتح   -39
القدير، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط2، 1998م: )117/5(، ابن جنيم، زين الدين بن اإبراهيم 
بن حممد، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإ�سالمي، ط2، 1418هـ: )215/6(، الباجي، 
اإبراهيم  �سليمان، املنتقى �سرح املوطاأ، مطبعة ال�سعادة، م�سر، ط1، 1332هـ: )166/7(، ال�سريازي، 
بن علي، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، دار الكتب العلمية، ط3، 1419هـ: )303/2(، املرداوي، 
عالء الدين اأبو احل�سن بن �سليمان، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، ط1، مطبعة ال�سنة املحمدية 
�سنة 1376هـ: )260/11(، املاوردي، اأبو احل�سن علي، الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينّية، تخريج 
وحتقيق: خالد ال�سبع، دار الكتاب العربي، بريوت، ط3، 1420هـ: )220( ابن قّيم اجلوزية، حممد بن 

اأبي بكر بن اأيوب، الطرق احلكمية، دار القلم، دم�سق، ط. 1416هـ: )101(. 
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احلاكم  عند  احلال  جمهول  املتهم  يكون  )اأن  الطرابل�سي:  الدين  عالء  قال 
والوايل ل يعرفه برب ول فجور، فاإذا اّدعي عليه تهمة، فهذا يُحب�س حتى ينك�سف 

حاله، هذا حكمه عند عاّمة علماء الإ�سالم()40(.
والف�ساد  بال�سر  معروًفا  فيها  املّتهم  يكون  التي  وهي  الثالثة:  احلالة  واأّما 
والعدوان، وتكون هناك بع�س القرائن القوّية التي ت�سري اإىل احتمال كونه فاعل 
اجلرمية، فقد اختلف اأهل العلم يف �سربه على قولني، وهي احلالة التي يتطّرق لها 
هذا البحث بذكر اأقوال العلماء فيها واأدّلتهم ومناق�ستها وبيان الراجح منها و�سبب 

الرتجيح من خالل املطالب الآتية:
املطلب الأول

اأقوال الفقهاء يف امل�صاألة
اختلف الفقهاء يف حكم �سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان على قولني:
القول الأول: ل يجوز �سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان ول تعذيبه اأو 

اإيذاوؤه باأي نوع من ال�سرب اأو الأذى.
فعل  ال�سخ�س  هذا  على  واّدعي  الأمر،  ويّل  اإىل  �سخ�س  اأمر  ُرفع  فاإذا 
يحّق  فاإنّه ل  بّينة،  اإليه ول  نُ�سب  ما  القا�سي  اأمام  فاأنكر  العقوبة،  ي�ستحق عليه  ما 
اأنواع الأذى بهدف دفعه اإىل  باأي نوع من  اإيذاءه  اأو  للقا�سي ول للوايل �سربه 

الإقرار والعرتاف مبا اّدعي عليه فيه.

الطرابل�سي، معني احلكام: )179(.  -40



د. جمال �شاكر عبد الله

38
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وهذا قول جمهور الفقهاء من احلنفّية)41( واملالكّية)42( وال�سافعّية)43( واحلنابلة)44(.
القول الثاين: يجوز �سرب املّتهم اإذا كان معروًفا بال�سر والعدوان وله �سوابق 

يف الف�ساد والفجور؛ وذلك حلمله على الإقرار بالتهمة التي ن�سبت اإليه)45(.
ذلك، وعند  اأو غري  زنا  اأو  ك�سرقة  معّينة،  بجناية  ُمّتهم  على  القب�س  مّت  فاإذا 
التحقيق معه رف�س العرتاف مبا نُ�سب اإليه، وكان هذا املّتهم من اأ�سحاب ال�سوابق 

ال�سّيئة، فاإنّه يجوز للقا�سي اأن ياأمر ب�سربه ليدفعه اإىل الإقرار مبا اتّهم به.
وهذا القول هو راأي احلنفّية)46(، وبع�س اأ�سحاب الإمام مالك)47(، وهو قول 

طائفة من اأ�سحاب الإمام ال�سافعي)48(، وبع�س اأ�سحاب الإمام اأحمد)49(.

عابدين:  ابن  حا�سية   ،)87/4( 1386هـ:  ط2،  بريوت،  الفكر،  دار  املختار،  الدر  احل�سكفي،  يُنظر:   -41
)88/4(، ابن جنيم، البحر الرائق: )234/6(.

يُنظر: الإمام مالك بن اأن�س، املدّونة الكربى، دار �سادر، بريوت، ك2، 1415هـ: )293/16(، الباجي،   -42
املنتقى: )166/7(، احلطاب، مواهب اجلليل: )275/5(، املواق، التاج والإكليل: )217/6(، ابن 
فرحون املالكي، تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، تعليق: جمال مرع�سي، دار الكتب 

العلمية، ط1، 1422هـ: )218/2، 219(.
يُنظر: ال�سربيني، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط 2،   -43
1978م: )240/2(، البجريمي، �سليمان بن عمر، حا�سية البجريمي على �سرح منهج الطالب )التجريد 

لنفع العبيد(، املكتبة الإ�سالمية، ديار بكر، تركيا. 1397ه: )73/3(.
يُنظر: ابن مفلح، الفروع: )418/6(، املرداوي، الإن�ساف: )261/11(، اأبو يعلى، الأحكام ال�سلطانية:   -44
)259(، جمموع فتاوي �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )401/35(، ابن القيم، الطرق احلكمية: )91( اأحمد 

اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )52/2(، بحث من ندوة املتهم.
ال�سرب  جواز  خ�ّس  فبع�سهم  قولني:  على  املّتهم  �سرب  له  يحّق  فيمن  الراأي  هذا  اأ�سحاب  اختلف   -45
والقا�سي �سرب  للوايل  فاأجاز  والقا�سي  الوايل  بني  يفّرق  الآخر مل  والبع�س  القا�سي،  بالوايل دون 

املّتهم. يُنظر: حا�سية ابن عابدين: )88/4(، ابن القّيم، الطرق احلكمّية: )91(.
يُنظر: حا�سية ابن عابدين: )88/4(، ابن جنيم، البحر الرائق: )234/6(.  -46

التهمة  يف  احلب�س  اخلالدي،  الدين  �سعد  الديري،  ابن   ،)275/5( اجلليل:  مواهب  احلطاب،  يُنظر:   -47
والمتحان على طلب الإقرار واإظهار املال، منقولة عن الن�سخة يف كتنجانة بايزيد العمومية يف الأ�ستانة، 

ط1312هـ: )15(.
يُنظر: حا�سية البجريمي: )73/3(، املاوردي، الأحكام ال�سلطانّية: )362(، ابن القّيم، الطرق احلكمّية:   -48

.)91(
ابن  الإ�سالم  �سيخ  فتاوى   ،)261/11( الإن�ساف:  املرداوي،   ،)418/6( الفروع:  مفلح،  ابن  يُنظر:   -49

تيمية: )154/34(.
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�صبب اخلالف يف امل�صاألة:
ويرجع خالف الفقهاء يف هذه امل�ساألة اإىل ما يلي: 

اأوًل: الّتعار�س بني حرمة احلياة ال�سخ�سّية لالإن�سان، و�سرورة الك�سف عن 
اجلرمية وفاعلها، مع وجود قرائن الأحوال القوّية، فمن غّلب جانب حرمة احلياة 
ال�سخ�سّية لالإن�سان منع من �سرب املّتهم، ومن غّلب الأ�سل الثاين �سمح ب�سرب 

املّتهم.
ثانًيا: الّتعار�س بني الآثار الواردة يف ذلك، فبع�سها يدّل على جواز �سرب 
املّتهم، وبع�سها يدّل على عدم اجلواز، و�سيظهر ذلك من خالل الأدّلة التي ي�ستدّل 

بها كل فريق على ما ذهب اإليه من خالل املطلب التايل:
املطلب الثاين

اأدّلة الفقهاء يف امل�صاألة ومناق�صتها
ا�ستدّل اأ�سحاب كّل قول على ما ذهب اإليه مبجموعة من الأدّلة، وبيان ذلك 

من خالل الفرعني الآتيني:
الفرع الأول: اأدّلة القائلني بعدم جواز �صرب املتهم املعروف بال�صّر والعدوان:
ا�ستدّل من قال بعدم جواز �سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان مبا ياأتي:

اأوًل: ما رواه اأبو بكرة ر�سي اهلل عنه اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اإّن 
دماءكم واأموالكم واأعرا�سكم واأب�ساركم حرام«)50(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، يف الفنت، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ل ترجعوا بعدي كفاًرا«:   -50
حترمي  تغليظ  باب  واملحاربني...،  الق�سامة  يف  �سحيحه،  يف  وم�سلم   ،)6667( برقم:   ،)2593/6(

الدماء: )1305/3(، برقم: )1679(.
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اإل  �سّبه،  اأو  امل�سلم  يدّل على عدم جواز �سرب  اأّن احلديث  الدللة:  وجه 
بحق اأوجبه القراآن اأو ال�سنة الثابتة)51(.

التعذيب يف هذا  اأو  ال�سرب  الّنهي عن  باأّن  ال�صتدلل:  وُيجاب عن هذا 
احلديث اإّنا هو يف حال التعّدي على الطرف الآخر بغري حّق، واأّما املّتهم فاإنّه ل 
يُ�سرب اإل اإذا قويت الّتهمة، والغر�س من �سربه هو ا�ستخراج احلّق منه، ورّده 

اإىل اأ�سحابه، فهو �سرب بحّق، وهذا من العدل، وتقت�سيه امل�سلحة العامة.
ثانًيا: ما ورد عن النعمان بن ب�سري ر�سي اهلل عنه وفيه: )اأّن قوًما من الكالعيني 
�ُسِرق لهم متاع، فاتّهموا اأنا�ًسا من احلاكة، فاأتوا النعمان بن ب�سري �ساحب ر�سول 
فقالوا:  النعمان  فاأتوا  �سبيلهم،  خّلى  ثّم  اأياًما  فحب�سهم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
فاإن  اإن �سئتم �سربتهم،  ما �سئتم،  امتحان! فقال:  �سبيلهم بغري �سرب ول  خليت 
خرج متاعكم فذاك، واإل اأخذت من ظهوركم مثله، فقالوا: هذا حكمك؟ قال: 

هذا حكم اهلل ور�سوله()52(.
املتهمني  ي�سرب  مل  عنه  اهلل  ر�سي  ب�سري  بن  النعمان  اأّن  ال�صتدلل:  وجه 
بال�سرقة، وعندما ُطلب منه �سربهم وافق ب�سرط اإن مل يعرتفوا ومل يخرجوا املتاع 
اأنّه �سيقوم ب�سرب الذين �ُسرق منهم املتاع، وكاأنّه بذلك ي�سري لهم اإىل اأّن �سربهم 

لي�س من حّقهم، وقد عّلل عدم �سربهم باأّن هذا هو حكم اهلل ور�سوله.
بعد  اإل  ال�سرب  يجب  ل  اأي  القول:  بهذا  اأرهبهم  )اإّنا  داود:  اأبو  قال 

العرتاف()53(.

ابن حزم، علي بن اأحمد بن �سعيد، املحلى، دار الطباعة املنريية، ط2، 1994م: )141/11، 142(.  -51
 ،)4382( برقم:   ،)135/4( بال�سرب:  المتحان  يف  باب  احلدود،  يف  �سننه،  يف  داود  اأبو  اأخرجه   -52
والن�سائي يف ال�سنن الكربى، يف قطع ال�سارق، باب لعن ال�سارق: )327/4(، برقم: )7361( وقال 

عنه: حديث منكر ل يُحتّج به، اأخرجته ليعرف الق�سا�س، ويُنظر: عون املعبود، لالآبادي: )32/12(.
�سنن اأبي داود: )135/4(.  -53



د. جمال �شاكر عبد الله

41

واأُجيب عن هذا ال�صتدلل بهذا الأثر مبا ياأتي:
اأّن هذا الأثر منكر ول ت�سّح هذه الق�سة �سنًدا.- 1
اإّنا يكون للمّتهم - 2 اأّن هذا الأثر وارد يف املتهمني جمهويل احلال، وال�سرب 

التي قويت يف حّقه ال�سبهة، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية ملا ذكر هذا الأثر: 
بال�سر فذاك  بال�سر، واأّما �سرب من ُعرف  )وهذا يف �سرب من مل يُعرف 

مقام اآخر( )54(، اأي يجوز �سربه اإن كان معروًفا بال�سر.
اأّن طلب الكالعيني من النعمان بن ب�سري �سرب هوؤلء املتهمني يدّل على اأّن - 3

هذا اأمر ماألوف لديهم، ومعمول به مع املتهمني الذين ُعرفوا بال�سر.
اأّن النعمان ر�سي اهلل عنه مل ينكر عليهم حني طلبوا منه �سرب املتهمني، ومل - 4

ميتنع عن فعل ذلك مطلًقا، واإّنا بنّي لهم اأنّهم اإن مل يُخرجوا املتاع بعد �سربهم 
فاإنّه �سي�سطر ل�سرب الذين �ُسرق منهم؛ لأنّه غري متاأّكد من اأنهم �سرقوا املتاع 
بالفعل، وهذا اإن دّل على �سيء اإّنا يدّل على اأنّه ل مانع من �سرب املّتهم اإن 

قويت الّتهمة)55(.
لالعرتاف،  ال�سخ�س  اختيار  عن  الّنا�سئ  هو  املعترب  العرتاف  اأّن  ثالًثا: 
يكون  به، ولذا فال  املعمول  الإكراه غري  نوع من  بعد �سربه هو  املتهم  واعرتاف 

معترًبا ول طائل منه، مما يدّل على عدم جواز �سرب املتهم.
عنهم  اهلل  ر�سي  الكرام  ال�سحابة  عن  الآثار  بع�س  الأ�سل  هذا  على  ويدّل 

والتابعني رحمهم اهلل، ومن ذلك:
ما ورد عن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنّه قال: )لي�س الرجل مباأمون على - 1

جمموع فتاوى ابن تيمية: )232/34(.  -54
العربي  باملركز  الن�سر  دار  الإ�سالمي،  الفقه  يف  وحقوقه  معاملته  املّتهم  ال�سويلم،  فهد  بن  بندر  يُنظر:   -55
للدرا�سات الأمنية والتدريب، الريا�س، ط 1408هـ: )103(، �سالح العقل، التهمة واأثرها يف الأحكام 

الفقهية: )394، 395(.
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نف�سه اإن اأجعته اأو اأخفته اأو حب�سته اأن يُقّر على نف�سه()56(.
رب يف - 2 ما روي عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأنّه �ساأله اأحدهم عن رجٍل �سُ

�سرقة فاأقّر، فقال: )ل تقطعه؛ فاإنّه اإّنا اأقّر بعد �سربك اإياه()57(.
رب - 3 اأقّر بعد ما �سُ اأنّه قال: )من  ما روي عن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل 

�سوًطا واحًدا فهو كذاب()58(.
وجه الدللة من هذه الآثار: اأنّه اإذا كان �سبب �سرب املتهم هو حمله على 
نوع من  لأنّه  ال�سرب؛  لهذا  فاإنّه ل مربر  لهذا العرتاف،  قيمة  ثم ل  العرتاف، 

الإكراه الذي ل يُعّد فيه قول املتهم، فهو غري جائز.
ولقد جاء يف و�سف اخلليفة نور الدين ال�سهيد حممود زنكي اأنّه: )مل يكن 
بينة  عليه  قامت  فاإن  املتهم،  على  ال�سهود  يطلب  بل  والتهمة،  املظنة  على  يُعاقب 

�سرعية، عاقبه العقوبة ال�سرعية()59(.
واأجيب عن هذا ال�صتدلل: باأّن هذه الآثار حُتَمل على املّتهم جمهول احلال، 
وَمن هذا حالُه ل يجوز �سربه، واأّما من قويت فيه ال�سبهة، فهذا يجوز �سربه لدفعه 

لالإقرار.
ا، ولكّن ترك  رابًعا: اأّن احتمال براءة املتهم وارد، واحتمال اإدانته وارد اأي�سً
ال�سرب والتعذيب يف مذنب اأهون من �سرب بريء، اإًذا فال يُ�سرب املتهم ول 

يُعّذب)60(.
رواه ابن اأبي �سيبة يف م�سّنفه: )493/5(، برقم: )28303(.  -56
رواه ابن اأبي �سيبة يف م�سّنفه: )493/5(، برقم: )28306(.  -57
رواه ابن اأبي �سيبة يف م�سّنفه: )493/5(، برقم: )28300(.  -58

احلديث،  الكتاب  دار  زايد،  النورية، حتقيق: حممود  ال�سرية  الدرية يف  الكواكب  �سهبة،  قا�سي  ابن   -59
بريوت، ط1، 1971هـ: )21(.

يُنظر: الغزايل، اأبو حامد، امل�ست�سفى يف علم الأ�سول، حتقيق: حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف، دار   -60
تعوي�س  الرباج،  الإبهاج: )179(، جمعة  ال�سبكي،  بريوت، ط1، 1413هـ: )176(،  العلمية،  الكتب 

املّتهم عّما يلحقه ب�سبب الدعاوى: )294/2(. بحث من ندوة املتهم.
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وهذا الأ�سل يّتفق مع قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »فاإّن الإمام اأن يُخطئ 
يف العفو خري من اأن يُخطئ يف العقوبة«)61(.

تقت�سي  وع�سمتها  مع�سومة،  والنفو�س  الأموال  )فاإّن  الغزايل:  الإمام  قال 
اجلناية  واإّن  جاٍن،  اإل  يُعاقب  ل  اأن  النفو�س  ع�سمة  واإّن  ال�سياع،  عن  ال�سون 
ا�ستحالت  اجلناية  انتفت  واإذا  العقوبة،  انتفت  احلجة  انتفت  واإذا  باحلجة،  تثبت 

العقوبة()62(.
قد  ال�سبهة يف حّقه،  قويت  الذي  املّتهم  باأّن  ال�صتدلل:  وُيناق�س عن هذا 
اإن  حقه  يف  ال�سرب  ا�ستخدام  الراجحة  وامل�سلحة  احلكيمة  ال�سيا�سة  من  يكون 

ترّجح لدى احلاكم اأّن هذا ال�سرب قد يدفعه لالعرتاف. 
قال ال�صاطبّي: )فاإن قيل: هذا فتح باب لتعذيب الربيء، قيل: ففي الإعرا�س 
ل  اإذ  �سرًرا،  اأ�سّد  التعذيب  عن  والإ�سراب  بل  الأموال،  ا�سرتجاع  اإبطال  عنه 
يَُعّذب اأحد ملجّرد الدعوى، بل مع اقرتان قرينة حتيك يف النف�س، وتوؤّثر يف القلب 
م�سادفته  اأمكن  واإن  الربيء،  يُ�سادف  ل  الغالب  فالّتعذيب يف  الظّن،  من  نوًعا 
فُتغتفر...، ثّم ذكر اأّن من فوائد ال�سرب اأن غريه قد يزدجر حتى ل يُكرث الإقدام، 

فتقّل اأنواع هذا الف�ساد()63(.
�صاد�ًصا: اأّن اجلنايات قد كرثت يف عهد ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، من ال�سرقة 
وغريها، ومع ذلك مل يُنقل عن اأحد منهم احلكم على اأحد بجرمية اإل اإذا اأقّر بها 
اأو ثبت بالبّينة وقوع اجلرمية منه، اأّما ال�سرب بالّتهمة فلم يثبت عن اأحد منهم فعل 

رواه الرتمذي يف �سننه، يف احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود: )33/4(، برقم: )1424(، وقال:   -61
حديث عائ�سة ل نعلمه مرفوًعا اإل من حديث حممد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدم�سقي، وهو �سعيف 

يف احلديث، و�سّعفه ابن حجر يف التلخي�س احلبري: )56/4(.
الغزايل، اأبو حامد، �سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك التعليل، حتقيق: حمد الكبي�سي، مطبعة   -62

الإر�ساد، بغداد، ط1390هـ: )229(.
ال�ساطبي، العت�سام: )120/2(.   -63
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ذلك)64(.
وُيناق�س هذا ال�صتدلل: باأّن هذا مل يح�سل لغلبة ال�سدق على النا�س يف 
ذلك العهد، واإقرارهم باحلقوق واجلنايات طائعني، واأّما بعد عهدهم فقد تغرّيت 
اأحوال النا�س، و�سُعف الوازع الديني عندهم، وكرثت ال�سرور منهم مما يقت�سي 

الت�سديد عليهم والإذن ب�سرب املّتهم منهم)65(.
�صابًعا: ا�ستدّل بع�س املعا�سرين على منع �سرب املّتهم باأنّه ل حاجة له يف 
الع�سر احلديث؛ لأّن و�سائل ك�سف اجلرائم قد تطّورت، فلم يعد هناك حاجة اإىل 
اتّخاذ ال�سرب كاأ�سلوب من اأجل حمل املّتهم على الإقرار اأو العرتاف، وذلك 
لوجود و�سائل تكنولوجية متطّورة ت�ساعد على الك�سف عن املّتهمني، مثل: جهاز 

ك�سف الكذب، والب�سمة الوراثّية وغريها)66(.
ك�سف  و�سائل  من  املّتهم  �سرب  باأّن  ال�صتدلل:  هذا  عن  اجلواب  وميكن 
ا، التي ميكن الك�سف من خاللها عن اجلرم، حيث اإّن بع�س املّتهمني  اجلرمية اأي�سً
قد ل ي�سلح معهم اإل ا�ستخدام هذه الو�سيلة، والأمر يرجع اإىل تقدير احلاكم اأو 

القا�سي.
الفرع الثاين: اأدّلة القائلني بجواز �صرب املتهم املعروف بال�صر والعدوان:

ا�ستدّل من قال بجواز �سرب املتهم املعروف بال�سر والعدوان مبا ياأتي:
اأوًل: ما جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنّه اأمر الزبري بتعذيب املّتهم الذي 

غّيب ماًل حتى اأقّر)67(.
الغزايل، �سفاء الغليل: )231(.  -64

اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )58/2(. بحث من ندوة املتهم.  -65
1408هـ:  ط1،  القاهرة،  ال�سحوة،  دار  الإ�سالمية،  الدولة  يف  ومهامها  ال�سرطة  ال�سالم،  عبد  فاروق   -66

.)45 ،44(
ابن القيم، الطرق احلكمية: )91(.  -67
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فقد مّت القب�س على كنانة بن الربيع عّم حيي بن اأخطب اليهودي بعد غزوة 
خيرب، وطلب منه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يدّله على الأموال التي اأخذها 
النفقات واحلروب،  اأذهبته  فقال عّم حيي:  الّن�سري،  اليهود من  اإجالء  بعد  حيي 
ولكّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم َعِلَم اأّن املال كان كثرًيا، واأّن الفرتة التي كانت 
بني اإجالئهم وغزوة خيرب ق�سرية، واأّن هذا املال ل مُيكن اأن تكون اأذهبته النفقات 
واحلروب، فلّما راأى النبي عليه ال�سالم اإ�سرار عم حيي على عدم العرتاف مبكان 
املال دفعه للزبري بن العوام ر�سي اهلل عنه فم�ّسه بعذاب فاعرتف باأّن املال يف خربة 

كان يطوف فيها حيي بن اأخطب قبل قتله، فذهبوا اإىل اخلربة فوجدوا املال)68(.
وقد �سّرح ابن اإ�سحاق: اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو الذي اأمر الزبري بن 

العوام ر�سي اهلل عنه بتعذيب حيث قال له: »عّذبه حتى ت�ستاأ�سل ما عنده«)69(.
النبي  فدفعه  عّمه،  مال  ملكان  مبعرفته  متهًما  كان  حيي  عّم  اأّن  الدللة:  وجه 
�سلى اهلل عليه و�سلم للزبري لي�ستخرج ما عنده، وقد عّذبه الزبري ر�سي اهلل عنه، 
ومل يُذكر اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنكر عليه ذلك، ثّم اإنّه قد ورد يف الرواية 
الأخرى اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم هو الذي اأمر الزبري ر�سي اهلل عنه ب�سربه 
ليعرتف، اعتماًدا على �سواهد احلال والأمارات الظاهرة)70(، وقد ح�سلت الفائدة 

من ال�سرب، حيث اأقّر مبكان املال واأخذه امل�سلمون.
احلال  �سواهد  على  العتماد  ال�سحيحة  ال�سّنة  هذه  )يف  القّيم:  ابن  قال 

الكربى:  ال�سنن  يف  والبيهقي   ،)5199( برقم:   ،)608  ،607/11( �سحيحه:  يف  حبان  ابن  اأخرجه   -68
)137/9(، برقم: )18851(، وعّلقه البخاري: )2730( على حّماد بن �سلمة ومل ي�سق لفظه، وقال ابن 
حجر يف فتح الباري: )479/7(: رجاله ثقات، وح�ّسنه الألباين يف تعليقه على �سحيح ابن حّبان، دار 

باوزير، جدة، ط1، 1424ه: )431/7(، حديث رقم: )5176(.
اجليل،  دار  �سعد،  الروؤوف  عبد  النبوية، حتقيق:  ال�سرية  ه�سام يف  بن  امللك  عبد  الرواية  اأخرج هذه   -69

بريوت، ط1، 1411هـ: )337/4(، والطربي يف تاريخ الأمم وامللوك: )14/3(.
اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )64/2(، بحث من ندوة املتهم.  -70
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والأمارات الظاهرة، وعقوبة اأهل التهم()71(.
ويجاب عن هذا ال�صتدلل مبا ياأتي: 

اأّن هذه احلادثة وقعت يف ظروف احلرب، فال ت�سلح �ساهًدا على هذا)72(.- 1
اأّن هذا اليهودّي مهدور الدم لكونه حماربًا، ولعّل هذه احلادثة تخ�ّس هذا - 2

اليهودي فال يجوز تعميمها)73(.
اأّن الأمر يف ذلك مبنّي على احلقيقة، ل على التهمة؛ وذلك لأّن النبي �سلى - 3

اأهلكته احلروب،  اأّن املال قد  اهلل عليه و�سلم قد علم بكذب الرجل وزعمه 
وكفى بعلمه �سلى اهلل عليه و�سلم دليال)74(. 

اأّن رواية ابن اإ�سحاق والتي فيها الأمر ب�سربه ل اأ�سل لها، ومتنها منكر، ومل - 4
يروها اإل ابن اإ�سحاق ومل ي�سندها، فهي رواية بال اإ�سناد مل ي�ساركه اأحد من 

اأهل العلم يف روايتها، ولي�س لها ذكر يف دواوين ال�ُسنة)75(.
ثانًيا: ما جاء يف حادثة الإفك، فقد جاء يف بع�س الروايات عن عائ�سة ر�سي 
اهلل عنها اأنّها قالت: »فدعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بريرة ي�ساألها، قالت: فقام 
اإليها علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ف�سربها �سربًا �سديًدا، وهو يقول: ا�سدقي 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، قالت: فتقول: واهلل ما اأعلم اإل خرًيا«)76(.
ابن القّيم، الطرق احلكمّية: )8(.  -71

حمد الكبي�سي، حا�سية �سفاء الغليل )الغزايل(، مطبعة الإر�ساد، بغداد، ط1390ه: )229(.  -72
الطب�سي، جنم الدين، موارد ال�سجن يف الن�سو�س والفتاوى، مكتب الإعالم الإ�سالمي، ط1، 1411هـ:   -73

.)538(
بندر ال�سويلم، املتهم معاملته وحقوقه يف الفقه الإ�سالمي: )155(.  -74

بحثت يف كثري من كتب ال�سّنة ومل اأجد من يذكر هذه الرواية اأو يعّقب عليها، ويكتفون بالرواية الأوىل،   -75
والتي فيها: »فدفعه اإىل الزبري فم�ّسه بعذاب«.

الذي ذكر حادثة �سرب علّي للجارية يف الإفك: ابن ه�سام يف ال�سرية النبوّية: )266/4(، والطربي يف   -76
تاريخه: )113/2(، واأ�سل احلديث اأخرجه البخارّي يف �سحيحه، يف ال�سهادات، باب تعليل الن�ساء 
قبل علي  من  التهديد  اأو  ال�سرب  برقم: )2518(، ولكن دون ذكر وجود  ا: )944/2(  بع�سً بع�سهّن 
ر�سي اهلل عنه اأو غريه، وم�سلم يف �سحيحه، يف التوبة، باب يف حديث الإفك وقبول توبة القاذف: 

)2138/4(، برقم: )2770(، وذكر فيه انتهار اجلارية من بع�س الأ�سحاب.
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وجه الدللة: اأّن بريرة ر�سي اهلل عنها كانت من املقربات من عائ�سة ر�سي اهلل 
عنها، وراأيها يف حادثة الإفك فيه يهّم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وملا �ُسِئلت 
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها �سكتت، فقام علّي ر�سي اهلل عنه ب�سربها؛ وذلك من 
باب ال�سيا�سة، حتى تقّر مبا عندها وتعرتف عّما تعلمه عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها)77(.

واأُجيب عن هذا ال�صتدلل مبا ياأتي:
اأّن بريرة ر�سي اهلل عنها يف هذا احلديث مل تكن مّتهمة ول �ساهدة، وامل�ساألة - 1

التي معنا اإّنا هي يف �سرب املّتهم، ول ُمّتهم هنا، فال دليل فيه على ما ذهبوا 
اإليه.

اأّن بريرة ر�سي اهلل عنها �سربت باعتبارها خادمة، من باب التاأديب اأو التحّقق - 2
من اأمر)78(.

اأّن رواية البخاري وم�سلم مل تذكر �سرب علي لربيرة ر�سي اهلل عنهما، واإّنا - 3
اأّن  البخاري  اأ�سحابه، وذكرت رواية  انتهرها بع�س  اأنّه  ذكرت رواية م�سلم 
الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم �ساألها واأجابت، وعلى فر�س �سّحة الرواية التي 
اأغلظ  عنه  اهلل  ر�سي  علًيا  اأّن  على  حُتمل  فاإنّها  ال�سرية  يف  ه�سام  ابن  ذكرها 
لها بالقول، وتوّعدها بال�سرب، وهذا يوافق ما جاء يف رواية البخاري)79(، 

وبالتايل ل ن�سّلم بال�سرب يف الرواية.
اأبي بلتعة ر�سي  اأر�سل معها حاطب بن  ثالًثا: ما ورد يف حادثة املراأة التي 
لفتح  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اإىل كّفار قري�س يُخربهم بخروج  اهلل عنه كتابًا 

ابن فرحون، تب�سرة احلّكام: )118/2، 119(.  -77
يُنظر: النبهاين، تقي الدين، مقدمة الد�ستور اأو الأ�سباب املوجبة له، ط1382هـ: )79(، اأبو الليل، املعاقبة   -78

على التهمة: )65/2(.
ال�سهيلي، اأبو القا�سم عبد الرحمن، الرو�س الأنف يف �سرح ال�سرية النبوية، املكتبة املكية، مكة املكرمة،   -79

ط1، 1424هـ: )20/4(.
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مّكة، مع اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم نّبه اأ�سحابه اإىل عدم اإخبارهم بالفتح، فلّما 
علم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باإر�سال حاطب هذا الكتاب مع امراأة، اأر�سل علًيا 
والزبري ر�سي اهلل عنه ليلحقا باملراأة وياأخذا الكتاب منها، فاأدركا املراأة ومل تعرتف 
باأّن معها الكتاب، فهّددها علّي ر�سي اهلل عنه بقوله: )والذي يحلف به لتخرجّن 
فاأخرجت  اإىل حجزتها  بيدها  اأهوت  منه  فلّما راأت اجلّد  اأو لأجّردنّك(،  الكتاب 

الكتاب، واأخذا الكتاب اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)80(.
وجه الدللة: اأّن علًيا ر�سي اهلل عنه جلاأ اإىل التهديد ل�ستك�ساف احلق))81((، 
وقد كانت متهمة باأمر، مما يدّل على اأّن اإيذاء املتهم ل�ستخراج العرتاف منه اأمر 

جائز.
وُيجاب عن هذا مبا يلي:

لكون - 1 حّقها؛  يف  ثابت  فالأمر  الكتاب،  باأخذ  مّتهمة  لي�ست  املراأة  هذه  اأّن 
الوحي هو الذي اأخرب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك.

اأّن الّتهديد بتجريد الثياب لي�س كال�سرب؛ لأّن املراأة قد ثبت وجود الكتاب - 2
معها، وذلك باإخبار الوحي عنها؛ فاإن كان ل �سبيل اإىل ا�ستخراجه اإل بتفتي�سها 

وجتريدها من ثيابها، كان هذا الأمر م�سروًعا بحكم ال�سرورة)82(. 
ة اليهودي الذي ر�سخ راأ�س جارية، ف�ساألها ر�سول اهلل  رابًعا: ما جاء يف ق�سّ
�سلى اهلل عليه و�سلم عن الذي قتلها، فاأ�سارت براأ�سها عند ذكر اليهودي اأن نعم، 

فاأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باإم�ساكه، فاأخذ فاأقّر، فر�سخ راأ�سه)83(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، يف املغازي، باب ف�سل من �سهد بدًرا: )1463/4(، برقم: )3762(،   -80

وم�سلم يف �سحيحه، يف ف�سائل ال�سحابة، باب يف ف�سائل اأهل بدر: )1941/4(، برقم: )2494(.
ابن حجر، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: )310/12(، اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )65/2(.  -81

البوطي، حممد �سعيد رم�سان، فقه ال�سرية النبوية، جامعة دم�سق، ط 1407هـ: )322(.  -82
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، يف كتاب الفتح، باب الإ�سارة يف الطالق والأمور: )175/6، 176(،   -83
برقم: )3781(، وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الق�سامة، باب ثبوت الق�سا�س يف القتل باحلجر وغريه: 

)1300/3(، برقم: )1672(.
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اإن  اأنّه  يعلم  وهو  للجارية  بقتله  اليهودي  يُقّر  اأن  ميكن  ل  اأنّه  الدللة:  وجه 
اعرتف �سيتّم الق�سا�س منه اإل اإذا مّت تهديده و�سربه، قال ابن القّيم ا�ستدلًل بهذا 
احلديث: )وهذا يدّل على جواز اأخذ املتهم، اإذا قامت قرينة على التهمة، والظاهر 

رب فاأقّر()84(. اأنه مل يقم عليه بّينة، ول اأقّر اختياًرا منه للقتل، واإّنا هّدد اأو �سُ
النبي  اأّن  احلديث  يف  ورد  الذي  باأّن  احلديث:  بهذا  ال�صتدلل  وُيناق�س 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأخذ اليهودي وا�ستجوبه حتى اعرتف اليهودي، ومل يرد يف 

احلديث ذكر ال�سرب)85(.
خام�ًسا: ال�ستقراء: حيث اإّن من ا�ستقراأ ال�سرع يف م�سادره وموارده يتبنّي 
له اأّن ال�سارع احلكيم مل يُلِغ القرائن والأمارات ودلئل الأحوال)86(، وقد حكم 
قيئه)87(،  اأو  اخلمر  رائحة  بوجود  احلّد  بوجوب  عنهم  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  بع�س 
وهذا يوؤكد اأّن قوة ال�سبهة يف املتهم املعتمدة على ما يحيط بق�سيته من �سواهد 
احلال، ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار، ول يبعد عن روح ال�سريعة �سرب املتهم 

مبوجبها مبا يتنا�سب وقوتها ومبا يوؤدي اإىل اإظهار احلقوق)88(.
وميكن اجلواب عنه: باأنّه لي�س فيه دللة على جواز �سرب املتهم، غاية ما فيه 
الأخذ بالقرائن يف بع�س الأحوال، والأ�سل عدم العتداء على من مل تثبت يف 

حّقه اجلناية، فهو بريء اإىل اأن تثبت اإدانته.
ابن القّيم، الطرق احلكمّية: )75(.  -84
ابن حزم، املحلى: )142/11(.  -85

ابن القّيم، الطرق احلكمية: )12(.  -86
امل�سدر نف�سه: )3(.  -87

اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )66/2(. بحث من ندوة املتهم.   -88
القول، ول  بالرّب وال�سالح وال�سدق يف  ال�ساكي معروًفا  اأن يكون  املتهم:  ال�سبهة يف  اأمثلة قوة  ومن   
عداوة بينه وبني من اتّهمه، ومن الأمثلة كذلك ما لو كان املتهم معروًفا ب�سلوك الطرق الذميمة وله �سوابق 
اإجرامية، ويكون ال�ساكي عليه م�ستنًدا اإىل م�ساهدة وعيان، اأو اأن يرى ما يدّل على ذلك كروؤيته ل�سيء 
من اأمتعته عند املتهم، اأو روؤية اأ�سياء من اأمتعة املتهم �ساقطة منه يف املكان الذي متت عملية ال�سرقة اأو 

اجلرمية ونحو ذلك. يُنظر: ابن الديري، احلب�س يف التهمة: )39(. 
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رب للم�سلحة العامة ل يلزم  �صاد�ًصا: امل�صلحة املر�صلة)88(: وذلك اأّن ال�سّ
نفى  وقد  ال�سالة،  على  �سنني  ع�سر  ابن  يُ�سرب  ولذا  مع�سية،  مبقابلة  يكون  اأن 
بع�س  �سمع  عندما  املدينة  من  حجاج  بن  ن�سر  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر 
ال�سبهة  قّوة  املّتهم عند  ي�سرب  اأن  فللحاكم  ذنًبا،  ياأت  به وهو مل  تتغزل  الن�ساء 
اإذا كانت امل�سلحة العامة تقت�سيه)90(، ولذا لو مل يكن ال�سرب وال�سجن بالتهم، 
اب، اإذ قد يتعّذر اإقامة البّينة،  لتعّذر ا�ستخال�س الأموال من اأيدي ال�سّراق والُغ�سّ
بال�سر والف�ساد و�سيلة اإىل التح�سيل  فكانت امل�سلحة يف �سرب املتهم املعروف 

بالتعيني والإقرار)91(.
وقد نوق�س هذا ال�صتدلل: باأّن هذه امل�سلحة غري معمول بها؛ لأنّها ل ت�سلم 

من معار�سة غريها من امل�سالح التي تقت�سي �سيانة الأنف�س)92(.
املطلب الثالث

الراجح من الأقوال و�صبب الرتجيح
والعدوان  بال�سر  املعروف  املّتهم  �سرب  باإباحة  القول  ميكن  ل  اأنّه  الباحث 
مطلًقا، ول مبنعه مطلًقا؛ لأّن القول باإباحته مطلًقا قد يوؤّدي اإىل ظلم بع�س الأبرياء، 
يتمادى  وقد  العباد،  على  احلقوق  بع�س  ل�سياع  �سبًبا  يكون  قد  مطلًقا  ومنعه 
من  فالّراجح  ولذا  التحقيق،  يف  الو�سيلة  هذه  اأِمنوا  اإذا  واملجرمون  املف�سدون 

اأقوال اأهل العلم جواز �سرب املّتهم املعروف بال�سر والعدوان بالقيود الّتالية:
رب يف الّتهم اخلطرية، مثل: احلرابة والإرهاب وال�سرقات  اأوًل: اأن يكون ال�سّ

امل�سلحة املر�سلة: هي امل�سلحة التي مل ي�سهد لها ال�سارع بالعتبار اأو الإلغاء. خالف، عبد الوهاب،   -89
علم اأ�سول الفقه، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1420هـ: )32(. 

اأبو الليل، املعاقبة على التهمة: )67/2(. بحث من ندوة املتهم.   -90
ال�ساطبي، العت�سام: )120/2(.   -91

يُنظر: الغزايل، امل�ست�سفى من علم الأ�سول: )176(، الغزايل، �سفاء الغليل: )229(.   -92
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امل�سّلح ونحو ذلك، والتي  القتل ودعاوى الغت�ساب وال�سطو  الكبرية وجرائم 
وعدم  ف�ساد،  من  عنه  ُعرف  ما  مع  املّتهم  توّرط  اإىل  فيها  الأحوال  قرائن  ت�سري 

اللجوء لو�سيلة ال�سرب يف حقوق اهلل؛ لأنّها مبنّية على امل�ساحمة)93(.
ثانًيا: اأن ل يُلجاأ اإىل ال�سرب اإل بعد اتّخاذ جميع اإجراءات الّتحقيق التي 
ونحو  الكذب  ك�سف  واأجهزة  والإيهام  احلب�س  مثل:  اإيالم،  اأو  اإيذاء  فيها  لي�س 
ذلك من الو�سائل التي ل تُلحق �سرًرا باملّتهم، والغر�س منها الك�سف عن الذي 
قام بفعل اجلرمية، فاإذا ا�ستنفد القا�سي جميع الإجراءات ومل يبَق اإل ال�سرب فال 

باأ�س بذلك.
رابًعا: اأن ل يُ�سرب املّتهم �سربًا ل يُطيقه، فينبغي مراعاة مدى حتّمل املّتهم 
يكون  اأن  فينبغي  �سخ�س لآخر،  تختلف من  النا�س  فاأج�سام  له،  املوّجه  لل�سرب 
ملا  احلكام  معني  يف  قال  نف�سّي،  اأو  ج�سمّي  �سرر  اإىل  يوؤدي  ل  معقوًل  ال�سرب 
ذكر جواز �سرب املّتهم مع قّوة التهمة: )ولكن ل يخرج بذلك عن �سفة �سرب 

احلدود، ول يُعاقبهم بغري العقوبات ال�سرعّية()94(.
خام�ًصا: اأن يتم اأخذ راأي طبيب ثقة يف مدى حتّمل املتهم لل�سرب اأوًل عند 
ائي نف�سي يف مدى جدوى �سربه  �سرورة اللجوء اإليه، وكذلك اأخذ راأي اأخ�سّ

لالعرتاف.
�صاد�ًصا: اأن يُراعى اأن تكون اجلرمية املتهم فيها من جن�س ما عرف به وما له من 

�سوابق اإجرامّية، واأل تكون عرفت توبته عما عرف به.
املّتهم، ول ي�سيع حّق  اأن يكون هناك ظلم يقع على  القيود ل ميكن  وبهذه 

املّدعي، وهذا فيه جمع بني القولني.
حممد را�سد العمر، اأ�سول التحقيق اجلنائي يف ال�سريعة الإ�سالمية، درا�سة فقهية مقارنة، دار النوادر،   -93

دم�سق، ط1، 1429هـ: )1320، 321(.
الطرابل�سي، معني احلكام: )176(.  -94
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اخل�متة

ْلُت اإىل النتائج الآتية: يف خامتة هذا البحث َتَو�صَّ
اأوًل: اأّن املّتهم هو �سخ�ٌس اّدعي عليه فعٌل حمّرم يوجب عقوبته من عدوان 
يكون  اأن  اإّما  اأحوال:  ثالثة  من  يخلو  ل  املتهم  وهذا  عليه،  البّينة  اإقامة  يتعّذر 
معروًفا بني النا�س بالرب وال�سالح والتقوى، اأو اأن يكون معروًفا بني النا�س بال�سر 

والعدوان، اأو اأن يكون جمهول احلال.
بالرب  معروًفا  كان  اإذا  املتهم  �سرب  جواز  عدم  على  الفقهاء  اتفق  ثانًيا: 

وال�سالح، واأنّه ل تُوّجه له عقوبة اإل اإذا ثبت بالبّينة اأو الإقرار فعله ملا اتُّهم به.
ثالًثا: اإذا كان املّتهم جمهول احلال، بحيث ل يُعرف بني النا�س برب و�سالح 

ول ف�سق فجور، فالراجح من اأقوال الفقهاء جواز حب�سه، وعدم جواز �سربه.
بال�سر والعدوان والف�سق والفجور، ومعلوًما  املّتهم معروًفا  اإذا كان  رابًعا: 
عند  ُذكرت  بقيود  �سربه  يجوز  فاإنّه  اإجرامّية،  �سوابق  وله  بالعتداء،  الّنا�س  بني 
اإىل  يُلجاأ  ل  واأن  الآدميني،  حقوق  يف  التهمة  تكون  اأن  منها:  والتي  الرتجيح، 
ال�سرب اإل بعد ا�ستنفاذ كافة الو�سائل التي لي�س فيها تعذيب اأو اإيالم، واأن تكون 

القرائن التي حتيط باملتهم قوية، واأن يُ�سرب مبا يقدر ج�سمه على حتّمله.
واهلل اأعلم و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سّلم.
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Abstract

Ruling on Spending Illegal Money 
on Charity Work

Dr. Gihan ALtaher Mohammed ABD ALhalem

The charity work is a solid base 
in building society and is one of the 
fundamental factors from Islamic 
teachings because it is based on legal 
money. God does not accept except 
honest work. That's why Islam has 
warned  against malicious money 
due to its grave danger where bless-
ing is eradicated, and anybody who 
is indulged in using malicious money 
should immediately repent and the 
return back the rights.

The research aims at clarify-
ing the ruling of spending malicious 
money on charity works and con-
cludes that charity work means any 
work that is in the interest of people 
without any returns, and that it is al-
lowed to use malicious money in le-
gal purposes. And some of the schol-
ars permitted some of this malicious 
money to be used in the banks which 
are not used for the purpose that does 
not come near God. 

Key words: Malicious money - 
Charity work - give - Types of money 
- Money disbursement.

ملخ�س البحث

بناء  اأ�سا�س متني يف  اإن العمل اخلريي 
املجتمع، واأ�سل اأ�سيل من اأ�سول الإ�سالم؛ 
حيث يقوم على املال الطيب، فاهلل ل يقبل 
املال  من  الإ�سالم  حذر  ولهذا  طيبا.  اإل 
اخلبيث خلطره ال�سديد؛ حيث ميحق الربكة. 
اأن  احلرام  املال  من  ب�سيء  ابتلي  من  وعلى 

يبادر اإىل التوبة ورد احلقوق.
ويهدف البحث اإىل بيان حكم �سرف 
املال اخلبيث يف العمل اخلريي. وانتهى اإىل 
يحقق  ما  كل  على  يطلق  اخلريي  العمل  اأن 
يجوز  واأنه  مقابل،  دون  النا�س  م�سالح 
منه  لال�ستفادة  اخلبيث؛  باملال  الت�سدق 
بع�س  اأجاز  كما  اخلري.  وجوه  يف  اأمكن  ما 
امل�سارف  يف  اخلبيث  املال  �سرف  العلماء 

التي ل يتقرب بها اإىل اهلل. 
اخلبيث-  املال  املفتاحية:  الكلمات 
املال-  اأنواع  الت�سدق–  اخلريي–  العمل 

�سرف املال.
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املقدمة

الرحمة  نبي  علي  وال�سالم  وال�سالة  واأخفى،  ال�سر  يعلم  الذي  هلل  احلمد 
ٌة يف الإن�سان، قال  حممد .....وبعد... اإنًّ حبَّ املال طبيعٌة يف الب�سر، وِجِبلَّ

تعاىل: چ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    چ]الفجر: 20[.
ولقد جعل اهلل الرغبَة يف املال ابتالًء واختباًرا قال اهلل عز وجل: چ ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ چ ]الأنفال: 28[. ومن املعلوم 

اأن اهلل هو الرازق جلميع خلقه، فاأباح للنا�س الأكل من الطيبات، ونهاهم عن اتباع 
ڤ  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   چ  وجل:  عز  اهلل  قال  ال�سيطان،  خطوات 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  

ڇ    چ ]الن�ساء: 29[. 

و�سمى اهلل اأكل املال احلرام �سحتاً، كما قال �سبحانه عن اليهود: چ ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓچ ]املائدة: 62[.

فالنف�س ال�سريفة العلية ل تر�سى بالظلم، ول بالفواح�س، ول ال�سرقة واخليانة، 
لأنها اأكرب من ذلك واأجّل؛ والنف�س املهينة احلقرية واخل�سي�سة بال�سد من ذلك، فكل 

نف�س متيل اإىل ما ينا�سبها وي�ساكلها كما قال ابن القيم)1(.
واأكل املال اخلبيث �سبٌب موجٌب لعدم قبول اإجابة الدعاء والعمل ال�سالح، 
يف  العذاب  به  العبد  وي�ستحق  احلرام،  اأكل  مع  �سائعة  العبادات  جميع  اأن  كما 
الآخرة. وحمٌق لربكة املال و�سبٌب حللول النقم وزوال النعم وف�سّو العاهات؛ لذا 
تظهر هنا اأهمية املو�سوع. وب�سْعف الإمياِن ي�سُعف حبُّ اهلل تعاىل ويقوي حبُّ 
القلُب ويق�سَو، وترتاكم ظلمُة  ال�سهوات حتى يظلَم  اتباع  الدنيا، والنهماك يف 
الفوائد، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )ت. 751هـ(، �س178.   -1

النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت. الطبعة: الثانية، 1393 هـ - 1973 م)بت�سرف(. 
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النفو�ِس على القلب.
والعمل اخلريي هو جزء فعال يف العمل الجتماعي، واأ�سل اأ�سيل من اأ�سول 

الإ�سالم، واأ�سا�س متني يف بناء جمتمع اآمن قوي متما�سك.
فنجد  طريقة.  باأي  اخلبيث  املال  على  احل�سول  خطورة  من  ر  يحذِّ الإ�سالم 
كثرياً من النا�س يت�ساهلون يف اأكل املال احلرام، واحلالل بنّي واحلرام بنّي، و�سور 
اأكل املال احلرام متعددة وكثرية. كما اأن املال اخلبيث ممحوق الربكة، ومعر�س هو 
وما خالطه من احلالل للتلف والزوال، واإن بقي فال يقبل اهلل منه �سدقة ول حجاً 
فيكون  اهلل  ل�سخط  فيعر�س �ساحبه  الآخرة  واأما يف  الدنيا،  ول �سلة، وهذا يف 
ابتلي  ومن   .]104 ]املوؤمنون:  چ  مب    خب   حب   جب      يئ   ىئ   چ  الذين:  من 
ب�سيء من املال احلرام فيجب عليه اأن يبادر بالتوبة منه، كما يجب عليه اأن يتخل�س 
منه برده لأ�سحابه اإن اأمكن، واإل في�سرفه يف وجوه الرب والإنفاق ويتخل�س منه 
بالت�سدق به. ومن املعلوم اأن رحمة اهلل وا�سعة واأنه يغفر الذنوب كلها، فقد قال 

ڭ        ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   چ   تعاىل: 
ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ  چ ]الزمر: 53[ فليبادر الإن�سان اإىل فعل اخلريات بالتوبة 

من ك�سب املال احلرام والتخل�س منه.
اأهمية مو�صوع البحث: 

الأجر  من  عليه  يرتتب  ملا  واأنبلها؛  الأعمال  اأف�سل  من  اخلريي  العمل  اعتبار    -1
العظيم.

ف�ساد الذمم، مما يوؤدي اإىل اختالط املال الطيب باخلبيث.   -2
بيان ح�سن تر�سيد ال�سريعة الإ�سالمية للمال حالًل كان اأو حراماً.   -3

التحذير من ال�سعي اإىل الك�سب اخلبيث.   -4
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الآثار ال�سلبية املرتتبة على الك�سب احلرام.   -5
حتديد م�صكلة البحث: مو�سوع البحث يجيب عن �سوؤال اأ�سا�سي هو: هل 

يجوز �سرف املال اخلبيث يف العمل اخلريي؟ وهو يثري العديد من الت�ساوؤلت: 
ما املق�سود باملال اخلبيث والعمل اخلريي؟    -1

ما اأنواع املال اخلبيث؟   -2
ما حكم �سرف املال اخلبيث يف العمل اخلريي؟   -3

حتقيق  اإىل  الو�سول  البحث  خالل  من  الباحث  يحاول  البحث:  اأهداف 
الأهداف التالية: 

بيان املق�سود باملال اخلبيث وتعلقه بالعمل اخلريي.   -1
باخلبيث،  منه  الطيب  املختلط  املال  اإنفاق  حكم  يف  العلماء  اأقوال  تو�سيح    -2

وكذلك ما كان اأ�سله خبيًثا.
العمل  يف  اخلبيث  املال  �سرف  حكم  يف  ومناق�ستها  العلماء  اأقوال  عر�س    -3

اخلريي.
ا�صتعرا�س اأدبيات البحث )الدرا�صات ال�صابقة(: 

بحث  خالل  من  اإل  املو�سوع  تناول  من  اأجد  مل  وال�ستق�ساء  البحث  بعد 
بعنوان: النتفاع باملال املغ�سول واأحكامه. اإعداد: ناظم خالد حم�سن وفيه تناول 
حكم النتفاع باملال املغ�سول، وم�سادر الأموال املغ�سولة، واملال املغ�سول له عالقة 

باملال اخلبيث من جهة اأن املال املغ�سول يف اأ�سله خبيث.
ومل تتناول الدرا�سة ال�سابقة حكم �سرف املال اخلبيث يف الأعمال اخلريية؛ 
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الدرا�سة  من  ا�ستفدت  وقد  جديدة،  اإ�سافة  املو�سوع  هذا  يكون  اأن  اآمل  ولذا 
ال�سابقة يف ال�سرت�ساد وال�ست�سهاد خالل البحث يف مو�سعه.

املنهج العلمي للبحث: تعتمد الدرا�سة على املنهج الو�سفي وال�ستنباطي 
عرب جمع املعلومات حول مو�سوع الدرا�سة، بهدف و�سف وتو�سيح وا�ستنباط 

حكم �سرف املال اخلبيث يف العمل اخلريي.
وتو�سيات،  مباحث، وخامتة،  وثالثة  مقدمة،  على  يحتوي  البحث،  خطة 

وفهار�س علمية على النحو الآتي: 
املبحث الأول: يف التحليل اللفظي للعنوان، ويندرج حتته اأربعة مطالب: 

املطلب الأول: تعريف احلكم. 
املطلب الثاين: تعريف املال.

املطلب الثالث: مفهوم اخلبيث. 
املطلب الرابع: مفهوم العمل اخلريي. ويندرج حتته ثالثة فروع: 

الفرع الأول: مفهوم العمل. 
الفرع الثاين: مفهوم اخلري.

الفرع الثالث: مفهوم العمل اخلريي.
املبحث الثاين: اأنواع املال اخلبيث، وفيه مطلَبان: 

املطلب الأول: النوع الأول: املال املختلط الطيب باخلبيث وحكمه.
املطلب الثاين: النوع الثاين: من ماله كله خبيث.

املبحث الثالث: حكم �صرف املال اخلبيث يف العمل اخلريي، وفيه ثالثة مطالب: 
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املطلب الأول: جواز �سرفه يف اأ�سافل الأمور.
املطلب الثاين: جواز �سرفه يف ال�سدقات.

املطلب الثالث: عدم جواز �سرفه يف الأعمال اخلريية.
املبحث الأول: يف التحليل اللفظي للعنوان

ويندرج حتته اأربعة مطالب: 
املطلب الأول: تعريف احلكم

وجمع  الق�ساء،  بال�سم:  واحُلْكُم  اأَتقنه.  الأَمر:  واأَْحَكَم  املنع،  لغـة:  احلكـم 
)ُحكم(: اأحكام، واحلاكم: ُمَنّفُذ احلكم، واْحَتَكَم فالٌن يف مال فالن، اإذا جاز فيه 

ُحْكُمُه.)2(
عبارة:  واملالكية)4(  احلنفية)3(  عند  ا�سطالحا:  واحلكم  ا�صطـالحـًا:  احلكـم 
اهلل  باأنه: خطاب  احلنابلة  املكلفني. وعرفه  باأفعال  املتعلق  تعاىل-  عن حكم اهلل - 
املفيد فائدة �سرعية.)5( وعـَّرفه بع�س علمـاء الأ�سول باأنه: خطاب ال�سارع املتعلق 

باأفعال املكلفني بالقت�ساء )حتميا اأو ل(، اأو التخيري اأو الو�سع.)6(

ندمي  حتقيق:  م.  ك  ح  مادة   .127  -  126 �س  الأ�سفهاين  للراغب  القراآن.  األفاظ  مفردات  معجم   -2
مرع�سيلى. دار الفكر. الكتاب العربي، ل�سان العرب. لبن منظور 540/2: 542. ط �سنة 1423هـ. دار 

احلديث: القاهرة. 
رد املحتار على الدر املختار، ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي   -3

)ت. 1252هـ(37/1. النا�سر: دار الفكر- بريوت. الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م. 
عبد  ل�سالح  التنزيل.  دار  اإمام  مالك  الإمام  مذهب  يف  خليل  العالمة  خمت�سر  �سرح  الإكليل  جواهر   -4
احللبي  البابى  م�سطفى  مطبعة  1947م.  هـ-   1366 �سنة  ثانية  ط   .103/2 الأزهري  الآبي  ال�سميع 

واأولده: م�سر. 
املكتب  هـ.   1400 2�سنة  ط   .369/6 مفلح  بن  الدين  برهان  اإ�سحاق  لأبي  املقنع.  �سرح  يف  املبدع   -5

الإ�سالمي. 
هـ،   1322 �سنة  اأوىل.  ط   .55 الغزايل-  حممد  بن  حممد  حامد  لأبي  الأ�سول.  علم  من  امل�ست�سفى   -6
54/1. املطبعة الأمريية: بولق - م�سر، �سرح التلويح على التو�سيح ال�سرح. ل�سعد الدين م�سعود بن 

عمر التفتازانى ال�سافعي، �سبط وتخريج: خريي �سعيد. املكتبة التوفيقية، )27/1(.



د. جيهان الطاهر حممد عبد احلليم

69

به:  املراد  اأن  ال�سرعي  للحكم  ال�سابقة-  التعريفات  خالل  من   - يل  ويتبني 
خطاب اهلل املتعلق باأفعال املكلفني على جهة القت�ساء، اأو التخيري، اأو الو�سع. 

املطلب الثاين: تعريف املال
لغة: مول: املال: معروف ما ملكته من جميع الأ�سياء. واجلمع اأموال. ومال 
الرجل ميول وميال مول وموؤول اإذا �سار ذا مال. ورجل مال: ذو مال، وقيل: كثري 
املال كاأنه قد جعل نف�سه مال، وحقيقته ذو مال، وما اأموله اأي ما اأكرث ماله. وكانت 
اأعطيته  وملته:  وميل.  مال  فهو  وميول  ميال  مال  يقال:  مال.  ذات  اأي  ميلة  امراأة 

املال.)7(
وقيل املال: كل ما ميلكه الفرد، اأو متلكه اجلماعة من متاع، اأو عرو�س جتارة، 

اأو عقار، اأو نقود، اأو حيوان.)8(، وقيل املال: ا�سم جلميع ما ميلكه الن�سان.)9(
واإن  اللغة،  يف  منه  قريب  ال�سريعة  فقهاء  ا�سطالح  يف  املال  ا�صطالحا: 

اختلفت عباراتهم يف تعريفه، وميكن ح�سر تعريفهم للمال يف الآتي: 
احلنفية: املال عبارة عما يتمول.)10( املال عبارة عما متيل اإليه النفو�س وت�سن 
به اأو عن اإحراز ال�سيء وادخاره لوقت احلاجة يف نوائب الدهر.)11( وعند املالكية 
هو يقطع يف جميع املتمولت التي تتمول يف العادة ويجوز اأخذ الأعوا�س عليها 
اأدى  م�ستهلك  ا�ستهلكها  اإذا  بها وتكون  يباع  قيمة  له  ال�سافعية هو)ما  )12(. وعند 

ل�سان العرب. لبن منظور 635/11-636. ف�سل امليم.   -7
القامو�س الفقهي لغة وا�سطالحا، �سعدي اأبو حبيب. دار الفكر. دم�سق. ط2. 1408 هـ، )344/1(.  -8

معجم لغة الفقهاء، حممد روا�س قلعجي، دار النفائ�س. الطبعة: الثانية، 1408 هـ، )396/1(..   -9
ِبيِدّي اليمني احلنفي )ت. 800هـ(، .  اجلوهرة النرية، اأبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّ  -10

النا�سر: املطبعة اخلريية. الطبعة: الأوىل، 1322هـ، )332/1(.
، عثمان بن علي الزيلعي احلنفي )ت. 743 هـ(، النا�سر:  ْلِبيِّ تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ  -11

املطبعة الكربى الأمريية - بولق، القاهرة. الطبعة: الأوىل، 1313 هـ، )234/5(.
املعونة على مذهب عامل املدينة. للقا�سي عبد الوهاب البغدادي بدون حتقيق. املكتبة التجارية مل�سطفي   -12

اأحمد الباز. 1421/3.
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قيمتها واإن قلت وما ل يطرحه النا�س من اأموالهم مثل الفل�س وما اأ�سبه ذلك الذي 
يطرحونه()13(. وعند احلنابلة هو ما يباح نفعه مطلقا اأو اقتناوؤه بال حاجة.)14(

وعلى هذا اأخل�س اإىل تعريف جامع ملا �سبق وهو اأن املراد باملال كل ما يتمول، 
ويقع عليه امللك، وفيه منفعة. 

املطلب الثالث: مفهوم اخلبيث
لغة: )خبث: اخلبيث: �سد الطيب من الرزق والولد والنا�س؛ وقوله: وخبث 
الرجل خبثا، فهو خبيث؛ اأي رديء. )...( وخُبث ال�سيء يخبث خباثة وخبثا، 
و�سر.  خبث  ذا  �سار  اإذا  خمبث  فهو  واأخبث،  وخباثة؛  خبث  وبه  خبيث،  فهو 
واملخبث: الذي يعلم النا�س اخلبث. واأجاز بع�سهم اأن يقال للذي ين�سب النا�س 
اإىل اخلبث: خمبث اأعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث؛ اأراد باخلبث ال�سر، وباخلبائث 

ال�سياطني(.)15(
ا�صطالحا: عند املف�سرين اخلبيث هو احلرام.)16( فاخلبيث يطلق على كل ما 

لي�س بطيب، ويخت�س البحث مبفهوم املال احلرام.

بن عبد  املطلب  بن عبد  �سافع  بن  بن عثمان  العبا�س  بن  اإدري�س  بن  اأبو عبد اهلل حممد  ال�سافعي  الأم.   -13
مناف املطلبي القر�سي املكي )ت. 204هـ( النا�سر: دار املعرفة - بريوت. �سنة الن�سر: 1410هـ-1990م. 

.171/5
دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى املعروف ب�سرح منتهى الإرادات. من�سور بن يون�س بن �سالح الدين   -14
ابن ح�سن بن اإدري�س البهوتى احلنبلى )ت. 1051هـ( النا�سر: عامل الكتب الطبعة: الأوىل، 1414هـ - 

1993م. 7/2.
ل�سان العرب لبن منظور 142/2.   -15

تف�سري املاوردي = النكت والعيون. اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي،   -16
ال�سهري باملاوردي )ت. 450هـ( املحقق: ال�سيد ابن عبد املق�سود بن عبد الرحيم. النا�سر: دار الكتب 

العلمية - بريوت / لبنان. 343/1.
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املطلب الرابع: مفهوم العمل اخلريي
ويندرج حتته ثالثة فروع: 

الفرع الأول: مفهوم العمل: 
غريه  واأعمله  عمال،  عمل  اأعمال،  واجلمع  والفعل،  املهنة  العمل:  لغة: 
اأنهم  اأي  العمل  من  افتعال  العتمال:  بنف�سه،  عمل  الرجل:  واعتمل  وا�ستعمله، 
اإليه من عمارة وزراعة وتلقيح وحرا�سة ونحو ذلك. واأعمل  يقومون مبا يحتاج 
فالن ذهنه يف كذا وكذا اإذا دبره بفهمه. واأعمل راأيه واآلته ول�سانه وا�ستعمله: عمل 

به.)17( 
قد  لأنه  الفعل؛  من  اأخ�سُّ  وهو  بق�سد  احليوان  من  يكون  فعل  كل  الَعَمل: 
اأفعال  يعمُّ  »والعمل:  »الكليات«)18(  ويف  الراغب.  قاله  اجلمادات  اإىل  يُن�سب 
چ  ې    ې   ۉ    ۉ   چ  نحو  زمان  امتداد  مع  كان  ملا  وَعِمَل  واجلوارح.  القلوب 
چ ]الفيل: 1[  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ      چ  ]�سباأ: 13[، وَفَعَل بخالفه نحو: 
والعمل ل يقال اإّل فيما كان عن فكر وروّية؛ ولهذا قرن بالعلم، والفعُل اأعمُّ من 
يوافق  مبا  ك  حتَرّ فاإن  القلب،  اأو  اجل�سم  حركُة  العمُل  احِلَكم:  �سرح  ويف  العمل. 
ال�سرع �ُسّمي طاعًة، واإن حتّرك مبا يُخالف ال�سريعة �ُسّمي مع�سيًة. والأعماُل عند 

ال�سوفية ثالثة: عمُل الإميان، وعمل الإ�سالم، وعمُل الإح�سان.)19(

ل�سان العرب لبن منظور 475/11.   -17
الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية. اأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي، اأبو البقاء   -18
احلنفي )ت. 1094هـ(، املحقق: عدنان دروي�س - حممد امل�سري. النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت. 

.616/1
التعريفات الفقهية. حممد عميم الإح�سان املجددي الربكتي، 152/1.   -19
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حكم �رشف املال اخلبيث يف العمل اخلريي

ا�صطالحا: كل فعل اأو جهد اأو حركة ي�سدر عن اأي ج�سم كان، فقد ي�سدر 
عن اجلمادات والنباتات واحليوانات اأفعال وحركات خمتلفة تعترب اأعماًل.)20(

املال مبا  ال�سيباين مبا يرادف الك�سب بطلب حت�سيل  وعرفه حممد بن ح�سن 
يحل من اأ�سباب)21(.

الفرع الثاين: مفهوم اخلري: 
الن�سخ،  ال�سر، كما يف ال�سحاح، هكذا يف �سائر  لغة: معروف، وهو �سد 
وهي  مثال،  والعدل  كالعقل  الكل،  فيه  يرغب  ما  اخلري:  منها؛  بع�س  يف  ويوجد 
وال�سيء  والف�سل  والعدل  مثال  كالعقل  ون�سها  املفردات،  يف  الراغب  عبارة 

النافع. ل يقال للمال خري حتى يكون كثريا.)22(
وغاياتها  ل�ساحبها  النافعة  الأفعال  نتائج  اأو  ال�سالح  العمل  هو  ا�صطالحا: 

احلميدة.)23(
الفرع الثالث: مفهوم العمل اخلريي مركبا: 

كل ما يحقق م�سالح النا�س ول يخالف �سرع اهلل فهو خري، فالقيام بالواجبات 
كلها من  املحرمات  والبعد عن  الأجر،  بنية  املباحات  واملندوبات وحتى  وال�سنن 

الأعمال اخلريية والتطوعية التي حتقق امل�سلحة للفرد واجلماعة.
وجميع  واملعروف  والح�سان  والرب  اخلري  �سبل  كل  ي�سمل  اخلريي  والعمل 

حممد  اإعداد:  ماج�ستري-  ر�سالة  اإ�سالمي-  منظور  من  القت�سادية  التنمية  يف  ودوره  اخلريي  العمل   -20
اإبراهيم مقداد، اجلامعة الإ�سالمية بغزة 2014م، �س 50.

الك�سب. اأبو عبد اهلل حممد بن احل�سن بن فرقد ال�سيباين )ت. 189هـ( املحقق: د. �سهيل زكار. النا�سر:   -21
عبد الهادي حر�سوين - دم�سق. الطبعة: الأوىل، 1400هـ. 32/1.

امللّقب  الفي�س،  اأبو  احل�سيني،  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  القامو�س.  جواهر  من  العرو�س  تاج   -22
بيدي )ت. 1205هـ( املحقق: جمموعة من املحققني. النا�سر: دار الهداية. 240-239/11. مبرت�سى، الزَّ

العمل اخلريي ودوره يف التنمية القت�سادية من منظور اإ�سالمي. اإعداد: حممد اإبراهيم �س 51.   -23
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�سروب التكافل والرتاحم والتعاون غري املنهي عنه �سرعا.)24(
فمفهوم العمل اخلريي يطلق على كل ما يحقق م�سالح النا�س وفقا ل�سرع اهلل، 

وي�سمل تقدمي النفع املادي اأو املعنوي دون مقابل، فقط لغاية حتقيق ر�سا اهلل. 
املبحث الثاين: اأنواع املال اخلبيث

هه  اأمواله، ووجَّ ا�ستثمار  اإىل طرق  واأر�سده  الإن�سان،  �سوؤون  الإ�سالم  م  نَظَّ
اإىل ما يح�سل به جزيل الثواب باأنواع ال�سدقات التي يثاب عليها وميتد له اأجرها، 

وحث امل�سلمني على عمل اخلري، والتعاون عليه.
يف هذا الزمان كرث فيه اختالط املال الطيب باخلبيث، وعلى هذا فهو نوعان 

اأتناولهما يف مطلبني: 
املطلب الأول: النوع الأول: املال املختلط الطيب باخلبيث وحكمه: 

ذهب الفقهاء اإىل اأن املال املختلط الطيب منه باخلبيث يكره الت�سرف فيه.
فعند احلنفية ما ياأخذه من املال ظلما، ويخلطه مباله ومبال مظلوم اآخر، ي�سري 
ملكا له، وينقطع حق الأول فال يكون اأخذه حراما حم�سا، لكن ل يباح النتفاع 

به قبل اأداء البدل.)25(
ومثل املالكية لذلك مبا اإذا كان اأ�سل القي�سارية )ال�سوق الكبري( حالل، واإنا 
بنيت مبال حرام، فلي�س اكرتاء حانوت منها للتجارة فيه بحرام، واإنا هو مكروه ل 
اإثم يف فعله وي�ستحب تركه؛ لأن البنيان لبانيه واحلرام مرتتب يف ذمته. وكذلك 
امل�سجد املبني من املال احلرام ي�ستحب ترك ال�سالة فيه كما كان يفعل ابن القا�سم 
الوقف وتنميته وخطورة اندثاره عن العمل اخلريي اإعداد: الناجي ملني، دار الكلمة: القاهرة 2014م.   -24

�س 8.
رد املحتار على الدر املختار. ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي   -25

)ت. 1252هـ( النا�سر: دار الفكر-بريوت. الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م. 293/2.
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حكم �رشف املال اخلبيث يف العمل اخلريي

ابن ر�سد: وقد  قال  الباين.  اإنا هي على  التباعة)26( يف ذلك  من غري حترمي؛ لأن 
قيل اإن �سبيل املال احلرام الذي ل يعلم اأ�سله �سبيل الفيء ل �سبيل ال�سدقة على 
امل�ساكني، فعلى هذا القول جتوز ال�سالة دون كراهة يف امل�سجد املبني من املال 
احلرام املجهول اأ�سله.)27( فقد جاء عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها: اأَنَّ النَِّبيَّ  ا�ْسرَتَى 
َطَعاًما ِمْن يَُهوِديٍّ اإِىَل اأََجٍل، َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد«)28( ففعله  بيانا للجواز)29(.

وللحنابلة تف�صيل يف هذه امل�صاألة اإىل اأربعة اأقوال)30(: 

الأول: اإن علم اأن فيه حراما وحالل كمن يف ماله هذا وهذا؛ فقيل بالتحرمي؛ 
لختالط لأنها ماأخوذة من غري جهة ومو�سوعة يف غري حق. وقد قال اأحمد: ل 
اأيوؤكل  بالربا  يعامل  الذي  عن  اهلل  عبد  اأبا  املروذي  و�ساأل  منه،  ياأكل  اأن  يعجبني 
عنده؟ قال: ل، قد لعن ر�سول اهلل  اآكل الربا وموكله)31(، وقد اأمر ر�سول اهلل 
 بالوقوف عند ال�سبهة)32(، قال اأن�س: اإَِذا َدَخْلَت َعَلى ُم�ْسِلٍم َل يُتََّهُم، َفُكْل ِمْن 

اإثره؛  اأهل اللغة: يقال: تبع ال�سيء تبعا وتباعا يف الأفعال وتبعت ال�سيء تبوعا: �سرت يف  التباعة عند   -26
واتبعه واأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا له، و تتبعه اتباعا لأن تتبعت يف معنى اتبعت، واأتبعه ال�سيء: جعله 

له تابعا. )ل�سان العرب لبن منظور 27/8. ف�سل التاء(. 
البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة. اأبو الوليد حممد بن ر�سد القرطبي   -27
)ت. 520هـ( حققه: د حممد حجي. دار الغرب الإ�سالمي، بريوت - لبنان. ط2، 1408 هـ. 565/18.
�سحيح البخاري. حممد بن اإ�سماعيل البخاري اجلعفي56/3. كتاب: البيوع. باب: �سراء النبي �سلى   -28
اهلل عليه و�سلم بالن�سيئة. رقمه: )2068(. املحقق: حممد زهري. النا�سر: دار طوق النجاة. ط1، 1422هـ، 

�سحيح م�سلم كتاب: امل�ساقاة. باب: الرهن وجوازه يف احل�سر كال�سفر. رقمه: )1603(. 3/ 1226.
ح�سني  بن  اأحمد  بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  اأبو  البخاري.  �سحيح  �سرح  القاري  عمدة   -29
الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )ت. 855هـ( كتاب: البيوع. باب: باب �سراء النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم بالن�سيئة. رقمه: )8602(. النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 183/11.
بت�سرف: كتاب الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي. حممد بن مفلح،   -30
املحقق: عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي. النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة. الطبعة: الأوىل 1424 هـ - 2003 مـ. 

.389-388/4
�سحيح البخاري، كتاب: اللبا�س. باب: من لعن امل�سور. رقمه: )5962(. 169/7.  -31

�سحيح م�سلم، كتاب: امل�ساقاة. باب: اأخذ احلالل وترك ال�سبهات. رقمه: )1599( ون�سه: »َفَمِن اتََّقى   -32
ُبَهاِت َوَقَع يِف احْلََراِم«. 1219/3. ِه، َوَمْن َوَقَع يِف ال�سُّ اأَ ِلِديِنِه، َوِعْر�سِ ُبَهاِت ا�ْسَترْبَ ال�سُّ
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ىَل َما  َطَعاِمِه َوا�ْسَرْب ِمْن �َسَراِبِه)33(. وعن احل�سن بن علي مرفوعا: »َدْع َما يَِريُبَك اإِ
َل يَِريُبَك)34(«.

الثاين: اإن زاد احلرام على الثلث حرم الكل واإل فال. والثالث: اإن كان الأكرث 
احلرام حرم واإل فال، اإقامة لالأكرث مقام الكل؛ لأن القليل تابع.

اإن غلب احلرام هل حترم معاملته؟ اأو تكره؟ على وجهني، قال اأحمد فيمن 
ورث مال: اإن عرف �سيئا بعينه رده، واإذا كان الغالب على ماله الف�ساد تنزه عنه، 
اأن  اأو ربا ينبغي لوارثه  اإن كان غالبه نهبا  اأو نحو ذلك. واإذا خلف الرجل مال: 
يتنزه عنه، اإل اأن يكون ي�سريا ل يعرف. والرابع: عدم التحرمي مطلقا، قل احلرام 

اأو كرث، لكن يكره، وتقوى الكراهة وت�سعف بح�سب كرثة احلرام وقلته.
قال اإ�سحاق: واأما من خلط ماًل خبيثاً، وماًل طيباً، ثم دعا النا�س اإىل طعامه: 
فاإن الداعي اإذا كان �سديقاً له، اأو جاراً، فدعاه اإىل طعامه، فلم يعرف اأن ما دعاه 
اإليه هو من خبيث، جاز له الإجابة، وتركه اأف�سل، ول يكون اإذا ترك الإجابة، ملعنى 
تخوف ال�سبهة، اأن يكون كمن ل يجيب الداعي الذي اأمر باإجابته. فاإن كان دعاه 
اإىل �سيء، يعلم اأنه خبيث، مل حتل له الإجابة. واإن كان الغالب عليه املال اخلبيث، 
الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار. اأبو بكر بن اأبي �سيبة، عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم بن عثمان بن   -33
خوا�ستي العب�سي )ت. 235هـ( كتاب: الأطعمة. باب: من قال: اإذا دخلت على اأخيك فكل من طعامه. 
الأوىل،  الطبعة:  الريا�س.   - الر�سد  مكتبة  النا�سر:  احلوت.  يو�سف  كمال  املحقق:   .)24433( رقمه: 

1409هـ. 131/5.
الرتمذي:  قال  رقمه)2518(.  الرتمذي249/4.  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي.  �سنن   - الكبري  اجلامع   -34
م،   1998 بريوت.   - الإ�سالمي  الغرب  دار  النا�سر:  معروف.  عواد  ب�سار  املحقق:  �سحيح.  حديث 
�سحيح ابن خزمية. اأبو بكر حممد بن اإ�سحاق بن خزمية بن املغرية بن �سالح بن بكر ال�سلمي الني�سابوري 
)ت. 311هـ(59/4. كتاب: الزكاة. باب: ذكر حترمي ال�سدقة املفرو�سة على النبي امل�سطفى �سلى اهلل 
الأعظمي.  م�سطفى  املحقق: د. حممد  اإ�سناده �سحيح.  الأعظمي:  قال  رقمه: )2348(.  و�سلم.  عليه 
النا�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت، امل�ستدرك على ال�سحيحني. اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل 
بن حممد بن حمدويه بن نُعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين الني�سابوري املعروف بابن البيع )ت. 405هـ( 
كتاب: البيوع. باب: واأما حديث اإ�سماعيل بن جعفر بن اأبي كثري. رقمه: )2169(. قال احلاكم: حديث 
الأوىل،  الطبعة:  بريوت.   - العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  عطا.  القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  �سحيح. 

1411هـ - 1990م. 15/2.
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اإن ترك الإجابة، فهو اأحب اإلينا، واإن مل يعرف �سيئاً بعينه، لأن قول ابن م�سعود، 
و�سلمان، ومن �سلك طريقهما: حيث رخ�سوا للمجيب ل�ساحب الربا وما اأ�سبهه، 
يعلم،  باأن ل  يكون  ماًل خبيثا، وقد  اإل  له  اأعلم  قال: ل  ال�سائل حيث  اأجابوا  اإنا 

وعامته طيب، فاأجابوه: اأن اأَِجِب الداعي، ولك املهناأ وعليه الوزر)35(.)36(
فيه،  الت�سرف  مكروه  باخلبيث  منه  الطيب  املختلط  املال  يَُعدُّ  هذا  وعلى 

والأف�سل التنزه عنه ما اأمكن.
املطلب الثاين: النوع الثاين: َمْن ماله كله خبيث: 

قولني  على  خبيث  كله  الذي  املال  يف  الت�سرف  حكم  يف  الفقهاء  اختلف 
كالآتي: 

القول الأول: َمْن ماله كله خبيث، فاإن ما بيده ل يعد من ماله �سرًعا؛ فيحرم 
التعامل معه بالبيِع وال�سراء والإجارة، ويحرم قبول هديته. 

وهذه الأمواُل ل تخلو من حاَلتنْي عند احلنفية: 
اأََخَذها ظلًما وُعدَوانًا من غري ر�سا �ساِحِبها، كاملاِل  اأْن يكوَن  احلالة الأوىل: 
املغ�سوِب، وامل�سروِق اأو َمن اأَْكَرَه غريه على اأن يَدَفَع له ِر�سوة، َفيَِجُب عليه اأْن 
ُتُه، واإن مَل  اأَ ذمَّ ِلَترْبَ يَ�ْسَتِحلهم؛  اأْو  َوَرثَِتِهم،  اأْو  اأ�سحاِبَها،  اإىل  يُِعيَد هذه الأمواَل 

َق باملال عنهم)37(.  دَّ َم، تَ�سَ ي�ستِطْع ما تقدَّ
اأراد  ثم  �سرعا،  قب�سه  له  لي�س  ما  قب�س  )من  ذكر:  حيث  القيم  ابن  قال  وبه 
�سرح ال�سنة، اأبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي ال�سافعي )ت. 516هـ( حتقيق:   -35
�سعيب الأرنوؤوط-حممد زهري ال�ساوي�س. النا�سر: املكتب الإ�سالمي - دم�سق، بريوت. الطبعة: الثانية، 

1403هـ - 1983م. 14/8.
م�سائل الإمام اأحمد بن حنبل واإ�سحاق بن راهويه. اإ�سحاق بن من�سور بن بهرام املروزي النا�سر: عمادة   -36

البحث العلمي، اجلامعة الإ�سالمية -ال�سعودية. ط1، 1425هـ - 2002م. 3076/6.
رد املحتار على الدر املختار. لبن عابدين293/2.   -37
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التخل�س منه، فاإن كان املقبو�س قد اأخذ بغري ر�سى �ساحبه، ول ا�ستوفى عو�سه 
تعذر ذلك، رده  فاإن  عليه،  يعلمه  دينا  به  ق�سى  عليه،  تعذر رده  فاإن  عليه.  رده 
يوم  ثوابه  احلق  اختار �ساحب  فاإن  عنه،  به  ت�سدق  ذلك،  تعذر  فاإن  ورثته،  اإىل 
القيامة، كان له. واإن اأبى اإل اأن ياأخذ من ح�سنات القاب�س، ا�ستوفى منه نظري ماله، 
وكان ثواب ال�سدقة للمت�سدق بها، كما ثبت عن ال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم واإن 
كان املقبو�س بر�سى الدافع وقد ا�ستوفى عو�سه املحرم، كمن عاو�س على خمر 
اأو خنزير، اأو على زنى اأو فاح�سة، فهذا ل يجب رد العو�س على الدافع؛ لأنه 
العو�س  بني  له  يجمع  اأن  يجوز  فال  املحرم،  وا�ستوفى عو�سه  باختياره،  اأخرجه 
واملعو�س، فاإن يف ذلك اإعانة له على الإثم والعدوان، وتي�سري اأ�سحاب املعا�سي 
عليه. وماذا يريد الزاين وفاعل الفاح�سة اإذا علم اأنه ينال غر�سه وي�سرتد ماله، فهذا 

مما ت�سان ال�سريعة عن الإتيان به، ول ي�سوغ القول به)38((.
ومن اأدلتهم على هذا املعني: ما روي عن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه-: اأن 
ْلُه ِمْنَها، َفاإِنَُّه لَْي�َس ثَمَّ ِديَناٌر  ِخيِه َفْليََتَحلَّ الر�سوَل  قال: »مْن َكانَْت ِعْنَدُه َمْظِلَمٌة ِلأَ
ِخيِه ِمْن َح�َسَناِتِه، َفاإِْن مَلْ يَُكْن لَُه َح�َسَناٌت اأُِخَذ ِمْن  َوَل ِدْرَهٌم، ِمْن َقْبِل اأَْن يُوؤَْخَذ ِلأَ

�َسيِّئَاِت اأَِخيِه َفُطِرَحت َعَلْيه«)39(.
ا �ساِحِبها؛  بِر�سَ ٍم  رَّ ا عن حُمَ اأََخَذها عو�سً اإذا كان  الثانية عند احلنفية:  احلالة 
ُف ب�سبِب وظيفِتِه، فال تَُردُّ  َخَذَها املَُوظَّ كثَمِن خمٍر، اأو زنًا، اأو ِر�سوة، اأو َهِديٍَّة، اأَ

َرُف يف وجوِه الرِبِّ )40(. َعَلى �ساِحِبها، بل تُ�سْ
ْتِبيَّة - من  وا�ستدلوا على ذلك: برواية اأبي حميد ال�ساعدي، يف ق�سة ابن اللُّ
زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن اأبي بكر بن قيم اجلوزية )ت. 751هـ( النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة،   -38

بريوت - مكتبة املنار الإ�سالمية، الكويت. ط27 1415هـ. 691-690/5.
�سحيح البخاري، كتاب الرقاق. باب الق�سا�س يوم القيامة. رقمه: )6534(، كتاب: املظامل. باب: باب   -39

من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبني مظلمته. رقمه: )2449(، 111/8.
البناية �سرح الهداية. اأبو حممد حممود العينى، دار الكتب العلمية: بريوت. ط1، 1420 هـ. 459/8.  -40
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َ اأنَّه يَْحُرُم اأْخُذها.)41( َمة اإىل اأ�سحاِبها، مع اأنَّه بنيَّ اأنه مل ياأمْرُه النَِّبيُّ ِبَردِّ الهدايا املحرَّ
�سرعا)42(.  مكروه  اخلبيث  املال  اإنفاق  اأن  اإىل  املالكية  ذهب  الثاين:  القول 

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 
 ،)267 )البقرة:  چ  ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  تعاىل:  قال    -1
فيه  بالإغما�س  اإل  باآخذيه  ول�ستم  تنفقونه  الذي  منه  اخلبيث  تيمموا  ول  اأي 

)امل�ساهلة(.)43(
لنا  اأما  اأبا عبد الرحمن،  يا  اأنه قال لبن عمر:  عن عبد اهلل بن عامر بن كريز    -2
اأجر يف هذه املياه التي اأجرينا والعقاب)44( التي �سهلنا؟ فقال له ابن عمر: اأما 

علمت اأن خبيثا لن يكفر خبيثا)45(.
ما  فقالت:  الياقوتة  له  يُقال  منى  بناحية  مبو�سع  املوؤمنني مرت  اأم  عائ�سة  عن    -3
فاإين  اأين؟[  بناها عبد اهلل بن عامر، قالت: ]من  الياقوتة  لها هذه  هذا؟ فقيل 
بع�س  اأو  اليمن  وله  عفان  بن  عثمان  فاإن  لها:  فقيل  �سعلوكا،  لأعرفه  واهلل 

النواحي، فقالت؛ ل ت�سرق ول تنفق يف مثل هذا.)46(
عن عبد اهلل بن عمر عاد عبد اهلل بن عامر مع جماعة، فلما خف النا�س قال له:    -4
يا اأبا عبد الرحمن، ما ترى يف هذه املياه التي اأجريناها، والوعر الذي �سهلنا؟ 
�سحيح البخاري 130/2. كتاب: الزكاة. باب قول اهلل تعاىل: »َواْلعاِمِلنَي َعَلْيها« ]التوبة: 60[ وحما�سبة   -41
َعْنُه، َقاَل:»   ُ َي اهللَّ اِعِديِّ َر�سِ امل�سدقني مع الإمام.. رقمه: )1500(ون�س احلديث: »عْن اأَِبي ُحَمْيٍد ال�سَّ
ا  ْتِبيَِّة َفَلمَّ َدَقاِت بَِني �ُسَلْيٍم، يُْدَعى اْبَن اللُّ َم َرُجاًل ِمَن الأَ�ْسِد َعَلى �سَ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ا�ْسَتْعَمَل َر�ُسوُل اهللَّ

َجاَء َحا�َسَبُه«، �سحيح م�سلم 1463/3. كتاب: الإمارة. باب: حترمي هدايا العمال. رقمه: )1832(. 
البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة. لبن ر�سد القرطبي 582/18: 584.   -42
الدين  بفخر  امللقب  الرازي  التيمي  احل�سني  بن  احل�سن  بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الغيب،  مفاتيح   -43
الرازي خطيب الري )ت. 606هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. الطبعة: الثالثة - 1420 

هـ. 55/7.
بيدي، 413/3.  العقاب: م�سيل املاء اإىل احلو�س، تاج العرو�س من جواهر القامو�س. للزَّ  -44

جامع العلوم واحلكم. لبن رجب احلنبلي، موؤ�س�سة الر�سالة. �سنة الن�سر: 1422هـ - 2001م. 265/1.  -45
البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة. لبن ر�سد القرطبي، 582/18.   -46
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فقال له عبد اهلل بن عمر: �سرتد فتعلم، اإن طابت املك�سبة زكت النفقة)47(.
َق  دَّ وقوله: اإن طابت املك�سبة زكت النفقة، اأخذه من قول النبي: »َمْن تَ�سَ
ُثمَّ  ِبيَِميِنِه،  ُلَها  يََتَقبَّ  َ َواإِنَّ اهللَّ يَِّب،  الطَّ اإِلَّ   ُ يَْقَبُل اهللَّ َوَل  َطيٍِّب،  ِمْن َك�ْسٍب  مَتَْرٍة  ِبَعْدِل 
ُه، َحتَّى تَُكوَن ِمْثَل اجَلَبل)48(«. وقد قيل يف  اِحِبِه، َكَما يَُربِّي اأََحُدُكْم َفُلوَّ يَُربِّيَها ِل�سَ

قول اهلل عز وجل: چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ     چ ]البقرة: 267[، اإن املراد بطيبات ما ك�سبتم التجارات واحلالل، واإن املراد 

باخلبيث احلرام، اأمروا اأن يت�سدقوا من الك�سب احلالل، ونهوا اأن يت�سدقوا من 
احلرام، فاإن اهلل ل يقبله. وقد قيل يف تف�سري قوله: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 
معنى  اإن   ]267 ]البقرة:  چ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   چ  وقوله:   ]267 ]البقرة: 
ذلك يف الزكاة اأن توؤدي زكاة العني من جيد العني، وزكاة التمر من طيب التمر 

ل من رديئه)49(.
وقول عائ�سة ل ت�سرق ول تنفق، معناه اأنه ل يفي فعل اخلري من املال املكت�سب 
من غري حله باإثم ك�سبه من غري حله؛ لأنه اإذا فعل ذلك نزل اأ�سحاب التباعات له 
على الأجر يف ذلك وتخل�س هو من اإثم اإم�ساكه، ف�سحت بذلك توبته فيما بينه 

وبني خالقه، وبقي مرتهنا باإثم اإم�ساكه عن اأربابه وظلمه لهم يف ذلك.)50(

امل�سنف يف الأحاديث والآثار، اأبو بكر بن اأبي �سيبة، عبد اهلل بن حممد بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�ستي   -47
العب�سي )ت. 235هـ(. كتاب الزهد - كالم ابن عمر. رقمه: )34653( املحقق: كمال يو�سف احلوت. 

النا�سر: مكتبة الر�سد - الريا�س. الطبعة: الأوىل، 1409هـ. 119/7
ال�سدقة من ك�سب طيب. رقمه: )1410(، �سحيح  باب:  الزكاة.  كتاب:  البخاري 108/2.  �سحيح   -48

م�سلم كتاب: الزكاة. باب: قبول ال�سدقة من الك�سب الطيب وتربيتها. رقمه: )1014(. 702/2.
البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة. لبن ر�سد القرطبي 584-583/18.   -49

علم اأ�سول الفقه، لعبد الوهاب خالف، 127/1.   -50
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وميكن مناق�صة اأدلة القول الثاين باأن: 
الآية القراآنية والآثار الواردة كلها ت�سري اإىل التنزه والبعد عن قبول الت�سدق 

باملال اخلبيث. 
اأعلم القول الأول القائل:  القول الراجح: بعد النظر يف الأدلة اأرجح واهلل 
والت�سدق  حرام،  من  منه  ن�ساأ  وملا  ظلم،  فطريقه  باملال؛  الت�سدق  جواز  بعدم 

باحلرام ل يقبل فاإن اهلل طيب ل يقبل اإل طيباً.
املبحث الث�لث: حكم �سرف امل�ل اخلبيث يف العمل اخلريي

للعلماء اجتاهان خمتلفان يف هذا الأمِر، و�ساأتناول ذلك يف ثالثة مطالب كما 
يلي: 

املطلب الأول: الجتاه الأول: يجوز �صرف املال اخلبيث يف العمل اخلريي، ويف 
جهة �صرفه قولن: 

اأوًل: جواز �صرفه يف اأ�صافل الأمور: 
يقول �صائل: هل يجوز اأن ت�سرف الأموال الربوية على امل�ساجد والأ�سرطة 
اأ�سافل  ت�سرف يف  قالوا:  العلماء  باأن  علماً  بها؟  نفعل  فماذا  واإل  النافعة،  الدينية 

الأمور كبناء احلمامات لكن اإذا مل توجد؟
ويجاب عنه: باأن املال اخلبيث يتخل�س منه، وجاء اأن ك�سب احلجام خبيث، 
َحَك«)51( في�سرف يف امل�سارف التي ل يتقرب بها اإىل اهلل  وقال: »اْعِلْفُه نَا�سِ
�سنن الرتمذي. حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبو عي�سى )ت. 279هـ(   -51
كتاب: البيوع. باب: ما جاء يف ك�سب احلجام. رقمه: )1277(. قال الرتمذي: حديث ح�سن. حتقيق 
الثانية،  الطبعة:  م�سر.   - احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة  النا�سر:  �ساكر.  حممد  وتعليق: 
1395 هـ - 1975 م، م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن 
اأ�سد ال�سيباين )ت. 241هـ(195/22. م�سند جابر بن عبداهلل. رقمه: )14290(. يف التعليق: اإ�سناده 
�سحيح على �سرط م�سلم. املحقق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون. اإ�سراف: د عبد اهلل بن 

عبد املح�سن الرتكي. النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة. الطبعة: الأوىل، 1421 هـ - 2001 م. 567/3.
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-جل وعال-؛ لأن اهلل -�سبحانه وتعاىل- طيب ل يقبل اإل طيباً، فت�سرف يف مثل 
هذه امل�سارف يف دورات املياه، يف الطرق، يف �سيء ل يكون فيه قربة ظاهرة.)52(

املطلب الثاين: 
ثانيًا: جواز �صرفه يف ال�صدقات: 

قال ال�سيخ حممود �سلتوت يف حديثه عن الزكاة وال�سدقات: )وحتى فيما 
هو حرام �سرًعا فعندي اأن ال�سريعة الإ�سالمية تقر خ�سوعه لل�سريبة، فاملال املكت�سب 
في�سبح  املخالف من خمالفته،  يفيد  األ  الأ�سل  اأن  ال�سدقة، ذلك  ماآله  من حرام 
باإعفائه من ال�سريبة يف و�سع اأف�سل من ذلك الذي التزم احلالل، وال�سريعة ل تقر 
دفع ال�سرر ب�سرر مثله، وال�سرر الثاين هو عدم م�ساهمته يف التكاليف الالزمة 

للم�سالح العامة حني يُعفى من ال�سريبة(. 
املطلب الثالث: الجتاه الثاين: 

عدم جواز �صرفه يف الأعمال اخلريية، وعدم جواز قبول املال اخلبيث: 
�سئل مالك عمن يك�سب مال حراما فيتزوج به، اأتخاف اأن يكون ذلك م�سارعا 
للزنا؟ قال: اإين واهلل لأخافه، ولكن ل اأقوله. قال حممد بن ر�سد: وجه اتقاء مالك 
اأن يكون فعله م�سارعا للزنا هو اأن اهلل تعاىل اإنا اأباح الفرج بنكاح اأو ملك ميني، 
اإل  نكاحا جائزا  اأن يكون  فنفى   »)53( ِبَويِلٍّ اإِلَّ  ِنَكاَح  »َل   :-- وقال ر�سول اهلل
اإذ لي�س املال احلرام  على هذه ال�سفة، واملتزوج مبال حرام مل يتزوج ب�سداق 

852هـ(  )ت.  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  الع�سقالين،  حجر  ابن  الأ�سل:  موؤلف  املرام.  بلوغ  �سرح   -52
ال�سارح: عبد الكرمي بن عبد اهلل اخل�سري. درو�س مفرغة من موقع ال�سيخ اخل�سري. 16/66.

اإل بويل رقمه: )1101(، م�سند الإمام  اأبواب: النكاح. باب ما جاء ل نكاح  �سنن الرتمذي 398/2.   -53
اأحمد 121/4. م�سند عبد اهلل بن العبا�س بن عبد املطلب. رقمه: )2260(. ويف التعليق: ح�سن لغريه، 
وهذا اإ�سناد �سعيف، احلجاج -وهو ابن اأرطاة- مدل�س وقد عنعن، وقال الإمام اأحمد: مل ي�سمع من 

عكرمة. 
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مبال له، فاإذا وطئ فيه فقد وطئ فرجا بغري ملك ميني ول نكاح اأباحه له ال�سرع.)54(
وذكر احلطاب من املالكية: )احلج ي�سح باملال احلرام ولكنه عا�س يف ت�سرفه 
يف املال احلرام، قال �سند من املالكية)55(: اإذا غ�سب مال وحج به �سمنه واأجزاأه 
حجه وهو قول اجلمهور، نعم من حج مبال حرام فحجه غري مقبول، وذلك لفقدان 
�سرط القبول لقوله تعاىل: چ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ ]املائدة: 27[، ول منافاة بني 
احلكم بال�سحة وعدم القبول؛ لأن اأثر القبول يف ترتب الثواب)56(، واأثر ال�سحة 

يف �سقوط الطلب()57(.
)وقال النووي ال�سافعي: فاإن حج مبال حرام اأو ب�سبهة فحجه �سحيح ولكنه 
ماأثم ومن وقع يف  يخالطه  الذي ل  هو  املربور  باأن  عليه  واعرت�س  لي�س مبربور، 
: ومن وقع يف  العلماء قوله  الإثم وقد حمل  يتحقق وقوعه يف  ال�سبهات مل 
وداوم  ال�سبهات  تعاطى  من  اأن  اأحدهما  وجهني  على  احلرام  يف  وقع  ال�سبهات 
اأف�ست به اإىل الوقوع يف احلرام، والثاين اأن من تعاطى ال�سبهات وقع يف احلرام 
يف نف�س الأمر واإن كان ل ي�سعر بها فمنع من تعاطى ال�سبهات لذلك. فمن تعاطى 
ما فيه �سبهة ل يحرم فاإنه اآثم اإل على القول باأن ال�سبهات حرام وقيل: اإنها حالل 
فيه  اختلف  ما  ال�سبهات  من  عدوا  ولأنهم  بالكراهة،  القول  القرطبي  و�سوب 

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة. لبن ر�سد، 371-370/4.   -54
�سند بن حممد بن �سند، م�سري، يروي عن اأبيه وعن وهب بن علي عن اإ�سماعيل بن جعفر، روى عنه   -55
اأبو بكر حممد بن حممود بن املنذر ال�سراج وحممد بن الربيع اجليزي واأبو بكر حممد بن احل�سن بن 
حممد بن زياد بن هارون بن جعفر بن �سند النقا�س املقري امل�سهور. )الإكمال يف رفع الرتياب عن 
جعفر  بن  اهلل  هبة  بن  علي  ن�سر  اأبو  امللك،  �سعد  والأن�ساب،  والكنى  الأ�سماء  يف  واملختلف  املوؤتلف 
بن ماكول )ت. 475هـ( النا�سر: دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان. الطبعة: الطبعة الأوىل 1411هـ-

1990م(. 258/4.
الفروق = اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق. اأبو العبا�س �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحمن   -56

املالكي ال�سهري بالقرايف )ت. 684هـ( النا�سر: عامل الكتب. 75/2.
اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن  مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل. �سم�س الدين   -57
عيني املالكي )ت. 954هـ( النا�سر: دار الفكر. الطبعة: الثالثة،  الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ

1412هـ - 1992م. 528/2.
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العلماء، ومن ارتكب ما اختلف فيه العلماء ل نقول فيه اإثم فكان الأوىل اأن يقول 
فاإن حج ب�سبهة خيف عليه اأن ل يكون حجه مربورا(.)58(

به  في�سقط  احلرام،  املال  باإنفاق  نفال  اأو  كان  فر�سا  احلج  ي�سح  املالكية  فعند 
وغري  فيه  ثواب  ول  احلرام  املال  باإنفاق  اأثم  اأي:  وع�سى  والنفل  الفر�س  طلب 

مقبول، فال�سيئة ل حتبط ثواب احل�سنة فيثاب على حجه وياأثم باإنفاقه.)59(
الفور،  على  واإخراجه  التوبة  احلرام  املال  يف  )الواجب  اأن:  احلنابلة  وذكر 
يدفعه اإىل �ساحبه اأو وارثه، فاإن مل يعرفه اأو عجز، دفعه اإىل احلاكم، ومتى متادى 
ببقائه بيده اأو ت�سرف فيه عظم اإثمه. واإذا مل تكن له �سدقة به مل تقبل �سدقته وياأثم، 
اأن يلزمه قبوله، ملا فيه من املعاونة على الرب والتقوى،  واإن وهبه لإن�سان فيتوجه 
ويف رده اإعانة الظامل على الإثم والعدوان، فيدفعه اإىل �ساحبه اأو وارثه، واإل 
دفعه اإىل احلاكم اأو ت�سدق به، على اخلالف، وهذا نحو ما ذكره ابن حزم)60(، 
وزاد: اإن رده ف�سق، فاإن عرف �ساحبه فقد زاد ف�سقه واأتى كبرية. وقد نقل عبد 
اهلل عن اأبيه اأنه قراأ بعد اآية غ�س الب�سر: چ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ ]املائدة: 27[، 
يتقي الأ�سياء، ل يقع فيما ل يحل له، وحكاه ابن اجلوزي عن ابن عبا�س، واملراد 
مل  كما  فيكون  مثلها،  باملع�سية  الطاعة  فتحبط  واملعا�سي،  والربا  الكفر  يتقي  اأنه 

)61(.)ُ تقبل، وذكره القرطبي عن اأكرث املف�سرين: املراد املوحدين باَل اإِلََه اإِلَّ اهللَّ
قال ابن رجب على الأ�سل من قوله: )ومن بيده نحو غ�سوب اأو اأمانات. 
يتخرج جواز اأخذ الفقراء ال�سدقة من يد من ماله حرام؛ كقطاع الطريق، واأفتى 
عيني املالكي )ت. 954هـ(  مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل. �سم�س الدين اأبو عبد اهلل احلطاب الرُّ  -58

النا�سر: دار الفكر. الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م. 2/ 530-529.
منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل. حممد بن اأحمد بن حممد علي�س، اأبو عبد اهلل املالكي )ت. 1299هـ(   -59

النا�سر: دار الفكر - بريوت. 1409ه-1989م. 199/2.
املحلى بالآثار. اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي الظاهري )ت. 456هـ(   -60

النا�سر: دار الفكر - بريوت. 113/8.
كتاب الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي402/4.   -61
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القا�سي)62( من احلنابلة بجوازه(.)63(

ويتجه جواز الأخذ من يد من ماله حرام - )ولو بغري �سدقة( - كالأخذ على 
وجه ال�سراء منه والهبة حيث جهل حاله؛ لأن الأ�سل فيما بيد امل�سلم اأنه ملكه، ثم اإن 
كانت الدراهم يف نف�س الأمر قد غ�سبها هو، ومل يعلم القاب�س كان جاهال بذلك، 
واملجهول كاملعدوم. ويتجه اأن مثله من املال احلرام كل مال جهل اأربابه، و�سار 
اأربابها؛  املجهول  وال�سرقة  واخليانات  والغ�سوب  كاملكو�س  املال  لبيت  مرجعه 
فيجوز للفقراء اأخذها �سدقة، ويجوز اأخذها لهم ولغريهم هبة و�سراء ووفاء عن 
اأجرة، �سيما اإن اأعطاها الغا�سب ملن ل يعلم حالهم، كاأن قب�سه لها بحق؛ لأن اهلل 
مل يكلفه ما مل يعلم. قاله ال�سيخ تقي الدين من احلنابلة)64(، وهو متجه. ولي�س له 
اأي: ملن بيده الغ�سوب والرهون والأمانات املجهول اأربابها - التو�سع ب�سيء منها 
واإن كان فقريا من اأهل ال�سدقة ن�س عليه. فاإن عرف اأربابها - وكان قد ت�سدق بها 
الغا�سب ونحوه - خريوا بني الأجر والأخذ من املت�سدق، فاإن اختاروا الأجر، 
وجازوا ال�سدقة فالثواب لهم؛ لرتتبه على ملكهم، واإل يجيزوها واأغرموا ثمنها 
اأنه لي�س للمالك - اإذا  ملن ت�سدق بها، فالثواب لغارم عما ت�سدق به، وعلم منه 
عرف - رد ما فعله من كانت الغ�سوب ونحوها بيده مما تقدم؛ لثبوت الولية له 

ع�سره  وفريد  زمانه  عامل  كان  يعلي:  اأبو  الفراء  بن  اأحمد  بن  خلف  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد   -62
ون�سيج وحده وقريع دهره وكان له يف الأ�سول والفروع القدم العايل ويف �سرف الدين والدنيا املحل 
ال�سامي، وتويف يف �سنة ت�سعني وثالثمائة. )طبقات احلنابلة، اأبو احل�سني ابن اأبي يعلى، حممد بن حممد 

)ت. 526هـ( املحقق: حممد حامد الفقي. النا�سر: دار املعرفة - بريوت(. 194/2.
مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى. م�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي �سهرة، الرحيبانى مولدا   -63
الثانية، 1415هـ - 1994م.  الطبعة:  الإ�سالمي.  املكتب  النا�سر:  احلنبلي )ت. 1243هـ(  الدم�سقي  ثم 

.67/4
ابن تيمية ال�سيخ الإمام العالمة احلافظ الناقد الفقيه املجتهد املف�سر البارع �سيخ الإ�سالم علم الزهاد نادرة   -64
الع�سر، تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد ابن املفتي �سهاب الدين عبد احلليم، وكان من بحور العلم ومن 
الأذكياء. )تذكرة احلفاظ. �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )ت. 

748هـ( النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت-لبنان. الطبعة: الأوىل، 1419هـ- 1998م(. 193/4.
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�سرعا. ويت�سدق مديون بديون عليه جهل اأربابها ببلده التي ا�ستدان من اأهلها.)65(
ينبغي التفرقة يف هذه امل�صاألة بني احلالت الآتية)66(:

الأوىل: اإذا كان املال احلرام معلوم املالك، فال يحل باتفاق اأهل العلم)67( اأخذ 
هذا املال من حائزه ل على �سبيل التربع، ول على �سبيل املعاو�سة، اأو غري ذلك؛ 
لأن املال احلرام ل يدخل يف ملك الآخذ ي�سرياً كان اأو كثريا؛ بل الواجب فيه رده 
اإىل مالكه اإن كان معروفاً لديه وعلى قيد احلياة، اأو اإىل وارثه اإن كان قد مات، 
لأن  ومنافعه،  زوائده  مع  اإليه  واإي�ساله  انتظار ح�سوره  عليه  كان  غائبا  كان  واإن 
الت�سدق باملال احلرام غري مقبول؛ فاملال احلرام ل يقبل اهلل ال�سدقة منه؛ فاهلل طيب 
لالإنفاق، والت�سرف فيه  ل يقبل اإل طيباً، واحلرام ل يت�سدق به، ولي�س م�سدراً 
حرام؛ حيث اأخذه من حرام، واإخراجه كذلك حرام؛ لأنه لي�س ماًل ول حقاً له، 
فهو ت�سدق ب�سيء ل ميلكه، واإنا هو حمرم عليه، فال يقبل اهلل �سدقة من غلول؛ 

لأنها لي�ست من ماله ول من ملكه.
الثانية: اأما اإذ كان هذا املال احلرام، ملالك غري معني، ووقع الياأ�س من تعرف 
ذاته، ول يدرى اأمات عن وارث اأم ل، كان على حائز هذا املال احلرام يف هذه 

احلال للفقهاء اأقوال ثالثة، وهي: 
القول الأول: الت�سدق به، يف وجوه الرب، وهو قول اجلمهور من اأهل العلم.

قال ابن عابدين: »اإن علم اأرباب الأموال وجب رده عليهم، واإل فاإن علم 
عني احلرام ل يحل له ويت�سدق به بنية �ساحبه، واإن كان مال خمتلطا جمتمعا من 

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى. مل�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي، 68-67/4.   -65
اإعداد: ناظم خالد حم�سن، جملة جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية  باملال املغ�سول واأحكامه.  النتفاع   -66

والقانونية- املجلد 26 - العدد الثاين- 2010 �س 717.
رد املحتار على الدر املختار. لبن عابدين99/5، مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى. مل�سطفى بن   -67
�سعد بن عبده ال�سيوطي 67/4، الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي. 

حممد بن مفلح، 398/4. 
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احلرام ول يعلم اأربابه ول �سيئا منه بعينه حل له حكما، والأح�سن ديانة التنزه عنه 
.»)68(

وقال العبدري)68(: )من عمل عمل ال�سلطان فظلم النا�س اأو كان قاهرا غا�سبا 
اأو قاطعا لل�سبيل اأو �سارقا اأو تاجرا عمل بالربا، ثم مر�س واأراد اأن يتنحى عما نال 
من ذلك كله واأراد اأن يو�سي مباله كله عن ذلك وقال: اأنا قد نلت من اأموال النا�س 
اأو�سي بجميع مايل عن ذلك كله  فاأنا  اأ�سحابه،  اأعرف  اأكرث من جميع مايل ول 
للم�ساكني، مل يكن له ذلك اإذا اأبى ورثته عن ذلك، وجاز له الثلث وكان ينبغي 
اأن يفعل ذلك يف �سحته()70(. وقال القرطبي: )اإن �سبيل التوبة مما بيده من الأموال 
احلرام اإن كانت من ربا فلريدها على من اأربى عليه، ومطلبه اإن مل يكن حا�سرا، 
فليفعل كذلك يف  بظلم  اأخذه  فليت�سدق بذلك عنه. واإن  اأي�س من وجوده  فاإن 
اأمر من ظلمه. فاإن التب�س عليه الأمر ومل يدر كم احلرام من احلالل مما بيده، فاإنه 
له  يبقى قد خل�س  ما  اأن  ي�سك  بيده مما يجب عليه رده، حتى ل  ما  يتحرى قدر 
فاإن  اأربى عليه.  اأو  اإىل من عرف ممن ظلمه  يده  اأزال عن  الذي  فريده من ذلك 
اأي�س من وجوده ت�سدق به عنه. فاإن اأحاطت املظامل بذمته وعلم اأنه وجب عليه 
من ذلك ما ل يطيق اأداءه اأبدا لكرثته فتوبته اأن يزيل ما بيده اأجمع اإما اإىل امل�ساكني 

واإما اإىل ما فيه �سالح امل�سلمني(.)71(

امل�سدر ال�سابق.   -68
�سعدون  بن  مرجى  بن  �سعدون  بن  حممد  عامر  اأبو  الأوحد،  الناقد  احلافظ  الإمام،  ال�سيخ  العبدري:   -69
القر�سي العبدري، امليورقي، املغربي، الظاهري، نزيل بغداد. مولده بقرطبة، وكان من بحور العلم، 
البطر،  بن  ون�سر  الزينبي،  وطراد  ال�سيبي،  ويحيى  التميمي،  اهلل  ورزق  البانيا�سي،  مالك  من:  �سمع 
واحلميدي، وابن خريون، وطبقتهم. حدث عنه اأبو املعمر، وابن ع�ساكر، ويحيى بن بو�س، واأبو الفتح 
املندائي، وجماعة، مات: يف ربيع الآخر، �سنة اأربع وع�سرين وخم�س مائة. )�سري اأعلم النبالء للذهبي 

 .)398/14
اأبو  الغرناطي،  العبدري  يو�سف  بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  بن  التاج والإكليل ملخت�سر خليل. حممد   -70
النا�سر: دار الكتب العلمية. الطبعة: الأوىل، 1416هـ-1994م.  عبد اهلل املواق املالكي )ت. 897هـ( 

.199/8
تف�سري القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد �سم�س الدين القرطبي )ت. 671هـ( حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم   -71

اأطفي�س. النا�سر: دار الكتب امل�سرية - القاهرة. الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م. 367/3.
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قال ابن ال�صالح)2)(: )م�ساألة رجل اكت�سب مال من حرام وعنده من املال 
جملة كبرية ومل يكن له ول لعياله �سيء فكيف يعمل بهذا املال حتى يخل�س من 
عنه  اهلل  ر�سي  اأجاب  به.  يعمل  فكيف  حرام  وهو  قما�س  عنده  وكذلك  احلرام 
اأ�سحابه  اأن يعرفه فليت�سدق به عن  اإذا مل يعرف �ساحب املال احلرام ول يرجو 
اأن يت�سدق عليهم لكفايتهم من ذلك املال احلرام  واإذا مل يكن لعياله �سيء جاز 
وما ا�سرتاه يف ذمته ووزن ثمنه من املال احلرام فلي�س امل�سرتى بحرام واإنا ذمته 
م�سغولة بثمنه واإذا ح�سر اأحد من الإفرجن ومعه �سلعة يريد بيعها فقال له هبني هذه 
ال�سلعة من غري �سرط واأنا اأكافئك باأكرث من ثمنها من هذا املال فالإفرجني لعله ل 

ميتنع من ذلك()73(.
قال ابن رجب: )الوجه الثاين من ت�سرفات الغا�سب يف املال املغ�سوب: اأن 
يت�سدق به عن �ساحبه اإذا عجز عن رده اإليه اأو اإىل ورثته، فهذا جائز عند اأكرث 

العلماء، منهم مالك، واأبو حنيفة، واأحمد وغريهم()74(
قال النووي قال الغزايل: )اإذا كان معه مال حرام واأراد التوبة والرباءة منه 
فاإن كان ميتا وجب دفعه  اإىل وكيله  اأو  اإليه  فاإن كان له مالك معني وجب �سرفه 
َرخاين، الإمام تقي  ْهَرُزوري، ال�سَّ عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن مو�سى بن اأبي ن�سر الكزرتي ال�سَّ  -72
نََّف فيه ويف غريه، ومل يزل  ل علم احلديث بخرا�سان، فروى و�سَ الدين املعروف بابن ال�سالح، َح�سَّ
اأمره على ال�سالح وال�سداد والجتهاد والنفع اإىل اأن تويف يوم الأربعاء اخلام�س والع�سرين من ربيع 
الآخر �سنة ثالث واأربعني و�ستمائة، ومولده �سنة �سبع و�سبعني وخم�سمائة. )�سري اأعالم النبالء. �سم�س 
الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )ت. 748هـ(498/17. بدون حتقيق. 
اأبو  ال�ستة.  الكتب  يقع يف  الثقات ممن مل  الطبعة: 1427هـ-2006م،  القاهرة.  دار احلديث-  النا�سر: 
ْوُدْويِن اجلمايل احلنفي )ت. 879هـ( درا�سة وحتقيق: �سادي اآل  الفداء زين الدين قا�سم بن ُقْطُلْوبََغا ال�سُّ
نعمان. النا�سر: مركز النعمان للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية وحتقيق الرتاث والرتجمة �سنعاء، اليمن. 

الطبعة: الأوىل، 1432 هـ - 2011 م(. 91/7.
فتاوى ابن ال�سالح. عثمان بن عبد الرحمن، اأبو عمرو، املحقق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر. النا�سر:   -73

مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب - بريوت. ط1 1407هـ. 401/1.
اأحمد  بن  الرحمن  الدين عبد  الكلم. زين  العلوم واحلكم يف �سرح خم�سني حديثا من جوامع  جامع   -74
بريوت. ط7، 1422هـ - 2001م.  الر�سالة -  موؤ�س�سة  النا�سر:  الأرناوؤوط.  �سعيب  املحقق:  بن رجب 

.267/1
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اإىل وارثه واإن كان ملالك ل يعرفه ويئ�س من معرفته فينبغي اأن ي�سرفه يف م�سالح 
مما  ذلك  ونحو  مكة  طريق  وم�سالح  وامل�ساجد  والربط  كالقناطر  العامة  امل�سلمني 
ي�سرتك امل�سلمون فيه واإل فيت�سدق به على فقري اأو فقراء وينبغي اأن يتوىل ذلك 
القا�سي اإن كان عفيفا فاإن مل يكن عفيفا مل يجز الت�سليم اإليه فاإن �سلمه اإليه �سار 
امل�سلم �سامنا بل ينبغي اأن يحكم رجال من اأهل البلد دينا عاملا فاإن التحكم اأوىل 
اإىل هذه  فاإن املق�سود هو ال�سرف  بنف�سه  فاإن عجز عن ذلك توله  من النفراد 
يكون حالل طيبا وله  بل  الفقري  يكون حراما على  الفقري ل  اإىل  واإذا دفعه  اجلهة 
اأن يت�سدق به على نف�سه وعياله اإذا كان فقريا لأن عياله اإذا كانوا فقراء فالو�سف 
موجود فيهم بل هم اأوىل من يت�سدق عليه وله هو اأن ياأخذ منه قدر حاجته لأنه 
اآخرون من الأ�سحاب  الفرع ذكره  الغزايل يف هذا  قاله  الذي  اأي�سا فقري وهذا 
وهو كما قالوه ونقله الغزايل اأي�سا عن معاوية بن اأبي �سفيان وغريه من ال�سلف 
يجوز  ل  لأنه  الورع  اأهل  من  وغريهما  املحا�سبي  واحلارث  حنبل  بن  اأحمد  عن 

اإتالف هذا املال ورميه يف البحر فلم يبق اإل �سرفه يف م�سالح امل�سلمني()75(.
قال ابن تيمية: )فاإذا كان اإتالفها حراما وحب�سها اأ�سد من اإتالفها تعني اإنفاقها، 
يتقرب  التي  والقرب  الرب  جهات  جميع  يف  فت�سرف  معني،  م�سرف  لها  ولي�س 
بها على  لي�ستعينوا  الأموال  لهم  لعبادته، وخلق  اإىل اهلل؛ لأن اهلل خلق اخللق  بها 
كان حني  »اإذا  الدائمة:  اللجنة  فتاوي  اهلل()76(. ويف  �سبيل  فت�سرف يف  عبادته، 
ك�سب احلرام يعلم حترميه فاإنه ل يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخل�س منه باإنفاقه 

يف وجوه الرب واأعمال اخلري«.)77(
اإحياء علوم الدين، اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت. 505هـ(37/4.   -75

النا�سر: دار املعرفة - بريوت، املجموع �سرح املهذب. اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي   
النا�سر: دار الفكر. 351/9.

الفتاوى الكربى لبن تيمية. تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي   -76
)ت. 728هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية. ط1، 1408هـ - 1987م. 213/4.

وترتيب:  جمع  والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  الأوىل.  املجموعة   - الدائمة  اللجنة  فتاوى   -77
اأحمد بن عبد الرزاق الدوي�س. النا�سر: رئا�سة اإدارة البحوث العلمية والإفتاء - الريا�س. 32/14.
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و�صئل ال�صيخ ابن عثيمني رحمه اهلل: )عن توبة املرابي وهو من يعمل يف 
البنك الربوي كيف تكون: هل يخرج من جميع ماله املحرم الذي اكت�سبه، اأم ماذا 
ي�سنع؟ حيث اإين قراأت لأهل العلم كالماً خمتلفاً: منهم من قال: يتخل�س مما يف 
يده من املال املحرم اإن كان عاملاً باحلرمة، فاإن مل يكن فال يخرج �سيئاً، ومنهم من 
قال: له كل ما يف يده قبل التوبة ت�سهياًل له يف التوبة، ومنهم من قال: يتخل�س من 
الربا كله؛ لأن اهلل يقول: چ ۋ  ۅ   ۅ  چ ]البقرة: 279[ فما هو احلكم 
كل  من  اخلال�س  طريق  لإخواننا  وي�سر  خرياً،  عنا  اهلل  جزاك  الأدلة  توؤيده  الذي 

حمرم؟
اجلواب: الذي يظهر يل: اأنه اإذا كان ل يعلم اأن هذا حرام، فله كل ما اأخذ 
ولي�س عليه �سيء، اأو اأنه اغرت بفتوى عامل اأنه لي�س بحرام فال يخرج �سيئاً، وقد قال 
اهلل تعاىل: چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ ]البقرة: 275[. 
م�ساجد  ببناء  اأو  منه،  تخل�ساً  به  بال�سدقة  الربا  من  يتخل�س  فاإنه  عاملاً  كان  اإذا  اأما 
الربوي ويف غريه من  العمل  يقال يف  اأ�سبه ذلك »وهذا  ما  اأو  اإ�سالح طرق  اأو 

الأعمال املحرمة«)78(.
ومما ا�صتدل به جمهور الفقهاء على ما قالوا الآتي: 

فراأيُت  َجَنازٍة،  يف    اهلل  ر�سوِل  مع  خرْجنا  قال:  الأن�سار،  من  رجل  عن 
اأو�ِسْع من  ِقَبِل رجَليه،   وهو على القرب يُو�سي احلافَر: »اأْو�ِسْع من  ر�سوَل اهلل 
ع يَده، ثم  عام فو�سَ ِقَبل راأ�ِسه«، فلما رجع ا�ستقبَله داعي امراأٍة، فجاء، وجيء بالطَّ
و�سع القوُم فاأكُلوا، ففِطَن اآباوؤنا ور�سوُل اهلل  يلوُك لقمَة يف فمه، ثم قال: »اأِجُد 
حلَم �ساٍة اأُِخَذت بغري اإذن اأهلها« فاأر�سلِت املراأُة: يا ر�سوَل اهلل، اإين اأر�سلُت اإىل 
النقيع تُ�سرَتى يل �ساٌة، فلم اأِجْد، فاأر�سلت اإىل جاٍر يل قد ا�سرتى �ساًة: اأن اأر�ِسْل 
 - املنجد  �سالح  ال�سيخ حممد  باإ�سراف  املوقع  �سوؤال وجواب(،  )الإ�سالم،  موقع  من  العربي  الق�سم   -78

حفظه اهلل - يف 26 ذي القعدة 1430، هـ- 15 نوفمرب، 2009 م. 6551/5.
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بها اإيّل بثمِنها فلم يوَجْد، فاأر�سلُت اإىل امراأِته، فاأر�سلْت اإيّل بها، فقال ر�سوُل اهلل 
-: »اأْطِعِميِه الأُ�ساَرى«.)79(

على  التكال  وعدم  م�ستبها،  اأو  حراما  املاأكولت  من  كان  ما  جتنب  وفيه 
جتويز اإذن مالكه بعد اأكله وفيه اأي�سا اأنه يجوز �سرف ما كان كذلك اإىل من ياأكله 
من  حكم  على  احلديث  بهذا  ا�ستدلوا  وقد  �سفتهم  على  كان  ومن  كالأ�سارى 
غ�سب �ساة فذبحها و�سواها اأو طبخها كما وقع يف الرتجمة وقد اختلف العلماء 
املالك خمري بني طلب  اأن  القا�سمية واأبي حنيفة  البحر عن  يف ذلك، فحكي يف 
القيمة وبني اأخذ العني كما هي وعدم لزوم الأر�س)80(؛ لأن الغا�سب مل ي�ستهلك 
ما ينفرد بالتقومي وحكي عن املوؤيد باهلل والنا�سر وال�سافعي ومالك اأنه ياأخذ العني 
مع الأر�س كما لو قطع الأذن ونحوها وعن حممد اأنه يخري بني القيمة اأو العني مع 

الأر�س.)81(
القول الثاين: يرى الف�سيل بن عيا�س اأن من عنده مال حرام ل يعرف اأربابه، 
اأنه يتلفه، ويلقيه يف البحر، ول يت�سدق به، وقال: ل يتقرب اإىل اهلل اإل بالطيب.)82( 

�سنن اأبي داود. اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث كتاب: البيوع. باب: اجتناب ال�سبهات. رقمه: )3332(.   -79
]حكم الألباين[: �سحيح. املحقق: �سَعيب الأرنوؤوط. دار الر�سالة العاملية. ط1 1430 هـ، ن�سب الراية 

لأحاديث الهداية مع حا�سيته بغية الأملعي يف تخريج الزيلعي، 221/5.
و: جمال الدين اأبو حممد عبد اهلل بن يو�سف بن حممد الزيلعي )ت. 762هـ( كتاب: الغ�سب. قال   
الزيلعي: �سند �سحيح. �سححه وو�سع احلا�سية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاين، اإىل كتاب احلج، ثم 
الريان للطباعة والن�سر -  النا�سر: موؤ�س�سة  الكاملفوري. املحقق: حممد عوامة.  اأكملها حممد يو�سف 
بريوت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإ�سالمية- جدة - ال�سعودية. الطبعة: الأوىل، 1418هـ/1997م. 

.168/4
الأر�س هو الرجوع مبثل ن�سبة ذلك النق�س من اجلانب الثاين. )نهاية املطلب يف دراية املذهب. عبد   -80
باإمام احلرمني )ت:  اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب  امللك بن عبد اهلل بن يو�سف بن حممد اجلويني، 
478هـ( حققه و�سنع فهار�سه: اأ. د/ عبد العظيم حممود الّديب. النا�سر: دار املنهاج. الطبعة: الأوىل، 

1428هـ-2007م(، 397/19.
نيل الأوطار. حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني )ت: 1250هـ( حتقيق: ع�سام الدين   -81

ال�سبابطي. النا�سر: دار احلديث، م�سر. الطبعة: الأوىل، 1413هـ - 1993م. 385/5.
جامع العلوم واحلكم يف �سرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم. لبن رجب 269/1.   -82
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ماله  اأجل  يختار  اأن  وي�ستحب  �سبهة،  فيه  مبا  ال�سدقة  تكره  الثالث:  القول 
واأبعد من احلرام.)83(

َها النَّا�ُس، اإِنَّ اهللَ َطيٌِّب  وا�صتدلوا: َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل : »اأَيُّ
اأََمَر امْلُوؤِْمِننَي مِبَا اأََمَر ِبِه امْلُْر�َسِلنَي، َفَقاَل: چ ڻ  ڻ  ڻ      َل يَْقَبُل اإِلَّ َطيًِّبا، َواإِنَّ اهللَ 
ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ    چ ]املوؤمنون: 51[ َوَقاَل: چ چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچ ]البقرة: 172[ 
 ، يَا َربِّ  ، يَا َربِّ َماِء،  اإِىَل ال�سَّ يََدْيِه  مَيُدُّ  اأَْغرَبَ،  اأَ�ْسَعَث  َفَر  يُِطيُل ال�سَّ ُجَل  َذَكَر الرَّ ُثمَّ 
يُ�ْسَتَجاُب  َفاأَنَّى  ِباحْلََراِم،  َوُغِذَي  َحَراٌم،  َوَمْلَب�ُسُه  َحَراٌم،  َوَم�ْسَربُُه  َحَراٌم،  َوَمْطَعُمُه 

ِلَذِلَك؟«.)84(
وهذا احلديث اأحد الأحاديث التي هي قواعد الإ�سالم ومباين الأحكام، وفيه 
اأن امل�سروب  احلث على الإنفاق من احلالل والنهي عن الإنفاق من غريه، وفيه 
واأن  فيه  �سبهة  ل  خال�سا  حالل  يكون  اأن  ينبغي  ذلك  ونحو  وامللبو�س  واملاأكول 
يطيل  الرجل  ذكر  )ثم  قوله  من غريه  بذلك  بالعتناء  اأوىل  كان  الدعاء  اأراد  من 
ال�سفر يف  يطيل  اأنه  اأي  يا رب(  يا رب  ال�سماء  اإىل  يديه  اأغرب ميد  اأ�سعث  ال�سفر 
وجوه الطاعات كحج وزيارة م�ستحبة و�سلة رحم وغري ذلك، وقوله �سلى اهلل 
عليه و�سلم )فاأنى ي�ستجاب لذلك( اأي من اأين ي�ستجاب ملن هذه �سفته وكيف 

ي�ستجاب له.)85(

املجموع �سرح املهذب، لبن �سرف النووي، 241/6.   -83
وتربيتها.  الطيب  الك�سب  من  ال�سدقة  قبول  باب  الزكاة.  كتاب:  احلجاج،  بن  م�سلم  م�سلم.  �سحيح   -84

رقمه: )1015(. املحقق: حممد فوؤاد. دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت. 703/2.
الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  النووي  الدين  حميي  زكريا  اأبو  احلجاج.  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج   -85

العربي - بريوت. ط2. 1392هـ. 100/7.
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املناق�صة: 
قال ال�صيخ تقي الدين بن تيمية: )فاإذا كان بيد الإن�سان غ�سوب اأو عوار اأو 
ودائع اأو رهون قد يئ�س من معرفة اأ�سحابها فاإنه يت�سدق بها عنهم اأو ي�سرفها يف 
م�سالح امل�سلمني اأو ي�سلمها اإىل قا�سم عادل ي�سرفها يف م�سالح امل�سلمني امل�سالح 
وال�سواب  اأ�سحابها؟  يتبني  حتى  اأبدا  توقف  يقول:  من  الفقهاء  ومن  ال�سرعية. 
الأول. فاإن حب�س املال دائما ملن ل يرجى، ل فائدة فيه؛ بل هو تعر�س لهالك املال 
وا�ستيالء الظلمة عليه. وكان عبد اهلل بن م�سعود قد ا�سرتى جارية فدخل بيته لياأتي 
بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على امل�ساكني ويت�سدق عليهم بالثمن 
ويقول: اللهم عن رب اجلارية فاإن قبل فذاك واإن مل يقبل فهو يل وعلي له مثله 

يوم القيامة()86(.
واحلا�سل اأن املجهول يف ال�سريعة كاملعدوم، فاإن اهلل تعاىل قال: چ ۇ  ۇ   
تعاىل:  وقال   .]286 ]البقرة:  ۉچ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ  

چہ  ہ  ہ  ھ   چ ]التغابن: 16[. فاهلل اإذا اأمرنا باأمر كان ذلك م�سروطا بالقدرة 
عليه، والتمكن من العمل به، فما عجزنا عن معرفته والعمل به �سقط عنا.)87(

ورد ابن تيمية على القولني ال�سابقني بقوله: )لهذا مل اأعلم اأحدا من النا�س 
قال اإن الأموال املحرتمة املجهولة املالك تتلف. واإنا يحكى بع�س ذلك عن بع�س 
الغالطني من املتورعة اأنه األقى �سيئا من ماله يف البحر اأو اأنه تركه يف الرب، ونحو 

ذلك، فهوؤلء جتد منهم ح�سن الق�سد، و�سدق الورع، ل �سواب العمل.
واأما حب�سها دائما اأبدا اإىل غري غاية منتظرة، بل مع العلم اأنه ل يرجى معرفة 
اإنا حرم  الإتالف  فاإن  اإتالفها،  مثل  فهذا  اإليه،  اإي�سالها  القدرة على  �ساحبها ول 

جمموع الفتاوى. تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين321/29.   -86
مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى. مل�سطفى بن �سعد بن عبده ال�سيوطي66/4.   -87
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لتعطيلها عن انتفاع الآدميني بها، وهذا تعطيل اأي�سا بل هو اأ�سد منه من وجهني.
اأحدهما: اأنه تعذيب للنفو�س باإبقاء ما يحتاجون اإليه من غري انتفاع به.

اأحد  عليها  ي�ستويل  اأن  بد  ل  الأمور  هذه  مثل  باأن  جارية  العادة  اأن  الثاين: 
من الظلمة بعد هذا اإذا مل ينفقها اأهل العدل واحلق، فيكون حب�سها اإعانة للظلمة 
وت�سليما يف احلقيقة اإىل الظلمة، فيكون قد منعها اأهل احلق، واأعطاها اأهل الباطل، 
ول فرق بني الق�سد وعدمه يف هذا، فاإن من و�سع اإن�سانا مب�سبعة فقد قتله، ومن 
األقى اللحم بني ال�سباع فقد اأكله، ومن حب�س الأموال العظيمة ملن ي�ستويل عليها 
تعني  اإتالفها  من  اأ�سد  وحب�سها  حراما  اإتالفها  كان  فاإذا  اأعطاها.  فقد  الظلمة  من 
التي  والقرب  الرب  فت�سرف يف جميع جهات  لها م�سرف معني،  ولي�س  اإنفاقها، 
يتقرب بها اإىل اهلل؛ لأن اهلل خلق اخللق لعبادته، وخلق لهم الأموال لي�ستعينوا بها 

على عبادته، فت�سرف يف �سبيل اهلل()88(.
القول الراجح: القول الأول؛ وهو جواز الت�سدق باملال احلرام، ب�سوابطه؛ 
لقوة اأدلتهم، ومراعاتها للم�سلحة ال�سرعية، ولأن اإتالف املال واإ�ساعته منهي عنه، 
واإر�ساده اأبدا تعري�س له لالإتالف، وا�ستيالء الظلمة عليه، وال�سدقة به لي�ست عن 
مكت�سبه حتى يكون تقربا منه باخلبيث، واإنا هي �سدقة عن مالكه، ليكون نفعه له 

يف الآخرة حيث يتعذر عليه النتفاع به يف الدنيا.)89(
فينبغي على امل�سلم اأن يتخل�س من هذا املال احلرام ب�سرفه كله اإىل الفقراء 
اأو  م�ست�سفى  اأو  مدر�سة  كبناء  العامة  امل�سلمني  م�سالح  يف  �سرفه  اأو  وامل�ساكني 
واأهله  هو  به  ينتفع  اأن  له  يحل  ول  ذلك،  ونحو  العامة  املرافق  اأو  طريق  اإ�سالح 

وعياله، ول يحل له اأن يحتفظ بهذا املال؛ لأنه اكت�سبه من طريق غري م�سروع.

الفتاوى الكربى تقي الدين اأبو العبا�س بن تيمية، دار الكتب العلمية. ط1، 1408هـ. 213/4.  -88
جامع العلوم واحلكم يف �سرح خم�سني حديثا من جوامع الكلم. لبن رجب 269/1.   -89
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اخل�متة

انتهى البحث اإىل العديد من النتائج، اأهمها: 
مفهوم العمل اخلريي يطلق على كل ما يحقق م�سالح النا�س وفقا ل�سرع اهلل،   -1
وي�سمل تقدمي النفع املادي اأو املعنوي دون مقابل، فقط بغاية حتقيق ر�سا اهلل. 
املال اخلبيث نوعان خمتلط الطيب منه باخلبيث، ومن ماله كله خبيث ولكل   -2

حكمه عند الفقهاء.
جواز الت�سدق باملال اخلبيث؛ لال�ستفادة منه ما اأمكن يف وجوه اخلري.  -3

اأجاز بع�س العلماء �سرف املال اخلبيث يف امل�سارف التي ل يتقرب بها اإىل   -4
اهلل.

اإتالف املال واإ�ساعته منهي عنه.  -5
املال احلرام ل يحل الحتفاظ به؛ لأن ك�سبه من طريق غري م�سروع.  -6

اأهم التو�صيات: اأو�صي مبا يلي: 
دفعاً  وحماربته  �سرعي  غري  طريق  عن  املال  يك�سب  من  عقوبة  يف  الت�سديد   -1

لل�سرر عن الفرد واملجتمع.
ن�سر الف�سيلة والتحذير من املال اخلبيث عرب حماربة الرذيلة يف املجتمع.  -2

تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية يف نواحي احلياة جميعها؛ فهي ال�سبيل للوقاية من   -3
املال اخلبيث.

العمل على تفعيل العمل اخلريي وتن�سيطه يف املجتمع لكي يتمكن من القيام   -4
بالدور التنموي.

وم�ستجدات  العاملية  امل�ستجدات  ليواكب  وتطويره؛  اخلريي  العمل  تن�سيط   -5
الع�سر. 
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Abstract

A Narrator Who Was Only Reported 
By One Narrator. However, It Was 

Proved The Opposite In All Six 
Books Of Hadith.

Dr. Yousef  Gouda Yassin Youssef

This research seeks to shed light 
on one of the most important issues of 
unknown narrators comparing them 
with the narrators of the six books of 
Hadith who considered their narrations 
so weak, not precise and, hence, not 
authentic. Hadith scholars paid a great 
interest in studying this sort of narra-
tion and wrote many useful specialized 
books on it. However, the question that 
arises today is how and when an ‘un-
known’ narrator becomes familiar.  This 
issue is discussed in the first descriptive 
and analytical part of the research.

In the second practical part of the 
research, the biographies of those ‘un-
known’ narrators are discussed to deter-
mine whether any of the scholars of Ha-
dith proved that other narrators collected 
Hadith from those unknown ones by 
weighing the different opinions of schol-
ars, and verifying the different proofs of 
narrations in all six Hadith Books. The 
research concludes a statistic of the nar-
rators who have been proved that they 
have other narrators, and the unknown 
narrators become familiar which is con-
sidered a milestone in accepting or re-
jecting the narrations.

ملخ�س البحث

اأدق  من  م�ساألة  البحث  هذا  يدر�س 
فيهم  قال  من  وهي  جال،  الرِّ علم  م�سائل 
واحد«،  َراٍو  اإِل  َعْنُه  يَْرِو  مل  »اإنَُّه  النقاد: 
يحتج  فال  العني  بجهالة  و�سفوا  اأنهم  اأي 
قدميًا  احلديث  علماء  اهتم  ولقد  مبرويَّاتهم، 
ت�سانيف  له  واأفردوا  النَّوع،  هذا  بدرا�سة 
بقوة،  نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال  مفيدة، 
اوي  الرَّ العني عن  ترتفع جهالة  كيف ومتى 
فكان  اجح؟،  الرَّ على  بذلك  و�سف  الذي 
التحليلي يف  الو�سفي  اجلانب  اجلواب يف 
التطبيقي  اجلانب  البحث  تناول  ثم  امل�ساألة، 
و�سرب  بدرا�سة  الباحث  فقام  امل�ساألة،  لهذه 
َعْنهم  يَْرِو  اأَنَّهم مل  النقاُد  َذَكر  واة الذين  الرُّ
اإِل َراٍو يف الكتب ال�ّستة، ثم النظر هل ثبت 
من كالم اأهل احلديث اأنَّ لهم رواة اآخرين 
العلم،  اأهل  اأقوال  بني  والرتجيح  ل؟،  اأم 
واملرويَّات  بالأدلة  ترجح  ما  واإثبات وحتقيق 
نة النَّبوية، وا�ستخرجت  عنهم يف كتب ال�سَّ
بالهتمام،  جديرة  علمية  نتائج  الدرا�سة 
واة الذين ثبت  ومن اأهمها اإح�سائية عدد الرُّ
اأنَّ لهم رواة اآخرين، وارتفعت بذلك عنهم 
يَُعدُّ عالمة فارقة يف قبول  جهالة العني، مما 

اأو رد املرويَّات.
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مقدمة

ِ نَْحَمُدُه َونَ�ْسَتِعيُنُه ونَ�ْسَتْغِفُرُه ونَُعوُذ باهلِل ِمن �ُسُروِر اأَْنُف�ِسَنا، َومن  ْمَد هلِلَّ اإِنَّ احْلَ
ِلْل َفال َهاِدَي لَُه، َواأَ�ْسَهُد اأَْن ل اإلََه  لَّ لَُه َوَمْن يُ�سْ ُ َفال ُم�سِ �َسيَّئَات اأَْعَماِلَنا َمْن يَْهِدِه اهللَّ
َ َجلَّ ِذْكُرُه  ًدا َعْبُدُه َوَر�ُسولُُه ، َفاإِنَّ اهللَّ مَّ ُ َوْحَدُه ل �َسِريَك لَُه، َواأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ اإل اهللَّ
ِة، َوَخَتَم ِبِه  ُبوَّ اأَْر�َسَل َر�ُسولَُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَقِّ َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي، واأَْكَمَل ِبِه بُْنيَاَن النُّ
ا�ِسَن الأَْفَعاِل؛ لذا كان العتناء بعلم  �َسالَِة، َواأَمَتَّ ِبِه َمَكاِرَم الأَْخالِق، َوحَمَ ِديَواَن الرِّ
لى اهلل  اأ�سرف املهام واأجل الأعمال خلدمة �ُسنَة َر�ُسوُل اهلل �سَ رجال احلديث من 

ا بعد:  ْحِبِه و�َسلَّم تَ�ْسِليًما َكثرًيا، اأَمَّ َعَليه وَعَلى اآِله َو�سَ
على  الُوْحَدان  م�ساألة  احلديث يف  اأهل  اختلف  واأهميته:  البحث  م�صكلة 
واة الَِّذين ُذِكَر اأَنَُّهم مل يَرِو عنهم �ِسوى راٍو واحٍد،  مذاهب، ويق�سد بالُوْحَدان الرُّ
اأو ما يطلق عليه »جمهول العني«، وقد اختلفت اأقوال اأهل العلم يف تعريف م�سطلح 
»جمهول العني« على عدة اأقواٍل، وكذا اختلفوا يف قبول مرويَّاتهم وردها على 
اوي »جمهول العني«، وحترير  اأقواٍل، واختلفوا كذلك يف حد رفع اجلهالة عن الرَّ

ذلك والرتجيح بني اأقوال اأهل العلم يحتاج ل�سرب الأدلة والرباهني.
ا معرفة رجال الكتب ال�ستة الَِّذين ُذِكَر اأَنَُّهم مل يَرِو عنهم اإل راٍو واحٍد،  واأمَّ
املهمات، فقد  اأ�سعب  اأخرى رويت عنهم من  والبحث والتفتي�س على مرويَّات 
اوي حديًثا باإ�سناٍد فين�سب رجاًل م�سهوًرا بن�سٍب خالف ن�سبته الَِّتْي ا�ستهر  ينقل الرَّ
يخفى  مما ل  اوي،  الرَّ تعيني  فيها  ي�سعب  التي  واية  الرِّ من �سور  اأو غري ذلك  بها 
على  احلكم  يف  النقاد  اأقوال  بني  الرتجيح  كان  وكذا  باحلديث،  العلم  اأهل  َعَلى 
اوي، وكل ذلك يحتاج اإىل ا�ستقراء ومقارنة ودرا�سة لتقريب البعيد، وتذليل  الرَّ
ح من اأقوال  ال�سعب، فبذلُت الو�سع واجلهد لتحرير تلك امل�سائل، واإثبات ما ُرجِّ

الأئمة بالرباهني والأدلة، وتكمن اأهمية هذا البحث يف عدة اأمور، منها: 
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اجح يف تعريف جمهول العني، وما ترتفع به اجلهالة عنه مما - 1 حتقيق التعريف الرَّ
هو مقرر عند اأهل احلديث والنقاد املحققني.

اآخرين، - 2 رواة  لهم  اأنَّ  ثبت  الذين  واة  الرُّ عن  العني  جهالة  ارتفاع  ترجيح 
واإثبات تلك املرويَّات بعد الرتجمة.

بيان اأهمية درا�سة هذا التخ�س�س النادر جًدا، وفتح جمال البحث والدرا�سات - 3
ُل عالمة فارقة يف قبول الأحاديث اأو ردها.  فيه، فقد يُ�َسكِّ

البحث  بهذا  مت�سلة  �سابقة  درا�سات جديدة  اأجد  ال�صابقة: مل  الدرا�صات 
على وجه التحديد.

نطاق البحث: حدود هذا البحث يف َمْن َذَكَر النقاد اأنَُّه مل يرو عنه اإل راٍو 
بذلك  ُذكر  َمْن  ا  واأمَّ ال�ستة،  الكتب  رجال  من  وكان  ذلك،  خالف  وثبت  واحد 
اأذكره، واألتزمُت  به ومل  يُعترب  اأو متهم فال  اآخر مرتوك  اأنَُّه روى عنه راو  وثبت 
جمال  للحافظ  الكمال  تهذيب  مثل:  ال�ستة  الكتب  رجال  كتب  البحث  هذا  يف 
ابن  للحافظ  كالهما  والتقريب  التهذيب  وتهذيب  العمدة،  وهو  املزّي  الدين 
وكذا  مغلطاي،  الدين  عالء  للحافظ  الكمال  تهذيب  واإكمال  الع�سقالين،  حجر 
املعتمدة يف رجال  الكتب  لأنَّها  الّذهبي؛  الدين  �سم�س  للحافظ  ميزان العتدال 
اوي  الرَّ على  الكالم  يف  اأتو�سع  ومل  نزاع،  بال  احلديث  اأهل  عند  ال�ستة  الكتب 
اأو الرتجيح حيث وجد النزاع يف ذلك، لأنَُّه لي�س من مهمات  اأوتعديال،  جرًحا 
ا املق�سود اإثبات رواية راو اآخر ملن ُذكر اأنَُّه مل يرِو عنه اإل راو  هذا البحث؛ واإنَّ
واحد، ودرا�سة هذه الأقوال والرتجيح بينها واختيار من ثبت له على ال�سحيح 
الرجال ومتون  وا�ستخراجه من م�سنفات كتب  اآخر، وحتقيق ذلك  راٍو  اجح  الرَّ
اوي بالرباهني  واية عن ذلك الرَّ الأحاديث لي�س بالعمل الهني، ول�سيما اإثبات الرَّ

والأدلة والأحاديث، وكذا الرتجيح بني اأقوال املحدثني.
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را�سة املنهج الو�سفي التَّحليلي، واملنهج  منهجية البحث: اتبعُت يف هذه الدِّ
اأن تكون م�ستقيمة، وِمن البدهي  اأرجو من اهلل  ال�ستقرائي التطبيقي على طريقة 
اأو ال�سعف؛ بل  اوي من حيث القوة  الرَّ َهَذا البحث لدرا�سة حال  اأ�سع  اأَينِّ مل 
واة عنه، واإثبات ذلك  اوي وتعيني عدد الرُّ كان اجلهد ُمن�سًبا على �َسرْبِ مرويَّات الرَّ
والرتجيح بني اأقوال النقاد للو�سول لنتائج البحث، واإذا وجدت من كالم العلماء 
ما ينق�س هذه النتائج فاإينِّ ل اأجتاهل ذلك، اأو اأغ�س الطرف عنه، بل اأثبته، واأجيب 

عليه ما اأمكنني.
رجال  من  راٍو  مائة  قرابة  بدرا�سة  فقمت  التطبيقي،  الق�سم  اإىل  انتقلت  ثم 
الكتب ال�ستة قال فيهم النقاد: »مل يرو عنهم اإل فالن...«، واعتمدت يف درا�سة 
كما  ال�ستة،  الكتب  برتاجم رجال  اعتنت  التي  الكتب  واة على  الرُّ تراجم هوؤلء 
وامل�سنفات  العلل،  وكتب  الرتاجم،  كتب  من  وغريها  البحث،  نطاق  يف  بينت 
احلديثية، وال�سروح احلديثية، وكتب التخريج، وغري ذلك، ثم اأثبُت ما وجدته من 
اوي من تقريب التهذيب  اوي املرتجم له، فاأذكر مرتبة الرَّ كالم اأهل العلم يف الرِّ
اوي فاأذكرهم من كتاب تهذيب الكمال  للحافظ ابن حجر، واأما �سيوخ وتالميذ الرَّ
للحافظ املزي، وكتاب اجلرح والتعديل لبن اأبي حامت، وكتب العلل، ثم اأدر�س 
اوي املرتجم له، واأ�سرب عدد من روى عنه، وانظر هل روى  الرَّ النقاد يف  اأقوال 
اأكرث اخرتته فو�سعته يف هذا  اأو  اآخر  فاإذا روى عنه راٍو  اأكرث؟  اأو  له راو واحد، 
واية، واكتفيُت برواية َراٍو واحد اإل اإذا دعت احلاجة لذكر  البحث، واأثبتُّ تلك الرِّ
واية الأخرى، وقد بذلت يف ذلك الو�سع وا�ستفرغت اجلهد، ورتبت الرتاجم  الرِّ

على حروف املعجم، على الرتتيب الآتي: 
اوي، ثم �سيوخه  اوي واأبيه وُكْنيته ون�سبه، ثم اأذكر مرتبة الرَّ البتداء با�سم الرَّ   -1
وتالمذته، ثم اأذكر من قال فيه اإنُّه مل يرِو عنه اإل راٍو واحد، ثم اأثبت من قال 
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اوي الآخر  واية التي ثبتت عن الرَّ بخالف ذلك واأرجح بينهما، ثم اأذكر الرِّ
اوي.  والتي رفعت جهالة العني عن الرَّ

اوي،  يُت باحلافَظني املّزي وابن حجر فو�سعُت الرقم على اأول ترجمة الرَّ تاأ�سَّ   -2
اإ�سارة اإىل من اأخرج حديثه من الأئمة. فالبخاري )خ(، ومل�سلم )م(، ولأبي 
داود )د(، وللرتمذي )ت(، وللنَّ�سائي )ال�سغرى اأو الكربى( )�س(، ولبن 
بيان  اآُل جهًدا يف  ماجه )ق(، واإذا اجتمعت فالرمز)ع(. ويف كل هذا مل 

اوي املذكور يف الرتجمة. قيمة هذه املروّيات يف رفع جهالة العني عن الرَّ
خطة البحث: 

ي�ستمل البحث على: 
املقدمة وفيها: م�سكلة البحث واأهميته، والدرا�سات ال�سابقة، نطاق البحث، 

ومنهج البحث، وخطة البحث.
املبحث الأول: وفيه ثالثة مطالب: 

اجح يف ا�سطالح »جمهويل العني«. املطلب الأول: حتقيق التَّعريف الرَّ
املطلب الثاين: حكم رواية جمهول العني، من حيث القبول والرد.
واة. املطلب الثالث: �سبب اهتمام الأئمة برفع جهالة العني عن الرُّ

املبحث الثاين: الدرا�سة التطبيقية: 
واُة على حروف املعجم، حيث تَْرَجْمُت لثالثَة ع�سَر راِويًا. ترتيب الرُّ

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.
امل�صادر واملراجع
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املبحث الأول: وفيه ثالث مط�لب

اجح يف ا�سطالح الُوْحدان اأو »جمهويل العني«. املطلب الأول: التَّعريف الرَّ
املطلب الثاين: حكم رواية جمهول العني، من حيث القبول والرد.
واة. املطلب الثالث: �سبب اهتمام الأئمة برفع جهالة العني عن الرُّ

اجح يف ا�صطالح الُوْحدان اأو »جمهويل العني« املطلب الأول: التَّعريف الرَّ
اويِة عنهم راٍو واحد، اأو ما ي�سمى عند اأهل  جال الذين انفرد بالرِّ اإنَّ معرفة الرِّ
جال،  احلديث بالُوْحَدان، اأو م�سطلح: »جمهول العني«، يُْعَترب من اأدق علوم الرِّ
، َقاَل اْبُن  وِدَرا�سة ذلك ِدَرا�سة نقدية ُمتقنة، يجب اأَْن تكون برفٍق وعلى توؤدٍة وتَروٍّ
اِفُق ل يََكاُد يُ�ْسَبق، َكَما اأَنَّ الَعِجل ل يََكاُد يُْلَحق، َوَكَما اأَنَّ َمْن  ِحبَّان الُب�ْسِتي: »الرَّ
�َسَكَت ل يََكاُد يَْندم، َكَذلَك َمْن نََطَق ل يََكاُد يَ�ْسَلم، والَعِجل يَُقوُل َقْبَل اأَْن يَْعَلم، 
ْن  َويُِجيُب َقْبَل اأَْن يَْفَهم، َويَْحِمُد َقْبَل اأَْن يُجرب، َويَِذُم بََعُد َما يَْحَمد، يَْعِزم َقْبَل اأَ

الَمة«.)1( َحُبُه النََّداَمة َوتَْعَتِزله ال�سَّ ي َقْبَل اأَْن يَْعِزم، والَعِجل تَ�سْ يَُفِكَر، َومَيْ�سِ
هم عدول ل جمهول  ُكلُّ حابة ر�سوان اهلل عليهم  اأَنَّ طبقة ال�سَّ اأحٌد  يَ�ُسُك  ل 

فيهم ول بينهم، واإِنْ مل يَروِ عنهم �سوى راوٍ واحد، فقد قال تعاىل: چ  ک  ک  
ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  وقال  ڻچ)2(، 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ)3(، قال اخلطيب البغدادي يف الكفاية: »َوَجِميُع 
َحابَِة، َواْلَقْطَع َعَلى تَْعِديِلِهْم َونََزاَهِتِهْم، َفال يَْحَتاُج اأََحٌد  ي َطَهاَرَة ال�سَّ َذِلَك يَْقَت�سِ
ْلِق لَُهْم،  ِلِع َعَلى بََواِطِنِهْم اإِىَل تَْعِديِل اأََحٍد ِمَن اخْلَ ِ تََعاىَل لَُهُم امْلُطَّ ِمْنُهْم َمَع تَْعِديِل اهللَّ
حممد بن حبان بن اأحمد، اأبو حامت الُب�ستي )ت: 354هـ(، رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء، حتقيق: حممد   -1

حمي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ت(، �س 216. 
�سورة الفتح )18(.   -2

�سورة التوبة )100(.   -3
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َد  َق�سْ اإِل  يَْحَتِمُل  ل  َما  اْرِتَكاُب  اأََحِدِهْم  َعَلى  يَْثُبَت  اأَْن  اإِل  َفِة  ال�سِّ َهِذِه  َعَلى  َفُهْم 
ُ تََعاىَل  اأَُهُم اهللَّ اأِْويِل، َفيُْحَكُم ِب�ُسُقوِط َعَدالَِتِه، َوَقْد بَرَّ يَِة، َواخْلُُروِج ِمْن بَاِب التَّ امْلَْع�سِ
ِ َعزَّ َوَجلَّ َوَر�ُسوِلِه ِفيِهْم  ِمْن َذِلَك، َوَرَفَع اأَْقَداَرُهْم َعْنُه، َعَلى اأَنَُّه لَْو مَلْ يَِرْد ِمَن اهللَّ
َرِة،  َهاِد، َوالنُّ�سْ �َسْيٌء مِمَّا َذَكْرنَاُه لأَْوَجَبِت احْلَاُل الَِّتي َكانُوا َعَلْيَها، ِمَن اْلِهْجَرِة، َواجْلِ
ِة الإِميَاِن َواْليَِقنِي - اْلَقْطَع َعَلى  يِن، َوُقوَّ َحِة يِف الدِّ َوبَْذِل امْلَُهِج َوالأَْمَواِل، َوامْلَُنا�سَ
الَِّذيَن  ْينَي  َوامْلَُزكَّ ِلنَي  امْلَُعدَّ َجِميِع  ِمْن  ُل  اأَْف�سَ َواأَنَُّهْم  ِلَنَزاَهِتِهْم،  َوالْعِتَقاَد  َعَدالَِتِهْم 

يَِجيوؤَُن ِمْن بَْعِدِهْم اأَبََد الآِبِديَن«.)4( 
له  حابة!، نقول  ال�سَّ ال�سفوة من  الآيات نزلت يف  اإِنَّ هذه  َقائٌل  يَُقوُل  وقد 

ُكّلهم �سفوة؛ وبُْرَهاُن ذلك قول اهلل تعاىل: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  
وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ)5(، وهذه الآيات نزلت بعد غزوة تبوك وهي 
حابة من املهاجرين  ِ ، ولقد ا�سرتك فيها جميع ال�سَّ من اآخر غزوات َر�ُسوِل اهللَّ
والأن�سار ومل يتخلف اإل عاجز اأو رجل معلوم النفاق، والثالثة الذين تخلفوا 
واد الأعظم  ا كما بينت الآيات، ومهما يكن فاإنِّ ال�سَّ من اأهل الإميان تاب عليهم اأي�سً
ِ  يف هذه الغزوة وتاب عليهم ور�سي  حابة قد خرجوا مع َر�ُسوِل اهللَّ من ال�سَّ

عنهم، فلي�س بعد تزكية اهلل لهم تزكية.
ي اأَِبي بَْكٍر  ونََقل الإجماَع َعَلى َهَذا، احلافُظ الَعالئّي فَقاَل: »َوَقْد َوَقَع للَقا�سِ
ُة  اتفقت الأُمَّ َقاَل:  اأَنَُّه  امْلُوَطاأ  الَقَب�س يِف �َسْرِح  ِكَتاِبِه  اأَثَناِء َكالِمِه يِف  الَعَرِبي يِف  ْبِن 
اوي َعْنُه ِمَن التَّاِبعني(  واية َعْنُه اإَِذا َقاَل: )يَْعِني الرَّ ُهوَل الَعني جَتُوز الرِّ َعَلى اأَنَّ جَمْ
َم ِلوُجوِب الَعَدالَة لَُهم، َول  َعَليِه َو�َسلَّ َلى اهلل  َحاِب النَِّبي �سَ اأَ�سْ ثََنا َرُجٌل ِمن  َحدَّ

اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب، البغدادي )ت: 463هـ(، الكفاية يف علم الرواية، حتقيق: اأبو عبداهلل   -4
ال�سورقي، اإبراهيم حمدي املدين، املكتبة العلمية، املدينة املنورة، )د.ت(، �س 48. 

�سورة التوبة اآية )117(.   -5
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هم«.)6(  يَُجوز َذلَك يِف َغرْيِ
واية  ُهوُل الَعني ل جَتُوز الرِّ وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه بقوة هو اإذا كان جَمْ
اجلهالة  ترتفع  وَمَتى  الَعني«،  ُهوَل  »جَمْ هو  فمن  حابة،  ال�سَّ دون  ممن  كان  اإِْن  َعْنُه 
ثني والّنقاد يطلقون لفظة »جمهول »غالًبا َعَلى َمْن مل يَرِو  عنه؟، نقول: اإنَّ املحدِّ
َحاِب احْلَِديِث:  َعْنُه �سوى راٍو واحد، قال اخلطيب البغدادي: »امْلَْجُهوُل ِعْنَد اأَ�سْ
ُهَو ُكلُّ َمْن مَلْ يُ�ْسَتَهُر ِبَطَلِب اْلِعْلِم يِف نَْف�ِسِه، َول َعَرَفُه اْلُعَلَماُء ِبِه، َوَمْن مَلْ يُْعَرْف 
اوي،  الرَّ َي  �ُسمِّ »فاإن  ابن حجر:  احلافظ  َواِحٍد«)7(، وقال  َراو  ِجَهِة  ِمْن  اإِل  َحِديُثُه 
وايِة عنه، فهو جمهول العني، كاملبهم، اإل اأن يوثقه غري َمن  واْنَفَرَد راٍو واحٌد بالرِّ

ينفرد به عنه )على الأ�سح(، وكذا َمن ينفرد عنه اإذا كان متاأهاًل لذلك«.)8(
املطلب الثاين: حكم رواية جمهول العني، من حيث القبول والرد

اوي، وقد  لقد اختلف اأهل احلديث يف القدر الذي يرفع جهالة العني عن الرَّ
َل القول فيها احلافُظ ابُن رجٍب يف كتابه �سرح علل الرتمذي، وخال�سة ذلك:  ف�سَّ
العلم  اأهل  معرفة  منها  بقرائن خمتلفة  ترتفع  باأنَّها  يق�سي  الأول:  املذهب  اأنَّ 
اوي  اوي اأو �سهرته بطلب العلم وغري ذلك، اأو عرفت البلد التي تويف فيها الرَّ للرَّ
اأو تاريخ وفاته اأو علم باأنّه كان غازيًا اأو قا�سًيا اأو غري ذلك مما تعرف به عني الرجل 
واة، واإنا العربة بال�سهرة  مع اأنّه ما روى عنه اإل واحد ومل يوثق، فال عربة بتعدد الرُّ
اوي، فقد يَرِوي جماعٌة َعْن رجٍل  ورواية احلفاظ الثقات عنه، ومعرفة العلماء للرَّ
ول تَْرتَفع جهالته، وقد يروي واحٌد عن رجل وترتفع جهالته، ومثال ذلك، َق،َل 
ت�سحُّ  ُجل معروًفا؟ بكم  الرَّ َمِعنٍي: متى يكون  ْبِن  ِليَْحيَى  »ُقْلُت  �َسيَبَة:  ْبُن  يَْعُقوُب 
�سالح الدين خليل بن كيكلدي، اأبو �سعيد العالئي )ت: 761هـ(، حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له �سريف   -6

ال�سحبة، حتقيق: عبد الرحيم حممد اأحمد الق�سقري، دار العا�سمة، الريا�س، ط1، 1410هـ، �س54. 
اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، �س 88.   -7

اأحمد بن علي بن حجر، الع�سقالين )ت: 852هـ(، نزهة النظر يف تو�سيح نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل   -8
الأثر، حتقيق: عبد اهلل بن �سيف اهلل الرحيلي، مطبعة �سفري، الريا�س، ط1، 1422هـ، �س 125. 
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ُجل مثل ابن �سريين وال�سعبي، وهوؤلء اأهل  رواية الراوي؟، قال: اإذا روى عن الرَّ
العلم، فهو غري جمهول«، وقال امليموين: �سمعت اأحمد - غري مرة - يقول: كان 

مالك من 
اأثبت النا�س. ول تبال اأن ل ت�ساأل عن َرُجٍل روى عنه َماِلٌك، ول �سيما مدين.)9( 
املذهب الثاين: يذهب اإىل اأنَّها ترتفع برواية اثنني ثقات عنه، واأول من قال 
َهِلّي من ال�سلف)10(، ذكره اخلطيب البغدادي باإ�سناده  بهذا هو حممد بن يَْحيَى الذُّ
ِد بِن يَْحيَى، �َسِمْعُت  مَّ ثََنا يَْحيَى بُن حُمَ من طريق اإِْبَراِهْيُم بُن اإِ�ْسَحاَق الَقاِرُئ، َحدَّ
وقال  اجلَهالَِة«)11(،  ا�ْسُم  َعْنُه  ارتَفَع  َرُجاَلِن  ِث  املَُحدِّ َعِن  َرَوى  »اإَِذا  يَُقْوُل:  اأَِبي 
ُهول  َفُهَو جَمْ َواإِل  َفاأْكرث  َعنُه راويان  اأَن يروي  َوُهَو  ِفيِه من قيد  بُد  رك�سي: »ل  الزَّ
ممن حكم  والفقهاء  احلديث  اأهل  من  كثري  املذهب جرى  هذا  وعلى  اْلعني«)12(، 

اوي. برفع اجلهالة عن عني الرَّ
واة الثقات عنه، ذكر ذلك  املذهب الثالث: يرى اأنَّها ترتفع برواية ثالثة من الرُّ
ابُن عبد الرب يف كتاب ال�ستذكار)13(: »اأنَّ من روى عنه ثالثة فلي�س مبجهول. قال: 

وقيل: اثنان«.)14( 
ومما �سبق يظهر لنا من اآلية البحث وا�ستقراء اأقوال و�سنيع علماء احلديث يف 
م�سنفاتهم اأنَّ الّراجح عند نقاد احلديث يف رفع جهالة العني ا�ستخدام القرائن التي 

عبد  همام  د.  حتقيق:  الرتمذي،  علل  �سرح  795هـ(،  )ت:  احلنبلي  رجب  بن  اأحمد  بن  الرحمن  عبد   -9
الرحيم �سعيد، مكتبة املنار، الزرقاء، ط1، 1407هـ - 1987م، �س379-377. 

املرجع نف�سه، �س377.   -10
اخلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية، �س 89.   -11

رك�سي )ت: 794هـ(، النكت على مقدمة ابن ال�سالح، حتقيق: د. زين  حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزَّ  -12
العابدين بن حممد بال فريج، اأ�سواء ال�سلف، الريا�س، ط1، 1419هـ، 375/3. 

العلمية،   الكتب  معو�س،  علي  حممد  حتقيق:  ال�ستذكار،  القرطبي،  الرب  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  يو�سف   -13
بريوت، ط1، 1421هـ، 1/ 180. 

ابن رجب احلنبلي، �سرح علل الرتمذي، �س377.   -14
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اوي، ومن اأهم هذه القرائن رواية اثنني من الثقات عنه؛ فلي�ست  تقوي �ساأن الرَّ
هرة بطلب العلم وحدها ترفع اجلهالة عند الّنقاد، ول بتعدد من روى عنه،  هي ال�سُّ
ا كانوا يدر�سون هذه القرائن املتعددة، ثم  ول برواية اإمام ثبت عنه فح�سب، واإنَّ
اوي بحكم منا�سب، فرمبا كانت قرينة قوية  يحكمون مبقت�سى تلك الدرا�سة على الرَّ
اوي اأو العك�س، و�سوف نذكر جانًبا من اأقوال اأئمة احلديث  ترفع اجلهالة عن الرَّ
لبيان ما ذهبُت اإليه من حد رفع اجلهالة، قال املزي يف ترجمة اإ�سحاق بن اإبراهيم 
ابن ن�سر البخارى: »َرَوى َعنه: البخاري ورمبا ن�سبه اإىل جده«)15(، فعلى الرغم 
من اأنَّه مل يرو عنه اإل البخاري، قال عنه احلافظ ابن حجر: »�سدوق«)16(، فرواية 
اإماٌم م�سهود له بالعلم والتَّحري مثل البخاري لراٍو يرفع من �ساأنه ويجعله مقبول، 
ترجمة  »الثقات«)17(، ويوؤيد ذلك قول احلافظ �سراحة يف  ابن حبان فى  وذكره 
فنقل احلافظ  الن�سائي وقد وثقه،  �سيوخ  اأحد  ايِن  د احلرَّ مَّ ْبن حُمَ ْبن يحيى  اأَْحَمد 
د، ل يعرف«، قال  مَّ ابن حجر قول الذهِبي يف الطبقات: »اأَْحَمد ْبن يحيى ْبن حُمَ
احلافظ ابن حجر معقًبا عليه، »قلت: بل يكفي يف رفع جهالة عينه رواية الن�سائي 

عنه ويف التَّعريف بحاله توثيقه له«.)18(
احلافظ  قال  العني،  جهالة  اأ�سباب  معرفة  يجب  اخلالف  ذلك  ندرك  وحتى 
ا�ْسَتَهَر  َما  ِبَغرْيِ  َفيُْذَكُر  نُعوتُُه  تَْكرُثُ  َقْد  اِوَي  الرَّ اأَنَّ  َو�َسَبُبَها  اجَلَهالَُة:  »ثمَّ  حجر:  ابن 
نَُّفوا  َو�سَ َعْنُه،  الأْخُذ  يَْكرُث  َفاَل  ُمِقالًّ  يَُكوُن  وَقْد  َح،  امْلُْو�سِ فيِه  نَُّفوا  َو�سَ ِلَغَر�ٍس،  ِبِه 
َعْنُهم �سوى راٍو واحد، وقد  يَرِو  الذين مل  الُوْحَداَن  الُوْحَداَن«)19(، ومعنى  ِفيِه 
عواد،  ب�سار  د.  الكمال، حتقيق:  تهذيب  املزي )ت: 742هـ(،  الدين  الرحمن، جمال  عبد  بن  يو�سف   -15

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، �سنة 1400 هـ - 1980م، 388/2. 
الهند  النظامية،  املعارف  دائرة  التهذيب،  تهذيب  852هـ(،  )ت:  الع�سقالين  حجر  بن  علي  بن  اأحمد   -16

1326هـ، 1/ 219. 
الدكن  اآباد  بحيدر  العثمانية  املعارف  دائرة  الثقات،  الُب�ستي )ت: 354هـ(،  اأبو حامت  بن حبان،  حممد   -17

الهند، ط1، �سنة 1393 هـ  - 1973هـ، 8 / 115. 
املرجع نف�سه، 1/ 89.   -18

ابن حجر، نزهة النظر، �س 277.   -19
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اِئِب بِن ِب�ْسِر الكْلبي،  ُد بُن ال�سَّ مثل لهم احلافظ ابن حجر فقال: »وِمن اأَمثلِتِه: حممَّ
ائِب،  هم حماَد بَن ال�سَّ اُه بع�سُ ُد بُن ِب�سٍر، و�َسمَّ ِه، فقاَل: حممَّ هم اإِىل َجدِّ نَ�َسَبُه بع�سُ
نَُّه  هم: اأَبا ِه�ساٍم؛ ف�ساَر يَُظنُّ اأَ هم: اأَبا �سعيٍد، وبع�سُ هم: اأبا الن�سر، وبع�سُ وكناه بع�سُ
جماعٌة، وهو واِحٌد، وَمن ل يَْعِرُف حقيقَة الأمِر فيِه ل يعِرُف �سيئاً ِمن ذلك«.)20( 

ويف �سوء هذا ن�ستنتج اأّن جهالة العني قد ترتفع بقرائن منها: رواية اإماٌم 
م�سهود له بالعلم والتَّحري، اأو رواية اثنني، وي�سرتط اأن يكونا ممن ي�ست�سهد 
اوي اأو �سهرته بطلب العلم، وبعد التَّحقق من معرفة  بهما، اأومعرفة اأهل العلم للرَّ
َهالَة عنه، هذا وقد  جمهول العني عند علماء احلديث، والقدر الذي ترتفع به اجْلَ
ُهويل  خل�س برهان الدين اأبو اإ�سحاق الأبنا�سي كالم اأهل العلم يف َقُبول ِرَواية جَمْ
ِرَواية  َقُبول  ُحْكم  يف  احلديث  اأَْهُل  »اْخَتَلف  فقال:  اأقوال  خم�سة  على  العني 

ُهويل العني على خم�سة اأقوال:  الُوْحَدان اأو جَمْ
حيُح الذي عليه اأكرُث العلماِء من اأهِل احلديِث، وغرِيهم، اأنُّه ل يقبُل.  »الأول: ال�سَّ
على  مزيًدا  الراوي  يف  ي�سرتْط  مل  َمْن  قوُل  وهذا  مطلًقا،  يقبُل  والثاين: 

الإ�سالِم.
 ، كابِن مهديٍّ َعْدٍل،  َعْن  اإل  يروي  بالروايِة عنه ل  املنفرُد  اإن كان  والثالُث: 

ويحيى ابِن �سعيٍد، وَمْن ُذكَر معُهما، واكتفينا يف التعديِل بواحٍد ُقبَل، واإّل فال. 
ْهِد، اأو النَّْجدِة ُقبَل، واإّل فال.  والرابُع: اإْن كان م�سهوًرا يف غرِي العلِم بالزُّ

اه اأحٌد من اأئمِة اجلرِح والتعديِل مع روايِة واحٍد عنُه ُقبل،  واخلام�ُس: اإْن َزكَّ
واإّل فال«.)21(

املرجع ال�سابق، �س 124.   -20
اإبراهيم بن مو�سى الأبنا�سي)ت: 802هـ(، ال�سذا الفياح من علوم ابن ال�سالح، حتقيق: �سالح فتحي   -21

هلل، مكتبة الر�سد، الريا�س، ط1، 1418هـ، 248/1. 
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بعد هذا التحقيق جند اأنَّ رواية الوحدان، اأو َمْن مَلْ يُْعَرْف َحِديُثُه اإِل ِمْن ِجَهِة 
اوي عند اأهل احلديث مبجرد  َراو َواِحٍد، املعروفة »بجهالة العني«، ل تَْرتَِفُع عن الرَّ
ت�سهد  التي  للقرائن  بل يرجع احلكم عندهم  اآخر عنه فح�سب؛  ثبوت رواية راٍو 
فاإن من ذكر  ال�ستة  للكتب  بالن�سبة  واأما  قبل،  بينا من  بالثبات كما  اوي  الرَّ لرواية 
واية  النقاد اأنهم مل يرِو عنهم اإل راٍو واحد ل يتجاوزون املائة راٍو، ومن ثبتت الرِّ
واة املذكورين، فاإذا  عنهم باأكرث من راٍو منهم كانت بن�سبة )13( % من جمموع الرَّ
اآلية البحث اإىل �سوؤال يطرح نف�سه بقوة: ملاذا اهتم علماء  حتققنا من ذلك قادتنا 
ُهويل العني«؟،  واة عن الوحدان اأو جَمْ احلديث بهذا الفن العزيز اأق�سد: »�سرب الرُّ
اأو ال�سوؤال بطريقة اأخرى ملاذا اهتم العلماء بالراوي الذي ا�ستهر عنه اأنَّه مل يرو عنه 
ال واحد ثم وجد له راٍو اآخر، وهذا ما �َسُنَحاول اجلواب عليه يف املطلب القادم.

واة املطلب الثالث: �صبب اهتمام الأئمة برفع جهالة العني عن الرُّ
العني؛  ُهويل  جَمْ اأو  الوحدان  عن  واة  الرُّ و�سرب  بدرا�سة  احلديث  اأهل  اهتمَّ 
له  لي�س  اأي  واية،  الرِّ يف  مقّل  اوي  الرَّ اأنَّ  الوحدان  رواية  يف  امل�سكلة  اأ�سل  لأنَّ 
من  غريه  بحديث  ومقارنتها  درا�ستها  من  والتعديل  اجلرح  علماء  متكن  مروّيات 
تقرر  ما  على  عليه  احلكم  فيمكن  خمالفته،  اأو  موافقته  اإىل  فينظرون  الثقات، 
عندهم من ثبات و�سحة، اأو�سعف وخطاأ، ول ميكن لهم احلكم عليه وهو مقل يف 
احلديث،  اإما ب�سبب علة اخلطاأ اأو الوهم اأو الكذب؛ لذا جتد النقاد يتوقفون يف 
مد ْبن  اوي املقل كما فعل ابن عدي يف الكامل فقال يف ترجمة حُمَ احلكم على الرَّ
ري:  »وهذا لي�س له من احلديث اإلَّ الي�سري ومقدار ما له من  م�سلم بن مهران الَب�سْ

احلديث ل يتبني �سدقه من كذبه«.)22(

اأبو اأحمد بن عدي اجلرجاين )ت: 365هـ(، الكامل يف �سعفاء الرجال، حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود،   -22
وعلي حممد معو�س، دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1418هـ، ، 485/7. 
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ا اإذا وجد راٍو اأو جماعة ملن ا�ستهر عنه اأنَّه مل يرو عنه ال واحد فتختلف  واأمَّ
قال  العني،  عنه جهالة  فرتتفع  واية،  بالرِّ معروًفا  بذلك  ي�سري  لأنَّه  له؛  النقاد  نظرة 
احلافظ ابن حجر يف تهذيب التهذيب: »اإنَّ اأََجلَّ َفائدة يِف َذلك ُهو يِف �َسيٍء َواِحٍد 
وُهو: اإَِذا ا�ْسَتَهر اأَنَّ الرجل مل يَرِو َعنُه اإل َواِحٌد، َفاإَذا َظَفر امْلُِفيُد لَُه ِبراٍو اآَخر اأََفاَد 
فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه  برواية راويني عنه،  الرجل  َجَهالة َعني ذلك  َرفع 
مهم«)23(، وحتى تتجلى اأهمية ما قاله احلافظ ابن حجر رحمه اهلل �سوف ناأتي باأمثلة 

تو�سح اأهمية الظفر ملجهول العني براو اآخر. 
املثال الأول: ذكر اأبو حامت يف ترجمة اأَْحَمَد بِن َعِلي النمريي: »اأرى اأحاديثه 
م�ستقيمة، مل يرو عنه غري حممود بن خالد«)24(، وتابعه على ذلك احلافظ جمال 
واِة  للرِّ الدين املزي يف تهذيب الكمال وقد ا�سرتط ال�ستفاء لل�سيوخ والتالميذ 
يف م�سنفه، فقال: »َرَوى َعنه: حممود ْبن خالد الدم�سقي«)25(، ومل يذكر غريه؛ 
لكن قد وجد له احلافظ ابن حجر راويني غري حممود بن خالد فقال: »وذكر ابن 
منده اأنَّه روى عنه اأي�سا يزيد بن عبد ربه وحممد بن اأبي اأ�سامة«)26(، وبهذا الن�س 
من  وتُعترب  حديثه،  ب�سحة  قال  من  �سحة  وثبت  العني  جهالة  اوي  الرَّ عن  ارتفع 
واية، ثم ُوِجَد له راٍو ثالث بف�سل اهلل  اوي معروف بالعلم والرِّ اأقوى القرائن اأن الرَّ

اوي.  كما بينت يف ترجمة الرَّ
ِريُّ وهو من رجال م�سلم، وقال احلافظ  َبِعّي الَب�سْ املثال الثاين: اأَبُو �ِسْمٍر ال�سُّ
ابن حجر: »قال ابن املديني اأبو �سمر مل يرو عنه غري �سعبة«)27(، ثم ُوِجَد له راٍو 
اأول  يف  البحث  هذا  يف  بينت  كما   ، امْلِْعَويِلُّ َطِريٍف  اْبُن  ْلُت  ال�سَّ وهو  عنه  اآخر 

ابن حجر، تهذيب التهذيب، 4/1.  -23
ازي ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(، اجلرح والتعديل، دائرة املعارف  عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�س، الرَّ  -24

العثمانية، بحيدر اآباد الدكن، الهند، ط1، 1271 هـ- 1952 م، 64/2. 
املزي، تهذيب الكمال، 411/1.  -25

ابن حجر الع�سقالين، تهذيب التهذيب، 62/1.   -26
املرجع نف�سه، 127/12.   -27
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بذلك  بثقته و�سبطه وارتفعت  ال�سهادة  قائًما مقام  فيكون ذلك  الكنى والن�سب، 
عنه جهالة العني.

، واأحاديثه مبثوثة يف ال�سنن الأربعة،  ِ الَعَنِزيِّ املثال الثالث: نَُبْيُح ْبُن َعْبد اهللَّ
قال ابن اأبي حامت: »�ُسِئَل اأُبُو ُزْرَعَة َعن نَُبْيٍح َفَقاَل: ُكوِفى ثقة مل يرِو َعْنُه َغري الأَ�ْسود 
خالد  اأَبُو  وهو  اآخر  راويًا  املزي  وجد  قد  لكن  جمهول؛  اأنه  اأي  َقي�ٍس«)28(،  اْبن 
الدالين«)29(، فارتفعت بذلك جهالة العني و�سلحت اأحاديثه املروية عنه يف كتب 
ال�سنن. ولن اأُطيل – اأكرث – بذكر �سواهد واأدلة تُثبت وتوؤكد اأهمية وجود راٍو ثان 
للوحدان اأو من ا�ستهر عنه اأنَّه مل يرو عنه اإل راٍو، وكل ما ذكرُت من اأهمية هذا 
البحث ما هو اإل غي�س من في�س؛ لتظهر قيمة الدرا�سة يف هذا املجال، فاإذا حترر 
واة الذين ا�ستهر  لنا ذلك ظهر لنا ملاذا اهتم علماء احلديث بعلم ح�سر وتفتي�س الرُّ

عنهم اأنَّهم مل يرو عنهم اإل راٍو واحد.
املبحث الث�ين: الدرا�سة التطبيقية

ع�َسَر  ثالثة  لهم  املرُتجم  الرواِة  وعدُد  املعجم،  حروف  على  واة  الرُّ ترتيب 
راويًا.

حرف الألف:
�سدوق  �َسَلِمية)30(،  م�سجد  اإمام  ال�َسَلِمّى  هو  ّي:  َمرْيِ النُّ َعَلي  ْبُن  اأَْحَمُد  )د(   -1
اأرطاة ْبن املنذر، وثور  التا�سعة)31(، َرَوى َعن:  �سعفه الأزدي بال حجة من 
ْبن يزيد، و�سفوان ْبن َعْمرو، واأبي َحْف�س ُعَمر بن َعْمرو بن عبد الأحمو�سي 

ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(، اجلرح والتعديل، 508/8.   -28
املزي، تهذيب الكمال، 314/29.   -29

بفتح اأّوله، وثانيه، وك�سر امليم، وتخفيف الياء: من ثغور ال�سام معروفة، انظر: عبد اهلل البكري الأندل�سي   -30
هـ  بريوت، ط3، 1403  الكتب،  عامل  واملوا�سع،  البالد  اأ�سماء  من  ا�ستعجم  ما  معجم  )ت: 487هـ(، 

.751/3
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س83.   -31
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احلم�سيني، وَرَوى َعنه: »حممود ْبن خالد الدم�سقي، قال اأَبُو َحامِت: مل يرو 
َعْنُه غري حممود ْبن خالد، واأرى اأحاديثه م�ستقيمة«)32(.

بن  يزيد  ا:  اأي�سً عنه  روى  اأنه  منده  ابن  »ذكر  حجر:  ابن  احلافظ  قال  قلُت: 
عبدربه، وحممد بن اأبى اأ�سامة«)33(، وبعد البحث والتفتي�س الطويل مل اأجد اأي 
ّي؛ لكن  َمرْيِ رواية ليزيد بن عبد ربه، ول ملحمد بن اأبى اأ�سامة عن اأَْحَمَد ْبِن َعَلي النُّ
وجدُت اأنَّ اإِ�ْسَحاَق ْبَن اإْبَراِهيم ْبن الأَْخيَِل احَلَلِبّي روى عنه كما يف حلية الأولياء 
اإِ�ْسَحاُق ْبُن  اأَِبي َداُوَد، ثنا  ْبُن  اإِ�ْسَحاَق، ثنا َعْبُد اهلِل  ْبُن  اأَْحَمُد  لإبي نعيم من طريق 
ي، َعِن الأَْوَزاِعي َقاَل َقاَل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز َما  َمرْيِ الأَْخيَِل، ثنا اأَْحَمُد ْبُن َعِليًّ النُّ

َف َعنِّي امْلَْوُت؛ لأَنَُّه اآِخُر َما يُوؤَْجُر َعَلْيِه امْلُ�ْسِلُم)34(. اأُِحبُّ اأَْن يَُخفَّ
حرف ال�صني:

ِرّي: مقبول من ال�ساد�سة)35(، َرَوى َعن:  ِبي خرية الَب�سْ )د �س ق( �َسِعيُد ْبُن اأَ   -2
ِرّي، َرَوى َعنه: داود بن اأَبي هند، وعباد ْبن را�سد، و�َسِعيد ْبن  احْلَ�َسن الَب�سْ
اأَبي َعُروبَة)36(، قال احلافظ ابن حجر: »قال ابن املديني: مل يرو عنه غري داود 
ا َعبَّاُد ْبُن َرا�ِسٍد  بن اأبي هند، وهو متعقب مبا �سبق«)37(، قلُت: روى عنه اأي�سً
يَُقوُل:  َخرْيََة،  ِبي  اأَ ْبَن  �َسِعيَد  فَقاَل: »�َسِمْعُت  اأبي دواد يف ال�سنن  حديًثا عند 
اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  َعْن  �َسَنًة،  اأَْربَِعنَي  ُمْنُذ  احْلَ�َسُن،  ثََنا  َحدَّ
النَّا�ِس  َقاَل: »لَيَاأِْتنَيَّ َعَلى  َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  لَّى اهللُ  ِ �سَ َم: »اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ َو�َسلَّ َعَلْيِه 

املزي، تهذيب الكمال، 411/1.   -32
ابن حجر الع�سقالين: تهذيب التهذيب، 62/1.   -33

1409هـ،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الأولياء،  حلية  430هـ(،  الأ�سبهاين)ت:  اهلل،  عبد  بن  اأحمد   -34
 .316/5

ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س235.   -35
املزي، تهذيب الكمال، 416/10.   -36

ابن حجر الع�سقالين: تهذيب التهذيب، 24/4.   -37
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ابَُه ِمْن بَُخاِرِه«.)38( بَا، َفاإِْن مَلْ يَاأُْكْلُه اأَ�سَ َزَماٌن ل يَْبَقى اأََحٌد اإِل اأََكَل الرِّ
حرف العني:

)م د �س( َعبَّاُد ْبُن ِزيَاٍد بن اأَِبى �ُسْفيَان، اأَبُو َحرٍب، هو اأخو عبيد اهلل بن زياد    -3
و عبد الرحمن بن زياد، وثقه ابن حبان، من الرابعة)39(، َرَوى َعن: حمزة ْبن 
املغرية ْبن �ُسْعَبة، وعروة ْبن املغرية ْبن �ُسْعَبة، َرَوى َعنه: َقال اأَبُو احل�سن ْبن 
الرباء، عن علي بن املديني: َرَوى اْبن �سهاب َعْن عباد ْبن ِزيَاد وُهَو جمهول، 
امي  ْهِرّي)40(، وذكر جمال الدين املزي اأنَّ َمْكُحول ال�سَّ ومَلْ يرو َعْنُه َغرْي الزُّ
الطرباين يف  عنه  امي  ال�سَّ َمْكُحول  اأخرج رواية  قلُت:   ،)41( عنه  ا روى  اأي�سً
َعِن  ِزيَاٍد،  ْبِن  َعبَّاِد  َعْن  َمْكُحوٍل،  َعْن  انََة،  ُرمَّ اْبِن  من طريق  ال�ساميني  م�سند 
اأَ  َم حِلَاَجِتِه، َفَتَو�سَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ امْلُِغرَيِة ْبِن �ُسْعَبَة، َقاَل: َخَرَج َعَلْيَنا النَِّبيُّ �سَ
واية ارتفع عن َعبَّاد ْبن ِزيَاٍد بن اأَِبى �ُسْفيَان  )42(، وبهذه الرِّ نْيِ فَّ َوَم�َسَح َعَلى اخْلُ

جهالة العني التي اأ�سار اإليها الإمام علي بن املديني كما بّينا �سالًفا. 
، هو اأبو �سلمة ال�سامى احلم�سى،  َرِميُّ ْحَمِن ْبُن َمْي�َسَرَة احْلَ�سْ )د ق( َعْبُد الرَّ   -4
مقبول من الرابعة)43(، َرَوى َعن: جبري ْبن نفري احل�سرمي، واأبي اأمامة �سدي 
ْبن عجالن الباهلي، والعربا�س ْبن �سارية، واملقدام ْبن َمْعِدي َكِرب، واأبي 
يَِزيد،  ْبن  ثور  َعنه:  َرَوى  احلم�سي،  احل�سرمي  واأبي عذبة  احلرباين،  را�سد 
وحريز ْبن عثمان، و�سفوان ْبن َعْمرو، قال على ابن املدينى: »جمهول، مل 

ِج�ْستاين)ت: 275هـ(: ال�سنن، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  �سليمان بن الأ�سعث اأبو داود ال�سَِّ  -38
املكتبة الع�سرية، بريوت، 243/3، برقم 3331. 

ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س290.   -39
املزي، تهذيب الكمال، 120/14.   -40

املرجع نف�سه، 120/14.   -41
اأبو القا�سم الطرباين)ت: 360هـ(، م�سند ال�ساميني، حتقيق: حمدي بن عبداملجيد،  اأحمد،  �سليمان بن   -42

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1405هـ، ، 4 /375، برقم 3593. 
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب �س235.   -43
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يرو عنه غري حريز بن عثمان«)44(، قلُت: روى عنه غري حريز بن عثمان يف 
موا�سع خارج الكتب ال�ستة، فعلى �سبيل املثال اأخرج الطرباين يف املعجم 
َعْن  َمْي�َسَرَة،  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  َعْن  َحِبّي،  الرَّ يَِزيَد  اْبِن  ثَْوِر  طريق  من  الكبري 
ا�ٍس حديث: »اإِنَّ اهللَ يَُقوُل: َكْيَف تُْعِجُزيِن اْبَن  ، َعْن بُ�ْسِر ْبِن َجحَّ ُجَبرْيِ ْبِن نَُفرْيٍ
ْلُتَك، َوَم�َسْيَت بنَْيَ بُْرَدْيِن،  ْيُتَك، َوَعدَّ ا َخَلْقُتَك ِمْن ِمْثِل َهِذِه، َف�َسوَّ نَّ اآَدَم، َواإِ
ُق،  دَّ َاِقَي، ُقْلَت: اأَتَ�سَ َوِلالأَْر�ِس ِمْنَك َوِئيٌد، َفَجَمْعَت َوَمَنْعَت َحتَّى اإَِذا بََلَغِت الرتَّ
َدَقِة؟«)45(، كذا اأخرج الإمام اأحمد يف امل�سند من طريق  الآَن َواأَنَّى اأََواُن ال�سَّ
ْحَمِن ْبِن َمْي�َسَرَة، َعِن اْلِعْربَا�ِس ْبِن �َساِريََة، َقاَل:  ْفَواَن ْبِن َعْمٍرو، َعْن َعْبِد الرَّ �سَ
: امْلَُتَحابُّوَن ِبَجاليِل يِف  َم: »َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ

ِظلِّ َعْر�ِسي يَْوَم ل ِظلَّ اإِل ِظلِّي«.)46(
تنبيه: 

ترجمة  يف  مغلطاي،  الدين  عالء  اهلل،  عبد  اأبي  للحافظ  الإكمال  يف  وقع 
اأنَّه امل�سري  اأبو �سلمة ال�سامي و�سٌف له على  عبدالرحمن بن مي�سرة احل�سرمي، 
موىل املالم�س اْبن جذمية، حيث قال: »َقاَل ابُن بكري ثنا عبد الرحمن بن مي�سرة اأبو 
مي�سرة احل�سرمي، وكان فقيًها عفيًفا �سريًفا. وعن ابنه عبد العزيز بن عبدالرحمن: 
اأقراأ مب�سر بحرف نافع قبل اخلم�سني  اأول من  اأبي �سنة ع�سرين ومائة، وكان  ولد 
من  وهذا  �سخ�سان،  اأنهما  والتَّحقيق  واحٌد،  �سخ�ٌس  اأنهما  على  ومائة«)47(، 
والن�سب،  الكنية  يف  وافرتقا  الأب  وا�سم  ال�سم  يف  اتفقا  واملفرتق،  املتفق  قبيل 

جمال الدين املزي، تهذيب الكمال، 450/17.   -44
املجيد،  عبد  بن  الكبري، حتقيق: حمدي  املعجم  الطرباين)ت: 360هـ(،  القا�سم  اأبو  اأحمد،  بن  �سليمان   -45

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1415 هـ، 2/ 32، برقم 1194. 
اأحمد بن حنبل، اأبو عبد اهلل ال�سيباين )ت: 241هـ(، امل�سند، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد،   -46

واآخرون، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1421 هـ، 28/ 389-390، برقم 17158. 
مغلطاي بن قليج البكجري، اأبو عبد اهلل، عالء الدين )ت: 762هـ(، اإكمال تهذيب الكمال، حتقيق: اأبو   -47
عبد الرحمن عادل بن حممد- اأبو حممد اأ�سامة بن اإبراهيم الفاروق احلديثة، القاهرة، ط1، 1422 هـ  ، 

240/8، ترجمة رقم 3258. 
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وَميََّز  الكمال فذكرهما  تهذيب  املزي يف  الدين  ْنًعا احلافظ جمال  اأح�سن �سُ وقد 
بينهما.)48(

ِرّي، مقبول من ال�ساد�سة)49(، َرَوى  َنِفّي الَب�سْ )�س( عبد اْلَكِرمي ْبن �سليط احْلَ   -5
ِ بن بريدة، َعن اأَِبيِه حديث تزويج علي بفاطمة، َرَوى َعنه: قال  َعن: َعبد اهللَّ
�سليط  بن  الكرمي  َمِعني عن عبد  ْبن  �ساألت يحيى  الدارمي:  �َسِعيد  بن  عثمان 
من هو؟ فقال: مل يرو عنه اإل احل�سُن بن �سالح)50(، فقال جمال الدين املزي 
م�ستدرًكا: »روى له النَّ�َسائي يف »اليوم والليلة« هذا احلديث الواحد، وقد 

ْحَمِن ْبن حميد الروؤا�سي«.)51( كتبناه يِف ترجمة َعْبدالرَّ
فارتفعت  كذلك،  عنه  روى  الروؤا�سي  حميد  ْبن  ْحَمِن  الرَّ َعْبد  اأنَّ  اأي  قلُت: 
ْحَمن بن حميد، َقاَل: َحدثَنا عبد اْلَكِرمي  جهالة العني، اأخرجه الن�سائي َعن عبد الرَّ
ار َقالُوا لَعلي: عْندك  ِرّي َعن اْبن بَُرْيَدة َعن اأَِبيه اأَنَّ نَفًرا من الأَْن�سَ ابن �سليط اْلَب�سْ
َفاِطَمة َفدخل على النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم، َف�سلم َعَلْيِه، َفَقاَل: َما َحاَجة اْبن اأبي 
َطالب، َقاَل: ذكرت َفاِطَمة بنت َر�ُسول اهلل �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم، َقاَل: مْرَحًبا َواأهال 
ار ينتظرونه َفَقالُوا َما َوَراَءك َقاَل: َما  ْهط من الأَْن�سَ مل يزده َعَلْيَها َفخرج اإِىَل الرَّ
َعَلْيِه  اهلل  �سلى  اهلل  َر�ُسول  من  يَْكِفيك  َقالُوا  َواأهال،  مْرَحًبا  َقاَل يل  اأَنه  اأَْدِري غري 

َو�سلم اإِْحَداهَما قد اأَْعَطاك الأَْهل واأعطاك الرحب... احلديث«.)52(
، َموىَل فاطمة بنت ُعتَبة ْبن َرِبيَعة، وهو  )خت م د ت �س ق( َعجاَلن، املََديِنُّ   -6
والد حممد بن عجالن، ل باأ�س به من الرابعة)53(، َرَوى َعن: زيد ْبن ثابت، 

املزي، تهذيب الكمال، 451/17.   -48
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س361.   -49

املزي، تهذيب الكمال، 251/18.   -50
املرجع نف�سه، 251/18.   -51

اأحمد بن �سعيب بن علي، الن�سائي )ت: 303هـ(، عمل اليوم والليلة، حتقيق: د. فاروق حمادة، موؤ�س�سة   -52
الر�سالة، بريوت، �س 253، برقم 259. 

ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب �س387.   -53
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واأبي ُهَرْيرة، ومولته َفاِطَمة ِبْنت عتبة، َرَوى َعنه: »قال اأَبُو ُعَبيد الآجري، َعن 
د«)54(، وقال جمال الدين املزي: »َرَوى  مَّ اأَِبي َداُود: مَلْ يرو َعْنُه َغرْيُ ابنه حُمَ
ِ ْبِن الأ�سج،  َعنه: اإِ�سماعيل ْبن اأَبي حبيبة اإِن َكاَن حمفوًظا، وبكري ْبن َعبد اهللَّ
الأ�سج  ْبِن   ِ اهللَّ َعبد  ْبن  بكري  عنه  روى  قلُت:  عجالن«)55(،  اْبن  د  مَّ حُمَ وابنه 
اْبُن  ثَِني  َقاَل: َحدَّ اأَيُّوَب  اأَِبي  ْبِن  �َسِعيِد  للبخاري من طريق  املفرد  يف الأدب 
لَّى  ِ، َعْن َعْجالَن، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ �سَ َعْجالَن، َعْن بَُكرْيِ ْبِن َعْبِد اهللَّ
َما ل  اْلَعَمِل  ِمَن  يَُكلَُّف  َوِك�ْسَوتُُه، َول  َطَعاُمُه  »ِلْلَمْمُلوِك  َقاَل:  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ 

يُِطيُق«.)56(

ار بن عيا�س العمرى  )د �س ق( ِعي�َسى ْبن َعبد اهلِلِ ْبن مالك، وهو اْبن مالك الدَّ   -7
مولهم، مقبول من ال�ساد�سة)57(، َرَوى َعن: زيد ْبن وهب اجلهني، وعبا�س 
ابن �سهل بن �سعد ال�ساعدي، وعطية ْبن �سفيان ْبن َعبد اهللَّ الثقفي، وحممد 
ْبن َعْمرو ْبن عطاء، ويعقوب ْبن اإ�سماعيل ْبن طلحة بن ُعَبيد اهللَّ التَّْيِمّي، َرَوى 
اإ�سحاق)58(،  ْبن  د  مَّ ْبن املديني: جمهول، مل يرو عنه غرُي حُمَ َعنه: قال علي 
: »احل�سن ْبن احلر، وَعْبد اهلل بن لَِهيَعة، وعتبة ابن اأَبي َحِكيم،  وذكر املزي اأنَّ
د ْبن َعبد اهللَّ  مَّ وفليح ْبن �ُسَلْيمان، وحممد ْبن اإ�سحاق ْبن ي�سار، واأخاه حُمَ
ْبن مالك الدار« َرُووا عنه كذلك)59(، قلُت: روى عنه احل�سن ْبن احلر عند اأبي 
ثََنا  ، َحدَّ ثََنا احْلَ�َسُن ْبُن احْلُرِّ دواد يف ال�سنن من طريق ُزَهرْيِ اأَِبي َخْيثََمَة قال: َحدَّ
، اأَنَُّه َكاَن  اِعِديِّ ِ ْبِن َماِلٍك، َعْن َعبَّا�ٍس اأَْو َعيَّا�ِس ْبِن �َسْهٍل ال�سَّ ِعي�َسى ْبُن َعْبِد اهللَّ

املزي، تهذيب الكمال، 516/19.   -54
املرجع نف�سه، )516/19(.   -55

حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت: 256هـ(، الأدب املفرد، طبعة دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، ط3،   -56
1409هـ، �س 77، برقم 192. 

ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س439.   -57
املزي، تهذيب الكمال، 624/22.   -58

املرجع نف�سه، 624/22.   -59
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َوُرْكَبَتْيِه،  ْيِه،  َكفَّ َعَلى  َب  َفاْنَت�سَ َف�َسَجَد  َقاَل:  ِفيِه  َفَذَكَر  اأَبُوُه،  ِفيِه  ِل�ٍس  جَمْ يِف 
َ، َف�َسَجَد  َب َقَدَمُه الأُْخَرى، ُثمَّ َكربَّ َك، َونَ�سَ ُدوِر َقَدَمْيِه َوُهَو َجاِل�ٌس، َفَتَورَّ َو�سُ

ْكَعَة الأُْخَرى... احلديث«.)60( ْك، ثُمَّ َعاَد َفَرَكَع الرَّ َ، َفَقاَم َومَلْ يََتَورَّ ثُمَّ َكربَّ
حرف النون:

من  مقبول   ، الُكويِفّ َعْمرو  اأَبُو   ، الَعَنِزيِّ  ِ اهللَّ َعْبد  ْبُن  نَُبْيُح  ق(  �س  ت  )د    -8
الثالثة)61(، َرَوى َعن: َجاِبر ْبن َعبد اهلل، وَعبد اهلل ْبن عبا�س، وَعبد اهللَّ ْبن ُعَمر 
اأُبُو  »�ُسِئَل  اأبي حامت:  ابن  قال  َعنه:  َرَوى  اخُلْدِرّي،  �َسِعيد  واأَِبي  ْبن اخلطاب، 
ُزْرَعَة َعن نَُبْيٍح َفَقاَل: ُكوِفى ثقة مل يرِو َعْنُه َغري الأَ�ْسود ْبن َقي�ٍس«)62(، قلُت: 
ا: »الأ�سود ْبن قي�س، واأَبُو خالد الدالين«)63(،  ذكر املزي فيما َرَوى َعنه اأي�سً
اإِ�ْسَكاَب،  ْبِن  اإِْبَراِهيَم  اأبي داود من طريق  ، عند  اليِنّ الدَّ َخاِلٍد  اأَِبي  وحديث 
ثََنا اأَبُو َخاِلٍد - الَِّذي َكاَن يَْنِزُل يِف بَِني َدالَن - َعْن نَُبْيٍح،  ثََنا اأَبُو بَْدٍر، َحدَّ َحدَّ
َا ُم�ْسِلٍم َك�َسا  َم َقاَل: »اأَميُّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ، َعِن النَِّبيِّ �سَ َعْن اأَِبي �َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ
ُم�ْسِلًما  اأَْطَعَم  ُم�ْسِلٍم  َا  َواأَميُّ نَِّة،  اجْلَ ِر  ِمْن ُخ�سْ  ُ َك�َساُه اهللَّ ُعْرٍي،  َعَلى  ثَْوبًا  ُم�ْسِلًما 
َظَماإٍ،  َعَلى  ُم�ْسِلًما  �َسَقى  ُم�ْسِلٍم  َا  َواأَميُّ نَِّة،  اجْلَ ِثَماِر  ِمْن   ُ اهللَّ اأَْطَعَمُه  ُجوٍع،  َعَلى 

ِحيِق امْلَْخُتوِم«.)64( ُ ِمَن الرَّ �َسَقاُه اهللَّ
حرف الهاء:

الثالثة  من  مقبول  الَعَدوّي،  كاهل،  ابن  ويُقال:  َكاِهن،  ْبُن  ان  ِه�سّ ق(  )�س    -9
)65(، َرَوى َعن: َعْبد الرحمن ْبن �َسُمَرة، واأبي مو�سى الأ�سعري، وعائ�سة اأم 

ِج�ْستاين، ال�سنن، 253/1، برقم 966.  اأبو داود ال�سَِّ  -60
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س 559.   -61

ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، 508/8.   -62
املزي، تهذيب الكمال، 314/29.   -63

ِج�ْستاين، ال�سنن، 130/2، برقم 1682.  اأبو داود ال�سَِّ  -64
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س 574.   -65
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قال:  اأنّه  املديِنى  اْبُن  َعنه: روى عنه احلافظ بن حجر عن  َرَوى  املوؤمنني)66(، 
ان، مل يرِو عنه اإل حميد  ُهوٌل ِمن بَِنى ُعَدّى يَُقاُل لَُه: ِه�سّ َهَذا َرَواُه َرُجٌل جَمْ
: »َرَوى َعنه: الأ�سود بن عبد الرحمن  بن هالل« )67(، قلُت: قال احلافظ املزيُّ
ْحَمِن  العدوي، وحميد بن هالل العدوي«)68(، وحديث الأَ�ْسَود ْبن َعْبِد الرَّ
اْلَعَدِوّي اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط من طريق يَِزيِد ْبِن َهاُروَن، ثََنا 
ْبِن  اَن  ، َعْن ِه�سَّ ْحَمِن اْلَعْبِديُّ ْبُن َعْبِدالرَّ ثَِني الأَ�ْسَوُد  ٍل، َحدَّ ْبُن َوا�سِ احْلَ�َسُن 
َم َقاَل: »َما َقَعَد  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ، َعِن النَِّبيِّ �سَ َكاِهٍل، َعْن اأَِبي ُمو�َسى الأَ�ْسَعِريِّ
َعَتُهْم �َسْيَطاٌن«)69(، واحلديث �سعيف  َعِتِهْم، َفيَْقَرُب َق�سْ يَِتيٌم َمَع َقْوٍم َعَلى َق�سْ
ِعيُف احْلَِديِث«)70(،  ٍل، قال فيه الدراقطني: «َوُهَو �سَ ب�سبب احْلَ�َسن ْبن َوا�سِ
ِعيٌف  ٍل، َوُهَو احْلَ�َسُن ْبُن ِديَناٍر، َوُهَو �سَ وقال الهيثمي: »َوِفيِه احْلَ�َسُن ْبُن َوا�سِ

ِل�ُسوِء ِحْفِظِه«.)71(
حرف الياء:

اِرّي، ثقة من الرابعة)72(، َرَوى  ِ بن اأَِبي َطلَحَة الأَْن�سَ 10- )م( يَْعُقوُب ْبُن َعْبِد اهللَّ
َعن: عمه اأَنَ�س ْبن مالك، وامراأة من اآل اأَِبي قتادة، وكان �سهرا لهم)73(، َرَوى 
َعنه: قال ابن اأبي حامت: »�ساألت اأبا زرعة عنه فقال: ثقة، ومل يرِو َعْنُه اإل اأ�سامة 

املزي، تهذيب الكمال، 290/30.  -66
ابن حجر الع�سقالين: تهذيب التهذيب، 64/11.   -67

املزي، تهذيب الكمال، 290/30.   -68
اهلل  بن عو�س  الأو�سط، حتقيق: طارق  املعجم  الطرباين )ت: 360هـ(،  القا�سم  اأبو  اأحمد،  بن  �سليمان   -69

وعبد املح�سن احل�سيني، دار احلرمني، القاهرة، 1421هـ، 7/ 163، برقم 7165. 
علي بن عمر، اأبو احل�سن الدارقطني )ت: 385هـ(، العلل، حتقيق: حمفوظ الرحمن زين اهلل، دار طيبة،   -70

الريا�س، ط1، 1405 هـ، 276/1، �سوؤال رقم 68. 
القد�سي،  مكتبة  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  807هـ(،  )ت:  الهيثمي  �سليمان  بن  بكر  اأبي  بن  علي   -71

القاهرة، 1414 هـ، 160/8، برقم 13508. 
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َطْلَحَة«)74(،  اأِبى  حديث  الواحد،  احلديث  هذا  يف  اإل  اأعرفه  ول  زيد،  ابن 
بَْكٍر بِن َحْزٍم)75(، ومل  اأَِبي  اأنَّه روى عنه كذلك َعْبداهلِل بن  قلُت: ذكر املزي 

واية مع طول بحث وتنقيب. اأجد هذه الرِّ

الكنى والن�صب:

، مقبول من الرابعة)76(، َرَوى َعن: عائذ  ِريُّ َبِعّي الَب�سْ 11- )م �س( اأَبُو �ِسْمٍر ال�سُّ
ِ ْبن اأَبي ُمُلْيَكة، واأبي  اْبن َعْمرو املزين، وعبادة ْبن ال�سامت مر�سل، وَعْبد اهللَّ
ُعْثَمان النهدي)77(، َرَوى َعنه: قال ابن اأبي حامت: »روى عنه �سعبة �سمعت اأبي 
يقول ذلك«)78(، وقال احلافظ ابن حجر: »قال ابن املديني اأبو �سمر مل يرو عنه 
ْلُت ْبُن َطِريٍف امْلِْعَويِلُّ كما اأخرجه  غري �سعبة«)79(، قلُت: روى عنه كذلك ال�سَّ
�َسالٍم،  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  يُو�ُسَف  َحِديِث  َعْن  »َو�ُسِئَل  العلل:  يف  الدارقطني 
َفَقاَل:  مِلُْلَتِفٍت.  الَة  َم: ل �سَ َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  النَِّبيِّ �سَ َعِن  ْرَداِء،  الدَّ اأَِبي  َعْن 
 ، امْلِْعَويِلُّ َطِريٍف  ْبُن  ْلُت  ال�سَّ َعْنُه؛ فرواه  َواْخُتِلَف   ، ُبِعيُّ ال�سَّ �ِسْمٍر  اأَبُو  يَْرِويِه 
َعْبِد  ْبِن  يُو�ُسَف  َعْن  ُمَلْيَكَة،  اأَبُو  لَُه:  يَُقاُل  َرُجٌل،  ثَِني  َقاَل: َحدَّ �ِسْمٍر،  اأَِبي  َعْن 
اأخرجه الأ�سبهاين يف الرتغيب  اأبي الدرداء«)80(، وكذا  ْبِن �َسالٍم، عن   ِ اهللَّ
ْلت ْبِن َطِريٍف، َعْن اأَِبي �ِسْمٍر،  والرتهيب من طريق: �سلم بن قتيبة، عن ال�سَّ
ِ اْبِن �َسالٍم، َعْن اأَِبيِه اأَنَُّه �َسِمع النَِّبي  َعْن اْبِن اأَِبي ُمَلْيَكَة، َعْن يُو�ُسَف ْبِن َعْبِد اهللَّ

ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(، اجلرح والتعديل، 208/9.   -74
املزي، تهذيب الكمال، 347/32.   -75

ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س 648.   -76
املزي، تهذيب الكمال، 404/33.   -77

ابن اأبي حامت، اجلرح والتعديل، 391/9.   -78
ابن حجر الع�سقالين: تهذيب التهذيب، 127/12.   -79

الدارقطني، العلل، 211/6، �سوؤال رقم 1079.   -80
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الَة مِلُْلَتِفٍت«.)81( الِة َفاإنَُّه ل �سَ َم يقول: »ل تَْلَتفْت يِف ال�سَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ �سَ

َعن:  َرَوى  الرابعة)82(،  من  مقبول  ِرّي،  الَب�سْ   الأُ�ْسَواِرّي  ي�َسى  ِعِ اأَبُو  12- )م( 
الرياحي،  العالية  واأبي  اخُلْدِرّي،  �َسِعيد  واأبي  ْبن اخلطاب،  ُعَمر  ْبن   ِ اهللَّ َعبد 
َرَوى َعنه: قال ابن اأبي حامت: »عن عبد امللك امليموين، قال اأحمد بن حنبل: ل 
اأعلم اأحًدا روى عن اأِبى ِعي�َسى الأُ�ْسَواِرّي غري َقَتاَدة«)83(، قلُت: جزم املزيُّ 
يف التهذيب اأنَّ ثابًتا البناين، وعا�سًما الأحول، وقتادة قد رووا عنه، وَقاَل 
ثابت  طريق  من  وايات  الرِّ اأجد  ومل  َم�ْسُهوٌر)84(،  ِريٌّ  بَ�سْ ِعي�َسى  اأَبُو  اُر:  اْلَبزَّ

البناين، وعا�سم
الأحول مع طول بحث وتنقيب. 

عائ�سة  الالم موىل  وت�سديد  املهملة  امليم وك�سر  ب�سم   ، املََديِنّ ُمِدلََّة  اأَبُو  13- )د( 
يقال ا�سمه عبيد اهلل مقبول من الثالثة)85(، روى عن: اأبي ُهَرْيرة، َرَوى َعنه: 
�سعد اأَبُو جماهد الطائي)86(، وقال الذهبي: ل يكاد يعرف، قال ابن املديني: مل 
يرِو عنه اإل اأبو جماهد)87(، ثم قال املزي يف حتفة الأ�سراف: ورواه اأَبُو ِهالٍل 
ائّي، َعْن  الِم ْبِن َحْرٍب املاَلئي، َعْن �َسِعيٍد ْبِن ُعَبيد الطَّ الأَ�ْسَعرّي، َعْن َعْبِد ال�سَّ
َم:  ُ َعَلْيِه و�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ اأَِبي ُمِدلََّة، يعني: »َعْن اأَِبي ُهَرْيرة، قال: قال َر�ُسوُل اهللَّ

اإ�سماعيل بن حممد، اأبو القا�سم الأ�سبهاين)ت: 535هـ(، الرتغيب والرتهيب، حتقيق: اأمين بن �سالح بن   -81
�سعبان دار احلديث، القاهرة، ط1، 1414هـ، 419/2، رقم 1905.

ب�سم الهمزة، و�سكون ال�سني: ن�سبة اإىل الأ�ساورة من متيم.    - 
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س 663.   -82

ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(، اجلرح والتعديل، 412/9.   -83
البزار، حتقيق: حبيب  زوائد  الأ�ستار عن  الهيثمي )ت: 807هـ(، ك�سف  �سليمان  بن  بكر  اأبي  بن  علي   -84

الرحمن الأعظمي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1399 هـ، 388/1. 
ابن حجر الع�سقالين: تقريب التهذيب، �س 671.   -85

املزي، تهذيب الكمال، 269/34.   -86
حممد بن عثمان الذهبي )ت: 748هـ(، ميزان العتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي،   -87

دار املعرفة، بريوت، ط1، 1382 هـ، 571/4. 
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امْلَْظُلوِم  يُْفِطَر، وَدْعَوُة  اِئُم َحتَّى  اْلَعاِدُل، وال�سَّ ُدَعاوؤُُهْم: الإَِماُم  يَُردُّ  ثاَلثٌَة ل 
بُّ عزوجل:  الرَّ َماِء، ويَُقوُل  ال�سَّ اأَْبَواَب  لََها  ويَْفَتُح  اْلَغَماِم،  َفْوَق   ُ اهللَّ يَْرَفُعَها 
�ساحَب  ذكر  املزّي  اأنَّ  وجدُت  ثم  ِحنٍي«)88(،  بَْعَد  ولَْو  َرنَِّك  لأَْن�سُ ِتي  وِعزَّ
الرتجمة �سمَن �سيوخ �سعيد بن عبيد الطائى، اأبي الهذيل الكوفى)89(، فرتجح 

واية ال�سالفة.  لدي اأنه اطلع على الرِّ
وبنهاية هذه الرتجمة مت البحث بحمد اهلل وف�سله. 

املزي: حتفة الأ�سراف مبعرفة الأطراف، حتقيق: عبد ال�سمد �سرف الدين، املكتب الإ�سالمي، بريوت،   -88
ط2، 1403هـ، 90/11.

املزي، تهذيب الكمال، 549/10.   -89
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اخل�متة

وقد  وزائد،  وم�ستدرك  متتبع  من  النَّْوع  لَهَذا  بُد  َفال  الدرا�سة  هذه  وبعد 
اأفرغُت جهدي يف ذلك وخل�ست لنتائج وتو�سيات كان اأهمها: 

اأوًل: النتائج: 
اإنَّ عدد من ذكر النقاد اأنَّه مل يِرو عنه اإل راٍو واحد قرابة املائة راٍو من رجال    -1
الكتب ال�ستة، واأنَّ من وجد له راٍو اآخر كان بن�سبة )13(% من جمموع املائة 

راٍو.
واة لي�سوا من  اأفاد البحث اإثبات �سحة كالم النقاد الذين راأوا اأنَّ هوؤلء الرُّ   -2

جماهيل العني، فقد روى عنهم اأكرث من راٍو فارتفعت عنهم اجلهالة بذلك.
التي  الّرجال  كتب  اأدق  من  التهذيب  وتهذيب  الكمال،  تهذيب  كتابا  يعترب    -3

اعتنت برجال الكتب ال�ستة على الأطالق.
اجح من كالم النقاد يف احلكم على رواية جمهول العني، من حيث  حتقيق الرَّ   -4
اوي  واية الرَّ القبول والرد، ويرجع ذلك احلكم عندهم للقرائن التي ت�سهد لرِّ
بالثبات، ولي�س مبجرد ثبوت رواية راٍو اآخر عنه فح�سب كما بيَّنا يف الدرا�سة.

ابن  احلافظ  قال  كما  واة  الرُّ عن  العني  برفع جهالة  الأئمة  اهتمام  �سبب  بيان    -5
حجر يف تهذيب التهذيب: »اإنَّ اأََجلَّ َفائدة يِف َذلك ُهو يِف �َسيٍء َواِحٍد وُهو: 
اأََفاَد  َفاإَذا َظَفر امْلُِفيُد لَُه ِبراٍو اآَخر  اأَنَّ الرجل مل يَرِو َعنُه اإل َواِحٌد،  اإَِذا ا�ْسَتَهر 
مثل ذلك والتنقيب  فتتبع  برواية راويني عنه،  الرجل  َجَهالة َعني ذلك  َرفع 

عليه مهم«.
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ثانًيا: التو�صيات: 
النقاد  و�سفه  ملن  اأي:  املجال  هذا  يف  والتنقيب  البحث  مبوا�سلة  اأو�سي    -1
ّنة  ال�سُّ كتب  بقية  يف  فالن«  اإل  عنه  يرِو  »مل  فيهم:  قيل  من  اأو  بالوحدان 

والأجزاء احلديثية.
اإنَّ درا�سة هذه الأبحاث اخلا�سة بالّرجال والعلل املرويَّات ل يت�سدر لها اإل    -2
بروح  الأولني  الوافر، وا�ستقراأ كتب  بالق�سط  ت�سلع من علوم احلديث  من 

. مب�سرة واعية ب�سرورة الأمانة العلمية يف خدمة �سنة ر�سول اهلل
الهتمام بكتب الّرجال والنقاد الأولني والعتماد عليها؛ ملا ت�سمنته من علم    -3

غزير دقيق، ونكات ل توجد يف غريها.
العناية برتاجم املحدثني، وكتابة بحوث تاأ�سيلية ملناهج النقاد فيها.   -4

قد  اأكون  اأن  َعْر�ٍس،  من  َنْتُه  ت�سمَّ وما  الدرا�سة،  هذه  خالل  من  اأرجو  اإينِّ    -5
ن�سحُت لل�سنة النبوّية ال�سريفة، وللم�سلمني عموًما، واحلمد هلل الذي بنعمته 

تتم ال�ساحلات.
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امل�س�در واملراجع

• القراآن الكرمي.	
• ابن 	 علوم  من  الفياح  ال�سذا  هـ(،   802 الأبنا�سي)ت:  مو�سى  بن  اإبراهيم 

ال�سالح، حتقيق: �سالح فتحي هلل، مكتبة الر�سد، الريا�س، ط1، 1418هـ. 
• الرجال، 	 �سعفاء  يف  الكامل  هـ(،   365 )ت:  اجلرجاين  عدي  بن  اأحمد  اأبو 

حتقيق: عادل اأحمد عبداملوجود، وعلي حممد معو�س، دار الكتب العلمية، 
بريوت ط1، 1418هـ، ، 485/7. 

• اأحمد بن حنبل، اأبو عبد اهلل ال�سيباين )ت: 241 هـ(، امل�سند، حتقيق: �سعيب 	
الأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1421 هـ. 

• اأحمد بن �سعيب بن علي، الن�سائي )ت: 303 هـ(، عمل اليوم والليلة، حتقيق: 	
د. فاروق حمادة، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، )د.ت(. 

• الكتب 	 دار  الأولياء،  حلية  هـ(،   430 الأ�سبهاين)ت:  اهلل،  عبد  بن  اأحمد 
العلمية، بريوت، 1409هـ.

• اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب، البغدادي )ت: 463 هـ(، الكفاية يف علم 	
الرواية، حتقيق: اأبو عبداهلل ال�سورقي، اإبراهيم حمدي املدين، املكتبة العلمية، 

املدينة املنورة، )د.ت(. 
• اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين )ت: 852 هـ(، تهذيب التهذيب، دائرة 	

املعارف النظامية، الهند 1326هـ. 
• اأحمد بن علي بن حجر، الع�سقالين )ت: 852 هـ(، نزهة النظر يف تو�سيح 	

نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر، حتقيق: عبد اهلل بن �سيف اهلل الرحيلي، 
مطبعة �سفري، الريا�س، ط1، 1422هـ. 
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• اإ�سماعيل بن حممد، اأبو القا�سم الأ�سبهاين)ت: 535 هـ(، الرتغيب والرتهيب، 	
1414هـ. ط1،  القاهرة،  احلديث،  دار  �سعبان  ابن  �سالح  بن  اأمين  حتقيق: 

• الأو�سط، 	 املعجم  هـ(،   360 )ت:  الطرباين  القا�سم  اأبو  اأحمد،  بن  �سليمان 
حتقيق: طارق بن عو�س اهلل وعبد املح�سن احل�سيني، دار احلرمني، القاهرة، 

1421هـ. 
• �سليمان بن اأحمد، اأبو القا�سم الطرباين)ت: 360 هـ(، املعجم الكبري، حتقيق: 	

حمدي ابن عبد املجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1415 هـ. 
• ال�ساميني، 	 م�سند  هـ(،   360 الطرباين)ت:  القا�سم  اأبو  اأحمد،  بن  �سليمان 

حتقيق: حمدي بن عبداملجيد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1405هـ. 
• حتقيق: 	 ال�سنن،  هـ(:   275 ِج�ْستاين)ت:  ال�سَِّ داود  اأبو  الأ�سعث  بن  �سليمان 

حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة الع�سرية، بريوت. 
• العالئي )ت: 761 هـ(، حتقيق 	 اأبو �سعيد  الدين خليل بن كيكلدي،  �سالح 

اأحمد  له �سريف ال�سحبة، حتقيق: عبد الرحيم حممد  الرتبة ملن ثبت  منيف 
الق�سقري، دار العا�سمة، الريا�س، ط1، 1410هـ. 

• عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب احلنبلي )ت: 795 هـ(، �سرح علل الرتمذي، 	
حتقيق: د. همام عبد الرحيم �سعيد، مكتبة املنار، الزرقاء، ط1، 1407هـ - 

1987م. 
• هـ(، 	  327 )ت:  حامت  اأبي  ابن  ازي  الرَّ اإدري�س،  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد 

اجلرح والتعديل، دائرة املعارف العثمانية، بحيدر اآباد الدكن، الهند، ط1، 
1271 هـ- 1952 م.
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• عبد اهلل البكري الأندل�سي )ت: 487 هـ(، معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد 	
واملوا�سع، عامل الكتب، بريوت، ط3، 1403 هـ.

• علي بن اأبي بكر بن �سليمان الهيثمي )ت: 807 هـ(، ك�سف الأ�ستار عن زوائد 	
ط1،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  حتقيق:  البزار، 

)د.ت(. 
• الزوائد ومنبع 	 الهيثمي )ت: 807 هـ(، جممع  �سليمان  بكر بن  اأبي  بن  علي 

الفوائد، مكتبة القد�سي، القاهرة، 1414 هـ. 
• علي بن عمر، اأبو احل�سن الدارقطني )ت: 385 هـ(، العلل، حتقيق: حمفوظ 	

الرحمن زين اهلل، دار طيبة، الريا�س، ط1، 1405 هـ. 
• حممد بن اإ�سماعيل البخاري )ت: 256 هـ(، الأدب املفرد، طبعة دار الب�سائر 	

الإ�سالمية، بريوت، ط3، 1409هـ. 
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Abstract

Scientific insights for three trees 
mentioned in the Holy Qur’an 

(lote-tree, bitter fruit, and tamarisks)

Dr. Zyadd Al Fahdawi

In order to show the greatness 
of Allah in the trees mentioned in the 
Holy Qur’an came my research: Sci-
entific insights for three trees men-
tioned in the Holy Qur’an (lote-tree, 
bitter fruit, and tamarisks) in an in-
troduction and three chapters: 

The first chapter: the lote-tree 
which has three sections

The second chapter: the bitter 
fruit also has three sections

The third chapter: the tama-
risks that has three sections

About the methed, it has been 
descriptive; combines the verses of 
the trees, commentators interpreta-
tions and its health and economic 
benefits.

The importance of the study lies 
in identifying these tress, its descrip-
tion and benefits being one of the ap-
petites to which man is guided. For 
this reason, Allah has made it the 
blessing of the righteous in Paradise. 
The study aims at presenting the 
greatness of Allah in its creation.

ملخ�س البحث

يف  تعاىل  اهلل  عظمة  اإظهار  اأجل  من 
ال�سجار التي ذكرت يف القراآن الكرمي جاء 
بحثي: )نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت 
در واخلمط )الأَراك(  يف القراآن الكرمي( ال�سِّ

والأَْثل(، يف مقدمة وثالثة مباحث: 
املبحث الول: يف ال�سدر وفيه ثالث 

مطالب.
)الأَراك(  اخلمط  يف  الثاين:  املبحث 

وفيه ثالث مطالب.
املبحث الثالث: يف الأَْثل وفيه ثالث 

مطالب.
ا�ستقرائًيا؛  و�سفًيا  منهجي  كان  وقد 
يجمع اآيات الأ�سجار، وبيان اأقوال املف�سرين 

فيها والفوائد ال�سحية والقت�سادية منها.
يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتكمن 
واأو�سافها  الأ�سجار  هذه  على  التعرف 
يهفو  التي  امل�ستهيات  من  كونها  وفوائدها؛ 
وفائدة،  لذة  من  فيها  مبا  الإن�سان؛  اإليها 
يف  املتقني  نعيم  تعاىل  اهلل  جعلها  ولهذا 
اجلنة، ومن اأجل اإظهار عظمة اهلل تعاىل يف 

خلقها وفوائدها جاءت الدرا�سة.



اأ. د. زيـاد الفهـــداوي

138

در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الذي كرم الإن�سان، ووهبه نعمة النطق والبيان، واأنعم 
عليه بال�سمع والب�سر و�سائر النعم، و�سل اهلل وبارك على حممد عبده ور�سوله 

خري الأنام، وعلى األه و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان.
من اأجل اإظهار عظمة اهلل تعاىل يف الأ�سجار التي ذكرت يف القراآن الكرمي، 
الكرمي  القراآن  يف  ذكرت  اأ�سجار  لثالث  علمية  )نظرات  بـ:  املو�سوم  بحثي  جاء 

در واخلمط )الأَراك( والأَْثل(. )ال�سِّ
وقد اأملى علّي هذا املو�صوع اأن اأق�ّصمه اإىل مقدمة وثالثة مباحث: 

جاء املبحث الأول: يف ال�صدر، وت�صّمن: 
املطلب الأول: التعريف ب�سجرة ال�سدر وماهيتها.

املطلب الثاين: موا�سع ذكرها يف القراآن الكرمي واأقوال املف�سرين فيها.
وا�ستمل  لل�سدر.  والقت�سادية  وال�سحية  الطبية  الفوائد  الثالث:  املطلب 

على فرعني: 
الفرع الأول: الفوائد الطبية وال�سحية.

الفرع الثاين: الفوائد القت�سادية.
املبحث الثاين: يف اخلمط )الأَراك(؛ وت�صّمن: 

املطلب الأول: التعريف ب�سجرة اخلمط )الأَراك(.
املطلب الثاين: موا�سع ذكرها يف القراآن الكرمي واأقوال املف�سرين فيها.
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املطلب الثالث: فوائد اخلمط )الأَراك(.
املبحث الثالث: يف الأَْثل، وت�صّمن: 

املطلب الأول: التعريف ب�سجرة الأَْثل وماهيتها.
املطلب الثاين: موا�سع ذكرها يف القراآن الكرمي واأقوال املف�سرين فيها.

املطلب الثالث: الفوائد الطبية وال�سحية لالأَْثل.
الفرع الأول: الفوائد الطبية وال�سحية.

الفرع الثاين: الفوائد القت�سادية.
التي  الآيات  ا�ستقرائًيا متثل يف جمع  البحث منهًجا و�سفًيا  كان منهجي يف 
ذكرت فيها هذه الأ�سجار وبيان ماهيتها واأقوال املف�سرين فيها والفوائد ال�سحية 

والقت�سادية منها.
وال�سفحة، واكتفيت  الكتاب، واجلزء  ا�سم  بذكر  البحث  التزمت يف  وقد 
النبوية  الأحاديث  وخرجت  واملراجع.  امل�سادر  قائمة  يف  الكتاب  بطاقة  بذكر 

ال�سريفة من مظانها، وحكمُت عليها اإن كانت من خارج ال�سحيحني. 
العلمي  والإعجاز  والتف�سري  اللغة  كتب  اأُّمات  على  درا�ستي  واعتمدت يف 

وكتب النبات.
واأو�سافها  الأ�سجار  هذه  على  التعرف  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتكمن 
وفوائدها؛ كونها من امل�ستهيات التي يهفو اإليها الإن�سان؛ مبا فيها من لذة وفائدة، 
ولهذا جعلها اهلل تعاىل نعيم املتقني يف اجلنة، ومن اأجل اإظهار عظمة اهلل تعاىل يف 

خلقها وفوائدها جاءت الدرا�سة.
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

القراآن  اأبحث يف  اأين  ولكن ح�سبي  لبحثي،  الكمال  اأدعي  ل  اخلتام،  ويف 
الأخرى  كانت  واإن  وف�سله،  تعاىل  اهلل  بتوفيق  فذلك  �سوابًا  كان  فاإن  الكرمي، 

فاأ�ستغفر اهلل تعاىل لذلك.
ـدر املبحث الأول: ال�سِّ

املطلب الأول: التعريف ب�صجرة ال�صدر
ْدِرّية )Rhamnaceae( التي ت�سم اأ�سجاًرا  ــْدر: �سجر من الف�سيلة ال�سِّ ال�صِّ
و�ُسَجريات ودوايل تنت�سر انت�ساًرا وا�سًعا يف الأقاليم ال�ستوائية واملعتدلة، لكنها 
ل توجد يف الأقاليم الباردة. وهو من الأ�سجار املعمرة، تتحمل اجلفاف والعط�س 
وامللوحة، واأنواًعا خمتلفة من الأرا�سي. ولذا فقد انت�سرت زراعتها لغر�س الزينة 

يف ال�سوارع وامليادين)1(.
جن�س  اأ�سهرها  نوع،   )500( و  جن�ًسا   )45( نحو  الف�سيلة  هذه  وت�سم 
ال�ّسدر )Zizyphus( الذي ي�سم بدوره عدًدا من الأنواع، منها ال�ّسدر الهندي 
ْدر  ال�سِّ اأو  والنَّْبق  )ُعناب(  العربي  با�سمه  الهند  يف  يُعرف  الذي   Ziziphus

املاألوف، واأنواع اأخرى دائمة اخل�سرة اأو مت�ساقطة الأوراق.
دائمة  �سغرية  �سجرة   )Z.spina-cnristi( النبق  اأو  املاألوف  وال�سدر 
اخل�سرة يراوح علوها ما بني )2.75( و )4.60( م، ذات اأغ�سان وفروع مل�ساء 
حتمل اأوراًقا بي�سوية اأو اإهليلجية ال�سكل متناوبة املوقع، وعند اأ�سل كّل ورقة �سفع 
ال�سوكتني حادتني،  م�ستقيمة ولكن كال  والأخرى  مدببة  اإحداهما  الأ�سواك،  من 

لذلك يكون ملم�س ال�سجرة �سائًكا)2(.
ينظر: املعجم الطبيعي للقرآن الكرمي، عزيز العلي العزِي، مراجعة د. حممد توفيق أبو علي، دار التقريب، بني املذابه،   -1
شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، سنة الطبع 2009م. 195، وعامل النبات يف 
القرآن الكرمي، عبد املنعم فهيم اهلادي، ودينا حمسن بركة، دار الفكر العريب، القاهرة - مصر، الطبعة األوىل، سنة الطبع 
1419هـ-1998م: 155، و أسرار عامل النبات، عامل النبات بني العلم والقرآن، حممد غسان سلوم، دار املكتب، 

دمشق - سوريا، الطبعة األوىل، سنة 1430هـ-2009م: 47. 
ينظر: املعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العِزي: 195.   -2
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والأزهار خم�سرة �سغرية جمتمعة يف عناقيد اإبطّية، اأما الثمر فلحمّية القوام 
ها ذو مذاق ُحلو  بنية اللون ذات نواٍة حجرّية، وحجمها بحجم بُنُدَقة تقريًبا، ولبُّ

ونكهة عطرة، لذيذ الطعم)3(.
در من الأ�سجار املتوطنة يف �سمايل اإفريقيا وغربي اآ�سيا، ويكرث يف غور  وال�سِّ
يَْنُبت  الأردن وطور �سيناء )ال�سام( وال�سودان والعراق واجلزيرة العربية. وهو 
وم والنَّّبق،  بّريًّا يف ال�سام؛ حيث يكرث يف احلولة وحول الأردن، وت�سمى ثمرته الدَّ
 Hyphaene( ا على نبات اآخر هو �سجر املُْقل علًما اأن لفظة )الّدوم( تطلق اأي�سً

.)4()thebaica

با�سم )َعَلب()5(. وكذلك  ُعمان  �سلطنة  َظفار من  اإقليم  ْدر يف  ال�سِّ ويعرف 
اأن هذه ال�سجرة  اإىل  يوجد يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وت�سري امل�سادر 

تعمر مائة عام)6(.

Moldenke and Moldenke: 249-248. واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العِزي: 195.   -3
لبنان،  مكتبة  اخلطيب،  �سفيق  اأحمد  اإعداد  ال�سهابي،  م�سطفى  الزراعية،  العلوم  م�سطلحات  ينظر:   -4

بريوت 1982، 815. واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العِزي: 196. 
ينظر: نباتات ظفار، اأنطوين جي ملري، ومرياندا موري�س، مكتب امل�ست�سار ل�سوؤون املحافظة على البيئة،   -5

م�سقط، 1988م، 242-243. واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العِزي: 196. 
ينظر: املو�سوعة الأم للعالج الأع�ساب والنباتات الطبية، عبدالبا�سط حممد �سيد، وعبدالتواب عبداهلل   -6

ح�سني، ب، د، ط، ت: 14/4. 
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

املطلب الثاين: اأقوال املف�صرين يف ال�صدر
ورد ذكر ال�سدر يف القراآن الكرمي اأربع مرات يف ثالث �سور)7(.

قوله تعاىل: چ ڈ  ژ       ژ    چ ]الواقعة: 28[. 
 )8() اإن امل�سلمني نظروا اإىل )َوجَّ وقال ابن اجلوزي: يف منا�سبة هذه الآية، 
فاأعجبهم �ِسْدُره، فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا ؟ فنزلت هذه الآية، قاله اأبو العالية، 

وال�سحاك)9(.
ويف )املخ�صود( ثالثة اأقوال: 

قال  وبه  عبا�س،  ابن  عن  طلحة  اأبو  رواه  فيه،  �َسْوك  ل  الذي  اأنه  اأحدها: 
َد �سوكه؛ اأي: قلع، ومنه قول النبي : »ل  عكرمة، وق�سامة بن زهري. كاأنه ُخ�سِ

املعجم املفهر�س لآيات القراآن الكرمي، حممد فوؤاد عبدالباقي، القاهرة، دار احلديث 1987م: 442.   -7
الرومي  احلموي  ياقوت  عبداهلل  اأبي  الدين  �سهاب  لل�سيخ  البلدان،  معجم  ينظر:  الطائف،  هي  َوجٍّ   -8
البغدادي، )ت623(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، 1399هـ-1979م: 8/4 و 361/5. 
اجلوزي  حممد  بن  علي  بن  عبدالرحمن  الدين  جمال  الفرج  اأبو  التف�سري،  علم  يف  امل�سري  زاد  ينظر:   -9
الطبعة الأوىل، 1423هـ -2002م،  البغدادي )ت597هـ( املكتب الإ�سالمي، دار ابن حزم،  القر�سي 
علي  الدين  عالء  التنزيل،  معاين  يف  التاأويل  لباب  امل�سمى  اخلازن  تف�سري  و   ،1388 لبنان،   - بريوت 
بن حممد بن ابراهيم البغدادي ال�سهري باخلازن، )ت725هـ( �سبطه و�سححه عبدال�سالم حممد علي 

�ساهني، من�سورات حممد علي بي�سون، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان: 236/4. 
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ُد �سوكها«)10(. يُْخ�سَ
واحتج هوؤلء بحجتني: 

خ�سدته،  فقد  ق�سبته  رطب  وكل  القطع،  اللغة  يف  اخل�سد  اأن  اإحداهما: 
على  اخل�سد  ومنه  وخم�سود  خ�سيد  فهو  �سوكه،  قطعت  اإذا  ال�سجر  وخ�سدت 
كقب�س  خم�سود  مبعنى:  خ�سد  رطب  عود  عن  قطع  ما  كل  وهو  الثمر،  مثال 

و�سلب، واخل�ساد �سجر رخو ل �سوك فيه.

واحلجة الثانية: قال ابن اأبي داود: حدثنا حممد بن م�سفي، حدثنا حممد 
بن املبارك حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ثور بن يزيد، حدثني حبيب بن عبيد 
عن عتبة بن عبيد ال�سلمي، قال: كنت جال�ًسا مع ر�سول اهلل  فجاء اأعرابي فقال: 
يا ر�سول اهلل اأ�سمعك تذكر يف اجلنة �سجرة ل اأعلم �سجرة اأكرث �سوًكا منها. يعني: 
الطلح. فقال ر�سول اهلل : »اإن اهلل جعل مكان كل �سوكة منها ثمرة مثل خ�سوة 

التي�س امللبود)11(، فيها �سبعون لونًا من الطعام ل ي�سبه لون الآخر«)12(.
م�سند الإمام اأحمد، اأحمد اأبي عبداهلل بن حنبل ال�سبياين، )ت241هـ( د.ت.ط، كتاب م�سند املكني،   -10
رقم )2923(، ولفظه بتمامه: عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل : ]لكل نبي حرم، 
فيها حمدث، ول يختلي خالها، ول يع�سد  يوؤوي  اأن ل  اأحرمها بحرمك،  اإين  اللهم  املدينة،  وحرمي 
الهيثمي،  بكر  اأبي  بن  الفوائد علي  الزوائد ومنيع  ينظر: جممع  ملن�سد[،  اإل  لقطتها  توؤخذ  �سوكها، ول 
)ت807هـ( دار الريان للرتاث، ودار الكتاب العربي، بريوت 1407هـ: 301/3 ذكره عن اأحمد وح�سنه 
باز،  ال�سيخ عبدالعزيز بن  ابن حجر، حتقيق:  البخاري،  الباري �سرح �سحيح  ابن حجر يف فتح  وقال 
دار الكتب العلمية، بريوت، 1989م: 37/4، ووقع يف رواية لعمر بن �سيبة بلفظ )ل يخ�سد( باخلاء 
املعجمة بدل العني املهملة، وهو راجع اإىل معناه، فاإن اأ�سل اخل�سد: الك�سر وي�ستعمل يف القطع، كنز 
العمال يف �سنن الأقوال والأفعال، علي بن ح�سام الدين املتقي الهندي، )ت 235ه(، النا�سر موؤ�س�سة 
الر�ساله، بريوت، �سنة الطبع، 1989م، د.ت.ط: 93/14رقم احلديث)5(، و�سحيح اجلامع ال�سغري، 

361/1رقم احلديث)1751(وقال الألباين: �سحيح.
امللبود: الذي قد اجتمع �سعره بع�سه على بع�س، ينظر: تو�سيح املقا�سد وت�سحيح القواعد يف �سرح   -11
ق�سيدة الإمام ابن القيم، اأحمد بن اإبراهيم بن حمد بن حممد بن حمد بن عبداهلل بن عي�سى، )ت327ه(، 

حتقيق: زهري ال�ساوي�س، املكتب الإ�سالمي - بريوت، ط3، �سنة الطبع 1406ه: 511/2.
املعجم الكبري، الطرباين، )ت360هـ( حققه وخرج اأحاديثه اأحمد عبداملجيد ال�سلفي، مطبعة الزهراء   -12
احلديثة، املو�سل، الطبعة الثانية، د.ت.ط.، باب: عبداهلل بن عامر، عن عتبة بن عبد، 130/17، رقم 
احلديث: )318(، وقال الهيثمي: ورجاله رجال ال�سحيح، ينظر: جممع الزوائد، للهيثمي: 414/10،=
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وقال عبد اهلل بن املبارك: اأنباأنا �سفوان بن عمرو عن �سليم بن عامر قال: كان 
اأ�سحاب ر�سول اهلل  يقولون: اإن اهلل لينفعنا بالأعراب وم�سائلهم، اأقبل اأعرابي 
يوًما فقال: يا ر�سول اهلل ذكر اهلل يف اجلنة �سجرة موؤذية، وما كنت اأرى يف اجلنة 
له �سوًكا  فاإن  ال�سدر  قال:  : »ما هي«،  قال ر�سول اهلل  توؤذي �ساحبها،  �سجرة 
موؤذيًا، قال: »األي�س اهلل يقول: )يف �سدر خم�سود( خ�سد اهلل �سوكه فجعل مكان 

كل �سوكة ثمرة«)13(.
جماهد،  قال  وبه  عبا�س،  ابن  عن  العويف  رواه  حماًل،  املُوَقر  والثاين: 
اللغة اخل�سد مبعنى:  القول، وقالوا: ل يعرف يف  وال�سحاك. واأنكر عليهم هذا 
اأنكروا هذا القول، بل هو قول �سحيح واأربابه  احلمل، ومل ي�سب هوؤلء الذين 
ملا خ�سد �سوكه واأذهبه جعل مكان كل �سوكة  �سبحانه وتعاىل  اأن اهلل  اإىل  ذهبوا 

ثمرة اأوقرت باحلمل)14(.
والثالث: اأنه املُوَقر الذي ل �سوك فيه، املخ�سود الذي ل يعقر اليد، ول يرد 
اإىل  الثمر  اأ�سهى  ثمره  لأن  بالذكر،  ال�سدر  فيه. وخ�س  اأذى  �سوك ول  عنه  اليد 

النفو�س طعًما، واألذه ريًحا)15(.
= والبعث: باب: اهلل يجعل مكان كل �سوكة منها ثمرة مثل خ�سوة...، 59/1، رقم احلديث: )70(،    
فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة  و   ،)347( احلديث:  رقم   ،188/2 اجلنة:  و�سفة 
لالآ�سقودري  اآدام،  بن  جناتي  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نا�سر  بن  حممد  عبدالرحمن  اأبو  وفوائدها، 
الطبع  �سنة   ،4 جــ   - جــ1  ط1،  الريا�س،   - والتوزيع  للن�سر  املعارف  مكتبة  )ت1420ه(،  الألباين، 

1415ه- 1995م، 525/6، رقم احلديث: )2734(.
الريا�س،   - املعارف  مكتبة  )ت1420ه(،  اللباين،  الدين  نا�سر  حممد  والرتهيب،  الرتغيب  �سحيح   -13
الفنت  يف  النهاية   ،525/7 العظيم:  القراآن  وتف�سري   ،)3742( احلديث:  رقم   ،266/3 ط5،.ت.ط: 
حتقيق:  )ت774ه(،  الدم�سقي،  ثم  الب�سري  القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  واملالحم، 

حممد اأحمد عبدالعزيز، دار اجليل، بريوت - لبنان، �سنة الطبع 1408ه-1988م: 307/2. 
ال�سيد-  ي�سري  حتقيق:  751ه(،  )ت  اجلوزي،  القيم  ابن  الإمام  ف�سره  ملا  اجلامع  التف�سري  بدائع  ينظر:   -14

�سالح ال�سامي، النا�سر: دار ابن اجلوزي - الريا�س: 110-109/3. 
ينظر: النكت والعيون، تف�سري املاوردي، ت�سنيف اأبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�سري   -15
)ت450هـ( راجعه وعلق عليه ال�سيد عبداملق�سود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 
موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت - لبنان: 453/5، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، اأبو حممد 

عبداحلق بن غالب بن عطية الأندل�سي، )ت546هـ( حتقيق: املجل�س العلمي مبكنا�س، د.ط: =
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ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ     چ  تعاىل:  وقوله 
ڱ  ڱ    ڱ  ں    چ ]النجم: 16-13[.

املعنى يف قوله: چ ڑ  ک    ک  ک چ اأي: راأى جربيل- عليه ال�سالم- نزلة 
اأخرى اأي: مرة اأخرى. فاإن قيل: قد كان راآه كثرًيا، فما معنى نزلة اأخرى ؟ اجلواب: 
اأنه مل يَر جربيل يف �سورته التي خلق عليها اإل مرتني: مرة بالأفق الأعلى، وكان 
ذلك عند ابتداء الوحي، وقال اأهل املعاين: كان ذلك �سبه اآية اأراها النبي  ليعلم 

اأنه من اهلل. واملرة الثانية راآه عند �سدرة املنتهى ليلة املعراج كما قال تعاىل: چ ڑ  
ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ     چ ]النجم: 14-13[.

د لأجل ال�سلوات مراًرا،  قال ابن عبا�س: راأى حممٌد ربَّه؛ وبيان هذا اأنه تردَّ
ًة اأخرى؛ اأي اأنه كانت للنبي  عرجات يف تلك  فراأى ربَّه يف بع�س تلك املرات َمرَّ
الليلة مل�ساألة التخفيف من اأعداد ال�سلوات، فيكون لكل عرجة نزلة، فراأى ربه يف 

بع�سها.
وقال ابن عبا�س: اأنه راأى ربه بفوؤاده مرتني)16(.

وقال البغوي: وذهب جماعة اإىل اأنه راآه بعينه. وخالف ابن م�سعود وجماعة 

= 1408هـ - 1988م: 1060، ومعامل التنزيل، اأبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي، ، )ت516هـ(   
دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة الأوىل �سنة 1423هـ -2002م: 1267، و 
تف�سري اخلازن امل�سمى لباب التاأويل يف معاين التنزيل، عالء الدين علي بن حممد بن ابراهيم البغدادي 
ال�سهري باخلازن، )ت725هـ( �سبطه و�سححه عبدال�سالم حممد علي �ساهني، من�سورات حممد علي 
بي�سون، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان: 236/4، وتف�سري القراآن العظيم، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن 
وطبعة  1379هـ-1952م،  القاهرة،  العربية،  الكتب  اإحياء  دار  )ت774هـ(،  الدم�سقي،  القر�سي  كثري 
املكتبة الع�سرية، �سيدا، بريوت - لبنان: 15/8، و فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم 
التف�سري، حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين، )ت1250هـ( اعتنى به وراجع اأ�سوله يو�سف الفو�س، 

دار املعرفة، بريوت، لبنان: 1446. 
ال�سافعي  املروزي  التميمي  بن عبداجلبار  ال�سمعاين من�سور بن حممد  املظفر  اأبو  القراآن،  تف�سري  ينظر:   -16
ال�سلفي، )ت489هـ(، حتقيق: اأبي متيم يا�سر بن ابراهيم، دار الوطن للن�سر، الريا�س، الطبعة الأوىل �سنة 

1318هـ - 1997م: 289/5، وزاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1362.
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هذا القول، وقال: اإنه راأى جربيل ومل ير اهلل تعاىل.
وعن م�صروق قال: قالت عائ�سة - ر�سي اهلل عنها - من زعم ثالًثا فقد اأعظم 

ائ   چ  تعاىل:  الفرية، قال  اأعظم  اأن حممًدا يعلم ما يف غد فقد  الفرية، من زعم 
ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ ]لقمان: 34[، وذكرت الآية، ومن زعم اأن حممًدا كتم من 

الوحي فقد اأعظم الفرية، قال اهلل تعاىل: چ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  
ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ ]املائدة: 67[، ومن زعم اأن حممًدا راأى ربه فقد اأعظم 

الفرية، قال اهلل تعاىل: چ ٿ  ٹ   ٹ   چ ]الأنعام: 103[)17(.
وروى عكرمة عن ابن عبا�س: )اأن حممًدا  راأى ربه ليلة املعراج بعينه()18(. 
وهو قول اأن�س وكعب الأحبار وجماعة كثرية من التابعني منهم: احل�سن وعكرمة: 
اأن اهلل ق�سم روؤيته وكالمه بني حممد ومو�سى، فكلم مو�سى مرتني، وراأى حممد 
ربه مرتني. وهذا قول جماعة من الأئمة منهم اأحمد بن حنبل، واإ�سحاق، وغريهما. 
ويف بع�س الروايات: جعلت اخللة لإبراهيم، والكالم ملو�سى، والروؤية ملحمد 
. فاإن قيل: كيف جتوز الروؤية على اهلل تعاىل يف الدنيا ؟، واجلواب: اأنه مل يكن 
يف الدنيا، واإن كان يف الدنيا فكل ما فعل اهلل تعاىل واأكرم به نبًيا من اأنبيائه فجائز 

بال كيف.
وروَي عن ابن م�سعود يف معنى الآية: )اأن النبي  راأى جربيل وله �ستمئة 

جناح()19(. وقوله تعاىل: چ گ  گ  گ     چ ]النجم: 14[.

ينظر: تف�سري القراآن، لل�سمعاين: 290/5.  -17
ينظر: الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور، عبدالرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي، )ت911ه(،   -18

دار الفكر - بريوت، د.ت.ط: 137/6، وعزاه ال�سيوطي لبن مردوية.
عطيه:  لبن  العزيز،  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز  املحرر   .290/5 لل�سمعاين:  القراآن،  تف�سري  ينظر   -19
1039/1، وتف�سري القراآن، لل�سمعاين: 290/5، ومعامل التنزيل، للبغوي: 1244، وزاد امل�سري، لبن 
الن�سفي  عبداهلل  الربكات  اأبو  التاأويل(،  وحقائق  التنزيل  )مدارك  الن�سفي  تف�سري  و   ،1362 اجلوزي: 

)ت710هـ( دار الفكر، بريوت - لبنان: 1163/1.
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النَّبق، وقد �سح يف احلديث عن  اأنها �سجرة  وذهب جمهور املف�سرين اإىل 
ر�سول اهلل  اأنه قال: »نَِبُقها ِمْثُل ِقالل َهَجر، وَوَرُقها ِمثُل اآذان الِفيَلة...«)20(.

ويف مكانها قولن: 
من  ال�سحيحني،  يف  مذكور  وهذا  ال�سابعة،  ال�سماء  فوق  اأنها  اأحدهما: 

حديث مالك بن �سع�سعة)21(.
وقال مقاتل: وهي عن ميني العر�س.

اأنه قال: »ورفعت يل �سدرة املنتهى«،    وقد �سح يف احلديث عن النبي 
منتهاها يف ال�سماء ال�سابعة)22(.

ابن  عن  اأفراده)23(،  يف  م�سلم  اأخرجه  ال�ساد�سة،  ال�سماء  يف  اأنها  والثاين: 
م�سعود، وبه قال ال�سحاك.

َعد به من  يت �ِسْدرة املنتهى؛ لأنه اإليها منتهى ما يُ�سْ قال املف�سرون: واإنا �ُسمِّ
الأر�س، فيُْقَب�س منها، واإليها ينتهي ما يُْهَبط به من فوقها فيُْقَب�س منها، واإليها ينتهي 

ِعْلم جميع املالئكة.

 - بريوت  اجلعفي،  البخاري  بردزبة  بن  املغرية  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  البخاري،  �سحيح   -20
رقم   ،52/5 املعراج،  باب  الأن�سار،  مناقب  كتاب  1995م،  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  العربية  دار 
احلديث)3887(، و�سحيح م�سلم، 150/1، رقم احلديث)173، 249(، وهو جزء من حديث ال�سراء 

الطويل.
وال�سنن  احلديث)3207(،  رقم   ،109/4 املالئكه،  باب  الأن�سار،  مناقب  الكتاب  البخاري،  �سحيح   -21
 ،)1( الباب  وامل�سنداجلامع،   ،)11469( احلديث  274/10رقم  املنتهى،  �سدرة  ذكر  باب  الكربى، 

.424/4
املالئكه، 109/4رقم احلديث)3207(و1174/3رقم  باب ذكر  اخللق،  بدء  البخاري، كتاب  �سحيح   -22
173/3رقم   ، اهلل  بر�سول  الإ�سراء  باب  الميان،  كتاب  م�سلم،  و�سحيح  احلديث)3035(، 
احلديث)169(، وال�سنن الكربى، باب ذكر �سدرة املنتهى، 274/10رقم احلديث)11469(، وتف�سري 

الن�سائي: 342/2.
�سحيح م�سلم، احلافظ اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري، )ت261هـ( دار   -23

الكتب العلمية، )د.ت.ط(: 157/1.
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

واآخرها،  اجلنة  منتهى  كاأنها يف  النتهاء  اأو  النتهاء،  مو�سع  مبعنى  واملنتهى 
ما  اأحد  يعلم  ول  وغريهم،  املالئكة  ِعلم  ينتهي  واإليها  اأحد.  يجاوزها  مل  وقيل: 

وراءها، وقيل: اإليها اأرواح ال�سهداء)24(.
وقراأ �سعيد بن امل�سّيب، وال�سعبي، واأبو املتوكل، واأبو اجلوزاء، واأبو العالية: 

ة)25(. )َجنَُّة املاأوى( بهاٍء �سحيحة مرفوعة. قال ثعلب: يريدون اأَجنَّتُه، وهي �ساذَّ
اأرواح  اإليها  تاأوي  ويقال:  القيامة،  يوم  املوؤمنون  اإليها  ياأوي  الآية:  ومعنى 

ال�سهداء، وقيل: تاأوي اإليها املالئكة.
اأن  الآية دليل على  ال�سجر. ويف  قال �سفيان بن عيينة: كالغربان يقعن على 
اجلنة يف ال�سماء واأنها خملوقة، ومن زعم اأنها غري خملوقة فهو كافر بهذه الآية.

وقال بع�سهم: جنة املثوى واملقام. وعن بع�سهم: ياأوي اإليها جربيل واملالئكة 
املقربون.

وقال كعب الأحبار: هي جنة فيها طري ُخ�سر يف حوا�سلها اأرواح ال�سهداء)26(.
وقوله تعاىل: چ    ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں    چ ]النجم: 16[، قال ابن م�سعود: يغ�ساها 
يَها ِمْن  اأنه قال: ] فلّما َغ�سِ   فرا�س من ذهب. وقد �سح يف احلديث عن النبي
ْت فما اأحٌد ِمْن َخْلِق اهلل ي�ستطيع اأن ينعتها ِمْن ُح�سنها [)27(. َي، تغريَّ اأْمر اهلل ما َغ�سِ

وقال احل�سن، ومقاتل: تَغ�ساها املالئكة اأمثال الِغْربان حني يََقْعَن على ال�سجرة. 
وقال ال�سحاك: غ�سيها نور رب العاملني.

ينظر: زاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1362، ومدارك التنزيل، للن�سفي: 1163/1.  -24
ينظر: زاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1362.  -25

ينظر: تف�سري القراآن، لل�سمعاين: 291/5، وزاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1362.  -26
�سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب الإ�سراء بر�سول اهلل ، 145/1رقم احلديث)259( وهذا اللفظ يف   -27
رواية ثابت البناين عن اأن�س بن مالك ، عن الإمام م�سلم، وم�سند المام اأحمد، م�سند اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه، 485/19رقم احلديث)486(، وامل�سند اجلامع، الباب )1(، 403/4رقم احلديث)4(.
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اأن ما يغ�ساها من  ويف الآية تعظيم وتكثري ملا يغ�ساها فقد علم بهذه العبارة 
اخلالئق الدالة على عظمة اهلل تعاىل وجالله اأ�سياء ل يحيط بها الو�سف)28(.

املطلب الثالث: فوائد �صجرة ال�صدر 
الفرع الأول: الفوائد ال�صحية ل�صجرة ال�صدر

الطب  يف  كثرًيا  يُ�ستخدم  )النبق(  فثمرته  عديدة  فوائد  ال�سجرة  ولهذه 
ال�سعبي، وخا�سة يف البادية، فهو ينفع يف الإ�سهال القوي، ويقوي املعدة، واإذا 
ُو�سع على الأع�ساء التي ت�سال منها الدم اأوقف النزيف، كما اأن اأوراق ال�سدر 
اأنه �ساد  ال�سابون، كما  بدًل من  الّراأ�س  تنظيف �سعر  ت�ستعمل يف  اجلاّفة املطحونة 
لأ�سول ال�سعر حتى ل يتناثر منه �سيء، كما ذكرت بع�س امل�سادر اإن ورقه ينفع 

من الربو، واأمرا�س الرئة)29(.
كما اأنه يحتوي على مركبات �سابونية، وي�ستعمله اأهل ال�سعودية يف عالج 
الدو�سنتاريا ويف لبنان للتهاب ال�سعيبات الهوائية ومر�س ال�سل)30(. كما اأفادت 
اإن زيته مطهر للجلد)31(. كما حتتوي ثمار ال�سدر )النبق( على ن�سبة  الدرا�سات 

.C عالية من فيتامني
كما اأفادت الأبحاث العلمية اإىل ال�ستخدامات الطبية للنبق، فهو ي�ستخدم 
َعَقاًرا يقوي اأع�ساب اجل�سم، ومينحها احليوية، ويطهر اجللد، ويقوي ال�سعر كما 
قاب�س  الأوراق  ومغلي  الرياح،  ويزيل  ال�سدد،  ويفتح  الهوام،  ويطرد  اأ�سلفنا 
ينظر: تف�سري القراآن، لل�سمعاين: 291/5، ومعامل التنزيل: 1245، وزاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1362،   -28

ومدارك التنزيل، للن�سفي: 1163/1.
ينظر: عامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم، ودينا حم�سن: 156. واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي،   -29

عزيز العلي العزي: 196. 
ينظر: عجائب النبات والفواكه واحليوانات، �سراج الدين ابن الوردي، مكتبة الثقافة الدينية حتت عنوان   -30

)نوادر املخطوطات( خمطوطات جامعة برن�ستون المريكية: 2. 
ينظر: املو�سوعة الأم للعالج بالأع�ساب والنباتات الطبية، عبد البا�سط حممد �سيد: 14/4.   -31
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

اخلراريج  لعالج  ت�ستعمل  الأوراق  ولبخة  لالإ�سهال،  وم�ساد  للديدان  وطارد 
لعالج  وتو�سف  وكملني،  للحمى  كم�ساد  الثمار  وت�ستعمل  العيون،  والتهاب 

مر�س احل�سبة، وي�ستخدم فحم اخل�سب خملوًطا باخلل لعالج لدغة الثعبان)32(.
الفرع الثاين: الفوائد القت�صادية ل�صجرة ال�صدر 

وتعد  والقوارب،  الزراعية  الأدوات  بع�س  �سناعة  يف  َخ�َسُبُه  ي�ستخدم 
اأزهار  وتعد  والغنم.  املاعز  مراعي  الطرية،  وفروعه  ال�سائكة  ال�سغرية  اأ�سجاره 
النبق الغذاء املف�سل للنحل والع�سل املجني من �سجر النبق �سحي جًدا، وله طعم 

رائع، ورائحة زكية. وكذلك ت�ستخدم اأغ�سانه يف �سقف امل�ساكن)33(.
املبحث الث�ين: اخلمط )الأَراك( 

املطلب الأول: التعريف ب�صجرة اخلمط )الأراك(
الأراك: اأ�سجار معمرة، ارتفاعها ق�سري وجذعها بنّي جمعد ل يزيد حميطه 
عن قدم واحد، اأوراقها خ�سراء جلدية امللم�س، اأزهارها بي�ساء �سغرية، والثمرة 

ح�سلية م�ستديرة)34(.
وهو نبات من جن�س اخَلمط )Salvadora( ثم من الف�سيلة الزيتونية. وهو 
ت�ستوطن  اخل�سرة،  دائمة  وجينات  �سغرية  اأ�سجار  من  قليلة  اأنواًعا  ي�سم  جن�س 
�سرًقا  ال�سني  حتى  ال�ستوائية  واآ�سيا  العرب  وجزيرة  وم�سر  ال�ستوائية  اإفريقيا 

والهند جنوبًا.
ومن اأنواع اخَلْمط نبات الأراك )tooth-brush tree, Salvadora( الذي 

ينظر: املرجع ال�سابق، 14/4.   -32
ينظر: اأ�سرار عامل النبات، عامل النبات بني العلم والقراآن، حممد غ�سان �سلوم: 47، واملعجم الطبيعي   -33

للقراآن الكرمي، عزيز العلي العزي: 196. 
ينظر: املو�سوعة الأم للعالج بالأع�ساب والنباتات الطبية، عبد البا�سط حممد �سيد: 14/8.   -34
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الأراك.  ب�سجر  ا  اأي�سً يُعرف  فاإنه  لذلك  فروعه وعروقه،  من  امل�ساويك  منه  تُتََّخذ 
وهو نَْبتٌة اأو �سجرة �سغرية كثرية الفروع، ل تعلو اأكرث من ثالثة اأمتار، تنبت برية 
العربية  يف فل�سطني وجزيرة العرب، والآن يزرع يف مناطق متفرقة من اململكة 
واإقليم  الهند،  و�سرق  واإيران،  ال�سام،  وبالد  اليمن،  يف  يزرع  كما  ال�سعودية، 

وادي النيل)35(.
وذهب بع�س العلماء اإىل اأن اخلمط هو �سجر الأراك، اأو ثمر الأراك، اأو هو 

على الأقل �سرب من الأراك)36(.
)وتُعرف �سجرة الأراك يف فل�سطني و�سائر بالد ال�سام با�سم �سجرة اخَلْردل، 

وهي ت�سمية مغلوطة لأن اخَلْرَدل غري الأراك()37(.
و�سجرة الأراك ذات حِلاء )ق�سرة خارجية( كثري الت�سقق، وخ�سب لني اأبي�س 
الأ�سول  ُم�ْسَتَدّقة  واأوراق  ونحوهما،  وال�سالل  املحاريث  �سناعة  يف  ي�ستخدم 
ِمّية  حَلْ كروية  وثمار  خم�سّرة،  فر  �سُ اأو  خم�سّرة  ِبي�س  واأزهار  الأطراف،  عريقة 
القوام ُحْمٌر عند ن�سوجها، جتتمع عناقيد اأ�سبه بعناقيد العنب الربي، وبذور زيتية 
اخَلردل،  برائحة  اأ�سبه  عطرة  رائحة  وللنبات  الزيوت.  من   )%39( نحو  حتوي 

يق )ولهذا ال�سبب عرفت خطاأ با�سم �سجرة اخلردل()38(. ومذاق لذع ِحرِّ
وبناًء على ما تقدم، فقد �سميت هذه ال�سجرة بعدة اأ�سماء، منها �سجرة الأراك 

الكرمي، عزيز  للقراآن  الطبيعي  ال�سهابي: 632. واملعجم  الزراعية، م�سطفى  العلوم  ينظر: م�سطلحات   -35
العلي العزي: 29، وعامل النبات يف القراآن الكرمي، عبد املنعم فهيم الهادي: 133، وال�سواك والإعجاز 

العلمي يف ال�سنة النبوية: 15.
ينظر: معاين القراآن، اأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، )ت207هـ( دار ال�سرور، بريوت - لبنان، 359/2.   -36
املفردات يف غريب القراآن، اأبو القا�سم احل�سني بن حممود املعروف بالراغب الأ�سفهاين، )ت502هـ( 
حتقيق و�سبط، حممود خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت - لبنان، الطبعة الثالثة �سنة 1422هـ-2007م: 

 .159
 .946 :2 post  -37

ينظر: املعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العزي: 30.   -38
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

و�سجرة اخلردل و�سجرة ال�سواك و�سجرة اخلمط- اأي �سجرة الأراك-، اأو ثمر 
احلجاز،  باأر�س  وهو  الأراك  ثمر  الكاف  بفتح  الَكباث  القيم:  ابن  وقال  الأراك. 

وطعم الثمر مر، اأما الأغ�سان فرائحتها خفيفة، وطعمها مقبول)39(.

ينظر: الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة، منري نايف فار�س، دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع،   -39
بن  حممد  النبوي،  الطب  عن  نقاًل   ،314 2006م:   - 1427هـ  �سنة  الأوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت 
اأحمد الذهبي، )ت 748هـ(، مكتبة القراآن للطبع والن�سر والتوزيع، القاهرة، واملو�سوعة الأم للعالج 

بالأع�ساب والنباتات الطبية: 14/8.
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املطلب الثاين: اأقوال املف�صرين يف اخلمط )الأراك(
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  تعاىل:  قوله 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ ]�سباأ: 16[.

�سباأ  اإىل  اهلل  اأر�سل  وهب:  قال  الآية:  هذه  نزول  منا�سبة  يف  البغوي  وذكر 
ثالثة ع�سر نبًيا فدعوهم اإىل اهلل وذكروهم نعمه عليهم واأنذروهم عقابه فكذبوهم، 
عّنا  النعم  فليحب�س هذه  لربكم  فقولوا  نعمة  علينا  نعرف هلل عز وجل  ما  وقالوا: 
اإن ا�ستطاع، فذلك قوله تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ)40(. وفيه اأربعة 

اأقوال)41(.
اأحدها: اأن الَعِرم: ال�سديد، رواه علّي بن اأبي طالب عن ابن عبا�س. وقال 

يل الذي ل يطاق. ابن الأعرابي: الَعِرم: ال�سَّ
قتادة،  قال  وبه  عبا�س،  ابن  عن  العويف  رواه  الوادي،  ا�سم  اأنه  والثاين: 

وال�سحاك، ومقاتل.
والثالث: اأنه امل�َسنَّاة، قاله جماهد، واأبو مي�سرة والفراء، وابن قتيبة. وقال اأبو 

ْكر)42( واملُ�َسنَّاة)43(. عبيدة: الَعِرم: جمع َعِرَمة، وهي ال�سِّ
بينه وبني املاء، وجعلوا على امل�سناة  بال�سخر والقار  بنوا امل�سناة  وقد كانوا 

اأبوابًا تفتح وت�سد، فاإذا احتاجوا اإىل املاء فتحوا واإذا ا�ستغنوا �سدوا.
ينظر: معامل التنزيل، للبغوي: 1060، وزاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1147.   -40

ينظر: زاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1447  -41
كْر: )ما �َسَكْرت به املاء عن ِجريته، واأ�سله من قولهم: �َسَكَرِت الريُح اإذا �سكن هبوبها( ينظر: جمهرة  ال�سِّ  -42
اللغة، لبن دريد: 719/2، باب )ر�سل(، ومعجم العني، للفراهيدي: 309/5، باب الكاف وال�سني. 
امل�سناة: هو ما رفع حول املزرعة كاجلدار، من خ�سٍب وحجارة ي�سم بع�سها اإىل بع�س، كانت تُبنى يف   -43
عر�س الوادي ليحب�س املاء حتى يفي�س على الأر�س، ينظر: جمهرة اللغة، لبن دريد 1022/2، باب 
ب�سواي، و ل�سان العرب، ملحمد بن كرم بن منظور الأفريقي امل�سري، )ت711هـ( دار �سادر، بريوت، 

الطبعة الأوىل، د.ت.ط: 122/4، ف�سل اجليم، 196/3، ف�سل الزاي.
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

امل�سناة  على  جعلت  وكانت  بلقي�س،  عمل  من  ذلك  كان  اأنه  النقا�س:  وذكر 
امل�سناة �سًدا بني جبلني،  نهًرا، وكانت  اثنا ع�سر  اثنى ع�سر خمرًجا، يخرج منها 

واملياه وراء ال�سد جتمع من ال�سيول.
ْكر، حكاه الزجاج. والرابع: اأن الَعِرم: اجُلَرذ الذي نقب عليهم ال�سِّ

وقال القرطبي: الَعِرم من اأ�سماء الفاأر)44(، وقيل: كان ا�سم اخُللد، و�سلطه اهلل 
تعاىل على امل�سناة حتى نقبها، ودخل املاء وغرق البلد والب�ساتني. 

قال ابن الأعرابي: العرم والرب من اأ�سماء الفاأر، ومنه قولهم: فالن َل يَْعِرُف 
ا ِمْن ِبرٍّ اأي: ال�ّسنَّْور من الفـاأرة، وذكر اأبو احل�سن بن فار�س يف تف�سريه: اأن القوم  ِهرًّ
كانوا قد �سمعوا اأن هالك بلدهم بالفاأر من كهانهم، فجاوؤوا بال�سنانري وربطوها عند 

كل جرف )يف امل�سناة()45(.
فاأقبلت فاأرة حمراء اإىل هرة من تلك ف�ساورتها حتى ا�ستاأخرت عنها الهرة، 
ال�سد فنقبت وحفرت حتى  التي كانت عندها فتغلغلت يف  فدخلت يف الفرجة 
وهنته لل�سيل وهم ل يعلمون ذلك. فلما جاء ال�سيل وجد خلاًل فدخل فيه حتى قلع 
ال�سد وفا�س على اأموالهم فغّرقها ودفن بيوتهم الرمُل، وفرقوا حتى �ساروا مثاًل 

ڤ   چ  اأيادي �سباأ، واأيدي �سباأ، فذلك قوله تعاىل:  عند العرب فقالوا: تفرقوا 
ڤ  ڤ  ڤ  چ)46(.

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي، )ت671هـ( دار الكتب   -44
العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة اخلام�سة، �سنة 1996م: 286/14. 

ينظر: تف�سري القراآن، لل�سمعاين: 326/4، واجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 286/14.   -45
ينظر: الك�سف والبيان املعروف بتف�سري الثعلبي، اأبو اأ�سحاق اأحمد املعروف بالإمام الثعلبي، )ت427(  -46

هـ( درا�سة وحتقيق: الإمام اأبي حممد بن عا�سور، مراجعة وتدقيق ال�ستاذ نظري ال�ساعدي، دار اإحياء 
الرتاث العربي، بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل 1422هـ-2002م: 84/8. 
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ويف �صفة اإر�صال هذا ال�صيل عليهم، قولن: 
اأحدهما: اأن اهلل تعاىل بعث على �ِسْكرهم دابَّة من الأر�س فنقبت فيه نقًبا، 
ف�سال ذلك املاء اإىل مو�سع غري املو�سع الذي كانوا ينتفعون به، رواه العويف عن 
ابن عبا�س، وقال قتادة وال�سحاك: بعث اهلل عليهم ُجرًذا ي�سمى اخُلْلد - واخُللد 

الفاأر الأعمى- فنقبه من اأ�سفله فاأغرق اهلل به جناتهم وخرب به اأر�سهم.
وحفر  وهدمه  فن�سفه  ال�سد  يف  اأر�سله  اأحمر،  ماًء  عليهم  اأر�سل  اأنه  والثاين: 
قاله  عليهم،  اأر�سل  �سياًل  كان  واإنا  ال�سد،  من  اأحمر  املاء  يكن  ومل  الوادي، 

جماهد)47(.
َتنْيِ َذَواتَْي اأُُكٍل َخْمٍط َواأَْثٍل( يقول تعاىل ذكره:  َتْيِهْم َجنَّ ْلَناُهْم ِبَجنَّ وقوله: )َوبَدَّ
وجعلنا لهم مكان ب�ساتينهم من الفواكه والثمار، ب�ساتني من جنى الأراك، واخلمط: 
املف�سرين، وقيل: كل �سجرة ذات  اأكرث  الربير، قول  له:  يقال  هو الأراك. وثمره 
املرارة حتى  اأخذ طعًما من  الغ�سا، وقيل: هو كل نبت قد  �سوك، وقيل: �سجرة 
ل ميكن اأكله. وقال ابن الأعرابي: اخلمط ثمر �سجرة يقال له ف�سوة ال�سبع، على 

�سورة اخل�سخا�س يتفرك ول ينتفع به.
ْرفاء،  ْرفاء، عن ابن عبا�س، وقيل: �سجٌر �سبيه بالطَّ واأما الأثُل فاإنه يقال له: الطَّ

ُمر. غري اأنه اأعظم منها، وقيل: اإنها ال�سَّ
اأبو  وقال  اخل�سب،  من  �سرب  قتادة:  وقال  اخل�سب.  الإثل  احل�سن:  وقال 

عبيدة: هو الن�سار)48(.

ينظر: زاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1147، واجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 286/14.   -47
ينظر: تف�سري الطربي من كتاب جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، هذبه وحققه و�سبط ن�سه وعلق عليه   -48
ب�سار عواد معروف وع�سام فار�س احلر�ستاين، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة، الأوىل �سنة 1415هـ-1994م: 
216/6، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، لبن عطيه: 882/1، وتف�سري القراآن العظيم، لبن 

كثري: 449/6. 
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

واختلفت القراءة يف )اأُُكٍل َخْمٍط(: 
قراأ العامة )ذواتي اأُُكٍل خمٍط( بالتنوين على اأنه نعت لــ )اأُُكٍل(، اأو بدل منه؛ 

لأن الأكل هو اخلمط بعينه عنده.
تقديرها  يكون  اأن  فباب جوازها  بالإ�سافة،  )اأُُكِل خمٍط(  الب�سرة  اأهل  وقراأ 

ذواتي اأكل حمو�سة اأو اأكل مرارة.
 . وقال الأخف�س: والإ�سافة اأح�سن يف كالم العرب، نحو قولهم: ثوُب َخزٍّ
واخلمط: اللنب احلام�س. وذكر اأبو عبيد اأن اللنب اإذا ذهب عنه حالوة احللب ومل 

هه. ل، فاإذا كان فيه طعم احلالوة فهو ُفوَّ يتغري طعمه فهو مُمَحَّ
البحر.  وتخمط  وتكرب.  غ�سب  اأي:  فالن.  وتخمط  َهَدر.  الفحل:  ط  وتخمَّ
فهي  و�سويتها  جلدها  نزعت  اإذا  َخْمًطا.  اأخِمطها  ال�ساة  وَخَمطت  التطم.  اأي: 
خميط، فاإن نزعت �سعرها و�سويتها فهي �سميط. واخَلْمطة: اخلمر التي قد اأخذت 

ريح الإدراك كريح التفاح ومل تُْدِرك بعد. ويقال: هي احلام�سة، قاله اجلوهري.
وقال القتِبّي: يقال للحام�سة خمطة، ويقال: اخلمطة التي قد اأخذت �سيًئا من 

الريح، واأن�سد: 
روَب �ِسهابُها)49(. ُعقاٌر التِّي لي�ست بخمطة ول َخّلٍة يْكِوي ال�سُّ

وان اخلمط واإن جاء هنا يف �سياق الذم لأ�سحاب اجلنتني، اإل اأننا ا�ست�سهدنا 
بها على فائدة ال�سجرة قبل التحول، واإن الأ�سياء املفيدة وال�ساحلة ممكن اأن تتحول 

اإىل فا�سدة مذمومة اإذا مل يعطي اأ�سحابها حقها.

حوا�سيه  وعلق  حققه  276ه(،  )ت:  الدينوري،  قتيبة  بن  م�سلم  بن  عبداهلل  حممد  اأبو  الكاتب،  اأدب   -49
 ،1061 التنزيل:  معامل  وينظر:   ،35/1 د.ت.ط:  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الدايل،  حممد  فهار�سه:  وو�سع 

واجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 287/14. 
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من  قليل  و�سي  وتقديره:  تقدمي،  فيه  َقِليٍل(  �ِسْدٍر  ِمْن  )َو�َسْيٍء  تعاىل:  وقوله 
من  اأكرث  جنتيهم  يف  والأثل  اخلمط  كان  اأنه  واملعنى  النبق.  �سجر  وهو  �ِسْدر، 
ه اهلل من �سرِّ ال�سجر)50(. ْدر. قال قتادة: بينا �سجرهم من خري ال�سجر؛ اإذ �سريَّ ال�سِّ
بري  �ِسدران:  ال�سجر  من  در  ال�سِّ الأزهري:  وقال  ُمر،  ال�سَّ هو  الفراء:  وقال 
ل يُنتفع به ول ي�سلح ورقه للَغ�ُسول وله ثمر َعِف�س ل يوؤكل، وهو الذي ي�سمى 
عرور ثمرة تنبت يف الرب وهي بهذه ال�سفة؛ فيجوز اأن يكون  ال. وقيل: اإن الزُّ ال�سّ

هو النبق الربي.
�سجر  ي�سبه  َغ�سول  وورقه  النبق،  وثمره  املاء،  على  ينبت  �ِسْدر  والثاين: 

الُعناب. وثمرته طيبة)51(.
وقال ابن كثري: )ملا كان اأجود هذه الأ�سجار املبدل بها هو ال�سدر قال: )َو�َسْيٍء 
ِمْن �ِسْدٍر َقِليٍل(، فهذا الذي �سار اأمر تينك اجلنتني اإليه بعد الثمار الن�سجة واملناظر 
والطرفاء  الأراك  �سجر  اإىل  تبدلت  اجلارية،  والأنهار  العميقة،  والظالل  احل�سنة، 
باهلل  و�سركهم  كفرهم  ب�سبب  وذلك  القليل،  والثمر  الكثري  ال�سوك  ذي  وال�سدر 

وتكذيبهم احلق وعدولهم عنه اإىل الباطل()52(.
املطلب الثالث: فوائد اخلمط )الأراك(

التي  اأجود منظفات الأ�سنان، وتعترب جذور �سجرة الأراك  يعد الأراك من 
اأن تكون اجلذور قد اأكملت يف  يوؤخذ منها ال�سواك من اأجود الأنواع وي�سرتط 
الرتبة مدة نو ترتاوح بني عامني وثالثة اأعوام، واإن كان البع�س يقطعون الأفرع 
الآن  حتى  الباحثون  واكت�سف  الأ�سنان،  لت�سويك  اأعواًد  ويجعلونها  ال�سغرية 
العنا�سر:  هذه  ومن  ال�سجرة،  هذه  جذور  يف  فعاًل  عن�سًرا  ع�سرين  من  اأكرث 

ينظر: زاد امل�سري، لبن اجلوزي: 1147.   -50
ينظر: املرجع نف�سه: 1147، واجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 287/14.   -51

تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري: 449/6.   -52
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

واألياف  والأني�سيك،  )�سلفادوريا(،  القاعدي  واملركب  والظورايد،  ال�سنجرين، 
واحلديد،  والفو�سفات،  والكلور،  الكال�سيوم،  واأمالح  املرنة،  القوية  ال�سليلوز 

وال�سوديوم، والكربيت.

الأراك  مكونات جذور  تاأثري  درا�سة  بغر�س  لها  درا�سات لح�سر  واأجريت 
بالت�سو�س  الأ�سنان  ت�سيب  والتي  الفم  داخل  توجد  التي  البكرتيا  اأنواع  نو  على 
�سجرة  جذور  حتتويها  التي  الفعالة  املواد  اأن  الدرا�سات  هذه  واأثبتت  والنخر. 
تق�سي  لأنها  وذلك  والنخر،  الت�سو�س  �سد  طبيعية  مناعة  الأ�سنان  تعطي  الأراك 
على الطفيليات والبكرتيا امل�سببة لهما. كما اأن لهذه املواد قدرة عجيبة على حماية 

اأ�سطح الأ�سنان من التاأثريات احلام�سية)53(.

اأن الكباث وهو ثمر الأراك، يقوي املعدة، ويجيد  العلماء  وقد ذكر بع�س 
اله�سم ويجلو البلغم وينفع من اأوجاع الظهر وكثري من الأدواء.

وذكر �ساحب كتاب الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة، اأقوال العلماء يف 
ثمر الأراك، قال ابن جلجل: اإذا �سرب طبيخه اأدّر البول ونقى املثانة.

وقال البغدادي: الكَباث هو الن�سيج من ثمر الأراك حاٌر ياب�س يقوي املعدة 
ومنافعه كمنافع الأراك، الذي قال عنه اأبو حنيفة الدينوري، هو اأف�سل ما ا�ستيك 
به؛ لأنه يف�سح الكالم، ويطلق الل�سان، ويطيب النكهة، وي�سهي الطعام، وينّقي 

الدماغ.

والكباث تاأكله النا�س وترعاه الأغنام والإبل، وهو مرٌّ ما دام خ�سر لكنه يحلو 
اًل جيًِّدا، وملعاجلة  ة بو�سفه ُم�َسهِّ . وي�سرب منقوع اأوراقه املغالَّ متى ن�سج واأ�سودَّ

ينظر: عامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم، ودينا حم�سن: 134.   -53
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البوا�سري ووقف نزف الدم)54(.
اأ�سارت  فقد  اأ�سلفنا  كما  لل�سواك،  الطبية  الفوائد  احلديث  العلم  اأثبت  وقد 
بالزمرة  الأطباء  ي�سميها  والتي  للجراثيم،  كبري  م�ستودع  الفم  اأن  اإىل  الدرا�سة 
اللبنية  والع�سيات  والرئوية،  العنقودية  املكدرات  ومنها  الفموية،  اجلرثومية 

والع�سيات اخلناقة الكاذبة، وامللتويات الفوهية والفن�سانية وغريها.
معه،  ومتعاي�سًة  ال�سليم  ال�سخ�س  عند  خاملة  بحالة  تكون  اجلراثيم  وهذه 
لكنها تنقلب اإىل ممر�سة موؤذية اإذا بقيت �سمن الفم وبني الأ�سنان ف�سالت الطعام، 
فاإن هذه اجلراثيم تعمل على تف�ّسخها وتخمرها وتن�ساأ عنها روائح كريهٌة، وهذه 
املواد توؤذي الأ�سنان، كذلك حمدثة فيها النخور، وتراكم الأمالح حول الأ�سنان 
يحدث فيها )القلح( والتهاب اللثة وتقيحها، وميكن لهذه اجلراثيم النتقال بعيًدا 
اأو  اأو اجليوب الأنفية  التهابات خمتلفة كالتهاب املعدة  البدن حُمدثًة  اأرجاء  يف 

الق�سبات الهوائية.
وقد حُتدث خراجات يف مناطق اجل�سم املختلفة، وقد توؤدي اإىل ت�سمم الدم 
اأو جترثمه وما ينجم عن ذلك من اأمرا�س حموية عامة. كما اأن الأراك يحتوي على 

)زيوت عطرية( ما يُك�سب الفم رائحة عطرية مميزة.
كما يحتوي على )مواد كيماوية( ُمزيلة ل�سفار الأ�سنان ما يُك�سبها لونًا اأبي�س 
نا�سًعا. ويقوم بتنظيف ما يعلق بني الأ�سنان من بقايا وف�سالت الطعام مبا يحتويه 

من )األياف( كالعيدان)55(.
ينظر: الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة، منري نايف فار�س، دار ابن حزم للطباعة والن�سر والتوزيع،   -54
بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل، �سنة 1427هـ - 2006م: 314، والطب النبوي: 307/1، الطب من 
الكتاب وال�سنة، موفق الدين عبداللطيف البغدادي، حققه وخرج اأحاديه وعلق عليه عبداملعطي اأمني 
قلعجي، د.م.، د.ن - 1986م: وعمدة الطبيب يف معرفة النبات عمدة الطبيب يف معرفة النبات، اأبو 

اخلري ال�سبيلي، الريا�س، واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العزي: 30.
ينظر: املو�سوعة الذهبية يف اإعجاز القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، اأحمد م�سطفى متويل، دار ابن اجلوزي   -55
بالأع�ساب  للعالج  الأم  واملو�سوعة   ،906-905 1426هـ-2005م:  �سنة  الأوىل،  الطبعة  القاهرة، 

والنباتات الطبية، لعبد البا�سط حممد وعبد التواب عبد اهلل: 14/8. 
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

وقد جاءت الأحاديث النبوية ال�سريفة حتث على ا�ستخدام ال�سواك ومنها. 
.)56(» بِّ اٌة ِللرَّ َواُك َمْطَهَرٌة ِلْلَفِم َمْر�سَ ما �سح عن النبي  قوله: »ال�سِّ

َواِك ِعْنَد  ِتي لأََمْرتُُهْم ِبال�سِّ وملا �سحَّ عن النبي  قوله: » لَْوَل اأَْن اأَ�ُسقَّ َعَلى اأُمَّ
وٍء «)57(. ُكلِّ ُو�سُ

اهلل  ر�سي  عبا�س  ابن  �ساألت  قال:  التميمي،  عن  اأحمد  الإمام  اأخرج  وقد 
فيه  عليه  ينزل  اأن  به حتى خ�سينا  ياأمرنا  النبي  فقال: )مازال  ال�سواك،  عنهما عن 

الوحي()58(.
واأخرجه الإمام م�سلم عن �سريح بن هانئ قال: )�ساألت عائ�سة قلت: باأي �سيء 

كان يبداأ النبي اإذا دخل بيته ؟ قالت: بال�سواك()59(.
وروي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قوله: )بت ليلة عند ر�سول اهلل  فلما 
ا�ستيقظ من منامه اأتى طهوره، فاأخذ �سواكه فا�ستاك ثم تو�ساأ، فاأتى م�ساله، فركع 
ركعتني ثم رجع اإىل فرا�سه فنام ما �ساء اهلل ثم ا�ستيقظ ففعل مثل ذلك، ثم رجع 
اإىل فرا�سه فنام ثم ا�ستيقظ ففعل مثل ذلك، كل ذلك ي�ستاك وي�سلي ركعتني، ثم 

اأوتر()60(.

�سحيح البخاري، كتاب ال�سوم، باب ال�سواك، الرطب والياب�س لل�سائم، 3/2، �سنن ابن ماجه، احلافظ   -56
الفكر،  فوؤاد عبدالباقي، دار  القزويني، )ت275هـ( حتقيق: حممد  يزيد  بن  اأبو حممد عبداهلل حممد 
بريوت، و�سححه الألباين يف ال�سمائل املحمدية، باب ال�سواك، 106/1، رقم احلديث: )289(، و�سنن 

الن�سائي، باب الرتغيب يف ال�سواك، 10/1، رقم احلديث: )5(.
�سحيح البخاري، كتاب التمني، باب �سواك الرطب والياب�س لل�سائم، 31/3، رقم احلديث: )6699(،   -57

و�سحيح م�سلم، كتاب الطهارة، باب ال�سواك، 220/1، رقم احلديث: )370(. 
م�سند الإمام اأحمد، كتاب م�سند بني ها�سم رقم )2743(، و �سحيح الرتغيب، لاللباين، رقم )213(،   -58

قال )ح�سن لغريه(. 
�سحيح م�سلم، كتاب الطهارة، رقم )371(.   -59

اأبي داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين الأزدي )ت275هـ( حتقيق: حممد  اأبي داود، احلافظ  �سنن   -60
حميى الدين عبداحلميد، دار الفكر، بريوت، كتاب الأدب، باب يف قط ع ال�سدر، كتاب الطهارة رقم 

)53( وقال الألباين يف �سحيح اأبي داود رقم )52( �سحيح. 
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وروي عن جابر عن عبد اهلل  قال: لقد راأيتنا مع ر�سول اهلل مبر الظهران 
فقال:  اأطيب،  فاإنه  منه  بالأ�سود  »عليكم  ويقول:  الأراك  ثمر  وهو  الكباث  جنني 

اأكنت ترعى الغنم ؟ فقال: وهل من نبي اإل ورعاها«)61(.
املبحث الث�لث: الأَْثـل

املطلب الأول: التعريف ب�صجرة الأثل 
الأثل: اأ�سجار دائمة اخل�سرة، ترتفع اإىل )15( مرًتا، اأوراقها حر�سفية �سغرية، 
واأزهارها نورات را�سيمية، طرفية، جال�سة، بها الثمر كاحلم�س يف اأغ�سانه. تزهر 
اأ�سجار من جن�س  يونيو ويوليو، وت�ستمر حتى اخلريف)62(. والأثل  اأ�سجاره يف 
الطرفاء، ويُطلق عليه اأحيانًا ا�سم العبل)63(. وذهب بع�س العلماء اإىل اأنه: الأثل هو 
ُمُر)65(.  الطرفاء الب�ستانية، والواحدة اأثلة واجلمع اأثالت)64(. وقيل: الأثل هو ال�سَّ
ُمر)...(،  ال�سَّ رفاء. وقيل �سرب من اخل�سب. وقيل:  الطَّ الأَْثل:  الطرب�سي:  وقال 

يعني اأن الأثل واخلمط كانا اأكرث فيهما من ال�سدر، وهو النبق)66(.
ْرفاء. وقال غريه: �سجٌر  وذكر ابن كثري قول العويف عن ابن عبا�س: هو الطَّ
ُمر. فهذا الذي �سار اأمر تَْيِنك اجلّنتني اإليه بعد الثمار  ي�سبه الّطرفاء. وقيل: هو ال�سَّ
�سجر  اإىل  تبدلت  اجلارية،  والأنهار  العميقة  والّظالل  احل�سنة  واملناظر  الن�سيجة 

احلديث:  رقم   ،81/7 الآراك،  ثمر  وهو  الكباث،  باب  الأنبياء،  اأحاديث  كتاب  البخاري،  �سحيح   -61
)5453(، و�سحيح م�سلم، باب ف�سلية الأ�سود من الكباث، 1621/3، رقم احلديث: )2050(. 

ينظر: املو�سوعة الأم للعالج بالأع�ساب والنباتات الطبية، لعبد البا�سط حممد وعبد التواب عبد اهلل:   -62
 .13/5

ينظر: عامل النبات يف القراآن، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن: 121.   -63
ينظر: معاين القراآن، للفراء: 359/2، املفردات يف غريب القراآن، لالأ�سفهاين: 10، واجلامع لأحكام   -64

القراآن، للقرطبي: 184/14. 
ينظر: تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري: 496-495/3.   -65

ينظر: جممع البيان يف تف�سري القراآن والفرقان، الف�سل بن احل�سن الطرب�سي، ت)548هـ( ت�سحيح ها�سم   -66
الر�سويل، وف�سل اهلل اليزدي الطبطبائي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، : 387-384/4. 
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

رفاء وال�سدر ذي ال�سوك الكثري والثمر القليل)67(. الأَراك والطَّ
من   )Tamarix( الطرفاء  جن�س  هو  واحد  جن�ٌس  ي�سّمها  ْرفاء  والطَّ والأَْثل 
ف�سيلة الطرفاوية )Tamaricacede(، وهي ف�سيلة من ذوات الفلقتني عديدة 
واأ�سجار  �سجريات  الطرفاء  جن�س  واأنواع  تامة.  رفيعة  اأوراق  ذات  التويجات، 
وال�سعودية  اإفريقيا  �سمال  يف  وتكرث  واآ�سيا،  اأوروبا  من  املعتدلة  املناطق  يف  تنمو 
وال�سودان، مف�سلة الرتب الر�سوبية، لكنها مع ذلك تنمو جيًدا يف الرتب امللحية 
حاري، حيث ل تفقد خ�سرتها اأبًدا  والقلوية وبخا�سٍة �سواحل البحار الّرملية وال�سّ

يف حني اأن النباتات الأخرى تذوي من حولها)68(.
تنت�سر  واجلفاف  والعط�س  للملوحة  مقاومة  من  الأ�سجار  هذه  به  متتاز  وملا 
زراعته يف املناطق اجلافة وامللحية من العامل)69(. وي�سم جن�س الطرفاء نحو )55( 
نوًعا من الطرفاء والأثل. واأ�سهر اأنواع الأثل يف اجلزيرة العربية وما حولها الأثل 
ويعرف   ،Tamarisk, Tamarix articulate articulate الَعْقداء  والطرفاء 
ْرقي T. orientalis، وتكون َجَنباته مغطاه بطبقة ِمْلِحّية، وموطنه  ا بالأثل ال�سَّ اأي�سً

اجلزيرة العربية واإيران)70(.
 )T.apnxlla sthel tamarisk( ا الطرفاء الالورقية اأو الأثل ومن اأنواعه اأي�سً
الذي ينمو يف ال�سواحل وال�سحارى، وقد عده بع�س امل�سنفني والطرفاء الَعقداء 
 )18( اإىل  اأ�سجاره  ارتفاع  ي�سل  قد  النوع  وهذا  واحًدا.  نوًعا   T.articulata
ال�سغرية  احلر�َسِفّية  اأوراقها  مكنتها  اأ�سلفنا،  كما  اخل�سرة  دائمة  اأ�سجار  وهي  م. 
الالِطئة، والتي ل تفقد بالتبخر اإل اأقل القليل من املاء، الأمر الذي مكنها من العي�س 

ينظر: تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري: 533-530/3.   -67
ينظر: املو�سوعة الأم للعالج بالأع�ساب والنباتات الطبية، لعبد البا�سط حممد وعبد التواب عبد اهلل:   -68

13/5، واملعجم الطبيعي للقراآن، عزيز العلي العزي: 28-27. 
ينظر: عامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن: 121.   -69

ينظر: م�سطلحات العلوم الزراعية، لل�سهابي: 720.   -70
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زهرية  عناقيد  من  زاهية  بحلة  كلها  ال�سجرة  تكت�سي  الربيع  ويف  ال�سحراء،  يف 
وردية اللون كاحلم�س يُ�سمى )القزباء()71(.

ويعرف هذا الأثل يف اإقليم ُظفار ب�سلطنة ُعمان با�سم )َطْرفال(، وا�سم )بان( 
يف حني اأنه يُعرف يف اللهجة اجلبالية هناك با�سم )َعرَعر( اأو )ُعَرْيِعر()72(.

وذهب اأبو القا�سم ال�سهري بالوزير: عند �سرح ماهية الَطَرفة )الطرفاء( ومنه ما 
هو بُ�ستاين وبري، فالب�ستاين: الأَْثل والربي: الطرفة. وهو من الأ�سجار التي ينزل 

عليها املنُّ ولها ع�سٌل حلٌو يلتقط، ي�سمى بالفار�سية طنجني)73(.

Moldenke and Moldenke: 227-228. وعامل النبات يف القراآن، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن:   -71
 .121

ينظر: نباتات ُظفار، لأنطوين جي ملري، ومرياندا موري�س: 283-282.   -72
ينظر: حديقة الأزهار يف ماهية الع�سب والعقار، اأبو القا�سم حممد بن اإبراهيم الغ�ساين ال�سهري بالوزير،   -73
حققه وعلق حوا�سيه وو�سع فهار�سه، حممد العربي اخلطابي، دار الغرب الإ�سالمي، د. ت.ط: 127. 
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

املطلب الثاين: اأقوال املف�صرين يف الأثل 
ورد ذكر الأثل يف القراآن الكرمي مرة واحدة)74( يف ق�سة �سباأ امل�سهورة، وقد 
روي اأن النبي حممًدا  قال له رجل: يا ر�سول اهلل، وما �سباأ، اأر�ٌس اأو امراأة، 
قال: »لي�س باأر�ٍس ول امراأة ولكنه رجٌل ولد ع�سرة من العرب فتيامن منهم �ستٌة 

وت�ساءم منهم اأربعة...«)75(، ومملكة �سباأ )950 - 1115 ق.م(.
�سبه  غربي  جنوب  عرفها  التي  املمالك  اأقدم  اأنها  الباحثني  من  كثري  ويرى 
حياة  يحيوا  اأن  على  هذا  و�ساعدهم  الزراعة  �سباأ  اأهل  وعرف  العربية.  اجلزيرة 

املعجم املفهر�س لألفاظ القراآن الكرمي، ملحمد فوؤاد عبد الباقي: 242.  -74
و�سنن   ،)13( احلديث:  527/39رقم  الغطيفي،  م�سيك  بن  فروة  حديث  بقية  اأحمد،  المام  م�سند   -75
احلديث:  رقم   ،361/5 �سباأ،  �سورة  تف�سري  باب  كثري،  لبن  العظيم،  القراآن  تف�سري  كتاب  الرتمذي، 
)322(، وقال ابو عي�سى وهذا حديث: ح�سن غريب، و �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، حممد نا�سر 
الدين الألباين )ت 1420ه(، برنامج منظومة التحقيقات احلديثة- املجاين -من اإنتاج مركز نور الأ�سالم 
لأبحاث القراآن وال�سنة بال�سكندرية، 222/7رقم احلديث: )3222( وينظر: تف�سري القراآن العظيم، لبن 

كثري: 496-495/3. 
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اأن يخطوا خطوات كبرية نحو التقدم واملدنية. واتخذ  م�ستقرة، واأدى بهم اإىل 
ْرواح( عا�سمة لهم، ثم ما لبثوا اأن نقلوا عا�سمتهم  اأهل �سباأ يف اأول اأمرهم )�سَ
اإىل )ماأرب(، واأ�سبحت ماأرب مركًزا جتاريًا مهًما. واعتمدت ح�سارة ال�سبئيني 
على جتارة القوافل الربية التي كانت تنقل الب�سائع من ح�سرموت �سرًقا اإىل ماأرب 
غربًا، ومن هناك كانت القوافل ت�سري �سماًل اإىل املناطق العربية القريبة من البحر 
اأقامتها )�سباأ( بني �سبه اجلزيرة  املتو�سط واإىل غريها. وكانت هناك �سالت قوية 

العربية وم�سر وبالد ما بني النهرين وفار�س.
وقد ا�ستهرت �سباأ بني الأمم القدمية، وجاء ذكرها يف التوراة، باأنها بالد تنتج 
الطيوب واللبان والأحجار الكرمية ومعدن الذهب. وذكر القراآن الكرمي ق�سة �سباأ 
يف اأكرث من مو�سع فحكى عما كانوا فيه من النعيم؛ اإذ كانوا يف اأخ�سب البالد 
واأطيبها. وذكر القراآن الكرمي �سد ماأرب الذي اأقامته ملكتهم )بلقي�س(، وبني اأن 
اأهل �سباأ كفروا النعمة، وطغوا، وكانوا كفاًرا يعبدون ال�سم�س من دون اهلل)76(. 

ويف ذلك يقول اهلل عز وجل: چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   
ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ ]�سباأ: 17-15[.

وقد �سبق بحث هذه الآية التي ذكرت فيها هذه ال�سجرة يف املبحث الثامن، 
و�ساأكتفي بذكر اأقوال املف�سرين يف الأثل: 

اأحدها: اأن الأْثَل هو الطرفاء، قاله ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما.
الثاين: الأْثُل هو �سجر �سبيه بالطرفاء اإل اأنه اأعظم منه، قاله احل�سن.

ينظر: املو�سوعة العربية العاملية، تاأليف جمموعة من العلماء والباحثني، النا�سر: موؤ�س�سة اأعمال املو�سوعة   -76
للن�سر والتوزيع، 1999/1419م: 157/1 وما بعدها، واجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي: 182/14، 

وعامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن: 122 - 123.
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در واخلمط )الأَراك( والأَْثل( نظرات علمية لثالث اأ�سجار ذكرت يف القراآن الكرمي  )ال�سِّ

الثالث: الأْثُل اخل�سب.
الرابع: الأْثُل �سرب من اخل�سب قاله قتادة.

اخلام�س: الأْثُل التمر.
ال�صاد�س: الأْثُل هو الن�سار، قاله اأبو عبيدة)77(.

وتبني الآيات الكرمية اأن اهلل جعل بلدة )�سباأ( بلدة طيبة، حل�سن هوائها وقلة 
وخمها وح�سول الرزق الرغد فيها، فكانت احلدائق واجلنان على �سفتي الوادي 
تنبت الثمار الطيبة من كل نوع ولون، فاأكلوا فيها، وتنعموا بثمارها وطيب بالدهم. 
ولكن اأهل �سباأ اأعر�سوا عن النعم وطغوا يف البالد، فاأنزل اهلل تعاىل بهم العذاب، 
كما يف قوله تعاىل: چ چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چ ]�سباأ:  17[، اأي 
الب�سري:  احل�سن  وقال  الكفور.  اإل  يعاقب  ول  جماهد:  قال  بكفرهم.  عاقبناهم 
اإل  يناق�س  ل  طاوو�س:  وقال  الكفور.  اإل  فعله  مبثل  يعاقب  ل  العظيم  اهلل  �سدق 
جزاء  قال:   ، علي  اأ�سحاب  من  وكان  خرية،  ابن  عن  روي  وقد  الكفور. 
املع�سية الوهن يف العبادة وال�سيق يف املعي�سة، والتع�سر يف اللذة- ل ي�سادف 

لذة حالل اإل جاءه من ينغ�سه اإياها-)78(. ويف هذا املعنى جاء قوله تعاىل: چ ۆئ  
ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئچ ]طه: 124[.

املطلب الثالث: الفوائد ال�صحية والقت�صادية ل�صجرة الأثل
الفرع الأول: الفوائد ال�صحية لالأثل

الأثل  ثمرة  اأن  الذهبي:  ذكر  فقد  قدميًا،  ال�سعبي  الطب  يف  الأثل  ا�ستخدم 
ت�ساعد يف عالج الربو وال�سعال، وتخفف اآلم الأ�سنان، وهي تقطع الدم، وتقب�س 
ينظر: جامع البيان، للطربي: ، 216/6، ومعامل التنزيل، للبغوي: 84/8، وتف�سري القراآن العظيم، لبن   -77

كثري: 449/6.
ينظر: معاين القراآن، للفراء: 359/2، التف�سري الكبري )مفاتيح الغيب( حممد الرازي فخر الدين، دار   -78
العظيم،  القراآن  وتف�سري  لبنان، طبعة 1993م: 252/25،  والتوزيع، بريوت -  والن�سر  للطباعة  الفكر 

لبن كثري: 449/6.
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البطن. واإذا ُعملت جروح اأو �سقوق يف جذوعها فاإنها ت�سيل مادة ع�سلية تُ�ستخدم 
غذاًء كالع�سل)79(. كما اأن جذور الأثل اإذا ُطبخت باخلل و�سُقيت عاجلت الكبد، 

كما يُجل�س يف طبيخه ل�سيالن الرحم، وطبيخ ورق الأثل باملاء يقتل القمل)80(.
وي�سد  والبوا�سري،  القروح  اإزالة  يف  يفيد  اأنه  الدرا�سات  بع�س  اأفادت  وقد 
ال�سيالن والأمرا�س  الأفرع يف عالج مر�س  الأ�سنان، وت�ستخدم  اللثة، ويبي�س 

اجللدية والإ�سهال واملغ�س املعوي، وتقطع الدم.
كما حتتوي الأفرع احلديثة، القلف على تانني بن�سبة )10%( وي�ستخدم اأثناء 
موجودة  املادة  هذه  كمية  ن�سف  وتكون  الألوان)81(.  تثبيت  عملية  يف  باغة  الدِّ
اأورام  وهو  العف�س،  يف  يرتكز  الآخر  الن�سف  اأن  حني  يف  ال�سجرة،  حلاء  يف 
ببع�س  اإ�سابتها  نتيجة  الزهرية  وبراعمها  واأزهارها  ال�سجرة  اأغ�سان  تكونها  نباتية 
اإنتاج ال�سجرة الواحدة نحو )25( كلغ  احل�سرات امل�سببة لتلك الأورام. ويبلغ 

من العف�س.
الفرع الثاين: الفوائد القت�صادية لالأثل

�سناعة  يف  ي�ستخدم  ال�سالبة،  متو�سط  اأبي�س  ال�سجرة  هذه  وخ�سب 
املحاريث ونحوها، ويف حني اأن الفروع ت�ستخدم يف �سناعة ال�سالل. وي�ستخدم 
ا �سمًغا ونوًعا من املَنِّ  ا وقوًدا، ومنه ي�سنع الفحم. وتفرز ال�سجرة اأي�سً خ�سبها اأي�سً

يتجمعان على فروعها)82(.

ينظر: الطب النبوي، حممد بن اأبي بكر بن اإيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية، )ت751ه(،   -79
اأبو نعيم الأ�سفهاين، )ت430ه(، د.ط.ت.ط: 46،  دار الهالل، بريوت، د.ت.ط. والطب النبوي، 

وحديقة الأزهار يف ماهية الع�سب والعقار، اإبراهيم الغ�ساين ال�سهري بالوزير: 127. 
ينظر: عامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن: 122.   -80

ينظر: املو�سوعة الأم للعالج بالأع�ساب والنباتات الطبية، لعبد البا�سط حممد، وعبد التواب عبد اهلل:   -81
.14/5

ينظر: Wealth of India 10: 122-125. واملعجم الطبيعي للقراآن الكرمي، عزيز العلي العزي: 28-  -82
29، وعامل النبات يف القراآن الكرمي، لعبد املنعم فهيم، ودينا حم�سن: 121. 
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اخل�متة

اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  اخللق  خري  على  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني، وبعــد: فقد ا�ستعر�سنا فيما �سبق ]نظرات علمية لثالث اأ�سجار 
ذكرت يف القراآن الكرمي )ال�سدر، الأراك، الأْثل([ ندعو اهلل اأن نكون قد اأوفينا، 
هذا  يف  اإليها  التو�سل  مت  التي  النتائج  ياأتي  وفيما  منه،  ال�ستفادة  اهلل  من  راجني 

البحث: 
تظهر عظمة اهلل �سبحانه وتعاىل عند التاأمل يف فوائد الأ�سجار والنباتات يف - 1

احلياة عامة والأ�سجار التي ذكرت يف القراآن الكرمي خا�سة، فال ميلك املتاأمل 
له  هياأ  باأن  الإن�سان،  �سبحانه وتعاىل، وتف�سله على  اخلالق  بعظمة  يقر  اأن  اإل 
�سبل العي�س واأمده مبا ميكنه من القيام بدوره يف هذه احلياة على اأكمل وجه.

العظيمة - 2 النعمة  هذه  َحْمِد  على  النا�س  حث  �سرورة  الدرا�سة  اأكدت 
)الأ�سجار( باحلفاظ عليها وعدم الإ�سراف والتبذير فيها، لقوله تعاىل: چں  
ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  
�سرورة  اإىل  ا�سافة   .]141 ]الأنعام:  ۅچ  ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈۈ   ۆ  
الإكثار من زراعة الأ�سجار، ا�ستجابة لأمر الر�سول  املوؤمن بغر�س الف�سيلة 

التي بيده حتى لو جاءت ال�ساعة.
وجذورها - 3 باأغ�سانها  مفيدة  تكون  الأراك  �سجرة  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  لقد 

وكذلك اأوراقها وثمارها، وقد اختلف العلماء يف ت�سمية ثمار هذه ال�سجرة 
فمنهم من ذهب اإىل اأن ثمرها ي�سمى اخلمط ومنهم من قال: اإنه ي�سمى اخلردل 
ومنهم من قال: اإنه ي�سمى الكباث واإنه يوؤكل بعد ن�سجه وقد اأ�سار اإىل ذلك 
 قال: لقد راأيتنا مع   يف احلديث الذي رواه جابر عن عبد اهلل  النبي 
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ر�سول اهلل مبر الظهران جنني الكباث وهو ثمر الأراك ويقول: »عليكم بالأ�سود 
منه فاإنه اأطيب، فقلت: اأكنت ترعى الغنم ؟ فقال: وهل من نبي اإل ورعاها«.

خ�س اهلل �سبحانه وتعاىل ال�سدر بالذكر يف معراج النبي  دون غريها من - 4
الأ�سجار، لأن ثمره اأ�سهى اإىل النفو�س طعًما واألذ ريًحا.

اجل�سم، - 5 اأع�ساب  يقوي  عقاًرا  بو�سفه  الطبية،  املجالت  النبق يف  ي�ستخدم 
ومينحها احليوية.

اأن املواد الفعالة التي حتتوي عليها جذور �سجرة الأراك - 6 اأثبتت الدرا�سات 
تعطي الأ�سنان مناعة طبيعية �سد الت�سو�س والنخر، وذلك لأنها تق�سي على 

الطفيليات والبكرتيا امل�سببة لها. 
اإن الأراك يحتوي على زيوت عطرية ما يك�سب الفم رائحة مميزة.- 7
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امل�س�در واملراجع

القراآن الكرمي 
• اأدب الكاتب، اأبو حممد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري، )ت: 276هـ(، 	

الر�سالة،  موؤ�س�سة  الدايل،  حممد  فهار�سه:  وو�سع  حوا�سيه  وعلق  حققه 
د.ت.ط.

• النبات بني العلم والقراآن، حممد غ�سان �سلوم، 	 النبات، عامل  اأ�سرار عامل 
دار املكتب، دم�سق - �سوريا، الطبعة الأوىل، �سنة 1430هـ-2009م.

• الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة، منري نايف فار�س، دار ابن حزم للطباعة 	
والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان، الطبعة الأوىل، �سنة 1427هـ - 2006م.

• تف�سري اخلازن امل�سمى لباب التاأويل يف معاين التنزيل، عالء الدين علي بن 	
�سبطه و�سححه  باخلازن، )ت725هـ(  ال�سهري  البغدادي  ابراهيم  بن  حممد 
عبدال�سالم حممد علي �ساهني، من�سورات حممد علي بي�سون، دار الكتب 

العلمية، بريوت - لبنان.
• وحققه 	 هذبه  القراآن،  اآي  تاأويل  عن  البيان  جامع  كتاب  من  الطربي  تف�سري 

احلر�ستاين،  فار�س  وع�سام  معروف  عواد  ب�سار  عليه  وعلق  ن�سه  و�سبط 
موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة، الأوىل �سنة 1415هـ-1994م.

• الدم�سقي، 	 القر�سي  كثري  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�سري 
)ت774هـ(، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، 1379هـ-1952م، وطبعة 

املكتبة الع�سرية، �سيدا، بريوت - لبنان.
• تف�سري القراآن، اأبو املظفر ال�سمعاين من�سور بن حممد بن عبداجلبار التميمي 	
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اأبي متيم يا�سر بن ابراهيم،  املروزي ال�سافعي ال�سلفي، )ت489هـ(، حتقيق: 
دار الوطن للن�سر، الريا�س، الطبعة الأوىل �سنة 1318هـ - 1997م.

• التف�سري الكبري )مفاتيح الغيب( حممد الرازي فخر الدين، دار الفكر للطباعة 	
والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان، طبعة 1993م.

• عبداهلل 	 الربكات  اأبو  التاأويل(،  وحقائق  التنزيل  )مدارك  الن�سفي  تف�سري 
الن�سفي )ت710هـ( دار الفكر، بريوت - لبنان.

• تو�سيح املقا�سد وت�سحيح القواعد يف �سرح ق�سيدة الإمام ابن القيم، اأحمد 	
بن اإبراهيم بن حمد بن حممد بن حمد بن عبداهلل بن عي�سى، )ت327هـ(، 
الطبع  �سنة  ط3،  بريوت،   - الإ�سالمي  املكتب  ال�ساوي�س،  زهري  حتقيق: 

1406هـ.
• القرطبي، 	 الأن�ساري  اأحمد  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  القراآن،  لأحكام  اجلامع 

�سنة  اخلام�سة،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  )ت671هـ( 
1996م.

• اإبراهيم 	 بن  حممد  القا�سم  اأبو  والعقار،  الع�سب  ماهية  يف  الأزهار  حديقة 
حممد  فهار�سه،  وو�سع  حوا�سيه  وعلق  حققه  بالوزير،  ال�سهري  الغ�ساين 

العربي اخلطابي، دار الغرب الإ�سالمي، د. ت.ط.
• الدين 	 جالل  بكر،  اأبي  بن  عبدالرحمن  باملاأثور،  التف�سري  يف  املنثور  الدر 

ال�سيوطي، )ت911هـ(، دار الفكر - بريوت، د.ت.ط. 
• زاد امل�سري يف علم التف�سري، اأبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن 	

ابن  دار  الإ�سالمي،  املكتب  البغدادي )ت597هـ(  القر�سي  اجلوزي  حممد 
حزم، الطبعة الأوىل، 1423هـ -2002م، بريوت - لبنان.
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• عبدالرحمن 	 اأبو  وفوائدها،  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة 
لالآ�سقودري  اآدام،  بن  جناتي  بن  نوح  احلاج  بن  الدين،  نا�سر  بن  حممد 
ط1،  الريا�س،   - والتوزيع  للن�سر  املعارف  مكتبة  )ت1420هـ(،  الألباين، 

جــ1 - جــ 4، �سنة الطبع 1415هـ- 1995م.
• القزويني، 	 يزيد  بن  حممد  عبداهلل  حممد  اأبو  احلافظ  ماجه،  ابن  �سنن 

و�سححه  بريوت،  الفكر،  دار  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  حتقيق:  )ت275هـ( 
الألباين يف ال�سمائل املحمدية.

• الأزدي 	 ال�سج�ستاين  الأ�سعث  بن  �سليمان  اأبي داود  اأبي داود، احلافظ  �سنن 
بريوت،  الفكر،  دار  عبداحلميد،  الدين  حميى  حممد  حتقيق:  )ت275هـ( 

كتاب الأدب، باب يف قط ع ال�سدر.
• بردزبة 	 بن  املغرية  بن  اإ�سماعيل  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  البخاري،  �سحيح 

البخاري اجلعفي، بريوت - دار العربية للطباعة والن�سر والتوزيع 1995م.
• )ت1420هـ(، 	 اللباين،  الدين  نا�سر  حممد  والرتهيب،  الرتغيب  �سحيح 

مكتبة املعارف - الريا�س، ط5،.ت.ط.
• �سحيح اجلامع ال�سغري وزياداتة )الفتح الكبري(، حممدنا�سر الدين الألباين، 	

)ت1420هـ(، بريوت، �سنة الطبع، 1408-1988م، موافق للمطبوع.
• الق�سريي 	 م�سلم  بن  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني  اأبو  احلافظ  م�سلم،  �سحيح 

الني�سابوري، )ت261هـ( دار الكتب العلمية، )د.ت.ط(.
• �سحيح و�سعيف �سنن الرتمذي، حممد نا�سر الدين الألباين )ت 1420هـ(، 	

برنامج منظومة التحقيقات احلديثة- املجاين -من اإنتاج مركز نور الأ�سالم 
لأبحاث القراآن وال�سنة بال�سكندرية.
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• الطب النبوي، اأبو نعيم الأ�سفهاين، )ت430هـ(، د.ط.ت.ط.	
• اإيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم 	 اأبي بكر بن  الطب النبوي، حممد بن 

اجلوزية، )ت751هـ(، دار الهالل، بريوت، د.ت.ط.
• الطب النبوي، حممد بن اأحمد الذهبي، )ت 748هـ(، مكتبة القراآن للطبع 	

والن�سر والتوزيع، القاهرة.
• الطب من الكتاب وال�سنة، موفق الدين عبداللطيف البغدادي، حققه وخرج 	

اأحاديه وعلق عليه عبداملعطي اأمني قلعجي، د.م.، د.ن - 1986م.
• عامل النبات يف القراآن الكرمي، عبداملنعم فهيم الهادي، ودينا حم�سن بركة، 	

الطبع 1419هـ- �سنة  الأوىل،  الطبعة  م�سر،   - القاهرة  العربي،  الفكر  دار 
1998م.

• مكتبة 	 الوردي،  ابن  الدين  �سراج  واحليوانات،  والفواكه  النبات  عجائب 
الثقافة الدينية حتت عنوان )نوادر املخطوطات( خمطوطات جامعة برن�ستون 

المريكية.
• عمدة الطبيب يف معرفة النبات، اأبو اخلري ال�سبيلي، الريا�س.	
• فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ابن حجر، حتقيق: ال�سيخ عبدالعزيز بن 	

باز، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989م.
• فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري، حممد بن علي 	

بن حممد ال�سوكاين، )ت1250هـ( اعتنى به وراجع اأ�سوله يو�سف الفو�س، 
دار املعرفة، بريوت، لبنان.

• الك�سف والبيان املعروف بتف�سري الثعلبي، اأبو اأ�سحاق اأحمد املعروف بالإمام 	
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الثعلبي، )ت427هـ( درا�سة وحتقيق: الإمام اأبي حممد بن عا�سور، مراجعة 
وتدقيق ال�ستاذ نظري ال�ساعدي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، 

الطبعة الأوىل 1422هـ-2002م.
• كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال، علي بن ح�سام الدين املتقي الهندي، 	

1989م،  الطبع،  �سنة  بريوت،  الر�ساله،  موؤ�س�سة  النا�سر  235هـ(،  )ت 
د.ت.ط.

• ل�سان العرب، ملحمد بن كرم بن منظور الأفريقي امل�سري، )ت711هـ( دار 	
�سادر، بريوت، الطبعة الأوىل، د.ت.ط.

• الطرب�سي، 	 احل�سن  بن  الف�سل  والفرقان،  القراآن  تف�سري  يف  البيان  جممع 
دار  الطبطبائي،  اليزدي  اهلل  وف�سل  الر�سويل،  ها�سم  ت�سحيح  ت)548هـ( 

اإحياء الرتاث العربي، بريوت.
• دار 	 )ت807هـ(  الهيثمي،  بكر  اأبي  بن  علي  الفوائد  ومنيع  الزوائد  جممع 

الريان للرتاث، ودار الكتاب العربي، بريوت 1407هـ.
• املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، اأبو حممد عبداحلق بن غالب بن 	

عطية الأندل�سي، )ت546هـ( حتقيق: املجل�س العلمي مبكنا�س، د.ط: 1408هـ 
- 1988م.

• )ت241هـ( 	 ال�سبياين،  حنبل  بن  عبداهلل  اأبي  اأحمد  اأحمد،  الإمام  م�سند 
د.ت.ط، كتاب م�سند املكني.

• 1401هـ(، 	 )ت  النووي،  املعاطي  اأبو  ال�سيد  الف�سل  اأبو  اجلامع،  امل�سند 
د.ت.ط.
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• �سفيق 	 اأحمد  اإعداد  ال�سهابي،  م�سطفى  الزراعية،  العلوم  م�سطلحات 
اخلطيب، مكتبة لبنان، بريوت 1982.

• معامل التنزيل، اأبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي، )ت516هـ( دار ابن 	
1423هـ  �سنة  الأوىل  الطبعة  لبنان،  بريو  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  حزم 

-2002م.
• ال�سرور، 	 دار  )ت207هـ(  الفراء،  زياد  بن  يحيى  زكريا  اأبو  القراآن،  معاين 

بريوت - لبنان.
• الرومي 	 احلموي  ياقوت  عبداهلل  اأبي  الدين  �سهاب  لل�سيخ  البلدان،  معجم 

البغدادي، )ت623(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت - لبنان، 1399هـ-
1979م.

• املعجم الطبيعي يف القراآن الكرمي، عزيز العلي العربي، مراجعة د. حممد 	
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Abstract

Al - Zalzalah new analytical study in 
the concepts of time and movement

Dr. Basheir Ekaab Ali Alhajahjeh

The research (Al-Zalzalah) 
deals with interpretation and scien-
tific analysis in an attempt to clarify 
the eloquence of the Qur'anic text, 
uncovering its specificity, and show-
ing the aspects of scientific miracles 
in it, and following its aesthetic di-
mensions: the clarity of the meaning, 
the consistency of the words, the elo-
quence of composition, The verses of 
the Sura, and the elaboration of some 
of the issues related to them, and an-
alyzed with a modern interpretation 
methodology aimed to clarify new 
concepts: time and movement, and 
the statement included the issues of 
scientific miracle, and linguistic aes-
thetics.

Quran, Surat Al-Zalzalah, con-
cept of time, concept of movement, 
graphic aesthetics.

ملخ�س البحث

الزلزلة(  )�سورة  البحث  يتناول 
حماولة  يف  العلمي  والتحليل  بالتف�سري 
والك�سف  القراآين،  الن�س  بالغة  ل�ستجالء 
الإعجاز  جوانب  واإظهار  خ�سو�سيته،  عن 
املتمثلة  اجلمالية  اأبعاده  وتتبع  فيه،  العلمي 
وتنا�سق  املعنى،  ودقة  اللفظ،  ف�ساحة  يف: 
العبارة، وبالغة الرتكيب، وتوافق القراءة؛ 
الكرمية،  ال�سورة  اآيات  بالوقوف مع  وذلك 
وتف�سيل بع�س الق�سايا املتعلقة بها، وحتليلها 
هادفة  جديدة  ع�سرية  تف�سريية  مبنهجية 
فيها،  واحلركة  الزمن  مفهومي:  لتو�سيح 
اإعجازية  ق�سايا  من  عليه  ا�ستملت  ما  وبيان 

علمية، وجماليات لغوية.
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املقدمة

على خري  وال�سالم  وال�سالة  البيان،  وعلمه  الإن�سان،  الذي خلق  احلمد هلل 
ا بَْعد:  اخللق والأنام �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه الكرام، اأَمَّ

اإنه القراآن كتاب اهلل املحكم ومعجزة النبي الأكرم، كتاب ل ياأتيه الباطل من 
بينكم، هو  ما  بعدكم، وحكم  ما  قبلكم، ونباأ  ما  فيه خرب  يديه ول من خلفه،  بني 

الف�سل لي�س بالهزل.
�سورة الزلزلة واحدة من ال�سور القراآنية العظيمة التي جتلب الأنظار وت�سد 
القلوب؛ لذا فقد تناولها عدد من املف�سرين والدار�سني بال�سرح والتف�سري لآياتها 
دون النظر يف مدلولت ال�سورة البعيدة واإعجازها العلمي؛ ومن هنا فقد جاء 

هذا البحث ليك�سف عن مواطن جمالها واأ�سرارها البديعة.
تكمن اأهمية البحث يف كونه يتناول هذه ال�سورة من وجهٍة حتليلية جديدة 
غري مطروقة من قبل؛ فلم يجد الباحث درا�سة قراآنية حتلل اآيات ال�سورة وتك�سف 
حقائقها  لتظهر  والعلم  الإعجاز  بنواحي  وتربطها  والبيانية،  اجلمالية  جوانبها  عن 
الدفينة، وتبني مكنونات اأ�سرارها العجيبة، با�ستثناء ما قدمته درا�سة الباحث ر�سا 
عبد املجيد املتويل املعنونة بـ: تاأمالت يف �سورة الزلزلة درا�سة حتليلية مو�سعية؛ 
لآيات  الكرمي  النظم  ارتباط  بيان  مع  الكرمية  ال�سورة  تف�سري  فيها  تناول  حيث 
ا اأن بقية  ال�سورة، كما حتدث عن التناول املو�سوعي وفهم دللت الألفاظ فقط، اأمَّ
الدرا�سات الأخرى فقد اقت�سرت على التف�سري وال�سرح وحتديد اأنواع الإعجاز 
فقط دون التطرق اإىل تبيان مكنونات القراآن املرتبطة باللغة والعلم؛ ومن هنا فقد 
اأنه من ال�سرورة مبكان اإعادة قراءة اآي القراآن بطريقة جديدة يف  وجد الباحث 
حماولة لك�سف جوانب اأخرى غري م�سبوقة من قبل لتح�سل بها الفائدة لطلبة العلم 
التف�سريات  لبع�س  العلمي  التتبع  الباحث  اعتمد  وقد  الخت�سا�س.  واأ�سحاب 
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الكونية يف بع�س اآياتها والذي يوؤكده الواقع العلمي اليوم، ثم التدليل على ما مّت 
التو�سل اإليه بالر�سم الهند�سي والأ�سكال املدللة. ول يغفل الباحث التف�سيل يف 
الأ�سرار البيانية لل�سورة من كرثة الإ�سافات، وكرثة املن�سوبات، وتق�سيم الأفعال، 

وال�سور البيانية واملو�سيقى. 
�سعى البحث اإىل حتقيق جملة من الأهداف الدقيقة؛ وقد جاءت على النحو 

الآتي: 
الت�سمية  - الزلزلة من حيث:  ب�سورة  املتعلقة  التحليلية  الك�سف عن اجلوانب 

والن�سبة اإىل املكية اأم اإىل املدنية.
ح�سر عدد حروف ال�سورة الكرمية وتبيان عدد كلماتها. -
تبيان فوا�سل ال�سورة الكرمية، ومدى ارتباطها بال�سورة ومعناها العام. -
حتديد اخل�سائ�س ال�سوتية للفوا�سل القراآنية يف اآيات ال�سورة الكرمية. -
تبيان دللت الزمن يف اآيات ال�سورة الكرمية. -
تبيان دللت احلركة يف اآيات ال�سورة الكرمية، وحتديد جزئياتها واأنواعها يف  -

كل اآية يف ال�سورة.
تو�سيح الر�سم البياين ملفهوم احلركة والهتزاز يف ال�سورة الكرمية.  -
الك�سف عن جوانب الإعجاز العلمي يف اآيات ال�سورة الكرمية. -
اإظهار النواحي البيانية واجلمالية يف ال�سورة الكرمية. -

وقد جاء البحث يف اأربعة مباحث على النحو الآتي: املبحث الأول: التقدمي 
اأم  اأمكية  ون�سبها  نزولها،  اأ�سباب  ومعرفة  اآياتها،  عر�س  من  بدءا  لل�سورة  العام 
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مدنية، وعدد اآياتها وكلماتها وحروفها، اإىل غري ذلك من توطئة عامة حولها، واأما 
املبحث الثاين: فقد تناول احلديث عن مفهوم الزمن يف اآياتها فجاء زمن اآياتها بني 
امل�ستقبل )يوم القيامة( واملا�سي )زمن احلياة الدنيا(. وقد �سمل املبحث الثالث: 
احلديث عن مفهوم احلركة يف اآياتها بدءا من عنوانها وحتى اآخر اآية فيها؛ فقدمت 
تف�سر ذلك، وقد حددت  التي  العلمية  الأدلة  منها، موردا  للحركة يف كل كلمة 
حركاتها يف �سبعة اأنواع بدءا من القوية جدا اإىل الهدوء، مو�سحا طبيعة احلركة 
ظواهر  بعنوان:  الرابع  املبحث  جاء  بينما  عليها،  الدالة  الكرمية  الآية  توارد  وفق 

جمالية حيث �سمل جملة من الظاهر البيانية واجلمالية مقرونة بالأمثلة.
الكرمية  ال�سورة  لآيات  ال�ستق�سائي  التحليلي  املنهج  الباحث  اعتمد  كما 

وتبيان مفهومي الزمن واحلركة يف اآياتها الكرمية.
وبعد، فهذا جهد ب�سري �سعى لتقدمي اجلديد حول هذه ال�سورة؛ فاإن وفقت 

فمن اهلل عّز وجّل، واإن اأخطاأت فمن نف�سي ومن ال�سيطان وا�ستغفر اهلل لذلك.
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املبحث الأول: نظرة ع�مة يف ال�سورة

اأول: ترتيب ال�صورة
�سورة الزلزلة هي ال�سورة التا�سعة والت�سعون يف القراآن الكرمي، وقد جاءت 

بعد �سورة البينة، وعدد اآياتها ثماين اآيات.
ثانيا: �صبب الت�صمية

ڤ   ڤ   ٹ   چ  تعاىل:  بقوله  »ابتداأت  لأنها  ال�سم  بهذا  ال�سورة  �سميت 
الت�سمية  وهذه  فيها«)1(،  �سيء  باأبرز  اأو  بفاحتتها  ت�سمى  وال�سورة  ڤچ 
وكذا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي  عن  نقلها  على  تتوقف  »اأي  توقيفية 
والزلزال،  الزلزلة،  »ب�سورة  اأي�سا  ال�سورة  هذه  وت�سمى  البخاري«)2(،  عنونها 

وزلزلت«)3(.
وقد اأرجح العالمة ال�سيوطي �سبب ت�سميتها بالزلزلة »باأن هذه الت�سمية ت�سمية 
باملعنى ل بحكاية بع�س كلماتها؛ ولذا مل يذكر العالمة ال�سيوطي هذه ال�سورة يف 
عداد ال�سور ذوات اأكرث من ا�سم، وكاأن ال�سيوطي مل ير هذه الأ�سماء {الزلزلة، 
�سنن الرتمذي، كتاب ف�سائل القراآن، باب ما جاء يف اإذا زلزلت 409/4 حديث رقم 2902، قال اأبو   -1
الباب  ال�سيخ احل�سن بن �سلم، ويف  اإل من حديث هذا  عي�سى الرتمذي: هذا حديث غريب ل نعرفه 
ال�سامي،  مكتبة  املنقول،  نقد  كتابه  يف  القيم  ابن  �سححه  واحلديث  الفكر،  دار  طبعة  عبا�س  ابن  عن 
تاأمالت يف �سورة الزلزلة، درا�سة حتليلية  �س: 63.وكذلك: ر�سا عبد املجيد املتويل، بحث بعنوان: 

مو�سوعية: كلية الدعة واأ�سول الدين، جامعة املن�سورة، �س: 2.
اإذا زلزلت باب 1، 2/حـ 4962، 4963، طبعة دار  �سحيح الإمام البخاري، كتاب التف�سري، �سورة:   -2
الكتب العلمية.كما ورد احلديث بطرق متعددة يف اأكرث من كتاب منها: واأخرج الرتمذي وابن مردويه 
له  الأر�س عدلك  زلزلت  اإذا  قراأ  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  اأن�س  والبيهقي عن 
الكافرون"  اأيها  يا  "قل  قراأ:  القراآن، ومن  بثلث  له  اأحد" عدلت  "قل هو اهلل  قراأ:  القراآن، ومن  بن�سف 
عدلت له بربع القراآن". واأخرج الرتمذي وابن ال�سري�س وحممد بن ن�سر واحلاكم و�سححه والبيهقي 
عن ابن عبا�س قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "اإذا زلزلت تعدل ن�سف القراآن، و"قل هو اهلل 
اأحد" تعدل ثلث القراآن، و"قل يا اأيها الكافرون" تعدل ربع القراآن". قال الرتمذي: غريب ل نعرفه اإل 

من حديث ميان بن املغرية.
ال�سخاوي، جمال القراء وكمال الإقراء، اجلزء الأول، ط/دار الرتاث، �س: 93.  -3
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الزلزال، زلزلت} األقابا لل�سور الكرمية بل جعلها حكاية بع�س األفاظها«)4(.
ثالثا: اآراء املف�صرين حول ال�صورة َما اإَِذا هي مكية اأم مدنية؟

اأنها  والراجح  مدنية؟  اأم  مكية  اأهي  الزلزلة  �سورة  يف  املف�سرون  اختلف 
�سورة مكية ح�سب اتفاق جماعة من املف�سرين، منهم: ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما، 

وجماهد وعطاء)5(. 
عن  احلديث  تت�سمن  الزلزلة  �سورة  »اإن  مكية:  كونها  يف  املف�سرين  ودليل 
البعث والقيامة، وهذا احلديث ينا�سب حال اأهل مكة، وال�سورة كلها لي�س فيها اإل 

البعث والقيامة، وجزاء كل من اخلري وال�سر ولو كان مثقال ذرة«)6(.
ابن عبا�س  باإ�سناده عن  النحا�س: حدثنا ميوت  اأبو جعفر  قالوا مبكيتها:  وممن 
ر�سي اهلل عنه: اأن �سورة { ٹ  ڤ} مكية )7( وكذلك ابن عا�سور؛ ودليلهم على 
مكّيتها: اأنَّ �سمات ال�سور املكية بارزة فيها من حيث املو�سوع- وهو احلديث عن 

البعث واجلزاء- والأ�سلوب كق�سر الآيات واتفاق اأواخر الفوا�سل. 
اإَذا  ما  اختالفا حول  القراآن  الإتقان يف علوم  كتابه  ال�سيوطي يف  يورد  كما 
كانت ن�سبُة ال�سورة اإىل مكة اأو املدنية مفاده: »وفيها قولن: وي�ستدل على كونها 

مدنية مبا اأخرجه ابن اأبي حامت عن اأبي �سعيد اخلدري قال: ملا نزلت چ ڎ  ڈ  
عملي،  لراء  اإين  اهلل  ر�سول  يا  قلت   ،)7 )الزلزلة  الآية  ڑچ  ژ  ژ    ڈ  
احلديث، )واأبو �سعيد مل يكن اإل باملدينة(، ومل يبلغ اإل بعد اأحد«.)8( كما يذكر 

ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن، دار الرتاث، اجلزء الأول، �س: 159-155.  -4
ابن عطية، تف�سري ابن عطية، املطبعة الأهلية، 523/15.  -5

عبد الغني الراجحي، براعة ال�ستهالل وروعة الأ�ساليب يف فواحت �سور القراآن، بحث من�سور يف جملة   -6
منرب الإ�سالم، العدد11، ذو القعدة 1389 هـ.كانون ثاين 1970.�س: 33

ا�سماعيل، طبعة  �سعبان حممد  الكرمي، حتقيق  القراآن  واملن�سوخ يف  النا�سخ  النحا�س،  اأبو جعفر  الإمام   -7
مكتبة عامل الفكر، �س: 297.

رقم  الزلزلة/حديث   )3456/10( تف�سريه  ويف   .79 �س:  القراآن،  علوم  يف  الإتقان  ال�سيوطي،   -8
)19439( وفيه اإ�سناده ابن لهيعه وهو �سدوق اإل اأنه خلط بعد احرتاق كتبه قال اأبو زرعة: مل يرو هذا 

غري ابن لهيعة...
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ال�سيوطي يف غري مو�سع من كتابه الإتقان يف علوم القراآن باأن هذه ال�سورة مدنية؛ 
ومن ذلك ما ورد يف باب معرفة املكي واملدين.)9(

والوارد يف فهار�س اآيات القراآن الكرمي اأن هذه ال�سورة مدنية، وعدد اآياتها 
ثمان.

ال�سورة  هذه  اأن  يوؤكدون  املف�سرين  بع�س  جعل  �سبب  الآيات  ق�سر  ولعل 
مكية؛ فهذا الق�سر امللحوظ فيه القوة واجلزم، مبا يلقي يف نف�س ال�سامع من جدية 
املوقف احلا�سم وخطره، بحيث ل يحتمل الإطالة والتاأين، وهذا ينا�سب حال اأهل 

مكة.
رابعا: عدد اآيات ال�صورة وحروفها وكلماتها

اختلف املف�سرون يف عدد اآيات ال�سورة الكرمية، ففي العدد الكويف ثمان: 
وهو الذي رواه حمزة ابن حبيب الزيات رحمه اهلل، ي�سنده اإىل اأبي عبد الرحمن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، ويف  ال�سلمي، واأبو عبد الرحمن ي�سنده اإىل علي بن 
العدد املدين الأول ثمان؛ والعدد املدين هو الذي رواه نافع بن اأبي نعيم رحمه 
من  القدماء  اأخذ  وبه  ن�ساح،  بن  و�سيبة  القعقاع،  بن  يزيد  جعفر  اأبي  عن  اهلل، 

اأ�سحاب نافع.
اآياتها  اأن عدد  القراآن  اآي  البيان يف عد  كتابه  الأندل�سي يف  اأبو عمرو  يذكر 
اآياتها ت�سع  ثماين، كما يذكرال�سيوطي يف كتابه الإتقان يف علوم القراآن«اأن عدد 

وقيل ثمان«)10(
چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   تعاىل:  قوله  عّد  عندهم:  و�سبب اخلالف 

يُنظر: امل�سدر ال�سابق، �س: 52-50.  -9
اأبو عمرو الأندل�سي، عثمان بن �سعيد الداين، البيان يف عد اآي القراآن، املحقق: غامن قدري احلمد، مركز   -10
الأول، 1994، �س: 283، وكذلك  املجلد  الأوىل،  الطبعة  الكويت،  والوثائق،  والرتاث  املخطوطات 

ال�سيوطي، الإتقان يف علوم القراآن، �س: 214.
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ڌ  چ اآية م�ستقلة؛ وذلك مل�ساكلة الفا�سلة القراآنية قبلها.

واإنا  كلها،  امل�ساحف  يف  واحد  القراآين  والن�س  لفظي،  فاخلالف  وعليه 
اخلالف يف حتديد بداية بع�س الآيات ونهايتها.

ورمبا يت�ساءل القارئ عن حقيقة جميء عدد اآياتها ثمان؛ فلماذا مل تكن ت�سعا 
اآياتها ثمان فقط كما  اأو�سح ذلك بع�س املف�سرين؟ وهنا ياأتي اجلواب: فعدد  كما 

ورد يف الر�سم القراآين، وباإجماع العديد من املف�سرين. 
ارتبط الرقم ثمانية بعدد اآيات بع�س ال�سور القراآنية يف القراآن الكرمي، وقد 
�سادف بع�س العلماء ارتباطات عجيبة لهذا الرقم، ومن ذلك ما يورده اأبو اخلري 
عماري يف بحثه: )الإعجاز العددي يف القراآن الكرمي، مع الرقم ثمانية: عالقات 
العدد القراآنية(؛ فقد ذكر يف بحثه جمموعة من العالقات القراآنية املتعلقة بالعدد 
اآلة العدل امليزان، ويقدم دليال عليها  ثمانية، ومنها عالقة ت�سمى: عالقة امليزان؛ 

من �سورة الزلزلة بالآية الثامنة، قوله تعاىل: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ      چ )11(

ال�سابق  كتابه  يف  الأندل�سي  عمرو  اأبو  اأورد  فقد  ال�سورة  كلمات  عدد  واأما 
الذكر اأن عدد الكلمات يف ال�سورة خم�س وثالثون كلمة.

وقد اأح�سى الباحث كلمات ال�سورة فوجدها ت�سري يف الآتي: 
قال،  اأخرجت،  )زلزلت،  كالآتي:  وهي  فعال،  ع�سر  اأحد  الأفعال:  عدد 

حتدث، اأوحى، ي�سدر، يروا، يعمل، يره، يعمل، يره(.
عدد الأ�سماء: ثماين ع�سرة ا�سما: هي كالآتي: )الأر�س، زلزالها، الأر�س، 

 Islamic ،2007 اأبو اخلري عماري، الإعجاز العددي الرائع يف القراآن الكرمي مع الرقم ثمانية، 14 دي�سمرب  -11
 issues
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اأثقالها، الإن�سان، يومئذ، اأخبارها، ربك، يومئذ، النا�س، اأ�ستاتا، اأعمالهم، مثقال، 
ذرة، خريا، مثقال، ذرة، �سرا(.

واأما عدد احلروف فكانت �ستة، هي كالآتي: )اأذا، ما، لها، باأن، فمن، من(.
وعليه فعدد الكلمات يف ال�سورة خم�س وثالثون كلمة، ب�سرف النظر عن 

الألفاظ املكررة.
وت�سعة  مائة  عددها  باأن  الأندل�سي  عمرو  اأبو  اأورد  فقد  احلروف  عدد  واأما 
بعّد  طبعا  حرفا،  و�ستون  و�ست  مائة  عددها  باأن  تبني  حني  يف  حرفا،  واأربعون 
ويبني  ال�سورة،  يف  احلروف  توزيع  يو�سح  التايل  واجلدول  امل�سعف،  احلرف 

اإعدادها على النحو الآتي: 
عدد مرات تكرارهاحلرف
37 مرةالألف
19الالم
16الراء
4الزاي
7التاء

5الذال
2ال�ساد
8الهاء
3اخلاء
7الواو
1اجليم
4الثاء
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4القاف
8النون
2ال�سني
2ال�سني
11امليم
11الياء
2احلاء
3الدال
4الباء

1الكاف
1ال�ساد
3العني
1الفاء

166 حرفااملجـــــموع

واأما ترتيبها من حيث الأكرث تكرارا؛ فقد جاء على النحو الآتي: 
37 مرةحرف الألف
19 مرةحرف الالم
16 مرةحرف الراء

11 مرةحرفا: امليم والياء
8 مراتحرفا: النون والهاء
7 مراتحرفا: التاء والواو

واأما بقية احلروف؛ فقد كان تكرارها من خم�س اإىل مرة واحدة.
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خام�صا: منا�صبة ال�صورة مبا قبلها بـ)�صورة البينة(: 
جاءت �سورة الزلزلة بعد �سورة البينة مبا�سرة؛ وَكاأَنَّ جميئها بهذا الرتتيب 
اإجابة عن ت�ساوؤل قدمته الآيات يف اأواخر �سورة البينة؛ فاإنه ملا ذكر اهلل عز وجل 

ے   ے   ھ   ھ            ھ   ھ   چ  تعاىل:  قوله  يف  املوؤمنني  وجزاء  الكافرين  جزاء 
ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    چ)12(.

فكان  اجلزاء؛  هذا  فيه  �سيكون  الذي  الوقت  معرفة  اإىل  النفو�س  تطلعت 
اجلواب يف �سورة الزلزلة چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ)13(.

�صاد�صا: اأ�صباب النزول: 
روى الواحدي يف اأ�سباب النزول: عن عبد اهلل بن ُعَمَر قال: نـزلت: چ ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ    چ واأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه قاعد، فبكى اأبو بكر، فقال له 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ما يبكيك يا اأبا بكر؟ »قال: اأبكاين هذه ال�سورة، 
فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لو اأنكم ل تخطئون ول تذنبون خللق اهلل 

اأمة من بعدكم يخطئون ويذنبون وي�ستغفرون فيغفر لهم)14(«.
ويذكر الرازي يف كتابه التف�صري الكبري منا�صبة ال�صورة بقوله: وفيها م�صاألتان: 
وَرِة  ال�سُّ َواآِخِر  وَرِة  ال�سُّ َهِذِه  ِل  اأَوَّ بنَْيَ  امْلَُنا�َسَبِة  يِف  َذَكُروا  وىَل:  اْلأُ امْلَ�ْساأَلَُة 
َفَكاأَنَّ   ]8 ]اْلَبيَِّنِة:  چ  ٱ  ٻ  ٻ   چ    َقاَل:  مَلَّا  تََعاىَل  اأَنَُّه  اأََحُدَها:  ُوُجوًها  َمِة  امْلَُتَقدِّ
َفاْلَعامَلُوَن  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  چ  َفَقاَل:  يَا َربِّ  َذِلَك  يَُكوُن  َوَمَتى  َقاَل:  امْلَُكلََّف 

�سورة البينة، الآية8/7/6  -12
�سورة الزلزلة، الآية رقم 1  -13

المام م�سلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم، املحقق: نظر مب حممد الفاريابي اأبو قتيبه، دار طيبة، الطبعة   -14
الأوىل، 2006، كتاب التوبة، حديث رقم 2749.
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ِفيِه،  اآِمًنا  َواأَْنَت يف ذلك الوقت تنال جزاوؤك َوتَُكوُن  ُهْم يَُكونُوَن يِف اخْلَْوِف،  ُكلُّ
يِف  َذَكَر  مَلَّا  تََعاىَل  اأَنَُّه  َوثَاِنيَها:   ]89 ]النَّْمِل:  چ  ڀ   ڀ   پ   پ   پ   چ    َقاَل:  َكَما 
َمِة َوِعيَد اْلَكاِفِر َوَوْعَد امْلُوؤِْمِن اأََراَد اأَْن يَِزيَد يِف َوِعيِد اْلَكاِفِر، َفَقاَل:  وَرِة امْلَُتَقدِّ ال�سُّ

اِبُق ذكره: ما لالأر�س تزلزل، نظريه َقْوِلِه: چ ۇ  ۇ   اأَُجاِزيِه ِحنَي يَُقوُل اْلَكاِفُر ال�سَّ
ْت  ا الَِّذيَن ا�ْسَودَّ اِئَفَتنْيِ َفَقاَل: َفاأَمَّ ۆ  ۆ    ۈۈچ ]اآِل ِعْمَراَن: 106[ ثُمَّ َذَكَر الطَّ
ثم   ]107 عمران:  ]اآل  چ  ەئ   ەئ       ائ   ائ   چ   ]106 ِعْمَراَن:  ]اآِل  ُوُجوُهُهْم 

.)15(» رِّ رْيِ َوال�سَّ َة ِمَن اخْلَ رَّ وَرِة َفَذَكَر الذَّ جمع بينهما يِف اآِخِر ال�سُّ
�صابعا: فوا�صل ال�صورة

فوا�سل  اأبادي:  الفريوز  يقول  ال�سورة،  هذه  يف  القراآنية  الفوا�سل  تنوعت 
اآياتها: الهاء، وامليم، والألف.

الألف: زلزالها، لها، اأخبارها، لها.
امليم: اأعمالهم.

الهاء: خريا يره، �سرا يره.
وعند تقليب حروف الفا�سلة القراآنية وفق نظام التقلبات ال�سوتي املعروف 

عند اخلليل بن اأحمد الفراهيدي)16(؛ فاإننا جندها تكون الكلمات الآتية: 
)اأهم، اأمه، هام، هما، ماه، مها(.

وعند النظر اإىل فوا�سل ال�سورة الكرمية جند ما يلي: 
الرازي، فخر الدين، تف�سري الرازي: مفاتيح الغيب اأو التف�سري الكبري، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت،   -15

الطبعة الثالثة، 1420هـ، اجلزء32، �س: 253. 
اأبو عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي الب�سري وهو عربي الن�سب من الأزد، ولد يف ُعمان عام   -16
100 هـ، وهو موؤ�س�س علم العرو�س ومعلم �سيبويه ووا�سع اأول معجم للغة العربية وهو العني. ويعني 
م�سطلح التقلبات ال�سوتية تقليب حروف الكلمة الثالثية اإىل �ست تقليبات، والكلمة الرباعية اإىل اأثني 

ع�سر تقليبا، واخلما�سي اإىل مائة وخم�سة وع�سرين تقليبا.
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اأول: عدد الآيات التي فا�سلتها الألف خم�س اآيات.
اأخف  من  باأنه  »يو�سف  فالألف  فوا�سلها:  من  حرف  كل  مدلولت  ثانيا: 
بنقطة  املحدود  غري  واملّد  الإطالق  املفردة  مينح  ما  العربية«)17(وغالبا  الأ�سوات 
من  »فهو  وكذلك  الوا�سحة،  املّد  حروف  من  باأنه  يو�سف  وكما  وتالق،  تقاطع 
الأ�سوات اللغوية املجهورة التي يهتّز فيها الوتران ال�سوتيان معا«)18(. وقد متنح 
�سفة اجلهر الأ�سوات قوة و�سدة بحيث متنح املعنى وظيفة القرع والو�سوح يف 

م�سامع املخاطبني.
فاإننا جند �سوت الألف يوظف يف الآيات »ليمنح �سورة الزلزال  ومن هنا 
ال�سديد �سوتا مدويا وا�سحا مرعبا ومطلقا يف نهاية الآية، فهو غري مقيد بحدود 
كما عهده الإن�سان يف الزلزل الطبيعية«)19(، ولوجوده يف اأواخر الآيات الأوىل 
وظيفة بالغية؛ فقد »اأ�سهم يف تكثيف األوان ال�سورة وكاأن املتلقي اأح�ّس باأن لتلك 

الأر�س التي يعي�س عليها زلزال خم�سو�سا غري حمدد املعامل«)20(.
واأما فا�صلة امليم: 

التماثل  عن  وعدول  خمالفة  جاءت  قد  فقط،  واحدة  اآية  يف  جاءت  »فقد 
ال�سوتي املنبعث عرب فوا�سل الآيات ال�سابقة والالحقة، ويعد ذلك تقنية اأ�سلوبية 
�سوتيه �سائعة يف فا�سل ق�سار ال�سور القراآنية وظف باأ�سلوب فني ي�سيب املخاطب 

بال�سدمة ملجيئها فجاأة«)21(.
وقد �ساهمت املخالفة والنتقال من فا�سلة اإىل اأخرى يف �سحب املتلقي من 
ماهر مهدي هالل، جر�س الألفاظ دللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب، دار الر�سيد للن�سر،   -17

1980/�س: 149
اإبراهيم اأني�س، الأ�سوات اللغوية، مكتبة الجنلو امل�سرية، ط4، 1971، �س: 515.  -18

هادي �سعدون هنون، الت�سوير ال�سوتي يف �سورة الزلزلة، جامعة الكوفة، 2010، �س: 5  -19
املرجع نف�سه، �س: 5.  -20

كرمي طاهر عبا�س، ق�سار ال�سور درا�سة اأ�سلوبية، ر�سالة ماج�ستري، كلية الرتبية، جامعة بابل، 2007.  -21
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هزة الأر�س العنيفة وال�سوت الهائج والنتقال والده�سة والذهول اإىل وقفة تاأمل 
ي�سغلها العمل بقطبية املتناق�سني، »وكاأن ال�سورة ذات احلركة العنيفة التي ر�سمتها 
الآيات ال�سابقة �سكنت وهداأت فمنح اهلل املخاطب فر�سة العي�س والروؤية املحفوفة 
باخلوف والرتقب؛ ل�ستق�ساء الإن�سان تلك الأعمال املوثقة، وان�سغاله يف مقارنة 
ذهنية نف�سية اأخروية دنيوية طبقا ملا يراه من توثيق، وكل تلك الأمور تفر�س على 
املوقف الهدوء وال�ستكانة ول حتتاج اإىل اجلهر وال�سدة يف الإيقاع«)22(. كما اأن 
امليم جاءت كذلك للتعبري عن �سمولية املوقف على النا�س دون ا�ستثناء؛ كما ورد 

يف قوله تعاىل: {يروا اأعمالهم} فال�سمري )هم( يدل على العموم وال�سمول..
واأما فا�سلة الهاء؛ فقد جاءت يف اأخر اآيتني يف ال�سورة »وقد جاءت لتوؤكد 
وجر�سها  وقعها  خالل  من  حتقيقه  ميكن  ما  وحتقيق  احلركة،  وبطء  الهدوء  �سمة 

وخ�سائ�سها ال�سوتية، التي ي�سفها علماء اللغة بال�سعف واخلفاء«)23(.
املبحث الث�ين: دللة الزمن يف الن�س القراآين

املعطى  الزمن  الزلزلة زمانان:  �سورة  الزمن يف  »اأن  الزناد:  الأزهر  افرت�س 
اأو عند قراءتها يف كل  الأويل هو زمن التلفظ عند تالوة ال�سورة عند النزول، 
وقت«)24(، يف حني ترى الباحثة »خلود العمو�س« اأن الزمن املعطى الأويل فيما 
يت�سل ب�سورة الزلزلة زمانان: الأول: زمن التلفظ والتالوة. والثاين: هو الزمن 
الرئي�سي الذي يهيمن على الن�س القراآين الكرمي، وميكن اأن نعد )اإذا( الختزال 

املكثف له.)25(
الذي  اإذا  الظرف:  يف:  ال�سورة  يف  الزمن  على  الّدالة  العنا�سر  وتتحدد 

هادي �سعدون، الت�سوير ال�سوتي يف �سورة الزلزلة، �س: 6.  -22
املرجع نف�سه، �س: 7  -23

الأزهر الزناد، ن�سيج الن�س، املركز الثقايف العربي، الطبعة الأوىل، 1993، �س: 87  -24
ينظر خلود اإبراهيم العمو�س، البنية الزمانية يف �سورة الزلزلة، املجلة الأردنية يف اللغة العربية واآدابها،   -25

جامعة موؤتة، 2008، �س: 21.
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اإذ( الذين تكررا مرتني يف مو�سعني  ميثل الزمن املعطى الأول. والظرفني)يوم، 
خمتلفني)26(. 

واملتاأمل لبداية ال�سورة يجدها قد بداأت بقوله تعاىل: اإذا، ومن معاين اإذا: 
اإىل جواب، ول  اأنها تكون للمفاجاأة، فتخت�س باجلمل ال�سمية، ول حتتاج    -

تقع يف البتداء.
وقد تكون لغري املفاجاأة، فتكون ظرفا للم�ستقبل م�سمنة معنى ال�سرط. واإذا    -
هنا ظرف ملا ي�ستقبل من الزمان مت�سمنة معنى ال�سرط، بدليل دخولها على 

اجلملة الفعلية)زلزلت الأر�س وجوابها قوله تعاىل: {حتدث}.)27(
ولهذا فقد تنوعت دللة الزمن يف ال�سورة بني الإ�سارة اإىل امل�ستقبل والعودة 
اإىل املا�سي، ثم الرجوع اإىل الزمن احلا�سر املرتبط بامل�ستقبل؛ وقد تاأكدت دللة 
الزمن من بداية ال�سورة بقوله تعاىل: )اإذا( الظرفية ملا ي�ستقبل من الزمان املت�سمنة 

معنى ال�سرط.
الزمن  �ستقع يف  التي  الأحداث  بداية عن جملة من  الزلزلة  حتدثت �سورة 
امل�ستقبل )قبيل يوم القيامة(؛ حيث ياأمر اهلل تعاىل )اإ�سرافيل( اأن ينفخ يف ال�سور 
فتتزلزل  اأخرى  فيه  ينفخ  ثم  جميعا،  الأر�س  فوق  َمْن  فيموت  الأوىل،  النفخة 

ڦ   ڦ   چ  اأ�سفلها،  من  حتركت  اأي  چ  ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   چ  الأر�س، 
ڦ   چ اأي اأخرجت كّل ما يف جوفها من املوتى واملعادن والكنوز والأ�ساطني، 
ويف احلديث: »تلقي الأر�س اأفالذ كبدها اأمثال الأ�سطوان من الذهب والف�سة، 

ينظر ابن ه�سام الأن�ساري، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، حتقيق: مازن املبارك وحمد علي   -26
العمو�س،  الطبعة الأوىل، 1964، �س: 92 وما بعدها، كما ينظر خلود  الفكر، دم�سق،  حمد اهلل، دار 

املرجع نف�سه، �س: 23.
راجع: الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون لالإمام ال�سمني احللبي، طبعة دار الكتب العلمية، �س:   -27

.544
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فيجئ القاتل فيقول يف هذا قتلت، ويجئ القاطع فيقول يف هذا قطعت رحمي، 
ويجئ ال�سارق فيقول يف هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فال ياأخذون منه �سيئا«)28(، 
ويخيل  ثابت،  �سيء  كل  ال�سورة  لهذه  امل�ستمعني  اأقدام  حتت  يهز  م�سهد  »هو 
اإليهم اأنهم يرتنحون ويتاأرجحون، والأر�س من حتتهم تهتّز ومتور، م�سهد يخلع 
القلوب من كل ما تت�سبث به من الأر�س، وحت�سبه ثابتا باقيا، هو الإيحاء الأول ملثل 
اأع�ساب  اإىل  تنتقل  تكاد  فيها حركة  القراآن، ويودع  ي�سورها  التي  امل�ساهد  هذه 
العظيم  امل�سهد  هذا  وعند  الفريدة«)29(،  القراآنية  العبارة  �سماع  مبجرد  ال�سامع 
الأر�س  بطن  من  لتوه  اخلارج  الإن�سان  يقف  اأثقالها  وخروج  الأر�س  زلزلة  من 
م�ستغربا حالها وما اآلت اإليه؛ فيقول م�ستنكرا اأمرها چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ فبعد اأن 
كانت قارة م�ستقرة ثابتة، وهو م�ستقر على ظهرها تقلبت حالها؛ ف�سارت متحركة 

م�سطربة، فقد جاءها اأمر اهلل تعاىل من الزلزال الذي ل حميد لها عنه، چ ڃ  
ڃ  ڃچ اأي تتحدث الأر�س مبا عمل العاملون على ظهرها، روي »عن اأبي 

هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قراأ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم الآية: چ ڃ  ڃ  
ڃ     چ قال: اأتدرون ما اإخبارها؟ قالوا: اهلل ور�سوله اأعلم، قال: فاإن اأخبارها اأن 
ت�سهد على كل عبد واأمة مبا عمل على ظهرها، اأن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذا، فهذه اأخبارها«)30(. ويف معجم الطرباين »حتفظوا من الأر�س فاإنها اأمكم، 
واإنه لي�س من اأحد عامل عليها خريا اأو �سرا اإل وهي خمربة«)31( تاأتي زلزلة الأر�س 

واإخراجها ما يف جوفها ا�ستجابة لأمر اهلل عّز وجّل وذلك يف قوله تعاىل: چ چ  
چ  چ  ڇ  چ اأي اأذن اهلل لالأر�س باأن تفعل ما طلبه تعاىل منها، قال ابن عبا�س: 
�سرح النووي على م�سلم، يحيى بن �سرف اأبو زكريا النووي، دار اخلري، 1996، كتاب الزكاة، باب   -28

الرتغيب يف ال�سدقة قبل اأن ل يوجد من يقبلها، احلديث رقم: 1013، �س: 5.
للطبع والن�سر والتوزيع، م�سر، �س:  النور  اإميانية، اجلزء 20، دار  ال�سعراوي، خواطر  حممد متويل   -29

.326
ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، )1998(اجلزء اخلام�س، �س: 460.  -30

الطرباين، املعجم الكبري، اجلزء اخلام�س، حتقيق: حمدي عبد املجيد ال�سلفي، 1983، مكتبة ابن تيمية،   -31
القاهرة، حديث رقم 54596.
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چ ڃ  ڃ  ڃ     چ اأي قال اهلل لها قويل، فقالت، فتتحدث الأر�س عن كل ما 

ح�سل عليها من اأفعال العباد، وحينها تعم الأخبار وتنت�سر.
 ويخرج النا�س اأحياء بعد موتهم؛ لي�ساهدوا اأعمالهم التي عملوها يف الدنيا 
اأثناء حياتهم ال�سابقة، چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ اأي يرجعون عن 
موقف احل�ساب اأنواعا واأ�سنافا ما بني �سقي و�سعيد، ماأمور به اإىل اجلنة وماأمور به 
اإىل النار، وياأتي التعليل لهذا التفرق بقوله تعاىل چ ڌ  ڌ  چ اأي ليجازوا 

مبا عملوه يف الدنيا من خري و�سر، ولهذا قال تعاىل بعدها: چ ڎ  ڈ  ڈ  
يرون  امل�سلمون  »كان  گچ،  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ  
اأبوابهم،  اإىل  امل�سكني  فيجيء  اأعطوه،  اإذا  القليل  ال�سيء  على  يوؤجرون  ل  اأنهم 
في�ستقلون اأن يعطوه التمرة والك�سرة واجلوزة ونحو ذلك فريدونه ويقولون: ما 
هذا ب�سيء اإنا نوؤجر على ما نعطي ونحن نحبه«)32( ومعنى چ ڈ  ژچ يعني 

وزن اأ�سغر النمل.
وميكن تعداد امل�صاهد يف ال�صورة الكرمية ح�صب الزمن وفق الآتي: 

امل�صهد الأول: م�سهد زلزلة الأر�س و�سيكون يف امل�ستقبل قبل يوم القيامة.
الزلزلة،  نتيجة  الأر�س  جوف  يف  التي  الأثقال  اإخراج  الثاين:  امل�صهد 

و�سيكون يف امل�ستقبل اأي�سا قبل يوم القيامة.
امل�صهد الثالث: م�سهد حرية الإن�سان وقلقة من هول ما ي�ساهده من زلزلة 

وحترك وا�سطراب لالأر�س، و�سيكون يف امل�ستقبل قبل يوم القيامة.
واأخبارهم،  العباد  اأفعال  تتحدث عن  الأر�س وهي  م�سهد  الرابع:  امل�صهد 

و�سيكون يف امل�ستقبل قبل يوم القيامة.

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، )1998(، ج14، �س: 377.  -32
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امل�صهد اخلام�س: م�سهد �سدور النا�س اأفواجا واأ�سنافا ما بني �سقي و�سعيد، 
و�سيكون يف امل�ستقبل يوم القيامة.

الدنيا؛  يف  عملوها  التي  لأعمالهم  النا�س  روؤية  م�سهد  ال�صاد�س:  امل�صهد 
ويكون ذلك بالعودة اإىل املا�سي زمن الدنيا قبل يوم القيامة.

امل�صهد ال�صابع: م�سهد روؤية النا�س جلزاء اأعمالهم التي عملوها يف الدنيا، 
�سغريها وكبريها، و�سيكون ذلك يف امل�ستقبل يوم القيامة.

وال�سكل الآتي يظهر حركة الزمن يف ال�سورة بني امل�ستقبل واملا�سي امل�ستقبل 
مرة اأخرى: 

املا�سي)احلياة  وبني  القيامة(  )يوم  امل�ستقبل  بني  الزمن  حركة  نالحظ  وهنا 
الدنيا( ثم العودة مرة اأخرى اإىل امل�ستقبل)يوم القيامة(.

اأَْكرَثَ هوًل  القيامة �سيكون  ما �سيحدث يوم  اأن  القراآين  ال�سياق  ووا�سح من 
واأ�سد وقعا واأنه ل وجه لت�سبيه ما �سيحدث يف ذلك اليوم مبا األفه النا�س اأو عرفوه 

يف دنياهم.



د. ب�شري عقاب علي احلجاحجة

198

�سورة الزلزلة؛ درا�سة حتليلية جديدة يف مفهومي الزمن واحلركة

املبحث الث�لث: مفهوم احلركة 

اأن  دالة على احلركة والهتزاز، ون�ستطيع  الزلزلة مفردات  �سورة  ت�سمنت 
نلمح هذه احلركة بدءا من ا�سم ال�سورة الكرمية )الزلزلة(؛ فهناك معان متعددة 

لكلمة الزلزلة، هي على النحو الآتي: 
اأول: التحريك ال�صديد

ورد يف ل�سان العرب لبن منظور معنى كلمة َزْلَزلٌَة: ] ز ل ز ل [ )م�سدر 
الزلزلة  والزلزلة:  ُكها.  وحَتَرُّ ِاْرجِتاُفها،  ِاْهِتزاُزها،   - الأَْر�ِس:  َزْلَزلَُة   - َزْلَزَل(.: 
والزلزال: حتريك ال�سيء، ومعنى قوله تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ اأي حركت 

حركة �سديدة.)33( وقال ال�سمني احللبي: الزلزلة: احلركة ال�سديدة جدا.)34(
ثانيا: ال�صطراب ال�صديد: 

اأورد الإمام الراغب يف كتابه املفردات يف غريب القراآن اأن معنى التزلزل: 
ال�سطراب.)35(

وقال فخر الدين الطريحي يف معناها: الزلزلة: �سدة ال�سطراب.)36(
ثالثا: التحريك وال�صطراب

يف  املنري  امل�سباح  كتابه  يف  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  الرافعي  الإمام  اأورد 
غريب ال�سرح الكبري باأن معنى تزلزلت: اأي حتركت وا�سطربت)37(.

جاء  وقد  الزاي،  حلرف  تكرارا  وزلزالها(  )زلزل،  كلمتي  يف  نلحظ  وهنا 
ابن منظور، ل�سان العرب، اجلزء6، ط/دار اإحياء الرتاث العربي، �س: 72.  -33
ال�سمني احللبي، عمدة احلافظ يف تف�سري اأ�سرف الألفاظ، عامل الكتب، 165.  -34

الإمام الراغب، املفردات يف غريب القراآن، ط/دار املعارف، �س: 219  -35
جممع البحرين، اجلزء 5، ط/دار الهالل، بريوت، �س: 388.  -36

الإمام اأحمد بن حممد بن علي، امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، ط/دار الفكر، �س: 255.  -37



د. ب�شري عقاب علي احلجاحجة

199

للمط،  قابل  الزاي  فحرف  ال�سفري،  �سفة  من  فيه  ملا  بقوة  ال�سمع  ليقرع  التكرار 
و�سوته قابل للجريان، وله �سفة ال�سفري، علما باأن خمرجه اأ�سناين. 

والهتزاز  احلركة  اأ�سلوب  اأن  جند  الكرمية؛  ال�سورة  اآيات  اإىل  وبالنتقال 
موجود يف مفرداتها ب�سكل وا�سح؛ ياأتي على النحو الآتي: 

قوله تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ اأي »مبعنى حتركت من اأ�سفلها، اأي مبعنى 
حركت الأر�س حتريكا �سديدا حتى يخيل للنا�س اأنها خرجت من حيزها«)38(.وهنا 
يوؤكد العلم احلديث حقيقة الزلزال الذي �سي�سيب الأر�س فمن اأنواع الزلزل 
نوع ي�سمى بالهزات الراأ�سية: وهي زلزل حتدث من الأ�سفل اإىل العلى، بحيث 
تقذف بال�سخور واملباين اإىل الهواء)39(.وهذا النوع قريب اإىل ما �سيحدث يوم 

القيامة واهلل تعاىل اأعلم.
العظيم  الزلزال  ِمْنَها  والتي  ال�ساعة  قيام  م�ساهد  بع�س  الآية  لنا هذه  ت�سف 
الذي �سوف ينتاب الكرة الأر�سية يوم القيامة، وكلمة اإذا هنا جتمع ما بني معنى 
الظرفية واملباغتة واملفاجئة؛ وذلك لأن الزلزل تتم بدون علم النا�س وبدون �سابق 
اأثقالها  اإنذار، في�سف لنا �سبحانه وتعاىل اأهوال هذا اليوم حيث الأر�س تخرج 

من باطنها اإىل �سطحها اخلارجي. 
من  لالأر�س  يحدث  مبا  وذلك  الكون  انتهاء  عالمات  ال�سورة  اأو�سحت 
زلزال وخروج ما يف باطنها من اأثقال من حمم بركانية ومعادن من�سهرة كما يف 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ  الزلزلة)2-1(  �سورة  تعاىل يف  قوله 
مواد  على  يحتوي  بل  جموفا  لي�س  الأر�س  باطن  اأن  على  دليل  »وهو  ڦچ 
املواد  وهذه  الأر�س  �سطح  اإىل  �سعدت  ما  اإذا  حي  كائن  كل  اأمن  تهدد  خطرية 

ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير املجلد12 دار �سحنون، تون�س، �س: 490  -38
للمزيد يُنظر: ال�سيخ اأ�سرف عبد املق�سود، الزلزل: درا�سات علمية و�سرعية، 1992، �س: 17.  -39
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تعرف باحلمم النارية احلارة التي ترافقها الغازات ال�سامة. اأي اإذا حركت الأر�س 
اإ�سافتها  يكون  اأن  وميكن  عليها  كتب  التي  زلزالها  ال�ساعة،  لقيام  �سديدا  حتريكا 
اإىل الأر�س لأنها تعم جميع الأر�س بخالف الزلزل املعهودة التي تخت�س ببع�س 
الأر�س فيكون قوله چ ڤ چ على �سدتها چ ڦ  ڦ  ڦ     چ اأي لفظت 

ما فيها من كنوزها ومعادنها فتلقيها على ظهرها«)40(.
يوؤكد العلم احلديث هذه املعجزات القراآنية ومن ذلك، فقد »اكت�سف العلماء 
اأن كل زلزال ي�سدر ترددات �سوتية قيمتها اأقل من 20 هرتز، وهذه الرتددات ل 
ي�سمعها الإن�سان، اإنا ت�سمعها بع�س احليوانات. اإذن هناك عالقة موؤكدة بني الزلزل 

چ ٹ   وبني ال�سوت الذي ت�سدره، ورمبا نرى لهذا الأمر اإ�سارة يف قوله تعاىل: 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ«)41(.

اأو من  اأ�سفلها ولي�س من جانبيها  ياأتي ال�سوؤال ملاذا تتحرك الأر�س من  وهنا 
الأعلى؟

»يقول علماء الأر�س: اإنه اإذا  فح�سنا  طبقات الأر�س من طبقة الق�سرة اإىل 
النواة فاإنه يزداد الوزن النوعي لكثافِة ال�سخور تدريجياً حيث تزداد ن�سبة املركبات 

احلاوية على عن�سر احلديد واأكا�سيده املختلفة وذلك مع اقرتابنا من النواة. 
وتزايد الكثافة مرده اأ�صا�صًا اإىل اأمرين هما: 

الأول: تزايد ال�سغط فكلما تعمقنا داخل الأر�س تزايد وزن الطبقات الأر�سية.

csg.  ،8 �س:   ،2011 العراق،  بابل،  جامعة  الكون،  نهاية  يف  قراآنية  اإ�سارات  م�سطفى،  علي  في�سل   -40
ثانية  يف  الكهربائي  التيار  تردد  ت�ساوي  الرتدد  قيا�س  وحدة  والهرتز:   .uobabylon.edu.iq/service

واحدة.
com/.kaheel7 ،عبد الدائم الكحيل، الإعجاز يف الأر�س: اإذا زلزلت الأر�س زلزالها روؤية جديدة  -41
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الثاين: عمليات الفرز الثقلي ب�سبب احلرارة العالية يف نواة الأر�س ومركزها، 
مما ي�سمح بتمركز العنا�سر احلديدية الأثقل والأكرث كثافة يف النواة، بينما تتمركز 
يف الأجزاء العليا من طبقات الأر�س ال�سخور الر�سوبية واجلرانيتية ثم البازلتية 

يف �سخور الق�سرة الأر�سية. 
احلديد  فيها  ي�سيطر  الداخلية  اأو  منها  اخلارجية  �سواء  الأر�س  نواة  ويف 

واأكا�سيده املختلفة Feo، Fe203 مع قليل من النيكل وكربيت احلديد. 
وب�سبب ما ذكرناه يرتفع الوزن النوعي للنواة عامة اإىل )4، 4 5، 3(. 

وعندما تقع زلزلة يوم القيامة املروعة التي �ست�ستمر طوياًل ل بد من اأن تندفع 
كميات كبري من الطبقات الباطنية العميقة ذات الوزن النوعي الكبري اإىل ال�سطح 
اخلارجي، ويبني لنا اجلدول التايل تزايد كل من قيم الوزن النوعي والكثافة يف 

باطن الأر�س لرتباطهما مع بع�سهما البع�س بالن�سبة لبنية الأر�س«)42(.

ال�صماكة الطبقة 
الكثافة غ/الوزن النوعي بالكم 

�صم 
ال�صغط

)�صغط جوي( 
الق�سرة 
حتى 60 األف حتى 2.73.6ـ2.5حتى 150 الأر�سية 

حتى 1.3 مليون حتى 35.5 ـ3.5حتى2920الرداء 

حتى 3.2 مليون حتى 4.412.6 ـ5.3حتى 6370النواة 

من  وحركة  دفع  قوة  اإىل  حتتاج  الأر�س  باطن  يف  املوجودات  فاإن  وبهذا 
جاءت  فلو  �سطحها،  اإىل  الأر�س  جوف  من  اخلروج  من  تتمكن  حتى  الأ�سفل 
احلركة من اأحد جوانبها الأمين اأو الأي�سر لتحركت الأر�س ب�سكل كروي دائري 
اآغا، الزلزل وتطور وتبدل الأر�س يف القراآن الكرمي، املكتبة الإ�سالمية، الطبعة الأوىل،  �ساهر جمال   -42

.1996
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اإىل مزيد  اأن تخرج الأثقال من جوفها، ورمبا دفعتها احلركة اجلانبية  �سريع دون 
من ال�سرعة والدوران والنطالق اإىل م�سافات بعيدة لت�سطدم بكوكب اآخر اأو ما 
�سابه. ولو جاءت احلركة من الأعلى حلدث لالأر�س هبوط وخ�سف اإىل الأ�سفل 

حتى ترتطم ب�سيء حتتها دون اأن تخرج من اأثقالها �سيئا.
عّز وجّل:  اهلل  يقل  وملاذا مل  الأر�سية؟  والهزة  الزلزلة  بني  الفرق  ما  ولكن 
الأر�س  اإّن  احلديث:  العلم  يوؤكده  مبا  الإجابة  وتاأتي  هّزا(،  الأر�س  هزت  )اإذا 
للق�سرة  مفاجئة  والت�سّدعات وحركات  لالهتزازات  دائماً  تتعّر�س  اأجزائها  بكّل 
درجة  قيا�س  وميكن  جداً،  عالية  قّوتها  كانت  اإذا  اإّل  بها  ن�سعر  ل  التي  الأر�سّية، 
الهزات  لر�سد  اجليولوجيون  ي�ستخدمها  خا�سة،  قيا�س  اأجهزة  بفعل  الهتزاز 
القدمي،  العتقاد  األغت  قد  الأجهزة  هذه  تكون  بذلك  قوتها،  وقيا�س  الأر�سية 
باأّن الزلزل والهّزات ل حتدث اإّل يف اأماكن معّينة من هذه الأر�س. كما حتدث 
الهّزات ب�سبب ال�سقوق اجليولوجية التي حتّرر ال�سغط املرتاكم عربها، وقد حتدث 

حركة مفاجئة يف الق�سرة الأر�سية. 
�سريعاً  الهّزات الأر�سّية جزءاً من حركة الزلزل، التي حتدث اهتزازاً  تَُعدُّ 
نتيجة  ال�سخور  واإزاحة  لتك�ّسر  ذلك  ويعود  ال�سفائح،  فتت�سادم  الأر�س،  يف 
الإجهادات الداخلّية املرتاكمة، فتتحّرك ال�سفائح الأر�سّية. وغالبا ما تكون زلزل 

الأر�س وهزاتها املتوقعة ب�سيطة جدا اإذا ما قي�ست بزلزلة يوم القيامة. 
قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ   چ اأي األقت ما فيها من املوتى والأثقال.

بني ُجلُّ املف�سرين تقريباً باأن املق�سود بجملة: چ ڦ  ڦ  ڦ   چ بعُث 
املوتَى وخروُجهم من اأجداثهم ويرافق ذلك خروج الكنوز املدفونة حتت الأر�س. 
وهنا اأقول اأيا كان التف�سري، فاإن من الأمور املعروفة وامل�سلم بها اأن حدوث الزلزال 
العادي �سبب من اأ�سباب �سعود مواد الأر�س الباطنية العميقة اإىل �سطح الأر�س 
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ما ذكرته. هذه  �ساهد حي على  اإل  الزلزل،  ب�سبب حدوث  الرباكني  ُد  جَتَدُّ َوَما 
الزلزل العادية التي عا�سها الإن�سان خالل وجوده على الأر�س، قد اأدت اإىل قتل 
ماليني الب�سر واإىل تبدلت ملحوظة يف مظهر الت�ساري�س، وعملت على �سعود 
كميات كبرية من ال�سخور الباطنية نحو ال�سطح. فما بالك بزلزلة يوم القيامة التي 
�ستنال كامل الأر�س ولي�س مناطق حمددة كما هو الأمر حالياً، وكيف يتم ن�سف 
اجلبال والبحار، وكيف حتمل الأر�س واجلبال وتدك دكة واحدة، اإن مل تكن قوة 
الواقع  مثل هذا  اأن يحدث  املعقول  من  القوة، وهل  هائلة  زلزلة  الباطنية  الدفع 
املرعب وتتبدل الأر�س غري الأر�س كما جاء يف البيان الإلهي، ول تخرج الأر�س 
الأر�س  �سطح  اإىل  الكثافة  العالية  امل�سهورة  ب�سخورها  وتدفع  الباطنية  اأثقالها 

اخلارجية فتمتد الأر�س مدا. 
لقد اأ�سار القراآن الكرمي يف هذه الآيات اإىل حقيقة علمية كبرية وهي اأخراج 
الأر�س لأثقالها وكاأن اأثقال الأر�س خمبوءة يف داخلها فيوم القيامة تخرج هذه 
نهاية  اإىل  ت�سري  التي  القوانني  يف  اختالل  على  دليل  وهذا  �سطحها  اإىل  الأثقال 
من  فيها  ما  فتقذف  �سطحها  ان�سقاق  عن  نا�سئ  اأثقالها  الأر�س  »اإخراج  الدنيا. 
معادن ومياه و�سخر، وذلك من تكرار النفجارات النا�سئة عن ا�سطراب داخل 

طبقاتها وانقالب عاليها اأ�سافل والعك�س«)43(. 
اأن  تفيد  »فهي  چ  ڦ    ڦ   ڦ   چ  علمية  اإ�سارة  فيها  الآية  وهذه 

مكونات الأر�س يف جوفها اأثقل من مكوناتها عند �سطحها«)44(.
الربكانية  احلمم  من  �سيئاً  تخرج  الأر�س  »اإن  العلم احلديث  يوؤيده  ما  وهذا 
ال�سغط  فيها  ي�ستد  مرحلة  اإىل  الأر�س  ت�سل  حتى  فرتة،  كل  والثقيلة  املن�سهرة 

حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير املجلد12، �س: 491  -43
اأحمد ح�سنني ح�ساد، الزلزال والرباكني روؤية اإميانية، الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي   -44

https: //www.eajaz.org/index .وال�سنة
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الرتددات  وت�سدر  ثقيلة(  )حجارة  اأثقال  من  بباطنها  ما  وتقذف  كثرياً  الداخلي 
قوله  بدليل  القيامة،  يوم  نفهمها  قد  ولكننا  اليوم،  نحن  نفهمها  ل  التي  ال�سوتية 

تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ«)45(.
وقوله تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ اأي ما بال الأر�س م�سطربة متحركة.

على  الكالم  القول  قال:  معنى  العرب  ل�سان  معجمه  يف  منظور  ابن  يورد 
القول يف  ناق�سا،  اأو  تاما كان  الل�سان  به  الرتتيب، وهو عند املحقق كل لفظ قال 

اخلري وال�سر، والقال والقيل يف ال�سر خا�سة.)46(
اإنتاج كالم معني، ول  يتطلب  القول  اأن  تتبع معنى كلمة )قال( جند  وعند 
اأ�سوات  فالكالم هو جمموعة  الإن�سان.  الكالم عند  اإنتاج  مراحل  معرفة  بّد من 
كما قال بذلك ابن جني)47(، واإنتاج ال�سوت يكون عادة باندفاع تيار الهواء من 
باهتزاز معني  فيحركهما  ال�سوتيني  بالوترين  مير  ثم  الهوائية،  الق�سبة  اإىل  الرئتني 
بفعل  ال�سوتية  لالأوتار  حركة  يتطلب  القول  اأن  نلحظ  وهنا  ال�سوت.  عنه  ينتج 

ڄ   چ  تعاىل:  بقوله  الآية  يف  احلركة  حتددت  وقد  الرئتني.  من  ال�ساعد  الهواء 
ڄ  ڄ  ڄ  چ اأي يتكلم الإن�سان بكالم فيه ا�سطراب وحركة وقلق لهول ما يرى 

من امل�ساهد.
ت�سدرها  التي  ال�سوتية  »الرتددات  اإن  الكحيل:  الدائم  عبد  الباحث  يقول 
الأر�س لدى حدوث الزلزال يف الدنيا هي دليل وبرهان مادي على �سدق كالم 
»�سوت«  و  القيامة  يوم  الأعظم  الزلزال  عن  حدثنا  عندما  وتعاىل  تبارك  احلق 
الأر�س الذي �ستتحدث به، حتى اإن الإن�سان يتعجب يومئذ من هذا امل�سهد ويقول: 

kaheel7.com/ ،عبد الدائم الكحيل، الإعجاز يف الأر�س: اإذا زلزلت الأر�س زلزالها روؤية جديدة  -45
pdetails

ابن منظور، ل�سان العرب، اجلزء الثاين ع�سر.دار �سادر، 2003، حرف القاف.  -46
اأبو الفتح عثمان ابن جني املو�سلي، ت. 392، ولد باملو�سل وتويف يف بغداد.  -47
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العلمية؛ وهذا  احلقائق  يوؤكد  القراآن  اأن  چ«)48(.ومعنى كالمه  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
كالم غري دقيق، فالأ�سل اأن العلم يوؤكد القراآن ويظهر حقائقه العلمية والعجازية.

قوله تعاىل: چ ڃ  ڃ  ڃچ اأي تتحدث مبا عمله العاملون عليها.
اهلل  �سر،  اأو  خري  من  عليها  ُعِمَل  مبا  تخرب  اأي  الأر�س  حتدث  القيامة  فيوم 
يُْنطقها فت�سهُد على العباد نطًقا مبا عملوا عليها؛ املوؤمنون الأتقياء ل ت�سهد عليهم 
اإل باحل�سنات لأن �سيئاتهم حميت عنهم، واأما الكافُر فاإنها ت�سهد عليه مبا عمل من 
الفجور والكفر والع�سيان ولي�س له ح�سنة واحدة ت�سهد الأر�س له بها، واأما ع�ساة 
وال�سيئات،  احل�سنات  من  عملوا  مبا  عليهم  ت�سهد  ق�سم  ق�سمان:  فهوؤلء  امل�سلمني 

وق�سم ي�سرتهم اهلل فال ت�سهد الأر�س عليهم مبا عملوا على ظهرها.)49(
يذكر القرطبي يف معنى كلمة چ ڃچ اأقوال ثالثة: 

القول الأول: اإنَّ اهلل يقلب الأر�س حيوانا ناطقا.
ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ   چ  كالرجة  الكالم  مقام  يقوم  ما  فيها  يكون  اأن  الثاين: 
بهذه  الأر�س  فكاأن  قبورهم  من  املوتى  اإخراج  وكذلك  الزلزلة  هذه  وكذلك 

الأفعال تكلمت.
القول الثالث ال�سحيح على ظاهر الآية اأن اهلل تعاىل يُقدر فيها الكالم فتتكلم 

باإذن ربها«)50(.
ومن  �سابقا،  اأ�سلفنا  كما  الكلمات  من  مبجموعة  الكالم  احلديث  ويقت�سي 
خ�سائ�س الكالم الن�سر والنقل )الإذاعة( بني النا�س، فالفعل )حتدث( يوحي بنقل 
kaheel7.com/ ،عبد الدائم الكحيل، الإعجاز يف الأر�س: اإذا زلزلت الأر�س زلزالها روؤية جديدة  -48

pdetails
49- www.darulfatwa.org.au
الطبعة  الرتكي،  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  القراآن،  لأحكام  اجلامع  القرطبي،  تف�سري  القرطبي،   -50
العزيز  عبد  لل�سيخ  الزلزلة  �سورة  تف�سري  ينظر:  وكذلك  �س984   ،2006 الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأوىل، 

rehabtanzyl.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html ،ال�سدحان
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الكالم والأعمال ون�سرها بني النا�س ب�سكل وا�سح، كما تدل كلمة)اأخبارها( على 
حركة نقل الأخبار و�سرعة نقلها بني الب�سر. 

عن  يرجعون  اأي  چ  ڌ     ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   چ  تعاىل:  قوله 
موقف احل�ساب يف فرق واأنواع. »وحقيقة چ ڇ  ڍچ اخلروج من حمل 
اجتماعهم، يقال: �سدر عن املكان، اإذ تركه وخرج منه �سدورا و�سدرا بالتحريك، 
ومنه ال�سدر عن املاء بعد الورود، فاأطلق هنا فعل)ي�سدر( على خروج النا�س اإىل 
املح�سر جماعات، اأو ان�سرافهم من املح�سر اإىل ماأواهم من اجلنة اأو النار، ت�سبيها 

بان�سراف النا�س عن املاء بعد الورود«.)51(
قوله تعاىل: چ ڌ  ڌ  چ اأي »ي�سدرون لأجل تلقي جزاء الأعمال التي 
عملوها يف احلياة الدنيا فيقال لكل جماعة: انظروا اأعمالكم، اأو انظروا ماآلكم«. 

روؤية الأعمال التي عملوها يف الدنيا، والعودة بحركة اإىل الوراء.
قوله تعاىل: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ      چ واملثقال ما يعرف به ثقل ال�سيء، وهو ما يقدر به الوزن، والذرة اأي 
العمل يحتاج اإىل حركة، والذرة ف�سرت باأنها النملة ال�سغرية يف ابتداء حياتها، 

وهي ح�سرة �سغرية دائمة احلركة والتنقل.
وهاتان الآيتان �سماهما النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - بالآية اجلامعة الفاّذة، 
جمعت كل خري وحذرت من كل �سر فكل خري يدخل حتت هذه الآية وكل �سر 
حتذيره يدخل حتت هذه الآية اأو التحذير منه، وملا �سمعها �سع�سعة بن معاوية)52( 
وىل وقال: »ل اأبايل اأن اأ�سمع غريها »لأنها جمعت ومنعت. وجاء عن ابن م�سعود 

- ر�سي اهلل عنه - اأنه قال: »اأجمع واأحكم اآية يف القراآن هذه الآية چ ڎ  ڈ  
حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير املجلد12، �س: 493  -51

ُمَقاِع�س، وا�سمه  بن  ة بن عبيد  ُمرَّ بن  ال  النَّزَّ بن  ني، بن عبادة  اأَو ُح�سَ ن،  ُمَعاِويَة بن ح�سْ بُن  َعُة  ْع�سَ �سَ  -52
احلارث بن عمرو بن كعب بن �َسْعد بن زيد مناة بن متيم بن ُمّر، عم الأَحنف بن قي�س.
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ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ      چ«. �سمع الآية بع�س 
اأبلغ موعظة ومن عمل بها ما  التابعني فقال: »انتهت املواعظ« لأن موعظة القراآن 

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  ؟  جزاوؤه 
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ.

وجاء عن كعب الأحبار اأنه قال »اأنزل اهلل على حممد - �سلى اهلل عليه اآيتني 
اأح�سيتا ما يف التوراة والإجنيل ثم تال هاتني الآيتني چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ      چ)53(.

وال�سكل التايل يبني مفهوم احلركة والهتزاز يف مفردات ال�سورة الكرمية: 

rehabtanzyl.blogspot.com/2011/05/blog- ،تف�سري �سورة الزلزلة لل�سيخ عبد العزيز ال�سدحان  -53
post_29.html
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املبحث الرابع: ظواهر جم�لية

اأول: الظواهر البيانية يف ال�صورة
من الظواهر البيانية يف هذه ال�سورة �سرف احلدث عمدا عن حمدثه، فال 

ي�ستند اإليه واإنا ياأتي به مبنيا للمجهول، وقد جاء ذلك يف مو�سعني هما: 
قوله تعاىل يف بداية ال�سورة: چ ٹ  ڤچ.

وقوله تعاىل يف نهاية ال�سورة: چ    ڌ  ڌ  چ. 
معلوم  الفاعل  اأن  مع  للمجهول  الفعلني  هذين  بناء  جاء  ملاذا  هنا  وال�سوؤال 
وحمدد يف املو�سعني، فالفاعل يف الآية الأوىل تقديره: زلزل اهلل الأر�س زلزالها، 
ولكن ال�سياق القراآين مل يذكره؛ وذلك للتاأكيد على احلدث و�سرف الأنظار عن 
حمدثه اأو �ساحبه )الفاعل( اإذ لو ذكر الفاعل يف الآية لكان الرتكيز على احلدث 
)الفاعل( يجلب الأنظار اأكرث من الرتكيز على احلدث، فجعل اهلل الكلمة الأر�س 
نائب فاعل ثم اأكد اهلل عّز وجّل حدوث الزلزلة بكلمة زلزالها لتاأكيد الفعل وتبيان 

عظمته.
واأما بناء الفعل يروا للمجهول، فالأ�سل يف اجلملة: يري اهلل النا�س اأعمالهم، 
بني  فلما  واأعمالهم،  النا�س،  هما:  مفعولني  ياأخذ  يرى  الفعل  اأن  نعلم  ونحن 
للمجهول جاء ال�سمري واو اجلماعة نائبا للفاعل، واأعمالهم مفعول به ثان للفعل، 
من  بدل  لالأعمال(  )الروؤية  احلدث  على  للتاأكيد  للمجهول  الفعل  بناء  جاء  وهنا 

النا�س الذين تقع منهم الروؤية.
فاعله  اإىل غري  الفعل  اإ�سناد  ال�سورة  الأخرى يف هذه  البيانية  الظواهر  ومن 

چ   ڦ  ڦ   اأو املجاز، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل:  على �سبيل املطاوعة 
الأحداث  تقرير لوقع  چ ويف ذلك  ڃ  ڃ  ڃ   چ  اأي�سا:  چ وقوله  ڦ   
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تقع  القيامة(  )اأحداث  والأحداث  للقيامة،  مهياأ  كله  فالكون  تلقائية؛  طواعية  يف 
تلقائيا ول حتتاج اإىل اأمر اأو فاعل.)54( والتقدير: اأخرج اهلل اأثقال الأر�س، فالأر�س 
لي�ست هي الفاعل على التقدير، بل اهلل عّز وجّل، ويف الآية الثانية على التقدير 

حتدث الأر�س اأخبارها.
ثانيا: دللة الإ�صافات يف ال�صورة

تعددت الإ�سافات يف كلمات ال�سورة الكرمية من بدايتها وحتى نهايتها، وقد 
اإ�سناد الإ�سافة اإىل  جاءت الإ�سافات لتوؤدي دللة التوكيد الفعلي للحدث، مع 
نائب الفاعل والفاعل، ففي قوله تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ جند اأن )الهاء( 
لتاأكيد املعنى وتر�سيخه،  اإىل املفعول املطلق)زلزال(  يف كلمة )ِزْلَزالََها( م�سافة 
والذي يوؤكده نائب الفاعل، ويف هذا اإ�سارة اإىل اأن الزلزل هي ظاهرة تخ�س 
الأر�س ول تخ�س ال�سماء. كما يوؤكد ابن عا�سور يف كتابه التحرير والتنوير باأن 
اإ�سافة )ِزْلَزالََها( اإىل ال�سمري الأر�س لإفادة متكنه منها، وتكرره حتى كاأنه عرف 
باأن  يوحي  الأر�س  اإىل  امل�سدر  اإ�سافة  اأن  كما  بها)55(،  ات�ساله  لكرثة  اإليها  بن�سبته 

الزلزال عظيم كبري كما اأن الأر�س عظيمة كبرية.
ويف قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ   چ جند اأن الهاء يف كلمة)اأَْثَقالََها( 
الأر�س  كلمة  يف  يتج�سد  الذي  املعنى  لتاأكيد  به  املفعول  اإىل  م�سافة  جاءت 
)الفاعل(يف ن�سبة الأثقال اإىل الأر�س تاأكيًدا كبرًيا ووا�سًحا اأن هذه الأثقال من 

الأر�س واإىل الأر�س.
من  مكونة  لََها(  )َما  العبارة  اأن  جند  چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   چ  تعاىل:  قوله  ويف 
احللبي:  ال�سمني  يقول  )الهاء(،  املت�سل  وال�سمري  ال�ستفهامية  ما  هما:  كلمتني 
عائ�سه عبد الرحمن بنت ال�ساطئ، التف�سري البياين للقراآن الكرمي، اجلزء الأول، بت�سرف، دار املعارف،   -54

�س: 79.
حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير، �س: 491.  -55
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الالم  هما:  حرفني  من  مكونة  )لها(  فكلمة  وخرب«)56(  ابتداء  )مالها(  »وقوله 
ا�ستغراب  حال  ويبني  املعنى  يوؤكد  وهذا  اإليها،  )ها(امل�ساف  وال�سمري  اجلارة 
الإن�سان. يورد ابن عا�سور يف التحرير والتنوير تف�سريا لكلمة )َما لََها( الالم تفيد 
الخت�سا�س، اأي ما لالأر�س يف هذا الزلزال، اأو مالها زلزلت هذا الزلزال، اأي 

ماذا �ستكون عاقبته.)57(
ويف قوله تعاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ جند اأن )الهاء( يف كلمة )اأَْخَباَرَها( 
م�ساف اإىل املفعول به لتاأكيد املعنى، ونلحظ هنا باأن اهلل عّز وجّل ن�سب احلديث 
اإىل الأر�س وكاأن الأخبار لالأر�س ولي�ست للنا�س، ومل يقل: حتدث الأر�س اأخبار 

النا�س؛ لتاأكيد املعنى واملبالغة فيه.
ويف قوله تعاىل: چ چ  چ  چ  ڇ  چ هنا جند ال�سمري )الكاف( م�سافا اإىل 
( لتقريب املعنى اإىل النف�س وتخ�سي�سه، فلو كانت الكلمة )باأن اهلل قد  كلمة )ربَّ
اأوحى لها( اأو باأنه )قد اأوحى لها( لتغري املعنى البياين يف الآية. كما جند اأن )لها( 
مكونة من حرف اجلر الالم وال�سمري الهاء، ومعنى )لها( اأي اأوحى اإىل الأر�س، 

فحذف كلمة الأر�س وعرب عنها باجلار واملجرور.
يقول ال�سمني احللبي يف قوله تعاىل: چ چ  ڇ  چ الالم يف هذه الآية لها ثالثة 
اأوجه، اأحدَها: اأنها مبعنى اإىل، واإنا اأوثرت على اإىل ملوافقة الفوا�سل، والثاين: 
اأن  والثالث:  اأخرى،  تارة  وباإىل  تارة  بالالم  يتعدى  اأ�سلها، و)اأوحى(  اأنها على 
الالم على بابها من العلة، واملوَحى اإليه حمذوف، وهو املالئكة، تقديره )اأوحى 

اإىل املالئكة لأجل الأر�س، اأي لأجل ما يفعلون فيها.)58(
ويف قوله تعال: چ ڌ  ڌ  چ جند اأن ال�سمري )هم( م�سافا اإىل املفعول 

ال�سمني احللبي، الدر امل�سون، �س: 74.  -56
حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير، �س: 492.  -57

ال�سمني احللبي، الدر امل�سون، �س: 77-76.  -58
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اإن�سان عمله الذي عمله يف الدنيا، ول  به، لتاأكيد احلدث، فيوم القيامة يرى كل 
يرى اأعمال غريه من الب�سر، ونلحظ هنا ارتباط ال�سمري )هم( بكلمة النا�س)الفاعل( 

لدللة اجلمع.
چ جند كلمة ذرة م�سافة اإىل مثقال؛ لتبيان  ڈ  ژ   چ  ويف قوله تعاىل: 
دقة احل�ساب عند اهلل عّز وجّل، فمن عمل خرًيا ولو كان �سغرًيا بحجم الذرة، 

ا ولو كان �سغرًيا اأي�سا، ف�سيحا�سب عليه. ف�سيحا�سب عليه، ومن عمل �سرًّ
ثالثا: دللة املفاعيل يف ال�صورة الكرمية

تنوعت املن�سوبات يف ال�سورة الكرمية تبعا لبداية الآية القراآنية، وقد جاءت 
موزعة بني: املفاعيل والتمييز واحلال، وهي على النحو الآتي: 

املفعول املطلق: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ
املفعول به: چ ڦ  ڦ  ڦ   چ و چ ڃ  ڃ  ڃ  چ و چ ڌ  

ڌ  چ و چ ڈ  ڈ  ژ  چ وچ ڈ  ڈ  ژ  چ.

ا�سم اإن: چ چ  چ  چ  ڇ  چ
احلال: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ

ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ  التمييز: 
گ  گ     چ

رابعا: تق�صيم الأفعال يف ال�صورة الكرمية
جاءت الأفعال يف ال�سورة الكرمية يف نوعني هما: 

اأول: اأفعال مبنية للمجهول، كقوله تعاىل: {زلزلت، يروا}.
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تعاىل: {اأخرجت، قال،  للمعلوم: )املا�سية(كما يف قوله  اأفعال مبنية  ثانيا: 
اأوحى}.

و)امل�سارعة( كقوله تعاىل: {حتدث، ي�سدر، يعمل، يره}.
كلمة  يف  اجلماعة  واو  {الأر�س،  تعاىل:  قوله  يف  الفاعل  نائب  جاء  بينما 

يروا}.
�سمري  الفاعل  النا�س،  الإن�سان،  الأر�س،  تعاىل:  قوله  يف  الفاعل  جاء  وقد 
م�سترت يف قوله تعاىل: چ ڈ  ڈ  ژ  چ وهنا نلحظ اأن الفاعل قد توزع بني 
املفرد واجلمع للدللة على اأن كل اإن�سان �سيمر بهذه الأحداث فتخرج له اأعماله، 

وهكذا جميع اخللق.
خام�صا: املو�صيقى يف ال�صورة الكرمية

اللغوية،  وتراكيبها  كلماتها  يف  املو�سيقى  توارد  الزلزلة  �سورة  قارئ  يلحظ 
ومن ذلك ما نراَه من �سجٍع يف ال�سورة مثل قوله تعاىل: {زلزالها، اأثقالها، مالها، 

اأخبارها، خريا يره، �سرا يره}.
كما جند الطباق يف قوله تعاىل چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ      چ {خري، و�سر}.

وكذلك اجلنا�س الناق�س يف قوله تعاىل بني فعل وا�سم: {زلزلت، زلزال}
كما جند عددا من ال�سور الفنية يف ال�سورة الكرمية تبعا ملوقف الآية ومدلولها، 

وقد جاءت ال�سور على النحو الآتي: 
يف قوله تعاىل: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ �سورة حركية ب�سرية.

يف قوله تعاىل: چ ڦ  ڦ  ڦ   چ �سورة حركية ب�سرية.
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يف قوله تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ �سورة نطقية �سمعية.
يف قوله تعاىل: چ ڃ  ڃ  ڃ  چ �سورة �سمعية.

ويف قوله تعاىل: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ �سورة ب�سرية 
حركية.

ويف قوله تعاىل: چ    ڌ  ڌ  چ �سورة ب�سرية.
ويف قوله تعاىل: چ ڈ  ژچ �سورة ب�سرية حركية.



د. ب�شري عقاب علي احلجاحجة

214

�سورة الزلزلة؛ درا�سة حتليلية جديدة يف مفهومي الزمن واحلركة

اخل�متة

واخلريات،  النعم  تكرث  وب�سكره  ال�ساحلات،  تتم  بحمده  الذي  هلل  احلمد 
و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  والربيات،  اخللق  خري  على  واأ�سلم  واأ�سلي 

اأ�سحاب الف�سائل واملكرمات، وبعد: 
فقد متت هذه الدرا�صة بحمد اهلل وتوفيقه، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل جملة من 

النتائج هي كالآتي: 
التي  املكية  العظيمة  الكرمي  القراآن  �سور  من  واحدة  الزلزلة  �سورة  اأول: 
تتحدث عن اأهوال يوم القيامة وجزاء النا�س يومئذ اإما اإىل اجلنة واإما اإىل النار؛ 

كل ح�سب اأعماله..
ثانيا: ت�سمنت ال�سورة الكرمية احلديث عن مفهوم الزمن؛ حيث توزع بني: 
امل�ستقبل يف عر�س لالأحداث التي �ستقع قبيل يوم القيامة وبعد وقوعه، والزمن 
املا�سي؛ حيث يعود الإن�سان اإىل ما�سيه لي�ستذكر اأعماله يف الدنيا؛ ولعل هذا من 

باب اإثبات احلجة عليه، كي يقتنع بنتيجة اأعماله التي ح�سل عليها يوم القيامة.
عنوان  من  بدءا  وا�سح  ب�سكل  الكرمية  ال�سورة  يف  احلركة  ظهرت  ثالثا: 
القوية  احلركة  بني  توزعت  وقد  فيها؛  اآية  بكل  ومرورا  الكرمية)الزلزلة(  ال�سورة 
القوية  باحلركة  ال�سورة  بداأت  فقد  واأهواله؛  املوقف  ح�سب  ال�سعيفة  واحلركة 

وختمت باحلركة اخلفيفة.
البيانية  والظواهر  البديعية  اللمحات  من  العديد  ال�سورة  ت�سمنت  رابعا: 
اجلمالية اأمثال: �سرف احلدث عمدا عن حمدثه؛ فال ي�ستند اإليه واإنا ياأتي به مبنيا 
للمجهول، وكذلك دللت الإ�سافات يف ال�سورة الكرمية وغريها، وهذا يوؤكد 

بالغة القراآن وف�ساحته.
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خام�صا: الك�سف عن مناحي الإعجاز العلمي يف ال�سورة، وتف�سيل بع�سها.
�صاد�صا: اأو�سحت الدرا�سة عالقة الفا�سلة القراآنية مبعنى الآية الكرمية، وقد 

ف�سل الباحث يف معاين كل حرف من حروفها ومبا يحقق معنى الآية الكرمية.
�صابعا: ما تزال هذه ال�سورة الكرمية مليئة بالعلم والأ�سرار البالغية والعلمية 

والتي حتتاج اإىل مزيد من الدرا�سات يف امل�ستقبل القريب اإن �ساء اهلل تعاىل.
وبعد: ل اأعتقد اأنني قد وفيت هذه ال�سورة حقها، فمجال البحث فيها غزير 
ما  على  واأدلل  ل  اأف�سّ اأن  يل  اهلل  �ساء  ما  حاولت  ولكن  خطري،  موجها  وركوب 

وجدت، ول يزال يف النف�س �سيء؛ واهلل املوفق.
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Abstract

Strategies of the Qur’anic Discourse 
in Al-Hujurat Surah
Pragmatic Approach

Manal Salah Jebril

This study seeks to unveil the 
most prominent discourse strategies 
upon which the Lord’s speech in al-
Hujurat Surah is constructed. Again 
it focuses on the discourse linguis-
tic and non–linguistic elements, that 
characterize these strategies,  by ap-
proaching the tools of recent prag-
matic methodology, and adopts both 
the Sharia principles and the inter-
pretations of the verses of the Holy 
Qur’an.

The study consists of an intro-
duction and a brief theoretical pref-
ace, followed by an analysis of the 
Surah in question within the frame-
work of the three discourse strategies 
adopted in the study,i.e., the guid-
ance (direct), periphrastic, allegoric 
(indirect), and persuasive strategy. 
Then, the analysis is conducted in 
accordance with the main elements 
of the discourse: the sender, the re-
ceiver, the context, and the discourse. 
The study includes a summary of the 
study’s results.

ملخ�س البحث

الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى   
عن اأبرز ال�سرتاتيجيات اخلطابية التي ينبني 
عليها اخلطاب الرباين يف �سورة احلجرات، 
اخلطابية  العنا�سر  اأهم  على  الوقوف  واإىل 
تلك  بها  التي متيزت  اللغوية  اللغوية، وغري 
مقاربة  خالل  من  وذلك  ال�سرتاتيجيات؛ 
واعتماد  احلديث،  التداويل  املنهج  اأدوات 
الأ�سول ال�سرعية والتف�سريية للقراآن الكرمي. 
 وجاءت الدرا�سة يف مقدمة، وتوطئة 
وفق  لل�سورة  حتليل  يليها  موجزة،  نظرية 
التي  اخلطابية  ال�سرتاتيجيات  من  ثالث 

َنَها، وهي: ا�ستطاعت الدرا�سة تََبيُّ
ال�سرتاتيجية التوجيهية، وال�سرتاتيجية 
حيث  الإقناعية؛  وال�سرتاتيجية  التلميحية، 
الرئي�سة:  اخلطاب  عنا�سر  وفق  التحليل  كان 
واخلطاب.  وال�سياق،  واملتلقي،  املر�سل، 
اإليه  ل  تو�سّ ما  بخال�سة  الدرا�سة  اأُْردفت  ثم 

البحُث من نتائج.
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ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين يف �سورة احلجرات - مقاربة تداولية

املقدمة

 تعد درا�سة اخلطاب من اأكرث احلقول جذبا لهتمام الباحثني قدميا وحديثا؛ اإذ 
هو التجلي احلقيقي للعملية التوا�سلية اللغوية بني الب�سر.

وقد اأ�سهم البحث التداويل احلديث يف جتلية اأبعاد اخلطاب التوا�سلية، فهو 
العملية  قبل  ومقا�سدهم  املتخاطبني  خيارات  على  الوقوف  من  الدار�سني  ميكن 
ت�سكيل  يف  ي�سهم  الذي  الأمر  ونتائجها،  ماآلتها  وحتديد  اأثنائها،  ويف  التخاطبية 

مالمح قراءات جديدة، ومتعددة للخطاب.
ال�سكلية  اإلهيا معجزا، جتلت فيه اخل�سائ�س  القراآين خطابا  وملا كان اخلطاب 
وامل�سمونية التي و�سمته بطابع القدرة التوا�سلية املتخطية ُحُدوَد الزمان واملكان، 
اأدوات املنهج التداويل التي  اأن تتخذ منه ميدانا ت�ستثمر فيه  فقد ارتاأت الدرا�سة 
ياأخذ ماجاء  اأن  اإذ ا�ستطاع  قدمها ال�سهري يف كتابه »ا�سرتاتيجيات اخلطاب«)1(؛ 
يف املناهج التداولية الغربية ويقدمها باأدوات لغوية عربية تالئم اخلطاب العربي، 
وخ�سو�سية قواعده اللغوية مع مراعاة قد�سية اخلطاب القراآين، خا�سة اأن حتليله 
وفق املناهج اللغوية الغربية احلديثة اأمر ي�سوبه كثري خالف بني الدار�سني، فمنهم 
من يعر�س عن درا�سته وفق تلك املناهج، عاّدا ذلك خروجا عن القواعد الأ�سولية 
والفقهية، و�سيوؤدي اإىل تاأويالت تخرج معنى الن�س القراآين عن �سياقاته ومعانيه 
املتوخاة، وجتنح به اإىل تخوم حمظورة. ومنهم من يرى اأن حتليل الن�س القراآين 
�سمن مناهج غربية، واأدوات لغوية عربية اأمر يف غاية الأهمية؛ فهو من جهة يدل 
على �سمولية هذه املناهج يف �سوء ت�سابه الفعل الل�ساين الإن�ساين واحتاِدِه، ومن 
جهة اأخرى يدل على �سمولية الن�س الكرمي لكل اللغات واملناهج العلمية الر�سينة، 

1ط،  لبنان،   - بريوت  اجلديدة،  الكتاب  دار  اخلطاب،  ا�سرتاتيجات  ال�سهري،  ظافر  بن  الهادي  عبد   -1
.2004
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فهو ن�س لكل الب�سرية بكل لغاتهم واألوانهم، واأماكن �سكناهم)2(.
�سورة )احلجرات( نوذجا  الدرا�سة  اختارت  ال�سابق،  الراأي  وان�سجاما مع 
والأ�ساليب  الكالمية،  بالأفعال  ولغناها  املو�سوعي،  حمتواها  خلطورة  للتطبيق، 
اخلطاب  لغة  على  يعتمد  و�سفي،  حتليلي  منهج  وفق  وذلك  املتنوعة،  اخلطابية 

وعنا�سره.
ومن هنا تنبع اأهمية هذه الدرا�سة التي تتوخى الوقوف على اأبعاد اخلطاب 
قراءة  تقدمي  يف  ت�سهم  علها  الكرمي،  القراآن  �سور  من  �سورة  يف  وا�سرتاتيجياته 

جديدة تخدم - ولو بالنزر القليل - الدر�س القراآين واللغوي احلديثني.
ول تزعم الدرا�سة اأنها الأوىل التي تناولت مو�سوع اخلطاب وا�سرتاتيجياته 
يف القراآن الكرمي، واإنا كان هناك بع�س اجلهود ال�سباقة اإىل مثله، كالبحث املو�سوم 
بـ »ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين �سورة اآل عمران نوذجا«)3( وهو اأطروحة لنيل 
الباحثة منهج التحليل من خالل عنا�سر اخلطاب،  درجة الدكتوراه، �سلكت فيه 
اإىل  وذهبت  والتوجيهية،  الت�سامنية،  ال�سرتاتيجيتني  على  ال�سورة  يف  ووقفت 
بعنوان  ال�سورة، وهناك درا�سة  التوجيهية يف  ال�سرتاتيجية  الإقناع جزء من  اأن 
»ا�سرتاتيجية احلجاج يف حماورة اإبراهيم عليه ال�سالم لأبيه يف القراآن الكرمي »)4( 

التي ركزت على اآليات واأبعاد هذه ال�سرتاتيجية الواردة يف ال�سورة فقط. 
اأما فيما يخ�س �سورة )احلجرات( فلم ي�سبق تناول ال�سرتاتيجيات اخلطابية 
»التداولية  بعنوان  درا�سة  هناك  كان  واإنا  الباحثة،  اإليه  تو�سلت  ما  ح�سب  فيها 
ينظر، با�سم خريي، البعد التداويل واحلجاجي يف الآيات الدالة على الغرور يف القراآن الكرمي، جملة   -2

الكلية الإ�سالمية اجلامعة - العراق مج9، ع 31، 2015: �س 266. 
جيلي هدية، ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين - �سورة اآل عمران نوذجا، اإ�سراف عبد الغني بارة، جامعة   -3

حممد الأمني، اجلزائر، 2017-2016.
جملة  الكرمي،  القراآن  يف  لأبيه  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  حماورة  يف  احلجاج  ا�سرتاتيجية  لكحل،  �سعدية   -4

املمار�سات اللغوية، عدد15، 2012.
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مذكرة  وهي  تداولية«  مقاربة  نوذجا-  احلجرات  -�سورة  القراآين  اخلطاب  يف 
قدمت لنيل درجة املا�سرت)5(، وكانت درا�سة موجزة يف طرحها النظري، وتطبيقها 
لغوية  ناحية  من  ال�سورة  يف  الكالمية  الأفعال  ر�سد  على  ركزت  اإذ  الإجرائي؛ 

فقط، دون التطرق اإىل اأبعادها التداولية.
وقد جاءت الدرا�سة مق�سمة بعد التقدمي اإىل �سقني؛ الأول تناولت فيه املفاهيم 
كان  والثاين  القراآين«،  واخلطاب  وا�سرتاتيجياته،  واخلطاب  »التداولية،  النظرية 
حتليال لعنا�سر اخلطاب القراآين من خالل ا�سرتاتيجيات اخلطاب الثالثة التي متثلت 
يف ال�سورة، وهي: ال�سرتاتيجية التوجيهية وال�سرتاتيجية التلميحية وال�سرتاتيجية 

الإقناعية، ثم ذيلت الدرا�سة باأهم النتائج التي خل�ست اإليها.
اإىل  التي حتتاج  املو�سوعات  ا�سرتاتيجيات اخلطاب من  فاإن مو�سوع  وبعد 
مزيد بحث واهتمام، خا�سة يف حقل اخلطاب القراآين. وما هذه الدرا�سة �سوى 
الآفاق  تفتح  اأو�سع واأعمق حتتملها �سورة احلجرات، ورمبا  نواة �سغرية لدرا�سة 
الباحثة و�سول  تدعي  الدار�سني، ول  اأمام  اأخرى  ملو�سوعات خطابية، وتداولية 
املراد، فهذا جهد املحاول املبتدئ، فاإن اأ�سابت فمن توفيق اهلل عز وجل وكرمه، 

واإن كبت فمن تق�سريها، وعلى اهلل ق�سد ال�سبيل.
الق�سم الأول: املف�هيم النظرية

مفهوم التداولية: 
�سكل مفهوم »التداولية« نقلة نوعية يف جمال الدرا�سات الل�سانية املعا�سرة 
املجردة  ال�سكلية  بكينونتها  ولي�س  التوا�سلية،  الوظيفية  باعتباراتها  اللغة  لتناوله 
الدرا�سات  بق�سور  والباحثني  املهتمني  ل�سعور  طبيعية  نتيجة  جاء  لذا  فح�سب؛ 
عمرية حمالوي و لمية عي�ساوي، التداولية يف اخلطاب القراآين - �سورة احلجرات نوذجا - اإ�سراف   -5

حممد زيان، جامعة عبدالرحمن مرية، اجلزائر، 2014- 2015.
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لعملية  ناجح  تف�سري  تقدمي  يف  للتخاطب  التقليدي  النموذج  واإخفاق  ال�سكلية، 
التخاطب)6(.

 »pragmatics« والتداولية بو�سفها م�سطلحا عربيا هو ترجمة للم�سطلحني
الذي  املعنى  »درا�سة  باأنها  وعرفت  الفرن�سي،   »pragmatique« و  الإجنليزي، 
يق�سده املتكلم«)7(، وهي اأي�سا: »العلم الذي يعنى بال�سروط الالزمة؛ لكي تكون 
الأقوال اللغوية مقبولة، وناجحة ومالئمة يف املوقف التوا�سلي الذي يتحدث فيه 

املتكلم«)8(، كذلك هي »درا�سة ا�ستعمال اللغة مقابل درا�سة النظام«)9(.
اإىل  �سعت  التي  والإ�سهامات  اجلهود  من  عديد  البحث  هذا  تناوبت  وقد 
نظرية  و�سع  الذي  اأو�ستني  جون  بجهود  ابتداء  ومو�سوعاته،  مفاهيمه  بلورة 
جون  تلميذه  ثم  واأ�سا�سه)10(،  التداويل  البحث  لّب  تَُعدُّ  التي  الكالم«  »اأفعال 
�سريل الذي اأ�ساف ت�سنيفات جديدة اإىل تلك النظرية)11(، مرورا ببول غراي�س، 
اإل اأنهم مل يوظفوا التداولية بو�سفها م�سطلحا يف درا�ساتهم الل�سانية، واإنا كانوا 
مهتمني«بطريقة تو�سيل معنى اللغة الإن�سانية الطبيعية من خالل اإبالغ مر�سل ر�سالة 

اإىل م�ستقبل يف�سرها، وهذا عرب قناة توا�سلية ت�سنعها اللغة«)12(. 
ينظر: حممد حممد يون�س علي، مدخل اإىل الل�سانيات، دار الكتاب اجلديد املتعددة، بريوت، ط 1،   -6

2004م، 98.
ط1،  بريوت،  نا�سرون،  للعلوم  العربية  الدار  العتابي،  ق�سي  تر:   pragmatics التداولية  يول،  جون   -7

2010م: 19.
للثقافة، الكويت، 1993م:  الن�س، عامل املعرفة، املجل�س الوطني  �سالح ف�سل، بالغة اخلطاب وعلم   -8

.20
الدين  عز  اإ�سراف  باحثني،  جمموعة  تر:  للتداولية،  املو�سوعي  القامو�س  مو�سالر،  وجاك  ريبول  اآن   -9

املجذوب، دار �سيناترا، تون�س، ط2، 2010: 56. 
ينظر، جون لنك�سو اأو�ستني، نظرية اأفعال الكالم العامة، ترجمة عبد القادر قنيني، من�سورات اإفريقيا   -10

ال�سرق، املغرب، ط2، 2006م: .124. 
ينظر، اآن ريبول وجاك مو�سالر، التداولية اليوم: علم جديد يف التوا�سل ترجمة: �سيف الدين دغفو�س   -11

وحممد ال�سيباين، دار الطليعة، بريوت 1ط، 2003م: 28 وما بعدها.
حممود اأحمد نحلة، اآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعا�سر، دار املعرفة اجلامعية، القاهرة، 2006م:   -12

.9



اأ. منال �شالح جربيل

228

ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين يف �سورة احلجرات - مقاربة تداولية

اأن  اإىل  والتف�سيل،  ال�سرح  من  مبزيد  التداولية  الأبحاث  بعدهم  وتوالت 
و�سلت اأ�سداوؤها اإىل الدار�سني العرب، فبدوؤوا بتجريب املفاهيم التداولية يف 
اأبحاثهم اللغوية ودرا�ساتهم. وكان »طه عبد الرحمن« من اأوائل املفكرين العرب 
الذين حاولوا التعريف بالفكر التداويل، وتطبيقه يف بع�س مناحي الثقافة العربية 

الإ�سالمية)13(.
يف  الأهمية  من  درجة  على  عديدة  مو�سوعات  التداولية  عاجلت  وقد 
الفعل  اأبرزها  اخل�سو�س،  وجه  على  والل�سانية  عموما،  الإن�سانية  الدرا�سات 
الكالمي وال�سياق، ثم ما يعرف باملبهمات اأو )املفردات الإ�سارية( التي تق�سم اإىل 
�سخ�سية وزمانية ومكانية وخطابية، ف�سال عن مت�سمنات القول، واملعاين احلرفية، 

واحلجاج وما يحدث من تغيري يف الو�سعيات)14(. 
مفهوم اخلطاب وا�صراتيجياته: 

اخلطاب لي�س م�سطلحا حديثا تخت�س به الل�سانيات وفل�سفة اللغة فح�سب، 
بها  يتحدد  مهمة  اأفكار  القدمي  العربي  والأ�سويل  اللغوي  الرتاث  يف  ورد  واإنا 
بني  الكالم  مبعنى  اثنني،  بني  املتبادل  »الكالم  هو  اخلطاب  اأن  ومنها  اخلطاب، 
اثنني يقال خاطبه يخاطبه واخلطبة من ذلك«)15(. واأما اخلطاب يف الوعي البياين 
وهو  به  خوطب  ما  على  يدل  »ما  اأو  الكالم  من  خا�س  جن�س  فهو  والأ�سويل؛ 

الكالم«)16( 

م�سطفى غلفان، الل�سانيات العربية احلديثة درا�سة نقدية يف امل�سادر والأ�س�س النظرية واملنهجية، مطبعة   -13
ف�سالة، املغرب، 1998: 249. 

ينظر، جورج يول، التداولية: 20- وما بعدها و قدور عمران: البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب   -14
القراآين املوجه اإىل بني ا�سرائيل، عامل الكتب احلديثة، ط1، 2012: 8.

اأبو احل�سن اأحمد بن فار�س، معجم مقايي�س اللغة، حتق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت،   -15
ط2، 1991، مج2: 198.

اإدري�س حمادي، اخلطاب ال�سرعي وطرق ا�ستثماره، بريوت، املركز الثقايف العربي، 1994، 21.   -16
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لكن هذا امل�سطلح يف الأدبيات احلديثة قد تعددت اأوجه دللته، وتباينت، 
تبعا لتعدد املنطلقات واحلقول التخ�س�سية التي ا�ستخدمت هذا امل�سطلح، فنظرية 
اخلطاب عند مي�سيل فوكو تختلف عن حتليل اخلطاب يف علم النف�س الجتماعي)17(، 
كذلك الأمر يف علم اللغة، اإذ ميثل اخلطاب يف مقابل اجلملة وحدة ل�سانية متكونة 
من جمل متعاقبة)18(، وهو قريب من التلفظ عند اأ.بنفني�ست: »فهو الل�سان باعتبار 
اأن الإن�سان املتكلم ي�سطلع به ويف ظروف ذاتية متبادلة هي التي جتعل التوا�سل 

الل�ساين ممكنا«)19(. 
وقد انتقل هذا التباين اإىل الدرا�سات اللغوية احلديثة عند العرب، فاختلفوا 
يف حتديد مفهوم اخلطاب كونه منقول عن ثقافة اأخرى من جهة، ونتيجة لتعدد 
التخ�س�سات التي ينت�سب اإليها الباحثون من جهة اأخرى، مما اأفرز خلطا بني مفهومي 
اخلطاب والن�س رغم البون بينهما، فالن�س هو جممل القوالب ال�سكلية والنحوية، 
وال�سرفية، وال�سوتية خلوا من الظروف واملقا�سد التي ت�ساحبه، يف حني يحيل 
اللغوي وكذلك يف  اإنتاجه وت�سكيله  اخلارجية يف  ال�سياق  اخلطاب على عنا�سر 

تاأويله. لكن ذلك لينفي اأن الن�س �سيظل جزءا من اخلطاب يف نهاية الأمر)20(.
فاخلطاب هو: »كل منطوق به موجه اإىل اآخر بغر�س اإفهامه مق�سودا خم�سو�سا 
مع حتقيق اأهداف معينة، وي�ستوي بذلك اخلطاب ب�سقيه املكتوب وال�سفهي؛ كما 
اإليه  املر�سل  اإىل  توجيهه  يقت�سر  فال  امل�ستح�سر  اأو  احلا�سر،  اإليه  املر�سل  ي�ستوي 

احلا�سر عيانا، بل يتجاوز توجيهه اإىل املر�سل اإليه احلا�سر يف الذهن«)21(.
ينظر، �سارة ميلز، اخلطاب، تر: عبد الوهاب علوب، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط1، 2016،   -17

.21-20
ينظر باتريك �سارودو و دومنيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، تر: عبد القادر املهريي واآخر، دار�سيناترا،   -18

تون�س، 2008: 180.
املرجع نف�سه: 181.  -19

ينظر، اأحمد املتوكل، اخلطاب وخ�سائ�س اللغة العربية، دار الأمان، الرباط، ط1، 2010: 21-22  -20
ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 39.   -21
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وميكن اخللو�س من ا�ستعرا�س تلك التعريفات اإىل اأنها يف جمملها ربطت بني 
يبعد  ما يجعل حتليل اخلطاب ل  ا�ستخدامها، وهذا  اللغة وم�ستخدميها، و�سياق 
وموؤوليها،  الرموز  بني  العالقة  بدرا�سة  يعنى  الذي  التداويل  البحث  ميدان  عن 
بل على العك�س فاإن حملل اخلطاب ميكن اأن ي�ستثمر املناهج التداولية ب�سكل يرثي 
الدر�س اللغوي التوا�سلي على اعتبار اأنه يتعامل مع اللغة بو�سفها عملية تلفظية، 

ولي�ست نتاجا جمردا)22(.
مكوناته  حتليل  وميكن  ووظائفها،  باللغة  وثيقة  عالقة  للخطاب  فاإن  وعليه 

بالرتكاز على عنا�سر عملية الت�سال نف�سها)23(.
هذا فيما يخ�س مفهوم اخلطاب، واأما مفهوم ال�سرتاتيجية وربطها باخلطاب؛ 
فهذا ي�ستدعي النظر يف العملية التوا�سلية التي تتم بني املتخاطبني، فهم يعمدون 
مما  ال�سياق،  ومقت�سيات  تتنا�سب  ومتنا�سقة،  منظمة  بكيفيات  اللغة  ا�ستعمال  اإىل 

يجعل اخلطاب منجزا تلفظيا خمططا له، ب�سفة م�ستمرة، و�سعورية)24(.
وهذا ما ي�سمى با�سرتاتيجية اخلطاب، وهو م�سطلح ينتمي بداية اإىل املعجم 
الع�سكري، و يدل على طرق الو�سول اإىل الهدف الع�سكري، ويرادفه م�سطلح 
�سملت جمال  املفهوم يف جمالت كثرية  ا�ستخدام هذا  تو�سع يف  لكن  تكتيك، 
واجلارية  الهدف،  اإىل  املوجهة  املعاجلة  عمليات  جتمل  حيث  اأي�سا،  اللغويات 
اأ�سبح مرادفا  الذي  امل�سطلح  الن�س، وا�ستقباله �سمن هذا  اإنتاج  عن وعي عند 

والفنون،  للثقافة  الوطني  املجل�س  املعرفة،  عامل  الن�س،  وعلم  اخلطاب  بالغة  ف�سل،  �سالح  ينظر،   -22
الكويت 1993: 88-89 و حممد اخلطابي، ل�سانيات الن�س مدخل اإىل ان�سجام اخلطاب، املركز الثقايف 

العربي، ط1، 1991: 297.
�سلوب، دار �سعاد ال�سباح، الكويت، 1993، ط4: 158 و  �سلوبية والأ ينظر، عبد ال�سالم امل�سدي، الأ  -23
ينظر ليلى زيان، عملية التوا�سل اللغوي عند رومان جاكب�سون، املجلة العربية للعلوم ون�سرالأبحاث، 

اجلزائر، العدد 11، املجلد الثاين، 2016: 101-89(.
ينظر، عبدال�سالم امل�سدي، الأ�سلوبية والأ�سلوب: 56.  -24
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»لتخطيط املتكلم« اأو »تخطيط القارئ«)25(.
اأن  بوا�سطة ت�سرف لغوي ميكن  اإىل الأهداف  اأن كل حماولة للو�سول  اأي 
تعد من قبيل ال�سرتاتيجية« بو�سفها حم�سلة ل�سل�سلة من عمليات الختيار واتخاذ 
القرار - اجلارية يف العادة عن وعي- التي تعلم بوا�سطتها خطوات احلل وو�سائله 

لتنفيذ اأهداف ات�سالية«)26(. 
املنا�سبة  لال�سرتاتيجية  تخريه  على  يعتمد  خطابه  يف  املتكلم  جناح  كان  وملا 
من  كان  معني)27(؛  فعل  على  حثهم  اأو  املتلقني،  اإقناع  وهو  مبتغاه،  اإىل  و�سول 
التداولية«.  اأو ماي�سمى »بالكفاءة  املنا�سبة،  اللغوية  اأن ميتلك الكفاءة  ال�سروري 
يوفق  ففي حني  اآخر؛  اإىل  تتفاوت من �سخ�س  التخاطب  ما يجعل قدرات  وهو 
اأحدهم يف عملية اخلطاب، يخفق اآخرون نتيجة لق�سور هذه الكفاءة التداولية 

التي تعد ركيزة من ركائز ا�سرتاتيجيات بناء اخلطاب الناجح)28(.
لذلك فاإن ا�سرتاتيجيات اخلطاب التي ميكن اأن ي�سلكها املخاطب كثرية تفوق 
احل�سر، وحاول بع�س الباحثني ت�سنيفها من خالل عدد من املعايري املقرتحة التي 
ت�سهم يف تاأطريها مبا يفيد جمال درا�سة اخلطاب، اأمثال ال�سهري الذي اقرتح ثالثة 

معايري هي)29(: 
اأول: املعيار الجتماعي، ويتعلق بالعالقة بني طريف التخاطب، وقد تفرع عن 
هذا املعيار ا�سرتاتيجيتان، هما: ال�سرتاتيجية الت�سامنية وال�سرتاتيجية التوجيهية. 

ينظر، فولفجاجن هاينة من وديت فيهفيجر، مدخل اإىل علم اللغة الن�سي، تر: فالح بن �سبيب العجمي،   -25
جامعة امللك �سعود، 1999: 313.

املرجع نف�سه: 313 -314  -26
ينظر، عزة �سبل، علم لغة الن�س، مكتبة الداب للطباعة والن�سر، ط1، 2009م: 51  -27

ينظر، ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 61   -28
ينظر، املرجع نف�سه: 7 وينظر جيلي هدية، ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين �سورة اآل عمران نوذجا: 53،   -29
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على  للدللة  اللغوي  اخلطاب  ب�سكل  ويتعلق  اخلطاب،  �سكل  معيار  ثانيا: 
ق�سد املر�سل، وعن هذا املعيار تفرعت ال�سرتاتيجية التلميحية.

ثالثا: معيار هدف اخلطاب، وعنه تفرعت ال�سرتاتيجية الإقناعية اأو احلجاجية.
ا�سرتاتيجيات  على  الوقوف  الدرا�سة  حتاول  الت�سنيفات،  هذه  �سوء  ويف 
اخلطاب القراآين الواردة يف �سورة احلجرات، ويح�سن قبل ذلك الوقوف على 
اخلطاب القراآين، وما له من خ�سو�سية متيزه عن اخلطاب الب�سري؛ فهو خطاب 
رباين متعال يحمل وحيا واإعجازا وقد�سية ن�س يَُتعبد به)30(، وميثل »جن�سا خطابيا 
خا�سا ومميزا عن اخلطابات الدنيوية بجمعه ملجموعة من ال�سور«)31( جت�سد مظاهر 
الن�س الثابت واخلطاب املتحول، وهذا من اأعظم مظاهر الإعجاز فيه؛ فهو يجمع 

بني ن�س ثابت وخطاب حيوي متجدد يتالءم مع متغريات الزمان واملكان)32(. 
من  ينطلق  ومراميه  مقا�سده  وجتلية  القراآين  اخلطاب  فهم  اأن  يف  �سك  ول 
قاعدته الأ�سا�س وهي اللغة؛ فقد نزل القراآن الكرمي بل�سان عربي مبني، واأن امل�سدر 
تعنيه  اإطالقا حقيقة كونها ن�سو�سا لغوية بكل ما  الإلهي لتلك الن�سو�س ل يلغي 

اللغة من ارتباط بالزمان، واملكان التاريخي، والجتماعي)33(.
العملية  عنا�سر  تفردت  فقد  اخلا�سة؛  اخلطابية  العتبارات  لهذه  ونظرا 
ال�سياقات  وطبيعة  املتوا�سلني،  طبيعة  حيث  من  القراآين  اخلطاب  يف  التوا�سلية 

اأبو درع، نحو قراءة ن�سية يف بالغة القراآن واحلديث، وزارة الوقاف وال�سوؤون  ينظر، عبد الرحمن   -30
الإ�سالمية، قط، ط1، 2013: 29

ينظر، �سهرزاد بن يون�س، اخلطاب القراآين من منظور تداويل: قراءة يف تعدد املحادثات، جملة منتدى   -31
الأ�ستاذ، اجلزائر، ع14، 2014، 236

)ر�سالة  تداولية  نحوية  درا�سة  الكرمي  القراآن  يف  النداء  اأ�سلوب  العوادين،  رفيفان  عزالدين  ينظر،   -32
دكتوراة(، ا�سراف �سمري �ستيتية، جامعة الريموك، اإربد، 2015م: 123

ينظر، لطفي فكري حممد اجلودي، جمالية اخلطاب يف الن�س القراآين، موؤ�س�سةاملختار، ط1، 2014م:   -33
77
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اللغوية، وغري اللغوية امل�ساحبة، ناهيك عن املقا�سد والأهداف التي حتققها)34(.
وحتاول الدرا�سة و�سع ت�سور عام لهذه العنا�سر على نحومما ياأتي: )35(

فاهلل : الباث اأو املر�سل الأول.- 1
تعاىل - 2 بني)اهلل  والوا�سطة  الأول  املتلقي  ال�سالم-:  -عليه  جربيل  الوحي 

والنبي الكرمي( واملر�سل الثاين.
و - 3 الب�سر(،  وبني  )اهلل  بني  الوا�سطة  و  الثاين  املتلقي  : وهو  النبي حممد 

املر�سل الثالث يف اآن معا. 
قيام - 4 اإىل  الر�سالة  ع�سر  من  وم�ستوياتهم-  اأنواعهم  اختالف  على  الب�سر 

ال�ساعة-: هم املتلقون الآخرون.
القراآن الكرمي بلغته و�سوره: و�سيلة اخلطاب.- 5
اأما حمتوى اخلطاب ومو�سوعاته فهو اخلطاب اأو الر�سالة.- 6
ع�سر - 7 يف  اخلطاب  نزول  اأي  الورود،  �سياق  بنوعيه:  ال�سياق  ياأتي  واأخريا 

كل  يف  اخلطاب  متلقي  ع�سر  وهو  للخطاب  التلقي  و�سياق   ، الر�سول 
زمان ومكان. 

على  والوقوف  ال�سورة،  حتليل  يف  العنا�سر  ِبَهِذِه  الدرا�سة  و�ستتو�سل 
ا�سرتاتيجياتها. 

ينظر، بوقرومة حكيمة، املتلقي يف اخلطاب القراآين، ر�سالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   -34
اجلزائر، 2010: 13 

اأن هذا الت�سور على �سوء درا�سة بوقرومة حكيمة ال�سابقة، وبالإفادة من مقالة عبد  ت�سري الباحثة اإىل   -35
. http://almultaka.org/site الرحمن احلاج، من تف�سري الن�س اإىل حتليل اخلطاب
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الق�سم الث�ين: حتليل �سورة احلجرات 

بني يدي ال�صورة: 
 من  �سميت ال�سورة باحلجرات ن�سبة اإىل ق�سة نداء بني متيم ر�سول اهلل 
وراء حجراته، وهي مدنية، وعدد اآياتها ثماين ع�سرة اآية، نزلت يف ال�سنة التا�سعة 
النعطاف  نقطة  �سكل  الذي  العام  وهو  الوفود)36(،  بعام  امل�سماة  الهجرة،  من 
�سواء،  حد  على  وامل�سلمني  الإ�سالم  وتاريخ  قاطبة،  العرب  تاريخ  يف  احلا�سمة 
اإنه العام الذي �سهد ن�سوء جمتمع مدين تعرفه �سبه جزيرة العرب للمرة الأوىل 
يف تاريخها، فبعد اأن حقق امل�سلمون ن�سرهم على قري�س، توافدت قبائل العرب 
تعلن ولءها لهذه الدولة الإ�سالمية اجلديدة، وتعرتف بالنبي الكرمي قائدا لها، بعد 

�سنوات من العداء والنكران. 
وعليه تعد �سورة احلجرات مبنزلة الر�سالة التي خاطب فيها اهلل  امل�سلمني 
الذين واكبوا ع�سر النزول و اأمة الإ�سالم، والب�سرية جمعاء يف كل زمان ومكان، 
مر�سدا وموجها لهم لأهم اأ�سا�سيات املجتمع الإن�ساين القومي، كما خاطب الأعراب 
- حديثي العهد بالإ�سالم- حماورا وحماججا؛ كي ين�سموا اإىل املجتمع اجلديد 

وهم على اقتناع تام، ويقني عميق ب�سدق هذه الر�سالة.
من هنا داأبت الدرا�سة على تبني اأبرز ال�سرتاتيجيات اللغوية والأ�سلوبية التي 
التي  تلك  �سواء  ومراميه؛  اأهدافه  لتحقيق  ال�سورة،  يف  الرباين  اخلطاب  اتخذها 

اأجنزت على عهد التنزيل، اأو ما �سيتحقق منها يف كل زمان ومكان. 
ا�صرتاتيجيات اخلطاب يف �صورة احلجرات

تبني  الدرا�سة  ا�ستطاعت  احلجرات،  �سورة  يف  القراآين  اخلطاب  حتليل  عند 

ينظر، حممد الطاهر بن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير، الدار التون�سية للن�سر، ج 26: 213.  -36
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ثالث من ال�سرتاتيجيات التي اتبعتها الآيات يف خماطبة املتلقني، و كانت كالآتي: 
التي  اخلطابية  ال�سرتاتيجيات  من  وهي  التوجيهية:  ال�صرتاتيجية  اأول: 
طريف  بني  والعالقة  تارة،  وال�سياق  املقام  يفر�سها  لعتبارات  املر�سل،  يوظفها 

اخلطاب تارة اأخرى.
وميكن القول باأنها ال�سرتاتيجية اخلطابية التي يتخدها املر�سل يف خطابه لغر�س 
وتكون  الن�سائح،  اأو  والنواهي  الأوامر  تت�سمن  للمتلقي  توجيهية  ر�سالة  اإر�سال 
مبا�سرة دون تلميح، ول مراعاة لقواعد الت�سامن اأو اللباقة غالبا، وتقت�سي اإجناز 

عمل م�ستقبال، و�سمتها الإبالغ بامل�سمون التوجيهي من اأق�سر طريق)37(.
اآليات لغوية عديدة ت�سهم يف توجيه  وتتج�سد هذه ال�سرتاتيجية من خالل 
ال�سريحني،  والنهي  والأمر  الإجنازية،  الأفعال  �سيغ  مثل:  للمتلقي،  املر�سل 
وال�ستفهام الطلبي، والنداء والتحذير والإغراء، وذكر عاقبة الأمور، وغريها من 
الأ�ساليب التي يقت�سيها ال�سياق)38(. ويرُبُز من خاللها �سلطة املر�سل التي ميار�سها 
من خالل اأدواته، كذلك قدرته على التاأثري يف املتلقي الذي ليجد بدا من المتثال 
اأطراف اخلطاب  �سياق  الوقوف على  اإل من خالل  اأبعادها  تتبلور  والتنفيذ. ول 

والعالقة بينهم)39(.
وظهرت هذه ال�سرتاتيجية يف الآيات التي خاطب فيها  عباده املوؤمنني 
بجملة من التوجيهات التي توؤ�س�س لقيام جمتمع اإن�ساين م�سلم قومي، هذا اخلطاب 

العام ميكن تق�سيمه اإىل املحاور املو�سوعية الآتية: 

ينظر، اإدري�س مقبول، ال�سرتاتيجية التخاطبية يف ال�سنة النبوية جملة كلية العلوم الإ�سالمية، جملد 8   -37
)عدد 8/15(، 2014م: 549 و جيلي هدية، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 101.

ينظر، ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 323.  -38
ينظر، جيلي هدية، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 111.  -39
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اأول: مرجعية املجتمع الإ�صالمي: 
ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   چ  تعاىل:  قال 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ               ے   

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  چ.

ويتجلى يف هاتني الآيتني اخلطاب الرباين املبا�سر الذي تاأتلف عنا�سره من: 
املر�صل: وهو اهلل ، على ل�سان نبيه الكرمي.

ر�سي  وعمر  بكر  اأبو    النبي  �سحابة  اأي  اآََمُنوا(،  وهم)الَِّذيَن  املتلقي: 
اهلل عنهما حتديدا، ثم عموم املوؤمنني وامل�سلمني على عهد النبوة، و كل من جاء 

بعدهم، ودخل دائرة الإميان بفعلهم على مر الزمان.
العظيم؛  التاريخي  احلدث  مع  متزامنة  الآيات  هذه  نزلت  ال�صياق: 
-ن�سرامل�سلمني وفتح مكة- وتوافد القبائل على املدينة لإعالن الولء، وحتديدا 
وفد بني متيم، ويروى يف �سبب النزول ما رواه البخاري يف »�سحيحه« يف ق�سة 
  وفد بني متيم ب�سنده اإىل ابن الزبري قال »قدم ركب من بني متيم على النبي
ر الأقرَع بن  ْر عليهم القعقاع بن معبد بن ُزرارة. وقال ُعمر: بل اأِمّ فقال اأبو بكر: اأَمّ
حاب�س. قال اأبو بكر: ما اأردت اإّل خاليف اأو اإىَل خاليف قال عمر: ما اأردت ِخالفك 
اأ�سوات  فارتفاع  ذلك«)40(  يف  اأ�سواتهما  ارتفعت  حتى  فتماريا  خالفك  اإىل  اأو 
دون  اأمر  اإبرام  بغر�س  الكرمي  النبي  عليهم- يف ح�سرة  اهلل  ال�سحابة -ر�سوان 
اللتفات اإىل وجوده  يف املجل�س كان اأمرا عظيما، وموؤ�سرا على جتاوز ل يليق 
بال�سحابة الكرام، ول مبقام النبي العظيم، واإن كان دون ق�سد، خا�سة يف هذا 
التوقيت احلرج، فنزلت هذه الآيات تو�سيحا للموقف، وتوجيها اإىل ما يلزم فعله.

ابن عا�سور، تف�سري التحرير والتنوير: 217-216.  -40
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اخلطاب: نهت الآيات ال�سحابة وعموم املوؤمنني نهيا �سريحا عن اقرتاح اأمر، 
اأو ق�سائه دون الرجوع اإىل قول اهلل ور�سوله، واأن يخافوا اهلل يف قولهم وفعلهم، 
فاهلل �سميع لأفعالهم وعليم بنياتهم، ثم نهتهم عن رفع اأ�سواتهم فوق �سوت النبي 
اأعمالهم  تبطل  اأن  لبع�س، خ�سية  بع�سهم  يجهر  كما  مبناداته  يجهروا  ل  واأن   ،
وهم ل يح�سون بذلك)41(. وتظهر الأبعاد التوجيهية يف اخلطاب من خالل اآليات 

لغوية اأهمها: 
َها الّذيَن اآَمُنوا(، حيث تكرر �ست مرات يف ال�سورة،  اأ�سلوب النداء يف )يَا اأيُّ   -
وهذا  النَّا�ُس(  اأَيُّها  )يَا  النا�س  لعموم  ومرة  اآمنوا،  للذين  نداء  منها  خم�سا 

الأ�سلوب يف النداء يحمل اأبعادا تداولية ميكن اإجمالها مبا ياأتي)42(: 
ا�ستثارة م�ساعر املخاَطبني )الذين اآمنوا(، وتهيئة نفو�سهم لقبول الر�سالة التي - 1

ميليها املخاطب/اهلل ، فنداوؤهم املبا�سر من اخلالق باأداة النداء )يا(؛ فيه 
دللة على علو منزلة املخاِطب/اهلل  من جهة، و ت�سريف للفئة املخاطبة/

الذين اآمنوا، و علو قدرهم عند املنادي/اهلل  من جهة اأخرى)43(.
اأهمية حمتوى اخلطاب الذي �سياأتي بعد النداء)44( وخطوَرتُُه.- 2
الإميان - 3 وهو   ، املخاطب/اهلل  وبني  بينهم  الذي  بالعهد  املخاطبني  تذكري 

ي�ستمعوا  اأن  فالأجدر  تباطوؤ؛  اأو  تلكوؤ  دون  بتبعاته  والقيام  الدين،  بهذا 
وياأخذوا ويطبقوا)45(.

الرحمن  املنان، حت عبد  تف�سري كالم  الرحمن يف  الكرمي  تي�سري  ال�سعدي،  نا�سر  بن  الرحمن  ينظر، عبد   -41
اللويحق، دار ال�سالم للن�سر والتوزيع، الريا�س، ط2، 2002: 943.

2204http://www.al- ينظر، عبد الرحمن بن حممد القما�س، احلاوي يف تف�سري القراآن الكرمي، �س  -42
.eman.com

ينظر، ال�ساطبي، اإبراهيم بن مو�سى، املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، حتقيق عبد اهلل دراز 174-104/2.  -43
العربية، جامعة  اللغة  القراآنية، كلية  البالغة  الذهب: درا�سة يف  توفيق حممد �سعد، �سذرات  حممود   -44

الأزهر، ط1، 1422ه: 51.
املرجع نف�سه: 51.  -45
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النبوة، - 4 عهد  على  الإ�سالم  دخلوا  الذين  ي�سمل  فهو  النداء  هذا  عمومية 
وي�سمل كذلك كل من �سيدخل الإ�سالم بعدهم ويحمل عهده واأمانته، وهذا 

ما يجعل اخلطاب القراآين حيويا متجددا �ساحلا لكل زمان ومكان.
اإن هذا الإميان يزيد وينق�س، ويف هذا اإملاح اإىل اأن املخاطبني مازالوا يوؤمرون - 5

وينهون، وفيه حتذير �سمني من اأن هذا الإميان، وهذه املكانة ميكن اأن تفقد 
يف حال عدم املحافظة عليه »)46(.

اخلطاب، - 6 ا�ستمرارية  ل�سمان  التوجيهات  من  جملة  كل  قبل  النداء  تكرار 
التوجيهات يف اخلطاب والعمل  اأهمية  وتوا�سله وترابطه من جهة، ولتاأكيد 

بها من جهة اأخرى)47(.
النهي: )ل تقدموا، ل ترفعوا، لجتهروا( وهو نهي �سريح ومبا�سر  اأ�سلوب    -
امل�سند  امل�سارع  الفعل  مع  النهي)ل(  اأداة  با�ستخدام  ال�ستعالء  وجه  على 
النهي  بجانب  الإر�ساد  اإىل معنى  الأداة  اإىل واو اجلماعة)48(، وقد خرجت 
عند  والتطبيق  القبول،  �سريع  تداوليا  توجيهيا  بعدا  يعطي  مما  احلقيقي)49(؛ 
اهلل  بكر وعمر ر�سي  )اأبو  الأمر  بادئ  احلما�سة يف  اأخذتهم  الذين  ال�سحابة 
اإىل جادة احلق والتزما مبا نهت عنه الآيات، وهذا ديدن  عنهما(، ثم رجعا 
ال�سحابة جميعهم يف �سرعة المتثال للهدي املوجه اإليهم يف اخلطاب القراآين.

كذلك فاإن هذا الرتكيب يفيد ا�ستمرارية النهي، وعدم اقت�ساره على زمن 

ينظر، ال�سابق: 52، 53.  -46
عز الدين رفيفان العوادين، اأ�سلوب النداء يف القراآن الكرمي درا�سة نحوية تداولية )ر�سالة دكتوراة(،   -47

ا�سراف �سمري �ستيتية، جامعة الريموك، اإربد، 2015م. 
ينظر، مفتاح العلوم، ال�سكاكي، حتقيق: عبداحلميد هنداوي، الطبعة الأوىل، دار الكتب العلمية لبنان،   -48

�سنة 2000، �س: 320. 
البالغية)ر�سالة  واأ�سرارها  الكرمي  القراآن  والنهي يف  الأمر  اأ�ساليب  الأن�ساري،  اهلل  عبد  يو�سف  ينظر،   -49

ماج�ستري(، اإ�سراف �سباح دراز، جامعة اأم القرى، ال�سعودية، 1990م: 313.
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  الطلب فح�سب، واإنا هو نهي ي�سمل احلا�سر وامل�ستقبل)50(، فكون الر�سول 
باقي  تليق مبكانته، ومتيزه عن  �سلوكا خا�سا واآدابا  ي�ستوجب  الأمة وقائدها،  نبي 

الب�سر، �سواء اأكان يف حياته اأم بعد وفاته..
وفيه  ما�سبقه وخطورِتِه،  اأهمية  على  تاأكيد  وفيه  اهللَ(،  الأمر)َواتَُّقوا  اأ�سلوب    -

حتذير للمخاطبني من الوقوع فيه مرة اأخرى)51(. 
َبَط اأَْعَمالُُكْم( اأي تف�سد وتبطل اإن مل يتنبهوا لفداحة ما اأقدموا  التعليل )اأَْن حَتْ   -
عليه، واإن كان دون ق�سد، ويف هذا الأ�سلوب قوة التاأثري العاطفي؛ اإذ جاء 
مبا�سرا لهذا اخلطاب« قال ابن الزبري - ر�سي اهلل عنهما - فما كان من عمر - 
ر�سي اهلل عنه- ي�سمع ر�سول اهلل  بعد هذه الآية حتى ي�ستفهمه، وروي 
عن اأبي بكر - ر�سي اهلل عنه- اأنه قال ملا نزلت هذه الآية: قلت: يار�سول اهلل، 

واهلل ل اأكلمك اإل كاأخي ال�سرار )يعني كالهم�س(«)52(.
وعليه فاإن هذه الآيات حتمل خطابا توجيهيا هاما واأ�سا�سيا، باأن تكون مرجعية 
املجتمع الإ�سالمي واحدة م�ستمدة من ال�سماء، ومتمثلة يف �سرع اهلل و�سنة نبيه، 
وتقرير  النبوة،  زمن  بعد  وهيئاتهم  القادة  ب�سخو�س  املجتمع  بناء  يتعلق  ل  واأن 
يف  غاية  اأمر  لهو  وتقدي�سهم  للب�سر  الولء  عن  بعيدا  الإ�سالمية  الدولة  مرجعية 

الأهمية؛ ل�سمان قوة هذا املجتمع وا�ستمراريته.
ثانيا: ا�صتقرار املجتمع وتاأمني جبهته اخلارجية: 

قال تعاىل: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ.

ينظر، بدرالدين بن قا�سم املرادي )749ه(، اجلنى الداين يف حروف املعاين، حتق: فخر الدين قباوة   -50
واآخرون، دارالكتب العلمية، بريوت، ط1، 1992م: 300.

ينظر، ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 219.  -51
تف�سري البغوي، 7: 336.  -52
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وهذا اخلطاب تت�سح عنا�سره من: 
املر�صل: اهلل  على ل�سان نبيه امل�سطفى.

املوؤمنني وامل�سلمني  ثم كل  املدينة،  واملوؤمنني يف  ال�سحابة  املتلقي: جماعة 
بعدهم يف كل زمان ومكان.

من  وماروي  التا�سعة جميعها؛  ال�سنة  احلا�سلة يف  الأحداث  ال�صياق: وهو 
  سبب لنزول الآية: )نزلت يف الوليد بن عقبة بن اأبي معيط، بعثه ر�سول اهلل�
اإىل بني امل�سطلق بعد الوقعة م�سدقا، وكان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلية، فلما 
يريدون  اأنهم  ال�سيطان  ، فحدثه  اهلل  تعظيما لأمر ر�سول  تلقوه  القوم  به  �سمع 
قتله فهابهم فرجع من الطريق اإىل ر�سول اهلل  فقال: اإن بني امل�سطلق قد منعوا 
�سدقاتهم واأرادوا قتلي، فبعث النبي  خالد بن الوليد اإليهم خفية، ففعل ذلك، 
ووافاهم ف�سمع اآذانهم و�سالتهم، فاأخذ منهم �سدقاتهم، ومل ير منهم اإل الطاعة 

واخلري، فان�سرف اإىل ر�سول اهلل  واأخربه اخلرب، فاأنزل اهلل تعاىل الآية)53(. 
اخلطاب: ويحوي توجيها مبا�سرا للذين اآمنوا باهلل و�سدقوا ر�سوله؛ اأن يتثبتوا 
من قبول الأخبار ونقلها من م�سادر غري موثوق بها، وخا�سة فيما كان من الأنباء 
املهمة التي من �ساأنها التاأثري يف جمريات الأمور، وم�سائر الب�سر. وذلك خ�سية اأن 

ي�سيبوا قوما براآء بجناية؛ فيندموا على ذلك)54(. 
اأما الأبعاد التوجيهية يف الآية فقد ظهرت من خالل: 

تكرار اأ�سلوب النداء چ ٺ  ٺ  ٺچ للمرة الثالثة يف ال�سورة، لالهتمام    -

اأبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي )516(، تف�سري البغوي معامل التنزيل، حتقيق: حممدعبد اهلل نر   -53
واآخرون، دار طيبة للن�سر والتوزيع، 1412ه، جملد7: 339.

عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي، تي�سر الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، حتق: عبد الرحمن بن معال   -54
اللويحق، دار ال�سالم للن�سر والتوزيع، الريا�س، ط2، 2002م: 944. 
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والتاأكيد على خطورة اجلواب)55(. 
اجلملة ال�سرطية چ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ، وقد تعالق ال�سرط واجلزاء فيها    -
تثبتوا، وهو فعل  اأي  اأمر؛  ال�سرط )َفَتَبيَُّنوا( فعل  تاأثريي، فجواب  باأ�سلوب 
غري  خرب  ورود  حال  وتطبيقه  به،  الأخذ  املخاطبني  على  م�سروط،  اإجنازي 
موثوق به، ول يركن اإىل �سحته، اإما لعلة يف ناقله، اأو خلطورة فحواه، وما 

يرتتب عليه من نتائج)56(.
چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چ وهذا مادل  بيان العواقب:    -
عليه �سياق الآيات، فلومل يتثبت الر�سول  من خرب بني امل�سطلق، حلدث 
اأمر جلل يخل باأمن دولة الإ�سالم الفتية النا�سئة)57(، ولكن التبني الذي اأمرتهم 
به الآيات حال دون وقوع القتال والظلم، واإل لن�سرفت عنهم قبائل العرب 
تعيث  الفنت واحلروب  ولعادت  الإ�سالم،  لواء  تن�سوي حتت  فتئت  ما  التي 

خرابا يف اأر�س العرب من جديد. 
وقيا�سا عليه كان التوجيه لعامة املجتمع امل�سلم اأن يتوخى احلذر يف كل ما من 
�ساأنه اإثارة الفنت واحلروب، والإخالل باأمن جبهته اخلارجية، وهو ما تعانيه الأمة 

اليوم من �سائعات واأقاويل تغ�س بها و�سائل التوا�سل الجتماعية والإعالمية. 
ثالثا: ا�صتقرار املجتمع وتاأمني جبهته الداخلية: 

ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   چ  تعاىل:  قال 
ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ. 

الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير: 229/26.  -55
ينظر الزخم�سري، الك�ساف: 576/5.  -56

الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير: 232/26.  -57
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وهذا اخلطاب اأي�سا موجه من اهلل ، على ل�سان نبيه امل�سطفى، وي�ستهدف 
ا جماعة املوؤمنني، الذين عا�سروا النزول، والذين �سياأتون بعدهم. اأي�سً

املجتمع  معامل  تبلور  وبداية  الإ�سالم،  دولة  لقيام  م�ساحب  وهو  ال�صياق: 
املدين اجلديد، وروي اأن �سبب نزول الآيات على الراجح عند بع�س املف�سرين: 
اأنها نزلت يف فتنة بني الأو�س واخلزرج ب�سبب خ�سومة  »وعن قتادة وال�سدي: 
بني رجل وامراأته اأحدهما من الأو�س والآخر من اخلزرج انت�سر لكل منهما قومه 
حتى تدافعوا وتناول بع�سهم بع�سا بالأيدي والنعال والع�سي فنزلت الآية فجاء 

النبي  فاأ�سلح بينهما، فكانت حكما عاما نزل يف �سبب خا�س«)58(.
اخلطاب: وهو توجيه �سريح، ومبا�سر للجماعة املوؤمنة، يف كيفية الت�سرف 
اإزاء النزاعات واخلالفات الداخلية التي قد حتدث يف اأي جمتمع اإن�ساين، ويف 
هذا اإ�سارة اإىل اأن املجتمع امل�سلم لي�س جمتمعا اأفالطونيا فا�سال، واإنا هو جمتمع 
ب�سري واقعي، قوامه اأفراد ي�سيبون ويخطئون؛ لكن العربة يف كيفية معاجلة هذه 
واقتالع  النزاعات  لف�س  املبادرة  �سرعة  املوؤمنة  اجلماعة  يف  والأ�سل  احلالت، 
فتيلها قبل ا�ستفحالها، وقد قدمت الآيات يف خطابها خطوات ناجعة، و�سبال غاية 
الأهلية، واحلفاظ  املجتمع ويالت احلروب  الفنت، وجتنيب  لدرء هذه  الدقة  يف 

على ال�سلم الداخلي)59(. وكانت مظاهر التوجيه من خالل: 
يخل�سه  الذي  )اْقَتَتُلوا(  املا�سي  الفعل  مع  بـ)اإْن(  امل�سّدر  ال�سرط  اأ�سلوب  اأ-  
لال�ستقبال)60(، رغم وقوع القتتال قبال، وفيه ا�ستمرارية التوجيه اإن حدث 

ما ي�سبهه يف حياة اجلماعة امل�سلمة م�ستقبال. 

املرجع ال�سابق: 238/26.   -58
ينظر، تف�سري ال�سعدي: 800.  -59

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 239/26.   -60
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ب- توايل اأ�سلوب ال�سرط املبني ملراحل ف�س النزاعات: 
فجواب  چ  ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   چ  الأوىل:  املرحلة 
ال�سرط )اأ�سلحوا( فعل اأمر اإجنازي ملزم للمخاطب)61(، لأن الإ�سراع يف م�ساحلة 

املتخا�سمني �سلميا عامل مهم يف احتواء الأزمة قبل ا�ستفحالها. 
املرحلة الثانية: چ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھےچ 
اأي اإذا مل ترتدع الفئة الباغية، توجب على جماعة املوؤمنني الأخذ على يدها بالقوة، 
ومقاتلتها كي ل تثور نار الفتنة وتنت�سر بني النا�س، وهو مايعرف باحلل الع�سكري. 
عادت  اإذا  اأي  چ  ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   چ  الثالثة:  املرحلة 
الإ�سالح  اإىل  املوؤمنني  جماعة  تعود  وظلمها،  بغيها  عن  وارعوت  املعتدية  الفئة 
على  الآيات  �سددت  وقد  اهلل ور�سوله،  بالإن�ساف دون جتاوز حلكم  الفئتني  بني 

ۈ  ٴۇ   چ  املوؤمنني،  اإىل جماعة  اأخرى  مرة  اخلطاب  بتوجيه  الإ�سالح  ق�سية 
ۋ       ۋ  ۅ  ۅۉ  چ وهذا التكرار يزيد من قدرة الآيات يف التاأثري، والتنبيه 

اإىل اأهمية الأمر ل�سمان �سالمة املجتمع ومتكينه.
رابعا: احلفاظ على متا�صك املجتمع داخليا: 

قال تعاىل: چ ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  
حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ.

ينظر، اأبو بكر العزاوي، �سلطة الكالم وقوة الكلمات، جملة املناهل، العدد 62-63، 2001م: 135-  -61
.140
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من  املوؤمنني  جماعة  هم  واملتلقون  نبيه،  ل�سان  على    اهلل  من  اخلطاب 
ال�سحابة، وعامة امل�سلمني يف زمن النبوة، ويف قادم الأزمان.

ال�صياق: ملا كان من قدوم قبائل العرب اإىل املدينة، وفيهم مافيهم من علو 
وكرب، فقد قللوا من �ساأن بع�س �سحابة النبي ، و �سخروا من اأهل ال�سفة، من 
فقراء امل�سلمني، وروي يف اأ�سباب النزول لهاتني الآيتني غري ما رواية منها ما رواه 
»ال�سحاك: نزلت يف وفد بني متيم الذين كانوا ي�ستهزوؤون بفقراء اأ�سحاب النبي 
 مثل عمار وخباب وبالل و�سهيب و�سلمان و�سامل موىل اأبي حذيفة، ملا راأوا 
اأم  ن�ساء ر�سول اهلل حني عرين  اأنها نزلت يف  اأن�س  من رثاثة حالهم، وروي عن 
�سلمة بالق�سر«)62(، وعن عكرمة عن ابن عبا�س: اأنها نزلت يف �سفية بنت حيي بن 

اأخطب، قال لها الن�ساء: يهودية بنت يهوديني«)63(. 
اأما الآية )12( نزلت يف« رجلني اغتابا رفيقهما، ...، فلما جاءا اإىل ر�سول 
يا ر�سول  اأفواهكما«، قال واهلل  اللحم يف  اأرى خ�سرة   قال لهما: »ما يل  اهلل 
اهلل ما تناولنا يومنا هذا حلما، قال: بل ظللتم تاأكلون حلم �سلمان واأ�سامة«)64( فكان 

�سياق الآيات مكمال لالآيات املت�سمنة اأ�س�س بناء املجتمعات الإن�سانية القومية. 
اخلطاب: جاءت الر�سالة اخلطابية يف الآية )11( حاملة النهي ال�سريح، بعد 
النداء مبا�سرة، عن اأهم الآفات الجتماعية التي ما اإن ظهرت وتف�ست يف املجتمع، 
من  التوجيهي  البعد  يظهر  و  داخله،  من  والتاآكل  بالتفكك  واأ�سابته  واأنهكته،  اإلَّ 

خالل: 
اأ�سلوب النداء والنهي الذي تكرر للمرة اخلام�سة، لكنه بنربة اأقل حدة من    -
الآيات ال�سابقة؛ فالنداء جوابه نهي عام ولي�س خا�سا؛ اإذ اأُ�ْسِند اإىل املخاطب 

البغوي، معامل التنزيل: 343/7.  -62
املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  -63

املرجع نف�سه: 345/7.   -64
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النكرة )ل يَ�ْسَخْر َقْوٌم ِمْن قوٍم، ول ِن�َساٌء ِمْن ِن�َساٍء( دون تخ�سي�س جماعة 
جند  املجتمعات  كل  ويف  الب�سر،  بني  لدى  عام  ال�سلوك  هذا  وكاأن  بعينها، 
عليه  وعطف  عاما،  النهي  فجاء  الآخرين(  �ساأن  من  والتقليل  )ال�سخرية، 
الغرية  طبع  من  فيهن  ملا  لهن،  القوم  �سمول  مع  الن�ساء  جلن�س  تخ�سي�س 
قلبية  اآفات  اإىل  انقلبت  الطبيعي  حدها  جتاوزت  اإن  التي  املحمودة  الفطرية 

تدمر املجتمع)65(.
( وهو اأ�سلوب لزيادة  التوجيه بالتعليل: )َع�َسى اأْن يَُكونُوا، وَع�َسى اأْن يُكنَّ   -
وحماولة  لال�ستجابة  اأكرب  فر�سة  املخاطب  يعطي  مما  املخاطب؛  يف  التاأثري 

معاجلة هذه الآفة النف�سية، اآفة الكرب والتعايل على الآخرين)66(. 
العطف بالنهي ال�سريح مع �سمري املخاطبني )ول تَْلِمُزوا اأنُف�َسُكْم، ول تَنابَزوا    -
بالأْلَقاِب( وفيه اإلزام للمخاطبني برتك اللمز والتنابز، وهما من عادات اجلاهلية 
التي مازالت اآثارها عند بع�س امل�سلمني، فداأب الإ�سالم على حماربتها ونزع 
بذورها من نفو�سهم.. اإذ جعل من يعيب كاأنا يعيب نف�سه، ويالحظ اأي�سا اأن 
اأثرا اإىل الأقل، وذلك اأن ال�سخرية  هذا التدرج يف النهي جاء من الأخطر 
تنبع من الكرب والتعايل، وهو ما ياأتي بالتجروؤ على اللمز والتنابز، ومنه يتولد 
لهذا  النتماء  رابط  يتفكك  وعليه  بهم،  امل�ستهزاأ  قلوب  يف  واحلقد  احل�سد 

املجتمع الذي ي�سعر اأفراده بالطبقية والتمييز، فيف�سل وتذهب ريحه. 
اأ�سلوب الذم الذي اأعقبت به الآيات )ِبْئ�َس اْل�ْسُم الُف�ُسوُق(، وفيه تعري�س    -
قوي ل�ستثارة عواطف املخاطبني؛ فاإنهم اإن فعلوا تلك الأفعال خرجوا من 
يف  و�سعهم  فيبذلون  املوؤمنون؛  ياأباه  ما  وهو  الف�سوق،  اإىل  الإميان  دائرة 
التوبة مفتوح  تعديل طباعهم، وتغيري �سلوكهم، وما �سدرمنهم قبال، فباب 

ينظر، ابن عا�سور، التحريروالتنوير: 248-247/26.  -65
ينظر املرجع نف�سه: 249-248/26.  -66
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لهم حتثهم عليه الآيات)67(. 
اأمااخلطاب يف الآية )12(، فتتجلى اأبعاده التوجيهية بعدد من الآليات اأبرزها: 
النداء املكرر للمرة اخلام�سة يف ال�سورة للذين اآمنوا، وكان �سريحا ومبا�سرا    -
والجتناب  الأمر)اْجَتِنُبوا(،  بفعل  الظن  من  كثري  باجتناب  املخاطبني  ياأمر 

لي�س كالرتك، واإنا فيه معنى التمحي�س، فلي�س كل ظن مرتوكا)68(.
الظن  من  كثريا  اجتنبوا  قوله  »لأن  اإِْثٌم(  نِّ  الظَّ بَْع�َس  البياين)اإِنَّ  ال�ستئناف    -
الظن جرم، وهذا كناية  بع�س  اأن  فاعلموا  البيان  ليتطلب  ال�سامع  ي�ستوقف 
عن وجوب التاأمل يف اآثار الظنون، وهذا اخلطاب تاأديب عظيم يبطل ما كان 
الغرية  عنها  تن�ساأ  التي  الباطلة  والتهم  ال�سيئة  الظنون  من  اجلاهلية  يف  فا�سيا 

املفرطة واملكائد، والطعن يف الأن�ساب، واملباداأة بالقتال«)69(.
�ُسوا، ل يَْغَتْب( ملا فيهما من تتبع  النهي ال�سريح عن التج�س�س والغيبة )ل جَتَ�سَّ   -

الع غريهم عليها.  لعورات الآخرين، وتعري�س بخفاياهم التي يكرهون اطِّ
َمْيًتا  اأَِخيِه  َم  حَلْ يَاأُْكَل  ْن  اأَ اأََحُدُكْم  العجيبة)اأَيُِحبُّ  ال�سورة  خالل  من  الت�سبيه    -
اإىل  الفعل  واإ�سناد  التقريري،  ال�ستفهام  �ستى؛  مبالغات  وفيها  َفَكِرْهُتُموُه( 
اأحدكم اأي اأن اأحدا من الأحدين ل يحب ذلك، ومل يقت�سر متثيل الغتياب 
على اأكل حلم الإن�سان بل جعله اأخا وميتا اأي�سا)70(، وهي �سورة يف منتهى 
تتجلى  وهنا  الغيبة،  فعل  عن  فرتعوي  الب�سرية،  النف�س  منها  تنفر  الب�ساعة، 

الطاقة التاأثريية التي يحملها اخلطاب القراآين لإجناز الأفعال املنهي عنها.

املرجع ال�سابق: 249/26.  -67
ال�سابق نف�سه: 251/26.  -68
املرجع نف�سه: 252/26.  -69

ينظر، حممود بن عمر الزخم�سري )762ه(، الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل وعيون الأقاويل يف   -70
الريا�س، ط1، 1998م،  العبيكان،  مكتبة  واآخرون،  املوجود  اأحمد عبد  التاأويل، حتقيق: عادل  وجوه 

ج5: 583.
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اإلزامي وحتذيري من  اٌب َرِحيٌم(. وهو فعل  تَوَّ  َ اإِنَّ اهللَّ  َ الأمر يف )َواتَُّقوا اهللَّ   -
وغيبة  وجت�س�س  ظن  من  الآية  يف  عنه  نهاهم  ما  كل  على  يعقب  حيث  اهلل، 
با�ستجا�سة �سعور التقوى، والتلويح ملن اقرتف من هذا �سيئا اأن يبادر بالتوبة 

تطلعا للرحمة)71(.
اإن هذه الآفات النف�سية وال�سلوكية تخرج عن اإرادة الفرد اأحيانا؛ فال غرو 
اأن تكثف الآيات طاقاتها اللغوية والأ�سلوبية و�سول اإىل اأق�سى حدود التاأثري يف 
املخاطبني، فتنبههم اإىل خطورة هذه الآفات، وتر�سدهم اإىل لزوم معاجلتها على 

مر الع�سور. 
ثانيا: ال�صرتاتيجية التلميحية 

يغاير معنى اخلطاب  مبا  الق�سد  املر�سل عن  بها  يعرب  التي  ال�سرتاتيجية  وهي 
احلريف؛ لينجز بها اأكرث مما يقوله، فيعرب عنه بغري ما يقف عنده اللفظ، م�ستثمرا يف 

ذلك عن�سر ال�سياق)72(.
ويختار املر�سل ال�سرتاتيجية التلميحية لدواع �سياقية ومقامية، مثل: ال�سلطة، 
اأومراعاة التاأدب اأو التلطف، اأو اإجناز اأكرث من معنى يف عبارة تخاطبية معينة)73(.
التلميح اهتماما كبريا، وتناولوه يف درا�ساتهم خ�سو�سا  القدماء  اأوىل  وقد 
يف علم البيان، هذا العلم الذي قدم بع�سا من اآليات هذه ال�سرتاتيجية مثل املجاز 

باأنواعه، والت�سبيه والكناية، وخمالفة الأ�سل يف الرتكيب بالتقدمي والتاأخري)74(.
فيها  ي�ستثمر  التي  اخلطابية  ال�سرتاتيجيات  من  التلميحية  ال�سرتاتيجية  وتعد 

ابن عا�سور، التنوير والتحرير: 257/26.  -71
ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 370.  -72

ينظر، اأحمد املتوكل، اآفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي، جامعة حممد اخلام�س، الرباط، �سل�سلة   -73
بحوث ودرا�سات، ع5، 1993م: 73. 

ينظر، ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 376-374.  -74
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البالغية،  والأ�سئلة  والتهكم،  ال�ستعارة  خالل  من  اللغوية  كفاءته  املخاطب 
وحت�سيل احلا�سل، وكل اأنواع التلميحات التي تعرب عن اإرادة املر�سل اأو معانيه يف 

التوا�سل، دون اأن ي�سرح بها مبا�سرة)75(.
عمدت  فقد  القراآين  اخلطاب  يف  ال�سرتاتيجية  هذه  طبيعة  على  وللوقوف 
اإىل  ق�سمها  اإذ  ال�سهري؛  قدمها  التي  الأدوات  وفق  الآيات  حتليل  اإىل  الدرا�سة 
من  �ستظهر  و  منطقية)76(،  �سبه  واآليات  البالغية،  الأدوات  تت�سمن  لغوية  اآليات 

خالل مناق�سة املحاور الآتية من ال�سورة: 
اأول: يف مقام تكرمي النبي ، والتلطف مع الأعراب الوافدين عليه: 

قال تعاىل: چ ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ.

وفيها خطاب مبا�سر من املر�سل/اهلل  اإىل املتلقي الأول/نبيه الكرمي، ثم 
خطاب غري مبا�سر اإىل الأعراب الذين وفدوا على النبي الكرمي اأي�سا.

ال�سياق: وهو ا�ستمرار ملا �ساحب العام التا�سع من اأحداث، وبع�س املف�سرين 
يذهب اإىل اأن �سياق هذه الآية و�سبب نزولها، كان �سابقا ل�سياق الآيات ال�سابقة 
له  بيان جلملة ول جتهروا  اجلملة  للموؤمنني: »هذه  التوجيه  نتج عنها خطاب  التي 

بالقول كجهر بع�سكم لبع�س بيانا باملثال وهو �سبب النزول«)77(.
»وقال قتادة: نزلت يف نا�س من اأعراب بني متيم جاءوا اإىل النبي  فنادوا 
على الباب. وقال زيد بن اأرقم:  جاء نا�س من العرب اإىل النبي  فقال بع�سهم 
لبع�س: انطلقوا بنا اإىل هذا الرجل فاإن يكن نبيا فنحن اأ�سعد النا�س به، واإن يكن ملكا 

ينظر، املرجع ال�سابق: 385.   -75
ينظر، املرجع نف�سه: 386.  -76

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 219/26.  -77
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نع�س يف جنابه، فجاءوا فجعلوا ينادونه، يا حممد يا حممد، فاأنزل اهلل الآية«)78(. 
علمه  ملا  تعاىل؛  اهلل  من  له  وتكرمي   ، النبي  ل�ساأن  تعظيم  وهو  اخلطاب: 
عليه،  وفدوا  الذين  الأعراب  اأولئك  على  و�سربه  و�سماحته  خلقه،  ح�سن  من 
ونادوه من وراء احلجرات منتهكني خ�سو�سيته، غري مراعني حلرماته، ومع ذلك 
خرج اإليهم، ونظر يف �ساأنهم، فخاطبه اهلل باأ�سلوب رباين رفيع فيه موا�ساة اأ�سبه 
بالعتذار عن ت�سرفهم غري الالئق؛ كونهم جاهلني ملكانة النبي وقدره من جهة، 

وجلفاء طبعهم البدوي من جهة اأخرى. 
الأعراب  اأولئك  مع  اخلطاب  واأدب  التلطف  يظهر  ذاته  اخلطاب  ويف 
خماطبة  خالل  من  تلميحا  لهم  اللوم  جاء  فقد  ت�سرفهم،  و�سوء  جالفتهم  رغم 
يف  التلطف  فيح�سن  اجلديد،  الدين  بهذا  عهد  حديثي  مازالوا  فهم  الكرمي،  نبيه 
خمطابتهم وتاأديبهم كي ي�ستقيم طبعهم، ويعتدل �سلوكهم دون كراهة اأوتنفري)79(. 

ومن مظاهرال�سرتاتيجية التلميحية: 
جميء اجلملة اخلربية املوؤكدة چ ائ  ەئ   ەئ  چ يف مقام ت�سلية الر�سول    -

، والتعري�س مبا قام به الأعراب من فعل م�سني يف حقه.
خماطبة الأعراب ب�سمري الغائب )هم(، وفيه اأنهم مل ي�سلوا بعد اإىل مرتبة    -

املوؤمنني الذين خاطبهم اهلل ب�سمري اخلطاب)اأنتم( مبا�سرة.
ا�ستخدام اأداة ال�سرط )لو(التي تفيد امتناع اجلواب لمتناع ال�سرط، وهي    -
من الأدوات اللغوية التلميحة التي تخرج عن وظيفتها)80(، فاملق�سود هنا لي�س 
التعبري عن موقف احلدث الفعلي فقط، )امتناع اخلري لمتناع �سربهم(، واإنا 
املق�سود هو القيا�س عليه م�ستقبال، ومما يع�سد هذا املعنى تذييل الآية بقوله 

البغوي، معامل التنزيل: 338/7.   -78
ينظر، ابن عا�سور، التحرير والتنوير227/26.  -79

ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 386.  -80
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اأنه تعاىل مل يح�س عليهم ذنبا فيما فعلوه،  اإ�سارة اإىل  )واهللُ غفوٌر رحيٌم( 
لأن  بالنا�س  رحمة  ذلك  مثل  عن  التجاوز  �ساأنه  واهلل  بتوبة.  لهم  عر�س  ول 

القوم كانوا جاهلني)81(.
ثانيا: مقام التاأدب يف خماطبة املوؤمنني: 

وقد ورد يف مو�صعني من ال�صورة: 
ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   چ  الأول:  املو�سع 

ۉ  ېې  ې   ې     ى  ى  ائ  چ.

وهنا اخلطاب من اهلل ، واملخاطب جاء ب�سمري الغائب، اأي اأن املتلقي هو 
الر�سول الكرمي لكن املخاطب عامة املت�سفني بغ�س ال�سوت من املوؤمنني.

ال�صياق: وهو �سياق الآيات الأوىل يف ال�سورة، وقد بُ�سط القول فيه.
اخلطاب: يقول تعاىل اإن هوؤلء الذين يغ�سون اأ�سواتهم عند ر�سول اهلل، هم 
الذين اخترب اهلل قلوبهم بامتحانه اإياها، فا�سطفاها واأخل�سها للتقوى، يعني لتقائه 

باأداء طاعته، واجتناب معا�سيه)82(.وقد ت�سمنت الآية اأبعادا تلميحية من خالل: 
اجلملة اخلربية املوؤكدة )اإن الذين يغ�سون( وفيها طلب �سمني بغ�س ال�سوت    -
يف ح�سرة الر�سول ، و فيها بيان ل�سرعة ا�ستجابة ال�سحابة وتطبيقهم ملا نهوا 
عنه. وذلك بال�ستئناف يف چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې چ، كما اأ�ساف 
وَن( للخطاب بعدا زمنيا م�ستمرا ي�سمل املخاطبني وقت  الفعل امل�سارع )يَُغ�سُّ

التنزيل وبعده. 

ابن عا�سور، التحرير والتنوير26:/227.  -81
اأبو جعفر حممد بن جرير الطربي)310ه(، تف�سري الطربي جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، حت: عبد اهلل   -82

بن عبد املح�سن الرتكي، هجر للطباعة والن�سر، القاهرة، ط1، 2001م: ج343/21. 
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اجلزاء والثواب، فاهلل غفر لهم، وهذا فيه معنى احلث على اللتزام بخف�س    -
ال�سوت توقريا ل�سخ�س النبي الكرمي، واأن يكون �سلوكا مالزما لهم كونه علة 

حل�سول التقوى يف القلوب)83(.
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ   چ  الثاين:  املو�صع 
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  

ک   ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ.

امل�سطلق  بني  وال�سياق هو خرب  اآمنوا،  للذين    اهلل  من  مبا�سرة  اخلطاب 
الذي �سبقت الإ�سارة اإليه.

اخلطاب: يقول تعاىل ل�سحابة نبيه : واعلموا اأيها املوؤمنون باهلل ور�سوله، 
ِ( فاتقوا اهلل اأن تقولوا الباطل، وتفرتوا الكذب، فاإن اهلل يخربه  )اأَنَّ ِفيُكْم َر�ُسوَل اهللَّ
اأخباركم، ويعّرفه اأنباءكم، ويقّومه على ال�سواب يف اأموره، ولو كان ر�سول اهلل 
 يعمل يف الأمور باآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم لنالكم عنت، يعني 
ال�سّدة وامل�سقة؛ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  چ باهلل ور�سوله، وزيَّنه يف قلوبكم، 

وكّره اإليكم الكفر والف�سوق والع�سيان)84(.
ومن مظاهر ال�صرتاتيجية التلميحية: 

الطلب،  ولي�س  للتنبيه والهتمام  هنا  الأمر)اْعلموا(  ففعل  التحذيروالتنبيه:    -
اأن م�ستعمل يف الإيقاظ والتحذير على  َر�ُسوَل اهلِل( خرب  ِفيُكْم  »وقوله )اأنَّ 
وجه الكناية. فاإن كون ر�سول اهلل  بني ظهرانيهم اأمر معلوم ل يخربعنه. 
 من الأحكام ولو  باتباع ما �سرع لهم الر�سول  فاملق�سود تعليم امل�سلمني 
اأن  ا�سمها يف قوله:  لرغباتهم«)85(. وتقدمي خرب)اأن( على  كانت غري موافقة 

ينظر ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 222/26.   -83
ينظر، الطربي، جامع البيان: 355-354/21.  -84

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 235/26.  -85
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فيكم ر�سول اهلل لالهتمام بهذا الكون فيهم، وتنبيها على اأن واجبهم الغتباط 
به والإخال�س له؛ لأن كونه فيهم �سرف عظيم جلماعتهم و�سالح لهم)86(.

َ َحبََّب اإِلَْيُكُم اْلإِميَاَن( فاخلرب هنا م�ستعمل يف الإلهاب  ال�صتدراك: )َولَِكنَّ اهللَّ   -
اإن  اأي  الكفر والف�سوق والع�سيان،  الإميان وكراهة  الهمم؛ ملراعاة  وحتريك 
كنتم اأحببتم الإميان وكرهتم الكفر والف�سوق والع�سيان فال ترغبوا فيما تبتغيه 
نفو�سكم من الهوى دون متييز بني ما ير�سي اهلل وما ل ير�سيه؛ لأنه اأثر من اآثار 

اجلاهلية و من اآثار الكفر والف�سوق والع�سيان.
التعري�س: يف قوله )وكره اإليكم الكفر والف�سوق والع�سيان( تعري�س باأن    -
واملق�سود  والف�سوق،  الكفر  من  بقية  فيهم    الر�سول  يطيعون  ل  الذين 
من هذا اأن يرتكوا ما لي�س من اأحكام الإميان؛ فهو من قبيل قوله بئ�س ال�سم 
الف�سوق بعد الإميان حتذيرا لهم من احلياد عن مهيع الإميان وجتنيبا لهم ما هو 

من �ساأن اأهل الكفر)87(.
املدح: وجملة اأولئك هم الرا�سدون معرت�سة للمدح. والإ�سارة بـ »اأولئك«    -
اإىل �سمري املخاطبني يف قوله: »اإليكم« مرتني ويف قوله: »ُقلوِبكم« اأي الذين 
هم  والع�سيان  والف�سوق  الكفر  وكرهوا  قلوبهم،  به  وتزينت  الإميان  اأحبوا 

الرا�سدون، اأي هم امل�ستقيمون على طريق احلق)88(. 
الذين  مع  ولني  وتلطف  اأدب،  علو  من  الرباين  اخلطاب  مايف  هنا  ويالحظ 
على  فيحثهم  ت�سحيات،  من  قدموه  وما  الإميان،  يف  و�سبقهم  ليتنا�سب  اآمنوا 

اللتزام دون جتريح اأو انتقا�س.

املرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.   -86
املرجع نف�سه: 237/26.   -87

املرجع نف�سه: ال�سفحة نف�سها.  -88
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ثالثا: ال�صرتاتيجية الإقناعية 
وورد  اأر�ساين)89(،  اأي  اأقنعني  به،  والر�سا  ال�سيء  اإىل  امليل  لغة:  الإقناع 
إليها)90(.  ا معنى الإقناع يف املعجم الو�سيط القبول بالفكرة اأو الراأي والطمئنان 
اأو  اأما الإقناع بو�سفه ا�سرتاتيجية خطابية فهو »اإحداث تغيري يف املوقف الفكري 
العاطفي للمتلقي، وهو خيار ي�ستعمله مر�سل اخلطاب ومنتجه لغر�س الإقناع«)91(.
فاختيار املر�سل لل�سرتاتيجية الإقناع يعود لفائدته يف حالت كثرية؛ اإذ حتقق 
عليه دونا �سغط، ول  يعر�س  مبا  املتلقي  عند  والقبول  الر�سا  ال�سرتاتيجية  هذه 
اإكراه، وهذا من �ساأنه اأن يجعل املتلقي ي�ستجيب مل�سامني اخلطاب الإقناعي من 

تلقاء نف�سه)92(.
ولتحقيق هذه ال�سرتاتيجية ت�ستخدم اآليات عديدة اأهمها احلجاج بالأدوات 
اللغوية، مثل: الأفعال اللغوية واألفاظ التعليل واأ�سلوب التوكيد وال�سرط، والو�سل 
ويعد  احلجاجي)93(.  ال�سلم  اأو  املنطقية  �سبه  بالعالقات  احلجاج  كذلك  ال�سببي، 
اأن اخلطاب  احلجاج الو�سيلة الأجنع يف الو�سول اإىل ذهن املتلقي واإقناعه، كما 

القراآين حافل باحلجج والرباهني التي تخاطب العقول وت�ستميل القلوب)94(.
وقد وقفِت الدرا�سة على مو�سعني من ال�سورة تبدت فيهما هذه ال�سرتاتيجية: 

مادة  1414ه،  ط3،  بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان  معجم  منظور،  بن  الدين  جمال  الف�سل  اأبو   -89
)قنع(.

املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية، م�سر، ط1، 2004م مادة )قنع(.  -90
هرني�س بليث، البالغة والأ�سلوبية نحو نوذج �سيميائي لتحليل الن�س، تر: حممد العمري، دار اإفريقيا   -91

ال�سرق، املغرب، 1999م: 6.
جيلي هدية، ا�سرتاتيجية اخلطاب يف �سورة اآل عمران: 132.  -92

ينظر ال�سهري، ا�سرتاتيجيات اخلطاب: 477.  -93
ينظر، ا�سرتاتيجية الإقناع يف اآيات الرحمة املبدوءة ب )قل( مقاربة لغوية تداولية عائ�سة هزاع بحث   -94

مقدم للموؤمتر الدويل عن الرحمة يف الإ�سالم جامعة امللك �سعود، الريا�س، 2016م: 385.
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املو�صع الأول: مقيا�س التفا�صل بني الب�صر: 
چ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ     قال اهلل تعاىل: 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ. 

املر�سل اأو املخاطب اهلل ، يخاطب عموم الب�سر)النا�س( ومنهم املوؤمنون 
. على وجه اخل�سو�س، بوا�سطة النبي حممد

ال�صياق: ملا كان النهي عن اآفات النف�س من ظن وجت�س�س وغيبة، جاءت هذه 
الآية كي يجتنب املوؤمنون عادات اجلاهلية؛ واقتالع جذورها الباقية يف النفو�س 

ب�سبب اختالط املوؤمنني بعد �سنة الوفود اإذ كرث الداخلون يف الإ�سالم)95(. 
ابن عبا�س، �سببها  النزول غري ما رواية منها: ما روي عن  اأ�سباب  وقيل يف 
 يا ابن فالنة، فوبخه النبي :قول ثابت بن قي�س لرجل مل يف�سح له عند النبي
اإل يف الدين والتقوى«. ونزل الأمر بالتف�سح يف  وقال له: »اإنك ل تف�سل اأحدا 

ذلك اأي�سا)96(.
اخلطاب: يقول تعاىل خمربا النا�س اأنه خلقهم من نف�س واحدة، وجعل منها 
التعارف الذي يرتتب  اآدم وحواء، وجعلهم �سعوبا وقبائل لأجل  زوجها، وهما 
عليه التنا�سر، والتعاون، وغريها، فكان التفا�سل والكرم بالتقوى، ولي�س بالقرابة 

والن�سب)97(.
ومبا اأن اخلطاب يف هذه الآية موجه اإىل عموم الب�سر، وي�سمل املوؤمن وامل�سلم 
الإقناعية  الأبعاد  فيه  اإقناعيا ظهرت  يكون خطابا  اأن  الأرجح  فكان  كافة،  والنا�س 

الآتية: 
ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 258/26.  -95

البغوي، معامل التنزيل: جملد 347/7.   -96
ينظر، ال�سعدي: 946.  -97
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يف  ال�ساد�س  النداء  وهو  وكافرهم،  موؤمنهم  النا�س؛  لعموم  املبا�سر  النداء    -
ال�سورة.

اجلمل اخلربية املوؤكدة بـ)اإن( فهي جمل خربية طلبية موؤكدة ملخاطب غري خايل    -
الذهن، اأي مت�سكك اأومرتدد اأو مكذب، فا�ستوجب اأن يقنع املخاطب)اهلل 
( املخاطبني، بتاأكيد بطالن التفاخر واإعجاب كل قبيلة بف�سائلها، واحتقار 
غريها من القبائل، مما كان متف�سيا يف اجلاهلية بتذكريهم باأ�سل خلقهم الواحد 
من اآدم وحواء، ثم اأكد اأن التفا�سل عند اهلل يكون مبزية التقوى، والأعمال 
، وهو ميزان ل ميلك تقديره اإل اهلل وحده؛ لذلك ذيلت  التي يرت�سيها 

الآية بـ)اإنَّ اهللَ َعليٌم َخِبرٌي( عليم باأفعالكم وخبري بنواياكم.
ويدل هذا على اأن التقوى اأمر غيبي ل يعلمه اإل اهلل، فال يحق لب�سر اأن يحكم 
على ب�سر مثله باأنه الأنقى والأزكى نف�سا، اأو اأن يفا�سل بني النا�س، فهو بهذا كاأنا 

ن�سب نف�سه مكان العليم اخلبري، وحا�سا هلل اأن ي�ساركه اأحد يف علمه وخربه.
بعد  التعليل  هذا  ويف  كي)98(،  مبعنى  والالم  )ِلَتعاَرُفوا(  بالتعليل:  الإقناع    -
حجاجي يقنع املخاطبني باحلكمة من هذا اجلعل، وهو اأن يتعارف النا�س، اأي 
يعرف بع�سهم بع�سا، يف الآباء والأجداد، وبذلك تنتفي كل اأ�سباب الع�سبية 
اأي�سا دعوة  التعليل  ويت�سمن هذا  بالن�سب)99(.  التفا�سل  املبنية على  القبلية 
اإىل التعارف وتبادل املنافع، وهذ بعد تداويل ي�ساف اإىل املعنى، فالعالقة 
بني الب�سر عالقة تكاملية ولي�ست تفا�سلية، وميزان التفا�سل هو التقوى كما 

تقدم.

ينظر، اجلنى الداين: 105.  -98
ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 262.   -99
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املو�صع الثاين: الرد على الأعراب وبيان حقيقة الإميان: 
چ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   تعاىل:  ققال 
ڱڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ھ  
ۋ    ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

جب  حب   خب  مب  ىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  ىث  يث   چ.

 ثم الر�سول ، املر�صل: اهلل
املتلقي: الر�سول ، والأعراب الذين دخلوا يف الإ�سالم حديثا، وكل من 

جاء بعدهم.
ال�صياق: جاءت هذه الآيات يف �سياق َعاِم الوفود الذي قدم فيه الأعراب اإىل 
املدينة، وكان من بينهم وفد بني اأ�سد بن خزمية، وكان قدومهم املدينة عقب قدوم 
وفد بني متيم الذي ُذكر يف اأول ال�سورة، وكانت هذه ال�سنة �سنة جدب ببالدهم 
رواحلها  ظهور  على  باأنف�سها  العرب  اأتتك   : للنبي  يقولون  وكانوا  فاأ�سلموا، 
خ�سفة  حمارب  قاتلك  كما  نقاتلك  ومل  والذراري  والعيال  بالأثقال  وجئناك 
ومينون  املقالة،  بهذه  ويروحون    اهلل  ر�سول  على  يفدون  وغطفان.  وهوازن 

عليه ويريدون اأن ي�سرف اإليهم ال�سدقات، فاأنزل اهلل فيهم هذه الآيات)100(.
اخلطاب: فهو حوار دار بني الأعراب وبني ر�سول ، فقد كانوا ل يفرقون 
بني الإ�سالم والإميان، اإ�سافة اإىل اأنهم جاوؤوا ويف نيتهم حت�سيل املكا�سب اأ�سوة 
بال�سحابة الكرام، وم�ساركتهم املوؤمنني الن�سر وما اأحرزوه من مكانة بني العرب، 
مبا  لهم  حجاجا  ليكون  الكرمي،  نبيه  ل�سان  على  وتعاىل  تبارك  اهلل  من  الرد  فكان 

املرجع ال�سابق: 263/26.  -100
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يتنا�سب وحدود وعيهم، ومعرفتهم الأولية بالدين، وذلك من خالل: 
اأول: احلجاج بالأدوات اللغوية، وبرز يف احلوار غري املبا�سر، حيث حاورت 
)ُقْل(  الفعل  با�ستخدام  الكرمي  النبي  الأعراب حوارا حجاجيا عن طريق  الآيات 
الذي ي�سكل مبا يحمله من مقت�سى معجمي وتداويل عن�سر تنبيه قادرا على الإقناع 
مبا بعده، ل �سيما اأن الآمر هو اهلل جل جالله، واملاأمور هو النبي ، )101( وهذا 
اأ�سلمنا،  قولوا  بـ)لكن(  ال�ستدراك  ثم  تُوؤِْمُنوا«،  »مْل  الإميان عنهم  نفي  الأمر هو 
وكون الآيات نفت عن الأعراب �سفة الإميان، فهذا لي�س اإعرا�سا عنهم، واإنا هم 
اأن  اأي  بـ)وملا()102(،  احلوار  ا�ستاأنف  اإقناعهم  يف  وزيادة  الإ�سالم،  دائرة  �سمن 
اإمكانية ح�سوله لحقا،  الإميان مل يتح�سل بعد ومل يتمكن منكم، وهذا ل ينفي 
وعليه ل يتقبل منهم قولهم اآمنا فهم يف مرحلة الإ�سالم الذي اإن التزموا اأركانه مل 

ينق�س من اأجرهم �سيئا)103(. فالإميان مرحلة لحقة بعد الإ�سالم.
ِبِديِنُكْم( ردا على   َ اأَتَُعلُِّموَن اهللَّ ومثله احلوار احلجاجي يف قوله تعاىل: )ُقْل 
با�ستخدام فعل الأمر)ُقْل( وال�ستفهام، فهذا الدعاء  اآمنوا،  اأنهم  قول الأعراب 
واإقناعا  اأول،  لهم  ردعا  بتوبيخهم  عليهم  الرد  ا�ستوجب  منهم  علم  بغري  الباطل 
لهم ثانيا. والتعليم هاهنا مبعنى الإعالم، ولذلك قال: »بدينكم« واأدخل الباء فيه، 
َوَما يِف  َمَواِت  ال�سَّ َما يِف  يَْعَلُم   ُ اأنتم عليه)َواهللَّ الذي  بدينكم  اأتخربون اهلل  يقول: 

اْلأَْر�ِس(ل يحتاج اإىل اإخباركم)104(.
َ ِبِديِنُكْم( ا�ستفهام اإنكاري، م�ستعمل يف التوبيخ،  وال�ستفهام يف)اأَتَُعلُِّموَن اهللَّ
وقد اأيد التوبيخ بجملة احلال يف قوله: واهلل يعلم ما يف ال�سماوات وما يف الأر�س. 

ينظر، ا�سرتاتيجية الإقناع يف اآيات الرحمة، عائ�سة هزاع، 422.  -101
الزخم�سري، الك�ساف: 588.  -102

ابن عا�سور: 265.   -103
تف�سري البغوي، معامل التنزيل، 351/7.  -104
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ويف هذا جتهيل اإذ حاولوا اإخفاء باطنهم عن املطلع على كل �سيء)105(.
 كذلك جاء يف قوله تعاىل: )مَيُنُّوَن َعَلْيَك اأَْن اأَ�ْسَلُموا(، وفيه يحاجج النبي
بني اأ�سد، الذين مينون عليه مبزية دخولهم الإ�سالم دون قتال، نافيا اأن يكون لهم 
الف�سل عليه، واأثبت بحرف »بل« اأن ما منوا به اإن كان اإ�سالما حقا موافقا لالإميان، 

فاملنة هلل لأن هداهم اإليه؛ فاأ�سلموا عن طواعية)106(.
�سلطة  اأمام  املتلقي  ت�سع  التي  احلجاجية  الآليات  من  وهو  ال�سرط:  اأ�سلوب    -
املر�سل وتاأثريه، من خالل التعالق بني جملة ال�سرط واجلزاء، ومنه تتوالد طاقة 
حجاجية يف املحاورة، يحر�س كل طرف على اإقناع الطرف الآخر بحجته، 

وتعد )اإن( اأم الباب، )107( وتبدت هذه الآلية يف قوله تعاىل: چ ڱ  ں  ں   
ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀہچ اأي اأنهم اإذا التزموا اأركان الإ�سالم مع كونهم 
مل يرتقوا اإىل الإميان احلق، ل ينق�س اهلل تعاىل من اأجرهم �سيئا، وفيه معنى 
التاأكيد، وال�سمانة لهم كي حتفظ حقوقهم، فيزداد اقتناعهم بالإقبال على هذا 
اِدِقني(، اإذ يحاجج النبي  الدين. وورد اأ�سلوب ال�سرط اأي�سا يف )اإْن ُكْنُتْم �سَ
كنتم  اإن  اأي  حمذوف؛  ال�سرط  وجواب  عليه،  مينون  الذين  اأولئك  الكرمي 
�سادقني يف اإميانكم فاعتقدوا، اأن املنة هلل  عليكم باأن هداكم لالإميان)108(، 
َمنَّ عليكم، فالمتنوا  فاإن اهلل هو الذي  اآمنا،  اإن كنتم �سادقني يف قولكم  اأو 

علي اإ�سالمكم)109(. 
َ َغُفوٌر َرِحيٌم( الذي ذيلت به الآية تاأكيدا على �سفات  اأ�سلوب التوكيد )اإِنَّ اهللَّ   -

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 66/26.  -105
ينظر، املرجع نف�سه: 270-269.  -106

الفارابي،  دار  الأ�سلوبية،  خ�سائ�سه  اأهم  خالل  من  الكرمي  القراآن  يف  احلجاج  �سولة،  اهلل  عبد  ينظر،   -107
بريوت، ط1، 2001 م: 404-405 و عائ�سة هزاع، ا�سرتاتيجية القناع يف اآيات الرحمة: 422.

والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  م�سر  نه�سة  دار  الكرمي،  للقراآن  الو�سيط  التف�سري  طنطاوي،  �سيد  حممد   -108
القاهرة، ط1، ج13: 517.

ينظر، الطربي، تف�سري الطربي: مج 517/21.  -109
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اهلل التي نا�سبت موقفهم؛ اأي اأنهم اإذا تابوا فاإن اهلل يتجاوز عنهم. ويف هذا 
الرحمة  ترتيب رحيم بعد غفور، فالأن  اأما  ترغيب لهم لإخال�س الإميان هلل. 

اأ�سل للمغفرة و�ساأن العلة اأن تورد بعد املعلل لها)110(.
كذلك يف قوله تعاىل: چ   ىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  ىث چ 
فكان التاأكيد بـ)اإن( لأنهم بحال من ينكر اأن اهلل يعلم الغيب، فكذبوا على النبي 
 مع علمهم اأنه مر�سل من اهلل؛ فكان كذبهم عليه مثل الكذب على اهلل. وكانت 
على  الأعراب  من  للمخاطبني  تقوميا  ال�سورة  بها  ذيلت  التي  الأخرية  الآية  هذه 
الإلهية  ال�سفات  اأ�سول  منهم  كثري  ببال  تخطر  ل  اجلاهلية  يف  كانوا  فاإنهم  احلق، 

.)111(

وبذلك يتجلى يف هذا احلوار احلجاجي اإعجاز القراآن يف مقاربة الأفهام، 
اأ�ساليبه يف اأدوات لفظية، وربطية متنوعة؛  واإقناع العقول بربط تدرجي تتمظهر 

فيقتنع بها املخاطب وت�سوب مفاهيمه.
بع�س  اإذ  للحجج؛  ترتيبية  عالقة  عن  عبارة  وهو  احلجاجي:  ال�سلم  ثانيا: 
احلجج اأقوى من بع�س، وهو فئة حجاجية موجهة، وموّفية بال�سرطني الآتيني: )112(

كل قول يقع يف مرتبة ما من ال�ُسلم يلزم عنه ما يقع حتته، بحيث تلزم عن - 1
القول املوجود يف الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه.

ال�ُسلم دليال على مدلول معني، كان ما يعلوه مرتبة دليال - 2 كل قول كان يف 
اأقوى عليه.

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 266/26.  -110
املرجع نف�سه: 271/26.  -111

ينظر، جاك مو�سالر واآن ريبول، القامو�س املو�سوعي للتداولية: 298- 306 و طه عبد الرحمن، الل�سان   -112
وامليزان اأو التكوثر العقلي، ط1، املركز الثقايف العربي، بريوت/الدار البي�ساء، 8 199م: 278-277.
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ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ  اآية  الآلية يف  ومتثلت هذه 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ، وفيها رد على زعم 
الإميان  �سفة  ونفي  مبحاججتهم،  اإقناعهم  �سبيل  وكان  موؤمنون،  اأنهم  الأعراب 
عنهم، كون الإميان احلقيقي درجة يتطلب بلوغها مراحل عديدة، فاملوؤمنون حقا 

هم: 
)املوؤمنون ال�سادقون(

وجاهدوا يف �سبيل اهلل باأموالهم واأنف�سهم ح3   
ثم مل يرتابوا ح2   

اآمنوا باهلل ور�سوله ح1   

فاحلجة والدليل الذي يربهن عدم اإميانهم بعد؛ هو انتفاء هذه ال�سفات عنهم، 
فهم مازالوا يف بداية عهدهم بالإ�سالم، ويالحظ باأن الآية ابتداأت باحلجة الأوىل، 
الثانية  اإىل احلجة  انتقلت  ثم  باهلل ور�سوله،  الإميان  للدين، وهي  الأ�سمى  والغاية 
وهي الت�سديق الكامل واليقني، وهي مرحلة لحقة تاأتي بعد اإعمال فكر وقلب؛ 
لذا كان العطف بـ)ثم( وفيه اإ�سارة اإىل اأن انتفاء الرتياب يف اإميانهم اأهم رتبة من 
الإميان؛ اإذ به قوام الإميان« )113(، يعقبها احلجة الثالثة اجلهاد يف �سبيل اهلل بالأموال 
والأنف�س، وهو الرتجمة العملية الق�سوى لالعتقاد، وكان العطف بـ)الواو( دليال 
على �سرعة ال�ستجابة للبذل والت�سحية، وهذا اجلهاد جاء يف اآخر ال�سلم كذلك؛ 
لأنه ل يخرج من قعد عنه من دائرة الإميان. فكان هذا حجاجا لهم ليقنعهم اهلل، 
ويبني لهم �سبب قوله چ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ، وفيه كذلك تكرمي لل�سحابة، 
والإ�سادة مبواقفهم وت�سحياتهم، »واملق�سود من اإدماج ذكر اجلهاد التنويه بف�سل 

ابن عا�سور، التحرير والتنوير: 268/26.  -113
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املوؤمنني املجاهدين وحتري�س الذين دخلوا يف الإميان على ال�ستعداد اإىل اجلهاد« 
.)114(

اأراد اأن يدخل دائرة الإميان احلق، فهذا �سبيله التدرج  وقيا�سا عليه فاإن من 
اإىل اأن ي�سل اإىل اأعلى مراتبه، بالت�سحية والبذل يف �سبيل معتقده.

ومهما يكن من اأمر، فقد �سلك اخلطاب القراآين مع الأعراب م�سلكا اإقناعيا، 
الإ�سالمي  املجتمع  هذا  اإىل  ينت�سبوا  كي  نفو�سهم؛  وي�ستثري  عقولهم،  ي�سحذ 
اجلديد، وقد تهيوؤوا كي ي�سبحوا جزءا منه عن كامل اقتناع وت�سليم، دونا جرب 

اأو اإكراه. 

املرجع ال�سابق: 267/26.  -114



اأ. منال �شالح جربيل

262

ا�سرتاتيجيات اخلطاب القراآين يف �سورة احلجرات - مقاربة تداولية

اخل�متة

مما تقدم ب�سطه يف حتليل �سورة احلجرات؛ خل�ست الدرا�سة اإىل جملة من 
النتائج، ق�سمت اإىل �سطرين؛ نتائج عامة، ونتائج خا�سة كما ياأتي: 

النتائج العامة: 

اإن حتليل اخلطاب القراآين وفق املنهج التداويل امل�ستند اإىل الأ�سول ال�سرعية    -
واجلهود التف�سريية التي قدمها املف�سرون، يعطي جمال اأرحب لالإملام بجميع 
و�سياق  واملتلقي  باملر�سل  متعلقة  اأحوال  من  وعنا�سره؛  اخلطاب  جوانب 
الدرا�سات  حتققه  ل  ما  وهو  والبيانية،  اللغوية  واأدواته  ومقا�سده،  اخلطاب 

اللغوية املهتمة باللفظ وحده. 

ل يعد تف�سري اخلطاب القراآين وتاأويله نهائيا، بل هو يف حاجة دائمة اإىل قراءات    -
م�ستجدة تفر�سها الظروف وال�سياقات، وهذا ما ين�سجم مع جهود املف�سرين 

عرب التاريخ، اإذ ميكن لكل قراءة اأن تقدم مامل تقدمه القراءات ال�سابقة. 

الإعجاز  مفهوم  تعزز  الكرمي  القراآن  يف  اخلطاب  ا�سرتاتيجيات  درا�سة  اإن    -
الو�سائل  بكل  فيهم  والتاأثري  املتلقني،  عقول  خماطبة  على  وقدرته  القراآين، 

والأ�ساليب التي تراعي اأحوالهم وم�ستوياتهم كافة. 

وعنا�سر  اأدوات،  خالل  من  ال�سورة  يف  للخطاب  ا�سرتاتيجية  كل  حُتّدد    -
خطابية متعددة، ولكل ا�سرتاتيجية دواع وم�سوغات تختلف عن غريها من 

ال�سرتاتيجيات.

النتائج اخلا�صة: 
اأحوال  نا�سبت  التي  اخلطابية  ال�سرتاتيجيات  من  ثالثا  الدرا�سة  تبينت    -
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وهي:  ال�سورة،  يف  اخلطابية  واملقا�سد  املقامية،  وال�سياقات  املخاطبني، 
ال�سرتاتيجية التوجيهية، وال�سرتاتيجية التلميحية، وال�سرتاتيجية الإقناعية. 

اأول: ال�صرتاتيجية التوجيهية: 
جاءت يف الآيات التي خاطب اهلل  فيها الذين اآمنوا خطابا مبا�سرا، بق�سد    -
اآمنوا به، لذا  التعليمات الإلزامية، والتوجيهات الرتبوية لهم؛ كونهم  اإمالء 

كانت الأفعال الكالمية من اأمر، ونهي هي الأدوات اللغوية الأبرز فيها.
ال�سريحني  والأمر  النهي  جانب  اإىل  متنوعة  وبيانية  لغوية  اأ�ساليب  ظهرت    -
اإي�سال  بغية  والت�سبيه،  والذم،  والتعليل  وال�سرط  وال�ستفهام  النداء  مثل، 

الر�سالة للمتلقني، و�سمان �سرعة ا�ستجابتهم.
اإغفال  دون  املخاطبني  يف  العاطفي  التاأثري  على  ال�سرتاتيجية  هذه  ركزت    -
فر�سة  املخاطبني  يعطي  مما  منهم،  يطلب  ملا  والتو�سيح  املنطقي،  التعليل 

ال�ستجابة بفكر وا�سح، وقلب مفتوح. 
والتوجيهات  الإلزامية،  التعليمات  على  التوجيهية  ال�سرتاتيجية  ا�ستملت    -
الرتبوية، باأ�سلوب يراعي االتدرج يف طرح الأ�س�س والقواعد التي ت�سمن 
َوالأمن  املوحدة،  املرجعية  وهي:  ال�سليمة،  الإن�سانية  املجتمعات  قيام 

اخلارجي، والأمن الداخلي، َوالرتابط بني اأفراد املجتمع.
ثانيا: ال�صرتاتيجية التلميحية: 

وكان    الكرمي  نبيه  فيها  عزوجل  اهلل  خاطب  التي  الآيات  عليها  ا�ستملت    -
)اأنت(،  املخاطب  �سمري  اإىل  وم�سندة  موؤكدة،  خربية  بجمل  فيها  اخلطاب 
اأ�سابه من �سيق من  وبيان علو قدره من جهة، وموا�ساته عما  تكرميه  بق�سد 

جهة اأخرى.
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كذلك ظهرت هذه ال�سرتاتيجية يف الآيات التي خاطبت الأعراب باأ�سلوب    -
عهد  حديثي  كونهم  معهم،  ولني  تلطف  فيه  الذي  بـ)لو(  امل�سدر  ال�سرط 
اأهم  من  وهذا  ومكانته،  الكرمي  الر�سول  قدر  يدركون  ول  بالإ�سالم، 
مراعاة  من  فيها  ملا  حتتذى؛  اأن  يجب  التي  والتاأثري  الدعوة  ا�سرتاتيجيات 
اأو  تنفري  دون  �سلوكهم  لتعديل  ودعوتهم  واإمكانياتهم،  املخاطبني  لأحوال 

اإكراه.
اجلمل  باأ�سلوب  لهم  تلميحا  اآمنوا  الذين  مع  ال�سرتاتيجية  هذه  جاءت  كما    -
اأي�سا،  بـ)لو(  امل�سدر  ال�سرط  واأ�سلوب  املوؤكدة  وغري  املوؤكدة  اخلربية 
ا�ستحقاقات  من  عليهم  يرتتب  مبا  تذكريهم  وهو  الآيات  مق�سود  ليح�سل 
الإميان التي غفلوا عنها، و بنعمة وجود الر�سول الكرمي بني ظهرانيهم، دون 
اأن مت�س الآيات م�ساعرهم؛ ملا لهم من �سبق الإميان والت�سحيات، وهو اأمر غاية 
يف رفعة اخلطاب القراآين الذي يحفظ قدر املخاطبني ول ينق�سهم جهدهم 

في�ستميل قلوبهم، ويحثهم على ال�ستجابة.
ثالثا: ال�صرتاتيجية الإقناعية: 

املعتقدات  - اإبطال  اإىل  هدفت  التي  الآيات  يف  الإقناعية  ال�سرتاتيجية  متثلت 
وكان  الكاذبة،  الأعراب  ادعاءات  على  والرد  وكرب،  تفاخر  من  الفا�سدة 
اخلطاب فيها عن طريق احلوار احلجاجي باأدوات الربط، وال�سلم احلجاجي، 
وهي اأدوات لغوية توؤدي وظيفة اإجنازية غري اإلزامية، وحتمل املخاطب على 
اأثبت  والنتائج  اأقوى،  التاأثري  فيكون  قوة،  اأو  فر�س  دون  اختيارا،  القبول 

واأبقى.
الإقناع �سلطة عند املخاطب يف خطابه، ولكنها �سلطة مقبولة، لذلك كانت    -
غري  لديهم  الإلهية  ال�سلطة  كون  الكرمي  النبي  طريق  عن  الأعراب  خماطبة 
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م�ستقرة بعد، واأن ال�سلطة املقبولة لديهم هي للر�سول الكرمي ب�سفته ال�سيا�سية، 
وله �سالحية التاأثري والإقناع.

عديدة،  حليثيات  وتخ�سع  م�سمونة،  غري  ال�سرتاتيجية  هذه  يف  ال�ستجابة    -
منها طبيعة املخاطبني وال�سياق وقوة احلجج؛ فالأعراب تفاوتت ا�ستجابتهم، 

فمنهم من امتثل ومنهم من مل ميتثل.
ملقا�سد  داعمتني  الإقناعية  وال�سرتاتيجية  التلميحية  ال�سرتاتيجية  جاءت    -
ال�سرتاتيجية التوجيهية واأهدافها، وهي اإر�ساء قواعد بناء املجتمع الإن�ساين 

الذي يكفل لأفراده حرية العي�س باأمان وكرامة. 
امل�ستقبلي  الزمن  اتكاأعلى  احلجرات  �سورة  القراآين يف  اخلطاب  اأن  يالحظ    -
يعطي  مما  ال�ستقبال،  على  الدالة  والرتاكيب  الأفعال  ورود  لكرثة  عموما 

اخلطاب بعدا ا�ستمراريا يجعله �ساحلا لكل الع�سور والأزمان. 
واأخريا...

اأمة  اإليه  ماتكون  اأحوج  واجتماعيا  اإن�سانيا  خطابا  تعد  احلجرات  �سورة  فاإن 
الأدوات  القومي، وقدمت  الطريق  معامل  فقد و�سعت  الع�سر،  الإ�سالم يف هذا 
ال�سحيحة يف بناء املجتمع واملحافظة عليه قويا منيعا. لذا تدعو الدرا�سة الباحثني 
ال�سورة مبزيد من الدرا�سة والتحليل  تناول هذه  اإىل  واملف�سرين و املهتمني كافة 

كونها جمال خ�سبا ووا�سعا ي�ستحق التمحي�س. 
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Abstract

Models of Thousand and 
One Nights Tales

A study of narrative levels 
and narratives

Dr. Hasna Saada

The narrative structure of the 
Thousand and One Nights has en-
abled the polarization of a large num-
ber of intertwined or parallel stories, 
making it a fertile model for studying 
narrative interferences, levels of nar-
ration and the positions and degrees 
of sardines. This is what we tried to 
clarify by studying the narration in 
three stories: "The Story of the Fish-
erman and the Orcs", "The Story of 
Omar Al-Nu'man and His Two Sons 
and the Light of the Place" and "The 
Story of Qamar Al-Zaman Bin Ma-
lik Shahraman"; Arabic? What are 
the points that share the story of the 
moon with the story of the hunter and 
Elfrit and Omar al-Nu'man? How 
was the relationship between the 
multiple narrators in 1000 nights and 
the first irrigated?

One of the results of the research 
is that the classification of a work 
like that within a technical type, or 
inclusion within a literary genre, is 
unfair and derogatory.

ملخ�س البحث

املخ�سو�سة  ال�سردية  البنية  مّكنت 
كبري  عدد  ا�ستقطاب  من  وليلة  ليلة  لألف 
من الق�س�س املتداخلة اأو املتوازية، وهذا ما 
التداخالت  لدرا�سة  خ�سبا  نوذجا  يجعلها 
وو�سعيات  ال�سرد  وم�ستويات  ال�سردية، 
حاولنا  ما  وهذا  ودرجاتهم.  ال�ساردين 
ا�ستجالءه من خالل درا�سة ال�سرد يف ثالث 
والعفاريت«،  ال�سياد  »ق�سة  هي:  ق�س�س: 
»ق�سة عمر النعمان وولديه �سريكان و�سوء 
امللك  بن  الزمان  قمر  و»ق�سة  املكان«، 
�سهرمان«؛ فما هي الأ�س�س التي قامت عليها 
ماهي  العربية؟  الليايل  يف  ال�سردية  العملية 
النقاط التي ت�سرتك فيها ق�سة قمر الزمان مع 
النعمان؟  وعمر  والعفريت  ال�سياد  ق�ستي 
كيف جتلت العالقة بني الرواة املتعددين يف 

األف ليلة وليلة واملروي له الأول؟
عمل  ت�سنيف  اأن  البحث  نتائج  ومن 
�سمن  اإدراجه  اأو  فني،  نوع  �سمن  مثله 
جن�س اأدبي، يعد اإجحافا وانتقا�سا من �ساأنه.
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مناذج من حكايات األف ليلة وليلة درا�سة يف م�ستويات ال�رشد وو�سعيات ال�سارد

متهيد

الق�س�س  من  الالمتناهي  الكون  ذلك  وليلة)1(؛  ليلة  باألف  ي�سمع  مل  منا  من 
العامل ولأكرث من مرة، كانت وما  لغات  ترجمت ملعظم  التي  ال�ساحرة،  ال�سرقية 
زالت حمط درا�سات متعددة وفق مناهج نقدية خمتلفة. ومن اأبرز املناهج العلمية 
جتعلنا  لدرجة  با�ستمرار،  ن�سمعه  م�سطلح  وال�سيميائية  ال�سيميائي  املنهج  احلديثة 
ن�سعر اأننا نعرف املو�سوع جيدا، لكننا اإن اأردنا تفكيك �سبكة املعارف يف دماغنا 

وجدنا اأنف�سنا جنهل املو�سوع اأكرث مما نعرفه. 
الن�س  داخل  الأدبية  العالمات  ا�ستخراج  على  يقوم  منهج  فهو  نقديا،  اأما 
الذي  للمتلقي،  اإي�سالها  اإىل  املبدع  ي�سعى  التي  ال�سمنية  الر�سالة  اإىل  و�سول 
بناء مقروئيته  ثمة  الن�س، ومن  الر�سالة وفهم دللت  تلك  يعمل على فك رموز 
اخلا�سة انطالقا من تاأويالته ال�سخ�سية القائمة على ر�سيد ثقايف معني. وذلك بعد 
القيام بربنامج معني، يعرف باأنه: »يرتجم كتبدل احلالة املحققة من ذات )ذ1( اأيا 
كانت واملحققة لذات )ذ2( اأيا كانت«)2(، ت�سعى كل �سخ�سية يف العمل اإىل اإجناز 
جمموعة من الربامج ومن خالل تلك الدللت »يتم النظر يف الربنامج ال�سردي 
املحقق وتقوم النتائج وفقا للتزامات الفاعل التعاقدية مع املر�سل يف اأثناء مرحلة 

التحريك«)3(. 
ال�سردية  البنية  ا�ستخراج  املنهج  هذا  عليها  ينبني  التي  الهامة  القواعد  ومن 
للن�سو�س املدرو�سة، التي تهدف اإىل �سبط م�ستويات ال�سرد وو�سعيات ال�سارد؛ 
بو�سف  الرواة ودرجاتهم،  احلكائية وعدد  الأ�سوات  تناوب  تركز على  اأنها  اأي 
الربنامج ال�سردي ل�سهرزاد قائما على حفظ حياتها من املوت الذي كان يهددها به 
اعتمدنا يف هذه الدرا�سة على ن�سخة األف ليلة وليلة املن�سورة مبطبعة دار العودة وال�سادرة يف جملدين.   -1

بريوت لبنان. �سنة 1999. 
2- Greimas, Courtés. «dictionnaire raisonné TOM 1 p 297. 

ر�سيد بن مالك. "البنية ال�سردية يف النظرية ال�سيميائية"، دار احلكمة، اجلزائر، 2001، �س 29.   -3



د. ح�شناء �شعادة

277

�سهريار عند مطلع الفجر، م�سكلة ذاتا ترغب يف احلياة اإ�سافة اإىل كونها مر�سال لتلك 
الق�س�س. وقد اعترب غرميا�س �سهولة الربنامج ال�سردي ناجتة عن كونه »باأكمله قائم 
على مو�سوع الرغبة املحدد من الذات، ويكمن مثل مو�سوع الت�سال بني املر�سل 

واملر�سل اإليه، رغبة الذات هي من جهتها مادة عر�س م�ساندين ومعار�سني«)4(. 
ويحتل  برغبتها،  لالت�سال  ل�سهرزاد  م�ساعدا  امل�سرودة  احلكايات  ت�سبح 
امل�سرود له: �سهريار دور املر�سل اإليه اأي�سا، اإ�سافة اإىل اإجنازه دورا تيماتيكيا، مرتبطا 
اإحدى  بو�سعيته الجتماعية كزوج وملك حاكم له �سلطة على �سهرزاد الزوجة 
اأفراد ال�سعب، فاملمثل من الناحية ال�سيميائية »ميكن اأن يوؤدي اإىل جانب الأدوار 
العاملية املجردة دورا تيماتيكيا يكون متميزا بارتباطه بالبنية ال�سو�سيوثقافية؛ حيث 
)5(، وقد احتل كل  النف�سية«  اأو  العائلية  اأو  املهنية  الأدوار والإجنازات  اإىل  يحيل 
الليايل: ذات، مر�سل،  اأدوار عاملية يف كل  �سهرزاد و�سهريار عدة  املمثلني  من 
)باعتبار  ال�سارد  اأو  املر�سل  نركز على دور  لكننا  معار�س،  م�ساعد،  اإليه،  مر�سل 
الربنامج الأ�سا�سي ل�سهرزاد هو �سرد الق�س�س للحفاظ على احلياة، اأو اإر�سالها( 
واملر�سل اإليه اأو امل�سرود له )الدور الذي ي�سطلع به �سهريار امل�سرود له امل�ستقبل 

لهذه الق�س�س التي حتكى اأو اأر�سلت له(. 
تقوم األف ليلة وليلة اأ�سا�سا على التوالد احلكائي وبالتايل كرثة الرواة، الذين 
ي�سكلون بح�سب ما بيناه �سابقا مر�سلني اأو �ساردين للق�س�س؛ لذا خ�س�سنا هذا 
ليلية  األف  ق�س�س  ثالث  على  املجال  هذا  يف  الدرا�سات  نتائج  لتطبيق  البحث 

خمتلفة املوا�سيع، فتكون نوذجا تو�سيحيا لهذه الأ�س�س ال�سردية ال�سيميائية. 

4- A. J. GREIMAS. «Sémantique structurale. recherche de méthode"presses universita-
ires de France paris 1986. P 180. 

عبد املجيد نو�سي. "التحليل ال�سيميائي للخطاب الروائي )البنيات اخلطابية الرتكيب الدللة("، �سركة   -5
الن�سر والتوزيع املدار�س، الدار البي�ساء، املغرب. ط1، 2002. �س 162. 
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1- التاأطري الق�ص�صي يف األف ليلة وليلة:
�سمت األف ليلة وليلة املئات من الق�س�س خمتلفة الأغرا�س وال�سخ�سيات 
والدوافع، وحتتمل اإ�سافة اإىل ذلك، اأن تن�سم اإليها مئات الق�س�س دون اأن توؤثر يف 
طبيعتها، كل هذا ب�سبب بنيتها ال�سردية املخ�سو�سة، ما جعل من املمكن ت�سنيفها 
�سمن »الأ�سكال الق�س�سية املركبة« التي تتكون »من �سكل ق�س�سي طويل يحتوي 
يف داخله عددا من الأ�سكال الق�س�سية الق�سرية التي ميكن قراءتها منف�سلة عن 
اإل بعد اكتمال قراءتها جميعا، ويف هذا  بع�سها البع�س، ولكنها ل تت�سكل نهائيا 
ال�سكل ميكن قراءة كل وحدة من وحداته يف جل�سة واحدة، لكنه ل يقراأ كله يف 
جل�سة واحدة« )6(؛ وذلك ب�سبب قيامها على عن�سر الت�سمني اأو التوالد احلكائي، 
»خ�سائ�س  فمن  �سواه،  يف  تعرف  ومل  الهندي  الأدب  بها  انفرد  خا�سية  وهي 
املجموعات الهندية اأنها غالبا ما تدخل يف اإطار احلكاية الواحدة عددا وفريا من 
احلكايات الأخرى« )7(، ما يعد دليال على الأ�سول الهندية لألف ليلة وليلة عند 
البع�س، وي�سري ليتمان اإىل ق�سة هندية تدعى »كانها �سارت �سكارا«، مو�سوعها 
هو نف�سه مو�سوع الق�سة الإطارية عن خيانة زوجتي الأخوين الأمريين، مقررا هو 
اأي�سا »اأن اإدماج ق�سة يف ق�سة من خ�سائ�س الأدب الهندي، وهو اأمر م�ساهد يف 
»املهابهارته »وال« بنجه تنرته« )8( و»تله بنجه م�ساتي« وغريها، وليحفل الهنود مبا 

يف هذه الطريقة من بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأ�سياء« )9(. 
الرابع  القرن  الق�س�سي يف  لل�سرد  درا�سة  الإبداع  العربية ع�سر  "الق�سة  الرزاق.  عبد  نا�سر  املواقي.   -6

الهجري"، دار الن�سر للجامعات م�سر، ط3، 1997. �س 42. 
اإبراهيم. مر: عز  "احلكاية اخلرافية ن�ساأتها، مناهج درا�ستها، فنيتها". تر: نبيلة  فريديريك فون ديرلين.   -7

الدين اإ�سماعيل، دار العلم للماليني بريوت، ط1، اأفريل 1973. �س 191. 
يذكر ديرلين اأن املهابهاراتا هي امللحمة الربهمانية ال�سخمة واأن بانت�ساتنرتا )هكذا اأثبتتها مرتجمة الكتاب   -8
بخالف الر�سم الذي اأثبته مرتجمو دائرة املعارف الإ�سالمية( مدونة باللغة ال�سن�سكريتية م�سريا يف الوقت 
نف�سه اإىل ق�سة هندية اأخرى من جمموعة "دجاكاتا"مو�سوعها يحكي ق�سة العفريت الذي خانته �سبيته 

املختطفة. يرجع/"احلكاية اخلرافية"�س 190 اإىل 194. 
ليتمان. "األف ليلة وليلة درا�سة وحتليل"كتب دائرة املعارف الإ�سالمية. جلنة الرتجمة اإبراهيم خور�سيد،   -9

عبد احلميد يون�س، ح�سن عثمان دار الكتاب اللبناين بريوت لبنان. ط1، 1982، �س 20. 
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ويرى بع�س الدار�سني اأن الق�سة الإطار، هي من كتاب فار�سي يدعى »هزار 
اأف�سان« )10(، اأ�سار اإىل ذلك ابن الندمي يف »الفهر�ست«، ويرتجم عنوان الكتاب 
لأن  �سمر،  املائتي  ليلة وعلى دون  األف  »يحتوي على  اأنه  »األف خرافة« خمتتما 
ال�سمر رمبا حدث به يف عدة ليال«)11(؛ وق�سة الكتاب الفار�سي هي ق�سة �سهرزاد 
و�سهريار كما وردت يف الليايل العربية، ويغلب العتقاد اأن الرواة زادوا بع�س 
فاأبدلوا  بع�سها  وغريوا  الفهر�ست،  �ساحب  عرفه  الذي  الأ�سل  على  الق�س�س 
ق�س�سا بق�س�س اأخرى، نظرا لطبيعته القائمة على التداول ال�سفاهي، لأن العنا�سر 
تتناقل م�سافهة لتحفظ يف ذاكرة ال�سعب، ثم ياأتي الفنانون لي�سوغوا منها هيكال 
ق�س�سيا، واأف�سلها والتي تعجب اأكرث اجلمهور تدون، ما يوؤدي اإىل الفرتا�س باأن 
كل ق�سة من ق�س�س الليايل كان لها وجود منعزل خارج الهيكل العام للكتاب)12(. 
وا�ستهر  فذاع  لغتهم،  اإىل  الكتاب  العرب  نقل  فقد  اأمر،  من  يكن  ومهما 
و�ساعت اأ�سوله الأوىل، ويعتقد بع�سهم اأن الرتجمة متت يف خالفة املن�سور، ثم 
اأثناء حكم الفاطميني  اإليها ق�س�س على مر القرون يف بغداد والقاهرة،  اأ�سيفت 
والأيوبيني)13(. و�سقطت األف ليلة وليلة يف اأيدي الأدباء والفنانني، الذين غريوا 
بعدما  اإىل حجمه احلايل  الكتاب  اأخرى، حتى و�سل  اإليها ق�س�سا  فيها واأ�سافوا 

كان ذا حجم حمدود)14(. 

بخالف رمبا دي �سا�سي، الذي يرف�س روؤية ب�سمات هزار اأف�سان على الكتاب، ويوؤكد اأنها عربية متاما.   -10
داعيا اإىل البحث عن اأ�سول الكتاب الأوىل يف الهند، واأن املرتجمني العرب اأ�سافوا الكثري من الق�س�س 

للكتاب، وحذفوا كل ما من �ساأنه اأن يف�سح اأ�سوله الأجنبية. يرجع 
NIKITA Elsséef » Thème et motifs des mille et une nuits «. Essai de classification«. inst -  

 tut français de damas"Beyrouth 1949. P 17،19.
قر�س  على  بريوت 1398هـ 1978 م حمفوظ  املعرفة  "الفهر�ست" دار  الندمي.  بن  ا�سحاق  بن  حممد   -11

م�سغوط CD �س 423. 
 .NIKITA Elsséef Ibid P 44 يرجع  -12

13- Ibid P 17,18. 
14- Ibid P 23. 
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التي  الدائرة  لأنها  الإطار  الق�سة  الأوىل،  بالدرجة  املجال،  هذا  يف  يهمنا 
جتمع داخلها كل الق�س�س الأخرى املندرجة �سمن األف ليلة وليلة، وتربط بينها، 
نبيلة  )مبعنى  �سهرزاد  ق�سة  حول  م�سمونها  يدور  الدرا�سة.  اأثناء  �سرنى  كما 
الت�سرفات()15(، التي تتطوع لإنقاذ بنات جن�سها من وح�سية امللك �سهريار )مبعنى 
�سيد القدرة( قاتل العذراوات، قدمت نف�سها طائعة على مذبح الزوجية فداء لكل 
فتيات البلد، و�ساعدها على حتقيق رغبتها وتنفيذ برناجمها ال�سردي، ح�سنها و�سعة 
ثقافتها وحفظها العديد من كتب التاريخ والأدب، متكنت من تخلي�س �سهريار من 
عقدته الدموية لي�سبح ملكا اأكرث حكمة وعدًل من ذي قبل؛ وذلك عن طريق �سرد 
اأن تنهي ال�ساردة الق�سة، التي  باأ�سلوب ذكي، فتنتهي الليلة دائما قبل  الق�س�س 

بداأتها يف الليلة ال�سابقة، فريجئ امللك قتلها �سوقا ل�سماع بقية الأحداث. 
اأبرم تعاقد �سمني بني �سهرزاد و�سهريار، مل ي�سرح به لكنه يفهم من ال�سياق 
العام، مفاده األ يقتلها حتى تنهي ق�ستها، وبقيت عالقات الإر�سال والتلقي قائمة 
العالقة  م�سمون  فيت�سكل  بالعفو.  وفازت  القتل  من  حياتها  حفظت  حتى  بينهما 
لكي حتيا،  تروي  ف�سهرزاد  الرتا�سل،  ن�سق  ال�سخ�سيتني »على  تينك  بني  ال�سردية 
و�سهريار ي�سغي لكي يتمتع فالإر�سال ال�سردي ينتظم يف �سياق تاأجيل املوت، فيما 
ينتظم التلقي يف �سياق ال�ستغراق يف املتعة« )16(. كان هم �سهرزاد طيلة تلك املدة 
تبادل،  هو �سرد الق�س�س حتى تدفع املوت عن نف�سها، كاأنها كانت تقوم بعملية 
تعطي امللك الق�س�س ليعفو عنها، اأو »منح احلياة مقابل ال�ستمتاع باحلكاية وبعبارة 

اأ�سولها  يوؤكد  َما  كثريا  تختلف  الأ�سماء  كتابة هذه  اأن  التي ذكرت  األ�ساف  نيكاتا  ذكرتها  املعاين  وهذه   -15
الأجنبية اأو حماولة تعريبها يرجع: 

 NIKITA Elsséef : Ibid. P34   
كتابه  اإىل  يرجع  البلد  بنت  مبعنى  و�سهرزاد  البلد  مبعنى �ساحب  �سهريار  اأن  التوجني  بينما ذكر حممد   

»الآداب املقارنة«، دار اجليل، بريوت، ط1، 1416هـ 1995م. �س 84، 85.. 
اجلديد  الكتاب  دار  الأدبية".  الظاهرة  تاأويل  يف  بحث  الثقافية  وال�سياقات  "التلقي  اإبراهيم.  اهلل  عبد   -16

املتحدة دار اويا، للن�سر والتوزيع، ط1، يناير 2000. �س 19. 
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اأخرى مقاي�سة احلكاية باحلياة« )17(، بغ�س النظر عن طبيعة الق�س�س اأو مو�سوعها، 
بالق�س�س مهما كانت،  اأم ل، فهي »تدفع املوت  واإن كانت تقدم عربة وموعظة 

املهم اأن تعجب ال�سلطان« )18(. 
الليلة  انق�ست  قلب زوجها، عندما  تليني  �سهرزاد جناعة خطتها يف  اأدركت 
الأوىل احلا�سمة دون اإعدامها، ك�سابقاتها من زوجات �سهريار، خا�سة اأنها كانت 
قبال جتهل مدى قابلية امل�سرود له ل�سماع الق�س�س. لذا، فما اإن تاأكدت من ذلك 
حتى ا�ستمرت على املنوال نف�سه لغاية �سفاء امللك من عقدته، وتو�سلت اإىل »تغيري 
قناعات �سهريار الذي ما اإن يتقبل ما روي له يف الليلة الأوىل اإل ويبداأ بتقبل كل ما 
يروى له يف الليايل الألف الباقية« )19(، فاأ�سبحت طريقة مبادلة الق�س�س باحلياة، 

هذه، �سائدة يف العديد من ق�س�س الليايل. 
راأينا البنية ال�سردية املخ�سو�سة لألف ليلة وليلة، التي مكنتها من ا�ستقطاب 
بـ »اأواين  اإبراهيم  اأو املتوازية، ف�سبهها عبد اهلل  عدد كبري من الق�س�س املتداخلة 
اللنب اأو منابع املياه اأو جتمع القوم من رجال كثريين« )20( وهذا ما يجعلها نوذجا 
ودرجاتهم،  ال�ساردين  وو�سعيات  ال�سرد  وم�ستويات  �سروب  لدرا�سة  خ�سبا 
منها:  ق�س�س  ثالث  يف  ال�سرد  درا�سة  خالل  من  ا�ستجالءه  �سنحاول  ما  وهذا 
»ق�سة ال�سياد والعفاريت«، »ق�سة عمر النعمان وولديه �سريكان و�سوء املكان«، 
ق�سة  لت�سكل  منها  واحدة  كل  ت�سلح  �سهرمان«،  امللك  ابن  الزمان  قمر  ق�سة  و« 
يف  َنة  مَّ مت�سَ اأ�سال  هي  كونها  رغم  فرعية،  ق�س�سا  ِنَها  مُّ ِلَت�سَ بذاتها،  قائمة  اإطارية 
اأخرى،...، وهكذا، ما يرثي الدرا�سة وير�سخ نتائجها، للو�سول اإىل فهم الأ�س�س 

الذي قامت عليها العملية ال�سردية يف الليايل العربية. 
العربية  املوؤ�س�سة  احلكائي".  للموروث  ال�سردية  البنية  يف  بحث  العربية.  "ال�سردية  اإبراهيم.  اهلل  عبد   -17

للدرا�سات والن�سرن ط2، 2000. �س 92. 
18- gérard genette. figures 3 collection critica tunisie. 1996 p 371. 372. 

"التلقي وال�سياقات الثقافية"، �س 19.   -19
عبد اهلل اإبراهيم: "ال�سردية العربية"، �س 89.   -20
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2- التوالد احلكائي يف ق�صة ال�صياد والعفريت:
هي الق�سة الثالثة يف ترتيب الكتاب، تبتدئ من الليلة الثالثة بعد »ق�سة التاجر 
والعفريت« والق�سة الإطارية، تليها مبا�سرة »حكاية احلمال والبنات«، متتد على 
مدار �ست ليال من األف ليلة وليلة، وتنتهي عند منت�سف الليلة التا�سعة. ت�سرتك مع 
ق�سة �سهرزاد و�سهريار يف كونها اإطارا ي�سم عددا من الق�س�س الفرعية املت�سمنة، 
اأي اأنها تتميز هي اأي�سا مبيزة توالد احلكايات، ما جعل الكثريين يعدونها من اأ�سول 
هندية)21(، وما زاد من التاأكيد على ذلك هو طريقة �سهرزاد املميزة يف دفع املوت 
عن طريق الق�س�س، وهي الطريقة نف�سها التي انتهجها ال�سياد مع بع�س التحوير. 
واعتربت نكيتا األ�ساف اأن »الق�سة التي توؤجل املوت، اأو حكايات احليوان الواردة 
وهذا   .)22( البانكاتنرتا«  يف  جنده  الذي  بالتحديد  هندي  اإجراء  هو  قرار  لتاأجيل 
هندي  اأ�سل  من  اأو  هنديا  اأو  كان  فار�سيا  الق�سة  لهذه  الأجنبي  الأ�سل  يوؤكد  ما 

فار�سي)23(. او حتى ترجمة مغولية)24(. 
يبلغ جمموع الق�س�س املروية على امتداد هذه الليايل �ست ق�س�س، في�ساوي 
العجيبة،  املفارقة  هذه  على  الوقوف  اإىل  يدفع  ما  فيها،  امل�سرود  الليايل  عدد 
ونت�ساءل عن دللة الرقم »�ستة« يف هذا املجال، هل كان ذلك جمرد عفو واتفاق؟ 

اأم اإنه ق�سد لغاية ما مل نتو�سل اإليها؟.. 
يبلغ عدد احلكايات املتوالدة داخل ق�سة »ال�سياد والعفريت« خم�س حكايات، 

"اجلن يف الأدب العربي"،  األف ليلة وليلة درا�سة وحتليل، �س 20. ونهاد توفيق نعمه،  ينظر: ليتمان.   -21
بريوت، 1961. �س 204. عبد احلميد بورايو. "امل�سار ال�سردي وتنظيم املحتوى درا�سة �سيميائية لنماذج 
من حكايات األف ليلة وليلة"، ر�سالة لنيل الدكتوراه يف الآداب. اإ�سراف عبد اهلل بن حلي. �سنة 95، 

1996. �س 05. املقدمة. 
22- «thémes et motifs des mille et une nuits …». P 35. 
يعتقد ديرلين اأن ميزة توالد احلكايات هذه جتعلها من اأ�سل فار�سي ومن ثم هندو جرماين يرجع اإىل   -23

كتابه "احلكاية اخلرافية... "�س 54. 
ليتمان. األف ليلة وليلة درا�سة وحتليل، �س 22.   -24
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اإ�سافة اإىل الرابط الذي يجمعها: الق�سة الإطار، ويتم هذا التداخل والتوالد يف 
كل مرة باإدراج راو جديد يقوم برواية ق�سته. فتدخل الق�سة اجلديدة عن طريق 
من  غريب  هو  ما  كل  �سياقاتها  يف  تقبل  اخلرافية  »احلكاية  لأن  جديدة،  �سخ�سية 
الأحداث والوقائع، �سرط اأن يندرج يف بنيتها ال�سردية بو�ساطة راو جديد يحمل 

على كاهله حكايته اخلا�سة اأو حكاية رويت له« )25(. 

تقوم اأغلب ال�سخ�سيات يف األف ليلة وليلة بدورين �سرديني، اأو دور �سردي 
ال�ساردة  حتى  اأخرى،  جهة  من  و�ساردة  جهة  من  لها  م�سرودا  فتكون  مزدوج، 
�ساردة،  تكون  اأن  قبل  لها  م�سرودا  كانت  �سهرزاد،  احلكايات:  ملجموع  الأوىل 
ويتجلى ذلك حني تفتتح كل ليلة بقولها »بلغني اأيها امللك ال�سعيد« اأو »حدثني«، 
»الراوي  خلفية  على  حتيل  التي  احلكائية«  »الأفعال  من  وغريها  »روي«،  اأو 
املجهول"الذي »ل يعطي البنية ال�سردية اإل حق ظهورها، اأما �سوغ مكونات البنية 
املجهول«  الراوي  ذلك  م�ستوى  دون  يقعون  الذين  الرواة  �ساأن  فمن  ال�سردية، 
مثال،  »زعموا«  عبارة  ا�ستخدام  عن  �سهرزاد  اإعرا�س  يربر  ما  هذا  ولعل   .)26(

على  حري�سة  »كانت  اأنها  وذلك  الأحيان؛  غالب  يف  »بلغني«  بفعل  وا�ستبدالها 
ال�ستحواذ على انتباه امللك �سهريار ا�ستحواذا مطلقا« )27(، ما ا�ستوجب اأن تنفي 
»الأ�سطورية« املت�سمنة يف لفظة »زعموا«، والتي هي »مبثابة الكذب والكذب ل 
يليق مبقام العظماء من الرجال« )28( الذي يعد املخاَطب الذي ت�سرد له الق�س�س، 
اأي امللك، واحدا منهم، فتعني كلمة »بلغني« : »اأن ال�ساردة هي التي حتكي، وهي 
امل�ستحوذة على خيوط احلدث، وهي املتمكنة من مكوناته ال�سردية يف خمتلف 

عبد اهلل اإبراهيم: "ال�سردية العربية"، �س 113.   -25
املرجع نف�سه �س 115.   -26

املطبوعات  ديوان  بغداد"،  تفكيكي حلكاية حمال  �سيميائي  وليلة. حتليل  ليلة  "األف  مرتا�س  امللك  عبد   -27
اجلامعية، 1993. �س 89. 

املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.   -28
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اإنها ت�ستحيل اإىل مفرزة للحدث املتعاقب، فتتحكم، بف�سل  مظاهرها واأ�سكالها. 
ذلك، يف الزمن واحليز معا. ولو ا�سطنعت »زعموا« لكانت جمرد حاكية تق�س 
ما تلقته من �سواها، فتكون بذلك كاأنها مرقت من حلبة الن�س، تتفرج ول تفرز، 
وتالحظ ول توؤثر« )29(، ويهم �سهرزاد اأن تتحكم يف »خيوط احلدث«، وتوحي اإىل 
�سهريار اأنها داخلة يف �سميم الق�سة امل�سرودة وتوؤثر فيها، فال يفكر يف ال�ستغناء 
ا يحتمله لفظ زعم من �سبابية  عنها ما دام يرغب يف �سماع الق�س�س. ناهيك عمَّ

وعدم دقة، بخالف لفظ )بلغني( الذي يدل على �سدق اأكرب يف نقل اخلرب. 
ت�سكل هذه ال�سخ�سيات �ساردين من الدرجة الثانية، ميثل احلكي بالن�سبة اإليهم 
و�سيلة احلياة، متاما مثل �سهرزاد، كما هو �ساأن ال�سياد حني �سعى للحفاظ على حياته 
ب�سرد ق�سة »وزير يونان واحلكيم روبان« )30( على م�سامع العفريت، مع ما ت�سمنته 
من ق�ستني فرعيتني: ق�سة »امللك ال�سندباد« وق�سة »الأمري والوزير«، حتى يبني 
له اأ�سباب عدم وثوقه بكالمه، وابقائه حمبو�سا يف قمقمه، ل يعيد اإطالق �سراحه 
تودوروف »املربر«،  �سماه  ما  للحكيم روبان، وهو  ما ح�سل  له  حتى ل يح�سل 
تتمثل وظيفة  اإىل العطف على اجلني بق�سة دوبان« )31(،  افتقاره  فال�سياد: »يربر 

الق�س هنا يف املحافظة على حياة ال�سياد من تهديد اجلني املتوقع. 

املرجع ال�سابق. ال�سفحة نف�سها.   -29
"امللك يونان واحلكيم  اأن البع�س ي�سميها ق�سة  األف ليلة وليلة التي نلكها مع  هكذا وردت يف ن�سخة   -30
"البنية  بورايو  الأ�ستاذ  الق�س�س"�س 37، ويف ر�سالة  "الرجال  تودورف  دوبان"، كما جنده يف مقال 
يونان حتيل  وزير  باأن  مربرا  ملك  اأو  وزير  بني  الختالف  كان  واإن   .69 املحتوى"�س  وتنظيم  ال�سردية 
على اإ�سقاط كلمة ملك، لي�سبح املعنى وزير امللك يونان خا�سة اأنه هو الذي ظل يزين مللكه قتل احلكيم، 
لذا فاإننا ا�ستخدمنا الت�سميتني خا�سة واأن الق�سة لي�ست معنونة يف الكتاب. كما اأننا نعتقد بوجود خطاأ 
مطبعي ما يف كتابة ا�سم احلكيم، ول ندري ما هو ال�سحيح الراء اأم الدال. وهي ق�سة اتخذها لني "دليل 
على اأ�سل الكتاب الهندي لأن الكتب يف الهند حتفظ بوا�سطة م�سحوق ير�س عليها". �سهري القلماوي. 

دار املعارف مب�سر. بدون تاريخ. �س 147 ح�سني.  طه  الأ�ستاذ  تقدمي  وليلة"،  ليلة  "األف 
31- Tzvetan Todorov «Les hommes-récits: Les mille et une nuits». in «poé-

tique de la prose». édition du seuil 1971,1978. P 37. 
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اأ�سار جريار جنيت اإىل تداخل امل�ستويات ال�سردية قائال: »ال�سارد يف الثانية 
هو قبال �سخ�سية يف الأوىل والفعل ال�سردي الذي ي�سنعه هو حدث مروي يف 
الأول«)32(، في�سكل ال�سياد �سخ�سية فاعلة يف ق�سة »ال�سياد والعفريت«، قبل اأن 
عندما  �ساردا  اأ�سبح  الذي  العفريت  الذكر؛ وكذلك  �سابقة  للق�سة  �ساردا  يكون 
روى لل�سياد ق�سته مع نبي اهلل �سليمان. وباخت�سار يتعدد القائمون بال�سرد باإزاء 
العفريت،  اإىل  العفريت، متر احلكاية وتتجه  يليه  اأول،  له واحد: �سهريار  م�سرود 
»عالقة  الفئتني:  هاتني  بني  العالقة  وتكون  �سهرزاد،  �سرد  من خالل  �سهريار،  ثم 
اأفقية كونهما ميثالن ثنائية النطق وال�ستماع، بينما العالقة بني الرواة عالقة تتابعية، 
فكل منهم يعقب الآخر، وهو ما اأف�سى اإىل اأن ترتيب احلكايات، كما ورد يف فئة 

املروي، يخ�سع لن�سق متتابع«)33(. 
ي�ستمع �سهريار اإىل ق�سة »امللك يونان واحلكيم روبان« وق�ستيها املت�سمنتني، 
يف الوقت نف�سه مع العفريت ومعنا نحن باعتبارنا قراء م�ستقبلني، وهذا ما جعل 
العالقة بني امل�سرود لهم عالقة اأفقية. بينما ي�سرد وزير يونان حكاية »الأمري والوزير« 
بعد اأن يفرغ امللك من رواية ق�سة »امللك ال�سندباد«؛ اأي ب�سكل متتابع فال تتزامن 

معرفتنا للق�سة الثانية مع الأوىل. 
ال�سرد،  فعل  اأطراف  خمتلف  بني  املتبادلة  العالقات  تر�سيمة  اإجراء  ميكن 
املحددة ملجموع الق�س�س ال�ست مبا فيها الق�سة الإطار والق�س�س املت�سمنة فيها، 

وح�سرها عرب اجلدول الآتي:

32- «figures 3». p 364. 
عبد اهلل اإبراهيم: »ال�سردية العربية"�س 116.   -33
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فئة املروي لهفئة املروي )احلكاية(فئة الراوي

�سهرزاد تروي حكاية 
»ال�سياد والعفريت«

ت�سم �ست حكايات وهي:
- احلكاية الإطار 

»ال�سياد والعفريت«. 
- ق�سة العفريت مع النبي 

�سليمان. 
- ق�سة امللك يونان واحلكيم 

روبان. 
- ق�سة امللك ال�سندباد. 
- ق�سة الأمري والوزير. 

- ق�سة املدينة امل�سحورة. 

�سهريار

ال�سيادحكايته مع النبي �سليمانالعفريت يروي 

حكاية امللك يونان واحلكيم ال�سياد يروي
العفريتروبان 

الوزير ثم حكاية امللك ال�سندباد امللك يونان يروي
العفريت

امللك ثم حكاية الأمري والوزيرالوزير يروي
العفريت

ت�سكل �سهرزاد �ساردا من الدرجة الثانية، ت�سرد على م�سامع �سهريار الق�س�س 
التي بلغتها، وهي �سارد خارج اأو غريب عن احلكاية؛ لأنها غري مت�سمنة فيها ولي�ست 
الثالثة،  الدرجة  من  �ساردان  والعفريت  ال�سياد  بينما  �سخ�سياتها،  من  �سخ�سية 
الأول منهما غريب عن احلكاية، اأما الثاين فمت�سمن فيها، وياأتي يف الأخري امللك 
يونان والوزير، اللذان تتاأخر درجتهما ال�سردية اإىل الرابعة، وهكذا نقف عند اأربع 
م�ستويات �سردية وو�سعيتني �سرديتني: �سارد غريب واآخر مت�سمن يف احلكاية. 
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3- م�صتويات ال�صرد وو�صعيات ال�صارد يف ق�صة عمر النعمان وولديه �صريكان 
و�صوء املكان:

3-1 تاأطيـر الق�صـة:

الليلة  املكان عند منت�سف  النعمان وولديه �سريكان و�سوء  تبداأ حكاية عمر 
ليلة ق�سرية ن�سبيا، متتد على مدى �سفحتني باحل�ساب  التا�سعة واخلم�سني، وهي 
الن�سي، بعد اأن تنهي �سهرزاد »حكاية التاجر اأيوب وابنه غامن وابنته فتنة«. وهي 
»مبثابة  تعد  العودة.  دار  مطبعة  اعتمدته  الذي  الرتتيب  ح�سب  العا�سرة  احلكاية 
الرابط الن�سي بني جزئي الكتاب الأولني«)34(. وعليه فهي ت�سغل حيزا وا�سعا من 
الكتاب، فتمتد عرب جزء كامل وحوايل ربع اجلزء من املجلد الأول، الذي ي�سم 
اأكرب ق�سة من  لذا فهي  الأول،  املجلد  يعادل حوايل ن�سف  ما  اأي  اأجزاء،  ثالثة 

جمموع ق�س�س الليايل. 

تتولد ق�س�س عديدة من حكاية عمر النعمان، اأكربها حكاية »تاج امللوك ابن 
َنة بدورها حكاية »عزيز وعزيزة«، التي يرويها الوزير دندان  مِّ �سليمان �ساه«، املت�سَ
ل�سوء املكان عند ح�سارهم الق�سطنطينية، فتمتد على مدار خم�س وثالثني ليلة. 
وجمال�س  والأخالق  الأدب  يف  ق�سرية  ق�س�س  جمموعة  على  كذلك،  حتتوي، 
امللوك واأخبار ال�سلف، فهي يف هذه امليزة ل تختلف عن باقي حكايات الليايل، 
التي تعد »كالكون، عبارة عن ق�سر متاهي، لكنه متاهة خلقها الإن�سان لكي يتوه 
داخلها حتى ين�سى قدره املوؤمل، فهو عامل من ال�سور وال�ستعارات والأ�سخا�س« 
الفرعية، ومئات من ال�سخ�سيات  تنفتح الق�سة على ع�سرات من الق�س�س   ،)35(

العربي،  الثقايف  املركز  الليايل".  ل�سور  النوعية  الت�سكالت  �سهرزاد  "بيان  ماجدولني.  الدين  �سرف   -34
الدار البي�ساء، املغرب، ط1، 2001. �س 193. 

ابتهال يون�س. "اأثر الرتاث ال�سرقي واألف ليلة وليلة يف روؤية العامل عند بورخي�س"جملة ف�سول مج 13   -35
ع 2. �س 367. 
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الدخيلة، ومدن واأزمان جديدة متنح للقارئ اأحيانا اإح�سا�سا بالالنهائية وبالدوار. 
اأ�سا�سية من وظائف ال�سخ�سيات الق�س�سية يف الن�س  ال�سرد وظيفة  ي�سكل 
ككل، بو�سفه »�سكال توا�سليا« ينقل واقعا معينا اإىل م�ستوى تخييلي، فينقل واقع 
�سبيل  يف  امل�سيحيني  �سد  امل�سلمون  خا�سها  التي  التاريخية  ال�سليبية  احلروب 
ا�سرتجاع بيت املقد�س، اإىل م�ستوى تخييلي لبطولت عمر النعمان واأبنائه، وعليه 
فاإن »قاعدة هذه التخييلية تت�سمن فعال للتلفظ يتحقق يف الواقع« )36(، فلم تخرج 
يجعل  ما  املمكن  بطولتها حدود  تتجاوز  الب�سري، ومل  الإطار  ال�سخ�سيات عن 
حتققها يف الواقع اأمرا منطقيا. وميكن اتخاذ ال�سرد مقيا�سا للتمييز بني ال�سخ�سيات، 

لذا �سنعمل على حتديد م�ستويات ال�سرد ودرا�سة و�سعيات ال�ساردين. 
3-2 م�صتويات ال�صرد:

توؤدي خا�سية الت�سمني اإىل اإن�ساء حركية كبرية يف ال�سرد، وانتقالت عظمى 
بني م�ستوياته: من �سرد لحق اأو �سابق، متزامن اأو متداخل: فعندما تقوم ابريزة 
ب�سرد ق�سة اأ�سر امللكة �سفية على م�سامع �سركان، اأو تطلعه على خطة والدها لهزمية 
جي�س عمر النعمان، وق�سة اخلرزات الثالث؛ ي�سكل ذلك �سردا �سابقا لأنه ي�سرد 
اأمورا �سابقة عن زمن ال�سرد، الأمر نف�سه عند �سرد نزهة الزمان ق�ستها ل�سركان، 

اأو �سرد مرجانة للملك رومزان ما وقع لوالدته ابريزة. 
تندرج ق�ستا �سوء املكان ونزهة الزمان �سمن ال�سرد املتداخل، لأنهما وقعتا 
يف الفرتة الزمنية نف�سها، بداأ القا�س ب�سرد ق�سة �سوء املكان، ثم اأتبعها بق�سة اأخته 

نزهة الزمان، واإن كانتا قد حدثتا يف الزمن نف�سه، لأنه من الع�سري �سردهما معا. 
ت�سكل �سهرزاد، عند �سرد ق�سة عمر النعمان، �ساردا مفارقا مل�سروده، �ساأنها 
الن�سر  ال�سردي". �سركة  العربية. الرتكيب  الرواية  "التخييل وبناء اخلطاب يف  الفتاح احلجمري.  عبد   -36

والتوزيع املدار�س الدار البي�ساء. املغرب، ط1، 2002. �س 215. 
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تطور  على  عاملة  اأو  فيها  فاعلة  لي�ست  فهي  وليلة؛  ليلة  األف  ق�س�س  باقي  يف 
اإذ  ال�سرد؛  ال�سردية، بل تكتفي بدور  بنيتها  ت�سكيل  توؤدي دورا يف  اأحداثها، ول 
»القوالب  اإفراغ  على  تعمل  و�سيلة حياة.  كونها  �سوى  باحلكاية  لها عالقة  لي�ست 
احلكائية من �سخ�سياتها القدمية لتمالأها ب�سخ�سيات جديدة ومتررها لهذا املتلقي 
والت�ساع  بالمتداد  فتوهمه  املتوايل،  ال�سرد  هذا  اإل  اإجرامه  عن  يوقفه  ل  الذي 
وهو يدور يف دائرة مفرغة« )37(، ما يف�سر الت�سابه، واأحيانا التطابق، بني عدد من 
ت�سرتجع  ال�سردي  ينفذ خمزونها  عندما  فكاأنها  الليايل،  الق�س�سية يف  اجلزئيات 
�سابقة، تغري من �سخ�سياتها وزمانها ومكانها، وترتيب بع�س الأحداث،  حكايات 
اأنه ل  وت�سردها على م�سامع �سهريار املذهول من براعة زوجته ال�سردية، لدرجة 

يتفطن لذلك. 
�ساردا فوقيا، على علم بجميع ما يحدث يف  تعترب �سهرزاد  اأخرى  وبعبارة 
احلكاية، بحكم كونها راويتها، وتعلم نهايتها م�سبقا، دون اأن تكون لها فاعلية فيها، 
وهي تقوم بفعل الرواية كما كان ميكن اأن تقوم به اأي �سخ�سية اأخرى: دنيازاد مثال. 
نخل�س اإىل الفرق بني ال�سخ�سيات الق�س�سية وال�ساردين؛ اإذ ت�سكل الأوىل 
»�سخ�سيات فاعلة يف احلدث، اأما ال�سارد فهو م�سارك يف �سنع احلدث الإطار، 
واملتواري خلف �ساردين اآخرين«)38( تتدخل ال�سخ�سية يف �سنع احلدث وتتفاعل 
�ساردا  لت�سبح  ال�سرد،  لواء  الق�س�سية حتمل  اللحظات  من  لكنها يف حلظة  معه، 

يتوارى خلف �ساردين اآخرين، وهكذا. 
3-3 و�صعيات ال�صارد:

اأو خارج  بالأحداث  عامل  �سارد  من  درجاتهم،  وتختلف  ال�ساردون  يتعدد 
�سعيد جبار. "التوالد ال�سردي. قراءة يف بع�س اأن�ساق الن�س الرتاثي"...، دار جذور للن�سر، 2006،   -37

�س 89. 
امل�سطفى مويقن. "بنية املتخيل يف ن�س األف ليلة وليلة". دار احلوار للن�سر والتوزيع الالذقية، �سورية.   -38

ط1، 2005. �س 222. 
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عنها، �سارد درجة اأوىل اأو �سارد من درجة ثانية... الخ. وتبقى �سهرزاد امل�سرية 
لأحداث الق�سة، العاملة باأدق تفا�سيلها؛ بينما يحتل �سهريار ودنيازاد مكان املتلقي 
امل�سرود له، غري عارفني ب�سريورة الأحداث. ويعترب الوزير دندان �ساردا عليما 
بق�سة تاج امللوك حني ق�سها على �سوء املكان، كما كان عزيز عليما بق�سته عندما 

�سردها على م�سامع تاج امللوك. 
بال�سرد يف ق�سة عمر  القائمون  الرواة  ال�سردية، ويتعدد  امل�ستويات  تتدرج 

النعمان، على ال�سكل التايل:
امل�صرودامل�صرود لهال�صاردامل�صتوى ال�صردي

�سارد الدرجة 
)الأوىل(

الراوي 
املجهول

�سهرزاد
 

حكاية امللك عمر النعمان وولديه 
�سركان و�سوء املكان 

�سارد الدرجة 
)الثانية( 

�سهريار�سهرزاد 
حكاية امللك عمر النعمان وولديه 

�سركان و�سوء املكان
 ... ... ... ...

ق�سة اغت�ساب ابريزة وقتلهارومزانمرجانة�سارد الدرجة )ن(

له،  م�سرودا  وال�سارد  �ساردا  له  امل�سرود  في�سبح  ال�سردية،  الأدوار  تتناوب 
وهكذا »تتتابع عمليات نقل بوؤر الرواية من طرف اإىل اآخر طيلة امل�سار ال�سردي« 
الأ�سا�سي  بو�سعه  احتفظ  حيث  الوحيد؛  ال�ستثناء  �سهريار  امللك  ويعد   ،)39(

كم�سرود له عرب كل احلكايات. 
�سننجز، فيما ياأتي، تر�سيمة منا�سبة للعالقات املتبادلة بني خمتلف اأطراف فعل 

ال�سرد، تبني الأدوار ال�سردية لكل واحد من اأقطاب عملية ال�سرد:

عبد احلميد بورايو. "امل�سار ال�سردي وتنظيم املحتوى". �س 02.   -39
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فئة امل�صرود لهفئة امل�صرود )احلكاية(فئة ال�صارد
�سهرزاد ت�سرد حكاية امللك عمر 
النعمان وولديه �سركان و�سوء 

املكان 

جمموع احلكايات 
�سهريارالواردة يف الق�سة

ق�سة امللكة �سفية امللكة ابريزة ت�سرد
واخلرزات الثالث 

�سركان وعمر النعمان 
بعد ذلك

الوقادحكايته �سوء املكان ي�سرد
�سركانحكايتها نزهة الزمان ت�سرد 
�سركان والق�ساةجمموعة ق�س�س واأخبارنزهة الزمان ت�سرد
�سوء املكانق�ستها نزهة الزمان ت�سرد
نزهة الزمانق�سته�سوء املكان ي�سرد

ق�سة موت امللك عمر الوزير دندان ي�سرد
النعمان

�سوء املكان ونزهة 
الزمان

الوزير دندان 
ي�سرد

�سوء املكان واجلي�سق�سة تاج امللوك 
تاج امللوكق�سته مع عزيزةعزيز ي�سرد

ق�سة اغت�ساب وموت مرجانة ت�سرد
رومزانامللكة ابريزة

البدوي والعبد واجلمال 
ي�سردون

ق�س�سهم التي حدثت 
لهم �سابقا

كان ما كان، نزهة 
الزمان، رومزان

تتعدد امل�ستويات ال�سردية، وت�سكل كل واحدة من �سخ�سيات هذه الق�سة 
فلكي  الأوقات،  من  وقت  يف  عليها  �ساهدة  كانت  لق�سة  اأو  لها،  وقع  ملا  �ساردا 
اأو و�سف حركاتها، عليه  العمل  ال�سخ�سية يف  ت�سرفات  نقل  ال�سارد من  يتمكن 
اللجوء اإىل �سخ�سية اأخرى، اأو تقدم ال�سخ�سية نف�سها يف »الق�سة الثانية الكالم 
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امل�سموع اأو الأفعال املالحظة«)40( وهكذا ي�سبح ال�سارد م�سرودا له، وامل�سرود له 
�ساردا، فال يحافظ اأحدهما على دوره طيلة الق�سة. 

تبقى �سهرزاد �ساردا عندما تبداأ عملية الق�س، متحولة من و�سعيتها الأوىل 
باعتبارها م�سرودا له من طرف الراوي املجهول، اأو »ال�سارد الناظم« الذي اأدى 
»الربوتوكول الفتتاحي« )41( كما و�سفه عبد الفتاح كليطو، وتقًلد فعل ال�سرد قبل 
�سهرزاد و« كان ذكيا يف التخل�س من عبئه، ليلقيه كامال عليها وعلى من �ساحبها 
من اأ�سوات �سردية اأخرى، ا�ستطاعت اأن جتعل ذهن املتلقي تائها مع العجائب التي 
تقدمها، دون اأن يفكر ثانية يف عودة هذا ال�سوت وهو ينهي احلكاية الإطار«)42(، 
متواريا خلف �سهرزاد يف كل ق�سة، مكتفيا بالإعالن عن نف�سه بداية كل ليلة من 

خالل لفظة »بلغني«. ويحافظ �سهريار ودنيازاد دوما على دور امل�سرود لهما. 
قتلها،  عن  لتلهيه  �سهريار،  للملك  النعمان  عمر  ق�سة  ب�سرد  �سهرزاد  تقوم 
و�سرعان ما تتحول العملية ال�سردية داخل الق�سة اإىل الوزير دندان، الذي يحكي 
من  التي  الت�سمينية«  »احلكايات  من  فهي  املكان،  �سوء  لت�سلية  امللوك  تاج  ق�سة 
من  اأحداثا  يتحمل  ل  الطار  للحكاية  الفني  »البناء  لأن  عنها؛  ال�ستغناء  املمكن 
خارج ال�سياق العام.. حيث اأثقلته احلوادث الرئي�سية وما فيها من و�سف«)43(؛ 
حكايات  �سمن  املندرجة  حكايته  له  ي�سرد  الذي  عزيز  مع  البطل  �سمنها  يلتقي 
تتناوب الأدوار ال�سردية �سمن حتولت ل ح�سر  »خارج ال�سياق« )44(، وهكذا 

لها، ما ميكننا متثيله بال�سكل:
40- Todorov. “les hommes récits: les milles et une nuits” p 13. 
41- Abdelfetah Kilito. “l›œil et l›aiguille essais sur les mille et une nuits”. édi-

tions la découverte paris "v 1992.. p 14. 
�سعيد جبار. التوالد ال�سردي، �س 84.   -42

داود �سلمان ال�سويلي. "األف ليلة وليلة و�سحر ال�سردية العربية"�س 31.   -43
يرى داود �سلمان ال�سويلي اأن حكايات خارج ال�سياق ل تفيد املحتوى العام حلكايات الإطار ب�سيء اللهم   -44
اإل اإفادة حكايات الت�سمني منها يرجع كتابه "األف ليلة وليلة و�سحر ال�سردية العربية"�س 11. وكذا �س 

 .29
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امل�سرود له مو�سوع ال�سرد    ال�سارد    
)�سهريار( )ق�سة عمر النعمان(    )�سهرزاد(   

التحول
�سوء املكان ق�سة تاج امللوك    الوزير دندان   

التحول
تاج امللوك حكايته مع عزيزة    عزيز    

م�ستوياتها؛  وتعدد  ال�سردية  الأدوار  تبادل  اإىل  الت�سمني  خا�سية  اأدت 
الن�سخ  يف  حاله  الق�س�س  وهذا  اآخر،  ق�س�س  فيها  اأدخل  اإطارا  »اأ�سبحت  اإذ 
كانت  واإن  اأخرى،  اإىل  ن�سخة  من  َنة  امل�سمَّ الق�س�س  فتختلف  فو�سى..«)45( 
اأن  من  الرغم  امللوك« و»عزيز وعزيزة«. وعلى  »تاج  ق�ستا  انت�سارا هي  الأكرث 
العرب  جلوء  جتاهل  عدم  ينبغي  اأنه  اإل  الهندي،  الأدب  خ�سائ�س  من  الت�سمني 
ذوي  من  ندماءهم  يتخذون  اخللفاء  فكان  الوقت،  لتم�سية  ال�سمر  اأحاديث  اإىل 
دندان  الوزير  فعله  ما  وهو  عنهم،  ي�سروا  حتى  القدمية،  بالق�س�س  الوافر  العلم 
حني ق�س تلك الق�س�س على امللك �سوء املكان؛ ول تخرج الق�س�س الق�سرية 
العنا�سر  باأن  نعلم  وحني  ال�ستذكار.  اأو  النادرة،  اأو  اخلرب،  نطاق  عن  الأخرى، 
الرتاثية تتناقل م�سافهة لتحفظ يف ذاكرة ال�سعب، ثم ياأتي الفنانون لي�سوغوا منها 
هيكال ق�س�سيا، واأف�سلها والتي تعجب اأكرث اجلمهور تدون، نفرت�س باأن كل ق�سة 

�سهري القلماوي، األف ليلة وليلة، �س 50.   -45
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ما  للكتاب)46(؛  العام  الهيكل  خارج  منعزل  وجود  لها  كان  الليايل  ق�س�س  من 
يحمل على العتقاد اأن تكون ق�سة عمر النعمان عربية، اأراد القا�س اأن يجاري فيها 
َمنة )تاج امللوك  الق�س�س الهندي، فاعتمد الت�سمني، ورمبا تكون الق�س�س املت�سَّ
وعزيز وعزيزة( اأجنبية، بح�سب راأينا، غريت الأ�سماء فيها، واأ�سيفت اإىل الق�سة 
العربية الأ�سلية، ملالءمتها لها يف اجلو العام، فانحت الفروق بني اأناط احلكايات 

خا�سة، واأنها من منطقة جغرافية متقاربة، وهو الأرجح. 
4- تقنيات ال�صرد يف ق�صة قمر الزمان ابن امللك �صهرمان:

4-1 تاأطري الق�صة:
ت�سمل »ق�سة قمر الزمان ابن امللك �سهرمان« �ستا وثمانني ليلة، خالفت فيها 
اأنهت يف الليلة ال�سابقة »ق�سة  اأن  �سهرزاد املعتاد وابتداأتها عند بداية الليل، بعد 
علي بن بكار«، لنت�ساءل ملاذا مل يقتلها امللك اآنذاك؟؛ اإذ مل تبق هناك ق�سة معلقة 
من  باأعجب  »ولي�س  الليلة  نهاية  قبل  قولها  كان  اإذا  اإل  نهايتها،  معرفة  اإىل  يتوق 

حديث امللك �سهرمان« كافيا لتوليد ال�سوق لدى زوجها. 
تقوم هذه احلكاية، مثل غريها من ق�س�س الليايل، على خا�سية الت�سمني)47(، 
التي تدل اأنه م�ستلهم من ن�س هندي، ويبدو ذلك »من درا�سة الت�سل�سل املت�ساعد 
لهذا املجموع احلكائي«)48(. وما يعزز ذلك احتواء الق�سة على »كائنات عجائبية« 
اأوتيت مقدرة التحول اإىل حيوانات، وفكرة التحول فكرة هندية)49(، مثلها مثل 
46- NIKITA Elsséef «Thème et motifs des mille et une nuits». P 44. 
اإذا مل ناأخذ بالعتبار ق�سة الأجمد والأ�سعد؛ لأنهما ابنا قمر الزمان ومغامرتهما هي التي �سمحت بالتقاء   -47
اجلميع ف�سكلت نهاية الق�سة، اإل اأن ق�سة نعم ونعمة التي حكاها بهرام ال�سيخ املجو�سي بعد اإ�سالمه هي 

ق�سة مت�سمنةن ففيها اأ�سخا�س اآخرون ل عالقة لهم ب�سخ�سيات الق�سة الرئي�سة. 
يو�سف  امليلودي،  عثمان  برادة،  حممد  الأ�سري"تر:  القول  اأو  وليلة  ليلة  "األف  �سيخ.  بن  الدين  جمال   -48
ق�سم  للثقافة والتعاون،  الفرن�سي  املركز  للثقافة،  الأعلى  املجل�س  للرتجمة  القومي  امل�سروع  الأنطاكي. 

الرتجمة والن�سر، 1998. �س 87. 
يرجع كمال ن�ساأت. "يف النقد الق�س�سي". الهيئة امل�سرية العامة للكتاب 2007. �س 161.   -49
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خا�سية الت�سمني، التي ت�ستتبع وجود م�ستويات متعددة من ال�سرد، وو�سعيات 
خمتلفة لل�ساردين. 

قمر  لالأمريين  العجيب  التعارف  اأ�سا�سية:  ق�س�س  ثالث  من  الق�سة  ترتكب 
التقيا جمددا،  بها حتى  التي مرا  الزوجني والأهوال  انف�سال  الزمان وبدور، ثم 

واأخريا ق�سة الأخوين الأمريين الأجمد والأ�سعد)50(. 

4-2 ال�صرد وال�صارد:

ل يختلف الأمر يف هذه الق�سة عن غريها من ق�س�س الليايل؛ اإذ ت�سطلع فيها 
باقي ق�س�سها،  الثانية، وت�سرع فيه، على غرار  �سهرزاد مبهمة ال�سرد من الدرجة 
اأنه كان يف قدمي الزمان ملك ي�سمى �سهرمان«  ال�سعيد  اأيها امللك  بالقول »بلغني 
)�س 507( حميلة الق�سة اإىل راو اآخر جمهول، مع عودة الراوي الأول عند نهاية 
كل ليلة من خالل لزمة »واأدرك �سهرزاد ال�سباح ف�سكتت عن الكالم املباح«، 
الكلمة  يعطي  الذي  الأول  احلكي  اإىل  بالعودة  اإيذانا  »املوؤ�سرات  هذه  فتكون 
ين�سحب  اإذ ل  القول، حتى حني«)51(؛  ي�سلبها فعل  اأو  البوؤرة/�سهرزاد  لل�سارد 

ال�سارد الناظم الأول من م�سرح ال�سرد نهائيا. 

يف  اأفعل  »لأنه  ق�سدا  للمجهول  املبني  �سيغة  ا�ستخدام  اإىل  ال�ساردة  تعمد 
ت�سيطر  اأنها  تزعم  ل  التي  ال�سهرزادية  لال�سرتاتيجيات  واأكرث مالءمة  الفني  التاأثري 
على احلكايات اأو حتى اأنها م�سدرها، وتكتفي باإيهام امللك الغرير باأنها جمرد ناقلة 

وهو التق�سيم الذي يقول به عدد من دار�سي الق�سة من بينهم جمال الدين بن �سيخ يف "األف ليلة وليلة   -50
او القول الأ�سري"وكذا 

 Jean - louis laveille. »Le theme du voyage dans les mille et une nuits du maghreb à la  
 .chine«. Harmattan littératures. paris 1998. P 144؛

امل�سطفى مويقن، بنية املتخيل يف ن�س األف ليلة وليلة، �س 162.   -51
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لها« )52(، لأن اإعالم امللك باأنها م�سدر الق�س�س من �ساأنه جلب غ�سبه اإذا خالفت 
اأنها موافقة ملا  بال�سرورة  اأن تكون راوية لها، مما ل يعني  الق�سة قناعاته، بخالف 

جاء فيها. 
فرتوي  الأحداث،  م�ساركة يف  كانت  �سواء  اأخرى  �ساردة  �سخ�سيات  تليها 
ق�س�سها اخلا�سة، اأو غري م�ساركة فرتوي ق�س�سا و�سلت اإليها. وميكن اإجناز جدول 

يبني درجات ال�سرد، وعالقة ال�سارد بالق�سة التي يرويها:
و�صعية الراوي

 م�ستوى ال�سرد
عالقة الراوي باحلكاية

�سرد ابتدائي
�سرد من الدرجة 

الثانية

غريب عن احلكاية
الراوي 
املجهول

�سهرزاد

قمر الزمانمت�سمن يف احلكاية

يف  م�ساركني  لي�سا  ق�س�سا  و�سهرزاد  الناظم  الأول:  ال�سارد  من  كل  يروي 
قمر  يروي  عندما  الأمر  ويختلف  احلكاية.  يف  َنني  مَّ مت�سَ غري  اأنهما  اأي  اأحداثها؛ 
اإذ  الأبنو�س؛  جزائر  مللك  ق�ستهما  بدور  تروي  اأو  الغيور،  للملك  ق�سته  الزمان 

ي�سبحان راويني مت�سّمنني يف احلكاية. 

�سربي حافظ. "جدليات البنية ال�سردية املركبة يف ليايل �سهرزاد وجنيب حمفوظ". جملة ف�سول مج 13   -52
ع 2 �سيف 1994. �س 31. 
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ال�ساردين،  ال�سرد وو�سعيات  يبني جميع م�ستويات  اآخر  يلي جدول  وفيما 
وجمموع الق�س�س املروية يف حكاية قمر الزمان:

املروياملروي لهالراويامل�صتوى ال�صردي
�سارد الدرجة 

)الأوىل(
الراوي 
املجهول

بع�س حكايات الليايل ومنها �سهرزاد
ق�سة "قمر الزمان". 

�سارد الدرجة 
حكاية امللك قمر الزمان ابن �سهريار�سهرزاد )الثانية( 

امللك �سهرمان. 

�سارد الدرجة 
)الثالثة(

حكاية امللكة بدور. ميمونةدهن�س

ق�سة الليلة التي ق�ستها مع مرزوانبدور
قمر الزمان. 

ق�سته مع بدور. امللك الغيور قمر الزمان
ق�ستها مع قمر الزمان. حياة النفو�سبدور 
ق�ستها مع قمر الزمان. امللك اأرمانو�سبدور 
ق�سة نعم ونعمة. الأجمد والأ�سعدبهرام

ق�سته هو والأ�سعد. مرجانةالأجمد

ق�سته يف �سباه وكيف ترك امللوك احلا�سرين قمر الزمان 
والده. 

يبداأ ال�سارد الناظم »احلا�سر/الغائب على طول الن�س« )53( ب�سرد ق�سة قمر 
الزمان، ورمبا عدد اآخر من ق�س�س الليايل، بدليل العبارة املتكررة »بلغني«، ول 
�ساردها  ق�س  ؟ وهل  الرواة  يتعدد  اأم  نف�سه،  الراوي  اإىل  دائما  ندري هل حتيل 

ق�س�سا اأخرى؟ 
تقوم �سهرزاد، بعد ا�ستالمها خيط ال�سرد، بدور ال�سارد من الدرجة الثانية، 

امل�سطفى مويقن، بنية املتخيل يف ن�س األف ليلة وليلة، �س 161.   -53
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فرتوي ل�سهريار، وللقراء من بعده، ق�سة قمر الزمان. اإذ تعد »ال�سلك الرابط بني 
احلكايات مهما اختلفت اأنواعها وغاياتها« )54(. تتناوب عدة �سخ�سيات ق�س�سية 
من املنت احلكائي بعدها يف فعل ال�سرد، �سواء لرواية ق�س�سهم اخلا�سة، اأو رواية 
»خارج  نوع  من  ونعمة«(  »نعم  ق�سة  يحكي  الذي  بهرام،  )مثل  اأخرى  ق�س�س 

ال�سياق«. 
ها عن بع�س، بح�سب وجهة النظر و�سروب ال�سرد:  تختلف الق�س�س بع�سُ
الدور؛  بذلك  ال�سخ�سية  فيها  ت�سطلع  واأخرى  نف�سه،  الراوي  ي�سردها  ق�سة  من 
ق�سة ترويها �سخ�سية واحدة وتكون �ساهدة عليها، اأم غري م�ساركة يف اأحداثها، 
وق�سة ترويها اأكرث من �سخ�سية... وغريها من الأ�سناف التي نوجزها فيما ياأتي: 

�صرد ي�صطلع فيه 
الراوي بالق�س

�صرد ت�صطلع فيه 
بالق�س اإحدى 

ال�صخ�صيات

�صرد قائم على علم 
�صرد مو�صوعي حم�سالراوي مع النتفاء

مع 
اإقحام 
الكاتب

دون 
اإقحام 
الكاتب

تكون 
جمرد 
�ساهدة

تكون 
م�ساركة يف 

املغامرة

روؤية 
اأكرث من 
�سخ�سية

روؤية 
�سخ�سية 

واحدة

�سرد قائم 
على ق�س 

الأعمال

�سرد قائم 
على 

الت�سجيل 
والعر�س

األف 
ليلة 
وليلة

ق�سة قمر 
الزمان 

ابن امللك 
�سهرمان

ق�سة 
امللكة 

بدور التي 
يرويها 
دهن�س 

ق�سة قمر 
الزمان التي 
يرويها هو 

نف�سه للملك 
الغيور

ق�سة قمر 
الزمان 
وامللكة 

بدور

ق�سة نعم 
ونعمة

ق�سة قمر 
الزمان 
للملوك

ق�سة امللكة 
بدور التي 

يرويها 
دهن�س

حممود طر�سونة. "مدخل اإىل الأدب املقارن وتطبيقه على األف ليلة وليلة". عامل الكتاب تون�س. ط3،   -54
1997. �س 120. 
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اإًذا - ثالث درجات لل�سرد، وثالث ق�س�س اأ�سا�سية م�سرودة، واإن  نعد - 
قامت عدة �سخ�سيات برواية الق�سة نف�سها)55(، مما ميكننا تب�سيطه من خالل ال�سكل:

الراوي املجهول
 �سهرزاد

  بهرام

ق�سة نعم ونعمة
ق�سة امللك قمر الزمان 

ابن امللك �سهرمان

حكاية قمر الزمان وغريها
تربز الأ�سماء امل�سطرة، ي�سار اأعلى املربعات، ال�ساردين، بينما تبني الأ�سماء، 
و�سط اأ�سفل املربعات، الق�س�س امل�سرودة. وميكن النظر اإىل املنت الق�س�سي بحد 
ذاته فينتج نوعان من الرواة: راو داخلي )داخل م�ستوى املروي(، وراو خارجي 
)خارج م�ستوى املروي(، ما ينتج عنه حتوير طفيف على اجلدول ال�سابق لي�سبح:

                   موقع الراوي يف امل�صتوى 
الق�ص�صي

�صلة الراوي باملغامرة

راوي داخلي
)داخل م�صتوى املروي(

راوي خارجي
)خارج م�صتوى 

املروي(
ال�سارد الناظم �سهرزاد، بهرامراو غري م�سارك 

راو م�سارك
قمر الزمان، بدور، 

الأجمد والأ�سعد

مثل ق�سة قمر الزمان مع امللكة بدور التي رواها هو نف�سه للملك الغيور، ثم رواها للملك اأرمانو�س ثم   -55
جلميع امللوك احلا�سرين يف مدينة املجو�س. 
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ليلة  )األف  املروي  م�ستوى  خارج  يوجد  اإذ  خارجيا؛  الناظم  ال�سارد  يعترب 
وليلة( ول نعلم �سيئا عنه، كما اأنه غري م�سارك يف الأحداث. بخالف �سهرزاد التي 
-وعلى الرغم من عدم م�ساركتها يف اأحداث ق�سة قمر الزمان- اإل اأنها موجودة 
داخل املنت الق�س�سي )احلكاية الإطارية لألف ليلة وليلة(، كذلك بهرام املوجود 
اأحداث ق�سة »نعم ونعمة«  اأنه غري م�سارك يف  اإل  للحكاية،  الق�س�سي  يف املنت 

َمنَّة التي يرويها.  املت�سَ
5- التناوبات ال�صردية بني الق�ص�س الثالث:

النعمان  وعمر  والعفريت  ال�سياد  ق�ستي  مع  الزمان  قمر  ق�سة  ت�سرتك 
املدرو�ستني �سابقا، يف عدد من النقاط لنتمائها جميعا اإىل الهيكل العام لكتاب 
األف ليلة وليلة، وت�سردها ال�سخ�سية نف�سها: �سهرزاد، على م�سامع متلق واحد: 

�سهريار، ويربز لنا ال�سكل التايل العالقة ال�سردية بني الق�ستني: 

�سهرزادجمموع ق�س�س الليايل

ق�سة 
نعم 
ونعمة

�سهريار

ق�سة ال�سياد والعفريت

- ق�سة العفريت مع النبي �سليمان. 
- ق�سة امللك يونان واحلكيم روبان. 

- ق�سة امللك ال�سندباد. 
- ق�سة الأمري والوزير. 

- ق�سة املدينة امل�سحورة.

ق�سة عمر النعمان

ق�سة تاج امللوك

- ق�سة اخلرزات الثالث
- ق�سة �سوء املكان
- ق�سة نزهة الزمان

ق�سة 
عزيز 

وعزيزة

ق�سة قمر الزمان
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يتعدد الرواة اإزاء مروي له واحد هو �سهريار اأول، يليه كل املروي لهم يف 
اأفقية كونهما ميثالن  الفئتني »عالقة  العالقة بني هاتني  فتكون  نة،  مَّ املت�سَ الق�س�س 
ثنائية النطق وال�ستماع، بينما العالقة بني الرواة عالقة تتابعية، فكل منهم يعقب 
الآخر، وهو ما اأف�سى اإىل اأن ترتيب احلكايات، كما ورد يف فئة املروي، يخ�سع 
وباقي  �سليمان،  اهلل  نبي  مع  العفريت  ق�سة  �سهريار  ي�ستمع  متتابع«)56(.  لن�سق 
نة يف ق�سة ال�سياد والعفريت. ويتعرف من خالل  مَّ الق�س�س الأربع الأخرى مت�سَ
نة )عزيز  مَّ بنية حكاية عمر النعمان ال�سردية، لق�سة »تاج امللوك«، وق�ستها املت�سَ
وعزيزة(، يف الوقت نف�سه مع �سوء املكان واجلي�س املحا�سر للق�سطنطينية، ومعنا 
ِفنا قراء م�ستقبلني. كما يتلقى ق�سة »نعم ونعمة« يف الوقت نف�سه مع  نحن بو�سْ
عالقة  لهم  املروي  بني  العالقة  جعل  ما  وهذا  الزمان؛  قمر  ق�سة  يف  لهم  املروي 
بينما يروي كل من البدوي واجلمال والعبد يف »عمر النعمان« ق�س�سهم  اأفقية. 
بعد اأن ينهي اأحدهم الرواية؛ اأي ب�سكل متتابع فال تعرف الق�سة الثانية متزامنة مع 

الأوىل. 

عبد اهلل اإبراهيم، "ال�سردية العربية"، �س 116.   -56
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خ�متة

نختم ما �سبق بالقول اإّن َعدِّ األف ليلة وليلة، ن�سيجا متفردا يف الأدب العاملي، 
�سواء من حيث ال�سكل اأم البنية الفنية اأو ال�سرد الق�س�سي، وقدرته على ا�ستقطاب 
كل الأنواع الأدبية من خالل التيمات التي يزخر بها، اإذ »ل يوازي قدرة )األف ليلة 
وليلة( على عبور الزمن اإل قدرتها على حتدي اأية حماولة لتاأطري بنيتها ال�سردية 
يف قالب اأو جن�س اأو اإطار �سردي حمدد. ذلك لأن ثراء الن�س وتعدد مغامراته 
الق�س�سية، وتنوع وحداته ال�سردية بلغ درجة مكنته من ا�ستيعاب اأ�سكال واأجنا�س 
�سردية متعددة، بل متناق�سة، دون اأن يفقد وحدته، اأو يخ�سر متا�سكه«)57(. وعليه، 
فاإن ت�سنيف عمل مثل األف ليلة وليلة �سمن نوع فني، اأو اإدراجه �سمن جن�س اأدبي 

يعد اإجحافا وانتقا�سا من �ساأنه. 
بها  ا�سطلع  التي  ال�سردية  الدرا�سات  نتائج  اأبرز  تطبيق  من  الدرا�سة  مكنتنا 
اأحدها  وليلة،  ليلة  األف  من  خمتلفة  ن�سو�س  ثالث  على  وغريه  جنيت  جريار 
حكاية عجيبة بني �سياد وعفريت، والأخرى بطولية اأقرب ما تكون اإىل جن�س ال�سري 
ال�سعية، اأما الثالثة فتحلق يف عوامل رومان�سية، اإل اأنها حافظت على البنية نف�سها 
القائمة على التوالد والت�سمني ما ميكننا من تعميم نتائج الدرا�سة على كل ق�س�س 
القائم على ت�سمني احلكايات وتعدد  له  املميز  ال�سردي  الهيكل  لنكت�سف  الكتاب 

ال�ساردين. ما يجعله نوذجا اأوفى ل�سرح الدرا�سات ال�سردية احلديثة وفهمها. 

�سربي حافظ: جدليات البنية ال�سردية املركبة، �س 21.   -57
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Abstract

The Arbitrator, the Similar and the 
Responsible

Read new terms and concepts

Dr. Hamza Hassan Sulieman Salih

The basic idea that the research 
deals with is to find a minimum agree-
ment between the interpreters and the 
sciences of the Qur'an for the most fre-
quently used terms. These are the terms: 
the arbitrator, the similar and the re-
sponsible, discussing their definitions of 
these terms and trying to find a common 
denominator among them.

The research relied on the ana-
lytical inductive method, and reached a 
number of results, the most important: 
	  The arbitrator has two launches: 

one in exchange for the oppressed, 
and the other in exchange for simi-
larity, and the similarity of two 
types: a real does not know his 
truth except God, and a relative 
relative suspected of some people, 
and knows only those firmly estab-
lished in science.

	  The scholars differed between the 
question of "including the Qur'an 
and what is meaningless" and the 
question of "including the Qur'an 
on what does not understand its 
meaning".

	  Between interpretation and inter-
pretation in general and in particu-
lar, each explanation interpretation 
is not the other way around.

ملخ�س البحث

يعاجلها  التي  الأ�سا�سية  الفكرة  ترتكز 
لالتفاق  اأدنى  حد  اإيجاد  حول  البحث 
القراآن  وعلوم  بالتف�سري  امل�ستغلني  بني 
وهي  بكرثة؛  بينهم  متداولة  مل�سطلحات 
األفاظ: املحكم واملت�سابه واملوؤول، ومناق�سة 
وحماولة  امل�سطلحات  لهذه  تعريفاتهم 

اخلروج بقا�سم م�سرتك بينهم.
وقد اعتمد البحث املنهج ال�ستقرائي 
النتائج؛  من  عدد  اإىل  وتو�سل  التحليلي، 

اأهمها: 
املحكم له اإطالقان: اأحدهما يف مقابل  •	
املت�سابه،  مقابل  يف  والآخر  املن�سوخ، 
كما اأن املت�سابه نوعان: حقيقي ل يعلم 
ن�سبي  واإ�سايف  تعاىل،  اهلل  اإل  حقيقته 
ي�ستبه على بع�س النا�س، ول يعلمه اإل 

الرا�سخون يف العلم.
فّرق العلماء بني م�ساألة )ا�ستمال القراآن  •	
على ما ل معنى له(، وم�ساألة )ا�ستمال 

القراآن على ما ل يفهم معناه(.
بني التف�سري والتاأويل عموم وخ�سو�س،  •	

فكل تف�سري تاأويل ل العك�س.
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املقدمة

احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا، ون�سلى ون�سلم 
على اأكرم خلقه، وخامت ر�سله حممد، الذي اأر�سله اهلل بالقراآن، فدعا به اإىل اهلل 
القومي،  امل�ستقيم، واملنهج  الطريق  اإىل  النا�س  �سبباً يف هداية  فكان  ب�سرية،  على 

چھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇچ)1(. وبعد، 

فمّما ل �سك فيه اأّن علوم القراآن الكرمي، والّتف�سري من اأ�سرف العلوم، ذلك 
اأّن مرادها الّتو�سل اإىل فهم اأ�سرف كالم واأح�سنه على الإطالق، كالم اخلالق اإىل 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   چ  فقال:  كتابه  بتدبّر  اأمرنا  عباده وعبيده، ولقد 
ڃ   ڃ   چچ)2(. فكان ال�ستغال بذلك من اأف�سل ما ُق�سيت فيه الأوقات، 
واأ�سبح  النا�س،  بني  تعاىل  اهلل  كتاب  تف�سريات  كرثت  وملا  الأعمار،  فيه  وفنيت 
امل�سلم يف حرية من اأمره، اأي هذه التف�سريات اأ�سلح؟ وما الذي عليه اأن يتبعه؟ 
وقد كانت اختالفات املف�سرين لفهمهم لدللت الّن�سو�س كل ح�سب ما يتوافر 
لديه من اأدلة، لذلك كان لختالف الدللة يف فهم الّن�س القراآين مغزى كبري يف 
التو�سل ملعرفة املق�سود من الّن�س، ومن امل�سطلحات املتداولة بني املف�سرين لفهم 
الن�س القراآين الفهم ال�سليم مل�سطلحات: املحكم واملت�سابه واملوؤول، الأمر الذي 
اأدي بالبحث حول هذه امل�سطلحات والوقوف على حقيقة اختالف املف�سرين يف 
اهلل  فهم كالم  اختالفهم يف  ا�ستدعى  الذي  الأمر  لها،  فهمهم  معانيها، ودللت 

تعاىل. 
اأهمية املو�صوع: 

اإذا األقينا نظرة فاح�سة اإىل علم وكتب الّتف�سري، يتبني لنا - وب�سورة ظاهرة- 

�سورة الأنعام: الآية 115.  -1
�سورة �س: الآية 29.  -2
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وقوع الختالف يف هذه التفا�سري، اإذ اإّن وقوع الختالف يف تف�سري كتاب اهلل 
 حقيقة ل ينكرها اإل مكابر اأو عدمي الطالع على كتب الّتف�سري، وملّا كان الأمر 

كذلك، فَتْكُمن اأهمية هذا املو�سوع فيما ياأتي: 
رين للقراآن الكرمي.- 1 الوقوف على حقيقة وجود اختالف بني املف�سِّ
حماولة ا�ستنباط تعريفات جديدة مل�سطلحات: املحكم واملت�سابه واملوؤول من - 2

خالل تعريفات علماء التف�سري لها.
رين يف تف�سريهم للقراآن الكرمي.- 3 ا�ستنباط دللت املفهوم النَّ�سي للمف�سِّ
تاأ�سيل منهجية موحدة للدرا�سات القراآنية من خالل منهجية موحدة لتف�سري - 4

القراآن الكرمي.
الهتمام مبقا�سد القراآن وكلياته، واحلر�س على ا�ستلهام اإيحاءاته وتوجيهاته.- 5

خطة البحث: 
املطالب،  من  عدد  حتتها  مباحث  وخم�سة  مقدمة  على  اخلطة  هذه  وت�ستمل 

وذلك على النحو الآتي: 
املبحث الأول: تعريفات ومعان

املطلب الأول: تعريف املحكم لغة وا�سطالحاً
املطلب الثاين: تعريف املت�سابه لغة وا�سطالحاً
املطلب الثالث: العالقة بني املحكم واملت�سابه

املطلب الرابع: تعريف املوؤول لغة وا�سطالحاً
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املجث الثاين: م�صطلحات م�صابهة
املطلب الأول: وا�سح الدللة
املطلب الثاين: غام�س الدللة

املبحث الثالث: من�صاأ الت�صابه واأق�صامه
املطلب الأول: من�ساأ الت�سابه

املطلب الثاين: اأق�سام الت�سابه
املبحث الرابع: اأهم �سوابط التاأويل

رين حول التاأويل املبحث اخلام�س: اختالف املف�صِّ

املبحث الأول: تعريف�ت ومع�ن

اأهّم  من  الكرمي  القراآن  يف  واملوؤول  واملت�سابه  املحكم  مو�سوع  هذا  اإّن 
املو�سوعات واأ�سعبها، وقد نال ق�سًطا كبرًيا من جهد العلماء، وقدًرا عظيماً من 
رين اأو باحثاً يف علوم  بحوثهم يف القدمي واحلديث، ول اعتقد اأّن واحًدا من املف�سِّ
القراآن اأو يف علم الأ�سول مل يتطرق اإىل هذا املو�سوع لأهميته، ومثلما نُقل فيه 
عن ال�سلف-كحرب الأمة ابن عبا�س  وغريه- فقد نُقل فيه عن القرون التالية، 
كما نُقل فيه عن املتاأخرين من العلماء وممن كتب فيه من الأئمة الأعالم: الرازي، 
الزرقاين  العالمة  تو�سع  وقد  وال�سيوطي،  والزرك�سي،  والقرطبي،  كثري،  وابن 
يف بيان هذا املو�سوع ك�ساأنه يف كتاب املناهل، فقد اأجاد واأفا�س، ونقل الآراء 

وحّم�س ووازن وبنّي وخّل�س.
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املطلب الأول: تعريف املحكم لغة وا�صطالحًا: 

فالإحكام بك�سر الهمزة يف الّلغة كما جاء يف القامو�س: »هو م�سدر اأحكم 
ومنعه  اأتقنه  اأي:  الأمر،  اأحكم  يقولون:  واملنع،  التقان  ومعناه:  الرباعي،  الفعل 
عن الف�ساد، ويقولون: اأحكمه عن الأمر، اأي: اأتقنه ومنعه عن الف�ساد، ويقولون: 
اأحكمه عن الأمر اأي�ساً، اأي: اأرجعه عنه، ومنعه منه، اأو رجعه عنه، ومنعه منه، لأن 
، ويقولون: حكم النا�س وحكم نف�سه، اأي: منع النا�س، ومنع نف�سه  رجع فعل متعدًّ
اأحاط  ما  واحَلَكَمة:  َحَكَمة،  له  اأي: جعل  الفر�س  اأحكم  ويقولون:  ينبغي،  ل  عّما 

ڦ   :)چ  قوله  يف  وقيل  ال�سطراب،  من  متنعه  جلامه  من  الفر�س  بحنكي 
ڦ چ)3( اأي: العدل اأو العلم اأو احللم اأو النبوة اأو القراآن، و�سورة حمكمة: 
غري من�سوخة، اأو التي اأُحكمت فال يحتاج �سامعها اإىل تاأويلها لبيانها، كاأقا�سي�س 

الأنبياء«)4(. 
املحكم:  »معنى  الطربي:  الإمام  فيه  قال  ال�سطالح:  يف  املحكم  وتعريف 
اإليهم،  اأر�سلوا  الذين  وُر�سلهم  الأمم  �س  وَق�سَ القراآن،  اآي  من  فيه  اهلل  اأحكم  ما 
له ببيان ذلك ملحّمد  واأمته، اأو هو ما عرف العلماء تاأويله، وفهموا معناه  فف�سّ

وتف�سريه«)5(. 
يف  اختلفوا  »وقد  قوله:  املحكم  عن  حديثه  يف  كثري  ابن  تف�سري  يف  وجاء 
املحكم واملت�سابه، فروي عن ال�سلف عبارات كثرية، روى علي بن اأبي طلحة، عن 
ابن عبا�س  اأنّه قال: املحكمات: نا�سخه، وحالله وحرامه، وحدوده وفرائ�سه، 

�سورة �س: الآية: 21.  -3
يف  الرتاث  حتقيق  مكتب  حقيق:  اآبادي -  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املحيط-  القامو�س   -4
موؤ�س�سة الر�سالة- موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت- لبنان- الطبعة الثامنة: 1426هـ- 

2005م -ج 3/�س 210.
ط:  الر�سالة-  �ساكر-موؤ�س�سة  اأحمد  الطربي-حت:  جرير  بن  القراآن-حممد  تاأويل  يف  البيان  جامع   -5

1-1420-ج 6/�س178.
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وما يوؤمر به ويعمل به؛ وكذا روى عن عكرمة، وجماهد، وقتادة، وُمقاتل بن َحّيان، 
ي اأنهم قالوا: املحكم الذي يعمل به«)6(. دِّ والربيع بن اأن�س، وال�سُّ

وقال اأبو حيان يف البحر املحيط: »وقال جماهد، وعكرمة: املحكم: ما بنيَّ اهلل 
 حالله وحرامه فلم ت�ستبه معانيه«)7(. 

وقال الآمدي يف الإحكام يف اأ�سول الأحكام: »اأما املحكم فاأ�سّح ما قيل فيه 
قولن: 

القول الأول: اأّن املحكم ما ظهر معناه وانك�سف ك�سفاً يزيل الإ�سكال، ويرفع 
 . الحتمال وهو موجود يف كالم اهلل

ا ِمْن َغرْيِ تَاأِْويٍل، اأَْو  القول الثاين: اإِنَّ امْلُْحَكَم َما اْنَتَظَم َوتََرتََّب َعَلى َوْجٍه يُِفيُد اإِمَّ
ِ تََعاىَل.  ٌق يِف َكاَلِم اهللَّ ا ُمَتَحقِّ اأِْويِل ِمْن َغرْيِ تََناُق�ٍس َواْخِتاَلٍف ِفيِه، َوَهَذا اأَْي�سً َمَع التَّ
واملقابل له ما ف�سد نظمه واختّل لفظه، ويقال فا�سد ل مت�سابه، وهذا غري مت�سور 
املحكم  تعيني  اختلف يف  »وقد  ال�سيوطي:  وقال   .)8(» اهلل  الوجود يف كالم 
واملت�سابه على اأقوال فقيل املحكم: ما ُعرف املراد منه اإّما بالظهور واإّما بالتاأويل اأو 

ما ل يحتمل من التاأويل اإل وجهاً واحداً، اأو ما و�سح معناه«)9(. 
ل كما جاء يف �سحيح البخاري: عن ابن عبا�س  وقد ورد املحكم مبعنى املف�سّ
ر�سي اهلل عنهما قال: »جمعت املحكم يف عهد ر�سول اهلل  فقلت له وما املحكم؟ 

14011هـ- 6
ج2/�س7.

البحر املحيط- اأبو حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري الدين الأندل�سي- ملحقق:   -7
�سدقي حممد جميل- النا�سر: دار الفكر - بريوت- طبعة: 1420 هـ ج 3/�س 144.

الثعلبي  �سامل  بن  بن حممد  اأبي علي  بن  الدين علي  �سيد  احل�سن  اأبو   - الأحكام  اأ�سول  الإحكام يف   -8
الآمدي - املحقق: عبد الرزاق عفيفي- املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان -)166/1(.

يُنظر: الإتقان يف علوم القراآن - عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي املحقق:  حممد اأبو   -9
الف�سل اإبراهيم النا�سر:  الهيئة امل�سرية العامة للكتاب الطبعة 1394هـ/1974م - ج 2/�س 5.
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قال املف�سل«)10(.
وعرفه اأبو يعلى يف العدة باأنه: »ما ا�ستقل بنف�سه، ومل يحتج اإىل بيان«)11(. 

ِحيح اإِن امْلُحكم َما ا�ْسَتقل ِبَنف�ِسِه«)12(. ويف املح�سول لبن العربي: »َوال�سَّ
يقابل  ما  ال�سرعيني على  ل�سان  املحكم يف  »يُطلق  العرفان:  مناهل  وجاء يف 
املن�سوخ تارة، وعلى ما يقابل املت�سابه تارة اأخرى، فرياد به على ال�سطالح الأول: 
احلكم ال�سرعي الذي مل يتطرق اإليه ن�سخ، ويراد به على الثاين ما ورد من ن�سو�س 
الكتاب اأو ال�سنة داًل على معناه بو�سوح ل خفاء فيه، ومن تعريفات املحكم: اأّن 
املحكم هو ال�سديد النظم والرتتيب الذي يف�سي اإىل اإثارة املعنى امل�ستقيم من غري 

مناٍف«)13(. 
لنا العالقة املبا�سرة  ومن التعريفات التي مرت معنا يف معاين املحكم يتبني 
بني املعنيني اللغوي وال�سطالحي، فكما ورد يف معناه لغة اأنه ياأتي مبعنى الإتقان 
دارت حول  والتي  ال�سطالحية  معاين  من  قريبة  املعاين  فهذه  والإرجاع  واملنع 
املف�سل واملبني والنا�سخ وبيان الأحكام؛ فهذه املعاين تطابق اإتقان الفعل بالتف�سيل 
فيه وعدم احلاجة اإىل تو�سيحات اإ�سافية، ويعني النا�سخ الرجوع عن حكم �سابق 

حلكم اآخر.

�سحيح   = واأيامه  و�سننه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   -10
البخاري - حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي - املحقق:  حممد زهري بن نا�سر النا�سر- 
بيان القراآن - ج 4/�س 1922-  النا�سر:  دار طوق النجاة الطبعة الأوىل: 1422هـ - باب تعليم ال�سِّ

رقم: 5036.
العدة يف اأ�سول الفقه - القا�سي اأبو يعلى، حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف ابن الفراء - الطبعة   -11

الثانية: 1410هـ - 1990م - )684/2(.
املالكي  املعافري ال�سبيلي  العربي  اأبو بكر بن  القا�سي حممد بن عبد اهلل  الفقه-  اأ�سول  املح�سول يف   -12
-املحقق: ح�سني علي اليدري-�سعيد فودة- دار البيارق -عمان- الطبعة الأوىل، 1420هـ- 1999-

�س: 86.
ْرقاين - النا�سر:  مطبعة عي�سى البابي احللبي  مناهل العرفان يف علوم القراآن -حممد عبد العظيم الزُّ  -13

و�سركاه- الطبعة الثالثة- ج 2/�س 195.
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والذي مييل اإليه الباحث من تعريفات املحكم هو اأن هذه التعريفات متقاربة؛ 
  ببيانه ملحّمد  له  ويع�سد بع�سها بع�ساً، فما اأحكم اهلل فيه من اآي القراآن، وف�سّ
وحدوده  وحرامه،  حالله  اهلل  بني  ما  وهو  لغريه،  نا�سخاً  كان  ما  نف�سه  هو  واأمته 
وفرائ�سه، وهو ما مل ت�ستبه معانيه وهو كذلك ما ظهر معناه وانك�سف ك�سفاً يزيل 
الإ�سكال، ويرفع الحتمال. وبذلك اأمكن اجلمع بني اأقوالهم يف تعريفهم للمحكم.

املطلب الثاين: تعريف املت�صابه لغة وا�صطالحًا: 
اأَحدهما   : ْربنَْيِ �سَ َعَلى  َوُهَو  لَْفِظِه،  ِمْن  َمْعَناُه  يَُتَلقَّ  مَلْ  »َما  اللغة:  املت�سابه يف 
اإَِذا ُردَّ اإِىَل املُْحكم ُعرف َمْعَناُه، َواْلآَخُر َما َل �َسِبيَل اإِىَل َمْعِرَفِة َحِقيَقِتِه، فاملَُتَتبُِّع لَُه 
ُمْبَتٍغ ِلْلِفْتَنِة لأَنه َل يََكاُد يَْنَتِهي اإِىَل �َسْيٍء تَ�ْسُكُن نَْف�ُسه اإِلَْيِه. َوتَُقوُل: يِف ُفاَلٍن �َسَبٌه ِمْن 

ُفاَلٍن، َوُهَو �ِسْبُهه و�َسَبُهه و�َسِبيُهه«)14(. 
ان املاأخوذ،  وعّرفه �ساحب كتاب البالغة العربية بقوله: »هو اأْن يت�سابه الن�سّ
واملاأخوذ منه، ولوكانا يف غر�سني خمتلفني من الكالم، كاملدح والهجاء، ومنه 

على ما ذكروا قول الِطِرّماح بن حكيم الطائي: 
اأنَِّني  ِلَنْف�ِسَي  ُحّباً  َزاَديِن  بَِغي�ٌس اإِىل ُكلِّ امرئ َغرْيِ َطاِئِل)15(لََقْد 

َغرْيِ َطائل: اأي َغرْيِ ذي نفع وفائدة، فهو م�سدر ت�سابه اخلما�سي، ومادة الت�سابه 
ت�سابها  اإىل اللتبا�س غالباً، يقال  تدّل على امل�ساركة يف املماثلة وامل�ساكلة املوؤدية 
وا�ستبها، اأي: اأ�سبه كل منهما الآخر حتى التب�سا، ويقال: اأمور م�ستبهة وم�سَبهة اأو 
  م�سبَّهة، اأي: م�سكلة، ويقال: �سبه عليه الأمر ت�سبيهاً، اأي لب�س عليه، ومنه قوله

الرويفعى  الأن�ساري  منظور  ابن  الدين  الف�سل، جمال  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  العرب- حممد  ل�سان   -14
الإفريقى- النا�سر:  دار �سادر - بريوت- الطبعة: الثالثة: 1414 هـ - )505/13(.

بن حممد  بن علي  هـ( -املوؤلف:  يحيى  اأو�س )ت 231  بن  اأبو متام حبيب  اختاره  احلما�سة -  ديوان   -15
ال�سيبايّن التربيزي، اأبو زكريا - النا�سر:  دار القلم - بريوت -ج1�س/76.
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و�سًفا لرزق اجلنة:چ   ڤ  ڤ  ڦڦ   چ)16(«)17(.
واملت�سابه يف ال�سطالح؛ قال فيه الإمام الطربي: »واملت�سابه: مامل يكن لأحد 
رج  اإىل علمه �سبيل، مما ا�ستاأثر اهلل بعلمه دون خلقه، وذلك نحو اخلرب عن وقت خَمْ
وفناِء  ال�ساعة،  وقيام  مغربها،  من  ال�سم�س  ُطلوع  ووقت    مرمي  ابن  عي�سى 

الدنيا، وما اأ�سبه ذلك، فاإن ذلك ل يعلمه اأحٌد«)18(. 
ال�ساعة،  كقيام  بعلمه  اهلل  ا�ستاأثر  ما  »واملت�سابه:  الإتقان:  يف  ال�سيوطي  وقال 

وخروج الدجال، واحلروف املقطعة يف اأوائل ال�سور«)19(. 
اأّن املق�سود باملت�سابه: هو احلروف املتقطعة يف اأوائل  ويذكر الإمام البغوي 
ال�سور: »قال ابن عبا�س  يف رواية باذان: املت�سابه: حروف التهجي يف اأوائل 

ال�سور«)20(.
راجحة  غري  دللته  كانت  ما  فهو  الت�سابه  »اأما  الت�سابه:  يف  الزرقاين  وقال 
وهو املجمل واملوؤول وامل�سكل ل�سرتاكها يف اأّن دللة كل منها غري راجحة، واأما 
امل�سرتك فاإْن اأريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر واإْن اأريد بع�سها على التعيني 
اأن  اإل  الّلغة،  اأو هو الذي ل يحيط العلم مبعناه املطلوب من حيث  فهو جممل، 
التعريف  املعنى، وهذا  بهذا  باملت�سابه  امل�سرتك  قرينة، ويندرج  اأو  اأمارة  به  تقرتن 

من�سوب اإىل اإمام احلرمني«)21(. 
�سورة البقرة - الآية: 25.  -16

البالغة العربية اأ�س�سها وعلومها وفنونها - عبد الرحمن بن ح�سن َحَبنََّكة امليداين الدم�سقي- دار القلم،   -17
دم�سق، الدار ال�سامية، بريوت- الطبعة الأوىل: 1416 هـ- 1996م ج 1/�س 875.

جامع البيان يف تاأويل القراآن- للطربي- ج 6/�س 179.  -18
الإتقان يف علوم القراآن- لل�سيوطي - ج 2/�س 5.  -19

ْبُن َم�ْسُعوٍد بن حممد بن الفراء  ٍد احْلُ�َسنْيُ  مَّ اأَبُو حُمَ معامل التنزيل يف تف�سري القراآن = تف�سري البغوي-   -20
الأوىل:  الطبعة  -بريوت  العربي  الرتاث  اإحياء  دار  املهدي-  الرزاق  عبد  املحقق:  ال�سافعي-  البغوي 

1420هـ-ج 2/�س9.
مناهل العرفان - للزرقاين - ج 2/�س 197.  -21
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الّن�س والظاهر هو املحكم،  امل�سرتك بني  البحر املحيط: »والقدر  وجاء يف 
وامل�سرتك بني املجمل واملوؤّول هو املت�سابه«)22(. 

د ابن اجلوزي يف زاد امل�سري معاين املت�سابه؛ ويذكر لها اأكرث من معنًى  ويعدِّ
وابن  م�سعود،  ابن  قاله  املن�سوخ،  اأنّه  اأحدها:  اأقوال:  �سبعة  املت�سابه  »ويف  قائاًل: 
يكن  مامل  اأنّه  والثاين:  وغريهم.   - عنهم  اهلل  ر�سي   - ي  وال�ُسدِّ وقتادة  عبا�س، 
والثالث:   . اهلل  عبد  بن  جابر  قاله  ال�ساعة،  كقيام  �سبيل،  معرفته  اإىل  للعلماء 
اأنّه  . والرابع:  اأنّه احلروف املقطعة كقوله: )اأمل( ونحو ذلك، قاله ابن عبا�س 
ابن زيد.  قاله  األفاظه،  تكررت  ما  اأنّه  قاله جماهد. واخلام�س:  معانيه،  ا�ستبهت  ما 
والأمثال،  الق�س�س  اأنّه  وال�سابع:  وجوهاً.  التاأويل  من  احتمل  ما  اأنّه  وال�ساد�س: 

ذكره القا�سي اأبو يعلى«)23(. 
مما مر معنا من تعريفات املت�سابه بني اللغة وال�سطالح جند اأن املعنيني يتطابقان، 
فقولهم اأن يت�سابه الن�سان املاأخوذ واملاأخوذ منه يفهم منه اأننا ل نعلم اأيهما اأرجح 
معنى، ويف هذه احلالة بعدم معرفتنا للراجح بني املعنيني اأن هذا الأمر ل يعلمه 
قولهم  وكذلك  ا�سطالحاً،  املت�سابه  تعريف  يف  اتفاقهم  وهو  تعاىل  اهلل  غري  اأحد 
املت�سابه هو احلروف املتقطعة يف اأوائل ال�سور القراآنية فهذه مما ل يعلم مق�سودها 

اأحد غري اهلل تعاىل كذلك، وبهذا نلحظ اأنهم قد اتفقوا يف تعريفهم للمت�سابه.
املطلب الثالث: العالقة بني املحكم واملت�صابه: 

ولقد ورد يف القراآن الكرمي ما يدّل على اأنّه حمكم كله اإحكاماً عاماً تن�سوي 
اآخره،  اإىل  اأوله  من  مت�سابه  كله  اأنّه  على  فيه  كما ورد  و�سوره،  اآياته  على جميع 
ا جاء فيه ما يق�سمه اإيل حمكم ومت�سابه، فبع�سه حمكم وبع�سه مت�سابه، ول  واأي�سً

البحر املحيط - اأبو حيان الأندل�سي - ج 3/�س 143.  -22
زاد امل�سري يف علم التف�سري: عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي: املكتب الإ�سالمي-بريوت-ط3،   -23

1404هـ-ج1/�س 300.
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املعنى  الثالثة، لأن  الإطالقات  تعار�س بني هذه  عجب يف ذلك، ول غرابة ول 
الزرقاين  الإمام  يقول  كما  بع�س،  عن  بع�سه  يختلف  الإطالقات  هذه  يف  املراد 
والثاين  الأول  الإطالق  يف  املت�سابه  ومعنى  املحكم  »فمعنى  العرفان:  مناهل  يف 
يختلف عنه يف الإطالق الثالث، فالأول: الإحكام العام، والثاين: الت�سابه العام، 
به الإحكام اخلا�س والت�سابه اخلا�س،  الثالث، ويراد  وهما يختلفان عن الإطالق 
فالأول القراآن كله حمكم، مبعنى متقن منّظم متني حّق ل خلل فيه ول نق�س ول 
وقال  چ)24(  ں      ڱ    ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      چ           : قال  كما  عوج، 
:)ِتْلَك اآيَاُت اْلِكَتاِب احْلَِكيِم()25( يف غري اآية، وعلى الثاين القراآن كله مت�سابه 
()26( اأي: ي�سبه بع�سه بع�ساً  َل اأَْح�َسَن احْلَِديِث ِكَتابًا ُمَت�َساِبًها َمثَايِنَ ُ نَزَّ قال :) اهللَّ
يف  الكمال  وبلوغه  الإحكام  يف  بع�ساً  بع�سه  ي�سبه  كله  والإعجاز،  ال�سدق  يف 
األفاظه ومعانيه. ويف الإطالق الثالث وهو امل�سهور: قد جاء يف القراآن الكرمي ما 

ڳ   ڳ    ڳ   چ   : اإىل ق�سمني، بع�سها حمكم وبع�سها مت�سابه، قال  اآياته  م  يق�سِّ
التق�سيم حق،  چ)27(، وهذا  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  
فبع�س اآيات القراآن وا�سحة الدللة يعرف املراد منها بذاتها ول حتتاج اإىل بيان، 
اإىل  يحتاج  بل  ا�ستقالًل،  منها  املراد  يعرف  ل  الدللة  خفي  كان  الآخر  وبع�سها 
فال  املت�سابه.  هو  والثاين  املحكم،  هو  فالأول  معناه،  يعرف  حتى  وتو�سيح  بيان 
اأي:  مت�سابًها؛  كله  متقًنا، وبني كونه  اأي:  القراآن كله حمكًما،  اإًذا بني كون  تنايف 
ا يف ال�سدق والإعجاز، والإتقان، وبني كونه منق�سًما اإىل املحكم  ي�سبه بع�سه بع�سً
واملت�سابه، مبعنى: و�سوح الدللة يف بع�سه، وخفائها يف بع�سها الآخر، لأن املراد 
من الّلفظ املحكم واملت�سابه يف بع�س الإطالقات يختلف عنه يف الإطالق الآخر، 
فاجلهة منفكة، فال تعار�س ول تناق�س. وهذه التاأويالت باإطالقاتها املختلفة ل تنفك 

�سورة هود- الآية 1، �سورة لقمان - الآية 2.  -24
�سورة يون�س- الآية: 1.  -25

�سورة الزمر- الآية: 23.  -26
�سورة اآل عمران- الآية: 7.  -27
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عن املعنى الّلغوي؛ فالقراآن كله حمكم؛ اأي متقن لأن اهلل �ساغه �سياغة متنع اأن 
يتطرق اإليه خلل، اأو ف�ساد يف الّلفظ، اأو املعنى والقراآن مت�سابه، لأنّه مياثل بع�سه 
بع�ساً يف هذا الإحكام مماثلة مف�سية اإىل التبا�س التمييز بني اآياته وكلماته، والقراآن 
منه حمكم اأي وا�سح املعنى املراد و�سوحاً مينع اخلفاء عنه، ومنه مت�سابه فيه وجوه 

خمتلفة من املماثلة م�ستلزمة خلفاء هذا املعنى املراد)28(. 

العلماء يف  لنا اختالف  يت�سح  تعريفات املحكم واملت�سابه  مما �سبق ذكره من 
حتديد معنى املحكم واملت�سابه اإىل عدة اآراء: 

اأولها: اأن املحكم هو الوا�سح الدللة الظاهر الذي ل يحتمل الن�سخ، واملت�سابه 
ما كان خفي الدللة ل يدرك معناه عقاًل ول نقاًل، وهو ما ا�ستاأثر اهلل بعلمه، كقيام 
ال�ساعة واحلروف املقطعة يف اأوائل ال�سور، وقد عزا العالمة الآلو�سي هذا الراأي 
اإىل ال�سادة احلنفية، ومثال املحكم: الفرو�س والأوامر واحلدود والنواهي، كقوله 
:چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ    چ)29(وقوله : چيب  جت     حت     خت   مت   ىتچ )30( 

فهذا وا�سح والكلمة وا�سحة الدللة.

ثانًيا: اأن املحكم ما ُعرف املراد منه اإما بالظهور واإما بالتمثيل، اأما املت�سابه فهو 
ما ا�ستاأثر اهلل بعلمه، وين�سب هذا القول اإىل اأهل ال�سنة على اأنه املختار عندهم. 

ثالًثا: اأن املحكم ما ل يحتمل اإل وجهاً واحداً من التاأويل، واملت�سابه ما احتمل 
اأوجهاً يف تف�سريه، ولكن هذا يدخل فيه امل�سرتك اللفظي كالقرء، ويعزى هذا اإىل 

ابن عبا�س، ويجري عليه اأكرث الأ�سوليني. 
رابًعا: »اأّن املحكم ما ا�ستقل بنف�سه ومل يحتج اإىل بيان، واملت�سابه: ما احتاج 

يُْنظر مناهل العرفان - للزرقاين- ج 2/�س 195.  -28
�سورة البقرة - الآية 110.  -29
�سورة حممد - الآية 19.  -30
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اإىل بيان، فتارة يبني بكذا وتارة يبني بكذا حل�سول الختالف يف تاأويله، ويعزى 
.)31(» ويحكى هذا القول عن الإمام اأحمد بن حنبل

خام�ًصا: اأّن املحكم هو الوا�سح املعنى الذي ل يتطرق اإليه اإ�سكال، واملت�سابه 
املت�سابه  ّا، وما كان ظاهًرا، وينتظم  ن�سّ ما كان  املحكم على هذا  نقي�سه، وينتظم 
الأ�سماء امل�سرتكة واملوهم بالت�سبيه يف حق اهلل تعاىل، وهذا القول حكاه ال�سيوطي 
عن الإمام الطيبي، ويت�سح من كالم الإمام الطيبي الذي ذكره ال�سيوطي مف�ساًل 

اأّن املت�سابه يت�سمن امل�سرتك بني املجمل واملوؤول. 

�صاد�صًا: اأّن املحكم ما كانت دللته راجحة، وهو الن�س الظاهر، اأما املت�سابه 
فما كانت دللته غري راجحة وهو املجمل واملوؤول وامل�سكل، ويعزى هذا الراأي 

لالإمام الرازي، واختاره كثري من املحققني كما قال العالمة الزرقاين. 

املطلب الرابع: تعريف املوؤول لغة وا�صطالحًا: 
املوؤول من التاأويل، وقد جاء لفظ التاأويل يف ل�سان العرب لبن منظور: »حتت 
مادة )اأّول( التي تعني يف الّلغة العربية الرجوع، و منه ن�س احلديث ال�سريف: »ل 
�سام ول اآل من �سام الأبد«)32( ول اآل يعني: ول رجع اأي ل رجع اإىل خري«)33(. 

ويزعم اأبو العبا�س اأحمد بن يحيى اأن التاأويل واملعنى والتف�سري واحد)34(. 
الأ�سلي  الّلفظ عن و�سعه  نقل ظاهر  »التاأويل  بقوله:  ال�سعادات  اأبو  ويعرفه 
تيمية احلراين- بن  اأحمد بن عبد احلليم  العبا�س  اأبو  الدين  تقي  تيمية )التف�سري( -  ابن  فتاوى  جمموع   -31

املحقق:   عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم النا�سر:  جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة 
النبوية، اململكة العربية ال�سعودية:  1416هـ/1995م- ج 5/�س 409.

املروزي  احلنظلي  اإبراهيم  بن  خملد  بن  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  يعقوب  اأبو   - راهويه  بن  اإ�سحاق  م�سند   -32
املعروف بـ ابن راهويه - املحقق:  د. عبد الغفور بن عبد احلق البلو�سي- مكتبة الإميان- املدينة املنورة 

الطبعة الأوىل: 1412 - 1991 ج 5/�س 156 رقم: 2054.
ل�سان العرب- لبن منظور - ج 11/�س 32.  -33

يُنظر: املرجع نف�سه - ج 11/�س 32.  -34
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اإىل ما يحتاج اإىل دليل لوله ما ترك ظاهر اللفظ، ويف حديث ابن عبا�س ر�سي 
اهلل عنهما: »اللهم فقهه يف الدين وعلمه التاأويل«)35( هو من اآل ال�سيء يوؤول اإىل 

كذا: اأي رجع و�سار اإليه«)36(. 
وجاء تعريفه يف تهذيب اللغة بقوله: »التاأول والتاأويل: تف�سري الكالم الذي 

تختلف معانيه، ول ي�سح اإل ببيان غري لفظه«)37(. 
فقال:  والتاأويل  التف�سري  معنيي  بني  التمييز  الع�سكري  هالل  اأبو  حاول  وقد 
اجلملة،  اآحاد  اأفراد  عن  الإخبار  هو  التف�سري  اأّن  والتاأويل:  التف�سري  بني  »الفرق 
التنزيل،  ظاهر  انتظمه  ما  اأفراد  التف�سري  وقيل  الكالم،  مبعنى  الإخبار  والتاأويل 
الكالم  معنى  ا�ستخراج  التاأويل  وقيل  بكالم،  املتكلم  بغر�س  الإخبار  والتاأويل 
املت�سابه،  تاأويل  يقال  اأو حقيقة، ومنه  بل على وجه يحتمل جمازاً  ل على ظاهره 
وتف�سري الكالم اإفراد اآحاد اجلملة وو�سع كل �سئ منها مو�سعه، ومنه اأخذ تف�سري 

ر عند الفقهاء ما ُفهم معناه بنف�سه«)38(. الأمتعة باملاء، واملف�سَّ
بني  منافاة  ل  اأنه  يتبني  واملوؤول  التاأويل  تعريفات  يف  اأقوالهم  من  وا�ستنباطاً 

التعريفات الواردة، وعليه فاإن لفظ التاأويل ورد لثالثة معان: 
لدليل  املرجوح  الحتمال  اإىل  الراجح  الحتمال  عن  اللفظ  �سرف  الأول: 

يقرتن به.
ال�سيباين-  اأ�سد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  اأحمد  اهلل  عبد  - اأبو  حنبل  بن  اأحمد  الإمام  م�سند   -35
الرتكي-  املح�سن  بن عبد  اإ�سراف:  د عبد اهلل  الأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون-  املحقق:  �سعيب 

موؤ�س�سة الر�سالة- الطبعة الأوىل: 1421هـ- 2001 م- ج 6/�س 461.
اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري - املكتبة العلمية -  انظر النهاية يف غريب احلديث والأثر-   -36

بريوت: 1399هـ - 1979م-حت: طاهر اأحمد الزاوي- حممود حممد الطناحي- ج 1/�س 192.
تهذيب اللغة- الأزهري اأبو من�سور حممد بن اأحمد- املوؤ�س�سة امل�سرية العامة للكتاب- القاهرة-ج5/  -37

�س207.
معجم الفروق اللغوية- اأبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري   -38
م�سر-   - القاهرة  والتوزيع،  للن�سر  والثقافة  العلم  دار  �سليم-  اإبراهيم  حممد  عليه:  وعلق  -حققه 

ج1/�س 90.
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يُفهم  اللفظ حتى  به  ر  يف�سَّ التف�سري، فهو الكالم الذي  التاأويل مبعنى  الثاين: 
معناه.

الثالث: التاأويل: هو احلقيقة التي يوؤول اإليها الكالم. 
املبحث الث�ين: م�سطلح�ت م�س�بهة

لورودها  املذكورة  وامل�سطلحات  الألفاظ  على  الرتكيز  على  حر�ست  لقد 
يف القراآن الكرمي يف اآية اآل عمران وهي الآية التي يدور عليها الأ�سل يف معاين 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    چ   : قوله  وهي  والتاأويل،  والت�سابه  الإحكام 
ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     
علماء  ذكرها  اأخرى  وم�سطلحات  األفاًظا  هناك  فاإن  واإل  ىچ)39(.  ى   ې   
لوا فيها القول تتعلق بدللت الّن�سو�س القراآنية وتف�سريها فقالوا:  الأ�سول وف�سّ
»من حيث و�سوح الدللت وغمو�سها: تنق�سم الألفاظ والعبارات والّن�سو�س 
من حيث ظهور معناها اإىل نوعني: نوع وا�سح الدللة على معناه ولي�س يف دللته 
غمو�س ول اإبهام، ونوع غام�س الدللة وفيه غمو�س وخفاء. والوا�سح الدللة 
لي�س على درجة واحدة يف و�سوح دللته، بل بع�سه اأو�سح الدللة من بع�س، 

كما اأّن الغام�س الدللة بع�سه اأخفى دللة من بع�س. 
املطلب الأول: وا�صح الدللة: 

فاأق�صام الوا�صح الدللة اأربعة اأق�صام هي: 
ر. )4( املحكم«)40(، و�ساأ�سرد فيما ياأتي  )1( الظاهر. )2( الّن�س. )3( املف�سَّ

�سورة اآل عمران - الآية 7.  -39
علم اأ�سول الفقه وخال�سة تاريخ الت�سريع - عبد الوهاب خالف - مطبعة املدين »املوؤ�س�سة ال�سعودية   -40

مب�سر«- ج 1/�س 152.



د. حمزة ح�شن �شليمان �شالح

324

املُْحَكم واملت�سابه واملوؤول قراءة جديدة للم�سطلحات واملفاهيم

تعريفات خمت�سرة لهذه امل�سطلحات: 

الظاهر: »وهو ما دّل على املراد بنف�س �سيغته من غري توّقف فهم املراد منه - 1
على اأمٍر خارجّي، ومل يكن املراد منه هو املق�سود اأ�سالًة من ال�سياق، ويحتمل 
التاأويل، فمتى كان املراد يفهم من الكالم من غري حاجة اإىل قرينة، ومل يكن 
الظاهر  فيه«)41(، ومثال  الكالم ظاهًرا  يعترب  �سياقه  الأ�سلّي من  املق�سوَد  هو 

قوله تعاىل: چ    ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ)42( فاإنه ظاهر يف الإطالق«)43(. 

تعاىل: - 2 ما دلَّ على معنى واحد من غري احتمال لغريه، كقوله  »هو  الن�س: 
چڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  چ)44(« )45(.

املف�ّصر: »واأما املف�ّسر فهو ا�سم للمك�سوف الذي يعرف املراد به مك�سوفاً على - 3
وجه ل يبقى معه احتمال التاأويل، فيكون فوق الظاهر والّن�س، لن احتمال 

التاأويل قائم فيهما منقطع يف املف�ّسر، مثاله قوله تعاىل: چېئ  ېئ  ېئ   
ُهْم(  فبقوله:)ُكلُّ اخل�سو�س  احتمال  فيه  عام  املالئكة  ا�سم  فاإن  ىئچ)46( 
ينقطع هذا الحتمال ويبقى احتمال اجلمع والفرتاق، وبقوله: )اأَْجَمُعوَن( 

ينقطع احتمال تاأويل الفرتاق«)47(. 

تي�سري التحرير- حممد اأمني املعروف باأمري باد �ساه - دار الفكر، بريوت - ج1/�س275.  -41
�سورة الن�ساء- الآية: 3.  -42

الدين  عالء  حممد،  بن  اأحمد  بن  العزيز  عبد   - البزدوي  الإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  الأ�سرار  ك�سف   -43
البخاري احلنفي -دار الكتاب الإ�سالمي- بدون طبعة وبدون تاريخ -72/1.

�سورة النور- الآية: 2.  -44
تي�سري الو�سول اإىل قواعد الأ�سول ومعاقد الف�سول لالإمام عبد املوؤمن بن عبد احلّق البغدادي احلنبلي   -45
)658 ـ739هـ(- �سرح: عبد اهلل بن �سالح الفوزان- دار ابن اجلوزي: ال�سعودية-ط4، 1431هـ ج1/

�س137.
�سورة احلجر - الآية: 30.  -46

العلمية-بريوت  الكتاب  ال�سرخ�سي-دار  �سهل  اأبى  بن  اأحمد  بن  حممد  بكر  اأبو  ال�سرخ�سي-  اأ�سول   -47
لبنان- ط1، 1414هـ- 1993م-ج1/�س 165.



د. حمزة ح�شن �شليمان �شالح

325

وقد - 4 َواِلْنِتَقا�ُس«)48(،  التَّْبِديُل  ِفيِه  يُوؤَْمُن  َوْجٍه  َعَلى  اْلإِْتَقاُن  »َوُهَو  املحكم: 
�سبق تعريفه فيما م�سى.

والأنواع الأربعة للوا�سح الدللة متفاوتٌة يف و�سوح دللتها على املراد منها، 
اأثر هذا التفاوت عند التعار�س، فاإذا تَعار�س ظاهٌر ون�سٌّ يُرّجح الن�ّس،  ويظهر 
لأنه اأو�سح دللًة من الظاهر، من جهة اأّن معنى الّن�ّس مق�سوٌد اأ�سالًة من ال�سياق، 
اأ�سالًة  املق�سود  اأن  ال�سياق، ول �سك يف  اأ�سالًة من  الظاهر غري مق�سود  ومعنى 

يتبادر اإىل الَفهم قبل غريه، فلهذا كانت دللة الن�ّس اأو�سح من دللة الظاهر.
املطلب الثاين: غام�س الدللة

اأما اأق�صام الغام�س الدللة فاأربعة اأق�صام هي: 
)1( اخلفي. )2( امل�سكل. )3( املجمل. )4( املت�سابه. وردت تف�سيالتها يف 
اأق�سام  اأربع  الدللة  الغام�س  واأق�سام  الأ�سول:  التقرير والتحرير يف علم  كتاب 

هي: اخلفي، امل�سكل، املجمل، واملت�سابه)49(.
ا�سم - 1 فهو  اخلفي  »اأما  الفقه:  اأ�سول  يف  ال�سرخ�سي  اأ�سول  يف  جاء  اخلفي: 

اإل  بها  املراد  نيل  مينع  ال�سيغة  يف  بعار�س  منه  املراد  وخفي  معناه  ا�ستبه  ملا 
فاإنه  چ)50(،  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ  بالطلب، ومثاله قوله تعاىل: 
ظاهر يف ال�سارق الذي مل يخت�س با�سم اآخر �سوى ال�سرقة يعرف به، خفي 
يف الطّرار)51( والنّبا�س)52(، فقد اخت�سا با�سم اآخر هو �سبب �سرقتهما يعرفان 
انظر: التقرير والتحبري يف علم الأ�سول - اأبو عبد اهلل، �سم�س الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف   -48

بابن اأمري حاج - دار الكتب العلمية الطبعة الثانية: 1403هـ- )148/1(.
تي�سري الو�سول اإىل قواعد الأ�سول - ج1/�س 137.  -49

�سورة املائدة - الآية: 38.  -50
الطرار: بوزن فعال من طر ال�سئ: اختل�سه. )معجم لغة الفقهاء - حرف الطاء - )289/1(، والطرار   -51

من يقطع النفقة وياأخذها غفلة على اأهلها.)التوقيف على مهمات التعاريف - ج1/�س480(.
النبا�س: من يفت�س القبور عن املوتى لي�سرق اأكفانهم وحليهم. )املعجم الو�سيط - 897/2(.  -52
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اأو  ال�سرقة  معنى  يف  لنق�سان  ال�سم  بهذا  اخت�سا�سهما  اأّن  الأمر  فا�ستبه  به، 
زيادة فيها«)53(.

امل�صكل: »واأما امل�سكل فهو ما ازداد خفاء على اخلفي كاأنه بعدما خفي على - 2
ال�سامع حقيقة دخل يف اأ�سكاله واأمثاله حتى ل ينال املراد اإل بالطلب ثم بالتاأمل 
حتى يتميز عن اأمثاله«)54(. »ومثال امل�سكل لفظ اأنّى يف قوله چ ې  ېچ بعد 
قوله تعاىل:چ ې  ې  چ)55( فاإنه م�سرتك بني معنيني ل�ستعماله )كاأين( كما 

ۀ   چ  تعاىل:  قوله  يف  كما  )وكيف(  خبچ)56(،  حب   جب   چ  تعاىل:  قوله  يف 
ہ  ہ  ہ   ہ  ھھچ)57( فا�ستبه املعنى املراد يف الآية على ال�سامع وا�ستمر 

ذلك«)58(. 
يفهم من هذا اأن لفظ اأنّى يف قوله ( اأَنَّى �ِسْئُتْم ) قد اأ�سكل فهمه وخفي معناه 
يف  ذلك  ورد  كما  كيف  مبعنى  ياأتي  قد  اأو  اأين  مبعنى  ياأتي  قد  فهو  ال�سامع  على 

الآيات الأخرى. 
منه، ول  املراد  ب�سيغته على  الذي خفي معناه، ول يدل  »اللفظ  وقالوا هو 
بدَّ من قرينة تبني املراد منه، فمن�ساأ الإ�سكال ذات ال�سيغة واللفظ، ولذلك فاإنه ل 
يدرك معناه اإل بالتاأمل وبقرينة خارجية تبني املراد منه، وتكون هذه القرينة غالًبا 
يف متناول البحث، ويختلف امل�سكل عن اخلفي اأن الإبهام يف امل�سكل من�سوؤه من 
فيه من  الإبهام  فاإن  اأما اخلفي  بقرينة،  اإل  املراد  اللفظ، ول ميكن فهم معناه  نف�س 
طريق خارج عن اللفظ، ويعرف املراد منه من غري قرينة، فامل�سكل اأ�سد اإبهاًما من 
اأبي �سهل �سم�س الأئمة ال�سرخ�سي-  دار املعرفة - بريوت- اأحمد بن  اأ�سول ال�سرخ�سي- حممد بن   -53

ج1/�س 167.
اأ�سول ال�سا�سي -اأبو علي ال�سا�سي- دار الكتاب العربي. بريوت، 1982- ج 1/�س 81.  -54

�سورة البقرة- الآية: 224.  -55
�سورة اآل عمران- الآية: 37.  -56

�سورة البقرة- الآية: 259.  -57
التقرير والتحبري يف علم الأ�سول - ابن اأمري احلاج، حممد بن حممد -ج1/�س 208.  -58
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اخلفي، لكن يتفق امل�سكل واخلفي يف اأن كالًّ منهما يحتاج اإىل بحث وتاأمل«)59(.
املجمل: »ما له دللة على اأحد معنيني ل مزية لأحدهما على الآخر بالن�سبة - 3

تعيينه  يف  اإما  غريه،  على  منه  املراد  فهم  يتوقف  »ما  هو:  وقالوا  اإليه«)60(. 
تعاىل:  تعيينه، قوله  اإىل غريه يف  اأو مقداره، مثال ما يحتاج  بيان �سفته  اأو 
بني  م�سرتك  لفظ  القرء  فاإن  چچچ)61(،  چ   چ   ڃ      چڃ  

احلي�س والطهر، فيحتاج يف تعيني اأحدهما اإىل دليل، ومثال ما يحتاج اإىل 
اإقامة  كيفية  فاإن  چ)62(،  ڱ   ڱ   چ  تعاىل:  قوله  �سفته،  بيان  يف  غريه 
ال�سالة جمهولة حتتاج اإىل بيان. ومثال ما يحتاج اإىل غريه يف بيان مقداره، 
يحتاج  الواجبة جمهول  الزكاة  فاإن مقدار  چ)63(،  ڱ   ں   چ  تعاىل:  قوله 

اإىل بيان«)64(.
املت�صابه: »هو ما ع�سر اإجراوؤه على ظاهره كاآية ال�ستواء واإليه ميل ابن عبا�س - 4

ر�سي اهلل عنهما«)65(، وقد تقدم تعريفات له. وقالوا هو »وهو ما مل يُْرَج )بيان 
مراده اأي املراد منه ل�سدة خفائه: كاآيات ال�سفات مثل قوله تعاىل: چڈ     ژ  
اأي  به:  املراد  اعتقاد حقّية  مع  اأبداً  فيه  التوّقف  ژ  ڑچ)66(. وحكمه: 

اعتقاد اأن مراد اهلل تعاىل لذلك حّق، وما يعلم تاأويله اإل اهلل«)67(.
الوجيز يف اأ�سول الفقه الإ�سالمي )112/2(.  -59

بريوت،  العربي،  الكتاب  ط1-دار  الأ�سول-ال�سوكاين،  علم  من  احلق  حتقيق  اإيل  الفحول  اإر�ساد   -60
1419هـ-ج1/�س357.

�سورة البقرة- الآية: 228.  -61
�سورة البقرة، الآية 43.  -62
�سورة البقرة، الآية 43.  -63

الرابعة:  الطبعة  ابن اجلوزي  العثيمني - دار  بن �سالح بن حممد  الأ�سول - حممد  الأ�سول من علم   -64
1430هـ - 2009م-46/1.

املنخول من تعليقات الأ�سول - حممد بن حممد الغزايل - دار الفكر، دم�سق - ط2، 1400 -1980   -65
م -ج1/�س 249.
�سورة طه - الآية 5.  -66

اجلمايل  ْوُدْويِن  ال�سُّ ُقْطُلْوبََغا  بن  قا�سم  الدين  زين  الفداء  اأبو  املنار-  خمت�سر  �سرح  الأفكار  خال�سة   -67
احلنفي- حافظ ثناء اهلل الزاهدي- دار ابن حزم- الطبعة الأوىل: 1424 هـ- 2003م )�س: 97(.
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امل�سرتك  القا�سم  واأن  دللتها  ت�سابه  الدللة  اخلفي  اأق�سام  من  معنى  ويت�سح 
اأن معناها غري ووا�سح من غري ما تكون هناك قرينة  اأي  اأنها غام�سة الدللة  بينها 

تبني املراد منه.
املبحث الث�لث: من�س�أ الت�س�به واأق�س�مه

املطلب الأول: من�صاأ الت�صابه: 
ال�سرعية من موقفهم  الّن�سو�س  تاأويل مت�سابهات  العلماء يف  تنطلق مواقف 
اإذ يدخل يف  الغيبية ب�سفة عامة،  التعرف على كيفية احلقائق  اإمكان وو�سيلة  من 
هذا املجال كل ما اأخربت به الّن�سو�س ال�سرعية من مغيبات، ومالها من موا�سفات 
القرب،  العزة، و�سوؤال امللكني يف  وكيفيات: كالعر�س، واللوح املحفوظ، وبيت 
والبعث والن�سور، واملحا�سبة وامليزان وال�سراط، واجلنة والنار، وما و�سف اهلل به 
ذاته مما يوهم الت�سبيه والتج�سيم والتحيز يف جهة: كاليد والعني والأ�سبع والقدم، 
بع�س  وموا�سفات  وجود  عن  به  اأخربنا  وما  والفوقية،  العر�س،  على  وال�ستواء 
املت�سابهات،  اإطار  يف  يدخل  مما  ذلك  ونحو  و�سيطان  وجن  مالئكة  من  الكائنات 
ويرجع ال�سيخ الزرقاين يف مناهل العرفان من�ساأ الت�سابه اإىل خفاء مراد ال�سارع 
تف�سياًل:  اأما  ال�سارع من كالمه،  مراد  اإجماًل هو خفاء  الت�سابه  من�ساأ  »اإن  فيقول: 
فنذكر اأن منه ما يرجع خفاوؤه اإىل الّلفظ ومنه ما يرجع خفاوؤه اإىل املعنى ومنه ما 

يرجع خفاوؤه اإىل الّلفظ واملعنى معاً. 
املطلب الثاين: اأق�صام الت�صابه: 

وحده  الّلفظ  يف  خفاء  اإىل  راجعاً  فيه  الت�سابه  كان  ما  وهو  الأول:  فالق�صم 
اأو من جهة  نا�سئاً من جهة غرابته  فيه  اخلفاء  يكون  قد  مفرد ومرّكب واملفرد  منه 
ا�سرتاكه، واملرّكب قد يكون اخلفاء فيه نا�سئاً من جهة اخت�ساره اأو من جهة ب�سطه 
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اأو من جهة ترتيبه«)68(. فمثال الت�سابه يف املفرد ب�سبب غرابته وندرة ا�ستعماله لفظ 
الأّب بت�سديد الباء يف قوله : چ وئ  ۇئ    چ)69( قال الإمام الرازي يف تف�سريه: 
»والأّب هو املرعى بدليل قوله بعد ذلك چ ۆئ  ۆئ   ۈئ    چ )70(، ومثال الت�سابه 

يف املفرد ب�سبب ا�سرتاكه بني معاٍن عدة، لفظ اليمني يف قوله تعاىل: چ ہ  ہ  
ہ   ہ    چ )71(، فلفظة )اليمني( حتتمل ا�ستعمال يده اليمنى غري ال�سمال، وحتتمل 
اأي�ساً اأّن ال�سرب كان بقوة، لأن اليمني اأقوى اجلارحتني، وحتتمل اأّن ال�سرب كان 

 .)72(» ب�سبب اليمني التي حلفها اإبراهيم
اأقوال:  ثالثة  اليمني  ِباْليَِمنِي( يف  ْربًا  : )�سَ »وقوله  امل�سري:  زاد  وجاء يف 
ال�ّسّدي،  قاله  والُقدرة  ة  بالُقوَّ والثاين:  ال�سحاك.  قاله  اليمنى،  اليد  اأنها  اأحدها: 

ىئ  ىئ  ىئ   چ  التي �سبقت منه وهي قوله:  باليمني  والفّراء. والثالث: 
ی  ی  ی     ی     چ )73(، حكاه املاوردي«)74(. 

ومثال الت�سابه يف املرّكب ب�سبب اخت�ساره قوله تعاىل: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ )75(، قال الزرقاين: »فاإن خفاء املراد فيه جاء من 
ناحية اإيجازه، والأ�سل واإن خفتم األ تق�سطوا يف اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا 
من غريهن ما طاب لكم من الن�ساء، ومعناه اأنكم اإذا حترجتم من زواج اليتامى 

مناهل العرفان - للزرقاين- ج2/�س200.  -68
�سورة عب�س - الآية: 31.  -69
�سورة عب�س - الآية: 32.  -70

�سورة ال�سافات - الآية 93.  -71
مفاتيح الغيب، التف�سري الكبري، اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب   -72
بفخر الدين الرازي خطيب الري - دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت - الطبعة الثالثة: 1420 هـ - ج 

16/�س 369.
�سورة الأنبياء- الآية: 57.  -73

 - اجلوزي  حممد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  الدين  جمال  التف�سري-  علم  يف  امل�سري  زاد   -74
املحقق:  عبد الرزاق املهدي- دار الكتاب العربي - بريوت-الطبعة  الأوىل: 1422 هـ - ج 5/�س 

.213
�سورة الن�ساء - الآية: 2.  -75
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خمافة اأن تظلموهن فاأمامكم غريهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم«)76(. 
قال الإمام اأبو حيان يف البحر املحيط يف معر�س تف�سريه لهذه الآية: »ثبت 
اأولياء اليتامى  اأنها قالت: نزلت يف  يف �سحيح م�سلم عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
وليتهم  ملكان  املهر  يف  يبخ�سوهن  اأن  فرييدون  ولياتهم  جمال  يعجبهم  الذين 
عليهن. قيل لهم: اأق�سطوا يف مهورهن، فمن خاف اأن ل يق�سط فليتزوج ما طاب 
له من الأجنبيات اللواتي مياك�سن)77( يف حقوقهن. وقاله اأي�ساً ربيعة. وقال عكرمة: 
نزلت يف قري�س يتزوج منهم الرجل الع�سرة واأكرث واأقل، فاإذا �ساق ماله ماَل على 
ماِل يتيمه فيتزوج منه، فقيل له: اإن خفتم عجز اأموالكم حتى جتوروا يف اليتامى 
فاقت�سروا. وقال ابن عبا�س، وابن جبري، وقتادة، وال�ّسّدي: كانت العرب تتحرج 
فاأكرث،  الع�سرة  يتزوجون  الن�ساء،  بني  العدل  تتحرج يف  اليتامى ول  اأموال  يف 
فتحرجوا  فكذلك  اليتامى  تق�سطوا يف  اأن ل  تخافون  كما  اأي:  فنزلت يف ذلك، 
يف الن�ساء، واأنكحوا على هذا احلد الذي يبعد اجلور عنه. وقال جماهد: اإنا الآية 
من  حترجوا  فكذلك  اليتامى  مال  يف  تتحرجون  كما  عنه،  وزجر  الزنا  من  حتذير 
الزنا، واأنكحوا على ما حّد لكم. وعلى هذه الأقوال غري الأول ل يخت�س اليتامى 
بالإناث كاأنه قيل يف  باإناث ول ذكور، وعلى ما ُروي عن عائ�سة يكون خمت�ساً 
يتامى الن�ساء. والظاهر من هذه الأقوال اأن يكون التقدير: واإن خفتم اأن ل تق�سطوا 
يف نكاح يتامى الن�ساء فانكحوا ما طاب لكم من غريهن، ملا اأمروا باأن يوؤتوا اليتامى 
اأموالهم، ونهوا عن ال�ستبدال املذكور، وعن اأكل اأموال اليتامى، كان يف ذلك 

مزيد اعتناء باليتامى واحرتاز من ظلمهم كما قال تعاىل: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ)78( فخوطب اأولياء يتامى الن�ساء اأو النا�س 

مناهل العرفان - للزرقاين- ج 2/�س 200.  -76
َلع يف  املَْك�ُس اجلباية َمَك�َسه مَيِْك�سه َمْك�ساً ومَك�ْسُته اأَْمِك�سه َمْك�ساً واملَْك�ُس دراهم كانت توؤخذ من بائع ال�سِّ  -77
الأَ�سواق يف اجلاهلية، وماَك�َس الرجَل مُماك�سة وِمكا�ساً �ساَك�سه، عليه تكون معنى مياك�سن: ي�ساك�سن يف 

حقوقهن: )ل�سان العرب-220/6(.
�سورة الن�ساء - الآية: 10.  -78
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بقوله: واإن خفتم اأن ل تق�سطوا يف اليتامى اأي: يف نكاح يتامى الن�ساء، فاأنكحوا 
غريهن، وعلى هذا الذي اخرتناه من اأن املعنى يف نكاح اليتامى«)79(. 

والق�صم الثاين: »هو ما كان الت�سابه فيه راجعاً اإىل خفاء املعنى وحده، مثاله 
اجلنة  لنعيم  اأو  القيامة  لأهوال  اأو  تعاىل  هلل  و�سفاً  الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما  كل 
اخلالق ول  بحقائق �سفات  يحيط  اأن  الب�سري ل ميكن  العقل  فاإن  النار؛  وعذاب 
اأن  اإىل  ال�سبيل  وكيف  النار،  اأهل  وعذاب  اجلنة  اأهل  بنعيم  ول  القيامة  باأهوال 

يح�سل يف نفو�سنا �سورة ما مل نح�سه وما مل يكن فينا مثله ول جن�سه«)80(.
والق�صم الثالث: »وهو ما كان الت�سابه فيه راجعاً اإىل الّلفظ واملعنى معاً، وله 
اأمثلة كثرية منها قوله عز ا�سمه: چ ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ)81( فاإّن 
من ل يعرف عادة العرب يف اجلاهلية ل ي�ستطيع اأن يفهم هذا الّن�س الكرمي على 
وجهه، فقد ورد اأّن نا�ساً من الأن�سار كانوا اإذا اأحرموا مل يدخل اأحد منهم حائطاً 
ول داراً ول ف�سطاطاً)82( من باب فاإن كان من اأهل املدر)83( نقب نقباً يف ظهر بيته 
يدخل ويخرج منه واإن كان من اأهل الوبر)84( خرج من خلف اخلباء فنزل قوله 

: چ ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  
ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    چ)85(«)86(. 

تف�سري البحر املحيط - ج 4/�س 18.  -79
مناهل العرفان - ج 2/�س 200.  -80

�سورة البقرة - الآية: 189.  -81
وهم  م�سجدهم،  َحوايَل  الُكورِة  اأهل  َتمُع  جُمْ والُف�ْسطاط:  الأبنية.  من  ْرب  �سَ والِف�ْسطاط:  الٌف�سطاط   -82
�َسَعٍر:  من  بيٌت  الُف�ْسطاُط:  وقيل:  )العني-ج2/�س55(،  الف�سطاط:  اأهل  هوؤلء  ويقال:  اجلماعة، 

)ال�سحاح يف اللغة-ج2/�س44(.
املاُء )املحيط يف  يَْن�َسَف  لئال  احَلْو�ِس  َوْجَه  تْطِيْيُنَك  َمَدَرٌة.واملَْدُر:  الواِحَدُة  الياِب�ِس،  نْيِ  الطِّ ِقَطُع  املََدُر:   -83
ُر )القامو�س املحيط: ج2/ اللغة-ج2/�س348(وقيل هو: الِعْلُك الذي ل َرْمَل فيه، واملُُدُن، واحَل�سَ

�س4(وقيل: اأهل املدر: �سكان القرى واملدن)معجم لغة الفقهاء: ج1/�س 95(.
لغة  )معجم  البادية،  �سكان  الوبر:  واأهل  للغنم،  كال�سوف  وهو  والأرانب،  اجلمال  �سعر  الوبر:   -84

الفقهاء-ج1/�س95(.
�سورة البقرة - الآية: 189.  -85

مناهل العرفان - ج 2/�س 201.  -86
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واإىل تق�سيمات الت�سابه ي�سري الإمام الفخر الرازي يف معر�س تف�سريه لآية اآل 
ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    چ  »وقوله:  قائاًل:  عمران 
ڻۀ  چ )87( يدّل على كون بع�سها مت�سابهاً دون بع�سها الآخر. واأما كونه كله 
مت�سابهاً كما يف اآية الزمر چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦچ)88(، فقال ابن 

عبا�س: معناه اأنه ي�سبه بع�سه بع�ساً، واأقول هذا الت�سابه يح�سل يف اأمور: 
كلماته  بع�س  يكون  فاإنه  طوياًل،  كتاباً  كتب  اإذا  البليغ  الكاتب  اأن  اأحدها: 
كامل  ف�سيح  فاإنه  ذلك  يخالف  والقراآن  ف�سيح،  غري  بع�سها  ويكون  ف�سيحاً، 

الف�ساحة بجميع اأجزائه. 
وثانيها: اأن الف�سيح اإذا كتب كتاباً يف واقعة باألفاظ ف�سيحة فلو كتب كتاباً 
اآخر يف غري تلك الواقعة كان الغالب اأّن كالمه يف الكتاب الثاين غري كالمه يف 
الكتاب الأول، واهلل تعاىل حكى ق�سة مو�سى  يف موا�سع كثرية من القراآن 

وكلها مت�ساوية مت�سابهة يف الف�ساحة.
وثالثها: اأن كل ما فيه من الآيات والبيانات يقوي بع�سها بع�ساً ويوؤكد بع�سها 

بع�ساً. 
ورابعها: اأن هذه الأنواع الكثرية من العلوم التي عددناها مت�سابهة مت�ساركة 
يف اأّن املق�سود منها باأ�سرها الدعوة اإىل الدين وتقرير عظمة اهلل ، ولذلك فاإنك 
ل ترى ق�سة من الق�س�س اإل ويكون حم�سلها املق�سود الذي ذكرناه، فهذا هو 

املراد من كونه مت�سابهاً، واهلل الهادي«)89(. 
ويورد ال�سيخ طنطاوي يف تف�سريه جانباً اآخر من جوانب تنوع الت�سابه فيقول: 

»وميكننا اأن ننوع املت�سابهات ثالثة اأنواع: 
�سورة اآل عمران- الآية: 7.  -87

�سورة الزمر- الآية: 23.  -88
مفاتيح الغيب - ج 13/�س 256.  -89
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اهلل  بذات  كالعلم  اإليه  ي�سلوا  اأن  جميعاً  الب�سر  ي�ستطيع  مال  الأول:  النوع 
وحقائق �سفاته، وكالعلم بوقت القيامة ونحوه مما ا�ستاأثر اهلل بعلمه.

والدر�س،  البحث  يعرفه عن طريق  اأن  اإن�سان  ي�ستطيع كل  ما  الثاين:  النوع 
كاملت�سابهات التي ن�ساأ الت�سابه فيها من جهة الإِجمال والب�سط والرتتيب. 

النوع الثالث: ما يعلمه خوا�س العلماء دون عامتهم ولذلك اأمثلة كثرية من 
املعاين العالية التي تفي�س على قلوب اأهل ال�سفاء والجتهاد عند تدبرهم لكتاب 

.)90(» اهلل
ويتعر�س ال�سيخ ابن عا�سور يف التحرير والتنوير اإىل مراتب الت�سابه ويو�سلها 
اإىل ع�سرة مراتب قائاًل: »وبقي اأن نذكر لك مراتب الت�سابه وتفاوت اأ�سبابها. واأنها 

فيما انتهى اإليه ا�ستقراوؤنا الآن ع�سر مراتب: 
اأولها: معاٍن ُق�سد اإيداعها يف القراآن وُق�سد اإجمالها: اإما لعدم قابلية الب�سر 
ِلُكْنه فهمها، اأو لعدم قابلية بع�سهم يف ع�سر اأو جهة  لفهمها واإما لعدم قابليتهم 
لفهمها، ومنها اأحوال القيامة وبع�س �سوؤون الربوبية كالإتيان يف ظلل من الغمام 

والروؤية والكالم ونحو ذلك«)91(. 
بها  امل�سلمني  اإ�سعار  ُق�سد  »معاٍن  عا�سور:  ابن  ال�سيخ  اأورده  كما  وثانيتها: 
وتعني اإجمالها مع اإمكان حملها على معان معلومة لكن بتاأويالت: كحروف اأوائل 

ال�سور ونحو قوله تعاىل: چ ڈ     ژ  ژ  ڑچ)92(. 
وثالثتها: معاٍن عالية �ساقت عن اإيفاء كنهها الّلغة املو�سوعة لأق�سى ما هو 
التف�سري الو�سيط للقراآن الكرمي-د. حممد ال�سيد طنطاوي، مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 1406هـ-1985م،   -90

ج1/�س546.
للن�سر -  التون�سية  بن عا�سور - الدار  الطاهر  الطاهر بن حممد بن حممد  التحرير والتنوير - حممد   -91

تون�س- �سنة الن�سر: :  1984 هـ ج 3/�س 33.
�سورة طه- الآية: 5.  -92
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باأق�سى ما يقرب معانيها اإىل الأفهام، وهذا  اأهلها فعرّب عن تلك املعاين  متعارف 
 .)93(» مثل اأكرث �سفات اهلل

رت  ق�سُ معاٍن  بقوله: »رابعتها:  والتنوير  التحرير  الت�سابه يف  مراتب  ونتابع 
وجودها  ليكون  القراآن  يف  واأودعت  الع�سور  اأحوال  بع�س  يف  الأفهام  عنها 
معجزة قراآنية عند اأهل العلم يف ع�سور قد ي�سعف فيها اإدراك الإعجاز النظمي، 
نحو قوله : چ ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائچ)94( وقوله: 

چڈ  ڈ    ژ  چ)95( وِذْكر �سد ياأجوج وماأجوج«)96(. 

وكنايات  »جمازات  عا�سور:  ابن  عند  الت�سابه  مراتب  من  اخلام�صة  واملرتبة 
م�ستعملة يف لغة العرب اإل اأّن ظاهرها اأوهم معاٍن ل يليق احلمل عليها يف جانب 
حمملها  يف  فريق  وتوقف  الإلّهية  كمال  تخالف  ب�سفات  لإ�سعارها  تعاىل  اهلل 

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ   چ  چ)97(  ی  جئ       حئ  مئ  ىئيئ     چ  تعاىل:  تنزيها نحو قوله 
ۈئچ)98(، چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ)99(« )100(.

و�صاد�س مرتبة من الت�سابه كما يقول ابن عا�سور: »األفاظ من لغات العرب 
مل تعرف لدى الذين نزل القراآن بينهم: قري�س والأن�سار مثل قوله : چ وئ  

ۇئ    چ)101( ومثل: چ ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ)102(« )103(. 

التحرير والتنوير - لبن عا�سور- ج 3/�س 33.  -93
�سورة ي�س - الآية: 38.  -94

�سورة احلجر - الآية: 22.  -95
التحرير والتنوير - لبن عا�سور- ج 3/�س 33.  -96

�سورة الطور - الآية: 48.  -97
�سورة الذاريات - الآية: 47.  -98

�سورة الرحمن - الآية: 27.  -99
التحرير والتنوير - لبن عا�سور- ج 3/�س 33.  -100

�سورة عب�س- الآية: 31.  -101
�سورة النحل- الآية: 47.  -102

التحرير والتنوير - ج 3/�س 33.  -103
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التحرير  كتاب  يف  الت�سابه  من  العا�سرة  اإىل  والثامنة  ال�سابعة  املرتبة  ونطالع 
علم  للعرب  يكن  مل  �سرعية  م�سطلحات  »و�سابعتها:  يقول:  عندما  والتنوير 
بخ�سو�سها فما ا�ستهر منها بني امل�سلمني معناه �سار حقيقة عرفية؛ كالتيمم والزكاة 

ومامل ي�ستهر بقي فيه اإجمال؛ كالربا.
بها مت�سابهاً وهذا  الكالم  اأقوام فظنوا  اأ�ساليب عربية خفيت على  ثامنتها: 
ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ    چ)104(  مثل زيادة الكاف يف قوله تعاىل:چ 
ومثل امل�ساكلة يف قوله:چ چ  چ  چ   چ  چ)105( فيعلم اأن اإ�سناد خادع اإىل 

�سمري اجلاللة اإ�سناد مبعنى جمازي اقت�سته امل�ساكلة.
من  وجاء  املخاطبون  ففهمها  العرب  عادات  على  جاءت  اآيات  وتا�صعتها: 

بعدهم فلم يفهموها فظنوها من املت�سابه، مثل قوله : چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک    
ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  چ)106(، ففي �سحيح البخاري: قال ابن الزبري: قلت 
بال�سفا  يطوف  األ  اأحد  على  باأ�ساً  اأرى  »ل  اأتفقه:  مل  حدثاً  يومئذ  وكنت  لعائ�سة 
اأّولتها عليه كانت  اإّن هذه لو كانت كما  اأختي  ابن  يا  ما قلت  بئ�س  قالت  واملروة 
ل جناح عليه اأن ل يتطوف بهما ولكنها اأنزلت يف الأن�سار كانوا قبل اأن ي�سلموا 
يهلون ملناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند امل�سلل)107( فكان من اأهّل يتحرج اأن 
يطوف بال�سفا واملروة فلما اأ�سلموا �ساألوا ر�سول اهلل  عن ذلك قالوا يا ر�سول 

اهلل اإنّا كّنا نتحرج اأن نطوف بني ال�سفا واملروة فاأنزل اهلل الآية«)108(. 

�سورة ال�سورى - الآية: 11.  -104
�سورة الن�ساء - الآية: 142.  -105
�سورة البقرة - الآية: 158.  -106

اأولهما م�سدد مفتوح، واأ�سل هذا ال�سم لتل �سغري  ال�سني املعجمة ثم لمني  امليم وفتح  امل�سلل: ب�سم   -107
تك�سوه حجارة املرو بطرف قديد من ال�سمال كانت عليه "مناة" الطاغية، ثم ن�سبت اإليه احلرة الكبرية 
املنقادة بني قديد ودوران والتي يقع تل امل�سلل بطرفها الغربي، يف�سل بينهما ثنية امل�سلل، وت�سمى احلرة 

الآن "القديدية" ن�سبة على وادي قديد: )مرويات غزوة حنني وح�سار الطائف-66/1(.
�سحيح البخاري- باب وجوب ال�سفا واملروة وجعل من �سعائر اهلل-ج 2/�س 592- رقم: 1561.  -108
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اأفهام �سعيفة عدت كثرياً من املت�سابه وما هي منه وذلك كاأفهام  عا�صرتها: 
الباطنية واأفهام امل�سبهة كقوله تعاىل:چ حس  خس  مس  حص  چ)109(«)110(.

املبحث الرابع: اأهم �سوابط الت�أويل 

قرر علماء ال�سريعة اأن الأ�سل يف القراآن الكرمي عدم تاأويله وفهمه على ظاهره 
ما اأمكن ذلك، واأن التاأويل خالف الأ�سل، ول يعدل عن الأ�سل اإىل خالفه اإل 
�سروطاً  و�سعوا  الهوى،  نزعات  من  ال�سريعة  ن�سو�س  على  وحفاظاً  بدليل، 
و�سوابط للتاأويل، ومل يعتربوا التاأويل �سحيحاً مقبوًل اإل بتوفر هذه ال�سروط، 

واإل فهو تاأويل فا�سد مردود. 
  فيه ال�سحابة على عهد ر�سول اهلل  ول�سنا هنا ب�سدد ذكر كل ما اختلف 
وجوهه،  خمتلف  على  له  ومقلب  متدبر  وبني  الّن�س،  بظاهر  اآخذ  بني  وبعده 
اأمر يطول وتق�سر دونه املجلدات ف�ساًل عن  وم�ستنبط ل�ستى املعاين منه، فذلك 
هذا  اأّن  الوقائع  تلك  من  فهموا  قد  عليهم  اهلل  لأنهم ر�سوان  ذلك  البحث،  هذا 
ين ي�سر، واأّن ال�سرع مّت�سع للطريقتني ومقّر للمنهجني. واملجتهدون احلذقة،  الدِّ
والفقهاء املهرة هم الذين يجتهدون يف بيان ما يحقق كليات ال�سريعة، ويو�سل 
مبا  بالأخذ  يكون  واأحياناً  الّلفظ  بظاهر  بالأخذ  ذلك  يكون  فاأحياناً  مقا�سدها،  اإىل 
اأن نلقي ال�سوء على  بالتاأويل، ولعل من املفيد  الّلفظ وهو ما يعرف  وراء ظاهر 

هذا املو�سوع م�ستعر�سني باإيجاز �سروط التاأويل و�سوابطه. 
ومن �سروط التاأويل ما ذكره ال�سوكاين، فقد و�سع �سوابط و�سروطاً للتاأويل 

اأجملها يف قوله: 
»الأول: اأن يكون موافقاً لو�سع اللغة اأو ُعرف ال�ستعمال اأو عادة �ساحب ال�سرع. 

�سورة القلم - الآية: 42.  -109
التحرير والتنوير - ج 3/�س 33.  -110
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الثاين: اأن يقوم الدليل على اأّن املراد بذلك الّلفظ هو املعنى الذي ُحمل عليه 
اإذا كان ل ي�ستعمل كثرياً فيه.

الثالث: اإذا كان التاأويل بالقيا�س فال بّد اأن يكون جلياً ل خفياً وقيل اأن يكون 
مما يجوز التخ�سي�س به على ما تقدم. والتاأويل يف نف�سه ينق�سم اإىل ثالثة اأق�سام: 
قد يكون قريباً فيرتجح باأدنى مرجح، وقد يكون بعيداً فال يرتجح اإل مبرجح قوّي، 
ول يرتجح مبا لي�س بقوّي، وقد يكون متعذراً ل يحتمله الّلفظ فيكون مردوداً ل 

مقبوًل«)111(.
يعني  ول   ...« التاأويل:  عن  معر�س حديثه  الّلغة يف  بحوث يف  وجاء يف 
له قوانني حتكمه،  التاأويل  اإّن  بل  الن�سباط،  بالعبثية وعدم  يتميز  التاأويل  اأّن  هذا 
العربية  الّلغة  راأ�سها معرفة  التاأويل وعلى  الغزايل: �سروط  اأبو حامد  �سماها  وقد 
والنحو على وجه ما تعارف العرب عليه، وطرقهم يف التمييز بني �سريح الكالم 
ومطلقه  ومت�سابهه  وحمكمه  وخا�سه  وعامه  وجمازه  وحقيقته  وجممله  وظاهره، 
الّن�س  بعنا�سر  الإحاطة  يت�سنى معه  الذي  بالقدر  ومقيده، ويُكتفى من ذلك كله 

الديني...«)112(.
واأح�سى �ساحب كتاب طائفة البهرة �سروط التاأويل بقوله: »ومن اأهم �سروط 

التاأويل ما ياأتي: 
اأوًل: اأن يكون املتاأِول ممن توفرت فيه �سروط الجتهاد، عاملاً باأ�سباب التاأويل 
الإ�سالمية  ال�سريعة  بروح  عاملاً  ومقا�سدها،  الألفاظ،  مبدلولت  ملماً  وجمالته، 

واأدلتها، وله دراية باأ�سباب النزول، والنا�سخ واملن�سوخ. 

ال�سوكاين  اإيل حتقيق احلق من علم الأ�سول -  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل  الفحول  اإر�ساد   -111
اليمني -املحقق:  ال�سيخ اأحمد عزو عناية، دم�سق- كفر بطنا -قدم له: ال�سيخ خليل املي�س والدكتور 

ويل الدين �سالح فرفور- دار الكتاب العربي - الطبعة الأوىل: 1419هـ - 1999م ج 1/�س 378.
بحوث يف اللغة - ج 1/�س 193.  -112
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ثانيًا: اأن يكون املعنى الذي اأّول اإليه الّلفظ من املعاين التي يحتملها الّلفظ 
اإليه اإذا كان بينه وبني الّلفظ  نف�سه، واإّنا يكون الّلفظ قاباًل للمعنى الذي يُ�سرف 

ن�سب من الو�سع الّلغوي، اأو ُعرف ال�ستعمال اأو عادة ال�سرع.
ثالثًا: األ يتعار�س الّتاأويل مع ن�سو�س قطعية الدللة، لأّن التاأويل منهج من 
مناهج ال�ستدلل وال�ستنباط الجتهادي الّظني، والّظني ل يقوى على معار�سة 
القطعي، كتاأويل الق�س�س الوارد يف القراآن الكرمي ب�سرفها عن معانيها الظاهرة 
اإىل معاٍن اأخرى ي�سريها خيالية ل واقع لها، وهذا التاأويل معار�س ل�سريح الآيات 

القاطعة التي تدّل على اأّن لها واقعاً تاريخياً. 
رابعًا: اأن ي�ستند التاأويل اإىل دليل �سحيح يدلُّ على �سرف الّلفظ عن معناه 
الظاهر اإىل غريه، واأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور الّلفظ يف مدلوله، لأن 
الأ�سل هو العمل بالظاهر، اإل اإذا قام دليل على اأّن املراد بالّلفظ هو املعنى الذي 

ُحمل عليه«)113(.
»ياأتي  فيقول:  التاأويل  �سوابط  عن  العلواين  جابر  طه  الدكتور  ويتحدث 

التاأويل من الأخذ مبا وراء ظاهر الّلفظ ويكون عبارة عن: 
تاأويل قريب: وهو ما ميكن معرفته باأدنى تاأمل مع احتمال الّلفظ له مثل: اعتبار    -1
الت�سّدق مبال اليتيم، اأو التربع به لغريه، اأو اإتالفه م�ساوياً لأكله، اأو ما اأوىل 

بالتحرمي الذي دّل عليه قوله تعاىل: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  کچ)114(. ومنه: عّد التبول يف اإناء ثم �سّب البول يف املاء 

الراكد م�ساوياً للتبول املبا�سر فيه الذي ورد النهي عنه بقوله : »ل يبولن 

الأردنية  البيت-املفرق-اململكة  اآل  ح�سن-جامعة  عطا  الباطنية-د.�سامي  وتاأويالتها  البهرة  طائفة   -113
الها�سمية، ج1/�س 28.

�سورة الن�ساء- الآية: 10.  -114
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اأحدكم يف املاء الدائم الذي ل يجري، ثم يغت�سل منه«)115( بو�سف اأن كال 
العملني موؤٍد لتلوث املاء واإثارة الو�سو�سة. 

تاأويل بعيد: وهو ما يحتاج ملعرفته والو�سول اإليه مزيد من التاأمل مع كون    -2
الّلفظ يحتمله وذلك كا�ستنباط ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما -، اأّن اأقّل احلمل 
�ستة اأ�سهر من قوله تعاىل: چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ)116( مع قوله تعاىل: 
چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ)117(. وكا�ستدلل 

الإمام ال�سافعي على كون الإجماع حجة بقوله : چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڍ    چ)118(. قال ابن عا�سور: »ا�ستدل ال�سافعي على حجية الإجماع وحترمي 
خرقه بقوله بهذه الآية مع اأن �سياق الآية يف اأحوال امل�سركني، فاملراد من الآية 
م�ساقة خا�سة واتباع غري �سبيل خا�س ولكن ال�سافعي جعل حجية الإجماع 
من كمال الآية... وكذلك ا�ستدل اأئمة الأ�سول على حجية الإجماع بها مع 
اأن معنى الآية املحتج بها اإنا هو اخلروج عن الإ�سالم ولكنهم راأوا اخلروج 
�سبيل  غري  اتباع  �سبه  فيه  كلهم  امل�سلمني  اإجماع  فمخالفة  متفاوتة  مراتب 

املوؤمنني«)119(. 
تاأويل م�صتبعد: وهو ما ل يحتمله الّلفظ ولي�س لدى املوؤول على تاأويله اأي نوع    -3

من اأنواع الدللة وذلك نحو تف�سري بع�سهم قول اهلل :چ ڀٺ  ٺ  
 والعالمات هم الأئمة«)121(. النجم هو ر�سول اهلل  باأّن  چ)120(  ٺ  ٺ     

�سحيح البخاري - باب البول يف املاء الدائم- ج 1/�س 94 - رقم: 232.  -115
�سورة الأحقاف- الآية: 15.  -116

�سورة البقرة- الآية: 233.  -117
�سورة الن�ساء- الآية: 115.  -118

التحرير والتنوير )60/28(.  -119
�سورة النحل- الآية: 16.  -120

اأدب الختالف يف الإ�سالم - طه جابر فيا�س العلواين - �سل�سلة كتاب الأمة- �س 10.  -121
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التاأويل  اإىل  لاللتجاء  الدافعة  الدواعي  ويربِّر  العلواين  الدكتور  ويوا�سل 
ما  اإىل  والتاأّمل  التدبّر  على  القدرة  اإىل  بالإ�سافة  يحتاج  التاأويل  »اإّن  فيقول: 
التاأويل  باب  يطرق  اأ�سلم، ول  بالظواهر  الأخذ  فاإّن  واإل  اإليه،  ويلجئ  عليه  يدّل 
فيها،  لالجتهاد  فال جمال  العتقادية  امل�سائل  واأما يف  الجتهادية،  الأمور  اإل يف 
فاإّن الأخذ بظواهر الّن�سو�س مع تفوي�س املعاين املرادة منها وما قد تدّل عليه من 
كيفيات هو موقف ال�سلف ر�سوان اهلل عليهم. وعند ال�سطرار اإىل التاأويل ل بّد 
من فهم الّن�س وحتليله، ومعرفة �سائر اأوجه دللته التي ت�سهد لها الّلغة، وتدعمها 
احلكم  كان  ولذلك  العامة،  وقواعدها  كلّياتها  عليها  وت�ساعد  ال�سريعة،  مقا�سد 
من  الدللت  من وجوه  ي�ستلزمه  ما  ملعرفة  حتليله  اأو  ظاهره  على  الّن�س  باعتبار 

اأهّم �سروب الجتهاد الفقهي والعتبار ال�سرعي املاأمور به يف قوله : چ ۅ  
ۉ  ۉچ)122(«)123(.

وح�سر فاروق النبهان يف  كتابه: املدخل اإىل علوم القراآن �سوابط التاأويل 
يف الآتي: 

»اأن يكون املعنى مما ميكن ا�ستنباطه من الّن�س وممّا تدل عليه الّلغة من دللت    -1
ومعاٍن. 

اً مبعاين الألفاظ.  اأن يكون املوؤِول عاملاً بالّلغة عارفاً قواعدها ملمِّ   -2
ا�ستقامة املوؤِول و�سالمة عقيدته.   -3

الت�سور  مع  الن�سجام  وا�سح  التاأويل  طريق  عن  امل�ستنبط  احلكم  يكون  اأن    -4
الإ�سالمية  القيم  داً  موؤكِّ وعقيدته  الإ�سالم  ملبادئ  اإقراره  يف  العام  القراآين 
انتفت  والتاأويل  الّن�س  بني  والنتماء  التوا�سل  �سلة  انتفت  اإذا  لأنه  الثابتة، 

�سورة احل�سر- الآية: 20.  -122
اأدب الختالف يف الإ�سالم - ج 1/�س 10.  -123
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�سرعية ذلك التاأويل«)124(. 
وجاء يف اإي�ساح الدليل: »ومن �سروط التاأويل اأن يكون وفق اأ�سول العربية 
واأ�ساليب البيان عند العرب واأّن ما خرج على اأ�سول العربية واأ�ساليب البيان عند 

العرب لي�س تاأوياًل م�سروعاً ول مقبوًل«)125(. 
رين حول الت�أويل املبحث اخل�م�س: اختالف املف�سِّ

اآي  تاأويل  حول  رين  واملف�سِّ العلماء  واختالف  التاأولية  العملية  مدار  كان  ملا 
القراآن الكرمي وعدمه نابًعا من اآية اآل عمران يف قوله : چ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  
اآراء ومفاهيمهم  �ساأ�ستعر�س  ې  ې     ې   ى  ىچ)126(، فاإين يف هذا املطلب 

رين بالراأي يف عملية التاأويل من خالل تف�سريهم لهذه الآية.  املف�سِّ
ا�س قوله: »وقد اختلف اأهل العلم يف معنى  فنطالع يف اأحكام القراآن للج�سّ
قوله :{ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ} فمنهم من جعل متام الكالم عند 
التي يف قوله: {وۆ  ۈ  ۈ}  الواو  : {ۆ  ۈ  ۈ} وجعل  قوله 
للجمع، كقول القائل: لقيت زيداً، وما جرى جمراه. ومنهم من جعل متام الكالم 
عند قوله: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ} وجعل الواو لال�ستقبال وابتداء خطاب غري 
ببع�س  عاملني  العلم  يف  الرا�سخني  جعل  الأول  بالقول  قال  فمن  بالأول،  متعلق 
املت�سابه وغري عاملني بجميعه، وقد روي نحوه عن عائ�سة واحل�سن. وقال جماهد 
فيما رواه ابن اأبي جُنيح: لكن الرا�سخون يف العلم يعلمون تاأويله يقولون اآمنا به. 
راجع ما كتبه الدكتور حممد فاروق النبهان يف مبحث التف�سري والتاأويل يف كتابه: املدخل اإىل علوم   -124

القراآن- دار عامل القراآن الكرمي- �س65-54.
اإي�ساح الدليل يف قطع حجج اأهل التعطيل- حممد بن اإبراهيم بن �سعد اهلل بن جماعة- دار ال�سالم-  -125

الطبعة الأوىل، 1990- حتقيق: وهبي �سليمان غاوجي الألباين - ج 1/�س 62.
�سورة اآل عمران - الآية: 7.  -126
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وُروي عن ابن عبا�س: ويقول الرا�سخون يف العلم، وكذلك ُروي عن عمر بن 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ   اأي�ساً: {ڭ   عبا�س  ابن  ُروي عن  وقد  العزيز،  عبد 
اأن  اآمناً به. والذي يقت�سيه الّلفظ على ما فيه من الحتمال  ۈ} يعلمونه قائلني 
بيّنا،  ما  على  املت�سابه  جميع  تاأويل  يعني  ۇ}  ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ   تقديره:  يكون 
ما  يعني  ۉ}  ۉ   ۅ       ۅ   ۋ   ۋ    } قائلني:  بع�سه  يعلمون  العلم  يف  والّرا�سخون 
ن�سب لهم من الدللة عليه يف بنائه على املحكم ورده اإليه وما مل يجعل لهم �سبياًل 
اإىل علمه من نحو ما و�سفنا. فاإذا علموا تاأويل بع�سه ومل يعلموا البع�س قالوا اآمنا 

باجلميع كل من عند ربنا«)127(. 
وذكر بع�سهم اأّن الآية نزلت يف الن�سارى، فهم مرادون من الآية قطعاً. واأّن 
التاأويل يف الآية يحتمل وجهني �سحيحني، كالهما حق، وهما واردان عن  لفظ 

ال�سلف.
تاأويل  يعلمون  الرا�سخون  يكون  وبهذا  التف�سري،  مبعنى  التاأويل  اأن  »الأول: 

القراآن، اأي: تف�سريه، ويكون الوقف على هذا القول على قوله : {ۆ  ۈ  
ۈ}، وتكون الواو عاطفة. 

الثاين: اأّن التاأويل مبعنى ما توؤول اإليه حقيقة الأ�سياء مما ا�ستاأثر اهلل بعلمه، من 
كيفيات ووقت وقوع، مما اأخرب عنه اهلل يف كتابه من اأخبار القيامة واأ�سراطها، اأو 
 : غريها من املغيبات.ويكون الوقف على هذا القول على لفظ اجلاللة من قوله

ۈ   {ۆ   جملة:  اأّن  اأي  م�ستاأنفة،  الواو  وتكون  ۇ}،  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    }
ۈ} جملة م�ستاأنفة«)128(.

انظر: اأحكام القراآن - اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�سا�س احلنفي - املحقق: عبد ال�سالم حممد   -127
علي �ساهني- دار الكتب العلمية بريوت - لبنان- الطبعة الأوىل: 1415هـ/1994م - ج 3/�س 376.

مفهوم التف�سري لل�سيخ م�ساعد الطيار-ج1/�س68، وراجع كذلك: دقائق التف�سري اجلامع لتف�سري ابن   -128
تعار�س  ودرء  1404-ج1/�س330-329،  القراآن-دم�سق-ط2،  علوم  تيمية-موؤ�س�سة  تيمية-لبن 

العقل والنقل-لبن تيمية-دار الكنوز الأدبية- الريا�س-1391-ج1: �س/205- 206.
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ۇۆ    ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ    : قوله  »يف  املحيط:  البحر  يف  حيان  اأبو  وقال 
اهلل  اأن  ومعناه   ،)ُ اهللَّ )اإِلَّ  قوله:  عند  الكالم  مّت  ۋ}  ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ  
ا�ستاأثر بعلمه تاأويل املت�سابه، وهو قول ابن م�سعود، واأُبّي، وابن عبا�س، وعائ�سة، 
اخلّطابي  واختاره:  اأن�س،  بن  ومالك  العزيز،  عبد  بن  وعمر  وعروة،  واحل�سن، 
والفخر الرازي ويكون: والرا�سخون مبتداأ ويقولون خرب عنه. وقيل: والرا�سخون 
معطوف على اهلل، وهم يعلمون تاأويله، ويقولون حال منهم اأي: قائلني وُروي هذا 
عن ابن عبا�س اأي�ساً، وجماهد والربيع بن اأن�س، وحممد بن جعفر بن الزبري)129(، 
واأكرث املتكلمني. ورّجح الأّول باأن الدليل اإذا دّل على غري الظاهر علم اأّن املراد 
بع�س املجازات، ولي�س الرتجيح لبع�س اإلَّ بالأدلة الّلفظية، وهي ظنية والظّن ل 

يكفي يف القطعيات«)130(. 
اأما ال�سوكاين فقد راأى الراأي ذاته يف فتح القدير فقال: »وقد اختلف اأهل العلم 
يف قوله: {ۆ  ۈ  ۈ} هل هو كالم مقطوع، عما قبله، اأو معطوف على ما 
قبله ؟ فتكون الواو للجمع، فالذي عليه الأكرث اأنه مقطوع عّما قبله، واأّن الكالم 
مّت عند قوله: اإِلَّ اهلل، هذا قول ابن عمر، وابن عبا�س، وعائ�سة، وعروة بن الزبري، 
وحكاه ابن جرير الطربي عن مالك، واختاره وحكاه اخلّطابي عن ابن م�سعود، 
واأُبّي بن كعب، قال: واإنا روي عن جماهد اأنه ن�سق الرا�سخني على ما قبله، وزعم 
اأنهم يعلمونه، قال: واحتج له بع�س اأهل الّلغة، فقال: معناه: والرا�سخون يف العلم 
اأهل  يقولون ن�سب على احلال، وعامة  اأّن مو�سع  به، وزعم  اآمنا  قائلني  يعلمونه 
الّلغة ينكرونه، وي�ستبعدونه، لأّن العرب ل ت�سمر الفعل واملفعول معاً، ول تذكر 

حاًل اإل مع ظهور الفعل، فاإذا مل يظهر فعل مل يكن حاًل«)131(. 
حممد بن جعفر بن الزبري كان من فقهاء اأهل املدينة وقرائهم وقال الدار قطني مدين ثقة وذكره البخاري   -129
يف الأو�سط يف ف�سل من مات بني ع�سر ومائة اإىل ع�سرين ومائة: )تهذيب التهذيب - ج 9/�س 82(.

انظر: البحر املحيط - ج 3/�س 147.  -130
فتح القدير - حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني - دار ابن كثري، دار الكلم الطيب   -131

- دم�سق، بريوت- الطبعة الأوىل: 1414 هـ ج 1/�س 428.
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ۇ}  ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ   تعاىل:  لقوله  تف�سريه  يف  الرازي  الفخر  وقال 
والوقف ههنا واجب لوجوه: 

اأحدها: اأّن قوله تعاىل: {ۆ  ۈ  ۈ} لو كان معطوفاً على قوله:{ۇ  
ۇ} لبقي {ٴۇ  ۋ  ۋ} منقطعاً عنه واأنه غري جائز لأنه وحده ل يفيد، ل يقال 
اأنّه حال، لأنّا نقول حينئٍذ يرجع اإىل كل ما تقدم، فيلزم اأن يكون اهلل تعاىل قائاًل: 

{ۅ       ۅ  ۉ  ۉې } وهذا كفر.
وثانيها: اأّن الرا�سخني يف العلم لو كانوا عاملني بتاأويله ملا كان لتخ�سي�سهم 
بالإميان به وجه، فاإنهم ملا عرفوه بالدللة مل يكن الإميان به اإل كالإميان باملحكم، فال 

يكون يف الإميان به مزيد مدح.
وثالثها: اأّن تاأويلها لو كان مما يجب اأن يُعلم ملا كان طلب ذلك التاأويل ذماً، 

لكن قد جعله اهلل تعاىل ذماً حيث قال:{ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ})132(«)133(. 

وجاء يف تف�سري اخلازن: »يعني تاأويل املت�سابه وقيل: ل يعلم انق�ساء ُمْلك هذه 
الأمة اإّل اهلل تعاىل لأن انق�ساء ملكها مع قيام ال�ساعة، ول يعلم ذلك اإّل اهلل وقيل: 
يجوز اأن يكون للقراآن تاأويل ا�ستاأثر اهلل بعلمه ومل يُْطِلع عليه اأحداً من خلقه كعلم 

قيام ال�ساعة ووقت طلوع ال�سم�س من مغربها«)134(. 
وقال ابن حزم يف الإحكام يف اأ�سول الأحكام: »والواو يف قوله: {ۆ  
ۈ  ۈ} لي�ست للعطف واإل كان ال�سمري يف قوله: { ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ} 

�سورة اآل عمران- الآية: 7.  -132
تف�سري الرازي - ج 1/�س 268.  -133

لباب التاأويل يف معاين التنزيل - عالء الدين علي بن حممد بن اإبراهيم بن عمر ال�سيحي اأبو احل�سن،   -134
املعروف باخلازن - ت�سحيح:  حممد علي �ساهني- دار الكتب العلمية - بريوت- الطبعة الأوىل: 1415 

هـ ج 1/�س 339.
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عائداً اإىل جملة املذكور ال�سابق من اهلل تعاىل والرا�سخني يف العلم، وهو حمال 
اأن ل يكون ما علمه  اأن يكون لالبتداء ويلزم من ذلك  اإل  يف حق اهلل، فلم يبق 

الرب تعاىل معلوماً لهم«)135(.
الآيات  تاأويل  اأجل  الذي كان من  التاأويل  قيام  معـلاًل  الزخم�سري  وي�سيف 
املت�سابهات ورّدها اإىل املحكمات بقوله: »باأّن اهلل تبارك وتعاىل لو اأنزل القراآن كله 
حمكماً لتعلق النا�س به ل�سهولة ماأخذه، ولأعر�سوا عما يحتاجون فيه اإىل الفح�س 
والتاأمل من النظر وال�ستدلل، ولو فعلوا ذلك لعّطلوا الطريق الذي ل يتو�سل 
اإىل معرفة اهلل وتوحيده اإل به، وملا يف املت�سابه من البتالء والتمييز بني الثابت على 
احلق واملتزلزل فيه، وملا يف تقادح العلماء واإتعابهم القرائح يف ا�ستخراج معانيه 
ورّده اإىل املحكم من الفوائد اجلليلة، والعلوم اجلمة، ونيل الدرجات عند اهلل، 
ولأن املوؤمن املعتقد اأن ل مناق�سة يف كالم اهلل ول اختالف اإذا راأى فيه ما يتناق�س 
يف ظاهره، واأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على �سنن واحد، ففّكر وراجع نف�سه 
معتقده،  اإىل  طماأنينة  ازداد  املحكم،  املت�سابه  مطابقة  وتبني  عليه،  اهلل  فتح  وغريه 
لدى  التاأويل  عن  الزخم�سري  كتبه  الذي  الن�س  وهذا  اإيقانه«)136(،  يف  وقوة 
اأول نّ�س َعرث  اأم الكتاب هو  قوله تعاىل: هّن  اآل عمران، وخ�سو�ساً  اآية  تف�سريه 
عليه موؤرخو الفكر الإ�سالمي يف اآداب التاأويل الإ�سالمي للّن�س القراآين الكرمي، 
كما  املحكم من جهة،  اإىل  بالقيا�س  القراآن  املت�سابه يف  تعليل  بح�سن  ويتميز هذا 

يتميز بتبيان مزايا التاأويل، وف�سائل العقل، ومكارم التفكري من جهة اأخرى. 
رين حول موقفهم من تاأويل اآي  ويت�سح لنا بجالء بعد ا�ستعرا�سنا لأراء املف�سِّ
القراآن وتف�سريهم لآية اآل عمران اأّن مدار تف�سري الآية مرتبط ارتباًطا وثيًقا بعالمة 
العطف  حرف  وموقف  {ۆ}  وقوله:  {ۇ  ۇ}  تعاىل:  قوله  بني  الوقف 

الإحكام يف اأ�سول الأحكام - ج 1/�س 63.  -135
الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل- ج1/�س 338.  -136
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رين يف ذلك وجوب الوقف  يف ذلك. والذي اأراه بعد ال�ستماع اإىل اآراء املف�سِّ
على قوله تعاىل: {ۇ  ۇ} وا�ستئناف الكالم بعدها، وذلك لقوة حجة القائلني 
بذلك واأنّه حتى لو �سلمنا مبعرفة الرا�سخني يف العلم لبع�س املت�سابه فاإّن الآية ل 
يوجد فيها ما ي�سري اإىل اأّن املق�سود هو بع�س املت�سابه، واإنا املق�سود الظاهر منها 
هو معرفة املت�سابه من غري تف�سيل، وبناًء على التعريفات التي وردت يف املت�سابه 
فاإّن من املت�سابه احلروف املتقطعة يف اأوائل ال�سور، ومنه معرفة الغيب ول يعلم 

ذلك اإل اهلل، واهلل تعاىل اأعلم. 
النت�ئج

تو�صل الباحث يف نهاية بحثه للنتائج الآتية: 
• اإطالقان: اأحدهما يف مقابل املن�سوخ، والآخر يف مقابل املت�سابه، 	 له  املحكم 

كما اأن املت�سابه نوعان: حقيقي ل يعلم حقيقته اإل اهلل تعاىل، واإ�سايف ن�سبي 
ي�ستبه على بع�س النا�س، ول يعلمه اإل الرا�سخون يف العلم.

• فّرق العلماء بني م�ساألة )ا�ستمال القراآن على ما ل معنى له(، وم�ساألة )ا�ستمال 	
القراآن على ما ل يفهم معناه(، ومما قّرروه اأنه ل خالف يف عدم وقوع امل�ساألة 
الأوىل على ال�سحيح، واخلالف املذكور اإنا هو واقع يف امل�ساألة الأخرى، 

واجلمهور على جواز وقوع ذلك.
• بني التف�سري والتاأويل عموم وخ�سو�س، فكل تف�سري تاأويل ل العك�س، وذلك 	

اأّن للتاأويل عّدة اإطالقات ا�سطالحية، وهو يف اأحدها مبعنى التف�سري.
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Abstract

The Methodological Problem 
in writing in Arabic

(Social Researches as a Model)

Dr. Amel Mohamed Beichi

The objective of this study is to 
investigate the problematic issue of 
the researches writing quality in Ara-
bic language for the social studies. 
It is linked to the existence of meth-
odological errors basically related to 
the disagreement on the linguistic 
connotation of concepts and meth-
odological tools, or the confusion 
between linguistic connotation and 
methodological procedures, which in 
turn led to the deviation of research 
methodology and tools of analysis.  

This study revealed the current 
issue in the production of informa-
tion and theories in the field of social 
studies, which has linked to the diffi-
culties of linking concepts and terms 
and agreeing on the determinants re-
lated to each concept, not because of 
shortage of Arabic language but be-
cause of unawareness of its rules and 
standards while writing the research 
and its outcomes.

The study used descriptive and 
deductive.

Keywords: problematic, meth-
odology, social research, writing in 
Arabic.

ملخ�س البحث

احلالية،  الدرا�سة  هدف  حتّدد  لقد 
الكتابات  جودة  اإ�سكالية  حول  البحث  يف 
الدرا�سات  يف  العربية  باللغة  البحثية 
اأخطاء  بوجود  مرتبط  فالأمر  الجتماعية. 
التفاق  بعدم  بالأ�سا�س  متعلقة  منهجية 
والأدوات  للمفاهيم  اللغوي  املدلول  على 
اللغوية  الدللة  بني  اخللط  اأو  املنهجية 
انحراف  اإىل  اأدى  مما  املنهجية  والإجراءات 

املنهج  وو�سائل التحليل.
عن  الدرا�سة،  هذه  ك�سفت  َولََقْد 
املعلومات  اإنتاج  يف  احلالية  الأزمة  �سور 
والنظريات يف جمال الدرا�سات الجتماعية 
التي اأ�سحت تتعلق ب�سعوبات ربط املفاهيم 
املحددات  على  والتفاق  وامل�سطلحات 
اللغة  لق�سور  لي�س  مفهوم،  بكل  اخلا�سة 
و�سوابطها  بقواعدها  للجهل  واإنا  العربية، 

اأثناء كتابة البحث وحتديد نتائجه. 
وقد ا�ستخدم البحث املنهج الو�سفي 

ال�ستنتاجي.
الكلمات الدالة: الإ�سكالية، املنهجية، 
الأبحاث الجتماعية، الكتابة باللغة العربية.



د. اآمال حممد باي�شي

354

الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

املقدمة 

بالبحث العلمي يف خمتلف الدرا�سات والتخ�س�سات  لقد تزايد الهتمام 
اإحراز  اأجل  من  بينها  فيما  تت�سابق  الجتماعية  الدرا�سات  اأخذت  حيث  العلمية، 
مزيد من التقدم يف جمال البحث العلمي، ملا لذلك من عالقة واأثر وا�سحني يف 

حت�سني احلياة الجتماعية وتطويرها.
العربية  باللغة  )الر�سني(  الجتماعي  البحثي  النتاج  قلة  هو  الالفت  لكن 
الذي ي�سمح بالتو�سع يف م�سار هذا امليدان. وهو ما يفرز و�سعا يجعل الباحثني 
الذين يكتبون باللغة العربية ي�ستوردون نظريات اجتماعية جاهزة ل ترتبط بالو�سط 
يف  الكتابة  ي�سمل  هنا  واحلديث  بهم.  املحيط  وال�سيا�سي  والثقايف  الجتماعي 
البحث الجتماعي واتخاذ القرارات اإزاء حلول امل�ساكل التي يواجهها املجتمع، 

اأو �سرعنة حلول مت التو�سل اإليها م�سبقا يف املجتمعات الغربية. 
ظهرت  بحيث  العربي  الجتماعي  الإنتاج  اأزمة  �سور  تعاظمت  هنا،  ومن 
نخب جمزاأة داخل كل دولة عربية، ل يتوا�سل بع�سها مع بع�ٍس، لأنها نخب اإما 
تن�سر عامليا )ل تكتب باللغة العربية( تندثر حمليا، اأو اأنها تن�سر حمليا )تكتب باللغة 

العربية( لكنها تندثر عامليا. 
اأهمية املو�صوع ومربراته

حالة  يف  حتى  لغوي  قالٍب  طريق  عن  دوماً  الب�سرية  الأفكار  �سياغة  ميكن 
التفكري الداخلي اأو الباطني. والباحث الذي ل يدعم قدراته البحثية مبقدرة لغوية 
قوية عاجز على توجيه مفاهيم وم�سطلحات ومتغريات بحثه نحو ال�سياغة النظرية 
املرغوبة اأو اإيجاد احلل املالئم للم�سكالت. لهذا مت ت�سليط الهتمام على الإ�سكالية 
الأبحاث الجتماعية  العربية بخا�سة يف حالة  باللغة  البحثي  التاأليف  املنهجية يف 
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التي من �ساأنها تطوير احلياة املجتمعية.
ومن ثم، جاءت نتيجة اختيار هذا املو�سوع جلملة من املعطيات وامل�سوغات 

الآتية:
اأ�سبحت ق�سايا اللغة العربية �سخ�سية اجتماعية، تعزى لعدم النحياز للغة - 1

العربية يف حّد ذاتها ولي�س لق�سورها يف ال�سبط والدقة. 
وبع�س - 2 ال�سرعية  بالعلوم  اخلا�سة  الأبحاث  اإجناز  يف  العربية  اللغة  ت�ستعمل 

حقول العلوم الإن�سانية والجتماعية. 
الفكر - 3 جمال  يف  العربية  باللغة  الكتابات  م�ستقبل  حول  يحوم  الذي  القلق 

الجتماعي وجودتها بحيث ت�ساهم يف حل امل�سكالت وبناء نظريات اجتماعية 
عربية متميزة.

م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها
املفاهيمية  بالأدوات  مت�سلة  حمّددة  اأ�سئلة  عند  الدرا�سة،  هذه  تقف، 
والنظريات النا�سئة عن ميدان العلوم الجتماعية. وهنا ن�سجل اأ�سئلة كثرية، حتوم 
دها  حول �سور اأزمة الكتابة البحثية )باللغة العربية( يف املجال الجتماعي، نحدِّ

يف الآتي: 
اإىل اأي مدى ميكن لالأخطاء التي تعزى اإىل اللغة الفنية واللغة العلمية احلد - 1

من ق�سايا توحيد امل�سطلحات؟
جمال - 2 يف  امل�ستخدم  املنهج  ونوعية  الدرا�سة  طبيعة  بني  عالقة  هناك  هل 

الأبحاث الجتماعية و�سياغة النظريات الجتماعية العربية؟ 
هل هناك و�سائل ل�سبط اللغة العربية يف جميع املراحل التي متر بها حركة نقل - 3

امل�سطلحات اإىل العلوم الجتماعية؟
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

اأهداف الدرا�صة
وا�ستنتاج - 1 العربية  احل�سارة  يف  املنهجي  التفكري  خ�سائ�س  اإىل  التعرف 

الثغرات احلالية.
التي - 2 العربية،  باللغة  الجتماعي  النتاج  يف  املنهجية  الأخطاء  بع�س  ر�سد 

حتول دون حتقيق القيمة امل�سافة اإىل البحث والنظرية.
املكتوبة - 3 الجتماعية  لالأبحاث  املنهجي  للم�سار  علمي  ت�سور  و�سع  حماولة 

باللغة العربية. 
منهجية الدرا�صة

العربية  باللغة  التاأليف  ل�سرح واقع  الو�سفي«  »املنهج  احلالية  الدرا�سة  تبّنت 
وحماولة الوقوف على احلقائق ال�سمنية التي حتكم مو�سوع الكتابة املنهجية يف 
امل�سادر  من  مبجموعة  بال�ستعانة  احلالية  الو�سعية  وحتليل  الجتماعية،  الأبحاث 
�سور  اأهم  ا�ستنتاج  ثم  ومن  الدرا�سة.  مبو�سوع  املت�سلة  والدرا�سات  املتنوعة 
الأزمة احلالية يف العلوم الجتماعية والثغرات املنهجية املرتاكمة يف التاأليف باللغة 
العربية. وهذه ال�ستنتاجات الفكرية منبثقة من واقع اجتماعي وثقايف يف احلقبة 

الزمنية احلالية، كما يعزز الإدعاءات العلمية يف هذا املجال.
اأول: الطار املفاهيمي والدرا�صات ال�صابقة للمو�صوع:

مفاهيم الدرا�صة:
اللغة: تعد اللغة عند اإمام البالغيني العرب عبد القاهر اجلرجاين: » نظام من    -1
العالقات والروابط املعنوية التي ت�ستفاد من املفردات والألفاظ اللغوية بعد 
اأن ي�سند بع�سها اإىل بع�س، ويعلق بع�سها ببع�س، يف تركيب لغوي قائم على 
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اأ�سا�س الإ�سناد«.)1(
ويعرفها عبد الرحمان ابن خلدون بكونها »عبارة املتكلم عن مق�سوده، وتلك 
العبارة فعل ل�ساين، نا�سئ عن الق�سد باإفادة الكالم فال بد اأن تكون ملكة متقررة 

يف الع�سو الفاعل لها وهو الل�سان، وهو يف كل اأمة بح�سب ا�سطالحاتهم«.)2(
وقد وردت تعريفات باملعنى نف�سه عند علماء اللغة املحدثني اإذ جعلوها »اأداة 
توا�سلية وا�سفة« )3(، كما توؤكد تعريفاتهم على البعد الجتماعي للظاهرة اللغوية 
وعلى  الب�سرية،  املجتمعات  داخل  التفاعلية  الفكرية  احلركة  دينامية  يف  ودورها 

قيمتها يف التن�سئة الثقافية والإنتاج الفكري والعلمي داخل البيئات الجتماعية. 
املنهجية: »هي نظام من القواعد ال�سريحة الوا�سحة والإجراءات التي يُبنى    -2
البحث عليها وتُقّيم ادعاءات املعرفة بناًء عليها. وحتمل املنهجية العلمية اآلية 
و�سائل جديدة  اإيجاد  اإىل  الدائم  العلماء  �سعي  بذاتها من خالل  ت�سحيحها 
للمالحظة والتحليل وال�ستدلل املنطقي والتعميم« )4( »وقد و�سلت املنهجية 
يف العلوم الجتماعية اإىل مرحلة تاأ�سي�س جمموعة من القواعد والإجراءات 

العلمية لتطوير ما يقابلها من طرائق واأ�ساليب.«)5(

نظرية »النظم« عند اجلرجاين )471هـ( معروفة عند اأهل اللغة، فهي ل تقف عند نظم الألفاظ واحلروف   -1
والأ�سوات والرتاكيب واإنا تهتم بنظم املعاين، ينظر:

اإبراهيم عبد اهلل رفيدة )2005(، بحوث يف اللغة والفكر، من�سورات كلية الدعوة الإ�سالمية، اأ�سار اإليه   
نور الدين �سريف اأوي�س )2012( يف مقاله »العالقة بني اللغة والفكر من منظور القدامى واملحدثني« 

www.Globalarabnetwork ال�سبكة العربية العاملية
ابن خلدون، عبد الرحمان حممد: كتاب العرب، وديوان املبتداأ واخلرب يف اأيام العرب والعجم والرببر،   -2

ومن عا�سرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب)املعروف باملقدمة(، �س487.
حلميداين، حميد: اللغة والثقافة )امل�ستويات والأبعاد(، من�سور �سمن اأبحاث ملتقى قراءة الن�س: اللغة   -3

والإن�سان، ع. 161، 2011، �س20.
ليلى  ترجمة:  الجتماعية،  العلوم  يف  البحث  طرائق  دافيد:  ونا�سمياز،  فرانكفورت  �ساقا  نا�سمياز،   -4

الطويل، برتا للن�سر والتوزيع، دم�سق، 2004، �س 24.
املرجع نف�سه، �س 25.  -5
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من ثم، يوؤ�س�س هذا النظام للمعايري التي يجب اتباعها يف البحث الجتماعي 
والتحليل ب�سكل �سارم. كما اأن هذه القواعد بدورها متكن من التوا�سل والنقد 

البناء والتقدم العلمي. 
الجتماعي  الواقع  ي�سكل  التي  العلوم  تلك  كل  »هي  الجتماعية:  العلوم    -3
باأبعاده التاريخية، وبق�ساياه وم�ساكله، ميدان علوم املجتمع.«)6( ويف هذا 
تاريخ  م�سكالت  تعالج  الجتماعية  العلوم  اإن  ميلز:  روبرت  يقول  ال�سدد 
احلياة، والتاريخ، واملجتمع، وهي الأ�س�س التي ترتكز عليها درا�سة الن�سان 

واملجتمع«)7(
وتف�سرياتها،  واهتماماتها  العلوم  هذه  ت�سورات  اختالف  عن  النظر  وبغ�س 
فاإنها ت�سعى اإىل اإكت�ساف احلقيقة والرتفاع مب�ستوى كفاءة اأدوات البحث جلعل 

احلياة الجتماعية اأمرا مفهوما وذات طابع اجتماعي.
الأبحاث الجتماعية: »هي بحث علمي، مت احل�سول على بياناته والتحقق منها    -4
عن طريق املالحظة. وهي بحث اجتماعي، ومعنى ذلك اأن مو�سوع الدرا�سة 
يت�سل باأع�ساء املجتمع، وت�سرفاتهم واأفكارهم، وم�ساعرهم، وكيفية تفاعلهم 
مع بع�سهم البع�س«)8( حيث »يجعل الباحث العلمي الجتماعي من الرتاث 
من  نوع  يف  بحثه  خلدمة  العلمية،  واملالحظة  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري 

الن�سجام والتكامل املعريف واملنهجي الذي يخدم البحث.«)9(
ثم  بلغة �سابطة ومن  اأفكارا علمية وي�ستخدمها  يعد  اأن  الباحث  لذلك على 

النطالق من تعريف هذه الت�سورات واإدراكه �سمن �سياق واقعه الجتماعي. 
العربية  النه�سة  دار  الثالث(،  العامل  اجتماعيات  يف  )درا�سة  التنمية  اجتماع  علم  نبيل:  ال�سمالوطي،   -6

للطباعة والن�سر، بريوت، 1991، �س 9.
ملحم، ح�سن: التفكري العلمي واملنهجية، مطبعة دحلب، اجلزائر، 1998، �س 269.  -7

ابراهيم، طلعت: اأ�ساليب واأدوات البحث الجتماعي، دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة،   -8
�س 29.

اجلراح، حممود حممد: اأ�سول البحث العلمي، دار الراية للن�سر والتوزيع، الأردن، 2008، �س 32.  -9
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الدرا�صات ال�صابقة
ع�سر  يف  العلمي  البحث  لغة  العربية  اللغة  الرحمن،  عبد  املعايل  اأبو  اميان   -1
تقانة  ربط  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)10()2006( والت�سالت  املعلومات  تقانة 
املعلومات والت�سالت بتنمية املعارف من جهة ومو�سوع الأبحاث العلمية 
من جهة ثانية. حيث تو�سلت اإىل اأن عالقة هذه التقانة باللغات الطبيعية عالقة 
وثيقة، اإذ باإمكان التقنيات املختلفة معاجلة اللغة التي تن�سر بها املعلومات، مما 
يعني وجود اآثار متبادلة بني الثورة املعرفية والتطور اللغوي. لهذا اأو�ست 
الدرا�سة اإىل متكني الباحث الذي يكتب باللغة العربية من ا�ستخدام التقانة 
تعالج  التي  الربجميات  لتطوير  م�سرتكة  ومعايري  مقايي�س  واإيجاد  جهة،  من 
وتتعامل مع الن�سو�س العربية من جهة ثانية. واأن الرتجمة الآلية م�سروع لبد 
البحث  لتطوير  البحثية  اللغوية،  املعلوماتية،  امليادين املختلفة  فيه  تت�سافر  اأن 

العلمي باللغة العربية.
العلمي يف جمال  الباحث  تعرت�س  التي  ال�سعوبات  �سغري،  بن  املومن  عبد   -2
العلوم الن�سانية والجتماعية وحدود املو�سوعية العلمية )اأكتوبر 2013()11(: 
تعرت�س  التي  والعراقيل  ال�سعوبات  يف  البحث  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
تاأثريها  وجمال  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  جمال  يف  العلمي  الباحث 
ال�سعوبات  اأن  الدرا�سة  بينت  ب�سفة خا�سة. حيث  العلمية  املو�سوعية  على 
اإجمال ترتبط بكل العلوم الإن�سانية والجتماعية واأن العلوم الطبيعية تخطت 
وامليولت  والتحيزات  املو�سوعية  �سعوبات  ثم  من  بكثري  ال�سعوبات  هذه 
ال�سخ�سية يف اأبحاث هذا املجال اأدت اإىل عدم دقة امل�سطلحات واملفاهيم 
املعلومات  تقانة  ع�سر  يف  العلمي  البحث  لغة  العربية  اللغة  الرحمن،  عبد  املعايل  اأبو  اميان  اينظر:   -10

والت�سالت: جملة التعليم العايل والبحث العلمي، العدد الرابع، 2006، �س 6 وما بعدها.
الن�سانية  العلوم  جمال  يف  العلمي  الباحث  تعرت�س  التي  ال�سعوبات  �سغري،  بن  املومن  عبد  ينظر:   -11
والجتماعية وحدود املو�سوعية العلمية: جملة جيل العلوم الإن�سانية والجتماعية، العدد الأول، اأكتوبر 

2013، �س 25 وما بعدها.
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و�سعوبة الو�سول اإىل تعميم النتائج. 
العربي  الوطن  يف  اجلامعي  العلمي  والبحث  العربية  اللغة  اليوبي،  بلقا�سم   -3
العهود  يف  العربية  اللغة  واقع  ا�ستقراء  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :)12()2014(
احلديثة، وما اأ�سابها من ت�سييق عليها، وحماولِت الت�سوي�ِس على �سورتها؛ 
ُر بكونها دعوات واأفعال ت�ساف اإىل املحاولت ال�ستعمارية  كممار�سات تَُف�سَّ
بعد  حتى  لإ�سعافها،  والتخطيط  الأمة  خا�سيات  اأهم  حمو  اإىل  ال�ساعية 
ال�ستقالل. حيث ح�سرت الدرا�سة اأ�سباب تغييب اللغة العربية يف التعليم 
والثقة  القناعة  �سعف  الآتية:  املحاور  يف  اجلامعي  العلمي  والبحث  العايل 
امل�سطلح  وفرة  عدم  اجلامعي،  العلمي  البحث  وموؤ�س�سات  الباحثني  يف 
البحث  بيئة  انعدام  بالعربية،  املكتوبة  العلمية  املراجع  وقلة  العربي  العلمي 
الدرا�سة  وخل�ست  العرب.  والباحثني  العلماء  اغرتاب  اإىل  يوؤدي  العلمي 
العناية  الدفاع عنها وخمططات  العربية وقوى  للغة  احلماية  اأن دعوات  اإىل 
بها وتوطينها بني اأهلها اأول ثم تقدميها للغري ثانيا يجب اأن ت�سع �سمن براجمها 
ركائز التوطني واأ�س�س التمكني التي تثبت جودة البحث يف خدمة املجتمع 
واملوؤ�س�سات  اجلامعي  العلمي  البحث  حما�سن  بني  العالقة  يف  الثقة  وتعيد 

القت�سادية. 
حم�سن بوعزيزي، ال�سوؤال الل�ساين: اللغة والكتابة يف العلوم ال�سو�سيولوجية   -4
التي  ال�سو�سيولوجية  الكتابة  يف  اللغة  على  الدرا�سة  ركزت   :)13()2014(
مع  العربي،  ال�سياق  يف  البحثي  الهتمام  من  الكايف  حيزها  بعد  تاأخذ  مل 

ينظر: بلقا�سم اليوبي، اللغة العلمية والبحث العلمي يف الوطن العربي )2014( على املوقع:  -12
https://www.hespress.com/writers/105341.html  

العلوم  م�ستقبل  ال�سو�سيولوجية:  العلوم  يف  والكتابة  اللغة  الل�ساين:  ال�سوؤال  بوعزيزي،  حم�سن   -13
الجتماعية يف الوطن العربي )بحوث املوؤمتر الذي نظمه مركز درا�سات الوحدة العربية، مركز البحث 
بتون�س،  الجتماع  لعلم  العربية  واجلمعية  -وهران،اجلزائر-  والثقافية  الجتماعية  الأنرثوبولوجيا  يف 

بريوت، نوفمرب 2014، �س 355 وما بعدها.
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من  ينطلق  وهو  الباحث  اأن  الدرا�سة  وبينت  اللغة.  يف  موجود  الواقع  اأن 
الفرتا�س القائل باأن: اللغة مل تطرح يف العلوم الجتماعية اإل مبقدار دفاعها 
عن الهوّية، وعن الأ�سالة، فيقال اللغة-الأم، من دون طرحها كبعد من اأبعاد 
املعرفة ال�سو�سيولوجية نف�سها. كما متت الإ�سارة اإىل اأن الن�س ال�سو�سيولوجي 
اأو  والّنظرية  الّثقافية  نزعته  امتثايل يف  لأنه  الغالب،  مبدعا يف  لي�س  العربي 
عقالين مت�سّدد، فاقد لرغبة اللفظ وحمّبا للعبارة اجلميلة ونطيا يف الكتابة. 
ان�سباط من قبيل )اإلخ، ما  املت�سيّبة من كل  يغ  اللغة، وال�سّ اأخطاء  فيه  وتكرث 
اإىل ذلك، ثالث نقاط متتابعة وهكذا( ويف ذلك فراغ عاجز يُنذُر ب�سرب من 
الكتابة املّيتة تهرب اإىل امل�ساحات الفارغة مما ي�سري اإىل موت العبارة وعجز 
عن تاأ�سيل الن�س. وخل�ست الدرا�سة اإىل �سرورة كتابة الواقع الجتماعي 
والثقايف بحرفّية واإبداعية ترقى اإىل �سنعة الكتابة املنهجية، واأن تتم الكتابة 
املزدوج،  النقد  اإىل  ا�ستنادا  الختالف  داخل  يقيم  عاملي  يف �سورة حوار 

الذي يطرد منه الهويات املغلقة والختالف اجلذري. 
العلمي  والبحث  الرتجمة  بني  العلمية:  العربية  اللغة  را�سد،  ر�سدي    -5
)2017()14(: خل�ست الدرا�سة م�سرية اإخراج العلوم اإىل اللغة العربية الذي 
بداأ خجول يف بع�س البلدان العربية اإبّان القرن التا�سع ع�سر من اأجل التعليم، 
وكيف تراجع خالل الألفية الثالثة. وبني اأن هذا احلال لن يتغري ب�سورة جذرية 
قبل تطور البحث العلمي نف�سه يف البلدان العربية وقبل فر�س اللغة العربية 
ب�سفتها لغة تدري�س العلوم واكت�سابها يف املدار�س واجلامعات. وخل�س اإىل 
اأن و�سائل تطوير البحث العلمي باللغة العربية اأ�سبحت ق�سية اأفراد ل تعنى 
بها اجلماعة والدولة، لهذا يو�سي بو�سع اأدوات ل�سياغة اأفكارهم واأعمالهم 
بتتبع  اأخرجها  التي  العربية«  العلمية  للغة  تاريخي  قامو�س  »عمل  جتربة  مثل 
ورقة علمية يف موؤمتر مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية، يوم 18 دي�سمرب 2017، يف مقر اليون�سكو يف   -14

.http://www.arsco.org/article-detail-1054-5-0  :باري�س. على املوقع
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املفهوم العلمي ودللته وا�ستعماله يف كتب العلماء منذ �سياغته الأوىل حتى 
�سيغته الأخرية الدائمة.

اأحمد فوؤاد با�سا، خ�سو�سيات اللغة العلمية العربية و�سرورات تنميتها 2018    -6
)15(: هدفت الدرا�سة اإىل ذكر خ�سائ�س اللغة العربية بني العلمية والأدبية، 

املو�سوعية،  باملنهجية  املبالغة والذاتية، وال�ستم�ساك  بالبعد عن  تتميز  واأنها 
يف  املمتنع،  وال�سهل  املفيد،  املخت�سر  لغة  فهي  الواقع،  بحقائق  والرتباط 
و�سوح و�سراحة واأمانة ودقة. ومن ثم ك�سفت عن كيفية ا�ستعادة عاملية اللغة 
العربية من خالل حتقيق تنميتها ال�ساملة امل�ستدامة يف مواجهة حتديات »العوملة 
الدرا�سة  اإليها  و�سلت  التي  ال�ستخال�سات  اأهم  وكانت  املهيمنة.  اللغوية« 
امل�سطلحات  لكل  ح�سرية«  ونة  »مدَّ واإعداد  ال�سامل«  »التعريب  ثورة  هي: 
العلمية والتقنية، الرتاثية واملعا�سرة، مما ميهد لرقمنتها وَحْو�سبتها، وفق خطة 

مدرو�سة. 
ثانيا: التفكري املنهجي يف بالد ال�صرق خالل الع�صور الو�صطى:

التقنني  اإطار  من  منهجيا  والإ�سالمي  العربي  الفكر  ي�ستبعد  اأن  اخلطاأ  من 
العقالين لتنهيج الفكر والبحث، كذلك من اخلطاأ اأن نحكم على هذا الفكر منهجيا 
مبا اكت�سبه هذا املنهج من عطاء يف الع�سر احلايل. فقد ات�سف يف مراحله املا�سية 
مناهج  بني  عالقة  بناء  خالل  من  وم�سكالته  وق�ساياه  الواقع  اإىل  ينظر  كان  باأنه 
التي جند عليها  التعامل من جهة، وال�سورة  مناهج  اأو  البحث  مناهج  اأو  التفكري 
واقع النا�س واأحوالهم من جهة اأخرى. ومن ثم ت�سبح هذه العالقة و�سيلة لفهم 

الظواهر وتف�سريها.

العلمية  الفي�سل  جملة  تنميته:  و�سرورات  العربية  العلمية  اللغة  خ�سو�سيات  با�سا،  فوؤاد  اأحمد  ينظر:   -15
.HTTPS://WWW.ALFAISAL-SCIENTIFIC.COM/?P=2652 :)2018 23 يوليو(
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ي�سهد  العربية/ال�سالمية:  احل�سارة  علماء  لدى  املنهجي  التفكري  خ�سائ�س 
ا�ستقراء تاريخ الفكر الب�سري باأن علماء احل�سارة العربية كانوا اأ�سبق من الغربيني 
اإىل نق�س منطق اأر�سطو النظري واتباع املنهج التجريبي قبل »بيكون« بعدة قرون، 

حيث جند اأنهم:)16( 
باأ�سلوب النقد والتحقيق ثم القبول والرف�س - 1 در�سوا مرحلة الفكر اليوناين 

والتعديل لأراء هذه املرحلة.
العقلية اخلال�سة من جهة والظواهر - 2 اأن مييزوا بني طبيعة الظواهر  ا�ستطاعوا 

املادية احل�سية من جهة اأخرى، وفطنوا اإىل اأن ا�ستخدام الو�سيلة اأو الإدارة 
التي ت�ستخدم يف هذه الظواهر يجب اأن تنا�سب طبيعة كل منها. 

اجتهوا اإىل املنهج التجريبي ال�ستقرائي خلربتهم ودرايتهم باأ�سوله وقواعده - 3
واأحرزوا على اأ�سا�سه تقدما ملمو�سا يف حركة التطوير العلمي والتقني.

اإىل - 4 العلمي،  للمنهج  ممار�ستهم  يف  تخ�س�ساتهم،  اختالف  على  ا�ستندوا 
القراآن الكرمي الذي زودهم بـموا�سيع كثرية وم�سطلحات وفرية، �ساعدتهم 

على الربط بني الفر�س العلمي واخليال العلمي والواقع.
من هذا املنطلق، �سجل العلماء العرب �سبقا علميا بطرحهم م�سكلة التعميم 
ال�ستقراء  م�سكلة  فاأثاروا  التعميم،  هذا  ي�ستنبطها  التي  والفجوة  ال�ستقراء  يف 
واأ�سبحت من امل�سكالت العلمية التي عاجلوها يف بحوثهم. ومن ثم انتهوا اإىل اأن 
ال�ستقراء ل ميثل �سوى مرحلة من مراحل ال�ستدلل العقلي. وبهذا اأكدوا ق�سية 
واملنهج  الفر�س  واملنهج  والتمثيل  القيا�س  منهج  فمار�سوا  املناهج  تطوير  �سرورة 

الريا�سي.)17( ومن ثم فاقوا علماء املناهج املحدثني من الغربيني. 
الد�سوقي، حممد: مناهج البحث يف العلوم الإن�سانية، دار الأوزاعي، 1984، �س 76.  -16

ح�سني عناية، غازي: مناهج البحث العلمي يف الإ�سالم، دار اجلبيل، بريوت، 1990، �س 46.  -17
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منهجية علوم الإن�سان لدى علماء احل�سارة العربية/الإ�سالمية: لقد اعرتف 
علماء احل�سارة العربية مبكانة العلماء ال�سابقني، لكنهم عدلوا كثريا من اأفكارهم 

وعملوا على تق�سيم العلوم التي ورثوها اإىل ثالث جمموعات:)18(
جمموعة العلوم الطبيعية مثل: الفيزياء والكيمياء والفلك وعلم احلياة وعلم - 1

النبات وعلوم الأر�س والعلوم الطبية. 
جمموعة العلوم الريا�سية مثل: الهند�سة واجلرب واحل�ساب وعلم املثلثات.- 2
جمموعة العلوم الإن�سانية مثل: التاريخ وال�سيا�سة والقت�ساد والجتماع.- 3

العلوم  املرحلة يف تطور  اأ�سهم علماء هذه  الثالث،  اإطار املجموعات  ويف 
العلوم  املتعددة يف  نظرياتهم  ب�سكل وا�سح يف  البحتة والتطبيقية، ويظهر ذلك 
الريا�سية والفيزيائية والكيميائية والفلكية والطبية وال�سيدلنية وغريها. كما تطور 
الفكر الجتماعي نتيجة اأفكار بع�س العلماء العرب من اأمثال القرميزي والفارابي 
اأو الجتماع  الب�سري  العمران  اأ�سماه«علم  ابتكر علم جديد  وابن خلدون الذي 
الإن�ساين« وذلك من خالل نقده لروايات املوؤرخني واأخبارهم، وحتديده ملو�سوعات 
ومناهج هذا العلم اجلديد ب�سورة مو�سوعية واعتماده على الو�سف وامل�ساهدة 
احلياة. مظاهر  من  للكثري  املقارن  التحليل  يف  مميز  باأ�سلوب  الواقع  عن  والتعبري 
ويرى بع�س املحّللني، اأنه بعد اأن اأ�سبحت مقدمة ابن خلدون يف متناول علماء 
الغرب، تغريت كثريا من الآراء املنهجية التي كانت لديهم فيما يتعلق بالقت�ساد 
�س ف�سال  وال�سيا�سة والفل�سفة والتاريخ لأنهم انتبهوا اإىل اأن ابن خلدون قد خ�سّ
خلدون  ابن  نقد  حيث  منتحلها،  وف�ساد  الفل�سفة  لإبطال  امل�سهورة  مقدمته  يف 
موقف الفال�سفة ومنهجهم يف املعرفة ودعا اإىل املعرفة اليقينية الواقعية التي ميكن 

الو�سول اإليها عن طريق املالحظة.)19( 
املرجع ال�سابق، �س 76.  -18

اإبراهيم لطفي، طلعت: مدخل اإىل علم الجتماع، دار غريب للطباعة والن�سر، القاهرة، 2009، �س 25   -19
و26.
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ومن هذا املنطلق، متيز علماء احل�سارة العربية يف علوم الإن�سان عن غريهم 
مبا  الفكري  والطرح  البحثية  الكتابة  باأ�سلوب  والالحقني  ال�سابقني  العلماء  من 
ونتائجه.  والبحث  الباحث  حتكم  اأخالقيات  وفق  الجتماعية  واحلقيقة  يتنا�سب 
دللته  يف  الكرمي  القراآن  لغة  اإىل  ا�ستندت  التي  العربية  اللغة  دور  نذكر  وهنا 
فمن  والتنبوؤ.  والتحليل  الو�سف  نحو  التفكري  �سوبت  ثم  من  واملنهجية  العلمية 
نف�س  ا�ستخدمت  حيث:  النطالق«  نقطة  الكرمي  »القراآن  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  املفيد 
وعلى  والأقوال  والأخبار  الوقائع  من  ال�سحيح  اإىل  للو�سول  اللغوية  املفردات 
�سبيل املثال: ا�ستخدم »احل�سن ابن الهيثم« لفظ العتبار )وهو لفظ قراآين( ليدل 
�سرحه  ال�سبه يف  قيا�س  وي�ستخدم  العقلي  التجريبي وال�ستنباط  ال�ستقراء  على 
ي�ستخدم  الرازي«  بكر  »اأبا  املرئيات، كذلك جند  الإب�سار واإدراك  لتف�سري عملية 
الأ�سول الثالثة: الإجماع وال�ستقراء والقيا�س يف تعامله مع املجهول وهكذا.)20(

الدقة  م�سطلحات  خالل  من  العلم  لغة  بتي�سري  الكرمي  القراآن  اأ�سهم  فقد 
والو�سوح والختزال والن�س القاطع وغريها من ال�سمات التي يت�سف بها العلم 
نف�سه. فاأ�سبحت علوم الإن�سان تتخري لنف�سها من الألفاظ والأ�ساليب ما يعرب عن 
حقيقتها، فلكل مو�سوع اأدواته اللغوية املنا�سبة التي ت�سعى اإىل لغة �ساحلة للتعبري 
عن الفكرة العلمية، ذات دللة واحدة ل تتعدد وتكون فيها الألفاظ بقدر املعاين 

ل تزيد ول تنق�س. 
فالعربية لي�ست منقطعة عن تاريخها العلمي، ولن ت�ستقيم يف الكتابات العلمية 
ما  اإذا  وعلمهم  جهدهم  ي�سلح  فلن  عنايتهم.  العلم  اأهل  يوليها  اأن  اإل  املعا�سرة 

اأغفلوا الهتمام بالو�سيلة التي تنقل هذا العلم. 
من ثم ل ينبغي اأن نقطع اللغة العلمية العربية عن تراثها كما جاء على ل�سان 
بع�س الباحثني املعا�سرين: »اإن العرب قد عنوا باختيار األفاظهم العلمية، فمن هذه 

ح�سني عناية، غازي: مناهج البحث العلمي، �س 46.  -20
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نتم�سك  اأن  بنا  ويجدر  املعا�سرة...  العلمية  للكتابة  متاما  �ساحلا  يزال  ما  الألفاظ 
ببع�س الألفاظ التي ا�ستعملها العرب الأوائل، والتي تقدم تعبريات اأكرث دقة واأ�سد 
طالوة من كلمات مرادفة لها يف كتاباتنا العلمية املعا�سرة.)21( ولعل تغييب تاريخ 
اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  اأهم  اللغوية، من  بالهوية  الغربية  والهيمنة  العلمية  اللغة 

اختناق يف العلوم وتقدمها يف التاأليفات باللغة العربية.

ثالثا: الأخطاء املنهجية يف الأبحاث الجتماعية العربية املعا�صرة:

ت�سخي�س  �سعوبة  من  تعاين  الجتماعي،  للفكر  العربية  الكتابات  اأ�سبحت 
تكرار  من  وتعاين  وم�سكالته.  اأبعاده  لتحديد  اأعماقه  يف  الغو�س  وعدم  الواقع 
اخلطاأ اأو �سيوعه لعدم توحيد الدللت العلمية واملنهجية للمفاهيم وامل�سطلحات 
التي  العربية هي  اللغة  اأن  الرغم من  امل�ستخدمة يف الأبحاث الجتماعية. وعلى 
اليوم  فاإنها هي  الإ�سالمية،  النتائج والتعميمات يف احل�سارة  دقة  �سبًبا يف  كانت 
تقف عائقا اأمام الإبداع، ويظهر كاأنها ال�سبب الرئي�س ملعوقات البحث يف العلوم 
الإن�سانية والجتماعية ب�سكل خا�س لأنها خ�سعت لتعريب التعليم ب�سكل كامل يف 

حني اأن علوم الطبيعة واحلياة مل مي�سها التعريب اإل ب�سكله اجلزئي. 

بنتائج  كبريا  اأذى  وتلحق  املختلفة  م�سادرها  من  الأخطاء  ترتاكم  كل  على 
البحث وهناك م�سادران اأ�سا�سيان، بنظر الدرا�سة، لالأخطاء هما:

اأخطاء تعزى اإىل اللغة الفنية للباحث: يعد البحث العلمي يف الأ�سا�س عملية  اأ-  
لالرتقاء  وغايات  اأهداف  ذات  حقائق  لك�سف  ومنهجية  ومعرفية  اأخالقية 
بتنمية املجتمع ورفاهيته حمليا ودوليا، وي�ستخدم »لغة فنية« لإي�سال املعاين 

جالل، �سوقي: م�سطلحات علم احلركة لدى علماء العرب، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، ج 36،   -21
نوفمرب1975،�س 193.



د. اآمال حممد باي�شي

367

بتحديد  له  ت�سمح  فنية  بلغة  التقيد  الباحث  على  اأنه  يعني  وهذا  ونقلها.)22( 
اأهداف درا�سته للو�سول اإىل نتائج ميكن تو�سيعها اأو تعميمها. 

وللتعرف على التجاوزات املنهجية ال�سائعة املرتبطة بعدم �سبط اللغة الفنية 
النظريات  اأو  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  تتفق  ل  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد  مما  للباحث، 

الجتماعية، مت بناء اجلدول التو�سيحي الآتي:
جدول رقم )1(: الأخط�ء ال�س�ئعة يف اللغة الفنية للب�حث

اخلطاأ العالقةاملعنىاملفهوم
الدللة املنهجيةال�صائع

الإ�سكالية 
وامل�سكلة 

الإ�سكال هو امل�ساألة 
التي تثري نتائجها 

ال�سك، وتدور حول 
بناء منظور وهدف 

هذا املنظور. اأما 
امل�سكلة فهي نتيجة 
غري مر�سية اأو غري 
مرغوب فيها تن�ساأ 

من وجود �سبب اأو 
عدة اأ�سباب معروفة 
اأو غري معروفة حتتاج 
لإجراء درا�سات عنها 

حتى ميكن التاأثري 
عليها.

 الإ�سكالية اأو�سع 
من امل�سكلة 

ومن ثم امل�سكلة 
هي جزء من 

الإ�سكالية على 
اعتبار اأنها مغلقة 

ن�سل فيها اإىل 
جواب، لكن 

الإ�سكالية مفتوحة 
ل جواب لها. 

عدم 
التمييز بني 
امل�سطلحني 
وتوظيفهما 

باملعنى 
نف�سه.

حتتاج الإ�سكالية 
اإىل فر�سية لإثباتها 
اأو لنفيها وهي تعني 

الحتمال وتعذر 
الختيار نظرا 

للجدل القائم. 
اأما امل�سكلة تعني 

�سعوبة احلل.
 

اأبو زينة، فريد، مناهج البحث العلمي، دار امل�سرية للن�سر والتوزيع، عمان، 2005، �س 231.  -22
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الفر�سية 
والفرتا�س

الفر�سية هي نظرية 
اأو اقرتاح مطلوب 

اإثبات �سحته اأو 
خطئه. اأما الفرتا�س 

يُ�سكل واحدا من 
اأ�س�س البحث ول 

يتم اختباره اأو دعمه 
بالبيانات التجريبية.

ل توجد عالقة 
بينهما بحيث 
تعد الفر�سية 

الإجابات 
املبدئية على 

�سوؤال البحث. 
اأما الفرتا�س 
فهي قرارات 

الباحث التي ل 
تخ�سع لل�سك اأو 

الإثبات. 

عدم 
التمييز بني 
امل�سطلحني 
وتوظيفهما 

بنف�س 
املعنى.

الفر�سيات تكون 
يف البحث امليداين 

اأو التجارب 
العلمية تخ�سع 
لوجود حقيقة 

منفردة ذات �سبغة 
مو�سوعية. اأما 
الفرتا�س عادة 

يقوم على حد�س 
الباحث حيث 

ينغم�س الباحث 
منف�سال يف املوقف 

الجتماعي.

الت�ساوؤل 
وال�سوؤال

ت�سكل ت�ساوؤلت 
البحث زوايا النظر 
واأهداف الباحثني 

وما يطلق عليه 
مبحاور الهتمامات 
البحثية. اأما ال�سوؤال 

فيعرف عادة باأنه 
جملة ا�ستفهامية 

حتتاج اإىل جواب. 

تعرب الت�ساوؤلت 
عن مفهوم 

الباحث لطبيعة 
امل�سكلة وطبيعة 
ال�ستطالع اأو 
العمل البحثي 

الذي ينوي القيام 
به. اأما ال�سوؤال 
فهو معرفة غري 
كاملة اأو غري 
اأكيدة والتي 

ميكن اأن تكن قابلة 
للنقا�س.

عدم 
التمييز بني 
امل�سطلحني 
وتوظيفهما 

بنف�س 
املعنى.

للت�ساوؤل ثالث 
اأبعاد رئي�سية هي: 
الأبعاد الو�سفية، 
اأبعاد العالقات، 
الأبعاد ال�سببية. 
اأما ال�سوؤال فهو 

يطرح عادة حول 
البحوث التي مت 

التعر�س لها �سابقا 
ويحاول الباحث 
تقدمي وجهة نظر 

خمتلفة اأو الإحاطة 
باجلوانب الغام�سة 

يف املو�سوع. 



د. اآمال حممد باي�شي

369

امل�سدر: اجلدول من اإعداد الباحثة بالعتماد على:)23(
العربية دقيقة يف و�سفها ووا�سحة يف �سرحها  الفنية  اللغة  اأن  لهذا، ندرك 
واأنها ك�سائر اللغات احلية ميكن اأن تكون لغة معربة تفي بجميع الأغرا�س العلمية 
بالأ�سلوب  الباحث  ياأخذ  اأن  ميكن  ال�سابقة،  ال�سائعة  الأخطاء  ولتفادي  والفنية. 

املوحد يف كامل اإجنازه العلمي ملنع الأخطاء وتكرارها من خالل:
درا�سة فكرة واحدة يف البحث والبتعاد عن الغمو�س.- 1
ا�ستخدام مفردات حيادية والبتعاد عن القرتاح والإبداء بالراأي.- 2
ا�ستخدام مفردات �سهلة مالئمة والبتعاد عن احل�سو.- 3
ا�ستخدام لغة الخت�سار والبتعاد عن اللغة الأدبية التي ت�ستت الفكر وتبدد - 4

الفهم.
اعتماد الو�سوح والدقة يف التعريفات واملفاهيم وامل�سطلحات بحيث تكون - 5

الأفكار معقولة بعيدة عن الق�سد امل�سبق واحلكم القيمي.
العلمي حتر�س  البحث  اأعراف  اإن  للباحث:  العلمية  اللغة  اإىل  تعزى  اأخطاء  ب- 
على اأن تكون اللغة العلمية خالية متاما من ال�سور البيانية والتعابري الفنية؛ اإذ 
اأن ذلك ي�ستجيب اإىل هدف ال�سبط والدقة والو�سوح وعدم التاأويل يف 
حلظة التوا�سل بني العلماء والباحثني. ومن ثم فاإن اجلملة يف درجة ال�سفر 
هي الكفيلة بتوحيد املر�سل الباحث واملر�سل اإليه الباحث يف خطاب واحد 

مبدلول موحد ذي مرجع اأحادي اللغة. )24( 
منتوري  جامعة  من�سورات  الجتماعية،  العلوم  يف  املنهجية  اأ�س�س  دليو،  ف�سيل  غربي،  علي   - ينظر:   -23

ق�سنطينة، ط 3، 1999، �س 75 وما بعدها. 
بوزيد �سحراوي واآخرون، منهجية البحث يف العلوم الإن�سانية: تدريبات عملية، دار الق�سبة، اجلزائر،    -

ط 2، 2004، �س 131.
موقع الأ�ستاذ الباحث عبد احلي العبا�س )17 مايو2011(، عن اللغة العلمية يف البحث العلمي:  -24

http://alabbass.blogspot.ae/2011/05/blog-post_17.html 
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

ومما ل ينبغي اإغفاله يف هذا التحديد هو اأن اللغة العلمية متثل اأداة الباحث 
تلقاها يف خمتلف مراحل  البحثية والتاأليف، من باب الفرتا�س، قد  الكتابة  يف 
الدرا�سة والتح�سيل، بعد فهم وظيفتها ومتثُّل اأبعادها، ثمَّ العمل على تطبيق اآلياتها 
وتفعيل عنا�سرها ب�سكل متكامل. ومن ثم يكون الهدف من »الفهم« و«العمل« هو 
متا�سك حمتوى اخلطاب العلمي بكل مكوناته وعنا�سره اأول، وقيام توا�سل متني 

بني الباحثني ثانيا.
وهنا تريد الدرا�سة احلالية، الإ�سارة اإىل بع�س ال�سعوبات التي ت�سادف اللغة 
تزال  ل  جهة  فمن  الجتماعية.  الأبحاث  يف  العلمي  للتعبري  كاأداة  اليوم  العربية 
تُعد  اأن  ما  بحال  ميكن  ل  بحيث  �سئيلة  العربية  الأقطار  العلمي يف  التاأليف  كمية 
ممّثلة حلالة العلم يف العامل اليوم، ومن ناحية اأخرى يعوز هذه الأبحاث املوجودة 
العلمية  املدلولت  من  فكثري  امل�سطلحات.  يف  التجان�س  يعوزها  كما  التهذيب 
اأو غري  ل توجد ال�سيغ اللفظية لها، وبع�س املدلولت توجد لها �سيغ ما �سعيفة 
�ساحلة، كما اأنه توجد يف بع�س الأحايني �سيغ متعددة للمدلول الواحد مما يوؤدي 

اإىل نوع من الفو�سى يف اأدبيات البحث الجتماعي.
اأثرت  حيث  التعليم،  وتعريب  بالرتجمة  يتعلق  الأمر  اأن  يف  خالف  ول 
وهناك  هنا  م�سجلة  فروق  بني  ما  وم�ستواها  العربية  العلمية  اللغة  على  العمليتان 
يف كتابات الباحثني من امل�سرق العربي اأنف�سهم وبينهم وبني نظرائهم يف املغرب 
العربي. وبالرغم من انت�سار الأبحاث الجتماعية و�سهولة النتقال من بلد اإىل اآخر 
بف�سل و�سائل التكنولوجيا احلديثة و�سبكة النرتنت وتطبيقاتها، فال يزال احلديث 

عن توحيد اللغة العلمية العربية وتعميمها قائما حلد الآن. 
النقل  مبعنى  العربية  اإىل  الرتجمة  تف�سيل  اإىل  الغري  دعا  كما  ندعو  كنا  واإذا 
والتعريب ل�سيما التعريب الكامل، لأن اأ�سا�س منهج العرب القدامى كان التعريب 
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عنها  نتج  والهندية،  وال�سريانية  والفار�سية  اليونانية  من  العربية  اإىل  العلوم  ونقل 
واخلام�س  الرابع  القرنني  يف  عربية  علمية  لغة  واإبداع  الرتجمة،  حركة  ازدهار 
الهجريني، واأ�سبحت العربية لغة العلم الأوىل يف العامل.)25( اإل اأن اللغة العلمية 
التعريب  على  بداياتها  منذ  اعتمدت  التي  الجتماعية،  الأبحاث  يف  املعا�سرة 
الكامل، ل تزال حتتاج اإىل اإعادة �سياغتها لغة وفكرا بالعربية وتهيئ ملرحلة قادمة 

جتعل التنمية الجتماعية ت�ستند اإىل اأ�سول فكرية ولغوية اأ�سيلة. 
يف  ا�ستخدامها،  على  اتفاقا  العلمية  امل�سطلحات  اأكرث  اأن  اإىل  ن�سري  وهنا 
ميدان العلوم الجتماعية، هي م�سطلحات غري عربية. منها ما خُل�س يف اجلدول 

التو�سيحي الآتي على �سبيل املثال ل احل�سر:
اجلدول رقم )2(: اأ�سول بع�س امل�سطلح�ت الأ�س��سية يف الدرا�س�ت الجتم�عية

معناه باللغة اأ�صلهامل�صطلح العلمي
العربية

الدياليكتيكية
)Dialectic(

يف الأ�سل، ينظر اإليها مع »زينون ديليه« ب�سفتها 
»فن احلوار«. وهي جتمع اأ�سكال عديدة منها 

املثالية الهيغلية واملادية التاريخية.
اجلدلية.

الرباغماتية
)Pragmatism(

فيما يخ�س اأ�سلها، تعد واحدة من ثالثية درا�سية 
ميزها الفيل�سوف الأمريكي »ت�سارلز موري�س. 

Charles MORRIS« والرباغماتية هذا النمط من 
التفكري هي درا�سة الرموز والأنظمة الرمزية.

املنفعية.

البريوقراطية
)Bureaucracy(

ترجع اأ�سول هذه الكلمة اإىل اللغة الأملانية، 
تتكون من �سقني هما: »Bureau« وتعني مكتب، 

و»Cracy« وتعني حكم. اأي حكم املكتب.

التنظيم الر�سيد 
للعمل املكتبي.

حفار، عز الدين، امل�سطلح الطبي يف القانون لبن �سينا، جملة التعريب، ع 41، 2011، �س 39.  -25
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

الأيديولوجية 
)Ideology(

يعد »دي ترا�سي. DeTracy« اأول من �سك 
هذا امل�سطلح يف ع�سر التنوير الفرن�سي يف 

كتابه »عنا�سر اليديولوجيه«، وق�سد بها علم 
الأفكار، حقائقها واأخطارها، من خالل نظرية نقدية 

لعمليات العقل احلقيقة. 

النظام الفكري 
والعاطفي 

ال�سامل الذي 
يعرب عن مواقف 

الأفراد من 
العامل واملجتمع 

والإن�سان.

الربجوازية 
)Bourgeoisie(

ا�ستخدمت يف الع�سور الو�سطى لالإ�سارة اإىل 
الطبقة الو�سطى للمواطنني الفرن�سيني خا�سة 

لأحرار املدن، كما ترمز اإىل طبقة التجار 
واأ�سحاب الأعمال واملحالت العامة.

الطبقة التي متلك 
راأ�س املال.

الربوليتاريا 
)Proletariat(

كان هذا امل�سطلح ي�سري يف الأ�سل اإىل اأدنى 
الطبقات الجتماعية يف روما القدمية. وجاء »كارل 
مارك�س« يف اأملانيا وا�ستخدمه لالإ�سارة اإىل عمال 
ال�سناعة الريفيني واحل�سريني على ال�سواء، وهي 

عنده الطبقة التي تقف يف مواجهة الربجوازية.

الطبقة العمالية.

الدميوغرافيا 
)Demography(

اأ�سلها ا�سم لعلم ال�سكان، يعرفها قامو�س هيئة الأمم 
املتحدة باأنها: »الدرا�سات العلمية لل�سكان فيما 

يتعلق اأ�سا�سا بحجمهم، بنائهم، ونوهم«. 

ت�ستعمل يف 
الأبحاث 

الجتماعية 
لت�سري اإىل درا�سة 
الظواهر املت�سلة 

باملواليد والزواج 
والوفيات 
واحلركات 
ال�سكانية. 

امل�سدر: من اإعداد الباحثة بالعتماد على:)26(
ينظر: - موقع الدكتور: مولود زايد الطبيب »اجتماعي«: 40 مفهوم يف علم الجتماع والأنرثوبولوجيا:  -26

https://ejtema3e.com/social-concepts-and-terminology/14-2013-07-28-15-15-04.html
فرييول، جيل، معجم م�سطلحات علم الجتماع، ترجمة: اأن�سام حممد الأ�سعد، ب�سام بركة، بريوت،    -

دار مكتبة الهالل، ط1، 2011.
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العربية  باللغة  عوجلت  التي  اللغوية  الفروع  مبقارنة  اأنه   )2( اجلدول  يبني 
الجتماعية  الأبحاث  يف  اللغوية  اخلريطة  فاإن  الأجنبية،  الأ�سا�سية  للم�سطلحات 
فكريا  �سياقا  اإل  )اللغوية(  الفروع  ولي�ست  اأ�سولها.  با�ستخدام  ا�ستقرارا  اأكرث 
يف  اللغوي  التخاطب  عن  وبعيدة  نف�سه  للباحث  الأ�سا�سية  والجتاهات  يتنا�سب 

�سياقه الجتماعي والثقايف.
واإذا كانت العربية، اقرت�ست كثريا من الألفاظ الأعجمية وامل�سطلحات يف 
احلديث  فاإن  القدامى.  لدى  غ�سا�سة  اأي  ذلك  يثري  اأن  دون  وتراكيبها  تعابريها 
املوجه هنا، ي�ستند يف عمومه اإىل جتويد التاأليف العلمي بالعربية يف جمال الأبحاث 
اأدواتها للتعبري عن العلوم الجتماعية احلديثة،  الجتماعية، يف حماولة لتطويع 

تاأليفا ون�سرا وتاأ�سيال. 
وما من �سك، يف اأن الختالط باللغة الأجنبية قد يوؤثر �سلبا اأو اإيجابا يف اللغة 
الأم. ويف هذا ال�ساأن يقول ابن خلدون يف املقدمة: »من خالط العجم اأكرث كانت 
بالتعليم كما قلناه. وهذه  اأبعد؛ لأن امللكة حت�سل  لغته عن ذاك الل�سان الأ�سلي 
ملكة مزدوجة من امللكة الأوىل التي كانت للعرب »لغة م�سر« ومن امللكة الثانية 
يُبعدون عن  العجمة وين�ساأون عليه،  ي�سمعونه من  ما  للعجم. فعلى مقدار  التي 

امللكة الأوىل«. )27( 
العربي  التاأليف  البحوث الجتماعية يف  ا�ستناد  يف�سر �سبب  ولعل هذا، قد 
العربية،  املجتمعات  واقع  على  ومفاهيمها  )امل�ستوردة(  النظريات  تطبيق  على 
بيئتها  يف  ا�ستنتاجات  اإىل  للتو�سل  ال�ستدليل  ال�ستقراء  ا�ستخدام  وانح�سار 

الأ�سلية.
رابعا: يف عمق الق�سية املنهجية املعا�سرة، اأزمة �سياغة نظرية اجتماعية عربية: 

ابن خلدون، عبد الرحمن، املقدمة، القاهرة، املطبعة ال�سرقية، 1909، �س 1274.  -27
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

اإن الفرتا�س الذي يقول: »اإن اللغة تختار اأدواتها التي تنا�سب املنهج العلمي 
احلالية  الدرا�سة  تعتربه  املحكم«)28(  الداخلي  نظامها  يف دللتها وم�سامينها، من 
�سحيحا، لأن الباحث الجتماعي ملتزم مبو�سوعه ومنهجه، ولكن ل يعني ذلك 
اأن تتيه كل هوية لتك�سف اخلفايا مبا يف ذلك هوية الباحث عينه، ليرتك اللغة تتكلم 
حتى تبلغ نقطة تتحرك فيها وحدها تخل�سا من داخلية الباحث نحو انحراف عن 

النغالق يف الهوية مع واقع متعددة اأبعاده واأن�سجته. 
من ثم، تتمثل اأزمة الو�سول اإىل نظريات اجتماعية عربية، يف مراحلها الأولية 
يف اأنها تبتعد عن و�سف املواقف الجتماعية داخل �سياق معني وتنّبه اإىل احتمال 
وجود عدد وافر من املتغريات بدل من حماولة �سبط تلك املتغريات. واإذا كان 
البحث الكيفي يف �سورة عالقات اإن�سانية، فاإنه يثري احلاجة اإىل ا�ستك�ساف م�ساعر 
املعلومات  اإىل  احلاجة  بنف�س  يقدمونها  التي  املعلومات  جتاه  البحث  عينة  اأفراد 
ذاتها. وحقيقة يعترب الأفراد الذين يجري حولهم البحث م�ساركني فيه ل عينات 

خا�سعة له.
والهتمامات  )الواقع(،  الجتماعية  احلياة  يف  الكيفية  اجلوانب  تلك  اإنها 
البحث  على  ت�ستع�سي  التي  اجلوانب  تلك  الأ�سمل  الجتماعية  والت�سورات 
الكمي، والتي يتناولها هذا النوع من البحوث. ول يزعم البحث الكيفي اأنه يحلُّ 
م�سكالت البحث الكمي، لكنه ل يرى يف تلك امل�سكالت معوقات اأو قيودا عليه، 
فاإنه  اأثر املتغريات الجتماعية غري القابلة لل�سبط،  اأن يجد طرقا لتقليل  فبدل من 

يفح�سها ب�سكل مبا�سر.)29( 
النوعي  امل�سمون  ذات  والكتابة  الكيفي  الأ�سلوب  يكون  اأن  ميكن  هنا،  من 
بن ذياب، م�سطفى، اللغة العلمية بني التعريب والتاأليف، جملة الدرا�سات اللغوية والأدبية، ع 1، يونيو   -28

2014، �س 160.
هوليداي، اأدريان: اإجراءات البحث الكيفي وكتابته، ترجمة ال�سيد ال�سريفي، �سوقي وحممد املزروع،   -29

هيا، اإدارة الن�سر العلمي واملطابع، جامعة امللك �سعود، 2002، �س 6.
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اإجراء مفيدا لتقرير خوا�س الظواهر الجتماعية يف البيئة العربية. وميكن اأن يكون 
ذلك ال�سبيل لالبتعاد على ال�سيغة التحليلية امل�ستوردة من الغرب، التي ينتج عنها 
عزل عوامل وعالقات داخل املو�سوعات املبحوثة لكونها ل تخ�سع لهذه املنهجية 
مرتبطا  الأ�سلوب  هذا  يف  البحث  ويبقى  الأ�سلية.  بيئتها  يف  بها  تعرتف  ل  اأو 
للنظريات  ب�سيغة ممنهجة وموحدة  العلمية وم�سطلحاتها للخروج  اللغة  بتوحيد 

الجتماعية العربية.
اأكرث من جمرد  لكن، ل يعني ذلك تغييب املنهجية الكمية التي ت�ستمل على 
ا�ستخدام بيانات كمية اإىل �سياغة فرو�س وحتديد و�سبط العوامل ال�سياقية التي 
رمبا تتداخل مع جميع البيانات وحتديد عدد امل�ساركني. »اإن املنهجية الكمية تنطوي 
على اإعتقاد فل�سفي اأن ما حولنا عامل م�ستقر ومنظم ومتما�سك ن�سبيا بحيث يكون 
به«. وهي نظرة ذات مغزى  يتعلق  القيا�س والفهم ملا يجري وتعميم ما  بالمكان 
الفرو�س  ا�ستنباط  بوا�سطة  منها  النطالق  يتم  اأ�سا�سا،  موجودة  لنظرية  تاأييدي 

وا�ستخدام البيانات املجمعة لختبار الفرو�س اإح�سائيا.
وهنا، نتحدث يف �سلب مو�سوع »تعميم النتائج« التي ت�سل اإليها البحوث 
الكمية وتقف حاجزا، دون البحوث الكيفية التي تقت�سر على تو�سيع نتائجها �سمن 

جمموعة املواقف املت�سابهة متاما للمو�سوع املدرو�س.
الزمن،  من  ع�سرية  خالل  الجتماعية  البحوث  اجتاه  ت�سجيل  هنا،  وميكن 
العلوم  »جملة  وهي   )30(»SCOPUS« �سمن  امل�سنفة  العربية  املجالت  اأحد  يف 
الجتماعية«)31( جملة ف�سلية حمكمة تعنى بحقول القت�ساد وال�سيا�سة والجتماع 
اأكادميية حمكمة،  بيانات حتتوي على ملخ�سات ومراجع من مقالت من�سورة يف جمالت  هي قاعدة   -30
وتغطي تقريبا )22000( عنوان من اأكرث من 000 5 نا�سر، منها 000 20 جملة يتم تقييمها بوا�سطة خرباء 

يف التخ�س�سات العلمية والتقنية والطبية والجتماعية )مبا يف ذلك الفنون والعلوم الإن�سانية(.
للعلم اأن عدد جمالت ال�سكوبا�س العربية )817( منها جملتني فقط يف العلوم الجتماعية وفقا لقائمة   -31

املجالت املدرجة �سمن �سكوبا�س 2018. 
 https: //researchgate.net/publication/322157050 :ينظر
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

املكتبات  وعلوم  واجلغرافيا  والأنرثوبولوجيا  النف�س  وعلم  الجتماعية  واخلدمة 
واملعلومات، ت�سدر عن جمل�س الن�سر-جامعة الكويت. حيث تعد اللغة العربية 

لغة التاأليف العلمي يف هذه املجلة.
اجلدول رقم )3(: اأنواع الدرا�س�ت املن�سورة يف جملة العلوم الجتم�عية

 من �سنة 2018 اإىل �سنة 2008
الدرا�صات الكيفية الدرا�صات الكمية املجلد/العدد ال�صنة

15 3 46/1+2+3 2018
24 9 45/1+2+3+4 2017
18 7 44/1+2+3+4 2016
17 8 43/1+2+3+4 2015
17 8 42/1+2+3+4 2014
15 8 41/1+2+3+4 2013
16 5 40/1+2+3+4 2012
15 4 39/1+2+3+4 2011
41 6 38/1+2+3+4 2010
13 7 37/1+2+3+4 2009
12 10 36/1+2+3+4 2008

176 75 املجموع 

املالحظ من اجلدول )3( اأن غالبية الدرا�سات املقدرة بالعدد )176( مقال 
هي نظرية كيفية تُ�سهم يف اإثراء املكتبة العربية واإنعا�س التاأليف بالعربية من جهة، 
اأحدها  نتائج درا�ساتها دون اعتماد  تو�سيع  اإىل  الو�سول  اأخرى حتاول  ومن جهة 
كنظرية عربية قائمة يف جمالها حلد الآن. واأن العدد )75( ميثل جمموعة الباحثني 
»ال�ستقراء  عملية  با�ستخدام  النوعي  امليداين  البحث  نحو  يتحركون  الذين 
الباحثون  يجمع  الطريقة  لهذه  وطبقا  الكمية،  للدرا�سات  كنموذج  التحليلي« 
تن�ساأ عن و�سع معني حتت  )قاعدية(  اأ�سا�سية  نظرية  لتطوير  البيانات يف حماولة 
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الدرا�سة وتتعلق به مبا�سرة. لكن خماطر عدم الو�سول اإىل هذه النظريات كبري 
مع وجود التداعيات الآتية:

�سعوبات مقاربة امليدان )عينات �سغرية( مما يعني عدم �سمان احل�سول على - 1
نظرية قاعدية.

تاأثري الفرو�س ال�سارمة على املالحظات التي يختارها الباحث للتحليل والتي - 2
ميكن اأن تتخلل النظرية الناجتة.

لتف�سري - 3 وحتديدها  للمالحظات  الت�سنيفية  الفئات  بني  عالقات  اإيجاد  عدم 
كيفية تاأثر هذه الفئات بالفئات الفرعية الأخرى. 

بت�سجيل - 4 ي�سمح  مما  الكلية،  الظاهرة  ت�سرح  التي  الق�سايا  جمموعة  تعدد 
النظريات  تاأييد  عن  بعيدا  الدرا�سة  املجموعة حتت  اأع�ساء  من  ا�ست�سهادات 

اجلديدة. 
خام�صا: نحو ت�صور منهجي للكتابة العلمية العربية يف الأبحاث الجتماعية: 

اإن الكتابة ذات امل�سمون العلمي مو�سوع قدمي جديد يف العربية، فقد اأّلف - 1
يف  الأخرى  احل�سارات  علوم  اإليها  ونقلوا  بالعربية  العلمية  كتبهم  القدامى 
الطب والريا�سيات والفلك والفل�سفة وغريها. ونحن اليوم بحاجة ملحة اإىل 
اأن نعيد للتاأليف اأ�سلوبه العلمي، الذي ميكن اأن جُنمل فيه املوا�سفات الآتية: 

 )32(

الت�سنيع، - 2 من  اخلايل  املر�سل  ال�سهل  الأ�سلوب  على  تعتمد  العلمية،  الكتابة 
وجودة الن�سيج ومتانة الرتكيب.

اأ�ساليبها التعبريية وقوالبها اللغوية تكاد تكون مف�سلة على قدر املعاين واإتقانها - 3
بن ذياب، م�سطفى، اللغة العلمية بني التعريب والتاأليف، �س 162.  -32
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

ومتثلها يُعدان من الق�سايا املهمة يف التاأليف العلمي.
ال�سهولة والع�سرنة والبعد عن ال�سنعة يعد من املوا�سفات التي يوؤكد عليها - 4

بع�س الباحثني ك�سفة اأ�سا�سية يف الكتابة العلمية.
تقوم الكتابة العلمية على املخت�سر املفيد وال�سهل املمتنع، يف و�سوح واأمانة 

ودقة ومتيل اإىل احلقيقة والواقع. وهي تتطور با�ستمرار.
لهذا، فاأ�سلوب الكتابة العلمية التي يُ�ستم�سك بها الآن غري تلك التي كانت يف 
القرن الثالث ع�سر، اأو يف جزء كبري من القرن التا�سع ع�سر، اإنها كتابة علمية من 
اإمالء الع�سر وروحه، فهي �سل�سة �سائغة، ل غرابة فيها ول تعقيد، ول زخرف ول 
�سنعة وهي وا�سحة دقيقة تُ�سّوب اإىل املعنى وتوؤديه يف اإحكام، ول حتتاج يف 

الغالب اإىل معجمات وقوامي�س.)33( 
الدرا�سات  يف  �سيما  ل  العلمية  الكتابة  اأ�سلوب  توحيد  اإىل  دعوة  وهذه 
الجتماعية املعربة ب�سكل كامل منذ عقود، ومراجعة لغتها العلمية و�سبط مباحثها 
الجتماعية  الأبحاث  ت�سطبغ  حتى  بها  والتاأ�سيل  العلمي  التاأليف  جتربة  وتعميق 
بال�سبغة العربية. وهي اأي�سا دعوة للباحث الجتماعي العربي ل�سبط لغته باأ�سلوب 

علمي، والبتعاد عن التعابري الأدبية يف منت الن�س العلمي. 
واحلديث نحو ت�سور منهجي للكتابة العلمية العربية يف الأبحاث الجتماعية، 

موجه يف عمومه اإىل:
اجلامعي - 1 التعليم  مرحلة  �سيما  ول  مراحلها  كل  يف  التعليمية  البيئة  جتويد 

اإنا  العربية ومناهجها.  باللغة  التدري�س  لي�س فقط من حيث طرق  والعايل، 
جتويد منهجية ال�سروح ال�سو�سيولوجية من خالل الرتجمة العلمية والتعريب.

مذكور، اإبراهيم، الثقافة العربية اليوم وغدا، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، ج 36، نوفمرب 1975،   -33
�س 193.
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�سوتيا، - 2 لفظيا  تعريبا  وم�سطلحاتها  العلوم  األفاظ  تعريب  خطة  اإنعا�س  اإعادة 
»باإدخال هذه الألفاظ وامل�سطلحات كما هي اإذا كانت توافق اأوزان العربية، 
اأو اإدخال بع�س التعديالت ال�سوتية عليها بالإبدال اأو احلذف اأو الزيادة حتى 
توافق اأوزان العربية. وهذا يوؤدي اإىل حتول الألفاظ الأجنبية اإىل األفاظ عربية 
بالقيا�س والتعريب، وهذا لي�س بغريب على العربية وتاريخها منذ القدم«.)34( 

العلوم - 3 يّجد يف  ملا  تبعا  الجتماعية  الدرا�سات  العلمية يف  الرتجمة  حتديث 
الأدوات  متتلك  عربية  علمية  بلغة  عنها  والتعبري  وم�سطلحاتها،  الجتماعية 

الالزمة وامل�سطلحات املالئمة من خالل خطة تطويرية ترتكز على الآتي:)35(
والعمل  - وتهذيبها  املوجودة  املوؤلفات  ملراجعة  الأخ�سائيني  من  جلان  تاأليف 

وجمتمعني  فرادى  وت�سجيعهم  القادرين  بتكليف  تكون  كما  جتان�سها،  على 
ثروة من  لنا  تتاألف  العلمية حتى  الفروع  املوؤلفات يف خمتلف  على و�سع 
الأدب العلمي ي�سح اأن يعتمد عليها علماء اللغة يف ا�ستخال�س امل�سطلحات 
ومدلولتها  معانيها  وحتديد  احلديثة،  العربية  اللغة  يف  العلمية  والعبارات 

مبعاونة العلماء الأخ�سائيني يف ذلك.
واأن ل يحاول علماء اللغة و�سع امل�سطلحات العلمية و�سًعا قبل ورودها يف  -

املوؤلفات العلمية و�سيوع ا�ستعمالها، فاإن ذلك يكون من باب الت�سرع وقلب 
ل  اإذ  �سائع؛  اأكرثه  جمهود  الغالب  يف  وهو  اللغة،  لتطور  الطبيعي  النظام 
اإذا كان م�سطلح من امل�سطلحات �سيبقى ويدخل يف �سلب  ميكن التنبوؤ مبا 

اللغة اأو �سيموت ويحل غريه حمله.
فمن  - الأخرى.  احلية  اللغات  وم�سطلحات  العربية  امل�سطلحات  بني  العالقة 

بن ذياب، م�سطفى، اللغة العلمية بني التعريب والتاأليف، �س 168.  -34
الر�سالة  جملة  من   )2016/04/29( العلوم  وتعريب  علمية  كاأداة  العربية  اللغة  م�سّرفة،  م�سطفى   -35

 https://www.ida2at.com/arabic-language-as-a-scientific-tool :)1933 القاهرية )يناير
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الإ�سكالية املنهجية يف الكتابة باللغة العربية )الأبحاث الجتماعية اأمنوذجا(

مع  ليتفق  حتويره  بعد   - العربية  اللغة  يف  اأجنبي  م�سطلح  ا�ستعمال  اجلائز 
ذوق اللغة واأوزانها - ب�سرط اأن يكون هذا اللفظ م�ستعماًل يف جميع اللغات 
العلمية الأخرى اأو يف معظمها، ومثل هذه الألفاظ تكوُن يف الغالب م�ستقة 
اأما  غرينا،  ا�ستق  كما  منه  ا�ستققنا  اإذا  جناح  ل  لتيني  اأو  اإغريقي  اأ�سل  من 
لها  يكون  اأن  فالراأي  لغتني  اأو  واحدة  لغة  على  املق�سورة  الأجنبية  الألفاظ 

لفظ عربي مرتبط باأدبنا وتفكرينا.
فالق�سية من وجهة النظر التي توؤيدها الدرا�سة احلالية، ل تزال ترتبط مبنهجية 
التعريب يف الع�سر احلديث، ليعني ا�ستيعاب العلوم باللغات الأجنبية يف بداية 
الأمر من قبل متخ�س�سني، ومن ثم تعليم معارفهم وعلومهم التي تعلموها بلغات 
اأي  العربية،  العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  اإىل  ونقلها  اأجنبية 

اإدخالهم ال�سيغ وامل�سطلحات العلمية اإىل اللغة العربية. 
ا�صتنتاجات عامة

يظهر التتبع التاريخي اأنه ملا كانت اللغة العربية حامل م�سدر احلياة واحلركة، - 1
كانت و�سيلة لواقع التغيري العلمي واملنهجي. وملا اأ�سحت نزعة ت�سع ال�سياغة 
احل�سنة للمعرفة فاإنها ح�سرت كو�سيلة جمردة لنقل معرفة مو�سوعية، ولي�ست 
بعدا اأ�سا�سيا لتطويرها. فلي�ست ال�سيغة »احل�سنة و««الكتابة اجلميلة« اإل تهمة 
تبعد �ساحبها عن املعرفة الجتماعية، وت�سعه خارج الت�سنيف �سمن زمرة 
العلماء الذين راأوا يف اللغة »خارجة عّنا« �سابقة لنا، وباقية بعدنا)كما �سنفت 

يف درا�سة حم�سن بوعزيزي(.
العلوم - 2 ميادين  اإىل  توجه  العربية،  التاأليفات  يف  ونظرية  بحثية  اأزمة  هناك 

ب�سكل  التعليم  لتعريب  خ�سعت  لأنها  خا�س  ب�سكل  والجتماعية  الإن�سانية 
كامل يف حني اأن علوم الطبيعة واحلياة مل مي�سها التعريب اإل ب�سكله اجلزئي 
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الدرا�سة  منها  انطلقت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  غالبية  عليه  اتفقت  ما  )وهو 
احلالية(.

اأ�سبحت اأزمة الكتابات باللغة العربية يف الأبحاث الجتماعية، هي اأزمة دالة - 3
يف عالقتها مبدلولها. والداّل هنا الواقع، اأما املدلول فمعنى هذا الواقع، كما 
الغربي  الن�س  �سطو  اأن  واملعنى  وت�سنيفات.  معاين  من  العربية  اللغة  حتمله 
اأن تكون لغة املعاين املتعددة، ولغة  واجتاهاته جعلها »لغة حمايدة« عاجزة 
الواقع املعقد، مبختلف طبقات املعنى فيه )كما و�سفت يف درا�سة حم�سن 

بوعزيزي(. 
اإذا كانت حركة الرتجمة ونقل امل�سطلحات اإىل اللغة العربية هي �سبب يف - 4

العربية  اللغة  فاإن  الإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  يف  والتعميمات  النتائج  دقة 
الن�سو�س  اإىل  امل�سطلحات  ونقل  التعريب  يف  الإبداع  اإىل  بحاجة  اليوم 
اللغوية،  املختلفة  بامليادين  تاأخذ  مدرو�سة  خطط  واإعداد  العربية.  البحثية 
املعلوماتية، واملنهجية، واإعداد مدونة ح�سرية لكل م�سطلحات اللغة العربية 
)كما  الآلية  الرتجمة  برامج  وتر�سيد  املعا�سرة(،  الرتاثية،  التقنية،  )العلمية، 
اأحمد فوؤاد  اأبو املعايل عبد الرحمن)2006(،  اأو�ست درا�سة كل من: اميان 

با�سا )2018((. 
اإذا كانت هناك اأخطاء اأكرث �سيوعا يف تاأليفات الأبحاث الجتماعية العربية، - 5

الدللت  من  وا�سحة  قائمة  �سمن  الأخطاء  متنامي حل�سر هذه  اإحلاح  فثمة 
اأهمية  ن�ستنتج  العلمي وا�ستخدامه. وهنا  ال�سابطة لإجراءات املنهج  اللغوية 
الأفكار  ل�سياغة  اأدوات  لو�سع  وتطويرها  الفردية واجلماعية  اجلهود  اإي�سال 
مع  نتفق  والجتماعية )حيث  الإن�سانية  العلوم  البحثية يف جمال  والأعمال 

م�سروع ر�سد را�سد يف عمل قامو�س تاريخي للغة العلمية )2017((.
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العلوم - 6 فراغات معرفية يف  امل�سطلح والنظرية الجتماعية  توطني  تاريخ  يف 
الجتماعية العربية ب�سبب املرجعيات الغربية لهذه العلوم من جهة، ورهان 
الثنائية اللغوية من جهة اأخرى. ومن ثم حمدودية املنتج البحثي وجودته يف 
الواقع الجتماعي العربي. مما يعك�س اإ�سكالية جودة البيئة التعليمية اجلامعية 
اأ�سارت  ما  املالئم )وهو  باملدلول واملنهج  العلمي  البحث  من جهة، ومتكني 

اإليه درا�سة بلقا�سم اليوبي )2014((.
ل�سعوبات - 7 التعميمات  واإنتاج  النتائج  الدقة يف  اجتاه )حمت�سم( نحو  هناك 

اللجوء  اأو كيفية( وعدم  الدرا�سة )كمية  بطبيعة  مرتبطة  منهجية، من جهة، 
تكوينية،  ول�سعوبات  اللغوية.  ال�سكاليات  �سل  يف  املنهجية  التعددية  اإىل 
نحو  العربية  اللغة  ت�سنف  التي  التعليمية  بالبيئة  مرتبطة  اأخرى،  جهة  ومن 
النتائج  يف  الدقة  حتقق  التي  املو�سوعية  عن  مبتعدة  الهوية  يف  النغالق 
والتعميمات )كما �ساركت درا�سة عبد املومن بن �سغري)2013( ال�ستنتاج 

من حيث النزعة ولي�س امل�سمون(. 
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خ�متة 

وجود  يف  �سواء  احلايل،  الع�سر  يف  �سارخا  حتّديا  العربية  التاأليفات  تواجه 
التكوين  تقدم  ق�سية  هي  الق�سية  اأن  ويبدو  وجوده.  عدم  اأم  العربي  امل�سطلح 
ا�سطالع  �سرورة  اإىل  الأنظار  توجيه  من  لبد  لهذا  العربية،  باللغة  والتعليم 
اجلامعات العربية بدورها لتحقيق التنمية اللغوية الالزمة للتقدم العلمي. كما تظهر 
اأهمية توجيه اأنظار اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإىل و�سع مرجعية واحدة للغة العلم 

التي قد تختلف يف كثري اأو قليل عن لغة الأدب والتوا�سل والتبليغ وغريها. 
الأبحاث  يف  العربية  العلمية  الكتابة  ت�سهدها  التي  العرثات  ت�سري  كل،  على 
الجتماعية بخطى متباينة يف ت�سرفها يف املعاين اجلديدة، وت�سهد منهجيا ق�سورا 
يف الإبداع والدقة والتميز. لأن من احلقائق املقّررة اأن قوة اللغة تتمثل يف ر�سيدها 

البنائي ولي�س يف قدرتها على ا�ستيعاب الأ�سوات املتجّددة.
بل ل نعدو احلقيقة اإذا مت الت�سليم باأن التقدم العلمي مرهون بالتقدم اللغوي.

واأن التفكري اإذا ما اأخ�سع للغة اأقل انفعالية واأكرث فعالية كانت احل�سارة.
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Abstract

Hatem bin Ahmed Al Hamdani
Sultan of Sana'a (533-556 AH )

His Life and what’s remained of his 
Poetry Collecting, Editing 

and Studying

Dr. Abdullah Taher Ali Al Huthaifi

This paper deals with the po-
etry of Sultan Hatem bin Ahmed Al 
- Hamdani and his news, the Sultan 
who ruled Sana'a and its allies, dur-
ing the years (533-556AH = 1139-
1161AD) which is known as the state 
of Alhatmaih Alhmdaniyah. "What is 
remained of his poetry" as collected 
from Yemeni historical printed books 
and manuscripts. His poetry reached 
up to 98 verses, distributed over 14 
rhymes, between short stanza and 
medium poems and the longest poem 
was 42 verses, and the shortest was 
two verses. The study shows that this 
poetry has a sober poetic style and 
indicates the culture of genuine lan-
guage, mature thought, eloquence, 
wisdom, nobility and equestrian.

ملخ�س البحث

الأيام  على  بقي  ما  البحث  يتناول 
الهمداين  اأحمد  بن  ال�سلطان حامت  من �سعر 
ال�ساعر  ال�سلطان  هذا  توىّل  واأخباره، 
والها،  وما  �سنعاء  على  اليمن  يف  الأمر 
-1139  = )533-556هـ  ال�سنوات  خالل 
احلامتية  بالدولة  ُعرف  فيما  1161م(، 
لنا  ومّت  �سعره«  من  »بقي  وما  الهْمدانية. 
جمعه من الكتب التاريخية اليمنية املطبوعة 
واملخطوطة، ي�سل اإىل 98 بيتا، موزعة على 
14 قافية، بني قطٍع ق�سرية وق�سائَد متو�سطة، 
بلغ اأطولها 42 بيتا، واأقلها بيتني اثنني. ومن 
يحتوي  وجدناه  ال�سعر  هذا  درا�سة  خالل 
على  ويدلُّ  ر�سني،  �سعري  اأ�سلوٍب  على 
نا�سج، وف�ساحة  اأ�سيلة، وفكر  لغوية  ثقافة 

متاأثِّـَلة، وحكمة ونبل وفرو�سية.
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

املقدمة

اأحمد  بن  حامت  �سعِر  من  �سيًئا  قراأُت  اأنني  العمل  هذا  يف  خطوٍة  ُل  اأوَّ كانْت 
الهمداين )ت: 556هـ(، يف ن�سخة رديئة من م�سورٍة عن خمطوٍط لأحِد كتِب 
املوؤرخ اليمني علي بن احل�سن اخلزرجي )ت 812هـ()1(، فدعاين ذلك للت�ساوؤل 
عما اإذا كان لهذا ال�ساعر مثل هذا ال�سعر الر�سني يف ديوان اأو جمموع ملا تبقى من 

�سعره؟.

يف  التاريخ  م�سادر  تتبع  ومن  لديوانه،  اأثرا  اأجد  فلم  البحث  يف  واأخذُت 
اليمن وقفُت على �سيٍء من ق�سائد ال�ساعر ومقطعاته، فاأخذُت يف تتبعها وجمعها 
وحتقيقها ودرا�ستها، وذلك مِلا وجدته فيها من البهاء والرونق، والر�سانِة اللغوية، 
ْبِل  ُ عن م�ساعر اإن�سان يتَّ�سُم بالنُّ وجماِل الأ�سلوب ولطيِف الن�سيج، مع معاٍن تُعربِّ
اإىل  ف  والّتَلطُّ ال�سدر،  و�سعة  والفرو�سية  اخُللق  وكرم  الفكِر،  ون�سج  وال�سهامة 
اأّن  ول�سيما  الأحيان؛  اأكرث  يف  وال�سراع  الختالف  ي�سوده  جوٍّ  يف  اخل�سوم، 
ل�سنعاء  وحاكًما  همدان  يف  �سلطانا  اأ�سبح  قد  الهمداين  اأحمد  بن  حامت  �ساعرنا 
الهْمدانيني)2(،  ُزَريع  اآل  قب�سِة  فيه عدُن يف  كانت  الذي  الوقت  وما والها، يف 
اآل جناح، وكان يف كلِّ  بيد  وَزبيُد وتهامة  الهاَدويَّة)3(،  الأئمة  اأيدي  و�سعدُة يف 
اإقليٍم من هذه الأقاليم اليمنية حركة اأدبية، و�سيا�سية وحربية. وكانت �سنعاء حمّط 

تنظر قائمة امل�سادر واملراجع يف نهاية البحث.  -1
ن�سبة اإىل ُزَريع بن العبا�س الهْمداين، توىلَّ عدَن للدولة ال�سليحية بعد والده وعمه، ونُ�ِسبْت دولة اأبنائه   -2
وَمن  املجيد  عبد  الفاطمي  للخليفة  ال�سليحية، و�سار ولُءهم  الدولة  تداعي  بعد  نفوذهم  وامتد  اإليه، 

بعده، حتى اأزال توران �ساه الأيوبي ملَكهم �سنة: 569 هـ. ينظر: قرة العيون 217 وما بعدها.
الهادوية: ن�سبة اإىل الإمام الهادي يحيى بن احل�سني، وي�سل ن�سبه اإىل احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما،   -3
ولد باملدينة، ودخل �سعدة �سنة: 280هـ، ثم عاد اإىل احلجاز، ورجع اإىل �سعدة �سنة: 284هـ وحّكمه 
اأو  الزيدي  بالذهب  ي�سمى  ما  ميثل  �سار  الذي  ولفقهه  لأمره  وان�ساعوا  بينهم،  كانت  فنٍت  يف  اأهُلها 
�سنة.  �سنة: 298هـ عن 53  ب�سعدة  تويف  والها،  وما  ل�سعدة  الولة  الع�سكر وعنّي  واتخذ  الهاَدوي، 
ينظر: احلدائق الوردية، حميد املحلي، حت: املرت�سى املَُحْطَوري، �سنعاء، مركز بدر، 2002، 25/2-

.49
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ت�سمو  الذين كانت  الهادويَّة،  الأئمة  اليمنية، ول�سيما  ال�ساحة  الفرقاء على  اأنظار 
وولده  اأحمد  بن  حامت  ال�ساعر  لل�سلطان  كان  ولذا  عليها،  لل�سيطرة  كثريا  همهم 
ال�سلطان علي بن حامت مواقُف بالفكر واملنطق والكلمة، ومعارك بال�سيف والرمح، 

مع الأئمة، ول�سيما الإمام املتوكل اأحمد بن �سليمان. 
تتبعُت �سعره  اأحمد الهمداين كما  اأخبار حامت بن  تتّبعُت  اأمتَِّم غر�سي  ولكي 
املتاحة؛ املطبوعة واملخطوطة وغريها، فاجتمَع من  اليمني  التاريخ  اأكرث كتب  يف 
اأخباره ما ات�سحت به معامل حياته كما هي يف ال�سفحات الآتية، واجتمَع لنا من 
�سعره 98 بيتا يف 14 قافية، بني ق�سيدة طويلة ومقطعات ق�سرية. فحققتها ودر�ستها 
بح�سب املنهج املتبع يف التحقيق، ثم اأحلقت ما تبّقى من �سعره بدرا�سٍة َجرى فيها 
اإبراز مو�سوعات �سعره وجماليات اأ�سلوبه، واإنَّ ما راأيناه يف �سعره وبيانه ليدعو 
للتاأ�سف على ديوانه ال�سعري، ور�سائله النرثية التي غّيبْتها الأياُم والأحداُث غيابا 
نهائيًّا، اإّل اأْن حتُدَث مفاجاأٌة تك�سُف عن كنز دفني. ولن ندع الكالم ي�ستطيل هنا، 

فله مكانه يف الأوراق الآتية.
اأول: حـياته: 

ن�صبه ومالمح �صخ�صيته: 
و�سل�سَل  الهمداين)5(،  اليامي  الف�سل  بن  عمران)4(  بن  اأحمد  بن  حامت  هو 
�ساحُب ُطْرَفة الأ�سحاب يف معرفة الأن�ساب ن�سَبُه، فقال: هو حامت بن اأحمد بن 
عب بن الف�سل بن عبد اهلل  عمران بن الف�سل بن علي بن اأبي زيد بن الَغْمر بن ال�سَّ
َبا بن دافع بن مالك بن ُج�َسم  بن �سعيد بن الغوث بن اأْلَغز بن َمْذَكر بن يام بن اأ�سْ
الأو�سط بن حا�سد بن ُج�َسم الأكرب بن َخرْيان بن نَْوف بن َهْمدان بن زيد بن مالك 

تاريخ اليمن امل�سمى املفيد، عمارة اليمني، حتقيق: حممد الأكوع: ط 3، 1985م �س253.  -4
9441، حتقيق حممد الأكوع، بريوت، ط 2، 1988، هام�س �س 187- 5
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بن اأو�سلة بن ربيعة بن اخِليار بن زيد بن كهالن بن �سباأ بن يَ�ْسُجب بن يَْعُرب بن 
قحطان بن هود، عليه ال�سالم)6(، وكنيته »اأبو الَف�سل«)7( ولقبه »َحِميُد الدولة«، 
وقيل »�سجاع الدين«)8(. اأورد ُعمارة اليمني، اأنَّ القا�سي الر�سيد بن الزبري)9( كاَن 
ِلِه ورئا�َسِتِه وزعامِتِه و�سهاَمِتِه  ِلِه وَف�سْ َدِد ال�سلطان حامت ونُْبِلِه وفوا�سِ يذكُر من �ُسوؤْ

ُه)10(. ما يَِقُف عنَده، ول يََتَجاَوُز َحدَّ
يف  بلِدِه  اأهِل  و�سلطاَن  ع�سِرِه،  اأْوَحَد  »كاَن  باأنَُّه:  حامِتًا  اخلزرجيُّ  َف  وَو�سَ
َمها وزعيمها... وكاَن لُه ِمَن املفاخِر ما مل  دهِره، وكاَن �سيَِّد هْمَداَن وكرميَها وُمَقدَّ

َجاَحِة«)11(. اَحِة والرَّ يكْن لأحٍد قبَلُه مَع الَف�سَ

و.  )ك.  حتقيق:  ر�سول،  بن  يو�سف  بن  عمر  ال�سلطان  الأن�ساب،  معرفة  يف  الأ�سحاب  طرفة  ينظر:   -6
�سرت�ستني( ع�سو املجمع العلمي العربي دم�سق، دار �سادر بريوت، 1992م، 118-117.

طبقات اأعيان اليمن، اخلزرجي �س222.  -7
قرة العيون هام�س 205.  -8

هو القا�سي الر�سيد اأحمد بن علي بن الزبري الغ�ساين الأ�سواين، كان من اأهل الف�سل والنباهة والرئا�سة،   -9
عامل يف الفقه والهند�سة والأدب وال�سعر. -ينظر: ترجمته يف، وفيات الأعيان، لبن خلكان، حت: اإح�سان 
عبا�س، بريوت، دار الثقافة، )د.ت(، ج144/1(.- وكان قد خرج من م�سر بتقليِد الدعوة الفاطمية 
املجيدية اإىل بني ُزَريٍع الهمدانيني حكام عدن وما والها، فقّلدها حممد بن �سباأ ووزيره بالل بن جرير، 
وذلك �سنة 534هـ، ثم �سعد اإىل �سنعاء وجاور ال�سلطان حامت بن اأحمد، وخطط له ق�سرا فخما، اأحاطه 
بالأ�سوار واحلدائق، ثم ا�ستدعاه �ساحب م�سـر، فلما عاد قتله الوزير �ساور، وقيل اإن �سبب قتله و�ساية 

كانت مبا قال يف مدح ال�سلطان حامت، ومنه قوله: 
لئن اأجدبْت اأر�ُس ال�سعيِد واأقحطوا 
فل�سُت اأناُل القحَط يف اأر�ِس قحطاِن

ومذ َكِفَلْت يل َماأِْرٌب مبَاآِربي
فل�سُت على اأ�سواَن يـوًما باأ�سواِن
واإْن َجِهَلْت َحقِّي زعانُف خْنَدٍف

فقد عرفْت ف�سلي َغطاِرُف همداِن
ينظر: تاريخ اليمن املفيد، لعمارة، �س149، ووفيات الأعيان: 144/1، وقرة العيون، هام�س �س222-   

.224
ينظر: تاريخ اليمن املفيد، �س253- 258.  -10

خمطوطة الع�سجد امل�سبوك فيمن ويل اليمن من امللوك، للخزرجي )ت: 812هـ(، )�سنعاء، م�سورة   -11
وزارة الإعالم والثقافة، 1981م، �س74.
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علمـه: 
ًقا، حاِفـًظا لأيام العرِب  قِّ جال: »كان ]حامتٌ[ عامِلًا باللغِة، حُمَ قال ابُن اأبي الرِّ
ُملوِك  بِعباراِت  الَكالم،  اأنواِع  من  نوٍع  كلِّ  يف  ُمَتَكلًِّما  واأ�سَعاِرها،  واأمثاِلها 
واأْخَباٌر«)12(،  اأ�سَعاٌر  ولُه  وغريها  والنجوم  بِّ  بالطِّ َمْعِرَفٌة  لُه  وكاَن  الُعَلماِء... 
مع  باللعب  وال�ستغال  »الفيل�سوف  بـ  �سليمان  بُن  اأحمُد  الإماُم  خ�سُمه  وو�سفُه 

الكالب«)13(.
فرو�صيته: 

تبدو الفرو�سيُة واحدًة من كباِر َمفاخِر حامت بن اأحمد الهْمداين، وقد برزْت 
وا�سحًة يف �سعره، فدلَّ مبا ذكَر من مالحمها على اأنّه كان ُمولًَعا بُركوِب اخليِل، 
ب، وكاَن على علٍم دقيٍق  وباقتنائها، واأنَّ َمراب�َس خيِلِه كانْت تزَخُر بكلِّ جواٍد ُمَدرَّ
الأ�سالة  اإىل  يَ�سرُب  منها  ما كان  اإّل  يقتني  الكرمية، فال  باأو�ساف اخليِل و�سفاِتها 
اخليل  فيه  و�سف  الذي  �سعره  وِمن  ال�سفات،  باأح�سن  ويتحلَّى  ن�سب،  باأعلى 

الق�سيدة التي �سياأتي ذكرها رقم )ق11( وتبداأ بقوله: 
َماكَتْمُت عِن الإخواِن ما بي فلْم اأجْد اأتََكلَّ اأْن  غــرَي  نـْفـًعا  ــَي  ـِ بــ مِلَــا 

ى  وحَتَرَّ الذئَب،  ومبطارَدِته  بفرو�سيته،  الفخر  يف  اأبياتها  ُجلَّ  ا�ستغرَق  وقد 
َرُه يف �سرعته وهَو على ظهـره بـ»اأْجَدَل  وَّ اُه »املَُعلَّى« و�سَ و�سَف جواِده الذي �َسمَّ
يَْنَق�سُّ ِمْن اأُفِق ال�سماء« )اأي ب�سقٍر(، ويظلُّ ي�سُف اإقداَم جواِده وحركته ومرحه، 
وِطَراَدُه الذئَب به طوال اليوم، ومي�سـي اإىل خيٍل اأخرى كثرية له ي�سميها؛ كما يف 

الأبيات الآتية: 

ينظر: مطلع البدور، لبن اأبي الرجال )ت1092ه(، 642/1 و645.  -12
ينظر: تاريخ اليمن الفكري يف الع�سر العبا�سي، اأحمد ال�سامي، 480/1.  -13
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ـًرا فَّ و�َسْيَظَماونادْيُت ِمْن ُقْرٍب �َسـريًعا و�سُ ُعـَلـيًّا  ِمـنَّا  وزْدتُــُهــُم 
روا و�َسمَّ ــُد  اأري ما  بَلَُّغويِن  ــاإْن  َماف )14( اْلـُمَطهَّ اِزِقيَّ واإلَّ َرِكْبُت الرَّ
َم الذئَب عا�سٌم َمافحنَي اإذٍن لْن يَْع�سِ �ُسلَّ ــوِّ  اجَل اإىل  يَــْرَقــى  ــه  اأنَّ ــْو  ول

وي�ستغل الفر�سة لالإ�سارة اإىل مطاردته لذئٍب على م�ستًوى عاٍل من املراوغة، 
والهرب من �سطوته، ول نح�سبه اتخذ من الذئِب -وهو احليوان املراوغ املو�سوف 

بالَعْدِو ال�سـريع �سعيا اإىل النجاة- اإل رمًزا لأحد ُخ�سومه الكبار.
ويف الأبيات يذكر »الرازقي«  وهو ا�سم جلواٍد من خيله الكرمية، وكان لهذا 
اجلواد موقٌع يف نف�س هذا ال�ساعر الفار�س يدل على �سّدة اعتناِئِه باخليِل وحبِّ 

الفرو�سية. ويف ق�سيدته التي قوامها اثنان واأربعون بيتا، واأولها: 
ناِئُمْه والغفُل  الليُل  وطاَل  ونََعاِئُمْه)15(اأِرْقُت  اأ�ْسَراُطُه  اأَفـَلْت  وقْد 

اأبيات: )ب33-39( منها، لو�سِف »الرازقي« ، ذلك  جتده يخ�س�س �سبعة 
اجلواد الذي اأ�سبح كال�سديق املخل�س له، لأنه يف راأيه فر�ٌس يدرك َمراَم �ساحبه، 

ُه، ويحفُظ عْهَده، يف الوقت الذي يُِخلُّ ال�سديُق الإن�ساُن بذلك.  ويكتُم �سرَّ
وتربز �سفة الوفاء مع الفرو�سية وال�سهامة يف �سعر ال�سلطان حامت، على الرغم 
ِن حْرباِء ال�سيف القائِظ وذلك ما  من خيانة ال�سديق ونق�سه للعهود، وتلونه كتلوُّ

�سرناه يف الق�سيدة رقم )12(. 

الرازقي: من خيل ال�سلطان حامت بن اأحمد، ينظر التعريف به يف هام�س ال�سفحة التي اأوردنا فيها القطعة   -14
رقم: )1( مما تبقى من �سعر حامت.

ينظر: تخريج الق�سيدة رقم )12( فيما تبقى من �سعر حامت.   -15
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تن�صيُبه �ُصلطانا: 
بعَد موِت �سباأ بن اأحمد بن املظفر ال�سليحي �سنة 492هـ خرجْت �سنعاُء وما 
والها عن �ُسلطة ال�سليحيني، واأ�سبَح �سلطانُها بيد الهمدانيني، وكان اأولهم حامت 
بن  حامت  بن  اهلِل  عبُد  ابُنُه  َخَلَفُه  تويف،  وملا  )492-502هـ(،  املَُغلِّ�ِسيِّ  الَغ�ْسِم  بن 
َمْعٌن )504- 505هـ(، فح�سَل  اأخوه  توىلَّ  بعده  الغ�سم )502- 504هـ(، ومن 
ت�سوي�ٌس وَخْبٌط على هْمدان، اأنكرْتـُه ِكباُرها، ول�سيما القا�سي اأحمد بن عمران بن 
الف�سل اليامي الهمداين، والد حامت �ساحب هذه الرتجمة، وكاَن القا�سي اأحمد 
اَء براأِيِه، واملْرجوَع اإىل اختياره، فجمَع روؤ�ساَء هْمدان،  بن عمران يومئٍذ املُ�ْسَت�سَ
الُقَبْيِب  بَن  َ عَلى �سنعاء وما والها ه�ساَم  َمْعَن بَن حامت بِن الغ�ْسم، وَعنيَّ وخلَع 
الهْمداين واأخاه حـما�ًسا، فتوىلَّ ه�ساُم ال�سلطَنَة ثم تاله اأخوه حما�ُس، حتى �سنة 
527هـ، ثم توىل حامُت بُن حما�س بن القبيب، فلما ماَت اختلَف اإخوته، وتنازعوا 

الأمَر فف�سلوا.
فاْجتمعْت هْمداُن وق�سدْت حامَت بَن اأحمَد بن َعْمران بن الف�سل الهمداين، 
َفَحَمَلْتُه على القيام بالأمِر، فقاَم به اأمتَّ قياٍم، ودخَل �سنعاَء مبوكٍب فيِه �سبعمائة فار�س 

من هْمدان واأ�سبَح �سلطانا على �سنعاء وما والها)16(، وذلك �سنة: 533هـ)17(.
واجبات احلاكم يف راأيه: 

الأمر،  ِمِه  تَ�َسلُّ فوَر  الأوَل،  اإعالنَُه  الهمداين  اأحمد  بن  حامت  ال�سلطان  اأ�سدَر 
فقال)18(: 

بالبحرة  املعروفة  جوب  بركة  القبلة  واإىل  اليمن  اإىل  العابرة  نقيل  من  ملكه  حّد  وكان  اخلزرجي:  قال   -16
وكانت �سعدة يومئذ يف يد الأ�سراف الهدويني. ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الأعالم، �س 74. 
وينظر: قرة العيون، �س206، ويف هام�سه، قال الأكوع »نقيل الَعاِبَرة« : جنوب �سنعاء ويقع يف بلد 

احلداأ فوق قرية يََكار اجلهرانية، وَجوب: بلٌد يف ظاهر الَبْوِن الأ�سفل يف ال�سمال الغربي من عمران.
ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الأعالم، �س71-74، وينظر: قرة العيون، �س205-203.  -17

ينظر تخريج القطعة رقم )2( مما تبقى من �سعر حامت.  -18
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ْرِب  يقولوَن يِل قْد ُحْزَت مملكَة الدَّ ْرِب1  فاأْدِمْن على اللذاِت واللهِو وال�سُّ
ْهباَء فهي لَِذيَذٌة  َتمي ال�سَّ ول حَتْ ْعِب2  �سَ ُخُلٍق  ِمن  كاَن  ما  َلٌة  ُم�َسهِّ
فُقْلُت اذهبوا َعنِّي فل�سُت ببارٍح على َمذهِبي ح�ْسِبي بِه اأبًدا َح�ْسِبي3 
بُّوا اإىل اأمِّ َدْفِرهم �سبا القوُم فان�سَ ب4ِّ  �سَ ول  اإليها  بٍّ  مِبُْن�سَ ول�سُت 

ْبِل وال�سهاَمة،  ِكُه بقيَِم النُّ اِت، ومَتَ�سُّ حتدث يف هذه الأبيات عن ُعُزوِفُة عن امْلََلذَّ
اجتناُب  منها:  اأمور  يف  امْلَُتَمثِِّل  الر�سيِد،  وامل�ْسَلِك  والطريِقة،  املْذَهِب  و�سالِح 
رف، ورف�ُس النغما�س يف الرّتف، وبَ�ْسُط العدالِة بني  اخلمرة، وترُك املجوِن والظُّ
النا�س، واأخُذ احلق للمظلوم، والأخُذ على يِد الظامل، وحمايُة احلقوق، وتطبيُق 
اأو�سلوه  َمن  املنكوب، والعمل بكل ما يجُب على احلاكم جتاه  ال�سريعة، وجندُة 

ِة احُلْكِم. اإىل �ُسدَّ
عقيدته و�صيا�صته: 

»َمْطَلع  كتابه  يف  الهمداين  اأحمد  بن  حامت  لل�سلطان  الرجال  اأبي  ابُن  ترجم 
الُبُدور« ، وهو ل يرتجُم فيه اإلَّ لأتباِع املذهِب الزيدي، فلو مل يكْن حامتٌ زيديًّا مَلَا 
فه مع فريقني خمتلفني،  ترجَم له، وتتبني عقيدته من خالل ما �سنالحظه من ت�سرُّ
اأتباُع  اأولهما؛  والفريقان  وثيقا،  ارتباطا  بال�سيا�سة  الدينية  الدعوة  عندهما  ترتبط 
هوؤلء  ومن  اليمنية(،  )الزيدية  الهادويَّة  الأئمة  وثانيهما  الإ�سماعيلية،  الدعوِة 

الإمام املتوكل اأحمد بن �سليمان الآتي ِذكره. 
اأ- ال�صلطان حامت والإ�صماعيلية: 

كانت الدعوة الإ�سماعيلية قد ا�ستدْت يف اليمن مع قيام الدولة ال�سليحية، 
اهتزت  الدعوة  تلك  لكّن  مب�سر،  الفاطمية  بالدولة  وثيقة  عالقة  لها  كانت  التي 



د. عبد الله طاهر علي احلذيفي

399

)اأروى(  �سيدة  ال�سليحية  امللكة  حكم  من  الأخرية  ال�سنوات  يف  وت�سع�سعْت 
بنت اأحمد )ت532هـ()19(، وذلك ب�سبب ما جرى يف القاهرة من اغتياِل اخلليفِة 
الفاطمي  للخليفة  ال�سليحية  ال�سيدة  ومعار�سة  524هـ،  �سنة  الآمر  الفاطمي 
الفاطمية  اخلالفة  الآمر يف  ابن  بحق  املجيد )524-544هـ(، وقولها  عبد  اجلديد 
بوه بالطيب، وقولها باإنها هي كافلة ذلك  وهو طفل بو�سيٍة من اأبيه، وكانوا قد لقَّ
اخلليفة الطفل، فا�ستغلت الفر�سَة واأعلنْت خروَج الدعوة الإ�سماعيلية يف اليمن 
لْت تلك الدعوة عنها �سخ�سيًّا،  القاهرة، ثم ف�سَ الفاطمية يف  عن مركز الدعوة 
واكتفْت باإدارة ال�سوؤون ال�سيا�سية، وَعيَّنْت الذوؤيَب)20( بن مو�سى الوادعي للقيام 

ّن امل�ستور �سنة: 520هـ)21(. بالدعوة لالإمام ال�سغري ال�سِّ
وكانت بذلك قد قطعْت �سلتها بالفاطميني يف م�سر وتبِعيََّتها ال�سيا�سية لهم، 
يف الوقت الذي التزم فيه اآُل ُزَرْيع ولُة عدن باإمامة اخلليفة الفاطمي عبد املجيد، 
وبعد وفاة امللكة �سنة 532هـ فقَد ال�سليحيون �سلطتهم، وفـَقـَد دعاُة الإ�سماعيلية 
القائلني باإمامة الطيب �سنَدهم ال�سيا�سي، وجاور دعاتهم هْمداَن، على مقربة من 
)اآل حامت(. ويف اأول عهد ال�سلطان حامت بن اأحمد كانت الدعوة الإ�سماعيلية بيد 
الذوؤيب بن مو�سى، ثم انتقلت اإىل اإبراهيم احلامدي الهْمداين �سنة: 546هـ، غري 
اأحمد ومعه زعماء هْمدان كانوا قد تخلَّوا عن الإ�سماعيلية  اأنَّ ال�سلطان حامت بن 
وتبعيتها للفاطميني، ورغبوا يف )ال�ستقالل(، وراأَْوا اأْن يتوىل اأمَر الدولة رجاٌل 
هي ابنة اأٍخ ملوؤ�س�س الدولة ال�سليحية علي بن حممد ال�سليحي، وزوجة ابنه امللك اأحمد املكرم، وقد   -19
تولْت عر�س الدولة يف حياة زوجها الذي اأقعده املر�س، وا�ستدْت قب�ستها بعد وفاته، وظلت يف احلكم 
قريبا من 40 �سنة، انتهت مبوتها �سنة 532هـ، وكانت قد تركت �سنعاء واتخذت من مدينٍة �سغرية ا�سمها 
)ذي جبلة( اإىل اجلنوب الغربي من مدينة اإّب عا�سمة لها. ينظر تاريخ اليمن املفيد، ُعمارة، �س 113 

وما بعدها.
اإدري�س الأنف، خمطوط، لوحة  الوادعي تويف �سنة 546هـ، ينظر: نزهة الأفكار،  الذوؤيب بن مو�سى   -20
37، �سورة 369، وكان ماأذونًا له بالدعوة )كبري الدعاة( يف مذهبه الإ�سماعيلي، وكان يف ع�سر الإمام 
اأحمد بن �سليمان، وال�سلطان ]حامت[. واملاأذون مرتبة من مراتب اأهل الباطن ]الإ�سماعيلية[، وقرب الذوؤيب 

بحوث. ينظر: مطلع البدور: 644-643/1.
ينظر: ال�سليحيون واحلركة الفاطمية يف اليمن، ح�سني الهمداين، �س 269 وما بعدها.  -21
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

من همدان واليمن)22(، ل يخ�سعون لنفوذ الفاطميني يف القاهرة، ول للعبا�سيني 
يف بغداد، ول لالأئمة يف �سعدة.

وكانت امللكة ال�سليحية قد اأتاحت بف�سلها �سوؤون �سيا�سة الدولة عن الدعوة 
ومنهم  همدان  زعماء  اأماَم  الباب  فتحت  وذكية،  جديدًة  جتربًة  الإ�سماعيلية 
بعينه، حيث  دينيا  تتَبنَّى مذهًبا  قيام دولٍة ل  تاأييد  اأحمد، على  بن  ال�سلطاِن حامت 
اأخَذ ال�سلطان حامت بن اأحمد يف مهادنة اأهِل املذاهب على اختالفها، لذلك توارْت 
اأ�سباب اخلالف واملواجهة بني النا�س يف دولتهم، وكان ال�سلطان اإذا اأَح�سَّ بخطِر 
اجتاٍه مذهبي يقوم ببياِن موقفِه، وموقِف دولته من ذلك اخلطر، ورمبا اتهمه فريٌق ما 

بالرتباط بالإ�سماعيلية ودعاتها، فاأعلن الرباءَة من كلِّ ذلك، قائال)23(: 
)24( وؤْيِب وِمن َعليٍّ بَرْئُت ِمَن الذُّ ــُت1  ــِرْئ ـــْن َمـــــاأذوِن َهـــْمـــداٍن بَ وِم
ُهَداُهْم وغووا  َعُموا  َمَواذيٌن)25(  َعــِمــيــُت2  فلقد  �ــســايَــْعــُتــهــْم  فــــاإْن 
َمِعنْيٍ ماٍء  ِمْن  ــُت  وَرِوْي َظُموا  َظِميُت3  ــِحــْبــُتــُهــُم  �ــسَ اأينِّ  ولَـــْو 
حـّقا يِن  للدِّ بخالفهم  �َسُقوا  �َسِقيُت4  فما  ــواَة  ــُغ ال وخــالــفــُت 

ِلِه من اأي ارتباٍط بالداعي الإ�سماعيلي  ويف هذه الأبيات يعرُب حامتٌ عن تن�سُّ
باعهم  اح ال�ساِكري، واأ�سار اإىل اأّن اأتِـّ الذوؤيب بن مو�سى، وِمن �ساحبه علي بن َجرَّ

ل يدّل اإّل على جهٍل و�ساللٍة، قال: 
منهْم �َسَهْرُت  اأ�ساُء  اأينِّ  ولْو  ــا الــُبــيــوُت5  ــه ــواري تُ فــ�ــســاِئــَح ل 

ينظر: ال�سليحيون، الهمداين، �س270.  -22
مطلع البدور، ابن اأبي الرجال، 643/1.  -23

الذوؤيب بن مو�سى �سبق التعريف به، وعليٌّ هذا هو: علي بن حراج ال�ساكري، والثالث ماأذون همدان   -24
رجل يدعى اأحمد بن عبد اهلل، ينظر: مطلع البدور: 645/1.

مواذين: مفردها ماأذون، اأي ماأذون له بالدعوة.  -25
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ـِي اأاأخ�َسى النا�َس يف ديني واأُْغ�سِ ـــــوُت6  اأُم بــعــَد ذلــــك ل  ـــــاأينِّ  ك
وقومي َمْذَكـٌر، و�َسَبا ُح�سامي ــُمــوُت7  الــ�ــسُّ لــول  مثله  ِلــ�ــســايِن 
جمـيًعا ـــاُهـــْم  واإيَّ تَـــَريِن  ـــاإْن  ف وُحوُت8  بٌّ  �سَ اْلَتـَقى  كيَف  فقْل 
�سوُه لنجَّ الفراَت  َوَرُدوا  ولْو  ــى مَيــوتــوا9  ــُك طــاِهـــــًرا حــتَّ ومل ي

وكاأن ال�سلطان حامت ل يرغب يف اأن ين�سر ف�سائحهم وخمالفاتهم، ا�ستبقاًء منه 
مل�ساعر بع�س النا�س من مواطني دولته. وتراه يف الأبيات يفخر بقومه، وبفرو�سيته 
ببع�سهم على  اأحيانا  ِالِتقائه  التعجب من  اإىل عدم  بيانه، ويدعو  و�سعره وُح�ْسِن 
اأي كيف  بٌّ وُحوُت(!،  �سَ اْلَتَقى  كيَف  )فقْل  الفريقني من خالف:  بني  ما  �سدة 
بُّ ال�سحراوي، واحلوُت املائي؟!. ول قرابة ول  اأجتمع املختلفان )اأنا وهم( ال�سَّ

اأن�ساب بينهما. وبهذا ل يلتب�س اعتقاده مبا يذهب اإليه بع�سم من التاأويل.
بن  اأحمد  الإمام  به  َر  لَ�َسهَّ الباطنية  من  �سيٍء  على  حامت  ال�سلطان  كان  ولو 
ذلك  لأنَّ  لل�سالل،  ُمثَلًة  وكالمه  �سعره  يف  وجلعله  )532-566هـ()26(،  �سليمان 
الإمام الهادوي كان �سديَد الِعداء لالإ�سماعيلية، ت�سهد بذلك حربه عليهم ومعاركه 
معهم، ول�سيما وقعة »غيل جالجل« بينه وبينهم �سنة: 549هـ)27( ومل ينه�س الإمام 
لتلك املواجهات اإّل بعد اأْن ح�سَل اللقاء وامل�ساحلة بينه وبني ال�سلطان حامت، وكان 
من �سروط التفاق منُع الدعاء خلليفة الفاطميني يف ُخْطَبِة اجلمعة ب�سنعاء، واإظهاُر 
مذهِب الهادي، وقد فعَل ال�سلطاُن حامت ذلك)28(، وا�ستدل اأحمد ال�سامي مبا ذكره 
اأتباع الإمام اأحمد بن �سليمان وا�سمه »ُفَلْيَتَة« قد  اأّن اأحَد  �ساحب مطلع البدور: 

ال�سعر، واألف و�سنف، ودعا  العلم، وقر�س  اأحمد بن �سليمان يف حوث �سنة 500هـ تعلم  كان ميالد   -26
لنف�سه بالإمامة يف اجلوف �سنة 532هـ. ينظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س11 وما بعدها، وينظر: 

قرة العيون، �س207-208، املنت والهام�س.
ينظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س193 وما بعدها.  -27

ينظر: تاريخ اليمن الفكري، 466/1.   -28
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

فردَّ  بن حامت،  ال�سلطان علي  بال�سلطان حامت، وبولده  ا�ستعان  لأنه  اعرت�َس عليه، 
ا ال�سلطاُن الأجلُّ علي بن حامت فاإنّه ُمَبايٌن للباطنية  عليه الإمام بكالٍم قال فيه: »فاأمَّ
لهم  فحربُه  هو  ا  اأمَّ ه،  وجدُّ واأبوُه  هو  ذلك،  على  لهم  حمارٌب  والفعل،  بالقول 
وله  منهم،  ويترباأ  الباطنيَة  ميقُت  فكان  حامت  ]ال�سلطاُن[  اأبوه  واأما  ظاهر،  م�سهور 

�سعر يقول فيه: 

َعليٍّ وِمــن  ــِب  وؤْي الــذُّ ِمــَن  ــُتبَرْئُت  ــِرْئ ـــْن َمـــــاأذوِن َهـــْمـــداٍن بَ وِم
...اإىل اآخر الأبيات«)29(

وملَّا اأ�سبح علي بن حامت �سلطانا )556-597هـ( بعد اأبيه، فاإنه اأخذ ي�ست�سعُر 
خطَر الداعي الإ�سماعيلي حامت بن اإبراهيم احلامد)30( وَمْيل بع�س الهمدانيني اإليه، 
ا، وكتب اإليه يوؤَنِّبه ويدعوه  فاأبدى عدم ر�ساه مبا يقوم به احلامد من الدعوة �سرًّ
اإىل الإف�ساح عن حقيقته، حيث قال له: »اأْظِهْر ديَنك واأجمْع اأهَل دعوتك، ول 
ِمْلُهْم على الَعداوة وال�سناآن«)31(، وت�سري هذه العبارة اإىل اأنَّ  ق هْمدان، وحَتْ تفرِّ
ذلك الداعي كان ين�سط يف دعوته على خفية من ال�سلطان، لي�ستميل بع�س النا�س 

اإىل الباطنية، ذلك الأمر الذي مل تكن تر�سى به اأكرث همدان.
فكان من رد الداعي حامت احلامد على ال�سلطان علي بن حامت)32(: 

ــاٌب ــت ــــٍد ِك ــــي زي ــــْن اأب ـــن الــُعـــــتـــــَبــى فــنــوُناأتـــــاين ِم ــنــُه ِم تــ�ــســمَّ
وَعـــْدًل  َحَكًما  اأْمـــــِرنــا  يف  ــُنفكْن  ــِدي ــٍة َخ ــُرَم ـــ ــْك فــاأنــَت لــكــلِّ َم
يَاٍم  ُعــوَد  َدُع  تَ�سْ ِفيَم  ــنُيَمـقالَُك:  ــِم ــُم َق ــِه ــِل ــْم ـــــَت ِبـــَلـــمِّ �ــسَ واأْن

ينظر: مطلع البدور: 643/1. وتاريخ اليمن الفكري، 485/1.  -29
اآلْت اإليه الدعوة الإ�سماعيلية بعد وفاة والده �سنة 557 هـ، وتويف هذا الداعي �سنة: 596هـ.  -30

ينظر: ال�سليحيون، الهمداين، �س 274.  -31
ينظر: املرجع نف�سه، �س 274.  -32
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ِقْدًما  اِء  ــرَّ ــّغ ال عــوِة  الــدَّ يف  تَزيُن لكْم  ـرْت  نُـ�سِ ـَما  ُكـلَّ �ــَســواِبــُق 
فِمـْنـُكْم  عنها  ــُم  ــُت ــْل ُح ــكــْن  والَقرْيُنول الـُمـعاِنُد  الَعـِنـُد  لها 

اأنَّ  فاأبانْت  اخل�سم،  وهو  الأخري،  البيت  يف  الداعي  �سهادُة  اأتْت  وهكذا 
ال�سلطاَن علي بن حامت كان كوالده ال�سلطان حامت، خ�سما قويًّا لالإ�سماعيلية، وقد 

حاربها واأخرج اأهلها، من ح�سن كوكبان ال�سهري.

ب - ال�صلطان حامت والإمام اأحمد بن �صليمان)33(: 
الفطنة والكيا�سة مبكاٍن عاٍل، لذلك مل يكن �سحـيًحا  ال�سلطان حامت من  كان 
يف خ�سومته، ول عنيدا يف مواجهته، واإنا كان فـار�ًسا �سجاًعا ُمنِجدا، وكان من 
كرم الطبع ونبل ال�سجية على ُخُلٍق ح�سن ا�ستطاع به احتواء اخل�سوم، وكل هذه 
ال�سمات تك�سف عنها اأ�سعاره ومواقفه اأمام رغبة الأئمة يف النق�سا�س على �سلطته، 
الر�سول  بالقرابة من  املت�سل  هم  اإنَّها من حقِّ بالقول  منه؛ طورا  انتزاعها  وحماولة 
، وطـوًرا بجمِع اجلموع والهجوم على �سنعاء ودخولها عنوة، وهي مقرُّ ُملك 
ْعَدُة بيد الأ�سراِف الَهَدويني، ويف اأيامه  ال�سلطان حامت، قال اخلزرجي: وكانْت �سَ
ُل على اهلِل اأحمد بن �سليمان، فا�ستوىل على  ]اأيام ال�سلطان حامت[ ظهَر الإماُم املتوكِّ
العرب من كل  اإليه  �سعدة وجنران واجلوف والظاهر، ثم بعد مدة)34( اجتمعْت 
مكان، وجاءته القبائل كافة، وطلع باأهله وا�ستقر بح�سن بُو�س)35(... حتى اجتمع 

كان اأحمد بن �سليمان قد دعاء لنف�سه بالإمامة على طريقة الهادويَّة الزيدية، وكان ابتداء دعوته يف )بََرط(   -33
يف اجلوف اليمنية، �سنة )532هـ(، وذلك قبَل عام ِمن تويلِّ ال�سلطان حامت بن اأحمد ال�سلطنَة يف �سنعاء 
وما والها، وكان بينهما �سولٌت وجولت، ومل يتمكْن معها الإمام من انتزاع ال�سلطة ب�سكل كامل من 
ال�سلطان حامت، ول ِمن ابنه ال�سلطان علي، بْل اإّن ال�سلطان علي بن حامت قام بتخلي�س ذلك الإمام من 
�سجن اأبناء عمومته بعد حني من وليته. ينظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، تاأليف �سليمان الثقفي، حت: 

عبد الغني عبد العاطي، القاهرة، عني للدرا�سات والن�سر، ط1، 2002م، �س18.
قريبا من اثنتي ع�سرة �سنة، اأي �سنة 545هـ.   -34

يطلُّ ح�سن بُو�س على حي بيت بو�س، وقد اأ�سبَح اليوم من اأحياء مدينة �سنعاء اجلنوبية الغربية وكان   -35
يبعد نحوا من 9 كيلو مرت من و�سط مدينة �سنعاء القدمية. 
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اإىل �سنعاء،  اأحمد  بن  ال�سلطان حامت  نحو  اخليل والرجال، و�ساَر  معه جملٌة من 
وعلى مقربة منها حدثْت بينهما معركٌة، كانت الغلبة فيها لالإمام، فدخل �سنعاء يف 
اآخر ذي احِلّجة �سنة )545هـ(، وخرَج ال�سلطان حامت اإىل املَْنَظِر)36(، ووقَف فيها 
اإىل اأْن تفرقت الأ�سراُف، ثمَّ جمع هْمدان وق�سَد بهم �سنعاء، فخرج الإمام منها، 

وعاَد اإليها حامت ُموؤيَّدا بالن�سر)37(. 
بينه  ملعركة دخول �سنعاء جرت  �سليمان  بن  اأحمد  الإمام  اأثناء حت�سري  ويف 
وبني ال�سلطان حامت ُمكاتبات بالكالِم وال�سعر، وا�ستمرت بينهما حتى بعد عودة 
يبَق  مل  املكاتبات  تلك  اأن  غري  منها،  الإمام  وخروج  �سنعاء  اإىل  حامت  ال�سلطان 
منها �سوى ب�سعة اأبيات من �سعر ال�سلطان حامت، وقليل من ردود الإمام اأحمد بن 

ذَرات املتبقية ن�ستقرئ موقفهما، على النحو الآتي:  �سليمان، ومن تلك ال�سَّ
عندما جمَع الإمام اجلموع وتقدم نحو �سنعاء كان اأحُد ُر�سِله قد دخلها خفيًة    -1
لي�سرتي لالإمام ورق الكتابة وال�سابون، فعرف ال�سلطان حامت به، فا�ستدعى 

ذلك الر�سول واأكرمه وكتب معه كتابا اإىل الإمام، جاء فيه قول حامت:  
نا اأر�سَ تاأخُذ  لِحيِّ  الطَّ ومل تَ�ْسَتِجْر حتَت الَعَجاِج ِرَماُحاأَِبــاْلــَورِق 
�ِسَحاُحومتلُك �سْنعا وهَي ُكر�سـيُّ ُملـِكنا البالِد  ِبــاأطــراِف  ونحُن 

فلما و�سلت الر�سالة اإىل الإمام قال: نعم لََناأُْخَذنَّها اإْن �ساء اهلل، قيل: ثم نه�س 
بالقبائل التي اجتمعت معه ودخل بها �سنعاَء)38(، واأخرج منها ال�سلطان حامت. 

املنظر: هو الرو�سة، وتبعد عن مدينة �سنعاء القدمية نحوا من: 8.5 كيلومرت اإىل ال�سمال، وقد اأ�سبحت   -36
اليوم من اأحياء مدينة �سنعاء.

ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الأعالم �س 74 -76. و�سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س158.  -37
ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 57.  -38
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ال�سلطان  كتاِب  على  فيها  يرد  لالإمام،  ر�سالٍة  من  فقرات  املكاتبات  تلك  من    -2
ومل  طبيٌب  »اإنّه  حـامت:  عن  الإمام  قول  الر�سالة  تلك  يف  جاء  ومما  حامت)39(، 
ينتفْع بطبِّه، وعاقٌل ومل ينتفع بعقله، ومعه داء ل دواء له...« فرد ال�سلطان 

بكتاٍب متثّل فيه بقول املتنبي: 
َة العقِل حَّ ِعي �سِ وَمْن ذا الذي يْدري مبا فيه من جهِلكدعواَك كلٌّ يدَّ

فاأجاب عليه الإمام بكتاب منه هذه الأبيات)40(:
اإذا كنَت ل تدري مبا فيَك من جهِل فذاَك اإذْن جهٌل م�ساٌف اإىل اجلهِل1 

ا  واإنَّ ِفـيَّ  لي�س  ما  اأنتحْل  ومل  ِفـعـلي 2  ُقُه  يُ�سدِّ قْد  َحــقٌّ  َمقالـَي 
يكْن  مل  �ْسَل  والرُّ الرحمَن  َجَحَد  وَمــْن  �ْسِل3  الرُّ بِني  بَحقِّ  يـوًما  مِبُْعرَتٍف 
عارٌف غريَك  اهلِل  عـباِد  وكلُّ  مبا فـيَّ ِمْن اأ�سٍل �سريٍف ومن ف�سِل4 

ال�سلطان  التي ت�سمنها كتاب  اإىل الأفكار واملعاين  اأبياُت الإمام هذه  وت�سري 
اإليه، ومن تلك الأفكار: 

اإّن يف الكتاب عتابًا خل�سمه الإمام، وتنبيًها اإىل اأمور يجهلها، رمبا كانت من - 1
اأمور ال�سيا�سة، والعجز عن قيادة الع�سكر واحلرب. فكان الرد كما جاء يف 

البيت الثاين »ومل اأنتحل... اإلخ« 
اإىل - 2 ال�سلطان كان قد طرح يف كتابه  اأّن  اإىل  ي�سري  الثالث  بالبيت  الإمام  ردَّ 

فاطمة  احلاكُم من ذرية  يكوَن  اأْن  ال�سيا�سية  الزعامة  ي�سرتط يف  اأنّه ل  الإمام 
ر�سي اهلل عنها، فاتهمه الإمام باأنه ل يعرُف اهللَ ول ُر�ُسَلُه، ول حقَّ ذرية فاطمة 
ره بوقعة  قال ال�سامي: »ويُ�ستدّل من بع�س ما ورد من الر�سالة اأنّه كتبها اإىل حامت بعد �سنة 552هـ لأنه ذكَّ  -39

)ال�سـرزة( التي وقعت بينهما يف �سعبان من ال�سنة املذكورة«. ينظر تاريخ اليمن الفكري، 462/1. 
تاريخ اليمن الفكري، 460/1.  -40
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ر�سي اهلل عنها. 
يحتمل اأّن ال�سلطان كان قد اأ�سار يف كتابه اإىل ت�ساوي املوؤمنني باهلل وبر�سوله - 3

، يف احلقوق والواجبات، واأنه ل ف�سل لأحمد بن �سليمان على  حممد 
حامت بن اأحمد، لذلك رّد الإماُم على ذلك مبا ورد يف البيت الرابع.. 

مما كتبه ال�سلطان اإىل الإمام يف بع�س كتبه البيتان الآتيان)41(: - 4
والزجُر اهللُ  َم  حرَّ فيما  النْهي  اأمُرلنا  ول  هناَك  نهٌي  لكْم  ولي�س 

فيكُم  وذلـــَك  فـينا  ذا  زاَل  َمدى الدهر ِحتَّى ياأتَي احل�سـُر والن�سـُرفــال 
النا�س  نهي  ويف  ال�سرع،  تطبيق  يف  حق  �ساحب  اأنّه  ال�سلطان  يقرر  وفيهما 
َح�ْسُب  اإذ  �سليمان؛  بن  اأحمد  لالإمام  هذا  ولي�س  احلرام،  ارتكاب  عن  وزجرهم 
الإمام الفتَوى فيما يراُه ال�سـرع، لأنه فقيه وعمله ل يتعّدى اإىل التنفيذ، واأّن الأمر 

والزعامة متاأثِّلـٌة يف ال�سلطان حامت واأ�سالفه.
واأ�سار اأحمد ال�سامي اإىل اأّن املوؤرخ حميد املََحلِّي )ت: 652هـ( وهو موؤرخ 
الأئمة، قد حتا�سى اإيراَد ن�ّس كتاب ال�سلطان اإىل الإمام، وذهَب اإىل احتمال اأّن 
ُكُتَب ال�سلطان قد اأزعجت الإمام)42(، لكن رمبا كان �سبب حتا�سي اإيراد املحلي لها 
هو اأّن كتب ال�سلطان على بالغتها وما فيها من منطق، كانت تقارُع حجَج الإمام 
التي ين�سـرها بني النا�س جلـًبا للطاعة، ومنها اأنه ينت�سب اإىل فاطمة ر�سي اهلل عنها، 
اأّن  اإ�سارة اإىل  ولذلك كان الإمام يجتهد يف و�سف ال�سلطان حامت بالفيل�سوف، 
الفيل�سوف يقلُِّب الأفكاَر حتت ميزان العقل، واأنه قليل الفقه باآراء ال�سلف، بعيد 
عن القول مبطلق التوحيد، ملا يخالط فكره من التاأثر باآراء الفال�سفة... قال الإمام 
يف اأحد ردوده على ال�سلطان: »حمدُت َمن اأنطَق الفيل�سوف بذكِرِه وَحْمِده، واإْن 

ينظر: احلدائق الوردية، 223/2. وتاريخ اليمن الفكري، 460/1.  -41
ينظر: تاريخ اليمن الفكري، 460/1.  -42
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كاَن ُمـْبِطًنا من ذلك بخالفِه و�سّده، لأنه �سلَك يف مبتداأ كتابه طريقًة حممودًة، لو 
اأمتها مل يعْد اإىل اجلفاء وامل�سامتة، ثم عاد اإليها فتعّدى احلدود امل�سروبة: 

ــَداَجَرى َما جَرى حتى اإذا قيَل �سابٌق ــــَراِن َفــَبــلَّ يــالِحــُقــُه ِعـــْرُق احَل
فرجع اإىل عادته من �سالطِة الل�سان، وال�سالطة اآفة الإن�سان...«)43(

ول �سك يف اأّن هذا الردَّ من الإمام كان على كتاٍب اإليه من ال�سلطان حامت، 
وكان قد افتتَحه بحمد اهلل، وثَنَّى بال�سالة وال�سالم على النبي واآل بيته الطيبني، 
�سبيال  لتخاذها  ين�سط  الإمام  جعل  ما  الثناء،  من  الفتتاحية  هذه  يف  زاد  ورمبا 
لتذِكري ال�سلطان بحق الإمام، ون�سيبه من اإرث اآل البيت و�سراكته يف تكرميهم. 
غري اأّن ال�سطر الثاين من البيت الذي ا�ست�سهَد به ي�سرُي اإىل غ�سِب الإمام مما جاء يف 
كتاب ال�سلطان، الذي ا�ستمل فيما يبدوـــ على القول اإّن الإمام لي�س �سوى طالب 
�سلطة، وعنده رغبة يف الرتبع على كر�سي احلكم، مع اأّن النا�س ي�ستوون يف طلب 
على  وقدر  العقل،  فيه  اكتمل  ملن  ال�سلطان  راأي  يف  واأنّها  وا�ستحقاقها،  ال�سلطة 
�سنعاء  البقاء يف  بالف�سل يف  الإماَم  ملَز  القوم، ورمبا  والتقدم يف  النا�س  �سيا�سة 
ه« يوَم دخل عليه �سنعاَء  بعد دخولها، فردَّ عليه الإمام باأّن ال�سلطان قد »ذهب لُبُّ

رُه بيوم ال�سرزة حيث كان الن�سر فيها لالإمام. فخرج منها، كما يذكِّ
عمه  اأبناء  قيادة  عن  حتى  العجز  الإمام  اإىل  ن�سَب  قد  ال�سلطان  كان  ورمبا 
الأ�سراف، وهم اأحر�س النا�س على ال�سري خلفه، لو كان من�سًفا وقادًرا على تدبري 
الأمر، واأنه ما كان لهم اأن يعلنوا احلرب عليه، وهجائه ب�سعٍر قار�س. فردَّ الإمام 
اأبي �سفيان بن احلارث بن عبد  ًيا مبا كان من هجـاء  متاأ�سِّ فيه،  الهجاء ل �سري  باأّن 

ينظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س227، وتاريخ الفكري، 461/1، والبيت يف مقايي�س اللغة:   -43
َدا(،  )جَرى َطَلًقا حّتى اإذا قيَل �سابٌق    -    تدارَكُه اإْعراُق �َسْوٍء فَبلَّ

والعريق من اخليل والنا�س: الذي له عرٌق يف الكرم. معجم مقايي�س اللغة، اأحمد بن فار�س )ت395ه(،   
حتقيق عبد ال�سالم هارون، دار الفكر، 1979م، 286/4.
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املطلب لر�سول اهلل  وهو ابن عمه، وما كان من ردِّ ح�سان بن ثابت على ذلك 
الهجاء؛ قال الإمام: »واأّما ما ذكره ]ال�سلطان حامت[ يف الذين قال اإنهم قد كَفْوه 
َموؤُونََة الهجاء فقد ُهِجَي ر�سوُل اهلل ، َهجاه ابن عمه اأبو �سفيان بن احلارث، فرّد 

عليه ح�سان بن ثابت بقوله: 
عنُه  فاأجبُت  حمــمــًدا  ــْوَت  ــَج اجَلـــــزاُءَه ذاَك  يف  اهلِل  وعـــنـــَد 
ــه ِبــُكــْفٍء  ـــَداُءاأتــهــُجــوُه ولــ�ــســَت ل ـــِف ُكــمــا خلـــــرِيكــمــا ال فــ�ــســـــرُّ

]وي�سيف الإمام[ وما َمثَُله هو وهم اإل مثل البعو�سة ل يوؤذي الإن�سان منها اإّل 
طنينها فاإذا طلبها مل يجدها... واأ�سار اإىل اأّن اأًخا لل�سلطان، كان قد هجا الإماَم 
ذلك  َمن  نعلم  ل  اأننا  عليه)44(. غري  ردَّ  قد  اأن�ساره  بع�س  واأّن  طريدا،  مات  واأنه 

الذي مات طريدا...؟ 
وقد ملز الإمام ال�سلطان حامتا باللعب مع الكالب، فقال: واأما قوله: »)لهم 
النْهي عما حّرم اهلل والزجر(، ولعّل ذلك النهي والزجر عَلى الكالب«)45(، ومن 
املالحظ اأّن ال�سلطان كان معجبا باقتناء اخليل وحّب الفرو�سية، ولعله كان يعتـني 
بكالب ال�سيد والقن�س، ]وقال الإمام[: واأما قوله: اإنه ل يَْح�ُسُن للرجل العاقل اأْن 
ميدح نف�سه، فقد حَكى اهللُ عن يو�سَف عليه ال�سالم اأنه قال: {َقاَل اْجَعْلِني َعَلى 
ُظْلِمِه  بَْعَد  َر  انَت�سَ {َومَلَِن  وجل:  عّز  وقال  َعِليٌم})46(  َحِفيٌظ  اإِينِّ  الأَْر�ِس  َخَزاِئِن 
ِبيُل َعَلى الَِّذيَن يَْظِلُموَن النَّا�َس َويَْبُغوَن يِف  َا ال�سَّ َفاأُْولَِئَك َما َعَلْيِهم مِّن �َسِبيٍل  اإِنَّ

الأَْر�ِس ِبَغرْيِ احَلقِّ اأُْولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم})47(.
ِه باأنَّ ال�سلطاَن حامت كان يقول: اإّن خ�سمه الإمام اأحمد  واأ�سار الإمام يف ردِّ

ينظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، 227.  -44
ينظر: املرجع نف�سه، 227.  -45

يو�سف 55.  -46
ال�سورى 42-41.  -47
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بن �سليمان ما هو اإل طالُب حكم و�سلطان رغبة يف الدنيا و�سعيا لنيل مباهجها، ل 
رغبًة يف اإقامة الدين وتنفيذا لأحكام ال�سـريعة، ول �سعيا لعمل ما يُك�ِسُب الأجر 
ِتي يف ُدنياَي ِقتالُه، وِقـَتاُل اأمثاِلِه ِمن  يف الآخرة. فكان من رّد الإمام قوله: »ولَذَّ
ُت عليه وعلى غرِيه من اأهِل الدنيا دنياهم يف كلِّ ناحيٍة، وِلـي  �سْ اأعداِء اهلِل، وقد بَغَّ
يف  ُقـمُت  الظاملنَي،  ِمن  قوٍم  حرِب  ِمن  فرغُت  كّلما  �سنة،  وع�سروَن  نَيٌِّف  اليوَم 
اأموَت، واأّما  اأبرَح كذلَك حتَّى  العاملني، ولْن  اهلِل ربِّ  اأعداِء  ِمن  اآخرين،  حرِب 
قوله: فاإنـِّي كفيُته ذَم نف�سي اأيّن له داٌء ل دواَء له، ويعلُم اأنَّ الداَء الذي ل دواَء له 

هو املوُت، واأنا له كذلك«)48(. 
وكان الإمام قد متنى على ال�سلطان حامت اأْن ي�سبَح تابًعا له، ويف جملِة مذهبه 

الديني وال�سيا�سي بعد اأْن مدحه ال�سلطان باأبيات اأولهما: 
»راأيُت اإماًما مْل يَر النا�ُس مثله«)49( 

ومدحه اأ�سعد بن اأحمد وهو اأٌخ لل�سلطان بقوله: 
فاطِم ياْبَن  ُمْنِعًما  فاأ�ْسِجْح  و�سّيْد مباين ها�سٍم ذي املكاِرِم)50(َملْكَت 
َمقالًة  عنِّي  بُلِّْغَت  قد  كنَت  ناِدِم)51(فــاإْن  توبَة  مْولَي  يا  تُْبُت  فقد 

فقال الإمام: »وعما قليل يقول ]ال�سلطان[ كما قال اأخوه، ويفرُح اأْن يرجَع 
اإىل ما كان عليه اأبوه«، ولعله ي�سري هنا اإىل اأّن والَد حامٍت اأحمَد بن عمران كان قد 
درَج يف مذهب الزيدية الهادويَّة يف العتقاد ُمتخلِّيا عن الإ�سماعيلية، اأو اأنه ملّا 
كان قادرا على الو�سول اإىل احلكم، مل ياأخذه لنف�سه، واإنا عزل َمْعَن ْبَن حامت بن 

تنظر: �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س229، وتاريخ اليمن الفكري، 462-460/1.  -48
ينظر: القطعة )5( مما تبقى من �سعر حامت.  -49

اأ�سجح: الإ�سجاُح: ح�سن العفو، )فاطم(: املق�سود بها ال�سيدة فاطمة الزهراء ر�سي اهلل عنها.  -50
ينظر: احلدائق الوردية، 225-223/2.  -51



د. عبد الله طاهر علي احلذيفي

410

حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

َ ابني القبيب)52(.  الغ�سم، وَعنيَّ
اإذ  بينهما؛  كانت  التي  املرا�سالت  ق�سا�سات  من  بقي  ملا  قراءة  اإل  هذه  وما 
لي�س هنالك من �سبيل اإىل العثور على مكاتبات ال�سلطان حامت فيما توفر بني اأيدينا 
من م�سادر، وذلك لأّن تلك املكاتبات قد �ساعت كما �ساع ديواُن �سعره، اإل اإذا 
اأ�سعفتنا الأيام مبخطوطات مما هو الآن يف عداد املجهول. والأدباء النقاد يدركون 
قيمة الآثار الأدبية، قال الأ�ستاذ اأحمد ال�سامي �ساحب تاريخ اليمن الفكري: »ولو 

اأنَّ املََحلِّي اأثبَت ر�سالة ال�سلطان حامت ل�ستفدنا منها تاريخا واأدبا...«.)53(
وفـــاة ال�صلطان حامت: 

قال اخلزرجي: كانْت وفاة ال�سلطان حامت يف يوم اجلمعة العا�سر من رم�سان 
�سنة �ست وخم�سني وخم�سمائة )556 هـ(، وملا راأى ال�سيخ الأديُب عبد اهلل بن علي 
جنازته على اأعناِق الرجال من همدان، وقد حملوه من درب �سنعاء اإىل املنظر 

]الرو�سة[ قال: 
ِلـًتا ُمْن�سَ تَـْنـَفكُّ  َما  ـــامِتُ  اأََح ا  َحـيًّا َوَمـْيـًتا اأََماَم اجْلَْحَفِل اْلَلِجِبَحقًّ
َطْوًدا ي�سرُي عَلى الأعناِق يف َخَبِب)54(ما اإْن راأينا وهذي عادٌة َخَرَجْت

اأولد ال�صلطان حامت: 
ال�سلطان علي بن حامت، وقد توىل حكم �سنعاء وما والها خالل ال�سنوات    -1
)556 - 597 هـ( وكان فار�ًسا مقّدًما يف اآل حامت، ويف همدان بعد اأبيه، توىلَّ 
احلكم يوَم وفاِة والده؛ اإذ قام اإخوته فبايعوه اأوًل، ثم بايعْت همداُن اأْر�َساًل 
جواًدا  كان  اأنه:  اخلزرجي  اأورد  احل�سون؛  ِعمارة  يف  واأخذ  ذلك،  عقب 

ينظر: احلدائق الوردية، 223/2-225، تاريخ اليمن الفكري: 462-460/1.   -52
ينظر: تاريخ اليمن الفكري، 462/1.   -53

الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 80. واخلبب: نوع من �سري اخليل.  -54
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املطهر  الأمري  اإليه  َواٍل... وو�سل  كلِّ خمالٍف  له يف  كرميا... وكان  عادل 
النجدة  يطلبون  الأ�سراف  من  جماعة  ومعه  �سليمان  بن  اأحمد  ]الإمام[  بن 

وامل�ساعدة على حرب اإمام �سعدة �سنة )557هـ()55(. 

ويف �سنة 561هـ خالَف عليه حامت بن اإبراهيم احلامد )الداعي الإ�سماعيلي( 
يف �سبام وحراز، فلما كرث اأتباعه حاربهم ال�سلطان علي بن حامت وهزمهم، فلجُئوا 
اإىل كوكبان، فلِحَقهم واأخرجهم من احل�سن. ويف �سنة )565هـ( َخلَّ�َس الإمام 
اأحمَد بن �سليمان من �سجِن بني عمه الأ�سراف القا�سميني، ويف ال�سنة التالية تقدم 
كوكبان  يف  يومئذ  وكان  حامت،  بن  علي  ال�سلطان  اإىل  �سليمان  بن  اأحمد  الإماُم 

ف�سكر له ما اأولُه من اجلميل)56(. 

َرْيـِعي �ساحُب عدن،  ويف �سنة 568هـ ا�ستنجد به ال�سلطاُن حامت بن علي الزُّ
لين�سره عَلى عبِد النبي بن مهدي �ساحب دولة بني مهدي يف زبيد وتهامة، التي 
قامت على اأنقا�س دولة بني جناح، وكان ابن مهدي قد غزا عدَن وحا�سرها، فاأجابه 

اإىل ذلك بنف�سه ون�سره، ثم عاد اإىل �سنعاء يف ربيع الآخر من �سنة: 569هـ)57(.

ويف �سنة 569هـ اأقبل توران �ساه بن اأيوب)58( لل�سيطرة على اليمن، على راأ�س 
جي�ٍس جهزه �سالح الدين الأيوبي بعد اأن ق�سى على الدولة الفاطمية يف م�سر، 

ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س83-80.  -55

ينظر: الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س83-80.  -56
ينظر الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س139  -57

ال�سهل  من  جرار  جي�س  راأ�س  على  اليمن  دخل  الأيوبي.  الدين  ل�سالح  الأكرب  الأخ  �ساه  توران  هو   -58
�سنعاء  اإىل  توجه  ثم  لدولته،  ا  مقرًّ تعز  من  واتخذ  فعدن،  تعز  ثم  َزبيد  اإىل  )تهامة( وو�سل  ال�ساحلي 
يف املحرم من �سنة 570هـ، وكان �ساحب �سنعاء اآن ذاك هو ال�سلطان علي بن حامت ومعه اأخوه ب�سر، 
نا يف ح�سن بََرا�س، واأمرا كافة الرعايا بالتمنُّع باحل�سون واملعاقل، قيل اإّن توران �ساه مل يِجِد  وقد حت�سَّ
َ توران �ساه الولة يف بع�س  املوؤونَة جلي�سة ب�سنعاء، فرتكها ورجَع نحو تهامة وزبيد من طريق اجلبال، عنيَّ
خماليف اليمن، ثم رحل منها �سنة: 571هـ. ينظر: ال�سمط الغايل الثمن بدر الدين حممد بن حامت... بن 

اأحمد الهمداين )ت حوايل �سنة 713هـ(. حت: رك�س �سمث، جامعة كمربدج، 1973، �س19-18. 
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فدخل اليمن واأقام الدولة الأيوبية فيها واتخَذ من تعز عا�سمًة لدولته)59(. وكان 
امللك  مع  كاَن  ما  منها  مفاو�سات ومعارك،  الأيوبيني  مع  بن حامت  لل�سلطان علي 
الَعِزيز  امللك  مع  كان  ما  ومنها  569-571هـ،  الأعوام  خالل  نف�سه،  �ساه  توران 

ُطْغتـِكني)60( خالل املدة من 579-593هـ، ثم مع امللك الـُمِعـزِّ من �سنة 593هـ. 
الأيوبيني  اإىل  تارة  حامت،  بن  علي  ال�سلطان  يد  من  تخرج  �سنعاء  وكانْت 
وولتهم، وحينا اإىل الإمام عبد اهلل بن حمزة، الذي اأ�سهَم ال�سلطان علي بن حامت 
واأخوه ب�سر يف قيامه ب�سعدة، يف حوايل �سنة 593هـ نكايًة بامللك املُِعّز الأيوبي)61(، 
بقائهم يف ح�سونهم)62(.  مقابل  الأموال واخليل  بدفع  اآل حامت  كاهَل  اأثقَل  الذي 
َ ال�سلطان علي بن حامت �سنة 597هـ، وقرب يف ح�سن ذي مرمر)63( حيث كان  تُويفِّ

نُـُزلُه.
ب�سر بن حامت )بقي حتى �سنة606هـ(:    -2

كان ِب�ْسـُر بن حامت فار�سا �سجاعا فـطنا، �ساحب ُخُلٍق رفيع وجندة و�سهامة، 
َفُه الأ�ستاذ املحقق حممد الأكوع فقال: »هو اأحُد �سالطني العرِب، واأ�ساِطنِي  و�سَ
واأخيِه  اأحمد  بن  حامت  اأبيِه  دولِة  قواِعَد  َرَكَزْت  التي  عاماِت  الدَّ واأَحُد  الأدِب، 

ويف طريق توران �ساه بجي�سه اإىل �سنعاء كرث القتل فيهم، فخطبهم قائال: اأين اأنتم من ديار م�سر؛ قاتلوا   -59
على اأنف�سكم، واإل اأكلتكم العرب، ويف ذلك قال ال�ساعر ال�سوكي: 

وقال جلْنِده موتوا كـراما   -    فاأين دياُر م�سـر ِمن َذَماِر  
ينظر: ال�سمط الغايل الثمن، �س19، والع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 150-151 وقرة العيون،    

�س269-268. 
ويف �سنة 579هـ و�سل اإىل اليمن ُطغتكني بن اأيوب ملكا، ومتكن من ال�ستيالء على كثري من احل�سون   -60
جرى  ثم  حامت،  بن  علي  ال�سلطان  وفيه  �سنوات،  اأربع  ذمرمر  ح�سن  وحا�سر  �سنعاء  ودخل  واملعاقل 
ال�سلح، وترك احل�سن لأ�سحابه، وعني ابنه املُِعّز واليا على �سنعاء، وعاد اإىل تعز. ينظر: ال�سمط الغايل 

الثمن �س38-27.
حدث قتل امللك الأيوبي املُعّز على يد َخَدمه، يف َزبيد �سنة 598هـ، ينظر ال�سمط �س 82-81.  -61

ينظر ال�سمط الغايل الثمن �س 42-41.  -62
ح�سن ذي مرمر من ح�سون اليمن ال�سهرية، يقع اإىل ال�سمال ال�سرقي من مدينة �سنعاء، ويبعد حوايل   -63

22 كيلو مرت.
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ال�ساأن  عظيم  ِة  الِهمَّ عايل  وح�سوٌن،  جنوٌد  بيِدِه  وكاَن  حامت،  بن  علّي  ال�سلطان 
رفيع املكاِن«)64(. وذكر �ساحب »ال�سمط الغايل الثمن« ِوفاَدتَُه على امللك الأيوبي 
تعز،  اإىل  و�سل  حتى  ذمار...  من  الكراماُت  »ولَِقـيَـْتـُه  قال:  تعز،  اإىل  العزيز 
وح�سر مبقام امللك العزيز فاأَجلَّه، واأكرم مثواه، واأح�سَن اإليه الإح�سان املتناهي، 
ومن ُجْمَلِتِه اأنه خَلَع عليه ِخْلَعَة اخَلليفِة التي كانْت للملِك العزيِز، و�سيَفُه وَطوَق 

ْحَبـَتُه«)65(. اٍر، وغرَي ذلك واأح�سَن اإىل كلِّ َمْن و�سَل �سُ َذَهٍب، وكّز نُ�سَ
ومما يدل على رفيع قدره اأي�سا اأنه كان حمبا للعرب، ول�سيما اأهل وطنه اليمن 
ْمُلوؤَِة)66(  ِن الدُّ ِة امللِك العزيز له، فاإنه مل يرغْب يف اأخِذ ِح�سْ لَّ فعلى الرغم من جَتِ
على  الدملوؤة  يف  النائُب)67(  َلَع  »واطَّ ال�سمط:  موؤلف  قال  584هـ،  �سنة  للعزيز 
و�سوِل ال�سلطاِن ب�سِر بن حامٍت، وما كاَن له عند امللِك العزيِز من الكرامِة واجلاللة 
يد  على  ت�سليمها  يكوَن  اأْن  واقرتَح  الدملوؤة،  له  ي�سلِّم  باأنّه  العزيز  امللَك  فرا�سَل 
اآلف دينار... و�ساأل  العزيز ع�سرَة  امللك  له  ي�سلم  ب�سر بن حامت، واأْن  ال�سلطان 
ة، وِخَطاِب النائِب على متام هذا  ]امللك العزيز[ من ال�سلطان ب�سر امل�سري اإىل اجُلوَّ
اأيدي  يف  للدملوؤة  ا�ستبقاًء  الأمر)68(  يف  وكا�َسَر  ب�سر،  ال�سلطاُن  فَتَوانَى  الأمِر.. 
«)69(. فدلَّْت خ�سيتُه  العرب خ�سيًة من لوائِم الُعْربَان له على انتزاِعِه الدملوؤَة للُغزِّ
من خروج احل�سن اإىل اأيدي الأيوبيني، على ُحبه لأهل وطنه، وخوفه من اأْن يَُذاَع 

. بني اأهل اليمن اأنه ن�سرٌي للطارئنَي عليهم، فيَْعَلق به الذمُّ

ينظر: قرة العيون، هام�س �س277.  -64
ال�سمط الغايل الثمن �س 30.  -65

مدينة  �سرق  مرت جنوب  كيلو   60 نحو:  بعد  على  ال�سلو،  قمة جبل  على  منيعة  قلعة  ْمُلوؤَة:  الدُّ ح�سن   -66
ثم  اأيوب،  بني  اأيام  املنطقة  �سهدتها  التي  احلروب  يف  اأدوار  ولها  ومَنَعتها،  بح�سانتها  ا�ستهرت  تعز، 
بني ر�سول... ينظر: معجم البلدان والقبائل اليمنية، اإبراهيم املَْقَحفي، �سنعاء، دار الكلمة، 2002م، 

.621/1
ريعيني. ِمي موىل الزُّ هو َجْوَهُر املَُعظَّ  -67

كا�سر يف الأمر تراخى رغبة يف عدم اإجنازه.  -68
ال�سمط الغايل الثمن �س 30-31. والُغّز: يُق�سُد بهم الأيوبيني.  -69
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كان ب�سر بن حامت من الذكاء والوفاء مبكان رفيع؛ اإذ مل يقع يف حبائل امللك 
العزيز حني بالغ يف تكرميه، وكان يريد ا�ستمالته، واإخراجه عن طاعة اأخيِه ال�سلطان 
اأّن امللك العزيز طلَب من ال�سلطان  علي بن حامت؛ قال �ساحب ال�سمط: »واتفق 
ب�سر اأْن يُحاِلَفُه على �سروٍط �سرَطها له، فاأبـَى اأْن يفعَل ذلك، وقال: )اإنَّ هذا عاٌر 
َح فيَك(، فَعِجَب امللُك العزيُز  ْحُت يف اأخي مل تاأَمْن ِمن اأْن اأْفَت�سِ ، ومتى اْفَت�سَ عليَّ
َجَحُه، وا�ستعَظَمُه، ثم قال امللك العزيز يف بع�س الأياِم جلل�ساِئِه، وقد  منه، وا�ْسرَتْ
اأَُملُِّكُه  وكنُت  ويُ�ساعُدين،  يِل  يحلُف  ِب�ْسًرا  اأظنُّ  كنُت  حامت:  بن  ب�سر  ذكُر  َجَرى 

�سنعاَء وبالَد هْمَدان«)70(.
اأخيِه ال�سلطان علي بن حامت �سنة 597هـ، فاأ�سبح  امتد العمر بب�سٍر بعَد وفاِة 
م يف اآل حامت وهمدان بعد اأخيه، ذكر �ساحب »ال�سمط الغايل الثمن«: اأنَّ  املقدَّ
ال�سلطاَن ب�سر بن حامت لِقَي الأتابك �ُسْنُقر يف تعز)71( واأنَّ الأتابَك اأكرَمه واأن�سفه، 
وقاَد اإليه ع�سريَن ِح�سانا وُعَدَدها ليْحِمَل عليها من كان ]معه[ من اأجواِد اأ�سحابِه 
واأجَرى لهم اجلاَمكّية)72(، كان ذلك يف �سنة: 604هـ اأي اأنَّ ال�سلطان ب�سًرا كان ما 

يزال بقوة الفار�س حينها، ورمبا طال به العمر بعد هذا العام)73(.

ينظر ال�سمط الغايل الثمن �س 31ــ32.  -70
اأتابكا للمِلك  هو �سيف الدين �ُسْنُقر من مماليك بني اأيوب، عمَل بعد وفاِة امللك الــُمِعزِّ الأيوبي 598هـ   -71
ال�ساب النا�سر اأيوب بن طغتكني، وقد اأْم�َسَك بزمام الأمِر، وهو يف مدينِة اجَلَنِد بتعز. تويف 609هـ. 

ال�سمط الغايل الثمن، �س10 و�س147.
ال�سمط الغايل الثمن �س 139-140. واجلامكية: املقرر من الـَموؤُونة عينا اأو نقدا.  -72

ينظر: ال�سمط الغايل الثمن �س 139-140. قال الأكوع: وملا مات ال�سلطان ب�سر بن حامت رثاه �سباأ بن   -73
مفرح الثالئي بق�سيدة ع�سماء، اأورد حممد الأكوع اأبياتا منها، واأولها:  

ِت وُذراُه ِمن فوِق الكواِكِب َخرَّ ِد يَعُرَب ثُلَِّت  هذي قواعُد جَمْ  
ينظر: قرة العيون، هام�س �س277.
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ى من �صعره:  ثانيا: ما تبقَّ
)ق1()74(

قال ال�سلطان حامت يف فر�سه الذي �سّماه الرازقي: 
)75( فيما علْمنا اْلـ ازقيِّ لي�َس للرَّ ُه يف الــذنــوِب1  ــدُّ ــُع ـــاآَن ذنـــٌب نَ ـ
ٍة ووقــــاٍر ــرْبٍ وِحـــــدَّ ــس غـــرَي � ــِب2  ــاٍط مـــَع الـــوقـــاِر وطــِي ــس ــ� ون
َحى يف الَهْدِر حتَت البقايا اأَفيَ�سْ ما ِلذاِت الُعيوِب)76( غري الغـيوِب)77(3 

الأبيات الثالث يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س79، ويف خمطوطة مكتبة اجلامع الكبري ب�سنعاء   -74
املرقمة )2581(، �س40، والع�سجد )مخ جممع عراقي(، )35(، �س82. والبيتان الأول والثاين يف قرة 

العيون، لبن الديبع: 211. 
قال اخلزرجي: الرازقي: مهٌر اأحمر اللون م�سمت اأفرج ُجلب من جند مع خيل كثرية، فا�سرُتيْت تلك   -75
عر يف قرية  اخليل كلها، ومل يُ�سرَت الرازقي، وكان اأعجف، وكان اأهل تلك اخليل قد �سربوا بيوتا من ال�سَّ
اأته  املَْنَظر ]الرو�سة[ فاأ�سـرَف ال�سلطاُن حامت بن اأحمد يوًما على البيوت امل�سـروبة، فراأى ذلك املُهر قد اأجْلَ
الكالب اإىل اخليام، فوثَب خيمتني منها وثبة واحدة، فقال ال�سلطان حامت بن اأحمد: اأين نحن من هذا 
املهر، فا�سرتاه من يومه ذاك، واأكرمه، وتوىل تاأديبه بنف�سه، و�سّماه »الرازقي« ، فكان ال�سلطاُن ي�سلي 
ِحْمرَي، حتت ح�سن كوكبان،  �سبام  الَع�سـَر يف  في�سلي  ه  ويُْرِك�سُ يركبه  ثم  ]الرو�سة[  املَْنَظر  الظهَر يف 
وقد فعل ذلك غري مرة... ينظر الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س79. وامل�سافة اجلوية بني املنظر/

الرو�سة و�سبام كوكبان بقيا�س خرائط جوجل 30.6 كيلو مرت.
يف خمطوطة الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س76 »العيون،«   ويف غريها »العيوب«    -76

الُعيوِن  ِلذاِت  ما  البقايا  الهنِد حتَت  َحى يف  )اأَفيَ�سْ البيت، وكان ر�سمه:  ال�سهل قراءة هذا  مل يكن من   -77
اأّن هذا الغمو�س فيه قد حدَث منذ وقت مبكر؛ حيث ا�سطرب يف نقله ن�ّساخ  غري العيوِب(، ويبدو 
يثبته يف ع�سرنا  ال�سابقني، وكذلك مل  البيتني  العيون، بعد  يثبته �ساحب قرة  الع�سجد امل�سبوك، ومل 
املحقق حممد الأكوع يف هام�س ال�سفحة التي ورَد فيها البيتان ومن عادته اأْن يثبت ما تركه املوؤلف مما 
اأثبته غريه. ينظر قرة العيون 211، وكذلك تعّر�س اأحمد ال�سامي يف تاريخ اليمن الفكري، 483/1، 
للبيتني ومل يذكر ثالثهما، ونح�سب اأّن ما اأثبتناه اأقرب لل�سواب، متا�سيا مع حكاية اقتناِء ال�سلطان حامت 
لذلك املهر، ومعنى البيت ح�سب ما اأثبتناه: كيف يبقى ذلك املهر للهدر والتلف؟! وقد تركه امل�سرتون 
زاهدين فيه، وما ظنوه فيه من عيب كان �سيغيِّـُبه عن احلياة، لول اكت�ساف ال�سلطان لأ�سالته ون�ساطه حتى 

اقتناه.
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

)ق2()78(

قال حامت بعد اأن اختاره القوُم �سلطانا: 
ْرِب)79( الدَّ مَملكَة  ُحْزَت  قْد  يقولوَن يِل  فاأْدِمْن على اللذاِت واللهِو وال�ّسـُرِب1 

َتمي ال�سْهـباَء)80( فهي لَِذيَذٌة  ول حَتْ ْعِب2  �سَ ُخُلٍق  ِمن  كاَن  ما  َلٌة  ُم�َسهِّ
فُقْلُت اذهبوا َعـنِّي فل�سُت ببارٍح على َمذهِبي ح�ْسِبي بِه اأبًدا)81( َح�ْسبي3 
َدْفِرهم)82( اأمِّ  اإىل  بُّوا  فان�سَ القوُم  با  �سَ ب4ِّ  ول�سَ اإليـها  بٍّ  مِبُن�سَ ول�سُت 

)ق3()83(

ئًا من الباطنية ودعاتها:  وقال متربِّ
)85( وؤْيِب)84( وِمن َعليٍّ بَرْئُت ِمَن الذُّ ــُت1  ــِرْئ وِمـــْن َمـــــاأذوِن هــْمــداٍن بَ
َمَواذيٌن)86( َعـُمـوا وغووا ُهداهْم َعـِمـيُت2  فلقد  �سايعـُتهم  ـــاإْن  ف

الأبيات يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 74، والع�سجد )مخ جممع عراقي( )35( �س77،   -78
الكبري،  اجلامع  )مخ  عن  وهي   ،)48( رقم  عراقي(  جممع  )مخ  عن  للخزرجي،  والإعالم،  والكفاية 

2581(، ورقة 38، وقرة العيون، 206.
املراد مبملكة الدرب: املراد مدينة �سنعاء، وكانت ذات درب، والدرب: ال�سكة الوا�سع، والباب الكبري.  -79

يف الع�سجد امل�سبوك )ول تهجر( ال�سهباء: اخلمرة.  -80
»اأبداأ«  كذا يف الع�سجد امل�سبوك )مخ جممع عراقي( )35( �س 77، ويف الع�سجد، وزارة الإعالم   -81

كلمة »مذهبي«  بدل من كلمة »اأبدا«  ويف )مخ اجلامع الكبري، 2581(، »مذهب« .
اأم  »اإىل   )2581 الكبري،  اجلامع  )مخ  ويف   ،74 �س  وفرهم«   اأم  »اإىل  الإعالم  وزارة  الع�سجد،  يف   -82
اأ�سماء الدواهي. ينظر:  اأمُّ دفر« : من  اأثبتناه من ال�سجد )مخ جممع عراقي( )35(، و«  وفرهم«  وما 

ل�سان العرب، ابن منظور )دفر(.
مطلع البدور: 643/1. والأبيات: 1و3و4 و5و6و8و9 يف كتاب الأدب والثقافة يف اليمن عرب الع�سور،   -83

ملحمد �سعيد جرادة، عدن 1985م �س: 162-163، والأبيات يف تاريخ اليمن الفكري، 485/1. 
�سبق التعريف به يف هام�س �س9.  -84

وقال ابن اأبي الرجال: وعليٌّ املذكور يف البيت هو علي بن جراح ال�ساكري.  -85
مواذين: مفردها ماأذون، اأي ماأذون له بالدعوة اإىل مذهبه.  -86



د. عبد الله طاهر علي احلذيفي

417

َمِعنٍي ماٍء  ِمْن  ــُت  وَرِوْي َظُموا  َظِمـيُت3  ِحْبـُتـُهُم  �سَ ي  اأنـِـّ ــْو  ولَ
حـّقا للدين  بخالِفـهْم  �َسُقوا  �َسِقيُت4  فما  ــواَة  ــُغ ال وخــالــفــُت 
منهْم �َسَهـْرُت  اأ�ساُء  ي  اأنـِـّ ولْو  الُبـيوُت5  تُواريـْـها  ل  فـ�ساِئَح 
ـِي اأاأخ�َسى النا�َس يف ديني واأُغ�س ــوُت6  ـــ ُ ـــ ـــك ل اأم ــعــَد ذل ــــاأينِّ ب ك
ُح�سامي و�َسَبا  َمْذَكـٌر  وقومي  موُت7  ال�سّ ــول  ل مثـُلـه  ِلــ�ــســايِن 
جمـيًعا واإيَّــاُهــْم  تـَـَرِنـــــي  فـــاإْن  بٌّ وُحوُت8  اْلَتـَقى �سَ فـقـْل كيَف 
ـ�سوُه َوَرُدوا الفراَت لنجَّ ولْو  مَيــوتــوا9  ــى  ــًرا حــتَّ ــاِه ـــُك ط يَ ومْل 

)ق4()87(
وقال ووجه بها لالإمام اأحمد بن �سليمان:)88(

نا لِحيِّ تاأخُذ اأر�سَ اأَِباْلَورِق الطَّ ومل تَ�ْسَتِجْر حتَت الَعَجاِج ِرَماُح)89(1 
ومَتِلُك �سْنَعا وهَي ُكر�سـيُّ ُملِكـنا ونحُن ِباأطراِف البالِد �ِسَحاُح)90(2 

البيتان يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س75، ويف قرة العيون، �س208، ويف الكفاية والإعالم،   -87
للخزرجي، )مخ اجلامع الكبري، 2581( ورقة 38.

كان الإمام اأحمد بن �سليمان قد ح�سد القبائل، واقرتب من �سنعاء مهاجما لها، يف عهد ال�سلطان حامت   -88
بن اأحمد الهْمداين، واأر�سل ر�سوله متخفيا اإىل �سنعاء لي�سرتي له ال�سابون والورق، فُعِرَف اأمُر ذلك 

الر�سول، فاأح�سره ال�سلطان حامت اإليه واأكرمه، واأر�سل معه بالبيتني اإىل الإمام. 
الطلحية: الورقة من القرطا�س، ُمولََّدة، ينظر القامو�س املحيط )طلح(. ا�ستجر القوم: تخالفوا وتنازعوا   -89

يف الأمر، والَعجاج: الغبار. 
ال�سحيح: البخيل، ويقولون: ماء �سحاح: غري غمر، وت�ساّح القوم يف الأمر: �سح بع�سهم على بع�س.   -90
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

)ق5()91(

ومن �سعرِه يف الإمام ]اأحمد بن �سليمان[ قوله: 
يقوُل اأنا�ٌس كيف حالَك يف غِد اأحمِد1  املتوِج  �سليماَن  ابــن  مع 
)92 (]................[ دي2  �ُسهَّ اأكرُب  واليوم  غدا  يكوُن 
َراأيُت اإمـاًما لـْم يَر النا�ُس ِمْثـَلُه ِد3  اْلـُمـ�َسـرَّ ريِد  للطَّ ــى  واأْوَف اأبـَـرَّ 
َي ِعـنـْـَدُه َعـَفا وَوَفـى حتَّى كاأنـِـّ مِبُـْبـَعِد4  عنُه  ل�سُت  َحِميٌم  اأْو  اأٌخ 

وربُّها  عليَّ  م�سٌر  بَعدْت  واإْن  ُمـَفـنَِّد5  غــري  احلـــقِّ  اإمــــاُم  فــهــذا 
وما َخ�سَر املُْبتاُع اإْن باَع َع�ْسَجًدا اإذا مَلْ يَِطْب منه املََحكُّ ِبَع�ْسَجِد)93(6 

)ق6()94(

مما ردَّ به ال�سلطاُن حامتٌ عَلى الإمام اأحمد بن �سليمان: 
َم اهللُ والزجُر لنا النْهُي فيما حرَّ اأمـُر1  ول  هناَك  نَـْهـٌي  لكْم  ولي�س 

فيكُم  وذلَك  فـيـنا  ذا  زاَل  فال  مَدى الدهِر حـتَّى ياأتـَي احل�سـُر والن�سـُر2 

الأبيات يف �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س166، والبيتان 3و4 يف مطلع البدور: 645/1.  -91
بيا�س يف الأ�سل.  -92

ع�سج  العرب  )ل�سان  ينظر:  والياقوت،  الدر  من  كله  للجوهر  ا�سم جامع  هو  وقيل  الذهب  الع�سجد:   -93
اأترك  اأن  فرق  ل  اأي  اأي�سا،  فاطمة  ابن  فهو  والإمام  الفاطمي  اخلليفة  عن  بالع�سجد  وكنى  -ع�سجد(، 

اأحدهما وهو البعيد واآخذ القريب.
اليمن  وتاريخ   .223/2 الوردية،  احلدائق  �س226.ويف  �سليمان،  بن  اأحمد  الإمام  �سرية  يف  البيتان   -94

الفكري، 460/1. 
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)ق7()95(

وقال عندما خرج من �سنعاء اإىل املنظر)الرو�سة(: 
َدًة َوجَنْ بَـاأ�سـًا  اَء  حوَّ بَِني  َغلْبنا  ْهِر1  الدَّ َغـَلَب  نَ�ْسَتِطْع  لـْم  ولكنَّـنا 

ــا   واإنَّ يـُـطــاُق  ل  فيما  ــْوَم  ل فال  ياُلُم الَفَتى فيما يَطاُل)96( ِمَن الأَمِر2 
)ق8()97(

وقال يطلب املاَل من خزائنه واأهله من �سنعاء ليتمم �سلحا بني قبائل َجَنب 
يف ذمار)98(: 

ِهْم ِهُم وَواِلُد بَع�سِ َمـْمـُلوُك بَع�سِ َجاِمُع1  وهــذا  ِهُم  بَع�سِ و�َسقيُق 
ٍة)99( يُـْنـِبـيِهُم َحـْمـِلـي ِديَاٍت ِعـدَّ ــُع2  قــاِب َوداِئ الــرِّ اإنَّ املــكــاِرَم يف 
ِديَرها َفْليُ�ْسِرعوا ِمن َفوِرهْم تَ�سْ اِنُع3  �سَ اأنَــا  ما  نَــَفــاَذ  ِديَن  ُمـَتـَعمِّ

البيتان يف الع�سجد امل�سبوك �س75، وقرة العيون، �س209، وكان ال�سلطان حامت قد قالهما بعد اأْن انهزَم   -95
يف مواجهة الإمام اأحمد بن �سليمان حيث دخل الإمام �سنعاء، وكان قد راأى اجتماَع القبائل عليه مع 

الإمام، فلما تفرقت عن ركبه، ا�ستعاد حامتٌ �سنعاء. ينظر الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س74.
يف الع�سجد امل�سبوك )مخ جممع عراقي( »يطاق« .  -96

الأبيات يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س: 76، وقرة العيون: 210.  -97
ة  حكاية الأبيات: اأّن الإمام اأحمد بن �سليمان بعد ما اأخرجه ال�سلطاُن حامت من �سنعاء اأراد اأْن ي�ستعيد الَكرَّ  -98
ٍة من  عليها، فذهب اإىل قبائل جنب يف ذمار ي�ستنه�سها للدخول معه، ف�سبقه اإليهم ال�سلطان حامت يف ثلَّ
اأ�سحابه لل�سلح بينهم، فلما و�سل اإليهم قال: "قد و�سلناكم يا وجوه العرب لأمر لكم فيه �سرف، ولنا 
فيه عزٌّ اإىل حني«، قال اخلزرجي: هذا كالم خمت�سر بليغ، ومعناه: اإّن لكم �سرفا بو�سولنا اإليكم، ولنا فيه 
عزٌّ بكم، ل�سالمة بالدنا من عدونا، فعرفت َجَنُب َمق�سوَدُه، فرحبوا به. فقال ]ال�سلطان حامت[: ملا علمُت 
اأَمُلَّ �سمَلكم، واأقطع  اأْن  اأردت  بينكم، وهدم قتول من ع�سائركم،  اإ�سالح، واأخذ ذمم  اأنكم يف طلب 
عنكم ما حتاذرون، واأحتمل من مايل ديات قتالكم، واأر�سَل بهذه الأبيات اإىل �سنعاء ي�ستعجل اإر�سال 
اإليه... فَحَمَدْتُه ]َجَنب[ على ذلك، ومن ح�سرهم من قبائل العرب، وافرتق جْمع الإمام. ينظر  املال 

الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم: �س76، والع�سجد، )مخ جممع عراقي(، �س 79. 
ورد هذا ال�سطر من البيت يف املخطوطة هكذا: ]ملبتهم حملي ديات عتيدة[، ويف قرة العيون: "ينبيهُم   -99

َحْمِلي ديات عّدٍة" وهي الرواية املقبولة معًنى ووزنا.
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

)ق9()100(

وقال: 
ْحـَبـًة تراهْم يُِريُعوَن اْلـَماآ] ِكـ[ ـَل)101( �سُ عـــــارُف1  للحقِّ  بــاحلــقِّ  ــهــُم  وُكــلُّ
فهذا ِلـَمـْن مْل يْدُن منُه ُموؤاِلٌف ُمـَخاِلـُف2  عنُه  يَـْنـاأَ  مْل  ِلـَمْن  وهذا 

)ق10()102(

وقال: 
و�سائـٌق املنايا  نحَو  قائٌد  ـِي  ول يَ�ُسوُقها1  اإيَلَّ  اأْو  اإليها  ي�سوُق 
�َسَلـْكَنُه واٍد  اأّي  املنايا  وُهـنَّ  طريُقها2  عَلـيَّ  اأو  عليها  طريقي 

)ق11()103(

وقال يفتخر بَخْيِله: 
َما1 َكـَتْمُت عِن الإْخواِن ما ِبـي فلْم اأجْد اأتـَــَكـلَّ اأْن  غرَي  نَــْفـًعا  ِبـَي  ِلـما 
ني ظللُت على ظهِر اْلـُمـَعـلَّـى كاأنـَـّ ـما)104(2  على اأْجدٍل يَْنـَق�سُّ ِمْن اأُفِق الـ�سَّ
َم�ْسَلـًكا ْنَك  ال�سّ يَرى  �ِسـْرحـانًا  اأطــاِرُد  ما)105(3  ِمّ قـويًّا وي�ْسَتـْقِوي الـَجـناَن ُم�سَ

البيتان يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم، �س79، ويف الع�سجد )مخ جممع عراقي(، رقم)35(   -100
�س82، والع�سجد امل�سبوك )مخ اجلامع الكبري، 2581(، �س40.

ما بني املعقوفتني �ساقط من الأ�سل.  -101
البيتان يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 80، ويف الع�سجد )مخ جممع عراقي(، رقم )35(   -102

�س82، والع�سجد )مخ اجلامع الكبري، 2581(، �س40.
الأبيات يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 79-78.  -103

قُر، و« املعلى«  ا�سم فر�س له. الأَْجدُل: ال�سَّ  -104
يُق يف كلِّ �سيٍء. ْنُك: ال�سِّ ئُب، وال�سَّ ـْرحاُن الذِّ ال�سِّ  -105
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فيَـْنـثَـِنـي اليفاِع  �َسهَل  ـُمـُه  اأُيـَـمِّ ما)106(4  ويَكَرُه غرَي الوْعـِر اأْن يَـَتـيَـمَّ
ـُفـُه ذاَت ال�سماِل ِلـَحـتـِفـِه اأَُعطِّ فيَـْنـ�ساع يف ذاِت اليمنِي ِلـيَــ�ْسـَلما5 
فما زاَل هذا داأْبـُـنا طوَل يومـنا ِب واْحَتـَمى6  اإىل اأْن َرَقى لـْهـًنا ِمَن الـَه�سْ
فـُرْحُت َكِمثِل ال�سْقِر اأْخطاأَ �سيَدُه يَـَتـَكـتَّما7  لَْن   )107( ِبـيَّ اأَُكـتِّـُم غـيـًظا 
ـًرا ـًرا ُمـَتـَمطِّ �سَ وراَح اْلـُمـَعـلَّـى حُمْ ْلـَدما)108(8  بِه َمَرٌح يَـْهـَتـزُّ يف ال�سرِي �سَ
ـًما ُمَطـهَّ تـَر عـيني كاملَُعلَّى  فلْم  ْيَغـما)109(9  يُطارُد �ِسـْرحانًا ويَـْحـِمُل �سَ
ْنـَوُه ما)110(10 فمْن مبلٌغ عـنِّـي عـِلـيًّا و�سِ وتَـَلـزَّ فاثاأَرا  اأَِليٌم  ي  باأنـِـّ
يَـُخونُِنـي الِعَناِن  َجْذِب  ِمْن  فـيُـ�ْسـَراَي  ما11  مَّ الـُمـَقـوَّ ي الأ�سَ ومُيْناَي ِمْن َجرِّ
ْمي واحِلـَمى)111(12 واإلَّ ثـَنـْيُت العزَم نحَو حممٍد وَعْمٍرو وخريو�ٍس اأُوِلـي الرَّ
ـًرا فَّ ـا ُعـلـيًّا و�ســْيـَظما)112(13 وناديُت ِمْن قرٍب �ســريـًعا و�سُ وزْدتـُـهُم ِمـنَّ
ـُروا ما)113(14 فاإِْن اأْبـلـغـوِنـي ما اأُريُد و�سمَّ واإلَّ َرِكبُت الرازقِّيَّ الـُمـَطـهَّ

ْهل. اليفاع: املُ�ْسِرُف من الأَر�س واجلبل، الَوْعُر: املكاُن احَلْزُن ذو الُوُعوَرِة �سّد ال�سَّ  -106
»بي«  كذا يف خمطوطة الع�سجد، وزارة الإعالم �س78. ومثلها يف )مخ اجلامع الكبري، 2581(، لوحة   -107

40، ويف الع�سجد )مخ جممع عراقي( »منه« .
اجلامع  )مخ  والع�سجد  عراقي(  جممع  )مخ  الع�سجد،  ويف  »حمفرا«   الإعالم  وزارة  الع�سجد،  يف   -108

الكبري، 2581( »حم�سـرا« ، املرح: الن�ساط، ال�سلدم: ما كان حمكم اخِللقة ت�سبيها له باحلجر ال�سلد. 
يف )مخ اجلامع الكبري، 2581( »كامل�سلي«  وهي »املعلى« : ا�سم الفر�س الذي ي�سفه، ينظر: فقه اللغة   -109
احللبي، 1972، �س  البابي  القاهرة،  و�سلبي،  والإبياري  ال�سقاء  حت:  للثعالبي )429هـ(،  العربية،  و�سر 

.238
ال�سنو: الأخ، ورمبا ق�سد بعلي و�سنوه ولديه علي بن حامت واأخيه ب�سر بن حامت.  -110

كاأنه اأراد مبحمد وعمرو وخريو�س بع�س اأحفاده. من اأولد علي بن حامت وب�سر بن حامت، ويفخر باأنهم قد   -111
اأ�سبحوا يف عداد الفر�سان فهم من اأويل الرمي واحلمى كما قال.

ّفر ب�سم العني و�سيظم( من اأ�سماء خيل حامت، وال�سيظم من اخليل: ح�سن الطول، فقه اللغة  )�سريع و�سُ  -112
و�سر العربية �س238.

م: الفر�س يكون تاّما ح�سن اخَللق، ينظر: فقه اللغة و�سر العربية، �س 238. الرازقي: �سبق ذكره، واملَُطهَّ  -113
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

ُم الذئَب عا�سٌم �ُسلَّما15 فحْيـَنـِئـٍذ ل يَْعـ�سِ اجلوِّ  اإلـى  يـْرَقـَى  ُه  اأَنـَـّ ولْو 
)ق12()114(

وقال يف عتاب ال�سديق املتلون احلائل عن املوّدة: 
نائمْه والُغـْفـُل)115(  الليُل  وطاَل  اأِرقــُت  وقْد اأَفـَلْت اأ�ْسـراُطُه ونَـَعـاِئُمْه)116(1 
َجذوًة القلِب  يف  الـَهـمِّ  ِزنَــاُد  واأْوَرى  اإذا َجا�َس ِمن تـيَّـاِرِه ُمـَتـالِطـُمْه)117(2 
ــُئـَها العزُم الذي ُعِرَفْت بِه يَُطـفِّ ـيها ِمَن الدمِع �ساِجُمْه)118(3  اإذا مْل يَُطـفِّ
وما ذاَك ِمْن �سوٍق ول ناأْي َمْعَهٍد ول َفْقِد ر�ْسٍم دار�ساٍت َمَعامِلُْه)119(4 

ولكْن اإذا خاَن ال�سديُق �سديَقُه  و�ساَرَم بالأوهاِم َمْن ل يُ�ساِرُمْه)120(5 
ـا َمـْن نُـِريُد ِوداَدُه ـَب عـنَّ َونَـكَّ و�َسـامَلَـنا َمْن ل نُـريُد نُـ�َسـاِلـُمـْه)121(6 

الأبيات يف الع�سجد امل�سبوك، وزارة الإعالم �س 76 والع�سجد امل�سبوك )خ( اليمن ق: 78 والع�سجد   -114
امل�سبوك )خ( العراق81، وطراز اأعالم الزمن: 100/اأ. والكفاية والإعالم )خ( اليمن ق74، والكفاية 
والإعالم)خ( العراق: ق14، واأثبت موؤلف قرة العيون الأبيات من 19- 26، وترك ما �سواها، وينظر: 
ال�سعر اليمني يف ع�سر الدولة ال�سليحية، علي ح�سني راجح، ر�سالة ماج�ستري �س184. ولالأ�ستاذ اأحمد 

ال�سامي قراءة لهذه الق�سيدة ينظر: تاريخ اليمن الفكري، 481/1- 483. 
قراأها اأحمد ال�سامي »والعقل«  تاريخ اليمن الفكري، 481/1.  -115

اأُْغِفل فال يرجى خريه ول يخ�سى �سّره. »اأ�سراط« ؛ الأ�سراط  ُل: الذي ل ِفْطنة له. والُغْفل: الذي  املَُغفَّ  -116
هي ال�سرطان، جنمان من احلمل، وهما قرناُه، واإىل اجلانب ال�سمايل كوكب �سغري، فيقال: هذا املنزل 
ثالثة كواكب وي�سميها الأ�سراط، ينظر القامو�س املحيط )ال�سرط( والنعائم: من منازل القمر، القامو�س 

املحيط )النعيم(.
من  الَقَب�سة  واجلْذَوة:  العرب، )ورا(.  ل�سان  ناره،  َظَهَرْت  اإِذا  ْنُد  الزَّ َوَرى  من  واأَ�سله  اأ�سعل،  اأورى:   -117

النار، واجَلْمرة.
ْمُع، و�َسَجَمْتُه العنُي، تَ�ْسِجُمُه: َقَطَر َدْمُعها، و�ساَل قلياًل اأو كثريا.  �َسَجَم الدَّ  -118

ر�سم الدار: ما تبقى من طلله الدار�س.  -119
�سرمه: قطعه.  -120

ة. والودُّ احُلبُّ يكون يف جميع َمداِخل اخَلرْي. ينظر:  : م�سدر املودَّ نكَب عن ال�سيء عدل عنه، والودُّ  -121
ل�سان العرب.
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َر َغْم�ُس العـنِي واْنـُتـِزَع)122( الَكَرى تعـذَّ كاِتـُمْه7  اأنـَـا  ما  الأ�سـراِر  ِمـَن  وباَح 
ِه ِبـُودِّ خلـيٌل  عـنَّا  مائال  غــَدا  على ِغرِي ُجـْرٍم بْل عليـنا َجـَراِئـُمْه8 
ُمـَتـَكــتِّـًما غـرَينَا  قـوًما  ولَءَم  وجـاهـَرنَا باللْوم فيما ناُلِئـُمْه)123(9 
عـاِزًما  َم  تَــَنـجَّ بْل  فـينا  َم  وجَنَّ َمـنا الباري ف�ساَعْت َعـَزاِئُمْه)124(10  ف�سـلَّ
ـُتـُه كْي يَـْرَعـوي فاْرَعـَوى �ِسَوى ُمْه)125(11 ف�ساحَمْ اأَُخـا�سِ اأ�ستطيُع  ل  َمقـالته: 
ني)126( حاكْمـُتـُه لَـَحَجْجـُتـُه ولكنَّـني ِمن ِح�ْسَمٍة ل اأَُحـاِكُمْه)127(12 ولو اأنـَـّ
ْحَبـِتي)128( ِلـْينوا لُه واْرِفـُقوا بِه  ِلـيَـْن�َسلَّ عنُه)129( ِحـْقُدُه و�َسَخاِئُمْه)130(13 فيا �سُ
ِوَداُدُه  ُفـو)131(  يَ�سْ الَعـْتَب  عليِه  وا  اأِقـلُّ وما كاَن يف احلـْوباِء)132( فاهللُ عـاِلـُمْه14 

»انُتِزَع« : يف رواية الع�سجد )مخ جممع عراقي(، رقم )35( �س80، ويف الع�سجد، وزارة الإعالم   -122
»ان�سرخ«  ورواية الع�سجد )مخ اجلامع الكبري، 2581( »انتزح«  �س 39، ومثلها قراءة ال�سامي تاريخ 

اليمن الفكري، 482/1. والَكَرى: النوم اأو النعا�س.
لَءَمُه ُمالَءَمًة: واَفَقُه، واللْومة: العتاب.  -123

ُم: الذي ينظر يف النُّجوم يَْح�ُسب َمواِقيَتها و�سرَيها ]ويقول بال�سعد والنح�س[.  ُم واملَُتَنجِّ املَُنجِّ  -124
الْرِعواُء: الرجوُع عن اجَلْهِل، وَقد اْرَعَوى: عاد.  -125

يف خمطوطة الع�سجد، وزارة الإعالم »اأننا« ، �س 77.  -126
ح�سم: احِل�ْسَمُة: احَلياُء والْنِقبا�ُس.  -127

كلمة »�سحبتي«  �ساقطة من الع�سجد، وزارة الإعالم.  -128
: انتزاُع ال�سيء  لُّ قراأها ال�سامي، تاريخ اليمن الفكري، 482/1: »لي�ستل منه«  خالفا للن�سخ الثالث، ال�سَّ  -129

واإِخراُجه يف ِرْفق. 
غينُة واملَْوِجدُة يف النف�س. ِخيَمِة: احِلْقُد وال�سَّ ال�سَّ  -130

فـي الع�سجد، وزارة الإعالم »ي�سف«  وكذا يف )مخ اجلامع الكبري، 2581(، والع�سجد )مخ جممع   -131
عراقي(.

احَلْوباُء: النْف�س.  -132
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ْدُق)134( الُعـْوِد والوّد �َساِلـُمْه)135(15 ول تَْياأَ�ُسوا منه)133( ولْو اأنَّ ُعوَدُه َعـ�َسا فهَو �سَ
هاِئٍب غرَي  خدمتي  فـي  جـاهـًدا  �سَعى  لواِئـُمْه16  عـنها  تـْرَدْعُه  ومْل  َمـالًما 

بَْعَدها   لي�َس  غـايًة  بََلـْغنا  ا  فلمَّ ِمَن اْمٍر)136( راأيُت الودَّ مالَْت َدَعـاِئُمْه17 
وعاوَدُه ِو�ْسـَوا�ُسُه وَهـَماِهـُمـْه)137(18 وعاَد اإىل �سدِّ الذي كاَن فاِعال 
ي له حنَي مل يَُدْم  وخرُي وداِد املرِء للمرِء)138( دائُمْه19 وُدْمُت على ُودِّ
ولـواِزُمْه20 و�ساعْت على قرِب الُعُهوِد ُعُهوُدُه اأْيـمانُُه  نَـَفـَعـْت  وما   

ْونُُه  اأ�سُ وحيـًنا  ِحـْيـًنا  اأَُعاِتـُبـُه  وطوًرا اأباديِه)139( وطـوًرا اأَُكاِتـُمـْه21 
ٌم  مِّ ظاِلـُمـْه22 واأرجو ُرُجـوًعا منُه وهـو ُم�سَ َي  كاأنـِـّ حـتَّى  ِغـيِّـِه  على 
ُمـَفــنَّـٌد  َمـُلـوٌم  وَل َلَمُه اإلَّ َعلى الّنـْكِث لئـُمـْه)140(23 وما لَمـِني اإلَّ 
ِه الودَّ اآي�ٌس يُـناِدُمـْه24 وما اأنا من اإخـال�سِ َمن  اإغـرائِه  يف  لَجَّ  واإْن 
و�سـرُّ خلـيٍل عاب�ِس الـوجِه َواِجـُمـْه25 دليُل �سفاِء الُودِّ يف املرِء ِب�ْسـُرُه
�ساهٌد ِء  الأِخالَّ بني  ما  وللُودِّ  اأحاديـُثـُهْم عـنَد اْلـَمـِغـْيِب تََراِجـُمـْه26 

جممع  )مخ  والع�سجد   ،)2581 الكبري،  اجلامع  )مخ  يف  وكذا  »عنه«   الإعالم  وزارة  الع�سجد،  فـي   -133
عراقي(.

قراأها ال�سامي، تاريخ اليمن الفكري، 482/1: »لدن«  خالفا للن�سخ الثالث، وقول ال�ساعر« عوده ع�َسا«    -134
لب. ْدق، مبعنى �سُ اأي: �سار ياب�سا، تنا�سب قوله: �سَ

الرماح  من  امل�ستوي  ال�سلب  ْدُق:  ال�سَّ ياب�سا،  �سار  ع�سا:   ، »دعوة«  الإعالم  وزارة  الع�سجد،  فـي   -135
والرجال، والكامل من كل �سيء، القامو�س املحيط )ال�سدق(.

يف رواية الع�سجد )مخ جممع عراقي( رقم )35( �س80 »مالم« ، وقراأها ال�سامي »مرام«  تاريخ اليمن   -136
الفكري، 482/1: ويف الن�سختني الأخريني »ِمَن اْمٍر«  بجعل الهمزة للو�سل.

الهمهمة: الكالم اخلفي.. القامو�س املحيط.  -137
قراأها ال�سامي »ما هو« ، تاريخ اليمن الفكري، 482/1. ويف الن�سخ الثالث »للمرء« .  -138

قراأها ال�سامي »اأناديه« ، تاريخ اليمن الفكري، 482/1. اأباديه: اأُواِجُهه بالِب�سر والكلمة الطيبة.  -139
نكث العهد واحلبل: نق�سه.   -140
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-َحرْجَت-)141( فاأْعِلْمِني مِبَا اأنَت عاِلـُمْه)142(27 اأبا ُمـْنـِذٍر اإْن كاَن عـندي َعـِتـيـَبـٌة
ًدا اأنا لِزُمْه28 وَل تَـْذِر قـوًل يف الـرياِح ُمـَبـدَّ اإْذ  عِر  ال�سِّ َوُكفَّ ِجَماَح 
ناِظُمْه29 واإْن كنَت ذا ُعْجٍب مِبا قْد نظْمَتُه اأنا  مِبا  ُعـْجٍب  فل�سُت بذي 
ا كـْنَت اأ�ْسَدْيَت �ساِلـًحا فَمنُّ الَفَتى ما كان اأبداُه لِئُمْه)143(30 َدِع اْلـَمـنَّ اإمَّ
َم بينـنا )144( عَلى ما قْد تَـقدَّ خواِتـُمـْه31 وِتـمَّ العالَـمنَي  ِفـْعِل  فاأف�سُل 
ليوؤِْتـيََك)145( الرحمُن ما اأنَت َراِئُمْه32 وُرْم �سـالـًحا يف كلِّ �َسْعٍي �سعـْيـَتـُه
طاِمٌح اجلْنِب  ـُر)146(  ُمـْح�سَ �ساٍم  واأْقـَدُر  �ساِهـُمْه)147(33  الـوْجِه  َح  وا�سِ يُْهَدى  ِبَعْيـَنـْيِه، 
ُمـَحــيَّـاُه طـويٌل ِعـنانُُه بـيٌح  ِلـيَـاٌن )148( َمـثَـاِنيِه ِحـَداٌد َمَناِجـُمْه)149(34 �سَ

قراأها ال�سامي »وخّب« ، تاريخ اليمن الفكري، 482/1.   -141
العتيبة املوجدة، والتعاتب توا�سف املوجدة، وخماطبة الإدلل، القامو�س املحيط )العتبة(، التحريج:   -142

الت�سييق.
دى من الثوب ما مدَّ منه، واأ�سدى اإليه: اأح�سن، القامو�س املحيط )ال�سدي(.  ال�سَّ  -143

قراأها ال�سامي »ومتم«  خالفا للن�سخ الثالث، تاريخ اليمن الفكري، 482/1.   -144
قراأها ال�سامي »ليبلغك« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1. ورواية الع�سجد )مخ جممع عراقي( )35(   -145

�س81 »ليرثيك«  وهي �سعيفة، ورواية الن�سختني الأخريني »ليوؤتيك« ، ونرجح اأنها ال�سواب. 
ري  قراأها ال�سامي »خمفر« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1. والو�سف هنا للفر�س، فهو حم�سر وَح�سِ  -146
اجَلْنُب لأن بع�س الأ�سالع حم�سورة ببع�س. واحل�سري: العرق الذي يظهر يف جْنب اجلمل والفر�س 
ا فما فوقه اإىل منقطع اجلنب، )ل�سان العرب: ح�سر(. و« حم�سر اجلنب«  ما يظهر من اأعايل  �سً معرَتِ
ال�سلوع، ينظر ابن قتيبة، اأدب الكاتب، حت: دروي�س جويدي، بريوت، املكتبة الع�سرية، ط1، 2002م، 

�س 89، 
العربية، �س39،  و�سر  اللغة  فقه  الثعالبي،  يديه،  حافرا رجليه حافري  يجاوز  كان  ما  الأقدُر:  والفر�ُس   -147
ويو�سف الفر�س باأنه »�سام«  من ال�سمو ويكون ال�سمو والطموح يف الطرف )العينني( اأي حدة الب�سر، 

ينظر: فقه اللغة �س238. »وا�سح الوجه �ساهمه« ، الطريق اأو الهدف املراد.
قراأها ال�سامي »لبان« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1.  -148

�سبيح: ح�سن املنظر، حمياه: وجهه، »طويل عنانه«  كناية عن امتداد قامته. »ليان مثانيه«  ي�ستحب يف   -149
العنق اللنُي مع الطول ويكره فيه الِق�سر واجل�ساوة، ويقال للفر�س نف�سه: جاء �سابًقا ثانـًيا اإِذا جاء وقد ثَـَنى 
عنقه نَ�ساًطا، لأَنه اإِذا اأَعيا َمّد عنقه، واإِذا جاء غري جمهود ثَنى عنقه. »حداد مناجمه«  حدد: من احلدة، 

فَّت القدمان. وامِلْنَجماِن: عظمان �ساِخ�سان يف بواطن الكعبني يُْقِبل اأَحُدهما على الآخر اإِذا �سُ
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ُلوُعُه �َسَكاِئـُمْه)151(35 ق�ساٌر �سـرا�ِسْيِه)150( طـواٌل �سُ ِلَطاٌف  َحـَواِمْيِه  ِعـَرا�ٌس 
َفاِق الَبْطِن اأْعـيَُط �َسْوَذٌب اَلٌب عَلى طوِل اْلـَمـَغاِر قواِئـُمْه)152(36 �سِديُد �سَ �سِ
ْيـَرى �ساملاٌت َمـقاِدُمْه)154(37 �سليُم ال�سَظى َعْبُل ال�سَوى �َسنُج)153( النَّ�َسا �سديٌد الُق�سَ
وَعـِهـْدتُه �َسـاَرْرتـُه  مِبَا  وِفـيٌّ  نَـَماِئـُمْه38  ِبـِخـلٍّ  اأْوَدْت  اإذا  ــِه  ــي اإل
ٍن َحـْتـُه �َسَماِئـُمْه)155(39 َغِنـيُت بِه َعْن �ساِحٍب ُمـَتـَلـوِّ َكِحـْربَاِء �سيٍف لَـوَّ
ـِه تَـمِّ ليلَة  كالـَبـْدِر  فـُدونَـَكـَها  لَطاِئـُمْه40  فــاَحــْت)156(  ْحِريِّ  ال�سِّ وكالعـنـَبـِر 
ـَر بعـدَما تَـَحـ�سَّ ِفْكـٌر  بُـها  اِرُمْه41 يُـَهـذِّ و�سَ الكالِم  اُم  ْم�سَ �سِ فـهو  بَـَدا 
وبال�سعِر ُمْذ)158( ِنـْيَطْت عليِه تَـَماِئـُمْه42 َخبـرٌي ِباأْبـَكاِر املعاين)157( وُعـْوِنـها

قراأها ال�سامي »�سوا�سيه« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1، وهي كذلك يف الع�سجد )مخ جممع عراقي(   -150
)35( �س81، ويف الع�سجد م�سور وزارة الإعالم �س78 »�سرا�سيه«  وكذا يف الع�سجد )مخ اجلامع 

الكبري، 2581(، �س40.
اللجام: احلديدُة  ِكيَمُة يف  ِكيُم وال�سَّ ال�سَّ الكاتب، �س105،  اأدب  ال�سنبك و�سماله،  احلاميتان: عن ميني   -151

ة يف فم الفر�س التي فيها الفاأْ�س. ل�سان العرب والقامو�س املحيط )�سكم(. �سَ املُْعرَتِ
الفر�س ال�سوذب وامل�سذب: ما كان طويال مديدا، ت�سبيها له بالنخلة، ينظر: الثعالبي فقه اللغة �س 239.   -152

قراأها ال�سامي »�سنح« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1.  -153
الدابة، ماجْت فخذاها فخفي واإذا  فاإذا هزلت  اإىل احلافر،  الن�سا: عرق ي�ستبطن الفخذين حتى ي�سري   -154
�سمنت انفلقت فخذاها فجرى بينهما وا�ستبان كاأنه حّية، وي�ستحب يف الفر�س اأن يكون �َسَنج الن�سا. ينظر 

اأدب الكاتب، �س95. والق�سريى: ال�سلع التي تلي ال�ساكلة بني اجلنب البطن، ل�سان العرب )ق�سر(.
اأدب  ُحَبنْي.  اأم  ذكر  واحلرباء:  وده،  على  ي�ستقر  ل  �ساحب  عن  الفر�س  هذا  اأغناين  اأي  به«   »غنيت   -155

الكاتب، �س83.
قراأها ال�سامي »ف�ست«  خالفا للن�سخ الثالث، تاريخ اليمن الفكري، 483/1.  -156

يف الن�سخ الثالث »املعايل«  وقراأها ال�سامي: »املعاين« ، تاريخ اليمن الفكري، 483/1، وكذلك قراأها   -157
حممد الأكوع يف قرة العيون، هام�س �س: 210.

�سقطت من قراءة ال�سامي للق�سيدة، ينظر تاريخ اليمن الفكري، 483/1.  -158
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)ق13()159(

َمنامي لــذَّ  الياميِّ  ابنُة  تقوُل  وطعامي1  َمــ�ــســَربــي  مِلــثــِلــي  ـــذَّ  ولَ
ُه تُُطلَّ مْل  الذي  اأَْر  الثَّ نَقَم  فـًتى  َجِنيٌب ِب�َسْنَحاَن الِكَراِم َويَاِم)160(2 
مَتى اأ�سَبحْت َجْنٌب تَُطلُّ ِبَنْوِلها ــَواِم3  َوعـــــاَدتـُـهــا ِمــْلــٌح َوَرْعــــُي �ــسَ

)ق14()161(

وقال: 
هْم ارِة عي�سِ تركُت اأُنـَـا�ًسا يف َغ�سَ احَلَدثَاِن1  طــارِق  ِمن  نـُتـهْم  واأمـَـّ
يًنا ومْوِئاًل ًنا َحـ�سِ وكنُت لهْم ِحـ�سْ ول�ساين2  دونَـُهْم  �سيفي   )162( َلتُّ واأ�سْ
ُهْم فكلُّ العدوِّ  َرْمَي  ْمُتهْم  وعلَّ َفـَرَماين3  الِعَدى  ُدوَن  ـَدِنـي  تَـَعـمَّ

امل�سادر  يف  الهمداين،  اأحمد  بن  حامت  ال�سلطان  �سعر  من  عليه  توفرنا  ما  مّت 
املتاحة بني اأيدينا بعد بذل اجلهد يف ال�ستق�ساء.

رابعا- درا�صة ما تبقى من �صعره )امل�صمون والفن(: 

�سعر  عن  كليٍَّة  �سورٍة  تقدمي  من  تتمكن  لن  الدرا�سة  هذه  اأّن  اإىل  هنا  ن�سري 
ال�سلطان حامت بن اأحمد الهمداين، لأنها ل تتناول درا�سة ديوانه ال�سعري، الذي 
يفرت�ُس وجوده كامال، واإنا هي قراءة نقدية للقليل الباقي من �سعره -هذا القليل 

الأبيات يف �سرية الإمام اأحمد بن �سليمان، �س211.   -159
ه، ومل تَُطّلُه اأي مل تهدره، ودٌم مْطُلول: مهدور )ل�سان العرب: طلل(.  يف ال�سرية: تظله، وال�سواب تَُطلُّ  -160
الأبيات يف تاريخ اليمن املفيد: �س258. ويف خريدة الق�سـر، للعماد الأ�سفهاين، ق�سم �سعراء ال�سام،   -161
حت: �سكري في�سل، دم�سق املطبعة الها�سمية ج3 �س277، ويف ق�سة الأدب يف اليمن، لأحمد ال�سامي. 

بريوت، املكتب التجاري للطباعة والن�سر، 1965م: 334، ويف تاريخ اليمن الفكري، 474/1. 
هذه رواية خريدة الق�سر، ويف ق�سة الأدب يف اليمن »اأ�سليت«   -162
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حامت بن اأحمد الهمداين - �سلطان �سنعاء )533-556هـ( حياته وما تبقى من �سعره

مها عمال باملقولة امل�سهورة:  الذي �َسِلَم من ال�سياع، ومتكنَّا من جمعه وحتقيقه- نقدِّ
ه(. ولذا �ستـنظر هذه الدرا�سة اإىل جانبني اأ�سا�سيني  )ما ل يُْدَرُك كّله ل يرتك ُجلُّ
هما: امل�سمون والفن، بطريقة تتنا�سب مع قَوام هذا البحث الذي مال منذ البداية 
ال�ساد�س  القرن  يف  لل�سعر  التقليدية  ال�سمات  وتُ�سايُر  والخت�سار،  الإيجاز  اإىل 

الهجري.
1-امل�صمون: 

من  عددا  �سعره  من  تبّقى  فيما  اأحمد  بن  حامت  ال�ساعر  ال�سلطان  طرَق 
املو�سوعات، اأكرثها تدخل فيما ي�سمى ب�سعر احلما�سة، وتبدو على النحو الآتي: 

والعناية - 1 وال�سهامة،  والنجدة  الَب�سالة  من  بها؛  يتعلق  وما  بالفرو�سية:  العناية 
ويتجلى  منها،  بالنجيب  الإعجاب  واإبراز  واأن�سطتها  واأو�سافها  اخليِل  بِذكر 
بـ)ق1( والق�سيدة )ق11(، والأبيات: )33- اإليها  ذلك يف القطعة امل�سار 
39( من الق�سيدة )ق12(، وِطراد الذئب، كما يف الق�سيدة )ق11(، وما 
ة، كما يف الأبيات  ، وعتاب ال�سديق احَلائل عن املََودَّ لذلك من رمزيٍَّة للعُدوِّ
بقية  ال�سديق كما يف  اخليل على وفاء  وتف�سيل وفاء  )5-35( من )ق12( 

اأبيات هذه الق�سيدة نف�سها.
بالف�سيلة، والبتعاد عن اخلنا، كما يف القطعة - 2 بالتم�سك  الفخر: ومنه الفخر 

ال�سعرية )ق2(، والفخر ب�سالمة العتقاد، كما يف )ق3(، والإميان باملوت 
)ق10(، والفخر بقول الق�سائد البديعة )ق12، ب42-40(.

الق�سيدة )ق3(، والقطعة )ق4(، و)ق5(، - 3 للخ�سوم: ويبدو يف  اجلدال 
و)ق6(، و)ق7(. 

ال�سلح والت�سحية: ومن ذلك؛ ال�سلح بني قبائل جنب يف ذمار، ودفع ديات - 4



د. عبد الله طاهر علي احلذيفي

429

القتلى بينهم )ق8(.
ومو�سوعات ما تبقى من �سعره تعربِّ يف اجلملة عما كان لهذا ال�ساعر من اأثٍر 

فّعال يف منا�سط احلياة ال�سيا�سية والجتماعية يف ذلك الع�سر.
2- الفن: 

هو  الذي  كاللوِن  وهي  املادي،  قواَمه  متثل  التي  الأدب،  مادة  اللغة  اللغة:  اأ-  
مادَة الر�سم، واحلجِر مادَة النحت، وال�سوت مادة املو�سيقى.. غري اأّن اللون 
واحلجر وال�سوت قبل تناول الفنان لها، تكون ذات طبيعة ُغْفل حتى تتحول 
على يد الفنان اإىل حالة موؤثرة، اأما اللغة فاإنها تت�سم بفاعلية اجتماعية عالية، 
ونظام نحوي واأن�ساق خا�سة، فاإذا تناولها ال�ساعر واأخذ يف ت�سكيلها، بح�سب 
ما يرتاءى له ُملبًِّيا نداءات ت�سوراته وتخيالته، من غري اأْن يخرَج خروجا �سديدا 
ماأخوذا  ال�سعرية  بهوى  مم�سو�سا  الفّذ  ال�ساعر  ويظل  العام)163(،  نظامها  عن 
من  النحو  علماء  يريده  ما  للغة  ا�ستخدامه  خالف  كلما  رياحها،  بت�سرفات 
القواعد ال�سارمة، وما ي�ستخدمه العلماُء والإخباريون واخلطباء والوعاظ؛ 
ا،  اإذ ياأتي ال�ساعر مبا مل ياأت به هوؤلء، هنالك تتخذ لغته ال�سعرية طابعا خـا�سًّ
يحمل مالمح خا�سة باأداء ال�ساعر، تلك يف ُعرف النقاد هي الأ�سلوب، الذي 
يختلف من �ساعر اإىل اأخر، بني ال�سهولة والغمو�س، وب�ساطة الطبع واحلدة، 
والقرب والبعد، حتى ليكاد يكون كالم �ساعٍر كله �سعرا، كاأبي العتاهية يف 
القدمي)164( ونزار قباين يف احلديث، ويذهب اآخر نحو الغو�س وراء املعاين 

كاأبي متام يف املحدث العبا�سي)165( واأدوني�س يف احلداثة اجلديدة . 
ينظر: حتليل الن�س ال�سعري بنية الق�سيدة، يوري لومتان، ترجمة: د. حممد فتوح اأحمد، القاهرة، دار   -163

املعارف، 1995، �س36.
ينظر قول ابن املعتز يف طبقات ال�سعراء: 228.   -164

ل بيتا من كالم م�ستغلق« ،  ينظر قول ابن املعتز يف اأبي متام: »وهو يغو�س على املعانى، ول يريد اأْن يعطِّ  -165
املو�سح للمرزباين 389/1.
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واجلزالة،  بالف�ساحة  تت�سم  الهمداين  اأحمد  بن  حامت  �سعر  لغة  اأّن  واملالحظ 
وما  النف�س،  يف  يجي�س  عما  للتعبري  الكلمات  اأدّق  العربي  املعجم  من  وتختار 
يتمخ�س عن فكر الفار�س، ومن ذلك ما قاله بعد تاأمل ما م�سى من الأحداث)166(: 

ـَدًة اَء بَـاأ�سـًا َوجَنْ َغلْبنا بَِني حـوَّ ْهِر1  الدَّ َغـَلَب  نَ�ْسَتِطْع  لـْم  ولكنَّـنا 
ــا   واإنَّ يـُـطــاُق  ل  فيما  ــْوَم  ل فال  الأَمِر 2  ِمَن  يَطاُل  فيما  الَفَتى  ياُلُم 

اإنها حلظة مراجعٍة للنف�س بعد �سولت وجولت، فيها الن�سر املتكرر وفيها 
ـنة من اأخذ مواقعها  الهزمية املنتهية بالعتذار... فلغته هنا تتو�سح بالألفاظ املتمكِّ
وما  يُطاق،  وما  والفَتى،  واللوم،  والنجدة،  والباأ�س،  الغلبة،  فرتى:  الدقيقة، 

يُطال... وهي من معجم الفرو�سية ومقارعة الأحداث.

راأيناه  �سعره  من  تبقى  مما  بـ)ق11(  اإليها  املُ�سار  الق�سيدة  اإىل  رجعنا  واإذا 
كذلك ي�ستخدم األفاظ الفرو�سية، ومنها: )كتم الهموم، ظللُت على ظهر املَُعلَّى، 
احتَمى،  ال�سمال،  ذات  ُفه  اأعطِّ اجَلنان،  ي�ستـقوي  ْنك،  ال�سَّ اأطارد،  الفر�س،  اأي: 

فرحُت كمثل ال�سقر اأخطاأ �سيده، حتى تبلَغ هذه اللغة ذروتها بقوله )ب11(: 
مافـيُـ�ْسـَراَي ِمْن َجْذِب الِعَناِن يَـُخونُِنـي الـُمـَقــوَّ مَّ  الأ�سَ ي  َجرِّ ِمْن  ومُيْناَي 

اأي اأّن يده الي�سرى تكاد تفرت عن القيام بتوجيه احل�سان من ِعنانه، وميناه متعبة 
من الإم�ساك بال�سيف، اإنها لغة �ساعر ل ت�سوبها �سائبٌة من الركاكة اأو العامية.

عليها  نظم  التي  ال�سعرية،  البحور  ا�ستخدام  يف  ويتمثل  الإيقاعي:  ب- ال�سبط 
حامت ما تبقى من �سعره، وهي: 

)ق12( - 1 الق�سيدة  منها  بيتا،   83 وزنه  على  منظوما  وجدناه  وما  الطويل، 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت )ق7(.  -166
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وحدها42 بيتا، والق�سيدة )ق11( 15 بيتا، وت�سُع ِقطٍع �سعرية جمموع اأبياتها 
26 بيتا. 

الوافر )ق3= 9 اأبيات(.- 2
الكامل )ق8= 3 اأبيات(.- 3
اخلفيف قطعة )ق1=3 اأبيات(.- 4

ومن الوا�سح غلبة بحر الطويل على ما بقي من �سعره. والطويل من البحور 
اأربع  البيت  يف  ال�سيغة  هذه  وتتكرر  مفاعيلن(،  )فعولن  التفعيلتني  من  املركبة 
اأّن ال�ساعر كان يجُد يف بحر الطويل �سيغًة  اأمرين: اأحدهما  مرات، مما ي�سري اإىل 
اأّن  والثاين  �سعرا،  نظمه  يف  يرغب  مما  خواطره  يف  يجي�س  ما  مع  تتناغم  اإيقاعيًة 
اإنه متمكن من النظم على �سائر  قدرته على النظم على الطويل تدعو اإىل القول 

البحور التقليدية الأخرى. 
املح�سنات البديعية، ومنها:  ت- 

ـنات التكرار بعدة مظاهر: - 1 �سِّ التكرار: وتت�سكل حُمَ
تكرار الكلمة يف الق�سيدة الواحدة مرات متعددة، كما يف الأبيات الآتية يف 

ِذكر ال�سديق احلائل عن املودة، من الق�سيدة )ق12()167(: 
ْدُق الُعْوِد والوّد �َساِلـُمْه15 ول تَـْيـاأَ�ُسـوا منه ولْو اأنَّ ُعوَدُه َعـ�َسا فهَو �سَ

بَْعَدها   لي�َس  غـايًة  بََلـْغـنا  ا  فلمَّ ِمَن اْمٍر راأيُت الودَّ مالَْت َدَعـاِئُمْه17 
ِه الودَّ اآي�ٌس يُـناِدُمـْه24 وما اأنا من اإخـال�سِ َمن  اإغـرائِه  يف  لَجَّ  واإْن 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12- الأبيات: 15و17و24و25و26(.  -167
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و�سـرُّ خليٍل عاب�ِس الوجِه َواِجـُمـْه25 دليُل �سفاِء الُودِّ يف املرِء ِب�ْسـُرُه
�ساهٌد ِء  الأِخالَّ بني  ما  وللُودِّ  اأحاديـُثـُهْم عنَد اْلـَمـِغـْيِب تََراِجـُمـْه26 

وهذا التكرار ل ي�سري اإىل فقٍر يف مفردات ال�ساعر حامت، فمعجم املفردات 
عنده غني كما ياُلَحُظ يف الأبيات، لكنه يرغب يف دوران لفظة )الود( يف هذه 
ما  اإىل  ال�سديق  املطلوب؛ من عودة مودة  فيها من دللة على  ملا  نظًرا  الأبيات، 
وهذه  ال�سحناء،  عن  والبتعاد  الأمر،  و�سالح  املعاملة،  ُح�سن  من  عليه،  كانت 

�سجيَُّة النبالء من النا�س. 
له  ما يحلو  منه ومن م�ستقاته  ي�سكل  الذي  اللفظ  ِلني  التكرار يف �سعره  من   -2
الواحد من جمال نغمي وتركيب دليّل غني، من ذلك يف لوم  البيت  يف 

ال�سديق ما جنده يف الأبيات الآتية)168(: 
وعاَد اإىل �سدِّ الذي كاَن فاِعاًل  وَهـَماِهـُمـْه1  ِو�ْسـَوا�ُسُه  ــاوَدُه  وع
ي له حنَي مل يَُدْم  وُدْمُت على ُودِّ دائُمْه2  للمرِء  ــرِء  امل وداِد  وخــرُي 
و�ساعْت على قرِب الُعُهوِد ُعُهوُدُه ـــُه ولـــواِزُمـــْه3  ـــانُ ومــا نَــَفـــــَعــْت اأمْي

ْونُُه  اأ�سُ وحيـًنا  ِحـْيـًنا  اأَُعاِتـُبـُه  اأَُكاِتـُمـْه4  ــوًرا  وط اأبــاديــِه  ــوًرا  وط
ُمـَفـنَّـٌد  َمـُلـوٌم  اإلَّ  لَمـِني  وما  لئـُمـْه5  الّنـْكِث  َعلى  اإلَّ  َلَمُه  وَل 
ِه الودَّ اآي�ٌس وما اأنا من اإخـال�سِ يُـناِدُمـْه6  َمن  اإغـرائِه  يف  لَجَّ  واإْن 
دليُل �سفاِء الُودِّ يف املرِء ِب�ْسـُرُه و�سـرُّ خليٍل عاب�ِس الوجِه َواِجـُمـْه7 
�ساهٌد ِء  ــالَّ الأِخ بني  ما  وللُودِّ  اأحاديـُثـُهْم عنَد اْلـَمـِغـْيِب تََراِجـُمـْه8 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب26-18(.  -168
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وِوَداد،  ي  وُودِّ ودائُمه،  يَُدْم،  ومل  ُدْمُت  ب2  ويف  وعاَوَد،  عاَد  ب1  ففي 
ويف ب3 العهود عهوُده، ويف ب4 حيًنا وحيًنا، وطوًرا وطوًرا، ويف ب5 لَمني 
للودِّ يف ب7 وللودِّ يف ب8. ومع هذا ل ي�سكّل  وَمُلوم ولَمُه ولئمه، ويعود 
ا يف جمال اجلر�س الإيقاعي، واإنا يزيده عذوبة ورقة، ول يرتك  هذا التكراُر نقـ�سً
يف املعنى اأيَّ ف�ساد من تتايل هذه الكلمات واإنا ترى زيادة يف الو�سوح والبهاء.

اجلنا�س: ومنه ما جاء يف قوله عن فر�سه الرازقي:    -3
البقايا حتَت  الَهْدر  يف  َحى  ما ِلذاِت الُعيوِب غري الغـيوِب)169(اأَفيَ�سْ

فجان�س بني )العيوب والغيوب(، ومنه ما جاء يف قوله: 
فيكُم  وذلــَك  فـيـنا  ذا  زاَل  مَدى الدهِر حـتَّى ياأتـَي احل�سـُر والن�سـُر)170(فال 

فجعل اجلان�س بني )احل�سر والن�سر(. اأّما يف قوله: 
ـــا   واإنَّ ــاُق  ــط يُ ل  فيما  لــــْوَم  ياُلُم الَفَتى فيما يَطاُل ِمَن الأَمِر)171(فــال 

فاجلنا�س بني )يُطاُق ويَطاُل(. ويف قوله: 
ُموؤاِلٌف منُه  يْدُن  مْل  ِلـَمـْن  وهذا ِلـَمْن مْل يَـْنـاأَ عنُه ُمـَخاِلـُف)172(فهذا 

فجان�س وطابق بني: )ُموؤالف وخُمالف(.
رّد الأعجاز على ال�سدور: اأو ما ُعِرَف عند ابن املعتز يف كتابه البديع برّد    -4

اأعجاز الكالم على ما تقدمها)173(، وهو على ثالثة اأق�سام: 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق1-ب2(.  -169

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق6-ب2(.  -170

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق7-ب2(.  -171

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق9-ب2(.  -172
البديع، ابن املعتز، عرفان مطرجي، بريوت، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، ط1، 2012، �س62.  -173
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ما يوافق اآخُر كلمٍة يف البيت اآخَر كلمة يف ن�سفه الأول، ومن ذلك يف �سعر - 1
حامت الهمداين قوله: 

اإذا مَلْ يَِطْب منه املََحكُّ ِبَع�ْسَجِد)174(وما َخ�سَر املُْبتاُع اإْن باَع َع�ْسَجًدا
وقوله: 

و�سائـٌق املنايا  نحَو  قائٌد  ـِي  يَ�ُسوُقها)175(ول اإيَلَّ  اأْو  اإليها  ي�سوُق 
وقوله: 

عـاِزًما  َم  تَـَنـجَّ ــْل  ب فينا  ـــَم  َمنا الباري ف�ساَعْت َعـَزاِئُمْه)176(وجَنَّ ف�سلَّ
ما يوافق اآِخُر كلمٍة منه اأوَل كلمة يف ن�سفه الأول، ومن ذلك قول حامت: - 2

َمِعنْيٍ ماٍء  ِمْن  َظِميُتَظُموا)177( وَرِوْيُت  ــِحــْبــُتــُهــُم  �ــسَ اأينِّ  ولَـــْو 
حّقا لــلــديــن  بخالفهم  ــوا  ــُق ــسَ �َسِقيُت)178(� فما  الُغواَة  وخالفُت 

ما( يف قوله:  ومنه )اأُمَيُِّمُه ويتيمَّ
فيَـْنـثَـِنـي اليفاِع  �َسهَل  ـُمـُه  ما)179(اأُيـَـمِّ ويَكَرُه غرَي الوْعِر اأْن يَـَتـيَـمَّ

ما يوافق اآخُر كلمٍة فيه بع�َس ما فيه، ومن ذلك قول حامت: - 3
لَـَحَجْجـُتـُه حاكْمـُتـُه  ني  اأنـَـّ ولكنَّني ِمن ِح�ْسَمٍة ل اأَُحـاِكُمْه)180(ولو 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق5-ب6(.  -174
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب10(.  -175

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق10-ب1(.  -176
من الظماأ مبعنى العط�س، والأ�سل ظمُئوا، لكنه تخفف من الهمز لأجل ان�سياب الوزن.  -177

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق3-ب4-3(.  -178
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق11-ب4(، ويتيمم: يتَِّجَه.  -179

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب12(.  -180
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ويكرُث ردُّ اأعجاِز الكالِم على ما تقدمها فيما تبقى من �سعر حامت، حتى ليبدو 
ظاهرًة بديعيًة، ترتبط بالتكرار يف ن�ساط حياته اليومي؛ وما يقوم به من �سولت 
باأبهى �سورها، ولهذا التكرار  وجولت وكرٍّ وفر، ب�سفته يعي�س حياة الفرو�سية 
ُن معه جر�ًسا نغميًّا يغني مو�سيقى ال�سعر  وظيفٌة اإيقاعية، ت�ساف اإىل اجلنا�س، وتكوِّ

لديه.

ال�سعريَّ عنده يزداد  البيَت  التي جتعل  التق�سيم: وهو من املح�سنات  ح�سن   -5
عذوبة يف اإيقاعه، كما يف قوله)181(: 

ْونُُه  اأ�سُ وحيـًنا   - ِحـْيـًنا  اأَُكاِتـُمـْهاأَُعاِتـُبـُه  وطوًرا   - اأباديِه  وطـوًرا 
ُمـَفـنَّـٌد َمـُلـوٌم   - اإلَّ  لَمـِني  وَل َلَمـُه اإلَّ - َعلى الّنـْكِث لئـُمـْهوما 
فعولن/مفاعيلن- فعولن/مفاعلنفعولن/مفاعيلن - فعولن/مفاعلن

تفعيلتني  كل  توازي  ب�سبب  وذلك  اأ�سطر،  اأربعة  عن  عبارة  البيت  يبدو  اإذ 
لأختيهما وات�ساق الكلمات مع التفعيالت يف كلٍّ من ن�سف �سطري كل بيت.

ومن املح�سنات املدح مبا ي�سبه الذم؛ ومنه قوله)182(:   -6
اْلـ علْمنا  فيما  ازقيِّ  للرَّ لي�َس  ُه يف الــذنــوِب1  ــدُّ ــُع ـــاآَن ذنـــٌب نَ ـ
ٍة ووقــــاٍر ــرْبٍ وِحـــــدَّ ــس غـــرَي � ــِب2  ــاٍط مـــَع الـــوقـــاِر وطــِي ــس ــ� ون

والن�ساط  والوقار  بال�سرب  ي�سفه  وهو  عنده،  الأثري  لفر�سه  ا�سٌم  والرازقيُّ 
له  لي�س  عنوان  حتت  ال�سفات  هذه  ويجعل  ل�ساحبه،  املعاملة  وطيب  واحِلّدة 
ذنوب غري كذا وكذا، وما هذه بعيوب، واإنا هي من ال�سفات احل�سنة يف اخليل، 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب21و23(.  -181
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق1-ب2-1(.  -182
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وهذا النوع من الأ�سلوب يف �سناعة العبارة يفاجئ املتلقي، الذي كان ينتظر ذكر 
�سفات ال�سلب، فاإذا به ي�سمع �سفات املدح واجلودة، في�ستح�سن املو�سوف بناء 

على ا�ستح�سان ما ي�سمع.
ث- املجاز: 

لل�ساعر حامت بن اأحمد الهمداين تفنٌن يف �سناعة املجاز كالت�سبيه وال�ستعارة 
والكناية، وما يتطور منها اإىل الرمز، وفيما ياأتي األوان من ذلك: 

1- الت�سبيه: ومنه قوله)183(: 
ني ـماظللُت على ظهِر اْلـُمـَعـلَّـى كاأنـَـّ على اأْجدٍل يَْنـَق�سُّ ِمْن اأُفِق الـ�سَّ
نَك َم�ْسَلـًكا ما)184(اأطاِرُد �ِسـْرحـانًا يَرى ال�سّ ِمّ قـويًّا وي�ْسَتـْقِوي الـَجـناَن ُم�سَ

املراوغ،  ال�سريع  الذئَب  يطارُد  باملَُعلَّى  ى  امل�سمَّ فر�سه  الفار�س على  فال�ساعر 
من  ين�سبُّ  عندما  الأْجدل  ال�سقر  ب�سرعة  املطاردة  يف  �سرعَتُه  ي�سبِّه  تراه  وهنا 
ال�سرعة  بتلك  اإنّه  خمالبه،  بني  اأ�سريٌة  وهي  بها  ويطري  فري�سته  ليختطَف  ال�سماء، 

يفجوؤها قبل اأْن جتَد ملجاأ تختفي فيه. 
وقوله)185(: 

ُعـَتـْيـَبـٌة اإْن كاَن عندي  ُمـْنـِذٍر  عاِلـُمْه)186(اأبا  اأنــَت  مِبَا  فاأْعِلْمِني  -َحرْجَت- 
ًدا ُمـَبـدَّ كالرياِح  قــوًل  ــْذِر  َ ت اأنا لِزُمْهوَل  اإْذ  عِر  ال�سِّ َوُكفَّ جماَح 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق11-ب3-2(.  -183
يُق يف كلِّ �سيٍء، واجلنان: العقل. ْنُك: ال�سِّ ئُب، وال�سَّ ـْرحاُن الذِّ ال�سِّ  -184

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب28-27(.  -185
العتيبة املوجدة، والتعاتب توا�سف املوجدة، وخماطبة الإدلل، القامو�س املحيط )العتبة(، التحريج:   -186

الت�سييق.
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اإن  له:  فيقول  اإليه،  اأ�سعاره  الذي جتري  البيتني يخاطب �سديقة  ال�ساعر يف 
، وكنت متتلك احلجة فيما تدعي، فاجعِل العتاَب وا�سحا  كان لك ما تعتب به عليَّ
البيت  يف  ًدا(،  ُمـَبـدَّ كالرياِح  قوًل  تَْذِر  )وَل  قوله:  يف  الت�سبيَه  ُز  ويرُْبِ و�سريحا، 
الثاين فيجعل كالم �ساحبه الباطل كرماٍد اأو غبار تلعب به الرياح وتبدد اأجزاءه 

وذراته يف اجتاهاٍت خمتلفة، فت�سيع ول ترى لها نظاما.
ْحِرّي، فقال)187(:  ويف �سورة اأخرى �سبَّه ق�سيدته بالبْدِر التاّم، وبالعنرب ال�سِّ

ـِه تَـمِّ ليلَة  كالَبْدِر  فُدونَـَكـَها  ْحِريِّ فاَحْت لَطاِئُمْه1  وكالعنـَبـِر ال�سِّ
بعدَما ـَر  تَـَحـ�سَّ ِفْكٌر  بُـها  يُـَهـذِّ اِرُمْه2  اُم الكالِم و�سَ ْم�سَ بَدا فهو �سِ
وُعْوِنـها املعايِن  ِباأْبـَكاِر  َخبرٌي  تَـَماِئُمْه3  عليِه  ِنـْيَطْت  ُمْذ  وبال�سعِر 

فكما اأّن نور البدر التامِّ ل يخَفى على ذي ب�سٍر، فاإّن بياَن ق�سيدته ل يجهله 
فهيم بال�سعر ومعانيه، وتاأثريها ي�سدُّ النتباه كرائحة العنرب، ذلك العنرب املن�سوب 
املخ�سو�س  الأ�سيل،  العنرب  ذلك  ح�سرموت  �ساحل  على  ْحر  ال�سِّ منطقة  اإىل 
لطيفة  واجلمال  البيان  فائقة  �ساحبها  ادعاء  بح�سب  ق�سيدة  اإنها  الزكية.  بالرائحة 

الأثر.
2- ال�صتعارة: 

الثالثة  الأبيات  ففي  اأي�سا،  الهْمداين  حامت  �سعر  يف  مكانتها  ولال�ستعارة 
البيتني  يف  بال�ستعارة  اأردفه  ثم  الأول  البيت  يف  الت�سبيه  �سنع  قد  كان  ال�سابقة 

الثاين والثالث: 
بُها؛ والتهذيُب  وما زال ال�ساعر يثني على ق�سيدته، اإذ تراه يجعُل فكَرُه يهذِّ
يف اللغة: التنقية والتخلي�س، كتهذيب ال�ساق من ال�سجرة لي�سبح ع�سا اأو رحما 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب42-40(.  -187
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الت�سذيُب  فاإذا كان  الت�سذيب،  بعد  الثانية  املرحلة  التهذيب يف  وياأتي  �سهما،  اأو 
ا�ستعار  ثَمَّ  العود وحِلاه وُعَقده)188(. ومن  اإزالة ق�سور  فالتهذيُب  الفروع،  اإزالَة 
ال�ساعر التهذيب الذي هو من عمل اليد والآلة فجعله من عمل الفكر للق�سيدة، 
فِفْكر ال�ساعر ي�سهُر على تقوميها وتنقيحها، باإزالة الأ�سوات التي تثقل يف خمارج 
احلروف وت�سكُّ ال�سمع، وكذا الألفاظ الغريبة، والكلمات املبتذلة، وا�ستبدالها 
بالألفاظ امل�ستاأن�سة الر�سينة ال�سهلة... وبهذه املنا�سبة يذهُب ال�ساعُر اإىل اأنَّ فكره 
َر؛ اأي ا�ستوطن احل�سر/املدينة، بعد ما كان قد بََدا، اأي �سكن البادية، ويف  حت�سَّ
اها العربي الف�سيح، فجاء بالق�سيدة  ي اللغِة ال�سافية، كما تلقَّ البادية عادًة يتم تلقِّ
البديعة، ذات الأّم/اللغة البدوية ال�سمحة، والِبنية املدنية الرقيقة ال�سهلة العذبة. 
ثم  الثالث،  الأبيات  هذه  يف  الت�سوير  معر�س  يف  الكناية  اأدخل  اللقطة  وبهذه 
وُعوِنـها(،  املعايِن  ِباأْبـَكاِر  )َخبرٌي  اإنه:  نف�سه  فقال عن  ال�ستعارة،  �سناعة  اإىل  عاد 
الالتي  العون،  كالن�ساء  الكالم  مما �سار من  قبله،  ال�سعراء من  قال  مبا  اأي عارف 
تكون  الالتي  الأبكار  بخالف  ومفاجاأتها،  املعا�سرة  ُة  ِجدَّ لديهن  تبق  تزوجن ومل 
ِة من لذة، وتتمثل ال�ستعارة يف  احلياة الزوجية من جتاربهن الأوىل، ومبا للِجدَّ

جعله املعاين اأبكارا اأي جديدة اأو عونا اأي م�ستخدمة.
ومن ا�ستعاراته قوله)189(:

ُمـَتـالِطـُمْهواأَْوَرى ِزنَاُد الـَهـمِّ يف القلِب َجذوًة تـيَّـاِرِه  ِمن  َجا�َس  اإذا 
ناًرا،  امل�ستعلة  اجَلْمرة  واجلْذَوة:  ناَره،  واأَظَهَر  اأ�سعَله،  الهّم:  زناد  اأورى 
يف  الَهمِّ  ناَر  يُوري  وجعله  النار،  منه  تُقدح  الذي  احلجر  وهو  الزناد؛  وا�ستعاَر 
تياره  من  )اإذا جا�س  قوله:  تتمثل يف  اأخرى  ل�ستعارة  الكالَم  ير�سح  ثم  القلب، 
والقلُب  الهائج،  البحر  كاأنه  متالطما،  وموًجا  تياًرا  للَهمِّ  جعل  حيث  متالطمه(، 

ينظر: ل�سان العرب: )هذب(.  -188
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب2(.  -189
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قلب ال�ساعر حامت، الذي �سار م�سرحا للهم، لكنَّ ذلك الهمَّ على �سخامته، يغدو 
اأن  يريد  وكاأنه  للهيبها،  يذكُر  تاأثرَي  ل  وا�سعة،  فالة  ال�ساعر كجمرة يف  قلب  يف 

يقول اإن الَهمَّ العظيَم ي�سغُر يف قلب الرجل الكبري �ساحب الهمم العالية. 
ومن ال�ستعارة قوله)190(: 

ْحَبـِتي ِلـينوا لُه واْرِفـُقوا بِه  و�َسَخاِئُمْهفيا �سُ ِحـْقُدُه  عنُه  ِلـيَـْن�َسلَّ 
: انتزاُع ال�سيِء واإِخراُجه يف ِرْفق، ومنه �َسلُّ ال�سعرة من العجني، كما  لُّ ال�سَّ
ِخيَمِة،  لَّ للِحْقِد وال�سَّ يف خرب ح�سان)191( مع ر�سول اهلل . وهنا جعل ال�ساعر ال�سَّ
غينِة واملَْوِجدة التي تكون يف النف�س، وذلك على �سبيل ال�ستعارة؛ لأن  اأي لل�سَّ

�سلَّ ال�سعرة يجري اأمام الب�سر، اأما �سلُّ ال�سخائم ف�سورة متخيلة لأمر معنوي.
3- الكناية: 

�سعري  بياين  لوٌن  وهي  ال�ساعر،  ل�سعر  الفني  الن�سيج  من  موا�سعها  للكناية 
متداول عند اأكرث ال�سعراء، ومنها قول حامت)192(: 

منهْم �َسَهـْرُت  اأ�ساُء  ي  اأنـِـّ الُبـيوُتولــْو  تُواريــها  ل  فـ�ساِئَح 
ي�سري ال�ساعر يف قوله: )ل تواريها البيوت( اإىل اأّن تلك الف�سائح مبكاٍن كبري 
من تعاظم اأثرها ال�سيء، وانت�سارها الكريه، حتى ل تتمكن البيوت التي ت�سرت اأهلها 
يف كّل حال من َحجب تلك الف�سائح، لكن ُخُلَق حامت وُمراعاته ل�سعف اأهل تلك 
الف�سائح يدفعه لل�سكوت عن مقارعتهم بف�سائحهم، �سيانة حلقوٍق يرى �سرورة 

اأدائها، ورغبة يف اإدراك خ�سومِه خلطئهم ليعودوا عنه.
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق12-ب13(.  -190

جاء يف البخار احلديث رقم )6150( اأّن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ا�ستاأذن ح�ساُن بن ثابت ر�سوَل   -191
نََّك منهم كما ت�سل  اهلل  يف هجاء امل�سركني، فقال ر�سول اهلل  )فكيف بن�سبي( فقال ح�ساُن: لأ�ُسلَّ

ال�سعرة من العجني. 
ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق3-ب5(.  -192
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ومن الكناية يف �سعره قوله)193(: 
بُّوا اإىل اأمِّ َدْفِرهم با القوُم فان�سَ بِّ�سَ �سَ ول  اإليـها  بٍّ  مِبُن�سَ ول�سُت 

فـ)اأمُّ دفر( من اأ�سماء الدواهي)194(، وكان ال�ساعر قد ذكر اأنه حتاَمى اخلمرة، 
و�سّرح  �سربَها،  واعتادوا  اإليها  مالوا  الذين  بع�س  ن�سحه  كما  اإليها  مييَل  لن  واأنه 
بُّوا اإىل اأمِّ َدْفِرهم(، فكما اأّن الداهية اأو  اأنه �سيتجنبهم، لأنهم بح�سب قوله )ان�سَ

امل�سيبة العظيمة اإذا حلقْت بالإن�سان اأتلفته، فاإّن اخلمرَة كذلك.
ومنها قوله)195(: 

ــاٍء َمِعنٍي ــْن م ِم َظِمـيُتَظــُمــوا وَرِويــــُت  ِحْبـُتـُهُم  �سَ ي  اأنـِـّ ــْو  ولَ
واملذهب،  املعتقد  خالفوا  الذين  الباطن  اأهل  عن  يتحدث  البيت  هذا  يف 
يف  وي�سفهم  منهم،  ويرباأُ  طلبهم  يرف�س  به  فاإذا  يّتبعهم،  اأْن  يف  يرغبون  وكانوا 
باأنهم �ساروا على ظماأ، كناية عن ابتعادهم عن نهج اخلري والعطاء املتمثل  البيت 
بالدين ال�سايف، الذي ي�سبه املاء الزلل، ويروي من الظماأ، وقوله: )وَرِويُت ِمْن 

ماٍء َمِعنٍي( يكنِّي عن �سريه يف الطريق ال�سليم واملعتقد الر�سيد.
4- الرمز: 

اللقطة اجلزئية يف جملٍة ق�سرية  تتحول من  ال�ساعر حني  الكناية عند  وتكرب 
من بيٍت �سعري، اإىل ق�سيدٍة كاملة، تتحدث عن مو�سوع واحد، بطريقة الإ�سارة 

والرمز، كما يف الق�سيدة )ق11()196( مما تبقى من �سعره، واأولها: 
اأتـَــَكـلَّماَكـَتْمُت عِن الإْخواِن ما ِبـي فلْم اأجْد اأْن  غرَي  نَــْفـًعا  ِبـَي  ِلـما 

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق2-ب4(.  -193
ينظر: )ل�سان العرب: دفر(.  -194

ينظر: ما تبقى من �سعر حامت، )ق3-ب3(.  -195
تكفي الإ�سارة اإليها هنا، وميكن القارئ اأن ينظر اإليها كاملة يف مكانها مما �سبق.  -196
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ال�سيق  �سدة  من  نف�سه،  يف  ما  على  ال�سرَب  ي�ستطيع  ل  اأنه  يذكر  فيها  فهو 
وال�سجر، الذي ي�سعُر به من جّراِء عناِد خُمالٍف له، مل ي�سّرح با�سمه، واإنا رمز 
والتخفي  واملراوغة  املخاتلة  على  بقدرته  معروف  والذئب  املعاند،  بالذئب  اإليه 
اإنه  اإىل  ال�سلطان  ال�ساعر  والنق�سا�س عَلى فرائ�سه على حني غفلٍة، لذلك ي�سري 
يقظ للد�سائ�س التي يحيكها خ�سمه، ولذا اأخذ يقاومه، ومثل ذلك بركوبه فر�َسه 

واأخذه يف طراد الذئب والرت�سد له اأينما لَح: 
ني ـماظللُت عَلى ظهِر اْلـُمـَعـلَّـى)197( كاأنـَـّ على اأْجدٍل)198( يَْنـَق�سُّ ِمْن اأُفِق الـ�سَّ
نَك َم�ْسَلـًكا ما)199(اأطاِرُد �ِسـْرحـانًا يَرى ال�سّ ِمّ قـويًّا وي�ْسَتـْقِوي الـَجـناَن ُم�سَ

ل عليه و�سفه وحماورته،  ول �سك يف اأنه يعرف عدوه هذا حق املعرفة، مما �سهَّ
وتوجيهه اإىل طريق ال�سالمة، لكن ذلك اخل�سم ل ي�ست�سلم، ول ينثني عن خماتلِة 
ال�ساعر الفار�س، ال�سلطان، فكلما اأورد الذئب/اخل�سم مورًدا يظن اأنّه قد �سيطَر 
به عليه، خرج ذلك اخل�سم من ذلك املورد، و�سدر من طريق اآخر، واْلتجاأَ اإىل 

ح�سن يحتمي به من ال�سقوط يف يد الفار�س ال�ساعر حامت: 
فيَـْنـثَـِنـي اليفاِع  �َسهَل  ـُمـُه  ـمااأُيـَـمِّ يَـَتـيَـمَّ اأْن  ــِر  ــوْع ال غــرَي  ــَرُه  ــك ويَ
ِلـَحـتـِفـِه ال�سماِل  ذاَت  ـُفـُه  ِلـيَــ�ْسـَلمااأَُعطِّ اليمنِي  ذاِت  يف  فيَـْنـ�ساع 
يومـنا ــوَل  ط داأْبـُـنا  هــذا  زاَل  ِب واْحَتـَمىفما  اإىل اأْن َرَقى لـْهـًنا ِمَن الـَه�سْ

ٍة  وي�ستمر ال�ساعر يف اإبراز الق�سية من خالل هذا ال�سرد الذي يتحول اإىل ِق�سّ
بال�سقر  نف�سه  ال�ساعر  ي�سبه  حينما  الرمزي،  الدرامي  الفعل  فيها  يتناَمى  �سعرية، 
اخلا�سر، الذي مل يتمكن من خطف �سيده، وقد ان�سبَّ نحوه من عنان ال�سماء، 

»املعلى«  ا�سم فر�س له.  -197
قُر. الأَْجدُل: ال�سَّ  -198

يُق يف كلِّ �سيٍء. ْنُك: ال�سِّ ئُب، وال�سَّ ـْرحاُن الذِّ ال�سِّ  -199
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لأّن الفري�سة اختفت قبل اأْن ي�سل اإليها، فجمح ال�سقر نحو الرتفاع اإىل ال�سماء 
ثانية، لي�س لينهزم واإنا ليحاول تركيز النظر اإىل �سبِب ف�سل الهجمة الأوىل وتفادي 

ذلك الف�سل يف الثانية: 
يَـَتـَكـتَّمافـُرْحُت َكِمثِل ال�سْقِر اأْخطاأَ �سيَدُه لَــْن  ِبـيَّ  غـيـًظا  اأَُكـتِّـُم 

ثم اأخَذ ال�ساعر يف و�سف فر�سه )املَُعـّلى( الذي ل يفرت، معربا عن ن�ساله الذي 
ل يتوقف، وبعد اأْن يعطي الفر�َس/رفيَق الدرِب والكفاح حقه من الو�سف)200(، 
جانبه  اإىل  للقيام  ينه�سا  باأن  ويوجههما  وِب�ْسر،  عليٍّ  الفار�سني  ولَدْيه  اإىل  يلتفت 
َل من  اإليهما ما اأ�سابه من الَعَنِت ب�سبب ما حَتمَّ مل�ساندته على ما هو عليه، وي�سكو 
فاإنه  التوقع،  قليل  وذلك  الرتاخي،  منهما  لحظ  فاإْن  رعيته،  عن  الن�سال  م�سقة 
�سيلجاأ اإىل اآخرين من اأولده اأو اأحفاده، فاإن نفعوا واإل عاد اإىل اأفرا�سه املدربة 

الأخرى ليوا�سل ن�ساله)201(. 
ج- الت�صرف يف ال�صتقاق )ال�صرورة ال�صعرية(: 

لل�سعراء الت�سرف يف الكالم مبا يقت�سيه ات�ساقه و�سهولة ان�سيابه وجريانه يف 
ال�سرائر  من  يكون  مبا  فيها،  والنق�سان  الزياد  يبعده عن  مبا  والت�سرف  الأوزان، 
ال�سعرية التي ا�سطروا اإليها اأو مل ي�سطروا)202(، ومما ورد يف �سعر حامت ما تراه يف 

قوله: 
َمِعنْيٍ ــاٍء  م ــْن  ِم َظِميُتَظــُمــوا وَرِوْيــــُت  ــِحــْبــُتــُهــُم  �ــسَ اأينِّ  ولَـــْو 

م�سدر  اإذ  ظِموؤوا،  يقول  اأْن  املُْعَجمي  القيا�س  وكان  )ظموا(،  قال:  حيث 
الكلمة )َظَماأ(، وقال اأي�سا: )ظميت(، فتخفف من الهمزة بحذفها من اأول البيت 

ينظر: البيتان )8 و9( يف مكانهما يف الن�س )ق11(.  -200
ينظر: بقية اأبيات الن�س )ب 10-15( يف )ق11( مما تبقى من �سعره.  -201

ينظر: �سرائر ال�سعر، لبن ع�سفور، حتقيق: ال�سيد اإبراهيم حممد، �س13.  -202
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ا�سم ممدود،  �سنعا( و)�سنعاء(  وقال يف )ق4(: )ومتلُك  اآخره.  ياًء يف  وقلبها 
لكن ال�ساعر ق�سرها بحذف الألف التي قبل الهمزة، ورجعت الهمزة اإىل اأ�سلها 
كانت  التي  الألف  مع  همزة لجتماعها  قلبت  واإنا  التاأنيث  األف  من  مبدلة  لأنها 
قبلها)203(. ويكرث ا�ستخدام )�سنعا( يف ال�سعر يف اليمن خمففة من الهمز. ومما 

يجري يف ال�سرورة قوله: 
بِه ُعِرَفْت  الذي  العزُم  ــُئـَها  ـيها ِمَن الدمِع �ساِجُمْه)204(يَُطـفِّ اإذا مْل يَُطـفِّ

ـُئها(  )يَُطفِّ للفاعل،  الفعل  و�سياغة  اإ�سافتها  حال  يف  )يُْطِفُئ(  بكلمة  فجاء 
بالهمز على اأ�سل الفعل، وجاء بالكلمة يف البيت نف�سه مرة اأخرى بتخفيف الهمز 
للحرف  الوزن  احتاج  فحيث  للبيت،  العرو�سي  البناء  حلاجة  وذلك  يها(،  )يَُطفِّ
مفاعيلن(،  ئَُهْلَعْزُمْل(، وت�ساوي )فعوُل/  ـ/  )يَُطفِّ فقال:  الهمزة  َك  املتحرك حرَّ
ن )الهمزة(  ـْئها( حيث تراه �سكَّ وحيُث احتاج الوزن لل�ساكِن قال: )اإذا مْل/ يَُطـفِّ

ثم عمد اإليها فحولها )ياًء( لغر�س ت�سهيل جريان ال�سوت على الل�سان.
ومن �سروراته ما ورد من حتويل همزة القطع اإىل همزة و�سل يف قوله: 

بَْعَدها   لي�َس  غـايًة  بََلـْغنا  ا  ِمَن )اْمٍر( راأيُت الودَّ مالَْت َدَعـاِئُمْهفلمَّ
وت�ساوي   )o /o/ /( )ِمَنْمِرْن( تنطق:  اْمٍر( حيث  )ِمَن  قوله  وذلك يف 
)فعولن( وهذا هو املتفق مع الوزن ال�سحيح لتفعلية بحر الطويل الأوىل من �سطر 
البيت، فلو اأبقى همزة القطع )ِمْن اأَْمٍر( لكان ال�سوت: )/o /o /o( و�سارت 
)م�ستفعْل( فانك�سر الوزن وف�سد، ولذلك لبد من ت�سهيل ال�سوت وتدفقه ليوؤدي 
التفعيلة املطلوبة من خالل اإ�سقاط همزة القطع، واإ�سقاط نطق همزة الو�سل التي 

حلت حملها، وبهذا ي�سبح نطق البيت من�سابا وقابال لالإن�ساد.
ينظر: �سرائر ال�سعر، �س116.  -203

ينظر: الق�سيدة )ق12(.   -204
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ح- التنا�س: 
اأدرك اأوائل النقاد العرب اأّن ال�سعراء ياأخذ بع�سهم من بع�س وتتكئ معاين 
اأ�سعار الالحقني على معاين ال�سابقني، ُروي عن علي بن اأبي طالب قوله: »لول 
واملُحَدث،  القدمي  ال�سعر  يف  »نظرنا  اجلاحظ:  وقال  لََنَفَد«)205(،  يَُعاُد  الكالَم  اأّن 
تَُقلَُّب، ويوؤخُذ بع�سها من بع�س«)206(، وهذا ما يعرف يف النقد  فوجدنا املعاين 
بـ)التنا�ّس(، ويف امل�سطلح الإجنليزي )Intertextulite(، وهو: ذلك  املعا�سر 
التقاطع داخل ن�س لتعبرٍي ماأخوذ من ن�سو�س اأخرى، اأو هو النقل لتعبريات �سابقة 
اأو هو اقتطاع وحتويل...)207( ومما يدخل يف هذا النوع مما جاء يف  اأو متزامنة، 

�سعر حامت قوله: 
ُم الذئَب عا�سٌم َما)208(فحيـَنـِئـٍذ ل يَْعـ�سِ ُه يـْرَقـَى اإلـى اجلوِّ �ُسلَّ ولْو اأَنـَـّ

وفيه حتويٌل من قول زهري بن اأبي �سلمى: 
يََنْلَنُه َماِح  الرِّ ــَراَف  ْط اأَ يَْبِغ  ِم)209(َوَمــْن  َماَء ِب�ُسلَّ َولَْو َراَم اأَْن يَْرَقى ال�سَّ

وقال حامت: 
ُهْم فكلُّ العدوِّ  َرْمــَي  ْمُتهْم  ـَدِنـي ُدوَن الِعَدى َفـَرَماين)210(وعلَّ تَـَعـمَّ

العمدة لبن ر�سيق، 91/1.   -205
احليوان: 312-311/3.   -206

ينظر: »مفهوم التنا�س«  )مارك اأجنينو( �سمن كتاب يف اخلطاب النقدي اجلديد، ترجمة اأحمد املديني،   -207
بغداد، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، 1989م، �س100. 

ينظر: ما تبقى من �سعره )ق11( البيت 15.  -208
�سرح الق�سائد ال�سبع الطوال اجلاهليات، حممد بن القا�سم الأنباري 328هـ، حتقيق عبد ال�سالم هارون،   -209

�س283، ورواية البيت عند اأبي جعفر: )ومن هاب اأ�سباب املنايا ينلنه(...اإلخ. 
ما تبقى من �سعره: )ق14(«   -210
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والبيت ين�سج على منوال قول ال�ساعر ال�سابق: 
ــــْوٍم ـــُمـــُه الـــرمـــايـــَة كـــلَّ يَ َرَمـــاين)211(اأَُعـــلِّ �ساِعُدُه  ا�ْسَتدَّ  ا  َفَلمَّ

وقد تاأثر حامت بالتعبري القراآين فقال: 
ـِي اأمــــُــــوُت)212(اأاأخ�َسى النا�َس يف ديني واأُغ�س ل  ذلك  بعَد  كــاأينِّ 

ويف البيت اإ�سارة من ال�ساعر اإىل اأنه لن يخ�سى النا�س واإنا خ�سيته من اهلل 
�سبحانه ومن احل�ساب واجلزاء بعد املوت يف احلياة الآخرة، وقد التم�س تعبريه 
ُ اأََحقُّ اأَْن تَْخ�َساُه}  عن هذه اخل�سية مما ورد يف الآية الكرمية: {َوتَْخ�َسى النَّا�َس َواهللَّ

]الأحزاب: 37[ وهي تخاطب النبي الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم...
وقال حامت يخاطب �ساحبه الذي جفاه واأخذ يف خما�سمته:)213(

-َحرْجَت- فاأْعِلْمِني مِبَا اأنَت عاِلـُمْهاأبَا ُمـْنـِذٍر اإْن كاَن عـندي َعـِتـيـَبـٌة
ًدا اأنا لِزُمْهوَل تَـْذِر قـوًل يف الـرياِح ُمـَبـدَّ اإْذ  عِر  ال�سِّ َوُكفَّ ِجَماَح 

الكرمية:  الآية  ُمتاأثٌِّر مبا ورد يف  ًدا«  ُمـَبـدَّ الـرياِح  قـوًل يف  تَـْذِر  فقوله: »وَل 
َماِء َفاْخَتَلَط ِبِه نََباُت اْلأَْر�ِس  ْنيَا َكَماٍء اأَْنَزْلَناُه ِمَن ال�سَّ يَاِة الدُّ ِرْب لَُهْم َمثََل احْلَ {َوا�سْ
َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء ُمْقَتِدًرا} ]الكهف: 45[ فقد   ُ يَاُح َوَكاَن اهللَّ يًما تَْذُروُه الرِّ َبَح َه�سِ َفاأَ�سْ
له  يبقى  فيتبدد حتى ل  الرياح،  الذي تذروه  مبّدًدا كاله�سيم  جعل قوَل �ساحِبه 

جامع...

البيت يف درة الغوا�س، للحريري، و�سرحها، من�سوٌب لـ َمْعن بن اأو�س املزين، وقال ابن دريد اإنه ملالك   -211
بن فهيم الأزدي يف ابنه، ينظر: درة الغوا�س يف اأوهام اخلوا�س، للحريري، حتقيق: عبد احلفيظ فرغلي. 

�س485و486و488.
ما تبقى من �سعر حامت )ق3( البيت: 0036.   -212

ما تبقى من �سعر حامت )ق12( البيتان 28-27.  -213
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ولو اأخذنا نتتبع حما�سَن �سعر حامت الهمداين؛ لوجدنا ما ميكن عر�سه اإ�سافًة 
اإىل ما �سبق؛ كاأنواع من املجاز املر�سل، ف�سال عن املطابقة والرتادف والقتبا�س، 
وما اأخرجه اإخراج احلكمة واملثل...اإلخ، لكننا اقت�سرنا مبا عر�سناه اآنفا، للدللة 

على مقدرة هذا ال�ساعر الفنية الكبرية.
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اخل�متة

واأخرًيا مل يكن العمل يف هذا البحث �سهال، واإْن كان ممتعا، وقد ا�ستغرق من 
الوقت ما يكفي، للتنقيب عن مفرداته الدقيقة واملتباعدة، يف م�سادر مل تتي�سر يف 
وقت واحد، وها هو قد بلغ متاَمُه؛ اإذ تبدو اأخبار ال�ساعر ال�سلطان حامت بن اأحمد 
الهمداين قد خرجْت لت�سري اإىل ن�ساطاته املختلفة ومنها ن�ساطه ال�سعري الذي بَدا 
على م�ستوى عال من الن�سج والف�ساحة والبيان والتما�سك، دلت على ذلك هذه 
ن ال�ساعر من تقدمي الق�سيدة التي  جت البحَث، فك�سفت عن متكُّ الدرا�سة التي توَّ
ت�سور جوانب من حياته، والن�ساط الإن�ساين من حوله، ول غرابة اأْن نقول اإّن البنية 
ال�سعرية عنده قد اأ�سبهت حياة الفرو�سية والنبل لديه، فكما كان ي�سول ويجول 
على اأفرا�سه، بني ريا�سِة بدٍن ونف�ٍس وحرٍب و�سلٍح، اإىل بناِء ح�سوٍن وزراعة، 
جتد الكلمات يف بيته ال�سعري والأبيات العديدة تتجاوب بني كلمة القافية واأول 
وتلك هي  وهناك،  هنا  تقدمها  ما  مع  اأخرى  مرة  الأول  ال�سطر  واآخر  تارة  البيت 
ما  على  الأعجاز  )ردَّ  الدرا�سة:  يف  اأ�سرنا  كما  املعتز  ابن  اها  �سمَّ بديعية  ظاهرة 
تقدمها(، وهو يف �سعره ل يبالغ يف ا�ستخدام الت�سبيه وال�ستعارة والكناية، لكنه 
بناء  اإْن ر�سم ال�سورة على وجه منها بدْت معربة عن متكٍن وفن و�سل اإىل حدِّ 

ق�سيدة الرمز، كالتي طارَد فيها الذئب.
نبيل، ورجُل تروي�س للحوادث  اإذن �ساعر متمكن، وفار�س  الهمداين  حامت 
يف  الهجري  ال�ساد�س  القرن  من  الأول  الن�سف  يف  حوله  دارت  التي  اجل�سام 
اليمن. ويحز فينا الأمل على مقدار ما �ساع من �سعره ونرثه، وما اندثر من اأ�سعار 
الدائمة،  ب�سبب اخلالفات  املا�سية،  الع�سور  الفني يف  اليمنيني ونرثهم  غريه من 

ف�سال عن ا�ستـبخا�ِس النا�س يف اليمن لرتاثهم الأدبي والفني. 
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• طرفة الأ�سحاب يف معرفة الأن�ساب، ال�سلطان عمر بن يو�سف بن ر�سول، 	
حتقيق: )ك. و. �سرت�ستني( ع�سو املجمع العلمي العربي دم�سق، دار �سادر 

بريوت، 1992م. 
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العلمي العراقي رقم )35( �س77 العراق )81(. 
• فقه اللغة و�سر العربية، عبد امللك بن حممد الثعالبي )429هـ(، حت: م�سطفى 	

احللبي،  البابي  القاهرة،  �سلبي،  احلفيظ  وعبد  الإبياري  واإبراهيم  ال�سقاء 
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• اأحمد 	 الطاهر  املحيط،  القامو�س  ترتيب  للفريوزاأبادي،  املحيط  القامو�س 
الرازي، دار الفكر، ط3، )د.ت(.

• قرة العيون باأخبار اليمن امليمون، عبد الرحمن بن علي ال�سيباين ابن الديبع 	
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الرتاث العربي، 1988م.
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• ال�سالم 	 عبد  حتقيق  )ت395هـ(،  فار�س  بن  اأحمد  اللغة،  مقايي�س  معجم 
هارون، دم�سق، دار الفكر، 1979م. 
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حت: اإح�سان عبا�س، بريوت، دار الثقافة، )د. ت(.
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Al Wasl University in Brief 

Al Wasl University is one of the academic institution of the Ministry of Education in UAE. In accordance 
with the ministerial decision No. 107 in 2019, the College of Islamic and Arabic Studies has transformed into 
Al Wasl University.

The University has passed two basic stages:

The First Stage:
The basic nucleus of the university was established in 1986-1987 under the name “College of Islamic and 

Arabic Studies” 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 AD.
 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 AD, H.H Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 

Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE issued the decision No. (53) for the year 
1993 granting the license to the college to work in the field of higher education.

1.  Bachelor Program:
 Then, he issued the decision 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 decision 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.

 The college celebrated the first graduating batch of 23rd Sha’ban 1412 AH, 26th 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 college celebrated the second graduating batch in 29/10/1413 AH, 21 April 1993 AD.
 Since its establishment in the first academic year 1406/1407 AH, 1986/1987 AD the number of the 

graduates was 12225 students, (9665 female) and (2560 male).
 Up to June 2018, the college graduated 28th batches, 27th of female students and 14th of male students 

specializing in Islamic Studies, the 20th female students were specialized in Arabic Language and 
Literature.

2.  Post Graduate Program:
 Graduate program was established in the academic year 1995/1996 AD to award the candidates the master 

degree in in Islamic Studies/ Shari’a and Arabic Language and Literature and later registration in the 
Doctoral Program in Fiqh/ Jurisprudence, which launched in 2004/2005 AD.

 Doctoral program  of  Arabic Language and Literature( in both  literature/ criticism and linguistics /
grammar departments  ) started  in 2007/2008 .

 The issuance of the decision No. (56), 1997 AD of the Minister of Higher Education and Scientific 
Research to equalize the degree of the higher diploma in Islamic Fiqh / Jurisprudence awarded by the 
college with the degree of higher diploma in this specialization.

 The issuance of the decision No. (57), 1997 AD for the master’s degree equivalency in Islamic Shari’a 
(Fiqh) / Jurisprudence and Usul Al Fiqh (Principles of Fiqh) awarded in these two specializations.

 In 24/2/2017, Mohammed bin Rashid Global Center for Endowment Consultancy announced awarding 
the Endowment logo for the College of Islamic & Arabic Studies in Dubai.
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 The total number of the graduates in post graduate program till the date of transformation into university 
has reached to 223 students (174 master’s degree and 49 doctorate’s degree).

The Second Stage:
The name of the (College of Islamic & Arabic Studies) has developed according to the ministerial decision 

No. 107 for the year 2019 into (Al Wasl University) which also received several updates in:
Vision:

Al Wasl University aspires to be a leading regional and global institution offering outstanding programs, 
approaches and scientific research.
Mission:

Al Wasl University seeks to provide high quality undergraduate and graduate programs, enhancing 
research capabilities and developing positive thinking in a university environment characterized by originality 
modernity and innovation. 

Board of Trustees:
The Board of Trustees supervises the general affairs of the university and directs it to achieve its objectives. 

The board, in addition to its Chairman (the founder of the university), includes a number of distinguished 
figures who combine knowledge, opinion and experience, representing scientific, social, economic and 
administrative sectors in the United Arab Emirates.

University Colleges: 
The university includes the following colleges:
 College of Islamic Studies.
  College of Arts.
  College of Management.

Study Program:
  The duration of the study to gain the bachelor’s degree is (four years) for the holders of the secondary 

school certificate of Shari’ah or general secondary school in its branches: scientific and literary or its 
equivalent.

  The study program is based on the quarter calendar and has been implemented since the academic year 
2001/2002 AD.

  The student should commit to attend and follow-up the determined courses and researches.
  The study duration of the master’s program is two years and the PhD program three years, with a 

preparatory year included in both.

Scientific Research and Community Service:
The scientific research at the university is based on stable factors and fundamentals, including:
1.  Conferences: The university holds an international scientific symposium in Al Hadith Al-Sharif every two 

years. Its ninth symposium was held in March 2019.
2.  Refereed journal: The university issues this scientific refereed journal twice a year. It publishes research 

and studies for professors and scholars from inside and outside the university.
3.  The university book: The university supervises this project, which has so far produced (22) books.
4.  The project of printing the outstanding thesis and dissertations: The university is keen to print and 

distribute these academic documents for free.



5

Subscription Slip

We would like to subscribe in Al Wasl University Journal for Islamic and Arabic Studies, 

for the period of ……....................…… years, starting from ……............................…………………………

- Name in full: ........................................................................................................................................

- Address: ...............................................................................................................................................

- Telephone: ...........................................................................................................................................

- Email: ....................................................................................................................................................

- Fees: .....................................................................................................................................................

Subscription Fees

 Source
 Period Fees

Year  Copies Institutions Individuals Students

Inside UAE
One year 2 100 AED 80 AED 50 AED

Two Years 4 200 AED 150 AED 100 AED

Outside UAE
One Year 2 50 $ 40 $ 30 $

Two years 4 100 $ 80 $ 60 $

Method of Payment:

- Inside the UAE: Cash deposit at the Journals office or bank transfer. 

- Outside the UAE: Bank transfer to:

- Al Wasl University.

Dubai Islamic Bank – Dubai

IBAN No. : AE030240001520816487801

The deposit slip should be sent to this address: 
Editor in chief of Al Wasl University Journal for Islamic and Arabic Studies, 

PO Box: 34414 Dubai – United Arab Emirates – Telephone: 0097143706557
Email: research@islamic-college.ae, iascm@iascm.ae, alyassa.abbas@cias.ac.ae
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Rules of Publishing
First:

Al Wasl University Journal for Islamic and Arabic Studies publishes scientific research 
in both Arabic and English languages; editing or translation. 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, single spaced, font size 16, with 
a minimum of 20 pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages (about 8000 
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 language (about 120 words) and 
English language (about 150 words) It includes at the topic of research, its methodology, 
its plan and the most important results.

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 (*).
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  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). 

 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 researchers will be notified by the journal as soon as their papers are received.

4.  The arrangement of the articles in the journal is subject to technical consideration.

5.  The researcher will receive five (5) off-prints and two copies of the issue in which his 
research was published.

6.  All correspondence should be sent to the following address:

Editor in Chief, Al Wasl University Journal for 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

Praise be to Allah. I bear witness that there is no god but Allah alone and has no partner. 
I bear witness that Muhammad (PBUH) is His Messenger.

This edition of Al Wasl University Journal is the first in the new era for the upgrading of 
the college to a university with multi specialties. It has opened new horizons to receive various 
and stronger scientific disciplines. We hope that the content of this edition will reflect the new 
topics and the status of this journal in the field of academic reading. This journal was ranked 
fourth among more than 300 refereed journals for obtaining the criteria of accreditation (the 
influential factor and Arabic support / (Archive). In addition, it sends a message about the 
transformation which the journal is going to witness according to the necessary criteria. We 
provide the 57th issue of the journal with the logo “Al Wasl University” to our dear readers. 
We are pleased to inform them of the promotion of the journal by upgrading the name of 
the college to get a classification of university journal which will seek to be in line with the 
global standards of scientific classification in this field.

There is no doubt that this upgrading, which represents quality and excellence, would not 
have been achieved without the commitment of researchers and scholars to the fundamentals 
of knowledge and methodology that aim at promoting perceptions and tools that help 
readers in enlightened societies who are always looking forward to the new links with their 
civilization on the one hand and modern civilizations on the other.

The development that Al Wasl University aims at creating in the various specialized areas 
of knowledge areas, old and modern, God willing, will apply to scientific research when 
researchers write in a better style and with more accurate knowledge, whether related to 
scientific research in specialized studies or research of a general cultural nature.

I say this because all these efforts will contribute strongly to the achievement of the new 
goals that the academic staff in Al Wasl University - headed by the Vice Chancellor of the 
journal and editorial board seek to promote research in the light of the current realties of Al 
Wasl University.

Today, the 57th issue comes up with new topics aim at improving knowledge and 
methodology, in order to serve the development path adopted by the journal.  We will read 
the new topics through the following axes:
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I. The Jurisprudential Studies: which includes three studies

The first: (The sentence of beating the accused to push him to confess what he was accused 
of), the researcher addresses the confession issue and the tools to reach. The researchers 
concluded by the views of scholars that the accused may be beaten with restrictions and not 
resort to beatings only after depleting of all means that do not involve harm and focusing on 
the validity of evidences.

The second: (The ruling of spending illegal money on charity works), and the study based 
on the general Islamic rule, which is (permission of legal and prohibition of illegal), the 
research aims at clarifying the ruling of spending malicious on charity works. The scholars 
permitted some of this illegal money to be spent for the purposes that are not close to Allah 
e.g.  (usury banks).

The third: (A narrator who was just mentioned by one narrator contradicting of what was 
proved by the narrators of the six hadiths books), and the study concludes a statistic of the 
narrators who have been proved that they have other narrators, and the unknown narrators 
become familiar which is considered a milestone in accepting or rejecting the narrations.

II. The Textual Studies; includes two studies: 

1.  (Scientific insight for Three Trees Mentioned in the Holy Quran (Lote-tree, bitter fruit, 
and tamarisks ), the study aims at showing the importance of  identifying the trees that 
were mentioned in the Holy Qur’an, the research concluded to prove some medical 
benefits to the treatment of asthma by lote-tree, and cleaning teeth by ( bitter fruit ) based 
on Hadith of  the Prophet (PBUH) ( Siwaak cleanses the mouth and pleases the Lord), and 
treatment of hemorrhoids by tamarisks.

2.  (Surat Al-Zalzalah - An analytical study in time and movement concepts). The researcher 
aims at identifying and highlighting some stylistic characteristics as well as clarifying the 
concept of time and movement.

3.  (The strategy of the Qur’anic discourse in surat Al-Hujurat - pragmatic approach). It aims 
at highlighting the strategy of speech/discourse in surat Al-Hujurat and focusing on the 
three strategies: instructive, persuasive and rhythmic.

4.  (Samples from “One Thousand and One Nights” case-study in the narration levels and 
narrator’s moods). It aims at to figure out the images of interference in narrating three 
stories of “The Thousand and One Nights” (a major story includes a minor one regardless 
of being originally sub-story in others.
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III. Cultural and Linguistic Studies; includes three studies: 

1.  (The established, allegorical and interpreted/ review in terms and concepts”. This research 
deals with several terms, such as established, allegorical and interpreted, in order to find 
out results of compatibility/similarity and difference in its terminological references.

2.  (The methodological problem in writing in Arabic - social researches as a model). It aims 
at analyzing the phenomenon of spreading the linguistic errors of writing in Arabic in the 
field of social studies. According to the researcher’s point of view, this case is due to the 
confusion between concepts and because of the disagreement on the linguistic meaning 
of concepts and methodological tools.

3.  (Hatem bin Ahmed Al Hamdani Sultan of Sana’a (533-556 AH) his life and the rest of 
his poetry - collected and revised). The research deals with the life of the character/figure 
historically, tries to submit some of its collective and revised texts and ends with critical 
judgment that spots light on the beauty of style and the maturity of ideas.

At the end of this editorial that we started the 57th issue which has the imprint of the 
transition to a university and what it requires of excellence in the horizons, we would like to 
urge the authors and researches to think deeply for more fruitful scientific production.
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After the Ministry’s decision of upgrading the College of Islamic and Arabic Studies dated 
8th of April 2019, we are celebrating a third of a century anniversary of the establishment 
of the College and its Journal, i.e., 32 years, seven months and seven days. Hence, we have 
to talk about the evolution of this journal according to the development of the institution 
itself because the scientific research in the college remained linked with the comprehensive 
development of the college, both at the level of bachelor or postgraduate level (MA and 
Ph.D). 

1- Scientific achievement of Al-Wasl Journal: current analysis

Since its first issue in 1990, the journal has remained a permanent scientific outlet for Al 
Wasl University (formerly the College of Islamic and Arabic Studies).The issue of the Journal 
has never been delayed (twice a year). There have been successive and diverse experiences at 
the level of researchers, the editorial board, and referees. It was transferred from the “cultural 
and intellectual thoughts) in its initial issues, to the “scientific refereed” Journal from the 
twenty-eighth issue up to date, affirming the scientific ambition that has guided the institution 
all along a third of the previous  century.

Throughout this long march, it has dealt with many scientific issues in the field of Islamic 
studies, Arabic language, history, education and humanitarian studies, ... and others. It has 
continued to provide its readers with renewed knowledge contributing to the enrichment of 
humanities in general, and the academic scientific arena in the UAE society, specifically, 
which has become a global focus for science and culture, and an outstanding civilized 
achievement.

The figures achieved by the Journal and all other scientific researches of the University 
reveal data that need careful analysis to evaluate what is achieved for a bright scientific 
research in the university at the level of the Journal research under the name of the Journal 
of the College of Islamic and Arabic Studies 558 research papers. It will continue its march 
under the new name of Al Wasl Journal for Islamic and Arab Studies, thus completing this 
outstanding popularity. As for the scientific theses related to postgraduate studies, a total of 
(235) theses since the launching of the postgraduate program in both its masters and doctoral 
levels (120 of them were printed under the supervision of Al Wasl University and distributed 
free of charge). On the level of the research of Al Hadith symposium, the total number of 
research papers published was (197) until the ninth symposium in March 2019. As regards 
the university book project, supervised by the university, to meet the needs of the study plans 
in the bachelor program, (24) books have been printed and are in circulation.

Supervisor’s Word:
Al Wasl University Journal: The Current and Future Foresight  

By the General Supervisor: Prof. Mohammed Ahmed Abdul Rahman
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Al Wasl University is committed to the principle of continuity on this outstanding route 
because it believes that scientific research is an essential evaluation tool among universities; 
there is no place for a university today without a research strategy.

We do not forget to mention, in this analytical study of the scientific achievement of 
the university, the proportion of attendance in relation to the UAE society, in this diverse 
richness; at the level of research, the magazine attracted (17) countries from the Arab and 
Islamic world, led by the United Arab Emirates with more than 230 researches). At the level 
of scientific theses dealing with topics related to the UAE society the number has reached 50 
similar to the university book and the research of Hadith Shareef symposium held every two 
years in the premises of the university.

This means that Al Wasl University has a priority of interest in the community service 
besides serving the scientific issues that concern the Arab, Islamic and humanitarian world.

2- UAE: Motivating Environment for Scientific Research

The previous statistics on the level of scientific achievement at Al Wasl University lead 
us to conclude that UAE environment is suitable for scientific research. It stimulates the 
culture of cognitive achievements, and provides researchers of different interests appropriate 
conditions and real opportunities for creative research.

This conclusion is reflected through the number of researchers who published their 
research in the journal, which almost reached (200) researchers from UAE only, who 
represent (80%) of different scientific universities and institutions.  

Moreover, the cultural diversity provide a suitable platform for research in many scientific 
fields, such as human cultures, arts, languages, religions,.... and other human interests.

On the other hand, the platform provides comparative studies between the privacy of the 
UAE society and this global knowledge.

3- Al Wasl University Journal and Challenges of Scientific Research

The transformation of this journal, through turning from a college into a university, puts 
it before major scientific and cognitive challenges, starting from its 57th issue. The journal 
seeks to achieve a global classification on the level of “effectiveness coefficient”, after 
gaining a distinguished Arab classification (the 4th place) in the effectiveness coefficient and 
Arab citation.

As it aspires to do so, it works to meet the current scientific challenges, towards changing 
the standards of reading today, after being a multimedia. It is no longer a readable part which is 
only associated with the printed journals or books. In its new era, Al Wasl University Journal 
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has to consider new means that would provide it with a place among the new multimedia of 
reading.   

One of the challenges is also the disciplines of the cognitive content, since what we 
have written today may become outdated tomorrow, so the journal needs to synchronize its 
research interests with human and social concerns, in order to keep pace with the scientific 
development and the nature of the cognitive content required for each stage.

Taking into consideration the challenge of competitiveness which is known in the 
academic research environment, Al Wasl University Journal aspires to receive in the future 
the researches that reflect the efficiency and take into account that there are highly reputed 
universities publish journals and researches. The latter competes to achieve excellence and 
distinction with its discoveries and innovations to human community, in accordance with 
the international research standards, and in terms of preserving scientific, national, ethical, 
cultural and human dimensions.

This is the first issue under the new name, and at the same time, raises the honest 
scientific challenge that qualifies it to enter the field of high scientific competition, with the 
encouragement of readers, the contribution of the referees, and the seriousness of the writers.

In keeping with the principle of integrity, scientific honesty and research quality, which is 
also a challenge, the journal will raise the standards of refereeing, specifications of scientific 
writing, cognitive concerns, and accredited curricula.

The journal renewal does not mean replacement, rather it means changing the methods of 
work and thinking through the organization of training courses based on scientific guidance 
that ensure the continuation of academic, methodical and cognitive development for scientific 
research at the university. Perhaps it is methodologically inappropriate to understand it on 
the basis of replacement; because substitution necessarily means reprogramming of behavior, 
thinking and interaction, which in turn producing results that can be developed away from 
the goal, and this leads to change the path towards the unknown that does not realize the 
expected results.

4- Al Wasl University Journal: Towards a Future Foresight Plan

Before concluding this speech, I drew the attention of the distinguished researchers and 
the editorial board of the journal to direct their concerns towards building a future foresight 
plan for Al-Wasl University Journal to gain a position in the space of the distinguished 
scientific research. These axes might be used as guide in drawing the first entries for this plan:  

-  Directing researches to address human issues, values   of tolerance, and cultural coexistence.

-  Taking care of human studies of all kinds; in religions, history, linguistics, sociology, 
psychology, education, etc.
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-  Taking care of applied researches; because it is most capable to address cognitive 
problems and its results are closer to implementation and accomplishment.

-  Adoption of procedural curricula; by doing research in purely field journals, although it 
requires longer time, more effort and sometimes greater cost, but it is more capable to 
achieve direct and beneficial results. 

-  Directing research towards «interdisciplinary studies» in which science is integrated and 
knowledge is demonstrated without limits; because human knowledge is integrated, and 
addressing its phenomena requires every field of knowledge.

-  Encouraging researchers to carry out mutual, bilateral or collective researches, sharing 
experiences, and ensuring the treatment of tackled issues from multiple perspectives, 
which contributes to raise the level of objectivity and scholarly.

-  Paying more attention to researches dedicated to the UAE community in other journals, 
and providing comparative studies with other cultures, to highlight the Emirati’s identity 
and its peculiarities.

-  Expanding the circle of publishing in foreign languages, and encouraging translation from 
/ to Arabic, to ensure new scientific interests, new readers, and international publishing.

-  Thinking of establishing of an electronic data platform for the achievements of scientific 
researches at Al Wasl University, which currently exceeded «1000» refereed and published 
academic titles.

-  Inviting scholars, followers and graduate students at Al Wasl University to carry out 
studies on scientific issues that were of interest to the journal and all other research fields 
in the university, evaluate them, observe their findings and patents, and submit reports on 
the studied issues in its recommendations.

At the end of this word, we would like to extend a big thanks to H.H. Mr. Juma Al Majid, 
and those who sincerely worked to bring this institution to this level of academic and scientific 
satisfaction, which qualifies it for the promotion from a college journal to the Journal of Al 
Wasl University. Finally, we ask Allah (the Almighty), the success and rightness, and praise 
be to Allah, Lord of the Worlds.






