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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 االإ�سالمية والعربية« – اال�سم ال�سابق – اإىل: جامعة الو�سل – امل�سمى اال�سم.

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

ن�ساأت النواة االأ�سا�سية للجامعة �سنة 1986-1987م مب�سمى »كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية«، عند تاأ�سي�سها من ال�سيد 
جمعة املاجد وتعهدها باالإ�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  االأمناء  جمل�س  قرار  وج�ّسدها  املباركة  اخلطوة  هذه  دبي  حكومة  رعت   
1987/1986م.

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 االإمارات القرار رقم )53( ل�سنة 1993م بالرتخي�س لها بالعمل يف جمال التعليم العايل.

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

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

االأوىل يف هذا التخ�س�س.
بقرار من جمل�س االأمناء، 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 االأول 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 واالأوىل من طالباتها يف 1413/10/29هـ املوافق 1993/4/21م.  

عام نهاية  اإىل  1987/1986م  لـ  املوافق  هـ   1407/1406 يف  االأول  اجلامعي  العام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  تخرج   	
 2019-2020م: 12473؛ منهم 9883 طالبة و 2590 طالبًا.

تخرج فيها اإىل غاية يونيو 2020: واحد وثالثون )31( دفعة من الطالب، وثالثون )30( دفعة من الطالبات يف تخ�س�س   
اللغة  تخ�س�س  يف  الطالبات  من  دفعة   )23( وع�سرون  ثالثة  الطالب،  من  دفعة   )17( ع�سر  �سبعة  االإ�سالمية.  الدرا�سات 

العربية.
برن�مج الدرا�س�ت العلي�:

املاج�ستري  درجة  على  احل�سول  به  للملتحقني  يخّول  اجلامعي 1996/1995م  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  االإ�سالمية  ال�سريعة  يف 

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

وقد �سدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة الدبلوم العايل يف الفقه   
�س. االإ�سالمي التي متنحها بدرجة الدبلوم العايل يف هذا التخ�سّ

كما �سدر القرار رقم )57( ل�سنة 1997م مبعادلة درجة املاج�ستري يف ال�سريعة االإ�سالمية )الفقه( و)اأ�سول الفقه( املمنوحة   
�سني. بدرجة املاج�ستري يف هذين التخ�سّ



8

ويف 2017/2/24، يعلن مركز حممد بن را�سد العاملي ال�ست�سارات الوقف والهبة، عن منحها عالمة دبي للوقف .  
بلغ املجموع الكلي للمتخرجات يف الدرا�سات العليا اإىل تاريخ التحول ايل جامعة 264طالبة؛ منهن 189 متخرجة ب�سهادة   

املاج�ستري و 75 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 االإيجابي، يف بيئة جامعية تت�سم باالأ�سالة واحلداثة واالبتكار.

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

واالجتماعية واالقت�سادية واالإدارية يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

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

كلية االآداب.  

كلية االإدارة.  
نظ�م الدرا�سة:

مدة الدرا�سة للح�سول على درجة االإجازة )البكالوريو�س( اأربع �سنوات حلاملي ال�سهادة الثانوية ال�سرعية اأو الثانوية العامة   
بفرعيها: العلمي واالأدبي 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�:
املوؤمترات: تقيم اجلامعة عدًدا من املوؤمترات العلمية املحكمة �سنويًّا منها:   -1

ندوة علمية دولية يف احلديث ال�سريف كل �سنتني، وقد كانت ندوتها التا�سعة يف مار�س 2019.   
موؤمتر اللغة العربية الدويل، ويقام كل �سنتني.    

موؤمتر الدرا�سات االإ�سالمية الدويل، ويقام كل �سنتني.    
موؤمتر الدرا�سات العليا الدويل، ويقام كل �سنتني.   

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 العلمي: ت�سرف اجلامعة على م�سروع الكتاب العلمي الذي �سدر منه حلد االآن )29( موؤلفا.
4- م�سروع طباعة الر�سائل اجلامعية املميزة: ت�سهر اجلامعة على طباعة الر�سائل العلمية اجلامعية املتميزة وتوزيعها جمَّانًا.
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ق�صيمة ا�صرتاك
 )....................( ملّدة  الو�ســل  جامعــة  جمّلة  يف  ا�سرتاكي/ا�سرتاكنا  قبول  اأرجو 
من:................................................................ ابتداء  �سنة، 
- اال�صـــم الكامـــل:................................................................

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

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

- الربيد االإلكرتوين:..................................................................

اال�صرتاك:.................................................................. قيمـة   -

ر�صوم اال�صرتاك

م�صدر اال�صرتاك
قيمة اال�صرتاكنوع اال�صرتاك

الطلبةاالأفراداملوؤ�ص�صاتالكميةالفرتة

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

100 درهم اإماراتي150 درهم اإماراتي200 درهم اإماراتي4�صنتان

خارج دولة االإمارات العربية املتحدة
30 دوالر اأمريكي40 دوالر اأمريكي50 دوالر اأمريكي2�صنة واحدة

60 دوالر اأمريكي80 دوالر اأمريكي100 دوالر اأمريكي4�صنتان

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

- خارج دولة االإمارات العربية املتحدة: حتويل م�سريف.
- البيانات: جامعة الو�سل. 

بنك دبي االإ�صالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم االآيبان

يُر�سل و�سل االإيداع على العنوان العادي: )رئي�س حترير جملة جامعة الو�سل 
�س.ب. 34414 دبي - دولة االإمارات العربية املتحدة. هاتف: 0097143706557(

  research@alwasl.ac.ae, awuj@alwasl.ac.ae :اأو العنوان االإلكرتوين
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قواعد الن�سر
اأواًل:

على  ترجمًة،  اأو  حتريًرا  والفرن�سية؛  واالإجنليزية  العربية،  باللغات  العلمية  البحوث  املجّلة  تن�سر 
القيم  مع  تتعار�س  وال  والعمق،  وال�سمول  باملو�سوعية  تت�سف  مبتكرة  اأ�سيلة  بحوثاً  تكون  اأن 
االإ�سالمية، وذلك بعد عر�سها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�سب االأ�سول العلمية 

املتبعة.

ثانيًا:
يراعى يف البحث اأن يتميز باالأ�سالة واأن ي�سيف اإ�سافة جديدة للعلم واملعرفة، واأن يكون   .1
م�ستوفياً للجوانب العلمية مبا يف ذلك عر�س االأ�س�س النظرية واالأهداف اخلا�سة من اإجراء 

البحث واالإجراءات امل�ستخدمة يف ا�ستخال�س النتائج وعر�س النتائج واملناق�سة. 
تخ�سع جميع البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة لل�سروط االآتية:  .2

اأال يكون البحث قد ن�سر من قبل اأو قدم للن�سر اإىل جهة اأخرى، واأال يكون م�ستاًل من بحث   .3
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  الباحث درجة علمية، وعلى  بها  نال  اأكادميية  ر�سالة  اأو من 

بذلك عند اإر�ساله اإىل املجلة. 
تقبل البحوث التي تكون جزءا من ر�سالة جامعية مل تناق�س بعد.   .4

ال يجوز للباحث اأن ين�سر بحثه بعد قبوله يف املجلة يف مكان اآخر اإال باإذن خطي من رئي�س   .5
التحرير، واإال تكفل الباحث ب�سداد التكلفة املالية لتحكيم بحثه خالل الدورة التحكيمية. 

يراعى �سبط االآيات القراآنية وكتابتها بالر�سم العثماين، وتخريج االأحاديث النبوية ال�سريفة،   .6
اإن ا�ست�سهد بها يف البحوث.

بواقع  �سفحة   )20( عن  �سفحاتها  عدد  يقل  اأال  على  )مفردة(،  مب�سافات  البحث  يُكتب   .7
)5000( خم�سة اآالف كلمة، وال يزيد عن )30( �سفحة يف )7500( �سبعة اآالف وخم�سمائة 
 )30( عن  البحث  زاد  واإذا   ،)Simplified Arabic( نوع   )16( اخلط  وحجم  كلمة، 
�سفحة، فعلى الباحث دفع تكاليف الطباعة لل�سفحات الزائدة؛ وهي )5( دوالرات عن 

كل �سفحة. 
الباحثني  اأ�سماء  تر�سل من البحث ن�سخة اإلكرتونية، وفق برنامج “Word 2010” وتكتب   .8
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العلمية،  ورتبهم  احلالية  ووظائفهم  عناوينهم  تذكر  كما  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني 
بح�سب ك�سف البيانات املرفق؛ وذلك )بغر�س التوثيق الدويل(.

يُرفق مع البحث ملخ�س باللغة العربية )يف حدود 120 كلمة( واآخر باللغة االإجنليزية )يف   .9
حدود 150 كلمة(، ويت�سمن على االأقل اأهداف البحث واإ�سكاليته، ومنهجُه واأهم نتائجه، 

واإ�سهامات البحث، وخم�سة كلمات مفتاحية.
بغر�س  وذلك  االإجنليزية؛  باللغة  واملراجع  امل�سادر  لقائمة  الكاملة  الرتجمة  بالبحث  يُرفق   .10

التوثيق الدويل.
ترقم اجلداول واالأ�سكال وال�سور التو�سيحية وغريها على التوايل بح�سب ورودها يف منت   .11

البحث، وتزود بعنوانات ي�سار اإىل كل منها بالت�سل�سل نف�سه، وتقدم باأوراق منف�سلة.
يتبع املنهجية العلمية يف توثيق البحوث على النحو االآتي:  .12

اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
االأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�سيل يف اأ�سفل ال�سفحة وفق ت�سل�سلها يف املنت.

ا�سم  االآتي:  النحو  على  البحث  لها يف  اأول ورد  الكتاب( يف  ببوغرافيا)معلومات  تذكر   
املوؤلف، عنوان الكتاب، ا�سم املحقق )اإن وجد( اأو املرتجم، دار الن�سر، بلد دار الن�سر، 
رقم الطبعة ي�سار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن وجد واإال ي�سار اإليه بـ )د.ت(. اأما 
بحوث الدوريات فتكون املعلومات على النحو االآتي: )ا�سم املوؤلف، عنوان البحث، ا�سم 
التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل  املجلة، جهة االإ�سدار، بلد االإ�سدار، رقم العدد، 

بال�سفحات )من...اإىل...(.
با�سم املوؤلف وعنوان امل�سدر، فاإن تكرر مبا�سرة يف  يُْكتَفى  اإيراد له  اأول  اإذا تكررت بعد   
يكتب:  الالحقة  ال�سفحة  يف  مبا�سرة  تكرر  فاإن  نف�سه(،  )املرجع  يكتب:  نف�سها  ال�سفحة 

)املرجع ال�سابق(.
ي�سار اإىل ال�سروح وامللحوظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:*( اأو اأكرث.  

تثبت امل�سادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�سب ا�سم املوؤلف يليه   
الكتاب واملعلومات االأخرى.

املر�سلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكمون  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم   .13
اإليه، وموافاة املجلة بن�سخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.

يحر�س الباحث على تدقيق بحثه لغويًّا، وال تقبل املجلة بحوًثا غري مدققة لغويًّا.  .14
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ثالثًا: ال�صروط االإ�صافية على البحوث املرتجمة: 
اأن ترفق مع الرتجمة املادة املرتجمة بلغتها اال�سلية.  .1

يرفق مع الرتجمة ملخ�سان اأحدهما بالعربية واالآخر باالإجنليزية اأو الفرن�سية، على اأال يتجاوز   .2
كل ملخ�س )120( كلمة، مع الكلمات املفتاحية.

تكون املادة املرتجمة حمكمة، اأو من�سورة يف اإحدى املجالت املحكمة، اأو قد تكون جزًءا   .3
من كتاب حمكم. 

ال يتجاوز عدد �سفحاتها /20 �سفحة/ من احلجم العادي )A4 ))6000 كلمة( وال يقل   .4
عن /7 �سفحات/ .

املحافظة على الن�س االأ�سيل وتفادي االختزال ما مل يُ�َسْر اإىل ذلك وبهدف حت�سني الرتجمة.  .5
اأن تكون اجلمل مرتابطة ومتما�سكة وتخدم املعنى املق�سود يف املادة اال�سلية.  .6
يذكر يف اأول اإحالة يف الرتجمة ا�سم املوؤلف االأ�سلي مع نبذة عن اإ�سهاماته.  .7

ت�ستمل الرتجمة على مقدمة يف �سطور تبني االأهمية العلمية للمادة املرتجمة، واأهم النتائج   .8
املتوقعة 

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

البحوث املر�سلة اإىل املجلة ال تعاد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.  .2
يخ�سع ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية، بح�سب خطة الن�سر.   .3

يحق للمجلة - عند ال�سرورة - اإجراء بع�س التعديالت ال�سكلية على البحوث املقبولة   .4
للن�سر دون امل�سا�س مب�سمونها.

البيانات واملواقع  قواعد  بها يف  اإلكرتونيا، وامل�ساركة  املقبولة  البحوث  ن�سر  للمجلة  يحق   .5
االإلكرتونية.

بحثه،  فيه  ن�سر  الذي  العدد  من   )PDF( اإلكرتونية  بن�سخة  بحثه  ن�سر  بعد  الباحث  يزود   .6
وم�ستلة ) PDF( لبحثه.



14

خام�ًصا: ر�صوم الن�صر: 
اإ�سهاًما من جملة جامعة الو�سل يف اإثراء احلركة البحثية يف دولة االإمارات العربية املتحدة   
ب�سكل خا�س، وكل االأقطار العربية واالإ�سالمية ب�سكل عام، فاإن املجلة ال حتمل الباحثني اأية 

ر�سوم، اإال ما �سبق االإ�سارة اإليه يف بند)7( ثانياً. 
تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة اإىل:  

رئي�س حترير جملة جامعة الو�صل
�س.ب.34414 دبــي - دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097143706557 - فاك�س 0097143964388
research@alwasl.ac.ae, awuj@alwasl.ac.ae :اأو الربيد االألكرتوين



15

الـمحتـويــــــــــــــــ�ت

االفتتاحية   

19-17 رئي�س	التحرير...........................................................................	 	

كلمة امل�صرف: لغتنا العربية؛ الِعْلمية والَعـــالـِمّيـة   
26-20 امل�شرف	العام...........................................................................		 	

27 البحوث.................................................................................	   

ق�صيدة عمر اأبو ري�صة  اأثر االإحالة يف متا�صك الن�ص مقاربة ل�صانية ن�صية يف    
)بنات �صاعر(  

د.	نورة	حممد	الب�شري	..................................................................		68-29	 	

النبوي ا�صتبدال اللفظ املرادف بلفظ احلديث واأثره يف اال�صتدالل باحلديث    
ال�صريف عند االأ�صوليني  

اأ.	د.	عبد	املجيد	حممود	ال�شالحني 	
114-69 د.	�شليمة	عبد	الهادي	حمد	عبد	اهلل ....................................................		 	

ل يف باب اأفعال املكلَّفني، اأ�صبابه و�صوابطه: درا�صة تقدمي املف�صول على الفا�صِ  
تاأ�صيلّية تطبيقّية  

164-115 اأ.	اآمنة	نزار	قا�شم	ال�شيخ	...............................................................	 	

حديث القراآن عن تبليغ الر�صل - عليهم ال�صالم - درا�صة مو�صوعية  
198-165 د.	منذر	مازن	عودة	امل�شيعدين	..........................................................	 	

دور القراءات القراآنية ال�صاذة يف توجيه ما خرج عن القاعدة اللغوية عند   
ابن جني  

236-199 د.	ح�شني	م�شطفى	غوامنة	.............................................................		 	



16

		ال�صبهات التي اأثارها عدنان اإبراهيم حول حديث الر�صول  
وَرِتِه( والرد عليها )َخَلَق اهلُل اآَدَم َعَلى �صُ  

286-237 د.	تهاين	جميل	بدري	...................................................................		 	

عالقة الزمان باحلدث يف الق�صيدة اجلاهلّية  
320-287 د.	رائد	ر�شيد	احلاج	ح�شن	.............................................................		 	

قاعدة: احلقيقة ترتك بداللة العادة - درا�صة تاأ�صيلية تطبيقية  
368-321 د.	مبارك	�شعود	العجمي	................................................................	 	

م�صتويات البناء الن�صي يف ق�صيدة "الزنبقة الذاوية" لل�صاعر اأبي القا�صم ال�صابي  
د.هبة	م�شطفى	جابر	...................................................................		408-369 	

منهج االإمام املهدوي يف توجيه القراءات القراآنية واأثره يف التف�صري من خالل   
كتابه »�صرح الهداية«  

د.	منري	اأحمد	ح�شني	الزبيدي 	
456-409 د.	حممود	علي	عثمان	عثمان	...........................................................		 	



17

االفتتاحية
�أ. د. خالد توكال
                     رئي�س	التحرير


و�شدر	العدد	ال�شتون،	مبا	يحمل	من	دللت	خا�شة	وجلية	يف	الآن	ذاته	على	ذلك	التقدم	الذي	اأحرزته	
فقد	 اليوم	 اأما	 ثالثة.	 اأو	 على	جمالني	 مقت�شرة	 كانت	 القريب	 بالأم�س	 الو�شل...	 جامعة	 وحترزه	جملة	
والجتماعية.	 الإن�شانية	 العلوم	 متخ�ش�شة	يف	 �شارت	 اأن	 بعد	 وثرية	 متنوعة	 بحثية	 عوامل	 على	 انفتحت	
بالأم�س	القريب	كانت	تن�شر	بالعربية؛	واليوم	تقبل	البحوث	بلغات	ثالثة:	العربية	والإجنليزية	والفرن�شية.	
بالأم�س	القريب	كانت	تطمح	نحو	التميز	املحلي	والإقليمي.	واليوم	تطمح	نحو	العاملية؛	بعد	اأن	حتقق	لها	ما	
اأرادت	يف	الأعوام	املا�شية؛	مما	يعزز	املكانة	الأكادميية	التي	تتمتع	بها	املجلة	ذات	التاريخ	الطويل	يف	خدمة	

البحث	العلمي	منذ	�شدور	عددها	الأول	يف	بداية	ت�شعينيات	القرن	املا�شي.	

اإنها	الآن	تقف	�شاخمة	يف	بيئة	تناف�شية	عاملية؛	غري	حمدودة	بحدود	القطرية	ول	الإقليمية،	قادرة	على	
مواكبة	اجلديد	املعريف،	والتطور	العلمي،	مت�شحًة	باملبادئ	التي	انتهجتها	منذ	بداية	�شدورها،	واملعايري	
التي	ت�شعى	دائًما	لتطويرها؛	مبا	ي�شهد	على	جديتها	وجودتها	ومتيزها	وطموحها	الذي	يرافق	طموح	البحث	

العلمي	يف	جامعة	الو�شل.	

	اإن	ما	ينجز	الآن	على	اأر�س	الواقع	مل	يكن	ليحدث	لول	تلك	العناية	اخلا�شة	التي	توليها	اإدارة	اجلامعة	
للمجلة.	وما	ت�شجيعها	الدائم	على	التطوير	والتح�شني،	وتذليلها	العقبات،	وحلها	امل�شكالت	اإل	اأو�شح	دليل،	

وخري	�شاهد	على	ذلك.	

لقد �حتوى هذ� �لعدد �ل�ستون على �أبحاث ُرتبت �ألفبائيًّا كما ياأتي: 

�لبحث �لأول: اأثر	الإحالة	يف	متا�شك	الن�س،	مقاربة	ل�شانية	ن�شية	يف	ق�شيدة	عمر	اأبو	ري�شة	)بنات	
تدار�س	 طريق	 عن	 الن�شي	 الت�شاق	 لك�شف	 �شبيال	 الن�شية	 الل�شانيات	 من	 تتخذ	 درا�شة	 وهي	 �شاعر(.	
الإحالة	فيها؛	وانتهت	الدرا�شة	اإىل	متيز	ن�س	)بنات	�شاعر(	بح�شد	كبري	لأدوات	الإحالة؛	مما	كان	له	اأكرب	
الأثر	يف	حتقيق	متا�شكه	الن�شي،	وظهر	بجالء	قدرة	اأبي	ري�شة	على	ت�شخري	الإحالة	مبختلفة	اأنواعها	بفنية	

عالية؛	فكان	لها	وظيفتها	اجلمالية	على	م�شتوى	ال�شكل،	ووظيفتها	املعنوية	على	م�شتوى	الدللة.	

�لبحث �لثاين: ا�شتبدال	اللفظ	املرادف	بلفظ	احلديث،	واأثره	يف	ال�شتدلل	باحلديث	النبوي	ال�شريف	
عند	الأ�شوليني.	درا�شة	جتمع	بني	ما	هو	لغوي	وما	هو	اأ�شويل،	وقد	اأظهرت	الدرا�شة	اأثر	ا�شتبدال	املجاز	
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باحلقيقة،	وال�شفة	اأو	احلالة	اأو	الن�شبة	بال�شم،	والعام	باخلا�س،	اأو	اخلا�س	بالعام،	وال�شتبدال	لغر�س	
التاأدب	يف	اللفظ	واأقوال	الأ�شوليني	يف	كل	�شورة.	كما	بينت	اأثر	ال�شتبدال	بني	احلروف.

�لبحث �لثالث: تقدمي	املف�شول	على	الفا�شل	يف	باب	اأفعال	املكلفني،	اأ�شبابه	و�شوابطه،	وهي	درا�شة	
الأ�شلي	 القت�شائني	 بني	 والتن�شيق	 املوازنة	 اآلية	 على	 القائم	 الواقع	 فقه	 تطبيقية	هدفها	خدمة	 تاأ�شيلية	
والتبعي،	كما	اأنها	�شعت	اإىل	تبيني	م�شاألة	عدول	املكلف	عن	الفا�شل	املف�شل	يف	ميزان	ال�شرع	اإىل	املف�شول	

يف	ميزانه	الأف�شل	بحقه؛	وذلك	لأن	معيار	الأف�شلية	يحكمه	واقع	املرء.	

اإىل	 ال�شالم،	وهي	درا�شة	مو�شوعية	هدفت	 الر�شل	عليهم	 تبليغ	 القراآن	عن	 �لر�بع:	حديث	 �لبحث 
والتبليغ،	 الر�شل	 وفوائده،	واحلديث	عن	 وبيان	حكمه	 الكرمي	 القراآن	 التبليغ	يف	 ا�شتقاقات	 التعرف	على	
وخل�شت	اإىل	اأن	م�شتقات	البالغ	يف	العهد	املكي	كان	اأكرث	من	العهد	املدين،	وا�شتعمل	يف	الأمور	احل�شية.	

ابن	 اللغوية	عند	 القاعدة	 توجيه	ما	خرج	عن	 ال�شاذة	يف	 القراآنية	 القراءات	 دور	 �لبحث �خلام�س:	
جني،	وقد	�شعى	البحث	اإىل	الك�شف	عن	اأثر	القراءات	القراآنية	ال�شاذة	يف	بناء	القواعد	اللغوية	اأو	تاأييدها	
عند	اللغوي	املعروف	ابن	جني،	وكيف	اأنه	وظف	القراءات	القراآنية	يف	دعم	بع�س	الآراء	اللغوية،	فوافق	

وخالف	وا�شتح�شن	وا�شتدرك،	م�شت�شيًئا	مبا	يحتج	له	من	القراءة.	

�لبحث �ل�ساد�س:	ال�شبهات	التي	اأثارها	عدنان	حول	حديث	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم،	)خلق	
اهلل	اآدم	على	�شورته(	والرد	عليها.	

تهدف	الدرا�شة	اإىل	الرد	على	عدنان	اإبراهيم	وما	اأثاره	حول	حديث	ر�شول	اهلل	�شلى	اهلل	عليه	و�شلم:	
)خلق	اهلل	اآدم	على	�شورته(؛	بهدف	الدفاع	عن	احلديث	ودفع	ال�شبهات	حوله،	وقد	ك�شفت	الدرا�شة	ما	
مت�شك	به	الطاعنون	من	�شبهات	لرد	حديث	�شحيح	خمرج	يف	ال�شحيحني،	من	خالل	ربط	ما	يربز	ف�شاد	
مربرات	الطاعنني	مبا	اأثري	قدمًيا	من	�شبهات	حول	احلديث	بتغاير	الألفاظ	ومغالطة	يف	احلوار	والإقناع.	

�لبحث �ل�سابع: عالقة	الزمان	باحلدث	يف	الق�شيدة	اجلاهلية،	وقد	�شعى	البحث	اإىل	تو�شيح	تقنية	
ال�شرد	ال�شرتجاعي	الذي	يعني	اأي	حدث	اأو	م�شهد	�شابق	على	الزمن	الذي	ي�شفه	العمل	الأدبي	بوجه	عام	

والق�شيدة	اجلاهلية	بوجه	خا�س،	كما	اأبرز	دور	احلذف	يف	ت�شريع	ال�شرد	الق�ش�شي.	

�لبحث �لثامن:	قاعدة	احلقيقة	ترتك	بدللة	العادة،	وهي	درا�شة	تاأ�شيلية	تطبيقية،	ت�شلط	ال�شوء	
على	قاعدة	فقهية	عظيمة،	وقد	خل�شت	الدرا�شة	اإىل	اأن	احلقيقة	اأربعة	اأنواع،	واأن	العادة	والعرف	حمكمان	
بني	النا�س	ومعتربان	يف	ال�شريعة	الإ�شالمية،	واأنه	اإذا	اأ�شبح	املعنى	احلقيقي	للفظ	مهجوًرا	عادة	وعرًفا	
و�شاع	ا�شتعماله	يف	معنى	اآخر	ل	يراد	بالكالم	املعنى	احلقيقي؛	فحينئذ	ترتك	احلقيقة	لأن	العادة	قرينة	

مانعة	من	اإرادة	املعنى	احلقيقي.	
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ال�شابي،	وقد	 القا�شم	 الذاوية(	لأبي	 الن�شي	يف	ق�شيدة	)الزنبقة	 البناء	 �لتا�سع:	م�شتويات	 �لبحث 
�شعى	البحث	اإىل	قراءة	الزنبقة	الزاوية	وفًقا	ملعطيات	املنهج	البنيوي،	بغية	الك�شف	عن	امل�شتويات	البنائية	

الأربعة	)ال�شوتي	واملعجمي،	والبالغي،	والرتكيبي(.	

�لبحث �لعا�سر:	منهج	الإمام	املهدوي	يف	توجيه	القراءات	القراآنية	واأثره	يف	التف�شري	من	خالل	كتابه	
)�شرح	الهداية(.	وقد	تتبع	الباحثان	القراءات	القراآنية	التي	عر�شها	الإمام	املهدوي	يف	كتابه،	وك�شفا	عن	
منهجه	يف	توجيه	القراءات،	وبيان	اأثرها	يف	اإثراء	التف�شري	واملعاين،	كما	بينا	مزايا	هذا	املنهج	وخ�شائ�شه.	

ويف	نهاية	هذه	الكلمة	اأدعو	الزمالء	الباحثني	اإىل	التوا�شل	مع	املجلة؛	اإن	قراءًة،	واإن	ن�شًرا،	واإن	تعقيًبا،	
واإن	مراجعًة	لالأبحاث	على	مواقع	التوا�شل	املختلفة؛	فاإنه	بهذا	تتالقح	الأفكار،	وُتنتج	املعارف.
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ن�ساأة �للغة، و�أ�سهر �لف�سائل �للغوية

متثل	اللغات	اأحَد	مقومات	الهوية	والنتماء،	وتعرب	عن	ثقافات	ال�شعوب	وح�شاراتها،	وتنُقل	اخلربات	
الإن�شانية	بني	الأجيال.	وهي	و�شيلة	التعبري	عن	الفكر،	والنظريات	العلمية،	وتاريخ	العلوم	الب�شرية..	وقبل	

كل	ذلك؛	هي	من	اأف�شل	ما	مييز	الكائن	الب�شري	عن	�شائر	املخلوقات	الأخرى.

وُيعّد	مو�شوع	ن�شاأة	اللغات	من	الق�شايا	التي	مل	حت�شمها	الأبحاث،	ومل	ي�شتقر	فيها	راأي	ثابت	على	الرغم	
مما	كتب	فيها	الدار�شون؛	فمن	الآراء	امل�شتندة	اإىل	اعتقاد	ديني	واقعة	برج	بابل،	اأو	اأن	اآدم	اأبا	الب�شرية	اأول	
من	تكلم	بالعربية.	وت�شري	الدرا�شات	الفيلولوجية،	يف	تاريخ	اللغات،	اإىل	اأن	عدًدا	من	ال�شجالت	املكتوبة	
ال�شينية،	 ال�شومرية،	 البابلية،	 اللغات:	 اآلف	عام	بعدد	من	 اإىل	ما	قبل	خم�شة	 تاريخ-	 اأبعد	 – يف	 يعود	

الهريوغليفية	)امل�شرية	القدمية(.	

اأو	 البابلية	القدمية،	 اأنها	 اللغات	مذاهَب	�شتى؛	فمنهم	من	يرى	 اأ�شل	 ويذهب	الدار�شون	يف	مو�شوع	
اأنها	العربية،	اأو	العربية،	وغريها.	ول	دليل	يثبت	اأيًّا	من	هذه	الآراء.	ولعل	الأمر	قائم	على	التعدد	اأ�شا�ًشا،	
ولي�س	بال�شرورة	اأن	تعود	اللغات	اإىل	اأ�شل	واحد،	ما	دامت	الب�شرية	اليوم	تن�شب	اإىل	فرتة	ما	بعد	الطوفان.

اإىل	 الب�شرية	 اللغات	 اأنها	ق�شمت	 اللغوية	احلديثة،	 التاريخية	 الدرا�شات	 اأ�شفرت	عنه	 ما	 اأ�شهر	 ومن	
اإحدى	وع�شرين	ف�شيلة؛	اعتماًدا	على	التماثالت	امل�شجلة	بينها	على	م�شتوى	املفردات،	والبنية،	والروابط	
اجلغرافية	والجتماعية	والتاريخية،	واأ�شهرها:	ف�شيلة	اللغات	الهندية	الأوربية،	وف�شيلة	اللغات	احلامية	
والأوربية	 الآ�شيوية	 اللغات	 من	 )جمموعة	 الطورانية	 والف�شيلة	 العربية(،	 لغتنا	 منها	 )تتفرع	 ال�شامية	
خمتلفة	عن	لغات	الف�شيلتني	ال�شابقتني(،	واللغات	اجلرمانية،	اللغات	ال�شالفية،	اللغات	الأرمينية،	اللغات	

الألبانية،	واللغات	الكلتية،	واللغات	الكورية،	واللغات	ال�شينية،	ولغات	ال�شودان	وغانا)1(.

�مل�ساألة �للغوية يف �لقرن �لو�حد و�لع�سرين:

لو�شف	 والتوؤدة	 الّروّية	 اإىل	كثري	من	 نحتاج	 فاإننا	قد	 والتداول،	 للنقا�س	 اللغة	 نتناول	مو�شوع	 حينما	
حالها.	وينبغي	اأن	ننظر	اإىل	امل�شاألة	من	زاوية	التحولت	احل�شارية	التي	يعرفها	تاريخ	الإن�شان.	ونعتِقد	
بعيدة	عنها؛	 اللغة	 تكون	 اأن	 تفا�شيلها	ل	ميكن	 الإن�شانية	يف	كل	 تعرفها	احلياة	 التي	 التغيري	 اأن	�شريورة	

ينظر:	جمعية	علم	اللغة	بباري�س:	لغات	العامل،	اإ�شراف:	اأنطوان	ماييه	ومار�شل	كوهني. 	-1

كلمة امل�صرف: لغتنا العربية؛ الِعْلمية والَعـــالـِمّيـة
بقلم: االأ�صتاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن
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لذا،	فامل�شاألة	اللغوية-	مبا	تعرفه	من	اإ�شكاليات	عديدة-	م�شاألٌة	عاديٌة	وطبيعية،	وتندرج	�شمن	التحّولت	
الكربى	التي	تعرفها	�شريورة	التاريخ	الإن�شاين.

اأخرى،	قد	 اإىل	العتداد	مبعطيات	 التحوُّلت،	فاإنها	تدعونا	 لغًة	بعينها	�شمن	هذه	 ْدنا	 اإْن	حدَّ ولكننا	
حُتّول	امل�شاألة	من	كونها	عاديًة	اإىل	خالف	ذلك،	حني	تكون	التغريات	موّجهة	اأو	مفرو�شة	اأو	نتيجًة	لتخطيٍط	

لغوي،	م�شبق،	مق�شود.	

هادًئا،	 حديًثا	 العربية	 اللغة	 عن	 للحديث	 بحتة،	 مو�شوعية	 خال�شة،	 علمية	 زاوية	 اليوم	يف	 و�شنقف	
لبيان	 التطبيقية،	 والل�شانيات	 اللغة	 فقه	 ُتتيحه	معارف	 ما	 وفق	 والنفعالت،	 العواطف	 بعيًدا	عن	 علميًّا،	
	 عامليًة،	حملَّ لغة	 وجتعلها	 العربية،	 اللغة	 التي	متيز	 احلياة	 وعنا�شر	 العلمية،	 واملوؤهالت	 القوة،	 مكامن	

اعتزاز	كبري	من	الناطقني	بها	يف	�شائر	اأرجاء	املعمورة.

لهذه	 حيث	ميكن	 الإلكرتونية؛	 والف�شاءات	 والإعالم،	 التعليم،	 رهينة	 �شارت	 اليوم	 اللغوية	 وامل�شاألة	
الأقطاب	الثالثة	اأن	تقدم	الكثري	للغة،	واأن	تتبنى	خططها	التطويرية.

خ�سائ�س �للغة �لعربية بني �للغات �لأخرى:

من	التعريفات	الدقيقة	التي	قّدمها	العلماء	العرب	للغة	العربية،	قول	ابن	جني:	»اأما	حدها	فاأ�شوات	
التعريف	 هذا	 تتجاوز	 اأن	 للغة	 احلديثة	 التعريفات	 ت�شتطع	 ومل	 اأغرا�شهم«)1(.	 عن	 قوم	 كل	 بها	 يعرب	
املو�شوعي	الدقيق	،	الذي	يحدد	خ�شائ�شها	يف	املعطيات	الآتية:	اللغة	اأ�شوات	ورموز	منطوقة،	والأ�شوات	
اللغوية	تعبريية	)وهنا	نبعد	الأ�شوات	الأخرى،	وهي	كثرية(،	واللغة	و�شيلة	ولي�شت	غاية	يف	ذاتها،	واللغة	
متعددة	بتعدد	املجتمعات	وال�شعوب	ولي�شت	واحدة،	واللغة	اجتماعية	ولي�شت	فردية،	واللغة	نفعية	)نعرب	

بها	عن	اأغرا�شنا	ونق�شي	ماآربنا(.

و�شنقف	فيما	ياأتي	على	خ�شائ�س	اللغة	العربية	بو�شفها	لغًة	�شامية،	مقارنًة	باللغات	الأجنبية:

�خل�سائ�س �ل�سامية يف �للغة �لعربية:

من	اأهّم	ما	مُيّيز	اللغة	العربية	اعتماًدا	على	اأ�شلها	ال�شامي،	اأنها	حتتوي	على	احلروف	احللقية	وحروف	
الإطباق	واملفخمة	واحلروف	بني	الأ�شنانية	)ذ،	ث،	ظ(.	ومن	اأ�شوات	اللغة	العربية	ما	ُيكتب	ول	ُينطق،	
اأنه	ُينَطق؛	همزة	الو�شل	يف	)عبد	اهلل(،	والالم	ال�شم�شية،	واألف	واو	اجلماعة	يف	 ومنها	ما	ل	ُيكتب	مع	
اللغة	العربية	وجود	الأ�شول	 الفعل،	ولكن	)لكن(،	وهذا	)هاذا(،	الرحمن	)الرحمان(،	....	ويغلب	يف	
الثالثية،	ا�شتقاقية	ت�شريفية،	ل	تعتمد	على	ال�شوابق	واللواحق	كثرًيا.	اأما	اجلن�س	فهو	مذكر	وموؤنث	فقط	

ابن	جني:	اخل�شائ�س	31/1	. 	-1
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ول	يوجد	بها	اجلن�س	املحايد	اأو	العادم	)نحو	الإغريقية	والأملانية	القدمية	مثاًل(.	والعدد	يف	اللغة	العربية	
ينق�شم	اإىل	مفرد	ومثنى	وجمع	وهو	نظام	العدد	يف	اللغات	ال�شامية،	با�شتثناء	اللغة	العربية	التي	يقل	فيها	

املثنى.

عنايتها	 بقدر	 الأزمنة	 ب�شيغ	 ُتعنى	 ول	 وم�ش�شتقبل؛	 واأمر	 ما�س	 اإىل	 فينق�شم	 الزمن	 اإىل	 وبالن�شبة	
الأخرى	 الدللت	 اأما	 اأو	عدمه	)حدث	منتٍه	ما�س،	حدث	غري	منتٍه	حا�شر	وم�شارع(،	 بانتهاء	احلدث	

ُل	باإ�شافة	اأدوات	وحروف	معان	نحو	)ال�شني،	�شوف،	لن،	مل،...(. فتح�شُ

واللغة	العربية	هي	اأكرث	اللغات	ا�شتعماًل	�شمن	جمموعة	اللغات	ال�شامية،	واإحدى	اأكرث	اللغات	انت�شاًرا	
يف	العامل	اليوم.

خ�سائ�س �للغة �لعربية مقارنة باللغات �لأجنبية:

ور�شد	 اللغات،	 بني	 والختالف	 الت�شابه	 موا�شع	 بالبحث	يف	 التقابلية	 اللغوية	 الدرا�شات	 اليوَم	 ُتعنى	
الأ�ش�س	امل�شرتكة	لتكون	منطلقات	لتدري�شها	لغري	الناطقني	بها،	وفق	املنهج	التقابلي	يف	تعليم	اللغات.

الأجنبية	 اللغات	 العربية،	دون	 اللغة	 تتوفر	يف	 التي	 الل�شانية	 نورد	عدًدا	من	اخل�شائ�س	 ياأتي	 وفيما	
الأخرى،	مكتفني	باخل�شائ�س	ال�شوتية	واملعجمية	حتديًدا؛	

ُتَعّد	اللغة	العربية	من	اأغزر	اللغات	من	حيث	املادة	اللغوية،	فعلى	�شبيل	املثال	يحوي	معجم	ل�شان	العرب	 	-
لبن	منظور	اأكرث	من	80	األف	مادة	لغوية،	واأح�شى	اخلليل	جمموع	الأبنية	العربية	بطريقة	التقليبات،	
اثني	 من	 اأكرث	 وامل�شتعمل:	 منها	 املهمل	 تكرار،	 واخلما�شي،	من	غري	 والرباعي	 والثالثي	 الثنائي	 من	
ع�شر	مليون	كلمة.	بينما	اأح�شى	قامو�س	�شموئيل	جون�شون	)اأول	من	و�شع	قامو�ًشا	اإجنليزيًّا(	يف	اللغة	

الإجنليزية	42	األف	كلمة	من	القرن	الثامن	ع�شر.

الأحوال	 اإىل	 النظر	 ودون	 العتدادبالهمزة(،	 مكتوًبا	)دون	 العربية	على	28	حرًفا	 الأبجدية	 حتتوي	 	-
التي	 اأو	ال�شاد	 التي	كاجليم،	 ال�شني	 اأو	 التي	تقرب	من	الزاي،	 املختلفة	لنطق	الأحرف،	نحو	اجليم	

كالزاي	وغريها	مما	ذكره	اللغويون	يف	باب	امل�شتح�شن	وامل�شتقبح	من	الأ�شوات.

اّت�شاع	املدرج	اال�شوتي	من	احللق	اإىل	ال�شفتني	17	خمرًجا.	وعالمُة	الف�شاحة	تباعُد	املخارج؛	وقد	 	-
تتوفر	خمارج	خمتلفة	عنها	يف	اللغات	الأخرى،	ولكن	الفرق	يف	التوزيع؛	حيث	تكون	يف	بع�س	اللغات	

حم�شورة	يف	نطاق	�شيق	كما	يف	اللغات	ذوات	الغنة،	دون	اأن	يتوزع	يف	كل	نطاق	الفم.

ول	احلاء	 العني،	 قبل	 الهاء	 تاأتي	 ول	 وهـ،	 ح	 ال�شوتية	ل	جتمع	بني	 املجاورات	 بع�س	اخل�شائ�س	يف	 	-
قبل	الهاء،	ول	النون	قبل	الراء،	ول	الالم	قبل	ال�شني....	ولهذا	مربرات	�شوتية	مرتبطة	بالف�شاحة	

ون�شاعة	الأ�شوات	يف	ال�شمع.	
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لغة	يف	 اأي	 قرًنا؛	ومل	يحدث	هذا	مع	 اأكرث	من	14	 النطقية	منذ	 اأ�شواتها	مبخارجها	و�شفاتها	 ثبات	 	-
التاريخ؛	حيث	ما	زال	نطق	الأ�شوات	العربية	مبوا�شفاته	الفونيتيكية	التي	قرئ	بها	القراآن	الكرمي	منذ	

نزوله.

تتميز	اللغة	العربية	بكرثة	الأ�شوات	احللقية،	بوفرة	غري	متاحة،	اإذا	ما	قورنت	بلغات	اأجنبية	اأخرى. 	-

اللغات	 من	 لعدد	 الزمنية.	خالًفا	 ال�شيغة	 ل	 البيانية	 الدللة	 على	 قائم	 العربية	 يف	 الزمني	 التعبري	 	-
الأجنبية	الأخرى	)الإجنليزية	مثاًل(.

تعتمد	ال�شتقاق	ل	الإل�شاق	يف	ت�شريف	الكلمات. 	-

�للغة �لعربية يف يومها �لعاملي؛ حديث يف �لرهانات و�لتحديات:

حتتفل	اللغة	العربية	كل	عام	بيومها	العاملي	يف	الثامن	ع�شر	من	دي�شمرب؛	واأنتهز	هذه	املنا�شبة	لعر�س	
عدد	من	الرهانات	التي	ميكن	اأن	تعزز	املكانة	العاملية	للعربية،	وتطور	و�شعها	بني	م�شتخدميها،	كما	ميكن	

اأن	تر�شم	خطًطا	م�شتقبلية	لتجاوز	التحديات	املحتلفة.

�لتحديات �لتي تو�جه �للغة �لعربية �ليوم؛ �لبنية �لد�خلية و�سوق �للغات:

والنظام	 البنية	 حيث	 من	 الداخلي	 الل�شاين	 امل�شتوى	 على	 عدة،	 اليوم	حتديات	 العربية	 اللغة	 تعي�س	
والأداء،	وعلى	امل�شتوى	اخلارجي	يف	عالقتها	باللغات	الأخرى،	هو	ما	يف�شل	علماء	اللغات	اليوم	بت�شميته	

)�شوق	اللغات(؛	ومن	اأهم	هذه	التحديات:

الزدواجية	اللغوية:	حيث	بات	يعرف	ال�شتعمال	العربي	م�شتويني	على	الأقل	للكالم	من	اللغة	نف�شها؛	
اأحدهما	راٍق	والآخر	عام	)العامية	والف�شحى	مثاًل(.	ولالزدواجية	يف	تاريخ	اللغات	اأثر	فيها؛	حيث	اأف�شت	
هذه	 وملعاجلة	 واملعرفية.	 الثقافية	 املحمولت	 على	 انعكا�شاتها	 عن	 ف�شاًل	 والن�شطار،	 الختزال	 اإىل	 بها	

الظاهرة	ب�شورة	علمية	وا�شتغالل	جوانبها	اليجابية،	نقرتح	ما	ياأتي:

املوؤ�ش�شات	 يف	 �شيما	 ل	 امل�شرتكة،	 الواحدة	 الف�شحى	 اإىل	 والت�شامي	 اللهجات،	 عن	 الرتفع	 ينبغي	 	-
احليوية.	ولتنح�شر	للهجات	يف	التعبري	عن	اخل�شو�شيات	اجلغرافية	والختيارات	الفونولوجية	مثاًل،	

اأو	الهتمامات	املجتمعية	التي	يربط	اأهلها	اختيارات	لهجية	معينة.

اإلغاء	اللهجات	وحماربتها؛	فلها	اأهميتها	يف	التعبري،	والآداب	ال�شعبية	 ل	يعني	الرتفع	اإىل	الف�شحى	 	-
يف	 ووظيفتها	 دوُرها	 ولها	 اجلغرافية.	 التنوعات	 بح�شب	 الل�شانية	 واخل�شائ�س	 املجتمعية	 والفنون	
نواح	عديدة	مبا	تتوفر	عليه	من	قيم	خمتلفة:	قيم	تداولية	وات�شالية	ل	تتوفر	يف	غريها،	من	اأ�شاليب	

الت�شمني	والت�شريح،	واأفانني	الت�شال	العادي.
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يف	 ودرا�شات	 بحوث	 اإن�شاء	 وتعزيز	 لها،	 كربى	 واإن�شاء	جتمعات	 اللهجات	 بني	 التقارب	 تعزيز	 ينبغي	 	-
التجمعات	 اأو	 الواحدة	 الدولة	 م�شتوى	 على	 بالف�شحى	 عالقتها	 ويف	 للهجات،	 العامة	 اخل�شائ�س	

اللهجية.

جهود �لدولة يف تعزيز مكانة �للغة �لعربية:

متّثل	اللغة	العربية	اأحد	املكونات	الأ�شا�شية	يف	ا�شرتاتيجية	احلكومة	الحتادية؛	ويبدو	ذلك	يف	كثري	من	
ا	واإقليميًّا	وعامليًّا،	وحتفظ	دورها	يف	م�شرية	البناء	 املبادرات	الرائدة	التي	تعزز	مكانة	اللغة	العربية	حمليًّ

احل�شاري.

اأطلقها	 التي	كان	قد	 الإمارات	2021،	 روؤية	 اأن	 املثال	ل	احل�شر،	 ال�شياق،	على	�شبيل	 وُنورد	يف	هذا	
�شمو	ال�شيخ	حممد	بن	را�شد	اآل	مكتوم	نائب	رئي�س	الدولة	رئي�س	جمل�س	الوزراء	حاكم	دبي	حفظه	اهلل-	
تهدف	اإىل	جعل	الدولة	مركزا	لالمتياز	يف	اللغة	العربية.	ولقد	كان	يف	الفرتة	نف�شها،	ميثاق	اللغة	العربية	
املعلن	عنه	يف	اإبريل	2012،	منطَلقا	ومرِجًعا	لعدد	من	املبادرات	الأخرى	التي	منحت	اللغة	العربية	مكانتها	
الالئقة	�شتى	مناحي	احلياة؛	من	ذلك:	الإعالن	عن	املجل�س	ال�شت�شاري	للغة	العربية،	وت�شكيل	جلنة	خرباء	
عربية	دولية،	لإحياء	اللغة	العربية،	وتقدميها	لغة	علمية،	وتطوير	طرائق	تعليمها.	واإطالق	معجم	حممد	بن	
را�شد	للغة	العربية	املعا�شرة،	وجائزة	حممد	بن	را�شد	للغة	العربية	التي	اأطلقت	يف	2014،	ومبادرة	حتدي	
القراءة	العربي،	ومبادرة	الو�شم	»بالعربي«،	وا�شت�شافة	دولة	الإمارات	العربية	املتحدة	للموؤمتر	ال�شنوي	
للغة	العربية،	وتقرير	حالة	وم�شتقبل	اللغة	العربية	الذي	�شم	خرباء	دوليني	وقّدم	و�شًفا	لواقع	اللغة	العربية	

ومقرتحات	لتعزيز	مكانتها.

ولقد	كان	اأمُر	�شمو	ال�شيخ	الدكتور	�شلطان	بن	حممد	القا�شمي	ع�شو	املجل�س	الأعلى	حاكم	ال�شارقة	
بتاأ�شي�س	جممع	اللغة	العربية	بال�شارقة	يف	2016،	اإعالًنا	لإن�شاء	معلم	من	معام	اللغة	العربية	يف	الدولة،	
يف	 املجمع	 �شرع	 ولقد	 املجالت.	 �شائر	 يف	 امل�شطلحي	 جهازها	 ويوؤ�ش�س	 تراثها،	 وُيحيي	 درا�شاتها	 ُيطور	
الع�شر	 اإىل	 الأوىل	 النقو�س	 العربية	من	مرحلة	 للغة	 �شيوؤرخ	 الئي	 العربية	 للغة	 التاريخي	 املعجم	 اإ�شدار	

احلديث.

ومُتثل	هيئة	اأبوظبي	للغة	العربية	التي	مت	اإن�شاوؤها	بقرار	من	املجل�س	التنفيذي	لإمارة	اأبوظبي	يف	يوليو	
2019	،	اإ�شافًة	اأخرى	اإىل	جمموع	جهود	الدولة	يف	خدمة	اللغة	العربية،	ُتعنى	بو�شع	خططها	ال�شرتاتيجية،	

واإ�شداراتها	العلمية.

وعلى	م�شتوى	املوؤ�ش�شات	التعليمية،	ُتعنى	جامعات	الدولة	بربامج	اللغة	العربية	وتطويرها،ومنها	جامعة	
الو�شل	يف	دبي	التي	اأ�ّش�شها	معايل	ال�شيد	جمعة	املاجد	منذ	ثلث	قرن،	وقدمت	126	خريًجا	وخريجة	من	
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باأدوارهم	 الآن	يقومون	 العربية،	وهم	 اللغة	 العليا	)ماج�شتري	ودكتوراه(	يف	تخ�ش�س	 ال�شهادات	 حاملي	
املجتمعية،	وُي�شهمون	يف	م�شرية	التنمية.	

نحو خطة ��ست�سر�فية لتعزيز و�قع �للغة �لعربية:

وح�شارتنا	 ثقافتنا	 وعاء	 لأنها	 العربية،	 باللغة	 ا	 خا�شًّ اهتماًما	 امل�شتقبلية	 التحديات	 علينا	 تفر�س	
وهويتنا،	ونقرتح	ما	ياأتي:

على م�ستوى �ملناهج �لتعليمية:

وا�شتقطاب	 لغتهم،	 عن	 بعيدين	 يكونوا	 ل	 حتى	 العلوم؛	 لطالب	 العربية	 اللغة	 تدري�س	 مناهج	 تطوير	 	-
واأن	 النتقال،	 ومعايري	 الدرا�شية،	 م�شاقاتهم	 ذاتها	يف	 للغة	 العتبار	 واإعادة	 متخ�ش�شني،	 مدر�شني	

ُتطرح	بع�س	امل�شاقات	التخ�ش�شية	باللغة	العربية.

تطوير	برامج	اللغة	العربية	يف	العلوم	الإن�شانية	والجتماعية،	واإثرائها	مبناهج	جديدة،	وطرائق	فعالة،	 	-
واإن�شاء	عالقات	بينية	مع	العلوم	الأخرى	وبرامج	اللغة	العربية.

تطوير	تعليم	اللغة	العربية	من	منظور	وظيفي	�شواء	للناطقني	بها	اأم	للناطقني	بغريها،	اعتماًدا	على	 	-
الل�شانيات	 توفرها	 التي	 الأغرا�س	اخلا�شة	 برامج	 وفق	 وتدري�شها	 لديهم،	 التوا�شلية	 القدرة	 �شمان	

التطبيقية.

ا�شتخدام	اللغة	العربية	يف	املوؤ�ش�شات	التعليمية	واملدار�س	واملعاهد	واجلامعات،	ويف	قاعات	الدرو�س	 	-
واملوؤمترات.

امل�شنوعة	 الأمثلة	 وجتنب	 جذابة	 وظيفية	 باأ�شاليب	 بتعليمها	 وحيويتها	 العربية	 للغة	 احلياة	 اإعادة	 	-
البعيدة	عن	واقع	املتعلمني.	

تربية	الذائقة	العربية	ال�شليمة	لدى	املتعلمني	ال�شغار	وتنميتها. 	-

تفعيل	برامج	تعليم	اللغة	العربية	لأغرا�س	خا�شة. 	-

وعلى م�ستوى �لأ�َسر �لعربية:

غر�س	حب	العربية	الف�شحى	يف	نفو�س	الأطفال،	لُيقبلوا	عليها	منذ	ال�شغر،	ول	ي�شت�شعبوا	ا�شتخدامها. 	-

ال�شعي	اإىل	حتقيق	الأمن	اللغوي	الأ�شري	لأبنائنا	من	خالل	�شيا�شة	لغوية	وا�شحة؛	حيث	ي�شتخدمون	 	-
امل�شتجدات	 ويواكبون	 املختلفة،	 الثقافات	 مع	 وميتزجون	 الأخرى،	 اللغات	 ويتعلمون	 العربية	 اللغة	
املعرفية	والعلمية	العاملية،	دون	اأن	يقلل	ذلك	من	مكانة	لغتهم	العربية	يف	نفو�شهم،	اأو	يهّون	من	�شاأنها	

اأو	ُي�شعف	العتزاز	بها	يف	حياتهم	العلمية	واملهنية	والجتماعية.



26

ا	يف	 وختاًما؛	ويف	اليوم	العاملي	للغة	العربية	ندعو	الباحثني	والدار�شني	اأن	يوؤ�ش�شوا	خطاًبا	علميًّا	ر�شينًّ
اللغات،	والإفادة	من	مكت�شبات	الف�شاءات	الإلكرتونية،	 اللغوية،	يقوم	على	الإفادة	من	 للم�شاألة	 تناولهم	
ودرا�شة	حالت	التداخل،	وا�شتثمار	التقابالت	اللغوية	يف	تطوير	مناهج	تعليم	اللغات	املختلفة،	وبناء	�شالم	

لغوي	بني	اللغات	الب�شرية	ي�شمن	الأمن	اللغوي	لكل	منها.

البحـوث



البحـوث





اأثر االإحالة يف متا�صك الن�س
مقاربة ل�صانية ن�صية يف 

ق�صيدة عمر اأبو ري�صة )بنات �صاعر(
The Effect of Reference in the Coherence

 of the Text  - A Linguistic Textual Approach
to the Poem of Omar Abu Risha (bnat shaer)

د. نورة حممد الب�صري
جامعة االأمرية نورة - اململكة العربية ال�صعودية

Dr. Norah Mohammed Al Bashri
Princess Nora University- Kingdom of Saudi Arabia

https://doi.org/10.47798/awuj.2020.i60.01





31

د. نورة حممد الب�سري اأثر الإح�لة يف مت��سك الن�س مق�ربة ل�س�نية ن�سية ...

Abstract

Textual cohesion transcends the 
boundaries of connecting between the in-
dividual parts of a sentence to a holistic 
conception of the text, which concentrates 
on its minor linguistic structures that re-
veal overlapping text relationships towards 
the coherence of its various linguistic levels: 
lexically, syntactically, and semantically .

This consistency (cohesion) and (co-
herence) can only be achieved through a set 
of verbal relations. Reference is one of these 
relations that is achieved in the text superfi-
cially: vertically and horizontally.  Therefore, 
this approach (the impact of reference in 
the cohesion of the text - a linguistic textual 
approach to the poem of Omar Abu Risha 
(bnat shaer).

The study introduced the concept of 
reference, its types and mechanisms, and 
then it applied these mechanisms to the 
selected text. The study concluded that the 
text (bnat shaer) was distinguished by a 
large number  of reference tools, which had 
the greatest impact in achieving its textual 
cohesion, and it clearly demonstrated Abu 
Risha`s ability to harness the various types 
of reference with high skill. Thus, it had its 
aesthetic function at the level of form, and 
its moral function at the level of significance 
(semantics). 

As for the research methodology, it is 
the linguistic textual approach, which con-
siders the text as a self-sufficient reference 
in the production of indications and transit-
ing from the outer authority to the interior. 

ملخ�س البحث
التي  املفاهيم  اأهم  من  الن�سي  التما�سك  يعد 
اأفرزها احلقل الل�ساين، وهو يتجاوز حدود الربط بني 
اأجزاء اجلملة املفردة اإىل ت�سور كلي للن�س، ي�ستغل 
على بنياته اللغوية ال�سغرى التي تك�سف عن عالقات 
حقوله  بني  االن�سجام  اإىل  و�سواًل  املتداخلة،  الن�س 

املختلفة: معجمية، وتركيبية، وداللية.

وال يتم هذا االت�ساق واالن�سجام اإال من خالل 
اإحدى  االإحالة  وتعد  اللفظية،  العالئق  من  جمموعة 
ال�سطحي  امل�ستوى  على  تتحقق  التي  العالئق  هذه 
للن�س: راأ�سًيا واأفقًيا؛ ولذلك كانت هذ املقاربة )اأثر 
يف  ن�سية  ل�سانية  الن�س-مقاربة  متا�سك  يف  االإحالة 

ق�سيدة عمر اأبو ري�سة )بنات �ساعر(.

واأنواعها  االإحالة  الدرا�سة مفهوم  وقد قدمت 
واآلياتها، ثم طبقت هذه االآليات على الن�س املختار.

اإىل متيز ن�س )بنات �ساعر(  الدرا�سة  وانتهت 
بح�سد كبري الأدوات االإحالة، مما كان له اأكرب االأثر يف 
اأبي ري�سة  حتقيق متا�سكه الن�سي، وظهر بجالء قدرة 
على ت�سخري االإحالة مبختلف اأنواعها بفنية عالية، فكان 
وظيفتها  ال�سكل،  م�ستوى  على  اجلمالية  وظيفتها  لها 

املعنوية على م�ستوى الداللة.

الن�سي  الل�ساين  املنهج  فهو  البحث  منهج  اأما 
اإنتاج  يف  بذاته  مكتفًيا  مرجًعا  الن�س  يعدُّ  الذي 
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�سلطة  اإىل  اخلارج  �سلطة  من  واالنتقال  الداللة، 
ا�ستعان  كما  الن�سية،  البنية  �سلطة  اإىل  اأي  الداخل، 
االإحالة،  اآليات  الإح�ساء  االإح�سائي  باملنهج  البحث 

واإبراز اأكرثها تاأثرًيا.

�ساعر-التما�سك  بنات  املفتاحية:  الكلمات 
الن�سي -االإحالة-الن�س-الرتابط.

That is to transit to the authority of the tex-
tual structure. The research also used the 
statistical method to count the mechanisms 
of reference and highlighting the most influ-
ential ones.

Keywords: bnat shaer - Textual cohe-
sion - reference - text -coherence.
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املقدمة

»فرديناند دي  لها  اأ�س�س  التي  العامة  الل�سانيات  من  الن�س  ل�سانيات  تفرعت 
الدرا�سة اجلزئية  تقف عند حدود  التي  لل�سانيات اجلملة  تطوًرا  �سو�سري« وكانت 
اجلملة  جتاوز  اإىل  الن�سية  الل�سانية  املدر�سة  هذه  دعت  وقد  للجملة،  وال�سكلية 
بنيات  اإىل  تق�سيمها  اإىل وحدة لغوية كربى، ميكن  بو�سفها وحدة لغوية �سغرى 
لغوية �سغرى، تك�سف عن عالقات الن�س املتداخلة وخ�سو�سية ما مييزه، وهذا 

املفهوم جزء من نظرية حتليل اخلطاب.
وبذلك اأ�سبح الن�س ي�سكل مفهوًما مركزيًّا يف الدرا�سات الل�سانية املعا�سرة، 
هذا  واآليات  متا�سكه  ومدى  الن�س،  تركيبية  درا�سة  اإىل  اللغويني  اهتمام  واجته 
احلديثة؛  الل�سانيات  تاريخ  يف  جديًدا  فتًحا  نعده  اأن  ميكن  حد  اإىل  التما�سك، 
نحويًّا  اللغوية  الظاهرة  اأبعاد  بني  الربط  اإ�سكالية  الن�سية  الل�سانيات  جتاوزت  اإذ 
اآخر  م�ستوى  اإىل  م�ستوى  »ينتقل من  ت�سور كلي  اإىل  ودالليًّا ومنطقيًّا وتداوليًّا، 
يف حرية ويف �سورة منظمة يف اإطار وحدة كلية«، )1( مما اأ�س�س لن�سوء عدد من 
امل�سطلحات منها: نظرية الن�س - ل�سانيات الن�س - نحو الن�س - علم الن�س - 

علم اللغة الن�سي. 
وباالنتقال من ل�سانيات اجلملة اإىل ل�سانيات الن�س اأ�سبح التما�سك الن�سي من 
اأهم املفاهيم التي اأفرزها احلقل الل�ساين، ومن اأهم العالقات الداللية واللفظية بني 
اأجزاء الن�س، وغيابها غياب لاللتحام واالت�ساق والرتابط، وهذا يعني اأن الن�س 
اللغوي تتابع لغوي لعالقات متما�سكة، تقوم على نظام داخلي متني، يتالحم فيه 
البناء ويرتابط للو�سول اإىل الداللة النهائية، ولتحقيق اال�ستمرارية، فيظهر الن�س 
اإليه  اأ�سار  ما  وهو  معني،  باأمر  املخاطب  يفيد  بحيث  اللغوية  الفجوات  من  خالًيا 
1997م،  ط1،  نا�سرون،  لبنان  مكتبة  واالجتاهات،  املفاهيم  الن�س،  لغة  علم  ح�سن،  �سعيد  بحريي،   -1

�س142.
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)روبرت دي بو جراند( حينما راأى اأن ن�سية الن�س ال تتحقق اإال اإذا اجتمعت له 
�سبعة معايري، وهي: ال�سبك، االلتحام، الق�سد، القبول، رعاية املوقف، التنا�س، 
االإعالمية)1(، وكل هذه املعايري هي التي تفرق الن�س عن الالن�س، وحتقق ن�سية 

الن�سو�س.
ويذهب حممد خطابي اإىل اأن ظاهرة التما�سك يف الن�سو�س من اأهم عنا�سر 
الل�سانيات؛ الأن التحليل الن�سي يعتمد يف االأ�سا�س على الرتابط لتحقيق الن�سية 

من عدمها، فاإذا ثبت ترابط الن�س اعرتف له بالن�سية)2(.
وحتى يحكم على متا�سك ن�س ما فال بد من وجود اآليات ومعايري حتكم ات�ساقه 
وتنا�سبه، وتعد االإحالة من اأهم اآليات واأ�س�س النظام الرتكيبي للجملة، بل ي�ستحيل 
االإحايل،  الرتابط  هذا  وجود  دون  الن�س  يف  الواردة  والدالالت  املعاين  فهم 
الذي يعمل على ربط اأجزاء الن�س وتراكيبه، ويحقق البنية الكلية له، مع اختزال 
اخلطاب اللغوي وتكثيفه؛ لذلك والأهمية االإحالة ب�سفة خا�سة، والتما�سك الن�سي 
ب�سفة عامة يف الدرا�سات الل�سانية املعا�سرة، بل حتى الدرا�سات النقدية كان هذا 
يف  ن�سية  ل�سانية  مقاربة  الن�سي-  التما�سك  يف  االإحالة  بــ)اأثر  املو�سوم  البحث 

ق�سيدة عمر اأبي ري�سة )بنات �ساعر(.
وال تقت�سر اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها تقف على دور االإحالة يف ا�ستمرارية 
املعنى وتكامله، لكن درا�سة االإحالة يف ن�س واحد لل�ساعر تعني درا�سة االإحالة يف 

�سعره باأنواعه واجتاهاته واأ�ساليبه.

ينظر: بو جراند، روبرت دي، الن�س واخلطاب واالإجراء، ترجمة: متام ح�سان، عامل الكتب، القاهرة،   -1
ط1، 1418هـ -1998م، �س105-103. 

ط1،  بريوت،  الثقايف،  املركز  اخلطاب،  ان�سجام  اإىل  مدخل  الن�س  ل�سانيات  حممد،  خطابي،  ينظر:   -2
1991م، �س13.
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اإيجاد  حماولة  من  البحث  اإ�سكالية  انطلقت  وت�صاوؤالته:  البحث  م�صكلة 
عالقة بني االإحالة بوظيفتها يف التما�سك الن�سي وبني ن�س )بنات �ساعر(، وهو ما 
فر�س جمموعة من الت�ساوؤالت اجلزئية، واأهمها: كيف ميكن اإجراء الدر�س الل�ساين 
والنقدي على الن�س ال�سعري؟ وكيف ت�سهم االإحالة يف حتقيق التما�سك الن�سي، 
ا يف تعزيز االختزال اللغوي يف الفهم، ثم كيف ت�ساعد االإحالة املتلقي يف  واأي�سً
التنقل يف ف�ساء الن�س ومعرفة مقا�سده، واأي اأنواع وو�سائل االإحالة برزت يف 

ن�س )بنات �ساعر(.
اأ�صباب اختيار املو�صوع: 

بروز ظاهرة االإحالة يف الن�س املدرو�س ب�سكل جلي.- 1
توظيف منهج ل�ساين يتنا�سب وخ�سو�سية الن�س.- 2
الدر�س - 3 اإثراء  �ساأنه  من  ن�سي  ل�ساين  منهج  ا�ستثمار  يف  النقدي  التجريب 

النقدي باأدوات منهجية جديدة.
تطبيق معطيات الل�سانيات احلديثة على ن�س �سعري، وبخا�سة يف ظل االهتمام - 4

املتزايد بالل�سانيات الن�سية واالنتقال من حيز اجلملة اإىل حيز الف�ساء الن�سي. 
البحث يف االإحالة بو�سفها اآلية لغوية، تنطلق من م�ستويات نحوية ومعجمية - 5

وداللية، مما ي�سهم يف قراءة الن�سو�س قراءة منتجة.
اأما هدف الدرا�سة فيمكن اإجماله يف االآتي: 

درا�سة الوظيفة االإحالية يف ن�س )بنات ال�ساعر(، ومدى قدرتها على الربط 
بني مفا�سل الن�س، وا�ستقراء الدالت النف�سية والفنية للبنى االإحالية.

منهج البحث: املنهج الل�ساين الن�سي الذي يقوم على ركيزتني اأ�سا�سيتني، 
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عدِّ  على  تقوم  الفل�سفية  فاخللفية  االإجرائية،  واالأدوات  الفل�سفية،  اخللفية  هما: 
الن�س مرجًعا مكتفًيا بذاته يف اإنتاج الداللة، واالنتقال من �سلطة اخلارج اإىل �سلطة 
الداخل، اأي اإىل �سلطة البنية الن�سية، واإجرائيًّا يخترب االإحالة بو�سفها اأداة اإجرائية 
يف قراءة الن�س وا�ستنباط املعنى، مبا حتتويه من مظاهر اإحالية، كما ا�ستعان البحث 

باملنهج االإح�سائي الإح�ساء اآليات االإحالة، واإبراز اأكرثها تاأثرًيا.
مادة الدرا�سة: ا�ستهدفت هذه الدرا�سة ق�سيدة )بنات �ساعر( لل�ساعر )عمر 
اأبو ري�سة( وتقع يف )54( بيًتا من ال�سعر العمودي، وهو �ساعر �سوري من �سعراء 
الع�سر احلديث، والن�س رثاء لل�ساعر اللبناين )ب�سارة اخلوري( امللقب باالأخطل 
ال�سعر بعد �سوقي عام1961م، وكان �ساعًرا للهوى  باإمارة  ال�سغري، الذي بويع 

وال�سباب، كما عرف مبواقفه الوطنية �سد االحتالل العثماين ثم الفرن�سي)1(.
الدرا�صات ال�صابقة: 

بريوت،  الرواد،  مطبعة  علو�س،  جميل  و�سعره(،  )حياته  ري�سة  اأبو  عمر   -1
1494م.

ال�سورة الفنية يف �سعر عمر اأبو ري�سة، ع�سام الدين اأحمد، ر�سالة ماج�ستري،   -2
جامعة اأم درمان، 2010م.

البناء الفني يف �سعر عمر اأبو ري�سة، حممد احلي�سة، ر�سالة ماج�ستري، جامعة   -3
ال�سرق االأو�سط، عمان، 2011م.

جملة  م�سطفى،  يو�سف  ري�سة،  اأبو  عمر  �سعر  يف  والـبنائية  الفنية  اجلمالية   -4
املوقف االأدبي، احتاد كتاب العرب، مج 41، ع449، 2012م.

االآفاق  دار  من�سورات  اخلوري( حياته و�سعره،  )ب�سارة  ال�سغري  االأخطل  مفيد حممد،  قميحة،  ينظر:   -1
اجلديدة-بريوت، ط1، 1402 هـ -1982م، �س 162-154.
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ماج�ستري،  ر�سالة  �سايبي،  مروة  ري�سة،  اأبو  عمر  ديوان  يف  االأ�سلوبية  البنية   -5
جامعة العربي بن مهيدي اأم البواقي، اجلزائر، 2017-2018م.

جتليات  اإىل  للو�سول  ن�سية  ل�سانية  مقاربة  الدرا�سة  هذه  البحث:  هيكلة 
التما�سك الن�سي بوا�سطة االإحالة يف ن�س )بنات �ساعر(؛ ولذا فاإن خطة البحث 
�ستتكون من مقدمة يعر�س فيها اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهدافه وفر�سيته ومنهجه 
البحثي والدرا�سات ال�سابقة، ثم متهيد يقدم فيه التما�سك الن�سي مفهومه واآلياته، 

وبعد ذلك حموران: 
املحور االأول: درا�سة ن�سية تطبيقية على ن�س)بنات �ساعر(.

املحور الثاين: التف�سري النقدي لالإحالة.
ثم خامتة تت�سمن نتائج البحث، واأبرز التو�سيات.

التمهيد: التما�صك الن�صي )Textual cohesion( مفهومه واآلياته: 
وقع  وقد   ،)cohesion( االإجنليزية  الكلمة  عن  مرتجم  التما�سك  م�سطلح 
يف ترجمته بع�س االختالف؛ فكان من ال�سعب حتديد م�سطلح واحد للتما�سك، 
اإىل  خطابي  حممد  ترجمه  فقد  امل�سطلحات،  من  جمموعة  مع  لتداخله  وذلك 
م�سطلح )االت�ساق()1(، اأما �سعيد بحريي ف�سماه )الرتابط()2(، وجند اأحمد عفيفي 
 - )ال�سبك  وهي:   )cohesion( م�سطلح  مقابل  يف  م�سطلح  من  اأكرث  ي�ستعمل 
ا يف التفريق بني م�سطلحات تدل على  الربط - الت�سام()3(، وهناك اإ�سكالية اأي�سً
التما�سك ال�سكلي كاالت�ساق وال�سبك، وم�سطلحات تدل على التما�سك الداليل 
اأن اإطالق ت�سمية التما�سك جتمع بني  اأن »هناك من يرى  اإال  كاالن�سجام واحلبك، 

ينظر: خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س15.  -1
ينظر: بحريي، �سعيد ح�سن، علم لغة الن�س، املفاهيم واالجتاهات، �س122.  -2

ينظر: عفيفي، اأحمد، نحو الن�س اجتاه جديد يف الدر�س النحوي، مكتبة زهراء ال�سرق، القاهرة، ط1،   -3
2001م، �س 90.
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التحام  مبعنى  امل�سموين«)1(،  والتما�سك  ال�سكلي  التما�سك  اأي  النوعني،  هذين 
هذا  وعلى  م�سمونه،  مع  �سكله  التحام  اأخرى  وبعبارة  باطنه،  مع  الن�س  ظاهر 
االأ�سا�س فاإن العالقة بني التما�سك الداليل والتما�سك ال�سكلي هي عالقة متداخلة، 

ومتوا�سجة يف كثري من االأحيان، وال ينبغي الف�سل بينهما.
وبذلك متثل العالقات الداللية وال�سكلية الواجب توافرها يف كل ن�س املحدد 
وان�سجامه،  الن�س،  الت�ساق  �سرورية  تعد  اإذ  الرتابط؛  ل�سمة  واالأهم  االأ�سا�س 
ومتا�سك وحداته اللغوية، بل �سرورية لتحقيقه �سمة الن�سية، فاإذا خال الن�س »من 
هذه االأدوات �سواء كانت �سكلية اأم داللية فاإنه ي�سبح جمال مرتا�سة، ال يربط بينها 
التي  فهي  روح«)2(،  بال  ا-ج�سًدا  ن�سً حينئذ  عددناه  الن�س-اإذا  وي�سبح  رابط، 

تعمل متحدة على حتقيق �سمة الن�سية فيه.
بني  ال�سديد  التما�سك  »هو  بقوله:  الن�سي  التما�سك  خطابي  حممد  ويعرف 
االأجزاء امل�سكلة لن�س/خطاب ما، ويهتم فيه بالو�سائل اللغوية )ال�سكلية(، التي 
اأجل و�سف  اأو خطاب برمته، ومن  العنا�سر املكونة جلزء من اخلطاب  ت�سل بني 
ات�ساق اخلطاب/الن�س ي�سلك املحلل/الوا�سف طريقة خطية متدرًجا من بداية 
اخلطاب )اجلملة الثانية فيه غالًبا( حتى نهايته«)3(، وهذا يعني ربط عنا�سر الن�س 
اللغوية  والو�سائط  العالقات  التما�سك من خالل  ليتحقق  ال�سطحي  امل�ستوى  يف 

والقرائن اللفظية.
م�سطلح  ترجم  الذي  م�سلوح  �سعد  املدلول  هذا  يف  خطابي  وافق  وقد 
التما�سك اإىل ال�سبك، فراأى اأن ال�سبك يخت�س »بالو�سائل التي تتحقق بها خا�سية 
الب�ستاين، ب�سرى حمدي، واآخرون، يف مفهوم الن�س ومعايري ن�سية القراآن الكرمي، جملة اأبحاث كلية   -1

الرتبية االأ�سا�سية، جامعة املو�سل، ع 1، مج 11، 2011م، �س184.
الفقي، �سبحي اإبراهيم، علم اللغة الن�سي بني النظرية والتطبيق )درا�سة تطبيقية على ال�سور املكية(، دار   -2

قباء للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1431هـ -2000م، 93/1.
خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س 5.  -3
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ننطق  التي  اللغوية  االأحداث  الن�س  بظاهر  الن�س، ونعنى  اال�ستمرارية يف ظاهر 
بها، اأو ن�سمعها يف تعاقبها الزمني، والتي نخطها، اأو نراها مبا هي كم مت�سل على 

�سفحة االأوراق)1(. 
اآليات التما�صك الن�صي: 

اأن  اآليات التما�سك الن�سي-اأن ن�سري اإىل  من ال�سروري -قبل احلديث عن 
ذكرت  الن�س  فمعايري  الن�سي،  التما�سك  وو�سائل  الن�س  معايري  بني  فرًقا  هناك 
�سابًقا عند احلديث عن ن�سية الن�سو�س، اأما اآليات التما�سك الن�سي فهي الو�سائل 
النحوية التي تعمل على الربط بني اأجزاء الن�س ومكوناته، وتقدمي املعنى عرب روية 

كلية متما�سكة، ال تعتمد يف حتليلها على اجلملة.
وقد تعددت و�سائل وروابط التما�سك الن�سي بني الباحثني وعلماء ل�سانيات 
ت�سهم يف خلق  التي  الو�سائل  اتفقوا على عدد منها واأهم هذه  اأنهم  الن�س، غري 

الن�سية: 
واالأ�سا�سية - 1 ال�سخ�سية،  االإحالة  �سمائر  وتت�سمن   )Reference( االإحالة 

املقارنة. 
والفعلي، - 2 اال�سمي،  اال�ستبدال  ويت�سمن   )Substitution( اال�ستبدال 

والقويل.
احلذف )Ellipsis( وي�سمل احلذف اال�سمي، والفعلي، وحذف اجلملة. - 3
واال�ستدراكي، - 4 االإ�سايف،  الو�سل  وي�سم   )Coordination( الو�سل 

واال�سمي، والزمني. 

1-  )(م�سلوح، �سعد، نحو اأجرومية للن�س ال�سعري درا�سة يف ق�سيدة جاهلية، جملة ف�سول، ع1، 2، مج 
10، 1991م، �س154.
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التكرار، - 5 اأ�سكال  وي�سمل   )Lexical Cohesion( املعجمي  االت�ساق 
والت�سام. 

بني  »العالقة  باأنها:  االإحالة  جراند  بو  دي  روبرت  يعرف  االإحالة:  اأوال: 
العبارات، واالأ�سياء، واالأحداث، واملواقف يف العامل الذي يدل عليه بالعبارات 
ذات الطابع البدائلي يف ن�س ما، اإذ ت�سري اإىل �سيء ينتمي اإىل نف�س عامل الن�س«)1(، 
فاالإحالة هنا هي عبارة عن عالقة ذات مرتكزين: االأول هو املحيل، واأما الثاين فهو 

املحال اإليه، وتتحقق العالقة بني هذين املرتكزين من خالل العنا�سر العائدة.
باهتمام  حظيت  وقد  الن�س،  داخل  �سيوًعا  واأهمها  الو�سائل  اأوىل  واالإحالة 
»على  تتوفر  طبيعية  لغة  فكل  الن�سية،  الل�سانية  الدرا�سات  ميدان  يف  الباحثني 

عنا�سر متتلك خا�سية االإحالة«)2(.
وقد ذهب الباحثان هاليداي ورقية ح�سن اإىل »اأن العنا�سر املحيلة كيفما كان 
نوعها ال تكتفي بذاتها من حيث التاأويل؛ اإذ البد من العودة اإىل ما ت�سري اإليه من 

اأجل تاأويلها«)3(، مبعنى اأن الن�س �سرط وجودها)4(.
ولالإحالة اأهمية كبرية داخل الن�س كونها تقوم بدور الرابط بينها وبني ما حتيل 
اإليه، �سواء تقدم اأو تاأخر، ذكر يف ال�سياق اأو قدر، وبهذا ميكن القول: اإن االإحالة 
هي عالقة بني عن�سر لغوي اإحايل، واآخر اإ�ساري لغوي اأو خارجي، بحيث يتوقف 
تف�سري االأول بالرجوع اإىل الثاين الذي يحيل اإليه فيو�سح داللته ومعناه، �سريطة 

اأن يكون هناك تطابق داليل بينهما. 

بو جراند، روبرت دي، الن�س واخلطاب واالإجراء، �س320.  -1
خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س170.  -2

املرجع نف�سه، �س17-16.   -3
ينظر: الزناد، االأزهر، ن�سيج الن�س )بحث فيما يكون به امللفوظ ن�سا(، املركز الثقايف العربي، بريوت،   -4

ط1، 1993م، �س118.
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اأنواع االإحالة: 
ا االإحالة  االإحالة املقامية )اإحالة خارج الن�س(: )Exophora( وت�سمى اأي�سً
اإىل غري مذكور، كما ي�سميها الدكتور )متام ح�سان( ترجمًة مل�سطلح )روبرت دي 
بو جراند( وهي تعود »اإىل اأمور ت�ستنبط من املوقف، ال من عبارات ت�سرتك معها 
يف االإحالة يف نف�س الن�س اأو اخلطاب«)1(، و »هي اإحالة عن�سر لغوي اإحايل على 
عن�سر اإ�ساري غري لغوي، موجود يف املقام اخلارجي، كاأن يحيل �سمري املتكلم 
معرفة  االإحالة  من  النوع  هذا  يف  والبد  املتكلم«)2(،  �ساحبه  ذات  على  املفرد 

االأحداث، و�سياق احلال، واملواقف التي حتيط بالن�س. 
االإحالة الن�صية )داخل الن�س(: )Endophora( وت�سمى االإحالة الداخلية 
»وهي اإحالة على العنا�سر اللغوية الواردة يف امللفوظ �سابقة كانت اأو الحقة«)3(، 
وهذا يعني اأن طريف االإحالة العن�سر املحيل والعن�سر املحال اإليه كالهما موجود 

يف الن�س.
وتنق�سم االإحالة الن�سية اإىل ق�سمني: قبلية وبعدية.

اإىل  االإحايل  العن�سر  اإحالة  وهي   :)Anaphora( القبلية  االإحالة  اأواًل: 
عن�سر �سابق عليه، اإذ »تعود على مف�سر �سبق التلفظ به، وهي اأكرث االأنواع دورانًا 
يف الكالم«)4(، ووظيفة االإحالة القبلية االإ�سارة ملا �سبق من ناحية، والتعوي�س عنه 

بعن�سر اآخر، فيكون الن�س يف حالة متا�سك.
اإ�ساري  عن�سر  تعود على  البعدية: )Cataphora( »وهي  االإحالة  ثانًيا: 

بو جراند، روبرت دي، الن�س واخلطاب واالإجراء، �س332.  -1
الزناد، االأزهر، ن�سيج الن�س، �س119.  -2

املرجع نف�سه، �س 118.  -3
عفيفي، اأحمد، اجتاه جديد يف الدر�س النحوي، �س117.  -4



42

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

مذكور بعدها يف الن�س والحق عليها«)1(.
وتت�سع و�سائل االإحالة واأدواتها لت�سمل ال�سمائر، واأ�سماء االإ�سارة، واالأ�سماء 
بالكنائيات،  الن�سية احلديثة  الدرا�سات  املقارنة، وتعرف يف  املو�سولة، واأدوات 

اأو االألفاظ الكنائية.
يف  تتم  التي  الن�سي،  التما�سك  �سور  من  »�سورة  هو  اال�صتبدال:  ثانًيا: 
امل�ستوى النحوي املعجمي بني كلمات اأو عبارات، وهو عملية تتم داخل الن�س، اإنه 
تعوي�س عن�سر يف الن�س بعن�سر اآخر، و�سورته امل�سهورة اإبدال لفظة بكلمات«)2( 
وهناك من اأطلق عليه م�سطلح االإبدال بداًل من اال�ستبدال، واأدرجه �سمن اأدوات 

التما�سك الداخلية)3(.
داخل  واالت�ساق  الربط  على  تعمل  التي  الن�سية  الو�سائل  من  واال�ستبدال 
الن�س، والعالقة بني عن�سري اال�ستبدال عالقة قبلية ي�سري فيها العن�سر امل�ستبدل 
به على عن�سر �سابق يف الن�س، كما اأن له خا�سية اال�ستمرارية الداللية »اأي وجود 

العن�سر امل�ستبدل يف اجلملة الالحقة«)4(.
وا�ستبدال  وفعلي،  ا�سمي،  ا�ستبدال  اأنواع:  ثالثة  اإىل  اال�ستبدال  وينق�سم 

قويل.)5(
ثالًثا: احلذف: 

احلذف عالقة ن�سية تتم داخل الن�س مع وجود قرينة تدل عليه يف ال�سابق، 

املرجع ال�سابق، �س117.  -1
جدارا  معجمية،  درا�سة  اخلطاب  وحتليل  الن�س  ل�سانيات  يف  االأ�سا�سية  امل�سطلحات  نعمان،  قرة،  بو   -2

للكتاب العاملي، عمان، ط1، 1429هـ -2009م، �س83.
ينظر: الفقي، �سبحي اإبراهيم، علم اللغة الن�سي بني النظرية والتطبيق، 120/1.  -3

عفيفي، اأحمد، نحو الن�س اجتاه جديد يف الدر�س النحوي، �س123.  -4
ينظر: املرجع نف�سه، �س124-123.   -5
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وبذلك فهو عالقة قبلية، وهذا االأمر يقرره نعمان بوقرة بقوله: »يتحدد احلذف 
باأنه عالقة تتم داخل الن�س، فمعظم اأمثلته تبني اأن العن�سر املحذوف موجود يف 

الن�س ال�سابق، مما يعني اأن احلذف ين�ساأ عن عالقة قبلية«.)1(
و »تتج�سد فاعلية اأ�سلوب احلذف يف خلق توقعات غري منتظره للقارئ«)2(، 
يراها  التي  املحذوفات  ملثل هذه  تاأويالت  اأو  تخريجات  »البحث عن  اإىل  تدفعه 
اأمامه«)3(، ولذلك يوؤكد بع�س الباحثني دور احلذف يف حتقيق التما�سك الن�سي 
متلقي  يقوم  وبذلك  خطاب،  من  �سبق  فيما  الفراغ  ميالأ  عما  البحث  خالل  »من 

للن�س بعملية الربط التلقائي بني ال�سياق احلايل، وما �سبق من خطاب«)4(.
اأنواع احلذف: احلذف اال�سمي، احلذف الفعلي)5(، وحذف اجلملة)6(.

الن�س  ترابط  اإىل  توؤدي  التي  االت�ساقية  الو�سائل  اأهم  من  الربط:  رابعًا: 
ومتا�سكه، واملراد بالربط »حتديد الطريقة التي يرتابط بها الالحق مع ال�سابق ب�سكل 
ا اإذن يت�سمن  منتظم«)7(، وطاملا اأن الن�س هو عبارة عن متتالية جملية متعاقبة خطًّ
كوحدة  تدرك  كي  ببع�س  بع�سها  ال�سطحية  الن�س  اأجزاء  ت�سل  متنوعة  عنا�سر 

متما�سكة)8(.

بو قرة نعمان، امل�سطلحات االأ�سا�سية يف ل�سانيات الن�س وحتليل اخلطاب، 107-106.  -1
ربابعة، مو�سى، جماليات االأ�سلوب والتلقي-درا�سات تطبيقية، دار جرير للن�سر والتوزيع، عمان، ط1،   -2

1429هـ -2008م، �س117.
املرجع نف�سه، �س114.  -3

البطا�سي، خليل يا�سر، الرتابط الن�سي يف �سوء التحليل الل�ساين للخطاب، دار جرير للن�سر والتوزيع،   -4
عمان، ط1، 1430هـ، 2009م، �س71.

ينظر: عفيفي، اأحمد، نحو الن�س اجتاه جديد يف الدر�س النحوي، �س127.  -5
ماج�ستري،  ر�سالة  املنا�سرة،  الدين  عز  �سعر  يف  الن�سي  التما�سك  حممود،  حممد  امل�سري،  ينظر:   -6
اجلامعة االإ�سالمية بغزة، عمادة البحث العلمي والدرا�سات العليا، كلية االآداب، اللغة العربية، 1439هـ 

-2018م، �س126.
خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س23.  -7

ينظر: املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  -8
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وقد تعددت حروف العطف يف اللغة العربية واختلفت معانيها، وجمموعها 
ت�سعة: )الواو - الفاء - ثم - اأو - ال - بل - لكن - اأم - حتى(، وكل هذه االأدوات 
ت�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق التما�سك الن�سي على م�ستوى الن�س و�سكله، وميكن 
تف�سري التما�سك الذي حتققه وتولده بطريقتني: »االأوىل حتقيقها للربط كونها حلقة 
و�سل بني اأجزاء اخلطاب املختلفة، واأما الثانية فتتمثل يف حتقيقها ل�سمة االختزال 

يف اخلطاب«)1(.
التخيري،  وربط  )الواو(،  بـ  ويكون  اجلمع،  مطلق  يفيد  ربط  الربط:  اأنواع 
ويكون بـ )اأو(، وربط اال�ستدراك، وميكن ا�ستخدام: )لكن - بل(، ربط التفريع: 

وي�ستخدم لذلك: )الأن(«)2(.
خام�ًصا: التما�صك املعجمي: من اأهم مظاهر الن�س التي توؤدي اإىل متا�سك 
واأجزائه،  ومعانيه  مفرداته  تتالحم  نهايته، حيث  الن�س حتى  بداية  من  االأحداث 
وترتابط داللته، ويتحقق ذلك التما�سك املعجمي داخل الن�س من خالل و�سيلتني 

هما: التكرار والت�سام)3(.
اأواًل: التكرار: وهو �سكل من اأ�سكال التما�سك املعجمي، يقوم على اإعادة اأو 
تكرار وحدة معجمية، �سواء بلفظها، اأو مبرادف لها، اأو �سبه مرادف، اأو بوحدة 

مطلقة عامة)4(.
التما�سك  عنا�سر  من  عن�سر  التكرار  اعتبار  على  الل�سانيات  علماء  ويجمع 
الل�سانية من  العالقات  بني  تربط  التي  الروابط  الن�س، وهو من  واالت�ساق داخل 
بالكربى،  ال�سغرى  الوحدات  وربط  واالمتداد،  اال�ستمرارية  مبداأ  حتقيق  خالل 

البطا�سي، خليل يا�سر، الرتابط الن�سي يف �سوء التحليل الل�ساين للخطاب، �س 185.  -1
ينظر: عفيفي، اأحمد، نحو الن�س اجتاه جديد يف الدر�س النحوي، �س 129.  -2

ينظر: خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س24.  -3
ينظر: املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  -4
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فتحكم عالقات الن�س اجلزئية، وتكت�سب كثافة عالية، وكل هذا يف�سي اإىل تاأكيد 
اخلطاب وتر�سيخه.

اأما اأهم اأنواع التكرار فقد ق�سمه جل الباحثني والدار�سني اإىل اأربعة اأنواع، 
وتكرار  اللفظ،  باختالف  املعنى  وتكرار  اجلزئي،  والتكرار  التام،  التكرار  وهي: 

التوازي)1(.
املعجمية«)2(،  »امل�ساحبة  اأو  العباري،  التالزم  عليه  ويطلق  الت�صام:  ثانًيا: 
)هاليداي  ذكر  وقد  الن�س،  اأجزاء  بني  التي  الرتكيبية  اللفظية  القرائن  من  وهو 
ورقية ح�سن( اأنه »اأداة من اأدوات التما�سك املعجمية، وعرفاه باأنه: »توارد زوج 
تلك«)3(  اأو  العالقة  هذه  بحكم  الرتباطهما  نظرا  بالقوة،  اأو  بالفعل  الكلمات  من 
بني  تكون  التي  العالقات  من  وغريها  الرتادف،  اأو  بالت�ساد  العالقة  هذه  فتكون 

االألفاظ بع�سها وبع�س)4(.
اأن  باأنه »اأزواج من االألفاظ مت�ساحبة دوًما، مبعنى  ومما �سبق يعرف الت�سام 

ذكر اأحدهما ي�ستدعي ذكر االآخر ومن ثم يظهران دوًما مًعا«)5(.
اإىل:  ح�سن(  ورقية  )هاليداي  ذكره  ما  بح�سب  الت�سام  عالقات  وتنق�سم 
�سل�سلة  يف  والدخول  التعاك�س(،   - املخالفة   - )الت�ساد  درجاته  بجميع  التباين 
مرتبة، وكذلك عالقة الكل للجزء، واجلزء للجزء، واأخرًيا عالقة االندراج يف 

�سنف عام)6(.
ينظر: الردادي، زاهر مرهون، الرتابط الن�سي بني ال�سعر والنرث، دار جرير للن�سر والتوزيع، عمان، ط1،   -1

1431هـ، 2010م، �س54 -57.
ينظر: عبد املجيد، جميل، البديع بني البالغة العربية والل�سانيات الن�سية، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب،   -2

القاهرة، د.ط، 1998 م �س79.
خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س25.  -3

ينظر: الفقي، �سبحي اإبراهيم، علم لغة الن�س بني النظرية والتطبيق، 42/1.  -4
جميل عبد احلميد، البديع بني البالغة العربية والل�سانيات الن�سية، �س107.  -5

ينظر: املرجع نف�سه، �س108  -6
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املحور االأول: االإحالة درا�صة ن�صية تطبيقية يف ق�صيدة بنات ال�صاعر.
تبني من خالل ما �سبق اأهمية االإحالة، ودورها يف تعزيز العالقات املوجودة 
يف الن�س؛ حيث اإن اللفظة ال ت�ستقل بذاتها، واإمنا تتمثل يف عودة بع�س عنا�سر 
امللفوظ على عنا�سر لفظية اأخرى داخل ال�سياق، وتن�سجم هذه الو�سيلة اللغوية مع 
قانون االقت�ساد اللغوي، الذي ميكن ال�ساعر من اختزال خطابه اللغوي وتكثيفه، 
»اإذ تخت�سر هذه الوحدات االإحالية العنا�سر االإ�سارية، وجتنب م�ستعملها اإعادتها 
وتكرارها«)1(، وقد قامت االإحالة يف ق�سيدة )بنات ال�ساعر( بدور فعال يف ات�ساق 

الن�س وترابطه، وميكن ت�سنيف عنا�سر االإحالة يف الن�س كما يلي: 
1- ال�صمائر: وال�سمائر من اأكرث العنا�سر االإحالية �سيوًعا يف اأي ن�س؛ الأنها 
تنوب عن الكلمات، والعبارات، واجلمل املتتابعة، ولها وظائف متعددة ح�سب 
موقعها من اجلملة، ومن بني وظائفها اأنها توؤدي دوًرا بارًزا يف ربط اأجزاء الن�س 
تناثر من عبارات وجمل  ما  الذي يجمع  ال�سمري هو  اأن  ببع�س)2(، مبعنى  بع�سها 

لي�سل بينها لتكون مع غريها من اأدوات االت�ساق ن�سيًجا ن�سيًّا عالًيا.
يف  وهو  الرتكيب،  يف  وجوده  خالل  من  اإال  وظيفته  يكت�سب  ال  وال�سمري 
عرف النحاة »ما و�سع ملتكلم، اأو خماطب، اأو غائب تقدم ذكره لفًظا، اأو معنى، 

اأو حكًما«)3(. 
فبح�سب  اعتبارات خمتلفة،  متعددة، وح�سب  اأق�سام  اإىل  ال�سمري  ويق�سم 
الغائب(،  و�سمائر  املخاطب،  و�سمائر  املتكلم،  )�سمائر  اإىل  ينق�سم  معناه 
وبح�سب ا�ستعماله ينق�سم اإىل ق�سمني: )م�سترت وبارز(، فاالأول هو الذي ال يذكر 

االأزهر الزناد، ن�سيج الن�س، �س121.   -1
ينظر: الفقي، �سبحي اإبراهيم، علم اللغة الن�سي بني النظرية والتطبيق، 137/1.  -2

امل�سري،  ب�سري  ابن احلاجب، درا�سة وحتقيق: يحيى  لكافية  الر�سى  بن احل�سن، �سرح  الر�سي، حممد   -3
االإدارة العامة للثقافة والن�سر، جامعة االإمام، ط1، 1417هـ -1996م، 111/1.
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الثاين فالذي يذكر يف الكالم، وينق�سم بح�سب  اأما  يف الكالم، ويقدر تقديًرا، 
ل�سوقه اإىل )منف�سل ومت�سل(.

اإذ تغلبت  اأهم و�سائل االإحالة يف ن�س بنات �ساعر؛  وقد كانت ال�سمائر من 
على غريها، فقد بلغت عدد االإحاالت ال�سمريية )174( من اأ �سل )186( اإحالة، 

وتنوعت ال�سمائر املوظفة يف الن�س على النحو االآتي: 
ا، ويحتاج للتو�سيح  اأواًل: االإحالة ب�صمري الغائب: وهو اأكرث ال�سمائر غمو�سً
والتف�سري، و�سمائره هي: »هو - هي - هما - هم - هن - اإياه - اإياها - اإياهما 
والواو،  قاما،  نحو:  واالألف،  وراأيتها،  راأيته  نحو:  والهاء،   - اإياهن   - اإياهم   -
نحو: قاموا، والنون، نحو: قمن«)1(، وتعد االإحالة ب�سمري الغائب اإحالة اإىل داخل 
الن�س، وقد بلغت االإحالة ب�سمري الغائب )129( من اأ�سل )186( اإحالة، وهذا 
يعني تواجد �سمائر الغائب بكرثة، واقت�سرت االإحالة على )هو -هي -هم(، وقد 
متحور اخلطاب حول ذوات معينة هي: )املرثي - ق�سائده - الطواغيت - جيل 
املقاومة(، واأكرث هذه االإحاالت لق�سائد املرثي، التي ال تعلم مبوت �ساحبها، فهي 
ثانية للمرثي،  انت�سارها وذيوعها، وكاأمنا هي حياة  تغني يف كل مكان، كناية عن 
ا كناية  اأي�سً املثالية واالأناقة واجلمال، وهذا  اأنها تعي�س حالة من  فهو مل ميت، كما 
عن تاألقها وعبقرية مبدعها، مع انت�سار ذوات اأخرى لها داللة ال)هي( كالطبيعة 
التي افتقدت املرثي، واحل�سناوات اللواتي تاأثرن ب�سرخات املرثي، فهن يرخ�سن 
بال�سعر من خالل  بالر�سم  ي�ستعني يف كل هذا  للوطن، وال�ساعر  فداء  كل �سيء 
هند�سة ال�سور املبتكرة التي امتدت طوال الن�س، ثم ياأتي املرثي يف املرتبة الثانية؛ 
اإذ ي�سف ال�ساعر بطوالت اخلوري يف حماربة االحتالل، كما يتخذ منه ال�ساعر 
و�سيلة للحديث عن نف�سه ب�سيغة الغائب، فيبكي حاله، وي�سكو زمانه بعدما كرب 
الف�سلي، عبد الهادي، خمت�سر النحو، دار ال�سروق للن�سر والتوزيع والطباعة، ط7، 1400هـ -1980م   -1

�س44.
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�سنه و�سعف حاله، وحالت االأيام بينه وبني حتقيق اآماله، واالأقل يف هذه االإحاالت 
ا يف  من ن�سيب االأفاقني الذين يتاجرون بق�سايا اأمتهم، وهوؤالء ميثلون مرتكًزا مهمًّ
�سامية،  للمرثي ق�سية، ومبداأ، ور�سالة  اأن  ياأتي الإثبات  املرثي؛ وح�سورهم  رثاء 
يف حماربة املحتل، فقد كان من اأقوى اأ�سوات الن�سال، واملقاومة يف وقت كان 
الغائب  ب�سمري  االإحالة  للمنا�سلني)1(، ومثال  االإبعاد  يقرر عقوبة  العثماين  احلكم 

)هي( التي وردت )65( مرة، قول ال�ساعر 
من كل عنقود ذكرى كنت تعت�سُرتيتمْت وهي ال تدري ونـــ�سوتُــها
القدُر رواق�ٌس حتمل ال�سلوى وت�سكبها وما  الدنيا  ما  تعلم  ولي�س 
منتفـ�ٌس ـــراُء  االإغ ــاأّودهــا  ت منهمُرعلى  حنان  التـِـّ تـها  تلـفُّ ويف 

عن ق�سائد)ب�سارة(: )2(
يف:  امل�سترت)هي(  ال�سمري  من  ال�سابق  الن�س  يف  االإ�ساري  العن�سر  يت�سكل 
ت�سكبها   - )ن�سوتها  يف:  )الهاء(  واملت�سل  تعلم(،   - حتمل   - تدري   - )تيتمت 
اإذ ارتبط  تاأودها - تلفتها(، واملنف�سل)هي(، حمقًقا بذلك اإحالة ن�سية قبلية؛   -
فتو�سحت  له،  ال�سابق  االإ�ساري  بالعن�سر  االإحاالت  هذه  يف  االإحايل  العن�سر 
داللته وزال الغمو�س عنه، فقامت هذه ال�سمائر بوظيفة الربط؛ »الأن امل�سمرات 
و�سعت نائبة عن غريها من االأ�سماء الظاهرة ل�سرب من االإيجاز واالخت�سار«)3(.

اأما �سمري الغائب )هو( فقد ورد )44( اإحالة، ومثاله قول ال�ساعر)4(: 
ما زال يَندى عليه الع�سُب والَزَهـــــُريا راقًدا يف حمى النُّعمى وم�سجعه 

55 انظر: قميحة، مفيد حممد، االأخطل ال�سغري )ب�سارة اخلوري( حياته و�سعره، �س155.  -1
اأبو ري�سة، عمر، الديوان، دار العودة، بريوت، د.ط، 1998م، 68-67/1.  -2

ابن يعي�س، �سرح املف�سل، اإدارة الطباعة املنريية، م�سر، د.ط، د.ت، 92/3.  -3
اأبو ري�سة، عمر، الديوان، �س 74.  -4
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ـــك اليوم من اأزرى الزمـــــــاُن به  ـِــبــَــُرجنــيـُـّ الـك اآفـاقــه  مـدى  عن  وردَّه 
هب منك�سُرجناحــُــه بعـــدما طـــال املطــــاُف به  خم�سٌَّب من �سظايا ال�سُّ
و�سحُبه الليل واالأ�سبـاح وال�سَّـهُرمي�سي الهوينا على �ســــحراء رحــلته 

الغائب  �سمري  االإحايل  بالعن�سر  عليه  ويحيل  )ال�ساعر(،  االإ�ساري  العن�سر 
املت�سل، )م�سجعه - عليه - به - اآفاقه - جناحه - رحلته - �سحبه - اأزرى - 
مي�سي(، وجميع هذه االإحاالت اإحاالت ن�سية قبلية، اأ�سهمت يف ربط ما قبلها مبا 

جاء بعدها.
موؤمنـٌة احلــق  بالـن�سال  اإذا الطواغيُت من اإميانها �سخـرواكتائـٌب 
اأو حوربوا هربوا، اأو �سوحبوا غدروااإن خوطبوا كذبوا، اأو طولبوا غ�سبوا
باط، لدعم العار، موؤتـمُر!!خافوا على العار اأن ميحي فكان لهم على الرِّ
خالقهم �سبحان  اأرائـكهم  عا�سوا وما �سعروا، ماتـوا وما ُقربواعلى 

وتاأتي االإحالة ب�سمري الغائب )هم( يف )20( اإحالة، وهذا التنوع يف ا�ستدعاء 
االإ�سمار، واالحتفاء به يج�سد قيام اخلطاب على التنويع والتلوين، ومن اأبرز ما 

ميكن اال�ست�سهاد به قول ال�ساعر)1(: 
هذا الن�س يت�سمن )17( �سمرًيا، )14(، منها )واو اجلماعة(، و)3( �سمائر 
الغائب )هم(، وكلها تعود على الطواغيت، الذين ي�سكلون حمور هذا املقطع، 
فهم كذابون - جبناء - غدارون...، وال�سمائر هي التي اأ�سهمت يف ربط هذه 
متا�سك  اإىل  اأدت  اإحاالت  وكلها  قبلية،  ن�سية  اإحالة  حمقًقا  بالطواغيت،  املعاين 

املقطع وترابطه.
اأبو ري�سة، عمر، الديوان، �س 77.  -1
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ثانًيا: االإحالة ب�صمري املتكلم: وتعد ال�سمائر الدالة على املتكلم اإحالة اإىل 
باملتكلم من�سئ  خارج الن�س، وقد وردت �سمائر املتكلم )23( مرة، واملق�سود 
اخلطاب/الن�س، وهو من العنا�سر الرئي�سة يف عملية التوا�سل، و»بدون املر�سل 
ال يكون للغة فاعلية«)1(، و�سمائره هي: اأنا، اإياي، اإيانا، الياء نحو كلمني، و)نا( 

نحو نظرنا اإليه، والتاء نحو قمت.

ياء   - نحن   - املتكلم  تاء   -( املتكلم  �سمائر  ا�ستعمل  ري�سة  اأبا  اأن  ويلحظ 
املتكلم( لالإحالة اإىل خارج الن�س، وكانت عائدة على الذات املتكلمة التي هي 
ال�ساعر نف�سه؛ الأنها متثل اأحد عنا�سر املقام الرئي�سة، بل »هو الذات املحورية يف 
معينة«)2(،  مقا�سد  عن  التعبري  اأجل  من  به  يتلفظ  الذي  هو  الأنه  اخلطاب؛  اإنتاج 
وقد ارتكزت الذات املتكلمة على عدد من املحاور: كم�ساعر ال�ساعر جتاه املرثي، 
وق�سوة الغياب، وموقفه الوطني جتاه ق�سايا اأمته، ثم كربيائه واإبائه جتاه دنياه التي 
جرعته املرارة فما عرث وال هان، وقد برزت �سمائر املتكلم يف الن�س على نوعني: 

تاء املتكلم(: ووردت يف الن�س )3(  االإحالة ب�سمري املتكلم )ياء املتكلم -    -1
مرات، ومثالها قوله)3(: 

ف�سال فوق فمي، حرَّان، ي�ستعُرعفًوا، ب�سارة، بع�س البوح �سقُت به
اأكرَثه اخلـر�ساء  بالدمعة  الب�سُرخنقُت  يلمح  ال  ما  الدمع  واأقتُل 

ا�ستعان ال�ساعر ب�سمري املتكلم يف )بحت - فمي - خنقت( يف خلق عدد 
ي�سور  الذي  نف�سه،  ال�ساعر  على  عادت  اإحاالت خارجية  وكلها  االإحاالت،  من 

ال�سهري، عبد الهادي ظافر، ا�سرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد، بريوت،   -1
ط1، 2004م، �س45.

املرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.  -2
اأبو ري�سة، عمر، الديوان، �س78.  -3
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م�ساعره جتاه املرثي، واحل�سرة التي اأملت به لفقده، وقد اأ�سهمت هذه االإحاالت 
يف ترابط الن�س وتالحمه، وو�سله بالعامل اخلارجي. 

بني  ما  اإحالة،   )20( وردت  املتكلمني(:  )نحن-ونا  املتكلم  ب�سمري  االإحالة   -2
�سمري مت�سل ومنف�سل، واإن كانت الغالبية للمت�سل، ومن اأمثلة االإحالة اإىل 

ال�سمري املت�سل قوله معتًدا بنف�سه)1(: 
فاأين -ال اأين- منه الِوْرُد وال�سََّدُررمى بنا القفر، وافت�سَّ ال�سراَب به
ُحُمُرخـَ�سا�سُة العي�س ما مدَّت لنا يــَدها �سـعينـا  من  واأقدامنـا  اإالَّ 
اإباءتــُــنا تعـثـْر  ومل  عـثـرنا  وكم نه�سنا ومل ي�سـمْت بنا خَوُرفكم 
َلِف احلرمان من غ�س�ٍس �سـتـُـُروكم لدى �سَ لنا  تُكـ�سْف  ومل  عليها  مننا 

نف�سه يف )بنا  املتكلم  الن�س، وهو  اإ�ساري خارج  اإىل عن�سر  ال�ساعر  يحيل 
- لنا - اأقدامنا - �سعينا - عرثنا - اإباءتنا - نه�سنا - مننا(، وهو ي�سرتك يف هذا 
املت�سل، وقد  اجلمع  ل�سمري  با�ستخدامه  قومه، وذلك  اأبناء  مع  االإ�ساري  العن�سر 

حقق هذا ال�سمري اإحالة خارجية مقامية.
اإحالة خارجية  واملنف�سل يف  املت�سل،  اجلمعي  املتكلم  بني �سمري  ينوع  وقد 

مقامية، على
نحو قوله، وا�سًفا ق�سائد املرثي)2(: 

غربتنا اأن�ساُء  حولها  من  م�سترُتونحن  الغيب  وراء  عنا  ــت  واأن
ولوعُتنا نخفي  ما  غري  لها  تعتذُرنُبدي  لل�سوق  �سمتها  يف  تكاد 

املرجع نف�سه، �س70.  -1
املرجع ال�سابق، 68.  -2
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املنف�سل)نحن(،  املتكلم  �سمري  م�ستعماًل  االأخطل  �سديقه  ال�ساعر  يخاطب 
عن�سًرا اإحاليًّا موجوًدا يف الن�س، ليحيل به اإىل عن�سر خارج الن�س )غربتنا - عنا 
- نبدي - نخفي - لوعتنا( وكلها اإحاالت خارجية، ربطت الن�س مبن�سئه، والعامل 

اخلارجي املحيط به.
احلا�سر  اأو  ال�سامع  باملخاطب  واملق�سود  املخاطب:  ب�صمري  االإحالة  ثالًثا: 
فال اإ�سكال يف مرجعه، اإمنا قد يراد باملخاطب العموم، في�سمل من ياأتي بعده، بل 
ي�سلح للمخاطبة مبثله، ويف عملية: التوا�سل يعد »املر�سل اإليه هو الطرف االآخر 
الذي يوجه اإليه املر�سل خطابه عمًدا«)1(، وتتمثل �سمائره يف: »اأنَت - اأنِت - اأنتما 
راأيتك  نحو  اإياكن، والكاف  اإياكم -  اإياكما -  اإياِك -  اإياَك -  اأننت -  اأنتم -   -
- والتاء، نحو قمِت، واالألف نحو: اكتبا - والواو، نحو: اكتبوا، والياء، نحو: 

اكتبي-والنون، نحو اكتنب«)2(.
وقد وردت �سمائر املخاطب يف الن�س )22( مرة، وتنوعت ما بني مت�سلة 
ومنف�سلة، وقد مثل املرثي الذات الوحيدة يف خطاب ال�ساعر، ومل يخرج عنها 
اأبًدا، وهو يف خطاب )اخلوري( بني حالتني: االأوىل الفخر باملرثي وتخليد ذكره، 
ال�ساعر  قول  املخاطب  ب�سمري  االإحالة  اأمثلة  ومن  وزمانه،  حاله  �سكوى  والثانية 

خماطًبا )اخلوري()3(: 
ومل يغْب عن حوا�سي ليله �َسمُرنديُّك الـ�سمح مل يُخــنق له َوتَــُر
ُزَمـــٌر  اأرجـائه  واخلـفُربنـاُت وحـيـك يف  الزهو  املـرتفان  يهــزها 
من�ســورٌة يجتليها ال�سمُع والب�سُرغنَّْت َوَغنَّْت فدنياك التي ُطويْت 

ال�سهري، عبد الهادي ظافر، ا�سرتاتيجيات اخلطاب، �س47.  -1
الف�سلي، عبد الهادي، خمت�سر النحو، �س44.  -2

عمر اأبو ري�سة، الديوان، �س67، 71، 73.  -3
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وُرتعال ن�سرْح على اأدنى مالعــــبها الـ�سُّ مراآتـها  اإىل  حتـنُّ  فــقـد 
يُخت�سُروما عليك اإذا ما الزورُة اخُت�سرْت العطِر  ببع�س  الربيع  بع�ُس 
بى تهفو اإليك ُربًى  بـني الـفرات وبــيـن النـيل تنـتـ�سُروخلَف هذي الرُّ
بها يـوم روَّاُد اجلـــمـــــال  لّفوا جبـيـنك بالغـار الذي �سفروااأذاكـٌر 
اأجـفـانــُها فهي ت�ستجدي وتنتـظُرعلى �سهيِّ روؤى لـقـياَك مـطــبـقــٌة

تـغـتـفــُرَحَملَت اأ�سجانها احلرَّى فما �سهقْت  اإالَّ وراحْت اإىل جنـواك 
كما اأحـاط بعقـد االأنــــجم القمُراأحـطـَت يف رقة الرهـبان جمَعهُم 
تكـابــــُده ما  عنـهـم  تكـتـم  تـموُت وهي على اأقـدامها ال�سجُرواأنت 

 - )نديك  للمذكر يف  هو  الذي  املت�سل)الكاف(  ال�سمري  االإحايل  العن�سر 
وحيك - دنياك - عليك - اإليك - جبينك - لقياك - جنواك(، يحيل به ال�ساعر 
اإىل العن�سر االإ�ساري املرثي )االأخطل ال�سغري(، واالأمر ذاته ينطبق على ال�سمري 
 - وامل�سترت)تعال  حملت(،   - )اأحطت  يف  املت�سل  وال�سمري  )اأنت(،  املنف�سل 

اأذاكر - تكتم(، وكلها اإحاالت مقامية حتيل اإىل املرثي يف مقامه قبل وفاته.
الن�س،  تو�سيع داللة  املخاطب على  ب�سمري  االإحاالت  وقد عملت كل هذه 
الذي  الن�سي  الف�ساء  بناء  على  املتلقي  �ساعد  مما  اخلارجي؛  املقام  ب�سياق  وربطه 

كونته هذه االإحاالت. 
»تقوم  الرئي�سة،  الن�سي  التما�سك  و�سائل  من  وهي  االإ�صارية:  2-االإحالة 
اأ�سماء االإ�سارة واالأ�سماء املو�سولة من  القبلي والبعدي«)1(، وال تختلف  بالربط 
النحاة  عليها  اأطلق  وقد  ال�سمائر،  عن  الن�سي  الرتابط  حتقيق  على  قدرتها  حيث 

خطابي، حممد، ل�سانيات الن�س، �س 19.  -1
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اأو  نبات،  اأو  حيوان،  من  �سيء  كل  على  »لوقوعها  املبهمات؛  هو  ا  خا�سًّ ا�سًما 
جماد، وعدم داللتها على �سيء معني مف�سل، م�ستقل؛ اإال باأمر خارج عن لفظها، 
مبا  اإال  اإبهامه  يزول  ال  االإ�سارة  وا�سم  بال�سلة...،  اإال  اإبهامه  يزول  ال  فاملو�سول 
ي�ساحب لفظه من اإ�سارة ح�سية«)1(، فكل منهما يحتاج اإىل عن�سر يتعلق به ليزول 
من  كبري  عدد  اإىل  ت�سري  الأنها  التكثيف؛  يف  وت�ستخدم  داللته،  وتت�سح  غمو�سه 
االأحداث، فتفيد االخت�سار، وتعمل على حتقيق التما�سك الن�سي، وربط اأطراف 

الن�س املتباعدة.
ويذهب الباحثان هاليداي ورقية ح�سن اإىل اأن هنالك عدة اإمكانات لت�سنيف 
وفق  اأو  غدا...(،  )االآن،  الزمانية  الظرفية  وفق  ت�سنف  فهي  االإ�سارة،  اأ�سماء 
اأو وفق االنتقاء )هذا - هوؤالء...(،  الظرفية املكانية )هما، هناك، هنالك...(، 

اأو وفق البعد )ذاك - تلك...(، اأو القرب )هذه، هذا...()2(.
وقد بلغت عدد االإحاالت باأ�سماء االإ�سارة يف الن�س املدرو�س مرتني فقط، 
الدال على  االإ�سارة )هذي(  با�سم  اإال  االإحالة  ترد  اإحالة، ومل  اأ�سل )186(  من 

القرب، وذلك يف قول ال�ساعر م�سوًرا ا�ستياق الكون للمرثي)3(: 
بى تهفو اإليك ُربًى بني الــفــرات وبني النيل تنــتــ�ســـُر وخلَف هذي الرُّ

وينطبق على ا�سم االإ�سارة ما ينطبق على ال�سمائر من اإمكان اأن تكون االإحالة 
اإىل عن�سر واحد، اأو �سخ�س واحد، اأو اأي �سيء اآخر، اأو اأن تكون االإحالة اإىل 
اأ�سياء متعددة، وقد احال ال�ساعر ا�سم االإ�سارة )هذي( اإىل عن�سر اإ�ساري متاأخر 
واحد هو )الربى(، ليحقق بذلك اإحالة ن�سية بعدية، تزيل اإبهام ا�سم االإ�سارة، فلو 
مل يكن العن�سر االإ�ساري املف�سر)الربى( موجوًدا الختل املعنى وداخله الغمو�س، 

ح�سن، عبا�س، النحو الوايف، دار املعارف، م�سر، ط3، د.ت، 339-338/1.  -1
ينظر: خطابي، حممد، ل�سانيات اخلطاب، �س 19.  -2

املرجع نف�سه، �س73.  -3
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واختيار املن�سئ ال�سم االإ�سارة هنا يقع ملقا�سد تخاطبية، هي كمال العناية باملرثي، 
والرفع من �سـاأنه بت�سخيم نوع من ي�ستاق اإليه.

وعلى غرار االإحالة ال�سابقة يقول اأبو ري�سة وا�سًفا حال ق�سائد ال�ساعر بعد 
موته)1(: 

مل يبلِغ اخلرُب الناعي م�سامَعها عن مثل هذي اليتامى يُكتم اخلرُب!!
وهكذا قامت االإحالة االإ�سارية بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها ال�سمري من متا�سك 
الوحدة  اإعادة  ا�ستغنى عن  قد  املر�سل  اأن  االإ�سارة من  اأهمية هذه  وتاأتي  الن�س، 

الن�سية با�ستخدام االإحالة )هذي( فقام ا�سم االإ�سارة مقام الن�س املتاأخر عليه.
3- االإحالة املو�صولية: وهي من و�سائل التما�سك االإحالية؛ اإذ تقوم بالربط 
القبلي والبعدي، وقد �سميت باالأ�سماء املو�سولة الأنه يلزمها كالم بعدها هو من 
متام معناها، واال�سم املو�سول عند النحاة هو اال�سم الذي »ال يتم بنف�سه، ويفتقر 
اإىل كالم بعده ت�سله به ليتم ا�سًما، فاإذا مت مبا بعده كان حكمه حكم �سائر االأ�سماء 

التامة، يجوز اأن يقع فاعاًل ومفعواًل وم�ساًفا اإليه ومبتداأً وخرًبا«)2(.
وقد �سميت االأ�سماء املو�سولة بذلك؛ الأنها اأ�سماء مبهمة حتتاج اإىل ما يزيل 
فاملو�سول  غمو�سها،  يزيل  اآخر  بعن�سر  الربط  دائمة  يجعلها  ما  وهذا  اإبهامها، 
وحده ا�سم ناق�س اأي ناق�س الداللة، وال »يتم حتى ت�سله بكالم بعده تام، في�سري 

ا بارًزا«)3(. مع ذلك الكالم ا�سًما تامًّ
اأما  وم�سرتكة،  خمت�سة  ق�سمني:  اإىل  املو�سولة  االأ�سماء  النحاة  ويق�سم 
ا يف الداللة على بع�س االأنواع دون بع�س، مق�سوًرا  املخت�سة فهي »ما كان ن�سًّ

املرجع ال�سابق، �س 69.  -1
ابن يعي�س، اأبو البقاء بن علي، �سرح املف�سل، 138/3.  -2

املرجع نف�سه، 150/3.  -3
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بها،  خا�سة  األفاظ  املوؤنثة  وللمفردة  به،  خا�سة  األفاظ  فللمذكر  وحده«)1(،  عليه 
)الذي -  املخت�سة:  االألفاظ  اأ�سهر  بنوعية، ومن  بنوعيه، واجلمع  املثنى  وكذلك 

التي - اللذان - اللتان - االأىل - الذين - الالت - الالئي()2(.
االأ�سياء،  جلميع  ت�سلح  وهي  امل�سرتكة،  املو�سولة  االأ�سماء  الثاين:  والق�سم 
ولي�س مق�سوًرا على بع�سها، كما يف الق�سم االأول، وال تتغري �سورته مهما تغريت 
االأنواع التي يدل عليها)3(، واأ�سهر األفاظه: )من(، واأكرث ا�ستعمالها للعاقل، و)ما(، 
واأكرث ا�ستعمالها يف غري العاقل، و)األ(، وتكون للعاقل وغريه، مفرًدا وغري مفرد، 

و)ذا(، وتكون للعاقل وغريه، مفرًدا وغري مفرد)4(.
مق�سده  لتو�سيح  و�سيلة  ال�ساعر  اتخذه  مما  املو�سولية  باالأ�سماء  واالإحالة 
 )186( من  مرات،   )8( �سوى  ترد  مل  اأنها  غري  املرثي،  جتاه  اأحا�سي�سه  وت�سوير 

اإحالة، ومثالها قول اأبي ري�سة م�سوًرا حنني ق�سائد املرثي اإليه)5(: 
نُبدي لها غري ما نخفي ولوعُتنا تكاد يف �سمتها لل�سوق تعتذُر

يقوم اال�سم املو�سول بعملية االإحالة من خالل ا�ستح�سار املحال اإليه يف ذهن 
املتلقي، وو�سيلته يف ذلك جملة ال�سلة)نخفي(، وذلك لغر�س بالغي هو املبالغة 
يبديه،  مما  بكثري  اأعظم  املرثي،  لفقد  واأمل  ال�ساعر من حزن  يخفيه  فما  والتهويل، 
يتميز  وبهذا  الدالالت،  متعدد  الوا�سع  الت�سور  على  للعقل  حتري�س  هذا  ويف 
اال�سم املو�سول يف اإحاالته مبا ميكن اأن ن�سميه االإحالة املو�سعة متعددة الدالالت، 

بل منفتحة الدالالت.

ح�سن، عبا�س، النحو الوايف، 342/1.  -1
ينظر: املرجع نف�سه، 346-343/1.  -2

ينظر: املرجع نف�سه، اجلزء نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  -3
املرجع نف�سه، 358-348/1.  -4

املرجع نف�سه، 68/1.  -5
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ويقول يف مو�سع اآخر ويف اإحالة جديدة باال�سم املو�سول ي�سكو حاله)1(: 

ـِـرَبُ جنيُّك اليوم من اأزرى الزماُن به وردَّه عن مدى اآفــاقـه الك
وهي  االإحالية،  االت�ساق  و�سائل  من  الرابعة  الو�سيلة  باملقارنة:  4-االإحالة 
املطابقة  على  وتقوم  بينهما،  يقارن  عن�سرين،  وجود  وتعني  مبا�سرة،  غري  اإحالة 
اأو  مياثله،  اأو  اآخر،  �سيء  باأنه  ال�سيء  مثل و�سف  األفاظ،  وتعتمد على  والت�سابه، 
اأو  اآخر،  اأو  يعاك�س،  اأو  ي�ساد،  تقول  كاأن  املخالفة،  على  يقوم  وبع�سها  يوازيه، 
ت�ستقل  ال  اإحالية  تعبريات  باأنها  املقارنة  األفاظ  وتتميز  اأجمل،  اأو  اأكرب،  اأو  اأف�سل، 
ال�سروري عند  التما�سك؛ ولذا فمن  ما يجعلها و�سيلة من و�سائل  بنف�سها، وهو 

ورود هذه االألفاظ اأن ينظر املخاطب اإىل غريها بحًثا عما يحيل عليه املتكلم.
وتتفرع املقارنة اإىل ق�صمني: 

مقارنة عامة: ويتفرع منها التطابق والت�سابه، ومن اأمثلتها: )مثل، نف�س، غري،   -1
كاف الت�سبيه، كم()2(.

مقارنة خا�سة: ويتفرع منها مقارنة كمية ومقارنة كيفية، ومن اأمثلتها: )اأكرث،   -2
اأف�سل، اأجمل...()3(. على اأن ال�ساعر اأبا ري�سة مل يعتمد عليها اعتماًدا رئي�ًسا 
 )186( اأ�سل  من  مرتني  �سوى  ترد  فلم  الن�سي،  ق�سيدته  متا�سك  �سناعة  يف 

اإحالة، وكانت كاف الت�سبيه و�سيلته يف املو�سع االأول، يقول)4(: 
اأحطَت يف رقة الرهبان جمعَهُم كما اأحاط بعقد االأنـــجم القـــمــُر

ا�ستخدم ال�ساعر اأداة املقارنة )كاف الت�سبيه( لريبط بني الرتكيبني، فهو ي�سبه 
ينظر: خطابي، حممد، ل�سانيات اخلطاب، �س 75.  -1

املرجع نف�سه، �س19.  -2
ينظر: املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  -3

املرجع نف�سه، �س74.  -4
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التفاف املرثي على ق�سائده، وعنايته بها بالقمر املحاط باالأجنم، وبذلك ربط بني 
اجلملتني )جملة امل�سبه وامل�سبه به(، ووثق الرتابط الن�سي بينهما.

ومن موا�سع االإحالة باملقارنة توظيف ا�سم التف�سيل )اأقتل( يف قوله خماطًبا 
املرثي، ووا�سًفا بوحه الذي �ساق به)1(: 

اأكــرَثه  اخلر�ساء  بالدمعة  الب�سُرخنقُت  يلمح  ماال  الدمع  واأقتُل 
الثانية  اجلملة  ربط  خالل  من  ات�ساقية  بوظيفة  )اأقتل(  املقارنة  اأداة  قامت 
اآخر، وحتى نقف  باملوازنة ب�سيء  اإال  اأقتل واأفجع  باالأوىل، الأنه ال يكون ال�سيء 
ال�ساعر،  يوؤمل  ما  ملعرفة  �سبق  ما  اإىل  العودة  من  بد  فال  االآخر  ال�سيء  هذا  على 
وهكذا يتحقق الرتابط الن�سي »واملالحظ اأن اأدوات املقارنة اأ�سعف من غريها من 
و�سائل التما�سك االإحالية ال�سابقة )ال�سمائر واأ�سماء االإ�سارة( من حيث تواجدها 
يف الن�سو�س، اأو من حيث حتقيقها لالت�ساق الن�سي، لكن هذا ال ينفي وظيفتها 

يف حتقيق ترابط اأجزاء الن�س بع�سها ببع�س«)2(.
املحور الثاين: التف�صري النقدي لالإحالة: 

اأواًل: وظف ال�ساعر االإحالة ال�سمريية ب�سورة اأو�سع من غريها من العنا�سر 
االإحالية االأخرى، وبذلك اأ�سهمت ال�سمائر يف ربط اأجزاء الن�س ومتا�سك ن�سيجه، 
واجلدول االآتي يبني ن�سبة ورود كل من عنا�سر االت�ساق الثالثة، مع االإ�سارة اإىل اأن 
الدرا�سة عدت ال�سمري امل�سترت نوًعا من ال�سمري املت�سل فاأحلقته به، وهذا بح�سب 

ما ارتاأه بع�س النحاة)3(: 
خطابي، حممد، �س74.  -1

التحرير والتنوير،  تف�سري  التف�سري من خالل  الن�س وعلم  توهامي، الزهرة، االإحالة يف �سوء ل�سانيات   -2
مذكرة لنيل �سهادة املاج�ستري، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية، وزارة التعليم العايل والبحث 
العربي،  واالأدب  العربية  اللغة  ق�سم  واللغات،  االآداب  معهد  البويرة،  اجلامعي،  املركز  العلمي، 

2010م-2011م، �س68.
3-  ينظر: ح�سن، عبا�س، النحو الوايف، 219/1.
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الن�صبة املئويةالتكرارو�صائل االت�صاق االإحالية

93،5%174ال�سمائر )املت�سلة واملنف�سلة(

1،1%2اأ�سماء االإ�سارة

1،1%2اأدوات املقارنة

4،3%8االأ�سماء املو�سولة

100%186املجموع

يعد  مما  الكلمات  تكرار  عن  يغني  العربية  اللغة  يف  اأهمية  لل�سمري  ثانيا: 
اخت�ساًرا للوقت واأقرب للخفة، مع دفع ال�ساأم عن القارئ، واجلدول االآتي يظهر 
تكرارها،  واملنف�سل، ودرجة  املت�سل  بنوعيها  الن�س  ال�سمائر ومدى وجدها يف 

ون�سبتها املئوية: 
الن�صبة املئويةالتكرارنوع ال�صمري

97،1%169ال�سمائر املت�سلة

2،9%5ال�سمائر املنف�سلة

100%174املجموع

ورجوعا اإىل اجلدول ال�صابق يت�صح ما يلي: 
�سيوع ال�سمائر املت�سلة، التي ال ت�ستقل بذاتها، واإمنا تت�سل بغريها من االأ�سماء    -1
داخل  والتما�سك  االلت�ساق  ا�ستمرارية  يعني  وهذا  واالأدوات،  واالأفعال 

الن�س، وحتقيق اللحمة بني روابطه.
من  مما يخفف  بغريها،  تت�سل  بذاتها وال  ت�ستقل  التي  املنف�سلة،  ال�سمائر  قلة    -2

ا�ستقاللية العالئق اللفظية، ويعطي م�ساحة اأكرب النت�سار ال�سمائر املت�سلة.
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وميكن تف�صري �صيوع ال�صمائر املت�صلة باالآتي: 

رغبة ال�ساعر يف االخت�سار، وهو ما عرف عند العرب الذين »مل يعدلوا عن    -1
ا�ستعمال املت�سل اإال عند تعذره«)1(، فال�سمري ينوب عن الكلمات والعبارات 
نوًعا من  الن�س، فيحدث  اأجزاء  الربط بني  املتتالية، ويقوم بوظيفة  واجلمل 
التوازن واالن�سجام بني عنا�سر الن�س، كما ي�سهم يف ت�سكيل املعنى واإبرازه، 

وبناء على ذلك كان ال�سمري من اأهم و�سائل التما�سك.

ال�سمائر املت�سلة حتمل املعاين ب�سورة اأبلغ من املنف�سلة، ولها اأثر يف اإي�ساح    -2
املعنى وتقويته، وتوكيده يف ذهن املتلقي.

املتكلم واملخاطب  الن�س ما بني �سمائر  الواردة يف  ال�سمائر  تنوعت  ثالثا: 
والغائب، وقد توزعت بح�سب مقت�سيات ال�سياق ومق�سدية ال�ساعر، واأ�سهمت 
يف ات�ساق الن�س واإبراز جمالياته ال�سعرية، ووجود هذا الكم الكبري من ال�سمائر 
يوحي بقوة اللحمة اللغوية يف امل�سهد ال�سعري للن�س، الذي اأدى اإىل مد �سبكات 
من التوا�سل بني اأركان الرتكيب دون اإطالة ال داعي لها، وقد كان لل�سمري يف كل 
ذلك عماًل بالغيًّا، فاإذا عرفنا اأن من تعريفات البالغة االإيجاز، فال�سمري ميثل ذلك 
بعدم التكرار للعبارات، ويوؤدي عماًل دالليًّا توا�سليًّا حني ي�سرك املتلقي ويدخله 

جو الن�س.

العابدي، ح�سني را�سي، من التما�سك الن�سي يف �سورة يون�س، جملة جامعة االأزهر، غزة، 2013م،   -1
ع2، مج15، �س42.
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واجلدول االآتي يبني اأنواع ال�سمائر ون�سبة تكرارها: 
الن�صبة املئويةالتكراراأنواع ال�صمائر

74،2%129�سمائر الغيبة

13،2%23�سمائر املتكلم

12،6%22�سمائر املخاطب

100%174املجموع

من  اأكرث  الغيبة  �سمائر  �سيوع  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  ا�ستقراء  خالل  ومن 
غريها، فال�ساعر يتخذ منها �ستاًرا لبث جتربته، والإي�سال اأفكاره، وقد ا�ستوعبت 
اأن  التعبري عنها، كما  ال�ساعر  اأراد  التي  الق�سايا وامل�سامني  ال�سابق كل  الن�س  يف 
�سمائر الغيبة تاأتي معربة عن جميع عنا�سر التجربة عاقلة اأو غري عاقلة، اأما �سمائر 
اأن  ال�ساوي�س  حممد  ويرى  مدرك،  عاقل  عن  اإال  غالًبا  تعرب  فال  والغيبة  املتكلم 
االإحالة يف �سمائر الغائب تكون »اإحالة مقالية، وال ميكن اأن تكون اإحالة مقامية، 
وبالتايل فهي ت�ساهم دوًما يف حتقيق تنا�سق الن�س، اأو بعبارة اأخرى يكون مف�سرها 

مقاليًّا دائًما، الأنها تربط دائًما الحًقا ب�سابق«)1(.
رابًعا: تنوعت االإحالة ما بني ن�سية داخلية بنوعيها القبلي والبعدي واالإحالة 
للن�س وربط  الداخلي  البناء  ت�سكيل  االأوىل يف  اأ�سهمت  وقد  اخلارجية،  املقامية 
مكوناته، اأما الثانية فعملت على اإحداث عالقة بني الن�س وال�سياق اخلارجي، وقد 

جاءت االإحالة الن�سية الداخلية اأكرث من االإحالة اخلارجية.

ال�ساوي�س، حممد، اأ�سول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية: تاأ�سي�س نحو الن�س، مكتبة االأدب   -1
املغربي، تون�س، ط1، 1421هـ-2001م، 127/1.
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ون�سبة  واملقامية  الن�سية  االإحالة  من  كل  ورود  عدد  يبني  االآتي  واجلدول 
ورودهما: 

الن�صبة املئويةالتكرارنوع االإحالة

69،9%130االإحالة الن�سية

30،1%56االإحالة املقامية اخلارجية

100%186املجموع

وهذا  البعدية؛  الن�سية  االإحالة  على  القبلية  الن�سية  االإحالة  غلبت  خام�ًصا: 
يتفق وطبيعة الل�سان العربي، بل »هي االأكرث �سيوًعا يف اخلطاب«)1( ب�سكل عام؛ 
فغالًبا ما تكون مرجعية الكالم �سابقة وهذا هو املاألوف، وقليل ما ترد مرجعية بعدية 
والن�سبة  الن�سية  االإحالة  نوعي  من  كل  ورود  عدد  يبني  االآتي  واجلدول  الحقة، 

املئوية لكل منهما: 
الن�صبة املئويةالتكرارنوع االإحالة الن�صية

93،8%122االإحالة الن�سية القبلية

6،2%8االإحالة الن�سية البعدية

100%130املجموع

على  لقدرتها  القبلية،  االإحالة  ا�ستخدام  اإىل  ال�ساعر  ميل  بو�سوح  يظهر 
التغني  ت�ساعده على  ال�ساعر و�سيلة  منها  االأحداث واملواقف، واتخذ  الربط بني 
بكاء حاله وزمانه، يف حني  به، مع  القوية وعالقته اجلميلة  املرثي وفنيته  بق�سائد 
قلت االإحالة البعدية، ومع قلتها فقد حققت �سيًئا من االإثارة واملتعة والربط؛ الأن 
»ورود ال�سمري قبل مف�سره معاجلة ن�سية تو�سل اإىل الغر�س االأ�سا�سي من تقدمي 
ال�سبيحي، حممد االأخ�سر، مدخل اإىل علم الن�س، وجماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم نا�سرون،   -1

بريوت، ط1، 1429هـ -2008م، �س90.
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ال�سمري؛ اإذ تكون تقنية من تقنيات متا�سك الن�س، يلجاأ اإليها املر�سل بغية التنبيه على 
االإحالة  �ساعدت  وقد  اإليها، الحًقا«)1(.  يحيل  عنا�سر  اأو جمموعة  عن�سر،  اأهمية 

البعدية رغم قلتها على جت�سيد امل�ساعر التي تربطه باملرثي. 
هذا فيما يتعلق باالإحالة الن�سية، اأما املقامية ف�ساعدت ال�ساعر يف بيان موقفه 
من املرثي، ومدى العالقة بينهما، كما تنوعت ال�سمائر ما بني �سمائر املتكلم املحيلة 
يف  هذا  �ساعد  وقد  املرثي،  على  املحيلة  املخاطب  و�سمائر  نف�سه،  ال�ساعر  على 
الذي  وال�سياق  الن�س  اللغة يف  بني  املقامية  االإحالة  الن�س؛ حيث ربطت  تكوين 

تقال فيه.
االأوىل،  املرتبة  نف�سه يف  ال�ساعر يف حديثه عن  فياأتي  اإليه  املحال  ترتيب  اأما 
املرتبة  يف  املرثي  ياأتي  ثم  ال�ساعر،  داخل  اإىل  نافذة  روؤية  الن�س  اأن  يعني  وهذا 
الثانية، اأما مو�سوع التجربة )ق�سائد ال�ساعر( فتاأتي يف املرتبة الثالثة اإحاليًّا، ليحتل 
عالقة  ذات  متنوعة  اإحاالت  ذلك  بعد  ترد  ثم  الرابعة،  املرتبة  الع�سر  طواغيت 

بالتجربة وال�سياق.

اأطروحة دكتوراه، اجلامعة  الوادعي، عي�سى جواد، التما�سك الن�سي درا�سة تطبيقية يف نهج البالغة،   -1
االأردنية، كلية الدرا�سات العليا، اللغة العربية، 2005م، �س160.
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اخل�متة

وبعد هذه الرحلة يف الن�س خرجت الدرا�سة بعدة نتائج منها: 
متيز ن�س )بنات �ساعر( بح�سد كبري الأدوات االإحالة، مما كان له اأكرب االأثر يف    -1
حتقيق متا�سكه الن�سي، وظهرت بجالء قدرة اأبي ري�سة على ت�سخري االإحالة 

بنوعيها.
عملت �سمائر االإحالة على ترابط مو�سوعات الن�س وان�سجامها، كما عملت    -2
فقد  ال�ساعر(  )ق�سائد  الرئي�سة  البوؤرة  نحو  املختلفة  االأفكار  جذب  على 
تعددت االأفكار، ولكنها ارتبطت بذات واحدة، جعل منها منظومة متكاملة، 

كما اأن االإحالة ال�سمريية كانت اأكرث الروابط ح�سوًرا داخل الن�س.
كانت اأكرث اإحاالت ال�ساعر اإىل داخل الن�س، ويف املرتبة الثانية االإحالة اإىل    -3
خارجه، وقد تعدد املحال اإليه، ومل يوؤد هذا اإىل ت�ستت الن�س بل كان عاماًل 

من عوامل التما�سك.
واملتمثلة يف �سورة  املوت واحلياة  ثنائية  الن�سية عن متركز  االإحالة  ك�سفت    -4
احلا�سر والغائب، بني االأنا التي تعود على ال�ساعر وبني هو التي تعود على 

املرثي )االأخطل(.
قلت و�سائل االإحالة االأخرى مثل اأ�سماء االإ�سارة واالأ�سماء املو�سولة واملقارنة،    -5
وما ُوِجَد منها كان رابًطا ن�سيًّا قويًّا ي�سهم يف ربط الوحدات الن�سية للق�سيدة.
النقد  م�سادر  اإىل  العودة  فهي  البحث  بها  يو�سى  التي  التو�سيات  اأهم  اأما 
الرتاثية، وا�ستلهام القوانني الن�سية، وربطها بالدرا�سات املعا�سرة، مع اال�ستفادة 
بالدرا�سات  العربية  املكتبة  يرثي  مما  الغربي،  النقد  معطيات  من  ذاته  الوقت  يف 

الل�سانية اللغوية ذات الطابع التاأ�سيلي واحلديث.
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Abstract

This study tackles an important sub-
ject in the science of Principles of Islamic 
Jurisprudence, Usul al-Fiqh, in relation 
with the Prophetic Traditions, al-Hadith 
al-Nabawi; i.e. the subjects of Synonyms, 
through applying it on replacing the synony-
mous of the expression in the case of nar-
rating Hadith . The study assesses the con-
cept of Replacement with Synonymous, the 
way of implement it, and its role.

It studies also the impact of replace-
ment of truth meaning with metaphor, and 
noun with a pronoun, or a case. This is in 
addition to the replacement of general ex-
pression with a specific one, and vice versa. 
Moreover, it studies the role of replacement 
for the reason of respect. The previously 
mentioned issues are researched according 
to the controversial opinions for scholars of 
this major.

Furthermore, it examines the impact 
of replacement between letters on under-
standing and derivation. The role of the lat-
ter case is different according to three situ-
ations. The first is where this replacement is 
effective in deriving legal ruling. The second 
is it is effective in the meaning and not in 
the derivation of ruling. The third is related 
to the case where it is not effective neither 
for meaning understanding, nor ruling deri-
vation. 

Keywords: Alhadith - the novel - sub-
stitution - synonym.

ملخ�س البحث
جوانب  من  ا  مهمًّ جانباً  الدرا�سة  هذه  تتناول 
النبوي  باحلديث  املتعلقة  االأ�سولية  الدرا�سات 
ال�سريف، وهي م�ساألة الرتادف، بتنزيل معطياتها على 
عند  احلديث  بلفظ  املرادف  اللفظ  ا�ستبدال  م�ساألة 

الرواية.

من  جملة  اإىل  الدرا�سة  هذه  تطرقت  وقد 
امل�سائل منها:

باملرادف،  اللفظ  اال�ستبدال  مفهوم  حتديد    -
وكيفية اإثبات وقوع هذا اال�ستبدال، وحكمه.

اأو  وال�سفة  باحلقيقة،  املجاز  ا�ستبدال  اأثر  بيان    -
اأو  باخلا�س  والعام  باال�سم،  الن�سبة  اأو  احلالة 
اخلا�س بالعام، واال�ستبدال لغر�س التاأدب يف 

اللفظ واأقوال االأ�سوليني يف كل �سورة.

بني  اال�ستبدال  اأثر  الدرا�سة  تناولت  كما 
احلكم  يف  موؤثر  ا�ستبدال  بني  تاأرجح  الذي  احلروف 
الفقهي، وبني ا�ستبدال موؤثر يف املعنى دون احلكم، 

وا�ستبدال ال اأثر له يف املعنى اأو احلكم الفقهي. 

 - الرواية   - احلديث  املفتاحية:  الكلمات 
اال�ستبدال - املرادف.
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املقدمة

اإن احلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه، ونعوذ باهلل من �سرور 
اأنف�سنا، ومن �سيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، 
ون�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، واأن حممًدا عبد اهلل ور�سوله، و�سفيه 

من خلقه وخليله، �سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم ت�سليًما كثرًيا، وبعد:
فاإن م�ساألة الرتادف من املباحث اللغوية امل�ستهرة يف علم االأ�سول، وتطرح 
بحث  �سيتم  البحث  هذا  ويف  عام،  ب�سكل  االأ�سول  كتب  يف  الرتادف  م�ساألة 
امل�ساألة فيما يتعلق باحلديث النبوي ال�سريف خا�سة، وتاأثريها يف اال�ستدالل به عند 

االأ�سوليني.
درا�سة  اأنها  من  االأوىل  بالدرجة  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع  البحث:  اأهمية 
ملو�سوع اأ�سويل، وربطه مب�ساألة حديثية م�ستهرة وهي الرواية باملعنى، من خالل 

اإحدى �سورها وهي ا�ستبدال املرادف باللفظ النبوي ال�سريف عند الرواية. 
م�صكلة البحث: تتمثل م�صكلة البحث يف الت�صاوؤالت االآتية: 

ما املق�سود با�ستبدال اللفظ املرادف يف احلديث النبوي ال�سريف؟- 1
ما حكم ا�ستبدال اللفظ املرادف باللفظ النبوي عند الرواية؟- 2
كيف ميكن اإثبات وقوع الرتادف يف حالة اال�ستبدال عند الرواية؟- 3
ما تاأثري ا�ستبدال اللفظ املرادف باللفظ النبوي يف اال�ستدالل باحلديث النبوي - 4

ال�سريف؟
اأهداف البحث: تهدف هذه الدرا�صة اإىل:

يف - 1 و�سفي  مركب  هو  حيث  من  املرادف  اللفظ  ا�ستبدال  مفهوم  حتديد 
احلديث النبوي ال�سريف.
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حماولة ا�ستنباط االأدلة على وقوع اال�ستبدال يف احلديث النبوي ال�سريف - 2
من خالل ا�ستقرائها يف االأحاديث التي ا�ستبدلت املرادفات ببع�س األفاظها.

بيان اأن الرتادف لي�س يف كل االأحوال واقع حقيقة، بقدر ما اإنه قد يكون يف - 3
بع�س االأحيان ظنًّا من الراوي.

بيان اأن اال�ستبدال كما يقع يف االأ�سماء واالأفعال فاإنه يقع كذلك يف احلروف، - 4
وله اآثاره املرتتبة عليه.

الدرا�صات ال�صابقة:
وتعددت  فيها،  البحث  كرث  التي  املو�سوعات  من  الرتادف  مو�سوع  يعد 

الدرا�سات حولها، ومن هذه الدرا�سات: 
ر�سالة ماج�ستري بعنوان: الرتادف عند االأ�سوليني واآثاره الفقهية: من اإعداد - 1

الطالب حممد علي ال�سرمان- بجامعة اآل البيت/االأردن- للعام الدرا�سي: 
الكرمي وال�سنة  القراآن  الرتادف يف  الباحث يف ر�سالته  تناول  2006م: وقد 
النبوية امل�سرفة، وذكر اأ�سباب الرتادف، كما تناول جملة من القواعد االأ�سولية 
املتعلقة مبو�سوع الرتادف، واالآثار الفقهية املرتتبة على اإقامة املرتادفات مقام 

بع�سها يف عدة م�سائل تطبيقية من اأبواب الفقه املختلفة.
ويختلف بحثنا هذا عن هذه الر�سالة يف اأنه يتناول م�ساألة واحدة فقط وب�سكل 

مرّكز، هي الرتادف يف رواية احلديث النبوي ال�سريف.
بحث بعنوان: العالقة بني الرتادف وتعدد املعنى - للباحث: م�سطفى عو�س - 2

نتمكن من  �سم�س/م�سر- 1996م: وهو بحث مل  دياب: جامعة عني  بني 
تناول  اأنه  احل�سول على ن�سخة منه، لكن امللخ�س املن�سور ذكر الباحث فيه 
معنى الرتادف واأ�سكاله وعالقته بتعدد املعنى وثراء التف�سري، كما تناول بع�س 
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االأمثلة التطبيقية للوقوف على حقيقة الرتادف يف القراآن الكرمي.
يتعلق  فيما  مادته  الدرا�سة يف  البحث يختلف عن هذه  اأن هذا  يعني  وهذا 
يف  الرتادف  البحث  هذا  يف  الباحثان  تناول  فيما  الكرمي،  القراآن  يف  بالرتادف 

احلديث النبوي ال�سريف.
والتحليلي  اال�ستقرائي  املنهجني  البحث  هذا  يف  اعتمدنا  البحث:  منهج 
املقارن، حيث نتتبع مادة امل�ساألة يف مظانها، من كتب متون احلديث اإىل �سروح 
وذلك  املذاهب،  فقه  وكتب  الفقه  واأ�سول  والعلل  التخريج  وكتب  احلديث 
ثم  ومن  فيها،  بحثه  املراد  املعنى  مبينني  امل�ساألة  نطرح  اإذ  الطرح؛  طبيعة  بح�سب 
كان  اإذا  االأقوال  بني  ونرجح  فيها،  املذكورة  واملناق�سات  واحلجج  االأقوال  نذكر 

املقام يحتمل الرتجيح. 
خطة البحث: مت تق�سيم البحث اإىل ثالثة مباحث رئي�سة وق�ّسم كل منها اإىل 

جملة من املطالب كما ياأتي: 
املبحث االأول: ا�ستبدال املرادف باللفظ يف احلديث النبوي ال�سريف:

وي�سمل املطالب االآتية:
رواية  يف    النبي  بلفظ  املرادف  اللفظ  ا�ستبدال  مفهوم  االأول:  املطلب 

احلديث النبوي ال�سريف.
املطلب الثاين: حكم ا�ستبدال املرادف باللفظ النبوي عند الرواية.

املطلب الثالث: كيفية اإثبات وقوع اال�ستبدال عند الرواية. 
املبحث الثاين: ا�ستبدال املرادف باللفظ النبوي واأثره عند االأ�سوليني:
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وي�سمل املطالب االآتية:
املطلب االأول: ا�ستبدال املرادف باللفظ عند االأ�سوليني.

املطلب الثاين: اأحوال ا�ستبدال املرادف باللفظ.
املبحث الثالث: تاأثري اال�ستبدال بني احلروف واأثره عند االأ�سوليني:

املطلب االأول: دليل تاأثري ا�ستبدال حرف بحرف يف معنى القول.

املطلب الثاين: تاأثري تغيري حرف بغريه يف اختالف احلكم الفقهي.
املطلب الثالث: تغيري احلرف بغريه دون تاأثري يف تغيري املعنى اأو احلكم الفقهي.

وخامتة تت�سمن اأهم النتائج التي تو�سل الباحثان اإليها.
واهلل ن�ساأل اأن يوفقنا اإىل ما يحب وير�سى، واأن يرزقنا االإخال�س يف القول 

والعمل، اإنه ويل ذلك والقادر عليه.
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املبحث الأول: ا�ستبدال املرادف ب�للفظ يف احلديث النبوي ال�سريف

املطلب االأول: مفهوم ا�صتبدال اللفظ املرادف بلفظ النبي  يف رواية 
احلديث النبوي ال�صريف

يعد ا�ستبدال املرادف باللفظ من اأ�سهر �سور رواية احلديث باملعنى، والتي 
قيل يف تعريفها:

اأن ينقل الرواة معنى واحًدا يف اأمر واحد باألفاظ خمتلفة)1(.
والرواية باملعنى مفهوم ي�سم حتته جملة من ال�سور من بينها ا�ستبدال املرادف 
القائلني  بع�س  ذهب  التي  ال�سور  اإحدى  وهي  اأ�ساًل.  قيل  الذي  النبوي  باللفظ 
اأنها ال�سورة الوحيدة  بجواز الرواية باملعنى يف بع�س االأحوال دون غريها اإىل 

اجلائزة، بل اإن من اأهل العلم من يرى اأنها �سورة جائزة بال خالف)2(.
وللوقوف على ماهية ا�ستبدال املرادف باللفظ ينبغي اأواًل اإي�ساح معنى اللفظ 

املرادف:
فالرتادف لغة تتابع �سيء خلف �سيء)3(، واملرادف من االألفاظ ما كان م�سماه 
واحًدا واأ�سماوؤه كثرية)4(؛ وذلك الأن االألفاظ تتابع وتتواىل على مدلول واحد، 

مثاله: العداوة وال�سحناء وال�سناآن والبغ�ساء)5(. 

ال�سنيكي، زين الدين اأبو يحيى زكريا بن حممد بن زكريا االأن�ساري: فتح الباقي ب�سرح األفية العراقي-   -1
ت/عبد اللطيف هميم وماهر الفحل - دار الكتب العلمية ط1- 2002م-73/2.

ينظر: ال�سمعوين، طاهر بن �سالح اجلزائري، توجيه النظر اإىل اأ�سول النظر -ت/عبد الفتاح اأبو غدة،   -2
مكتبة املطبوعات االإ�سالمية/حلب- ط1- 1416هـ/1995م-685/2.

ابن منظور، حممد بن مكرم: ل�سان العرب -دار�سادر/بريوت- ط3-1414هـ-114/9.  -3
النا�سر، دار الكتب  باإ�سراف  العلماء  التعريفات، ت/جماعة من  اجلرجاين، علي بن حممد بن علي،   -4

العلمية/بريوت، ط1، 1403هـ، 1983م- �س208.
5-  ابن مالك، حممد بن عبد اهلل، الطائي اجلياين: االألفاظ املختلفة يف املعاين املوؤتلفة- ت/حممد ح�سن 

عواد- دار اجليل/بريوت- ط1- 1411هـ -�س200.
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اأما عند االأ�سوليني فقد ُعّرف الرتادف باأنه )توايل االألفاظ املفردة الدالة على 
�سيء واحد باعتبار واحد()1( نحو: الرب والقمح)2(، وهو بخالف اال�سرتاك؛ الأن 
هذا االأخري هو داللة اللفظ الواحد على معاٍن خمتلفة)3(، مثاله: القرء، فهو لفظ 

م�سرتك دال بنف�س االعتبار -وهو احلقيقة- على احلي�س والطهر)4(.

اأخذه  اإذا  به،  وتبّدله  بغريه  ال�سيء  ا�ستبدل  قولك  من  فهو  اال�ستبدال  اأما 
مكانَه)5( فهو اإحالل ال�سيء حمل االآخر، وقد يكون مبماثل، وقد يكون مبغاير. 

املرادف  اللفظ  ا�ستبدال  تعريف  ا�ستنباط  ميكن  التعريفات  هذه  جملة  ومن 
النبوي  اللفظ  حمل  احلديث  يف  لفظ  اإحالل  باأنه:  و�سفي  كمركب  احلديث  يف 

ال�سريف عند الرواية دالٌّ على ذات املعنى وبنف�س االعتبار. 

املطلب الثاين: حكم ا�صتبدال املرادف باللفظ النبوي عند الرواية
 اأن تروى بلفظ  اأن االأ�سل يف رواية اأحاديث ر�سول اهلل  مما ال جدال فيه 
مطابق للفظه عليه ال�سالة وال�سالم، غري اأنه من الثابت تاريخيًّا اأن اأحاديث ر�سول 
ال�سدور، ورمبا  نقلها على حفظ  اهلل عليهم يف  ال�سحابة ر�سوان  اعتمد    اهلل 
اأو يعجز عن ا�ستح�سار  رووها بعد عدة �سنوات، فرمبا يقدم الراوي اأو يوؤخر، 

ال�سبكي، تقي الدين اأبو احل�سن علي بن عبد الكايف: االإبهاج يف �سرح املنهاج - دار الكتب العلمية/  -1
بريوت، 1416هـ/1995م-238/1.

عبد  ت/طه  الف�سول-  تنقيح  �سرح  املالكي:  اإدري�س  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�س  اأبو  القرايف،    -2
الروؤوف �سعد- �سركة الطباعة الفنية املتحدة- ط1- 1393 هـ - 1973م- 11/1.

ينظر: االأيجي، ع�سد الدين عبد الرحمن بن اأحمد: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب- ت/فادي   -3
ن�سيف وطارق يحيى، دار الكتب العلمية/بريوت، ط1، 142هـ/2000م، �س36، والتفتازاين، �سعد 

الدين م�سعود بن عمر: �سرح التلويح على التو�سيح، مكتبة �سبيح/م�سر، د. ط- د.ت- 127/1
�سيدي  ولد  الداي  تقدمي:  ال�سعود،  مراقي  على  البنود  ن�سر  العلوي:  اإبراهيم  بن  اهلل  عبد  ال�سنقيطي،    -4

بابا - اأحمد رمزي- مطبعة ف�سالة باملغرب، د.ط- د.ت، 124/1.
5-  اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد: ال�سحاح، تاج اللغة و�سحاح العربية، ت/اأحمد عبد الغفور 

عطار- دار العلم للماليني/بريوت، ط4- 1407 هـ م- 1632/4.
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لفظة يف احلديث ميُثل بني ناظريه معناها في�ستبدل مرادفها بها)1(. 
اللفظ  ا�ستبدال  جواز  يف  واأ�سوليني  حمدثني  من  العلم  الأهل  كان  وقد 

املرادف باللفظ النبوي عند الرواية مذهبان:
املذهب االأول: ال يجوز اإبدال املرادف باللفظ بناء على منع الرواية باملعنى: 

وبه قال طائفة من املحدثني والفقهاء واالأ�سوليني من ال�سافعية، وهو القول 
امل�ستهر عن االإمام مالك، حتى اإن بع�س من ذهب لهذا �سدد فيه اأكرث الت�سديد، 

فلم يُجز تقدمي كلمة على كلمة، وحرف على اآخر، وال اإبدال حرف باآخر)2(.
املذهب الثاين: يجوز اإبدال املرادف باللفظ عند رواية احلديث:

واملجيزون  مطلًقا،  باملعنى  للرواية  املجيزون  الفريقان:  عليه  اتفق  ما  وهو 
للرواية باملعنى يف بع�س االأحوال دون بع�س، بل اإن بع�س املانعني جلواز الرواية 
باملعنى ذهبوا اإىل اأن ال�سورة الوحيدة اجلائزة منها هي ا�ستبدال اللفظ املرادف 
اللفظ  ا�ستبدال  اإن  القول  اإىل  بالزرك�سي  حدا  ما  هذا  ولعل  النبوي)3(،  باللفظ 
خالف)4(،  بال  جائز  باملعنى  الرواية  �سور  من  ك�سورة  النبوي  باللفظ  املرادف 
باللفظ الوارد حقيقة يف احلديث مرادًفا  اللفظ املرادف  اإبدال  القاري  فيما جعل 
للرواية باملعنى، وذلك عند �سرحه ملعنى م�سطلح الرواية باملعنى؛ فكانت عبارته: 
موؤ�س�سة  العلواين،  جابر  ت/طه  املح�سول،  احل�سن:  بن  عمر  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الرازي،  ينظر:   -1
نفائ�س  اإدري�س:  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  والقرايف،   -  348/4 1418هـ/1997م-  ط3،  الر�سالة، 
االأ�سول يف �سرح املح�سول - ت/عادل عبد املوجود وعلي معو�س، مكتبة نزار م�سطفى الباز، ط1، 

1416هـ/1995م- �س 2902.
األفية احلديث  ب�سرح  املغيث  فتح  الرحمن بن حممد:  بن عبد  الدين حممد  �سم�س  ال�سخاوي،  ينظر:    -2
اأبو حامد  -ت/علي ح�سني علي، مكتبة ال�سنة/م�سر، ط1، 1424هـ/2003م، 40/3، والغزايل، 
حممد بن حممد الطو�سي: امل�ست�سفى- ت/حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف، دار الكتب العلمية، ط1، 

1413هـ/1993م - �س133
3-  ينظر: الزرك�سي، اأبوعبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن بهادر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، دار الكتبي، 

ط1، 1414هـ/1994م، 273/6، وال�سمعوين، توجيه النظر: 681/2.
4-  الزرك�سي، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه: 273/6 
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)واأما الرواية باملعنى- اإ�سارة اإىل اإبدال املرادف باللفظ - فاخلالف فيها �سهري()1(، 
وا�سرتط اجلميع للجواز اأن يوؤَمن التفاوت يف املعنى بني اللفظني؛ املبدل واملبدل 

منه)2(. 
املطلب الثالث: كيفية اإثبات وقوع اال�صتبدال عند الرواية

لعل من ال�سروري قبل بيان تاأثري اال�ستبدال اإثبات وجود هذا اال�ستبدال اأواًل: 
مل يتمكن الباحثان من اإيجاد عبارة �سريحة للعلماء �سواء اأكان يف كتب �سروح 
اال�ستبدال  اإثبات وقوع  اال�ستدالل على  كيفية  بّينت  امل�سطلح  اأم كتب  احلديث 
يف احلديث، ما ا�ستلزم �سرورة ا�ستنباط االأدلة على هذا اال�ستبدال، ومما اأمكن 

ا�ستنباطه من اأدلة على وقوع اال�ستبدال ما ياأتي:
اأحد الرواة، واأن  اإمنا هو ا�ستبدال من  باأن االختالف بني اللفظني  الت�سريح   -1
االختالف بني �سيغتي احلديث الواحد ناجم عن اال�ستبدال، مثاله: ما رواه 
االإمام اأحمد ب�سنده عن احل�سن عن علي، اأن النبي  قال: »رفع القلم عن 
حتى   - املجنون  قال:  اأو   - املعتوه،  وعن  ي�ستيقظ،  حتى  النائم  عن  ثالثة: 

يعقل، وعن ال�سغري حتى ي�سب«)3(.
فهذا احلديث ياأتي من باب �سك الراوي، غري اأنه يتمثل فيه اأن الراوي - الذي 
قد يكون علًيا  وقد يكون اأحد الرواة من بعده - قد ا�ستبدل لفًظا مرادًفا بلفظ 
احلديث، داٌل على ذهاب العقل، فاإن اإحدى اللفظتني هي من ا�ستبدال الراوي 

ال حمالة. 
االأثر- ت/ اأهل  م�سطلحات  الفكر يف  نخبة  �سرح  الهروي:  �سلطان حممد  بن  علي  القاري،  ينظر:    -1

حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار االأرقم/بريوت، د. ط - د.ت- �س497.
األفية ال�سيوطي، مكتبة الغرباء االأثرية/ 2-  ينظر: االأثيوبي، حممد بن علي بن اآدم: �سرح االأثيوبي على 

ال�سعودية، ط1، 1993م- 58/2.
اأحمد: ت/�سعيب  اأ�سد: م�سند االإمام  اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن  اأبو عبد اهلل  ال�سيباين،    -3
 - اأبي طالب  بن  الر�سالة، ط1، 2001م ) م�سند علي  االأرناوؤوط وعادل مر�سد واآخرين، موؤ�س�سة 

حديث رقم 956- 266/2(
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ال�سبيل الثاين الذي قد يحدد ما اإذا كان ثمة ا�ستبدال يف احلديث اأم ال هو   -2
وحدة احلادثة اأو تعددها؛ ذلك اأن وحدة احلادثة تعني وحدة احلديث الذي 
قيل فيها، ووحدة لفظه، وبالتايل فاإن اأي تعدد يف ال�سيغ الدالة على ذلك 
املعنى يعني اأن هناك ا�ستبدااًل من الراوي، ويف ذلك يقول ابن العربي: )اإذا 
األفاظ احلديث يف الرواية فتاأملوا احلديث؛ فاإن كان مما يتكرَّر فكل  اختلف 
اأن  قطًعا  فيُعلم  يتكرَّر  ال  مما  كان  واإن  االأحكام،  عليه  وتبنى  ميهَّد  اأ�سل  لفظ 
النبي، - -، اإمنا قال اأحدهما، واأن الراوي هو الذي عبَّر عن تلك احلالة 
اأو متقاربة، فتعر�س االألفاظ على االأ�سول واالأدلة  باألفاظ مرتادفة  الواحدة 

فما ا�ستمر منها عليها هو الذي يُبنى عليه احلكم()1(.
ومما ي�سلح مثااًل مل�ساألتنا هذه اختالف رواية اإهالل النبي  يف حجة الوداع: 
اأنه �سمع ابن عبا�س ر�سي اهلل  ففي �سحيح البخاري -رحمه اهلل- عن )عكرمة، 
العقيق يقول:   بوادي  النبي  ، يقول: �سمعت  اإنه �سمع عمر  عنهما، يقول: 
املبارك، وقل: عمرة يف  الوادي  فقال: �سّل يف هذا  ربي،  اآت من  الليلة  »اأتاين 
حجة«)2(. ويف م�سند االإمام اأحمد )عن اأن�س قال: خرجنا مع ر�سول اهلل  اإىل 

مكة، ف�سمعته يقول: »لبيك عمرة وحجة«)3(.
فهنا ال اختالف بني املحدثني اأو علماء ال�سرية اأنها كانت حادثة واحدة؛ اإذ مل 

يحجَّ  �سوى حجة واحدة هي حجة الوداع.
االإهالل  اأن  اإما  هما:  متوازيني  احتمالني  اأمام  ي�سعنا  االأخري  امللحظ  وهذا 

1-  القا�سي اأبو بكر بن العربي حممد بن عبد اهلل املعافري االإ�سبيلي املالكي: القب�س يف �سرح موطاأ مالك بن 
اأن�س ت/حممد عبد اهلل ولد كرمي، دار الغرب االإ�سالمي، ط1، 1992 م، �س695.

البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل اجلعفي: �سحيح البخاري، ت/حممد زهري بن نا�سر، دار   -2
طوق النجاة، ط1، 1422هـ )كتاب احلج- باب قول النبي : العقيق واٍد مبارك- حديث رقم 1534- 

.) 135/2
م�سند االإمام اأحمد: م�سند اأن�س بن مالك - حديث رقم 12946- 275/20.  -3
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الذي ردده النبي  كان واحًدا؛ فاإما اأن يكون قوله »عمرة وحجة«، اأو »عمرة 
يف حجة«، وهذا بدوره يعني اأن اأحد اللفظني هو الذي قد قيل واقًعا، فيما ظن 

الراوي اأن النبي  قال الّلفظ االآخر.
امل�ستبدلة  الرواية  راوي  يكون  اأن  اأولهما  اآخرين؛  احتمالني  يطرح  وهذا 
اأن  بناء على ذلك، وثانيهما  اللفظ الذي قيل، فرواه  اأن هذا هو  غلب على ظنه 
يكون اللفظ امل�ستبدل يحمل ذات معنى اللفظ املبدل منه يف ظن الراوي، وهذا 
االحتمال االأخري هو ما ا�ستند اإليه القائلون بالف�سل بني اأعمال العمرة واحلج يف 
القران، من اأن حرف اجلر )يف( قد يكون مبعنى )مع(، فيكون املعنى: عمرة مع 

حج)1(.
واالحتمال الثاين املرتتب على امللحظ امل�سار اإليه اآنًفا؛ اأن االإهالل الذي اأهل 

به النبي  كان باللفظني مًعا، وهو احتمال ال ميكن حتققه.
اإمنا هو ا�ستبدال  وبناء على كل ما تقدم فالراجح اأن االختالف بني اللفظني 
من اأحد الرواة بناء على اأن حرف اجلر )يف( قد يكون مبعنى )مع(، وهو ما انبنى 

عليه االختالف يف كيفية الِقران و�سورته، واهلل تعاىل اأعلم.
ويف بيان تاأثري هذا اال�ستبدال كان للعلماء قوالن:

واأن  واحلج،  العمرة  اأعمال  تداخل  على  دليل  حجة(  يف  )عمرة  قوله:  اأن    -1
العمرة مندرجة يف احلج عند القران)2(.

1-  ينظر: الكرماين، حممد بن يو�سف بن علي: الكواكب الدراري يف �سرح �سحيح البخاري- دار اإحياء 
الرتاث العربي/بريوت، ط1- 1981م - 68/8.

ينظر: اخلطابي، اأبو �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم الب�ستي: معامل ال�سنن وهو �سرح �سنن اأبي داود   -2
اأبو احل�سن بن خلف بن عبد امللك:  - املطبعة العلمية/حلب- ط1-1932م- 165/2 - ابن بطال، 
ط2،  الر�سد/ال�سعودية،  مكتبة  اإبراهيم،  بن  يا�سر  متيم  ت/اأبو   - بطال  البن  البخاري  �سحيح  �سرح 

1423هـ/2003م- 203/4.
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اأي عمرة وحجة مًعا،  اأن قوله )عمرة يف حجة(، تكون »يف« مبعنى »مع«    -2
فيكون النبي  قد اأحرم بهما مًعا)1(.

املبحث الث�ين: ا�ستبدال املرادف ب�للفظ النبوي واأثره عند الأ�سوليني

املطلب االأول: ا�صتبدال املرادف باللفظ عند االأ�صوليني
م�ساألة ا�ستبدال املرادف باللفظ بوجه عام عند االأ�سوليني هي م�ساألة اختلفت 

فيها اأنظارهم، وللعلماء فيها ثالثة اأقوال:
ي�سح اإطالق كل من املرتادفني مكان االآخر؛ الأنه الزم معنى الرتادف، وهو    -1
اختيار ابن احلاجب)2(، ومعنى قول ابن احلاجب اإنه الزم معنى الرتادف؛ اأنه 
ال معنى للرتادف اإال اأنه يلزم منه اإقامة اأحد اللفظني مقام االآخر، وممن اختار 
ا الكمال ابن الُهَمام، ف�سح عنده وقوع اأحد املرتادفني مقام  هذا القول اأي�سً
االآخر �سرط عدم املانع ال�سرعي، واملانع ال�سرعي هو التعبد باللفظ االأول)3(. 
اأنه ال ي�سح اإقامة اأحد املرتادفني مقام االآخر، وهو اختيار الرازي)4(، ون�سب   -2
نف�سه  البي�ساوي  قول  يعار�سه  ما  وهو  للبي�ساوي)5(،  بذلك  القول  ال�سبكي 
يف املنهاج، اإال اأن يكون له يف امل�ساألة قوالن)6(، وعلل الرازي ذلك باأنه واإن 
كان )املعنى الذي يعرب عنه يف العربية بلفظ يعرب عنه يف الفار�سية بلفظ اآخر، 

 - البيان/�سوريا  مكتبة   - البخاري  �سحيح  خمت�سر  �سرح  القاري  منار  قا�سم،  حممد  حمزة  ينظر:   -1
1990م- 76/3.

اإىل  الو�سول واالأمل  منتهى  املالكي:  بكر  اأبي  بن  بن عمر  الدين عثمان  اأبو عمرو جمال  ابن احلاجب،   -2
علمي االأ�سول واجلدل ال�سهري باملنتهى االأ�سويل - مطبعة ال�سعادة/م�سر، ط1، 1326هـ- �س14.

ط2،  العلمية،  الكتب  دار  والتحبري-  التقرير  حممد:  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  حاج،  اأمري  ابن   -3
1403هـ/1983م-170/1. 
الرازي، املح�سول: 257/1.  -4

ال�سبكي، االإبهاج �سرح املنهاج: 243/1.  -5
االأ�سنوي، عبد الرحيم بن احل�سن بن علي: نهاية ال�سول �سرج منهاج الو�سول- دار الكتب العلمية/  -6

بريوت، ط1، 1420هـ/1999م- �س106.
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فاإذا قلت خرجت من الدار؛ ا�ستقام الكالم، ولو اأبدلت �سيغة من وحدها 
مبرادفها من الفار�سية مل يجز، فهذا االمتناع ما جاء من قبل املعاين بل من قبل 

االألفاظ، واإذا عقل ذلك يف لغتني فلم ال يجوز مثله يف لغة واحدة()1(. 
اأن اإقامة اأحد اللفظني مقام االآخر ي�سح اإن كانا من لغة واحدة واإال فال، وهو   -3
اختيار ال�ُسبكي و�سفي الدين الهندي)2(، و�سرح االأ�سنوي اأنه القول الذي 

�سححه البي�ساوي يف املنهاج)3(.
وعلل اأ�سحاب هذا القول اختيارهم باأن اختالف اللغتني ي�ستلزم �سم مهمل 
بالن�سبة اإىل االأخرى مهملة، وبالتايل فال  اإىل م�ستعمل، فاإن لفظة اإحدى اللغتني 

ي�سلح ا�ستبدال واإقامة اأحد اللفظني حمل االآخر)4(.
ب�سكل عام، وهو مبحث  الرتادف  من�سّبة حول  الثالثة كانت  االأقوال  هذه 
ت�ستند اأقوال االأ�سوليني فيه اإىل اأ�سا�س لغوي؛ نظًرا لبحث امل�ساألة يف باب اللغات، 
اأما يف ن�سو�س احلديث فاإنه يذكر يف باب الرواية باملعنى، فاإن من اأهل العلم من 
اأ�سوليني وحمدثني من راأى اأنه ال جتوز الرواية باملعنى اإال يف حالة اإبدال املرادف 

.)5( يف احلديث بلفظ النبي
يكون  اأن  باملعنى  الرواية  يف  باللفظ  املرادف  ا�ستبدال  جلواز  وي�سرتط 
اللفظان مت�ساويني يف املعنى، بحيث ال يتطرق اإليهما التفاوت �سواء يف الفهم اأم 

اال�ستنباط)6(.

الرازي، املح�سول: ج1 �س257.  -1
ال�سبكي، االإبهاج �سرح املنهاج: 243/1.  -2

االأ�سنوي، نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول: �س106.  -3
املرجع نف�سه: �س106.  -4

ينظر: االآمدي، اأبو احل�سن علي بن اأبي علي: االإحكام يف اأ�سول االأحكام - ت/عبد الرزاق العفيفي،   -5
بيان  الرحمن:  عبد  بن  حممود  االأ�سفهاين،   ،103/2 ت-  د.   - د.ط   - االإ�سالمي/بريوت  املكتب 
املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب - ت/حممد مظهر بقا، دار املدين/ال�سعودية، ط1، 1406هـ - 

732/1
ينظر: الغزايل، امل�ست�سفى: �س133   -6
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وقد وقع ا�ستبدال املرادف باللفظ يف روايات كثرٍي من االأحاديث ك�سرب 
ففي  النمام،  بلفظ  القّتات  لفظ  ا�ستبدال  ذلك  من  باملعنى،  الرواية  �سروب  من 
م�سند االإمام اأحمد )عن ها�سم عن مهدي عن وا�سل االأحدب عن اأبي وائل قال 
بلغ حذيفة عن رجل اأنه يُنمُّ احلديث، فقال �سمعت ر�سول اهلل  يقول: ال يدخل 

اجلنة منّام()1(.
عن  من�سور،  عن  عيينة  بن  �سفيان  طريق  من  للرتمذي  اأخرى  رواية  ويف 
اإبراهيم، عن همام بن احلارث، قال: مر رجل على حذيفة بن اليمان فقيل له: اإن 
هذا يبّلغ االأمراء احلديث عن النا�س، فقال حذيفة: �سمعت ر�سول اهلل  يقول: 

»ال يدخل اجلنة قّتات«)2(.
على اأن جواز ا�ستبدال املرادف باللفظ غري م�سّلم؛ فمن املعلوم اأن الرواية 
باملعنى اأ�ساًل غري متفق على جوازها؛ ولذا فاإن املانعني للرواية باملعنى امتنع عندهم 

الرتادف تبًعا لذلك لالحتياط فيه؛ وهذا �سواء جوزته اللغة اأم منعته)3(.
املطلب الثاين: اأحوال ا�صتبدال املرادف باللفظ

اأن من املرجحات بني االأخبار املتعار�سة ورود  ذهب بع�س االأ�سوليني اإىل 
اخلرب باألفاظ خمتلفة متفقة املعنى ال�ستهاره)4(؛ ما يجعله يقوى يف النف�س كما عرب 

م�سند االإمام اأحمد: حديث حذيفة بن اليمان عن النبي  - حديث رقم 23325- 351/38.  -1
عبد  فوؤاد  �ساكر وحممد  الرتمذي- ت/اأحمد حممد  �سنن  عي�سى:  بن  عي�سى حممد  اأبو  الرتمذي،    -2
ما جاء يف  باب  الرب وال�سلة-  )اأبواب  البابي احللبي/م�سر- ط2-1975م:  الباقي- مكتبة م�سطفى 

النمام- حديث رقم 2026- قال الرتمذي: حديث ح�سن �سحيح- 375/4(.
ال�سبكي، االإبهاج يف �سرح املنهاج: 346/2.  -3

4-  ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبد اهلل، �سم�س الدين املقد�سي احلنبلي: اأ�سول 
 ،1593/4 1999م-   - هـ   1420 ط1-  العبيكان-  مكتبة  ال�سََّدَحان-  حممد  بن  ت/فهد   - الفقه 
املرداوي، عالء الدين اأبو احل�سن علي بن �سليمان احلنبلي: حترير املنقول وتهذيب علم االأ�سول- ت/
عبد اهلل ها�سم، ه�سام العربي- وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية/قطر- ط1- 1434 هـ - 2013م- 

�س350.
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عنه القرايف)1(. 
ولي�س هذا قول االأ�سوليني فح�سب؛ بل اإن احلافظ العالئي يرى اأن الظنية يف 
االأخبار ترتفع )عند ترادف الروايات؛ ولهذا يزداد حتى ي�سري علميًّا، كما تقدم 

يف االأخبار امل�ستفي�سة، وكما هو يف املتواترات()2(. 
باعتبار  الدالة على �سيء واحد  االألفاظ  توارد  باأنه  يُعّرف  الرتادف  وملّا كان 
واحد)3(، ووحدة االعتبار هذه قيد يخرج به عدد من االأحوال التي قد يظن فيها 

الرتادف، وهذه االأحوال هي: 
اللغوية  العالقات  من  واملجاز  احلقيقة  اأن  املعلوم  من  واملجاز:  احلقيقة   -1
املعروفة، وهي من االأ�ساليب البيانية التي ت�ستخدم لتو�سعة دالالت االألفاظ 
والتعبريات، وفيما يلي تف�سيل لعالقة مبحث الرتادف مب�ساألة احلقيقة واملجاز:
اأواًل: املراد باحلقيقة ما بقي على اأ�سل و�سعه، وقيل: ما ا�ستعمل فيما ا�سطلح 
اأما املجاز فهو اللفظ امل�ستعمل يف غري ما و�سع له، لعالقة  عليه من املخاطبة)4(، 
تعدد  قبيل  للفظ)6(، وهو من  االأول  الو�سع  بالو�سع هنا  قرينة)5(، واملق�سود  مع 
اللفظ واحتاد املعنى، وقد قيل يف حتليل العالقة بني احلقيقة واملجاز اإنه ا�ستخدام 
لْفٍظ مكان لفظ اآخر �سالٍح الأْن يَُدلَّ على معناه لعالقة بينهما)7(، وعند هذه النقطة 

الروؤوف  الف�سول - ت/طه عبد  تنقيح  اإدري�س: �سرح  اأحمد بن  الدين  العبا�س �سهاب  اأبو  القرايف،    -1
�سعد- �سركة الطباعة الفنية املتحدة- ط1- 1393 هـ - 1973 م- �س424.

2-  العالئي، احلافظ خليل بن كيكلدي ال�سافعي: نظم الفرائد ملا ت�سمنه حديث ذي اليدين من الفوائد- 
ت/كامل �سطيب الراوي- مطبعة االأمة/بغداد- 1406هـ - 1986م- �س391.

االأ�سفهاين، بيان املخت�سر:174/1.  -3
املارديني، �سم�س الدين حممد بن عثمان بن علي: االأجنم الزهرات على حل األفاظ الورقات- ت/عبد   -4

الكرمي النملة- مكتبة الر�سد/الريا�س- ط3-1999م-�س109.
اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم االأ�سول- ت/اأحمد  ال�سوكاين، حممد بن علي بن حممد:   -5

عزو عناية- دار الكتاب العربي- ط1-1999م-63/1.
ال�سبكي، االإبهاج: 274/1.  -6

7-  امليداين، عبد الرحمن بن ح�سن حبنكة الدم�سقي: البالغة العربية- دار القلم/دم�سق- ط1-1996م- 
.124/2
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اأنه ميتنع ا�ستعمال املجاز  حتديًدا يتوقف علماء االأ�سول؛ حيث يرى االأ�سوليون 
اأن  اأنه من باب الرتادف، ذلك  بدل احلقيقة يف احلقائق واالأحكام ال�سرعية على 
احلقيقة واملجاز هما ا�ستخدامان للفظ لكن باعتبارين خمتلفني، و�سرط الرتادف 
ال  تفاوت،  بغري  واحد  باعتبار  واحد  معنى  على  الدالة  االألفاظ  تعدد  يكون  اأن 
باعتباٍر  واحدة  ذات  على  داٌل  اللفظني  فكال  والبئر،  اجُلّب  كمثل  باعتبارين)1(، 
اأما يف قولنا �سخي وبحر فاالإطالقان خمتلفا االعتبار فاالأول  واحد هو احلقيقة، 

حقيقة والثاين جماز، وهو املمتنع عند االأ�سوليني.
وقد ت�سومح يف م�ساألة الرواية باملعنى با�ستبدال املرادف املطابق بلفظ النبي 
؛ ولذا فاإن ا�ستبدال اللفظ ينبغي اأن يكون بنف�س اعتبار اللفظ املبدل عنه حقيقة 
اأو جماًزا، بحيث يوؤدي نف�س املعنى بدون اأدنى اختالٍف بني اللفظني، واإال خرج 

من باب الرتادف.
غري اأنه من املعلوم اأن للحقيقة اأنواًعا متعددة، وهي:

حقيقة لغوية: وهي اأ�سل الو�سع للفظ لغة.  اأ.  
ب.  حقيقة �سرعية: الأن ال�سارع و�سعها يف ذلك املعنى.

بعرف  غريه  مو�سٍع  اإىل  االأ�سلي  مو�سعها  عن  املنقولة  وهي  عرفية:  حقيقة  ج.  
اال�ستعمال)2(.

لو  ماذا  هو:  ت�ساوؤاًل  يثريان  للفظ  اال�ستعماالت  يف  والرثاء  التعدد  وهذا 
باب  يف  به  م�سموًحا  مرادًفا  تعد  هل  الأختها،  بدياًل  احلقائق  اإحدى  ا�ستخدمت 

الرواية باملعنى؟

االأ�سنوي، نهاية ال�سول: �س104، ال�سبكي، االإبهاج �سرح املنهاج: 238/1.  -1
ينظر: الزرك�سي، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه: 8/3.  -2
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اجلواب عن ذلك يتطلب الرجوع اإىل جملة من عبارات االأ�سوليني انبّثت 
يف ثنايا اأبواب اللغات يف موؤلفاتهم -رحمهم اهلل- ومنها ميكن اخللو�س اإىل اإجابة 

عن هذا الت�ساوؤل:
مما ال خالف فيه بني االأ�سوليني وعلماء اللغة اأن ثمة األفاًظا اأطلقت يف اأ�سل 
الو�سع للداللة على معنى معني، ثم انتقلت عن اأ�سل ا�ستعمالها يف ذلك املعنى 
للداللة على معنى اآخر بفعل ال�سرع اأو العرف، ثم ا�ستهر اال�ستخدام االأخري حتى 
اأ�سبح حقيقة فيه ال يتبادر اإىل الذهن عند اإطالق اللفظ �سواه)1(، وهو ما ي�سمى 
راجحة  حقيقة  ثَّم  ي�سبح  احلالة  هذه  ويف  لّلفظ)2(،  العريف  اأو  ال�سرعي  بالنقل 
دال  لفظ  فاإنه  ال�سالة  بلفظ  ال�سورة  لهذه  االأ�سوليون  ومّثل  وحقيقة مرجوحة، 
على الدعاء يف اأ�سل الو�سع يف اللغة، غري اأنه نقل اإىل الداللة على عبادة ذات 
اإىل  متبادرة  فيها)3(،  �سرعية  حقيقة  فاأ�سبحت  ال�سرع،  بفعل  خم�سو�سة  اأركان 
الذهن عند االإطالق، واالأمر نف�سه يف احلقيقة العرفية وعالقتها بالنوعني االآخَرْين. 
اأنواع  اإىل  تق�سيمها  اإىل  البع�س  احلقائق ذهب  بني هذه  العالقة  تف�سري  ويف 
املجاز  اإىل  ي�سار  االأولني  الق�سمني  ويف  وم�ستعملة؛  ومهجورة  متعذرة  ثالثة: 
باالتفاق، ولو كانت احلقيقة م�ستعملة، فاإن مل يكن لها جماز متعارف عليه فاحلقيقة 

اأوىل بال خالف)4(.
العرفية  وعن  الو�سعية  احلقيقة  عن  اللفظ  �سرف  اأن  اآخر  فريق  يرى  فيما 
متى  اللفظ  اأن  االأخري  القول  هذا  ومعنى  جماًزا)5(،  ي�سمى  غريها  اإىل  وال�سرعية 
ينظر: االآمدي، االإحكام يف اأ�سول االأحكام: 27/1، ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل: اأ�سول   -1

ال�سرخ�سي- دار املعرفة/بريوت- د.ط - د.ت: 190/1.
التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح: 132/1.  -2

االأ�سنوي، نهاية ال�سول: �س121.  -3
العربي/ الكتاب  دار  ال�سا�سي-  اأ�سول  اإ�سحاق:  بن  حممد  بن  اأحمد  اأبوعلي  الدين  نظام  ال�سا�سي،   -4

بريوت- د. ط- د.ت- �س50-49.
االآمدي، االإحكام يف اأ�سول االأحكام: 28/1، االأ�سنوي، نهاية ال�سول: �س120.  -5
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غلب ا�ستعماله يف اإحدى هذه احلقائق فاإنه يكون حقيقًة يف املتعارف عليه اأو ما 
ا�ستعمل فيه، جماًزا فيما عداه.

وي�ستنتج من هذا القول االأخري اأن الراوي متى ا�ستخدم اإحدى احلقائق بدياًل 
عن احلقيقة امل�ستخدمة يف اللفظ النبوي فاإنه يكون من باب املجاز، وهو املمتنع؛ 
اأن يكون اللفظان  اإن �سرط الرتادف  باعتبار خمتلف، و�سبق القول  الأنه �سيكون 

املرتادفان م�ستخدمني باعتبار واحد. 
اال�صم وال�صفة: من احلاالت التي يظن فيها الرتادف حالة اإبدال ال�سفة حمل   -2
اال�سم، ومعلوم اأن لال�سم تق�سيمات متعددة، من بينها تق�سيم اال�سم اإىل ا�سم 

و�سفة:
اال�سم وهو ما دل على معنى يف نف�سه، غري مقرتن باأحد االأزمنة الثالثة)1(.

وال�سفة )عند االأ�سوليني تقييد لفٍظ م�سرتك املعنى بلفظ اآخر خمت�س، لي�س 
ب�سرط وال ا�ستثناء وال غاية(، وال يريدون منها النعت)2(.

غري اأن املق�سود يف باب الرتادف هو النعت اللغوي، نظًرا الأن البحث هنا 
يف الرتادف بني االألفاظ املف�سية ملعنى واحد. 

باعتبارين،  نف�سه ولكن  ال�سيء  يطلقان على  ما يجعل اال�سم وال�سفة  وهذا 
ي�ساف اإىل ذلك اأن يف الو�سف زيادة فائدة لي�ست يف اال�سم، بو�سف الذات 
لفظ  وال�سارم  االآلة،  ا�سم  ال�سيف  فاإن  و�سارم؛  �سيف  كقولهم:  معينة،  ب�سفة 
بني  الت�ساوي  الرتادف  و�سرط  امل�سمى،  على  زيادة  ففيه  باحلدة،  لالآلة  وا�سف 
اللفظني املرتادفني؛ مما جعل االأ�سوليني يحكمون على ال�سفة اأنها ال ت�سلح مرادًفا 

ال�سريف اجلرجاين، التعريفات: �س 24.  -1
اأ�سول  املوانع عن جمع اجلوامع يف  الكايف: منع  بن عبد  بن علي  الوهاب  الدين عبد  تاج  ال�سبكي،   -2

الفقه- ت/�سعيد بن علي احلمريي- دار الب�سائر/بريوت-ط1- 1999م- �س513ٍ-512.
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لال�سم اأو بدياًل عنه)1(.
اأحدهما  يكون  اأن  ي�سح  فاإنه  كانا �سفتني  متى  اللفظني  فاإن  وبناء على ذلك 
لل�سيء؛  الو�سف  اعتبار  باعتبار واحد؛ هو  يطلقان  لفظان  الأنهما  لالآخر؛  مرادًفا 
ولذا �سح ا�ستبدال لفظ النمام بلفظ القتات يف روايتي احلديث؛ الأن كال اللفظني 

و�سٌف.
لبلد  تكون  قد  االإ�سافة  وهذه  االإ�سافة)2(،  تعني  والن�سبة  والن�صبة:  اال�صم   -3
كب�سري وكويف، اأو قبيلة كقر�سي ومتيمي، اأو مهنة ك�سيدالين، اأو مذهب 

فقهي كمالكي، اأو فكري كمعتزيل واأ�سعري)3(.
وعوًدا اإىل م�ساألة الرتادف فاإن جمهور االأ�سوليني يرون اأن يف الن�سبة زيادة 
على اال�سم، بن�سبة ذلك اال�سم نف�سه اإىل �سيء بعينه، وبالتايل فاإن ا�ستبدال الن�سبة 

باال�سم ال يعد ترادًفا.
باللفظ  املرادف  اللفظ  ا�ستبدال  فاإن �سرط جواز  باملعنى  النقل  اأما يف م�ساألة 
اللفظان مت�ساويني يف  اأن يكون  باملعنى عند من يرى جوازه  الرواية  النبوي يف 
املعنى، وهذه الزيادة جتعل اأحد اللفظني زائًدا عن اللفظ االآخر، وبالتايل ال يجوز 

يف الرواية باملعنى ا�ستبدال اال�سم بالن�سبة اأو العك�س لهذه الزيادة. 
من  يكون  فاجللو�س  والقعود؛  اجللو�س  لفظي  كمثل  احلالة:  اختالف    -4
اإال  ترادفهما  ُظن  واإن  لفظان  فهما  قيام؛  من  القعود  يكون  بينما  ا�سطجاع، 

اأنهما يعربان عن حالتني خمتلفتني)4(. 
ينظر: الرازي، املح�سول: 253/1، الغزايل، امل�ست�سفى: �س27، ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن   -1
اأحمد بن حممد: رو�سة الناظر وجنة املناظر- موؤ�س�سة الريان للطباعة والن�سر- ط2-2002م- 73/1.

متام ح�سان عمر: اللغة العربية معناها ومبناها- عامل الكتب -ط5-2006م-�س 203.  -2
ينظر: �سيبويه، اأبو ب�سر عمرو بن عثمان بن قنرب: الكتاب- ت/عبد ال�سالم هارون- مكتبة اخلاجني/  -3

القاهرة- ط3-1988م- 338-335/3.
الفناري، �سم�س الدين حممد بن حمزة: ف�سول البدائع يف اأ�سول ال�سرائع- ت/حممد ح�سني - دار   -4

الكتب العلمية/بريوت- ط1-2006م-109/1، ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول: 57/1.
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ويرى ال�سوكاين اأن اإخراج ال�سفة والن�سبة واحلالة من باب الرتادف اإمنا هو 
االألفاظ  بع�س  مثله يف  تكلف  اأمكن  واإن  فهو -  والتع�سف،  التكّلف  من  �سرب 

املرتادفة- فاإنه ال ميكن يف اأكرثها)1(.
ويتفق الباحثان مع ال�صوكاين يف هذا القول، وذلك لعدة اأمور منها:

اأن ا�ستبدال ال�سفة باال�سم يف الرواية باملعنى خا�سة ال يبدو ممتنًعا، اأوال ميكن    -1
تعميم امتناعه يف كل االأحوال؛ الأن ال�سفة متى اخت�س بها ا�سم واحد دون 
له؛  مرادًفا  بدياًل  �سُلحت  املو�سوف،  على  حكم  زيادة  تت�سمن  ومل  غريه، 
ال�سيف  لفظي  كمثل  بغريه،  اللفظ  التبا�س  عليه  يرتتب  ال  حينئٍذ  اللفظ  الأن 
وال�سارم، فاإن �سفة ال�سارم خا�سة بال�سيف دون غريه، فمتى ا�ستبدل لفظ 
يرتتب  ال  فاإنه  باملعنى-  الرواية  عند  وقوعه  فر�س  على   - بال�سارم  ال�سيف 
واالأمر  ال�سيف،  اإال  الذهن �سورة  اإىل  يتبادر  ال�سامع، وال  على  لب�س  عليه 
نف�سه ميكن قوله يف حالة ا�ستبدال الن�سبة اأو احلالة باللفظ، فاإنه ميكن يف حالة 
االحتجاج اأن يقال مثاًل: اإن مما بّينه النبي  اأن جعل املكيال مدنًيا والوزن 
عمر-  ابن  يرويه  فيما    النبي  ذكره  الذي  املكان  اإىل  املكيال  بن�سبة  مكًيا، 
ر�سي اهلل عنهما - عن النبي  قال: »الوزن وزن اأهل مكة، واملكيال مكيال 
اأهل املدينة«)2(، لكن االأمر لي�س على اإطالقه، فالدقة مطلوبة عند النقل باملعنى 
وظن الرتادف اأمر واقع، ومن ذلك ظن الرتادف بني �سفات الكفر والف�سوق 

والع�سيان)3( يف قوله تعاىل: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  
ال�سوكاين، اإر�ساد الفحول: 57/1  -1

احلميد-  عبد  الدين  داود- ت/حممد حميي  اأبو  �سنن  االأ�سعث:  بن  �سليمان  داود  اأبو  ال�سج�ستاين،   -2
مكيال  املكيال    النبي  قول  يف  باب  البيوع-  )كتاب   :- د.ت   - د.ط  الع�سرية/بريوت-  املكتبة 
املدينة- حديث رقم 3340- قال اأبو داود: وكذا رواه الفريابي، واأبو اأحمد، عن �سفيان، وافقهما يف 
املنت، وقال اأبو اأحمد: عن ابن عبا�س، مكان ابن عمر...واختلف يف املنت يف حديث مالك بن دينار، 

عن عطاء عن النبي  يف هذا -246/3(
ينظر: الرجراجي، اأبو عبد اهلل احل�سني بن علي بن طلحة ال�سو�ساوي: رفع النقاب عن تنقيح ال�سهاب-   -3

ت/اأحمد ال�سراج وعبد الرحمن اجلربين- مكتبة الر�سد للن�سر/الريا�س- ط1-2004م- 371/2
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ژژ   ڈ   ڈ   ڎ          ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   چ   
يف  وردت  الثالثة  هذه  من  لفظ  اأي  فا�ستبدال  کچ)1(،  ڑ   ڑ  
حديث من باب الرواية باملعنى، ظًنا من الراوي اأنها مرتادفة وي�سلح اأن يحل 
اأحدها حمل االآخر ممتنع، فهي واإن كانت باعتبار واحد وهو اعتبار الو�سف، 

اإال اأنها لي�ست مرتادفة فهي لي�ست مبعنى واحد اأ�ساًل.
اأن ا�ستهار �سخ�س اأو اأداة اأو دابة اأو غريها بن�سبة معينة لبلد اأو قبيلة اأو غريها،   -2
الفاروق  ا�سمه، كغلبة  يغلب على  اأن  بو�سف قد ي�سل ملرحلة  اال�ستهار  اأو 
على ا�سم �سيدنا عمر ، والفار�سي كن�سبة على بقية ا�سم �سلمان ، اإن 
ولذا  مرادًفا؛  ت�سلح  ال�سفة  اأو  الن�سبة  هذه  يجعل  قد  ال�سور  هذه  ا�ستهار 
ي�سح ا�ستبدالها باال�سم اأو اللفظ بها يف مثل هذه احلالة- واهلل تعاىل اأعلم-. 
بداًل  عام  لفظ  با�ستخدام  واخل�صو�س: وذلك  العموم  االختالف من حيث   -5
عن لفظ خا�س، اأو خا�ٍس بداًل عن عاٍم يف اأ�سل الرواية ظًنا من الراوي اأنهما 
مرتادفني، كالعالقة بني لفظي ال�سبع واالأ�سد، فال�سبع ا�سم جامع لكل �سائد 
اأو عاقر اأو اآكل حلم، وال ي�سمى �سبًعا حتى تكون كذلك مثل االأ�سد والذئب 
بينما لفظ االأ�سد لفظ  والكلب والنمر والفهد)2(، فهو يعم كل هذا اجلن�س، 
خا�س دال على احليوان املعروف، فاإذا اأطلق مل يدل على عموم لفظ ال�سبع، 
وكذلك لفظ ال�سبع اإذا اأطلق ال يدل على خ�سو�س االأ�سد واإن كان ي�سمله، 

فال ي�سلح بدياًل له من باب الرتادف.
اأنه اإن حاولنا التمثيل  ويف م�ساألة الرواية باملعنى يذكر هذا املثال بعينه، غري 
اأنه من باب ما وقع فعاًل،  للم�ساألة، فاإن املثال هنا �سيكون من باب االفرتا�س، ال 

احلجرات: اآية 7.  -1
مطبعة  اجلبوري-  اهلل  ت/عبد  احلديث-  غريب  قتيبة:  بن  م�سلم  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  الدينوري،   -2

العاين/بغداد- ط1-1397هـ- 235/1.
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وميكن هنا التمثيل مبا رواه اأحمد وابن ماجه ب�سنده عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن 
�سهيل بن اأبي �سالح، عن اأبيه، عن اأبي هريرة، »اأن ر�سول اهلل ، ق�سى باليمني 

مع ال�ساهد«)1(.
فالق�صاء هنا له معنيان: 

ت�سريع احلكم كقوله تعاىل: چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  چ)2(،    -1
مبعنى �سرع لكم واأمركم.

الوقائع  يف  الق�ساة  كاأحوال  النا�س  بني  اخل�سومات  ف�سل  مبعنى  )احلكم    -2
اجلزئية. فاملعنى االأول يتاأتى فيه العموم؛ الأن �سرع كل �ساهد وميني حجة اإىل 
يوم القيامة ممكن، واإذا وردت �سيغة العموم يف حمل يقبل العموم وجب 
حمله على العموم؛ الأن االأ�سل يف اال�ستعمال احلقيقة...، اأما الثاين - وهو 

ف�سل اخل�سومات اجلزئية- فيتعني فيه اخل�سو�س()3(.
ووجه اال�ست�سهاد بهذا االأثر اأنه ال ي�سلح من الراوي يف حالة النقل باملعنى 
ا�ستبدال لفظ اأفتى اأو ف�سل بلفظ )ق�سى( بني خ�سمني بال�ساهد واليمني، ظًنا منه 
اأنهما مرادفان للفظ )ق�سى(؛ ملا بني هذه االألفاظ من العموم واخل�سو�س، فهما 

واإن كانا من معاين اللفظ اإال اأن �سرط الرتادف الت�ساوي بني اللفظني املرتادفني.
كما اأن �سرط الرواية باملعنى امل�ساواة يف اللفظ يف الزيادة والنق�سان، واخلفاء 
معنى  لَتغرّي  ال�سروط  هذه  بع�س  ذهب  لو  اإذ  واخل�سو�س؛  والعموم  واجلالء، 
1-  ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني: �سنن ابن ماجه- ت/حممد فوؤاد عبد الباقي- دار اإحياء الكتب 
العربية/م�سر- د.ط - د.ت: )كتاب االأحكام- باب الق�ساء بال�ساهد واليمني- حديث رقم 2368- 
793/2( - قال ابن حجر عن احلديث: قال ابن اأبي حامت عن اأبيه: �سحيح ) ابن حجر، اأبو الف�سل اأحمد 
العلمية- ط1- الكتب  الكبري- دار  الرافعي  اأحاديث  التلخي�س احلبري يف تخريج  بن علي بن حممد: 

1989م- 466/4(.
االإ�سراء: اآية23.  -2

القرايف، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س:العقد املنظوم يف اخل�سو�س والعموم- ت/اأحمد ختم عبد   -3
اهلل- دار الكتبي-ط1-1999م- 552-551/1.
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احلديث، الأن اخلطاب تارة يقع باملحكم، وتارة باملت�سابه حلكم واأ�سرار ا�ستاأثر اهلل 
بعلمها، فال يجوز تغيريها عن و�سعها)1(.

زاد يف  فقد  بهما  يلتزم  اإذا مل  الراوي  فاإن  واخل�سو�س  العموم  حالة  ويف 
�سرع اهلل تعاىل اأو نق�س منه، ويكون قد فعل يف الرواية باملعنى ما ال يجوز، وذلك 

خمل بعدالته)2(. 
6- ا�صتبدال املرادف باللفظ لغر�س التاأدب يف النطق:

ا هائاًل من االألفاظ التي تو�سف باملرتادفة، غري اأن منها ما  ت�سمل لغة العرب كمًّ
قد ت�ستمّجه النف�س، واال�ستبدال هنا يُلجاأ اإليه من باب التاأدب واللني يف املنطق، 
 ا�ستبدال اال�سم احل�سن بالقبيح، واالأمر ذاته عند ا�ستبدال  وقد كان من �سنته 
االألفاظ امل�ستمَراأة بامل�ستمّجة، ومن ذلك ما روته عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن الر�سول 
 قال: »ال يقولن اأحدكم خبثت نف�سي، ولكن ليقل لق�ست)3( نف�سي«)4(، والذي 
واإمنا  لق�ست وخبثت مبعنى واحد،  اأن  اللغة وغريب احلديث وغريهم  اأهل  عليه 
 كان لتعليم االأمة وتوجيهها اإىل  كره لفظ اخلبث لب�ساعة اال�سم، ونهُي النبي 
ابن  قال  َح�َسِنها وهجران خبيثها؛ ولذا  االألفاظ، وا�ستعمال  ب يف  التاأدُّ �سرورة 
بطال اأن قوله عليه ال�سالة وال�سالم )ال يقولن اأحدكم خبثت نف�سى( لي�س على 

معنى االإيجاب واحلتم، واإمنا هو من باب االأدب)5(.

ينظر: الرازي، املح�سول: 467/4.  -1
ينظر: القرايف، العقد املنظوم يف اخل�سو�س والعموم: 550/1.   -2

اللق�س: احلر�س وال�سَره، ولق�ست نف�سه: خبثت، وقيل: نازعته اإىل ال�سر، وقيل: بخلت و�ساقت)ل�سان   -3
العرب 208/6(.

اإحياء  دار  الباقي-  عبد  فوؤاد  ت/حممد   - م�سلم  �سحيح  احلجاج:  بن  م�سلم  احل�سن  اأبو  الق�سريي،   -4
الرتاث العربي/بريوت- د.ط - د.ت: )كتاب االألفاظ من االأدب وغريها- باب كراهة قول االإن�سان 

خبثت نف�سي- حديث رقم 17 )2251(-1765/4.
ينظر: ابن بطال، �سرح �سحيح البخاري: 336/9، النووي، اأبو زكريا يحيى بن �سرف: �سرح النووي   -5

على �سحيح م�سلم- دار اإحياء الرتاث العربي/بريوت- ط2- 1392هـ: 8/15.



95

اأ. د. عبد املجيد ال�سالحني  - د. �سليمة عبد اله�دي ا�ستبدال اللفظ املرادف بلفظ احلديث ...

 ، ولذا قد ميتنع الرتادف ال ل�سيء اإال ملنافاة االأدب الذي حث عليه النبي
رغم وجود حقيقة الرتادف ومنا�سبته.

املبحث الث�لث: ت�أثري ال�ستبدال بني احلروف واأثره عند الأ�سوليني

�سبقت االإ�سارة اإىل اأن من اأجاز ا�ستبدال اللفظ املرادف باللفظ النبوي كان 
من �سرطه اأن يوؤدي املعنى نف�سه وبذات االعتبار، وهذه الراأي ي�سمل اللفظ ب�سكل 
ا اأن الراوي قد ي�سبق  عام ا�سًما كان اأو فعاًل اأو حرًفا، ومما �سبقت االإ�سارة اإليه اأي�سً
اإىل ظنه حمل اللفظ البديل لنف�س معنى اللفظ املبدل منه فيما ال ي�سدق عليه ذلك، 
ا اأو العك�س، اأو باحلقيقة جماًزا اأو العك�س- وهو املمتنع  فلرمبا ا�ستبدل بالعام خا�سًّ

عند االأ�سوليني- وهو اأمر ينطبق على اال�سم والفعل.
غري اأن االأمر اإذا ما تعلق باحلرف فاإن االأمر يختلف، فاإن ا�ستبدال احلرف باآخر 
اأو  ب�سكل كلي  الن�س  معنى  تغيري  اإىل  يوؤدي  قد  نف�سه  املعنى  يحمالن  اأنهما  بظن 
جزئي، كما قد يوؤدي اإىل اختالف االأحكام الفقهية املن�سو�س عليها يف احلديث؛ 
اعتبارهما حديثني  اإىل  االأمر  لرمبا و�سل  اأو  فيها،  الفقهاء  اختالف  اإىل  يوؤدي  مما 
احلرفني،  معنى  بني  فرق  كبري  هناك  يكون  ال  قد  اأخرى  اأحياٍن  ويف  منف�سلني، 

وي�ستقيم معنى احلديث يف الروايتني. وفيما يلي تف�سيل البحث يف امل�ساألة:
املطلب االأول: دليل تاأثري ا�صتبدال حرف بحرف يف معنى القول

الكالم،  �سياق  يف  احلرف  تاأثري  تبني    النبي  عن  روايات  عدة  وردت 
وكذلك وردت عن بع�س ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، ومن ذلك ما رواه احلاكم 
حازم  بن  اأحمد  ثنا  بالكوفة،  ال�سبيعي،  احل�سني  بن  علي  اأخربنا  م�ستدركه:)  يف 
الغفاري، ثنا حممد بن عبيد امل�سعودي، عن معبد بن خالد، عن عبد اهلل بن ي�سار، 
عن قتيلة بنت �سيفي، امراأة من جهينة قالت: اإن حرًبا جاء اإىل النبي ، فقال: 
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 : اإنكم ت�سركون تقولون ما �ساء اهلل و�سئت وتقولون والكعبة، فقال ر�سول اهلل
»قولوا ما �ساء اهلل ثم �سئت وقولوا ورب الكعبة«)1(. 

فالواو حرف من احلروف ذات الوجهني: 
فهي حرف من حروف املباين التي تتكون منها بنية الكلمة، فحينذاك قد تكون  اأ-  

حرًفا �ساكًنا اأو حرف علة. 
ب- حرف من حروف املعاين اأي اأنها حرف و�سع الأداء معنى معني يف اجلملة)2(. 
اأم بني  النحاة  اأكان ذلك بني  الواو يف اجلملة �سواء  وقد اخُتلف يف معنى 

االأ�سوليني، فقيل يف معانيها: 
اإنها للرتتيب، وهو الذي ا�ستهر عن اأ�سحاب ال�سافعي)3(.   -1

اإنها للمعية: واإليه ذهب ال�ساحبان من احلنفية)4(، وعند البزدوي اأنها ملطلق    -2
العطف من غري تعر�س ملقارنة اأو ترتيب)5(. 

اإنها ملطلق اجلمع اأي اأنها ال تدل على ترتيب وال معية، وهو اختيار البي�ساوي،    -3
اختيار  وهو  مع)6(،  مبعنى  الواو  عن  ليحرتز  العاطفة؛  بالواو  االإمام  وقيدها 

االآمدي)7(.
ت/ ال�سحيحني-  على  امل�ستدرك  الني�سابوري:  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلاكم،   -1
والنذور-  االأميان  كتاب  ط1-1990م-  العلمية/بريوت-  الكتب  دار  عطا-  القادر  عبد  م�سطفى 
حديث رقم 7815- قال عنه احلاكم: هذا حديث �سحيح االإ�سناد ومل يخرجاه، وقال الذهبي:حديث 

�سحيح -331/4.
ينظر: التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح: 187/1.  -2

الفقه- ت/�سالح  اأ�سول  الربهان يف  يو�سف:  بن  اهلل  بن عبد  امللك  املعايل عبد  اأبو  اجلويني،  ينظر:   -3
حممد- دار الكتب العلمية/بريوت- ط1-1997م: 50/1، ال�سريازي، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن علي 

بن يو�سف: اللمع يف اأ�سول الفقه- دار الكتب العلمية- ط2-2003م- �س65.
ابن اأمري حاج، التقرير والتحبري: 40/2.  -4

فخر االإ�سالم البزدوي، علي بن حممد بن احل�سني: اأ�سول البزدوي ) مطبوع باأعلى �سفحات ك�سف   -5
االأ�سرار للبخاري(- 109/2.

االأ�سنوي، نهاية ال�سول: �س141.  -6
االآمدي، االإحكام يف اأ�سول االأحكام: 67/1.  -7
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وهذه املعاين جميًعا ردها النبي الكرمي  يف هذه العبارة؛ الأن الواو باأي 
من معانيها الثالثة ال تتما�سى مع العقيدة ال�سحيحة كما بينه ، واأمر  با�ستعمال 

»ثم« بداًل عن الواو.
فهي حتمل  هذا  على  وبناء  الرتاخي)1(،  مع  الرتتيب  يفيد  وثم حرف عطف 
اخت�سا�س  عدم  على  داّل  وهذا  االأول،  القول  الأ�سحاب  بالن�سبة  الواو  معنى 
بالرتتيب، ولو كانت الواو توجب الرتتيب لكان قوله: و�سئت، وقوله: ثم  الواو 
�سئت- �سواء، وقد فرق النبي  بينهما، واأمره باأحدهما ونهاه عن االآخر، فعلم 

اأن اأحدهما يوجب اجلمع، واالآخر الرتتيب)2(، وهو الراجح واهلل تعاىل اأعلم.
وقد وقع يف بع�س االأحاديث اأن ا�ستبدل حرف باآخر بظن الرتادف مما غرّي 
املعنى لكن دون تغيري احلكم الفقهي املرتتب عليه، ومنه حديث الباب يف م�ساألة 

ال�سالم على اأهل الذمة:
ففي �سنن اأبو داود: حدثنا عبد اهلل بن م�سلمة حدثنا عبد العزيز، يَعني ابن 
م�سلم عن عبد اهلل بن دينار عن عبد اهلل بن عمر قال: قال ر�سول اهلل : »اإن اليهود 

اإذا �سّلم عليكم اأحدهم فاإمنا يقول ال�سام عليكم، فقولوا: وعليكم«)3(.
ويف �سحيح م�سلم من طريق يحيى بن يحيى )عن عبد اهلل بن دينار، اأنه �سمع 
ابن عمر، يقول: قال ر�سول اهلل : »اإن اليهود اإذا �سّلموا عليكم يقول اأحدهم 
االأ�سنوي، جمال الدين اأبو حممد عبد الرحيم بن احل�سن بن علي: الكوكب الدري فيما يتخرج على   -1
االأ�سول النحوية من الفروع الفقهية- ت/حممد ح�سن عواد- دار عمار/االأردن- ط1-1405هـ- 

�س340.
�سري  علي  بن  ت/اأحمد  الفقه-  اأ�سول  يف  العدة  حممد:  بن  احل�سني  بن  حممد  الفراء،  يعلى  اأبو   -2

املباركي- ط2-1990م- 195/1.
ِج�ْستاين، اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو االأزدي: �سنن اأبي  3-  ال�سِّ
داود- ت/حممد حميي الدين عبد احلميد- املكتبة الع�سرية/�سيدا - بريوت- د.ط- د.ت ) كتاب 
اأهل الذمة- حديث رقم 5206- قال االألباين: حديث  اأبواب النوم- باب يف ال�سالم على  االآدب- 

�سحيح -353/4(.
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ال�سام عليكم فقل: عليك«)1(.
قال اخلطابي يف معامل ال�سنن: )هكذا يرويه عامة املحدثني )وعليكم( بالواو، 
اإذا  اأنه  ال�سواب؛ وذلك  الواو وهو  يرويه عليكم بحذف  بن عيينة  �سفيان  وكان 
يقع  الواو  وباإدخال  عليهم،  مردوًدا  بعينه  قالوه  الذي  قولهم  �سار  الواو  حذف 
بني  واجلمع  العطف  حرف  الواو  الأن  قالوه؛  فيما  والدخول  معهم،  اال�سرتاك 

ال�سيئني، وال�سام ف�ّسروه: املوت()2(.
عند  اجلملة  معنى  فاإن  اجلملة،  معنى  الواو  حرف  غرّي  الروايتني  هاتني  ففي 
ا�ستعمال الواو يكون: ال�سام علينا وعليكم، فيدعو امل�سلم على نف�سه، بينما يتغري 

املعنى بدونها فيدعو على اليهودي دون دخوله حتت الدعاء. 
املطلب الثاين: تاأثري تغيري حرف بغريه يف اختالف احلكم الفقهي

الراكد،  املاء  يف  البول  عن  النهي  حديث  روايتي  اختالف  ذلك  ومن 
النهي عن االغت�سال يف املاء  باختالف ا�ستعمال حريف العطف )و( و )ثم( يف 
الراكد اأو الدائم يف الروايتني؛ فجاء يف م�سند االإمام اأحمد: )حدثنا يحيى، عن 
ابن عجالن، قال: �سمعت اأبي، عن اأبي هريرة، عن النبي  قال: »ال يبل اأحدكم 

يف املاء الدائم، وال يغت�سل فيه من اجلنابة«)3(.
با�ستعمال حرف الواو يف عطف االغت�سال على البول يف املاء الدائم.

عن  جرير،  حدثنا  حرب،  بن  زهري  )حدثني  فيه:  فجاء  م�سلم  �سحيح  اأما 
الق�سريي، �سحيح م�سلم: كتاب ال�سالم- باب النهي عن ابتداء اأهل الكتاب بال�سالم وكيف يرد عليهم-   -1

حديث رقم 2164- 1706/4.
اخلطابي، معامل ال�سنن: 154/4، ابن حجر الع�سقالين، اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حجر ال�سافعي:   -2
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري- رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي- دار املعرفة/

بريوت- 1379هـ -45/11.
م�سند االإمام اأحمد: م�سند اأبي هريرة- حديث رقم 9596 -365/15.  -3



99

اأ. د. عبد املجيد ال�سالحني  - د. �سليمة عبد اله�دي ا�ستبدال اللفظ املرادف بلفظ احلديث ...

ه�سام، عن حممد بن �سريين، عن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل : »ال يبولن 
اأحدكم يف املاء الدائم، ثم يغت�سل منه«)1(.

االإ�سارة  �سبقت  كما  التعقيب  يفيد  والذي  )ثم(  العطف  حرف  با�ستعمال 
اإليه، وقد اأدى اختالف احلرفني اإىل اختالف معنى احلديثني، واختالف االأحكام 

املرتتبة عليهما.
يف  الراكد  املاء  ا�ستعمال  عن  النهي  احلديث  معنى  يكون  الواو  رواية  ففي 
اأمرين هما: البول واالغت�سال من اجلنابة، واملاء الدائم هو الراكد، وقد ف�سره النبي 
 يف رواية اأخرى باأنه املاء الذي ال يجري، يف قوله : »ال يبولن اأحدكم يف 
به عن راكد  اأنه احرتز  فيه«)2(، ويحتمل  يغت�سل  ثم  الذي ال يجري،  الدائم  املاء 
طرفها  ويركد  طرفها  يجري  التي  ال�سغرية  والبحريات  كالربك  بع�سه  يجري  ال 
االآخر)3(، والنهي عن االغت�سال هنا �سواء اأ�سبقه البول يف املاء الراكد اأم ال، فقد 
نهي عن كل منهما على  الواو، فكانتا جملتني منف�سلتني  بعد  النهي  تكرر حرف 

حدة، على �ساكلة قولنا: ال تخرج من الدار، وال تغلق بابها.
املاء  يف  اجلنب  اغت�سال  اأن  على  الفقهاء  بع�س  به  ا�ستدل  ذلك  على  وبناء 
الراكد  املاء  البول يف  كان  فكما  فيه)4(،  البول  بالنهي عن  مقرونًا  لكونه  يف�سده، 

مف�سًدا فكذلك االغت�سال.
اأما يف الرواية الثانية والتي كانت بحرف العطف )ثّم( -والتي تفيد الرتتيب 
مع الرتاخي- فاإن املتبادر اأّن النهي كان عن االغت�سال يف املاء الراكد عقيب البول 
فيه، فاإن مل يكن فاالغت�سال فيه جائز، وهو ما اأبطله حديث م�سلم من طريق اأبي 

�سحيح م�سلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول يف املاء الراكد- حديث رقم 282- 235/1.  -1
�سحيح البخاري: كتاب الو�سوء- باب البول يف املاء الدائم- حديث رقم 239- 57/1.  -2

ينظر: ابن حجر الع�سقالين: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: 347/1.  -3
ينظر: ابن دقيق العيد، اإحكام االأحكام �سرح عمدة االأحكام- مطبعة ال�سنة املحمدية- د.ط - د.ت-   -4

.73/1
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ال�سائب، والذي نهى فيه  عن االغت�سال يف املاء الدائم دون ذكر البول فيه، 
فروى عن اأبي ال�سائب، موىل ه�سام بن زهرة، حدثه اأنه �سمع اأبا هريرة، يقول: 
فقال: كيف  الدائم وهو جنب«  املاء  اأحدكم يف  يغت�سل  : »ال  اهلل  قال ر�سول 

يفعل يا اأبا هريرة، قال: )يتناوله تناوال()1(.
اأما االأحكام التي تاأ�ص�صت على كل رواية منهما فهي:

احلديث  بحمل  وذلك  افرتقا،  اأو  اجتمعا  �سواء  الفعلني  عن  كان  النهي  اأن    -1
املروي ب)ثم( على احلديث املروي بالواو، للنهي عن كل منهما على حدة 

يف روايات اأخرى.
ا التو�سوؤ من املاء الدائم)2(،  اأن الو�سوء ياأخذ حكم االغت�سال، فال يجوز اأي�سً   -2
لورود ذلك يف رواية رابعة للحديث، وهي ما رواه االإمام اأحمد يف م�سنده 
قال: )حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن اأيوب، عن ابن �سريين، عن اأبي 
هريرة، اأن ر�سول اهلل  قال: »ال يبولن اأحدكم يف املاء الدائم، ثم يتو�ساأ 

منه«)3(. 
اإطالقه، واإمنا هو يف حالة  لي�س على  الدائم  املاء  النهي عن الو�سوء من  اأن    -3
املاء املتنج�س بالبول اأو ما يف حكمه من النجا�سات، وهو ما ميكن ا�ستنباطه 

من ن�س للحديث.
اأن رواية )الواو( كان النهي فيها عن االغت�سال يف املاء الراكد بقوله )فيه(،    -4
فيما كان النهي يف روايتي )ثم( عن االغت�سال والو�سوء من املاء الراكد بقوله 
اأن قوله )فيه( دال على تنج�س املاء بانغما�س  )منه(، والفرق بني ال�سيغتني 

�سحيح م�سلم: كتاب الطهارة- باب النهي عن االغت�سال يف املاء الراكد- حديث رقم 283- 236/1.  -1
ابن دقيق العيد، اإحكام االأحكام: 73/1.  -2

م�سند االإمام اأحمد: م�سند اأبي هريرة- حديث رقم 7903- 44/13.  -3



101

اأ. د. عبد املجيد ال�سالحني  - د. �سليمة عبد اله�دي ا�ستبدال اللفظ املرادف بلفظ احلديث ...

اجلنب يف املاء الراكد، واأن املاء ينج�س مبالقاة النجا�سة.
اأو  اأما با�ستخدام �سيغة )منه( فهي دالة على امتناع ا�ستعمال املاء املتنج�س 

املخالط للنجا�سة ولو حتى تناوال)1(.
املطلب الث�لث: تغيري احلرف بغريه دون ت�أثري 

يف تغيري املعنى اأو احلكم الفقهي

)تاهلل(،  و�سيغة  )واهلل(،  �سيغة  مثل  الق�سم  اأحرف  بني  التغيري  ذلك  من 
توؤديان املعنى نف�سه وباالعتبار نف�سه وهو الق�سم، ومن ذلك ما رواه  فال�سيغتان 
بربيب  فعاذت  �سرقت،  قد  بامراأة    النبي  اأتي  قال:  جابر،  )عن  اأحمد  االإمام 
ر�سول اهلل ، فقال النبي : »واهلل لو كانت فاطمة لقطعت يدها«، فقطعها قال 
اأبي �سلمة،  بن  اأبي �سلمة، وعمر  بن   �سلمة  النبي  الزناد: وكان ربيب  اأبي  ابن 

فعاذت باأحدهما)2(. 
واخلرب نف�سه رواه االإمام البخاري )عن عروة، عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، 
اأن قري�ًسا اأهمهم �ساأن املراأة املخزومية التي �سرقت، فقالوا: ومن يكّلم فيها ر�سول 
اهلل  ؟ فقالوا: ومن يجرتئ عليه اإال اأ�سامة بن زيد، ِحب ر�سول اهلل  فكّلمه 
ثم  فاختطب،  قام  ثم  »اأت�سفع يف حد من حدود اهلل«،  اهلل:  فقال ر�سول  اأ�سامة، 
قال: اإمنا اأهلك الذين قبلكم، اأنهم كانوا اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق 
فيهم ال�سعيف اأقاموا عليه احلد، واأمي اهلل، لو اأن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت 

يدها«()3(. 

ينظر: الق�سطالين، اأحمد بن حممد بن اأبي بكر: اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري- املطبعة الكربى   -1
االأمريية/م�سر- ط7-1323هـ- 305/1.

م�سند االإمام اأحمد: م�سند جابر بن عبد اهلل - حديث رقم 15247- 402/23.  -2
�سحيح البخاري: كتاب اأحاديث االأنبياء- باب حديث الغار- حديث رقم 3475- 175/4.  -3
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الق�سم  فاإن  املخزومية-  به  ا�ستعاذت  فيمن  االختالف  -رغم  احلديثني  ففي 
يف  مرتادفني  بلفظني  ورد  وقد  واحدة،  حادثة  يف  كان    النبي  اأق�سمه  الذي 
روايتني، ويف الروايتني مل يتغري احلكم بناء على تغري حرف الق�سم وهو ما ذهب 

اإليه اأكرث اأهل العلم)1(. 
اخل�متة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سكر له على التوفيق اإىل الطاعات، 
وبعد:

فقد خل�س البحث اإىل النتائج االآتية:
اأن ا�ستبدال املرادف باللفظ عند رواية احلديث من ال�سور التي يكرث تداولها - 1

بني الرواة، حتى لقد ذهب البع�س اإىل اأنها �سورة جائزة بال خالف.
اأن من االأمور التي ميكن بها اال�ستدالل على وقوع ا�ستبدال يف لفظ احلديث - 2

اأن ي�سرح الراوي بذلك، ومنها اأن يثبت وحدة احلادثة التي قيل فيها احلديث، 
ليثبت باملقابل وحدة اللفظ الذي قيل ليثبت اال�ستبدال به. 

حقيقة - 3 باعتباره  احلديث  األفاظ  باأحد  مرجوحة  حقيقة  الراوي  ا�ستبدال  اأن 
راجحة م�ستخدمة يف الداللة على معنى معني مراد يف احلديث -�سواء اأكان 
باب  من  يعد  ال�سرعية-  اأم  العرفية  اأم  اللغوية  احلقيقة  على  اللفظ حممواًل 
عند  االعتبار  ا�سرتاط وحدة  على  بناء  ممتنع،  باحلقيقة وهو  املجاز  ا�ستبدال 

اال�ستبدال. 
اأن ا�ستبدال ال�سفة باال�سم واإحلاقها باللفظ املرادف يف حالة الرواية باملعنى - 4

خا�سة ال يبدو ممتنًعا، اأوال ميكن تعميم امتناعه يف كل االأحوال؛ الأن ال�سفة متى 

ينظر: ابن حجر الع�سقالين، فتح الباري: 526/11.  -1
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اخت�س بها ا�سم واحد دون غريه، ومل تت�سمن زيادة حكم على املو�سوف، 
�سُلحت بدياًل مرادًفا له؛ الأن اللفظ حينئٍذ ال يرتتب عليه التبا�س اللفظ بغريه.

اأو - 5 قبيلة  اأو  لبلد  معينة  بن�سبة  غريها  اأو  دابة  اأو  اأداة  اأو  �سخ�س  ا�ستهار  اأن 
غريها، اأو اال�ستهار بو�سف قد ي�سل ملرحلة اأن يغلب على ا�سمه، قد يجعل 
هذه الن�سبة اأو ال�سفة ت�سلح مرادًفا؛ ولذا ي�سح ا�ستبدالها باال�سم اأو اللفظ 

يف مثل هذه احلالة.
اأن ا�ستبدال احلرف باآخر بظن اأنهما يحمالن املعنى نف�سه قد يوؤدي اإىل تغيري - 6

االأحكام  اختالف  اإىل  يوؤدي  قد  كما  جزئي،  اأو  كلي  ب�سكل  الن�س  معنى 
الفقهية املن�سو�س عليها يف احلديث؛ مما يوؤدي اإىل اختالف الفقهاء فيه، وقد 
ي�سل االأمر اإىل اعتبارهما حديثني منف�سلني، ويف اأحياٍن اأخرى قد ال يكون 

هناك كبري فرق بني معنى احلرفني، وي�ستقيم معنى احلديث يف الروايتني.
هذا وباهلل التوفيق، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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ق�ئمة ب�أ�سم�ء املراجع
• الغرباء 	 مكتبة   - ال�سيوطي  األفية  على  االأثيوبي  �سرح  اآدم:  بن  علي  بن  حممد  االأثيوبي، 

االأثرية/ال�سعودية، ط1، 1993م.
• اأبو حممد عبد الرحيم بن احل�سن بن علي: الكوكب الدري فيما 	 االأ�سنوي، جمال الدين 

يتخرج على االأ�سول النحوية من الفروع الفقهية - ت/حممد ح�سن عواد- دار عمار/
االأردن- ط1-1405هـ.

• �سرج 	 ال�سول  نهاية  علي:  بن  احل�سن  بن  الرحيم  عبد  حممد  اأبو  الدين  جمال  االأ�سنوي، 
منهاج الو�سول- دار الكتب العلمية/بريوت، ط1، 1420هـ/1999م.

• االأ�سفهاين، حممود بن عبد الرحمن: بيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب - ت/	
حممد مظهر بقا، دار املدين/ال�سعودية، ط1، 1406هـ.

• الرزاق 	 اأ�سول االأحكام - ت/عبد  اأبي علي: االإحكام يف  اأبو احل�سن علي بن  االآمدي، 
العفيفي، املكتب االإ�سالمي/بريوت- د.ط - د. ت.

• اأبو عبد اهلل حممد بن حممد: التقرير والتحبري- دار الكتب العلمية، ط2، 	 االأمري حاج، 
1403هـ/1983م.

• االأيجي، ع�سد الدين، عبد الرحمن بن اأحمد: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب- 	
ت/فادي ن�سيف و طارق يحيى، دار الكتب العلمية/بريوت، ط1، 142هـ/2000م.

• البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل - �سحيح البخاري -ت/حممد زهري بن نا�سر، 	
دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

• باأعلى 	 مطبوع   ( البزدوي  اأ�سول  احل�سني:  بن  حممد  بن  علي  االإ�سالم،  فخر  البزدوي 
�سفحات ك�سف االأ�سرار للبخاري(.

• البخاري البن بطال - 	 اأبو احل�سن علي بن خلف بن عبد امللك: �سرح �سحيح  ابن بطال، 
ت/اأبو متيم يا�سر ابن اإبراهيم، مكتبة الر�سد/ال�سعودية، ط2، 1423هـ/2003م.

• الرتمذي، اأبو عي�سى حممد بن عي�سى: �سنن الرتمذي- ت/اأحمد حممد �ساكر وحممد 	
فوؤاد عبد الباقي- مكتبة م�سطفى البابي احللبي/م�سر- ط2-1975م.
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• التو�سيح - مكتبة �سبيح/	 التلويح على  الدين م�سعود بن عمر: �سرح  التفتازاين، �سعد 
م�سر، د. ط- د.ت.

• متام ح�سان عمر: اللغة العربية معناها ومبناها- عامل الكتب -ط5- 2006م.	
• اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، التعريفات، ت/جماعة من العلماء باإ�سراف النا�سر، 	

دار الكتب العلمية/بريوت، ط1، 1403هـ، 1983م.
• ت/	 العربية-  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح،   - حماد  بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  اجلوهري، 

اأحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للماليني/بريوت- ط4- 1407 هـ م.
• الفقه- ت/	 اأ�سول  الربهان يف  يو�سف:  بن  اهلل  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  اأبو  اجلويني، 

�سالح حممد- دار الكتب العلمية/بريوت- ط1-1997م.
• اأبي بكر املالكي: منتهى الو�سول 	 اأبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن  ابن احلاجب، 

ال�سعادة/م�سر،  االأ�سويل - مطبعة  باملنتهى  ال�سهري  االأ�سول واجلدل  اإىل علمي  واالأمل 
ط1- 1326هـ.

• احلاكم، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن حممد الني�سابوري: امل�ستدرك على ال�سحيحني- 	
ت/م�سطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية/بريوت- ط1-1990م.

• �سرح 	 الباري  فتح  ال�سافعي:  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  الع�سقالين،  حجر  ابن 
املعرفة/ دار  الباقي-  عبد  فوؤاد  حممد  واأحاديثه:  واأبوابه  كتبه  رقم  البخاري-  �سحيح 

بريوت- 1379هـ.
• اأحاديث 	 تخريج  يف  احلبري  التلخي�س  حممد:  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  حجر،  ابن 

الرافعي الكبري- دار الكتب العلمية - ط1-1989م.
• حمزة حممد قا�سم، منار القاري �سرح خمت�سر �سحيح البخاري - مكتبة البيان/�سوريا- 	

1990م.
• اخلطابي، اأبو �سليمان حمد بن حممد بن اإبراهيم الب�ستي: معامل ال�سنن وهو �سرح �سنن اأبي 	

داود -املطبعة العلمية/حلب- ط1-1932م.
• الدينوري، اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة: غريب احلديث- ت/عبد اهلل اجلبوري- 	

مطبعة العاين/بغداد- ط1-1397هـ.



106

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

• الرازي، اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن: املح�سول- ت/طه جابر العلواين، موؤ�س�سة 	
الر�سالة، ط3، 1418هـ/1997م.

• تنقيح 	 عن  النقاب  رفع  ال�سو�ساوي:  طلحة  بن  علي  بن  احل�سني  اهلل  عبد  اأبو  الرجراجي، 
للن�سر/الريا�س-  الر�سد  مكتبة  اجلربين-  الرحمن  وعبد  ال�سراج  ت/اأحمد  ال�سهاب- 

ط1-2004م.
• الزرك�سي، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن بهادر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه - دار 	

الكتبي، ط1، 1414هـ/1994م.
• ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف: منع املوانع عن جمع اجلوامع يف 	

اأ�سول الفقه- ت/�سعيد بن علي احلمريي- دار الب�سائر/بريوت- ط1- 1999م.
• دار 	  - املنهاج  �سرح  يف  االإبهاج  الكايف:  عبد  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  تقي  ال�سبكي، 

الكتب العلمية/بريوت، 1416هـ/1995م.
• ال�سج�ستاين، اأبو داود �سليمان بن االأ�سعث: �سنن اأبو داود- ت/حممد حميي الدين عبد 	

احلميد- املكتبة الع�سرية/بريوت- د.ط - د.ت.
• األفية 	 ب�سرح  املغيث  فتح  حممد:  بن  الرحمن  عبد  بن  حممد  الدين  �سم�س  ال�سخاوي، 

احلديث - ت/علي ح�سني علي، مكتبة ال�سنة/م�سر، ط1، 1424هـ/2003م.
• ال�سرخ�سي، حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل: اأ�سول ال�سرخ�سي- دار املعرفة/بريوت- د.ط 	

- د.ت.
• ال�سمعوين، طاهر بن �سالح اجلزائري، توجيه النظر اإىل اأ�سول النظر -ت/عبد الفتاح اأبو 	

غدة، مكتبة املطبوعات االإ�سالمية/حلب- ط1- 1416هـ/1995م.
• ب�سرح 	 الباقي  فتح  االأن�ساري:  اأبو يحيى زكريا بن حممد بن زكريا  الدين  ال�سنيكي، زين 

األفية العراقي- ت/عبد اللطيف هميم و ماهر الفحل - دار الكتب العلمية ط1- 2002م.
• هارون-مكتبة 	 ال�سالم  ت/عبد  الكتاب-  قنرب:  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�سر  اأبو  �سيبويه، 

اخلاجني/القاهرة- ط3-1988م.
• ال�سا�سي، نظام الدين اأبوعلي اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق: اأ�سول ال�سا�سي- دار الكتاب 	

العربي/بريوت- د. ط - د.ت.
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• ال�سنقيطي، عبد اهلل بن اإبراهيم العلوي: ن�سر البنود على مراقي ال�سعود- تقدمي: الداي ولد 	
�سيدي بابا - اأحمد رمزي- مطبعة ف�سالة باملغرب- د.ط- د.ت.

• ال�سوكاين، حممد بن علي بن حممد: اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم االأ�سول- 	
ت/اأحمد عزو عناية- دار الكتاب العربي- ط1-1999م.

• مر�سد 	 وعادل  االأرناوؤوط  ت/�سعيب  اأحمد:  االإمام  م�سند  حنبل:  بن  اأحمد  ال�سيباين، 
واآخرين، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1- 2001م.

• الفقه- دار الكتب 	 اأ�سول  اللمع يف  اإبراهيم بن علي بن يو�سف:  اإ�سحاق  اأبو  ال�سريازي، 
العلمية- ط2-2003م.

• العالئي، احلافظ خليل بن كيكلدي ال�سافعي: نظم الفرائد ملا ت�سمنه حديث ذي اليدين من 	
الفوائد- ت/كامل �سطيب الراوي- مطبعة االأمة/بغداد- 1406هـ - 1986م.

• الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد الطو�سي: امل�ست�سفى- ت/حممد عبد ال�سالم عبد 	
ال�سايف، دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م.

• الفناري، �سم�س الدين حممد بن حمزة: ف�سول البدائع يف اأ�سول ال�سرائع- ت/حممد 	
ح�سني - دار الكتب العلمية/بريوت- ط1-2006م.

• القاري، علي بن �سلطان حممد الهروي: �سرح نخبة الفكر يف م�سطلحات اأهل االأثر- ت/	
حممد نزار متيم وهيثم نزار متيم، دار االأرقم/بريوت، د. ط - د.ت.

• القا�سي اأبو بكر بن العربي حممد بن عبد اهلل املعافري االإ�سبيلي املالكي: القب�س يف �سرح 	
موطاأ مالك بن اأن�س ت/حممد عبد اهلل ولد كرمي- دار الغرب االإ�سالمي- ط1- 1992 م.

• ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن حممد: رو�سة الناظر وجنة املناظر- موؤ�س�سة 	
الريان للطباعة والن�سر- ط2-2002م.

• القرايف، اأبو العبا�س �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س: �سرح تنقيح الف�سول- ت/طه عبد 	
الروؤوف �سعد- �سركة الطباعة الفنية املتحدة- ط1- 1393 هـ - 1973 م.

• والعموم- ت/	 اخل�سو�س  املنظوم يف  اإدري�س:العقد  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  القرايف، 
اأحمد ختم عبد اهلل- دار الكتبي- ط1-1999م.
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• القرايف، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س، نفائ�س االأ�سول يف �سرح املح�سول- ت/عادل 	
عبد املوجود وعلي معو�س، مكتبة نزار م�سطفى الباز، ط1، 1416هـ/1995م.

• الق�سطالين، اأحمد بن حممد بن اأبي بكر: اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري- املطبعة 	
الكربى االأمريية/م�سر- ط7-1323هـ.

• الق�سريي، اأبو احل�سن م�سلم بن احلجاج: �سحيح م�سلم - ت/حممد فوؤاد عبد الباقي- 	
دار اإحياء الرتاث العربي/بريوت- د.ط - د.ت.

• �سرح 	 االأحكام  اإحكام  بن وهب:  علي  بن  الدين حممد  تقي  العيد،  دقيق  ابن  الق�سريي، 
عمدة االأحكام- مطبعة ال�سنة املحمدية - د.ط - د.ت.

• الكرماين، حممد بن يو�سف بن علي: الكواكب الدراري يف �سرح �سحيح البخاري- دار 	
اإحياء الرتاث العربي/بريوت، ط1- 1981م.

• ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني: �سنن ابن ماجه - ت/حممد فوؤاد عبد الباقي- دار 	
اإحياء الكتب العربية/م�سر- د.ط - د.ت.

• األفاظ 	 حل  على  الزهرات  االأجنم  علي:  بن  عثمان  بن  حممد  الدين  �سم�س  املارديني، 
الورقات- ت/عبد الكرمي النملة - مكتبة الر�سد/الريا�س- ط3-1999م.

• ابن مالك، حممد بن عبد اهلل، الطائي اجلياين: االألفاظ املختلفة يف املعاين املوؤتلفة - ت/	
حممد ح�سن عواد- دار اجليل/بريوت- ط1- 1411هـ. 

• علم 	 وتهذيب  املنقول  حترير  احلنبلي:  �سليمان  بن  علي  احل�سن  اأبو  الدين  عالء  املرداوي، 
االإ�سالمية/ وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  العربي-  ه�سام  ها�سم،  اهلل  ت/عبد  االأ�سول- 

قطر- ط1- 1434 هـ - 2013م.
• ابن مفلح، اأبو عبد اهلل، �سم�س الدين حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقد�سي احلنبلي: 	

اأ�سول الفقه- ت/فهد بن حممد ال�سََّدَحان - مكتبة العبيكان- ط1- 1420 هـ - 1999م.
• ابن منظور، حممد بن مكرم: ل�سان العرب - دار�سادر/بريوت- ط3-1414هـ.	
• امليداين، عبد الرحمن بن ح�سن حبنكة الدم�سقي: البالغة العربية - دار القلم/دم�سق- 	

ط1-1996م.
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• النووي، اأبو زكريا يحيى بن �سرف: �سرح النووي على �سحيح م�سلم- دار اإحياء الرتاث 	
العربي/بريوت- ط2- 1392هـ.

• اأبو يعلى الفراء، حممد بن احل�سني بن حممد: العدة يف اأ�سول الفقه - ت/اأحمد بن علي 	
�سري املباركي- ط2-1990م.
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1397AH.
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 z Al-Rajraji, abu abdullah Al-husein bin Ali bin talha al-shoshawi: rafae alniqab 
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- Edition 1 \ 1999AD.
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 z al-qarafi, shihab al-din ahmed bin idris: al-eqd al-manzum fi alkhusus wa 
al-umum -written by \ ahmed khatm abd allah - dar al-ketbi - Edition 1 - \ 
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wirtten by \ adel abd al-mawjoud and ali moawad, library of nizar mustafa al-
baz Edition 1 \ 1416AH \ 1995AD.
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Abstract

The research mainly adopts the de-
scriptive / deductive methodology. It em-
ploys a realistic, juristic approach into 
attaining a balanced view of what’s “honor-
able” vs ““the Virtuous” through explaining 
the reasons of preferring the virtuous to the 
“honorable” deed in the original concept of 
Islamic legislation. The research attributes 
this to the mechanics of the text itself; which 
means that the text states the utter prefer-
ence of the virtuous either as mandatory 
or optional, depending occasional circum-
stances such as time or place obligations.  
Reasons can also include if the honorable is 
associated with an evident sin, breaching of 
worshiping or corruption. Same applies if it 
is connected with potential hardship. On the 
other hand, of the virtuous is preferred if it 
is believed to be coupled with a preponder-
ant interest such as sound worshiping and 
righteousness. 

The research then states three other 
factors governing the preference process, 
namely: the verification of the legitimacy 
of judgment, the binary relationship of the 
Mufti and the fatwa seeker, in addition to 
the emergency of the situation. 

The research concludes to the im-
portance played by the reality of Fatwa 
situation in deciding what to prefer. It also 
recommends more investigations of those 
Fatawa in future studies.

Keywords: The Honorable, The Virtu-
ous, The best, The preference, Preferring, 
Interest, The reality, Balance.

ملخ�س البحث
على  املف�سول  )تقدمي  الدرا�سة  هذه  تَُعّد 
اال�ستنباطي،  الو�سفي  املنَهج  على  املبنّية  الفا�سل( 
اآلّية  على  القائِم  الواقع  لفقه  اخلادمة  الّدرا�سات  من 
املوازنة والتن�سيق بني االقت�ساءين االأ�سلي والتبعي. 
الفا�سل  املكّلف عن  م�ساألة عدول  تبيني  اإىل  وت�سعى 
ميزانه  يف  املف�سوِل  اإىل  ال�ّسرع  ميزان  يف  ل  املف�سّ
اأربعة  اإىل  يرجع  اأنه  بّينت  وقد  بحّقه،  االأف�سِل 
مُيلي  الّن�ّس  اأّن  وفيه  الّن�سّية،  اخل�سو�سية  اأ�سباب: 
تقدمي املف�سول عنَده على وجه الوجوب اأو الّندب. 
والعوامل الّظرفّية، وفيه اأّن الّزمان واملكان مُيليان على 
اتّ�ساع حّيز  املكلف العمل باملف�سول ل�سيق احلّيز مع 
وهي  راجحة،  مبف�سدٍة  الفا�سل  واقرتان  الفا�سل. 
لزوم  اأو  به،  االإتيان  �سعوبة  اأو  اأدائه،  عن  العجُز 
االإخالل بالعبادة اإذا تعنّي، وكونه ذريعًة اإىل مف�سدٍة 
املف�سول  واقرتان  املفا�سد.  من  ذلك  وغري  اأكرب، 
بالعبادة، ومنا�سبة  مب�سلحٍة راجحة، كزيادة االنتفاع 
املف�سول املقاَم كمقام الرِبّ ومقام الُقدوة وغريهما.. 
وابط  ال�سّ من  جملٌة  �ِسيَقت  االأ�سباب  ب�سِط  بعَد  ثُّم 
الّتف�سيل، ومنها التحقق من ثبوت  التي حتكم عملّية 
م�سروعّية احُلكِم، وازدواجّية حتقيق املناط بني املفتي 
الطارئ، وغري  العار�س  وال�سائل، والتنبيه على هذا 
ذلك.. وخل�ست الدرا�سة اإىل نتائج اأهّمها اأّن معيار 
بهذا  بالعناية  واأو�ست  املرء،  واقع  يحكمه  االأف�سلّية 
من  اأكرث  و�سبطه  املفتي،  ر�سيد  يف  الفقه  من  النوع 

خالل الدرا�سات املعمقة.

املف�سول -   - الفا�سل  املفتاحّية:  الكلمات 
الواقع  التقدمي - امل�سلحة -  التف�سيل -  االأف�سل - 

- املوازنة.
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املقدمة

يف  اهلِل  َخلِق  اأكمل  على  وال�ّسالم  الة  وال�سّ والنَِّعم،  االآالء  ذي  هلل  احلمُد 
ومن  واأ�سحابه  واأزواجه  اآله  وعلى  للعاملني،  رحمًة  املبعوث  يَم،  وال�سِّ املَحا�ِسِن 

اتّبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين.
وبعُد، ملّا كان ال�سرع احلكيم قد بذل للمكلَّفني م�سالَح �سّتى، وكان يح�ّس 

ەئ    ەئ   ائ   ائ   چ  تعاىل:  اهلل  قال  وعماًل،  اختياًرا  الراجحة  امل�سالح  على 
اإر�ساد مربِّيه، وِمن  يّتبع  اأن  بامل�سلم  َمر:55[، كان خليًقا  ]الزُّ چ  وئ  وئ  ۇئ  

اأف�سل االأعمال فاأف�سلها، بحيث ال  اأن يختار املرء لنف�سه املواظبَة على  »ال�ّسعادة 
يُ�سيِّع بذلك ما هو اأوىل بالّتقدمي منه«)1(.

منظور  يف  وو�سعها  ُكنهها  اختبار  بعد  اإاّل  م�سلحٌة  امل�سلحة  عن  يُقال  وال 
ال�سرع، وال تُختار اإال بعد معرفة مرتبتها بني اأ�سباهها، وال يُعَمل بها اإاّل بعد معرفة 
وجه منا�سبتها للمحّل الذي تتنّزل عليه، فمدار العمل بها التحقيُق يف حمّلها، واإّن 
املاآَل الذي هو نتيجة تنزيل االأحكام معترٌب يف كّل حال، الأّن اأحوال املكّلفني يف 

، وهذا التغرّي على نطاق الفرد واجلماعة. تغريُّ
اأ�سئلة  باملف�سول؟ ويتفّرع عنه  اإ�صكال الدرا�صة: كيف يرَُتك الفا�سل ويُفتى 
وما  اأ�سبابها؟  وما  امل�ساألة؟  هذه  تقع  واأين  واملف�سول؟  بالفا�سل  املراد  ما  هي: 

�سوابطها؟
بيان هذا املنحى اال�ستثنائي، وتفعيل  اأهداف الدرا�صة: ت�سعى الدرا�سة اإىل 

فقه املوازنة يف الواقع، واإىل �سبط عمليات االنتقال يف االأداء.

العّز بن عبدال�ّسالم: قواعد االأحكام يف اإ�سالح االأنام، حتقيق نَِزْيه حّماد وعثمان �سمريّية، دار القلم   -1
بدم�سق 2008م، 25/1.
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املكلَّفني  اأفعال  جمال  يف  جعلتها  فيها:  الباحثة  و�صرط  الدرا�صة  نطاق 
بني  كالتفا�سل  املعلومات  من  غريهما  بذلك  فيخرج  العبادات،  اأجنا�س  ومراتب 

االأعالم.
و�صرطي فيها: الفعُل اجلائز امل�سروع يف اأ�سله، من االأقوال واالأفعال، الفا�سل 
رورة  لل�سّ واأُبيَح  لذاته-  حمرًَّما  -اأْي  م�سروٍع  غري  كان  ما  اأّما  منها،  واملف�سول 
َخ�س  ه قاعدة )ال�سرورات تُبيح املحظورات(، ويلحقه ما كان من قبيل الرُّ فمحلُّ
خ�سة  الرُّ ال�ساطبّي  االإمام  ه حيث حمّله، وا�ستثنيته اعتداًدا بجعل  ال�سرعّية فمحلُّ
َخ�س الفقهّية)2(، وينت�سب اإىل االأخرية ما كان  فيما �ُسِرع لُعذٍر �ساّق)1(، ومثلها الرُّ
غرَي م�سروٍع -اأْي حمرًَّما لغريه- واأُبيَح للم�سلحة الراجحة، وهو مبحث مو�سوم 
با�سم قاعدة )فتح الّذرائع(، وال يدخل عموًما ما كان يف م�سمار االأّدلة، كرتجيح 
العمل(  به  جرى  ما  )ترجيح  ه  حملُّ ذا  اإْذ  الراجح  الدليل  على  املرجوح  الدليل 
الذي  قوَل  واعتمدُت  �سرًعا(.  معتربة  ناه�سة  مل�سلحٍة  ال�ساّذ  بالقوّل  )العمل  اأو 
جعل املكروه يف ِجن�س امل�سروعات)3( من حيُث هو م�ساٍو للمباح يف التخيري بني 
الفعل والرّتِك، مع زيادة الّثواب على ترك الفعل. ويجدر التنبيه اإىل اأّن املف�سول 
مف�سوٌل يف اعتقاد َمن ياأخذ به، ولعّله فا�سٌل عند غريه، واآراء العلماء تختلف يف 

تف�سيل ِجن�ِس عبادٍة على اأُخرى الختالف طرائق ا�ستاللهم)4(.

ال�ساطبي: املوافقات، حتقيق م�سهور اآل �سلمان، دار ابن عّفان باخُلرَب بال�سعودية، ط1، 1997م، 467/1.  -1
الثامنة 1414هـ/1993م املعقودة بربوناي،  وهي كما عّرفها جممع الفقه االإ�سالمي الّدويل يف دورته   -2
اأخرى حتظره"، من  اجتهاداٍت  ُمقابلِة  الأمٍر يف  ُمبيًحا  املذهبّية  االجتهادات  من  "ما جاء   :70 رقم  قرار 

.html.1950/http://www.iifa-aifi.org ،املوقع الر�سمي للمجمع
انَظر: االآِمدّي: االإحكام يف اأ�سول االأحكام، تعليق عبدالّرّزاق عفيفي، دار ال�سميعي بالّريا�س، ط1،   -3

2003م، 163/1-164. والنووي: املجموع، مكتبة االإر�ساد بُجّدة، د.ت، 126-125/2.
الفروق، عناية  الَقَرايف:  املعلومات عموًما، راجع:  التف�سيل بني  قاعدة يف  الَقرايّف نحو ع�سرين  ذكر   -4

خليل املن�سور، دار الكتب العلمّية ببريوت، ط1، 1998م، 373/2 وما بعَدها.
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اأكادميّي  اإفراد  املو�سوع  هذا  يف  املعرفية:  واالإ�صافة  ال�صابقة  الدرا�صات 
باملف�سول:  با�سم: )االإفتاء  الري�سوين، و�سمه  �س وحيد الأ�ستاذنا د. قطب  متخ�سّ
بالكويت،  ال�سريعة  جملة  ون�سرته  ال�سريعة(،  مقا�سد  �سوء  يف  تاأ�سيلّية  درا�سة 
دي�سمرب 2018، مج33، ع115، يف اأربعني �سفحة. واحلّق اأيّن �سرعت بالكتابة يف 
هذا املو�سوع باإ�سادة منه ويف اآٍن مل يكن بحثه من�سوًرا بعد، فتزامنت الكتابتان، 
ومل اأقع على بحثه اإال يوم الثالثاء 28-5-2019م. هذا، وقد جعله االأ�ستاذ يف 
غاته، و�سوابطه،  باملف�سول، وم�سوِّ لالإفتاء  ال�سرعي  التاأ�سيل  بيان  مباحث:  اأربعة 
مبحثه  لدّي يف  ما  وَربا على  والتفريع،  التاأ�سيل  ا يف  اأجاد جدًّ ومقا�سده. وقد 

االأخري وهو اإجالء املعامل املقا�سدية ا�ستقالاًل.
اًل- اآخذ عليه اأّنه: اإاّل اأيّن -تطفُّ

قّيد امل�ساألة باأنّها فتوى، وظهر هذا من ا�سم البحث وجتّلى يف التعريف وال�سوابط    -1
االإفتاء  كان  واإن  فتوى  كلها  لي�ست  امل�ساألة  اأّن  واحلّق  جملًة.  البحث  وطّيات 
طريًقا وا�سًعا فيها، واالأ�ستاذ نف�سه اأتى باأمثلٍة هي اأحكام تُعَرف من غري ا�ستفتاء 
مفٍت. بل األيق بامل�ساألة اأن تكون من مفردات االجتهاد التنزيلي )حتقيق املناط(، 
ومن اأجود التعريفات لالأخري: »بذل الُو�سِع يف تطبيق املعنى املُراد الذي وقف 
عليه املجتهد من االأدّلة ال�سرعية، وتنزيله اإىل جزئيات الواقع«، قال �ساحب 
على  التحقيق  عمل  يق�سر  اأنّه...ال  التعريف  هذا  ممّيزات  »ومن  التعريف: 
ياأِت ذكر املجتهدين  الرا�سخة فح�سُب، لذا مل  امللكات  املجتهدين واأ�سحاب 
اإاّل يف �سياق فهم املراد من ال�سارع، وهذا يتما�سى مع ما ذكره ال�ساطبي من اأّن 

هذا االجتهاد يعم املكلفني على اختالف مراتبهم يف الفهم«)1(.

جنم الدين الزَّنكي، القواعد االأ�سا�سية لفقه التطبيق: مقاربة تاأ�سي�سية ملعامل االجتهاد التحقيقي من منظور   -1
اإىل 492، �سفحة  يونيو 2016م، من 449  الكويت، مج31، ع105،  ال�سريعة، جامعة  اأ�سويل، جملة 

.456-455
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مل ين�ّس على اإخراج التف�سيل بني االأعالم واملعلومات من دائرة بحثه، بل    -2
كل الذي قال يف نطاق بحثه اإنّه يتناول االأعمال واالأفعال ويخرج من ذلك 
االأمور  اأولياء  بني  التفا�سل  عن  وماذا  الفقهية،  واالأقوال  املذهبية  الروايات 

؟ والق�ساة والذي يتنازعون حمالًّ
مل يتطّرق البّتة اإىل معايري معرفة الفا�سل ليتميز عن املف�سول، اإمّنا كان ياأتي    -3
املبحث  يف  ا�ستدراكه  حاولت  الذي  وهذا  به،  م�سلٌَّم  اأنّه  على  باملف�سول 

االأّول، فبّينت التفا�سل والفا�سل واملف�سول وكيف يُعَرف.
االأ�سباب  على  اقت�سر  اأنه  اإاّل  باملف�سول  االإفتاء  الأ�سباب  البديع  تاأ�سيله  رغم    -4
فقرة  يف  بيانه  حاولت  ما  وهذا  فوقها،  عاّمة  اأ�سباب  وجود  مع  ة،  اخلا�سّ

م�ستقّلة.
ثم هذا املو�سوع ينطوي يف فَلك فقه االأولوّيات، لكّن التف�سيل اأخ�ّس الأنّه 
منحًى ا�ستثنائّي، اأّما االأولوّيات فم�ساٌر اأ�سليٌّ حموُره الّرئي�س تقدمُي الفا�سل على 
املف�سول، فاإْن قامت الّدواعي املعتربة فذاَك اجُلزء اال�ستثنائي هو مبحث الّتف�سيل، 
ويف التف�سيل: يرجع الف�سل اإىل الفا�سل بعد ذهاب املنا�سبة والعار�ِس الطارئ، 
خالًفا لالأولوّيات ففيه يبقى على اأ�سله يف غالب اأحواله، ولذلك، فداحُة اخلطاأ يف 
االأولوّيات اأكرب من فداحته يف التف�سيل، الأّن االأّول يتعّلق مبجموع االأّمة وجماالتها 

و�سيا�ساتها، والّثاين مناطه اأفعال اآحاد املكلَّفني، وا�سرتكا يف اأ�سل اخلطورة. 
خطة الدرا�سة: جعلُتها يف ثالثة مباحث وخامتة: املبحث االأّول يف بيان اأ�سول 
ة.  امل�ساألة. الثاين يف اأ�سباب الُعدول عن الفا�سل اإىل املف�سول، وهي عاّمة وخا�سّ

الثالث يف �سوابط العمل باملف�سول.
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منهج الدرا�سة: اتّبعت فيها املنهج الو�سفي من خالل الوقوف على مظاّن هذا 
ا�ستالل ماّدة  العلماء، واملنهج اال�ستنباطي من خالل  العدول ومالحظة عبارات 
التف�سيل وما كان من اإ�سارات �سابطة لهذا املنحى ومقا�سد مبا ينا�سب املقام على 

وجه االإيجاز.
املبحث الأّول: اأ�سول م�س�ألة التف�سيل

وفيه بيان املفردات ثّم بيان مبنى امل�صاألة.
املطلب االأّول: بيان م�صطلحات العنوان اإفراًدا وجملًة.

اإ�سارًة  االأف�سل،  الف�سل، وقد يكون مبعنى  فاعٍل لذي  ا�سم  الفا�صل:  اأّواًل: 
اإىل انفراِده بالو�سِف وانقطاع امل�ساِرك له فيه)1(. وجعلت هذا الو�سف �ِسمًة ملا 

قّدَم ال�ّسرُع نوعه يف ِجن�سه.
هذا  وجعلت  غرُيه)2(.  َلُه  َف�سَ الذي  معناه:  مفعول،  ا�سم  املف�صول:  ثانًيا: 
ال�سارع  ذمُّ  يُ�سرَتط  وال  ثانًيا.  ال�سارع  به  رّغب  ما  اأْي  الفا�سِل،  مقابل  الو�سف 
ه وموافقة االأَوىل حّتى يكون مف�سواًل، بل هو غري الفا�سل من  اإّياه على وجِه الّتنزُّ

جن�سه ب�سفة عاّمة.
ٍم، ومن  ُمقدِّ بفعِل  ُمَقدَّم  التاأخري، م�سدر )َقدَّم( فهو  ثالًثا: التقدمي: �سّد 
م اأْي ال�ّسبقة  معانيه الّن�سبة اإىل ال�سيء، اأي ن�سبة الفعِل اإىل الَقَدم والُقْدمُة والتقدُّ
يف االأمِر، وكذلك فعُل )تقّدَم(، وهو يدّل على املُطاوعِة)3(. ويف اأ�سماء اهلل تعاىل 
م ما يجب تقدميُه من �سيء حكًما وفعاًل،  م(، قال الّزجاج: »هو الذي يقدِّ )املقدِّ

يُنَظر: الَفيُّومي: امل�سباح املنري، مكتبة لبنان ببريوت 1987م، 272-271.  -1
ابن منظور: ل�سان العرب. دار �سادر يف بريوت، د.ت، ماّدة )ف �س ل(.  -2

الدين  حميي  ملحمد  عقيل  ابن  �سرح  بتحقيق  اجلليل  منحة  ومعه  مالك،  ابِن  األفّية  �سرح  عقيل:  ابن   -3
عبداحلميد، املكتبة الع�سرّية ب�سيدا، 2016م، 555/2.
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على ]نَْحِو اأو م�سيئِة[ ما اأحّب وكيف اأحبَّ«)1(. يُ�ستفاد ممّا �سبق اأّن الُقْدمَة اإّما اأن 
ينطبق  له، وكالُهما  ٍم  مقدِّ بتقدمِي  واإّما  �سابًقا،  فتجعله  للفعل  تَعِر�س  ب�سفٍة  تكون 
ال�سارع،  برتتيب  مقدٌَّم  فاالأّول  م،  املقدِّ باختالف  لكْن  واملف�سول  الفا�سل  على 
والثاين ُمقدٌَّم مبا ين�سجم مع َذوق ال�سارع، مل�سلحٍة قائمة معتربٍة. وكوُن الِفعِل 
اأنّه هو الذي عليه العمل وبه االعتداد يف ذلك املحّل. والّتقدمي هو  مقّدًما يعني 

عمل التف�سيل.
اال�ستعالء)2(،  مبعنى  ا�ستعماله  واأكرث  و�سعه  اأ�سل  يف  )على(:  حرف  رابًعا: 
ويتفّرع عنه معنى االإلزام)3(. وتقدمُي اأحد الفعَلني يعني ُعُلّو منزلته على االآخر لداٍع 
َم الوجوُب، واأحيانًا ال يلَزم مع قيام معنى الُقْدمة. اقت�سى ذلك، واأحيانًا يلَزُم التقدُّ

اأَْفَعل التف�سيل، ويعني ترجيح �سيء على �سيء مع  خام�ًصا: االأف�صل: ا�سم 
املفارقة واملوازنة، وجعلت هذا  ا�ستعماله  الف�سل)4(. وحّيُز  اأ�سل  ا�سرتاكهما يف 
الأنه  للمحّل،  منهما  واالأ�سلح  ني  املتعار�سَ الفعَلني  بني  من  م  املتقدِّ �ِسمَة  الو�سف 

ُملتقى احُلكم مبحّله، وبه يتحقق املق�سود.
وا�ستعملت مادة )ف�سل( ولي�س )رجح( الأّن االأخري غالًبا ما يُ�ستعَمل يف م�سمار 
االأدّلة. ومل اأ�ستعمل لفظ )االأ�سلح( وهو منا�سب، الأّن م�ساألتي جزئية ولفظ امل�سلحة 

لفظ اأ�سويّل غّوا�س. وكذلك جريًا على األفاظ العلماء يف هذه امل�ساألة.

اث بدم�سق، ط5، 1986م،  الّزجَّاج: تف�سري اأ�سماء اهلل احل�سنى، حتقيق اأحمد الدقاق، دار املاأمون للرتُّ  -1
.59

�سرح ابن عقيل على األفّية ابن مالك 25/2. وابن ه�سام، االأن�ساري: تهذيب �سذور الّذهب يف معرفة   -2
كالم العَرب، ومعه �سرح غاية االأَرب، ملحمد بن حممد ديب حمزة، دار ُقَتيبة ببريوت ودم�سق، ط1، 

1991م، 291.
ال�سََّرْخ�سّي: االأ�سول، حتقيق اأبي الوفا االأفغاين، جلنة اإحياء املعارف النُّعمانّية بالهند، 221/1.  -3

يُنَظر: امل�سباح املُنري 271-272. ول�سان العرب، مادة ربا. ومنحة اجلليل )على حا�سية �سرح ابن عقيل(   -4
.163/2
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وبعَد بيان كّل مفردة على ِحدة، ميكن تعريف )تقدمي املف�سول على الفا�سل( 
ا�ستثناًء،  باالأدنى،  والعمِل  ال�ّسرع،  ترتيب  َح�سَب  الفعَلني  اأعلى  ترِك  اإيثاُر  باأنّه: 

مل�سلحٍة راجحٍة تعّلقْت باالأخرِي)1(.
املطلب الثاين: اأ�صول امل�صاألة:

ع  االأ�صل االأول: كلُّ م�سروع هو يف نف�سه �سريٌف فا�سل، الأّن اهلل تعاىل ال يُ�سرِّ
م االأعلى منهما الأنّه مقت�سى  اإاّل ف�سيلًة. فاإْن تعاَر�َس فا�سالن وتعذَّر اجلمع بينهما ُقدِّ

�سنيع العقالء، وقد َمَدَح ال�سرُع امللتفتني اإىل امل�سالح العليا، فقال تعاىل: چ ہ  
اإىل  الفا�سل  َمن يعدل عن  َمر:18[، وعاتب  ]الزُّ چ  ھ  ھ  ھ  ھ 

االأدنى، فعلى ل�سان �سيِّدنا مو�سى )(: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ  ۆ چ ]البقرة:61[.

ل من العادّيات، فال يوجد قانون عقلي �سارم يُحَتَكم  االأ�صل الثاين: التفا�سُ
لْت املالئكة بع�سها على  لت االأنبياء بع�سها على بع�س، وف�سِّ اإليه اّطراًدا، وقد ُف�سّ
لت امل�ساجد الثالثة على  لْت اأّمٌة على اأُّمة، وكذا �سائر الكائنات، فُف�سّ بع�ٍس، وُف�سِّ
لت ليلة القدر على �سائر الليايل، وكذا �ساأن اأجنا�س العبادات  �سائر امل�ساجد، وف�سّ

كر اأف�سل من الدعاء.  كر، والذِّ غالًبا)2(، كقراءة القراآن خري الذِّ
على ن�سج تعريف ابن العربّي مل�سطلح اال�ستح�سان، قال: "اال�ستح�ساُن: اإيثاُر ترِك ُمقت�سى الّدليل على   -1
�س، ملعار�سِة ما يُعاَر�س به يف بع�ِس ُمقت�سياِته"، نقله عنه: ال�ساطبي: االعت�سام،  طريِق اال�ستثناء والرّتخُّ

حتقيق م�سهور اآل �سلمان، مكتبة الّتوحيد باملنامة، 2000م، 65/3.
قلت "غالًبا" الأّن بع�س االأعمال ال يُعَلم اأيُّها تزيد ف�ساًل على االأخرى، مثاله ما روى ال�سيخان اأّن النبّي   -2
هم الع�سَر يف الّطريق،  )( قال يوَم االأحزاب: »ال يُ�سلِّنَيّ اأحٌد الع�سَر اإاّل يف بني ُقَريظة«، فاأدرَك بع�سُ
للنبّي  ذلك  فُذِكَر  ذلك.  مّنا  يُِرْد  مل  نُ�سّلي،  بل  هم:  بع�سُ وقال  ناأتيَها،  حّتى  نُ�سّلي  ال  بع�سهم:  فقال 
�سلى اهلل عليه و�سلم »فلم يعنِّف واحًدا منهم«. رواه البخارّي يف �سحيحه: اأبواب �سالة اخَلوف، باب 
رَي،  �سالة الطالب واملطلوب راكًبا واإمياًء )946(، واللفظ له. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب اجلهاد وال�سِّ
ني )69/1770(. و�سكوت النبي )( دّل يف الظاهر  باب املبادرة بالغزو وتقدمي اأهّم االأمَرين املتعار�سَ
يتبع الظّن،  الظنيَّات ُم�سيٌب واحلكم  اإْذ كّل جمتهٍد يف  الف�سل، وكالهما �سواب؛  ت�ساويهما يف  على 
وهو ما ا�ستقّر عليه قول الغزايّل، وبنى راأيه على اأّن االإثم واخلطاأ متالزمان، يُنَظر الغزايل: امل�ست�سفى، 

حتقيق حممد �سليمان االأ�سقر، موؤ�س�سة الر�سالة ببريوت، ط1، 1997م، 398/2، 410.
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وال�سوؤال املُْلقي بنف�سه يف ظالل هذا ال�ّسياق: كيف يُعَرف اأْعلى الفا�سَلني؟ 
حُت�سى،  ال  جمرًدا«)1(  الفعَلني  من  كلٍّ  اإىل  النظر  حيث  »من  التف�سيل  معايري  اإّن 
اأو اجتهادّي، فما ورد  تعبُّدّي هو  اأ�سالة ت�سريعه  اأبرزها: النظر من جهة  لكْن من 
اأف�سل  املاأثور  عاء  كالدُّ جن�سه،  يف  به  االجتهاد  ي�سّح  ممّا  درجًة  اأرفع  ال�ّسرِع  عن 
من املرجَتل. ثّم النظر من حيث رتبة الفعل يف الكليات الثالث، فال�سرع ال �سّك 
مات احلياة على نوافلها. ثمَّ النظر من حيث احلكم التكليفي، ف�سيام  ل مقوِّ يف�سّ
ع)2(. و�سّنة النبّي )( هي الفا�سلة، وهي ما  الفر�س اأرفع درجة من �سيام التطوُّ
واظب عليه النبّي )( اأْي: الهدُي الغالب، ال ما فعّله مّرة اأو مّرتني للتعليم اأو 
لبيان اجلائزّية اأو ما جاء على �سيغة )لوال اأن اأ�ُسّق عليكم الأمرتُكم بكذا(، اإاّل اإْن 

كان فعله ال يتكرر)3( كاحلّج فهو حينئٍذ الفا�سل.
غري  فمعياٌر  وحجًما  ا  كمًّ واملفا�سد)4(  امل�سالح  برتاتب  املطلوبات  تراتب  اأّما 
لكن  ُمنِزلُها،  اإاّل  يعلم حقيقَتها  ال  املطلوبات  واملفا�سد يف  امل�سالح  الأّن  من�سبط، 
نيا  يدّل على ُرتَب امل�سالح واملفا�سد ما ترتّب عليها من الف�سائِل اأو الرذائل يف الدُّ
واجلزاء يف االآخرة، اإْذ كلُّ فا�سٍل على غريه زاد ال�سَّرع من اجلزاء املرجتى منه، 
مِمَّا  اإِيَلَّ  اأََحبَّ  ِب�َسْيٍء  َعْبِدي  اإِيَلَّ  تََقرََّب  »َوَما  الُقد�سّي:  احلديُث  هذا:  ومرجعّيُة 

ُت َعَلْيِه«)5(. اْفرَتَ�سْ

يِّب، حتقيق عبدالرحمن قائد، دار عامل الفوائد مبّكة املكّرمة، د.ت، 231  ابن قيِّم اجلوزّية: الوابل ال�سّ  -1
بزيادة ي�سرية.

قواعد االأحكام 62/1. والفروق 354/2.  -2
ابن تيمية: �سرح الُعمدة، حتقيق �سالح احل�سن، مكتبة العبيكان بالريا�س، ط1، 1993م، 499/6.  -3

قواعد االأحكام 29/1.   -4
رواه البخارّي يف �سحيحه: كتاب الرقاق، باب التوا�سع )6502(. واأرجعه اإىل هذا احلديث العزُّ يف   -5
ه واجٌب، لكّن اأجر اإلقاء ال�ّسالم اأكرب، الأنّه  قواعده 44/1. وال يّطرد ما قاله، فاإلقاء ال�ّسالم �ُسّنٌة، وردُّ

اإف�ساء معنًى نبوّي، والأنّه يبداأ فياأُخذ مثل اأجر املنتفِع بفعله.
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وكذا يدّل على رتبة امل�سلحِة اأثرها يف الكتلة االجتماعية، وهذا معيار نافع 
جًدا.

ملَن  تعاىل  الّربِّ  بل »باختيار  لي�س اجتهاديًّا،  نظًرا  التف�سيل  الثالث:  االأ�صل 
ُب وال امل�سّقُة معياَرين  ي�ساء على َمن ي�ساء، ومِلا ي�ساء على ما ي�ساء«)1(، فال الَن�سَ
على  ثقيلٍة  وعبادٍة  امليزان،  يف  ثقيلٍة  الل�سان  على  خفيفٍة  عبادٍة  وُربَّ  للتقدمي، 

االإن�سان خفيفٍة يف امليزان)2(.
غريه  على  الفا�سل  اأو  نف�سه  يف  -الفا�سل  امل�سروع  احلكم  الرابع:  االأ�صل 
بتف�سيل ال�سرع- ال ينكم�س على نف�سه، بل يدخل �ساحة اأفعال املكلَّفني )التطبيق(، 
ا على غريه فيكون  فاإن ُطبِّق امل�سروع الفا�سل يف نف�سه فاإّما اأن ي�سري فا�ساًل اأي�سً
هو الفا�سل االأف�سل، واإّما اأن يقّل الفا�سل ف�ساًل عن غريه يف املكان الذي ا�سُتعمل 
، ولذلك قال ال�ساطبّي:  فيه فيكون مف�سواًل، وهذا بح�سب املنا�سبة، وهي يف تغريُّ
ال  ّد،  بال�سّ املوؤخَّر  اتِّ�ساَف  يقت�سي  املزيَّة، وال  رفَع  يقت�سي  الرتتيب  »التقدمي يف 
قلياًل وال كثرًيا«)3(، وال يُلتَفت اإىل مدح ال�سرع لغريه من جن�سه باأْن يرُتك املنا�ِسب 
ويُعَمل باملمدوح الأجل الثواب »الأنّه ال يلزم من ذكر الف�سيلة ح�سول الرجحان 
باالأف�سلية«)4(، ولي�س هذا التف�سيل العار�س يخرم القاعدة، بل هو منحًى ا�ستثنائّي 
لتي�سري ح�سول مق�سود ال�سرع من وراء احلكم، بل اإنّه ليُ�ساهي حمّبَة ال�ّسرع مِلا 
له حمبَُّته تطبيَق العبِد ُمراَده ح�سب ا�ستطاعته، قال )(: »عليُكم من االأعمال  ف�سّ

ما تُطيقون«)5(.

الفروق 372/2.  -1
قواعد االأحكام 50-45/1، 62، 70.   -2

املوافقات 60/2.  -3
قواعد االأحكام 55/1.  -4

 .)6465( العَمل  على  واملُداومة  الَق�سد  باب  قاق،  الرِّ كتاب  �سحيحه:  يف  البخاري  ال�سيخان،  رواه   -5
الة، باب ف�سيلة العمل الّدائم )215/782(، واللفُظ له. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سّ
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املبحث الث�ين: اأ�سب�ب تقدمي املف�سول على الف��سل

اإّن تقدمي املف�سول على الفا�سل لي�س �سربًا من اجَلَدل، بل له اأ�سباب معترَبة، 
ة اأذكر االأ�سباب العاّمة التي توؤّثر يف انفتاح كثرٍي من املناطات  وقبل االأ�سباب اخلا�سّ
لها  َر  ُمف�سِّ وال  الو�سِع  اأ�سِل  يف  كائنٌة  االأ�سباب  وهذه  الّتحقيق،  ا�ستئناف  على 
د ِمن ِقَبل املُوَدعني، وقْد تُهَمل. �سوى معنى االبتالء، لكْن تقبل اأن تكون حمّل تعهُّ
املطلب االأّول: االأ�صباب العاّمة املقت�صية تقدمَي املف�صول على الفا�صل:
اأّواًل: اختالُف عزائم املكلَّفني وِهَمِمهم و�سربهم، وهذه قريرة اجِلِبّلة وميكن 
دها بالتح�سني، قال القّفال ال�سا�سي: »اإّن اهلل تعاىل خلق اخَلْلَق يف دار امِلحنِة،  تعهُّ
ففاَوَت بني طبائعهم واختالفهم وعقولهم وِهَمِمهم، بعَد اأْن اأزاَح العّلَة يف اإعطاء 
ت�ساوي  مع  يتحّقق  ال  االمتحان  اإذ  ُكلِّفوه،  فيما  اإليه  احلاجة  ]تَُهّم[)1(  ما  املكّلفني 
املمَتَحنني...، وملّا امتحنهم جلَّ وعّز اأجرى االأمر يف امتحانهم و�سيا�ستهم على ما 
خ�سُة لتفاُوِت املكلَّفني يف  ب يف طبائعهم«)2(. واأملح اإليها ال�ساطبّي فقال: »الرُّ ُركِّ

رِب...فُربَّ �سعٍب ي�سُهل ملوافقة الغر�س، و�سهٍل ي�سُعب ملخالفته«)3(. ال�سّ
ثانًيا: اختالف قدرتهم وطاقتهم، فقد تكون لدى املرء هّمة لكّن قدرته البدنية 

اأو املالّية ال ترقى اإىل الفا�سل، ويلحق هذا اختالف اأحوالهم.
وهذان ال�ّسببان الئحان بقوله )(: »املوؤمُن القويُّ خرٌي واأَحبُّ اإىل اهلل من 
املحمودة  ُهنا  »القّوة  عيا�س:  القا�سي  قال  َخرٌي«)4(،  ُكلٍّ  ويف  عيف،  ال�سّ املوؤمن 
وقد  عماًل،  اأكرث  فيكون  االأ�ْسِر،  و�سالبة  البَدن  �ّسّدة  من  الّطاعة  يف  اأنّها  يحتمل 

يف املطبوع: "بهم"، والذي اأثبّته يوؤّيده ال�سياق.  -1
ط1،  ببريوت،  العلمّية  الكتب  دار  �َسَمك،  حممد  عناية  ال�ّسريعة،  حما�سن  الكبري:  ال�سا�سي  القّفال   -2

2007م، 31.
املوافقات 508/1، 510.  -3

رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب القَدر، باب يف االأمر بالقّوة وترك العجِز )34/2664(.  -4
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اجلهاِد  يف  العدّو  على  اأقَدَم  فيكون  الّنف�ِس،  وعزمية  املُّنة)1(  يف  ُهنا  القّوة  تكون 
واأ�سّد عزميًة يف تغيري املناكري، اأو تكون القّوة يف املال والِغنى، فيكون اأكرَث نفقًة 

نيا«)2(. يف �سبيل اخلري واأقّل َمياًل اإىل طلب الدُّ
باأوجه  املرء معرفًة  ت�سّبع  َوْعِيهم، وُكّلما  ثالًثا: اختالف معارفهم ودرجات 

لُطف الت�سريع مع �سوؤال املوىل الّتقوى والهّمة، كان اأن�سط على العبادات.
رابًعا: اختالف هيئات العبادات وتفاُوتها يف قدر اجُلهد املبذول يف اأدائها.

املطلب الثاين: االأ�صباب اخلا�ّصة املقت�صية تقدمَي املف�صول على الفا�صل:
الفرع االأّول: اخل�صو�صّية الن�ّصّية، اأي اأّن العمل باملف�سول من اإمالء الن�ّس، 

وجوبًا اأو ندبًا، ومن اأمثلته:
جود على قراءة القراآن الكرمي فيهما،  م�ساألة: تف�سيل الت�سبيح يف الركوع وال�سُّ
بل القراءة فيهما منهيٌّ عنها عند فقهاء االأم�سار)3(. وكذا الت�سميع والتحميد يف 
حملِّهما اأف�سل من القراءة، وكذا الت�سهد، وكذلك قول امل�سّلي بني ال�ّسجدتني 
الة، وكذا اإجابة املوؤذن،  كر َعِقيب ال�ّسالم من ال�سّ »رب اغفر يل«)4(، وكذا الذِّ

اإذ كلها اأوقاٌت خم�سو�سة)5(.
هم بقّوَة القلب. ل�سان العرب، مادة منن. ه بع�سُ املُّنة: القوَّة، وخ�سّ  -1

باملن�سورة، ط1، 1998م، 157/8  الوفاء  اإ�سماعيل، دار  املُعِلم، حتقيق يحيى  اإكمال  القا�سي عيا�س:   -2
بت�سرف.

ابن ُر�سد احلفيد: بداية املجتهد، دار الِفكر، د.ت، 93/1.  -3
الرجل يف ركوعه  يقول  ما  باب  الركوع وال�سجود،  اأبواب  ال�سالة،  �سننه: كتاب  اأبو داود يف  رواه   -4
و�سجوده )874( و�سكت عنه، وقد �سرَّح اأبو داود يف ر�سالته اإىل اأهل مّكة وغريهم يف و�سِف �ُسَنِنه، 
باغ، املكتب االإ�سالمي ببريوت، ط4، 1997م، 70: »وما مَلْ اأذُكر فيه �سيًئا فهو �سالح«،  حتقيق حمّمد ال�سّ
الح، حتقيق ربيع املدخلي، عمادة البحث العلمي باجلامعة  قال ابن حجر يف النُّكت على كتاب ابن ال�سّ
الُح يجوز اأْن يكون �سحيًحا واأن  االإ�سالمية، ط1، 1984م، 432، ي�سرح عبارة اأبي داود هذه: »وال�سّ
يكون ح�سًنا، فاالحتياط اأن يُحَكَم عليه باحَل�َسن«. ورواه الّن�سائي يف �سننه ال�سغرى: كتاب التطبيق، باب 
الدعاء بني ال�سجدتني )1145( و�سكت عنه، و�سكوته دليل اأْن ال عّلة يف احلديث عنَده، قاله ابن حجر 

يف نتائج االأفكار، حتقيق حمدي عبداملجيد، دار ابن كثري بدم�سق، ط2، 1995م، 1/403.
يُنَظر: قواعد االأحكام 244/1، 254. والوابل ال�سّيب 231.  -5
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تبعّي،  اقت�ساء  وهذا  الواقع،  اإمالء  من  باملف�سول  االإفتاء  باأّن  يُعرَت�س  وقد 
الن�سُّ  مُيلي  كيف  اأو  هذا؟  يُفرَّع  فكيف   ، اأ�سليٌّ اإمالٌء  الن�ّس  اإمالء  اأنَّ  ومعلوٌم 
على  ونازلة  اجُلملِة  على  اأحكاُمها  كانت  واإن  ال�سريعة  اأّن  وجوابه  تبعيًّا؟  اقت�ساًء 
اإ�سكاالٍت  عن  واإجابًة  املكّلفني  الأ�سئلِة  �ُسّرع  االأحكام  من  كثرًيا  لكّن  العموم، 
واقعّيٍة، فتكون قد نزلت مراعيًة تلك اخل�سو�سّية، وجمعْت بني التقرير ال�سرعي 

والّنظر الواقعي.
الفرع الثاين: العوامل الظرفية، وهي ذات »اأثر بالغ يف ت�سكيل عّلة احُلكم، 

برهاُن ذلك اختالُف نتائج التطبيق باختالف مالب�ساته«)1(.
روف ظرفان: زمايّن ومكايّن. والظُّ

اأّواًل: الظرف الّزماين: »قد يتقّدم املف�سول على الفا�سل بالّزمان عند اتّ�ساع 
وقت الفا�سل بحيث ال يُخاُف َفوُت الفا�سل«)2(، ولهذا اأمثلته:

اأوائَل  الفرائ�س  على  والرواتب  نَن،  وال�سُّ واالإقامة،  االأذان،  تقدمي  م�ساألة: 
ِمن  به  َمثَّل  »ما  فقال:  الُبلقيني  الّدين  �سراج  وتعّقبه  العّز،  ذكره  االأوقات)3(، 
باب  من  ذلك  واإمنا  ي�سّح،  ال  املف�سول  على  الفا�سل  لتقدمي  بعده  وما  االأوَّلنَْي 
نَن املتقّدمة، ال من باب تقدمي املف�سول«)4(، ولعّل كليهما ُم�سيب لكن اختلفت  ال�سُّ
ّنة التي هي اأدنى من الواجب ُرتبًة قّدمها مل�سلحة  العبارات، فال�ّسرع ملّا قّدم ال�سُّ
ا�ستح�سار اخل�سوع، كالتابع يتقّدُم متبوَعه ليُزيَح ما قد يعرت�س َخطوه، �سونًا له، 
فكذلك �ساأن غري الفري�سة والفري�سة، وف�سلها يف حيِنها اأنّها ُمِعينة على الفا�سل، 
ط1،  ببريوت،  الر�سالة  موؤ�ّس�سة  واأ�سوله،  االإ�سالمّي  الفقه  يف  مقارنة  بحوث  َريني:  الدُّ فتحي  حممد   -1

ف ي�سري. 1994م، 24/1 بت�سرُّ
ف. قواعد االأحكام 124/1 بت�سرُّ  -2

قواعد االأحكام 124/1.  -3
الُبلقيني: الفوائد اجِل�سام على قواعد ابِن عبدال�ّسالم، حتقيق حممد منيار، وزارة االأوقاف بقطر، ط1،   -4

2013م، 192.
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ب�سرط اأاّل يفوت الفا�سل.
م�ساألة: تقدمي حمدلة العاط�س وت�سميته وكذا رّد ال�ّسالم امل�سنون على اإجابة 
املوؤّذن واأثناَء قراءة القراآن، الأنه ميكنه اال�ستغال بهذا املف�سول والعود اإىل الفا�سل، 
االآخَرين)1(، هذا مع االحرتاز من  لفاتته م�سلحة  والقراءة  باالإجابة  ا�ستغل  لو  ما 

الوقوع يف قبيٍح كاأْن يقف يف منت�سف كلمة ال�سهادة.
م�ساألة: تقدمي �سالة الك�سوف على فري�سة الوقت اإن َحَدث اأّوَل الوقت)2(.

م�ساألة: تقدمي التيمم على الو�سوء ل�سالة اجلنازة اأو العيَدين اإن ِخيَف فواتها 
بطلب املاء لو�سوء ال�سالة، وهو مذهب بع�س ال�سلف)3(.

ثانًيا: الظرف املكاين: ويتقّدم املف�سول اإْن كان يفوُت بفواِت املكان، فكما 
يًقا واتّ�ساًعا، فكذلك يف املكان �سيٌق واتّ�ساع، فبع�س العبادات  اأّن يف الوقِت �سِ

ها ُعنّي لها حّيز �سّيق، مثالها: توؤّدى يف كّل مكاٍن يليق، وبع�سُ
جود  كوع وال�سُّ الِة ذاِت الرُّ م�ساألة: تقدمي �سالة البيت اأعني الّطواف على ال�سّ

بحّق االآفاقّي الذي ال يت�سّنى له دخول مّكة اأّي وقٍت �ساء)4(.
يجعل  »ال�سرع  فاإّن  راجحة،  مبف�صدة  الفا�صل  اقرتان  الثالث:  الفرع 
ر الو�سول اإىل الراجحة اأو عند م�سّقة الو�سول اإىل  امل�سلحة املرجوحة -عند تعذُّ
الراجحة- بداًل من امل�سلحة الراجحة«)5(، و»طلُب ال�سرع للتخفيف حيث طلبه 
لي�س من جهة كونه رخ�سة، بل من جهة كون العزمية ال يُقَدر عليها، اأو كونها توؤّدي 

يُنَظر قواعد االأحكام 124/1. والوابل ال�سّيب 235.  -1
ابن ُقدامة املقد�سي: الكايف، حتقيق عبداهلل الرتكي، دار هجر بالقاهرة، ط1، 1997م، 531/1.  -2

الّطَحاوي: �سرح معاين االآثار، حتقيق حممد زهري الّنّجار واآخر، عامل الكتب ببريوت، ط1، 1994م،   -3
.86/1

املجموع 78/8. وابن عثيمني: منظومة اأ�سول الفقه وقواعده، دار ابن اجلوزي بالّدّمام، ط3، 2013م،   -4
.326

قواعد االأحكام 88-87/1.  -5
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نيا، فالّطلب: من حيث النهي عن االإخالل،  اإىل االإخالل باأمٍر من اأمور الّدين اأو الدُّ
خ�سة«)1(. ال من حيث العمل بنف�س الرُّ

واحلرج  نف�سّي،  حرٌج  والعجز  بالفا�سل:  االإتيان  عن  العجز  االأّول[  ]البند 
�سرر، وال�سرر مرفوع يف ال�سريعة، في�سري »العمُل املف�سوُل اأف�سَل بح�سب حال 

ال�سخ�س املعنّي، لَكونه عاجًزا عن االأف�سل«)2(، ومن اأمثلته:

هّم  وكّلما  الكرمي،  القراآن  حفظ  على  ذهنّية  ُقدرَة  لديه  لي�س  امروؤ  م�ساألة: 
باحلفظ اعرت�سه �سعُف ذاكرته اأو �سيق وقته عن اال�ستظهار واملراجعة، في�سّق ذلك 
على نف�سه، فهذا يُر�سَّد اإىل اأّن االأف�سل بحّقه قراءة القراآن من امل�سحف واغتنام 
ل يف ر�سمه ومعانيه، واأّن الّنظر يف امل�سَحف عبادٌة و�سفاء، ُكلُّ  الّنظر اإليه، والتاأمُّ

ذلك يُ�سِلّيه ويجّدد يف نف�سه الهّمة على الّطاعة.
]البند الثاين[ م�سّقة االإتيان بالفا�سل: قد ي�ستطيع املرء االإتيان بالفا�سل، لكْن 

ب�سعوبٍة، وهي راجعٌة اإىل قدرته البدنية اأو الّنف�سّية، ومثاله:
ت لل�سرورّي فا�سٌل، لكّن النا�س تتفاوت  رُب على االأذى غرِي املفوِّ م�ساألة: ال�سّ
رب والتحّمل، فلو اأّن امراأ يوؤذيه جاره يف عادٍة يفعلها، وهو ي�سكت عنه  يف ال�سّ
لكن قلبه يُ�سَحن باحلنق، ف�سكوته لي�س فا�ساًل، بل هو نافذة على اأمرا�س القلب، 

ح له، الأّن اهلل تعاىل قال: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ   فاالأف�سل بحّقه اأن يُف�سِ
چ ]الن�ساء:148[، فاإن كان قد اأرخ�س له اأن يدُعَو عليه)3(، فاأوىل اأن  پ      ڀ  ڀ 

م ذا جاه. يُ�سارحه واإْن جهاًرا اأو يُحكِّ
]البند الثالث[ لزوم االإخالل بالعبادة اإن تعنيَّ الفا�سل: يت�سّوف ال�سرع اإىل 

املوافقات 489/1.  -1
ابن تيمية: جمموع الفتاوى، عناية عبدالرحمن قا�سم، جمّمع امللك فهد 2003-2004م، 198/24.  -2
ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم، حتقيق �سامي ال�سالمة، دار طيبة بالريا�س، ط2، 1999م، 442/2.  -3
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وقوع العبادات على متام وجهها وعلى الّدوام، وهو مع ذلك مينع مادة اخللل ما 
اأمكن، فاإن لزم من فعل الفا�سل اإخالٌل يف ركن العبادة ولي�س هذا اخللل يح�سل 

باملف�سول، تعنّي »الّت�سهيُل بالعمل باملرجوح وخمالفة الراجح«)1(.
الُة اأّول الوقِت ِمن اأف�سل االأعمال وهي توؤّدى غالًبا يف جماعٍة  م�ساألة: ال�سّ
الأّن اجلماعة تنفي التاأخري بقيامها، وتاأخرُي ال�سالِة عن اأّول وقتها تاأخرًيا غرَي فاح�ٍس 
ِريبٌة  الّدوام  اجلماعة على  ترَك  الرجل  د  وتعمُّ االأَوىل،  الّدواِم: ِخالُف  وال على 
و�ُسبهٌة، نعم مل يقل الفقهاء االأربعة اإنّها �سرُط �سّحٍة لكّن احلنفّية اأوجبوها)2(، لكْن 
الِة اإىل قبل وقت الكراهة الّتحرميّية واأداوؤها فرًدا اأو م�سبوًقا  قد يكون تاأخري ال�سّ

بحّق بع�س الّنا�س يف بع�ِس االأحيان اأف�سل، من ذلك:
ر احلاكُم  �ٍس يوؤخِّ توؤخَّر ال�سالة عن اأّول وقتها اأو يُفوََّت بع�ُس اجلماعِة بكلِّ م�سوِّ   -
احُلَكَم مبثله، لكن لي�س اأّي ت�سوي�ٍس الأّن املرء قّلما ي�سفو له ذهن بل الت�سوي�س 
كاإفراط  يركع،  اأن  قبل  في�سجد  امل�سلي  ويُذِهل  اخل�سوع  يرفع جن�س  الذي 
�س اجللد  الظماأ واجلوع، وا�سطراِب الّنف�س من الّرك�ِس اإىل اجلماعة اأو حت�سُّ
ر احلاقن واحلاقب  ر املزاج بالغ�سب االأ�سّم، ويوؤخِّ ملن مي�سي يف احَلّر، وتعكُّ
وال  الّطعام،  بح�سرِة  �سالَة  »ال   :)( لقوله  بهما،  ما  يرفعا  حتى  �سالتهما 
و�سعه  الذي  بحذائه  امل�سّلي  ِفكر  ان�سغال  ومثله  االأخبثان«)3(،  يُدافعه  وُهَو 
خلَفه، اأو اأيَّ ماٍل له يف مكاٍن عام، ففي هذه االأحوال، تُزال ماّدة الت�سوي�س 

الة)4(. ُثّم تُقام ال�سّ

االإحكام لالآمدي 177/1.  -1
نائع، دار الكتب العلمّية ببريوت، ط2، 1986م. 155/1. الكا�ساين: بدائع ال�سّ  -2

الة بح�سرة الطعام الذي  رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب كراهة ال�سّ  -3
الة مع مدافعة االأخبيثنَي )67/560(. يُريد اأكَله يف احلاِل وكراهة ال�سّ

يُنَظر: قواعد االأحكام 54/1، 370. واملوافقات 489/1. وعالء الدين عابدين: الهدّية العالئّية، تعليق   -4
حممد �سعيد برهاين، مكتبة االإمام االأوزاعي بدم�سق، ط6، 2005م. 94.
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اجلماعة؟  ينتظر  اأو  منفرًدا  املرء  ي�سلي  فهل  اجَلماعُة،  تُوؤخَّر  اأْن  ويُقابل هذا: 
رّجح االإمام الّنوويُّ ا�ستحباب التاأخري اإىل اجلماعة لف�سلها، وقّيده ب�سابٍط مهّم 

وهو اأاّل »يفُح�َس التاأخرُي«)1(.
وهذا على اجُلزِء وال يُحَمل على العموم، ويجوز للفرد ما ال يجوز للجماعة، 

واإاّل كان مطّيًة اإىل الّت�ساُهل يف �ساأن ال�سعرية.
]البند الرابع[ تنبيه غري املنتبه اإىل ماّدة الف�ساد: ال �سّك اأّن من اأرفع اأو�ساف 
االأّمة االإ�سالمّية االأمَر باملعروف والنهي عن املنكر، لكن اأحيانًا يكون ال�سكوت عن 
اأو  �سافلة،  اأفكاٍر  اإىل  يدعو  الّذكر،  مطمو�س  فا�ِسٍق  كامرٍئ  امل�سلحِة،  عنَي  املُنَكر 
كاأغنية جديدة فيها من البلّية ما فيها، فاالإنكار حينئٍذ جهاًرا ُمنَكٌر، بل خرٌي للّداعيِة 
 :)( اأن يلتزم ال�سَّمت لئاّل يدعَو اإىل ال�سّر ِمن حيث ال يدري. قال �سّيدنا عمر
»اإّن هلل ِعباًدا مُييتون الباطَل بهجِره، ويُحيون احلقَّ بِذكِره«)2(، وقال االإمام م�سلم 
قائله،  ِذكِر  واإخماِل  الإماتته  اأَْحرى  املُطََّرح  القوِل  عن  »االإعرا�س  اهلل(:  )رحمه 
الّزجر،  �سروب  من  والهجُر  عليه«)3(،  للُجّهال  تنبيًها  ذلك  يكون  ال  اأن  واأجدُر 

ولالإمام ال�سيوطي ر�سالٌة نفي�سة حمقَّقة مطبوعة با�سم )الّزجُر بالهجر(.
الفرع الرابع: اقرتان املف�صول مب�صلحة راجحة على وجه القطع اأو الظّن 

الغالب.
]البند االأّول[ عموم امل�سلحة:

وم، ولي�س هذا من  م�ساألة: تقبيل �سّيدنا عبد اهلل بن ُحذافَة )( راأ�َس َمِلك الرُّ
�سروب امل�سالح ال�سرورّية، الأّن الّنف�َس غرُي مهّددٍة بالقتل، بل معرَّ�سة للحب�ِس، 

1929-1930م،  ط1،  باالأزهر،  امل�سرّية  املطبعة  احلّجاج،  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج  النووي:   -1
 .148-147/5

اأبو نَُعيم االأ�سفهايّن: ِحلية االأولياء، دار الكتب العلمّية ببريوت، ط1، 1988م، 55/1.  -2
�سد بالريا�س، 2001م، 28/1.  قال هذا يف مقّدمة �سحيحه، مكتبة الرُّ  -3
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والقتُل مظنوٌن، وتقبيل راأ�ِس الكافرين ال يحرم �سرورّيًة، بل هو ِفعل ال يُخاِلف 
وم ِمن فرط اإعجابه بابن  عقيدة االإ�سالم، بل املتاأّمل يف �سبب هذا يجد اأّن ملك الرُّ
ُحذافة )( �ساأله تقبيل راأ�سه، فهذا اإعزاز لالإ�سالم يف حقيقة االأمر ال اإذالٌل له، 

وبه حتققت م�سلحة فّك اأ�سرى امل�سلمني)1(.
]البند الثاين[ رعاية املقام:

وقِت  اإىل  الوتر  تاأخري  ف�سل  على  االأحاديث  ت�سافرت  احلزم:  مقام  م�ساألة: 
ال�ّسَحر، وهو هدُي النبي )( الغالب، فهو الفا�سل، لكّن االإيتار اأّول الليل جائٌز 
 )2(»)( اأوتر ر�سول اهلل الليِل  »ُكلَّ  اهلل عنها(:  عائ�سة )ر�سي  ال�سّيدة  مِلا روْت 
فهذه الرواية �سريحة بوقوع الوتر من ر�سول اهلل )( يف جميع اأجزاء الليل، 
وكان �سّيدنا اأبو بكر ال�سّديق )( »اإذا اأراد اأن ياأتي ِفرا�َسه اأوتر، وكان �سّيدنا عمر 
)( يوِتُر اآخَر الليل«)3(، فَعِمل �سّيدنا ُعمر )( بالَعْزم، وَعِمل �سّيدنا اأبو بكر 

)( باحلزم)4(. 
يف  العالية  العزائم  اأهل  املكّلفون  يتفاوت  ل:  والتحمُّ ال�سرب  مقام  م�ساألة: 
اجلارية  بالعبادات  كّلَفهم  العباد  كّلف  حني  وال�ّسارع  تعاىل،  اهلل  باإر�ساء  َكَلِفهم 
على عمومهم، فنهى عِن الِو�ساِل وعّما يُ�سني البدن حّد االإرهاق ال�سديد، لكّن 
قدماه«)6(،  تتفّطر  الليل حّتى  من  يقوم  يُوا�سل)5(، و»كان  كان   )( اهلل ر�سول 
حابة، حتقيق عبداهلل الرتكي، دار هجر بالقاهرة،  ة: ابن حجر الع�سقاليّن: االإ�سابة يف متييز ال�سّ ذكر الق�سّ  -1

ط1، 2008م، 98/6-99. ويُنَظر: املوافقات 501/1.
رواه البخاري يف �سحيحه: اأبواب الوتر، باب �ساعات الوتر )996(.  -2

الة، االأمر بالوتر  رواه عبيد اهلل بن يحيى بن يحيى الليثي عن اأبيه عن االإمام مالك يف املوّطاأ: كتاب ال�سّ  -3
.)319(

يُنَظر: ابن عبدالرّب: اال�ستذكار، دار قتيبة بدم�سق وبريوت، ط1، 1992م، 276/5.  -4
ال�سيخان، البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سوم، باب الو�سال )1961(. وم�سلم يف �سحيحه:  رواه   -5

كتاب ال�سيام، باب النهي عن الو�سال يف ال�سوم )55/1102(.
ِمن  تقدَّم  ما  اهللُ  لك  )ليغفر  باب  الكرمي،  القراآن  تف�سري  كتاب  البخاري يف �سحيحه:  ال�سيخان،  رواه   -6
ذنبَك وما تاأخَّر( )4837(، واللفظ له. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب �سفة القيامة واجلّنة والّنار، باب اإكثار 

االأعمال واالجتهاد يف العبادة )81/2820(.
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والأجل ذلك:
اأجاز االإمام مالك )( �سياَم الدَّهر)1(.   -

حابِة كعثمان وعائ�سة واأ�سامة بن زيد )ر�سي اهلل  اأجاز بع�س ال�سادة من ال�سّ   -
عنهم( �سياَم يوم عرفة للحاّج، ووافقهم بع�س الّتابعني، مع اأّن ر�سوَل اهلل 
)( مل ي�سْمه، فعن اأّم الف�سل زوِج العّبا�س )ر�سي اهلل عنهما(: »اأنَّ نا�ًسا 
هم:  وِم النَّبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال بع�سُ متاَروا عنَدها يوم عرفَة يف �سَ
اإليه بَقَدِح لنٍب وهو واقٌف  هم: لي�س ب�سائٍم، فاأر�سلت  هو �سائٌم، وقال بع�سُ
حابة والتابعني  على بعرِيه »ف�سربَه««)2(. واإمّنا َكِره �سياَمه للحاّج كثرٌي من ال�سّ
من  التكثري  يف  مرغٌَّب  احلاّج  والأّن  يتكّرر،  مل  الذي  ال�سارع  بفعل  اقتداًء 
العبادِة، وال�سَّوُم يُ�سِعُفه. لكّن املُجيزين راأَوا اأّن احلاّج اإن مل يَ�سُعف عن 
الِعبادة فله اأن ي�سوم، وكاأنّهم حملوا فعَل النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم على 
وهي  ال�سوم  عدم  عّلَة  وا�ستخل�سوا  لَوَجب،  �ساَم  لو  واأنّه  العاّمة  قدرة 
ل عّلة املنع -وهي ال�سَّعُف- عاد  اال�ستعانة بالِفطِر على العبادة، فاإْن مل حت�سُ

احُلكم اإىل اأ�سله وهو ا�ستحباب �سوم عرفة للجميع)3(.
م�ساألة: مقام الرّب والّتوقري: االإيثار يف الُقُربات مكروه)4(، الأنّه ي�سبه اأن يكون 
»املُوؤِْثر قد اأعر�س عن الُقربة ِبال داٍع«)5(، اإاّل اأنّه »اإذا عار�َس تلك الُقربة ما هو اأف�سل 

املوافقات 243/2.  -1
رواه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سوم، باب �سوم يوم عرفة )1988(.  -2

�سد بالريا�س، د.ت، 133/4- يُنَظر: ابن بّطال: �سرح �سحيح البخاري، حتقيق يا�سر اإبراهيم، مكتبة الرُّ  -3
134. واملاَوْردي: احلاوي الكبري، حتقيق علي معّو�س واآخر، دار الكتب العلمّية ببريوت، ط1، 1994م، 

.473-472/3
العلمّية  الكتب  دار  عمريات،  زكريا  عناية  والّنظائر،  االأ�ْسباه  جُنَيم:  وابن   .259/1 االأحكام  قواعد   -4

ببريوت، ط1، 1996م، 101.
ابن عابدين: رّد املُحتار املعروف بحا�سية ابن عابدين، حتقيق عادل عبداملوجود واآخر، دار عامل الكتب   -5

بالريا�س، 2003م، 311/2.
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منها كاحرتام العلم واالأ�سياخ«)1( كاإيثار التلميذ �سيَخه بالقيام بال�سّف االأّول يف 
ال�سالة، فحينئٍذ ال يُكَره، واإْن �ساَغ االإيثار بالُقربِة لالأ�سياخ لف�سلهم على التلميذ 

بالتعليم والتاأديب، فاأوىل اأن تَكون لالأبَوين لف�سلهما على ولدهما بالوجود.

ثُلَث  تعدل  مد  ال�سّ »�سورة  اأّن  ومنه  واال�ستدالل:  االحتجاج  مقام  م�ساألة: 
القراآن، ومع هذا فال تقوم مقاَم اآيات املواريث، والطالق، واخُللع، والِعَدد ونحوها، 
بل هذه االآيات يف وقتها وعند احلاجة اإليها اأنفع من تالوة �سورة االإخال�س«)2(.

مغمورٍة:  م�سلحٍة  على  للتنبيه  املف�سوُل  يُفَعل  كاأن  القدوة،  مقام  م�ساألة: 
فاإخفاء ال�سدقة اأ�سلم للقلب، قال تعاىل: چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
لالإبداء،  اإباحٍة  الئُح  االآية  ويف  ]البقرة:271[،  چ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ 

وهو اأف�سل بحّق »َمن ياأمن الّرياء، وممّن يُقتدى به، مِلا فيه ِمن �سّد َخّلة الفقراء مع 
االأغنياء  ِق  ت�سدُّ اإىل  ِبه  وبت�سبُّ ب�سدقِته  الفقراء  نفع  قد  فيكون  االقتداء،  م�سلحة 

به اإىل اقتدائهم به يف نفع الفقراء«)3(. عليهم، ونفَع االأغنياء بت�سبُّ

ونظريه َمدُح املرء نف�َسه، قال تعاىل: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې     چ ]الن�ساء:49[، فهو يف اأ�سله قبيح، لكْن قد مدح ر�سول اهلل )( نف�َسه وهو 
اأبو املحا�ِسن فقال: »اأنا �سّيُد ولَِد اآدَم يوَم القيامة، واأّول َمن ين�سّق عنه القرب، واأّول 
»مثل  اإىل ذلك،  احلاجة  قياُم  نف�َسه:  املرِء  ف�سابط مدِح  ُم�سفَّع«)4(،  واأّوُل  �سافٍع، 
باأهلّيته للواليات  اأن يكون خاطًبا اإىل قوٍم فريّغبهم يف نكاحه، اأو خاماًل فيُعرف 
ال�ّسرعّية واملنا�سب الدينّية ليقوَم مبا ُفِر�َس عليه َعيًنا اأو كفايًة، كقول �سيدنا يو�سف 

حا�سية ابن عابدين 311-310/2.  -1
الوابل ال�سّيب 234.  -2

قواعد االأحكام 215/1.  -3
رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب الف�سائل، باب تف�سيل نبينا )( على جميع اخلالئق )3/2278(.  -4
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عليه ال�ّسالم: چ ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ ]يو�سف:55[. وقد ميدح 
املرُء نف�َسه ليُقتدى به فيما مدَح به نف�َسه، كقول عثمان )(: »]ما فعلُت ِبيَدي كذا 
وال كذا[...منذ بايعُت بها ر�سول اهلل )(«)1(. وهذا خُمت�سٌّ باالأقوياء الذين 

ياأمنون على اأنف�سهم االفتخاَر والّت�سميع، ويُقتَدى باأمثالهم«)2(.
م�ساألة: مقام االإ�سالح: ال �سّيما فيما �ساأنه حِرٌج وله هيبته يف النُّفو�س، ومثاله:
روت  فقد  االإبراهيمي،  البناء  على  الكعبة  اإعادة  عن   )( الّنبي  عدول    -
بالُكفِر  قوِمِك  عهِد  َحداثُة  »لوال  مرفوًعا:  عنها(  اهلل  )ر�سي  عائ�سة  ال�سّيدة 
لنق�سُت الكعبَة، وجَلَعلُتها على اأ�سا�س اإبراهيم، فاإّن قري�ًسا حنَي بنِت الكعبَة 
م  تُعظِّ كانت  قري�ًسا  الأّن  ترَك ذلك  واإمّنا  َخْلًفا«)3(.  لها  ا�ستق�سرْت، وجلعلُت 
ا، فخ�سي )( اأن يُظنُّوا -لُقرب عهدهم باالإ�سالم- اأنّه غرّي  �ساأن الكعبة جدًّ
اإليه، وقال االإمام ابن حجر: »ويُ�ستفاُد منه ترُك  اأنظار العرب  بناءها ليحّول 
امل�سلحِة الأمِن الوقوِع يف املف�سدِة، ومنه ترُك اإنكاِر املُنَكِر خ�سيَة الوقوِع يف 
اأنكَر منُه، واأّن االإمام ي�سو�س رعيََّته مبا فيه اإ�سالُحهم ولو كان مف�سواًل ما مل 

يكْن حراًما«)4(. وهذا املثال يدُخل يف فرِع اقرتان الفا�سل مبف�سدٍة.

رواه ابن ماجه يف �سننه: كتاب الّطهارة، باب كراهة م�ّس الذكر باليمني واال�ستنجاء باليمني )307(. قال   -1
عالء الدين مغلطاي: �سرح �سنن ابن ماجه، عناية كامل عوي�سة، مكتبة نزار م�سطفى الباز مبّكة املكرَّمة، 

ط1، 1999م، 95: »هذا اأثٌر �سعيف...«.
قواعد االأحكام 346/2.  -2

َر َفهُم  رواه ال�سيخان، البخارّي يف �سحيحه: كتاب العلم، باب َمن ترَك بع�َس االختيار خمافَة اأن يق�سُ  -3
بع�ِس الّنا�ِس عنه فيقعوا يف اأ�سّد منه )126(. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب احلّج، باب نق�س الكعبة وبنائها 

)398/1333(، واللفظ له.
فتح الباري 225/1.  -4
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َليمانّية،  ال�سُّ مدينِته  اأهل  مع  الزَّنكي  الدين  جنم  اأ�ستاذنا  تعاُمِل  واقعّي:  مثال    -
ذلك اأنّهم تعّر�سوا ملوقٍف)1( ن�ساأ عنه رّدة ِفعٍل عنيفًة اإزاَء كلِّ َمن يذكر راأيًا 
يف  الفقه  تدري�س  الّدين  جنم  لالأ�ستاذ  اهلل  وي�ّسر  ال�سافعّي،  املذهب  يخالف 
االآخر  املذهب  ولعّل  خالفّية،  م�سائل  له  تَعِر�ُس  وكانت  املَْحِوّي)2(،  م�سجد 
اأن يهدم  َب احلا�سرين ومل يكن يريد  اأدرك تع�سُّ تي�سري، وقد  فيه  اأو  راجح 
ب، فكان ال يذكر الراأي االآخر اأّواًل، بل  ثقتهم به لت�سّوفه اإىل حلُّ هذا التع�سُّ
يحوم ويدنو حّتى يُ�سري من َطرٍف خفّي اإليه دون اأن يُنكروا عليه، ومل يزل 
ب حميدة  كذلك حّتى ا�ست�ساغوا اخلالف، وال�ّساهد اأّن مداراَة اأهل التع�سُّ

رجاَء اإ�سالحهم.
اإن تعار�ست �سرورتان وربْت اإحداهما على  م�ساألة: مقام ال�سرورة: وهذا 
االأخرى خلطورة اأثرها مع اإمكان تدارك االأخرى، مثاله اأنّه قد يكون تاأخرُي ال�سالة 

ة اأف�سَل دون موؤاخذة: عن وقتها يف حاالٍت خا�سّ
الطبيُب يوؤّخر ال�سالة الأخر الوقت الأجل اإجراء العملية اجلراحّية، اإن كان يف    -

تاأخري العملّيِة فوات حياة املعالَج.
اجُلندّي يوؤّخر ال�سالة الأجل العملّية الع�سكرّية اإْن كان ماأموًرا من ِقَبل القائد    -
التقّي باأداء مهّمة عاجلٍة، الأّن مق�سد حفظ الدولة ودفع العدّو املُداِهم مق�سد 

وهو -كما قال االأ�ستاذ- اأنّه "ظهر يف ثمانينات وت�سعينات القرن املا�سي �سباب يدعون اإىل نبذ مذهب   -1
ال�سافعي يف ال�سليمانية والعودة اإىل الكتاب وال�سنة مبا�سرة...ولذلك كان ذكر راأٍي خالَف املعهود 
ال�سافعي  مذهب  والأ�سل  املتوازن  الفقهي  للتفكري  ُمعيًقا  كان  الفكر  ذلك  اأن  �سك  وال  مترًدا،  يعّد  فيها 
اأمكن الإعادة التوازن املطلوب اإىل  اأن احلكمَة �سالَّة املُوؤمن، ولذلك كنا نلتم�سها ما  )رحمه اهلل(، غري 
التفكري الفقهي يف املدينة، مع احلر�س كل احلر�س على احلفاظ على هيبة املذهب ال�سافعي يف نفو�س 
الُكرد، الأنه املذهب الذي �سانهم اإىل يوِم النا�س هذا من الزيغ وخالف ال�سنة... اأما االآن فهناك انفتاح 
اإياه، عرب  كبري لدى علمائنا مع احلفاظ على رونق مذهب ال�سافعي...". كتبه جوابًا عن �سوؤال �ساألته 

الربيد، تاريخ 6-12-2017م.
َليمانّية، يف ُكرد�ستان العراق، ن�سبًة اإىل العامِل الذي كان يدّر�س فيه -رحمه اهلل-، ذكره  م�سجد يف ال�سُّ  -2

االأ�ستاذ.
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رفيع، ولذلك مل يُعاتب النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سحابه الذين اختاروا 
الة يف بني ُقَريظة وقد فاتتهم الظهر اأو الع�سر)1(. ال�سّ

بالهيئة  الة  ال�سّ اأُقيمت  اإن  الراجحِة  ال�سرورية  امل�سلحة  بفوات  مقيٌَّد  وهذا 
فال  االأركان  متام  بغري  ولو  الِة  ال�سّ يقيم  اأن  امل�سغول  ا�ستطاع  اإِن  لكن  االأ�سلية، 
يجوز بحّقه التاأخري عن الوقت، وهو ما اأوماأ اإليه االإمام البخارّي )( يف ترجمِة 
الطالب  �سالة  »باب  قال:  اخَلوف،  �سالة  اأبواب  �سمن  االأحزاب  يوِم  حديِث 
اإمياًء  وا  �سلُّ الطريق  وا يف  �سلُّ الذين  اأّن  على  ا�ستدالاًل  واإمياًء«،  راكًبا  واملطلوب 
وا  على رحلهم، وقال ابن بّطال: »لَو ُوِجد يف بع�ِس ُطُرق احلديث اأّن الذين �سلُّ
اأن  يُوَجد ذلك احتمل  بيًِّنا يف اال�ستدالل، وملّا مل  لَكان  ُركبانًا  وا  الطريق �سلُّ يف 
يكون ملّا اأمرهم النبي )( بتاأخري الع�سر اإىل بني ُقَريظة، وقد َعِلم بالوحِي اأنّهم 
�ساَغ  كما  اأنّه  فا�سُتِدّل  فر�ٌس،  الع�سِر  ووقُت  ال�سم�ِس،  مغيب  بعد  اإاّل  ياأتونَها  ال 
وا ببني ُقَريظة ترُك الوقِت وهو فر�ٌس ومل يعّنفهُم النبي )(، فكذلك  لُّ للذين �سَ
جوِد  كوع وال�سُّ َغ للطالِب اأن ي�سّلَي يف الوقِت راكًبا باالإمياِء، ويكون تركه للرُّ �ُسوِّ
وا ببني ُقَريظة الوقَت الذي ُهَو فر�س، وكان ذلك قبل  املفرَتَ�س كرتِك الذين �سلُّ

نزول �سالة اخَلوف، قاله املَُهلَّب«)2(.

م�ساألة: مقام احلاجة: وهو املُلَتَم�س من �سنيع �سّيدنا جابر )(، قال: »هلك 
اأبي وترك �سبَع بناٍت -اأو ت�سَع بناٍت-، فتزوَّجُت امراأًة ثيًِّبا، فقال يل ر�سول اهلل 
)(: »تزوَّجَت يا جابر؟« فقلُت: نعم، فقال: »ِبكًرا اأم ثيًِّبا؟« قلُت: بل ثيًِّبا، قال: 
اهلل  عبَد  اإّن  له:  فقلت  وتُ�ساِحُكك؟«  وتُ�ساحُكها  وتاُلعُبك،  تاُلِعُبها  جاريًة  »فهاّل 
اأِجيئُهّن مبثلهّن، فتزّوجُت امراأًة تقوُم عليهّن  اأْن  هلك وترك بناٍت، واإيّن كرهُت 

تقّدم تخريج احلديث، وهو يف ال�سحيحني.   -1
حجر  ابن  ويُراَجع:  مفقود.  املهّلب  و�سرح   ،545-544/2 البخاري  �سحيح  على  بطَّال  ابن  �سرح   -2

الع�سقالين: فتح الباري، عناية حممد فوؤاد عبدالباقي، املكتبة ال�سَّلفية، د.ت، 437-436/2.
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البكر  نكاح  فامل�ستحّب  »خرًيا««)1(،  قال:  اأو  لك«  اهللُ  »بارك  فقال:  وتُ�سلُحُهّن، 
وبهذا تُرجم حلديث م�سلم، لكْن قد يقوم الّداعي على غري هذا الأجِل م�سلحٍة اأحّق 
بالّتقدمي من جمّرد َكون االأخرى بكًرا، كما يف حديث جابٍر )(، وقد تزّوجها 
البخارّي  تَرجم  كما  ولِده  يف  َزوَجها  املراأِة  َعون  قبيِل  من  وهو  اأخواته،  الأجِل 
للحديث، »ولي�س هو بواجٍب ولكّنه من ُح�سن ال�سحبة وجميِل املعا�سرِة، ومن 

�ِسرَيِ �ساحلاِت النِّ�ساء وذواِت الف�سِل منهن مع اأزواجهن«)2(.
الأجل  الفا�سل  على  املف�سول  تقدمي  يكون  قد  االأثر:  فاعلّية  الثالث[  ]البند 

عاقبته احلميدة واأثره امل�سهود، »واإمّنا يكون الرتجيح بقّوة االأثر«)3(، من ذلك:
حال  بح�سب  اأف�سَل  املف�سول  العمل  »يكون  فقد  به:  االنتفاع  زيادة  م�ساألة: 
ال�سخ�س املعنيَّ...لَكون حمبَّته واهتمامه وانتفاعه باملف�سول اأكرث، فيكون اأف�سل 
بحّقه مِلا يقرتن به من مزيد عمله واإرادته وانتفاعه«)4(. ولقد ُعني ال�سارُع احلكيم 
اأّن االإن�سان بحكم ب�سرّيته ميّل املقدورات  مبعنى حمّبة املرء للعبادِة، ل�سابق علمه 
املكّررات، فنّوع اأ�سكال العبادات لُطًفا وجوًدا، واإْن كان قد نّوع الهيئات لتجديد 
الِهمم، فال غرابة يف اأن يُرّخ�س للمرء االنتقال اإىل وجٍه اآخر من الفعِل اإن قام ما 
خول  ي�سّبب »االنقطاع عن اال�ستباق اإىل اخلري، وال�ّساآمة وامللل، والتنفري عن الدُّ

يف العبادة، وكراهية العمل وترك الدَّوام«)5(، ومن هذا الباب:

 ،)5367( ولده  يف  َزوَجها  املراأة  َعون  باب  الّنفقات،  كتاب  �سحيحه:  يف  البخارّي  ال�سيخان،  رواه   -1
واللفظ له. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب الّر�ساع، باب ا�ستحباب نكاح الِبْكر )58/715(.

�سرح ابن بّطال 545/7.   -2
اأ�سول ال�سرخ�سي 203/2.  -3
جمموع الفتاوى 198/24.  -4

املوافقات 524/1.  -5
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التي  القراآن  قراءة  اأف�سل من  ي�سرُي  االأوقات  بع�س  النا�س يف  لبع�س  كُر  الذِّ   -
اأف�سل من  ت�سري  االأوقات  بع�س  لبع�سهم يف  والقراءة  جُتاوز حناجرهم،  ال 
�سالة النافلة التي ال حّظ لهم منها غري احلركات، واالأف�سلية لكمال االنتفاع 
املَقيَّدُة مبحالَّ  االأذكار  القّيم: »وهكذا  ابن  قال  اأف�سل.  به، ال الأنه يف جن�سه 
خم�سو�سة اأف�سل من القراءة)1( املطلقة، والقراءة املطلقة اأف�سل من االأذكار 
املطلقة، اللهم اإال اأن يعر�س للعبد ما يجعل الذكر اأو الدعاء اأنفع له من قراءة 
القراآن، مثاله اأن يتفّكر يف ذنوبه فيُحِدث له توبة وا�ستغفاًرا، اأو يَْعِر�ُس له ما 
يخاف اأذاه من �سياطني االإن�س واجلن، فيعدَل اإىل االأذكار والدعوات التي 
نه. وقد يعر�س للعبد حاجٌة �سروريٌة اإذا ا�ستغل عن �سوؤالها بقراءٍة اأو  حَت�سِّ
ِذكٍر مل يح�سر قلبه فيها، واإذا اأقبل على �سوؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله 
على اهلل واأحدث له ت�سرًعا وخ�سوًعا، فهذا قد يكون ا�ستغاله بالدعاء -واحلالُة 

هذه- اأنفَع له، واإن كان كلٌّ من القراءة والذكر اأف�سَل واأعظَم اأجًرا«)2(. 

اإىل م�سلحة  اأّدى  اإْن  اأ�سله مكروه، لكْن  َعيَنه يف قيامه يف  تغمي�س امل�سّلي    -
جلب اخل�سوع و�سرف الت�ستت، فهو اأف�سل واأوفق)3(.

م�ساألة: جمع الكلمة وحفظ »اتّفاق القلوب«)4(، والأجِل وحدة ال�سّف يرَُتك 
الفا�سُل اإىل املف�سول، تنبيًها على خطورة �سّق ال�سّف، ومن االأمثلة على ذلك:

ح مراده. ه، ولعّله �سبق قلم، ومراده: االأذكار، واجلملة التي بعدها تو�سّ كذا ن�سّ  -1
الوابل ال�سّيب 231-232 باخت�سار.  -2

قيِّم اجلوزّية: زاد املعاد، حتقيق �سعيب االأرنوؤوط وعبدالقادر االأرنوؤوط،  �سرح العمدة 73/3، وابن   -3
موؤ�ّس�سة الر�سالة ببريوت، ط27، 1994م، 294/1. والهدّية العالئّية 93. 

�سرح العمدة 499/6.  -4
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توزيع النبّي )( غنائَم غزوة ُحَنني يف ُقري�ٍس وقبائل العرِب وعدم اإعطاء    -
االأن�سار �سيًئا منها)1(، وال�ساهد اأّن النبّي )( مل يوّزع الغنائم على املقاتلني 
اإميانهم  الذين  واأعطى  القوِم،  خرية  هم  الذين  االأن�ساَر  ترك  بل  جميعهم، 
نيا« تاأليًفا لهم، ثّم بذل )( لالأن�سار اأح�سن الغنائم  �سعيف »لُعاعًة من الدُّ

وهي ُمناه اأن يكون منهم، )ر�سي اهلل عنهم( واأر�ساهم.
]البند الرابع[ الّتعليم ودفع اال�ستباه.

للتعليم)2(،  املف�سوِل  ويُختاُر  الفا�سل  يرَُتك  فقد  اجلائز:  الوجه  بيان  م�ساألة: 
وكان عليه ال�سالة وال�سالم »يف االأفعال ال�سرعية التي تتكّرر، يواظب غالًبا على 
فعل ال�سيء على اأكمل الوجوه واأمّتها، وذلك ليتعلَّم منه َمن ال يعلم، ولي�سّححوا 
اأفعالهم ح�سب اأفعاله«)3(، فاإنّه نبّي كامل ي�سعى باأّمته نحو الكمال، غري اأنّه رمبا عمد 

�س على مراأى من النا�س لبيان الوجه اجلائز رحمًة بهم، مثاله: اإىل الرتخُّ
�سالة النبي )( اآخَر الوقت)4(.   -

اتّباع املاأموم اإماَمه اإذا �سّلى جال�ًسا ملَر�ٍس ا�ستدالاًل بحديث »اإمّنا ُجِعل االإمام    -
اأبي �سيبة  اأبي �سعيد اخلدرّي )( )11730(. وابن  حابة، م�سند  يف م�سنده: م�سند املكرثين من ال�سّ  -1
يف م�سّنفه: كتاب املغازي، غزوة ُحَنني وما جاء فيها )36997(. قال الهيثمي يف جممع الّزوائد، دار 
اإ�سحاق،  ابِن  حيح غرَي  ال�سّ اأحمد، ورجالهما رجال  ببريوت، د.ت، 30/10: »رواه  العربي  الكتاب 
وقد �سرَّح بال�سَّماع«. وقد ذكره ابُن حجر ابَن اإ�سحاق يف املرتبة الّرابعة من املدّل�سني، وهم »َمن اتُِّفَق 
اأنّه ال يُحتجُّ ب�سيء من اأحاديثهم اإاّل مبا �سرَّحوا فيه بال�سَّماع«، ابن حجر الع�سقالين: تعريف اأهل  على 
الّتقدي�س مبراتب املو�سوفني بالّتدلي�س، حتقيق عبدالغّفار البنداري وغريه، دار الكتب العلمية ببريوت، 

ط2، 1987م، 24، 132.
1997م،  ط3،  بالريا�س،  الكتب  عامل  دار  واآخر،  الرتكي  عبداهلل  حتقيق  املُغني،  املقد�سي:  ُقدامة  ابن   -2

61/3. و�سرح العمدة 363/6.
االأ�سقر، حممد �سليمان: اأفعال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم وداللتها على االأحكام ال�سرعية، موؤ�س�سة   -3

الر�سالة ببريوت، ط5، 1996م، 76/1.
رواه الن�سائي يف �سننه من حديث جابر: كتاب املواقيت، باب اآخر وقت الع�سر )513(، و�سكت عنه.   -4
النبّي )(، عقيب  ال�سالة عن  ما جاء يف مواقيت  باب  ال�سالة،  اأبواب  الرتمذّي يف جامعه:  وقال 
حديث ابن عبا�س )ر�سي اهلل عنهما( )150(: »وقال حمّمد -]اأي البخارّي[-: اأ�سحُّ �سيء يف املواقيت 

.»)( حديُث جابر عن النبّي
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واإْن  فا�سجدوا،  فاركعوا، واإذا �سجَد  وا، واإذا ركع  فاإذا كربَّ فكربِّ به،  ليُوؤمَتَّ 
وا ُجلو�ًسا«)2(، وروت  وا ِقياًما«)1(، »واإذا �سّلى جال�ًسا ف�سلُّ �سّلى قائًما ف�سلُّ
بيته وهو  »�سّلى يف   )( اهلل ر�سول  اأّن  عنها(  اهلل  عائ�سة )ر�سي  ال�ّسّيدة 
�ساٍك، ف�سّلى جال�ًسا و�سّلى وراءه قوٌم ِقياًما، فاأ�ساَر اإليِهم اأِن اجل�سوا«)3(، 
النِّ�سِف من  القاعد على  اجَلل�سات، الأّن �سالة  اأف�سل من  اأّن »الَقْومات  مع 
ليُبنيِّ اجلواز«)5(. وهذه من  قاعًدا  اإمّنا »�سّلى   )( لكّنه القائم«)4(،  �سالة 
الركوع  على  القادر  ائِتماُم  ي�سّح  ال  اأنّه  ومذهبهم  احلنبلّي،  املذهب  اأفراد 
اإاّل يف مو�سٍع واحٍد  بالعاِجِز عنه  القيام  القاِدر على  باملوِمئ وال  جود  وال�سُّ
ه ممّا يُرجى زوالُه، واأن  وبثالثة �سرائط: اأن يكون اإماَم احلّي، واأن يكون مر�سُ
»ويُ�ستحبُّ  ُقدامة:  ابن  االإمام  وقال  جال�ًسا)6(،  بهم  ال�سالة  ابتداأ  قد  يكون 
يف  اختلفوا  الّنا�س  الأّن  ي�ستخلف،  اأن  القيام  عن  وعِجَز  مِر�س  اإذا  لالإمام 

�سّحة اإمامته، فيخُرج من اخلالف«)7(.
اأداء  على  املداومُة  بلٍد  يح�سل يف  قد  امل�سروعّية:  ا�ستباه عدم  دفع  م�ساألة: 
بدعة،  واأّن غريها  الوجوه  اأوحُد  اأنَها  له  بع�سهم  فيتوّهم  ما،  هيئٍة  على  ما  عبادٍة 
العبادة هيئاٍت  ال�سريعة وا�ستيعاب تلك  ب�سعة  اإعالمهم  اإىل  الّداعي  حينئٍذ يقوم 
خمتلفة، وعدم انح�سارها يف تلك الهيئة التي اأِلفْتها العني، واأّن يف كّل نوع ِعبادٍة 

رواه البخارّي يف �سحيحه: كتاب ال�سالة: باب ال�سالة يف ال�سطوح واملنرب واخل�سب )378(.  -1
واملنت   .)688( به  ليُوؤمَتَّ  االإمام  ُجِعل  اإمّنا  باب  ]واجلماعة[:  االأذان  كتاب  �سحيحه:  يف  البخارّي  رواه   -2
 )( يف مر�سه وخلفه اأبو بكر )( الة، باب �سالة النبي اجلامع عند م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سّ

.)89/417(
الة: باب �سالة القاعد )1113(، واللفظ له.  رواه ال�سيخان، البخارّي يف �سحيحه: اأبواب تق�سري ال�سّ  -3

الة، باب ائتمام املاأموم باالإمام )82/412(. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سّ
قواعد االأحكام 245/1.   -4
املغني البن قدامة 61/3.  -5

ط1،  بالكويت،  ِغرا�س  موؤ�ّس�سة  الفحل،  وماهر  هميم  عبداللطيف  حتقيق  الِهداية،  الَكْلَوذاين:  يُنَظر:   -6
2004م، 100. واملغني البن قدامة 64-60/3.

املغني البن قدامة 60/3.  -7
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الواجبات  من  واأرى  بع�سهم.  عند  الّدليل  مرجوحة  كانت  واإْن  ًة  خا�سّ م�سلحًة 
ّنة. ومن  الكفائّية االنت�ساب اإىل فعل املرجوح اجلائز، باحلكمة والّلني؛ اإحياًء لل�سُّ
يُفَهم منه ثبوتُها ال على وجه امل�سروعّية، لكن على  بقْدٍر  �ُسّنة الزوائد  ذلك ِفعل 
وجه ال�ّسرعّية، كما كان يفعل �سّيدنا ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما- ويقول: »واإْن مل 
يق�سْده لكّن نْف�َس فعله َح�َسٌن على اأّي وجٍه كان«)1(، خالًفا الأبيه �سّيدنا عمر الذي 
ِده لي�س  كان يرى اأّن م�ساركته )( يف �سورة الِفعل من غري موافقٍة له يف َمق�سِ
متابعًة. ووّفق االإماُم اأحمد بن حنبل -رحمه اهلل- بني القولنَي، فرخَّ�س يف ذلك 

اإذا كان �سيًئا ي�سرًيا، ونهى عنه اإذا َكرث)2(.
اأمٌر  املندوبات  بفعل  العناية  اإّن  ّنّية:  الوجوب وال�سُّ اال�ستباه بني  م�ساألة: دفع 
حميد، قال اهلل تعاىل فيما يرويه �سّيدنا الّر�سول )( عنه: »وما تقّرب اإيلَّ عبدي 
حّتى  بالّنوافل  اإيّل  يتقرَُّب  عبدي  يزال  وما  عليه،  افرت�سُت  ممّا  اإيلَّ  اأحبَّ  ب�سيٍء 
َمن  على  املاَلم  لكّن  النوافل،  وتكثري  الفرائ�س  اإقام  على  ح�سٌّ  فهذا  اأُِحبَّه«)3(، 

يخلط بني مراتب العبادات وال يعطي املرتبة حّقها، باأْن:
يوؤّدي الّنوافَل ويُجحف بالفرو�س، وال يفعله تقّي، الأّن االأ�سل يف الّنوافل اأن    -

تُعني على اأداء الواجبات.
يجعل ال�سنن واجباٍت ويغلِّظ القول على َمن يرتكها اأحيانًا.   -

يلِزم نف�َسه بها َحدَّ االإ�سِر والتعذيب واحلَرج.   -
االأّمِة  علماء  كان  لذلك  وُرتبتها،  الِعبادة  بُحكم  اجلهُل  من�سوؤه  هذا  وكل 

اأ�سول ال�سرخ�سي 89/2.  -1
بالقاهرة،  االإ�سالمية  الفتوح  دار  عبدالكرمي،  عبدال�سالم  عناية  ّنة،  وال�سُّ بالكتاب  االعت�سام  تيمية:  ابن   -2
ف. وهذه م�ساألة خالفية يذكرها العلماء يف حّجّية فعل النبّي )( الذي مل  ط1، 1995م، 85 بت�سرُّ

يظهر فيه ق�سد القربة.
رواه البخارّي يف �سحيحه: كتاب الّرقاق، باب الّتوا�سع )6502(.  -3
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يعمدون اإىل ترِك بع�س املندوبات اأحيانًا اإذا كان اإظهاُر املواظبة عليها ذريعًة اإىل 
اعتقاد العاّمة �سّنيَّتها اأو وجوبها، اقتداًء باملعّلم االأّول )(، ويف الرّتِك اأو بيان 

اأ�سل ُحكمها)1( حلٌّ لهذا اال�سطراب الفكرّي اخلطري. ومن االأمثلة على ذلك:
ترُك النبي )( �سالة الرّتاويح وتعليله ذلك بقوله: »مل مينعني من اخلروج    -
اإليكم اإاّل اأيّن خ�سيُت اأن تُفَر�َس عليكم«)2(، فاإنّه لَو واظب عليها لفهموا اأنّها 

واجبة.
اأبي  اأبي بكر وعمر )ر�سي اهلل عنهما( االأ�سحيَة، فعن  ترُك �سيَخي االإ�سالم    -

�َسِرْيَحة )(: »اأنّهما كانا ال يُ�سّحيان خمافَة اأن يعتقد النا�س وجوبها«)3(.
كراهة االإمام مالك )( اإتباع رم�ساَن ب�سوِم �سّتة اأّيام من �سّوال خمافَة اأن    -

يَعتقَد العاّمة فر�سيتها)4(.
ه مقّيٌد بعار�س اال�ستباه. وهذا ُكلُّ

واأّن املندوب مطلوب الفعل على اجُلزء، وقد يجُب على الُكّل.  -1
الليل والّنوافل  النبي على �سالة  د، باب حتري�س  الّتهجُّ رواه ال�سيخان، البخارّي يف �سحيحه: كتاب   -2
من غري اإيجاب )1129(. وم�سلم يف �سحيحه: كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب الرّتغيب يف قيام 

رم�سان وهو الرّتاويح )177/761(. واللفظ عنهما واحد.
رواه الّطحاوي يف �سرح معاين االآثار: كتاب ال�سيد والذبائح واالأ�ساحي، باب من نحر يوم النحر قبل   -3
حايا )8193(.  اأن ينحر االإمام )6211(. وعبدالّرّزاق ال�سنعاين يف م�سّنفه: كتاب املنا�سك، باب ال�سّ
اأبي  “وهو يف �سنن �سعيد بن من�سور عن  ابن حجر:  االأّم بالًغا 584/3. وقال  ال�سافعّي يف  واالإمام 
التخلي�س احلبري، عناية ح�سن عّبا�س، موؤ�س�سة قرطبة،  ب�سنٍد �سحيح”، ابن حجر الع�سقالين:  م�سعود 

ط1، 1995م، 265/4.
االعت�سام الأبي اإ�سحاق ال�ساطبي 331/2.  -4
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املبحث الث�لث: �سوابط العمل ب�ملف�سول

بعد معرفة اأ�سباب العدول عن الفا�سل اإىل املف�سول، ينبغي بيان ال�سوابط 
التف�سيل، وهي على مرحلتني: مرحلة الفهم والتن�سيق بني  تُدير �َسري عملّية  التي 

احلكم وحمّله، ومرحلة الّتطبيق.

املطلب االأّول: �صوابط الّنظر التف�صيلي:
وبالّرّد  وال�سّنة  بالكتاب  كليهما  واملف�سول  الفا�سل  م�سروعّية  تثبت  اأن  اأّواًل: 

اإليهما وبعمل ال�سحابة )ر�سي اهلل عنهم(.

ثانًيا: اأن يتحقَّق تزاحم امل�سلحتني مع عدم اإمكان اجلمع بني ال�سورتني، فاإّما 
هذه واإّما هذه، فيُنَقل النظر حينئٍذ من ذات امل�سلحِة اإىل حمّل تنزيلها.

ثالًثا: اأن يكون مناط الفعل -اأْي م�سلحته- غري منح�سم، باأن يكون الفعُل 
ممّا يقبل الكينونة يف اإحدى ِكّفَتي ميزان التفا�سل، فيكون له نظرٌي وبَدٌل م�سروع 
اأو  امل�سلحة  زالت  فاإن  مبحاّلها،  امل�سالح  ق  تعلُّ باملرء  ويتعّلق  االأخرى،  الِكّفة  يف 
كانت لتقع لكن وقوًعا خمتالًّ مل ي�سّح اأن يَفُرَغ املحّل عن احلكم، فيُعَدل حينئٍذ 
اإىل م�سلحٍة اأخرى. وبهذا تخرج االأفعاُل التي لها وجه واحد فقط: الوجود اأو 
دق، وفر�سّية ال�سالة، من جهة  عدم الوجود، كالتوحيد، واأّمهات الف�سائل كال�سّ
الرذائل كاخليانة والعدوان، من جهة عدم الوجود،  الوجود، وال�ّسرك واأمهات 
فال تُخرَتَم معانيها يف حنٍي اأبًدا اإاّل ب�سورٍة طارئٍة ن�ّس عليها ال�سارع، الأّن امل�سالح 
هذه جمزوٌم بها جزًما ال ياأذن بالعدول عنها اإىل غريها، وخطورتها تكمن اأنّها من 

َكمات الدين. حُمْ
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وؤال: َمن ينُظر؟ �ساحب  رابًعا: اأْن ينظر يف امل�ساألة تقيٌّ خبرٌي باملالبَ�سات. وال�سُّ
امل�ساألة اأم املفتي؟ وهي م�ساألٌة عند العلماء با�سم )َمن يحّقق املناط؟()1(، وحا�سل 
خ�سة اإ�سافّية، مبعنى اأّن كلَّ اأحٍد يف االأخذ بها فقيه نف�سه ما مل يَُحدَّ فيها  القوِل اإّن »الرُّ
َحدٌّ �سرعيٌّ فيُوَقف عنَده«)2(، فال يُ�سَتغنى عن اأحدهما فيما تعّلق باحلّد ال�سرعّي، 
الأّن املفتي واإْن مل يَُوجَّه اإليه )خطاب ال�سارع اإىل امل�ستفتي يف نف�سه(، لكّنه يُعْينه 
على االختيار والتقدير، مع بيان وجه اللُّطف ومعاين امل�سالح، فعملية حتقيق املناِط 
واملفتي  ويعر�سها،  املاُلب�سات  ي�ْسرح  الذي  امل�ساألة  �ساحب  االأطراف:  ثنائّيُة  اإًذا 
والِفرا�سة  اخل�سو�سية،  يعلم  ال  وحَده  املفتي  الأّن  ويُ�سري،  وينظر  حها  ي�سرِّ الذي 
نافعٌة لكّنها ال تعنّي �سبب االنتقال، وال�سائل وحَده ال يفقه التف�سيل ال�سرعّي، واإمنا 
ي�ساأل عن ك�سٍل  ي�ساأل  فاإّن بع�َس َمن  ليقطع ماّدة احليلِة،  التقّي طَرًفا  الفقيه  ُجِعل 
النّيات(  )اتّهام  املعتربة، ويف  املعاين  باحلركات دون  كلًفا  اأو  للرتخي�س  تتّبًعا  اأو 
تف�سيل طويل. والعربة لي�ست بال�سخ�ِس بل بال�سفة، ولذلك قد يكون املرء مفتَي 

نف�سه، اإن كان �ساحب امل�ساألة وتوافرت فيه �سفة الفقاهة وزكاء ال�سريرة.
خام�ًصا: اأن يكون وجه االنتقال �سائًغا، باأن تكون امل�سلحُة واحلاجة حقيقّيًة، 
وتلك املف�سدة غري متوّهمة، ويُعَرف هذا با�ستيعاب اأركان امل�ساألة وحال �ساحبها.
�صاد�ًصا: اأن يُتحقَّق من اأيلولة هذا االنتقال وانتظامه وا�ستقامته، اإْذ لي�س كّل 
االأحوال  اأّن  يتعّدد كما  فاملف�سول  االنتقال،  قيام عامل  انتقال هو �سحيًحا ملجّرد 
ا يف مرحلة التطبيق،  تتعّدد، واملف�سول نف�سه يتفاوت، وهذا ال�سابط يدخل اأي�سً

وهو مهمٌّ يف قطع ماّدة احِليَل.

بفا�س،  امل�سطلحّية  الّدرا�سات  ال�ساطبي، معهد  االأ�سويل عند  امل�سطلح  االأن�ساري:  فريد  مثاًل:  يراجع   -1
ط1، 2004م، 367 وما بعدها. وابن بَيَّـه: تنبيه املراجع على تاأ�سيل فقه الواقع، دار املوّطاأ، ط1، 2014م، 

76 وما بعَدها.
املوافقات 484/1، 485.  -2
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�صابًعا: اأن يحرتز املنتِقل اإىل املف�سول اإذا كان قد �سَرع بالفا�سل وكان الفا�سل 
يقبل التجزيء والرتك = يحرتز من اأن يرتك الفا�سل ترًكا قبيًحا، الأّن االنتقال اإىل 

املف�سول مقّيد بعدم االإ�ساءة اإىل الفا�سل يف ذاته.
ثامًنا: اأال يُنتقَل اإىل مف�سول املف�سول اإن كان املف�سول مقدوًرا عليه، الأنّه مل 

يُنتَقل عن الفا�سل اإاّل بعد عدم الُقدرِة عليه، فرُياعى البديل املُنا�سب.
تا�صًعا: اأال يكون فعل املف�سول �سبًبا يف فوات الفا�سل بحّق اجلماعِة ال على 
اجُلزِء وال على الُكّل. فاإذا تعّلق اأداء الفا�سل مب�سلحة اجلماعة فينبغي عند انتقال 
الفرد اإىل املف�سول اأاّل يوؤثِّر هْدًرا يف امل�سلحة العاّمة، اأْي اأن ي�سّح اأداء الفا�سل 
ا، وعلى الَعني واجلزء ندبًا، ك�سالة اجلماعة َكونَها من  على الكفاية والكّل فر�سً
الفرد  يرتكها  وقد  ال�ّسريعة،  اأو�ساف  من  َكونَها  امللهوف  واإغاثة  الّدين،  �سعائر 
مل�سالح �سخ�سّية اأ�سّد حاجًة اإليها، فهذا ي�سّح ب�سرط اأْن ال يكون من جميع املكلَّفني 

خ�سة على غري وجهها. واإاّل ُعّد هذا متالُوؤًا وا�ستعمااًل للرُّ
اأو  احلاكم  باأمر  اأْي  �سيا�سًة،  الفا�سل  يوَجَب  اأو  املف�سول  مُيَنَع  اأال  عا�صرُا: 
هِر  القا�سي امل�سلَمني الرا�سَدين الّتقيَّني. فال ي�ُسوُغ الأحٍد اأن يعرت�َس على تاأخري الظُّ

والع�سِر والع�ساء ن�سَف �ساعٍة تقريًبا الأجل اأّن الف�سيلة اأّوَل الوقت!
املطلب الثاين: �صوابط العمل، واحرتازات الّتطبيق:

اأّواًل: عدم اإطباق املجتمع على فعل املف�سول.
وهذا  َخري،  ُكلٍّ  ففي  املف�سول،  �ساأن  اإغفال  مع عدم  الفا�سل  اإ�ساعة  ثانًيا: 
املعنى ماأخوٌذ من قول �سيدنا ر�سول اهلل حممد )(: »املوؤمُن القويُّ َخرٌي واأحبُّ 
اإىل اهلل من املوؤمِن ال�سَّعيف، ويف ُكلٍّ َخرٌي«)1(، فقوله »ويف ُكلٍّ َخرٌي« اإر�ساٌد اإىل 

تقّدم تخريجه، وهو يف �سحيح م�سلم.  -1
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َل بني االأعمال اأو االأجنا�س عموًما فعليه اأن يَذكَر وجه الّتف�سيل وجهته،  اأّن َمن فا�سَ
اإىل  القدح  يتطّرق  لئاّل  واملف�سول  الفا�سل  بني  امل�سرتك  الف�سل  بذكر  ويحرتز 

املف�سول فيُحَتَقر اأو يرَُتك اأو يُنَكر على االآخذ به)1(.
واأّن  الفا�سل،  عن  العدول  ووجَه  امل�ساألة  نُكتة  واإفهامه  املنتقل  تنبيه  ثالًثا: 
ة موؤّقتٌة -عدا ما كان خل�سو�سّيٍة فيه- اإمّنا هو ُرخ�سٌة خا�سّ الفا�سل  العدول عن 
زال  اإن  العزمية  اإىل  ترجع  خ�سة  »الرُّ الأّن  باٍق،  واالأ�سل  زائل  الَعَر�س  واأّن   ،
ف  الُعذر«)2(، فمتى رجع الفا�سل فّعااًل منا�سًبا عاد اإليه وتُرك املف�سول. فاإْن مل يُعَرّ
ع االأحوال يف كثري من االأعمال فاإنّه �سيقع يف اال�سطراب ال  اأّن ذلك يتنّوع بتنوُّ
بفا�سلّيته  ل  والتعلُّ االأخّف  اإىل  وامليل  مطلًقا  كون  الرُّ منحى  ينتحَي  اأن  فاإّما  �سّك، 
يف نف�سه فيكون ذلك على اإطالقه »ذريعٌة اإىل انحالل عزائم املكلَّفني يف التعبُّد 
ب واخللط بني مراتب العبادات،  على االإطالق«)3(، واإّما اأن ينتحي منحى التع�سُّ
ا�ستحباب  اعتقد  اإذا  َمن  النا�س  »فاإّن يف  بقوله:  تيمية  ابن  االإمام  اأ�سار  واإىل هذا 
فعٍل ورجحانه يحافظ عليه ما ال يُحافظ على الواجبات، حتى يخرَج به االأمُر اإىل 
اأن يُعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ويو�سََّع ما و�سَّعه اهلل  ب، والواجب  الهوى والتَّع�سُّ

.)4(»)( ور�سوله

بالريا�س، ط4، 2002م، 24- ال�سوؤون االإ�سالمية  ال�ّسعدي: بهجة قلوب االأبرار، وزارة  عبدالرحمن   -1
.25

ًزا، دون املعنى االأ�سويل له. املوافقات 468/1. و�سّميته رخ�سة جتوُّ  -2
املوافقات 507/1.  -3

جمموع الفتاوى 199/24.  -4
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اخل�متة

احلمُد هلل اأّواًل واآخًرا، وبعُد ثانيًة، ميكن �صياغة ِنتاج الدرا�صة فيما ياأتي:
مبحث الّتف�سيل من مفردات فقه الواقع القائم على اآلّية املوازنة والتن�سيق بني    -

االقت�ساءين االأ�سلي والتبعي.
يكاد يكون اأكرث املباحث مالءمًة ال�ستيعاب هذا املبحث: مبحث فقه البدائل.   -
بتقريب  املكلَّفني،  واقع  يف  وتفعيله  الدليل  فقه  اإعمال  التف�سيل:  فوائد  من    -
رحمة  بل  اإِ�سٌر،  التكليف  اأّن  به  وا  يُِح�سُّ ال  بكيٍف  النا�س  اأذهان  اإىل  الدين 

وخري، وهذا يكون بثقة النا�س بعلمائهم.
ومكان  زمان  لكّل  واإ�سالحها  و�سالحها  ال�سريعة  يُ�سَر  يوؤّكد  املبحث  هذا    -

عات وما يطراأ من حوادث. ات والتنوُّ وا�ستيعابها الأجنا�س التغريُّ
�سرورية  واأنّها  باملقا�سد،  العامّي  املكلَّف  معرفة  اأهّمّية  فكرة  بالبحث  تتاأّيد    -

لقطع ماّدة احليلة.
اأّن من الواجبات الكفائية االنت�ساب الإقامة ال�سنن املهجورة والهيئات  اأرى    -

ال�سحيحة الثابتة التي مل تاألفها عني العاّمة.
ينبغي  اأ�سباب  اأربعة  اإىل  املف�سول  اإىل  الفا�سل  عن  العدول  اأ�سباب  ترجع    -

التحقيق فيها قبل احلكم باملف�سول:
وجه  على  عنَده  املف�سول  تقدمي  مُيلي  الّن�ّس  اأّن  وفيه  الّن�سّية،  اخل�سو�سية 

الوجوب اأو الّندب.
العوامل الّظرفّية، وفيه اأّن الّزمان واملكان مُيليان على املكلف العمل باملف�سول 

ل�سيق حّيزه مع اتّ�ساع حّيز الفا�سل. 
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اقرتان الفا�سل مبف�سدٍة راجحة، كالعجز عن اأدائه، اأو �سعوبة االإتيان به، اأو 
لزوم االإخالل بالعبادة اإذا تعنّي، وكونه ذريعًة اإىل مف�سدٍة اأكرب، وغري ذلك من 

املفا�سد. 
اقرتان املف�سول مب�سلحٍة راجحة، كزيادة االنتفاع بالعبادة، ومنا�سبة املف�سول 

للمقام كمقام الرِبّ ومقام الُقدوة وغريهما.
وتو�صي الدرا�صة باالآتي:

الُقربِة وتقريبها من  بها وجه  د  يُق�سَ التي مل  النبوية  ال�سنن  حتقيق الكالم يف    -
نِّّي الت�سريعّي والعمل على اإحيائها. الوجه ال�سُّ
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� ثَبت امل�س�در واملراجع، مرتَّب هج�ئيًّ

• االآِمدّي، اأبو احل�َسن )ت631هـ(: االإحكام يف اأ�سول االأحكام، تعليق عبدالّرّزاق عفيفي. 	
دار ال�سميعي بالّريا�س، ط1، 2003م.

• الر�سالة 	 موؤ�س�سة  وغريه.  االأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق  امل�سند،  )ت241هـ(:  حنبل  بن  اأحمد 
ببريوت، ط1، 2001م.

• االأحكام 	 على  وداللتها   )( الر�سول  اأفعال  )ت1430هـ(:  �سليمان  حممد  االأ�سقر، 
ال�سرعية. موؤ�س�سة الر�سالة، ط5، 1996م.

• العلمّية 	 الكتب  دار  االأ�سفياء.  وطبقات  االأولياء  ِحلية  )ت430هـ(:  نَُعيم  اأبو  االأ�سفهايّن، 
ببريوت، ط1، 1988م.

• اأمور ر�سول اهلل 	 ِمن  ر  املُخَت�سَ ال�سَّحيح  املُ�سَند  اأبو عبداهلل )ت256هـ(: اجلاِمع  الُبخارّي، 
النُّ�سخة  عن  ُم�سوَّر  النَّجاة،  َطوق  دار  الّنا�سر.  زهري  حممد  عناية  واأّيامه،  و�ُسَنِنه   )(

اليونينّية املطبوعة باملطبعة االأمريية ِبُبوالق مب�سر 1894م.

• �سد 	 ابن بّطال، القرطبّي )ت449هـ(: �سرح �سحيح البخاري، حتقيق يا�سر اإبراهيم. مكتبة الرُّ
بالريا�س، د.ت.

• ابِن عبدال�ّسالم، حتقيق 	 اجِل�سام على قواعد  الفوائد  الّدين )ت805هـ(:  الُبلقيني، �سراج 
حممد يحيى منيار. وزارة االأوقاف بقطر، ط1، 2013م.

• ة 	 ابن بَيَّـه، عبداهلل بن حمفوظ: تنبيه املراجع على تاأ�سيل فقه الواقع. دار املوّطاأ، طبعة خا�سّ
لم يف املجتمعات امل�سلمة يف االإمارات، ط1، 2014م. ملنتدى تعزيز ال�سِّ

• فوؤاد 	 وحممد  �ساكر  اأحمد  عناية  ال�سحيح،  اجلامع  )ت279هـ(:  عي�سى  اأبو  مذي،  الرتِّ
عبدالباقي. مطبعة م�سطفى البابي احللبي مب�سر، ط2، 1975م.

• ابن تيمية، تقّي الدين احَلّراين )ت728هـ(: 	
االإ�سالمية  - الفتوح  دار  عبدالكرمي.  عبدال�سالم  عناية  ّنة،  وال�سُّ بالكتاب  االعت�سام 
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بالقاهرة، ط1، 1995م.
العبيكان  - احلّج والعمرة، حتقيق �سالح احل�سن. مكتبة  منا�سك  بيان  الُعمدة يف  �سرح 

بالريا�س، ط1، 1993م.
امل�سحف  - لطباعة  فهد  امللك  جمّمع  قا�سم.  بن  عبدالرحمن  عناية  الفتاوى،  جمموع 

ال�سريف باملدينة املنّورة، 2003-2004م.
الر�سول  - اأحاديث  يف  االأ�سول  جامع  )ت606هـ(:  االأثري  بن  الّدين  جمد  اجَلَزري، 

�سلى اهلل عليه و�سلم، حتقيق عبدالقادر االأرنوؤوط. مكتبة احللواين ومكتبة دار البيان، 
1969م.

وعليه  - حيَحني،  ال�سّ على  املُ�ستدَرك  )ت405هـ(:  الّني�سابوري  عبداهلل  اأبو  احلاكم، 
دار  عطا.  عبدالقادر  م�سطفى  حتقيق  الّتلخي�س،  يف  )ت748هـ(  الّذهبي  تعليقات 

الكتب العلمّية، ط1، 1990م.
• ابن حجر، �سهاب الّدين الع�سقاليّن )ت852هـ(:	

بالّتعاون مع مركز  - حابة، حتقيق عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي  االإ�سابة يف متييز ال�سّ
هجر للبحوث والدرا�سات العربية واالإ�سالمية. دار هجر بالقاهرة، ط1، 2008م.

تعريف اأهل الّتقدي�س مبراتب املو�سوفني بالّتدلي�س، حتقيق عبدالغّفار البنداري وغريه.  -
دار الكتب العلمية، ط2، 1987م.

موؤ�س�سة  - عّبا�س.  ح�سن  عناية  الكبري،  الرافعي  اأحاديث  تخريج  يف  احلبري  التخلي�س 
قرطبة، ط1، 1995م.

ال�سَّلفية،  - املكتبة  عبدالباقي.  فوؤاد  عناية حممد  البخاري،  �سرح �سحيح  الباري  فتح 
د.ت.

كثري  - ابن  دار  عبداملجيد.  حمدي  حتقيق  االأذكار،  اأحاديث  تخريج  يف  االأفكار  نتائج 
بدم�سق وبريوت، ط2، 1995م.

الح، حتقيق ربيع بن هادي املدخلي. عمادة البحث العلمي  - النُّكت على كتاب ابن ال�سّ
باجلامعة االإ�سالمية يف املدينة املنّورة ودار الّراية، ط1، 1984م.
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• ِج�ستاين )ت275هـ(:	 اأبو داود، ال�سِّ
باغ.  - ر�سالة اأبي داود اإىل اأهل مّكة وغريهم يف و�سِف �ُسَنِنه، حتقيق حمّمد لطفي ال�سّ

املكتب االإ�سالمي ببريوت ودم�سق وعّمان، ط4، 1997م.
نَن. دار الّر�سالة العاملية بدم�سق، ط1، 2009م. - ال�سُّ
واأ�سوله.  - االإ�سالمّي  الفقه  يف  مقارنة  بحوث  )ت1435هـ(:  فتحي  حممد  َريني،  الدُّ

موؤ�ّس�سة الر�سالة، ط1، 1994م.
اأبو الوليد احلفيد )ت595هـ(: بداية املجتهد ونهاية املقت�سد. دار الِفكر،  - ابن ُر�سد، 

د.ت.
يو�سف  - اأحمد  حتقيق  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  تف�سري  )ت311هـ(:  اإ�سحاق  اأبو  الّزجَّاج، 

اث بدم�سق وبريوت، ط5، 1986م. الدقاق. دار املاأمون للرتُّ
حمّمد  - حتقيق  الهداية،  الأحاديث  الّراية  ن�سب  )ت762هـ(:  الّدين  جمال  الزَّيَلعي، 

عوامة. موؤ�ّس�سة الّرّيان ببريوت، ط1، 1997م.
الوفاء  - اأبي  حتقيق  االأ�سول،  )ت490هـ(:  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بكر  اأبو  ال�سََّرْخ�سّي، 

االأفغاين. جلنة اإحياء املعارف النُّعمانّية بحيدر اآباد الدكن يف الهند، د.ت.
ال�ّسعدي، عبدالرحمن بن نا�سر )ت1376هـ(: بهجة قلوب االأبرار يف �سرح جوامع  -

االأخبار. وزارة ال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف بالريا�س، ط4، 2002م.
• ال�ساطبي، اأبو اإ�سحاق )ت790هـ(: 	

االعت�سام، حتقيق م�سهور اآل �سلمان. مكتبة الّتوحيد باملنامة، 2000م. -
املوافقات، حتقيق م�سهور اآل �سلمان. دار ابن عّفان باخُلرَب، ط1، 1997م. -
عبد  - فوزي  رفعت  حتقيق  االأّم،  )ت204هـ(:  املّطلبي  اإدري�س  بن  حممد  ال�سافعّي، 

املّطلب. دار الوفاء باملن�سورة، ط1، 2001م.
كمال  - حتقيق  واالآثار،  االأحاديث  يف  امل�سنَّف  )ت235هـ(:  بكر  اأبو  �سيبة،  اأبي  ابن 

يو�سف احلوت. مكتبة الر�سد بالريا�س، ط1، 1988م.
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االأعظمي  - الرحمن  حبيب  حتقيق  امل�سنَّف،  )ت211هـ(:  عبدالرزاق  نعاين،  ال�سّ
)ت1412هـ(. املكتب االإ�سالمي ببريوت، مبوافقة املجل�س العلمي بالهند، ط2، 1983م.

الّنّجار  - َزهري  االآثار، حتقيق حممد  معاين  �سرح  اأبو جعفر )ت321هـ(:  الّطحاوي، 
وحممد �سيد جاد احلّق. عامل الكتب ببريوت، ط1، 1994م.

تنوير  - �سرِح  املُختار  ّر  الدُّ على  املُحتار  رّد  )ت1252هـ(:  اأمني  حمّمد  عابدين،  ابن 
االأب�سار، املعروف بحا�سية ابن عابدين، حتقيق عادل عبداملوجود وعلي معّو�س. دار 

عامل الكتب بالريا�س، مبوافقة دار الكتب العلمّية، 2003م.
برهاين  - �سعيد  حممد  تعليق  العالئّية،  الهدّية  )ت1306هـ(:  الدين  عالء  عابدين، 

)ت1386هـ(. مكتبة االإمام االأوزاعي بدم�سق، ط6، 2005م.
ابن عبدالرّب، اأبو ُعَمر االأندل�سّي )ت463هـ(: اال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء االأم�سار  -

وعلماء االأقطار فيما ت�سّمنه املوّطاأ من معاين الراأي واالآثار و�سرح ذلك كّله باالإيجاز 
واالخت�سار. دار قتيبة بدم�سق وبريوت، ط1، 1992م.

ابن  - دار  وقواعده.  الفقه  اأ�سول  منظومة  )ت1421هـ(:  �سالح  حممد  عثيمني،  ابن 
اجلوزي بالّدّمام، ط3، 2013م.

اإ�سالح  - يف  االأحكام  قواعد  )ت660هـ(:  َلمي  ال�سُّ عبدالعزيز  عبدال�ّسالم،  بن  العّز 
االأنام، حتقيق نَِزْيه حّماد وعثمان �سمريّية. دار القلم بدم�سق، 2008م.

اجلليل  - منحة  ومعه  مالك،  ابِن  األفّية  �سرح  )ت769هـ(:  امِل�سرّي  العقيلي  عقيل،  ابن 
ب�سيدا،  الع�سرّية  املكتبة  عبداحلميد.  الدين  حميي  ملحمد  عقيل،  ابن  �سرح  بتحقيق 

2016م.
يحيى  - حتقيق  ُم�سلم،  بفوائد  املُعِلم  اإكمال  )ت544هـ(:  بي  اليح�سُ القا�سي،  عيا�س 

اإ�سماعيل. دار الوفاء باملن�سورة مب�سر، ط1، 1998م.
الَغزايل، اأبو حامد )ت505هـ(: امل�ست�سفى، حتقيق حممد �سليمان االأ�سقر. موؤ�س�سة  -

الر�سالة، ط1، 1997م.
الّدرا�سات  - معهد  ال�ساطبي.  االأ�سويل عند  امل�سطلح  االأن�ساري )ت1430هـ(:  فريد 

امل�سطلحّية بفا�س، ط1، 2004م.
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الَفيُّومي، اأبو العّبا�س )ت نحو 770هـ(: امل�سباح املنري يف غريب ال�ّسرح الكبري. مكتبة  -
لبنان ببريوت، 1987م.

• ابن ُقدامة املقد�سي، موّفق الدين )ت620هـ(: 	
ط1،  - بالقاهرة،  هجر  دار  هجر.  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي  عبداهلل  حتقيق  الكايف، 

1997م.
وعبدالفتاح  - الرتكي  عبداهلل  حتقيق  ال�سيباين،  حنبل  بن  اأحمد  االإمام  فقه  يف  املُغني 

حممد احللو. دار عامل الكتب بالريا�س، ط3، 1997م.
الَقَرايّف، �سهاب الّدين )ت684هـ(: الفروق )اأنوار الرُبوق يف اأنواء الفروق(، عناية  -

خليل املن�سور. دار الكتب العلمّية، ط1، 1998م. 
ال�سافعية،  - فروع  ال�ّسريعة يف  ال�سا�سي )ت365هـ(: حما�سن  بكر  اأبو  الكبري،  القّفال 

عناية حممد علي �َسَمك. دار الكتب العلمّية، ط1، 2007م.
• ابن قيِّم اجلوزّية )ت751هـ(:	

االأرنوؤوط.  - وعبدالقادر  االأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق  العباد،  خري  هدي  يف  املعاد  زاد 
موؤ�ّس�سة الر�سالة يف بريوت ومكتبة املنار االإ�سالمية بالكويت، ط27، 1994م.

يِّب وراِفع الَكِلم الّطّيب، حتقيق عبدالرحمن ح�سن قائد. دار عامل الفوائد  - الوابل ال�سّ
مبّكة املكّرمة، د.ت.

الكتب  - ال�ّسرائع. دار  ترتيب  نائع يف  ال�سّ بدائع  الّدين )ت587هـ(:  الكا�ساين، عالء 
العلمّية، م�سوَّرًة عن طبعة دار احلديث، ط2، 1986م.

ابن كثري، الّدم�سقي )ت774هـ(: تف�سري القراآن العظيم، حتقيق �سامي حممد ال�سالمة.  -
دار طيبة بالريا�س، ط2، 1999م.

اأحمد  - اأبي عبداهلل  االإمام  الِهداية على مذهب  اخَلطَّاب )ت510هـ(:  اأبو  الَكْلَوذاين، 
بن حممد بن حنبل ال�سيباين، حتقيق عبداللطيف هميم وماهر يا�سني الفحل. موؤ�ّس�سة 

ِغرا�س بالكويت، ط1، 2004م.
نن، حتقيق حممد فوؤاد عبدالباقي.  - ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني )ت273هـ(: ال�سُّ

دار الفكر ببريوت، د.ت.
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)ت244هـ(،  - اللَّيثي  يحيى  بن  يحيى  رواية  من  املوّطاأ،  )ت179هـ(:  اأن�س  بن  مالك 
حتقيق ب�ّسار معروف عّواد. دار الغرب االإ�سالمي ببريوت، ط2، 1997م.

وعادل  - معّو�س  علي  حتقيق  الكبري،  احلاوي  )ت450هـ(:  احل�َسن  اأبو  املاَوْردي، 
عبداملوجود. دار الكتب العلمّية، ط1، 1994م.

حممد تقّي الُعثماين: اأ�سول االإفتاء واآدابُه. دار القلم بدم�سق، ط1، 2014م. -
حممد اخل�سر ح�سني )ت1377هـ(: ال�سريعة االإ�سالمية �ساحلة لكّل زمان ومكان. دار  -

نه�سة م�سر بالقاهرة، 1999م.
م�سلم بن احلّجاج )ت261هـ(: املُ�سَند ال�سَّحيح املُخَت�سر بنقِل الَعْدل عن الَعْدل اإىل  -

�سد بالريا�س، 2001م. ر�سول اهلل )(. مكتبة الرُّ
مغلطاي، عالء الّدين )ت762هـ(: �سرح �سنن ابن ماجه، عناية كامل عوي�سة. مكتبة  -

نزار م�سطفى الباز مبّكة املكرَّمة والّريا�س، ط1، 1999م.
ببريوت،  - �سادر  دار  العرب.  ل�سان  امل�سرّي )ت711هـ(:  الّدين  منظور، جمال  ابن 

د.ت.
تاأ�سي�سية ملعامل  - جنم الدين قادر كرمي الزَّنكي: القواعد االأ�سا�سية لفقه التطبيق: مقاربة 

االجتهاد التحقيقي من منظور اأ�سويل، جملة ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية، جامعة 
الكويت، مج31، ع105، يونيو 2016م، من 449 اإىل 492.

اأبي حنيفة  - والّنظائر على مذهب  االأ�ْسباه  احلنفي )ت970هـ(:  الّدين  َزين  جُنَيم،  ابن 
النُّعمان، عناية زكريا عمريات. دار الكتب العلمّية، ط1، 1996م.

غرى )املجتبى(، عناية عبدالفّتاح  - النَّ�سائي، اأحمد بن �سعيب )ت303هـ(: ال�سنن ال�سُّ
اأبو غّدة. مكتب املطبوعات االإ�سالمية بحلب، ط2، 1986م.

• النووي، حميي الدين )ت676هـ(:	

املجموع، وا�ستاأنفه ال�سبكي االأب )ت756هـ( من كتاب البيوع من باب الّربا اإىل الّرد  -
بالعيب، واأمّته وحّققه حممد جنيب املطيعي )1404هـ(. مكتبة االإر�ساد بُجّدة، د.ت.
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- -1929 ط1،  باالأزهر،  امل�سرّية  املطبعة  احلّجاج.  بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج 
1930م.

ابن ه�سام، االأن�ساري امل�سرّي )ت761هـ(: تهذيب �سذور الّذهب يف معرفة كالم  -
ببريوت  ُقَتيبة  دار  االأَرب، ملحمد بن حممد ديب حمزة.  غاية  �سرح  العَرب، ومعه 

ودم�سق، ط1، 1991م.
َمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الكتاب العربي  - الهيثمي، نور الدين )ت807هـ(: جَمْ

ببريوت، د.ت.
بربوناي،  - الثامنة،  الدورة  الّدويل،  االإ�سالمي  الفقه  جممع  جمل�س  قرارات 

.html.1950/http://www.iifa-aifi.org ،1414هـ/1993م
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Abstract

This study deals with the holy Qur'an’s 
speech about Messengers proclaiming 
(Peace Be Upon Them/ PBUT): An objec-
tive study. It spots light on the termino-
logical and linguistical concept of the term 
‘’Al-Tableegh’’ / Proclaim and its derivations 
mentioned in the Qur'an with clearing out 
its judgments and benefits. It also talks 
about Messengers (PBUT) and the concept 
proclaiming basing on the inductive and an-
alytical approach. 

One of its most important outcomes 
is: the term‘’Al-Balaagh’’ lexically means: de-
livering and hitting the targets whereas ter-
minologically means:  Messenger proclaim-
ing /fulfilling His divine mission that Allah 
revealed it to Him (as Holy Books, Rules, 
Principles and Regulations) to his people. 
The word ‘’Al-Balaagh’’/proclaim with its 
derivations were mentioned in Al-Maki Era 
more than Al-Madani Era in order to figure 
out that Allah sent the prophet to give Glad 
Tidings and to Warn (sinners) in a moral and 
sensory matters. And that Allah command-
ed His Messengers (PBUT) to proclaim the 
divine message accurately, without addi-
tion, deletion, alteration, changing or hiding. 
Messengers (PBUT) had done this without 
any rewards from their people, but rather 
they sought the reward only from God.

Keywords: Proclaim, Divine Messages, 
Noah, Judgment, Reward.

ملخ�س البحث
هذه الدرا�سة تتناول حديث القراآن الكرمي عن 
مو�سوعية،  درا�سة  ال�سالم-  عليهم   - الر�سل  تبليغ 
يف  التبليغ  معنى  على  التعرف  اإىل  تهدف  حيث 
اللغة واال�سطالح، وا�ستقاقاته يف القراآن الكرمي، ثم 
بيان ُحكمه وفوائده، واحلديث عن الر�سل والتبليغ، 
اال�ستقرائي،  املنهج  على  الدرا�سة  اعتمدت  وقد 

والتحليلي.

 وكان من اأبرز نتائجها: اأن البالغ يف اللغة هو: 
اال�سطالح  اأما يف  املق�سد،  اإىل  واالنتهاء  االإي�سال، 
اإليه من  اأوحاه اهلل  ما  بتو�سيل  الر�سول  يقوم  اأن  فهو 
البالغ  لفظ  ذكر  جاء  وقد  قومه،  اإىل  و�سرائع  كتب 
املدين،  العهد  من  اأكرث  املكي  العهد  يف  وم�ستقاته 

وا�ستعمل يف االأمور املعنوية واحل�سية.

حيث جعل اهلل التبليغ واجًبا على ر�سله، فقد 
قام الر�سل جميعا بتبليغ ما اأمرهم اهلل به، ومل ي�ساألوا 
اأقوامهم االأجر، واإمنا ابتغوا االأجر من اهلل وحده، ثم 
ختمت الدرا�سة بخامتة فيها اأهم النتائج والتو�سيات.

نوح،  ر�ساالت،  بلغ،  املفتاحية:  الكلمات 
ُحكم، االأجر.
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املقدمة

احلمد هلل وحده، وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده، �سيدنا حممد-
-وعلى اآله و�سحبه، ومن اهتدى بهديه، واتبع نهجه و�سار على دربه، وعلى 

التابعني وتابعيهم باإح�سان اإىل يوم الدين. 
اأما بعد: 

اإىل  واأوحى  اأقوامهم،  اإىل  ال�سالم-  الر�سل-عليهم  تعاىل  اهلل  اأر�سل  لقد 
بع�سهم بكتب و�سرائع، واأمرهم بتبليغ ذلك اإىل اأقوامهم، فبلغوا ما اأُمروا به من 
اأن بع�سهم قد قتل يف �سبيل  غري تق�سري، و�سربوا على ما القوه من اأذى، حتى 

تبليغ دعوته التي كلف بها.
وملا كانت مهمة التبليغ يف غاية الدقة، اأحببت اأن اأفردها بدرا�سة م�ستقلة، وقد 
ال�سالم-درا�سة مو�سوعية«،  الر�سل-عليهم  تبليغ  القراآن عن  بـ »حديث  �سميتها 
ويف اخلتام اأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يتقبلها مني، واأن ينفع بها عباده، اإنه �سميع جميب.

م�صكلة الدرا�صة: 
تكمن م�صكلة الدرا�صة يف االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 

ما املق�سود بالتبليغ؟  -1
ما ا�ستقاقات لفظ بلغ الواردة يف القراآن الكرمي؟  -2

ما حكم التبليغ؟  -3
ما فوائد التبليغ؟  -4

هل بلغ الر�سل-عليهم ال�سالم-ما اأمرهم اهلل به؟  -5
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هل طلب الر�سل-عليهم ال�سالم- االأجر من اأقوامهم مقابل هذا التبليغ؟  -6
اأهمية الدرا�صة: 

 تظهر اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها ترفد املكتبة االإ�سالمية بدرا�سة تو�سح معنى 
الكرمي، وذكر ُحكمه وفوائده، مع تو�سيح  القراآن  ا�ستقاقاته يف  بيان  التبليغ، مع 

كيفية تبليغ الر�سل- عليهم ال�سالم - �سرائع اهلل - تعاىل- اإىل اأقوامهم.
اأهداف الدرا�صة: 

بيان معنى التبليغ وا�ستقاقاته وحكمه وفوائده.  -1
التعرف على كيفية تبليغ الر�سل-عليهم ال�سالم-ل�سرائع اهلل تعاىل.  -2

هذ  مقابل  اأقوامهم  من  االأجر  يطلبوا  ال�سالم-مل  الر�سل-عليهم  اأن  بيان   -3
التبليغ.

منهجية الدرا�صة: 
قامت هذه الدرا�صة على املناهج االآتية: 

املنهج اال�ستقرائي اإذ قام الباحث با�ستقراء القراآن الكرمي، وكتب ال�سنة؛ جلمع   -1
مبو�سوع  تتعلق  التي  ال�سريفة  النبوية  واالأحاديث  الكرمية،  القراآنية  االآيات 

الدرا�سة، ومن ثم ترتيبها ح�سب مقت�سيات البحث العلمي.
النتائج  ودرا�سة  بتحليل  خالله  من  الباحث  �سيقوم  والذي  التحليلي  املنهج   -2

التي تو�سل اإليها من ا�ستقراء املادة العلمية.
الدرا�صات ال�صابقة: 

اطالعه-اأحدا  حد  الباحث-على  يجد  مل  واال�ستق�ساء  البحث  خالل  من 
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ال�سالم-درا�سة  الر�سل-عليهم  تبليغ  عن  القراآن  »حديث  املو�سوع  هذا  اأفرد 
اإىل  تطرقت  قد  الكرمي  القراآن  تف�سري  كتب  لكن  م�ستقلة،  بدرا�سة  مو�سوعية« 
تف�سري االآيات القراآنية املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، وثمة بع�س املواقع على ال�سبكة 

العنكبوتية قد اأ�سارت اإىل بع�س مفردات الدرا�سة.
خطة الدرا�صة: 

جاءت هذه الدرا�سة يف مقدمٍة، ومتهيد ومبحثنِي، وخامتٍة، وقائمٍة بامل�سادِر 
واملراجع.

الدرا�سة،  ومنهجية  واأهدافها،  واأهميتها،  الدرا�سة،  م�سكلة  وفيها  املقدمة 
والدرا�سات ال�سابقة، وخطتها.

التمهيد ويت�سمن: تعريف التبليغ، واال�ستعمال القراآين له، وُحكمه، وفوائده، 
وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول: تعريف التبليغ يف اللغة واال�سطالح.
املطلب الثاين: اال�ستعمال القراآين للفعل بلغ وم�ستقاته.

املطلب الثالث: ُحكم التبليغ.

املطلب الرابع: فوائد التبليغ.
املبحث االأول: الر�سل-عليهم ال�سالم-والتبليغ، وفيه مطلبان: 

املطلب االأول: التبليغ وظيفة الر�سل عليهم ال�سالم.
املطلب الثاين: عدم اأخذ االأجر الر�سل-عليهم ال�سالم- وال�سوؤال عنه على 

تبليغهم الدعوة اإىل عبادة اهلل تعاىل.
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املبحث الثاين: الر�سول-- والتبليغ، وفيه مطلبان: 
. املطلب االأول: اأَمُر اهلل تعاىل لر�سوله بالتبليغ، ومهمته

املطلب الثاين: القراآن الكرمي بالغ للنا�س.
اخلامتة وفيها النتائج والتو�سيات.

قائمة امل�سادر واملراجع.
التمهيد ويت�سمن تعريف التبليغ، وال�ستعم�ل القراآين له، وحكمه، وفوائده، 

وفيه اأربعة مط�لب: 

املطلب االأول: تعريف التبليغ يف اللغة واال�صطالح: 
اأوال: تعريف التبليغ يف اللغة: 

م�سدر بََلَغ يَبُلُغ تَبلِيًغا، وهو م�سعف بََلَغ الذي يعني: »الو�سول اإىل ال�سيء، 
ومن هذا الباب قولهم: بلغُت املكان اإذا و�سلُت اإليه، وقد ت�سمى امل�سارفُة بلوًغا 
بحكم املقاربة، والُبْلغُة: ما يُتبلغ به من عي�س كاأنه يراد اأنه يبلغ رتبة املكرث اإذا ر�سي 
وقنع، والبالغة: التي مُيدح بها الف�سيُح الل�سان؛ الأنه يبلغ بها ما يريده، ويل يف 

هذا بالغ اأي: كفاية«)1(.
والَبالُغ والُبلوُغ هو: االنتهاء اإىل اأق�سى املق�سد واملنتهى زمانًا كان اأو مكانًا 
اأو اأمرا من االأمور)2(، واالإبالغ: االإي�سال وكذلك التبليغ، اإال اأن التبليغ يالحظ فيه 
الكرثة يف املبلغ، ويف اأ�سل الفعل، واال�سم منه البالغ، ومن هذا بلَّغُت الر�سالَة، 
اأحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي اأبو احل�سني)ت395ه(، مقايي�س اللغة، حتقيق: حممد عبد   -1

ال�سالم هارون، دار الفكر، بريوت، ط1، 1979م، باب: بلغ، 302-301/1.
غريب  يف  املفردات  502هـ(،  االأ�سفهاين)ت  بالراغب  املعروف  حممد  بن  احل�سني  القا�سم  اأبو  ينظر:   -2

القراآن، حتقيق: �سفوان عدنان الداودي، دار القلم، دم�سق، ط1، )د.ت(، باب: بلغ، 144/1.
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ا�ستدت، والبالغة:  اإذا  العلة  به  وتَبلَّغْت  فيه،  يق�سر  اإذا مل  اأمري  وبالغ فالن يف 
الف�ساحة، وبَُلَغ فالن: اإذا �سار بليًغا)1(. 
ثانيا: تعريف التبليغ يف اال�صطالح: 

يف  يكون  ا�ستعماله  اأن  نالحظ  اللفظ،  لهذا  اللغوي  اال�ستعمال  خالل  من 
عز  اهلل-  اأمر  مبا  متعلقا  الكرمي  القراآن  يف  جاء  واأنه  احل�سية،  و  املعنوية  االأمور 
وجل- به ر�سله- عليهم ال�سالم- اأن يو�سلوه الأقوامهم، وعليه يكون التبليغ يف 
اإليه  اأن يقوم الر�سول-- بتو�سيل ما اأوحاه اهلل- عز وجل-  اال�سطالح: هو 
من كتب و�سرائع ملن اأُر�سل اليهم، بحيث يبني ما اأمره اهلل تعاىل به وال يخفي منه 
باأي حال من االأحوال، مهما كانت الظروف املحيطة به، وميكن  �سيئا، وال يكتمه 
اأن يطلق التبليغ يف اال�سطالح اأي�سا: على اأن يقوم حملة العلم ال�سرعي من اأمة 
النبي-- بتو�سيل اأمور ال�سريعة وتعاليم االإ�سالم اإىل من مل ت�سله دون اإخفاء 

اأو كتمان.
املطلب الثاين: اال�صتعمال القراآين للفعل بلغ وم�صتقاته: 

جاءت مادة بََلَغ وم�ستقاته يف القراآن الكرمي يف �ستة و�سبعني مو�سعا من القراآن 
الكرمي)2(، وذلك يف �ست وثالثني �سورة قراآنية، منها اأربعة وع�سرون �سورة مكية، 
واثنتا ع�سرة �سورة مدنية، وقد كان ا�ستعمال هذه اال�ستقاقات يف القراآن املكي 
اأكرث منها يف القراآن املدين، واأنه »بلغ« ي�ستعمل يف االأمور املعنوية واحل�سية، فمن 
هذا اال�ستعمال يتبني اأن البالغ واجب حمتوم على النبي-- وعلى من جاء 
ينظر: اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي )ت 393هـ(، ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية،   -1
دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 1987م، 1316/4. واأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي اأبو 
البقاء احلنفي)ت1094هـ(، الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية، حتقيق: عدنان دروي�س، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، )د.ت(، 33/1.
ط1،  القاهرة،  احلديث،  دار  الكرمي،  القراآن  الألفاظ  املفهر�س  املعجم  عبدالباقي،  فوؤاد  حممد  ينظر:   -2

1364ه، �س134- 135.
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بعده-- من الدعاة، فهو اأ�سل االأ�سول، وهو عمل م�ستمر اإىل قيام ال�ساعة، 
وقد وردت مادة بََلَغ يف القراآن الكرمي �سمن ال�سيغ واال�ستقاقات االآتية: اْلَباَلُغ، 
بَاِلِغيِه،  بَاِلُغوُه،  بَاِلَغٌة،  بَاِلَغ،  ْبِلْغُه،  اأَ اأَْبُلُغ،  ْبُلَغ،  اأَ اأَْبَلْغُتُكْم،  اأُبّلُغُكْم،  اأَْبَلُغوا،  اْلَباِلَغُة، 
ِبَباِلِغيِه، ِبَباِلغِه، باََلًغا، باََلٌغ، بََلَغ، بَلِّْغ، بََلَغا، بََلَغِت، بَلَّْغَت، بََلْغَت، بََلْغُت، َوبََلَغْت، 
َوبََلْغَنا،  َمْبَلُغُهم،  ِليَْبُلَغ،  يَْبُلُغ،  لََباَلًغا،  َفَبَلْغَن،  تَْبُلَغ،  بَِليغا،  بََلْغَن،  بََلُغوا،  بََلَغِنَي، 

ِلَتْبُلغوا، َوِلَتْبُلُغوا، يَْبُلَغا، يَْبُلَغنَّ، يَْبُلُغوا، يَُبلُِّغوَن)1(.
املطلب الثالث: حكم التبليغ: 

يقول اهلل تعاىل:چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ)2(، اإن هذه االآية نزلت يف اأهل الكتاب 
من اأحبار اليهود وعلماء الن�سارى الذين كتموا �سفات النبي--، كما دل على 
الآيات اهلل-عز وجل- خمٍف الأحكام  ت�سمل كل كامت  فهي  النزول،  �سبب  ذلك 
ال�سريعة، الأن العربة بعموم اللفظ ال بخ�سو�س ال�سبب، فقد وردت ب�سيغة ا�سم 
املو�سول چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ، لذلك فهي عامة، واحلكم هنا يتعلق مبن كتم 
علما من دين اهلل يُحتاج اإىل بثه ون�سره)3(، حيث يخرب اهلل �سبحانه وتعاىل يف هذه 
االآية الكرمية اأن الذي يكتم ما اأنزله اهلل من البينات والهدى ملعون، ويقول �سبحانه: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ    چ)4(، واالآية ال�سابقة تدل على وجوب تبليغ 
�سبحانه  اأكد  وقد  عليهم،  اهلل  اأخذه  الذي  بامليثاق  وبيانه  واإظهاره  للعلم  العلماء 

ثمة ملحق يف نهاية البحث، مذكور فيه هذه ال�سيغ وعدد مرات ورودها يف القراآن الكرمي.  -1
�سورة البقرة، االآية: 159.  -2

القرطبي  الدين  �سم�س  اخلزرجي  االأن�ساري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  ينظر:   -3
امل�سرية،  الكتب  دار  اأطفي�س،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  القراآن،  الأحكام  اجلامع  )ت671هـ(، 

القاهرة، ط2، 1384هـ-1964م، 185-184/2.
�سورة اآل عمران، االآية: 187.  -4
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وتعاىل ذلك بالالم والنون يف قوله »لتبيننه«)1(، ويقول جل وعال: چچ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  
ما  يبلغ  اأن   --النبي على  اأنه يجب  على  تدل  االآية  چ)2(، وهذه  گ  گ  

اأنزله اهلل تعاىل اإليه.
اإِ�سرائيل وال  بَني  اآية، َوحِدثُوا عن  َولو  الر�سول--: »بَلُغْوا َعني  ويقول 
َحرج، ومن كذب عليَّ متعمدا، فليتبواأ مقعده من النار«)3(، ففي هذا احلديث 
»َمْن   :--وكذلك يقول ،--التبليغ عنه امل�سلمني على   --النبي يحث 
نَاِر«)4(، وهذا احلديث يدل  ِمْن  ِبِلَجاٍم  ُملَجما  القيامِة  يوَم  َجاَء  يَعَلُمه،  ِعلًما  َكَتَم 
على اأنه من �سئل عن علم يعلمه فكتمه، اأجلمه اهلل تعاىل يوم القيامة بلجام من نار.
فالعامل اإذا �سئل عن علم يتعلق بالبينات والهدى وجب عليه تبليغه؛ لالآيات 
واالأحاديث ال�سابقة الذكر، واإذا ق�سد كتمانه فاإنه يكون عندئذ عا�سيا هلل تعاىل، 
واإذا مل يق�سد كتمانه ال يلزمه التبليغ اإذا علم اأنه مع غريه، وال يجوز تعليم الكافر 
القراآن والعلم حتى ي�سلم، وال املبتدع اجلدال واحلجاج؛ ليجادل به اأهل احلق، 
ورد  ملا  لهم،  فتنة  فيه  ما  اأو  عقولهم،  تبلغه  ال  ما  النا�س  تعليم  يجوز  ال  وكذلك 
ينظر: اأبو حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري الدين االأندل�سي )ت745هـ(، البحر   -1

املحيط يف التف�سري، حتقيق: �سدقي حممد جميل، دار الفكر، بريوت، ط2، 1420ه، 112/4.
�سورة املائدة، االآية: 67.  -2

حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي)ت 256ه(، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور   -3
ر�سول اهلل- - و�سننه واأيامه حتقيق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة، بريوت، ط1، 

1422هـ، كتاب اأحاديث االأنبياء، باب: ما ذكر عن بني اإ�سرائيل، 170/4، حديث رقم3461.
اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين )ت241هـ(، امل�سند، حتقيق: �سعيب   -4
رقم  حديث  هريرة،  اأبي  م�سند  باب:  1421ه-2001م،  ط1،  دم�سق،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  االأرنوؤوط، 
10597، 351/16. واحلديث �سححه االألباين، ينظر: اأبو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين بن احلاج 
االإ�سالمي،  املكتب  وزياداته،  ال�سغري  اجلامع  �سحيح  )ت1420هـ(،  االألباين  اآدم  بن  جناتي  بن  نوح 

)د.ت(، حديث رقم 6517، 1111/2.
املق�سود بالوعاءين: نوعني من العلم، والوعاء هو ما يحفظ فيه ال�سيء، والوعاء الذي ن�سره هو ما فيه   -
اأحكام الدين، اأما الوعاء الذي مل ين�سره، فهو ما يت�سمن اأخبار الفنت، وذكر اأ�سماء املنافقني واملرتدين، 

وغري ذلك.
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عن اأبي هريرة-- اأنه قال: »َحفظُت ِمْن َر�ُسوِل اهلل- وعاءين: َفاأما اأَحدهما 
فبثثتُه، واأَما االآخُر فلو بثثتُه ُقِطَع هذا البلعوم« )1(، ونحو ذلك مما لي�س له عالقة 

بالبينات والهدى)2(.
املطلب الرابع: فوائد التبليغ: 

لتبليغ الر�سل-عليهم ال�سالم- ر�ساالت ربهم فوائد، وهذه الفوائد هي: 
اأن التبليغ هو الطريقة االأ�سا�سية يف ن�سر ر�سالة النبي-- يف �ستى اأرجاء    -1

املعمورة.
عنادا  االإ�سالم  يف  الدخول  رف�سوا  الذين  الكافرين  على  حجة  التبليغ  يعد    -2

. وا�ستكبارا، وب�سرى للمتقني الذين ا�ستجابوا لر�سول
التبليغ يعود بالنفع على املَُبلَِّغ، واالأجر على املَُبّلِغ.   -3

. التبليغ هو و�سيلة من و�سائل ن�سر املعرفة بالقراآن الكرمي، وب�سنة النبي   -4
التبليغ ي�ساوي بني الغائب وال�ساهد، فيت�ساوى به من �سهد ومن مل ي�سهد.   -5

البخاري، ال�سحيح، كتاب العلم، باب حفظ العلم، حديث رقم 120، 35/1.  -1
والقول بعدم جواز تعليم الكافر القراآن والعلم راأي فيه جمود وال يخدم الدعوة االإ�سالمية وغري م�سلم   -2
به يف ع�سرنا احلا�سر ؛الأن البالغ يف حقيقته عر�س حقائق الدين وهو �سرب من التعليم، ويوؤيده قوله 
تعاىل: چ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ �سورة 

التوبة، االآية: 6.
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املبحث الأول: الر�سل-عليهم ال�سالم- والتبليغ، وفيه مطلب�ن: 

املطلب االأول: التبليغ وظيفة الر�صل عليهم ال�صالم: 
الر�سل- عليهم ال�سالم- هم �سفراء اهلل تعاىل اإىل عباده، مهمتهم هي تبليغ 

االأمانة التي حتملوها اإىل من بعثوا اإليهم، كما قال تعاىل: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ     چ)1(، اأي ما على الر�سل اإال التبليغ، فاأما الهداية فهي هلل تعاىل)2(، والبالغ 
اإليهم، وقد بني �سبحانه وتعاىل ذلك  املر�سل  ال�سجاعة وعدم خ�سية  اإىل  يحتاج 
بقوله: چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۉ   ې  ې    چ )3(.

اأقوامهم  بلغوا  قد  اهلل  بعثهم  الذين  الر�سل  اأن  الكرمي  القراآن  لنا  ذكر  وقد 
ر�ساالت اهلل تعاىل، فقد قال �سبحانه وتعاىل عن نوح-عليه ال�سالم-: چ ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
چ)4(،  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ     ک  ک  ک  گ  گ   ڑ  ڑ    ک   ژ  
والدليل على اأن نوحا-عليه ال�سالم- بلغ ر�سالة اهلل اإىل قومه، هو قول اهلل تعاىل 

على ل�سانه- عليه ال�سالم- قال: چ ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    چ)5( چ وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی  ی       جئ           حئ     چَّ)6(.

يقول ابن كثري: »وا�سطفى اهلل نوحا -عليه ال�سالم-، وجعله اأول ر�سول اإىل 
اأهل االأَر�س، ملا عبد النا�س االأَوثان، واأ�سركوا يف دين اهلل ما مل يُنِزل به �سلطانا، 

�سورة النحل، االآية: 35.  -1
ينظر: جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي )ت 597هـ(، زاد امل�سري يف علم   -2

التف�سري، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1422ه، 559/2.
�سورة االأحزاب، االآية: 39.  -3

�سورة االأعراف، االآيات: 62-59.  -4
�سورة نوح، االآية: 5.  -5

�سورة نوح، االآيات: 10-8.  -6
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�سًرا  ونهارا،  ليال  اهلل  اإىل  يدعوهم  قومه،  ظهراين  بني  مدته  طالت  ملا  له  وانتقم 
وِجهارا، فلم يزدهم ذلك اإِاَل فرارا، فدعا عليهم، فاأَغرقهم اهلل عن اآخرهم، ومل 

ينج منهم اإِاَل من اتَبَعُه على دينه الذي بعثه اهلل به«)1(.
وكذا هودا-عليه ال�سالم- الذي اأر�سله اهلل تعاىل اإىل عاد فبلغهم الر�سالة، فقد 

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   قال �سبحانه وتعاىل على ل�سانه-عليه ال�سالم-: چ 
مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ)2(، و�ساحلا-عليه 

ال�سالم- الذي بلغ قومه ر�سالة ربه، حيث يقول اهلل خمربا بذلك: چ ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ     چَّ)3(، و�سعيبا-
عليه ال�سالم- فقد اأبلغ قومه ما اأر�سل به، يقول اهلل تعاىل مبينا ذلك: چ ھ  ھ      
ے  ے    ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ           ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى   ى  ائ  ائ           چ )4(.

ويكون الر�سول-- واأُمته يوم القيامة �سهداء على االأنبياء باأنهم قد بلغوا 
 ،--ر�ساالت ربهم الأقوامهم، وباأن اأقوامهم بُلغوا بذلك، وقد �سح عن النبي
رب،  يا  نَعم،  فيقول:  بَلَّغَت؟  هل  لُه:  َفيقاُل  القيامِة،  يوَم  بنوٍح  »يَُجاُء  قال:  اأنه 
مَّتُه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا ِمن نذير، فيقول: من �سُهْودك؟ فيقول:  َفُت�ساأَُل اأُ
 وكذلك جعلناكم  قراأ ر�سول اهلل  فيَجاُء بكم، فت�سهدون«، ثم  حممٌد واأُمته، 
عليكم  الر�سوُل  ويكوَن  النا�ِس،  على  �ُسهداَء  لَتكونوا   - عدال  قال:  و�سطا-  اأُمة 

�َسهيًدا)5(«)6(.
اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي )ت 774هـ(، تف�سري القراآن العظيم،   -1

حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، دار طيبة للن�سر والتوزيع، دم�سق، ط3، 1999م، 33/2.
�سورة االأعراف، االآية: 68-67.  -2

�سورة االأعراف، االآية: 79.  -3
�سورة االأعراف، االآية: 93-92.  -4

�سورة البقرة، االآية: 143.  -5
البخاري، ال�سحيح، كتاب االعت�سام بالكتاب وال�سنة، باب قوله تعاىل: »وكذلك جعلناكم اأُمة و�سطا«،   -6

107/9، حديث رقم 7349.
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يقول الن�سفي عند تف�سريه لهذه االآية: »رويَّ اأن االأمم يوم القيامة يجحدون 
تبليغ االأنبياء، فيطالب اهلل االأنبياء البينة على اأنهم قد بلغوا وهو اأعلم، فيوؤتى باأمة 
فيقولون: علمنا  اأين عرفتم،  االأمم من  فتقول:  في�سهدون  ال�سالم-  حممد- عليه 
نبيه ال�سادق، فيوؤتى مبحمد-  الناطق على ل�سان  باإخبار اهلل تعاىل يف كتابه  ذلك 
اأمته فيزكيهم وي�سهد بعدالتهم«)1(، -اأي: ي�سهد  عليه ال�سالم- في�ساأل عن حال 

لالأنبياء ال�سابقني باأنهم ن�سحوا اأقوامهم وبلغوهم ر�ساالت ربهم-)2(.
املطلب الثاين: عدم اأخذ االأجر الر�صل-عليهم ال�صالم- وال�صوؤال عنه 

على تبليغهم الدعوة اإىل عبادة اهلل تعاىل: 
اأخذهم  التي قامت عليها دعوة االأنبياء-عليهم ال�سالم- عدم  الثوابت  من 
االأجر مقابل تبليغهم ما اأمرهم اهلل تعاىل به، وعدم �سوؤالهم عنه- االأجر-، ولذلك 
يبتغون  ال  اأنهم  الأقوامهم  ال�سالم-بينوا  عليهم  الر�سل-  اأن  الكرمي  القراآن  اأخربنا 
االأجر على دعوتهم اإىل عبادة اهلل تعاىل، اإذ يقول �سبحانه وتعاىل خمرًبا عن دعوة 

نوح-عليه ال�سالم- قومه اإىل عبادة اهلل وحده قائال: چ ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  
يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث    چ )3(، فما من ر�سول اإال وقال هذه الكلمة چ حب  خب    

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جثچ لقومه)4(.

عهد  منذ  وجل-  عز  اهلل-  اإىل  الدعاة  عليه  �سار  الذي  املنهج  هو  وهذا 
الذين  الدعاة  من  غريهم  اأما  هذا،  يومنا  اإىل  عليهم-  اهلل  ال�سحابة-ر�سوان 
التنزيل وحقائق  الن�سفي )ت710هـ(، مدارك  اأحمد بن حممود حافظ الدين  اأبو الربكات عبد اهلل بن   -1

التاأويل، حتقيق: يو�سف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بريوت، ط1، 1998م، 137/1.
ينظر: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب االآملي اأبو جعفر الطربي )ت310هـ(، جامع البيان عن   -2

تاأويل اآي القراآن، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة، دم�سق، ط1، 2000م، 150/3.
�سورة ال�سعراء، االآيات: 105- 109.  -3

االآية: 123- 128، 140- 145، 160- 164،  من  ال�سعراء  �سورة  الواردة يف ذلك يف  االآيات  ينظر   -4
.180 -176
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ينطبق  فهوؤالء  وال�سلطان وغريها،  واجلاه  املال  من  الدنيوية  املنفعة  اإىل  يتطلعون 
عليهم قول النبي--: »َفمْن َكانت ِهجرتُه اإىل دنيا يُ�سيبها اأو اإىل امراأة يَنِكحها 

فهجرتُه اإىل ما َهاَجر اإِليه«)1(.
لذلك فاإن النار يوم القيامة اأول ما ت�سعر يف قارئ القراآن املرائي، واملجاهد 
يق�سدون  واإمنا  تعاىل،  اهلل  من  االأجر  يبتغون  ال  فهوؤالء  املرائي،  واملنفق  املرائي، 
اأَوَل  »اإِنَّ   :--النبي قال  فقد  الدنيا،  يف  لهم  النا�س  ومدح  وال�سمعة،  الرياء 
تَي بِه َفعرفُه ِنعمُه َفعرَفها، قال: فما  النا�ِس يُق�سى يوَم القيامِة عليِه رجٌل ا�ست�سهَد، فاأُ
عملَت فيها؟ قال: َقاتلُت فيَك حتى ا�ست�سهدُت، قال: كذبَت، ولكنَك قاتلَت الأَن 
يقاَل: جريء، فقد قيَل، ُثمَّ اأُمَر به َف�سحَب على َوجهِه حتى األقَيّ يف الناِر، ورجُل 
تعلَم العلَم، وعلمُه وقراأَ القراآَن، فاأتيَّ بِه فعرفُه نعمُه فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ 
تعلمَت  ولكنَك  كذبَت،  قال:  القراآَن،  فيَك  وقراأُت  َوعلمتُه  العلَم،  تعلمُت  قال: 
اأُمَر بِه ف�سحَب  العلَم ليقاَل: عامل، وقراأَت القراآَن ليقاَل: هو قارئ، فقد قيَل، ثَُم 
على وجهِه حتى األقيَّ يف الناِر، ورجٌل و�سَع اهللُ عليِه، واأعطاُه من اأ�سناِف املاِل 
كلِه، فاأتيَّ بِه فعّرفه نعمُه فعرفها، قال: فما عملَت فيها؟ قال: ما تركُت من �سبيٍل حتب 
اأن ينفَق فيها اإال اأنفقُت فيها لك، قال: كذبَت، ولكنَك َفعلت ليقاَل: هو جواد، فقد 

قيل، ثم اأُمر به ف�سحب على وجهه، ثم األقي يف النار«)2(.
اأن ي�سلكوا منهج االأنبياء بحيث  فاإنه ال بد للدعاة اإىل اهلل  ومن هذا املنطلق 
اإىل  دعوتهم  االإخال�س يف  ويق�سدون  النا�س،  من  ولي�س  اهلل  من  االأجر  يبتغون 
جزء من حديث رواه االإمام البخاري»اإِمنََّا االأَْعَماُل ِبالنِّيَّاِت، َواإِمنََّا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َفَمْن َكانَْت ِهْجَرتُُه   -1
ىَل اْمَراأٍَة يَْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه اإِىَل َما َهاَجَر اإِلَْيِه«، ينظر: البخاري، ال�سحيح، كتاب بدء  يُبَها، اأَْو اإِ اإِىَل ُدْنيَا يُ�سِ

الوحي، باب بدء الوحي، 22/1، حديث رقم7.
م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري )ت261هـ(، امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل   -2
عن العدل اإىل ر�سول اهلل- -، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 
ط2، 1996م، ، كتاب االإمارة، باب من قاتل للرياء وال�سمعة ا�ستحق النار، 3/ 1513، حديث رقم 

.1905
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عبادة اهلل، وال يق�سدون الرياء وال�سمعة ومنافع الدنيا الفانية. 
وقد ذكر العلماء)1( اأن قوله تعاىل: چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ)2( »يدل على عدم 
جواز اأخذ االأجر على التعليم؛ الأنه يدل على لزوم اإظهار العلم، وترك كتمانه، 
م�سّرحا  احلكم  هذا  وقد جاء  اأداوؤه،  يلزمه  على عمل  اأجرا  اإن�سان  ي�ستحق  ولن 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   اآية: چ  به يف 
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
ېچ)3(، فثبت بذلك بطالن اأخذ االأجر على تعليم القراآن وعلوم الدين، غري اأن 
املتاأخرين ملا راأوا تهاون النا�س، وعدم اكرتاثهم الأمر التعليم الديني، وان�سرافهم 
اإىل اال�ستغال مبتاع احلياة الدنيا، وراأوا اأن ذلك ي�سرف النا�س عن اأن يعنوا بتعلم 
القراآن والعلوم الدينية فينعدم حفظة القراآن، وت�سيع العلوم، ولي�س يف النا�س مع 

كرثة م�ساغل احلياة ما يلجئهم اإىل االنقطاع لهذه املهام اأباحوا اأخذ االأجور«)4(.
املبحث الث�ين: الر�سول-- والتبليغ، وفيه مطلب�ن: 

 : املطلب االأول: اأَمُر اهلل تعاىل لر�صوله بالتبليغ، ومهمته
اأواًل: اأَمُر اهلل تعاىل لر�صوله-- بالتبليغ.

اأر�سل اهلل تعاىل نبيه حممدا -- اإىل النا�س كافة، واأمره بتبليغ ما اأوحاه 
ڇ   چ   چ   چ   چ   چ    :--نبيه خماطبا  وتعاىل  �سبحانه  يقول  حيث  اإليه، 
گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   

ينظر: القرطبي، اجلامع الأحكام القراآن، 235-234/2.  -1
�سورة البقرة، االآية: 159..  -2

�سورة البقرة، االآية174.   -3
اآيات االأحكام، حتقيق: ناجي �سويدان، املكتبة الع�سرية للطباعة والن�سر،  حممد علي ال�ساي�س، تف�سري   -4

القاهرة، ط5، 2002م، 49/1، بت�سرف ي�سري يف الن�س.
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املتلو،  املتلو وغري  الوحي  به من  اهلل  اأمرُه  ما   --النبي بّلَغ  گچ)1(، وقد 
يف  م�سلم  االإمام  اأخرج  فقد  ذلك،  على  عليهم-  اهلل  �سحابته-ر�سوان  و�سهد 
�سحيحه عن اأبي بكرة--، اأنه قال: » خطبنا ر�سول اهلل--، يف حجة الوداع، 
فقال: اأال اإّن اهللَ َحرَم عليكم ِدَماءكم َواأموالكم، َكُحرمِة يومكم هذا، يف بَلِدُكم 
ثاَلثا«)2(. ا�سهد-  اللَّهم  َقالوا: نعم، قال:  بلَّغُت،  اأَال هل  هذا، يف �سهركم هذا، 
اإىل  تعاىل  اهلل  اأوحاها  التي  املتلوة  الن�سو�س  بتالوة  يكون  والبالغ 
كتابه  يف  وتعاىل  �سبحانه  قال  كما  نق�سان)3(،  وال  زيادة  غري  من   --ر�سوله

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   چ  العزيز: 
ا  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    چ)4(، اأما اإذا كان املوحى به لي�س ن�سً

متلًوا فيكون بالغه ببيان االأوامر والنواهي واملعاين التي ت�سمنها واأوحاها اهلل تعاىل 
اإىل ر�سوله-- كما جاءت من غري تبديل وال تغيري)5(. 

لذلك فاإن النبي-- مل يكتم �سيئا مما اأمره اهلل تعاىل بتبليغه للنا�س، فقد ورد 
ْن حُممًدا-  عن م�سروق عن عائ�سة- ر�سي اهلل عنهما-، اأنها قالت: »َمْن َحدثَك اأَ
�سلَّى اهلل عليه و�سلم- َكتَم �سيئا مما اأَنزل اهللُ عليِه، فقد َكذَب، واهلل يقول: يا اأيها 

ليَك ِمْن َرِبَك«)6(. الر�سوُل بَِلْغ ما اأُنزَل اإِ
�سورة املائدة، االآية: 67.  -1

الدماء واالأموال  تغليظ حترمي  باب  الق�سامة واملحاربني والق�سا�س والديات،  ال�سحيح، كتاب  م�سلم،   -2
واالأعرا�س، 2154/4، حديث رقم 2800.

والبالغ املبني يقت�سي تدخال من املبلغ: باإي�ساح الغام�س، وبيان املحكم من املت�سابه، والنا�سخ واملن�سوخ،   -3
وحمل اخلا�س على العام، واملقيد على املطلق، واملف�سل على املجمل، فالنبي-- مل يكتف بقراءة 

القراآن، بل ف�سره، حيث و�سح الوحي املتلو وغريه.
�سورة البقر ة، االآية: 151.  -4

ينظر: اأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية االأندل�سي املحاربي )ت542هـ(،   -5
املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز، حتقيق: عبد ال�سالم عبد ال�سايف حممد، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 1422هـ، 266/1.
البخاري، ال�سحيح، كتاب التوحيد، باب يا اأيها الر�سول بلغ ما اأنزل اإليك من ربك، 52/6، حديث   -6

رقم 4612.
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يقول ابن كثري عند تف�سريه لالآية ال�سابقة: »يقول تعاىل خماطبا عبده ور�سوله 
امتثل  به، وقد  اأر�سله اهلل  ما  ِباإِبالغ جميع  له  الر�سالة، واآمرا  با�سم   - حمّمدا- 

�سلوات اهلل و�سالمه عليه ذلك، وقام به اأمت القيام«)1(.
ولو  عني  »بلغوا   : قال-  فقد  عنه،  بالتبليغ  اأمته   --الر�سول اأمر  وقد 
حجة  خطبة  يف  عليهم-  اهلل  �سحابته-ر�سوان  خماطبا   ،-- وقال  اآية«)2(، 
الوداع: » ِليُبلْغ ال�ساهُد الغائَب، فاإَن ال�ساهَد ع�سى اأَْن يُبلغ َمن هو اأوعى لُه ِمنه«)3(، 

هذا وقد بلغ ال�سحابة- ر�سوان اهلل عليهم- عن النبي-- ومل يكتموا �سيئا.
ثانًيا: مهمة الر�صول-- هي التبليغ: 

 --النبي اأن مهمة  تبني  التي  القراآنية  العديد من االآيات  هذا وقد جاءت 
چ)4(، وقوله تعاىل:  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  هي التبليغ، كقوله تعاىل: 
چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    چ)5(، وقوله تعاىل: چ ک  ک  گ  گ  گچ)6(، 

ائ   ى   ى    ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ  تعاىل:  وقوله 
ائچ)7(، وقوله تعاىل: چ ں    ڻ  ڻ  ڻ چ)8(.

فاالآيات ال�سابقة الذكر تدل على اأن مهمة النبي-- هي التبليغ، واأنه مكلف 
بتبليغ ما اأمره اهلل تعاىل به، ولي�س عليه بعد ذلك هداية النا�س اأو �ساللهم، واإمنا 
اإن خريا  اأعمالهم  يحا�سبهم على  �سوف  الذي  �سبحانه  فهو  اهلل وحده،  بيد  ذلك 
فخريا، واإن �سرا ف�سرا، والق�سر الوارد يف االآيات هو ق�سر اإ�سايف، وال مينع اأن 

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 150/3.  -1
البخاري، ال�سحيح، 170/4، حديث رقم3461.  -2

جزء من حديث اأبي بكرة-- ال�سابق، ينظر: هام�س رقم 2، �سفحة رقم21.  -3
�سورة اآل عمران، االآية: 20.  -4

�سورة املائدة، االآية: 92.  -5

�سورة املائدة، االآية: 99.  -6

�سورة الرعد، االآية: 40.  -7
�سورة ال�سورى، االآية: 48.  -8
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يكون النبي-- مكلفا باأمور اأُخر غري التبليغ كالعبادة وغريها.
اأَنا ُمبلٌغ  وعن معاوية بن اأبي �سفيان--، اأن ر�سول اهلل- - قال: »اإِمنَا 

واهللُ يَهدْي واإِمنا اأَنا قا�سم واهللُ يُعِطي«)1(.
يقول ابن عا�سور: »وم�سمونها-االآيات- اإعذار النا�س؛ الأَن الر�سول قد بلغ 
اإليهم ما اأراد اهلل منهم، فال عذر لهم يف التق�سري، واملنة هلل ولر�سوله فيما اأر�سدهم 
اإليه من خري، والق�سر لي�س بحقيقي، بل هو اإ�سايف؛ الأَن على الر�سول اأُمورا اأخر 
غري البالغ مثل: التعبد هلل تعاىل، واخلروج اإىل اجلهاد، والتكاليف التي كلفه اهلل 

بها مثل قيام الليل«)2(. 
ڳ   ڳ   گ    گ   چ  لقومه:  يقول  اأن   --ر�سوله خماطبا  تعاىل  اهلل  ويقول 
ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ڻ   ڱ  ں   ں  ڻ   ڳ      ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  
ےے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    چَّ)3(، يقول ال�سمرقندي 
يف تف�سريه لهذه االآية: »قل اإين ال اأملك لكم �سرا وال ر�سدا يعني: ال اأقدر لكم 
خذالنا وال هداية، وقوله تعاىل: قل اإين لن يجرييِن من اهلل اأحد يعني: لن مينعني 
من عذاب اهلل اأحد اإن ع�سيته، ولن اأجد من دونه ملتحدا يعني: ملجاأ وال مفرا. 
اهلل ويقال يف  الذي يجريين من عذاب  يعني: فذلك  اهلل ور�ساالته  بالغا من  اإاّل 
االآية تقدمي، ومعناه قل: ال اأملك لكم �سرا اإال اأن اأبلغكم ر�ساالت ربي، يعني: لي�س 

بيدي �سيء من ال�سر والنفع والهداية، اإال بتبليغ الر�سالة«)4(.

ابن حنبل، امل�سند، باب: حديث معاوية بن اأبي �سفيان، ، ج28، �س133، حديث رقم16936 واحلديث   -1
�سّححه االألباين، ينظر: االألباين، �سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته، 463/1، حديث رقم 2347.

حممد الطاهر بن عا�سور، التحرير والتنوير »حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب   -2
املجيد«، الدار التون�سية، تون�س، ط1، 1982، 61/7.

�سورة اجلن، االآية: 23-21.  -3
ن�سر بن حممد بن اأحمد بن اإبراهيم ال�سمرقندي)ت 373ه(، بحر العلوم، دار الكتب العلمية، دم�سق،   -4

ط1، 1993م، 507/2.
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لذلك جاءت الن�سو�س القراآنية تذكر �سفة بالغ الر�سول-- باأنه بالغ مبني 
ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ووا�سح، فقد قال اهلل تعاىل: چ 
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ )1(، وقال �سبحانه: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  
ې  ى   ى       ائ  ائ    چ)2(، وقال جل وعال: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    
ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک         چ  چ)3(، وقال �سبحانه: 

من  اإليه  اأُنزل  ما  معاين  وتو�سيح  بتبيني   --الر�سول قام  وقد  چ)4(،  گ 
القراآن، وا�ستجاب لقوله تعاىل:چ ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  چ)5(، فال�سنة النبوية مبينة ومف�سرة للقراآن الكرمي.

اأبواب  بابا من  وبينه، وال  اإال  اأبواب اخلري  بابا من  والر�سول-- مل يرتك 
 - النبَي-  اإال وحذر منه)6(، فعن جابر بن عبد اهلل --، قال: راأيُت  ال�سر 
يرمي على راحلتِه يوَم النحِر، ويقوُل: ِلتاأخذوا َمنا�ِسَكُكم، فاإِين اَل اأَدري لَعلي ال 
اأَحُج بعد َحجتي هذِه«)7(، وقد ن�ست اآيات القراآن الكرمي على اأن الغاية من بعثة 

النبي-- هي البيان، فقد قال تعاىل: چ ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   چ)8(.

�سورة املائدة، االآية: 92.  -1

�سورة الرعد، االآية: 40.  -2

�سورة النحل، االآية: 82.  -3
�سورة العنكبوت، االآية: 18.  -4

�سورة النحل، االآية: 44.  -5
حممد �سيد )ت1432ه(، التف�سري الو�سيط للقراآن الكرمي، دار نه�سة م�سر للطباعة والن�سر والتوزيع،   -6

القاهرة، ط2، 1997م، 431/14.
م�سلم، ال�سحيح، كتاب احلج، باب ا�ستحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، 943/5، حديث   -7

رقم 310.
�سورة املائدة، االآية: 15.  -8
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قال البغوي يف تف�سريه: »يا اأهل الكتاب قد جاءكم ر�سولنا، حممد- �سلى 
اهللَّ عليه و�سلم-، يبني لكم اأعالم الهدى و�سراِئع الدين، على فرتة من الر�سل، 

اأي: انقطاع من الر�سل«)1(.
االأَول:  لكم وجهان:  يبني  قوله  االآية: »يف  لهذه  تف�سريه  الرازي يف  ويقول 
، وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: اأحدهما: اأن يكون ذلك املبني هو  اأن يَُقدََّر امْلَُبنيَُّ
الدين وال�سرائع، واإمنا ح�سن حذفه الأَن كل اأحد يعلم اأن الر�سول اإمنا اأر�سل لبيان 
اأن يكون التقدير يبني لكم ما كنتم تخفون، واإمنا ح�سن حذفه  ال�سرائع، وثانيها: 
البيان،  املعنى يبني لكم  املبنُي، ويكون  يَُقدََّر  اأن ال  الثاين:  لتقدم ذكره، والوجه 

وحذف املفعول اأكمل الأَنه على هذا التقدير ي�سري اأعم فائدة«)2(.
بها  املاأمور  االأمور  بعواقب  التب�سري  للنا�س:   --النبي بيان  وت�سمن  هذا 
�سوؤال  عدم  مع  واملذمومة،  املحرمة  االأمور  عواقب  من  واالإنذار  واملحمودة، 

االأجر وطلبه من النا�س، كما جاء يف قوله تعاىل:چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    چ)3(.

يقول املاتريدي: »لكنه يف حق الر�سالة مل ير�سله اإال لب�سارة ونذارة، اأي: مل 
ير�سلك حافًظا، وال وكياًل، وال م�سلطا عليهم، بل اأر�سلك لتبليغ الر�سالة اإليهم، ثم 
الب�سارة تكون عاقبة  اأمران يكونان يف عواقب االأمور،  الب�سارةوالنذارة؛ وهما 

كل حمبوب وحممود، والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم«)4(.

اأبو حممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي ال�سافعي )ت510هـ(، معامل التنزيل، حتقيق:   -1
عبد الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1420 هـ، ، 33/2.

اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي)ت606هـ(،   -2
مفاتيح الغيب »التف�سري الكبري«، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الثالثة، 1420هـ، 330/11.

�سورة الفرقان، االآيات: 57-56.  -3
حممد بن حممد بن حممود اأبو من�سور املاتريدي )ت333هـ(، تاأويالت اأهل ال�سنة »تف�سري املاتريدي«،   -4

حتقيق: جمدي با�سلوم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 125/17.
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املطلب الثاين: القراآن الكرمي بالغ للنا�س: 
القراآن الكرمي هو بالغ للنا�س بلغة الر�سول-- من اهلل �سبحانه وتعاىل، وهو 
اإنذار مبا فيه من العظات والعرب والعر�س الألوان العذاب و�سنوف ال�سقاء الأهل 
اإىل  للدعوة  والرباهني  باحلجج  الكتاب  هذا  جاء  وقد  والف�ساد،  وال�سر  االإجرام 

ائ    ائ   ى   ى   چ  جالله:  جل  قال  حيث  وتعاىل)1(،  �سبحانه  اخلالق  توحيد 
بالغ  هو  الكرمي  الكتاب  وهذا   ،)2( ۈئچ  ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ  
فهوؤالء  چ)3(،  ک     ڑ       ڑ       ژ   ژ   ڈ   چ  تعاىل:  اهلل  يقول  عابدين،  لقوم 
القوم »يتبلغون به يف الو�سول اإىل ربهم، واإىل دار كرامته، فاأو�سلهم اإىل اأجل 
املطالب، واأف�سل الرغائب. ولي�س للعابدين، الذين هم اأ�سرف اخللق، وراءه غاية، 
الأنه الكفيل مبعرفة ربهم، باأ�سمائه، و�سفاته، واأفعاله، وباالإخبار بالغيوب ال�سادقة، 
واملنهيات  كلها،  للماأمورات  املبني  االإيقان،  و�سواهد  االإميان،  حلقائق  وبالدعوة 
دقيق  �سلوكها يف  ينبغي  التي  والطرق  والعمل،  النف�س  بعيوب  املعرف  جميعها، 
الدين وجليله، والتحذير من طرق ال�سيطان، وبيان مداخله على االإن�سان، فمن مل 

يغنه القراآن، فال اأغناه اهلل، ومن ال يكفيه، فال كفاه اهلل«)4(.
اإن�س وجان واأ�سود واأبي�س وعرب وعجم  القراآن من  بلغه هذا  ولذلك من 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ    چ  فهو نذير له، يقول اهلل تعاىل: 
ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    چ)5(.

ينظر: ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، 112/7. جابر بن مو�سى بن عبد القادر بن   -1
جابر اأبو بكر اجلزائري )ت1439ه(، اأي�سر التفا�سري لكالم العلي الكبري، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة 

املنورة، ط5، 2003م، 63/3.
�سورة اإبراهيم، االآية: 52.  -2

�سورة االأنبياء، االآية: 106.  -3
عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سعدي )ت1376هـ(، تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان،   -4

حتقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 2000م، 522/1.
�سورة االأنعام، االآية: 19.  -5



188

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

قال جماهد: »فهو- �سلوات اهلل و�سالمه عليه- ر�سول اهلل اإىل جميع الثقلني: 
االإن�س واجلن، مبلغا لهم عن اهلل، ما اأوحاه اإليه من هذا الكتاب العزيز«)1(.

ملحق يبني �صيغ وم�صتقات َبَلَغ، وعدد مرات ورودها يف القراآن الكرمي: 

�صيغة م
عدد املفردةالتعبري

حتديد مو�صع املفردة يف ال�صورة القراآنيةذكرها

11اْلَباَلُغم�سدر1
اآل عمران20/املائدة92/املائدة99/الرعد40/
النحل35/النحل 82/النور54/العنكبوت18/

ي�س17/ال�سورى48/التغابن12

االأنعام 1149اْلَباِلَغُةا�سم فاعل2

اجلن 128اأَْبَلُغوافعل ما�ٍس3

االأعراف 62، 68/االأحقاف223اأُبّلُغُكْمفعل م�سارع4

االأعراف93، 79/هود 357اأَْبَلْغُتُكْمفعل ما�ٍس5

الكهف 160اأَْبُلَغفعل م�سارع6

غافر 136اأَْبُلُغفعل م�سارع7

التوبة 16اأَْبِلْغُهفعل م�سارع8

املائدة 95/ الطالق 23بَاِلَغا�سم فاعل9

القمر5/ القلم 239بَاِلَغٌةا�سم فاعل10

االأعراف 1135بَاِلُغوُها�سم فاعل11

النحل 17بَاِلِغيِها�سم فاعل12

غافر156ِبَباِلِغيِها�سم فاعل13

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 6/1.  -1
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الرعد114ِبَباِلغِها�سم فاعل14

اجلن123باََلًغام�سدر15

ابراهيم52/ االأحقاف 235باََلٌغم�سدر16

االأنعام19/يو�سف22/الكهف93، 90، 10/86بََلَغفعل ما�ٍس17
النور59/الق�س�س14/ال�سافات102/االأحقاف15

املائدة167بَلِّْغفعل اأمر18

الكهف161بََلَغافعل ما�ٍس19

الواقعة83/القيامة226بََلَغِتفعل ما�ٍس20

املائدة 167بَلَّْغَتفعل ما�ٍس21

الكهف176بََلْغَتفعل ما�ٍس22

مرمي18بََلْغُتفعل ما�ٍس23

االأحزاب110َوبََلَغْتفعل ما�ٍس24

اآل عمران140بََلَغِنَيفعل ما�ٍس25

الن�ساء6/�سباإ245بََلُغوافعل ما�ٍس26

البقرة234/الطالق22بََلْغَنفعل ما�ٍس27

الن�ساء163بَِليغا�سيغة مبالغة28

االإ�سراء137تَْبُلَغفعل م�سارع29

البقرة232، 2231َفَبَلْغَنفعل ما�ٍس30
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االأنبياء1106لََباَلًغام�سدر31

البقرة235، 196/االأنعام152/االإ�سراء34/الفتح525يَْبُلُغفعل م�سارع32

الرعد114ِليَْبُلَغفعل م�سارع33

النجم130َمْبَلُغُهمم�سدر ميمي34

االأنعام128َوبََلْغَنافعل ما�ٍس35

احلج5/غافر267ِلَتْبُلغوافعل م�سارع36

غافر80، 267َوِلَتْبُلُغوافعل م�سارع37

الكهف182يَْبُلَغافعل م�سارع38

االإ�سراء123يَْبُلَغنَّفعل م�سارع39

النور158يَْبُلُغوافعل م�سارع40

االأحزاب139يَُبلُِّغوَنفعل م�سارع41
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اخل�متة وفيه� اأهم النت�ئج والتو�سي�ت

اأوال: النتائج: 
حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  ال�ساحلات،  تتم  بحمده  الذي  هلل  احلمد 
وعلى اآله و�سحبه و�سلم، اأما بعد: فبعدَّ اأن َمنَّ اهلل عليَّ باإمتام هذا البحث، اأ�ساأله تعاىل 

اأن يكون خال�سا لوجه، واأن يتقبله مني، وقد خل�س هذا البحث اإىل النتائج االآتية: 
البالغ يف اللغة هو: االإي�سال، واالنتهاء اإىل املق�سد، اأما يف اال�سطالح فهو    -1

اأن يقوم الر�سول بتو�سيل ما اأوحاه اهلل اإليه من كتب و�سرائع اإىل قومه.
من  املدين؛  العهد  من  اأكرث  املكي  العهد  وم�ستقاته يف  البالغ  لفظ  ذكر  جاء    -2
اأجل التعريف بهذه الر�سالة التي جاء بها النبي--، فالر�سول جاء مب�سرا 

ونذيرا، وقد ا�ستعمل يف االأمور املعنوية واحل�سية.
جعل اهلل تعاىل التبليغ واجبا على ر�سله-عليهم ال�سالم-، حيث قام الر�سل-   -3
عليهم ال�سالم- جميعا بتبليغ ما اأمرهم اهلل تعاىل به، من غري زيادة وال نق�سان، 

وال حتريف وال تبديل، ومل يكتموا من ذلك �سيئا.
مل ي�ساأل الر�سل-عليهم ال�سالم- االأجر من اأقوامهم، مقابل تبليغهم �سرائع    -4

اهلل تعاىل، واإمنا ابتغوا االأجر من اهلل تعاىل وحده.
قادرين  يكونون  اأنا�س  يودعها يف  تعاىل  اهلل  ا�سطفاء واختيار من  النبوة  اأن    -5
على حمل ر�ساالته وتبليغها اإىل النا�س على اأح�سن وجه دون اأدنى تق�سري اأو 

اإهمال.
التبليغ  على  االأجر  اأخذ  حرموا  قد  االأوائل  العلماء  اأن  الدرا�سة  اأظهرت    -6

والدعوة، اأما املتاخرون فقد اأباحوا ذلك؛ ب�سبب ان�سغال النا�س بالدنيا.
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ثانيا: التو�صيات: 
يو�صي الباحث باالآتي: 

على الدعاة اأن ي�سلكوا منهج االأنبياء واملر�سلني- عليهم ال�سالم- يف تبليغهم    -1
ل�سرائع اهلل تعاىل، بحيث يكونوا مب�سرين ال منفرين، واأن يبتغوا االأجر من 

اهلل وحده.
مناهج  مو�سوع  تناق�س  التي  العلمية  واملنتديات  املوؤمترات  عقد  �سرورة    -2

االأنبياء-عليهم ال�سالم- يف كيفية تبليغهم ل�سرائع اهلل تعاىل.
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Abstract

The purpose of this research is to un-

cover the impact of the less common Qi-

raat of Quran in building up new linguistic 

structure or its endorsement by Ibn Jennie. 

It is illuminated by what is needed for read-

ing; the Koranic reading had a clear impact 

in strengthening his linguistic positions if he 

agrees and in the veto of linguistic rules if 

he violates

The descriptive method was used to 

prove the purpose of this research. We fol-

lowed the Qur'anic readings and found them 

to be an important evidence for which the 

linguistic rule was developed by Ibn Jennie

Keywords: Qur'anic readings, anoma-

lous, linguistic base, protest, impact.

ملخ�س البحث
غر�س هذا البحث الك�سف عن اأثر القراءات 
تاأييدها  اأو  اللغوية  القواعد  بناء  يف  ال�ساذة  القراآنية 
املتقدمني  اللغويني  اأبرز  من  وهو  جني،  ابن  عند 
الذين و�سعوا القاعدة اللغوية واأ�س�سوا لها، وكيف 
وّظف القراءات يف دعم بع�س االآراء اللغوية، فوافق 
ذلك  كل  يف  وهو  وا�ستدرك،  وا�ستح�سن  وخالف، 
للقراءة  فكان  القراءة؛  من  له  يحتج  مبا  ي�ست�سيء 
اإذا  اللغوية  مواقفه  تدعيم  يف  الوا�سح  االأثر  القراآنية 

وافق، ويف نق�س قواعد لغوية اإذا خالف. 

وقد ا�ستخدمت املنهج الو�سفي الإثبات غر�س 
هذا البحث، فتتبعت القراءات القراآنية فوجدتها من 
ال�سواهد الهامة التي و�سعت الأجلها القاعدة اللغوية 
اللغوية  للقاعدة  داعمة  كانت  اأو  جني،  ابن  عند 
اأثر  ال�ساذة  القراآنية  للقراءات  وكان  و�سعها،  التي 
يف ترجيحاته، وبيان ف�ساد بع�س القواعد، وا�ستبعاد 

بع�س الوجوه. 

القراآنية  القراءات  املفتاحية:  الكلمات 
ال�ساذة، القاعدة اللغوية، االحتجاج، االأثر. 
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املقدمة

تغني كتب االحتجاج للقراءات الدرا�سات اللغوية غناء عظيًما، ومعلوم اأّن 
كثرًيا من اأعالم اللغة كانوا قّراء، واأعالم القراءات لهم قدم را�سخة يف اللغة، وما 
عليك اإال اأن تت�سفح كتب الطبقات، وتقراأ يف تراجم هوؤالء واأولئك، لي�ستبني لك 

بو�سوح �سدق هذه الق�سية. 
متواتًرا  �سحيًحا  كان  ما  على  للقراءات  االحتجاج  يف  اأّلف  من  اأكرث  فرّكز 
منها، غري اأّن ابن جني يف كتابه املحت�سب اآثر اأن يحتج لل�ساذ من القراءات؛ الأّن 
اأحًدا مل يكتب يف االحتجاج له - على حّد قوله - وق�سد بتاأليفه اأن يري وجه 

ا، واأنّه �سارب يف ال�سحة.  قوة ما ي�سمى االآن �ساذًّ
فكان ابن جني يعر�س القراءة، ويذكر َمن قراأ بها، ثم يرجع يف اأمرها اإىل 
اللغة، يلتم�س لها �ساهًدا فريويه، اأو نظرًيا فيقي�سها عليه، اأو لهجة فريدها اإليها، اأو 
وجًها يطمئن اإليه، م�ستفيًدا من خربته اللغوية، وكرثة حمفوظه من �سواهد العربية 
نظًما ونرًثا، وم�ستاأن�ًسا ب�سماعه ممن يثق بهم من االأعراب وعلماء اللغة و�سعرائها. 

القاعدة  بناء  يف  القراءات  اأثر  عن  الك�سف  يف  لي�سهم  البحث  هذا  وجاء 
اللغوية اأو تاأييدها عند ابن جني يف كتاب املحت�سب، وكيف تو�سل اإليها، وبيان 

موقفه من القراءات با�ستخدام املنهج الو�سفي. 
وكانت االأ�سباب التي دعت اإىل ذلك هي اأن القراءات القراآنية ال�ساذة اأ�سل 
يف اللغة وحجة عليها، ولي�ست خطاأ اأو خارجة على اللغة، فكان املراد بيان دورها 
يف تقعيد اللغة اأو مدى تاأييدها للقاعدة اللغوية عند َعَلم من اأعالم التقعيد اللغوي 

هو ابن جني. 
لذلك كان كتاب املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القراءات واالإي�ساح عنها 

هو امل�سدر االأ�سا�سي لهذا البحث. 
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اأما الدرا�صات ال�صابقة لهذا البحث، فهي تختلف يف غر�صها، اإذ كانت: 
التوجيه النحوي للقراءات ال�ساذة يف املحت�سب: غامن احل�سناوي. -
التوجيه النحوي البن جني للقراءات ال�ساذة يف كتاب املحت�سب: عبد املنعم  -

الدليمي.
التوجيه النحوي للقراءات القراآنية ال�ساذة يف كتاب املحت�سب البن جني:  -

ح�سناء العنزي.
جاءت هذه الدرا�سات للحديث عن القراءات التي حتتمل وجًها من االإعراب 
التي  القراءات  اأبواب املن�سوبات واملرفوعات والتوابع واملجرورات، وعن  يف 
جني  ابن  وجهها  التي  القراءات  وبيان  التاأويل،  بو�ساطة  اإعراب  من  اأكرث  حتتمل 
توجيًها نحويًّا، كذلك للحديث عن التوجيهات النحوية للقراءات يف االأ�ساليب 

النحوية املختلفة؛ اال�ستفهام والتعجب والنفي.
و�سرفيًّا  - ونحويًّا  فقهيًّا  وتوجيهها  ال�ساذة  القراآنية  بالقراءات  االحتجاج 

)املحت�سب البن جني اأمنوذًجا(: اآ�سية نّوال، ر�سالة ماج�ستري، جامعة احممد 
بوقرة- اجلزائر، لعام 2015/2014. 

فقد تناولت الدرا�سة عودة الفقهاء اإىل القراءات ال�ساذة وا�ستنباط االأحكام 
فقد  لها.  وتوجيههم  بها،  واللغة  النحو  علماء  احتجاج  وكذلك  منها،  الفقهية 
الفقهية،  االأحكام  ا�ستنباط  يف  واأثرها  ال�ساذة  القراءات  حجية  على  ركزت 
با�ستخدام مناذج لقراءات �ساذة حمتج بها يف االأحكام الفقهية. وركزت كذلك 
لقراءات  مناذج  فيها  تناولت  و�سرفيًّا،  نحويًّا  وتوجيهها  ال�ساذة  القراءات  على 
�ساذة من اآيات خمتارة احتج لها ابن جني ووجهها نحويًّا و�سرفيًّا وداللًيا. وبذلك 
فهي تغاير درا�ستنا التي تدور حول اإبراز اأثر القراءات القراآنية ال�ساذة يف �سناعة 

القاعدة اللغوية اأو تاأييدها. 
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ر�سالة  - عالوي،  مي�سون  نحوية:  قاعدة  على  قامت  التي  القراآنية  القراءات 
ماج�ستري، اجلامعة الها�سمية - االأردن، لعام 2019. 

فتتبعت فيها الباحثة ما تي�سر جمعه من القراءات ال�ساذة، واأو�سحت فيها معنى 
ال�سذوذ، كما نقلت �سروط القراءات املتواترة ال�سحيحة، وقارنت هذه ال�سواهد 
مع ال�سرورة ال�سعرية يف ف�سل، ومع قواعد النحاة يف ف�سل، وق�سمتها هنا على 
واملجزومات(،  واملجرورات  واملن�سوبات  االإعرابي)املرفوعات  املوقع  اأ�سا�س 
القراءات  بني  واملقارنة  والداللة  النحو  وكان  ف�سل،  يف  العرب  لهجات  ومع 
النحو  فلك  تدور يف  الر�سالة  الأّن  كلها؛  الف�سول  وال�ساذة حا�سًرا يف  املتواترة 
ومادتها.  ومنهجها  واأ�سلوبها  فكرتها  يف  بحثنا  عن  بعيدة  بذلك  وهي  والداللة. 
لقد كان للقراءات القراآنية االأثر البالغ يف الدر�س اللغوي العربي، فجمعت 
القراءات ون�سبت اإىل قارئيها كما فعل ابن جماهد )ت324()1(، ثم عكف علماء 
العربية على التاأليف يف توجيه تلك القراءات، وبيان ان�سجامها مع علوم العربية 
لكالم  ومواءمتها  للقيا�س،  موافقتها  مدى  وبيان  وداللة،  ونحًوا  و�سرًفا  �سوتًا 
العرب الف�سحاء، فكان جّل ما اأُلف يف توجيه القراءات املتواترة دون ال�ساذة، 
حتى جاء ابن جني )ت392هـ( واأفرد كتابًا يف االحتجاج للقراءات ال�ساذة دون 
غريها، وغر�سه من هذا الكتاب كما يقول: “لكن غر�سنا منه اأن نُِري وجه قوة ما 
ا، واأنّه �سارب يف �سحة الرواية ِبِجرانه، اآخذ من �سمت العربية  ي�سمى االآن �ساذًّ

مهلة ميدانه؛ لئال يَُرى مرى اأّن العدول عنه اإمّنا هو غ�س منه، اأو تهمة له«)2(.
بداأ ابن جماهد بذكر توجيه القراءات يف �سورة الفاحتة من كتابه »ال�سبعة«، ووجه كل خالف بعد عزوه   -1
اإىل قارئه؛ اإال اأنه اأم�سك عن ذلك بعد انتهائه من الكالم يف خالفات �سورة الفاحتة خمافة التطويل وثقل 
الكتاب. انظر، ابن جماهد، اأحمد بن مو�سى بن العبا�س التميمي، اأبو بكر بن جماهد البغدادي )املتوفى: 
املعارف - م�سر، ط، 2، 1400هـ،  �سوقي �سيف، دار  القراءات، حتقيق:  ال�سبعة يف  324هـ(: كتاب 

�س112. 
�سواذ  وجوه  تبيني  يف  املحت�سب  392هـ(:  )املتوفى:  املو�سلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  جني،  ابن   -2
القراءات واالإي�ساح عنها، وزارة االأوقاف-املجل�س االأعلى لل�سئون االإ�سالمية، ط، 1420هـ- 1999م، 

 .33/1
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ومنهج ابن جني الذي �سار عليه يف كتابه وا�سح، حيث اإنّه يعر�س القراءة، 
ويذكر َمن قراأ بها، ثم يرجع يف اأمرها اإىل اللغة، يلتم�س لها �ساهًدا فريويه، اأو نظرًيا 
فيقي�سها عليه، اأو لهجة فريدها اإليها ويوؤن�سها بها، اأو تاأوياًل اأو توجيًها فيعر�سه يف 
ق�سد واإجمال، اأو تف�سيل وافتنان، على ح�سب ما يقت�سيه املقام، ويتطلبه الك�سف 

عن وجه الراأي يف القراءة)1(.
فما جاء من كالم العرب موافًقا القراءة اإمنا هو القليل الذي خالف القاعدة 
االأ�سمل واالأعم التي ارت�ساها علماء اللغة، فتوجيه ما خرج عن القاعدة اللغوية 
اأو خالفها وجاء بالندرة اأو القلة ويقوم على القراءة ال�ساذة مل يغري يف القاعدة 

االأعم واالأ�سمل. 
بناء القاعدة اللغوية اأو تاأييدها: 

القواعد  بناء  يف  ال�ساذة  القراآنية  القراءات  اأثر  عن  الك�سف  هنا  الغر�س 
اللغوية اأو تاأييدها عند ابن جني يف كتابه املحت�سب، وكيف وّظف القراءات يف 

دعم بع�س االآراء، وترجيح بع�سها على بع�س، بل وف�ساد بع�س االآراء اأحيانا. 
والقادم يعر�س �سيًئا مما وقفت عليه، يبني ما اأُجمل اأعاله، ويك�سف ما تو�سل 

اإليه الباحث، فمن ذلك: 
اأواًل: العرب اإذا نطقت باالأعجمي خلَّطت فيه. 

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    چ  يف  ]جربيل[  يف  الواردة  للقراءات  كان  فقد 
البقرة:  ڱچ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک  
)البقرة 97( وتعدد وجوهها االأثر يف تاأييد هذا االأ�سل اللغوي، حيث قال: »ومن 
ا  اأي�سً وعنه  بوزن جرَبِعل،  الالم،  م�سددة  »َجرَبِئّل«  يعمر:  بن  يحيى  قراءة  ذلك 

انظر، ال�سابق: 12/1.   -1



207

د. ح�سني م�سطفى غوامنة دور القراءات القراآنية ال�س�ذة يف توجيه م� خرج...

وبهذا  االألف،  بعد  بهمزة  َجرْبَاعيل،  بوزن  »َجرْبَائيل«  غزوان:  بن  فيا�س  وعن 
ا ممدود،  اأي�سً بياءين عن االأعم�س، و»ِميكاييل« من غري همز  الوزن من غري همز 

وقراأ »ِميَكِئَل« بوزن ميكعل ابن هرمز االأعرج، وابن حمي�سن. 
قال اأبو الفتح: »اأما على اجلملة، فقد ذكرنا يف كتابنا هذا ويف غريه من كتبنا: 

اأن العرب اإذا نطقت باالأعجمي خلَّطت فيه)1(.
وهذا الذي ذكره ابن جني يوؤيد ما قرره ابن ال�سراج )ت 316( يف كتابه 
»وُرمبَّا  قال:  حيث  االأعجميِة،  ِمَن  اأُعرَب  ما  اأَبنيِة  بَاب  يف  النحو،  يف  االأ�سول 
كالِمها  من  لي�َس  فيما  تخلُط  والعرُب  ْنُد)2(  الرِبِ هم:  بع�سُ قاَل  لقرِبها،  الباَء  اأبدلوا 
اإذا احتاجْت اإىل النطِق بِه، فاإَذا ُحِكي لَك يف االأعجمي خالُف ما العامُة عليه، فال 

تَرينُه تخليًطا مِمَّْن يَرويِه)3(.
ثانًيا: املعرفة ال تو�صف بالنكرة. 

[ يف چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        فبعد اأن ذكر قراءة عي�سى الثقفي: ]الزَّاِنيََة َوالزَّايِنَ
ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ    چ )النور2(، بالن�سب. وراح يوجهها، قال: »هذا من�سوب بفعل 
ا، اأي: اجلدوا الزانية والزاين، فلما اأ�سمر الفعل النا�سب ف�سره بقوله:  م�سمر اأي�سً
الوجه؛  هذا  يف  الفاء  دخول  َجْلَدٍة}. وجاز  ِمائََة  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكلَّ  {َفاْجِلُدوا 
الأنّه مو�سع اأمر، وال يجوز: زيًدا ف�سربته؛ الأنه خرب... وال مو�سع لقوله تعاىل: 
{َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة}؛ الأنه تف�سري، وال يكون و�سًفا لـ»الزانيَة« 
نكرة.  فهي  جملة  وكل  بالنكرة،  تو�سف  ال  املعرفة  كانت  حيث  من  »والزايَن« 
ا فاإّن االأمر ال يو�سف به كما ال يو�سف بالنهي وال باال�ستفهام؛ ال�ستبهام كل  واأي�سً

املحت�سب: 97/1.  -1
الفرند.  -2

)املتوفى: 316هـ(:  ال�سراج  بابن  املعروف  النحوي  �سهل  بن  ال�سري  بن  بكر حممد  اأبو  ال�سراج،  ابن   -3
االأ�سول يف النحو، حتقيق: عبد احل�سني الفتلي، موؤ�س�سة الر�سالة، لبنان، بريوت، 224/3. 
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ا فاإّن املو�سوف ال تعر�س بينه وبني �سفته  واحد من ذلك لعدم اخلرب منه. واأي�سً
الفاء، ال تقول: مررت برجل في�سرب زيًدا؛ وذلك الأّن ال�سفة جتري جمرى اجلزء 

من املو�سوف، وجزء ال�سيء ال يعطف على ما م�سى منه«.
وهذا يوؤيد ما قرره �سيبويه )ت180( يف اأكرث من مو�سع يف كتابه، حيث قال: 

ف اإال بنكرة«)1(. ف اإال مبعرفة، كما اأن النكرة ال تو�سَ »واعلم اأن املعرفة ال تو�سَ
ثالًثا: وقوع الواحد موقع اجلماعة. 

وقراءة  عطاء  رواية  يف  الرحمن  عبد  اأبي  قراءة  جني  ابن  ذكر  اأن  بعد 
ا: ]ومالئكِته وكتاِبه[ يف چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ   عا�سم اجلحدري اأي�سً
)البقرة  چ  ھھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ       ںں  

285( على التوحيد. وبنّي اأّن املق�سود لي�س كتابًا واحًدا، واإمنَّا هو جن�س الكتاب؛ 
قال:  ال�سهرية،  واالأحاديث  الكثرية،  االآيات  عليه  دّلت  كما  كتاب،  واحد  فلكل 

»اللفظ لفظ الواحد واملعنى معنى اجلن�س؛ اأي: وكتبه، ومثله قوله �سبحانه چ ې  
ې        ې   ې  ىى      چ )اجلاثية 29( اأي: كتبنا، اأال ترى اإىل قوله تعاىل: چ ں   
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ      چ )االإ�سراء 13(، وقال تعاىل: چ ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ     چ )االإ�سراء 14(، فلكل اإن�سان كتاب، فهي جماعة كما ترى، وقد قال: 

چ ې  ې        ې   ې  ىى      چ. 

چ  ے  ۓ    تعاىل:  قال اهلل  اللغة،  فا�ٍس يف  الواحد موقع اجلماعة  ووقوع 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ     چ )احلج 5( اأي: اأطفاال)2(.

وهذه القاعدة اللغوية التي اأّيدها ابن جني ا�ستناًدا اإىل القراءة كان قد ذكرها 

انظر، �سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، اأبو ب�سر )املتوفى: 180هـ(: الكتاب، حتقيق: عبد   -1
ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط، 3، 1408 هـ - 1988 م، 6/2، 17/2. 

املحت�سب: 202/1  -2
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قبل ذلك يف كتابه اخل�سائ�س حني قال: »واأما قوله)1(: 
ُدوُر فيجوز اأن يكون جمع  »فقلنا اأ�سِلُموا اإنّا اأخوكم فَقد بَرئْت من االإَحن ال�سُّ

اأخ قد حذفت نونه لالإ�سافة، ويجوز اأن يكون واحًدا وقع موقع اجلماعة«)2(.
وقبل ابن جني، ذكر هذه القاعدة ال�سريايف )ت 368( يف �سرحه على كتاب 
�سيبويه، حيث قال: »تقول: »هذا اأظرف فتى«، فيكون مبعنى: اأظرف الفتيان، فلما 
كان الواحد يف هذا املو�سع يقع موقع اجلماعة«)3(، فنالحظ كيف دعمت القراءة 

هذه القاعدة عند اللغويني، وكيف دّلت كرثة نظائرها على انت�سارها يف اللغة. 
رابًعا: احلال �صرٌب من اخلرِب. 

اهللَِّ،  َرْحَمِة  ]اأثَر  حيوة:  واأبا  ال�سميفع  وابن  اجلحدري  قراءة  جني  ابن  ذكر 
يي[ يف چ ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب     چ )الروم 50(  كْيَف حُتْ
االأثر  اأّن  �سيٌء واحد كما  االأثر والرحمة  الأّن  التاأنيث يف »حتيي« راجع  اأّن  وبنّي 
{َكْيَف  وقوله:  النعمة،  هو  كاأنه  النعمة  »واأثر  قال:  اأن  اإىل  واحد  �سيء  والنعمة 
ِيي} جملة من�سوبة املو�سع على احلال، حماًل على املعنى ال على اللفظ؛ وذلك  حُتْ
اأّن اللفظ ا�ستفهام، واحلال �سرب من اخلرب، واال�ستفهام واخلرب معنيان متدافعان. 
بعد  لالأر�س  حميية  اهلل  رحمة  اأثر  اإىل  فانظر  قال:  كاأنه  اأنه  حاال  كونها  وتلخي�س 

موتها«.
وابن جني يدعم بهذا ما ذكره �سيخه اأبو علي الفار�سي )ت 377( حني قال 
اأنه زيادة يف  اأال ترى  الب�سريات: »الأن احلال �سرب من اخلرب.  امل�سائل  يف كتابه 

العبا�س بن مردا�س. وهو يخاطب ثقيًفا بعد هزميتهم مع هوازن يف غزوة حنني.   -1
امل�سرية  الهيئة  النا�سر:  اخل�سائ�س،  392هـ(:  )املتوفى:  املو�سلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  جني،  ابن   -2

العامة للكتاب، ط، 4، )د. ت(، 424/2. 
ال�سريايف، اأبو �سعيد ال�سريايف احل�سن بن عبد اهلل بن املرزبان )املتوفى: 368 هـ(: �سرح كتاب �سيبويه،   -3
لبنان، ط، 1، 2008 م،  العلمية، بريوت -  الكتب  اأحمد ح�سن مهديل، علي �سيد علي، دار  حتقيق: 

 .372/1
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ْربي زيًدا قائًما«)1(. اخلرب، واأنها قد �سدت م�سد خرب االبتداء يف: »�سَ
خام�ًصا: ما ال يتعدى قد يتعدى بحرف اجلر)2(

ذكر ابن جني قراءة ابن عبا�س و�سعيد بن جبري: ]ِمْن بَْعِد اإِْكَراِهِهنَّ لَهّن َغُفوٌر 
وبني   )33 )النور  چ  ڳ      ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   چ    يف  َرِحيٌم[ 
اأنها  يرى  كان  اإن  وهي  ورحيم«،  »غفور  من:  بكل  »لهّن«  يف  الالم  تعلق  جواز 
اأقرب اإىل »غفور«؛ الأنها اأقرب، والأنها اأقعد يف التعدي، غري اأّن »رحيم« يجوز 
ا ب�سبب الالم فقد قال: »قال اأبو الفتح: الالم يف »لهن« متعلقة  فيها التعدي اأي�سً
بـ»غفور«؛ الأنّها اأدنى اإليها، والأن فعواًل اأقعد يف التعدي من فعيل، فكاأنه قال: فاإّن 
ا متعلقة بـ»رحيم«؛ وذلك  اهلل من بعد اإكراههن غفور لهن. ويجوز اأن تكون اأي�سً
اأّن ما ال يتعدى قد يتعدى بحرف اجلر، اأال تراك تقول: هذا مارٌّ بزيد اأم�س، فتعمل 
ا�سم الفاعل وهو ملا م�سى؛ الأن هناك حرف اجلر، واإن كنت ال تعديه فتن�سب به 
وهو ملا م�سى؟ فكذلك يجوز تعلق الالم يف »لهن« بنف�س »رحيم«، واإن كنت ال 
جتيز: هذا رحيم زيًدا، على مذهب اجلماعة غري �سيبويه والأجل الالم يف»لهن«)3(. 
ومن هذا يظهر اأثر القراءة يف تدعيم هذه القاعدة التي ن�س عليها العديد من 
العلماء كابن الوراق )ت 381( حيث قال يف كتابه علل النحو: »اْثبْت بزيد، َفَلمَّا 

اأََرادوا َهَذا امْلَْعنى اأدخُلوا اْلَباء، اإِْذ َكاَن )اْثبْت( يَتَعدَّى ِبحرف اجْلَر)4(.

اأحمد،  حممد  اأحمد  ال�ساطر  حممد  د.  حتقيق:  الب�سريات،  امل�سائل  هـ(:   377 )ت  الفار�سي  علي  اأبو   -1
مطبعة املدين)د. م(، ط، 1، 1405 هـ - 1985 هـ، 724/1. 

املحت�سب،  يف  ال�ساذة  للقراءات  النحوي  التوجيه  احل�سناوي:  �سعود  كامل  غامن  احل�سناوي،  انظر،   -2
اأطروحة دكتوراة، جامعة الكوفة، 2009/1430، �س 39. 

املحت�سب: 108/2.   -3
ابن الوراق حممد بن عبد اهلل بن العبا�س، اأبو احل�سن، ابن الوراق )املتوفى: 381هـ(: علل النحو، حتقيق:   -4
حممود جا�سم حممد الدروي�س، مكتبة الر�سد - الريا�س/ال�سعودية ط، 1، 1420 هـ - 1999م، �س 
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�صاد�ًصا: الفعل ال يرفع اإال الواحد فاعاًل اأو مفعواًل اأقيم مقام الفاعل. 
ومن ذلك قراءة اأبي عبد الرحمن ال�سلمي: ] َوَكَذِلَك ُزيَِّن ِلَكِثرٍي ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي 

َقْتُل اأَْوالِدِهْم �ُسَرَكاوؤُُهْم [ يف: چ ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  
)االأنعام 137()1(  چ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ      
موطن  االأول،  على  منهما  نقت�سر  تاأويلني،  القراءة  لهذه  جني  ابن  اأورد  حيث 
ال�ساهد فقال: »اأحدهما: وهو الوجه؛ اأن يكون مرفوًعا بفعل م�سمر دل عليه قوله: 
لهم؟  زينه  َمن  قيل:  اأوالدهم،  قتُل  امل�سركني  لكثري من  ُزين  قال:  ملا  كاأنه  »ُزين«؛ 
فقيل: زينه لهم �سركاوؤهم، فارتفع ال�سركاء بفعل م�سمر دل عليه »ُزين«، فهو اإذن 
كقولك: اأُكل اللحُم زيٌد، وُرِكَب الفر�ُس جعفٌر، وترفع زيًدا وجعفًرا بفعل م�سمر 
دل عليه هذا الظاهر، واإياك واأن تقول: اأنه ارتفع بهذا الظاهر؛ الأنه هو الفاعل يف 
املعنى الأمرين: اأحدهما: اأن الفعل ال يرفع اإال الواحد فاعاًل اأو مفعواًل اأقيم مقام 
اأَْوالِدِهْم«، فال �سبيل  اأقيم مقام فاعله وهو »َقْتُل  الفاعل، وقد رفع هذا الفعل ما 
بالفعل  ان�سرفت  اإذ  الأنك  املعنى؛  يف  الفاعل  هو  اأنه  على  اآخر  ا�سم  رفع  اإىل  له 
نحو اإ�سنادك اإياه اإىل املفعول مل يجز اأن ترتاجع عنه فت�سنده اإىل الفاعل؛ اإذ كان 
ِرب، وَقَتل وُقِتَل،  َرب و�سُ لكل واحد منهما فعل يخ�سه دون �ساحبه، كقولك: �سَ

وهذا وا�سح«)2(. 
اأثر القراءة يف تدعيم هذه القاعدة التي ن�س عليها العديد  ومن هذا يظهر 
من العلماء كابن ال�سراج، حيث قال يف كتابه االأ�سول يف النحو: »اعلم: اأن كل 
فعل ال يخلو من اأن يكون عاماًل، واأول عمله اأن يرفع الفاعل اأو املفعول الذي هو 

حديث عنه نحو: قام زيد و�سرب عمرو)3(.
اإىل {اأَْوالِدِهْم} ورفع {�ُسَرَكاوؤُُهْم}  للفاعل، ون�سب {َقْتَل} م�ساًفا  مبنيًّا  وقراأ اجلمهور {َزيََّن}   -1

فاعاًل يزين. 
املحت�سب: 230/1.   -2
علل النحو: 54/1.   -3
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�صابًعا: اإعمال ظاهر اللفظ اأوىل من تقدير ما لي�س بظاهر. 
ذكر ابن جني قراءة ابن عبا�س وعبد اهلل بن عمرو اجلحدري وعبد اهلل بن 
اإِنَّ يِف  ِمْنًة  ااْلأَْر�ِس َجِميًعا  َوَما يِف  َما يِف ال�سََّماَواِت  لَُكْم  عبيد بن عمري: ]َو�َسخََّر 

ىت       ختمت   حت   جت      يب    ىب   مب   خب   حب   جب     يئ   چ  يف:  يََتَفكَُّروَن[  ِلَقْوٍم  اَلآياٍت  َذِلَك 
وجه  ذكر  ثم  منونة،  من�سوبة،  »ِمنًَّة«   )13 )اجلاثية  يثچ  ىث   مث   جث   يت  

ن�سبها، وبنّي اأن لقراءتها مرفوعة وجهني، واأن الوجه الثاين اأوىل الأّن فيه اإعمال 
ظاهر اللفظ، فقال: »قال اأبو الفتح: اأما »منة« فمن�سوب على امل�سدر مبا دل عليه 
قوله تعاىل«: ]َو�َسخََّر لَُكْم َما يِف ال�سََّماَواِت َوَما يِف ااْلأَْر�ِس َجِميًعا[؛ الأن ذلك منه 
»عز ا�سمه« منة مّنها عليهم، فكاأنه قال: منَّ عليهم منة. ومن ن�سب ومي�س الربق 
من قولهم: تب�سمت ومي�س الربق بنف�س تب�سمت، لكونه يف معنى اأوم�ست ن�سب 
اأبو حامت  بالرفع فحمله  واأما »منة«  ما م�سى.  بنف�س �سخر لكم، على  ا »منة«  اأي�سً
ا  اأي�سً قال. ويجوز  اأو هو »منة«، كذا  اأي: ذلك،  مبتداأ حمذوف،  اأنه خرب  على 
اأي: �سخر لكم ذلك »منة« كقولك:  الظاهر،  بفعله هذا  اأن يكون مرفوًعا  عندي 
اأحياين اإقبالُك علي، و�سدد اأمري ح�سُن راأيك يّف؛ فتعمل فيه هذا اللفظ الظاهر، 

وال حتتاج اإىل اإبعاد التناول واعتقاده ما لي�س بظاهر«)1(.
العديد من  ن�س عليها  التي  القاعدة  تدعيم هذه  القراءة يف  اأثر  يظهر  وهنا 
العلماء مثل: ابن الوراق يف كتابه علل النحو، حيث قال: »َفاإِذا اأمكننا اأَن نحمل 

اْلَكاَلم على َظاهره، َكاَن َذِلك اأوىل من التَّاأِْويل اْلبعيد)2(. 
ثامًنا: كرثة االنحرافات والتخليطات يف األفاظ االأعداد. 

قراأ االأعم�س: ]اْثَنَتا َع�َسَرَة[ يف:  چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

املحت�سب: 262/2.   -1
علل النحو: 330.   -2
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ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ     چ )البقرة 60( بفتح ال�سني، فقد ذكر ابن جني 
تعدد لغات العرب يف األفاظ العدد، واأنها ال تن�سبط على عادة، فقال: »القراءة 
رة«، فاأما »َع�َسرة« ف�ساذ، وهي قراءة االأعم�س. وعلى  يف ذلك: »َع�ْسرة« و»َع�سِ
والتخليطات،  االنحرافات  فيها  قد كرث  العدد  األفاظ  اأّن  يعلم  اأن  فينبغي  اجلملة، 

ونُق�ست يف كثري منها العادات)1(. 
ومل يجد الباحث هذه القاعدة عند غري ابن جني ممن تقدمه، اإال اإذا اعتربناها 

مما كرث ا�ستعماله عندهم، ولي�س هذا ببعيد. 
تا�صًعا: اأ�صل و�صع املفعول اأن يكون ف�صلة وبعد الفاعل. 

ڄ   ڦ   ڦ   چ  يف:   ] ُكلََّها  ااْلأَ�ْسَماَء  اآَدُم  ]َوُعلَِّم  الرببري:  يزيد  قراءة 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ    چ )البقرة 31( 
وّجه ابن جني هذه القراءة باأنّها على اإرادة العناية باملفعول، فللعرب يف عنايتهم 
باملفعول اأ�ساليب منها تقدمي املفعول، فجاءوا به جميًئا ينايف كونه ف�سلة، فقالوا: 
عمرو �سربه زيد، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: عمرو �سرب زيد، فحذفوا 
ثم  الف�سلة،  �سورة  به عن  رغبة  اأمره؛  ظاهر  على  ين�سبوه  ونَونوه ومل  �سمريه 
اإنهم مل ير�سوا له بهذه املنزلة حتى �ساغوا الفعل له، وبنوه على اأنه خم�سو�س 
رح ذكر الفاعل  رب عمرو، فاطُّ به، واألَغْوا ذكر الفاعل مظهًرا اأو م�سمًرا، فقالوا: �سُ
األبتة، ولهذا نظائر، فرف�ُس الفاعل هنا األبتة واعتماد املفعول به األبتة دليل على ما 

قلناه، فاعرفه)2(.
العديد من  ن�س عليها  التي  القاعدة  تدعيم هذه  القراءة يف  اأثر  يظهر  وهنا 
»فاال�سم  ال�سراج:  ابن  فقال  وغريهما.  وال�سريايف  ال�سراج  ابن  مثل:  العلماء 

املحت�سب: 85/1.   -1
انظر املحت�سب: 65/1.   -2
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الذي يرتفع باأنه فاعل هو والفعل جملة ي�ستغني عليها ال�سكوت ومتت بها الفائدة 
للمخاطب، ويتم الكالم به دون مفعول واملفعول ف�سلة يف الكالم)1(.

ومثله عند ال�سريايف، حيث قال: »واملفعول ف�سلة يف الكالم، وال يجوز اأن 
تكون الف�سلة الزمة ال يجوز اإلغاوؤها«)2(. 

عا�صًرا: العرب ملا كرث ا�صتعماله اأ�صد تغيرًيا. 
كرث  ملا  العرب(  )اأي  باأنّهم  القراءات  من  لكثري  جني  ابن  توجيه  تكرر 
لهذا  تبًعا  واالتباع،  والقلب  احلذف  عندهم  فكرث  تغيرًيا،  اأ�سدُّ  ا�ستعماله 
االأ�سل فذكر ابن جني عند توجيهه لقراءة ابن حمي�سن واالأ�سهب واالأعم�س: 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭچ )اآل عمران 146( بهمزة بعد  چ  ]وَكاأٍْي[ يف: 
الكاف �ساكنة، وياء بعدها مك�سورة خفيفة، ونون بعدها، يف وزن َكْعٍي، اأن فيها 
اأربع لغات: كاأَّي، وكاٍء، وكاأْي -وهي هذه القراءة- َوَكاٍء يف وزن َكعٍي، ثم بني 
اأ�سلها الذي كانت عليه وما اعرتى هذا االأ�سل من تغيري اإىل اأن قال: »ثم اإنها ملا 

كرث ا�ستعمالها لها تلعبت بها العرب كاأ�سياء يكرث ت�سرفها فيها لكرثة نطقها بها..)3(
وقد دعم ابن جني بتوجيهه لهذه القراءات ما جاء يف كتاب �سيبويه، حيث 
، واإمنا اأ�سلها  قال حتت باب: مما خففوا على األ�سنتهم ولي�س مبطرد: »فمن ذلك �ستٌّ

�سد�ٌس. واإمنا دعاهم اإىل ذلك حيث كانت مما كرث ا�ستعماله يف كالمهم«)4(.
لروؤبة:  يقال  للمربد )ت 285(: »وكان  اللغة واالأدب  الكامل يف  وجاء يف 
كيف اأ�سبحت؟ فيقول: خري عافاك اهلل. فلم ي�سمر حرف اخلف�س، ولكنه حذف 

االأ�سول يف النحو: 75/1.   -1
�سرح الكتاب: 425/1.   -2

ا: 221/1 املحت�سب: 170/1 وانظر اأي�سً  -3
الكتاب: 481/4  -4
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لكرثة اال�ستعمال«)1(.
اأثر القراءة يف النقد والرتجيح: 

مل يكن ابن جني يتقبل كل ما ينقله يف كتابه، ولكنه كان ينظر فيه وينقده يف 
 ، ا م�ستقالًّ تلطف ورفق حيًنا، ويف قوة وعنف حيًنا اآخر، �سريًحا وا�سًحا، وُحرًّ

وعاداًل من�سًفا يف كل حني، ين�سد احلقيقة وينزل على حكمها اأنَّى تكون)2(. 
من  بكثري  وا�ست�سهد  وغريهم  واملربد  والفراء  الك�سائي  و  �سيبويه  عن  نقل 
ي�ست�سيء  فوافق وخالف، وا�ستح�سن وا�ستدرك، وهو يف كل ذلك  ال�سواهد، 
مبا يحتج له من القراءة؛ فكان للقراءة االأثر الوا�سح يف تدعيم مواقفه اإذا وافق، 
ما  ا�ستح�سنه ووجه  ما  اإظهار ح�سن  اإذا خالف، ويف  قواعد خمالفه  نق�س  ويف 
ا�ستدركه، كل هذا بثه ابن جني يف ثنايا كتابه، غري مباٍل اأكان احلق فيما تو�سل اإليه 
مع اأ�سحابه من الب�سريني اأم مع الكوفيني؛ فاحلق اأحق اأن يتبع، فال يليق مبن �سّمى 

كتابه “ املحت�سب “ اأن يتع�سب لهوى. 
وهذه بع�س النماذج املو�صحة ملا �صلف ذكره: 

النَّا�ِسي[  َفا�َس  اأَ َحْيُث  ِمْن  وا  ِفي�سُ اأَ ]ُثمَّ  جبري:  بن  �سعيد  قراءة  اأواًل: 
چ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  گ  گ   چ  يف: 
)البقرة 199( فقد كان لها االأثر الوا�سح يف بيان ف�ساد من قال: اإّن الم التعريف 
اإمّنا تدخل االأعالم للمدح والتعظيم)3(، وذلك نحو: العبا�س، واملظفر، وما جرى 

جمراهما. 

املربد، حممد بن يزيد املربد، اأبو العبا�س )املتوفى: 285هـ(: الكامل يف اللغة واالأدب، حتقيق: حممد اأبو   -1
الف�سل اإبراهيم، دار الفكر العربي - القاهرة، ط 3، 1417 هـ - 1997 م، 70/2. 

مقدمة املحت�سب: 15/1.   -2
قال به الفراء والكوفيون، انظر، �سرح كتاب �سيبويه: 319/2.   -3
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ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   چ  تعاىل:  لقوله  ال�سالم-  -عليه  اآدم  هنا  النا�سي  الأن 
قوله  اأّن  الداللة من ذلك:  فقال: »ووجه  چ )طه 115(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    
»النا�سي« اإمّنا يُعنى به اآدم -عليه ال�سالم- ف�سارت �سفة غالبة كالنابغة وال�سَِّعق، 
وكذلك احلارث والعبا�س واحل�سن واحل�سني، هي واإن كانت اأعالًما، فاإنّها جتري 
جمرى ال�سفات؛ ولذلك قال اخلليل: اإنّهم جعلوه ال�سيء بعينه؛ اأي: الذي حَرث 
وَعَب�َس، فمحمول هذا اأّن يف هذه االأ�سماء االأعالم التي اأ�سلها ال�سفات معاين 
معاين  فيها  كان  واإذا  ال�سفات،  تعرف  كما  املعرفة  الم  حلقتها  ولذلك  االأفعال؛ 
يف  حتقق  فهي  ا،  ذمًّ تكون  ما  فكذلك  مدًحا  تكون  كما  االأفعال  وكانت  االأفعال، 

ا«)1(.  العلم معنى ال�سفة، مدًحا كانت ال�سفة اأو ذمًّ
ڈ   ڎ   چ  يف:   ] اهلل  من  تقًوى  ]على  عمر:  بن  عي�سى  قراءة  ثانًيا: 
ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک    چ )التوبة 109( فقد كان لهذه القراءة اأثر يف 
ا�ستدراك ابن جني على �سيبويه، حيث قال: »وكان االأ�سبه بقدر �سيبويه اأال يقف 
ابن جماهد  رواها  احلكاية  اأّن هذه  ولوال  اأدري،  ال  يقول:  واأال  ذلك،  قيا�س  يف 
ورويناها عن �سيخنا اأبي بكر لتوقفت فيها. فاأما اأن يقول �سيبويه: مل يقراأ بها اأحد 
فجائز؛ يعني: فيما �سمعه؛ لكن ال عذر له يف اأن يقول: ال اأدري؛ الأن قيا�س ذلك 

اأخف واأ�سهل على ما �سرحنا من كون األفه لالإحلاق«)2(.
ثالًثا: قراءة �سهل بن �سعيب النهمي: ]َجَهرًة[ يف: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ )البقرة 55(، و]َزَهرًة[ يف:  

چ ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    چ 

)طه 131(، كل �سيء يف القراآن حمرًَّكا، فقد اأّثرت هذه القراءة يف تدعيم راأي 
الكوفيني وتقويته على راأي اأ�سحابه من الب�سريني، يف كون احلرف احللقي يجوز 

املحت�سب: 119/1.   -1
ال�سابق: 304/1.   -2
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فيه التحريك اإذا �سبق مبفتوح، قال ابن جني: »مذهب اأ�سحابنا يف كل �سيء من 
هذا النحو مما فيه حرف حلقي �ساكن بعد حرف مفتوح: اأنه ال يحرك اإال على اأنه 
لغة فيه؛ كالزَّْهرة والزََّهرة، والنَّْهر والنَهر، وال�سَّْعر وال�سََّعر، فهذه لغات عندهم 
اأنّه  فيه  الكوفيني  ومذهب  والطَرد.  والطْرد  واحلَلب،  واحلْلب  والن�َسز،  كالن�ْسز 
كالبْحر  ي�سمعوه؛  مل  واإن  الفتح  فيه  فيجيزون  حلقيًّا،  حرًفا  لكونه  الثاين  يحرك 
والبَحر وال�سْخر وال�سَخر، وما اأرى القول من بعد اإال معهم، واحلق فيه اإال يف 

اأيديهم«)1(.
ڈ  ژ    ژ  ڑڑ   چ  يُو�ُسُف [ يف:  ْنَت  اأَ اأَْو  اأَِئنَّك   [ اأُبي:  رابًعا: قراءة 
ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳڳ      چ )يو�سف 90( فقد اأّثرت هذه القراءة 
يف ميل ابن جني لراأي الكوفيني وتف�سيله على راأي اأ�سحابه من الب�سريني، يف 
امتناع حذف خرب اإّن اإذا كان اال�سم معرفة، حيث قال: »ينبغي اأن يكون هذا على 
حذف خرب اإّن، حتى كاأنّه قال: اأئنك لغري يو�سف، اأو اأنت يو�سف؟ فكاأنّه قال: بل 
اأنت يو�سف، فلما خرج خمرج التوقف قال: اأنا يو�سف، وقد جاء عنهم حذف 

خرب اإّن، قال االأع�سى: 
الًّ واإِنَّ ُمْرحَتَال واإنَّ يف ال�سَّْفر اإذ م�سى َمَهال اإنَّ حَمَ

يجيزون  ال  والكوفيون  اخلرب.  مرحتاًل، فحذف  لنا  واإّن  لنا حماًل،  اإّن  اأراد: 
حذف خرب اإّن اإال اإذا كان ا�سمها نكرة؛ ولهذا وجه ح�سن عندنا، واإن كان اأ�سحابنا 

يجيزونه مع املعرفة)2(.
يف  ]اأنّه[  فيقول:  يبتدئ  ثم  عليها،  يقف  ]َوْيَك[،  يعقوب:  قراءة  خام�ًصا: 

املو�سعني من قوله تعاىل: چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ال�سابق: 84/1.   -1
املحت�سب: 349/1.   -2
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ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ )الق�س�س 82(.

الأّن  واحدة؛  كلمة  ]ويكاأن[  جعل  من  راأي  ا�ستبعاد  القراءة  هذه  يف  كان 
اأن  القراءة على جعلها كلمتني، فقال: »والوجه فيه عندنا اخلليل و�سيبويه، وهو 
»َوْي« على قيا�س مذهبهما ا�سم �سمي به الفعل يف اخلرب، فكاأنه ا�سم اأعجب)1(، 
وهذا الذي ارت�ساه اأئمة التف�سري كاالإمام البغوي )ت 510( فقال يف تف�سري االآية 
ُب، َكَما تَُقوُل:  نَّ« َوَمْعَناَها التََّعجُّ ولٌَة ِمْن »َكاأَ ِليُل: »َوْي« َمْف�سُ ال�سابقة: »َوَقاَل اخْلَ
ِمنَي َعَلى َما �َسَلَف  َوْي مِلَ َفَعْلَت َذِلَك! َوَذِلَك اأَنَّ اْلَقْوَم تََندَُّموا َفَقالُوا: َوْي! ُمَتَندِّ

ِمْنُهْم«)2(.
منهج ابن جني يف التو�صل اإىل القاعدة اأو تدعيمها اأو نقدها: 

يتبني لنا بعد االإجابة عن االأ�سئلة االآتية منهج ابن جني وا�سًحا جلًيا، وهذه 
االأ�سئلة هي: 

اأواًل: هل كان ي�ستقل بالقراءة لبناء القواعد اأو تدعيمها اأو نقدها ؟ -
ثانًيا: هل اعتمد على القيا�س ؟ -
ثالًثا: هل كان لل�سماع دور يف اإثبات ما تو�سل اإليه من نتائج ؟ -

فكان ابن جني يعر�س القراءة، ويذكر َمن قراأ بها، ثم يرجع يف اأمرها اإىل 
اإليها  فريدها  لهجة  اأو  عليه،  فيقي�سها  نظرًيا  اأو  فريويه،  �ساهًدا  لها  يلتم�س  اللغة، 
ويوؤن�سها بها، اأو تاأوياًل اأو توجيًها فيجمل، اأو يف�سل، على ح�سب ما يقت�سيه املقام، 

ويتطلبه الك�سف عن وجه الراأي يف القراءة)3(.
ال�سابق: 155/2.   -1

البغوي، حميي ال�سنة، اأبو حممد احل�سني بن م�سعود البغوي )املتوفى: 510هـ(: تف�سري البغوي، حتقيق:   -2
حممد عبد اهلل النمر، دار طيبة للن�سر والتوزيع، ط، 4، 1417 هـ - 1997 م، 226/6. 

انظر، املحت�سب: 12/1.   -3
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ويتبني لنا اأّن ابن جني مل يكن يبني قواعده اأو يدعمها اعتماًدا على القراءة 
ب�سكل م�ستقل، بل يع�سدها ب�سواهد العربية، وتوجيهات اللغويني، وكان يختار 

لها، اأف�سل الوجوه، فكم جّوز لل�سعر ما مل يجّوزه للقراآن. 
فذكر »قراءة يحيى بن يعمر: ]َجرَبِئّل[ م�سددة الالم، بوزن جرَبِعل، وعنه 
ا وعن فيا�س بن غزوان: ]َجرْبَائيل[ بوزن َجرْبَاعيل، بهمزة بعد االألف، وبهذا  اأي�سً
ا ممدود،  اأي�سً االأعم�س، و]ِميكاييل[ من غري همز  بياءين عن  الوزن من غري همز 

وقراأ ]ِميَكِئَل[ بوزن ميكعل ابن هرمز االأعرج وابن حمي�سن«)1(.
ومل يكتِف بتعدد قراءة اال�سم االأعجمي يف القراءة؛ ليثبت تخليط العرب 
فيه، بل ع�سده بال�سواهد من لغة العرب، �سعًرا ونرًثا، فقال: »يف ذلك ما اأن�سَدناه 

اأبو علي من قول الراجز: 
هل تعرف الدار الأم اخلزرج 

منها فَظْلت اليوَم كاملَزرَّج
يريد: الذي �سرب الزَّرجون وهي اخلمر، واأنه كان قيا�سه املزرجن؛ من حيث 

كانت النون يف الزرجون اأ�سلية...)2(.
وكان من منهج ابن جني اعتماد القيا�س، فعليه يقوي وي�سعف، ويقبل ويرد، 
فكم قدم من وجه الأنه اأقوى يف القيا�س، من ذلك: »وهمز ُوعاء بال�سم اأقي�س من 

همز املك�سور الواو؛ فعليه يح�سن بل يقول اأُعاء اأخيه«)3(. 
وقال كذلك: »حذف املو�سوف واإقامة ال�سفة مقامه قبُل لي�س مب�ستح�سن يف 

املحت�سب: 97/1.   -1
ال�سابق: 97/1.   -2

املحت�سب: 348/1.   -3
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القيا�س«)1(، وقال: »وجه هذه القراءة اأقوى يف القيا�س«)2(.
عا�سم  لقراءة  احتجاجه  ذلك  النظري، ومن  اإىل  النظري  �سم  من  يكرث  وكان 

ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   چ  يف:  وكتاِبه[  ]ومالئكِته  اجلحدري: 
ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  چ )البقرة 285( على 

يقع موقع  الواحد  اأّن  قاعدته من  ليوؤكد  النظائر؛  العديد من  لها  التوحيد، فذكر 
اجلمع وهي: »ومثله قوله �سبحانه: چ ې  ې        ې   ې  ىى      چ )اجلاثية29(.

اأال ترى اإىل قوله تعاىل: چ ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  چ )االإ�سراء 13(.
فلكل  )االإ�سراء14(،  چ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چ  تعاىل:  وقال 

اإن�سان كتاب)3(.
مع  تقريراته،  ال�سماع يف  يعتمد على  كان  ابن جني  اأّن  بالذكر  اجلدير  ومن 
تاأخره عن ع�سر الرواية، وكان يعتمد يف جل �سماعه على بني ُعقيل، ويبدو اأّن 
اأنّهم كانوا بالكوفة والبالد الفراتية واجلزيرة  �سبب اخت�سا�سهم باالأخذ والرواية 
واملو�سل، هاجروا اإليها اإثر خالف بينهم وبني بني تغلب فاأجلوهم عن م�ساكنهم 

يف البحرين)4(.
وهذه مناذج من �سماعه، التي كان لها اأثر يف دعم نتائجه، وع�سد �سواهده: 

اأبدلوا الهاء من التاء التي للتاأنيث يف الوقف، فقالوا: حمزْه،  - ا فقد  »واأي�سً
الوقف،  عند  التاء  هذه  يف  مطرد  منقاد  وذلك  وجال�سْه،  وقائمْه،  وطلحْه، 
ويوؤكد هذا اأّن عامة ُعقيل فيما ال نزال نتلقاه من اأفواهها تقول يف الفرات: 

ال�سابق: 237/2.   -1
ال�سابق: 251/2.   -2

ال�سابق: 202/1  -3
انظر، القلق�سندي، اأحمد بن علي بن اأحمد الفزاري القلق�سندي ثم القاهري )املتوفى: 821هـ(: �سبح   -4

االأع�سى يف �سناعة االإن�ساء، دار الكتب العلمية، بريوت )د. ت( 395/1. 
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الفراه، بالهاء يف الو�سل والوقف«)1(.
»واأنا اأرى يف هذا راأي البغداديني يف اأّن حرف احللق يوؤثر هنا من الفتح اأثًرا  -

ا معتمًدا؛ فلقد راأيت كثرًيا من عقيل ال اأح�سيهم يحرك من ذلك ما ال  معتدًّ
يتحرك اأبًدا لوال حرف احللق، وهو قول بع�سهم: نََحَوه، يريد: نَْحوه«)2(.

»و�سمعت �سنة خم�س وخم�سني غالًما حدًثا من ُعقيل ومعه �سيف يف يده،  -
ِحرين: يا اأعرابي، �سيفك هذا يقطع البطيخ؟  فقال له بع�س احلا�سرين وكنا ُم�سْ
فقال: اإي واهلل وغوارَب الرجال، فن�سب الغوارب على ذلك؛ اأي: ويقطع 

غوارَب الرجال«)3(.
ال�سواهد  انعدام  حالة  يف  القراءات  على  املرتتب  االأثر  تف�سيل  و�سياأتي 

الداعمة، اأو �سعف القيا�س، اأو عند قلة النظري اأو عدمه. 
هل كان ابن جني يفا�صل بني القراءات؟

املفا�سلة بني القراءات اأو الرتجيح بني القراءات مما اختلفت فيه اأنظار العلماء، 
فمنهم من يف�سل قراءة على اأخرى الأ�سباب عنده، ومنهم من امتنع عن املفا�سلة 
»َوَقْد  )ت745(:  حّيان  اأبو  قال  اهلل،  عند  من  وكلها  �سنة  فهي  للقراءة،  تعظيما 
اأَبُو َعْمٍرو الزَّاِهُد  . َوَحَكى  ُح بنَْيَ اْلِقَراَءتنَْيِ امْلَُتَواِتَرتنَْيِ اأَنَّا اَل نَُرجِّ تََقدََّم لََنا َغرْيَ َمرٍَّة 
ِجيَح بنَْيَ  اأَْحَمَد ْبِن يَْحيَى ثَْعَلًبا َكاَن اَل يََرى الرتَّْ اأَبَا اْلَعبَّا�ِس  اأَنَّ  يِف ِكَتاِب اْليََواِقيِت 
ْعَراُب يِف اْلُقْراآِن  اْلِقَراَءاِت ال�سَّْبِع. َوَقاَل: َقاَل ثَْعَلٌب ِمْن َكاَلِم نَْف�ِسِه اإَِذا اْخَتَلَف ااْلإِ
ْل اإِْعَرابًا َعَلى اإِْعَراٍب يِف اْلُقْراآِن َفاإَِذا َخَرْجُت اإِىَل اْلَكاَلِم َكاَلِم  َعِن ال�سَّْبَعِة، مَلْ اأَُف�سِّ
َغِة  ِبالنَّْحِو َواللُّ اأَْحَمُد ْبُن يَْحيَى َكاَن َعامِلًا  النَّا�ِس َف�سَّْلُت ااْلأَْقَوى َوِنْعَم ال�سََّلُف لََنا، 

املحت�سب: 130/1  -1
املحت�سب: 167/1  -2

ال�سابق: 210/1  -3
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ُمَتَديًِّنا ِثَقًة«)1(. 
الذين  واالأ�سوليني  والقراء  الفقهاء  نظر  بني  نفّرق  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ب، و�سرًطا ل�سحة ال�سالة،  نظروا اإىل القراءة وعّدوها و�سيلة تعبُّد، وطريق تقرُّ
القراءة  اإىل  نظروا  الذين  اللغويني  للت�سريع والتحرمي والتحليل ونظر  وم�سدًرا 
نظرة مغايرة، الأّن هدفهم خمتلف، وغايتهم من قبول القراءة لي�ست العبادة اأو 

ال�سالة بها، اإمّنا هي اإثبات حكم لغوي اأو بالغي. 
ويرى الباحث اأّن االأمر عند اللغويني اأهون منه عند الفقهاء؛ ب�سبب اختالف 
النظرتني، بل اإّن اختيار القّراء للقراءة هو نوع مفا�سلة والتفا�سل ثابت عن النبي 
�سّلى اهلل عليه و�سّلم، فقد اأخرب عن ف�سل بع�س �سور القراآن واآيه يف غري ما حديث، 

والقراآن جرى على �َسنَنِ كالم العرب، وكالم العرب يتفا�سل يف البالغة)2(.
فهل كان ابن جني يفا�سل بني القراءات، وما هي معايري التفا�سل عنده ؟ 

نعم كان ابن جني يفا�سل بني القراءات، ويقوي بع�سها على بع�س، وكان 
ي�ستند يف ذلك اإىل اأمور منها: 

• قوة االإعراب. 	
• موافقة القيا�س. 	
• موافقة امل�سهور من لغات العرب. 	
• قّوة املعنى. 	

اأبو حيان حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان اأثري الدين االأندل�سي )املتوفى: 745هـ(: البحر   -1
املحيط يف التف�سري، حتقيق: �سدقي حممد جميل، دار الفكر - بريوت، ط، 1420 هـ، 455/4. 

اجلوزي،  ابن  دار  الكرمي،  للقراآن  اللغوي  التف�سري  الطيار:  نا�سر  بن  �سليمان  بن  م�ساعد  الطيار،  انظر،   -2
القاهرة، ط، 1، 1432هـ، �س 244. 
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بل قد ف�سل بع�س ال�ساّذ على ال�سحيح املتواتر، ا�ستناًدا لهذا املعايري، �سرح 
بذلك يف مقدمة كتابه، حيث قال: »نعم، واأكرث ما فيه)1( اأن يكون غريه من املجتمع 
اإىل  م�سندان  اإذ هما جميًعا مرويان  قيا�ًسا؛  واأنه�س  اإعرابًا  منه  اأقوى  عندهم عليه 
ال�سلف - ر�سي اهلل عنهم- فاإن كان هذا قادًحا فيه، ومانًعا من االأخذ به؛ فليكونن 
ما �سعف اإعرابه مما قراأ بع�س ال�سبعة به هذه حاله، ونحن نعلم مع ذلك �سعف قراءة 

ابن كثري »�سئاء« بهمزتني مكتنفتي االألف، وقراءة ابن عامر: چ ۓ  ڭ    
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ   چ )االأنعام 137()2(.

ومن اأمثلة املفا�سلة عنده تف�سيله قراءة الن�سب يف »قول« على قراءة الرفع 
يف قول اهلل تعاىل: چ ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  
ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ )النور 51( الأنّها اأقوى اإعرابًا، فقال: »اأقوى القراءتني 
اإعرابا ما عليه اجلماعة من ن�سب »القول« وذلك اأّن يف �سرط ا�سم كان وخربها اأن 
يكون ا�سمها اأعرف من خربها، وقوله »تعاىل« {اأَْن يَُقولُوا �َسِمْعَنا َواأََطْعَنا} اأعرف 

من قول املوؤمنني)3(.
ا تف�سيله لقراءة »اأهبَّنا« على »هبَّنا« مكان »بعثنا« يف قول  اأي�سً ومن االأمثلة 
چ  ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ   ەئوئوئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   چ  تعاىل:  اهلل 
)ي�س 52(، وذلك الأنّه اأقي�س فقال: ومن ذلك قراءة اأبي بن كعب: »مْن َهبََّنا ِمْن 

َمْرَقِدنَا«، يعني اأ�سحاب القبور. 
قال اأبو الفتح: قد اأثبت اأبو حامت عن ابن م�سعود: »َمْن اأَهبََّنا«، بالهمزة. وهي 

اأقي�س القراءتني. يقال: َهبَّ من نومه، اأي: انتبه واأَْهَبْبُتُه اأنا، اأي: اأنبهته. قال: 

وا اأُ�َساِئُلُكْم: َهْل يَْقُتُل الرَُّجَل احُلبُّ َواُم َوْيَحُكُم ُهبُّ اأَال اأَيُّها النُّ
يعني ال�ساّذ  -1

املحت�سب: 33/1.   -2
املحت�سب: 115/2.   -3
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فاأما »هَبنَّي« اأي: اأيقظني فلم اأر لها يف اللغة اأ�سال، ولعلها لغة قليلة، وال َمرَّ 
بنا َمْهُبوب، مبعنى ُموَقظ، وهي -مع ح�سن الظن ِباأُبَّي- مقبولة)1(.

جني،  ابن  عند  اأمثلتها  كرثت  فقد  املعنى  لقوة  القراءات  بني  املفا�سلة  واأما 
وهذا مما يوؤكد تالزم الداللة واللفظ عنده، فهو يقدم املعنى االأقوى الذي يخدم 

گ   چ  تعاىل:  اهلل  قول  ففي  التحديد،  وجه  على  املراد  املق�سد  ويبني  ال�سياق، 
چ )االأحزاب  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

69( يقّوي قراءة جمهور القراء على قراء ابن م�سعود، الأنها تبني وجاهة مو�سى 
عند اهلل بخالف قراءة ابن م�سعود التي ال تبني ذلك، فقال: »ومن ذلك قراءة ابن 

م�سعود: »َوَكاَن َعْبًدا هلِلَِّ َوِجيًها«. 
اأّن هذه  القراءة، وذلك  اأقوى معنى من هذه  الكافة  الفتح: »قراءة  اأبو  قال 
اأم عنَد  اأعنَد اهلل،  تُْفَهم منها وجاهته عند من هي؟  اأنه عبٌد هلل وال  منها  يُْفَهم  اإمنا 
من  اأ�سرف  اهلل، وهذا  تفيد كون وجاهته عند  فاإنّها  اجلماعة،  قراءة  واأما  النا�س؟ 

القول االأول؛ الإ�سناد وجاهته اإىل اهلل تعاىل، وح�سبه هذا �سرًفا«)2(.
ومن اأمثلة املفا�سلة لقوة املعنى قوله: ومن ذلك قراءة اأبي حيوة: »ِمْن ُكُتٍب 

يَدَِّر�ُسونََها«، بت�سديد الدال مفتوحة، وبك�سر الراء. 
قال اأبو الفتح: »هذا يفتعلون من الدر�س، وهو اأقوى معنى من »يدر�سونها«؛ 
وذلك اأن افتعل لزيادة التاء فيه اأقوى معنى من فعل. اأال ترى اإىل قول اهلل تعاىل:  
چ ۇ      ۆ  ۆ           ۈ    ۈ   ٴۇ    ۋ  چ )القمر42( فهو اأبلغ معنى من قادر، وهو 

ا معنى الكرثة؛ الأنّه يف معنى  اأ�سبه مبا تقدمه من ذكر االأخذ والعزة. نعم، وفيه اأي�سً
يتدار�سونها«)3(.

املحت�سب: 214/2.   -1
ال�سابق: 185/2.   -2

املحت�سب: 196/2.   -3
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تبًعا لقوة املعنى كثري عند ابن  الباحث من املفا�سلة  اإليه  وهذا الذي تو�سل 
جني، بحيث ي�سكل ظاهرة يف كتابه)1(.

رّد القراءة اأو ت�صعيفها وتاأييد القاعدة اللغوية: 

لنا  وبدا  القراءات،  بني  التفا�سل  م�ساألة  يف  االأنظار  اختالف  �سابقا  معنا  مّر 
فيه اأّن االأمر لي�س بالكبري ما دام اأن املفا�سلة قد ثبتت عن ر�سول اهلل  كما يف 
لَّى اهللَُّ  احلديث الذي يرويه اأُبّي بن كعب -  - حيث َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَِّ �سَ
َعَلْيِه َو�َسلََّم: »يَا اأَبَا امْلُْنِذِر اأَتَْدِري اأَيُّ اآيٍَة ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ َمَعك اأعظم؟ َقاَل: ُقْلُت اهللَُّ 
ْدِري  َوَر�ُسولُُه اأَْعَلُم، َقاَل: ُقْلُت ]اهللَُّ اَل اإِلََه اإاِلَّ ُهَو احْلَيُّ القيوم[ َقاَل: َف�سرب يِف �سَ

َوَقاَل: »َواهلل ِليَهنك اْلعلم اأَبَا امْلُْنذر«)2(.

رّد  يف  االأمر  فاإّن  اأ�سلفنا،  ما  على  القراءات  بني  املفا�سلة  يف  االأمر  كان  اإذا 
عن  بالتواتر  املنقول  الثابت  الوحي  يرد  كيف  اإذ  خمتلف؛  ت�سعيفها  اأو  القراءة 
ر�سول اهلل  عن رب العزة �سبحانه وتعاىل، وقد ا�ستّد نكري العلماء لهذا ال�سنيع 
فمن ذلك ت�سنيع ابن حزم )ت 456( على النحاة الذين يردون بع�س القراءات، 
»َواَل  فقال:  القراءة،  مبا هو دون  اللغة  يثبتون  هم  ثم  بزعمهم،  القيا�س  ملخالفتها 
عجب اأعجب مِمَّن اأوجد الأمرئ اْلَقْي�س اأَو لزهري اأَو جلرير اأَو احلطيئة اأوالطرماح 
َعِقَبْيِه  اْلَعَرب بوال على  اأَبَناء  �َساِئر  اأَو من  اأَو متيمي  اأو �سلمي  اأ�سدي  اأَو الأعرابي 
َغة َوقطع ِبِه َومل يْعرَت�س ِفيِه ثمَّ اإِذا وجد هلل تََعاىَل  لفًظا يِف �سعر اأَو نرث جعَلة يِف اللُّ
َغات َواأَْهلَها كالما مل يْلَتفت اإِلَْيِه َوال جعله حجَّة َوجعل ي�سرفُه َعن َوجهه  َخالق اللُّ
ويحرفه َعن مَوا�سعه ويتحيل يِف اإحالته َعمَّا اأوقعه اهلل َعَلْيِه َواإِذا وجد لَر�ُسول اهلل 

انظر مثاًل: 155/1، 362/1، 353/2.   -1
الني�سابوري )املتوفى: 261هـ(: �سحيح م�سلم، حتقيق: حممد  اأبو احل�سن الق�سريي  م�سلم بن احلجاج   -2

فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت)د. ط()د. ت(556/1. 
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�سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم كاَلما فعل ِبِه مثل َذِلك«)1(.
واحلقيقة اأن ابن جنّي قد وقع يف �سيء من التناق�س من حيث يدري اأو ال 
اإّن  حتى  القيا�س،  على  مقدم  ال�سماع  باأّن  يقرُر  النظرية  الناحية  من  فهو  يدري؛ 
ال�سيوطي )ت 911( قد عنون لكالم ابن جني ب»ترك القيا�س بال�سماع« ثم نقل 
كالمه حيث قال: »واعلم اأنك اإذا اأداك القيا�س اإىل �سيء ما ثم �سمعت العرب قد 
نطقت فيه ب�سيء اآخر على قيا�س غريه فدع ما كنت عليه اإىل ما هم عليه«)2( ثم 
عقب قائاًل: »وهذا ي�سبه من اأ�سول الفقه نق�س االجتهاد، اإذا بان الن�س بخالفه«)3(.
وقد �سّرح يف مقدمة املحت�سب بطريقته التي اختطها لنف�سه من االحتجاج 
اأو  الرواية، فكيف يجوز رّده  لل�ساّذ وعدم رف�س �سيء منه، فهو عنده �سحيح 
ا، واأنه �سارب يف  رف�سه، فقال: »غر�سنا منه اأن نُِري وجه قوة ما ي�سمى االآن �ساذًّ
�سحة الرواية ِبِجرانه)4(، اآخذ من �سمت العربية مهلة ميدانه؛ لئال يَُرى مرى)5( اأّن 

العدول عنه اإمنا هو غ�س منه، اأو تهمة له. 
ومعاذ اهلل! وكيف يكون هذا والرواية تنميه اإىل ر�سول اهلل -- واهلل تعاىل 
يقول: چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ وهذا حكم عام يف املعاين واالألفاظ، واأَخذه 

هو االأخذ به، فكيف ي�سوغ مع ذلك اأن ترف�سه وجتتنبه«)6(.

ابن حزم، اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم االأندل�سي القرطبي الظاهري )املتوفى: 456هـ(:   -1
الف�سل يف امللل واالأهواء والنحل، مكتبة اخلاجني - القاهرة)د. ط(، )د. ت(107/3. 

اخل�سائ�س: 126/1.   -2
اأ�سول  االقرتاح يف  )املتوفى: 911هـ(:  ال�سيوطي  الدين  بكر، جالل  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي،   -3

النحو، حتقيق: عالء وعبد احلكيم عطية، دار البريوتي، دم�سق، ط، 2، 1427 هـ - 2006 م �س 161. 
َعَلى  عُنَقه  َوَمدَّ  البعرُي  بَرك  َفاإَِذا  َمْنَحِرِه،  اإِىَل  اْلَبِعرِي  َمْذبَِح  ِمْن  اْلُعُنِق  ُمقدَّم  َوِقيَل:  الُعُنق،  بَاِطُن  اجِلراُن:   -4
بِجراِنه،  احلقُّ  �سَرب  َحتَّى  َعْنَها:  اهلل  َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة،  َحِديِث  َويِف  باالأَر�س.  ِجرانَه  اأَلقى  ِقيَل:  االأَر�س 
اأَرادت اأَن احلقَّ ا�ْسَتَقاَم وَقرَّ يِف َقراره، َكَما اأَن اْلَبِعرَي اإَِذا بََرك َوا�ْسرَتَاَح َمدَّ ِجرانَه َعَلى االأَر�س اأَي ُعُنَقه. 

)ل�سان العرب »جرن«(
لئال يرى مرى: لئال يظن ظان.   -5

املحت�سب: 32/1.   -6
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اأما من الناحية العملية، فاإن ابن جني قد خالف ما تبناه، فرّد قراءات و�سعف 
اأخرى، وهذا ما �سياأتي، وزعم اأن بع�سها يح�سن يف ال�سعر وال يح�سن مثلها يف 

القراآن اإىل اآخر ما قال، ومن ذلك: 
تداخل  مما  عنده  الأنّها  بغلطها؛  وحكم  احل�سن)ال�سياطون(  لقراءة  رّده 

ٹ       ٹ   ٿ   احل�سن:چ  قراءة  ذلك  ومن  فقال:  والتك�سري،  ال�سامل،  اجلمعان:  فيه 
ٹ  چ )ال�سعراء210(.

قال اأبو الفتح: »هذا مما يعر�س مثله الف�سيح، لتداخل اجلمعني عليه، وت�سابههما 
عنده... وعلى كل حال فـ« ال�سياطون »غلط«)1(.

ه[ الأّن ال�ساد عنده ال تدغم يف الطاء، فال�ساد من  ومن ذلك رّده لقراءة ]اأَطَّرُّ
مَّ �َسْفر( التي دغم فيها احلروف، اأما هي فال تدغم يف غريها،  جملة حروف )�سُ
وهو بذلك يحاكم القراءة املتقدمة التي هي االأ�سل ملا اأحدثه اللغويون من معايري 
يدغم  )البقرة 126(  چ  چ  مت   ابن حمي�سن:  قراءة  ذلك  قال: ومن  متاأخرة، 

ال�ساد يف الطاء. 
قال اأبو الفتح: »هذه لغة مرذولة، اأعني: اإدغام ال�ساد يف الطاء؛ وذلك ملا فيها 
من االمتداد والف�سو؛ فاإنّها من احلروف اخلم�سة التي يدغم فيها ما يجاورها، وال 

تدغم هي فيما يجاورها«)2(.
ومما رّده ومل ي�ستح�سنه يف القراآن قراءة ] ُمتًَّكا [ يف: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
ٻ     پ  پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ )يو�سف31( فمثل 
هذا االإبدال ال يليق عنده بالقراآن الذي طاملا قال فيه »اأن يُختار له، وال يختار عليه« 
اأما »ُمتًَّكا« غري مهموز فمبدل من  اأبو الفتح:  واإمنا مكانه �سرورة ال�سعر قال: قال 

املحت�سب: 133/2.   -1
املحت�سب: 106/1.   -2
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وهذا  وعدت.  من  وُمتََّعد  تََوجَّْهُت،  من  كُمتََّجٍه  تََوكَّاأُْت،  من  مفَتَعل  وهو  ُمتََّكاأ، 
كانت  فلذلك  ال�سعر؛  �سرورة  يف  هو  واإمّنا  ال�سعة؛  يف  يجوز  ال  عندنا  االإبدال 

القراءة به �سعيفة)1(.
ا قراءة اأبي جعفر، ومل يقبل االتباع الذي حدث  ومما حكم عليه باأنّه �سعيف جدًّ
فيها؛ الأّن حركة االإعراب ال تُ�ستهلك حلركة االإتباع اإال على لغة �سعيفة فقال: »من 

ذلك قراءة اأبي جعفر: ] ثُمَّ ُقْلَنا ِلْلَمالِئَكُة ا�ْسُجُدوا[ يف: چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئچ )االأعراف 11( 

ب�سم الهاء. 
ا؛ وذلك اأّن املالئكة جمرورة، وال  قال اأبو الفتح: »هذا مذهب �سعيف جدًّ

يجوز اأن يكون حَذف همزة »ا�سجدوا« واألقى حركتها على الهاء«)2(.
وكذلك �سعف قراءة الك�سائي )مبا اأُْنِزلَّْيك( يف: چ ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ        ہ  ہ  ھ   ھ  
االإدغام  اتفاق  لعدم  68(؛  )املائدة  ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ     ے  ےۓ  ۓ   ھ   ھ  
يف  االإدغام  وبني  فيها  االإدغام  بني  مقارنة  فعقد  ارت�ساها،  التي  معايريه  مع  فيها 
َربِّي[ يف: چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ )الكهف 38( قال  ]لَِكنَّا ُهَو اهللَُّ 
اأُنزل  من  الالم  الأّن  اأُْنِزلَّْيك«؛  »مبا  الك�سائي:  قراءة  عندنا  »ولذلك �سعفت  فيها: 
في�سكن  متحركني،  املثاًلن  يلتقي  ثم  اإليك  همزة  ك�سرة  عليها  ينقل  فال  مفتوحة، 
اإذ  َربِّي[؛  ُهَو اهللَُّ  االأول منهما، ويدغم يف الثاين كما ُجعل ذلك يف قوله: ]لَِكنَّا 
كانت النون من لكن �ساكنة ف�ساغت حذف همزة اأناء واإلقاء حركتها على النون 
قبلها، ف�سارت ]لكَنَنا[، فُكره التقاء املثلني متحركني، فاأُ�سكن االأول منهما واأُدغم 

ال�سابق: 339/1.   -1
ال�سابق: 240/1.   -2
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يف الثاين، ف�سار لكنَّا كما ترى«)1(.
وبعد هذا العر�س الأمثلة عار�س فيها ابن جني بع�س القراءات، وردها ومل 
يقبل مثلها يف القراآن، حرّي بنا اأن نناق�س االأ�سباب التي دعته اإىل مثل هذا الذي 

يتعار�س مع تعظيمه للقراءة »فالقراءة �سنة متبعة«)2(. 
ظهر للباحث عدد من هذه االأ�سباب، فنذكرها وندلل عليها من كالمه، حتى 

ال يبقى االأمر حم�س افرتا�س: 
• باأّن بع�س القّراء يختار القراءة دون رواية، فعند ذلك ال غ�سا�سة 	 االعتقاد 

]َفَحا�ُسوا[  ال�سمال:  اأبي  الرد والت�سعيف، فقال يف معر�س رده لقراءة  من 
ڱڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   چ  يف: 
ڱ  ں  ں  چ )االإ�سراء5(، باحلاء.: »وهذا يدل على اأن بع�س القراءة 

يتخري بال رواية، ولذلك نظائر. 
ومن ذلك قراءة اأُبّي بن كعب: ]ِلَن�ُسوًءا[ )االإ�سراء 7(، بالتنوين)3(. وقد رّد 
الزرك�سي )ت794( قول ابن جني بعد اأن �ساقه فقال: »َوَهَذا الَِّذي َقالَُه اْبُن ِجنِّيٍّ 

َوايَِة«)4(.  َغرْيُ ُم�ْسَتِقيٍم َواَل يَِحلُّ اِلأََحٍد اأَْن يَْقَراأَ اإاِلَّ ِبالرِّ
• االحتكام اإىل قواعد اللغة التي قّعدها العلماء اأو قوانينهم التي �سنوها، فما 	

وافق تلك القواعد، ومتا�سى مع تلك القوانني، فهو املقبول، وما خالف حكم 
ب�سعفه اأو رده، كما يف ت�سعيفه لقراءة اأبي جعفر: چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ائ  ائ  ەئ   چ)االأعراف 

11( ب�سم الهاء. 
ال�سابق: 242/1.   -1

املحت�سب: 292/1.   -2
ال�سابق: 15/2.   -3

الربهان يف علوم القراآن، الزرك�سي، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار املعرفة، بريوت، 1391ه،   -4
 .388/3
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• اإليه عند 	 اللغات، والغفلة عما �سواها، وهذا ما ي�سري  ال�سائع من  اإىل  النظر 
ذكره الأكرث من احتمال عند توجيه القراءة كقوله: واأما »�َسْطَوُه«، بالواو، فلن 

يخلو اأن يكون لغة، اأو بداًل من الهمزة)1(. 

ال�سابق: 277/2.   -1
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اخل�متة

ال�ساذة يف  القراءة  اأثر  من  تناول جانًبا  الذي  البحث  الفراغ من هذا  وبعد 
الدر�س اللغوي العربي، فاإننا نذّكر باأبرز النتائج التي تو�سل اإليها: 

• كان للقراءات القراآنية ال�ساذة اأثر يف بناء القواعد اللغوية اأو تاأييدها عند ابن 	
جني يف كتابه املحت�سب، ووظف القراءات يف دعم بع�س االآراء، وترجيح 

بع�سها على بع�س. 
• كان ابن جني من�سًفا اإىل حد كبري؛ فيوافق ويخالف بح�سب ما ترجح لديه، 	

فمال اإىل اآراء الكوفيني يف اأكرث من مو�سع. 
• كان للقراءات القراآنية ال�ساذة اأثر يف ترجيحات ابن جني، وبيان ف�ساد بع�س 	

القواعد، وا�ستبعاد بع�س الوجوه. 
• كان لل�سماع والقيا�س دور يف اإثبات ما تو�سل اإليه من نتائج. 	
• مل يكن ابن جني يبني قواعده اأو يدعمها اعتماًدا على القراءة ب�سكل م�ستقل، 	

اأف�سل  لها  يختار  اللغويني، وكان  العربية، وتوجيهات  ب�سواهد  يع�سدها  بل 
الوجوه. 

• النظائر؛ 	 من  العديد  للقراءة  فيذكر  النظري،  اإىل  النظري  �سم  من  يكرث  كان 
ليوؤكد قاعدته. 

• كان ابن جني يفا�سل بني القراءات، ويقوي بع�سها على بع�س، وكان ي�ستند 	
يف ذلك اإىل اأمور منها: قوة االإعراب وموافقة القيا�س وموافقة امل�سهور من 

لغات العرب وقّوة املعنى. 
• اأّن 	 رّد قراءات و�سعف اأخرى، وعك�س ذلك على القاعدة اللغوية، وزعم 

بع�سها يح�سن يف ال�سعر، وال يح�سن مثلها يف القراآن. 
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علل النحو، حتقيق: حممود جا�سم حممد الدروي�س، مكتبة الر�سد - الريا�س/ال�سعودية، 

ط1، 1420 هـ - 1999م. 
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Abstract

Sunnah is the second source of Islamic 
legislation, a fact not challenged or turns 
naughty only hostile to Allah and his Mes-
senger and the believers, contrary to what 
the nation's unanimous beforehand and 
even the hour.

Therefore the search aims to defend 
this Hadith and push false suspicions, the 
study revealed the suspicions held by the 
appellants of a valid hadith response edited 
in the two authentic narrations (sahihs), by 
linking what highlights the corruption of the 
appellant justifications to the suspicions 
that were previously raised about the hadith 
with heterogeneity and fallacy in dialogue 
and, The study recommended clarifying 
and studying what is being raised about the 
Sunnah of the suspicion of being pure in the 
command of Allaah.

Keywords: Suspicions, God created 
Adam in His picture, respond to suspicions.

ملخ�س البحث
الثاين  امل�سدر  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة  تعدُّ 
اأو  يعار�سها  ال  حقيقة  وهذه  االإ�سالمي،  للت�سريع 
ي�سغب عليها اإال �سقي معاد هلل ولر�سوله وللموؤمنني، 
خمالف ملا اأجمعت عليه االأمة �سلًفا وخلًفا حتى قيام 

ال�ساعة.

التي  »ال�سبهات  بعنوان  البحث  جاء  ولذلك 
اأثارها عدنان اإبراهيم حول حديث الر�سول  )َخَلَق 
وَرِتِه( والرد عليها، بهدف الدفاع عن  اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ
م�ستخدمة  الباطلة،  ال�سبهات  ودفع  احلديث  هذا 
را�سة  الدِّ لت  وتو�سّ واال�ستقرائي،  التحليلي  املنهج 
الطاعنون من �سبهات  به  ما مت�سك  اإىل ك�سف بطالن 
لردَّ حديث �سحيح خمرج يف ال�سحيحني من خالل 
ربط  مع  الطاعنني  مربرات  ف�ساد  يربز  ما  تو�سيح 
�سبهات  من  قدميًا  اأثري  مبا  الطاعنني  �سكوك  على  الرد 
حول احلديث بتغاير يف االألفاظ ومغالطة يف احلوار 
واالإقناع، واأو�ست الدرا�سة بتو�سيح ودرا�سة ما يثار 
حول ال�سنة من ال�سبهات لبقائها نا�سعة باأمر اهلل تعاىل 

اآدم  خلق  ال�سبهات،  املفتاحّية:  الكلمات 
على �سورته، الرد على ال�سبهات.
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املقدمة

بالوحي  واأّيده  منرًيا  و�سراًجا  الهدى  اإىل  داعًيا    حممًدا  نبيه  اهلل  بعث 
والع�سمة، فقد اأكمل به الدين، واأمت الر�سل وختمهم به، وحفظ الذكر قراآنًا و�سنة 
فقال عزَّ من قائل: چ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ  ڱ   چ )احلجر: 9(، فحفظ القراآن 
حابة  ال�سّ ع�سر  من  ابتداء  احلفظ  �سبل  لها  �سّخر  باأْن  ال�سّنة  ومعنى، وحفظ  لفًظا 
الكرام والتابعني ومن �سار على منهجهم، و عندما تعّر�ست للتزوير والتحريف 
اجلاهلني، والأّن  املبطلني وحتريف  تاأويل  ينفون عنها  اجلهابذة  لها  �سّخر  والتبديل 
عن  يفرتون  ال  الباطل  فاأهل  وحني؛  ع�سر  كل  يف  تتجّدد  والباطل  احلّق  معركة 
الفتنة  منذ وقوع  الّنبوية  ال�سّنة  الطعون وال�سبهات جتاه  مدافعته، لذلك وجّهت 
حتى ع�سرنا احلايل؛ ففي هذا الع�سر جتد من يقدح بامل�سلَّمات الدينية واالأحاديث 
ال�سحيحة التي اأجمع علماء االأمة على تلّقيها بالقبول بحجج و�سبه واهية يجعلون 
فيها  للعقل  مدخل  ال  التي  ال�ّسرعية  الّن�سو�س  على  حاكًما  املخلوق  العقل  فيها 
ليت�سنى لهم الت�سكيك والطعن ومن ثّم االإطاحة يف ال�سّنة النبوية وهدم �سرحها، 
وقد رفع لواء الطعن يف هذا الع�سر امل�ست�سرقون واأذنابهم خلدمة اأغرا�سهم اخلبيثة 
ابراهيم  عدنان  اّدعاه  ما  القبيل  هذا  ومن  ال�سنة؛  على  الدفينة  �سمومهم  و�سبِّ 
-اأحد املعا�سرين- على ال�ّسنة مردًدا ومكرًرا طعونًا �سابقة وُم�سيًفا طعونًا اأخرى 
ة قبل العاّمة ومن هذه  م�ستندة اإىل خمالفة احلديث للعقل واملنطق اإقناًعا للخا�سّ
االأحاديث حديث: )خلق اهلل اآدم على �سورته فطوله �ستون ذراًعا( لذلك اآثرت 
يف هذا البحث اأن اأ�سع يدي على ال�ّسبهة التي اأطلقها امل�سّككون انطالًقا من هذا 
احلديث؛ للردِّ عليهم واإبطال �سبهتهم وتفنيدها من خالل درا�سة احلديث درا�سة 

مو�سوعّية تلتزم احليادية وتقوم على املنهجية العلمّية يف العر�س والنقد)1(.

تاأتي درا�سته يف ال�سفحات القادمة)�س: 8، 9(.  -1
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م�صكلة البحث: 
ال�ّسبهات التي ُرمي بها هذا احلديث، والّرد عليها.

اأ�صباب اختيار املو�صوع: 
وك�سف  احلديث،  هذا  يف  اإبراهيم  عدنان  اأطلقها  التي  ال�ّسبهات  على  الرّد   -

زيغها وبطالنها. 
اأهمية املو�صوع: 

الّنبوية  اإبطال �سبه امل�سّككني يف ال�سّنة  اأهمّية هذا البحث يف وجوب  تنبثق 
حق  يف  الواجب  هذا  ويتاأكد  عنها  الّدفاع  ووجوب  للت�سريع،  الّثاين  امل�سدر 
املخّت�سني بدرا�سة علم احلديث ال�سريف، لتبقى هذه ال�سنة نقية �سافية كما جاءت 

الة واأمّت الت�سليم. عن مبّلغها عليه اأف�سل ال�سّ
اأهداف البحث: 

  يهدف البحث اإىل الرد على ال�سبهات التي اأثريت حول حديث الر�سول
وَرِتِه( والدفاع عنه وذلك مبا ياأتي:  )َخَلَق اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ

العقلّية  ال�سبهات  من  اإبراهيم  عدنان  به  مت�ّسك  ما  ونقد  ومناق�سة  عر�س   -
وَرِتِه(. للّت�سكيك يف حديث الر�سول  )َخَلَق اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ

املتعلقة  ال�سبهات  من  اإبراهيم  من  عدنان  به  مت�ّسك  ما  ونقد  ومناق�سة  عر�س   -
ب�سند احلديث ومتنه.

املقارنة بني ال�ّسبهات اّلتي اأطلقها عدنان اإبراهيم وبني تلك التي اأُطلقت قدميًا   -
يف هذا احلديث.
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الردُّ على هذه ال�سبهات بجمع ما رّده ال�سابقون على مثل هذه الطعون ردَّا   -
علميِّا، واإ�سافة ردوٍد جديدة لل�ّسبهات املّتعلقة بعلم االأحياء والطب والتي 

ظهرت يف هذه الع�سور املتاأخرة، من خالل املكت�سفات واحلقائق العلمّية. 
منهج البحث: ا�ستخدمت يف هذا البحث ثالثة مناهج: 

املنهج اال�صتقرائي: وذلك بجمع ما اأثري حول حديث الر�سول : )َخَلَق 
وَرِتِه..( من �سبهات م�سككة، اأثارها عدنان اإبراهيم حول احلديث  اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ

عرب و�سائل االإعالم. 
الن�سو�س  بتفنيد  اأثري حول احلديث،  ما  مبناق�سة  التحليلي: وذلك  املنهج 

وعر�سها. 
املنهج النقدي: والذي يظهر يف الرد على ال�سبهات املثارة حول احلديث.

  حدود البحث: يتمثل البحث يف ال�سبهات التي رمي بها حديث الر�سول
وَرِتِه، والرَّد عليها.  َخَلَق اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ

الدرا�صات ال�صابقة: 
تكلم العديد من العلماء االأفا�سل على ال�سبهات التي طعنت يف االأحاديث 
النبوية، واألفوا املوؤلفات للرَّد عليها؛ فاحلديث الذي هو مو�سوع الّدرا�سة عر�سه 
ابن قتيبة، واملعلمي، وقد رّدوا على بع�س ال�ّسبه اّلتي اأطلقها عدنان اإبراهيم ومن 
تناولها من حيث طريقة عر�سها  امل�سّككني، على اختالفهم منهجهم يف  قبله من 
وا�ستيفائها، وبع�سها مل اأجد يف الكتب املتقدمة رّدا عليها وذلك حلداثة ظهورها 
ال�سبه  تفنيد  عر�سها  طريقة  تخدم  مل  اأو  املعا�سرة،  الّنظريات  على  واعتمادها 
التي  التاأويالت  قتيبة حّل  فابن  ال�سبهة؛  اأجزاء  تناول بع�س  ب�سكل وا�سح ب�سبب 
اأطلقها عدنان يف باب الت�سبيه فقط ورد عليها، واملعلمي رّد على الطاعنني فيما 
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يتعلق بحجم �سيدنا اآدم-عليه ال�ّسالم-، اأما ال�سبهات العقلية فلم يت�سدى للرد 
عليها اأحد منهما؛ وجاء هذا البحث ليجمع تلك الردود املتفّرقة، التي قيلت قدميًا 
وحديًثا، ويُ�سيف ما ا�ستجد وا�ستحدث يف جميع تفا�سيل �سبههم واأجزائها للردِّ 

عليهم يف كل ع�سر وحني. 
خطة البحث: 

املقدمة، وحتتوي على م�سكلة الدرا�سة، واأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره، 
ومنهج البحث، واأهدافه، وحدوده، والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث.

التمهيد: وفيه التعريف بال�سنة وحجيتها ومكانتها، وتخريج احلديث الذي 
اأطلقت عليه ال�سبهات.

املبحث االول: �سبهات متعلقة بلفظ احلديث واإ�سناده، ويندرج حتته ثالثة 
مطالب.

املطلب االأول: �سبهة ت�سبيه اخلالق باملخلوقني، والرد عليها.
�سرحه  يف  حجر(  )ابن  ال�سحيح  �سارح  ا�ست�سكال  �سبهة  الثاين:  املطلب 

للحديث، والرد عليها.
املطلب الثالث: �سبهة متعلقة بالراوي الذي روى هذا احلديث، والرَّد عليها.
حتته  ويندرج  الطاعنون،  بها  مت�سك  التي  العقلية  ال�سبهات  الثاين:  املبحث 

مطلبان. 
املطلب االأول: �سبهة رد علماء االحياء للحديث. والرد عليها.

املطلب الثاين: �سبهة امل�سكلة الطبية البدنية التي يخلقها هذا احلديث لو �سح. 
والرد عليها.

ثم اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�سيات. 



245

د. ته�ين جميل بدري ال�سبه�ت التي اأث�ره� عدن�ن اإبراهيم...

متهيد: 
الّتعريف بال�صنة وُحجيتها ومكانتها.

قبل ال�سروع يف تفنيد �سبهة الطاعنني من اأعداء ال�سنة حول احلديث والرد 
عليها، البّد من التعر�س اإىل التعريف بال�سنة ومكانتها.

ال�صنة: 
لغة: الطريقة كما يف ل�سان العرب)1(، وي�سمي العرب الطريق: ال�سَّنن)2(.

فال�صنة يف اللغة: »الطريقة حممودة كانت اأو مذمومة، ومنه قوله : )َمْن 
�َسنَّ يِف ااْلإِ�ْساَلِم �ُسنًَّة َح�َسَنًة، َفُعِمَل ِبَها بَْعَدُه، ُكِتَب لَُه ِمْثُل اأَْجِر َمْن َعِمَل ِبَها، َواَل 
يَْنُق�ُس ِمْن اأُُجوِرِهْم �َسْيٌء، َوَمْن �َسنَّ يِف ااْلإِ�ْساَلِم �ُسنًَّة �َسيِّئًَة، َفُعِمَل ِبَها بَْعَدُه، ُكِتَب 

َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِبَها، َواَل يَْنُق�ُس ِمْن اأَْوَزاِرِهْم �َسْيٌء()3(.

ا�صطالًحا: تختلف باختالف فنون اأهل العلم: 
اأو  اأو فعل   من قول  اأُِثَر عن النبي  باأنها »كل ما  فاأهل احلديث يعرفونها: 
تقرير اأو �سفة َخْلِقّية اأو ُخُلِقّية اأو �سرية، �سواء كان قبل البعثة اأو بعدها، فبحثوا 
عن ر�سول اهلل  االإمام الهادي الذي اأخرب اهللُ عنه اأنه اأُ�ْسَوٌة لنا وقدوة، فنقلوا 
حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور االأن�ساري االإفريقي)املتويف: 711هـ(،   -1
ل�سان العرب، ، ط: 3، بريوت: دار �سادر، )1414هـ( 226/13، املعجم الو�سيط، جممع اللغة العربية 
الدعوة  دار   ،)2+1( النجار،  حممد  القادر،  عبد  حامد  الزيات،  اأحمد  م�سطفى،  اإبراهيم  بالقاهرة، 

.456/1
اأبو بكر حممد بن القا�سم االأنباري )املتوفى: 328هـ(، الزاهر يف معاين كلمات النا�س، حتقيق: د. حامت   -2

�سالح ال�سامن، ط: 1، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، )1412 هـ -1992م(. 514/1. 
ال�سحيح  م�سند  يف  261هـ(،  )املتوفى:  الني�سابوري  الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  اأخرجه:   -3
)�سحيح م�سلم(، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي،  املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل 
بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي. يف كتاب الزكاة، باب احلثَّ على ال�سدقة ولو ب�سق مترة، اأو كلمة 

طيبة واأنها حجاب من النار ج: 4، �س2059، رقم احلديث 1017 
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كل ما يت�سل به من �سرية َوُخُلٍق و�سمائل واأخبار واأقوال واأفعال، �سواء اأَْثَبَت ذلك 
ُحْكًما �َسْرِعيَّا اأم ال«)1(.

تقرير،  اأو  فعل  اأو  قول  من    النبي  عن  نقل  »ما  يعرفونها:  »واالأ�صوليون 
فبحثوا عن الر�سول امل�سرع الذي ي�سع القواعد للمجتهدين من بعده«)2(.

اأما عند الفقهاء »ما ثبت عن النبي  من غري افرتا�س وال وجوب)3(.
الأنهم بحثوا عن الر�سول الذي ال تخرج اأفعاله عن الداللة على حكم �سرعي، 
وهم يبحثون عن حكم ال�سرع على اأفعال العباد وجوبًا اأو حرمة اأو اإباحة اأو غري 

ذلك)4(.
وبعد تو�سيح اختالف التعاريف لل�سنة اإال اأن جميع اأهل العلم اتفقوا على 
اأن ال�سنة هي املادة املنقولة عن النبي ، وهي ما �سرع الر�سول من الدين قواًل اأو 
فعاًل اأو تقريًرا، وما اختلفت تعاريفهم اإال الختالف اأغرا�س العلوم ال�سرعية التي 
يدر�سونها ويجمعونها وما الهدف الذي يخدمه، فما يهدف اإليه الفقيه يختلف عما 

يهدف اإليه املحّدث من جمع العلم ودرا�سته. 
مكانة ال�صنة النبوية يف ال�صريعة االإ�صالمية وحجيتها 

اإن ال�سنة النبوية ال�سريفة هي امل�سدر الثاين للت�سريع االإ�سالمي، وهذه حقيقة 
ال يعار�سها اإال خمالف ملا اأجمعت عليه االأمة �سلًفا وخلًفا حتى قيام ال�ساعة.

وتتجاّلآ مكانة ال�سّنة النبوية من القراآن من عدة وجوه؛ باأن تكون موافقة له، 
ا  اأو موؤكدة الأحكامه، اأو مّبينة له تف�سياًل للمجمل و تو�سيًحا للم�سكل وتخ�سي�سً

املرجع ال�سابق 65، 67.  -1
املرجع ال�سابق65، 67.   -2
املرجع ال�سابق 66، 67  -3

املرجع ال�سابق 66، 67.   -4
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القراآن  عليها  ين�ّس  مل  باأحكام  تاأتي  اأن  اأو  للمبهم،  وتبييًنا  للمطلق  وتقييًدا  للعام 
الكرمي)1(.

بت�سريع  وا�ستقاللها  املطهرة  ال�سنة  حجية  ثبوت  )اإّن  ال�سوكاين:  االإمام  قال 
االأحكام �سرورة دينّية، وال يخالف يف ذلك اإال من ال حظَّ له يف االإ�سالم()2(.

تعاىل  اهلل  من  وحي  عن  اإال  ينطق  ال  و�سّلم-  عليه  اهلل  فالّر�سول-�سّلى 
يف  يقول  وال   ،)4  -  3 )النجم:  چ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  چ  لقوله 

ٹ      ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ  لقوله:  اإليه  اهلل  به  يوحي  مبا  اإال  الّدين 
اهلل  اإن  ثم   فر�س على كل موؤمن،  ڤ ڤ ڤچ )االأحزاب: 2(، وطاعته 

ی  ی  ی  چ  تعاىل:  لقوله  الرحمة  فيها  وجعل  ر�سوله  بطاعة  طاعته  اأتبع 
ی جئ   چ )اآل عمران: 132(، ووجه اإىل االحتكام لر�سوله  والر�سا 

والت�سليم له، واالأخذ عنه وجعلها اآية لالإميان لقوله تعاىل: چ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
جت  يب  ىب         مب  خب  حب  جب     يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ 

حت ختمت ىت يت جث مث   چ )الن�ساء: 59( فتبني اأن هذا الكيان االإ�سالمي 

من كتاب و�سنة ال يُف�سل بينهم، وهو الّدين الذي ارت�ساه ربنا -جّل وعال- للنا�س 
وبه ت�ستقيم حياتهم وتزدهر.

االإ�سالمي وتربز  الت�سريع  النبوية من  ال�سّنة  تت�سح مكانة  فاأقول من كل هذا 
حجيتها، واأنها من حيث احلجية يف منزلة القراآن املجيد وتعترب االأ�سل الثاين بعده. 
اإال اأنه مل يرق الأعداء االإ�سالم قدميًا وحديًثا اإال اأن ي�سككوا امل�سلمني يف دينهم 
وينالوا منه فوجهوا �سهامهم اإىل ال�سنة النبوية وذلك لت�سورهم �سعوبة النيل من 
العاملية،  االأمريكية  للجامعة  حمفوظة  الطبع  حقوق   ،1 ط:  وتاريخها،  ال�سنة  حجية  �سواط،  احل�سني   -1

)1425هـ، 2004م( �س 202. 
حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني )املتوفى: 1250هـ(، اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق   -2
احلق من علم االأ�سول، حتقيق: ال�سيخ اأحمد عزو عناية، دم�سق - كفر بطنا، قدم له: ال�سيخ خليل املي�س 

والدكتور ويل الدين �سالح فرفور، ط: 1 )1419هـ - 1999م(، م�سر: دار الكتاب العربي �س 97.
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االحتجاج  وتلغي  بزعمهم  ال�سنة  قدر  �سبًها عدة حتط من  فاأثاروا  الكرمي  القراآن 
بها، ولكن جتلت قدرته -جل وعال- يف امتداد تعهده بتكفل حفظ الذكر اإىل يوم 
القيامة باأن قّي�س علماء ت�سدوا لذاك برد اأي ُطعون وجهت اإىل ال�سنة فكان من 

ثمرات هذه املقامات املحمودة كل كتاب األف يف �سيبل الدفاع عن ال�سنة. 
تخريج حديث البحث: 

اْذَهْب  َقاَل:  َخَلَقُه  َفَلمَّا  ِذَراًعا،  �ِستُّوَن  ُطولُُه  وَرِتِه،  �سُ َعَلى  اآَدَم  اهللَُّ  )َخَلَق 
يَُّتَك  حَتِ َفاإِنََّها  يَُحيُّونََك،  َما  َفا�ْسَتِمْع  ُجُلو�ٌس،  املاََلِئَكِة،  ِمَن  نََّفِر  اأُولَِئَك  َعَلى  َف�َسلِّْم 
يَِّتَك، َفَقاَل: ال�سَّاَلُم َعَلْيُكْم، َفَقالُوا: ال�سَّاَلُم َعَلْيَك َوَرْحَمُة اهللَِّ، َفَزاُدوُه:  يَُّة ُذرِّ َوحَتِ
بَْعُد  يَْنُق�ُس  اخَلْلُق  يََزِل  َفَلْم  اآَدَم،  وَرِة  َعَلى �سُ اجَلنََّة  يَْدُخُل  َمْن  َفُكلُّ  اهللَِّ،  َوَرْحَمُة 

َحتَّى االآَن()1(.
االإطالة  خ�سية  موا�سعها  يف  خرجتها  اأخرى  روايات  البحث  وحلديث 
والتكرار، ويوجد باأ�سانيد مت�سلة يف بع�س االأجزاء احلديثية واجلوامع وامل�سنفات 
اأحمد يف  بن  را�سد، وعبداهلل  بن  معمر  ابن حبان، وجامع  وال�سحاح ك�سحيح 
ال�سنة، والبيهقي يف »االأ�سماء وال�سفات، وابن خزمية يف »التوحيد«، والاللكائي 

يف »اأ�سول االعتقاد«. 

مداره: على َعْبُد الرَّزَّاِق، َعْن َمْعَمٍر، َعْن َهمَّاٍم، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ  َقاَل. اأخرجه: اأبو عبداهلل   -1
و�سننه  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع  يف  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد 
واأيامه )�سحيح البخاري( دار ابن كثري، دم�سق، بريوت، الطبعة االأوىل، 1423هـ، 2002م. يف كتاب 
اال�ستئذان، باب بدء ال�سالم 1554 ح 6227، وم�سلم، ال�سحيح، كتاب �سفة اجلنة ونعيم اأهلها، باب 

يدخل اجلنة اأقوام اأفئدتهم مثل اأفئدة الطري 2183/4ح 2841. مبثله. 
باإ�سناد مت�سل: َحدَّثََنا يَْحيَى ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّثََنا   
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املبحث الأول: الطعن يف حديث الر�سول  )اأن اللَُّه َخَلَق اآَدَم َعَلى �ُسوَرِتِه( 
من خالل لفظ احلديث واإ�سن�ده.

ال�سريف  احلديث  هذا  اأخذ  اإىل  بال�سّنة  والطاعنني  امل�سككني  من  عدد  جلاأ 
واإطالق ال�سبهات عليه من جوانب عديدة قدميًا وحديًثا للو�سول اإىل بغيتهم من 

ت�سكيك االأمة يف اأ�سول �سرعها)1(.
وتغري  له،  ال�سرَّاح  �سرح  اأو  العام،  بفهمه  �سواء  احلديث؛  منت  يف  فطعنوا 
االألفاظ، ودَّ�س احلقائق للتمويه واإظهار الباطل، ال �سّيما واأّن هذا احلديث اأخرجه 
بهذا احلديث  فالت�سكيك  بالقبول،  االأمة  تلّقتهما  الّلذين  ال�سيخان يف �سحيحهما 

املوجود يف ال�سحيحني ت�سكيك بهما، ورّد الأحاديثهما وم�سداقيتهما.
د عليها. املطلب االأول: �صبهة ت�صبيه اخلالق باملخلوقني، والرَّ

وممّا ُرمي به هذا احلديث اأنه من اأحاديث الّت�سبيه وفيها افرتاء على اهلل تعاىل 
وَرِتِه( واهلل  ، َخَلَق اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ فقالوا: رويتم عن النبي : )اإنَّ اهلل عزَّ وجلُّ
-تبارك وتعاىل- يُجُل عن اأن يكون له �سورة اأو مثال)2(، وجاءت هذه ال�سبهة 
من قبل الّنّظام املعتزيّل واأهل االعتزال قدميًا ركزوا على هذه امل�سالة من باب اأنها 

ت�سبيه اخلالق باملخلوق.
مقاالت  فيه  فقال  اإبراهيم  عدنان  املعا�سر  زمننا  احلديث يف  هذا  وطعن يف 

كثرية تنبثق من معتقده باأّن لي�س كل ما يف البخاري وم�سلم �سحيًحا.
فكان طعنه يف احلديث كطعن ال�ّسابقني يف م�ساألة الت�سبيه: 

احل�سني �سواط، حجية ال�سنة وتاريخها، 146.   -1
تاأويل خمتلف احلديث، درا�سة  الدينوري )املتوفى: 276هـ(،  قتيبة  ابن  م�سلم  بن  اهلل  اأبو حممد عبد   -2

وحتقيق: نور اهلل �سوكت بيكر، ط1، بريوت: موؤ�س�سة الريان، املكتبة املكية، )1429هـ 2008م(. 595. 
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�سورته«،  على  اآدم  اهلل  »خلق  قال:    الر�سول  اأّن  وكالمه:  �صبهته  ون�س 
وهنا عالمة ا�ستفهام كبرية، وما املق�سود؟ �سورة اهلل- عّز وجّل- اأو �سورة اأدم؟ 
اآدم، فاآدم مل يرتق ومل يتطّور  نحن نرجح على »�سورتي«؛ مبعنى على �سورة 
لقة، واإال ال�سبهة قائمة مبا اأّن همام بن منبه اأ�سله يهودي واأ�سلم قد يحتمل  يف اخِلّ
على  ب�سًرا  نخلق  التوراة،  يف  مكتوب  هذا  الأن  الرحمن  �سورة  على  يُراد  اأن 
ورة، ا�سمه حديث ال�سورة، ويف حديث  �سورتنا، فانتبهوا الأن هذا حديث ال�سّ
َعَلى  اآَدَم  اهللَُّ  خلق  فاإن  ت�سربه،  )ال   :النبي قال  ا  اأي�سً االأن�ساري  م�سعود  اأبي 
رح يف بع�س الطرق باأنه على �سورة الرحمن، وهذا من د�سي�س  وَرِتِه()1(، �سِّ �سُ
االإ�سرائيليات قال اهلل: چ ٺ ٿ    ٿٿ  ٿ   ٹ ٹ  چ)ال�سورى: 11(، 
نحن ل�سنا على �سكل اهلل، اهلل لي�س له هذا ال�سكل، اأعوذ باهلل يا اأخي......... 

)ن�س كالمه من اليوتيوب(.
الرّد على ال�ّصبهة: 

ت�سّدى للرّد على هذه ال�سبهة منذ الزمن املا�سي يف القرن الثالث ابن قتيبة 
اأبو حممد عبداهلل بن م�سلم يف جممل كتابه)تاأويل خمتلف احلديث()2( الذي األفه 
الت�سبيه  تتعلق بجانب  التي  التاأويالت  الدفاع عن �سنة امل�سطفى فحلَّ  لغر�س 

والتج�سيم. 
فقال يف جممل رده: نحن نقول كما قالوا: اأن اهلل تعاىل، وله احلمد، يجلُّ عن 
اأن يكون له �سورة اأو مثال، غري اأن النا�س األفوا ال�سيء واأن�سوا به، ف�سكتوا عنده، 

ٺ ٿ    ٿٿ   نف�سه:چ  يقول يف و�سفه  تعاىل  اهلل  اأن  ترى  اأال  مثله،  واأنكروا 
ٿ   ٹ ٹ  چ )ال�سورى: 11(، يريد: لي�س كهو �سيء، فخرج هذا خمرج 

كالم العرب.
�سياأتي تخرج احلديث يف مو�سعه لتعلقه بالرد على ال�سبهة.  -1

ينظر الرد: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، 596 وما بعدها اإىل 600. و�ساأورده باإذن اهلل.   -2
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على  الت�صاوؤالت  من  عدد  على  واأجاب  الّت�صبيه  م�صائل  قتيبة  ابن  طرح  ثّم 
النحو االآتي: 

اأواًل: م�صاألة ا�صطراب النا�س يف تاأويل قول ر�سول اهلل : )اإنه َخَلَق اآَدَم 
وَرِتِه(، فقال قوم من اأ�سحاب الكالم: اأراد خلق اآدم على �سورة اآدم،  َعَلى �سُ

مل يزد على ذلك، ولو كان املراد هذا، ما كان يف الكالم فائدة.
وال�سباع على �سورها،  االإن�سان على �سورته،  اهلل خلق  اأن  ي�سّك يف  ومن 

واالأنعام على �سورها؟
وقال قوم: اأن اهلل تعاىل خلق اآدم على �سورة عنده، وهذا ال يجوز، الأن اهلل 

-تبارك وتعاىل- ال يخلق �سيًئا من خلقه على مثال.
ثانًيا: وقال قوم يف احلديث: )اَل تَُقبُِّحوا اْلَوْجَه َفاإِنَّ اهللََّ عز وجلَّ َخَلَق اآَدَم 
التاأويل  الوجه. وهذا مبنزلة  اآدم على �سورة  اأن اهلل خلق  يريد  وَرته()1(  َعَلى �سُ
اآدم على خلق  تبارك وتعاىل خلق  اهلل  اأن  يعلمون  والنا�س  فيه.  فائدة  االأول، ال 

ولده، ووجه على وجوههم. 
فقال: )ال  اآخَر،  ي�سرُب وجه  برجِل  مّر  )اأنه  وزاد قوم يف احلديث:  ثالًثا: 
ت�سربُه، فاإن اهللُ عزَّ وَجل خلَق اآدَم على �سورِته( اأي �سورة امل�سروب، ويف هذا 

القول من اخللل ما يف االأول. 
رابًعا: حمل قوًما على اأن زادوا يف احلديث، فقالوا: روى ابن عمر عن النبي 

اأخرجه/اأبو بكر بن اأبي عا�سم وهو اأحمد بن عمرو بن ال�سحاك بن خملد ال�سيباين )املتوفى: 287هـ(،   -1
االألباين(، ط: 1، بريوت:  الدين  نا�سر  بقلم: حممد  ال�سنة،  تخريج  اجلنة يف  ال�سنة، )ومعه ظالل  يف 
»حديث  اجلنة:  ظالل  يف  االألباين  وقال   .518 ح   ،229/1 1980م(.  )1400هـ،  االإ�سالمي،  املكتب 
�سحيح واإ�سناده �سعيف وهو مكرر الذي قبله لكنه بلفظ على �سورته وهو اللفظ املحفوظ يف احلديث 

من طرق عن اأبي هريرة، ومن األفاظه هذا اللفظ اأخرجه االآجري عنه باحلرف الواحد«.
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وَرِة الرَّْحَمِن()1(، يريدون اأن تكون الهاء  : )فاإِنَّ اهلل عزَّ وجل خلق اآَدَم َعَلى �سُ
باأن يجعلوا الرحمن مكان الهاء، )كما  يف �سورته هلل جل وعّز، واأن ذلك يتبني 

تقول: اإن الرحمن خلق اآدم على �سورته، فركبوا قبيًحا من اخلطاأ.
ثّم علق اأخرًيا بعد هذا الطرح قائاًل: ومل اأر يف التاأويالت �سيًئا اأقرب من 
اأراد:  فاإنه قال فيه:  اأهل النظر،  تاأويل بع�س  اأبعد من اال�ستكراه من  االطراد، وال 
اأن اهلل -عز وجّل- خلق اآدم يف اجلنة على �سورته يف االأر�س. كاأن قوًما قالوا: 
اإنَّ اآدم كان من طوله يف اجلّنة كذا، ومن حليته كذا، ومن نوره كذا، ومن طيب 

رائحته كذا ملخالفة ما يكون يف اجلنة، ما يكون يف الدنيا.
اإ�سرائيل  ، �سرب احلجر لبني  وا�ستاأن�س بحديث ابن عبا�س: )اأن مو�سى 
فتفّجر، وقال: ا�سربوا يا حمري، فاأوحى اهلل تبارك وتعاىل، اإليه: عمدت اإىل خلق من 
خلقي، خلقتهم على �سورتي، ف�سبهتهم باحلمري؟! فما برح حتي عوقب()2(هذا 

معنى احلديث.
لي�ست  ال�سورة  اأن  اأعلم-  تعاىل  -واهلل  عندي  والذي  بقوله:  عّقب  ثم 
يف  ملجيئهما  لذلك  االإلف  وقع  واإمنا  والعني.  واالأ�سابع،  اليدين،  من  باأعجب 
»اإ�سناده  اجلنة:  ظالل  يف  االألباين  وقال   .517 ح   ،228/1 ال�سنة  يف  عا�سم  اأبي  بن  بكر  اأبو  اأخرجه:   -1
�سعيف ورجاله ثقات كلهم رجال البخاري، وعلته عنعنة حبيب بن اأبي ثابت فاإنه كان يدل�س، وكذلك 
االأعم�س وقد خولف يف اإ�سناده من قبل �سفيان الثوري، فقال: َعْن َحِبيِب ْبِن اأَِبي ثَاِبٍت َعْن َعَطاٍء َقاَل: 

َقاَل َر�ُسوُل اهللَِّ  فاأر�سله.
اإبطال  يف  458هـ(،  )املتوفى:  الفراء  خلف  بن  حممد  بن  احل�سني  بن  حممد  يعلى  اأبو  القا�سي  وعلق   -2
الدولية،  اإيالف  دار  الكويت:  النجدي،  احلمود  حمد  بن  حممد  حتقيق:  ال�سفات،  الأخبار  التاأويالت 
97/1 ح85، بعد ذكره لهذا احلديث ب�سنده املروى عن ابن عبا�س فرواه بلفظ: )َقاَل: غ�سب مو�سى 
َعَلى قومه يِف بع�س ما كانوا ي�ساألونه، فلما نزل احلجر، َقاَل: ا�سربوا يا حمري، فاأوحى اهلل اإليه: تعمد اإىل 
عبيد من عبيدي خلقتهم َعَلى مثل �سورتي فتقول: ا�سربوا يا حمري، َقاَل: فما برح حتى اأ�سابته عقوبة( 
اأعلم اأنه يجب اأن يحمل قوله فاإن ابن اآدم، واإن وجه ابن اآدم خلق َعَلى �سورة الرحمن املراد به: اآدم، 
فحذف امل�ساف وهو اآدم واأقام امل�ساف اإليه وهو ابن اآدم مقامه، وقد جاء القراآن بهذا َقاَل تََعاىَل يِف 
وتقديره:  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  چ  الكهف37:  �سورة 

خلق اأباك اآدم من تراب ثم اأن�ساأك من نطفة وكذلك َقاَل تََعاىَل: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ  ڤ    چ �سورة احلج5 وتقديره: خلق اأباكم اآدم من تراب ثم اأن�ساأكم من نطفة.
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القراآن، ووقعت الوح�سة من هذه، الأنها مل تاأت يف القراآن. ونحن نوؤمن باجلميع، 
.)1( وال نقول يف �سيء منه بكيفية، وال حدٍّ

اخلال�صة: وبهذا القول الذي تو�سل اإليه ابن قتيبة- رحمه اهلل- اأرى اأنه ذهب 
بكيفيتها  القول  االأ�سماء وال�سفات وذلك بعدم  ال�سنة واجلماعة يف  اأهل  مذهب 
اإمنا االإميان بها على طريقة ال�سلف يف باب االأ�سماء وال�سفات اأنهم ي�سفون اهلل مبا 
اإثباتًا بال متثيل وتنزيًها بال تعطيل، فنثبت ما  و�سف به نف�سه، ومبا و�سفته به ر�سله 
اأثبته اهلل لنف�سه وننفي ما نفى اهلل عن نف�سه من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري 

تكييف وال متثيل)2(.

�صرحه  يف  حجر(  )ابن  ال�صحيح  �صارح  ا�صت�صكال  الثاين:  املطلب 
للحديث، والرد عليها. 

ابن  البخاري  اأن �سارح �سحيح  تن�س على  ب�سبهة  البحث  طعن يف حديث 
حجر يف كتابه فتح الباري -�سرح �سحيح البخاري- ا�ست�سكل عليه فهمه، ومل 

ي�ستطع اإمتام ال�سرح وم�سى لغريه من االأحاديث.

فقال اأبو رّية يف كتابه اأ�سواء على ال�سنة املحمدية، يف اأثناء كالمه عن اأبي 
هريرة  اأنه كان ياأخذ من كعب االأحبار ويجال�سه ويحدثه، وذكر احلديث، ثّم 
قال: »وقد انتقد هذا احلديث من اإحدى نواحيه ابن حجر يف الفتح فقال وي�سكل 
على هذا من االآن االآثار لالأمم ال�سالفة كديار عاد وثمود فاإن م�ساكنهم تدل على اأن 
قاماتهم مل تكن مفرطة يف الطول على ح�سب ما يقت�سيه الرتتيب الذي ذكره اأبو 

ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، 596 وما بعدها اإىل 600.   -1
حممد بن عبد الرحمن اخلمي�س، �سرح الر�سالة التدمرية، دار اأطل�س اخل�سراء، 1425هـ/2004م، �س   -2
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هريرة، واأنكر مالك هذا احلديث)1(.
ا اأن احلافظ ابن حجر عندما �سرح احلديث ا�ست�سكل  وقال عدنان اإبراهيم اأي�سً
عليه هو نف�سه، فقال)2(: »وهذا من املرات املعدودة يف فتح الباري ا�ست�سكل �سيًئا 
احلديث  هذا  قال  كيف؟  عليه،  اأ�سكل  نف�سه  احلديث  احلديث،  هذا  بخ�سو�س 
البائدة كم�ساكن ثمود، انظروا  اآثار االأقوام  بظاهره يُخالف ما ُعرف َوروي من 
اإىل ابن حجر، فابن حجر عقلية علمية هنا، ويف اأيامه مل يُوجد علم اجليولوجيا وال 
هذه االأ�سياء، ولكن هكذا بعقل علمي ومبنهج علمي قال م�ساكن ثمود موجودة 
واأبنية لهم يف احلجر ويف غري هذا، ثم قال وا�سح من م�ساكنهم ومن اآثارهم اأنهم 
مل يكونوا اأعظم منا وال اأطول منا، اأي اأنهم كانوا مثلنا، مثلما نقول االآن املومياءات 
امل�سرية يف طولنا واأحيانًا اأق�سر قلياًل منا، هذا نف�س ال�سيء، نف�س الطول الب�سري 
الذي ي�سل اإىل مائة و�ستني اأو مائة و�سبعني اأو مائة وخم�سة وخم�سني �سنتيمرًتا، 
هذا اأمر عادي وهو موجود من اآالف ال�سنني، اأي من األوف ال�سنني، فابن حجر 
يقول حتى م�ساكن ثمود تُوؤِكد اأنهم كانوا يف مثل قاماتنا، على اأن امل�سافة بينهم وبني 
اأبيهم اآدم اأدنى من امل�سافة التي بينهم وبيننا، هل فهمتم كيف؟ هذه عقلية علمية، 

ثم قال احلافظ بن حجر ومل يقع يل اإىل االآن ما يزيل هذا االإ�سكال وم�سى«.
الرّد على ال�صبهة: عندما اأت�سدى للردِّ على هذه ال�سبهة ال بّد من ذكر �سرح 

احلافظ ابن حجر للحديث بتمامه يف كتابه الفتح)3( فقال: 
حممود اأبو رية، اأ�سواء على ال�سنة املحمدية اأو دفاع عن احلديث، ط: 6، القاهرة: دار املعارف 182،   -1
وَرِتِه، وهذا  181. ومتام كالم اأبو ريه: ففي ال�سحيحني من حديث اأبي هريرة، اأن َخَلَق اهللَُّ اآَدَم َعَلى �سُ
الكالم قد جاء يف االإ�سحاح االأول من التوراة )العهد القدمي( ون�سه هناك: وخلق اهلل االإن�سان على 
اآدم  اأي  فقال: وطوله  احلديث  روايات  بذكر  احلا�سية  عليه يف  اهلل خلقه، وعلق  �سورته، على �سورة 

�ستون ذراًعا، ويف رواية على �سورة الرحمن.
�ساأورد كالم عدنان اإبراهيم بو�سوح من اليوتيوب.   -2

اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل ال�سافعي الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، قام باإخراجه   -3
و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن 

باز، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي، بريوت: دار املعرفة، 1379هـ، 367/6.
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»)كل من يدخل اجلنة على �سورة اآدم( اأي على �سفته، وهذا يدل على اأن 
�سفات النق�س من �سواد وغريه تنتفي عند دخول اجلنة«.

اأّن  يتوهم  لئال  فيه  الواو  واإثبات  ذراًعا(  �ستون  )وطوله   : قوله  ف�سر  ثّم 
قوله »طوله« تف�سري لقوله »على �سورة اآدم«، وعلى هذا فقوله )وطوله اإلخ( من 
اخلا�س بعد العام، واأورد عدًدا الروايات يف �سرحه، اأولها: ما عند اأحمد)1( من 
�ستِّني ذراًعا يف  اآدم  اأبي هريرة مرفوًعا )كان طول  امل�سيب عن  بن  �سعيد  طريق 

�سبعة اأذرع(.
اأهبط  ملّا  اآدم  )اأن  مرفوًعا  اآخر  ما روي عن عبدالرزاق)2( من وجه  وثانيها: 
كانت رجاله يف االأر�س وراأ�سه يف ال�سماء فحطه اهلل اإىل �ستني ذراًعا(، وعقب 
احلديث  وظاهر  خلقه  ابتداء  يف  الطول  مفرط  كان  اأنه  فظاهره  فقال:  حجر  ابن 

ال�سحيح اأنه خلق يف ابتداء االأمر على طول �ستني ذراًعا وهو املعتمد.

اأخرجه: اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين )املتوفى: 241هـ(، يف امل�سند،   -1
حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، ط: 1، 
ْهُل  اأَ اأبو هريرة 210/14 ح 8524. ولفظه: »يَْدُخُل  الر�سالة، )1421 هـ - 2001 م(. م�سند  موؤ�س�سة 
اأَْذُرٍع(.  اآَدَم: �َسْبِعنَي ِذَراًعا يِف �َسْبَعِة  اأَْبَناَء ثاََلٍث َوثاََلِثنَي، َعَلى َخْلِق  ا ِجَعاًدا ُمَكحَِّلنَي،  ِبي�سً ُمْرًدا  نَِّة  اجْلَ
وقال حمققو امل�سند)�سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد(: »حديث ح�سن بطرقه و�سواهده دون قوله: يف 

�سبعة اأذرع«.
اأخرجه: اأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع احلمريي اليماين ال�سنعاين)املتوفى: 211هـ(، يف امل�سنف،   -2
حتقيق: حبيب الرحمن االأعظمي، ط: 2، بريوت: املكتب االإ�سالمي، )1403هـ( 91/5 ح 9090مقطوًعا 
على عطاء بن اأبي رباح، ومل اأقف عليه مرفوعا كما ذكر احلافظ. ومتامه: )مَلَّا اأَْهَبَط اهللَُّ اآَدَم َكاَن ِرْجاَلُه 
يِف ااْلأَْر�ِس َوَراأْ�ُسُه يِف ال�سََّماِء، يَ�ْسَمُع َكاَلَم اأَْهِل ال�سََّماِء َوُدَعاَءُهْم، َفاأَِن�َس اإِلَْيِهْم، َفَهابَِت امْلاََلِئَكُة ِمْنُه َحتَّى 
ُه اهللَُّ اإِىَل ااْلأَْر�ِس، َفَلمَّا َفَقَد َما َكاَن يَ�ْسَمُع ِمْنُهِم ا�ْسَتْوَح�َس،  اَلِتَها َفاأَْخَف�سَ �َسَكْت اإِىَل اهللَِّ يِف ُدَعاِئَها ويِف �سَ
َع َقَدِمِه َقْريًَة، َوُخْطَوِتِه َمَفاَزًة َحتَّى  اَلِتِه، َفَوجََّهُه اإِىَل َمكََّة، َفَكاَن َمْو�سِ َحتَّى �َسَكى اإِىَل اهللَِّ يِف ُدَعاِئِه َويِف �سَ
ِع اْلَبْيِت ااْلآَن، َفَلْم يََزْل يَُطاُف ِبِه  نَِّة، َفَكانَْت َعَلى َمْو�سِ يَاُقوتًَة ِمْن يَاُقوِت اجْلَ اْنَتَهى اإِىَل َمكََّة، َواأَْنَزَل اهللَُّ 
اإِْبَراِهيَم َفَبَناُه، َفَذِلَك َقْوُل اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: {َواإِْذ  وَفاَن َفُرِفَعْت ِتْلَك اْليَاُقوتَُة، َفَبَعَث اهللَُّ  َحتَّى اأَْنَزَل اهللَُّ الطُّ

بَوَّاأْنَا اِلإِْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت}(.
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وثالثها: وما روي عن ابن اأبي حامت باإ�سناد ح�سن عن اأبي بن كعب مرفوًعا: 
)اأن اهلل خلق اآدم رجاًل طوااًل كثري �سعر الراأ�س كاأنه نخلة �سحوق()1(.

يف  ن�ساأته  يكون  قرن  كل  اأنَّ  اأي  االآن(  حتى  ينق�س  اخللق  يزل  )فلم  قوله: 
االأمة وا�ستقر  اإىل هذه  الطول  تناق�س  فانتهى  قبله  الذي  القرن  اأق�سر من  الطول 

االأمر على ذلك. 
هذا كل ما جاء من �صرحه: 

فهل يوجد ما يخلق اإ�سكااًل من قبل احلافظ ابن حجر؟   -
فكل ما فعله هو تو�سيح احلديث والَّتحقق من معانيه.   -

وما نقل من كالم عنه يف كتابه فهو موجود فعال ولي�س من كالم احلافظ 
ابن حجر نف�صه اإمنا نقاًل عن ابن التني)2( الذي قال: )فلم يزل اخللق ينق�س( اأي 
كما يزيد ال�سخ�س �سيًئا ف�سيًئا وال يتبني ذلك فيما بني ال�ساعتني وال اليومني، حتَّى 
اإذا كرثت االأّيام تبنيَّ فكذلك هذا احلكم يف النق�س، وي�سكل على هذا ما يوجد 
ل على اأنَّ قاماتهم مل تكن  االآن من اآثار االأمم ال�سابقة كديار ثمود فاإن م�ساكنهم تدُّ
مفرطة الطول على ح�سب ما يقت�سيه الرتتيب ال�سابق، وال �سك اأن عهدهم قدمي 
اأخرجه: اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن نُعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين   -1
ال�سحيحني، حتقيق: م�سطفى  امل�ستدرك على  البيع )املتوفى: 405هـ(، يف  بابن  املعروف  الني�سابوري 
عبد القادر عطا، ط: 1، بريوت: دار الكتب العلمية، )1411 هـ- 1990م(. كتاب التف�سري 288/2 ح 

3038. فقال: »هذا حديث �سحيح االإ�سناد، ومل يخرجاه«، وقال الذهبي يف التلخي�س: »�سحيح«.
قال اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد االأزدي )املتوفى: 321هـ(، يف جمهرة اللغة، حتقيق: رمزي منري   

بعلبكي، ط: 1، بريوت: دار العلم للماليني، 1987م. 532/1: نخلة �سحوق: َطِويَلة َواجْلمع �سحق.
هدى  الباحثة  ذكرت  وقد  ال�سحيح(،  البخاري  م�سند  لفوائد  اجلامع  الف�سيح  ا�سمه)املخرب  كتاب  فله   -2
كلية  الباري،  فتح  يف  احلديثية  حجر  ابن  احلافظ  ا�ستدراكات  يف  اجلبار،  عبد  اآل  عبدالرحمن  حممد 
عبد  هو  التني  وابن  مفقود.  اأنه   ،6 �س  )1425هـ(  �سعود،  امللك  جامعة  الريا�س:  العليا،  الدرا�سات 
اْلَواِحد بن التِّني ال�سفاق�سى املغربي امْلُحدث املالكي، لَُه �سرح اجْلَاِمع ال�سَِّحيح لْلُبَخاِرّي يِف جملدات. 
هدية العارفني اأ�سماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني، الإ�سماعيل بن حممد اأمني بن مري �سليم الباباين البغدادي، 
)املتوفى: 1399هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ا�ستانبول 1951، اأعادت طبعه 

باالأوف�ست، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي. 635/1.
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واأن الزمان الذي بينهم وبني اآدم دون الزمان الذي بينهم وبني اأول هذه االأمَّة.
االإ�صكال«،  هذا  يزيل  ما  االآن  اإىل  يل  يظهر  »ومل  بقوله:  حجر  ابن  وعّقب 
اأواًل، وما هو  اأن �صرح وف�صر اللفظ مبا يو�صح املعنى ويرت�صيه يف �صرحه  بعد 

م�صكل.
ابن حجر  الّتني فاحلافظ  ابن  اإمنا من قول  واالإ�صكال)1( لي�س من ابن حجر 
يف �سرحه لفتح الباري نقل من ابن التني -وقد �سبقه يف �سرح �سحيح البخاري- 
ابن  وفهمه  ارت�صاه  فلو  موا�سع)2(،  يف  اأحيانًا  عليه  يعّقب  وكان  كثرية،  اأقوااًل 
حجر مل ي�صكل عليه، اإال اأنه يف هذا املوطن مل يرّد عليه بل �سرد قوله ثم ذكر راأيه 

يف �سرح ابن التني باأنه اإ�سكال اإذ كان هذا القول �سوابًا. 
وعلى فر�س اأن احلافظ ابن حجر ا�ست�سكل هذه امل�ساألة فقد ردَّ املعلمي اليماين 

على ما طعن به اأبو رية وهو ما طعن به نف�سه عدنان لردِّ احلديث والت�سكيك فيه.
فقال املعلمي: »مل يتحقق بحجة قاطعة كم م�سى للجن�س الب�سري منذ خلق 
اآدم؟ وما يف التوراة ال يعتمد عليه، وقد يكون خلق �ستني ذراًعا فلما اأهبط اإىل 
االأر�س نق�س من طوله دفعة واحدة لينا�سب حال االأر�س اإال اأنه بقي اأطول مما عليه 
النا�س االآن بقليل ثم مل يزل ذلك القليل يتناق�س يف اجلملة. واهلل اأعلم ويف فتح 
قال ابن قتيبة: »�سمي ُم�سكاًل: الأنه اأ�سكل، اأي دخل يف �سكل غريه فاأ�سبهه و�ساكله، ثم قد يقال ملا غم�س   -1
واإن مل يكن غمو�سه من هذه اجلهة م�سكل«. ينظر: تاأويل م�سكل القراآن، الأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم 
ابن قتيبة الدينوري )املتوفى: 276هـ(، حتقيق: اإبراهيم �سم�س الدين، لبنان: دار الكتب العلمية، �س 68.
بح�سب  في�سعر  ويلتب�س،  معناها،  ي�ستبه  التي  املقبولة  االأحاديث  »باأنه  امل�سكل:  بازمول  حممد  وعّرف   
الظاهر بالت�ساد اأو التناق�س، �سواء كان ذلك بني حديث وحديث اأو احلديث نف�سه، اأو حديث واآية، اأو 
احلديث واأ�سل �سرعي اأو اأمر عقلي اأو عادي«. ينظر له: علم خمتلف احلديث وم�سكلة، موقع الدكتور 

بجامعة اأم القرى )كتبه واأبحاثه(، https://uqu.edu.sa/mobazmool/29778 �س 15.
وكان يرد عليه يف مواطن كثري مثل رده عليه عندما قال ل�سنيع البخاري ال ينا�سب التبويب، 262/10،   -2
ويف ذكره لقوله وقول الداودي وتقويته لقول الداودي 230/10، ويف رده لل�سبط الذي �سبطه للفظ 
227/10. وغريها كثري. ومما يُذكر هنا اأنني وقفت يف ملتقى اأهل احلديث على اأن اأحد طالب جامعة 
الزيتونة قد �سجل ر�سالة عن ابن التني ال�سفاق�سي اخلرب الف�سيح، وكان م�سرفه ي�سر عليه لتتبع املواطن 

التي رد بها ابن حجر على ابن التني ونقده.
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الباري )روى ابن اأبي حامت باإ�سناد ح�سن عن اأبي بن كعب مرفوًعا: اإن اهلل خلق 
اآدم رجاًل طوااًل كثري �سعر الراأ�س كاأنه نخلة �سحوق()1(، وبالن�سبة الإنكاره على 
مالك هذا احلديث، فلم يذكر اأبو رية م�سدره اإن كان له م�سدر، اإال اأن الذهبي 
نقل عن ابن القا�سم �َساأَْلُت َماِلًكا َعمَّْن َحدََّث ِباحَلِدْيِث: الذين قالوا: اإن اهلل خلق 
اآدم على �سورته()2(، فاأنكر مالك ذلك اإنكاًرا �سديًدا ونهي اأن يحدث بها اأحد، 
فقيل له: اإن نا�ًسا من اأهل العلم يتحدثون به، فقال: من هو؟ قيل ابن عجالن، عن 
اأبي الزناد، قال: مل يكن ابن عجالن يعرف هذه االأ�سياء، ومل يكن عاملًا، وذكر اأبا 

الزناد، فقال: مل يزل عاماًل لهوؤالء حتى مات«)3(.
فهو  به،  اتّ�سل  وال  عنده،  يثبت  مل  الأنه  ذلك،  مالك  »اأنكر  الذهبي:  فقال 
لثبوت  احلديث  اإخراج  يف  معذوران  ال�سحيحني  �ساحبي  اأن  كما  معذور، 

�سندهما«)4(.
و ممّا يدل على اأن الذهبي مل ينكر ذلك، والتم�س ملالك اأنه مل ت�سله اأ�سانيد 
الروايات. مما يوؤيد �سدة التحري يف القبول واالعتماد يف قبول الروايات على 
عدلة الناقلني فهذا املعّول عليه ف�سيانة احلجة واملحافظة عليها من التبديل واخلطاأ 
بعدالة حامليها وحر�سهم، فعندما انتفت العدالة حرفت التوراة واالإجنيل مع اأن 

اليهود والن�سارى كانوا يكتبونها)5(.

�سبق تخريجه �س 14.   -1
وعدد من االأحاديث وهي احلديث الذي جاء: )اأن اهلل يك�سف عن �ساقه(، )واأنه يدخل يده يف جهنم   -2

حتى يخرج من اأراد( ولي�ست لها عالقة باحلديث الذي اأثريت حوله ال�سبهة. ينظر امل�سدر ال�سابق. 
عبد الرحمن بن يحيى بن علي املعلمي اليماين)املتوفى: 1386هـ(، االأنوار الكا�سفة ملا يف كتاب »اأ�سواء   -3
ال�سلفية ومكتبتها، )1406  الكتب، املطبعة  الزلل والت�سليل واملجازفة، بريوت: عامل  ال�سنة« من  على 

هـ/1986 م( 187. 
اأعالم  �سري  الذهبي)املتوفى: 748هـ(،  َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  اهلل حممد  عبد  اأبو  الدين  �سم�س   -4

النبالء، القاهرة: دار احلديث، )1427هـ-2006م(، 183/7.
حجية ال�سنة وتاريخها، للح�سني �سواط، 149.   -5
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وبهذا يّت�سح زيف ما مت�سك به الطاعنون يف احلديث برميهم ا�ست�سكال ابن 
حجر عليه عندما �سرحه يف الفتح، واإن �ُسلِّم باالإ�سكال فرّد املعلمي �ساٍف فاأحوال 
اجلنة ال تقا�س باأو�ساع الدنيا فهي من االأمور الغيبة امل�سّلم بها، واحلديث يو�سح 
اأن اهلل تعاىل اأمر اآدم بال�سالم على املالئكة فحاله كان يف اجلنة، واإنكار مالك الذي 
ذكره اأبو رية مع اأنه مل يذكر م�سدره الذي نقل منه اإنكار مالك، لو ثبت و�سح 
اأنه اأنكر الأنه مل يقف عليه ومل يثبت عنده والبخاري وم�سلم  على قول الذهبي 
له عالقة  ما  اأن يجمع كل  اأي �سخ�س  يتوقع من  مالك وال  بعد  االأحاديث  جمعا 
بالعلم الذي ي�ستغل عليه فما يفوته يح�سر غريه وما يح�سره يفت غريه وهذا طبع 

الب�سر يف النق�س وعدم الكمال ففوق كل ذي علم عليم. 
د  املطلب الّثالث: �صبهة متعّلقة بالراوي الذي روى هذا احلديث، والرَّ

عليها.
ا الدكتور عدنان اإبراهيم يف احلديث باأن راوي هذا احلديث كان  طعن اأي�صً
يهوديًا ثم اأ�سلم فقال من جملة ما وّجه من كالم: حديث خمرج يف ال�سحيحني 
برواية همام بن منبه)1( وهو اأخ لوهب بن منبه كالهما كانا يهوديني واأ�سلما، وتابع 
اأخو وهب بن منبه، ومعقل بن منبه، وغيالن بن  اأَبُو عقبة ال�سنعاين االبناوي،  اليماين،  همام بن منبه   -1
منبه، وكان اأكرب من وهب، ويُقال: اإن وهبا كان االأكرب، �ساحب تلك ال�سحيفة التي كتبها عن اأبي هريرة 
وهي نحو من مائة واأربعني حديًثا. قال اأحمد بن حنبل: كان يغزو، وكان ي�سرتي الكتب الأخيه، فجال�س 

اأبا هريرة باملدينة، وعا�س حتى اأدرك ظهور امل�سودة و�سقط حاجباه على عينيه من الكرب.
قال ابن معني: »همام بن منبه ثقة«. ووثقه ابن �ساهني، وابن حجر، وقال الذهبي: �سدوق.   

ينظر: ابن اأبي حامت اأبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�س بن املنذر التميمي، احلنظلي، ابن اأبي   
حامت الرازي )املتوفى: 327هـ(، يف اجلرح والتعديل، ط: 1، بحيدر اآباد الدكن- الهند: طبعة جمل�س 
دائرة املعارف العثمانية، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، )1271هـ 1952 م(. 107/9 ترجمة 453. 
اأبو حف�س عمر بن اأحمد بن عثمان بن اأحمد بن حممد بن اأيوب بن اأزداذ البغدادي، املعروف بـ ابن   
�ساهني )املتوفى: 385هـ(، يف تاريخ اأ�سماء الثقات، حتقيق: �سبحي ال�سامرائي، ط: 1، الكويت: الدار 

ال�سلفية )1404هـ - 1984م(. 251 ترجمة 1538.
تهذيب  )املتوفى: 742هـ(،  املزي  الكلبي  الق�ساعي  اأبي حممد  الزكي  ابن  الدين  اأبو احلجاج، جمال   
الكمال يف اأ�سماء الرجال، ليو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف، حتقيق: د. ب�سار عواد معروف، ط: 1، 

بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة 1400هـ، 298/30 ترجمة 660.
�سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(، يف الكا�سف=   
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طعنه. ثم قال: واإال فال�سبهة قائمة مبا اأن همام بن منبه اأ�سله يهودي واأ�سلم.
الرّد عليه: هّمام بن منبه، عامل جليل ف�سيل من رواة الكتب ال�ستة، اأخرج 
له البخاري يف �سحيحه ما يقارب ثالًثا و�سبعني رواية)1(، وما م�سدره باأن راوي 
احلديث واأخاه كانا يهوديني واأ�سلما، فلم تكتب اأو تنبه كتب الرتاجم على ذلك باأنَّ 
كلهما اأو راوي احلديث يهودي واأ�سلم، فقال املعلمي يف كتاب االأنوار الكا�سفة)2(: 
»واأما وهب بن منبه فولد يف االإ�سالم �سنة 34هـ واأدرك بع�س ال�سحابة ومل يعرف 

اأن اأحًدا منهم �سمع منه اأو حكى عنه واإمنا يحكى عنه من بعدهم«. 
وكان وهب بن منبه متعهد بيت املال يف زمن عمر بن عبدالعزيز : »فمرة 
َفاإِينِّ  اإِلَْيِه عمر: »اأما بعد  َدنَاِنري«. َفكتب  اْليمن  َمال  بَيت  »اإِينِّ فقدت من  له  كتب 
حجيج  اأَنا  َواإِمنََّا  وتفريطك  ت�سييعك  اأتهم  َولَِكنِّي  اأمانتك  َواَل  دينك  اأتهم  ل�ست 

امْلُ�سلمني يِف َمالهم َواإِمنََّا الأ�سحهم فاحلف لَُهم َوال�سَّاَلم«)3(.
يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة، حتقيق: حممد عوامة، اأحمد حممد منر اخلطيب، ط: 1،   =
جدة: موؤ�س�سة علوم القراآن - دار القبلة للثقافة االإ�سالمية، )1413 هـ - 1992 م( 339/2 ترجمة رقم 

5984. وله �سري اأعالم النبالء ل�سم�س الدين الذهبي 312/5.
تقريب  يف  852هـ(،  الع�سقالين)املتوفى:  حجر  بن  الف�سل  اأبو  اأحمد  بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد   
ترجمة  1986م(.�س667   - )1406هـ  الر�سيد،  دار  �سوريا:   ،1 ط:  عوامة،  حممد  حتقيق:  التهذيب، 

 .7317
امِلرْبَد  ابن  احلنبلي،  الدين،  جمال  ال�ساحلي،  الهادي  عبد  ابن  ح�سن  بن  اأحمد  بن  ح�سن  بن  يو�سف   
)املتوفى: 909هـ(، بحر الدم فيمن تكلم فيه االإمام اأحمد مبدح اأو ذم، حتقيق وتعليق: الدكتورة روحية 
رقم  ترجمة   165 1992م(.  )1413هـ-  العلمية  الكتب  دار  بريوت:   ،1 ط:  ال�سويفي،  الرحمن  عبد 

.1108
جمعتها وح�سرتها من كتاب �سحيح البخاري وهي االحاديث التالية: 135، 237، 278، 2073، 2400،   -1
 ،3326 ،6227 ،6599 ،4641 ،5192 ،6609 ،6064 ،6625 ،2036 ،7498 ،3124 ،3245 ،2432
 ،416 ،321 ،219 ،113 ،42 ،722 ،575 ،4713 ،4850 ،4975 ،5157 ،5223 ،5360 ،5740 ،5944
 ،7072 ،7228 ،7419 ،7477 ،7493 ،6624 ،6231 ،4641 ،4479 ،3403 ،3402 ،3029 ،2552
 ،3399 ،3407 ،3417 ،3444 ،3472 ،3590 ،3609 ،4073 ،4375 ،4636 ،6954 ،6957 ،7022
.416 ،722 ،1926 ،1966 ،2055 ،2066 ،2674 ،2559 ،2707 ،2891 ،2989 ،3027 ،3330 ،3391

�س 97.   -2
�سرية عمر  )املتوفى: 214هـ(،  امل�سري  اأبو حممد  رافع،  بن  ليث  بن  اأعني  بن  بن عبد احلكم  اهلل  عبد   -3
بن عبدالعزيز على ما رواه االإمام مالك بن اأن�س واأ�سحابه، حتقيق: اأحمد عبيد، ط: 6، بريوت: عامل 

الكتب، )1404هـ - 1984م(، �س 65. 
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اخلال�صة: مل اأقف على اأحد ممن ادعى عدنان ابراهيم اأنّه قال اأو ذكر اأو ترجم 
باأن هماًما كان يهوديًا واأ�سلم، بل ذكره املحّدثون يف الثقات، واأثنوا عليه، وهو 

. حيفة التي بها اأكرث من مائة واأربعني حديًثا عن اأبي هريرة �ساحب ال�سّ
فلماذا الظلم والت�سكيك باأمور غري �سحيحة؟!

واأخوه وهب ال عالقة له باحلديث، فكيف اأدخله يف الطعن الذي ت�سّلح به 
جتاه احلديث؟ 

وللحديث  امل�سيب،  بن  ك�سعيد  هريرة،  اأبي  عن  غريه  همَّام  تابع  وقد 
فلم  رباح،  اأبي  بن  بن كعب، ورواية مقطوعة عن عطاء  اأبّي  اأخرى عن  �سواهد 
د�سي�س  من  واأنها  الرواية  يف  واخلطاأ  والّظن  ال�ّسك  عنه  يدفع  مما  باحلديث  ينفرد 

االإ�سرائيليات مما يوؤكد ظلم عدنان لراوي احلديث.
املبحث الث�ين: ال�ّسبه�ت العقلية اّلتي مت�سك به� الط�عنون.

اإليها الطاعنون يف ال�سنة قدميًا وحديًثا لت�سكيك االأمة  هذه الطريقة التي جلاأ 
يف اأ�سول دينها برتكيزهم على االجتاه العقلي املعا�سر، وهو »الذي يقدم العقل 
يف اجلملة على ن�سو�س ال�سرع عند توهم التعار�س، ويدعو اإىل التجديد والنظر 
يف االأحكام ال�سرعية ح�سب مقت�سيات الع�سر احلديث«)1(، وذلك بهدف اإقامة 
احلق  بني  فالتدافع  لل�سرع،  الثاين  االأ�سل  بو�سفها  االأحاديث  حول  املُ�سِكالت 

ڌ     ڌ  چ  تعاىل:  لقوله  عليها  ومن  االأر�س  اهلل  يرث  اأن  اإىل  اإلهّية  �سنَّة  والباطل 
گ  کگ   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ا عّرفت االجتاهات العقلية املعا�سرة باأنها »التوجه  گ گ چ )احلج: 40(، اأي�سً
الفكري الذي ال يقبل املعاين الدينية اإال اإذا كانت مطابقة للمبادئ العقلية وتقدميها 
�سعد بن بجاد بن م�سلح العتيبي، موقف االجتاه العقالين االإ�سالمي املعا�سر من الن�س ال�سرعي، ط: 2،   -1

الريا�س: مركز الفكر املعا�سر، دار الوعي للن�سر والتوزيع، )1434هـ، 2013م(. �س9.
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على ن�سو�س ال�سرع«)1(.
قد  التي  الن�سو�س  يف  االأ�سهل  الطريق  �سلوك  يف�سّلون  العقالنيني  فطريقة 
ت�سُكل على عقولهم باإنكار االأمر بّرمته، والرمي باأقوال ع�سرات املف�سرين عر�س 
احلائط من اأجل اإثبات الدعاوى العري�سة الزائفة اخلالية من اأي م�ستند علمي اأو 
ذكرها  عديدة  الأ�سباب  الن�سو�س  فهم  يف  اال�ست�سكال  هذا  ويرجع  تاريخي)2(، 
البيانوين يف بحثه )اأ�سباب ا�ست�سكال منت احلديث النبوي()3(، من اأهمها االأ�سباب 

املتعلقة بالقارئ اأو ال�سامع: 
- تفاوت املدارك واختالف الطبائع)4(: 

قال املعلمي: »واعلم اأّن النا�س تختلف مداركهم واأفهامهم واآراوؤهم وال �سيما 
يف ما يتعلق باالأمور الدينية والغيبية لق�سور علم النا�س يف جانب علم اهلل تعاىل 
وحكمته، ولهذا كان يف القراآن اآيات كثرية ي�ست�سكلها كثري من النا�س وقد األفت 
الثابتة عن  االأحاديث  النا�س كثرًيا من  ا�ست�سكل كثري من  يف ذلك كتب وكذلك 
النبي ، منها ما هو رواية كبار ال�سحابة اأو عدد منهم، وبهذا يتبني اأن ا�ست�سكال 
الن�س ال يعني بطالنه، ووجود الن�سو�س التي ي�ست�سكل ظاهرها مل يقع يف الكتاب 
وال�سنة عفًوا واإمنا هو اأمر مق�سود �سرًعا ليبلو اهلل تعاىل ما يف النفو�س وميتحن ما 

يف ال�سدور، ويي�سر للعلماء اأبوابًا من اجلهاد يرفعهم اهلل به درجات«)5(.
فهذا التفاوت هو �سّنة اهلل يف الب�سرية، وقد علمه الر�سول  وراعاه فكان 
م�ساوي بنت �سليمان الب�سام، موقف االجتاه العقلي االإ�سالمي املعا�سر من ق�سايا الوالء والرباء، درا�سة   -1
ال�سعودية 1425هــ،  العربية  اململكة  امللك �سعود،  الرتبية، جامعة  عقدية، ر�سالة ماج�ستري مقدمة لكلية 

1426هـ، �س 21. 
النبوي حتلياًل  املعا�سرة يف درا�سة م�سكل احلديث  العقلية  اأحمد رم�ساين، االجتاهات  حممد رم�سان   -2

ونقًدا، ط: 1، الريا�س: دار ر�سالة البيان، )1439هـ، 2018م(. �س 146.
�س 88 وما بعدها.  -3

�س 88.  -4
املعلمي، االأنوار الكا�سفة، 223.  -5
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ينزل النا�س منازلهم ويكّلمهم على قدر عقولهم. 
- تنوع العقيدة واملذهب)1(: 

وال يخفى ما للمنهج العقدّي واملذهبي الذي يتبناه الباحث وي�سدر عنه يف 
واملذهبي  العقدي  فاالجتاه  وتف�سريها،  الن�سو�س  فهم  يف  اأثر  من  واأفعاله  اأقواله 
اأهل  اأو  االأثرية  ي�ست�سكله  فما  ودرجته،  االإ�سكال  وجود  يف  يتحكم  للباحث 
احلديث يختلف عما ي�ست�سكله املعتزلة، وما ي�ست�سكله اأ�سحاب املذهب الظاهري 

رمبا يختلف عما ي�ست�سكله غريهم من ا�سحاب املذاهب االأخرى، وهكذا.
وكم يتاأول املتاأولون الّن�سو�س من غري داع اإىل ذلك �سوى داعي منهجهم 

االعتقادي اخلاطئ الذين يحافظون عليه، ويفكرون به وي�سريون يف �سوئه. 
اأحاديث ال�سحيحني هذا امل�سلك فقد ردَّ  اإبراهيم يف ردِّ  وقد �سلك عدنان 
حديث الر�سول : )اأن اهلل خلق اآدم على �سورته..( بناء على العقل الب�سري 
وت�سوره! الأن الطريقة هذه اأجنح طريقة للت�سكيك يف االأحاديث من وجه نظر كل 

من اأراد التخل�س من ال�سنة.
ويتلخ�س رّده للحديث من هذا اجلانب يف املطلبني االآتيني: 

املطلب االأول: رد علماء االأحياء للحديث.
ن�س ال�صبهة التي رّد بها عدنان احلديث: 

مبا�سرًة،  �سريده ُ االأحياء  متمر�س يف علم  اأي عامل  �سمعه  لو  احلديث  »هذا 
رمبا  هذا،  �ساأُو�سح  ملاذا؟  تعرفون  هل  تعرفون،  ال  مبا  تهرفون  قوم  اأنتم  ويقول: 

جملة  ا�ستقرائية،  درا�سة  واأوجه  احلديث  منت  ا�ست�سكال  اأ�سباب  بيانوين،  الفتح  اأبو  حممد  الدين  فتح   -1
بن  االمام حممد  الريا�س: جامعة  ال�سابع ع�سر،  العدد  ف�سلية حمكمة،  ال�سرعية، جملة علمية  العلوم 

�سعود االإ�سالمية، 1431هـ، �س90.
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ذكرت هذا مرة واالأن �ساأب�سطه متاًما، يوجد قانون يف علم االأحياء يقول الزيادة 
يف وزن اجل�سم احلي - املخلوق احلي ُاملتع�سي Organism - تتنا�سب طرديًا مع 
ربع واإمنا مع َُمّكعب - الزيادة يف اأبعاده اخلطية، وطبًعا االأبعاد  ب - لي�س مع َُمّ ُمكَعّ
اخلطية يتح�سل منها احلجم، وهذا اأمر معروف، اأي احلجم يف الفراغ مبعنى ما حتتله 
البنية يف الفراغ، ولكن الزيادة التي يكت�سبها اجل�سم والهيكل العظمي بالذات - 
مقطع العظم - ملقاومة الثقل والوزن تتنا�سب مع ُمربَّع الزيادة - مع مربَّع ولي�س 
ب - يف اأبعاده اخلطية، احفظوا هذا القانون الأنه قانون علمي �سارم، ولكي  ُمكَعّ
الذراع  ذراًعا،  �ستون  وطوله  اهلل  خلقه  اآدم  االآن:  نقول  �سوف  وا�سحني  نكون 
اأربعة  ال�سرعية  الذراع  اأن تكون ذراًعا ها�سمية،  اأن تكون ذراًعا �سرعية واإما  اإما 
وع�سرون اإ�سبًعا، اأي تُ�ساوي وتُعادل ثمانية واأربعني �سنتيمرًتا، �سوف نقول ِتعادل 
خم�سني، والذراع ال�سرعية اثنان وثالثون اإ�سبًعا، تُعادل اأربعة و�ستني �سنتيمرًتا، 
�سوف نقول تُعادل خم�سة و�ستني، فهكذا يف املتو�سط كان طول اآدم ثالثني مرًتا، 
هذا يف ُ املتو�سط بني الذراع الها�سمية والذراع ال�سرعية، اإذن ثالثون مرًتا، تقريًبا 
اأزيد منا بنحو ع�سرين مرة بجرب هذه الك�سور، فاالآن اآدم ُ�سوعف حجمه ع�سرين 
هنا  التنا�سب  �سيت�ساعف وزنه؟  االآن، كم  الطول  نتحدث عن   ّ نحن َ عنا،  �سعًفا 
مرة،  اآالف  ثمانية  اأي  ع�سرين،  يف  ع�سرين  يف  ع�سرون  ف�سنقول  ب،  املكَعّ مع ُ 
هيكله العظمي كم �سيت�ساعف لكي يحتمل هذا الثقل الزائد مع ُ املربَّع ولي�س مع ُ 
ب؟ ع�سرون يف ع�سرين، اأي اأربعمائة مرة، اإذن اأربعمائة مرة والوزن ثمانية  املكَعّ
Biology م�ستحيل  البيولوجي  اأي عامل يف  يقول لك  ثم حتًما  اآالف مرة ومن 
اأن يخلق هذا اخللق على الكوكب االأر�سي الأنه �سينهار مبا�سرة حتت ثقلة ووزنه 
بالقانون، ولذلك هذا االأفالم التي نح�سرها ت�سوه حتي الفهم العلمي مثل كينج 
Kong King، وهو اأ�سعف - اأي اأعظم - من الغوريال مائة مرة، وهذا  كوجن 
كالم فارٌغ وم�ستحيل، مائة مرة حجمه عن حجم الغوريال فمائة يف مائة يف مائة 
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يكون وزنه اأثقل من الغوريال مليون مرة، ولكن الهيكل العظمي الذي عنده مائة 
يف مائة، اأي ع�سرة اآالف، ع�سرة اآالف يف ُمقاِبل مليون �سوف يكون هذا ُم�ستحياًل 
و�سينهار مبا�سرًة، ولذلك هذا خيال علمي - Fiction Science - وكالم فارغ 

وفانتازيا Fantasy، ففي علم البيولوجي Biology احفظوا هذا القانون«.
الرد على ال�صبهة: 

ردَّ عدنان احلديث بناء على و�سف حجم �سيدنا اآدم وجاء بكالم كثري مبنًيا 
على العقل الب�سري، متنا�سًيا اعرتاًفا من اأحد امل�ستغلني بالعلوم املادية »باأن علم 
يتعلق  فيما  تقدم  من  العلماء  حققه  ما  واأن  جميًعا،  العلوم  اأ�سعب  هو  االإن�سان 
بدرا�سة االإن�سان ما زال غري كاٍف واأن معرفتنا باأنف�سنا ما زالت بدائية يف الغالب. 
فقال: »لقد ا�ستبدلت االآن البيئة التي �ساغت ج�سم اأجدادنا وروحهم خالل 
ماليني االأعوام ببيئة اخرى، وقد حدثت هذه الثورة ال�سامتة دون اأن يفطن اإليها 
تاريخ  يف  الهامة  االأحداث  اإحدى  فاإنَّها  اأهميتها  ندرك  مل  اأننا  ومع  تقريًبا،  اأحد 
الب�سرية الأن اأي تبديل يف ظروف جميع الكائنات احلية يزعجها حتًما ب�سكل عميق 
على  العلم  فر�سه  الذي  التغري  مدى  من  ن�ستوثق  اأن  علينا  يجب  ثم  ومن  االأثر، 

طريقة حياة اأجدادنا، وحياتنا تبًعا لذلك«)1(.
حملتهم  الذين  كالب�سر  احلايل  الزمن  عن  تختلف  �سابًقا  االأر�س  فبيولوجية 
من  يعاين  هل  الغالب  يف  احلايل  االإن�سان  قلب  فمثاًل  زمان،  كل  يف  االأر�س 
م�سكالت اإذا و�سل ل�سن ال�ستني؟ بينما يف العهد القدمي كانت اأعمار الب�سرية ت�سل 
اإىل مئات االأعوام ف�سيدنا نوح وهو بعد اآدم عا�س ت�سعمائة وخم�سني عاًما فهل من 

الب�سر االآن على االأر�س يعي�س كال�سابقني؟ 

 3 ط:  بريوت،  املعرف،  مكتبة  فريد،  اأ�سعد  �سفيق  تعريب:  املجهول،  ذلك  االإن�سان  كاريل،  األك�سي�س   -1
1980م، �س 19، 24، 25 »بت�سرف ي�سري«.
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قيا�ًسا فكل زمن يختلف عن ما قبله بناء على اختالف بيولوجية االأر�س. 
ف�ستان يف قيا�س االأطوال واالأوزان بني زمانني خمتلفني، وما �سلك عدنان 
اإبراهيم هذا امل�سلك اإال لي�سكك يف احلديث بطريق العقل بت�سور باطل االأركان. 

واأ�سا�ًسا العلماء مل يجزموا بطول �سيدنا اآدم يف الدنيا كما جاء يف احلديث 
اإمنا كان يف اجلنة واأحوال اجلنة ال تقا�س على اأحوال الدنيا، )ينطر املبحث االأول 

من البحث(. 
املطلب الثاين: امل�صكلة الطبية البدنية التي يخلقها هذا احلديث لو 

�صح يف راأي امل�صكك.
ن�س �صبهته التي رد بها احلديث: 

 - االأع�ساء  ووظائف  الطب  دار�سو  يعرفها  اأخرى  طبية  م�سكلة  »تُوجد 
الف�سيولوجي - Physiology - فما هي؟ القلب ُِم�سكلته علمًيا اأن حجمه اأ�سغر 
من اأن ميد اأن�سجة اجل�سم كلها بالدماء حني ي�سخ، هو - �سبحان اهلل - اأ�سغر من 
بعيد، لكن  اإىل حدَّ  ن�سبًيا  االأع�ساء، ع�سو �سغري  اأعظم  لي�س كالكبد وهو  هذا، 
النق�س يف حجمه مبطاطية  القلب - هذه بحكمة اهلل وبتقدير اهلل - يعو�س هذا 
لكن  اجل�سم،  هذا  ميد  اأن  ميكن  ال�سغري  احلجم  بهذا  ولذلك  ال�سرايني،  ومرونة 
ين�سئ  اأن  يقت�سي  الوزن  يف  زائد  جرام  كيلو  كل  اخلطري،  ال�سيء  اإىل  انتبهوا 
على  ال�سمنة  هنا خطورة  اجلديدة، ومن  ال�سرايني  من  كيلو مرتات  اجل�سم عدة 
�سحة االإن�سان وعلى قلبه، واالأخطر من هذا - ارجعوا اإىل قانون الرتبيع وقانون 
اأثقل وزنًا منا  اإذا كان اآدم اأعظم حجًما منا بع�سرين مرة فاإذن هو  اأنه  التكعيب- 
االأر�س  على كوكب  املخلوق  هذا  يوجد  اأن  م�ستحيل  وطبًيا  مرة،  االآُف  بثمانية 
واأن قلبه - وقد ت�ساعف كما قلنا لكم اأربعمائة مرة فقط - ي�ستطيع اأن يغذي وزنًا 
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اأنا اأحتدث لكم  اآالف مرة، وطبًيا ت�ساعف ثمانية اآالف مرة، هذا ُم�ستحيل طبًيا، 
باأ�سول علمية، وطبًعا بع�س النا�س ال يعنيهم ال علم وال قانون، يقولون لك ال الأن 
النبي قاله، لكن يا اأخي الكرمي و يا اأخي احلبيب قال لك اأن النبي قال هذا؟ النبي 
 حا�ساه اأن يقول �سيًئا غري �سحيح، الأننا نُوؤمن باأنه نبي من عند اهلل، ال يكذب 
اإليه  اإليه اإال مبا هو حٌق، فمحال اأن يوحى  اإليه ال يوحى  على اهلل، واهلل لو اأوحى 

ب�سيء ويكون باطاًل.
ويف نهاية كالمه على هذا احلديث النبوي يكمل فيقول على كل حال الكالم 

طويل)1( يف هذا احلديث فنرتكه ونذهب اإىل حديث اآخر.
الرد على ال�صبهة: 

كما اأو�سحت يف املطلب ال�سابق باأن اإبطال احلديث والت�سكيك فيه بناء على 
كرب حجم �سيدنا اآدم باطل فج�سم االإن�سان وعمره وطوله تختلف باختالف االأر�س 

التي يعي�س عليها.
اأ�صيف يف الرد على ال�صبهة ما ياأتي: 

اأواًل: العقل ال يحكم على الوحي فالعقل علم املخلوق والوحى علم اخلالق. 
واإمنا  البتَّة  العقل  مبا يخالف �سريح  تاأِت  »االأنبياء مل  القيم اجلوزية:  ابن  قال 
جاءت مبا ال يدركه العقل فما جاءت به الر�سل مع العقل ثالثة اأق�سام ال رابع لهما 

البتَّة: 
لتف�سيله،  يهتدى  َواَل  بجملته  ي�ْسهد  َوق�سم  والفطرة،  اْلعقل  ِبِه  �سهد  ق�سم 
َوق�سم لَْي�َس يف العقل قوة اإدراكه، َواأما اْلق�سم الرابع وهو ما يحيله العقل ال�سريح 

ق�سد يف تركه االآن والرجوع اإليه يف حال وجود اأمور اأخرى جتعله يرده وي�سكك فيه فهذا طبع من يثري   -1
ال�سبهة ويرمى بها. 
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وي�سهد ببطالنه فالر�سل بريئون منه واإن ظن كثري من اجُلهال املدعني للعلم واملعرفة 
اأن بع�س ما جاءت به الر�سل يكون من هذا الق�سم فهذا اإما جلهله مبا جاءت به واإمَّا 

جلهله بحكم العقل اأو لهما«.)1(
االآراء  ت�ست�سكل  بل  قوله،  ي�ست�سكل  ال  اأن  معه  االأدب  »ومن  ا:  اأي�سً ويقول 
ه بل تُهدر االأقي�سة وتلقي لن�سو�سه، وال يحرَّف كالمه عن  لقوله، وال يعار�س ن�سّ
يه اأ�سحابه معقواًل، نعم هو جمهول، وعني ال�سواب معزول،  حقيقته خليال ي�سمِّ
  على موافقه اأحد، فكل ذلك من قلة االأدب معه  وال يوقف قبول ما جاء به

وهو عني اجلراأة«.)2(
قال قوام ال�سنة االأ�سبهاين)3(: ال نعار�س �سنة النبي  باملعقول الأن الدين اإمنا 
هو االنقياد والت�سليم دون الرَّد اإىل ما يوجبه العقل، الن العقل ما يوؤدي اإىل قبول 

ال�سنة فاأما ما يوؤدي اإىل اإبطالها فهو جهل ال عقل. 
االإ�سراء  كحادثة  حقيقة  لكنها  العقل  يت�سّورها  ال  التي  االأمور  من  فيوجد 
واملعراج؛ فاأ�سري بر�سول  من مكانه لبيت املقد�س يف ليلة واحدة وهذا مما ال 
يت�سوره العقل يف ذلك الوقت حيث كان ال�سفر لبيت املقد�س ياأخذ اأياًما واأياًما، 

قال �سارح كتاب التوحيد من �سحيح البخاري يف حديث االإ�سراء واملعراج.
  واجلواب ّعما اعرت�س عليه فيه: »احلّق اأنّهما وقعا يقظة ال مناًما، واأن ذلك

املودود  قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ(، حتفة  ابن  الدين  �سم�س  �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  حممد   -1
باأحكام املولود، حتقيق: عبد القادر االأرناوؤوط، ط: 1، دم�سق: دار البيان، )1391هـ - 1971م(. �س 

.264
حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ(، مدارج ال�سالكني   -2
بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، حتقيق: حممد املعت�سم باهلل البغدادي، ط: 3، بريوت: دار الكتاب 

العربي، )1416 هـ - 1996م(. 368/2. 
اإ�سماعيل بن حممد بن الف�سل بن علي القر�سي الطليحي التيمي االأ�سبهاين، اأبو القا�سم، امللقب بقوام   -3
ال�سنة )املتوفى: 535هـ(، احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سنة، حتقيق: حممد بن ربيع بن 

هادي عمري املدخلي، ط: 2، الريا�س: دار الراية، )1419هـ - 1999م( 549/2. 
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ٱ ٻ  چ  ببدنه وروحه، وهو قول جمهور اأهل ال�سنة، والدليل قوله تعاىل: 
ٺٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ    پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

العظيمة  االأمور  عند  يكون  اإمنا  والت�سبيح   ،)1 )االإ�سراء:  چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   

ي�ستنكر، ومّما يدل  اأمر؛ الأنه ال  فيه كبري  مناًما مل يكن  الباهرة، ولو كان  واالآيات 
على ذلك اإنكار كفار قري�س له، وتعظيمهم اإياه، وا�ستبعادهم وقوعه، حتى ارتد 

ب�سبب ذلك بع�س من اأ�سلم، ولو كان مناًما مل ينكره«)1(.
وقال حممد ر�سيد ر�سا موؤكًدا على بطالن قيا�س اإدراك العقل على الن�سو�س 
النبوية: اأن كل ما اأخرب به الوحي عن عامل الغيب ال يقا�س على عامل ال�سهادة وال 
ي�سرتط يف قبوله موافقة �سنن هذا العامل وعاداته، ومعجزة االإ�سراء واملعراج من 
اخلوارق الروحانية الغيبية، ولي�ست من املحال الذي يقول علماء الكالم اإن قدرة 
اآخرها تف�سري هذا  التف�سري مراًرا  تتعلق به، وقد ف�سلنا م�ساألة اخلوارق يف  اهلل ال 
العام، وبيَّنا فيها اأن ما ظهر للب�سر يف هذا القرن من عجائب الكهرباء وغريها قد 

قرَّب اإىل العقول كل ما كانت ت�ستبعده من املعجزات واأمور الغيب«)2(.
ثانًيا: من ينكر االأحاديث ويرّدها بالعقل واالأدلة العلمية ال ُبدَّ له اأن يغو�س يف 

املعاين ويجمع بني كل العلوم التي ت�صاعده على فهم احلديث.
التعامل مع ن�سو�س عموًما يحتاج اإىل تخ�س�س، وذلك الأن التعامل مع هذا 

النوع من الن�سو�س نقًدا وتاأوياًل يحتاج اإىل ا�ستجماع عدة علوٍم ومعارف)3(.
قال النووي وهو يتحدث عن االأحاديث التي ظاهرها التعار�س: »واإمنا يقوم 
بذلك غالًبا االأئمة اجلامعون بني احلديث والفقه واالأ�سوليون املتمكنون يف ذلك 
عبد اهلل بن حممد الغنيمان، �سرح كتاب التوحيد من �سحيح البخاري، ط: 1، املدينة املنورة: مكتبة   -1

الدار 1405هـ، 445/2.
املنار، )كاملة 35 جملدا(،  املوؤلفني، جملة  بن علي ر�سا )املتوفى: 1354هـ( وغريه من  حممد ر�سيد   -2

 .735/32
حممد رم�ساين، االجتاهات العقلية املعا�سرة يف درا�سة م�سكل احلديث النبوي حتلياًل ونقًدا، 306.  -3
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الغائ�سون على املعاين الدقيقة الرائ�سون اأنف�سهم يف ذلك«)1(. 
واالأ�سول،  والفقه،  احلديث  من  ذكرنا  ما  جمع  »ومن  ال�سيوطي:  وقال 
والغو�س على املعاين الدَّقيقة، ال ي�سكل عليه من ذلك اإال النادر يف االأحيان«)2(.

واأّكد لطفي زعري يف كتابه التعار�س يف احلديث على �سرورة االخت�سا�س 
وفروعه،  وجزئياته  واأ�سوله  قواعده  علم  لكل  اأن  املعروف  »من  يقول:  حيث 
اأن يحكم قواعده واأ�سوله، ويدرك جزئياته  اأن يدخل جمااًل ما، عليه  اأراد  ومن 
وبهذا  فيه عن علم ومعرفة،  ب�سرية، وخو�سه  يكون كالمه على  وفروعه، حتى 

يكون من اأهل االخت�سا�س«)3(. 
وقال ابن تيمية يف درء تعار�س العقل والنقل: »فالق�سايا تتفاوت يف اجلالء 

واخلفاء لتفاوت ت�سورها كما تتفاوت لتفاوت االأذهان«)4(. 
ا�ستدعاوؤها من قبل اخلطاب  الغربيني، ثم  القراءة والنقد  فا�ستخدام مناهج 
ب�سكل  النبوية،  الن�سو�س  دالالت  ا�ستنطاق  يف  توظيفها  ثم  املعا�سر،  العقالين 
التاريخ،  عرب  امل�سلمون  اأ�س�سها  التي  االإ�سالمية  القراءة  �سنن  عن  متاًما  يختلف 
واأ�سهمت هذه املناهج يف ح�سول كثري من االإ�سكاالت الداللية لدى منظري هذا 
الغب  بق�سايا  منه  تعلق  ما  خا�سة  النبوي،  الن�س  تفهم  حماوالتهم  عند  اخلطاب 
كاأخبار املعجزات، واجلنة والنار، واملالئكة وال�سياطني، والفنت واملالحم واأ�سراط 
بن  م�سلم  �سحيح  �سرح  املنهاج  676هـ(،  )املتوفى:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو   -1

احلجاج، ط: 2، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، 1392هـ، 35/1. 
تقريب  �سرح  الراوي  تدريب  911هـ(،  )املتوفى:  ال�سيوطي  الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد   -2

النواوي، حققه: اأبو قتيبة نظر حممد الفاريابي، ط: 6، الريا�س: دار طيبة )1423هـ(. 652/2. 
لطفي بن حممد الزغري، التعار�س يف احلديث، ط: 1، الريا�س: مكتبة العبيكان، )1428ه، 2008م(.   -3

�س 419.
تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية   -4
احلنبلي الدم�سقي احلراين )املتوفى: 728هـ(، درء تعار�س العقل والنقل، حتقيق: الدكتور حممد ر�ساد 
�سامل، ط: 2، اململكة العربية ال�سعودية: جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، )1411هـ - 1991م(، 

 .31/1
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النقلية  العلوم  من  باأنه  و�سفه  ال�سريف  املجيد  عبد  اإّن  حتى  وغريها)1(،  ال�ساعة 
باالأحاديث  الّت�سديق  اإال  امل�سلم  العقل، وما على  فيه الإعمال  املح�سة، فال جمال 

التي اأجمعت االأّمة على قبولها)2(.
ا؛ اأّن الّن�س  واأّكد ب�سام اجلمل بو�سفه لعلم احلديث عندما و�سف الوحي اأي�سً
ة تختلف دون �سك عن معقوليتنا احلديثة واملعا�سرة، وهذا  الّنبوي معقوليته اخلا�سّ
ما قام به حممد اأركون حينما دعا اإىل فهم الوحي بو�سفه ظاهرًة لغوية ثقافية)3(.

واعلموا -رحمكم اهلل- اأن املعلمي اأبان واأو�سح يف كتابه االأنوار الكا�سفة؛ 
اأّن املحدثني راعوا ذلك يف اأربعة مواطن: عند ال�سماع، وعند التحديث، وعند 
احلكم على الرواة، وعند احلكم على االأحاديث، فاملتثبتون اإذا �سمعوا خربا متتنع 
�سحته اأو تبعد مل يكتبوه ومل يحفظوه، فاإن حفظوه مل يحدثوا به، فاإن ظهرت 
ا:  م�سلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه ويف الراوي الذي عليه تبعته، وقال اأي�سً
بع�س  تثقل على  اأحاديث  منها  اأن  االأحاديث،  الذين �سححوا  االأئمة  وقد عرف 
املتكلمني ونحوهم، ولكنهم وجدوها موافقة للعقل املعتد به يف الدين، م�ستكملة 
اأو  توافقها  اآيات كثرية  القراآن  االأخرى، وفوق ذلك وجدوا يف  ال�سحة  �سرائط 
ا على املتكلمني، وقد علموا اأن النبي  تالقيها، اأو هي من قبيلها، قد ثقلت هي اأي�سً
 كان يدين بالقراآن ويقتدي به، فمن املعقول جًدا اأن يجيء يف كالمه نحو ما 

يف القراآن من تلك االآيات)4(. 
بعدهم  ومن  حابة  ال�سّ »اإنَّ  ال�ساطبي:  قال  كما  ال�سّنة  على  العقل  يحكم  فال 
مل يعار�سوا ما جاء يف ال�سنن باآرائهم، علموا معناه اأو جهلوه، جرى لهم على 

حممد رم�ساين، االجتاهات العقلية املعا�سرة يف درا�سة م�سكل احلديث النبوي حتلياًل ونقًدا، 319.  -1
عبد املجيد ال�سريف، االإ�سالم بني الر�سالة والتاريخ، ط: 2، بريوت: دار الطليعة، )2008م(. �س 181.  -2
ب�سام اجلمل، اأ�سباب النزول، ط: 1، الدار البي�ساء: املركز الثقايف العربي، املوؤ�س�سة العربية للتحديث   -3

الفكري، )2005م( �س 248.
�س6، 7.  -4



272

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

معهودهم اأو اًل«)1(.
وبعد هذا البيان والّتحقيق يّت�سح اأن ا�ست�سكال عدنان اإبراهيم على احلديث 
بدعوى خمالفته للعقل تنبثق احلقيقة باأن ما ادعى عدنان ابراهيم خمالفته للعقل؛ 
وال  ال�سرعية،  الن�سو�س  فهم  يف  املتفاوت  الب�سري  العقل  اإال  يخالف  ال  حقيقة 
يرجع ذلك لقاعدة ثابتة، بل هو جمرد التم�سك بحجج ال اأ�سل لها من القوة يف 
رّد كالم امل�سطفى ، كما قال -اهلل تعاىل- يف و�سف حال امل�سركني املكذبني 

ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ   ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ     چ  بالدين: 
ېئ ېئ ېئچ )يون�س: 39(.

اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي )املتوفى: 790هـ(، االعت�سام، حتقيق:   -1
�سليم بن عيد الهاليل، ط: 1، ال�سعودية: دار ابن عفان، )1412هـ - 1992م(. 850.
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اخل�متة

ويف اخلتام ال ي�صعني اإاّل اأن اأ�صجل اأهم النتائج وهي كاالآتي: 
كلمته  ويعلى  دينه  عن  يدافع  من  وع�سر  زمن  كل  يف  تعاىل  اهلل  هياأ  اأواًل: 

 . وين�سر ر�سوله
حديثة  قدمية  دعوة  راأيهم،  يف  احلجج  من  امل�سّككون  به  ت�سمك  ما  ثانًيا: 

متجددة مع تغاير يف االألفاظ واالأ�سلوب وكرثة مغالطة يف احلوار.
ثالًثا: اأجنح الطرق وال�سبل للت�سكيك يف االأحاديث من وجهة نظر امل�سكك 

هي اللجوء اإىل العقل يف االأمور التي ال يت�سورها. 
رابًعا: العقل ال يحكم على الدين وال يقا�س عليه باأي حال من االأحول وبهذا 
يتبني بطالن �سبهات العقالنيني جميعها على االأحاديث النبوية، فالعقل قا�سر عن 

اأ�سرار قدرة اهلل فكيف يرّد به الوحي؟
اأثارها عدنان ابراهيم من دعوى ت�سبيه  خام�ًصا: زيف ال�ّسبهة وبطالنها التي 
ما  نف�سه  ي�سف  اهلل  اأّن  ال�سنة  اأهل  فمذهب  باملخلوقني،  اخلالق  ورة  ال�سّ حديث 
تكييف وال  من غري  الت�سليم  فالواجب  ال�سحيح  الّن�س  ذلك يف  ثبت  فاإذا  ي�ساء 

تعطيل وال جت�سيم، ولي�س كمثله �سيء �سبحانه.
ورة،  �صاد�ًصا: رّد دعوى عدنان ابراهيم باأن ابن حجر ا�ست�سكل حديث ال�سّ
فالعبارات التي نقلها لي�ست البن حجر، وكل الذي جاء به يف ذاك املو�سع هو 

تو�سيح احلديث والتحّقق من معانيه.
�صابًعا: رّد العلماء املحققون كاملعلمي على اأن �سبهة خلق اآدم �ستون ذراًعا 
غري معقولة؛ باأنه قد يكون ذلك اخللق يف اجلّنة، ثم اأخذ يتناق�س �سيًئا ف�سيًئا بعد 

نزول اآدم - عليه ال�سالم- اإىل االأر�س.
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روايته  واأن  يهودي  منبه  بن  وهب  باأن  ابراهيم  عدنان  دعوى  بطالن  ثامًنا: 
من االإ�سرائيليات املو�سوعة؛ حيث تبني من درا�سة اأقوال العلماء فيه زيف هذه 

الدعوى واأنه اإمام جليل له جهده يف رواية ال�سّنة وحفظها. 
يعلم  ال  الذي  املخلوق  ذلك  العلوم.  اأ�سعب  من  االإن�سان  علم  �صاد�ًصا: 
باأ�سراره اإال اهلل الواحد االأحد، لذلك ال تعّد النظريات التي يقول بها علماء االأحياء 
والتي تتغري يف كل زمن وجيل حقائق ثابتة نقي�س عليه �سًرا من اأ�سرار هذا الكون، 
لذلك ترّد دعوى ابراهيم عدنان با�ستدالله على اأنَّه حديٌث مناق�س لعلم االأحياء. 

�صابًعا: ترد ال�سبهات العقلية با�ستخدام املنهج القيا�سي فعمر االإن�سان الذي 
يتغري من زمان لزمان، يقا�س على اختالف تكوين ج�سده من زمان لزمان اأخر. 

ومن اأهم التو�صيات: 
ودرا�ستها  ال�سبهات  تو�سيح  يف  الكبري  اجلهد  وبذل  االهتمام،  على  احلّث    -

التي تثار حول ال�سنة حتديًا فهي امل�سدر الثاين للدين بكافة اللغات.
الكتابة يف ال�سبهات والرد بطريقة �سحيحة على من يدعى ف�سادها وبطالنها،   -

واأخ�س بذلك ال�سبهات العقلية التي تثار على االأحاديث.
التم�سك بال�سنة يف كل ما يت�سل باأمر حياتنا وتربية اجليل النا�سئ على ذلك.   -

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله، واحلمد هلل اأواًل واآخًرا.
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فهر�س امل�س�در واملراجع
• 790هـ(، 	 )املتوفى:  بال�ساطبي  ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم 

االعت�سام، حتقيق: �سليم بن عيد الهاليل، ط: 1، ال�سعودية: دار ابن عفان، )1412هـ - 
1992م(. 

• )املتوفى: 	 ال�سيباين  خملد  بن  ال�سحاك  بن  عمرو  بن  اأحمد  وهو  عا�سم  اأبي  بن  بكر  اأبو 
287هـ(، ال�سنة، )ومعه ظالل اجلنة يف تخريج ال�سنة بقلم: حممد نا�سر الدين االألباين(، 

ط: 1، بريوت: املكتب االإ�سالمي، )1400هـ، 1980م(.
• 211هـ(، 	 ال�سنعاين)املتوفى:  اليماين  احلمريي  نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  اأبو 

امل�سنف، حتقيق: حبيب الرحمن االأعظمي، ط: 2، بريوت: املكتب االإ�سالمي، )1403هـ(.
• اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد االأزدي )املتوفى: 321هـ(، جمهرة اللغة، حتقيق: رمزي 	

منري بعلبكي، ط: 1، بريوت: دار العلم للماليني، 1987م. 
• النا�س، 	 كلمات  معاين  الزاهر يف  )املتوفى: 328هـ(،  االأنباري  القا�سم  بن  بكر حممد  اأبو 

حتقيق: د. حامت �سالح ال�سامن، ط: 1، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، )1412 هـ -1992م(. 
• البغدادي، 	 اأزداذ  بن  اأيوب  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  عمر  حف�س  اأبو 

املعروف بـ ابن �ساهني )املتوفى: 385هـ(، تاريخ اأ�سماء الثقات، حتقيق: �سبحي ال�سامرائي، 
ط: 1، الكويت: الدار ال�سلفية، )1404هـ - 1984م(. 

• اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، املنهاج �سرح �سحيح 	
م�سلم بن احلجاج، ط: 2، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، 1392هـ. 

• اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين )املتوفى: 241هـ(، امل�سند، 	
اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد املح�سن  حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، 

الرتكي، ط: 1، موؤ�س�سة الر�سالة، )1421 هـ - 2001 م(. 
• ال�سبي 	 احلكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  اأبو 

الطهماين الني�سابوري املعروف بابن البيع )املتوفى: 405هـ(، امل�ستدرك على ال�سحيحني، 
حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، ط: 1، بريوت: دار الكتب العلمية، )1411 هـ- 1990م(. 
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• اأبو عبداهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول 	
االأوىل،  الطبعة  ابن كثري، دم�سق، بريوت،  دار  البخاري(  واأيامه )�سحيح   و�سننه  اهلل 

1423هـ، 2002م.. 
• اأبي حامت 	 اإدري�س بن املنذر التميمي، احلنظلي، ابن  اأبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن 

طبعة  الهند:   - الدكن  اآباد  بحيدر   ،1 ط:  والتعديل،  اجلرح  327هـ(،  )املتوفى:  الرازي 
جمل�س دائرة املعارف العثمانية، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، )1271 هـ 1952 م(. 

• اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم ابن قتيبة الدينوري )املتوفى: 276هـ(، تاأويل خمتلف احلديث، 	
درا�سة وحتقيق: نور اهلل �سوكت بيكر، ط1، بريوت: موؤ�س�سة الريان، املكتبة املكية، )1429هـ 

2008م(. 
• اأبو حممد عبد اهلل بن م�سلم ابن قتيبة الدينوري )املتوفى: 276هـ(، تاأويل م�سكل القراآن، 	

حتقيق: اإبراهيم �سم�س الدين، لبنان: دار الكتب العلمية. 
• اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل ال�سافعي الع�سقالين، فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، 	

قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: 
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي، بريوت: 

دار املعرفة، 1379هـ.
• اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد اأبو الف�سل بن حجر الع�سقالين)املتوفى: 852هـ(، تقريب 	

التهذيب، حتقيق: حممد عوامة، ط: 1، �سوريا: دار الر�سيد، )1406هـ. - 1986م(.
• هدية 	 1399هـ(،  )املتوفى:  البغدادي،  الباباين  �سليم  مري  بن  اأمني  حممد  بن  اإ�سماعيل 

العارفني اأ�سماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية 
ا�ستانبول 1951، اأعادت طبعه باالأوف�ست، بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي.

• اإ�سماعيل بن حممد بن الف�سل بن علي القر�سي الطليحي التيمي االأ�سبهاين، اأبو القا�سم، 	
امللقب بقوام ال�سنة )املتوفى: 535هـ(، احلجة يف بيان املحجة و�سرح عقيدة اأهل ال�سنة، 
حتقيق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي، ط: 2، الريا�س: دار الراية، )1419هـ - 

1999م(. 
• املعرف، 	 مكتبة  فريد،  اأ�سعد  �سفيق  تعريب:  املجهول،  ذلك  االإن�سان  كاريل،  األك�سي�س 

بريوت، ط: 3 1980م.
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• تقي الدين اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�سم بن 	
حممد ابن تيمية احلنبلي الدم�سقي احلراين )املتوفى: 728هـ(، درء تعار�س العقل والنقل، 
حتقيق: الدكتور حممد ر�ساد �سامل، ط: 2، اململكة العربية ال�سعودية: جامعة االإمام حممد 

بن �سعود االإ�سالمية، )1411هـ - 1991م(. 
• املوؤ�س�سة 	 العربي،  الثقايف  املركز  البي�ساء:  الدار  النزول، ط: 1،  اأ�سباب  ب�سام اجلمل،  د. 

العربية للتحديث الفكري، )2005م(. 
• د. �سعد بن بجاد بن م�سلح العتيبي، موقف االجتاه العقالين االإ�سالمي املعا�سر من الن�س 	

الريا�س: مركز الفكر املعا�سر، دار الوعي للن�سر والتوزيع، )1434هـ،  ال�سرعي، ط: 2، 
2013م(. 

• الطليعة، 	 دار  بريوت:   ،2 ط:  والتاريخ،  الر�سالة  بني  االإ�سالم  ال�سريف،  املجيد  عبد  د. 
)2008م(. 

• درا�سة 	 واأوجه  احلديث  منت  ا�ست�سكال  اأ�سباب  بيانوين،  الفتح  اأبو  حممد  الدين  فتح  د. 
ع�سر،  ال�سابع  العدد  حمكمة،  ف�سلية  علمية  جملة  ال�سرعية،  العلوم  جملة  ا�ستقرائية، 

الريا�س: جامعة االمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، 1431هـ. 
• العبيكان، 	 مكتبة  الريا�س:   ،1 ط:  احلديث،  يف  التعار�س  الزغري،  حممد  بن  لطفي  د. 

)1428هـ، 2008م(. 
• الدكتور احل�سني �سواط، حجية ال�سنة وتاريخها، ط: 1، حقوق الطبع حمفوظة للجامعة 	

االأمريكية العاملية، )1425هـ، 2004م(. 
• الدكتور حممد عمر �سامل بازمول، علم خمتلف احلديث وم�سكله، موقع الدكتور بجامعة 	

.https://uqu.edu.sa/mobazmool/29778 ،)اأم القرى )كتبه واأبحاثه
• �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(، 	

حممد  اأحمد  عوامة،  حممد  حتقيق:  ال�ستة،  الكتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكا�سف 
للثقافة االإ�سالمية، )1413  القبلة  القراآن - دار  منر اخلطيب، ط: 1، جدة: موؤ�س�سة علوم 

هـ - 1992 م(. 
• �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي)املتوفى: 748هـ(، �سري 	

اأعالم النبالء، القاهرة: دار احلديث، )1427هـ-2006م(.
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• الراوي يف 	 ال�سيوطي )املتوفى: 911هـ(، تدريب  اأبي بكر، جالل الدين  عبد الرحمن بن 
طيبة  دار  الريا�س:   ،6 الفاريابي، ط:  نظر حممد  قتيبة  اأبو  النواوي، حققه:  تقريب  �سرح 

)1423هـ(. 
• عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سعدي )املتوفى: 1376هـ(، تي�سري الكرمي الرحمن يف 	

تف�سري كالم املنان، حتقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، ط: 1، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة 
)1420هـ -2000م(.

• عبد الرحمن بن يحيى بن علي املعلمي اليماين)املتوفى: 1386هـ(، االأنوار الكا�سفة ملا يف 	
كتاب »اأ�سواء على ال�سنة« من الزلل والت�سليل واملجازفة، بريوت: عامل الكتب، املطبعة 

ال�سلفية ومكتبتها، )1406 هـ/1986 م( 
• عبد اهلل بن عبد احلكم بن اأعني بن ليث بن رافع، اأبو حممد امل�سري )املتوفى: 214هـ(، 	

�سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه االإمام مالك بن اأن�س واأ�سحابه، حتقيق: اأحمد عبيد، 
ط: 6، بريوت: عامل الكتب، )1404هـ - 1984م(. 

• املدينة 	  ،1 ط:  البخاري،  �سحيح  من  التوحيد  كتاب  �سرح  الغنيمان،  حممد  بن  اهلل  عبد 
املنورة: مكتبة الدار 1405هـ. 

• القا�سي اأبو يعلى حممد بن احل�سني بن حممد بن خلف الفراء )املتوفى: 458هـ(، اإبطال 	
التاأويالت الأخبار ال�سفات، حتقيق: حممد بن حمد احلمود النجدي، الكويت: دار اإيالف 

الدولية. 
• جممع اللغة العربية بالقاهرة، اإبراهيم م�سطفى، اأحمد الزيات، حامد عبد القادر، حممد 	

النجار، املعجم الو�سيط )1+2(، دار الدعوة. 
• 751هـ(، 	 )املتوفى:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  �سم�س  �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  حممد 

البيان،  دار  دم�سق:  االأرناوؤوط، ط: 1،  القادر  عبد  املولود، حتقيق:  باأحكام  املودود  حتفة 
)1391هـ. - 1971م(. 

• 751هـ(، 	 )املتوفى:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  �سم�س  �سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  حممد 
مدارج ال�سالكني بني منازل اإياك نعبد واإياك ن�ستعني، حتقيق: حممد املعت�سم باهلل البغدادي، 

ط: 3، بريوت: دار الكتاب العربي، )1416 هـ - 1996م(. 
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• حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حامت، الدارمي، الب�ستي، 	
)املتوفى: 354هـ(، االإح�سان يف تقريب �سحيح ابن حبان، ترتيب: االأمري عالء الدين علي 
بن بلبان الفار�سي )املتوفى: 739 هـ(، حققه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: �سعيب االأرنوؤوط، 

ط: 1، بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، )1408هـ 1988م(.
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Abstract

The study investigated the connec-
tions between the time settings and the 
historical events that occurred during those 
periods.  In any dramatic work, it is known 
that the time element is dependent upon the 
internal perspective of the characters. One 
technique of temporal narration focused 
upon the usage of retrospective narration 
or flashback, which changes the time per-
spective of a character and presents a story 
within a story. The study also attempts the 
influence of such technique on the narrative 
structure as exemplified in three different 
poetic models: Imru 'al-Qais, al-Nabigha al-
Dhibiyyi, al-Asha and others.

Another technique (ellipses) utilizes 
was placing time gaps in the narrative to in-
crease the pace of the events of the story to 
eliminate less important events. This was a 
commonly used technique to move a story 
along and maintain interest. When narra-
tive descriptions are drawn out too long, 
the flow of the story slows down and loses 
momentum.

Keywords: Pre-Islamic (Jahily) Poem, 
Narration Elements, retrospective narration, 
narrative event, ellipses, dramatic story.

ملخ�س البحث
العنا�سر  من  مهًما  عن�سًرا  الزمان  ل  ي�سكِّ
املكان  جانب  اإىل  اجلاهلّية،  الق�سيدة  يف  الق�س�سية 
وال�سخ�سيات واحلدث واحلوار وال�سراع، وي�سعى 
من  باحلدث  الزمان  عالقة  درا�سة  اإىل  البحث  هذا 
واإظهار  ال�سعرّية،  ة  الق�سّ يف  الزمن  حتديد  خالل 
تاأثريه يف احلدث الق�س�سي يف مناذج �سعريَّة خمتلفٍة 
والنابغة  القي�س  امرئ  اأمثال  من  م�سهورين  ل�سعراء 
الذبياين واالأع�سى وغريهم، وكذلك من املُقّلني مثل 

قي�س بن احلدادّية.

ال�سرد  تقنية  تو�سيح  اإىل  البحث  وي�سعى 
�سابٍق  م�سهٍد  اأو  حدٍث  اأي  يعني  الذي  اال�سرتجاعي 
على الزمن الذي ي�سفه العمل االأدبي، كما يهدف اإىل 
اإبراز دور تقنية احلذف يف ت�سريع ال�سرد الق�س�سي، 
فهو يحيل على مدٍَّة زمنيٍَّة ال يوافقها حيٌِّز يف الن�ّس 
غري  االأحداث  خاللها  من  ال�ساعر  فيتخطى  االأدبّي، 

ة الدرامّية. املهمة بالن�سبة اإىل الق�سّ

اجلاهلّية،  الق�سيدة  املفتاحّية:  الكلمات 
احلدث  اال�سرتجاعي،  ال�سرد  الق�س�سّية،  العنا�سر 

ة الدرامّية. الق�س�سّي، احلذف، الق�سّ
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املقدمة

يحاول هذا البحث اأن يقدم قراءًة جديدة يف ال�سعر اجلاهلّي تنطلق من اأن 
ة دراميَّة بعنا�سرها املختلفة التي يربز فيها  الق�سيدة اجلاهلّية ميكن النظر اإليها كق�سّ
النّقاد ينظرون  اأغلب  اأنَّ  تتمّثل يف  عن�سر ال�سراع، لكن االإ�سكالّية االأ�سا�سّية فيه 
االأجنا�س  اأن  الباحث  يرى  بينما  بكاملها،  غنائيٌَّة  اأنها  على  اجلاهلّية  الق�سيدة  اإىل 
االأدبّية تختلط �سمن الق�سيدة الواحدة، فال�ساعر اجلاهلّي يتَّكئ على احلكاية اأو 
ة اأحيانًا، فهو ينتقل من الو�سف اإىل احلوار اإىل رواية احلدث، وكاأنَّنا اأمام  الق�سّ

اإنتاج اأدبيٍّ يقارب الن�ّس املعا�سر.
اأن  بعد  البحث  لكتابة هذا  دفعتني  التي  االأ�سباب  اأهم  االإ�سكالّية من  وهذه 
اطلعت على عدٍد من الدرا�سات التي �سدرت حديًثا، واأذكر منها: )البناء الدرامّي 
يف ال�سعر القدمي( للدكتور عماد ح�سيب، وكذلك درا�سة الدكتور اأجمد لطفي 
العّجان )البناء الدرامّي يف ال�سعر اجلاهلّي- �سعر امرئ القي�س منوذًجا( وغريها 

من الدرا�سات.
ويهدف هذا البحث اإىل درا�سة عالقة الزمان باحلدث يف الق�سيدة اجلاهلّية، 
دون اأن يغفل العنا�سر االأخرى املتمثلة يف ال�سخ�سيات واملكان واحلوار وال�سراع. 
ة ال�سعرّية،  وقد متَّ تق�سيمه اإىل ثالثة مباحث تناولت يف االأول منها الزمن يف الق�سّ
ودر�ست يف ثانيها تقنية ال�سرد اال�سرتجاعّي التي متثِّل حكايًة جديدة داخل احلكاية 
االأ�سليَّة، ويف ثالثها در�ست تقنية احلذف اأو الفجوة، وهي تقنيٌة تفيد يف اقت�ساد 
ال�سرد وت�سريع حركته. واعتمدت يف هذا البحث على املنهج التحليلي يف درا�سة 
ن�سو�س ال�سعر اجلاهلّي. ويف نهاية البحث اأعددت قائمة بامل�سادر واملراجع التي 

عدت اإليها واأفدت منها.
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من يف الق�ّصة ال�صعريَّة: اأّواًل: الزَّ
ة عاّمًة زمانًا ومكانًا واقعيني اأو تخيليني، يتتابعان يف جمرى االأحداث،  اإنَّ للق�سّ
ويتوازيان كخطني، فال ميكن الأحدهما اأن ي�ستقّل عن االآخر؛ الأنهما وليدا واقعٍة 
ال جتري يف فراغ. وتتحدَّث الدكتورة نبيلة اإبراهيم عن جتربة االإن�سان مع الزمان 
واملكان، فرتى اأنَّها »تعتمد اإىل حدٍّ كبرٍي على ميل احل�سِّ االإن�ساينِّ نحو الزمان اأو 
املكان، فاإذا كان االإن�سان اأكرث مياًل ملراقبة االأ�سياء يف حركة الزمن امل�ستمرَّة، فاإننا 
نتحدث عن احل�ّس الزمنّي عند الكاتب، واإذا مال الكاتب اإىل اإيقاف حركة الزمن 
ليعاي�س االأ�سياء يف امتداداتها املكانيَّة وعالقاتها باالأ�سياء االأخرى املتجاورة وغري 
املتجاورة من ناحية، ثمَّ مبوقف الكاتب النف�سّي من ناحية اأخرى، فاإنَّنا نتحدث عن 

معاي�سته لالمتداد املكايّن«)1(.
ة الدرامّية ميكن الأحداٍث كثريٍة اأن جتري يف وقٍت واحٍد، ولكنَّ  ويف الق�سّ
اخلطاب ملزٌم باأن يقدمها مرتبًة ترتيًبا متتالًيا، ياأتي الواحد منها بعد االآخر »ولي�س 
الرتتيب  مع  ة  الق�سّ اأحداث  تتطابق  اأن  النقد-  نظر  وجهة  -من  ال�سروري  من 
الطبيعي الأحداثها، الأنَّ الراوي ال ي�ستطيع اأبًدا اأن يروي عدًدا من االأحداث يف اآٍن 
ة، وزمن ال�سرد«)3(. ة »زمن الق�سّ واحٍد«)2(. لذا ينبغي التمييز بني زمنني يف الق�سّ
ة هو املّدة التي ا�ستغرقتها االأحداث كما ح�سلت فعاًل يف الواقع،  وزمن الق�سّ
اأمَّا زمن ال�سرد فيتمثَّل يف الزمن الذي ي�ستغرقه ال�ساعر يف ال�سرد. ويعرَّف باأنَّه 

»زمٌن حا�سٌر حتديًدا يبداأ بلحظة بدء النطق، وينتهي حلظة توقف ال�ساعر«)4(.
اإبراهيم، نبيلة: فّن الق�ّس بني النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، د - ت �س 160. ويُنظر: معجم   -1

النقد االأدبي احلديث. �س 161.
لفتة، �سياء غني: البنية ال�سرديَّة يف �سعر ال�سعاليك، دار احلامد، عمان، االأردن، ط1، 2010م، �س 85.  -2
الثانية.  الطبعة  للطباعة والن�سر، بريوت،  العربي  الثقايف  ال�سردي، املركز  الن�س  بنية  حلمداين، حميد:   -3

1993م، �س 73.
العامة  امل�سرية  الهيئة  اجلاهلي،  ال�سعر  درا�سة  يف  بنيوي  منهج  نحو  املقنَّعة؛  الروؤى  كمال  ديب،  اأبو   -4

للكتاب، 1986م. �س 606.
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وي�سري اإىل ذلك موؤلفا نظريَّة االأدب: »زمن احلكاية هو جمموع الفرتة التي 
اإنَّه  ة، غري اأن زمن ال�سرد هو الذي يتنا�سب مع )البنية ال�سرديَّة(  ت�ستغرقها الق�سّ
زمن القراءة اأو )زمن التجربة(، وهو زمن ي�سيطر عليه طبًعا الروائي الذي يطوي 
ال�سرد  نظام  يتطابق  ال  »عندما  اأنّه:  النقاد  بع�س  ويرى  قليلة«)1(.  بجمٍل  ال�سنني 
اإّن الراوي يولِّد مفارقات �سردّية«)2(، ويرى فتحي  فاإننا نقول:  ة،  مع نظام الق�سّ
ة، ولعلَّ  الن�سري اأنَّ »و�سوح الزمنيَّة يف الن�س يتيح لنا تبنّي ت�سل�سل اأحداث الق�سّ

من مظاهر هذا الو�سوح يف الزمنيَّة وفرة القرائن اللغويَّة الدالة على الزمن«)3( 
وقد ظهر عن�سر الزمان وا�سًحا يف اأغلب امل�ساهد الدرامّية التي تناولناها، 
ة الثور الوح�سّي ي�ستغرق ليلًة و�سباح اليوم الذي يليه، وغالًبا  فالزمان يف ق�سّ
ة احلمار الوح�سّي  اأمَّا ق�سّ ال�ستاء حيث االأمطار والربد.  ما يكون ذلك يف ف�سل 
تبداأ يف  اإذ  ن�سبيًّا، حيث ي�ستغرق ف�ساًل كاماًل،  اأطول  الزمان فيها  فيكون عن�سر 

. ف�سل الربيع، وتنتهي يف ف�سل ال�سيف عند ا�ستداد احلرِّ
ومما جتدر االإ�سارة اإليه اأنَّ عن�سري الزمان واملكان -يف بع�س االأحيان- ميكن 
اإىل  يخرج  ما  غالًبا  القي�س  فامروؤ  اأخرى،  قرائن  من  ا�ستدالليٍَّة  بطريقٍة  �سهما  تلمُّ
ال�سيد، وما تزال الطيور يف اأوكارها، فن�ستدلُّ على اأنَّ خروجه كان لياًل، وقبل 
الليل، وهو يف هذا  اإال يف  اأوكارها  ينبلج ال�سباح، الأّن الطيور ال تكون يف  اأن 
امل�سهد قبل ظهور ال�سباح كان يعي�س حالة �سراٍع مع الزمن نف�سه متمثاًل بالليل 

الذي اأرَّقه كثرًيا فلم يعرف للنوم �سبياًل، يقول:

اخلطيب،  مراجعة ح�سام  الدين �سبحي،  ترجمة حميي  االأدب،  نظرية  وارين:  واأو�سنت  ويليك،  رينيه   -1
املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، ط3، 1985، �س 229.

حلمداين، حميد: بنية ال�سرد ال�سعري: �س 74.  -2
الن�سري، فتحي: ال�سرديَّ يف ال�سعر العربي احلديث؛ يف �سعرية الق�سيدة ال�سرديَّة، ال�سركة التون�سيَّة   -3

للن�سر، ط1، 2006، �س 123. 
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ليبتليوليٍل كموِج البحِر اأرخى �سدولَُه الــهــمــوِم  بـــاأنـــواٍع  عــلــيَّ 
ــلــِبــِه ــى بــ�ــسُ ــطَّ ـــا مت ـــُه ملَّ ــُت ل ــْل ــق بكلَكِلف ونــاَء  اأعــجــاًزا  واأردَف 
اجنِل اأال  الطويُل  الليُل  اأيُّها  باأمثَِلاأال  منَك  االإ�سباُح  وما  بٍح  ب�سُ
ــُه ــوَم ِبيَذبُلفــيــا لـــَك مـــْن لــيــٍل كــــاأنَّ جُن �ُسدَّت  الفتِل  ُمغاِر  بُكلِّ 
ها امِّ َم�سَ من  ُعلِّقْت  الرثيَّا  َجْنَدِلكــاأنَّ  مِّ  �سُ اإىل  كتَّاٍن  باأْمرا�ِس 
ُوُكناِتها يف  والطَّرُي  اأغتدي  ـــــِد َهــْيــَكــِلوقْد  ــِد االأواِب ــْي ــِرٍد َق ــَج ــن مِبُ
مًعا ـــٍر  مـــدِب مــقــبــٍل  ـــَفـــرٍّ  ِم كجلموِد �سخٍر حطَُّه ال�سَّيُل من َعِل)1(ِمــكــرٍّ 

ال�سراع الدرامّي يف هذا امل�سهد مل يحدث بني �سخ�سني اأو بطلني، يحاول 
كلٌّ منهما االنت�سار على االآخر، واإمنا وقع بني ال�ساعر والزمن نف�سه، بني ال�ساعر 
ثابًتا ال يتزحزح،  الليل الذي بدا  الهموم من كّل جانب، وبني  به  اأحاطت  الذي 
ويبدو من خالل هذه االأبيات اأن الليل خرج منت�سًرا، فحركة الزمن تكاد تكون 
متوقفة، حيث غطَّى بظالمه على عيني ال�ساعر، وحجب الروؤية عنهما، وهذا زاد 
يف معاناة ال�ساعر الذي مل يجد و�سيلة للمواجهة �سوى ال�سرب، ويلجاأ ال�ساعر اإىل 
احلوار الدرامّي علَّه يجد فيه �سبياًل للخال�س من همومه، ففي الوقت الذي بدا فيه 
الليل قويًَّا جاثًما على �سدر ال�ساعر، طلب اإليه ال�ساعر اأن يزول، ويف�سح املجال 
ر يف  لل�سباح كي يظهر، اإذ اعتقد ال�ساعر اأن ال�سباح �سيخفف من همومه، ليقرِّ

البيت نف�سه اأن همَّ ال�سبح مياثل همَّ الليل )وما االإ�سباح منك باأمثل(.

امروؤ القي�س: ديوان امرئ القي�س، حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار املعارف مب�سر، ط5، 1990م،   -1
املغار:  انك�سف.  اجنلى:  ب�سدره.  نه�س  بكلكِل:  ناء  بو�سطه.  بجوزه:  �ستوره.  �سدوله:   .19-18 �س 
ال�سديد الفتل. يذبل: ا�سم جبل. امل�سام: مكانها الذي ال تربح منه. االأمرا�س: جمع مر�س، وهو احلبل. 
الُوُكنات: املوا�سع التي تاأوي اإليها الطيور. املنجرد: الفر�س الق�سري ال�سعر. االأوابد: الوح�س. الهيكل: 

الفر�س ال�سخم.
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ا من حماورة الليل وهو يف اأوج قوته وجربوته، كاأنَّه اجلمل  مل يجد ال�ساعر بدًّ
للمواجهة،  ويوؤكد خ�سارته  ثانيًة  مرة  ليعود  ال�ساعر،  على ج�سد  ب�سدره  اجلاثم 
فنجوم الليل ثبتت يف اأماكنها ال تربحها، وكاأنها ربطت بحبال قويٍَّة يف جبل يذبل، 
ا، وكاأنها قد ربطت بحباٍل من كتَّاٍن اإىل حجارٍة  وبدت الرثيا ثابتة يف مكانها اأي�سً
�سلبٍة، وقد علَّق الدكتور اإبراهيم عبد الرحمن حممد على ذلك بقول: »كل هذه 
ال�سور تعك�س هذا التوتر النف�سّي الذي كان يطبق على ال�ساعر، وهو توتٌُّر حمله 
اأمٍل، ولكنَّه عاد  اإليه النهار من  على اأن يتمنى زوال هذا الليل ترقًبا ملا قد يحمله 

فت�سكَّك يف اأن يكون هذا ال�سبح الذي يتمنى جميئه جديًدا يغريِّ حياته«)1(.
اإنَّ هذا الثبات يف الزمن وعدم حتركه زاد يف توتر ال�ساعر- البطل، فتوقفت 
ثبات  مرحلة  يف  الو�سف  اإىل  ال�ساعر  وجلاأ  الزمن،  بتوقُّف  الدرامّية  االأحداث 
الزمن، لكنَّ ال�ساعر بداأ بحلِّ عقدة ثبات الزمن بظهور ال�سباح، فما اإن الحت 
خيوط الفجر االأوىل حتى انطلق ال�ساعر يف مغامرة ال�سيد على �سهوة ح�سانه، 
الطبيعيَّة،  الزمن حركته  فاأخرًيا حترَّك  اأع�سا�سها،  الطيور من  اأن تخرج  قبل  حتى 
ال�سريع،  ح�سانه  با�ستخدام  االأحداث  حترَّكت  طلوعه  ومع  ال�سباح،  وطلع 
فال�ساعر ال يريد اأن يخ�سر معركة ال�سراع مع الزمن، فبطء احلركة يف الليل قابله 
�سرعتها الهائلة يف ال�سباح، فالوحو�س ال�سريعة بدت واقفًة اأمام �سرعة احل�سان 

الذي تراه يكرُّ ويفرُّ يف اللحظة نف�سها، وهذا دليل على �سدَّة ن�ساطه.
اأن يخرج  اأراد ال�ساعر من خالل هذا ال�سراع بني حركتي الليل وال�سباح 

منت�سًرا، وكان له ما اأراد بخروجه املبكر اإىل ال�سيد.
القي�س،  امرئ  الزمن عند  الذبياين يختلف عن  النابغة  الزمن عند  يكاد  وال 

حيث يقول:
1981م،  ط2،  بريوت،  العودة،  دار  العربي،  النقد  يف  ال�سعر  ق�سايا  الرحمن:  عبد  اإبراهيم  حممد،   -1

�س71.
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ِب نا�سِ اأمــيــمــُة  ــا  ي لــهــمٍّ  الكواكِبكليني  بطيِء  اأقا�سيِه  وليٍل 
مبنق�ٍس لي�َس  قلُت  حتَّى  ولي�َس الذي يرعى النجوَم ِباآِيِبتطاول 
ِه همِّ عاِزَب  الليُل  اأراَح  ت�ساعَف فيِه احلزُن من كلِّ جانِب)1(و�سدٍر 

زوجته  اإىل  يطلب  فهو  ا،  جًدً بطيئًة  تبدو  الذبياين  النابغة  عند  الزمن  حركة 
يكاد  وال  ا�ستطال  الذي  وليله  جهة،  من  واآالمه  همومه  ي�سارع  ترتكه  اأن  اأميمة 
ينق�سي، ويبدو اأن هذا الليل وعاء للهموم واالأحزان التي اجتمعت على ال�ساعر، 
ويبدو اأن عن�سر الزمن لعب دوًرا درامًيا يف التاأثري بنف�س ال�ساعر الذي ت�ساعفت 

اأحزانه فيه. 
ويظلُّ للزمن يف االأعمال ال�سرديَّة اأهميَّة ق�سوى، وقد اأواله النقد قدميًا وحديًثا 
وال�ساهد  احلياة،  اأحداث  ي�سبط  الذي  االإيقاع  هو  الزمن  الأن  ملحوظًة؛  عنايًة 
ال�سراع)2(.  حركة  يغذي  الذي  الفعال  والعن�سر  �سخ�سياتها،  م�سري  على  احليُّ 
فالن�سُّ غالًبا ما يت�سمَّن اأفعااًل الأ�سخا�ٍس اأو اأحداًثا ي�سطربون فيها، وهذه االأفعال 
واالأحداث مترُّ يف مراحل زمنيَّة من العمر، ومن ثمَّ فاإنَّ هذه االأحداث حني ت�ساغ 
يف ن�سٍّ ال تاأخذ �سكاًل ثابًتا بقدر ما يحّددها ال�سياق، وغالًبا ما يفتتح ال�ساعر الن�ّس 
تقطيعه  املمكن  فنهايتها، ومن  بدايتها فو�سطها  اأي  ت�سل�سل احلكاية زمنيًّا،  بح�سب 
عرب اأزمنة متاأخرة اأو متقّدمة على حا�سر الن�س، ومن ثَمَّ ميكن ا�سرتجاع �سرائحه 
املتقّطعة اأو تكرارها بح�سب متطلبات ال�سياق. وهذا يعني اأنَّ �سرد االأحداث اأو 
االأفعال اأو املواقف قد �سيغت من بداية احلدث اأو و�سطه اأو نهايته. ويظهر ذلك 

يف م�سهد ال�سيد عند زهري بن اأبي �سلمى:

ط2،  مب�سر،  املعارف  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق  الذبياين،  النابغة  ديوان  الذبياين:  النابغة   -1
1985م، �س 40-41. وقوله: اأراح الليل عازب همه: اأي كان همه عازبًا بالنهار، الأنه يتعلل نهاره بالنظر 

وال�سغل، فيقّل هّمه، فاإذا هو اأم�سى انفرد بحاله، ومل ير �سيًئا يتعلل به، فريّد الليل عليه همه.
يُنظر: عثمان، عبد الفتاح: بناء الرواية، دار التقّدم، القاهرة، 1982م، �س 54.  -2
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مرًَّة ال�سَّيَد  نَبتغي  َغَدونا  ما  ــْهاإذا  ــُل ــخــاِت نُ نـَـــــَرُه فــاإنَّــنــا ال  مــتــى 
ُغالُمنا جــاَء  ال�سَّيَد  ي  نَُبغِّ وي�سائُلْهفبينا  ُه  �َسخ�سَ ويُخفي  يَِدبُّ 
ــَقــفــَرٍة ــيــاُه راتــعــاٌت ِب َم�سائُلْهفــقــال: �ــسِ ُحــوٍّ  الُقرياِن  مبُ�ستاأ�ِسٍد 
وِم�ْسَحٌل ال�سَّراِء  كاأقوا�ِس  رَّ من لَ�سِّ الَغمرِي َجحاِفُلْهثالٌث  قِد اخ�سَ
ِجحا�َسُه عنُه  رَّاُد  الطُّ خــرََّم  ــُلــْهوقْد  وَحــالِئ نف�ُسُه  اإال  ــَق  ــْب يَ فــَلــْم 
اِولُْه فقال اأمريي: ما تََرى راأَي ما نَرى نُ�سَ اأم  نف�ِسِه  عن  اأنخِتُلُه 
جواِدنا راأ�ـــِس  عنَد  ُعـــراًة  ـــْهفبْتنا  ـــزاِولُ ونُ نف�ِسِه  عــن  ــا  ــن ــزاِولُ يُ
ــُه ــذالُ ــاأنَّ َق ــم وَخ�ساِئُلْهونــ�ــســِربـَـُه حــتَّــى اط قلُبُه  يَطَمئنَّ  ومَلْ 
ــُه ــذالَ َق ــنــاُل  ي اإْن  مــا  اأنامُلْهوُمــلــِجــُمــنــا  اإال  ـــسَ  االأر� ــاُه  ــَدم َق وال 
وليَدنا حملنا  مــا  بـــالأٍي  ــا  ــالأيً ُلْهف على َظْهِر حَمُبوٍك ِظماٍء َمفا�سِ
طريَقُه واأب�سْر  ْد  �سدِّ لــُه:  �ساِغُلْهوقلُت  َو�ساِتَي  عن  فيِه  ُهَو  وما 
ــرًَّة ِغ لل�سَّيِد  اأنَّ  تعلَّْم  ــْهوقــْلــُت:  ــُل ــاِت ق ـــَك  ـــاإنَّ ف ــْعــهــا  ــيِّ تُــ�ــسَ واإال 
ــاِه ولــيــُدنــا ــي ــسِّ ــ� ـــــاَر ال ــَع اآث ــبَّ ــَت َك�ُسوؤبُوِب َغْيٍث يَحِف�ُس االأْكَم واِبُلْه)1(ف

الدين  فخر  ثعلب، حتقيق  العبا�س  اأبي  �سنعة  �سلمى،  اأبي  بن  زهري  �سعر  �سرح  زهري:  �سلمى،  اأبي  ابن   -1
قباوة، دار الفكر املعا�سر، بريوت، دار الفكر، دم�سق، اإعادة ط1، 1996م، �س49-53. نبتغي ال�سيد: 
نريده. امل�ستاأ�سد: ما طال من النبت وقوي. القريان: جماري املاء من الريا�س، واحدها قرّي. احلو: ذات 
ال�سراء:  الوح�سي.  احلمار  امل�سحل:  الريا�س.  اإىل  املاء  ي�سيل  امل�سائل: حيث  اخل�سرة.  ال�سديد  النبات 
اأطول منه.  اآخر  نبٌت  اأخ�سر قد غمره  نبٌت  الل�س: االأخذ مبقدم الفم. الغمري:  �سجر تتخذ منه الق�سي. 
الرجل.  ال�سيادون. احلالئل: جمع حليلة، وهي زوج  الطراد:  ال�سفة.  اجلحافل: جمع جحفلة، وهي 
الدفعة من املطر.  ال�سوؤبوب:  الوليد: الغالم.  بقر الوح�س.  ال�سياه:  نختله: نخادعه. ن�ساوله: جناهره. 

يحف�س االأكم: يكرث �سيل االأكم حتى ي�ستخرج ما فيها.
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ته، ويكرث من عر�س تفا�سيلها التي تتفاعل فيها بطولته مع بطولة  يقدم زهرٌي ق�سّ
جواده ورفاقه وغالمه، ومع البطوالت الثانوية التي نه�ست بها حمر الوح�س وبقر 

الوح�س وغريها من حيوان ال�سيد.

بداأ ال�ساعر ق�سته بتحديد زمان بدايتها يف ال�سباح الباكر، حيث خرج طالًبا 
ال�سيد، ويف تلك االأثناء جاءه غالمه الذي ذهب ي�ستطلع احليوانات الوح�سيَّة، 
�سديٍد،  م�سيه يف حر�ٍس  متخفًيا يدبُّ يف  الغالم  االأحداث مع عودة  وتت�سارع 
حمر  حت�س  ال  حتى  العيون،  عن  يداريه  اأن  جاهًدا  ويحاول  �سخ�سه،  وي�سائل 
الوح�س بقدومه، واأخرب اأ�سحابه بوجود قطيع من البقر الوح�سي وحمر الوح�س، 
االأتن  من  اجلحافل  تلك  بني �سفوف  مربٍع  ال�سيد يف رو�ٍس  مو�سع  لهم  وحّدد 

واحلمر التي �سارت عرب املروج اخل�سراء.

ويكاد زمن ال�سرد يتوقف ب�سبب احلوار الذي يدور بني �سخو�س ثالثة: زهري 
ال�سخ�سيَّة الرئي�سيَّة يف هذا امل�سهد، والغالم الذي ذهب ي�ستطلع قطيع احليوان 
وال�سخ�سية  اإليهم،  باالأخبار  يعود  ثم  ال�سيد،  منطقة  على  ويتعرف  الوح�سي، 

الثالثة هي م�سريهم يف ال�سيد.

االأحداث  ت�سارع  خالل  من  ال�سرد  حركة  ت�سريع  يف  دوره  الغالم  ويوؤدي 
اأن  اأتنه بعد  اإذ عاد ليخربهم بوجود احلمار الوح�سي وحيًدا مع  املرافقة حلركته، 
متّكن ال�سيادون من �سغاره، وا�ستطاع هذا الغالم اأن يرى اللون االأخ�سر على 
زهري  اإىل  م�ساهداته  ونقل  الطرّي،  االأخ�سر  النبات  تناول  الذي  احلمار  �سفتي 
ال�سيد  بني  الراأي  وتبادال  ال�سيد،  بينهما يف طريقة  يدور احلوار  و�ساحبه، وهنا 
اإليه،  عدًوا  ال�سيد  على  وا�ستقرا  وجهًرا،  م�ساولًة  ال�سيد  وبني  وخداًعا،  حيلة 

فاأقبلوا على اجلواد يعدونه لالأمر الذي اتفقوا عليه. 
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ملعاجليه،  ومدافعته  وحيويته،  الفر�س  ن�ساط  اأخرى  جهٍة  من  زهري  د  ويوؤكِّ
حملنا  ما  بالأٍي  »فالأيًا  �سهوته  على  الغالم  حمل  يف  اأ�سابهم  الذي  العناء  ويربز 
وليدنا«، كما يربز احلوار والنقا�س الذي دار بني الغالم وبينه، حني اأخذ ير�سم لنا 
ي مهنته مبهارٍة فائقة، كي  ب الذي يوؤدِّ �سورة الو�سّية التي بّلغها لهذا الغالم املدرِّ
»يَِدبُّ  الغالم:  اجل�سدّية، كقوله عن  الهيئات  م�ستخدًما  غايته،  يتمكن من حتقيق 
واحليطة  البالغ  احلذر  ر  ت�سوِّ حركّية  �سورٌة  وهي  وي�سائُله«،  ُه  �َسْخ�سَ ويُخفي 
ال�سديدة يف مثل هذه املواقف والهيئات النف�سّية الأ�سحابه حني بدوؤوا يرّو�سون 
الفر�س، وحالة القلق ت�سيطر عليهم ل�سدة حر�سهم على ال�سيد واحل�سول عليه، 
مدافعتهم،  يعالج  واأخذ  قلًقا  فبدا  نف�سه،  الفر�س  اإىل  النف�سيَّة  احلالة  انتقلت  وقد 
ويعاجلون اإجلامه، حتى اطماأّن ظهره، ولكنَّ قلبه مل يطمئنَّ بعد، ومل تهداأ اأع�سابه 
و�سوَّر  ظهره،  على  الغالم  يحملون  وهم  اأتعبهم  ما  وهذا  ن�ساطه،  �سدَّة  ب�سبب 
احلالة النف�سيَّة للغالم امل�سغول عن و�سايا ال�ساعر مبا يخالج نف�سه من املخاوف وما 
اإىل غري ذلك من ال�سفات  ُهَو فيِه عن َو�ساِتَي �ساِغُلْه«،  ينتظره من �سراع »وما 
التي تف�سح عن طبع الرزانة والتعقل عند ال�ساعر، والتي كان احلوار و�سيلته اإليها، 
فاحلوار يك�سف عن ال�سخ�سّيات مبظهره الداخلّي واخلارجّي، واالإ�سهام يف بناء 
د  احلدث ومنّوه، ف�ساًل عن التالحم بني عنا�سر العمل الق�س�سّي، وكذلك ي�سعِّ

احلوار من وترية ال�سراع بنوعيه الداخلّي واخلارجّي. 
ًما احللَّ بعد اأن ت�سابكت االأحداث، فيقول: ويكمل زهري ق�سته مقدِّ

ـــيـــِه نـــظـــرًة َفـــَراأيـــُتـــُه ـــظـــرُت اإل حاِمُلْهنَ هو  مــرًَّة  حــاٍل  كــلِّ  على 
ــْهيرُْثَن احل�سى يف وجهِه وهو الِحٌق ــُل ــيــاٌب اأَوائ ــراٌع تـَـوالــيــِه �ــسِ ــسِ �
اإلِفِه دوِن  من  الَعرَي  علينا  ــَردَّ  وفاِئُلْهف نَ�ساُه  يَدمى  ُرْغِمِه  على 
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يًَّة َع�سِ اجِلــيــاَد  يَْن�سو  بــِه  وعــواِمــُلــْه)1(َفُرحنا  اأر�ــســاُغــُه  �سََّبًة  خُمَ
مطاردة حمار  اأثناء  امل�سهد، ويف  هذا  من خالل  بالو�سف  فر�سه  تابع زهري 
الوح�س، فالفر�س لفرط ن�ساطه و�سدَّة عدوه وقوة اندفاعه ينتقل بالغالم من حاٍل 
عه فيه، ومييل عنه حيًنا اآخر اإىل درجة  اإىل حال، يق�سد اإىل ال�سيد حيًنا كي يطمِّ
الفر�س مل  اأنَّ حدَّة  على  الهالك،  اإليه  يخيَّل  ثالًثا حتى  حيًنا  منه، ويجمح  الياأ�س 
تفرت، ون�ساطه مل يقّل، فقد ظّل يطارد جماعة الوح�س التي ولت ممعنًة بالفرار، وبداأ 
بت قدماه بدمائه من كرثة احل�سى الذي  احل�سى يتطاير اإىل وجهه وقدميه، فتخ�سّ

�سربهما ل�سدة �سرعته.
ة،  لقد بدا ال�ساعر �سديد االإعجاب بفر�سه، يكاد يذهب وحده بن�سف الق�سّ
وحر�س على متابعته باأدق حركاته، وكلما ان�سرف عنه لداعيٍة اأو خطرٍة عابرة رجع 
اأجله،  من  تتحرك  وال�سخ�سيات  ة،  الق�سّ اأحداث  يوّجه  الذي  فهو  ب�سرعٍة،  اإليه 
ة الدرامّية  وتت�سارع حركة الزمن مع ت�سارع االأحداث وانتهاء ال�سراع، وت�سل الق�سّ
ال�سياد،  انت�سار  ياأتي بعدها  نافذٍة يف جوف احلمار  برميٍة  العقدة  اإىل مرحلة حلِّ 
ق اال�سرتخاء النف�سّي لل�ساعر بعد توتٍّر ع�سبيٍّ طيلة  وكاأّن هذه النهاية جاءت لتحقِّ
ويهداأ  فر�سه،  وكذلك  ورفاقه،  الغالم  بعدها  وي�سرتخي  والرتقب.  االنتظار  فرتة 

ة نهاية مفرحًة لل�ساعر ورفاقه. التوتر واالنفعال، وهنا تنتهي اأحداث الق�سّ
التتابع  بهذا  ال�سرد  وتقيَّد  لالأحداث،  املنطقّي  للتتابع  ة  الق�سّ زمن  خ�سع 
ة. ومن ال�سروري  املنطقي يف هذه الق�سيدة، فقد ابتداأ ال�سرد مبا يطابق زمن الق�سّ
ة تكون  االإ�سارة اإىل اأّن هذا التقّيد يف ال�سرد غري ملزٍم لل�ساعر؛ الأن اأحداث الق�سّ

متداخلًة.
�سرح �سعر زهري بن اأبي �سلمى: �س54-55. �سراٌع تواليه: يعني رجليه وعجزه. �سياب: جمع �سائب،   -1
قا�سد. اأوائله: يداه و�سدره. اإلفه: اأتانه. النَّ�سا والفائل: ِعْرقان يف الفخذ. ين�سو اجلياد: اأي ين�سلخ منها 

ويتقّدمها. عوامله: قوائمه.
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رد اال�صرتجاعي: ثانًيا: ال�صَّ
اال�سرتجاع تَْقِنيٌَة فنيٌَّة ي�ستخدمها الكاتب يف عمله االأدبّي، ويعني اأيَّ حدٍث 
اأو م�سهٍد يقع يف زمٍن �سابٍق على الزمن الذي ي�سفه العمل االأدبي، فغالًبا ما ي�سري 
اخلطُّ الزمنيُّ يف �سكله املاألوف يف اجتاٍه واحٍد من املا�سي اإىل احلا�سر فامل�ستقبل، 
من  عك�سيٍّ  اجتاٍه  يف  ي�سري  فاإنَّه  اال�سرتجاع  تقنية  ي�ستخدم  الذي  الزمن  خطُّ  اأّما 
النقطة الزمنية التي ي�سفها العمل اإىل ما قبلها، مبعنى اأنّه يعود اإىل الوراء. ويرى 
جينيت اأنَّ »كل ا�سرتجاع، بالقيا�س اإىل احلكاية التي يندرج فيها، حكاية ثانية زمنيًّا، 
تابعة لالأوىل«)1(. وهناك عدَّة اأ�سباٍب تدعو الكاتب ال�ستخدام هذه التقنية، ومنها 
ة، اأو لتعميق  تو�سيح بع�س االأحداث املهمة التي لها اأثٌر كبرٌي يف �سري اأحداث الق�سّ
مفارقٍة �سارخٍة بني  لبيان  اأو  اللحظة،  تلك  ة يف  الق�سّ بطل  يعي�سه  اإح�سا�ٍس معنيٍَّ 

الزمنني يف تاأثريهما على ال�سخ�سيات.

ويعمد ال�ساعر اجلاهلّي اإىل ا�ستخدام تَْقِنيَة ال�سرد اال�سرتجاعي يف ق�سيدته 
 ، ال�سنِّ ًما يف  متقدِّ ال�ساعر  كان ذلك  اإذا  ا  دراميَّة، خ�سو�سً م�ساهد  تت�سمن  التي 
حيث  اخل�سروم،  الرزاق  عبد  الدكتور  اأ�ستاذنا  اإليه  ذهب  ما  الراأي  هذا  ويوؤيد 
يقول: »وال يكاد �سعٌر جاهليٌّ قيل يف ال�سيخوخة اأن يذكر اأيام ال�سبا وال�سَّباب، 
ولكنَّ هذا ال مينع من وجود مناذج من الب�سر تناول فيها �سعراوؤها مرحلة ال�سباب 
اأكرث من غريهم، وهذا يتبع حرارة احلياة يف نف�س اإن�ساٍن ما، ومت�سكه بها اأكرث من 

ك بها وعلى رف�س اال�ست�سالم للعجز«)2(. غريه، ورمبا اإ�سراره على التم�سُّ
ولعلنا ال نبتعد كثرًيا اإذا راأينا اأنَّ ذلك يوافق ما نذهب اإليه يف عر�س العنا�سر 

جينيت، جريار: خطاب احلكاية، ترجمة حممد معت�سم وعبداجلليل االأزدي وعمر حلي، املجل�س االأعلى   -1
للثقافة، ط2، 1997م، �س 60.

ط1،  دم�سق،  العرب،  الكتاب  احتاد  من�سورات  اجلاهلي،  ال�سعر  يف  الغربة  عبدالرزاق:  اخل�سروم،   -2
1982م، �س 267.
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به  تقّدمت  الذي  االأبر�س  بن  عبيد  فال�ساعر  اجلاهلّية،  الق�سيدة  يف  الدرامّية 
رها  ليذكِّ اال�سرتجاع  تَْقِنيَة  ف  يوظِّ فبداأ  زوجته،  من  الطالق  طلب  تلّقى  ال�سنون 

باأيَّام ال�سباب:
ِزيايل تريُد  َغ�سبى  ِعر�ِسَي  ــــــَدالِلتلك  ِل اأم  ـــُد  ـــري ت ــــنْيٍ  ــــَب ِل اأَ 
اأْحـــ فال  الــِفــراَق  ُك  ِطبُّ يكْن  اجِلماِلاإْن  �سدوَر  تعِطفي  اأَْن  ـِفل 
يف فَلْو  الـــدَّالَل  ِك  ِطبُّ يكْن  اخلوايلاأو  واللَّيايل  الدَّهِر  �سالِف 
اآ واإْذ  ــاِة  ــَه ــاملَ ك اأنـــِت  اإذ  ـــايلذاَك  ــا اأذي ــًي ــرِخ ــواَن ُم ــ�ــس ــيــِك ن ت
وعي�سي حاِجَبْيِك  ــطَّ  َم ـــاِلفدعي  ـــاأم ـــت َمـــَعـــنـــا بـــالـــرَّجـــاِء وال
واأين كــــربُت  ـــنـــي  اأنَّ ــنَّ عــنِّــي املَـــَوايلَزَعـــَمـــْت  ــايل و�ــسَ ــلَّ م ق
�َسيًخا واأَ�سبْحُت  باطلي  اأمـــثـــايلو�سحا  ـــهـــا  اأمـــثـــالَ يُــــواتــــي  ال 
منِّي ـــْوُن  الـــلَّ ــريََّ  ــغ تَ ــي  ــن راأت وَقــذايلاأَْن  َمْفِرِقي  ال�سَّيَب  وعــال 
َحياًء واقَنْي  العاذلنَي  ــثــاِلفارُف�سي  ال يــكــونــوا عــلــْيــِك خـــطَّ ِم
َـــْذ ــُس فـــال ت ــ� ــي ــِع ــــا نَ ـــظٍّ ممَّ ـــَح َّهاُت يف االأهواِل)1(وب هْب بِك الرتُّ

يدور احلوار بني ال�سَّاعر وزوجته حول الفارق الزمني يف العمر بينهما بطريقٍة 
غري مبا�سرة، فال يلجاأ اإىل ال�سيغة املعروفة بـ)قال، قالت، قلت(، واإمنا يلجاأ اإىل 
عر�س موقف كلٍّ منهما من االآخر، فيذكر ال�ساعر اأّن �سبب غ�سب زوجته، وطلبها 
مب�سر،  واأوالده  احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة  ن�سار،  ح�سني  و�سرح  حتقيق  االأبر�س:  بن  عبيد  ديوان   -1
التحا�سي  الدالل:  الفراق.  البني:  املفارقة.  الزيال:  زوجي.  عر�سي:   .108-106 �س  1957م،  ط1، 
والتمنع على املحّب. الطب: العادة. اخلوايل: جمع خالية، املا�سية. املهاة: البقرة الوح�سيَّة. الن�سوان: 
افرتاق  مو�سع  املفرق:  والقريب.  واجلار  ال�سديق  وهو  موىل،  جمع  املوايل:  بخل.  �سنَّ:  ال�سكران. 

ال�سعر، اأي و�سط الراأ�س. القذال: ما بني االأذنني اإىل موؤخر الراأ�س.
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الطالق، هو كرب �سنه وقلة ماله، في�سرتجع لها اأيام ال�سباب عّلها ترجع عما تريد 
غ�سبها  دوافع  عن  ال�ساعر  فيه  اأعرب  طويٌل،  حواٌر  بينهما  فدار  اإليه.  تذهب  اأن 
اأم هي الرغبة  اأعن كراهية ب�سبب كرب ال�سنِّ  اأن قدم لها ت�ساوؤاًل حول ذلك:  بعد 
اأو  الدالل جاهاًل  يحدثنا عن  وال�ساعر  ال�ساعر؟  والتمنُّع على  الدالل  اإظهار  يف 
متجاهاًل احلقيقة االأ�سا�سية التي من اأجلها طلبت زوجته الطالق، واإن كانت تريد 
الطالق فهذا اأمٌر قد م�سى اأوانه، وقد كان عر�س ال�ساعر ملوقفها وحتليل �سلوكها 
طالًبا  ال�ساخر،  مّي  التهكُّ باخلطاب  اإليها  فتوجه  معها،  التحاور  يف  �سبًبا  يراه  كما 
منها التوقف عن هذا ال�سلوك العابث وا�ستهانتها به يف )مطِّ حاجبيها( ورف�سها 
للعي�س معه، ويف مزاعمها حول كربه، وا�ستداد فقره، وان�سراف االأ�سدقاء عنه، 

و�سنِّهم مبوا�ساته، واأنَّه بذلك غدا ال ينا�سبها، وال ترغب يف اال�ستمرار معه.
االأ�سباب لهجره،  تختلق  العقل، فال  ت�سغي ل�سوت  اأن  منها  ال�ساعر  يطلب 
ويحاول اإقناعها ب�سرورة بقائها يف بيتها، ويحذرها من الوقوع حتت تاأثري الو�ساة 

ولوم الالئمني الذين يزينون لها م�ساألة هدم بيتها، وتنغي�س حياتها.
ويوزع ال�ساعر لغة احلوار مبا يتنا�سب مع املوقف بني حديث ب�سمري الغائب، 
ِطبُِّك  يكن  »اإن  اخلطاب:  لغة  اإىل  قد كرب،  اأنَّه  فراقه، وزعمت  تريد  غ�سبى  فهي 
ِك الدَّالَل« اإىل عر�س ذكريات املا�سي م�ستخدًما  الفراَق، اأن تَْعِطفي، اأو يُكْن ِطبُّ
تقنية اال�سرتجاع من خالل نف�س الدرجة من ال�سياغة »اإذ اأنِت كاملهاة« اإىل تداعي 
ي« اإىل ما عر�سه من  ميَّة ال�ساخرة، »فدعي َمطَّ حاجَبْيِك وِعْي�سِ �سيغ االأمر التهكُّ
جمال  يف  االأمر  لغة  اإىل  يعود  ولذلك  ُت«،  َكرِبْ اأنَّني  »زعَمْت  الباطلة  مزاعمها 
َهاُت يف  ْ الن�سح واالإر�ساد: »فارف�سي العاذلني، واقَنْي حياء، وال تذهب بك الرتُّ
وكاأنّه  اال�سرتجاع،  تَْقِنيَة  ا�ستخدام  وي�ستمر يف  ال�ساعر  نََف�ُس  ويطول  االأهواِل«. 
لكلٍّ  خمتلفني  وبزمنني  االأ�سلية،  احلكاية  عن  خمتلفة  جديدة  حكاية  يف  يدخل 
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منهما، وذلك عندما قّدم لها جانًبا من ذكرياته ولهوه اأيام ال�سباب، منت�سًرا على 
�سيخوخته، فذكر لها مغامراته مع الن�ساء، ودعم بها موقفه:

مهـ على  ــاَء  ــب اخِل ــــُل  اأدُخ كالغزاِلولــقــد  َطْفَلٍة  الَك�ْسِح  ـ�سومِة 
ــْت مــالَ ثـــمَّ  ــا  ــَده ــْي ِج مــاِلفتعاطيُت  ـــالَن الــكــثــيــِب بـــنَي الــرِّ َمـــيَ
نف�سي  لنف�سَك  ــًدى  ِف قالت:  ـــَك مــــايل)1(ثمَّ  ـــــداٌء ملــــاِل اأهـــِل وف

وال�ساعر يتَّخذ من احلوار اأداًة فنِّيًَّة يف اإبراز اأفكاره، �سواء اأكان ما يعر�سه منها 
يف اإطار جتربٍة واقعيٍَّة يعك�سها �سلوك زوجته، اأم جتاوز ذلك اإىل معاودة املا�سي 
وا�سرتجاع الذكريات، من خالل مغامرة، اأو مغامرات مع غريها من الفتيات يف 
�سبابه، حيث اإنَّ »احلنني اإىل املا�سي حماولٌة لالنعتاق من وطاأة احلا�سر، وهو غربٌة 
عن الواقع، فحني ي�سعر املرء اأّن حياته قد ق�ست عليه، فاإنَّه يجد متنف�ًسا بالهروب 
ا�سرتجاعه  يف  االأبر�س  بن  عبيد  ال�ساعر  حال  كان  وهذا  املا�سي«)2(.  اإىل  منها 

مغامراته ال�سابقة.
ويلجاأ عبيد بن االأبر�س اإىل ا�ستخدام تقنية ال�سرد اال�سرتجاعي يف ق�سيدٍة 

م�سابهة يف مو�سوعها، حيث يقول:
ِعر�سي الــيــوَم  َعليَّ  َعَتبْت  ت�ستكيني اأال  ــٍل  ــي ــل ِب ـــْت  ـــد هـــبَّ وَق
حّقا فقْلُت  َت  كرب يل  لْت  حنِيفقا بعَد  حيًنا  خَلْفُت  اأَ لقد 
َوَفــظَّــْت يف املَــقــالَــِة بــعــَد لــنِيتُــريــنــي اآيَــَة االإْعــرا�ــسِ ِمــنــهــا
ــي ــن ــا اأَْن َراأَت ــه ــي ــب ــت حــاِج ــطَّ ابي�سَّت ُقروينَوَم قِد  ْن  َكربُت واأَ

ديوان عبيد بن االأبر�س: �س 110. اخلباء: اخليمة. امله�سومة: اللطيفة ال�سامرة. الك�سح: اخل�سر. الطَّفلة:   -1
الرخ�سة الناعمة. تعاطيت: تناولت. اجِلْيد: العنق.

اخل�سروم، عبدالرزاق: الغربة يف ال�سعر اجلاهلي: �س241.  -2
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َعتبي بَع�ُس  ِك  ويَد ُر لها  ــــنــــيفقْلُت  َــــزدهــــي فــــاإينِّ ال اأرى اأَن ت
حتَّى يُغنيِك  ي  لذ با ِعي�سي  ــبــيــنــيو َــنــاأَْي َف ــِت اأن ت ــْئ اإذا مــا �ــسِ
َفاتَني اأَ�َسَفا �َسبابي َجنْيِفـــاإِْن يـــُك  للُّ منِّي كا �ُس  لرَّاأ ا َحى  �سْ واأ
ــا ــانَ ــي َزم ــن ــَف ــُو حــالَ ــه ــل يِنَوكــاَن ال لَقر ا منقطَع  َم  ليو ا �سحى  فاأ
الَعذارى اخِلباَء على  ِلُج  اأَ ـــُهـــنَّ عـــيـــوُن ِعـــنِيفقْد  ـــيـــونَ كـــاأنَّ ُع
ـــْلـــَن عـــَلـــيَّ بـــاالأقـــراِب َطـــْوًرا 1(مَيِ ( وِن ملَ�سُ ا يِط  لرِّ كا ِد  جيا الأَ با َو

وامل�سيب  ال�سيخوخة  بني  بني زمنني يف حياته،  ال�ساعر  ال�سراع عند  يتكرَّر 
والعجز وبني ال�سباب والتدفق واحليويَّة، ويظهر ذلك من خالل احلوار اخلارجيِّ 
�سفاته  على  زًة  مركِّ املوؤمل  بحا�سره  تذكره  راحت  التي  زوجته  مع  دار  الذي 
اجل�سديَّة والنف�سيَّة )بيا�س ال�سعر- التقدم يف ال�سّن- العجز(، وكاأنها ت�ستهزئ به 
ب�سبب عجزه يف الزمن احلا�سر اإذ فاته �سبابه، ومل يعد ال�ساعر قادًرا على ال�سرب 
اللهو  اأرادت ذلك، الأن حياة  اإذا  اأن ترحل  اإليها  على ت�سرفاتها واأقوالها، فطلب 

التي �ساحبته زمًنا طوياًل اأ�سبحت بعيدًة عنه االآن.
ومل يجد ال�ساعر �سبياًل لت�سجيل االنت�سار يف هذا ال�سراع �سوى العودة اإىل 
املا�سي اجلميل حماواًل اأن يثبت رجولته اأمامها من خالل ال�سراع بني زمانني هما 
فيه يدخل خيمة  الذي كان  ال�سعيد  ميثِّل عجزه، واملا�سي  الذي  الكئيب  احلا�سر 

العذارى، وميار�س �سنوف اللهو املختلفة معهنَّ. 

اآية:  اأي م�ست له �سنون بعد �سنني.  اأخلفت حيًنا بعد حني:  ديوان عبيد بن االأبر�س: �س 135-132.   -1
األُج:  ت�ستخفني بي.  ثنتهما. قروين: �سعري. تزدهيني:  اأي  الفظَّة: �سيئة اخللق. مطَّت حاجبيها:  عالمة. 

اأدخل. اخلباء: اخليمة. االأقراب: اخلوا�سر. االأجياد: جمع جيد، العنق.
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يكن  ومل  واحدة،  امراأٍة  مع  التوا�سل  عن  عاجًزا  حا�سره  يف  البطل  ظهر 
قادًرا على الت�سرف اإزاءها، ولكنَّه يف املقابل كان يدخل خيمة العذارى، ويلهو 
مبجموعة من الن�ساء، وهو ما يريد ال�ساعر اأن يبقى حا�سًرا اأمام ناظريه مهما تقدَّم 

به العمر.
وهذا عبد يغوث بن وقَّا�س احلارثي ي�سرتجع ذكريات ال�سباب بعد اأن وقع 

يف االأ�سر، فيقول:
اأنَّني ُمَلْيكُة  ِعر�سي  َعِلَمْت  وعاِدياوقد  َعَليَّ  ا  َمــعــُدوًّ اللَّْيُث  اأنــا 
ياوقد كنُت نَحَّاَر اجَلزوِر وُمْعِمَل الـ ـَمِطيِّ واأم�سي حيُث ال حيَّ ما�سِ
َمطيَّتي الِكراِم  لل�سَّْرِب  ردائياواأَْنحُر  الَقيَنَتنْي  ــنَي  ب ــَدُع  واأ�ــسْ
ها القنا بنانياوكنُت اإذا ما اخليُل �سمَّ�سَ الــقــنــاِة  بَت�سريِف  لطيًفا 
اأُقْل ومل  َجواًدا  اأْرَكْب  مل   َ ِرجالياكاأينِّ َعْن  �ِسي  نَفِّ ي  ُكرِّ خليلَي: 
اأقْل ومل  الرَّويَّ  الِزقَّ  اأ�سَباأِ  ْدٍق: اأعِظموا �سوَء ناريا)1(ومَلْ  الأي�ساِر �سِ

متيم،  بني  اأ�سر  وقَع يف  ة  الق�سّ بَطل هذه  ال�ساعَر  اأنَّ  )املف�سليَّات(  ورد يف 
ا طلب اإليهم اأن يطلقوا  وا ل�سانه كي ال يهجوهم، وملَّا مل يجد من املوت بدًّ وقد �سدُّ
ل�سانه، ليذمَّ اأ�سحابه الذين تقاع�سوا عن فكِّ اأ�سره، وينوَح على نف�سه، واأن يقتلوه 
قتلًة كرميًة، فاأجابوه. ثم ت�سيف الرواية اأنهم �سقوه اخلمر، وقطعوا له عرًقا يقال له: 

)االأكَحل(، وتركوه ينزف حتى مات)2(.

لّيات، حتقيق عبد ال�سالم هارون واأحمد حممد �ساكر، دار املعارف مب�سر، ط3،  ال�سّبّي، املف�سَّل: املف�سّ  -1
1964م، �س 159-158.

يُنظر: املف�سليات: �س 155.  -2
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بداأ ال�سرد اال�سرتجاعي عند ال�ساعر بتقدمي ال�سخ�سيَّة الثانية يف هذا امل�سهد، 
الكرم  يف  املتمثلة  النبيلة  ب�سجاياه  النا�س  اأدرى  الأنها  )ُمَلْيَكة(؛  زوجته  وهي 
بني  �سائٌع  هو  ما  الكرم  ذلك  تخطَّى  حيث  الرخاء،  زمن  يف  الأ�سيافه  وال�سخاء 
النا�س، وال�سجاعة يف ميادين النزال ومقارعة الفر�سان، فاأبناء قومه يعتمدون عليه 

يف الت�سدي للمعتدين مهما َكرُثَ عددهم.
ال�سرد  تقنية  ي�ستخدم  قد جعله  االأ�سر  املوت يف  ال�ساعر حلتميَّة  اإدراك  كان 
اال�سرتجاعّي ليقدم لنا جانًبا من بطوالته يف االأيام اخلوايل، تخلد ذكره بعد موته، 

وكاأنَّه يرثي نف�سه قبل الرحيل يف م�سهٍد دراميٍّ موؤثر.
)ب�سبا�سة(  على  ه  ردِّ اال�سرتجاعي يف  ال�سرد  تقنية  القي�س  امروؤ  وظَّف  وقد 

مه يف ال�سّن: ه بتقدُّ التي راحت تعريِّ
اأنَّني اليوَم  ب�سبا�سُة  زَعَمْت  اأمثايلاأال  اللهَو  يُح�ِسُن  واأالَّ  َكرِبُت 
ِبى على املرِء ِعر�َسُه اأن يُّزنَّ بها اخلايلكذْبِت لقْد اأُ�سْ واأمنُع ِعر�سي 
وليلِة لهوُت  قد  ــوٍم  ي ربَّ  ــاِلويــا  ــث ـــــطُّ مت ـــهـــا َخ بــاآنــ�ــســٍة كـــاأنَّ
ُذبَّاِلي�سيُء الفرا�َس وجُهها ل�سجيِعها قناديِل  يف  زيٍت  كم�سباِح 
ُم�سَطٍل جمَر  لَبَّاِتها  على  ــاأنَّ  ى جزاًل وُكفَّ باأجَذاِلك اأ�ساَب َغ�سً
وى ال�سُّ مبختلِف  ريٌح  له  ُقفَّاِلوهبَّْت  مــنــاِزِل  يف  و�َسماٌل  ًبا  �سَ
َطْفَلٍة الَعواِر�ِس  بي�ساِء  �ِسْربايلومْثُلِك  اإذا قمُت  يني  تن�سِّ لَعوٍب 
وتَ�سهاِلَكِحْقِف القنا مي�سي الوليداِن فوَقُه م�سٍّ  لنْيِ  من  احت�سبا  مبا 
ُمفا�سٍة غرِي  الَك�ْسِح  طيِّ  ِمتفاِللَطيَفِة  غــرِي  ــٍة  ــرجتَّ ُم انفتلْت  اإذا 
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ثيابها  من  ابتزَّها  ال�سَّجيُع  ما  جمــبــاِل)1(اإذا  غــرَي  هونًة  عليِه  متيُل 
اأ�سبح البطل عاجًزا يف نظر بطلة ق�سته يف الزمن احلا�سر، وال�سراع بينهما 
مييل ل�ساحلها، اإذ ادَّعت اأنه مل يعد قادًرا على اللهو، فاأ�سبح ال�ساعر يعي�س �سراًعا 
دراميًَّا بني حا�سره الذي مل يعد فيه قادًرا على جماراة الن�ساء، وبني ما�سيه حيث 
كان يفي�س حيويًَّة ون�ساًطا، وقد حاول جاهًدا اأن ينت�سر عليها من خالل �سراخه 
باأعلى �سوته: )كذبِت(، وحاول اأن يقّدم امل�سّوغات التي ت�سانده يف هذا ال�سراع، 
فا�سرتجع ذلك الزمن اجلميل الذي كان فيه منت�سًرا دائًما يف كل مواقفه الغزليَّة، 

وعر�س اأمامها �سجل انت�ساراته يف ميدان الن�ساء، ومغامراته اللهويَّة. 
ويوّظف امروؤ القي�س تقنية ال�سرد اال�سرتجاعي مرة ثانية يف م�سهٍد اآخر من 
العذارى،  بيت  اإىل  ة دخوله  ال�سباب يف ق�سّ اإىل  نف�سها الإبراز حاجته  الق�سيدة 

فيقول: 
َوجَلُتُه َدْجٍن  يوَم  عذارى  ِمْك�ساِلوبْيِت  ــِق  املَــراِف ِبَجمَّاِء  يُِطْفَن 
والقنا والَعراننِي  الَبنان  ِلطاِف اخل�سوِر يف متاٍم واإكماِل�ِسباِط 
يُْتِبْعَن الهوى �ُسُبَل الرَّدى ِبَت�سالِلنواِعَم  الًّ  �سُ احِلْلِم  الأهِل  يَُقْلَن 
َرفُت الهوى عنهنَّ من خ�سيَِة الرَّدى َخْلَخاِل�سَ ذاَت  كاِعًبا  اأَتََبطَّْن  ومل 
للذٍَّة جـــواًدا  اأركـــْب  مْل   َ َخْلَخاِلكـــاأينِّ ذاَت  كاِعًبا  اأَتََبطَّْن  ومل 

ديوان امرئ القي�س: �س 28-31. اأ�سبي: اأذهب بفوؤادها. يَُزّن: يتهم. اخلايل: الذي ال زوج له. الذبال:   -1
ال�سانعون للفتائل. االأجذال: اأ�سول ال�سجر. ُكفَّ باأجذال: ُحلِّق حول اجلمر باأ�سول ال�سجر. ال�سوى: 
القمي�س.  ال�سربال:  لليدين.  الرخ�سة  الناعمة  الطفلة:  ال�سفر.  من  الراجعون  القفال:  ال�سغار.  االأكم 
املفا�سة:  لي�ست مبنتفخة اجلنبني واخلا�سرتني.  الك�سح:  الرمل. لطيفة طيِّ  ا�ستدار من  اجلقف والقنا: ما 
ال�سهلة  الهونة:  رائحتها.  تقبح  حتى  للطيب  التاركة  املتفال:  لنعمتها.  املهتزة  املرجتَّة:  البطن.  العظيمة 

اللطيفة. املجبال: العظيمة اخللق.
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اأُقْل ومْل  الرَِّويَّ  قَّ  الزِّ اأ�سباأ  اإِْجــفــاِلومْل  بعَد  كــرًَّة  ي  ــرِّ ُك خليلَي: 
حى َجوَّاِلومل اأ�سهِد اخَليَل املغرَيَة بال�سُّ اجُلــزاَرِة  نَْهِد  َهْيَكٍل  على 
الفاِل�سليِم ال�سَّظى َعْبِل ال�سَّوى �َسِنِج النَّ�َسا ُم�ْسِرفاٌت على  َحَجباٌت  لُه 
الٍب ما يقنَي من الَوَجى مٍّ �سِ دِف منُه على راِل)1(و�سُ كاأنَّ مكاَن الرِّ

ته بتحديد املكان والزمان، فاملكان هو بيت العذارى، والزمان  بداأ ال�ساعر ق�سّ
م ل�سخ�سيات  يف يوٍم مظلٍم من �سدَّة الغيوم التي حجبت اأ�سعة ال�سم�س. ويقدِّ
ق�سَّته من خالل الو�سف اخلارجي لل�سخ�سيات، فالعذارى ليِّنات االأ�سابع، ُمْل�ُس 
االأنوف، لطيفات القامات واخل�سور، قد اكتملت ن�سارتهّن، ي�سلِّلن اأهل العقول، 
ويَُقْدَن من اأحّبهّن اإىل م�سالك الردى. وهنا تزداد حّدة ال�سراع يف نف�س ال�ساعر 
ومناكبها  �سدرها  تاّمة، وكذلك  فاأردافها  مكتملته،  اخللق  تاّمة  امراأٍة  مواجهة  يف 

كاملة.
ويبدو اأنَّ البطل خ�سر املواجهة ب�سبب تقّدمه يف ال�ّسّن، فراح ي�سرتجع ذلك 
الزمن اجلميل، علَّه يكون �سبياًل لت�سلية النف�س بعد اأن َفَقَد �سبابه وحيوّيته، وما كان 
منه �سوى االبتعاد عنهّن كاأنّه مل يلتق بامراأٍة من قبل، ومل يخ�س مغامرًة للو�سول 
ذ بها، ومل يركب جواًدا لل�سَّْيد، ومل ي�سرت الزّق اململوء باخلمر، ومل  اإليها والتلذُّ
يخ�س معركًة بطريقة الكّر على االأعداء بعد ان�سحاب اأ�سحابه يف وقت ال�سحى.
ن�سي ال�ساعر اأمر العذارى متاًما، وراح يقّدم و�سًفا خارجيًّا حل�سانه الن�سيط 
الذي امتلك �سفات القّوة وال�سرعة، وذلك من اأجل تعوي�س اخل�سارة التي اأملّت به 
الغائبة عظم  اجلماء:  دخلته.  ال�سماء. وجلته:  الغيم  اإلبا�س  الدَّْجن:  القي�س: �س 35-34.  امرئ  ديوان   -1
امل�سادقة.  اخلالل:  الهالك.  الردى:  االأنوف.  العرانني:  االأ�سابع.  البنان:  �سباط  حلمها.  لكرثة  املرفق 
االإجفال: االنهزام واالنقالع من املو�سع ب�سرعة. اجلزارة: القوائم. اجلّوال: الن�سيط ال�سريع يف اإقباله 
واإدباره. �سليم ال�سظى: عظم �سغري يف يد الفر�س. ال�سََّوى: القوائم. النَّ�سا: ِعْرق. احلجبات: روؤو�س 

االأوراك. الراأل: فرخ النعامة.
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يف حا�سره. وميكن مالحظة اأنَّ الزمن يتوّقف يف موقف الو�سف، وقّلما ن�ستطيع 
حدَّدهما  وظيفتان  وللو�سف  الو�سف.  من  خاٍل  �سرديٍّ  ن�سٍّ  على  احل�سول 
يف   - عامٍّ –ب�سكٍل  الو�سف  وظائف  »وتتحدَّ  بقوله:  حلمداين  حميد  الدكتور 
وظيفتني اأ�سا�سّيتني: االأوىل جمالّية، والو�سف يقوم يف هذه احلالة بعمٍل تزيينّي، 
وهو ي�سّكل ا�سرتاحًة يف و�سط االأحداث ال�سرديَّة، والوظيفة الثانية تو�سيحيَّة اأو 
�سياق  اإطار  يف  معنّيٍ  معنى  على  داّلة  رمزّية  وظيفة  للو�سف  تكون  اأي  تف�سرييَّة 

احلكي«)1(. 
ومل يجد ال�ساعر �سبياًل لتعوي�س ذلك النق�س اإال من خالل ا�ستخدام تقنية 
ال�سرد اال�سرتجاعي، فنقلنا بني موقفني متناق�سني ب�سبب اختالف الزمن، فالبطل 
يف احلا�سر خا�سٌر ومنهزم، ويف املا�سي فائٌز ومنت�سٌر، فاملفارقة الزمنّية حتّددت بني 
ة، وبني بدايتها يف زمن ال�سرد اال�سرتجاعي. بداية اللحظة املُفاِرَقة يف زمن الق�سّ

ثالًثا: احلذف اأو الفجوة:
يختلف زمن احلكاية عن زمن ال�سرد ب�سبب تغرّيٍ يف �سرعة الرواية، وال�سرعة 
ة، وما  درجاٌت اأق�ساها احلذف، وهو حذف فرتٍة طويلٍة اأو ق�سريٍة من زمن الق�سّ
ال�سرد عن جزٍء من  اأحداث ووقائع، وهو يحدث عندما ي�سكت  فيها من  جرى 

ة، اأو ي�سري اإليه بعباراٍت زمنّيٍة تدلُّ على مو�سع احلذف اأو الفجوة. الق�سّ
احلكاية  مدة  مقارنة  اأنَّ  فريى  ة،  الق�سّ وزمن  احلكاية  زمن  بني  جينيت  ومييز 
ة التي ترويها هذه احلكاية عمليٌة �سعبٌة اإال يف امل�سهد احلواري، وهذا  مبدة الق�سّ
التبدل يف ال�سرعة ي�سميه جينيت حركة ال�سرد، ويجدها متدرجة من تلك ال�سرعة 
الالمتناهية التي هي �سرعة احلذف حيث ال يوجد مقطٌع �سرديٌّ يوافق مدًَّة ما يف 
ة، اإىل ذلك البطء املطلق الذي هو الوقفة الو�سفّية حيث ال يوافق مقطع ما  الق�سّ

حلمداين: حميد: بنية ال�سرد الروائي، �س 79.  -1
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ة. واحلذف عند جينيت ثالثة اأنواع، هي:  من اخلطاب ال�سردّي، اأي مّدة يف الق�سّ
احلذف ال�سريح، وهو احلذف الذي ي�سدر عن اإ�سارٍة حمّددٍة اأو غري حمددة، 
واحلذف ال�سمني، وهو احلذف الذي ال يعلنه الن�س، واإمنا ي�ستنتجه القارئ من 
خالل ثغرٍة يف الت�سل�سل الزمني للحكاية، واحلذف االفرتا�سّي، وهو اأكرث اأ�سكال 

احلذف �سمنّيًة، ينمُّ عنه بعد فوات االأوان ا�سرتجاٌع من اال�سرتجاعات)1(. 
ة  وبذلك يكون احلذف حركة �سرديَّة �سريعة، يحيل على مّدة زمنّية من الق�سّ
ال يوافقها حيٌِّز يف الن�س االأدبّي، »ويلجاأ ال�ساعر اإىل هذه الَتْقِنيَة ليتخّطى الفرتات 
الزمنّية غري املوؤّثرة يف حياة ال�سخ�سّية«)2(، وكذلك التي ال تقع فيها اأحداٌث مهّمة 
املهّمة يف  االأحداث  اإىل  الو�سول  اأجل  الدرامّية، وذلك من  ة  الق�سّ اإىل  بالن�سبة 
حياة ال�سخ�سّية ودورها الذي توؤّديه، فالزمن على م�ستوى الوقائع يكون طوياًل، 
بينما ال يكاد يقا�س على م�ستوى القول. »وهناك نوٌع من الفجوات التي لها طابٌع 
اأحد  اإ�سقاط  اإلغاء مقطٍع تزّمني، بل على  اأقّل �سرامًة، والتي ال تقوم على  زمنيٌّ 

العنا�سر امل�سكلة للو�سع، يف مرحلٍة ت�سملها احلكاية مبدئيًّا«)3(.
ة ال�سعريَّة فيخت�سر اأحيانًا الوقت الذي ت�ستغرقه  ويتحكَّم ال�ساعر يف زمن الق�سّ
ة عدًدا من االأ�سهر وال�سنوات، فيمكن تقدميه يف بيتني من ال�سعر، وقد  يف الق�سّ

مه يف مقطوعٍة.  ة يف دقائق فيقدِّ يكون تو�سيًعا للوقت الذي ت�ستغرقه الق�سّ
ة احلمار  لنا ق�سّ تَْقِنيَة احلذف وهو يحكي  لبيد بن ربيعة  ال�ساعر  وقد وّظف 

الوح�سّي واأتانه، يف قوله:
الَحُه الأحَقَب  َو�َسَقْت  ُمْلِمٍع  وِكداُمهااأو  ْربُها  و�سَ الُفحوِل  َطْرُد 

يُنظر: جينيت، جريار: خطاب احلكاية، �س 119-117.  -1
يو�سف، اآمنة: تقنيات ال�سرد يف النظرية والتطبيق، دار احلوار للن�سر والتوزيع، الالذقية، 1989م، �س   -2

.84
جينيت، جريار: خطاب احلكاية، �س 62.  -3
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ُم�َسحٌَّج االأكــاِم  ُحــْدَب  بها  َوِوحــاُمــهــايَْعُلو  يانُها  ِع�سْ رابَـــُه  ــْد  ق
َفْوَقها ــاأُ  ــْرب ي الــثَّــلــبــوِت  ــهــابـــاأِحـــزَِّة  ـــِب َخــْوُفــهــا اآراُم ــَر املَـــَراِق ــْف َق
�ِستًَّة ُجــمــادى  �َسَلخا  اإذا  ياُمهاحتَّى  و�سِ ياُمُه  �سِ َفــَطــاَل  َجـــْزًءا 
ِمـــرٍَّة ذي  اإىل  بــاأمــِرِهــمــا  اإبراُمهاَرجــعــا  رميٍَة  �سَ ـــُح  وجُنْ ٍد،  َح�سِ
وتََهيَّجْت ال�سَّفا  َدواِبرها  و�ِسهاُمهاَوَرَمــى  �َسْوُمها  املَ�ساِيِف  ريُح 
ــُه ــاللُ ــرُي ِظ ــِط ــْبــًطــا يَ راُمهافــتــنــاَزَعــا �ــسِ �سِ يُ�َسبُّ  ُم�ْسَعَلٍة  كُدخاِن 
َعــْرَفــٍج بناِبِت  ُغِلثَْت  اأ�سناُمهاَم�سمولٍَة  �ــســاِطــٍع  نـــاٍر  ــاِن  ــُدخ ك
ــاَدًة َع وكــانــْت  َوقدَّمها  اإقــداُمــهــافَم�سى  ــــرََّدْت  َع ِهــَي  اإذا  ــُه  ــْن ِم
دَّعا َو�سَ ال�سَّريِّ  ُعْر�َس  ــاِوًزا ُقــالَُّمــهــافتو�سَّطا  ــج ــت مــ�ــســجــوَرًة ُم
ها  يُِظلُّ الـــرَياِع  ــَط  َو�ــسْ فوَفٌة  وقياُمها)1(حَمْ ــٍة  غــابَ ــرَُّع  ُمــ�ــسَ ــُه  ــْن ِم

اأن  اأحدها  االأتان، وتزاحمت حولها، وا�ستطاع  الفحول على هذه  تناف�ست 
ي�ستاأثر بها، وقد حلَّ به التعب، وال�سعف الذي ظهر عليه )الَحُه(، حيث تعرَّ�س 
ها اإيَّاه، ودفاعه عن اأتانه التي حملت  الأذى احلمر االأخرى و�سربها باأرجلها، وع�سِّ
، حتقيق اإح�سان عبا�س، وزارة االإعالم، دولة الكويت،  ابن ربيعة، لبيد: �سرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريِّ  -1
االأحقب:  ا�ستبان حملها. و�سقت: حملت.  التي  االأتان  امللمع:  الثانية، 1984م. �س 307-304.  الطبعة 
بيا�س. الحه: غريَّه. كدامها: ع�سها. احلدب: ما ارتفع من االأر�س.  البعري الذي يف مو�سع احلقب منه 
امل�سحَّج: املع�سَّ�س. ع�سيانها: امتناعها عليه. وحامها: �سهوتها اإليه. اأحزَّة: جمع حزيز، وهو املكان الغليظ. 
الثلبوت: واٍد. يرباأ: يقف طليعة وي�سرف ويعلو. املراقب: املوا�سع امل�سرفة. االآرام: اأعالم الطريق. جزًءا: 
اكتفاًء بالرطب عن املاء. �سلخا ُجمادى �ستة: اأكمال ال�سهر ال�ساد�س من �سهور ال�ستاء. امِلرَّة: القوة. ح�سد: 
بالبهمى. �سومها: حرها  حمكم. ال�سرمية: العزمية. الدوابر: ماآخري احلوافر. ال�سفا: �سوك النبات امل�سمَّى 
الدقيق.  احلطب  ال�سرام:  نار.  م�سعلة:  ممتًدا.  غباًرا  �سبًطا:  احلارة.  ريحها  �سهامها:  هبوبها.  اختالف  اأو 
م�سمولة: اأ�سابتها ال�سمال، يعني النار. ُغلثت: خلط حطبها. بنابت عرفٍج: بطريٍّ منه، فهو كثري الدخان. 
اأ�سنامها: اأعاليها. عرَّدت: حادت عن الطريق. عر�س: ناحية. ال�سرى: نهر �سغري. م�سجورة: مملوءة يعني 

عينا. القالم: نبٌت وقيل هو الق�سب. الرياع: الق�سب. امل�سرَّع: املائل من الق�سب.
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منه، وملكت الغرية عليه قلبه، فاآثر حياَة العزلة، واالنفراَد باأتانه بعيًدا عن رفاقه. 
بها له تارًة، و�سهوتها  ا على ذلك ما كان يراه من متنُّع �ساحبته، وجتنُّ وممَّا زاده حر�سً
له تارًة اأخرى، فزادت ريبته، وقرَّر اأن ينطلق بها اإىل املرتفعات، وحملها على اأن 
مت�سي م�سرعًة لالبتعاد عن هذا املكان. وكان يراقب االأحجار التي ي�سعها النا�س 
واالنفراد،  العزلة  لهما  متت  حتى  االأذى،  به  تلحق  اأنَّها  منه  ظنًّا  للطريق  عالمات 

وتوفر لهما فيه الع�سب والكالأ.
�َسَلخا  اإذا  تقنية احلذف واالإ�سقاط »حّتى  ال�ساعر  ي�ستخدم  املكان  ويف هذا 
تَّة، وبعد اأن ا�ستدَّ عليهما  يَا اأ�سهر ال�ستاء والربيع ال�سِّ ُجماَدى �ستًَّة َجْزًءا«، اإذ َق�سَ
املاء  ف�ساما عن  واملاء،  الكالأ  اإىل  وا�ستدَّت حاجتهما  النبات،  ال�سَّيف جفَّ  َحرُّ 
مكتفيني بالرَِّطِب فرتًة، ثمَّ عزما على البحث عن املاء معتمدين على راأي �سارم 

اتخذاه قراًرا لهما.
ويتوجه احلمار واأتانه باحثَني عن املاء يف تلك الريح احلارَّة، وقد وخز ال�سوك 
ا كدخان ناٍر ملتهبٍة قد اأ�سابتها ريح  دوابرهما، فانطلقا تاركني وراءهما غباًرا ممتدًّ
لئال  اأمامه  احلمار  ودفعها  بياب�سه،  رطبه  حطبها  الختالط  دخانها  فا�ستدَّ  ال�سمال، 
ماء، و�سارا  نبع  ر  تذكُّ اإىل  اأخرًيا  اهتديا  الطريق، وفكَّرا طوياًل حتى  تنحرف عن 
باجتاهه ومازاال يعدوان يف طلبه حتى و�سال اإليه م�سققني النبت والق�سب املحيطني 

بعني املاء، وقد كان ق�سًبا كثيًفا منه القائم ومنه املائل. 
هذا  نهاية  يف  البقاء  اأجل  من  �سراعها  يف  االنت�سار  واأتانه  احلمار  ا�ستطاع 
امل�سهد، اإذ قاوما كلَّ ما اعرت�س طريقهما من �سعوباِت وعقبات، حتى ظفرا يف 
النهاية باحلياة. وهنا ينتهي هذا امل�سهد الدرامّي املرتبط باحلمار الوح�سّي واأتانه، 
ليبداأ م�سهٌد اآخر بطله البقرة الوح�سية التي متّثل الق�سم الثاين من و�سف الناقة، 

ة الدرامّية ب�سخو�سها احليوانيَّة. وت�ستمرُّ الق�سّ
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ويلجاأ ال�ساعر ال�سعلوك قي�س بن احلدَّادية اإىل تقنية احلذف لت�سريع االأحداث 
له،  بفراق حمبوبته )نُعم(  تدم طوياًل وانتهت  التي مل  ة احلبَّ  ق�سّ الدرامّية يف 

وحزنه ال�سديد على ذلك: 
جاِزُع اأنَت  ناأت  نُْعٌم  اإْن  َك  ناِفُعاأََجــدُّ ذلــَك  اأنَّ  لــو  ــْت  ــرَتبَ اق قــد 
ماِنُعقِد اقرَتبَت لو اأنَّ يف ُقرِب داِرها �سلَّ  من  كــلُّ  ولكْن  ــوااًل  ن
كثريٍة  �ُسهوٍر  يف  جاورتنا  و�ساِمُع)1(وقد  راٍء  واهللُ  نوَّلْت  فما 

يت�ساءل بطل هذا امل�سهد عن حالته اإذا اأزمعت املحبوبة )نُعم( على الرحيل، 
الفراق  اأ�سى  باملحبوبة، وبني  اللقاء  بني جمال  نف�سه  داخل  يعي�س �سراًعا  فالبطل 
املحتمل، وراح يتذكَّر تلك االأيام التي كانا يلتقيان فيها دون اأن ينال مبتغاه منها، 
الأنَّ  كلمات؛  ب�سع  يف  واللقاء  العالقة  من  كثريًة  �سهوًرا  ال�ساعر  اختزل  وقد 
االأحداث التي وقعت خالل هذه ال�سهور مل تكن مهمة يف هذه العالقة، حيث 
�سرَّح بذلك عنما قال: )فما نوَّلت واهلل راٍء و�سامُع(، ولذلك مل يكن ثمة حاجٌة 

لذكر التفا�سيل طاملا اأن االأحداث املوؤثرة فيها كانت غائبة.
الفراق،  اأمل  يظهر  العا�سقني،  بني  دراميٌّ  حواٌر  يدور  الفراق  حلظات  ويف 

ر عواطف ال�سخ�سيات: ويربز البعد النف�سّي لكٍل منهما، وي�سوِّ
وبينها بيني  رِّ  ال�سِّ يف  لها  راِجُعوقلُت  �ساَر  من  اأيَّــاَن  َعَجٍل  على 
وحجٍَّة حــوٍل  بعد  لقاٌء  و�سحِط النوى اإال لذي العهد قاطُعفقالت 
وي�سرتجُع احليَّ ال�سحاُب اللوامُع)2(وقد يلتقي بعَد ال�سَّتاِت اأويل النَّوى 

ال�سامن، حامت �سالح: ع�سرة �سعراء مقلون، دار احلكمة للطباعة والن�سر، بغداد، 1990م.، �س 37.  -1
امل�سدر ال�سابق: �س 37.  -2
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املرتقب  الزمن  يوؤكد على  ة  الق�سّ بطلي هذه  بني  دار  الذي  احلوار  اإن هذا 
للقاء مرًة ثانية )بعد حوٍل وحجٍَّة( وهو زمٌن طويٌل، وخالل هذه الفرتة �سي�ستمر 
للقاء، وقد حاول  ال�سوق  الفراق وبني  اأمل  ال�ساعر بني  الدرامّي داخل  ال�سراع 
يف حواره الطويل معها اأن يوؤثر وجدانيًَّا يف حمبوبته من خالل تاأكيد اأمل العودة 
ا باإمكانيَّة حدوث اللقاء، ويتوا�سل احلوار بني  اإليه من جديد، اإذ بثَّها �سكواه، مقرًًّ

البطل وحمبوبته:
لَّنا حَمَ ُحلِّي  نُعُم  يا  لها  فاإنَّ الهوى يا نُعُم والعي�ُس جاِمُعفقلُت 
عربًة تفي�ساِن  وعيناها  راجــُعفقالَْت  اأنــت  متى  يل  بــنيِّ  باأهلي 
م�سافٌر يـــدري  تـــاهلِل  لها  َمَرْتُه االأر�ُس ما اهللُ �ساِنُعفقلُت  اأ�سْ اإذا 
املداِمُعف�سدَّت على فيها اللثاَم واأعر�سْت ال�سَّحيِق  بالكحِل  واأمَعَن 
واإنَّــنــي  راٍع  الـــودِّ  لعهِد  بو�سلِك ما مل يَْطِوين املوُت طاِمُع)1(واإينِّ 

ة اإىل اللحظة املاأ�ساوية من خالل هذا احلوار الذي يعك�س  و�سل الزمن بالق�سّ
ال�سراع يف نف�سيهما، وطلب ال�ساعر من حمبوبته تبادل االأدوار كي تتخيل نف�سها 
نف�سها من خالل  الداخلي يف  ال�سراع  وانعك�س  لفَّه احلزن واالأمل،  مكانه، وقد 
وال  خفيٌَّة  امل�ستقبل  اأحداث  اأن  ال�ساعر  ليقرَّر  على خديها،  فا�ست  التي  الدموع 
يعلمها اإالَّ اهلل، فتزداد عند ذلك حدَّة الدرامّية يف هذا امل�سهد، وتن�ساب دموع 
بينهما  اأنه �سريعى عهد احلبِّ  ب�سكٍل �سريح  ال�ساعر  لها  د  بغزارٍة، ويوؤكِّ املحبوبة 
ويحفظه اإال اإذا وقف املوت حائاًل دون ذلك، فهنا تنامى احلدث الدرامّي اإىل اأن 
و�سل اإىل هذه اللحظة ال�سعوريَّة املوؤثرة يف كلٍّ من ال�ساعر- البطل وحمبوبته 

يف ت�سوير موقف الوداع.

امل�سدر نف�سه: �س 37.  -1
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اخل�متة

و�سل البحث اإىل نهايته، وال بّد لنا اأن نوجز اأهّم النتائج التي تو�سل اإليها، 
اأحداٌث كثريٌة يف  ة الدرامّية جتري  الق�سّ ا، ويف  �سّكل الزمن عن�سًرا درامًيا مهمًّ
متتالًيا، وميّثل زمن  ترتيًبا  مرتبًة  يقدمهما  اأن  ملزًما  ال�ساعر كان  لكّن  وقٍت واحٍد، 
تقنيات  بني  الزمان  تراوح  وقد  اأحداثها،  ت�ستغرقها  التي  الزمنية  الفرتة  ة  الق�سّ
هذا  ويت�ساوى  ال�ساعر،  يقّدمه  الذي  الدرامّي  املوقف  ح�سب  والت�سريع  االإبطاء 
ة الثور الوح�سّي، ولي�س  الزمن يف بع�س الق�س�س الدرامّية عند ال�سعراء كق�سّ
ة، اإذ ميكن حتديده بطريقٍة ا�ستداللّية من قرائن اأخرى  بال�سرورة حتديد زمن الق�سّ

يف الق�سيدة.
ا عندما  تقنّية ال�سرد اال�سرتجاعي يف ق�س�سهم، خ�سو�سً ا�ستخدم ال�سعراء 
حيويته  يف  ال�سباب  اأيام  في�سرتجعون  ال�سيخوخة،  مرحلة  يف  يقّدمونها  كانوا 
االأ�سلية  احلكاية  زمن  هو  اأولهما  خمتلفني  زمنني  يقّدم  هنا  وال�ساعر  وتدفقه، 

وثانيهما زمٌن �سابٌق له، ولكّن البطل يف احلكايتني هو ال�ساعر نف�سه.
اأ�سهم احلذف اأو الفجوة يف ت�سريع حركة ال�سرد، اإذ يلجاأ ال�ساعر اإىل حذف 
ا�ستخدام  على  ال�ساعر  وحر�س  الدرامّية،  ة  الق�سّ بنية  يف  املهّمة  غري  االأحداث 
عبارات زمنّية تدّل على مو�سع احلذف اأو الفجوة، وبذلك يكون احلذف حركة 

�سردّية �سريعة يحيل على مّدٍة زمنّيٍة ال يوافقها حدٌث مهمٌّ يف الن�ّس االأدبّي.
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Abstract

I highlighted in this study a great 
jurisprudence base of importance in the 
science of jurisprudence, a rule of truth 
left in terms of habit, I have followed in 
my study of this rule inductive method 
and descriptive analytical, The study 
was divided into seven demands, which 
dealt in the first request with the over-
all meaning of the rule of truth left as 
a function of habit. In the sixth require-
ment, I mentioned doctrinal applications 
on the rule. I then concluded the study 
with a conclusion containing the most 
important findings and recommenda-
tions. The study found that the truth 
has four types: linguistic, legitimacy, cus-
tomary public, and customary, and that 
the custom is usually to continue some-
thing acceptable to the proper printing, 
and return to it again and again, which is 
the desire to custom, and that the rule 
of truth left in terms of habit falls under 
the rule is Custom Court.

Keywords: truth, leave, jurispru-
dential base, significance of habit, Cus-
tom Court.

ملخ�س البحث
�سلطت ال�سوء يف هذه الدرا�سة على قاعدة 
فقهية عظيمة لها اأهميتها يف علم القواعد الفقهية، 
وقد  العادة،  بداللة  ترتك  احلقيقة  قاعدة  وهي 
اتبعت يف درا�ستي لهذه القاعدة منهج ا�ستقرائيًّا 
مطالب  اإىل  الدرا�سة  وق�سمت  حتليلًيا،  وو�سفًيا 
�سبعة، تناولت يف املطلب االأول املعنى االإجمايل 
العادة، وذكرت يف  بداللة  ترتك  احلقيقة  لقاعدة 
األفاظ القاعدة، وبينت يف املطلب  املطلب الثاين 
الثالث اأدلة القاعدة، ويف املطلب الرابع تناولت 
املطلب  ويف  بالقاعدة،  ال�سلة  ذات  القواعد 
للقاعدة،  الفقهية  الفروع  بع�س  تناولت  اخلام�س 
ويف املطلب ال�ساد�س قمت باإيراد تطبيقات فقهية 
باإيراد  قمت  ال�سابع  املطلب  ويف  القاعدة،  على 
الثامن  املطلب  ويف  للقاعدة،  معا�سرة  تطبيقات 
الدرا�سة  ختمُت  ثم  القاعدة،  م�ستثنيات  تناولت 
والتو�سيات.  النتائج  اأهم  على  ا�ستملت  بخامتة 
اأربعة:  اأنواع  احلقيقة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 
خا�سة،  وعرفية  عامة،  وعرفية  و�سرعية،  لغوية، 
�سيء  على  اال�ستمرار  هو  بالعادة  املق�سود  واأن 
بعد  مرة  اإليه  واملعاودة  ال�سليم،  للطبع  مقبول 
اأخرى، وهي املرادة بالعرف، واأن قاعدة احلقيقة 
ترتك بداللة العادة تندرج حتت قاعدة كربى هي: 

العادة حمكمة.
الكلمات املفتاحّية: احلقيقة، ترتك، داللة 

العادة.
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني، نبينا 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد؛

واملفتي  للفقيه  واأهمها  ال�سريعة  علوم  اأعظم  من  الفقهية  القواعد  علم  فاإن 
االأحكام.  الظنون ومدارك  ماآخذ  النفو�س يف  تتدرب  به  اإذ  والقا�سي واحلاكم، 
وبناء عليه  بالفقه كله،  ا�ستوعب واأحاط  فقد  بها  القواعد واأحاط  ا�ستوعب  فمن 
اإذ الفقه االإ�سالمي هو  فقد ح�سل على اخلري كلِّه؛ نظرا الأهمية العلم املتعلقة به؛ 
الذي ينظم اأعمال املكلفني يف �ستى مرافق حياتهم ويربطهم بخالقهم ومعبودهم، 
والعلوم ب�ستى فروعها خادمة له وهي كلها مرتابطة متكاملة تكون مبجموعها بناًء 
بخالقهم  وربطهم  املكلفني  اأفعال  تنظيم  هو  واحد،  هدف  نحو  يتجه  ا،  مرتا�سًّ

ومعبودهم، وهي الغاية التي خلق من اأجلها االإن�سان قال تعاىل: ﴿ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ﴾ )الذاريات، االآية: 56(.

معرفة  علم  هو  اإذ  الفائدة؛  جليل  النفع  عظيم  علم  الفقهية  القواعد  وعلم 
�سلك  فقد  الفقهية  القواعد  جمع  من  اأن  العلماء  بني  هنا  ومن  واحلرام،  احلالل 
الأحكام امل�سائل الفقهية - مهما اختلفت مو�سوعاتها وتباعدت خمارجها - اأي�سر 
�سبيل واأقوم طريق؛ حيث معه طالب العلم ال يتوه بني اأ�ستات اجلزئيات واأحكام 
االإحاطة  اإىل  عمدوا  حيث  به،  العلماء  عناية  كانت  هنا  ومن  املختلفات،  امل�سائل 
ي�ستنبطها  التي  االأحكام  علل  فتعرفوا  واأ�سولهم  ال�سابقني  االأئمة  كبار  مبناهج 
املختلفة،  امل�سائل  بني  جتمع  التي  املت�سابهة  االأحكام  اأنواع  وا�ستق�سوا  اأولئك، 
ومتاثل  ت�سابه  ما  و�سبطوا  نظريه،  اإىل  النظري  و�سموا  �سبيهه  اإىل  ال�سبيه  فجمعوا 
برباط و�سابط واحد هو القاعدة فتكونت بذلك القواعد الفقهية التي جتمع كل 

واحدة منها امل�سائل املتحدة يف حكمها وتنظمها ب�سلك واحد.
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م�ستقيًما  �سحيًحا  وقيا�ًسا  �سليًما  اأ�سا�ًسا  العظيم  اجلليل  العمل  هذا  فكان 
ال�ستنباط وا�ستخراج علل االأحكام الفقهية، ومن هنا حاولت اأن اأ�سرب ب�سهمي 
يف االإحاطة بهذا العلم اجلليل، فكان اختياري لدرا�سة قاعدة من القواعد الفقهية، 
اأال وهي قاعدة: »احلقيقة ترتك بداللة العادة« ملا لهذه القاعدة من اأهمية عظمى؛ 

حيث كرثت الفروع الفقهية املندرجة حتتها.
م�صكلة البحث: 

العادة  بداللة  ترتك  احلقيقة  قاعدة  ملعرفة  احلاجة  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن 
التي لها واقع بني النا�س، وبيان كيفية تخريج الفروع على هذه القاعدة، وينبثق 

عن هذه امل�سكلة عدة ت�ساوؤالت هي: 
ما املعنى االإجمايل لقاعدة احلقيقة ترتك بداللة العادة؟- 1
ما األفاظ القاعدة عند الفقهاء؟- 2
ما االأدلة على �سحة القاعدة؟- 3
ما القواعد ذات ال�سلة بالقاعدة؟- 4
ما بع�س الفروع الفقهية للقاعدة؟- 5
ما اأهم التطبيقات الفقهية على القاعدة؟- 6
ما اأهم م�ستثنيات القاعدة؟- 7

اأهمية املو�صوع واأ�صباب اختياره: 
دفعني اإىل درا�صة هذا املو�صوع عدة اأ�صباب؛ اأهمها: 

هذه الدرا�سة متعلقة باأهم علم من علوم ال�سريعة؛ وهو علم الفقه وقواعده،    -1
وب�سرف العلم ي�سُرف املعلوم.

التعرف على الفروع الفقهية املندرجة حتت القاعدة حمل الدرا�سة.   -2
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خدمة اأهل العلم يف االإ�سهام يف درا�سة هذا العلم.   -3
التطبيقية  التاأ�سيلية  الدرا�سة  حيث  مبكان  االأهمية  من  الدرا�سة  هذا  كون    -4

لقاعدة عظيمة من القواعد الفقهية.
مل اأقف على درا�سة حول هذه القاعدة.   -5

تزويد املكتبة االإ�سالمية مبوؤلف جديد جمع بني طياته حلقة من حلقات البحث    -6
العلم.

الدرا�صات ال�صابقة: 
بعد عدة جوالت من البحث يف املكتبات اجلامعية والعامة، ومراكز البحوث 
اإىل  الو�سول  من  الباحث  يتمكن  مل  االنرتنت،  ومواقع  االلكرتونية  واملكتبات 

درا�سات �سابقة حول هذه القاعدة.
منهج الدرا�صة: 

اأن يكون  نا�سب  العادة«،  يتناول »قاعدة احلقيقة ترتك بداللة  البحث  اأن  مبا 
املنهج الذي �ساأتبعه هو املنهج اال�ستقرائي، ثم املنهج الو�سفي التحليلي التطبيقي.

تق�صيمات البحث: 
املقدمة: ت�ستمل على م�سكلة املو�سوع، واأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، 

والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج الدرا�سة.
املطلب االأول: املعنى االإجمايل لقاعدة احلقيقة ترتك بداللة العادة.

املطلب الثاين: األفاظ القاعدة.
املطلب الثالث: اأدلة القاعدة.
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املطلب الرابع: القواعد ذات ال�سلة بالقاعدة.
املطلب اخلام�س: بع�س الفروع الفقهية للقاعدة.
املطلب ال�ساد�س: تطبيقات فقهية على القاعدة.

املطلب ال�سابع: تطبيقات فقهية معا�سرة على القاعدة.
املطلب الثامن: م�ستثنيات القاعدة.

اخلامتة، وت�ستمل على اأهم اخلال�سات والتو�سيات.
الفهار�س.

املطلب الأول: املعنى الإجم�يل لق�عدة احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب تعريف )احلقيقة( لغة وا�سطالًحا، باالإ�سافة اإىل تعريف 
)العادة( لغة وا�سطالًحا لكونها مركبة منهما، ثم يُختم باملعنى االإجمايل للقاعدة.

اأواًل- تعريف احلقيقة لغة وا�صطالًحا: 
ا ما يحق على الرجل اأن يحميه وفالن   احلقيقة لغة: �سد املجاز، واحلقيقة اأي�سً

حامي احلقيقة ويقال احلقيقة الراية)1(.
احلقيقة ا�سطالًحا: هي: اللفظ امل�ستعمل فيما و�سع له)2(.

الدار   - الع�سرية  املكتبة  النا�سر،  حممد  ال�سيخ  يو�سف  حتقيق:  ال�سحاح،  خمتار  الرازي،  ينظر:   -1
النموذجية، ط5، بريوت - �سيدا 1420هـ/1999م، �س77، باب )احلاء( مادة )حقق(، ابن منظور، 
باب )القاف( ف�سل )احلاء( مادة  العرب، دار �سادر، ط3، بريوت، 1414هـ، ج10/�س49،  ل�سان 

)حقق(. 
1416هـ/1996م  بريوت،  ال�سامية،  الدار  دم�سق،  ط1،  القلم،  دار  العربية،  البالغة  امليداين،  ينظر:   -2

ج2/�س217، الرازي، املح�سول، ج1/�س295. 
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واحلقيقة اأنواع اأربعة: 
االأ�سد  كلفظ  لغة،  له  و�سعت  فيما  امل�ستعملة  االألفاظ  وهي  لغوية:  حقيقية  اأ-  
احلمار  االأر�س، ولفظ  ما دب على  الدابة يف كل  املفرت�س، ولفظ  للحيوان 

للحيوان الناهق.
ب- حقيقة �سرعية: هي االألفاظ التي و�سعها ال�سارع للداللة على معانيها اخلا�سة، 

كال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج، اإلخ.
حقيقة عرفية عامة: وهي اللفظ الذي غلب ا�ستعماله يف غري م�سماه اللغوي،  ج- 
بع�س  الفر�س يف  اأو  احلمار خا�سة  اأو على  االأربع،  الدابة يف ذوات  كلفظ 

البلدان.
حقيقة عرفية خا�سة: وهي االألفاظ التي ي�ستعملها بع�س الطوائف كا�سطالح  د- 
املتكلمني،  النحاة، واجلوهر والعر�س عند  الفعل والفاعل عند  لهم، كلفظ 

وال�سبب والوتد عند العرو�سيني)1(.
ثانًيا- تعريف العادة لغة وا�صطالًحا: 

العادة لغة: من عاد، يعود، عوًدا، واجلمع: )عاد(، و )عادات(، و )عوائد(؛  اأ-  
�سميت بذلك الأن �ساحبها يعاودها اأي يرجع اإليها مرة بعد اأخرى، وعودته 

كذا فاعتاده وتعوده اأي �سريته له عادة)2(.
اأ�سول  يف  االإحكام  االآمدي،  ج1/�س65،  د-ت،  د-ط،  الكتب،  عامل  الفروق،  القرايف،  ينظر:   -1
االأحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب االإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان، د-ت، ج1/�س27، 
اآل تيمية، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العربي، د-ط، 
د-ت، �س93، الطويف، �سرح خمت�سر الرو�سة، دار القلم، ط2، دم�سق - �سوريا، 1409هـ/1989م، 

ج1/�س488.
ينظر: ابن فار�س، مقايي�س اللغة، حتقيق: عبد ال�سالم هارون ط دار الفكر، 1399هـ/1979م، ج4/  -2
ال�سرح  املنري يف غريب  امل�سباح  الفيومي،  مادة )عود(،  يثلثهما(،  وما  والواو  )العني  باب  �س181، 

الكبري، ط املكتبة العلمية - بريوت، )د. ت(، ج2/�س436، كتاب )العني(، مادة )ع و د(. 
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العادة ا�سطالًحا: اال�ستمرار على �سيء مقبول للطبع ال�سليم، واملعاودة اإليه  ب- 
مرة بعد اأخرى، وهي املرادة بالعرف)1( العملي)2(.

ثالًثا- املعنى االإجمايل للقاعدة: 
ت�سري القاعدة اإىل اأنه اإذا تعذر اإرادة املعنى احلقيقي، اأو كان مهجوًرا عادة 
وعرًفا فياأخذ حكم املتعذر، فترتك احلقيقة حينئٍذ، وي�سار اإىل العرف والعادة؛ 
اللغوية ترتك بداللة  الكالم احلقيقة، واملجاز خلف عنه، واحلقيقة  اإذ االأ�سل يف 
العادة والعرف؛ الأن اال�ستعمال والتعارف يجعالن اإطالق اللفظ على ما تعورف 
الو�سعي  اإطالقه على معناه  امل�ستعملني، فيكون  اإىل  بالن�سبة  فيه حقيقة  ا�ستعماله 
االأ�سلي يف نظرهم جماًزا، ومن ذلك: ما لو حلف ال ي�سع قدمه يف دار فالن؛ اإذ 
ين�سرف املعنى اإىل الدخول باأي وجه كان راكًبا اأو ما�سًيا، حافًيا اأو منتعاًل؛ الأنه 
هو املتعارف، ال املعنى احلقيقي، وهو مبا�سرة القدم دخل اأو مل يدخل؛ الأن هذا 
ا�سم  )املعرفة(  و  اخلم�س  احلوا�س  من  بحا�سة  علمته  ِعْرَفانًا(  َو  بالك�سر  ِعْرَفًة  )َعَرْفُتُه(  من  لغة:  العرف   -1
والعارفة  والعرف  معروف،  اأي  وعريف  عارف  واأمر  فعرفه  به  )عرفته(  فيقال:  بالتثقيل  ويتعدى  منه، 

واملعروف واحد: �سد النكر، وهو كل ما تعرفه النف�س من اخلري وتطمئن اإليه. 
ينظر: الرازي، خمتار ال�سحاح، �س206، باب )العني(، مادة: )ع ر ف(، ابن منظور، ل�سان العرب،   

ج9/�س239، باب )الفاء(، ف�سل )العني(، مادة )عرف(، 
وا�سطالحا: عرف العرف ا�سطالحا بعدة تعريفات منها:   

االأعياد، و�سنع  االأرحام يف  اإليه يف دنياهم، مثل زيارة  مما يحتاجون  النا�س واعتادوه  تعارف عليه  ما   
الطعام، وغري ذلك، وقيل هو: ما ا�ستقرت النفو�س عليه ب�سهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وقيل: 

هو ما ا�ستقر يف النفو�س من جهة �سهادات العقول وتلقته الطباع ال�سليمة بالقبول، وهو العادة. 
بريوت  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  العلماء،  من  جماعة  و�سححه  �سبطه  التعريفات،  اجلرجاين،  ينظر:   
الكليات، حتقيق: عدنان دروي�س - حممد امل�سري،  الكفوي،  لبنان، 1403هـ/1983م، �س149،   -
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، د-ط، د-ت، �س617، ابن قطلوبغا، خال�سة االأفكار �سرح خمت�سر املنار، 

حتقيق: حافظ ثناء اهلل الزاهدي، دار ابن حزم، ط1، 1424هـ/2003م، �س189. 
ينظر: ابن جنيم، االأ�سباه والنظائر، حتقيق: ال�سيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان،   -2
ط1، 1419هـ/1999م، �س79، احلموي، غمز عيون الب�سائر يف �سرح االأ�سباه والنظائر، دار الكتب 
العلمية،  الكتب  دار  والنظائر،  االأ�سباه  ال�سيوطي،  ج1/�س295،  1405هـ/1985م،  ط1،  العلمية، 
ط1، 1411هـ/1990م، �س89، املرداوي، التحبري �سرح التحرير، حتقيق: د. عبد الرحمن اجلربين، 
الريا�س، 1421هـ/2000م،   - ال�سعودية  الر�سد، ط1،  مكتبة  ال�سراح،  اأحمد  د.  القرين،  د. عو�س 

ج8/�س3851.
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املعنى مهجور عرًفا، والعرف قا�س على الو�سع، وقد تركت احلقيقة هنا بداللة 
العادة والعرف)1(.

املطلب الث�ين: األف�ظ ق�عدة: احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب عدة األفاظ للقاعدة منها: 
يحمل كالم النا�س على ما جرت به عادتهم يف خطابهم)2(. اأ-  

ب- تخ�سي�س العموم بالعرف)3(.
يخ�س العموم بالعادة)4(. ج- 

احلقيقة ترتك بداللة احلال، وترتك بداللة اال�ستعمال اأو العادة)5(. د- 
العلم باحلال يقوم مقام اال�سرتاط)6(. هـ- 

ا�ستعمال النا�س حّجة يجب العمل بها)7(. د- 
مطلق الكالم حممول على املعتاد)8(. و- 

ينظر: البخاري، ك�سف االأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي، دار الكتاب االإ�سالمي، د-ط، د-ت، ج2/  -1
�س94، ابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، ج3/�س314، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف 

املذاهب االأربعة، دار الفكر، ط1، دم�سق، 1427هـ/2006م، ج1/�س335.
الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س335.  -2

املرجع نف�سه، ج1/�س335.  -3

املرجع نف�سه، ج1/�س335.  -4
البورنو، مو�سوعة القواعد الفقهية، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - لبنان، ط1، 1424 هـ - 2003   -5

م، ج3/�س153. 
املرجع نف�سه، ج3/�س153.   -6

الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س336.   -7
ط2،  القلم،  دار  الزرقا،  اأحمد  م�سطفى  عليه:  وعلق  �سححه  الفقهية،  القواعد  �سرح  الزرقا،  اأحمد   -8

دم�سق-�سوريا، 1409هـ/1989م، �س231.
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املطلب الث�لث: اأدلة ق�عدة: احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب االأدلة على هذه القاعدة من الكتاب، وال�سنة، واالأثر، 
واملعقول: 

چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ﴿ تعاىل:  قال  الكتاب:  اأواًل- 
)االأعراف: 199(.

وجه الداللة: يف االآية داللة على العمل بالعرف، والعرف يطلق على العادة 
عند كثري من اأهل االأ�سول)1(.

ثانيا- ال�صنة واالأثر: 
َعْن َعاِئ�َسَة، اأَنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة، َقالَْت: يَا َر�ُسوَل اهللَِّ اإِنَّ اأَبَا �ُسْفيَاَن َرُجٌل �َسِحيٌح - 1

َفَقاَل:  يَْعَلُم،  اَل  َوُهَو  ِمْنُه  اأََخْذُت  َما  اإِالَّ  َوَولَِدي،  يَْكِفيِني  َما  يُْعِطيِني  َولَْي�َس 
»خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِاملَْعْرُوفِ«)2(.

وجه الداللة: اأن الر�سول - - ردها اإىل العرف والعادة يف اأخذ ما يكفيها 
وهذا دليل على الرجوع للعادة والعرف عند تعذر احلقيقة)3(.

ج10/ 1422هـ/2001م،  ط1،  هجر،  دار  الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  الطربي،  تف�سري  الطربي،  ينظر:   -1
النهاية، حتقيق: جمموعة ر�سائل جامعية بكلية الدرا�سات  اإىل بلوغ  اأبو حممد مكي، الهداية  �س643، 
بحوث  جمموعة  النا�سر  ط1  البو�سيخي،  ال�ساهد  اإ�سراف  ال�سارقة،  جامعة  العلمي،  والبحث  العليا 
ال�سمعاين،  ج4/�س2690،  1429هـ/2008م،  ال�سارقة،  جامعة  ال�سريعة-  كلية  وال�سنة،  الكتاب 
قواطع االأدلة يف االأ�سول، حتقيق: حممد اإ�سماعيل ال�سافعي، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت-لبنان، 

1418هـ/1999م، ج1/�س29، القرايف، الفروق، ج3/�س149. 
النجاة، ط1، 1422هـ،  النا�سر، دار طوق  نا�سر  البخاري، حتقيق: حممد زهري بن  البخاري، �سحيح   -2
باملعروف(  ما يكفيها وولدها  تاأخذ بغري علمه  اأن  الرجل فللمراأة  ينفق  كتاب )النفقات(، باب )اإذا مل 

ج7/�س65، رقم احلديث)5364(. 
ابن  ج2/�س160،  1408هـ/1987م،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  الكربى،  الفتاوى  تيمية،  ابن  ينظر:   -3
تيمية، القواعد النورانية الفقهية، حتقيق: اأحمد بن حممد اخلليل، دار ابن اجلوزي، ط1، اململكة العربية 

ال�سعودية، 1422هـ، �س296. 
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 عن زر بن حبي�س، عن عبد اهلل بن م�سعود، َقاَل: »ما راأى امل�سلمون ح�سًنا، - 2
فهو عند اهلل ح�سن، وما راأوا �سيًئا فهو عند اهلل �سيئ«)1(.

العمل  والعادة وحجية  للعرف  الرجوع  على  داللة  االأثر  الداللة: يف  وجه 
بها، وكونهما ترتك بهما احلقيقة)2(.

ثالثا- املعقول: االأمر اإذا دار بني احلقيقة واملجاز ترتجح احلقيقة، وهي هنا العرف 
والعادة، ويرتك املجاز، وهو املعنى الو�سعي االأ�سلي)3(.

املطلب الرابع: القواعد الفقهية ذات ال�سلة بق�عدة: 
احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب قواعد فقهية ذات �سلة بالقاعدة، وكذلك قاعدة فقهية 
كربى تندرج حتتها قاعدة احلقيقة ترتك بداللة العادة هي: 

التنازع،  عند  للف�سل  فيها  يرجع  �سرًعا،  بها  معمول  اأي:  حمّكمة،  العادة 
فلو �ستم اإن�سان اإن�سانًا بلفظ، فادعى امل�ستوم اأن ال�سامت قذفه، روعي يف ذلك ما 
جرى به العرف يف ا�ستخدام ذلك اللفظ، وكذلك يرجع فيها ملعرفة قدر احلي�س 

والنفا�س والطهر اأكرثه واأغلبه واأقله)4(.

اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، املحقق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبد اهلل بن   -1
عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1421هـ/2001م، ج6/�س84، رقم احلديث)3600(، 
جممع  الهيثمي،  ينظر:  ُموثَُقوَن«.  َوِرَجاله  اْلَكِبرِي،  يف  َوالطرباين  َواْلَبزَّاُر  اأحمد  »رواه  الهيثمي:  قال 

الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القد�سي، القاهرة، ج1/�س178.
والنظائر،  االأ�سباه  �سرح  الب�سائر يف  والنظائر، �س79، احلموي، غمز عيون  االأ�سباه  ابن جنيم،  ينظر:   -2
ج8/ التحرير،  �سرح  التحبري  املرداوي،  �س90،  والنظائر،  االأ�سباه  ال�سيوطي،  ج1/�س295، 

�س3857-3851.
اأحمد الزرقا، �سرح القواعد الفقهية، �س231.   -3

ينظر: اجلويني، الربهان يف اأ�سول الفقه، حتقيق: �سالح بن عوي�سة، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت-  -4
التحبري  املرداوي،  �س90،  والنظائر،  االأ�سباه  ال�سيوطي،  ج1/�س222،  1418هـ/1997م،  لبنان، 

�سرح التحرير، ج8/�س3851، اأحمد الزرقا، �سرح القواعد الفقهية، �س219. 
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ومن القواعد ذات ال�سلة بالقاعدة ما يلي: 
جواب ال�سوؤال - يجري على ح�سب ما تعارف كل قوم يف مكانهم. - 1

ومعناها اأن ت�سرفات املكلفني القولية والفعلية اإمنا حتمل على ما تعارفوه بينهم 
ما مل تكن هناك نيَّة بخالفه)1(.

حمل اللفظ اإىل ما يتبادر اإىل الذهن اأوىل)2(.- 2
وهذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة العرف اأو العادة حمكمة. فاإنه عند االإطالق 
الكلمة  معنى  على  احلالف  املتكلم  كالم  يحمل  فاإِمنا  االأمَيان،  باب  يف  وبخا�سة 
واإطالقها العريف دون اللغوي، ومثالها اإذا حلف اأن ي�سلي، فيحمل على ال�سالة 
ال�سرعية ذات االأَركان - ال على الدعاء - الأن املعنى ال�سرعي هو احلقيقة املتبادرة 

اإىل الذهن عند اإطالق لفظ ال�سالة)3(.
َعُل ُحْكًما اإذا مل يوجد الت�سريح بخالفها.- 3 العادة جُتْ

فاأما عند وجود الت�سريح بخالفه ي�سقط اعتباره، كمن قدم طعام بني يدي 
اإن�سان وقال له ال تاأكل)4(.

العادة تنزل منزلة اللفظ، ب�سرط عدم الت�سريح بخالفها)5(.- 4
كََّمة اإذا اطردت واإن اختلفت فال.- 5 العادة حُمَ

اأي اأن العمل مبوجبها م�ستمر بني النا�س اأو معظمهم يف �سوؤون حياتهم، الأن 
العادة اإذا كان يعمل بها يف وقت دون وقت ال ت�سلح اأن تكون حكًما)6(. 

ينظر: البورنو، مو�سوعة القواعد الفقهية، ج1/�س476.   -1
ال�سبكي، االأ�سباه والنظائر، ج1/�س274.  -2

ينظر: البورنو، مو�سوعة القواعد الفقهية، ج3/�س252-251.   -3
ال�سرخ�سي، �سرح ال�سري الكبري، ال�سركة ال�سرقية لالإعالنات، 1971م، �س295.   -4

ينظر: البورنو، مو�سوعة القواعد الفقهية، ج7/�س338-337.   -5
ينظر: املرجع نف�سه، ج7/�س338-337.   -6
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العادة املطردة تنزل منزلة ال�سرط)1(.- 6
العادة معتربة يف تقييد مطلق الكالم)2(.- 7

املطلب اخل�م�س: بع�س الفروع الفقهية لق�عدة: احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب عدة فروع فقهية تنطبق عليها هذه القاعدة هي: 
حلف ال ياأكل من هذه ال�سجرة، فين�سرف اإىل ثمرها اإن كان لها ثمر، واإال - 1

فلثمنها، �سونًا لكالم العاقل عن االإلغاء؛ الأنه يتعذر اإرادة املعنى احلقيقي)3(.
لو حلف اأالَّ ي�سع قدمه يف دار فالن، فين�سرف اإىل الدخول باأي وجه كان، - 2

راكًبا، اأو ما�سًيا، اأو حافًيا اأو منتعاًل؛ الأنه هو املتعارف ال املعنى احلقيقي، وهو 
اأم مل يدخل؛ الأنه مهجور عرًفا، والعرف قا�ٍس على  القدم، دخل  مبا�سرة 
الو�سع حتى لو تكلف وو�سع قدمه ومل يدخل ال يُعّد �سيًئا، وال يحنث؛ الأنه 
مل يتعذر املعنى احلقيقي هنا، لكنه مهجور عرًفا وعادة، فياأخذ حكم املتعذر، 

وترتك احلقيقة، وي�سار اإىل العرف والعادة)4(.
منه، - 3 اأبراأته  الذي يل على فالن  الدين  اأن  كتب �سخ�س على قرطا�س بخطه 

فيقبل وي�سقط الدين؛ الأن االإن�سان كما يوؤاخذ باإقراره الواقع بل�سانه يوؤاخذ 
كذلك باإقراره الواقع بالكتابة)5(.

البورنو، مو�سوعة القواعد الفقهية، ج7/�س337.   -1
ال�سرخ�سي، �سرح ال�سري الكبري، �س1077.   -2

ينظر: ال�سا�سي، اأ�سول ال�سا�سي، دار الكتاب العربي - بريوت، �س49، ال�سرخ�سي، اأ�سول ال�سرخ�سي،   -3
دار املعرفة - بريوت، ج1/�س172، ال�سمرقندي، حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط2، بريوت - 

لبنان 1414هـ/1994م، ج2/�س322. 
ينظر: الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س336، الزحيلي، الوجيز يف   -4
اأ�سول الفقه االإ�سالمي، دار اخلري للطباعة والن�سر والتوزيع، ط2، دم�سق - �سوريا، 1427هـ/2006م، 

ج2/�س18. 
ط1،  اجليل،  دار  احل�سيني،  فهمي  تعريب:  االأحكام،  جملة  �سرح  يف  احلكام  درر  حيدر،  علي  ينظر:   -5
1411هـ/1991م، ج4/�س160، الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/

�س337. 



336

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

اإن �سند الدين الذي يكتبه الرجل، اأو ي�ستكتبه، ويعطيه الآخر مم�سًى باإم�سائه اأو - 4
خمتوًما بختمه يعترب اإقراًرا بالكتابة، ويكون معترًبا ومرعًيا كتقريره ال�سفاهي، 
فالو�سوالت التي تعطى عادة هي من قبيل االإقرار بالكتابة ومعتربة كالتقرير 

ال�سفاهي)1(.
من كتب �سنًدا، اأو ا�ستكتبه، واأعطاه مم�سى، اأو خمتوًما، اإذا اأقر باأنه له، ولكنه - 5

اأنكر الدين الذي حواه فال يعترب اإنكاره، ويلزمه اأداء ذلك الدين)2(.
الرتكة - 6 من  الدين  ق�ساء  ورثته  يلزم  تويف،  ثم  دين،  �سند  اإن�سان  اأعطى  اإذا 

باأن  منكرين  كانوا  اإذا  واأما  عليه،  حجة  الأنه  للمتوفى،  ال�سند  باأن  اأقروا  اإذا 
ذلك ال�سند للمتوفى فيعمل بذلك ال�سند اإذا كان َخُطّ وختم املتوفى م�سهوًرا 

وُمَتَعاَرًفا)3(.
يف - 7 ي�ستعمل  اللفظ  كان  واإن  بلغته،  املخاطب  يعرفه  ما  اإىل  تن�سرف  االأميان 

روؤو�س  يراد  اأن  فاإما  الروؤو�س،  ياأكل  ال  حلف؛  اإذا  كما  ا،  اأي�سً حقيقة  غريه 
العادة، وكذلك لفظ  الراأ�س الذي يوؤكل يف  اأو  الغنم،  اأو روؤو�س  االأنعام، 
البي�س الذي يعرفونه، فاأما راأ�س النمل والرباغيث ونحو ذلك فال يدخل يف 

اللفظ، وال يدخل بي�س ال�سمك، يف اليمني)4(.
األف دينار، وكانت العادة جارية بتن�سيف ال�سداق، - 8 اإذا تزوج امراأة على 

به  جرت  ما  على  كالمهم  يحمل  فاإنه  موؤخًرا،  وباقيه  معجاًل،  بع�سه  وجعل 

الفقهية  القواعد  الزحيلي،  االأحكام، ج4/�س161،  �سرح جملة  احلكام يف  درر  علي حيدر،  ينظر:   -1
وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س337. 

الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س337.   -2
ينظر: علي حيدر، درر احلكام يف �سرح جملة االأحكام، ج4/�س164.   -3

الزبيدي،  ج5/�س128-127،  )د-ط()د-ت(،  الفكر،  دار  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  ينظر:   -4
اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، املطبعة اخلريية، ط1، 1322ه، ج2/�س204، العيني، البناية 
�سرح الهداية، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت - لبنان، 1420هـ/2000م، ج6/�س178-179، ابن 

الهمام، فتح القدير، ج5/�س128-127.



337

د. مب�رك �سعود العجمي ق�عدة: احلقيقة ترتك بدللة الع�دة - درا�سة ت�أ�سيلية تطبيقية

عادتهم، فيجوز للزوج اأن يوؤخر ن�سف ال�سداق)1(.
احلوافر، مل - 9 اأو ذات  الفر�س،  اأنه  بينهم  معروًفا  دابة، وكان  ب�سراء  اإذا وكله 

ين�سرف هذا املطلق اإال اإىل املتعارف بينهم)2(.
وغريه - 10 البي�س  دون  امل�سوي  باللحم  ميينه  اخت�ست  �سواء،  ياأكل  اأال  حلف 

يف  ي�سمى  مبا  ميينه  تخت�س  والوتد،  وال�سراج  الدابة  لفظ  وكذا  ي�سوى،  مما 
العرف)3(.

حلف ال ياأكل اللحم، فاأكل حلم �سمك، فال يحنث)4(.- 11
حلف ال يتكلم، فقراأ، اأو �سبح، فامل�سهور اأنه ال يحنث)5(.- 12
لو ا�ستاأجر اأجرًيا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من - 13

الزمان دون غريه بغري خالف)6(.
القراآن - 14 ت�سميتها يف  كافًرا، مع  لو ركب  دابة، ال يحنث  اإذا حلف ال يركب 

دابة)7(.
الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س337.   -1

املرجع نف�سه، ج1/�س338.   -2
ينظر: ابن رجب، قواعد ابن رجب، حتقيق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان للن�سر   -3

والتوزيع، ط1، اململكة العربية ال�سعودية، 1419ه، ج2/�س555. 
ينظر: ال�سغدي، النتف يف الفتاوى، حتقيق: �سالح الدين الناهي، دار الفرقان- موؤ�س�سة الر�سالة، ط2،   -4
عمان - االأردن/بريوت - لبنان 1404ه/1984م، ج1/�س398، ال�سرخ�سي، املب�سوط، دار املعرفة، 
ج8/�س175-176، ال�سمرقندي، حتفة الفقهاء، ج2/�س319، ابن رجب، قواعد ابن رجب، ج2/

�س559-558. 
ج3/ )د-ط()د-ت(،  العلمية،  الكتب  دار  ال�سافعي،  االإمام  فقه  يف  املهذب  ال�سريازي،  ينظر:   -5
البيان يف مذهب االإمام ال�سافعي، حتقيق: قا�سم حممد النوري، دار  اأبو احل�سني العمراين،  �س109، 
املنهاج، ط1، جدة 1421هـ/2000م، ج10/�س555، النووي، املجموع �سرح املهذب، دار الفكر، 
)د-ط( )د-ت(، ج18/�س92، ال�سريازي، التنبيه يف الفقه ال�سافعي، عامل الكتب، ط1، بريوت، 

1403ه/1983م، �س197، ابن رجب، قواعد ابن رجب، ج2/�س562. 
ابن رجب، قواعد ابن رجب، ج2/�س570.   -6

 - احللبي  مطبعة  املختار،  لتعليل  االختيار  املو�سلي،  ج8/�س176،  املب�سوط،  ال�سرخ�سي،  ينظر:   -7
القاهرة، 1356هـ/1937م، ج4/�س67، املاوردي، احلاوي الكبري، حتقيق: ال�سيخ علي حممد معو�س 
1419هـ/1999م،  لبنان،   - بريوت  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  ال�سيخ   -

ج15/�س361، ابن الهمام، فتح القدير، ج5/�س122. 
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�سيغ العقود كبعت وا�سرتيت وتزوجت وتاأجرت. حيث ا�ستعمل لفظ املا�سي - 15
واأريد به امل�سارع لداللة اال�ستعمال)1(.

املطلب ال�س�د�س: تطبيق�ت فقهية على ق�عدة: احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

يت�سمن هذا املطلب مناذج تطبيقية للقاعدة: 
امل�صاألة االأوىل: حلف ال ياأكل الروؤو�س

�صورة امل�صاألة: رجل حلف ال ياأكل الروؤو�س وال نية له يف تعيني راأ�س فاأكل 
من راأ�س النمل والرباغيث، فهل يحنث؟

حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء على اأن من حلف ال ياأكل من الروؤو�س وال 
نية له على اأن لفظه يقع على بهيمة االأنعام من االإبل، والبقر، واجلامو�س، والغنم، 

واملاعز)2(، ولكنهم اختلفوا يف دخول غريها على قولني: 
القول االأول: من حلف اأالَّ ياأكل الروؤو�س وال نية له، فيمينه على روؤو�س االإبل 

والبقر والغنم وبه قال اأبو حنيفة)3(، وال�سافعي)4(.
وحا�سية  الدردير  لل�سيخ  الكبري  ال�سرح  الد�سوقي،  ج2/�س29،  الفقهاء،  حتفة  ال�سمرقندي،  ينظر:   -1
رو�سة  النووي،  ج3/�س3،  )د-ت(،  )د-ط(  الفكر،  دار  علي�س،  حممد  حتقيق:  الد�سوقي، 
عمان  دم�سق-  بريوت-  ط3،  االإ�سالمي،  املكتب  ال�ساوي�س،  زهري  حتقيق:  املفتني،  وعمدة  الطالبني 
1412هـ/1991م، ج3/�س338، ابن قدامة، الكايف يف فقه االإمام اأحمد، دار الكتب العلمية، ط1، 

1414هـ/1994م، ج2/�س3. 
ج6/ الهداية،  �سرح  البناية  العيني،  ج5/�س128-127،  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  ينظر:   -2

ط1،  العلمية،  الكتب  دار  املدونة،  مالك،  ج5/�س127،  القدير،  فتح  الهمام،  ابن  �س179-178، 
1415هـ/1994م، ج1/�س601، ال�سافعي، االأم، دار املعرفة - بريوت. 1410هـ/1990م، ج7/
�س83، عبدال�سالم بن تيمية، املحرر يف الفقه، مكتبة املعارف، ط2، الريا�س، 1404ه/1984م، ج2/

�س78. 
خمت�سر  على  النرية  اجلوهرة  الزبيدي،  ج5/�س128-127،  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  ينظر:   -3
القدوري، ج2/�س204، العيني، البناية �سرح الهداية، ج6/�س178-179، ابن الهمام، فتح القدير، 

ج5/�س128-127.
ينظر: ال�سافعي، االأم، ج7/�س83، املزين، خمت�سر املزين، دار املعرفة، بريوت، 1410ه/1990م،   -4

ج8/�س404، النووي، املجموع �سرح املهذب، ج18/�س62. 
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االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول على ما ذهبوا اإليه باملعقول، وذلك من 
وجهني: 

فرتكت - 1 االإبل  اأو  البقر  اأو  الغنم  روؤو�س  على  مقت�سرة  الروؤو�س  يف  العادة 
العرف  على  تعتمد  التي  العادة  وبقيت  راأ�س  ي�سمى  ما  كل  وهي  احلقيقة 
على  فيمينه  له  نية  وال  الروؤو�س  ياأكل  اأالَّ  حلف   من  لذلك  عليه  املتعارف 

رءو�س االإبل والبقر والغنم)1(.
اأن روؤو�س االأنعام تباع مفردة وتوؤكل مفردة عن االأبدان، وال يحنث بروؤو�س - 2

غريها؛ الأنها تباع مفردة وال توؤكل مفردة)2(.
القول الثاين: اأن من حلف اأالَّ ياأكل الروؤو�س وال نية له، فيمينه على كل ما يقع 

عليه ذلك اال�سم، وبه قال مالك)3(، والقا�سي من احلنابلة)4(.
اأنه  باملعقول، وهو  اإليه  الثاين على ما ذهبوا  اأ�سحاب القول  االأدلة: ا�ستدل 
اإذا مل يكن ليمينه كالم ي�ستدل به على ما اأراد بيمينه ومل تكن له نية لزمه يف كل 
كلمة  يف  لالإطالق  ذلك  وغري  والغنم  والبقر  االإبل  من  اال�سم  ذلك  عليه  يقع  ما 

الروؤو�س)5(.

خمت�سر  على  النرية  اجلوهرة  الزبيدي،  ج5/�س128-127،  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  ينظر:   -1
القدوري، ج2/�س204، العيني، البناية �سرح الهداية، ج6/�س178-179، ابن الهمام، فتح القدير، 

ج5/�س128-127.
ال�سرح  عمر،  اأبي  ابن  ج8/�س404،  املزين،  خمت�سر  املزين،  ج7/�س83،  االأم،  ال�سافعي،  ينظر:   -2
ج11/�س259،  )د-ط()د-ت(،  والتوزيع  للن�سر  العربي  الكتاب  دار  املقنع،  منت  على  الكبري 

النووي، املجموع �سرح املهذب، ج18/�س62. 
ينظر: مالك، املدونة، ج1/�س601.   -3

منت  على  الكبري  ال�سرح  عمر،  اأبي  ابن  ج2/�س78،  الفقه،  يف  املحرر  تيمية،  بن  عبدال�سالم  ينظر:   -4
املقنع، ج11/�س259، ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت - لبنان، 

1418هـ/1997م، ج8/�س107. 
ينظر: مالك، املدونة، ج1/�س601، عبدال�سالم بن تيمية، املحرر يف الفقه، ج2/�س78، ابن اأبي عمر،   -5

ال�سرح الكبري على منت املقنع، ج11/�س259، ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج8/�س107. 
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املناق�صة: اأن ا�سم الروؤو�س واإن كان يقع حقيقة على كل ما يطلق عليه اال�سم؛ 
اإال اأنه يرتك هنا بداللة العادة؛ اإذ العادة يف الروؤو�س مقت�سرة على روؤو�س االأنعام 

دون غريها)1(.
القول الثالث: من حلف  اأالَّ ياأكل الروؤو�س وال نية له فيمينه على كل حيوان 

جرت العادة باأكله من بهيمة االأنعام وغريها، وبه قال اأبو اخلطاب من احلنابلة)2(.
االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثالث على ما ذهبوا اإليه باملعقول، وهو اأن 
العادة جرت باأكل الروؤو�س املتعارف عليها بني النا�س دون غريها حيث اأنها توؤكل 

منفردة)3(.
بخالف  االأبدان،  عن  مفردة  وتوؤكل  مفردة  تباع  االأنعام  روؤو�س  املناق�صة: 

غريها فال تباع مفردة)4(.
قول  كل  اأدلة  وبيان  فيها  الفقهاء  اأقول  وبيان  امل�ساألة  عر�س  بعد  الرتجيح: 
االأول  القول  الراجح هو  اأن  اأعلم-  اأرى-واهلل  فاإين  مناق�سته،  اأمكن  ما  ومناق�سة 
القائل اأن من حلف  اأالَّ ياأكل الروؤو�س وال نية له فيمينه على روؤو�س االإبل والبقر 

والغنم وذلك لالآتي: 
قوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب القول االأول.- 1
مناق�ستهم لدليل املخالف.- 2
�سالمة اأدلتهم من املناق�سة.- 3

خمت�سر  على  النرية  اجلوهرة  الزبيدي،  ج5/�س128-127،  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  ينظر:   -1
القدوري، ج2/�س204، العيني، البناية �سرح الهداية، ج6/�س178-179، ابن الهمام، فتح القدير، 

ج5/�س128-127.
ينظر: عبدال�سالم بن تيمية، املحرر يف الفقه، ج2/�س78، ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت املقنع،   -2

ج11/�س259، ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج8/�س107. 
ينظر: عبدال�سالم بن تيمية، املحرر يف الفقه، ج2/�س78، ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت املقنع،   -3

ج11/�س259، ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج8/�س107. 
ينظر: ال�سافعي، االأم، ج7/�س83، املزين، خمت�سر املزين، ج8/�س404، النووي، املجموع �سرح   -4

املهذب، ج18/�س62. 
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اأن العادة والعرف حمكمان بني النا�س ومعتربان يف ال�سريعة االإ�سالمية.- 4
امل�صاألة الثانية: حلف ال ياأكل اللحم، فاأكل حلم �صمك

�صورة امل�صاألة: �صخ�س حلف اأن ال ياأكل حلما فاأكل �صمكا، فهل يحنث بذلك؟
حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء على اأن من حلف  اأالَّ ياأكل حلما، فاأكل اأي 
هل  �سمك،  حلم  اأكل  فيمن  اختلفوا  ولكنهم  بذلك،  يحنث  فاإنه  اللحم  من  نوع 

يحنث اأم ال على قولني: 
القول االأول: اأن من حلف ال ياأكل اللحم فاأكل حلم �سمك فاإنه ال يحنث، وبه 

قال اأبو حنيفة)1(، وال�سافعي)2(، واأبو ثور)3(.
االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول على ما ذهبوا اإليه بالكتاب، واملعقول: 

اأواًل: دليل الكتاب: قوله تعاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ﴾ )النحل: 14(.

وجه الداللة: اأن اهلل عز وجل قد �سمى حلم ال�سمك حلًما جماًزا ال على �سبيل 
احلقيقة، واالأميان اإمنا تقع على احلقائق واحلقيقة اأن حلم ال�سمك ال يطلق عليه حلًما 

بداللة العادة لذلك من حلف ال ياأكل اللحم فاأكل حلم �سمك ال يحنث)4(.

ج8/�س176-175،  املب�سوط،  ال�سرخ�سي،  ج1/�س398،  الفتاوى،  يف  النتف  ال�سغدي،  ينظر:   -1
ال�سمرقندي، حتفة الفقهاء، ج2/�س319. 

ينظر: املاوردي، احلاوي الكبري، ج15/�س416، ال�سريازي، املهذب يف فقه االإمام ال�سافعي، ج3/  -2
�س104، اأبو احل�سني العمراين، البيان يف مذهب االإمام ال�سافعي، ج10/�س536، النووي، املجموع 

�سرح املهذب، ج10/�س204، النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج11/�س39. 
ابن قدامة، املغني، مكتبة القاهرة، 1388ه/1968م، )د-ط(، ج9/�س608.  -3

1406هـ/1986م،  ط2،  العلمية،  الكتب  دار  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  الكا�ساين،  ينظر:   -4
الرتاث  اإحياء  دار  يو�سف،  طالل  حتقيق:  املبتدي،  بداية  �سرح  يف  الهداية  املرغيناي،  ج3/�س58، 
مذهب  يف  البيان  العمراين،  احل�سني  اأبو  ج2/�س325،  )د-ط()د-ت(،  لبنان،   - بريوت  العربي، 
االإمام ال�سافعي، ج10/�س536، النووي، املجموع �سرح املهذب، ج10/�س204، النووي، رو�سة 

الطالبني وعمدة املفتني، ج11/�س39. 
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ثانًيا: دليل املعقول: 
ولي�س  الدم  من  يتولد  ما  اللحم  واأن  ال�سمك  يف  ناق�س  اللحمية  معنى  اأن 
يف ال�سمك دم؛ لكونه من املاء، ومطلق اال�سم يتناول الكامل، وكذلك من حيث 
العرف ال ي�ستعمل ال�سمك ا�ستعمال اللحم يف اتخاذ الباحات منه، وبائع ال�سمك 
ال ي�سمى حلاًما، والعرف يف اليمني معترب لذلك تُركت احلقيقة بداللة العادة يف 

من حلف ال ياأكل اللحم فاأكل حلم ال�سمك)1(.
القول الثاين: اأن من حلف ال ياأكل اللحم فاأكل حلم �سمك فاإنه يحنث، وبه 

قال مالك واأبو يو�سف)2(، واأحمد وهو اختيار اخلرقي والقا�سي)3(.
االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين على ما ذهبوا اإليه بالكتاب: 

اأواًل: دليل الكتاب: 
قوله تعاىل: ﴿ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾ )النحل:14(.- 1
قوله تعاىل: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ )فاطر:12(.- 1

ال�سمك حلًما؛ لذلك من حلف ال  اأن اهلل عز وجل �سمى حلم  وجه الداللة: 
ياأكل اللحم فاأكل حلم �سمك حنث)4(.

ينظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج8/�س175-176، املرغيناي، الهداية يف �سرح بداية املبتدي، ج2/  -1
�س325. 

ينظر: ابن عبدالرب، الكايف يف فقه اأهل املدينة، حتقيق: حممد حممد اأحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة   -2
اأبو  ج1/�س451،  1400هـ/1980م،  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الريا�س-  ط2،  احلديثة،  الريا�س 

احل�سني العمراين، البيان يف مذهب االإمام ال�سافعي، ج10/�س536. 
ينظر: الكلوذاين، الهداية على مذهب االإمام اأحمد، حتقيق: عبد اللطيف هميم - ماهر يا�سني الفحل،   -3
موؤ�س�سة غرا�س للن�سر والتوزيع، ط1، 1425هـ/2004م، �س453، ابن قدامة، الكايف يف فقه االإمام 
اأحمد، ج4/�س200، ابن قدامة، املغني، ج9/�س608، الزرك�سي، �سرح الزرك�سي على خمت�سر 

اخلرقي، دار العبيكان، ط1، 1413هـ/1993م، ج7/�س186. 
ينظر: ابن عبدالرب، الكايف يف فقه اأهل املدينة، ج1/�س451، ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت   -4

املقنع، ج11/�س258، الزرك�سي، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، ج7/�س186. 
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�سبيل  ال�سمك حلًما جماًزا ال على  �سمى حلم  قد  اأن اهلل عز وجل  املناق�صة: 
احلقيقة، والعادة حتيل اإطالق اللحم على حلم ال�سمك، حيث خ�س�س اأهل العرف 
ذلك، كما خ�س�سوا اإطالق لفظ الدابة على االأربعة، و�ساروا ي�سمونه �سمًكا، ال 

حلًما، وال ريب اأن العرف نا�سخ للحقيقة اللغوية)1(.
الرتجيح: بعد عر�س اأقوال الفقهاء يف امل�ساألة، وبيان اأدلة كل قول، ومناق�سة 
اإليه  ذهب  ما  هو  الراجح  القول  اأن  اأعلم-  -واهلل  اأرى  فاإين  مناق�سته  اأمكن  ما 
اأ�سحاب القول االأول اأن من حلف ال ياأكل اللحم فاأكل حلم �سمك فاإنه ال يحنث 

وذلك لالآتي: 
قوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب القول االأول.   -1

االأ�سل يف ال�سريعة االإ�سالمية التي�سري ورفع احلرج عن النا�س.   -2
اأن العادة بني النا�س اأن حلم ال�سمك ال ي�سمى حلًما.  -3

امل�صاألة الثالثة: حلف ال يتكلم، فقراأ، اأو �صبَّح، هل يحنث؟
�صورة امل�صاألة: رجل حلف  اأالَّ يتكلم، فقراأ القراآن، اأو ذكر اهلل تعاىل، فهل 

يحنث بيمينه هذا اأم ال، على قولني؟
حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء على من حلف اأن ال يتكلم، فقراأ القراآن يف 
هل  ال�سالة  خارج  القراآن  قراأ  فيمن  اختلفوا  ولكنهم  بذلك،  يحنث  ال  ال�سالة 

يحنث اأم ال على قولني: 
القول االأول: اأن من حلف ال يتكلم فقراأ القراآن ال يحنث �سواء قراأ يف �سالة 

ينظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج3/�س58، املرغيناين، الهداية يف �سرح بداية   -1
ج10/�س536،  ال�سافعي،  االإمام  مذهب  يف  البيان  العمراين،  احل�سني  اأبو  ج2/�س325،  املبتدي، 
النووي، املجموع �سرح املهذب، ج10/�س204، النووي، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، ج11/

�س39، الزرك�سي، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، ج7/�س186. 
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اأو غريها وبه قال احلنفية يف قول)1(، ومالك)2(، وال�سافعي)3(، واأحمد)4(.
باأدلة من الكتاب،  اإليه  اأ�سحاب القول االأول على ما ذهبوا  االأدلة: ا�ستدل 

واملعقول: 
اأواًل: دليل الكتاب: 

قوله تعاىل: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ - 1
ڃ ﴾ )املدثر: 26-23(.

وجه الداللة: اأن القراآن لي�س قول الب�سر، واأن من اأطلق ذلك عليه �سي�سلى 
�سقر لذلك من حلف ال يتكلم فقراأ القراآن ال يحنث)5(.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ﴿ تعاىل:  قوله 
ں ڻ ﴾ )اآل عمران: 41(.

وجه الداللة: اأن اهلل عز وجل اأمره بالت�سبيح مع قطع الكالم عنه لذلك من 
حلف ال يتكلم فقراأ القراآن ال يحنث)6(.

اأو  ال�سالة  داخل  وجل  عز  اهلل  بكالم  تكلم  من  اأن  املعقول:  دليل  ثانًيا: 
خارجها ال ي�سمى متكلًما بل ي�سمى قارئًا لذلك من حلف ال يتكلم فقراأ القراآن 

ينظر: الزبيدي، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، ج2/�س198.   -1
جنيبويه  مركز  جنيب،  اأحمد  حتقيق:  احلاجب،  ابن  خمت�سر  �سرح  يف  التو�سيح  اجلندي،  خليل  ينظر:   -2

للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط1، 1429هـ/2008م، ج3/�س342. 
يف  البيان  العمراين،  احل�سني  اأبو  ج3/�س109،  ال�سافعي،  االإمام  فقه  يف  املهذب  ال�سريازي،  ينظر:   -3
مذهب االإمام ال�سافعي، ج10/�س555، النووي، املجموع �سرح املهذب، ج18/�س92، ال�سريازي، 

التنبيه يف الفقه ال�سافعي، �س197. 
ينظر: الكلوذاين، الهداية على مذهب االإمام اأحمد، �س458، ابن قدامة، الكايف يف فقه االإمام اأحمد،   -4
ج4/�س209، ابن قدامة، املغني، ج9/�س618، ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت املقنع، ج11/

�س262. 
ينظر: ابن حزم، املحلى باالآثار، دار الفكر، بريوت، )د-ط( )د-ت(، ج6/�س329.   -5

ينظر: ابن قدامة، املغني، ج9�س619، ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت املقنع، ج11/�س262،   -6
ابن مفلح، املبدع يف �سرح املقنع، ج8/�س108. 
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ال يحنث حيث اإن احلقيقة تركت وهو اأنه تكلم بكالم اهلل عز وجل والعادة والعرف 
يف من تكلم بكالم اهلل عز وجل ي�سمى قارئًا)1(.

القول الثاين: اأن من حلف ال يتكلم فقراأ يف ال�سالة مل يحنث واإن قراأ يف 
غري ال�سالة حنث وبه قال احلنفية يف املذهب عندهم)2(.

االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين على ما ذهبوا اإليه بال�سنة، واملعقول: 

لِّي َمَع َر�ُسوِل  ِّ، َقاَل: بَْيَنا اأَنَا اأُ�سَ لَمِي اأوالً: دليل ال�سنة: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ احلَْكَمِ ال�سُّ
َفَرَمايِن  َعَلْيِه َو�َسلََّم، اإِْذ َعَط�َس َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم، َفُقْلُت: يَْرَحُمَك اهللُ  لَّى اهللُ  اهلِل �سَ
ِربُوَن  يَاْه، َما �َساأْنُُكْم؟ تَْنُظُروَن اإِيَلَّ، َفَجَعُلوا يَ�سْ مِّ اِرِهْم، َفُقْلُت: َواُثْكَل اأُ اْلَقْوُم ِباأَْب�سَ
لَّى َر�ُسوُل اهلِل  ، َفَلمَّا �سَ ُتونَِني لَِكنِّي �َسَكتُّ مِّ ْيُتُهْم يُ�سَ ِباأَْيِديِهْم َعَلى اأَْفَخاِذِهْم، َفَلمَّا َراأَ
ًما َقْبَلُه َواَل بَْعَدُه اأَْح�َسَن تَْعِليًما  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفِباأَِبي ُهَو َواأُمِّي، َما َراأَْيُت ُمَعلِّ �سَ
ُلُح ِفيَها  َربَِني َواَل �َسَتَمِني، َقاَل: »اإِنَّ َهِذِه ال�سَّاَلَة اَل يَ�سْ ِمْنُه، َفَواهلِل، َما َكَهَريِن َواَل �سَ

�سَيْءٌ مِنْ كَالَمِ النَّا�سِ، اإِمنََّا ُهَو التَّ�ْسِبيُح َوالتَّْكِبرُي َوِقَراَءُة اْلُقْراآِن«)3(.
»اإن  ال�سالم  عليه  لقوله  بكالم  لي�ست  ال�سالة  القراءة يف  اإن  الداللة:  وجه 
هذه ال�سالة ال ي�سلح فيها �سيء من كالم النا�س، اإمنا هو الت�سبيح والتكبري وقراءة 
لي�س بكالم فال يحنث  به يف ال�سالة من االأذكار  يوؤتى  اأن ما  القراآن« فدل على 
وكذا اإذا �سّبح يف ال�سالة اأو هلل اأو كرب مل يحنث واإن قراأ القراآن يف غري ال�سالة 

ينظر: الزبيدي، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، ج2/�س198.   -1
ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  الكا�ساين،  ج1/�س405،  الفتاوى،  يف  النتف  ال�سغدي،  ينظر:   -2
القدوري،  النرية على خمت�سر  الزبيدي، اجلوهرة  املبتدي، �س100،  بداية  املرغيناي،  ج3/�س48، 

ج2/�س198. 
كتاب  بريوت،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   -3
ج1/ اإباحته(،  من  كان  ما  ون�سخ  ال�سالة،  يف  الكالم  )حترمي  باب  ال�سالة(،  وموا�سع  )امل�ساجد 

�س381، رقم احلديث )537(. 
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اأو كرب اأو هلل اأو �سبح يف غري ال�سالة حنث الأنه متكلم)1(.
املناق�صة: اإن القراآن لي�س قول الب�سر على االإطالق يف ال�سالة وغريها، واأن 
القراآن  فقراأ  يتكلم  ال  حلف  من  لذلك  �سقر؛  �سي�سلى  عليه  ذلك  اأطلق  من 

ال يحنث)2(.
ثانًيا: دليل املعقول: اأن الكالم عبارة عن حروف منظومة واأ�سوات متقطعة 

لذلك من حلف ال يتكلم فقراأ حنث اإال اإذ ا�ستثنى من ميينه بلفظ اأو عادة)3(.
املناق�صة: من قراأ القراآن داخل ال�سالة اأو خارجها ال ي�سمى متكلًما بل ي�سمى 

قارئًا)4(.
الرتجيح: بعد عر�س اأقوال الفقهاء يف امل�ساألة وبيان اأدلة كل قول، ومناق�سة 
اإليه  ذهب  ما  هو  الراجح  القول  اأن  اأعلم-  -واهلل  اأرى  فاإين  مناق�سته،  اأمكن  ما 
اأ�سحاب القول االأول اأن من حلف ال يتكلم فقراأ القراآن ال يحنث �سواء قراأ يف 

�سالة اأو غريها وذلك لالآتي: 
قوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب القول االأول.- 1
مناق�ستهم لدليل املخالف.- 2
�سالمة اأدلتهم من املناق�سة.- 3
 اإن امل�سقة جتلب التي�سري يف ال�سريعة االإ�سالمية.- 4

ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع  الكا�ساين،  ج1/�س405،  الفتاوى،  يف  النتف  ال�سغدي،  ينظر:   -1
النرية  اجلوهرة  الزبيدي،  ج2/�س329،  املبتدي،  بداية  �سرح  يف  الهداية  املرغيناين،  ج3/�س48، 

على خمت�سر القدوري، ج2/�س198. 
ينظر: ابن حزم، املحلى باالآثار، ج6/�س329.   -2

ينظر: القدوري، التجريد للقدوري، حتقيق: مركز الدرا�سات الفقهية واالقت�سادية، ط2 دار ال�سالم -   -3
القاهرة، 1427هـ/2006م، ج12/�س6476. 

ينظر: الزبيدي، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، ج2/�س198.   -4
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امل�صاألة الرابعة: حلف ال يركب دابة، فركب كافًرا
�صورة امل�صاألة: رجل حلف ال يركب دابة، فركب كافًرا هل يحنث بحلفه؟

حترير حمل النزاع: اتفق الفقهاء على اأن من حلف ال يركب دابة، فركب دابة 
مما يُركب اأنه يحنث، ولكنهم اختلفوا فيمن ركب كافًرا فهل يحنث بيمينه اأم ال، 

على قولني: 
القول االأول: من حلف ال يركب دابة، فركب كافًرا ال يحنث يف حلفه)1(، وبه 

قال احلنفية)2(، وال�سافعية)3(. 
االأدلة: ا�ستدل اأ�سحاب القول االأول بالكتاب، واملعقول: 

ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ تعاىل:  قوله  الكتاب:  اأوال- 
)االأنفال: 55(.

وجه الداللة: �سمى القراآن الكافر دابة اإال اأن مبنى االأميان على العرف ال على 
الأن  كافًرا؛  فركب  دابة  على ركوب  من حلف  يحنث،  ال  ولهذا  القراآن،  األفاظ 
الن�س  اأن يجعل هذا  ال�سارع فال ميكن  اإمنا هو بعد تخ�سي�س  التناول عرًفا  عدم 

دلياًل على عمومه)4(.
ثانيا- املعقول: عدم حنث من ركب الكافر اإذا حلف على ركوب دابة، 

العرف  هو  احللف  املعترب يف  اأن  على  لال�ستدالل  احلنفية،  كتب  بن�سها يف  امل�ساألة  ينظر: وردت هذه   -1
ووافقهم ال�سافعية يف ذلك. ينظر: الزيلعي، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي، املطبعة 
الكربى االأمريية - بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ، ج3/�س130، املاوردي، احلاوي الكبري، ج15/

�س361. 
ينظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج8/�س176، املو�سلي، االختيار لتعليل املختار، ج4/�س67.   -2

املاوردي: احلاوي الكبري، ج15/�س361.   -3
ينظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج3/�س58، املو�سلي، االختيار لتعليل املختار،   -4
ج4/�س67، الني�سابوري، غرائب القراآن ورغائب الفرقان، حتقيق: ال�سيخ زكريا عمريات، دار الكتب 

العلميه، ط1، بريوت، 1416هـ، ج1/�س468. 
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بناًء على اأن الكافر ال يدخل حتت اإطالق ا�سم اللفظ الذي ورد به احللف عادة)1(.
القول الثاين: اأن احلالف يحنث، اإال اأن يكون للحالف نية معينة فله ما نوى، 

وبه قال مالك يف امل�سهور من مذهبه، واحلنابلة)2(.
ا�ستدل اأ�سحاب القول الثاين بالكتاب وال�سنة واملعقول: 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ  تعاىل:  قوله  الكتاب:  اأواًل- 
ۉ﴾)النحل: 14(.

اأن اال�سم  فقد عرب �سبحانه وتعاىل عن ال�سمك بلفظ اللحم فدل ذلك على 
يتناول اجلميع وكذلك الدابة فاإنها تتناول احليوان وغريه كاالإن�سان، فيدخل الكافر 

يف هذا العموم)3(.
به احللف  اللفظ الذي ورد  اإطالق ا�سم  اأن الكافر ال يدخل حتت  املناق�صة: 

عادة)4(.

ثانيا- ال�صنة: عن ُركَانَةَ ْبنَ َعْبدِ يَزِيدَ، اأنه طَلَّقَ امْرَاأَتَهُ �سُهَيْمَةَ اْلَبتََّة، ُثمَّ اأَتَى 
لَّى اهللُ َعَلْيهِ َو�َسلَّمَ َفقَالَ: اإِينِّ َطلَّْقتُ اْمَراأَتِي �سُهَيْمَةَ اْلَبتََّة، َوَواهلّل اْلَبتََّة،  َر�سُولَ اهللَِّ �سَ
لَّى  اهللَِّ �سَ َر�ُسوُل  اإِلَْيِه  »َفَردََّها  َواِحَدًة،  اإاِلَّ  اأََرْدُت  َما  َواِحَدًة«  اإِالَّ  اأََرْدُت  َما  َوَواهللَِّ 
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي، ج3/�س127، الزبيدي، اجلوهرة  ينظر: الزيلعي،   -1

النرية على خمت�سر القدوري، ج2/�س201 . 
االأوقاف  الكرمي، وزارة  اأحمد عبد  التب�سرة، حتقيق:  اللخمي،  املدونة، ج1/�س601،  مالك،  ينظر:   -2
وال�سوؤون االإ�سالمية، قطر، ط1، 1432هـ/2011م، ج4/�س1720، املواق، التاج واالإكليل ملخت�سر 
خليل، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1994م، ج4/�س452، ابن قدامة، املغني، ج9/�س608، 

ابن اأبي عمر، ال�سرح الكبري على منت املقنع، ج11/�س259. 
ينظر: ابن يون�س، اجلامع مل�سائل املدونة، حتقيق: جمموعة باحثني يف ر�سائل دكتوراه، معهد البحوث   -3
التب�سرة، ج4/ اللخمي،  القرى، ج6/�س410،  اأم  العلمية واإحياء الرتاث االإ�سالمي، ط1، جامعة 

�س1720، املواق، التاج واالإكليل ملخت�سر خليل، ج4/�س452. 
تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي، ج3/�س127، الزبيدي، اجلوهرة  ينظر: الزيلعي،   -4

النرية على خمت�سر القدوري، ج2/�س201. 
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َي اهللَُّ  َعَلْيِه َو�َسلََّم« َفَطلََّقَها الثَّاِنيََة، يِف َزَمِن ُعَمَر، َوالثَّاِلثََة يِف َزَمِن ُعْثَماَن َر�سِ اهللُ 
َعْنُهَما)1(.

قال الزرك�سي - رحمه اهلل - م�ستداًل بهذا احلديث يف الرجوع يف االأميان، 
هل اإىل النية اأم العرف؟: )ويرجع يف االأميان اإىل النية، الأن كالم ال�سارع ورد 

على لغة العرب، وال ريب اأنه حممول على مراده الثابت بالدليل()2(.
املناق�صة: اأن مبنى االأميان على العرف ال على األفاظ القراآن، ولهذا ال يحنث، 

من حلف على ركوب دابة فركب كافًرا؛ حيث عدم التناول عرًفا)3(.
ثالثا- املعقول: املعترب اأواًل يف االأميان التي ال يق�سى على حالفها هو النية، 

فاإن عدمت فقرينة احلال، فاإن عدمت فعرف اللفظ، فاإن عدم فداللة اللغة)4(.
الرتجيح: بعد عر�س اأقوال الفقهاء يف امل�ساألة وبيان اأدلة كل قول، ومناق�سة ما 
اأمكن مناق�سته، فاإين اأرى -واهلل اأعلم- اأن القول الراجح هو ما ذهب اإليه اأ�سحاب 
القول االأول اأن من حلف ال يركب دابة فركب كافرا اأنه ال يحنث، وذلك لالآتي: 

قوة ما ا�ستدل به اأ�سحاب القول االأول.- 1
مناق�ستهم لدليل املخالف.- 2

لبنان،   - بريوت  العلمية، ط3،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  الكربى، حتقيق: حممد  ال�سنن  البيهقي،   -1
1424هـ/2003م، كتاب )اخللع والطالق(، باب )ما جاء يف كنايات الطالق التي ال يقع الطالق بها(، 
ج7/�س559، رقم احلديث )14998(، قال احلاكم: »قد �سح احلديث بهذه الرواية« ينظر: احلاكم، 
بريوت،  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك 

1411هـ/1990م، ج2/�س218، رقم )2808(. 
ينظر: الزرك�سي، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، ج7/�س156-155.   -2

ينظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج3/�س58، املو�سلي، االختيار لتعليل املختار،   -3
ج4/�س67.

1425هـ/2004م،  القاهرة،   - احلديث  دار  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية  احلفيد،  ر�سد  ابن  ينظر:   -4
ج2/�س178، اخلر�سي، �سرح خمت�سر خليل، دار الفكر للطباعة، بريوت، )د-ط( )د-ت(، ج3/

�س69. 
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�سالمة اأدلتهم من املناق�سة.- 3
اإن العربة يف االأميان العرف.- 4

امل�صاألة اخلام�صة: ا�صتعمال لفظ املا�صي واإرادة امل�صتقبل به يف العقود
املا�سي يف  لفظ  ا�ستعمال  الفقهاء على جواز  اتفق جمهور  امل�صاألة:  درا�صة 

�سيغة البيع ومثله االإجارة -االإيجاب والقبول- وعلى انعقاد العقد به)1(.
ا�صتدلوا على ذلك باملعقول: 

اإيجابًا للحال يف  اأن هذه ال�سيغة واإن كانت للما�سي و�سًعا، لكنها جعلت    -1
عرف اأهل اللغة وال�سرع، والعرف قا�س على الو�سع)2(.

اأنه اإن�ساء وال�سرع قد اعترب االإخبار اإن�ساء يف جميع العقود فينعقد به والأن    -2
املا�سي اإيجاب وقطع وامل�ستقبل عدة اأو اأمر وتوكيل ولهذا انعقد باملا�سي)3(.
 - النكاح  �سيغة  يف  املا�سي  لفظ  ا�ستعمال  �سحة  على  الفقهاء  اتفق  ثانًيا: 

االإيجاب والقبول- لداللته على امل�سارع)4(.
وحا�سية  الدردير  لل�سيخ  الكبري  ال�سرح  الد�سوقي،  ج2/�س29،  الفقهاء،  حتفة  ال�سمرقندي،  ينظر:   -1
الكايف  ابن قدامة،  املفتني، ج3/�س338،  الطالبني وعمدة  النووي، رو�سة  الد�سوقي، ج3/�س3، 

يف فقه االإمام اأحمد، ج2/�س3. 
ينظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج5/�س133، املرغيناين، الهداية يف �سرح بداية   -2

املبتدي، ج3/�س23. 
ينظر: �سيخي زاده، جممع االأنهر يف �سرح ملتقى االأبحر، دار اإحياء الرتاث العربي. )د-ط( )د-ت(،   -3
ج2/�س4، مال خ�سرو، درر احلكام �سرح غرر االأحكام، دار اإحياء الكتب العربية. )د-ط()د-ت(، 

ج2/�س142. 
العلمية، ط1،  الكتب  دار  كامل حممد حممد عوي�سة،  القدوري، حتقيق:  القدوري، خمت�سر  ينظر:   -4
اجلندي،  خليل  ج3/�س193-190،  الهداية،  �سرح  العناية  البابرتي،  �س145،  1418ه/1997م، 
التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب، ج3/�س579، �سراج الدين البلقيني، التدريب يف الفقه 
ال�سافعي، حققه وعلق عليه: اأبو يعقوب ن�ساأت بن كمال امل�سري، دار القبلتني، ط1، الريا�س - اململكة 
�سرح  املحتاج يف  الهيتمي، حتفة  ابن حجر  ال�سعودية، 1433هـ/2012م، ج3/�س77-76،  العربية 
االإن�ساف يف  املرداوي،  الكربى، مب�سر، 1357هـ/1983م، ج7/�س221،  التجارية  املكتبة  املنهاج، 

معرفة الراجح من اخلالف، دار اإحياء الرتاث العربي، ط2. )د-ت(، ج8/�س45. 
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وا�صتدلوا على ذلك باملعقول: 
ملعناه - 1 علة  ف�سار هو  �سرًعا  اإن�ساء  اأنه جعل  باعتبار  املا�سي  بلفظ  االنعقاد  اأن 

فيثبت املعنى عقبه، واملراد بقوله جعلت لالإن�ساء �سرعا تقرير ال�سرع ما كان 
يف اللغة، وذلك الأن العقد قد كان ين�ساأ بها قبل ال�سرع فقرره ال�سرع، واإمنا 
دخول  اأفادت  حيث  والتحقق  الوجود  على  اأدل  الأنها  لالإن�ساء؛  اختريت 

املعنى يف الوجود قبل االإخبار فاأفيد بها)1(.
املا�سي؛ الأنه - 2 ينبئ عن  العقود، واخت�س مبا  بهما ك�سائر  فينعقد  النكاح عقد 

اإن�ساء ت�سرف، وهو اإثبات ما مل يكن ثابًتا، ولي�س له لفظ يخت�س به باعتبار 
الو�سع فا�ستعمل فيه لفظ ينبئ عن الثبوت، وهو املا�سي دفًعا للحاجة؛ الأن 
االإن�ساء يعرف بال�سرع ال باللغة فكان ما ينبئ عن الثبوت اأوىل من غريه؛ الأن 

غر�سهما الثبوت دون الوعد)2(.
املطلب ال�س�بع: تطبيق�ت فقهية مع��سرة على ق�عدة: 

احلقيقة ترتك بدللة الع�دة

حقيقة خدمة املراأة زوجها: فهي تختلف من قطر الآخر، فاأهل امل�سرق عادتهم - 1
اأعباء  تقا�سم  عادتهم  الغرب  وبالد  املغرب،  اأهل  عك�س  بخادم،  اال�ستعانة 
البيت بني الزوجني، فت�سرف حقيقة هذه اخلدمة اإىل ما يتعارف عليه اأهل 

كل بلد.
يدل م�سطلح »الرو�سة« يف اخلطاب الدارج عند اأهل املغرب على املقربة، - 2

متعلًقا  عندهم  بهما  التلفظ  كان  فاإذا  النار،  على  »العافية«  م�سطلح  ويدل 

ينظر: املو�سلي، االختيار لتعليل املختار، ج3/�س82، ابن الهمام، فتح القدير، ج3/�س190.   -1
اأبي العز، التنبيه  ينظر: الزيلعي، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سلبي، ج2/�س96، ابن   -2
على م�سكالت الهداية، حتقيق ودرا�سة: عبد احلكيم بن حممد �ساكر - اأنور �سالح اأبو زيد، مكتبة الر�سد 

نا�سرون، ط1، اململكة العربية ال�سعودية، 1424هـ/2003م، ج3/�س1179. 
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فترتك  العرف،  هذا  اإال  بهما  يق�سد  ال  فاإنه  ذلك  غري  اأو  احللف  اأو  بالطالق 
حينئذ حقيقة اللفظ لغة وي�سار اإىل ما تعارف عليه هوؤالء النا�س.

لو قال �سخ�س: واهلل ال اأ�سربن فالنًا، ال�سرب اأدنى �سرٍب يُ�سمى �سربًا، لكن - 3
ر عن ميينك  يف عرف النا�س اأنه ال يكون كذلك اإال اإذا كان موجًعا، فنقول كفِّ

وال توجعه.
لو قال رجل اأوقفت مايل للفقهاء يدخل فيهم املقلد الأن لفظ الفقيه يطلق عليه - 4

الأنه  املتعارف يف زمنه  ما هو  اإىل  املو�سي  اأو  الواقف  فين�سرف كالم  عرًفا 
حقيقة كالمه العرفية فترتك به احلقيقة اال�سلية.

لو قال �سخ�س الآخر: ا�سرت يل خبًزا، ان�سرف اإىل اخلبز امل�ستعمل يف مكان - 5
العقد.

املطلب الث�من: م�ستثني�ت الق�عدة

بالبحث والتنقيب مل اأقف على م�ستثنيات لهذه القاعدة غري اأنه اإذا كان هناك 
حقيقة وجماز، ووجدت قرينة على اإرادة املعنى املجازي، في�سرف الكالم اإىل 
املجاز لوجود قرينة �سارفة، اإال اإذا تعذر اإرادة املعنى احلقيقي، اأو كان مهجوًرا 
عادة وعرًفا فياأخذ حكم املتعذر، فترتك احلقيقة وي�سار اإىل العرف والعادة)1(، 
على  فيحمل  غاربك،  على  حبلك  اأو  باأهلك،  اإحلقي  لزوجته:  قال  اإذا  ما  ومنه 
حقيقته اإال اإذا وجدت قرينة الطالق باأن كان يف حال غ�سب، وقد نوى الطالق 

فيحمل على الطالق)2(.

ينظر: الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب االأربعة، ج1/�س335.   -1
ج3/�س133،  املختار،  لتعليل  االختيار  املو�سلي،  ج4/�س66،  القدير،  فتح  الهمام،  ابن  ينظر:   -2
ال�سيوطي، االأ�سباه والنظائر، �س302، ابن ر�سد احلفيد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، ج3/�س97، 
اأ�سول  يف  االإحكام  حزم،  ابن  ج7/�س390،  املغني،  قدامة،  ابن  ج7/�س249،  االأم،  ال�سافعي، 

االأحكام، حتقيق: ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، دار االآفاق اجلديدة، بريوت، ج2/�س109. 
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اخل�متة

احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: 
والتو�سيات،  اخلال�سات،  من  اإىل عدد  تو�سلت  الدرا�سة،  نهاية هذه  ففي 

اأجملها فيما يلي: 
اأواًل: اخلال�صات: 

احلقيقة اأنواع اأربعة: لغوية، و�سرعية، وعرفية عامة، وعرفية خا�سة.- 1
يق�سد بالعادة اال�ستمرار على �سيء مقبول للطبع ال�سليم، واملعاودة اإليه مرة - 2

بعد اأخرى، وهي املرادة بالعرف.
العادة والعرف ي�ستدل على االأخذ بهما من القراآن وال�سنة واالأثر واملعقول.- 3
اأن العادة والعرف حمكمان بني النا�س ومعتربان يف ال�سريعة االإ�سالمية.- 4
يف - 5 ا�ستعماله  و�ساع  وعرًفا،  عادة  مهجوًرا  للفظ  احلقيقي  املعنى  اأ�سبح  اإذا 

معًنى اآخر ال يراد بالكالم املعنى احلقيقي، فحينئذ ترتك احلقيقة؛ الأن العادة 
قرينة مانعة من اإرادة املعنى احلقيقي.

العادة يعمل بها ب�سرط عدم الت�سريح بخالفها، واأن تكون مطردة.- 6
العادة - 7 هي:  كربى  قاعدة  حتت  العادة  بداللة  ترتك  احلقيقة  قاعدة  تندرج 

حمكمة.
ثانًيا: التو�صيات: 

االهتمام بدرا�سة القواعد الفقهية؛ وتكوين الفقيه القادر على تخريج الفروع - 1
على االأ�سول.

ا�ستقراء التطبيقات الفقهية املندرجة حتت القاعدة حمل الدرا�سة، مما يعمل - 2
على اإثراء احل�سيلة الفقهية لدى الفقيه واملجتهد.
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فهر�س املراجع وامل�س�در
• اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين، م�سند اأحمد بن حنبل، املحقق: �سعيب االأرنوؤوط - 	

عادل مر�سد، واآخرون، اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 
1421هـ/2001م.

• اأحمد بن ال�سيخ حممد الزرقا، �سرح القواعد الفقهية، �سححه وعلق عليه: م�سطفى اأحمد 	
الزرقا، دار القلم، ط2، دم�سق-�سوريا، 1409هـ/1989م.

• عفيفي، 	 الرزاق  عبد  حتقيق:  االأحكام،  اأ�سول  يف  االإحكام  علي،  الدين  �سيد  االآمدي، 
املكتب االإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان، د-ت.

• البيهقي، اأحمد بن احل�سني اخلرا�ساين، ال�سنن الكربى، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار 	
الكتب العلمية، ط3، بريوت - لبنان، 1424هـ/2003م.

• البخاري، حممد بن اإ�سماعيل، �سحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، دار 	
طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

• البابرتي، حممد بن حممود اأكمل الدين، العناية �سرح الهداية، دار الفكر، )د-ط()د-	
ت(. 

• الكتاب 	 دار  البزدوي،  اأ�سول  �سرح  االأ�سرار  ك�سف  احلنفي،  الدين  عالء  البخاري، 
االإ�سالمي، د-ط، د-ت.

• موؤ�س�سة 	 النا�سر:  الفقهية،  القواعد  بورنو، مو�سوعة  اآل  اأحمد  بن  البورنو، حممد �سدقي 
الر�سالة، بريوت - لبنان، ط1، 1424 هـ - 2003 م.

• ابن تيمية، اأحمد بن عبداحلليم احلراين احلنبلي، الفتاوى الكربى، دار الكتب العلمية، ط1، 	
1408هـ/1987م.

• ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، القواعد النورانية الفقهية، حتقيق: اأحمد بن حممد اخلليل، 	
دار ابن اجلوزي، ط1، اململكة العربية ال�سعودية، 1422هـ.

• اآل تيمية، بداأ بت�سنيفها اجلّد: جمد الدين عبد ال�سالم بن تيمية، واأ�ساف اإليها االأب،: عبد 	
احلليم بن تيمية، ثم اأكملها االبن احلفيد: اأحمد بن تيمية، امل�سودة يف اأ�سول الفقه، حتقيق: 

حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العربي، د-ط، د-ت.
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• بن 	 �سالح  حتقيق:  الفقه،  اأ�سول  يف  الربهان  املعايل،  اأبو  عبداهلل  بن  عبدامللك  اجلويني، 
عوي�سة، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت-لبنان، 1418هـ/1997م.

• اجلندي، خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى املالكي، التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب، 	
حتقيق: اأحمد جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، ط1، 1429هـ/2008م.

• اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين، التعريفات، �سبطه و�سححه جماعة من العلماء، 	
دار الكتب العلمية، ط1، بريوت - لبنان، 1403هـ/1983م.

• اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري العمراين اليمني ال�سافعي، البيان يف مذهب االإمام ال�سافعي، 	
حتقيق: قا�سم حممد النوري، دار املنهاج، ط1، جدة 1421هـ/2000م.

• االأحكام، 	 اأ�سول  يف  االإحكام  الظاهري،  القرطبي  االأندل�سي  اأحمد  بن  علي  حزم،  ابن 
حتقيق: ال�سيخ اأحمد حممد �ساكر، دار االآفاق اجلديدة، بريوت.

• ابن حزم، علي بن اأحمد القرطبي الظاهري، املحلى باالآثار، دار الفكر، بريوت، )د-ط( 	
)د-ت(.

• التجارية 	 املكتبة  املنهاج،  �سرح  يف  املحتاج  حتفة  حممد،  بن  اأحمد  الهيتمي،  حجر  ابن 
الكربى، مب�سر، 1357هـ/1983م.

• احلموي، �سهاب الدين احل�سيني احلنفي، غمز عيون الب�سائر يف �سرح االأ�سباه والنظائر، 	
دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ/1985م.

• احلاكم، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن احلكم الني�سابوري، امل�ستدرك على ال�سحيحني، 	
حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1411هـ/1990م.

• للطباعة، بريوت، 	 الفكر  املالكي، �سرح خمت�سر خليل، دار  اهلل  بن عبد  اخلر�سي، حممد 
)د-ط( )د-ت(.

• حتقيق: 	 الد�سوقي،  وحا�سية  الدردير  لل�سيخ  الكبري  ال�سرح  عرفة،  بن  حممد  الد�سوقي، 
حممد علي�س، دار الفكر، )د-ط( )د-ت(.

• ابن ر�سد احلفيد، اأبو الوليد حممد القرطبي، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، دار احلديث - 	
القاهرة، 1425هـ/2004م.
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• ابن رجب، عبد الرحمن بن اأحمد احلنبلي، قواعد ابن رجب، حتقيق: اأبو عبيدة م�سهور بن 	
ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان للن�سر والتوزيع، ط1، اململكة العربية ال�سعودية، 1419ه.

• الرازي، فخر الدين، املح�سول، درا�سة وحتقيق: الدكتور طه جابر فيا�س، موؤ�س�سة الر�سالة، 	
ط3، 1418هـ/1997م.

• املكتبة 	 النا�سر،  حممد  ال�سيخ  يو�سف  حتقيق:  ال�سحاح،  خمتار  الدين،  زين  الرازي، 
الع�سرية - الدار النموذجية، ط5، بريوت - �سيدا 1420هـ/1999م.

• ، احلا�سية: 	 ْلِبيِّ الزيلعي، فخر الدين احلنفي، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
، املطبعة الكربى االأمريية - بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ. ْلِبيُّ �سهاب الدين ال�سِّ

• الزَِّبيِدّي، اأبو بكر بن علي اليمني احلنفي، اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، املطبعة 	
اخلريية، ط1، 1322هـ.

• الزرك�سي، �سم�س الدين حممد بن عبد اهلل، �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي، دار 	
العبيكان، ط1، 1413هـ/1993م.

• الفكر، 	 دار  االأربعة،  املذاهب  وتطبيقاتها يف  الفقهية  القواعد  الزحيلي، حممد م�سطفى، 
ط1، دم�سق، 1427هـ/2006م.

• الزحيلي، حممد م�سطفى، الوجيز يف اأ�سول الفقه اال�سالمي، دار اخلري للطباعة والن�سر 	
والتوزيع، ط2، دم�سق - �سوريا، 1427هـ/2006م.

• ال�سرخ�سي، حممد بن �سم�س االأئمة، اأ�سول ال�سرخ�سي، دار املعرفة - بريوت.	
• ط1، 	 العلمية،  الكتب  دار  والنظائر،  االأ�سباه  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  ال�سيوطي، 

1411هـ/1990م.
• العلمية، 	 ال�سبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، االأ�سباه والنظائر، دار الكتب 

ط1، 1411هـ/1991م.
• ال�سمرقندي، اأبو بكر عالء الدين، حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط2، بريوت - لبنان 	

1414هـ/1994م.
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• وعلق 	 حققه  ال�سافعي،  الفقه  يف  التدريب  ر�سالن،  ابن  عمر  البلقيني،  الدين  �سراج 
اأبو يعقوب ن�ساأت بن كمال امل�سري، دار القبلتني، ط1، الريا�س - اململكة العربية  عليه: 

ال�سعودية، 1433هـ/2012م.
• ال�سركة 	 الكبري،  ال�سري  �سرح  االأئمة،  �سم�س  �سهل  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�سرخ�سي، 

ال�سرقية لالإعالنات، 1971م.
• اأبي �سهل �سم�س االأئمة، املب�سوط، دار املعرفة، بريوت، 	 اأحمد بن  ال�سرخ�سي، حممد بن 

1414هـ/1993م.
• ال�سمعاين، من�سور بن حممد املروزي ال�سافعي، قواطع االأدلة يف االأ�سول، حتقيق: حممد 	

اإ�سماعيل ال�سافعي، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت-لبنان، 1418هـ/1999م.
• ْغدي، علي بن احل�سني بن حممد، النتف يف الفتاوى، حتقيق: �سالح الدين الناهي، 	 ال�سُّ

دار الفرقان- موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، عمان - االأردن/بريوت - لبنان 1404هـ/1984م.
• �سيخي زاده، عبد الرحمن بن حممد بن �سليمان، جممع االأنهر يف �سرح ملتقى االأبحر، دار 	

اإحياء الرتاث العربي. )د-ط( )د-ت(.
• ال�سا�سي، نظام الدين اأحمد بن حممد بن اإ�سحاق، اأ�سول ال�سا�سي، دار الكتاب العربي 	

- بريوت.
• ال�سافعي، حممد بن اإدري�س، االأم، دار املعرفة - بريوت. 1410هـ/1990م.	
• عامل 	 ال�سافعي،  الفقه  يف  التنبيه  الفريوزاآبادي،  يو�سف  بن  علي  بن  اإبراهيم  ال�سريازي، 

الكتب، ط1، بريوت، 1403هـ/1983م.
• الكتب 	 دار  ال�سافعي،  االإمام  فقه  يف  املهذب  يو�سف،  بن  علي  بن  اإبراهيم  ال�سريازي، 

العلمية، )د-ط()د-ت(.
• ط1، 	 هجر،  دار  الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  الطربي،  تف�سري  جرير،  بن  حممد  الطربي، 

1422هـ/2001م.
• الطويف، �سليمان ال�سر�سري، �سرح خمت�سر الرو�سة، دار القلم، ط2، دم�سق - �سوريا، 	

1409هـ/1989م.
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• املنار، حتقيق: 	 �سرح خمت�سر  االأفكار  قا�سم، خال�سة  الدين  الفداء زين  اأبو  ُقْطُلْوبََغا،  ابن 
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• النووي، يحيى بن �سرف، املجموع �سرح املهذب، دار الفكر، )د-ط( )د-ت(.	
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اأم القرى.
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Abstract

The researcher seeks to read the poem 

"Al-zanbaqa Al-baydaa" Of The Poet Abu- 

Alqasem Al-shabbi, according to the lin-

guistic analysis of the structural approach, 

by tracing internal relationships that relate 

together to give the general construction 

its literary property four levels of structure: 

rhetoric, lexical, phonic, synthetic.

Including those levels of structure-

property that make the poetic text an inte-

grated text, and allow disclosure of linguistic 

internal relations to know the components 

of structure which compose parts of the 

poetic text, and make it coherent, which 

can help to understand semantic text units 

through that text structure.

Keywords: Structuralism, Al-shabbi, 

phonic, lexical, rhetorical, synthetic.

ملخ�س البحث
ق�سيدة  قراءة  اإىل  الدرا�سة  هذه  ت�سعى 
وفًقا  ال�سابي،  القا�سم  اأبي  لل�ساعر  الذاوية«  »الزنبقة 
ملعطيات التحليل الل�ساين اخلا�س باملنهج البنيوي، من 
تتاآزر مًعا لتعطي  تتبع العالقات الداخلية التي  خالل 

يته االأدبية. للبناء العام خا�سّ

اأبي  ن�س  على  الدرا�سة  اعتمدت  وقد 
الك�سف  بغية  الذاوية«؛  »الزنبقة  ال�سابي  القا�سم 
ال�سوتي،  يف:  ممثلًة  االأربعة،  البنائية  امل�ستويات  عن 
تلك  تت�سمنه  مبا  الرتكيبي،  البالغي،  املعجمي، 
امل�ستويات من خا�سية بنائية جتعل من الن�س ال�سعري 
الداخلية  العالقات  با�ستجالء  وت�سمح  متكاماًل،  ا  ن�سًّ
اأجزاء  يوؤلف  الذي  البناء  مبقومات  للنهو�س  لغويًّا 
في�ساعد  واحدة،  وحدة  ويجعله  ال�سعري،  الن�س 
هذه  خالل  من  الداللية  الن�س  وحدات  فهم  على 

البنية الن�سية.

ال�سابّي،  البنيوية،  املفتاحية:  الكلمات 
ال�سوتي، املعجمي، البياين، الرتكيبي.
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املقدمة

امل�ستويات  اأبرز  على  الوقوف  ي�ستلزم  البنيوي  املنهج  يف  البحث  كان  ملا 
اإىل  العودة  وتفّح�سها  فيها  النظر  قبل  الدار�س  على  ا�ستوجب  فقد  له،  الرافدة 
اجلذور اخلا�سة بالبنيوية التي تنطلق اأ�سا�ًسا من النظر يف لفظة »البنيوية« امل�ستقة 
من الكلمة االجنليزية )structure(، التي لها دالالت متباينة ومتنوعة يف التطبيق 
الل�ساين وهي: »النظام، والرتكيب، والهيكلة، وال�سكل، ... والواقع اأن املعنى 
الدقيق لكلمة )structure( مل يتّم حتديده اإال يف عام 1926م، وعلى يد مدر�سة 
التي  للوحدات  الداخلي  الرتتيب  معنى  امل�سطلح  هذا  ويفيد  الل�سانية،  »براغ« 
ن النظام الل�ساين)1(؛ اأي اأن االنطالقة االأوىل له كانت من خالل ما قدمته هذه  تُكوِّ
املدر�سة يف التحليل الل�ساين للدرا�سات البنيوية؛ حيث تعتني بالرتتيب والتن�سيق 
االأدوات  الطريق لظهور  يعني متهيد  ما  الل�ساين،  الدر�س  الذي يخ�س  والتنظيم 
ا�ستقراء  يف  تُفيد  علمية  مادًة  فيُعتمد  يه،  وتقوِّ التحليل  هذا  تدعم  التي  اللغوية 

الن�س االأدبي مبجمله.

ال�سورة  حتقيق  يف  اللغوية  االأدوات  على  -اإًذا-  الل�ساين  التحليل  يعتمد 
ت�ستلزم  التحليل  عملية  اأن  ذلك  خا�سة؛  وال�سعري  عامة  االأدبي  للن�س  البنيوية 
ميكن  حتى  ال�سعري،  الن�س  يف  متوافرة  بنيوية  م�ستويات  وجود  بال�سرورة 
االعتماد عليها يف ا�ستجالء اخلا�سية البنيوية، ويكون ذلك بتتبع هذه امل�ستويات 
على اختالفها من �سوتي، ومعجمي، وبالغي، وتركيبي. وهي كلها ممكنة التف�سري 
�سمن هيكل البناء ال�سعري؛ �ساأنُها �ساأُن »اللغة التي ال ميكن تف�سري اأ�سكالها النحوية 
بنيتها الداخلية ذلك الكيان املو�سوعي املبا�سر وامل�ستقل  اإال من خالل  وال�سرفية 

جدارا  معجمية،  درا�سة  اخلطاب،  وحتليل  الن�س  ل�سانيات  يف  االأ�سا�سية  امل�سطلحات  بوقرة،  نعمان   -1
للكتاب العاملي، االأردن، ط1، 2009، �س95-94.
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ذاتيًّا«)1(؛ اأي بالرجوع اإىل البناء الداخلي للن�س ال�سعري خا�سة.
ويجدر بنا الوقوف عند اأبرز من مّهد الطريق لظهور البنيوية من خالل االآراء 
التي اأثرت املنهج البنيوي وقدمت له عند العامل اللغوي ال�سوي�سري »فرديناند دي 
�سو�سري«، ودرا�ساته لكل من اللغة والكالم، واأهم ما قدمه من اآراء حول »نظرية 
النظام اأو الن�سق )System( اللغوي الذي يحكم اال�ستخدام الفردي للغة، هذا 
 )Signifier( اللغوية ب�سقيها الدال )Sign( باالإ�سافة اإىل تطوير مفهوم العالمة
واملدلول )Signified()2(؛ فاأخذت البنيوية بعد ذلك من الدال واملدلول قاعدة 
اأ�سا�ًسا بنت عليها قوانينها التي حتكم العمل االأدبي؛ حيث اإن العمل االأدبي عندها 
منهما يف خدمة هذا  يقدمه كل  وما  واملدلول،  الدال  من  يرتكز على كل  اأ�سبح 

الن�س داخليًّا.
ويعتمد املنهج البنيوي على جمموعة العالقات الداخلية املتوا�سجة يف العمل 
االأدبي ال�سعري، من خالل انغالق الن�س على ذاته ما يعني اإيجاد ترابط بني الدال 
واملدلول بعيًدا عن اأي تاأثريات خارجية، تاريخية كانت اأم نف�سية اأم اجتماعية، ما 
يوؤدي اإىل خلق ترابط بنيوي ينتظمه ن�سٌق لغوٌي خا�س، فتكون البنية على �سوء 
املكونات اجلذرية  �سل�سلة من  الداللة يف  بتج�سيد  للداللة وديناميكية  »اآلية  ذلك 
والعمليات املت�سلة ويف �سبكة من التفاعالت التي تتكامل لتحول اللغة -مبعناها 
االأو�سع- اإىل بنيٍة معقدٍة جت�سد البنية الداللية جت�سيًدا مطلًقا يف اكتماله«)3(، فيظهر 
املجال  اأن  يرى  البنيوي  املنهج  الأن  متنا�سًقا؛  بنيويًا  ا  ن�سً اأثرها  االأدبي على  الن�س 
مكونات  من  الن�س  اأثر خارج هذا  فال  ذاته،  الن�س  هو  وفعاليته  الوحيد حلركته 
م�سلم ح�سب ح�سني، جمالّيات الن�س االأدبي )درا�سات يف البنية والداللة(، دار ال�سّياب، لندن، ط1،   -1

2007، �س157.
عبد العزيز حمودة، املرايا املحدبة من البنيوية اإىل التفكيك، املجل�س الوطني للثقافة والفنون واالآداب،   -2

الكويت، 1998، �س222.
كمال اأبو ديب، جدلية اخلفاء والتجلي، درا�سات بنيوية يف ال�سعر، دار العلم للماليني، بريوت، ط1،   -3

1979، �س9.
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اأخرى حتى لو كانت موؤلف الن�س عينه. 
ومن خالل تتبع خ�سائ�س املنهج البنيوي التي ترّكز على كونه منهًجا و�سفيًّا 
ينح�سر عمله يف و�سف الظواهر اللغوية اخلا�سة بالن�س ذاته ميكن الك�سف عن 
خ�سو�سية الن�س ال�سعري بعيًدا عن املعيارية يف اإطالق احلكم على جودة العمل 
االأدبي ال�سعري اأو رداءته، »فال جمال لتدخل الذات يف الدرا�سة، واإن كل اللغات 
لغة قدمية واأخرى حديثة، وال فرق  العلمي، وال فرق بني  البحث  اأمام  مت�ساوية 
بني لغات االأمم املتخلفة ولغات االأمم املتح�سرة، ولي�ست هناك لغة جيدة واأخرى 
رديئة«)4(. وعليه، فاإن املعيار الوحيد الذي يُعتمد عليه يف التحليل البنيوي هو 
و�سف الن�س االأدبي مع مراعاة البعد عن اأي اأحكام خا�سة تخرج عن اإطار الن�س 

ال�سعري ذاته.
الن�س  يف  فعاليتها  لها  خا�سة  قوانني  على  باعتماده  البنيوي  املنهج  ويتميز 
بناء وتكوين �سلبي، واإمنا تقوم  باأنها »ال تعمل فقط كقوانني  االأدبي؛ ميكن اجلزم 
يف  بدورها  ت�سهم  )اإيجابية(  فاعلة  بنية  اإىل  ذاتها  البنية  بتحويل  القوانني  هذه 
التكوين ويف البناء ويف حتديد القوانني ذاتها«)5(، وهذا يعني اأن هنالك خ�سائ�س 
متيز البنية يف الن�س االأدبي تتمثل بال�سمول وهو التما�سك يف العالقات الداخلية 
الذي  والتحول  اأجزائه،  بني  الن�سي  الرتابط  اإىل  بال�سرورة  يوؤدي  الذي  للن�س 
يف�سي اإىل جمموعة من التغريات الداللية بح�سب الرتتيب الذي و�سعت له يف 
الن�س، والتنظيم الذاتي الذي يعني حفظ الن�س من اأي موؤثرات خارجية »مبعنى 
)احلقيقة(  اأمناط  اإىل  رجوعها  خالل  من  ووحداتها  تكويناتها  تبني  ال  اللغة  اأن 

حممد الفتحي، انتظام م�ستويات اللغة يف الل�سانيات البنيوية، تبني للدرا�سات الفكرية والثقافية، ع11،   -4
2015م، مج)3(، �س58.

ميجان الرويلي؛ �سعد البازعي، دليل الناقد االأدبي، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، ط2، 2000،   -5
�س36.
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اخلارجية بل من خالل اأنظمتها الداخلية الكاملة«)1(، وهذه اخل�سائ�س مبجملها ال 
بد من توافرها يف درا�سة الن�س االأدبي وفق التحليل البنيوي.

اإن اال�ستدالل ال�سابق مل�سطلح البنيوية يف�سي اإىل نهو�س هذه املقاربة النقدية 
املكونات  يف  البحث  اأي  الكل؛  اإىل  اجلزء  من  االنتقال  يف  التدرج  مبداأ  على 
البنائية التي حتيط الن�س االأدبي، و�سواًل بها اإىل االنتظام التام الذي تتاآزر على 
وفقه هذه املكونات لت�سكل البنية، »فحقيقة العالقات بني االأجزاء ونوعها هما ما 
العالقات  هذه  ومعرفة  مميزة«)2(،  وخ�سائ�س  مميًزا،  �سكاًل  ويعطيه  الكل،  يحدد 

�سيوؤدي اإىل معرفة قوانني ا�ستغال اآليات الن�ّس االأدبّي.
وعليه، فالدرا�سة �ستقوم على معطيات املنهج البنيوي، و�ستتخذ من اأدوات 
الدر�س الل�ساين قاعدة تنطلق منها يف حتليل ق�سيدة »الزنبقة الذاوية« لل�ساعر اأبي 
القا�سم ال�سابي، وحماولة �سرب اأغوار هذا الن�س وا�ستجالء مكنوناته الداخلية من 
خالل تتبع امل�ستويات اللغوية اخلا�سة بالدرا�سة، بهدف النهو�س مبقومات النظام 
البنيوي الذي من �ساأنه العمل على تاأليف ن�سيج اأجزائه يف وحدة واحدة مرتابطة 
متعددة  دالالته  عن  الك�سف  على  يعمل  مبا  وترفده  االأدبي  الن�س  عنا�سر  تغذي 
الروؤى؛ حيث ال ميكن الو�سول اإليها والك�سف عن م�ستورها اإال من خالل فح�س 
البنية الن�سية القائمة على درا�سة العالقة بني االأ�سياء، فـ»البنيوية، مبعناها الوا�سع، 
هي طريقة بحث يف الواقع، لي�س يف االأ�سياء الفردية، بل يف العالقات بينها«)3(، 
ا »القيام بدرا�سة ظواهر خمتلفة كاملجتمعات، والعقول، واللغات،  وهي تعني اأي�سً
ا، اأو كالًّ مرتابًطا؛ اأي بو�سفها بنيات، فتتم  واالأ�ساطري، بو�سف كل منها نظاًما تامًّ

حممد الفتحي، انتظام م�ستويات اللغة يف الل�سانيات البنيوية، �س37.  -1
اجلامعية  املوؤ�س�سة  ون�سو�س،  درا�سة  جاكوب�سون:  رومان  عند  االأل�سنية  النظرية  بركة،  الطبال  فاطمة   -2

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، ط1، 1993، �س 27. 
روبرت �سولز، البنيوية يف االأدب، ترجمة: حنا عبود، من�سورات احتاد الكتاب العرب، ط7، 1984،   -3

�س14.
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من  جمموعات  هي  حيث  من  ال  الداخلّية،  ترابطها  اأن�ساق  حيث  من  درا�ستها 
التاريخي«)1(. وهذا يُف�سي  اأو العنا�سر املنعزلة وال من حيث تعاقبها  الوحدات 
تطّوع  التي  بالبنيوية  ترتهن  كله،  الن�س  م�ستوى  على  متنا�سقة  هيكلة  وجود  اإىل 
الن�ّس ال�سعري الأدوات الدر�س الل�ساين، بالرتكيز على العوامل الداخلية، وبعيًدا 

عن اأي موؤثر خارجي.
واأما الق�صيدة كاملة)2(، فهي على النحو االآتي:

اأَراِك  يِل  مــا  ال�سْفِح؟  ــيــهاأََزنــبــقــَة  تـُــعـــاِنـــُقـــِك الـــلـــوعـــُة الــقــا�ــسِ
وُت الّلهيب،  ــه؟اأَيِف َقلبِك الغ�ّس �سَ ــاويَ ــه ــودَة ال ـــ ـــ ــس ــ� ـــُل اأن ـــرتّ يُ
االأ�َسى؟ اأاأ�ْسمَعــِك اللــيُل نْدب القلــوِب  �َس  كاأْ الفجُر  اأاأر�سَفِك 
الغروِب  �سعاُع  عليِك  ــبَّ  امل�َسااأَ�ــسَ وَدمـْــــــع  احلــيــاِة،  جنيَع 
يفجــــر  حيُث  الدهُر  ــِك  ــف دور؟اأَاأَوَق ال�سّ دوَع  �سُ احلياِة  نْوُح 
كئيًبا  ــا،  ــًف ــْي ط ــُل  ــْي ــّل ال الّدهور؟ويــنــبــثــُق  ُحــْزُن  ويخفق  رهيًبا، 
الّظالم  اأَغـــاين  ــجــَرتــِك  اأ�ــسْ الــُوجــوماإِذا  ـــاين  اأَغ َعــّذبــْتــِنــي  فَقد 
الغيوِم،  بــنــاُت  َهــَجــرْتــِك  اجلحيمواإِْن  ــنــات  ب ــَقــْتــنــي  عــانَ فــقــد 
َم�ْسمَعيِك  يِف  رُّ  الــدُّ �َسَكَب  االأََمــل واإِْن  واأَنــنَي  َجى[،  ]الدُّ نَحيَب 
ُمهجِتي يِف  ــُر  ــدَّْه ال ـــَج  اأجَّ املُ�ْسَتِعلَفقد  ـــزِن  احل ـــَن  ِم �ــســواًظــا 

عز الدين منا�سرة، علم ال�سعريات )مونتاجية يف اأدبية االأدب(، دار جمدالوي، عّمان، ط1، 2006،   -1
�س542.

 ،2005 ط4،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  بحبح،  ح�سن  اأحمد  �سرح:  الديوان،  ال�سابي،  القا�سم  اأبو   -2
جى(  �س175-176. *ورد يف الديوان كلمة الدجعى، ولعل ال�سواب اأن يقول ال�ساعر )نحيب الدُّ

لي�ستقيم الوزن.
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احلــيــاِة  ــفــاه  �ــسِ ــفــتــِك  اأر�ــسَ االأملواإْن  َوَرحيَق  االأ�َسى،  ُر�ساَب 
ــهــا  ــــُت ِمـــــن كــفِّ ــــّرع ـــــــاإيّن جت َطِرمف ت�سْ ــًة،  ــَج مــوؤجَّ ــا،  ــسً ــوؤو� ُك
َقْلِبي  اأَْع�ساِر  بنَْيَ  َفما  يخي!  ــِك اخلــاِفــِتاأَ�سِ ــْوِح ــَدى نَ ـــِرفُّ �ــسَ يَ
ِبَحفيِف  ُمْهَجِتي  َعــَلــى  املاِئِتُمعيًدا  االأ�ــَســى  وَت  �سَ َجناَحْيِه 
َكاأْ�ِسي  ِباحُلبِّ  اللَّْيُل  اأَْتــَرَع  احَلياهَوَقــد  ِبَلِهيِب  َو�َسْع�َسعــَـــها 
ـــــــــــه  ـِ ــ ــمــاالت ال�سَّفاهَوَجـــرََّعـــنـــي ِمــــْن ثُ تـُـذيــُب  ـــْزن،  ُح مـــرارَة 
ــنــا  ــَن ــْي بَ ــــــدت  َوحَّ ـــَقـــد  َف الظَّلوماإيِلَّ!  ــان  ــزَّم ال َهــذا  ــاَوُة  ــ�ــسَ َق
الُكلوم  َهــذي  يفَّ  َفّجرت  الُكلومَفَقد  ِتلَك  فيِك  فجرت  كما 
املــنــوِن  ُكــــفُّ  اأَ ــي  ــِن ــْت ــَرَف َج اخلُطوبواإِْن  �َسحقتِك  اللَّحِد،  اإىِل 
يرَْبَحـــــان  ال  َوُحــْزنُــِك  يبَفُحْزين  الَع�سِ الــزَّمــاِن  ــَم  َرْغ اأَِليفني 
الَكِئيب  الــظَّــالِم  رواِق  ـــَت  ال�سََّحرَوحَتْ روُح  الَكْوَن  �َسَمَل  اإِذا 
�َسِجيٍّ  َكَلْحٍن  ْوٌت،  �سَ ـــْن َخــَفــقـــــاِت الــَوتــــَـر�َسيُ�ْسَمُع  َــَر ِم ـــ ــاي ــَط َ ت
�ُسكــوٍن  يِف  ــا  ــَن ــْزنُ ُح ُدُه  ــــــَردِّ املُْطَمِئنيُ ال�سَّاِمِت  نَا،  َقرْبِ ]َعَلى[ 
ــمِّ  َاِب االأَ�ــسَ ــــرتُّ ـــَت ال ُقــُد حَتْ ــمــاِت احَلـــَزنَفــَ�ْ ــَغ ــى نَ ــَل َجــِمــيــًعــا َع
َجى  الدُّ �ُسكوِن  ِعْنَد  َدُح  ال�سَّحرَفيَ�سْ ــــذاَرى  ع نَ�سيتنا  اإِذا 
�َسجّي  َكَنغٍم  يَــَتــهــاَدى،  ــَدى  ــاِت الـــَوتـَــر�ــسَ ــق ــف ــــْن خ ـــَر ِم تـَــطـــايَ
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لَدى  املُ�ْستِكنُي  �َسْجُونا  ـــــالِل املـَـ�ــســايَُرنُِّحُه  ـــــَت ِظ ، حَتْ ــــرْبِ ــــَق ال
الَهاِجع  ى  ـــرثََّ ال ـــَت  حَتْ ــىَفــَتــْهــَجــُع  ــسَ االأَ� ــَغــمــاِت  نَ َعــَلــى  َجميًعا 

م�ستوي�ت البن�ء الن�سي يف الق�سيدة

اأوال- امل�صتوى ال�صوتي:
يعتني امل�ستوى ال�سوتي بـ »حتليل املالمح ال�سوتية، كتكرار اأ�سوات بعينها، 
�ساكنة اأو متحركة، مهمو�سة اأو جمهورة، مرتكزة اأو منبورة وكا�ستخدام اأنواع 
والنرب،  االإيقاع  بني  وكالعالقة  ق�سرية.  اأو  متو�سطة  اأو  طويلة  املقاطع:  من  معينة 
واالرتكاز والطول، وتوزيع الظواهر البديعية من...وجنا�س و�سجع... اإلخ«)1(؛ 
من  تنطلق  التي  ال�سوتية  الظواهر  فيه  تتجلى  معريف  ن�سق  خلق  على  العمل  اأي 
يف  الواحد  البيت  م�ستوى  على  املتولدة  اجلملة  يف  املتنا�سقة  اجلمل  جمموعة 
اخل�سائ�س  تلك  تتبع  خالل  من  ال�سوتي  امل�ستوى  مالمح  فتتحدد  الق�سيدة، 

جمتمعة.
االأ�سوات  من  بها  باأ�س  ال  جمموعة  على  ال�سابي  القا�سم  اأبي  ق�سيدة  تنفتح 
التي توؤطر بنية الن�س وتعززها من الناحية ال�سوتية، وهي تتعا�سد اأكرث من مرة؛ 
حيث توفر ذلك االن�سجام البنائي على م�ستوى الق�سيدة كلها، ويبداأ ذلك مبراعاة 
الكلمة؛  يف  التغيري  حماور  منها  تنبثق  �سوتية  وحدة  اأ�سغر  يعد  الذي  الفونيم 
ال�سغرى  املتميزة  »الوحدة  فهو  كلها،  الكلمة  تغيري  اإىل  فيه  التغيري  يوؤدي  حيث 
ال�سغرى هي  الوحدة  اأن  بع�سهم  اإليها. ويرى  التعبري  �سل�سلة  التي ميكن جتزيء 
»ال�سوت  باأنه  يو�سف  كما   ،)2(»phone اأو   speed sound الكالمي  ال�سوت 
الواحد العام الذي يجمع جملة من االأفراد والتنوعات اتفق على ت�سميته الفونيم 

حممد عزام، التحليل االأل�سني لالأدب، من�سورات وزارة الثقافة، �سوريا، 1994، �س132.  -1
اأحمد خمتار عمر، درا�سة ال�سوت اللغوي، دار الكتب، القاهرة، 1997، �س161.  -2
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Phoneme... و�سار بع�سهم على ت�سميته الوحدة ال�سوتية«)1(. وهذا من �ساأنه 
�سحن الن�س بالدالالت ال�سوتية التي ميكن الك�سف عنها من خالل الفونيم ذاته.

قوامه  مو�سيقيًّا  جر�ًسا  توّفر  يجدها  الذاوية«  »الزنبقة  ق�سيدة  يف  واملتاأمل 
اأن يالحظه  اأول ما ميكن للقارئ  بنائها، ولعل  تتناوب عليها وتن�سجم يف  اأحرف 
هو جتاور حرف النون مع عّدة حروف اأخرى، وتقاطعه معها اأكرث من مّرة، ما يثري 
االنتباه اإىل كنه العالقة ال�سوتية التي تربط حرف النون بغريه من تلك احلروف، 
بل اإن هذا التجاوز من �ساأنه الك�سف عن خمبوء البناء ال�سعري، والك�سف عما 

يقوله الن�س ويحاكيه لقارئه.

يكاد حرف النون ي�سيطر على اأجزاء الق�سيدة، ويوفر اجلر�س املو�سيقي من 
خالل تتابعه وتعاقبه مع بقية احلروف االأخرى. وهو �سمة خا�سة تتج�سد يف بنية 
تكرار  اأهمها  ولعل  اأخرى.  حروف  مع  جتاوريًّا  يتكرر  القارئ  فيجده  الق�سيدة؛ 
جتاوره مع فونيم »احلاء« ليدل على خا�سية احلرف املهمو�س الذي »ال يهتز معه 
وابتعاد  الهواء،  وات�ساع جمرى  املزمار،  فتحة  انب�ساط  نتيجة  ال�سوتيان،  الوتران 

الوترين ال�سوتيني، بحيث ال يوؤثر الهواء فيهما باالهتزاز«)2(.
ويعد فونيم النون من الفونيمات التي تت�سف باأنها ذات غّنة؛ فحرف النون 
الغنة  حتقيق  على  قدرة  من  له  ملا  الغّنة،  ذات  االأ�سوات  �سمن  يندرج  ة،  خا�سّ
بو�سوح يف النطق، وهي ظاهرة �سوتية تلت�سق بهذا احلرف، وهو بدوره يعززها 
خلروج  م�سموع  �سدى  »بوجود  يتميز  خا�سة  ب�سفة  فالنون  بو�سوح؛  ويظهرها 
الق�سيدة  تتبع ذلك يف  اأردنا  الغّنة«)3(. ولو  االأنفي على هيئة  الفراغ  الهواء من 

كمال ب�سر، علم االأ�سوات، دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع، م�سر، ط1، 2000، �س482.  -1
الكتاب  دار  العربية،  اللغة  اأ�سوات  تطبيقية على  درا�سة  اللغوية،  ال�سوتيات  الغفار حامد هالل،  عبد   -2

احلديث، القاهرة، ط1، 2009، �س185.
اإبراهيم خليل، يف الل�سانيات ونحو الن�س، دار امل�سرية، عمان، ط3، 2015، �س50.  -3
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لوجدنا اأّن النون تن�سجم مع ما يريد البيت ال�سعري بّثه للقارئ من خالل وجود 
تلك اخللجات ال�سعورية املكثفة التي تن�سجم مع احلزن وال�سكون الذي يالم�س 

ج�سد الق�سيدة اأكرث من مرة يف اأبياتها.
ويف متازج كل من النون واحلاء حتقيق بناء �سوتي خا�س؛ فاحلاء يقع �سمن 
االأ�سوات »االحتكاكية اأو الرخوة )Fricative( وهي التي ال يتوقف النف�س عند 
ال�سوتي  املمّر  بجدران  ا  حمتكًّ باالنطالق  للهواء  ي�سمح  بل  تاًما،  توقًفا  بها  النطق 
فهذه  اخل�سخ�سة«)1(،  اأو  احلفيف  اأو  ال�سو�ساء  ي�سبه  م�ساحًبا  �سوتًا  حمدًثا 
من  بعدها  مبا  جتاورها  خالل  من  ال�سوتي  جمالها  و�سدة  قوتها  ترتكز  الفونيمات 
احلروف اأو ما قبلها، وهذه الفكرة املتوالدة من تاآزر االأ�سوات -على اختالف 
�سفاتها- ميكن اإ�سقاطها على واقع الق�سيدة من خالل هذا التناغم احلا�سل فيها، 

وذلك كقول اأبي القا�سم ال�سابي:
يفجــر  حيُث  الــدهــُر  دور؟اأَاأَوَقـــفـــِك  ال�سّ دوَع  �سُ احلياِة  نْوُح 
كئيًبا  ــا،  ــًف ــْي ط ــُل  ــْي ــّل ال الّدهور؟ويــنــبــثــُق  ُحــْزُن  ويخفق  رهيًبا، 
َم�ْسمَعيِك  يِف  رُّ  الــدُّ �َسَكَب  االأََمــل واإِْن  واأَنــنَي  َجى[،  ]الدُّ نَحيَب 
َقْلِبي  اأَْع�ساِر  بنَْيَ  َفما  يخي!  اخلاِفتاأَ�سِ ــِك  ــْوِح نَ ــَدى  �ــسَ ـــِرفُّ  يَ
يرَْبَحــان  ال  َوُحــْزنُــِك  ــُحــْزين  يبَف الَع�سِ الــزَّمــاِن  ــَم  َرْغ اأَِليفني 
�َسِجيٍّ  َكَلْحٍن  ْوٌت،  �سَ الــَوتــــَـر)2(�َسيُ�ْسَمُع  َخَفقـاِت  ــْن  ِم تََطايـََر 

النون  حريف  من  كل  بني  وا�سًحا  تعا�سًدا  ال�سابقة  ال�سعرية  االأبيات  تت�سمن 

املرجع نف�سه، �س50.  -1
اأبو القا�سم ال�سابي، الديوان، �س175-176. ورد يف الديوان كلمة الدجعى، ولعل ال�سواب اأن يقول   -2

جى( لي�ستقيم الوزن. ال�ساعر )نحيب الدُّ
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بينهما،  التعا�سد  ذلك  خالل  من  وا�سحة  ال�سوتي  التناغم  فكرة  فتبدو  واحلاء، 
وكاأن الن�س يتو�سل بهما لي�ستنطق الرمز الكائن يف ج�سد الق�سيدة التي ت�سع حزنًا 
ال�سعورية  للدفقات  ال�سماح  على  التعا�سد  هذا  ويعمل  ال�سعرية،  اأ�سطرها  بني 

باخلروج والبوح ب�سهولة مرتكزة على ال�سفة اخلا�سة بكل حرف.
)نْوح/حزن/نحيب/نوحك/جناحيه/فحزين/ الكلمات  توظف 
فالن�س  ال�سابق؛  ال�سعري  ال�سردي  اخلطاب  ماهية  وحزنك/يربحان/حلن( 
واحلاء،  النون  حريف  بني  احلا�سل  التالزم  وثقها  عميقة  اأحا�سي�س  على  ين�سوي 
الرامز  النون  حرف  مع  االن�سجام  تعني  التي  الهم�س  ب�سفة  يرتبط  فونيم  فاحلاء 
للغنة، وهو يف الوقت ذاته يحقق املبداأ الذي يبثه اخلطاب ال�سعري ال�سابق القائم 
يف  تنم  حزينة  �سعورية  وقفات  يت�سمن  فالن�س  والتح�سر،  واالأمل  احلزن  على 
فيها امل�سري  التي يجد  الزنبقة  تلك  في�ستدعي حواًرا مع  الياأ�س،  جملها عن حالة 
نف�سه، كل ذلك يعززه تعا�سد احلروف وجتاورها على الهيئة التي جاءت عليها، 
فكانت الزنبقة هي ال�سورة الثابتة لتلك االآالم واالأحزان التي �سيطرت على جمل 

الن�س ال�سعرية. 
تفتيق  التكرار دوًرا يف  فاإن لظاهرة  ال�سابق،  ال�سوتي  التجاور  واإىل جانب 
يجيء  حيث  الرتديد؛  على  القائم  املو�سيقي  اجلر�س  خالل  من  ال�سعرية  الروؤية 
التكرار يف ق�سيدة الزنبقة الذاوية على م�ستوى الكلمة واالأداة، مما يعني وجود 
دالالت �سوتية تُعنى بتعزيز املعنى وتاأكيده يف الن�س ال�سعري من جهة، وتقوية 

اجلر�س املو�سيقي والتنغيم من جهة اأخرى.
التي  الهمزة،  تكرار  الذاوية،  الزنبقة  ق�سيدة  يف  التكرار  �سور  اأبرز  ومن 
توفر نوًعا من التما�سك والتعا�سد على م�ستوى الق�سيدة كلها فتجيء دالة على 
االأ�سطر  ي�سد  متما�سًكا  �سكاًل  ليظهر  اال�ستفهامي  التكرار  هذا  »واإن  اال�ستفهام، 
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ال�سعرية اإىل بع�سها البع�س، فالتكرار اإمنا هو نوع من التاأكيد اأو التكري�س �سواء 
عنها«)1(،  يتمخ�س  الذي  الداليل  التمثيل  اأم  الل�سانية  البنية  م�ستوى  على  اأكان 
ج�سد  يف  املتوارية  ال�سعورية  احلالة  تالزم  التي  الفكرة  ا�ستنطاق  على  فتعمل 
مل  الذي  املوؤمل،  الواقع  ذلك  من  واالندها�س  اال�ستنكار  حالة  ال�سعري،  الن�س 
يعد با�ستطاعة الطبيعة ا�ستيعابه، فعجزت هي االأخرى كما االإن�سان يف تقبل احلياة 

بال�سورة التي ظهرت عليها يف االأبيات.

وتكرار هذه االأداة يظهر يف قول اأو القا�سم ال�سابّي)2(:
اأَراِك  يِل  مــا  ال�سْفِح؟  ــيــهاأََزنــبــقــَة  تـُــعـــاِنـــُقـــِك الـــلـــوعـــُة الــقــا�ــسِ
وُت الّلهيب،  ــه؟اأَيِف َقلبِك الغ�ّس �سَ ــاويَ ــه ــودَة ال ـــ ـــ ــس ــ� ـــُل اأن ـــرتّ يُ
االأ�َسى؟ اأاأ�ْسمَعــِك اللــيُل نْدب القلــوِب  �َس  كاأْ الفجُر  اأاأر�سَفِك 
الغروِب  �سعاُع  عليِك  ــبَّ  امل�َسااأَ�ــسَ وَدمـــْـــــــــــع  احلــيــاِة،  جنــيــَع 
يفجـــر  حيُث  الــدهــُر  دور؟اأَاأَوَقــفــِك  ال�سّ دوَع  �سُ احلياِة  نْوُح 

الهمزة؛  تكرار  على  يعتمد  بنائيًّا  تعا�سًدا  ال�سابقة  ال�سعرية  االأبيات  تتعا�سد 
حيث يتم ت�سخريها لتفعيل احلالة ال�سعورية احلزينة يف اخلطاب ال�سعري املوجه 
فيها  احل�سّية  ال�سورة  وتفعيل  ومناداتها  الزنبقة،  الطبيعة وهو  عنا�سر  من  لعن�سر 
واإ�سباغ �سفات اإن�سّية عليها، فُتثار الت�ساوؤالت عن فعل الطبيعة ذاتها على الزنبقة، 
مع الرتكيز على حتميل االأ�سطر ال�سعرية طاقات �سعورية �سلبية تتمثل باحلزن العميق 

الذي يالم�س �سغاف القلب، ويثري حزنه و�سجونه.

ح�سن ناظم، البنى االأ�سلوبية درا�سة يف )اأن�سودة املطر( لل�سياب، املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء،   -1
ط1، 2002، �س147.

الديوان، �س175.  -2
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بنوبات  �سحنه  على  عملت  قد  ال�سعري  للم�سهد  املكملة  العنا�سر  ولعل 
�سعورية تت�سارع الإثبات �سوداوية النظرة للحياة، فاالأ�سطر ال�سعرية ال�سابقة جتمع 
مفارقات ح�سّية ت�ستثري ال�سعور من خاللها، كمعانقة اللوعة القا�سية وهي هنا تك�سر 
التوقع، فالعناق يدل عامة على احلب وال�سوق ال على اللوعة والعذاب، بل يزيد 
اللهيب  باحتوائه على �سوت  ال�سعيف  القلب  يرتبط وجود  حجم احلزن حينما 

ا. الذي يرمز اإىل القوة العنيفة اأي�سً
التي يعمل  ال�سابق يك�سف عن �سر تكرار الهمزة  وما يزال امل�سهد ال�سعري 
باحلدث،  املرتبطة  الرمزية  ال�سورة  تكثيف  على  �سعري  بيت  كل  يف  وجودها 
ويعمل  بل  ال�سعرية،  ال�سورة  خالله  من  تكتمل  ا�ستفهامي  ن�سق  مبثابة  فتجيء 
حيث  ال�سعرية؛  االأ�سطر  يف  املاثلة  احلزن  حالة  وتكري�س  االأفكار،  ترابط  على 
يعزز الت�ساوؤل هنا وجود الزمن مقرتنًا بالفعل القائم على الزنبقة، فالليل ي�سمعها 
ندب القلوب احلزينة، والفجر ير�سفها كاأ�س االأ�سى املريرة، وي�سب عليها �سعاع 
هنا  وجودها  يقرتن  التي  الدموع  هذه  امل�ساء،  ودموع  احلياة،  تقلبات  الغروب 

بتوقيت الغروب وامل�ساء، داللة على الوح�سة والوحدة.
وت�ستكمل اللوحة ال�سعرية ن�سقها الداليل من خالل ت�سليط ال�سوء على اآالم 
احلياة وم�سقاتها؛ فالدهر هنا يوحي اإىل الزمن الذي يتوقف ليعزز فكرة احلزن من 
خالل توايل الدالالت التكرارية التي تفرز بدورها املعنى احلقيقي لهذا احلزن، من 
خالل ارتباط االأداة بالبيت ال�سعري الذي يثري ت�ساوؤل فعل الدهر على هذه الزنبقة 
التي فا�س حزنها من انعكا�س حزن الطبيعة عليها، وحزن احلياة املثقل اجلاثم دون 

اأي تغيري. 
واإىل جانب تكرار الهمزة، فاإن القارئ �سيجد تكراًرا اآخر يف بنية الق�سيدة 
وهو تكرار اأ�سلوب ال�سرط، الذي يرتهن حتقيقه بوجود �سرط ي�ستلزم ا�ستكمال 
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اجلملة ال�سرطية من فعل وجملة وجواب، فهو: »كالم يقت�سي وجود جملتني، ال 
يتم املعنى اإال بهما مًعا... بل ال بد من اجلملتني جمتمعتني حتى تتم الفائدة«)1(، 
عن�سر  مع  وتبادلها  املاأ�ساة،  َق  وحَتقُّ واالأمل  املعاناة  يج�سد  الق�سيدة  هنا يف  وهو 
التوزيع  بح�سب  ال�سرط،  حتقق  على  الدالتني  اجلملتني  بوجود  الزنبقة  الطبيعة 

االآتي:
اأ�سلوب ال�سرط

جواب ال�سرطجملة ال�سرطاأداة ال�سرط

فقد عذبتني اأغاين الوجوماأ�سجرتك اأغاين الظالماإذا

فقد عانقتني بنات اجلحيمهجرتك بنات الغيوماإن

�سكب الدر يف م�سمعيك نحيب ]الدجى[ اإن
واأنني االأمل

فقد اأجج الدهر يف مهجتي �سواظا من 
احلزن امل�ستعل

اأر�سفتك �سفاه احلياة ر�ساب االأ�سى، اإن
ورحيق االأمل

فاإين جترعت من كفها كوؤو�ًسا موؤججة 
ت�سطرم

�سحقتك اخلطوبجرفتني اأكف املنون اإىل اللحداإن

تكرر  الذي  ال�سرط  اأ�سلوب  خا�سية  على  ال�سابقة  ال�سعرية  االأبيات  ترتكز 
بدا  الذي  النف�سي  اال�ستقرار  وعدم  وال�سياع  االأمل  حالة  ليثبت  مرة،  من  اأكرث 
وا�سًحا للقارئ من خالل الن�سق ال�سعري الذي ت�سمنته االأ�سطر ال�سعرية، وكاأنها 
خالل  من  �سلبية  طاقة  وبث  واحل�سرة،  االأمل  جت�سيد  يف  الزنبقة  مع  تتعا�سد  هنا 
باثًّا للتفاوؤل واالأمل،  الرتكيز على فقدان االأمل يف تغيري امل�سهد احلزين، وجعله 
فتتكرر حالة احلزن والياأ�س واالأمل من خالل تكرار اجلملة ال�سرطية التي تعزز هذه 

الدفقات ال�سعورية وتغذيها خالل امل�سهد ال�سعري.

حممد االأنطاكي، املحيط يف اأ�سوات العربية ونحوها و�سرفها، دار ال�سرق العربي، بريوت، ط3، ج2:   -1
�س52.
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اأ�سا�سيًّا يك�سف عن  ال�سعري، عاماًل  الن�س  ال�سرط يف  اأ�سلوب  ميثل وجود 
توا�سج الن�س ال�سعري الذي جتيء فيه اجلملة ال�سرطية مبثابة الزمة �سعورية توفر 
النف�سي  التوتر  الفعل يف اجلملة، وكلها تركز على  املرتهن بوجود  ال�سرط  حتقيق 
الذي تك�سف عنه االألفاظ يف تعالقها عرب هذا الف�ساء ال�سعري الذي تتعاقب عليه 
اجلملة ال�سرطية متكررة فتك�سف عن حالة الياأ�س امل�ستمر وال�سيل املتدفق من ذلك 
احلزن غري املنقطع، من خالل تبادل احلوار مع الزنبقة املرهقة التي اأنهكتها عوامل 
اأثره فيها،  الزمن، وغريت يف دورتها الطبيعية يف احلياة، وكما اأن لذلك الفعل 
ا يف الذات ال�ساعرة، فتكتمل اللوحة ال�سعرية من خالل هذا  فقد وقع تاأثريه اأي�سً

التناغم احلا�سل بينهما.
ثانًيا- امل�صتوى املعجمي:

تناولها  املفردات، وكيفية  ماهية  اإىل  ب�سكل خا�س  املعجمي  امل�ستوى  يَلتفت 
فاإن  لها. وعليه،  الن�سي  البناء  الق�سيدة، وفق م�ستوى  الن�سق اخلا�س يف  �سمن 
هذا امل�ستوى يركز على املعجم ال�سعري بو�سفه »قائمة من الكلمات املنعزلة التي 
اأو  بنف�سها  الكلمات  بع�س  ترّددت  وكلما  معني،  ن�ّس  اأثناء  بن�سب خمتلفة  ترتدد 
يوؤكد  اأو حقوال داللية«)1(. وهذا  يوؤدي معناها كّونت حقال  اأو برتكيب  مبرادفها 
االأخرى،  االألفاظ  بدوال  اللفظة وعالقتها  يركز على داللة  املعجمي  امل�ستوى  اأن 
ت�سمح للمتمعن  التي  ال�سعرية  التجربة  التي تتخلق من رحم  من خالل العالقات 
فيها الغو�س يف خفايا عواملها، وك�سف الروابط الداخلية بني الدوال املعجمية وما 

يربطها ببع�سها البع�س.

ط4،  لبنان،  العربي،  الثقايف  املركز  التنا�س(،  )ا�سرتاتيجية  ال�سعري  اخلطاب  حتليل  مفتاح،  حممد   -1
2005، �س58.
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وتتمثل الداللة املعجمية يف ق�سيدة الزنبقة الذاوية من خالل �سيطرة األفاظ 
خا�سة على املعجم ال�سعري يف ج�سد الق�سيدة كاملة، وكاأنها هنا تريد بثَّ حالة 
عدم اال�ستقرار ال�سعوري التي تتجلى يف تلك االألفاظ التي تكررت اأكرث من مرة 
فيها، واأّثرت يف �سريورة احلدث ال�سعري حتى نهاية الق�سيدة، ومّكنت امل�سهد 
الداللة  اأثر  النظر يف  بتدقيق  اأهميتها  تزداد  داللية  متف�سالت  من و�سع  ال�سعري 

املعجمية القابعة يف ج�سد الق�سيدة. 
معجم  هما:  اثنني  م�ستويني  �سمن  املعجمية  االألفاظ  هذه  تق�سيم  وميكن 
االألفاظ الطبيعية التي ترتبط بالطبيعة، ويرمز الن�س ال�سعري من خاللها اإىل احلالة 
ال�سعورية التي ت�ستقر يف تلك االألفاظ الرامزة ملالمح حياة ت�سويرية خا�سة بالذات 
بالواقع،  الثقة  عدم  حالة  على  الطبيعة  األفاظ  اإىل  اللجوء  يدل  حيث  ال�ساعرة؛ 
وحماولة الهروب منه باللجوء اإىل الطبيعة ومناجاتها. ومعجم االألفاظ االنفعالية 
التي تبني مدى اال�سطراب والقلق النف�سيني اللذين يندغمان يف بنية الق�سيدة، 

وي�سكالن اجلزء االأكرب منها.
القيمة  اأهمية  مقدار  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  املعجمية  الداللة  تتبع  وميكن 
الداللية للكلمة وجتاورها مع الكلمات االأخرى �سمن احلقل الداليل املعجمي ذاته؛ 
حيث تعمل على تكثيف اللوحة ال�سعورية املعربة عن القلق النف�سي من جهة، وعن 
انعدام الثقة بالواقع من جهة اأخرى. وكل ذلك يتمثل بوجود الوحدة املعجمية 
االأ�سا�سية التي تتمحور حولها كل اأحداث الق�سيدة وهي الزنبقة الذاوية؛ عنوان 
متثل  ال�سعوري؛ حيث  االنفعال  الطبيعة وداللة  بني داللة  يجمع  الذي  الق�سيدة 
األفاظ  بداللة  ممثلة  اخلا�سة  املعجمية  الدالالت  عنها  تتفرع  التي  االأ�سا�س  القاعدة 
الطبيعة، وداللة األفاظ االنفعال، وترتد يف جمملها اإليها. وميكن توزيعها بال�سكل 

االآتي:
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 احلقل الداليل 
االأ�سا�سي

)الزنبقة الذاوية(

احلقل الداليل)1( 
الطبيعي

زنبقة/�سفح/الليل/الفجر/�سعاع/الغروب/
امل�سا/احلياة/الليل/الظالم/الغيوم/ال�سحر/

الرتاب/الدجى/القرب/ظالل.

احلقل الداليل)2( 
االنفعايل

اللوعة/القا�سية/االأ�سى/�سدوع/كئيًبا/رهيًبا/
حزن/اأغاين/الوجوم/نحيب/اأنني/االأمل/

م�ستعل/االأمل/موؤججة/ت�سطرم/نوحك/�سوت/
�سدى/ق�ساوة/حزين/حزنك.

يف  جتلت  التي  الداللية  االألفاظ  بث  يف  املعجمي  الداليل  الن�سق  ي�ستمر 
اإذ الم�ست ال�سورة احل�سية من  الق�سيدة، وكانت مبثابة متثيل للحالة ال�سعورية؛ 
خالل تقدمي الطبيعة ب�سورة انفعالية ترتد اإىل العنوان ذاته، العنوان الذي تتمثل فيه 
الداللة املعجمية طبيعية وانفعالية )الزنبقة الذاوية(، لي�ستل منها امل�ستوى املعجمي 
كله،  الق�سيدة  هيكل  يف  الدالالت  هذه  توظيف  بني  املراوحة  خالل  من  اأدواته 
املعجمية؛  الداللية  احلقول  �سمن  واالألفاظ  الكلمات  جمموع  بني  العالقة  فتن�ساأ 
اإطار ما ي�سّمى بنظرية احلقول الداللية  اأوجه العالقات يف  »حيث ميثل وجًها من 
Les Champs Semantiques اأو املعجمية، وهي كلمات ترتبط داللتها وتو�سع 
الدوال  هذه  جمع  الذي  بالعنوان  يتمثل  هنا  وهو  يجمعها«)1(،  لفظ  حتت  عادة 
ووحدت الفكرة ال�سعورية من خاللها، وبوجوده تتعا�سد الدوال �سمن م�ساحة 
ال�سعوري  املعنى  لتعزز  النهاية؛  حتى  بدايته  من  تكثفت  الذي  ال�سعري،  الن�س 

وتخط الروؤية احلزينة املليئة بخيبات االأمل، وفقدان الثقة بالواقع املرير.

اأحمد كروم، اال�ستدالل يف معاين احلروف، درا�سة يف اللغة واالأ�سول، دار الكتب العلمية، لبنان،   -1
2009، �س84.
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واالنفعايل  الطبيعي  ب�سقيها  ال�سابقة  املعجمية  الداللية  الوحدات  وتت�سل 
الداليل  احلقل  ميثل  اإذ  الذاوية(؛  )الزنبقة  االأ�سا�سي  الداليل  باحلقل  قوية  بعالقة 
الطبيعي احلالة ال�سعورية املتمثلة باالعتماد على الن�سق الثابت يف ج�سد الق�سيدة 
الذي يعرب عن ثقل ال�سعور، وعن احلزن العميق، والياأ�س ال�سديد من كل ما يحيط 
تتعلق  لفظية  وحدات  �سمنه  تندرج  الطبيعي  الداليل  فاحلقل  ال�ساعرة،  بالذات 
معززة  الطبيعة  عامل  من  م�ستوحاة  كلها  فجاءت  طبيعيًّا،  رمًزا  بو�سفها  بالزنبقة 
االإيحاءات الداللية الدالة على اال�ست�سالم التام حلالة الياأ�س، وعدم التعلق باأي 
وليل،  حياة،  من  القامتة  الطبيعة  دوال  اأمام  ذابت  التي  الذاتية  القوة  رغم  اأمل 

وتراب، وغروب، وم�ساء...
الداللة  اإىل  اللفظية  دواله  مبجموع  يرتد  فاإنه  االنفعايل  الداليل  احلقل  واأما 
االنفعالية )الذاوية(، وت�سيطر على عنا�سره فكرة االأمل والهوان وال�سعف التام، 
نحو ذكر األفاظ النوح واالأ�سى والظلوم واحلزن...، فتكون هذه الدوال املعجمية 
وما �سبقها من دوال احلقل ال�سابق قد �سكلت هيكلة الن�س ال�سعري. ويف الوقت 
ذاته، فاإنها تُعّد »مدخاًل حلركة االإبداع الداخلية للن�ّس ذاته، فال تتحّول من عمل 
كلمات  واأ�سبحت  الدالة،  هويتها  فقدت  مكانها  من  انتقلت  فاإذا  اآخر،  اإىل  فني 
متو�سعها  هو  اخلا�سة  االأدبية  بنيَتها  الكلمات  هذه  يف  يعزز  فالذي  عادية«)1(. 
�سمن بنية الن�ّس، ومدى عالقتها وتعالقها بغريها من الكلمات، �سمن ن�سيج ن�سّي 

متما�سك من بداية الق�سيدة حتى نهايتها.
واإىل جانب احلقلني الدالليني ال�سابقني، يظهر حقل داليل اآخر يغدق على 
تتنا�سب ووجود كل من احلقل الداليل  التي  ال�سعورية  بالدالالت  الق�سيدة  بناء 
االنفعايل، واحلقل الداليل الطبيعي، يتمثل باحلقل الداليل ال�سوتي فيلتقي معهما 
يو�سف م�سلم اأبو العدو�س، االأ�سلوبية الروؤية والتطبيق، دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة، عّمان-   -1

االأردن، ط4، 2016، �س196.
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ليتمم بناء الن�س وعمله، وير�سفه مو�سيقيًّا ويبقيه مندغًما والفكرَة االأ�سا�سية التي 
�سيطرت على الق�سيدة وكانت حا�سرة فيها، اأال وهي فكرة االنتهاء لكل �سيء.

وميكن مالحظة احلقل الداليل ال�سوتي الذي يحقق املو�سيقى الداخلية يف 
اللهيب/ )�سوت  مثل  من  االألفاظ  بع�س  تتابع  خالل  من  ال�سعري  الن�س  بناء 
الوجوم/نحيب  الظالم/اأغاين  القلوب/اأغاين  الهاوية/ندب  اأن�سودة  يرتل 
�سجي/ االأ�سى/�سوت كلحن  نوحك/�سوت  االأمل/�سدى  ]الدجى[/اأنني 
يتهادى/كنغم  احلزن/في�سدح/�سدى  حزننا/نغمات  الوتر/يردده  خفقات 
�سجي/يرنحه �سجونا امل�ستكني/نغمات االأ�سى(، وهي كلها دالالت حزينة جتيء 
يف الق�سيدة وت�سفي عليها طابع االن�سجام مع الفكرة وامل�سمون، بل اإنها تتوا�سج 
مع احلقلني ال�سابقني فتكون داعمة لهما ومتممة للم�سهد ال�سعري، الذي يختزل 
الدالالت  هذه  وكاأن  كلها،  الدالالت  هذه  خالل  من  ويعمقه  احلزين  ال�سعور 
احل�سية املو�سيقية قادرة على اإحداث نغمات متواترة جتوب اأفق الق�سيدة، فت�سلح 

حلًنا �سجّيا يلم�س �سغاف القلب، وي�سده للم�سهد ال�سعري حتى نهايته.
ال�سعوري  الو�سف  ويعزز  ال�سابقة،  احلقول  مع  يتوحد  الذي  احلقل  واأما 
القائمة  احلركة  اآلية  اأ�سا�س  على  يقوم  حركي،  داليل  فهو  الق�سيدة،  يف  القائم 
يف الق�سيدة، يتنقل يف م�ساحة امل�ستوى ال�سعوري، ويحرك ال�سمت من خالل 
بع�س العبارات التي ُوزعت يف حماور حركية تنح�سر يف التوحد، واالمتالء، 
واحلزن،  االأمل  قيمة  من  االإعالء  على  تركز  وكلها  واال�ستعالء،  واال�ستمرارية، 
وتندرج �سمن كل وحدة منها عبارات �سعرية تدل على احلركة الدائمة للحزن 
بدالالت  امل�سحون  ال�سعور  يفر�سها  التي  ال�سيطرة  تاأكيد  �ساأنه  من  ولالأمل، وهو 
احلزن، ويوؤكده االألفاظ ال�سعرية التي تندرج �سمن هذه املحاور االأربعة جمتمعة، 

كما يف اجلدول االآتي:
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تعانقك اللوعة القا�سية/عانقتني بنات اجلحيم/فحزين وحزنك ال يربحان األيفني/نرقد التوحد
حتت الرتاب االأ�سم جميًعا.

اأ�سب عليك �سعاع الغروب/اإن �سكب الدر يف م�سمعيك نحيب ]الدجى[.االمتالء

يفجر نوح احلياة �سدوع ال�سدور/يخفق حزن الدهور.اال�ستمرارية

يرف �سدى �سوتك اخلافت/تطاير من خفقات الوتر.اال�ستعالء

للحزن  الكاملة  ال�سيطرة  مدى  تبني  جمتمعة  ال�سابقة  االأربعة  الوحدات  اإن 
و�سمولية الكون باالأمل، بل اإنها تف�سي اإىل �سيطرة االأ�سى على الذات ال�ساعرة وبثها 
للزنبقة فيكون احلزن من باب امل�ساركة الوجدانية التي بعد ا�ستمراريتها وامتالئها 
اإىل ذروتها يف  ت�سل  الداللية حتى  معطياتها  وتندغم كل  الكون  تتوحد يف هذا 
ال�سيطرة، وال�سيطرة هنا تدور حول الليل الذي ي�سيطر على النهار وي�سلبه األوان 
احلياة، واحلزن الذي ي�سيطر على الفرح وي�سلبه هو االآخر مالمح ال�سعادة ويبث 
فيه كل �سقاء وبوؤ�س، والعذاب الذي ي�سيطر على الراحة والر�سا والغبطة، وكلها 
مرادفات �سعورية تتنا�سب وبناَء الق�سيدة القائم على النزعة الكئيبة القامتة التي 

تربهن على ال�سيطرة الكاملة لالأمل العميق.
ثالًثا- امل�صتوى الرتكيبي:

على  يعتمد  ال�سابقني؛ حيث  امل�ستويني  عن  الرتكيبي  امل�ستوى  اأهمية  تقل  ال 
معها  فتنه�س  الن�سي،  البناء  لعملية  االأ�سا�سي  املحرك  بو�سفها  اجلملة  وجود 
اأركان هذا البناء ممثلة باجلملة واأجزائها وما تفعله يف الن�س ال�سعري من الناحية 
النحوية، وعليه، تتفتق الروؤى البنائية االأ�سلوبية لتعزز القدرة الفنية ال�سعرية مع 
النحوّي  البناء  حلدود  بامتثاله  م�سروطة  االأدبي  الكالم  »�سالمة  اأن  اإىل  االلتفات 
يف اللغة، والذي اأعوز النقد البنيوي اإىل حد االآن هو �سبط املقايي�س التي متّكن 
اخرتاق  ودون  االأ�سلوبية  اجلملة  �سياق  داخل  الداللة  ت�سكل  على  ال�سيطرة  من 
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ملعايري البنية النحوية«)1(؛ اأي اأن يكون للتحليل الل�ساين م�ساحته التي تتكئ على 
االأ�سلوب النحوي، فال يكون حتليل الن�س ال�سعري بنيويًّا مبعزل عن هذه اخلا�سّية 
الفاعلة يف الن�س نحويًّا، فُتجمَّل الن�س ال�سعري من خالل ما ت�سفيه تلك الرتاكيب 

النحوية وتناغمها يف �سياق البناء العام للن�س ذاته. 
ت�سيطر  الرتكيبي  امل�ستوى  يجد مالمح  الذاوية،  الزنبقة  ق�سيدة  واملتاأمل يف 
ي�سري  الذي  التقدمي  اأ�سلوب  هو  النظر  يلفت  ما  اأكرث  ولعل  الق�سيدة،  بنية  على 
اإىل »تبادل يف املواقع ترتك الكلمة مكانها يف املقدمة لتحل حملها كلمة اأخرى، 
به  حكمت  الذي  مكانها  يف  بقيت  اأنها  لو  لتوؤديه  كانت  ما  بالغيًّا  ا  غر�سً لتوؤدي 
قاعدة االن�سباط اللغوي«)2(. وتعد هذه اخلا�سية ذات اهتمام كبري لدى البالغيني 
القدماء، لعل من اأ�سهرهم عبد القاهر اجلرجاين الذي اأ�سار اإليه بقوله: »هو باب 
الغاية، ال يزال يفرّت لك عن  الت�سّرف، بعيد  الفوائد، جّم املحا�سن، وا�سع  كثري 
بديعة، ويف�سي بك اإىل لطيفة.... ثم تنظر فتجد �سبب اأن راقك ولطف عندك 
اأن قّدم فيه �سيء وحّول اللفظ عن مكان اإىل مكان«)3(. وهذا يف�سي اإىل اأهمية 
الرتكيب يف اجلملة على م�ستوى الن�س ال�سعري كله، مبا يرتكه يف الن�س من اأثر 

اأ�سلوبي بنائي تتجلى اأهميته يف جتويد املعنى يف بنية الن�س ذاته.
وعليه، فالق�سيدة يف بنيتها التي تت�سمن خا�سّية التقدمي والتاأخري تك�سف عن 
االأ�ساليب وتظهر  فيه  »تتبارى  الذي  الرتكيبي  امل�ستوى  ماهية  اللغوية يف  املقدرة 
فيه املواهب والقدرات، وهو داللة على التمكن يف الف�ساحة وح�سن الت�سرف 
ال�سعري  الن�س  في�سحن  املعنى«)4(،  يقت�سيه  الذي  الو�سع  وو�سعه  الكالم  يف 
عبد ال�سالم امل�سدي، ق�سية البنيوية: درا�سة ومناذج، املطبعة العربية بن عرو�س، تون�س، 1991، �س76.  -1

منري �سلطان، بالغة الكلمة واجلملة واجلمل، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، �س 138.  -2
عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز يف علم املعاين، علق عليه: ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا، دار املعرفة   -3

للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت- لبنان، ط3، 2001، �س85.
ط1،  الكويت،  املطبوعات،  وكالة  البالغة-املعاين،   - الف�ساحة  بالغية،  اأ�ساليب  مطلوب،  اأحمد   -4

1980م، �س168.
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بدالالت حتفيزية من �ساأنها تفتيق الروؤى للذات ال�ساعرة، وتثبيت الفكرة وتعزيزها 
يف الن�س ذاته. وميكن تتبع اأ�سلوب التقدمي والتاأخري يف ق�سيدة الزنبقة الذاوية 
ومالحظته، من خالل ت�سدر تقدمي املفعول به على الفاعل وذلك قول ال�ساعر)1(:

اأََزنبقَة ال�سْفِح؟ ما يِل اأَراِك تُعاِنُقِك اللوعُة القا�ِسيه

يفجـــر  حيُث  الــدهــُر  دور؟اأَاأَوَقــفــِك  ال�سّ دوَع  �سُ احلياِة  نْوُح 
الَكِئيب  الــظَّــالِم  رواِق  ـــَت  ال�سََّحرَوحَتْ روُح  الَكْوَن  �َسَمَل  اإِذا 
�ُسكــوٍن  يِف  ــا  ــَن ــْزنُ ُح ُدُه  ــــــَردِّ املُْطَمِئنيُ ال�سَّاِمِت  نَا،  َقرْبِ ]َعَلى[ 
لَدى  املُ�ْستِكنُي  �َسْجُونا  ـــــالِل املـَـ�ــســايَُرنُِّحُه  ـــــَت ِظ ، حَتْ ــــرْبِ ــــَق ال

يت�سمن  الذي  الرتتيب  بوجود  وعملها  الفعلية  اجلملة  يف  الرتكيب  يتمثل 
)الفعل- الفاعل- املفعول به(، ويكون وجود املفعول به مرتبًطا بالفعل املتعدي 
الذي يتو�سل باملفعول به الإمتام معنى اجلملة الفعلية يف تركيبها الذي يعتمد هذا 
التق�سيم، لكن البنية الرتكيبية يف التوليفة ال�سعرية ال�سابقة تخالف الرتتيب املعهود 
يف تركيب اجلملة الفعلية، وتعمل على اإخ�ساعها اإىل تركيب ترتيبي يقت�سي تقدمي 
املفعول به على الفاعل يف قول ال�ساعر )تعانقك اللوعة القا�سية/اأاأوقفك الدهر/
التمف�سالت  وهذه  �سجونا(،  حزننا/يرنحه  ال�سحر/يردده  روح  الكون  �سمل 
احلا�سلة على اإعادة الرتتيب بح�سب ما تقت�سيه بنية الق�سيدة اإمنا يعمل على تاأكيد 
االأمل وا�ستح�ساره؛ بل على ا�ستحقاقه وثبوته وا�ستقراره الذي ال اأمل يف تغيريه، 
وا�ستقراره،  ال�سيء  وقوع  ثبوت  برهنة  اإىل  يرمي  هنا  ال�سعري  االت�ساق  وكاأن 
فيكون تقدمي املفعول به هنا حمقًقا لعمل الفاعل ومثبًتا له، فيجيء التقدمي من�سجًما 
الديوان، �س175- 176.* ورد يف الديوان كلمة )فعلى(، ولعل ال�سواب اأن يقول ال�ساعر )على(   -1

لي�ستقيم الوزن.
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وهو  فيها،  العام  الن�سق  على  تلح  التي  للفكرة  وداعًما  كلها،  الق�سيدة  بنية  مع 
الطبيعة  فعل  عن  تارة  تتحدث  التي  ال�ساعرة  والذات  الزنبقة  حال  بني  املراوحة 
على هذه الزنبقة، وعن فعلها يف الذات ال�ساعرة تارة اأخرى، وكاأن الق�سيدة هنا 
تك�سف عن امل�ساركة الوجدانية يف ا�ستقبال االأمل وا�ستقراره، والتبادل ال�سعوري 

بني االإن�سان والطبيعة لهذا الفعل، بل حتقق الفعل يف االثنني مًعا.
الرتكيبي  امل�ستوى  �سمن  والتاأخري  التقدمي  مظاهر  من  الق�سيدة  تخلو  وال 
فيجدها القارئ من مثل قول ال�ساعر: )اأيف قلبك الغ�س �سوت اللهيب/اأ�سب 
عليك �سعاع الغروب/فقد عذبتني اأغاين الوجوم/فقد عانقتني بنات اجلحيم/
كوؤو�ًسا/وّحدت  كفها  من  جترعت  ا/فاإين  �سواظًّ مهجتي  يف  الدهر  اأجج  فقد 
بيننا ق�ساوة هذا الزمان الظلوم)، وكلها تك�سف عن نربة االأمل التي ت�سيطر على 
ال�سعرية،  ال�سورة  فتتكثف  ال�سعوري  تتوا�سج مع احل�س  الق�سيدة كلها، وتكاد 
معلنة ا�ستح�سار الدفق ال�سعوري الذي يُعلي من قيمة هذا االأمل، بو�سفها البوؤرة 
املركزية يف الق�سيدة من الناحية احل�سية؛ من خالل املرتادفات املتناثرة يف هيكل 
جمرد  النحوية  الرتاكيب  هذه  عليه  ظهرت  الذي  الرتتيب  يكون  فال  الق�سيدة، 
حتقيق جلر�س مو�سيقي اأو تناغمي، »ولكنها تراكيب توؤدي جزًءا من معنى الق�سيدة 
وجماليتها. واإذا �سّح هذا، فاإّن الرتاكيب النحوية يف الق�سيدة ال�سعرية تتناغم مع 
باقي العنا�سر االأخرى«)1(، فيتخلق التناغم من خالل ارتباط اجلمل وتعالقها �سمن 
اللغوية  الرباعة  تاأكيد  اإىل  اإ�سافة  ال�سعري،  الن�س  �سياق  يقت�سيها  خا�سة  روابط 
الوحدات  الق�سيدة �سمن وجود  الت�سكيل والرتتيب على م�ستوى  تت�سمن  التي 
قدا�سة  عليها  وت�سفي  ال�سعورية  الفكرة  لتعزز  مكانها؛  يف  تتبادل  التي  اللغوية 
تكمن يف اإعالء قيمة الو�سف، وت�سليط ال�سوء على احلالة ال�سعورية امللحة يف 

الن�س ال�سعري.
حممد مفتاح، حتليل اخلطاب ال�سعري، �س70.  -1
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رابًعا- امل�صتوى البياين:
يركز امل�ستوى البياين على درا�سة التحليل الفني للكلمة، ومدى اأثرها الفاعل 
يف الن�س من خالل وجودها �سمن ن�سق �سعوري اأثري يف معناه، وتتحدد قوة هذا 
امل�ستوى من االألفاظ التي يتم انتقاوؤها من املعجم اللغوي، على اأن تكون متعالقة 
�سمن  باجتماعها  البالغي  االأثر  حتقق  بل  معها،  ومتجاورة  االأخرى  الكلمات  مع 

اجلملة الواحدة، ال وجودها فرادى كما يف اللغة العادية.
البنية  ال�سعري،  للن�س  بنيتني  حتديد  على  البالغي  البياين  امل�ستوى  يقوم 
ال�سطحية والبنية العميقة، وتنطوي البنية العميقة على جمموعة كبرية من الكلمات 
يقوم املبدع باختيار بع�س منها لتظهر على امل�ستوى ال�سطحي م�سكلة يف عالقتها 
مع الكلمات االأخرى ن�سًقا �سعريًّا جديًدا يولد داللة مق�سدية تخدم البناء الن�سي 
العام، ويتوخى املبدع اجلانب اال�ستبدايل لالألفاظ؛ اإذ يغّيب بع�سها ويُظهر بع�سها 
االآخر على وفق مق�سديته االإيحائية؛ حيث »يتحّدد احلا�سر منها بالغائب )والعك�س 
بالعك�س(، والأن املتكلم ال يوظف تلك الكلمات املرتادفة دفعة واحدة، فاإنه حني 
بالقّوة«)1(،  الوجود  جمال  اإىل  وتن�سحب  االأخرى،  الكلمات  تغيب  كلمة  يختار 

فيظهر االأثر العميق الذي ين�سحب على الن�س ال�سعري كله فنيًّا وبالغيًّا.
ا على اأبرز خا�سية  واأما ق�سيدة الزنبقة الذاوية، فاإنها تكاد ت�ستمل ا�ستمااًل تامًّ
معروف  اللغوي  الو�سع  يف  اأ�سل  للفظ  يكون  »اأن  وهي  باال�ستعارة  ممثلة  بيانية 
ع، ثم ي�ستعمله ال�ساعر اأو غري ال�ساعر  تدل ال�سواهد على اأنه اخت�س به حني ُو�سِ
يف ذلك االأ�سل، وينقله اإليه نقاًل غري الزم، فيكون هناك كالعارية«)2(، فينتج عن 
ذلك ت�سمن الن�س ال�سعري بناء اإبداعيًّا يبداأ بالكلمة وينتهي باجلملة البالغية يف 
يو�سف وغلي�سي، اإ�سكالية امل�سطلح يف اخلطاب النقدي العربي اجلديد، من�سورات االختالف، اجلزائر،   -1

ط1، 2008، �س200.
عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، دار املدين، جدة، 1991، ط1، �س30  -2
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البيت ال�سعري الواحد، بوجود الروابط الداخلية التي تعمل بتوا�سجها يف �سياق 
الن�س االأدبي على تكثيف القيمة البالغية خلا�سية اال�ستعارة التي تعد »نتاج مزج 
مفهومي خا�ّس ميكن معاجلته يف �سبكة تكاملية، ين�ساأ عنها بال�سرورة ف�ساء ذهني 
ميثل خريطة العالقات التي اآلت اإليها اال�ستعارة بعد عمل الف�ساءات الداخلة يف 
االأدبي  الن�س  بنية  ت�سكيل  البالغي على  املفهومي  فيعمل هذا املزج  تكوينها«)1(، 
بالغيًّا، فتتبدل الوظائف اخلا�سة باللفظة من انتقالها من املعنى العادي اإىل املعنى 

البالغي العميق.
وتنه�س اأركان اال�ستعارة على حذف اأحد طريف الت�سبيه: امل�سبه اأو امل�سبه به. 
وعليه، فاال�ستعارة »عالقة لغوية تقوم على املقارنة، �ساأنها يف ذلك �ساأن الت�سبيه، 
الثابتة  الدالالت  بني  االنتقال  اأو  اال�ستبدال  على  تعتمد  باأنها  عنه  تتمايز  لكنها 
املعنى  اإىل  املبا�سر  العادي  املعنى  من  الكلمة  معها  فتنتقل  املتغرية«)2(،  للكلمات 
واإخ�ساعه  ال�سعري  امل�سهد  تغيري  قادرة على  لغة  بوجود  الفني،  البياين  البالغي 
للمعجم البالغي الفني الذي يغري باكتناه الن�س و�سرب اأغواره. فتكون اال�ستعارة 
اأثره ذلك مبثابة »الطريق احلتمية التي ينبغي لل�ساعر عبورها اإذا كان يرغب  على 
يف جعل اللغة تقول ما ال تقوله اللغة اأبًدا ب�سكل طبيعي«)3(، وين�ساأ البناء ال�سعري 
القيمة  تطورت  ما  اإذا  العادي، حتى  الن�س  متيزه عن  بيانية  لفظية  منظومة  �سمن 
البالغية الفنية لال�ستعارة اأ�سبحت مبثابة ن�ساط فكري »ينظم التجربة بوا�سطة خيال 
دوؤوب يعمل على اإعادة ت�سكيل جزئيات الواقع حيث تذوب عنا�سرها لتتخلق 
يف ميالد جديد تت�سح من خالله الروؤية الفنية اخلا�سة لالأ�سياء واملعاناة االنفعالية 
ط1،   ،2017 القاهرة،  الكتب،  عامل  بينية،  اأوراق  والنقد  الل�سانيات  يف  م�سلوح،  العزيز  عبد  �سعد   -1

�س262.
جابر ع�سفور، ال�سورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العربي، لبنان،   -2

ط3، 1992م، �س201
جون كوهن، بنية اللغة ال�سعرية، ترجمة: حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للن�سر، املغرب،   -3

ط1، 1986م، �س129.
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ل�ساحبها«)1(، فتكون انعكا�ًسا جماليًّا لل�سورة الواقعية، ومتثيال بيانيًّا لها.
تزخر ق�سيدة الزنبقة الذاوية لل�ساعر ال�سابي بخا�سية اال�ستعارة املكنية، التي 
به وبقيت يف  امل�سبه  اأي  منه  امل�ستعار  منها  اللغوية، وهي »ما حذف  الكثافة  تربز 
الكالم قرينة تدل عليه وذكر امل�ستعار له«)2(؛ اأي اأن يكون امل�سبه به خمفيًّا، وتدل 

عليه بع�س لوازمه، وهو امل�سبه، ومن ذلك قوله:
كئيًبا  ــا،  ــًف ــْي ط ــُل  ــْي ــّل ال الّدهور؟ويــنــبــثــُق  ُحــْزُن  ويخفق  رهيًبا، 
َقْلِبي  ْع�ساِر  اأَ بـَـنْيَ  يخي!َفما  ــِك اخلــاِفــِتاأَ�سِ ــْوِح ــَدى نَ ـــِرفُّ �ــسَ يَ
ِبَحفيِف  ْمْهَجِتي  َعــَلــى  املاِئِتُمعيًدا  االأ�ــَســى  وَت  �سَ َجناَحْيِه 
ـــــــــــه  ـِ ــ ال�سَّفاةَوَجـــرََّعـــنـــي ِمــــْن ُثــمــاالت تـُـذيــُب  ـــْزن،  ُح مـــرارَة 
َكاأْ�ِسي  ِباحُلبِّ  اللَّْيُل  اأَْتــَرَع  احَليــاة)3(َوَقــد  ِبَلِهيِب  َو�َسْع�َسعــَـها 

دالليًّا  تكاثًفا  متثل  التي  املكنية،  اال�ستعارة  ال�سابقة  ال�سعرية  االأبيات  تت�سمن 
ي�سحن الن�س بطاقة �سعورية عالية، تف�سي جمتمعة اإىل تاأكيد حالة احلزن العميق 
التي  االألفاظ  جمموع  ذلك  ويوؤكد  الق�سيدة،  يف  العام  البناء  على  ت�سيطر  التي 
�ُسّخرت لهذه احلالة ال�سعورية، وتكثيف املعنى فيها بوجود اال�ستعارة؛ ففي جملة 
)يخفق حزن الدهور(، اإمنا يخلع على الدهر �سفات االإن�سان فيجعل له قلًبا يخفق 

باحلزن، مما اأ�سهم يف تكثيف ال�سورة االإيحائية يف اجلملة ال�سعرية.

رجاء عيد، فل�سفة البالغة بني التقنية والتطور، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، ط1، �س 152.  -1
حممد اأحمد قا�سم، حمي الدين ذيب، علوم البالغة، املوؤ�س�سة احلديثة للكتب، لبنان، ط1، 2008م،   -2

�س192.
الديوان، �س175- 176.  -3
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ا�ستعارة  وهي  اخلافت(،  نوحك  �سدى  )يرف  جملة  يف  االأمر،  وكذلك 
تركيبية تعتمد وجود �سور تكثيفية فالذي يرف عادة ويتحرك هو الطري بينما قام 
الت�سبيه هنا على ت�سبيه �سدى النوح اخلافت بالطائر الذي يرف بجناحيه حملًقا، 
وكاأن امل�ساحة التعبريية هنا اأُريد بها انت�سار احلزن وا�ستماله على القيمة الف�سائية 
للق�سيدة، بعد اأن ُطلب من الزنبقة الذاوية اأن ت�سغي للكالم واحلوار يف بداية 
حية  تعبريية  �سورة  اأفرز  قد  الزنبقة  هذه  مع  احلوار  فيكون  )اأ�سيخي(،  البيت 
بت�سخي�سها وتوجيه احلوار لها، فكان لنوحها رغم انخفا�س �سوتها فيه �سدى ميالأ 
االأرجاء بذلك النوح، والأن ال�سدى ترديٌد ل�سوت يتحرك وميالأ الف�ساء، فكان 

نوح هذه الزنبقة اآخًذا باالنت�سار واالمتداد؛ لتاأكيد ثبات احلزن وا�ستمراريته.
ويكتمل امل�سهد الت�سويري يف البيت ال�سابق بوجود البيت الذي يليه؛ حيث 
يعيد هذا ال�سدى وهو �سدى نوحها فينعك�س على نف�سية �سامعه، ويوؤثر فيه، وقد 
ا�ستعان هنا بتحليق جناحي الطائر الذي يق�سد به ال�سدى، فيعك�س �سورة االأ�سى 
مبرحلة  مروره  بعد  ال�سوت  هذا  وكاأن  ل�سدتها،  املوت  حد  اإىل  ت�سل  قد  التي 

ال�سدى ينتهي به االأمر باملوت لعدم مقدرته على املقاومة.
واأما اال�ستعارة يف )اأترع الليل باحلب كاأ�سي...(، فاإن امل�سهد البالغي يعّمق 
الفكرة ال�سعورية فيه؛ اإذ يتحول احلب اإىل �سيء مادي، يرًتع، ويقوم الليل هنا 
بفعل امللء لهذا احلب فيتم ت�سبيه احلب بال�سائل الذي مُيكن ملوؤه يف الكاأ�س، واأما 
الذي يقوم بهذا الفعل -بداًل من االإن�سان- الليل الذي اأخذ من ال�سفات االإن�سية 
لتتنا�سب واحلركة يف البيت واخلا�سة بامللء وال�سكب لهذا احلب، الذي بدد معه 

كل مغريات احلياة بالدميومة والبقاء واال�ستمرار.
وت�ستمر هذه احلركة حتى جند اأنف�سنا اأمام مفارقة يف هذا الكاأ�س )وجرعني 
باالأ�سى ومرارة احلزن، فلم يتوقف االأمر  من ثماالته(، الذي يعود على �ساحبه 
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عند وجود هذا احلزن الدائم، بل اإن له مرارة ال ت�ستقر معها احلال، وال ت�سفو لها 
العقول فجعل للحزن مذاًقا، وجعل للمرارة �سفة القدرة على اإذابة كل ما يوؤدي 

اإىل ا�ستمرارية احلياة.
وت�ستمر اال�ستعارة يف ر�سف البناء ال�سعري بالطاقة ال�سعورية العالية؛ من 
اللغة  اأ�سلوب  بغري  للبوح  ت�سعى  التي  ال�سعرية  اللغة  عمل  على  الرتكيز  خالل 

العادية يف الن�س، ومن ذلك قول ال�ساعر:
ــمِّ  َاِب االأَ�ــسَ ــــرتُّ ـــَت ال ُقــُد حَتْ ــمــاِت احَلـــَزنَفــَ�ْ ــَغ ــى نَ ــَل َجــِمــيــًعــا َع
َجى  الدُّ �ُسكوِن  ِعْنَد  َدُح  ال�سَّحرهَفيَ�سْ عـــذاَرى  نَ�سيتنا  اإِذا 
�َسجّي  َكَنغٍم  يَــَتــهــاَدى،  ــَدى  ــاِت الـــَوتـَــر�ــسَ ــق ــف ــــْن خ ـــَر ِم تـَــطـــايَ
الَهاِجع  ى  ـــرثََّ ال ـــَت  حَتْ ــىَفــَتــْهــَجــُع  ــسَ االأَ� ــَغــمــاِت  نَ َعــَلــى  َجميًعا 
لَدى  املُ�ْستِكنُي  �َسْجُونا  ــــَت ِظــــالِل املَــ�ــســا)1(يَُرنُِّحُه  ، حَتْ الـــَقـــرْبِ

التجاور  فكرة  على  ال�سابقة  ال�سعرية  االأ�سطر  يف  اال�ستعارية  البنية  تقوم 
اللفظي، والتعالق بني الكلمات؛ اإذ تقوم بالوظيفة البالغية من خالل الرتكيز على 
ال�سورة الفنية، فعندما يتم ت�سبيه الرتاب باالإن�سان االأ�سم الذي ال ي�سمع فاإن ذلك 
يعني اأن تخلع على هذا اجلماد �سفات االإن�سان، وذلك كله يكون بالتو�سل ب�سيفرة 
على  الدالة  اال�ستعارية  ال�سورة  تنتج  حتى  ومتعالقة  متعا�سدة  الكلمات  تلك 
ال�سمت واملوت، فعلى الرغم من النغمات احلزينة فلن ي�سمعها اأحد اإال الذات 
ال�ساعرة احلزينة والزنبقة الذاوية، فينتج من ذلك التعالق اخلا�س باال�ستعارة تعالق 
اآخر يتمثل بالرابط بني احلزن اخلا�س باالإن�سان، والذبول التي و�سفت به الزنبقة، 

وكالهما ي�سرتك يف فكرة احلرمان من نب�س احلياة الذي اأودى بهما اإىل املوت.
الديوان، �س176.  -1
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وهما اإذ ي�سرتكان يف النهاية وامل�سري، فاإن البنية اال�ستعارية ت�سهم يف تعزيز 
امل�سهد ال�سعري، وتتواىل ال�سور الفنية، فعند �سكون الليل ال �سوت ي�سمع اإاّل 
ال�سجي، فكيف يكون  يتهادى كالنغم  اأ�سحى  ترديده حتى  تكرر  الذي  ال�سدى 
تلك  الوتر،  خفقات  من  يتطاير  هنا  اإنه  بل  ال�سكون؟،  م�سهد  يف  �سجيًّا  النغم 
قت بالوتر جلعل  اخلفقات التي تخ�س االإن�سان لكنها هنا يف امل�سهد ال�سعري اأُل�سِ

احلركة دائمة يف ذلك ال�سوت.
البناء  �سمن  ال�ساعرة  والذات  الزنبقة  يف  فعله  ال�سجي  النغم  هذا  ويكمل 
التوازن واال�ستقرار،  النغم يرتنح، وهي �سفة تدل على عدم  ال�سعري، فيجعل 
فت�سل بكل من ال�ساعر والزنبقة يف نهاية امل�سهد ال�سعري اإىل اال�ست�سالم وارتقاب 
اإىل  يرمز  الذي  املوت  وهو  كلها  الق�سيدة  بنى  عليه  تقوم  الذي  املنتظر  امل�سري 

النهاية، نهاية كل احلياة وتوقفها، كل ذلك على نغمات من احلزن امل�ستفي�س.
تعزيز  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  الق�سيدة  ج�سد  يف  اال�ستعارية  البنى  تراتب  اإن 
فكرة املوت والفناء التي اأثبتها ال�ساعر تلميحا تارة، وت�سريحا تارة اأخرى؛ فعبارة 
»نرقد حتت الرتاب االأ�سم« تفّجر طاقة تعبريية ج�ّسدتها بنية الكناية التي تقوم على 
لعبة اخلفاء والظهور، فاخلفاء هو رمزية املوت التي ي�ستنبطها القارئ من امل�ستوى 
اال�ستمرار  على  الدالة  ترقد  عبارة  اإليه  فت�سري  الظهور  اأما  الن�سية،  للبنية  العميق 
الزمني، تع�سدها �سفة الرتاب االأ�سّم الذي يوحي بال�سكون املطبق. وبتوالد هذه 
االإ�سارات الرمزية ن�سّيا يف االأبيات يُنهي ال�ساعر هذا التلميح بت�سريح مبا�سر من 
خالل لفظة »القرب« الذي مينح الفكرة وجوًدا مادّيا ملمو�ًسا، ثم يجّمل ال�سورة 
الدالة بظالل الليل التي ال ميكن اأن تتحقق على الواقع امللمو�س، فالليل والظالل 
كالهما ي�سريان اإىل انعدام ال�سوء الذي هو يف حقيقة االأمر انعدام الروؤيا التي 
املتعط�سة  النفو�س  يُروي  الذي  احلّب  يُظللها  كرمية،  بحياة  م�ستقبال  ت�ست�سرف 

املكلومة.
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اخل�متة

بعد ا�ستقراء م�ستويات البناء يف ق�سيدة الزنبقة الذاوية لل�ساعر اأبي القا�سم 
النتائج  اإىل  التو�سل  اأمكن  الل�ساين،  التحليل  معطيات  وفق  ودرا�ستها  ال�سابي، 

االآتية:

تواترت امل�ستويات االأربعة اخلا�سة بالدر�س الل�ساين على الق�سيدة، واأْثرتها  -
جمتمعة من خالل توا�سج البنى الن�سية وفر�س �سيطرتها على مدلول الن�س، 
التي  الداخلية  العالقات  بني  التعا�سد والرتابط  فر�س  اجتماعها على  واأدى 
انبثقت منها االألفاظ والرتاكيب، فاندغمت �سمن عالقات داللية بنائية لغوية 

�سكلت لب الن�س ال�سعري.

جاء امل�ستوى ال�سوتي ليثبت مقدرة احلروف وفعاليتها يف اخلطاب ال�سعري،  -
من خالل الرتكيز على عمل اأ�سغر وحدة �سوتية ممثلة باحلرف الذي تت�سكل 
منه االألفاظ، وتكرار الهم�س اخلا�س ب�سفة تلك احلروف، اإ�سافة اإىل التكرار 

احلا�سل للهمزة، واأ�سلوب ال�سرط.

ارتكز امل�ستوى املعجمي على وجود احلقول الداللية، وتوزيعها �سمن حقلني  -
الق�سيدة من  بعنوان  لتاأكيد �سلتهما  بالطبيعي واالنفعايل،  يتمثالن  رئي�سني 
العالقات  على  االأثر  اأكرب  لهما  فكان  اأخرى،  جهة  من  بنائها  وعلى  جهة، 

املعجمية التي �سكلت بناء الق�سيدة.

الرتتيب  - خمالفة  على  والرتكيز  اجلملة،  بناء  على  الرتكيبي  امل�ستوى  اعتمد 
يف  واأثرها  والتاأخري،  التقدمي  خا�سية  عن  احلديث  خالل  من  فيها؛  املعهود 

تعميق املعنى احل�سي ال�سعوري يف البناء ال�سعري كله.
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ك�سف امل�ستوى البالغي عن �سيطرة اال�ستعارة املكنية على ج�سد الق�سيدة  -
كلها، فعمل على �سحنها بالدالالت الفنية البيانية التي خلقت م�ساهد ت�سويرية 

عززت املعنى الذي ترمي اإليه ال�سورة الفنية يف الن�س ال�سعري ذاته.
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Abstract

The study aimed at explaining the ap-

proach of Imam Mahdawi in the direction of 

Quranic Qira'aat, through his book "Sharh 

al-Hidaya", and the effect of enriching the 

interpretation and statement of meanings, 

and to achieve the objective of the study, 

the researchers took the analytical inductive 

method; to reveal his approach in directing 

Qira'aat, and then the research showed its 

advantages and disadvantages, the results 

of this research have reached the extent of 

Mahdawi's knowledge of Quranic Qira'aat, 

his interest in guiding them, their use in the 

statement of meaning, and the Mahdawi did 

not mean much to attribute Qira'aat to the 

owners, and that the face of Qira'aat and 

protested the Koran and Sunnah, the Arabic 

language, Ottoman painting and the provi-

sions of recitation, as directed readings to 

clarify the issues of faith and jurisprudential 

provisions, and the study recommended the 

necessity of conducting a study on Mah-

dawi efforts in interpretation and Qira'aat, 

and studying its approach to selection and 

weighting in his book "Sharh al-Hidaya".

Keywords: directing Quranic Qira'aat, 

Sharh al-Hidaya, Mahdawi.

ملخ�س البحث
االإمام  منهِج  بيان  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
املهدوي يف توجيه القراءات القراآنية، من خالل كتابه 
وبيان  التف�سري  اإثراء  يف  ذلك  واأثر  الهداية«،  »�سرح 
املعاين؛ ولتحقيق هدف الدرا�سة فقد �َسَلَك الباحثان 
املنهج اال�ستقرائي التحليلي؛ من اأجل تتّبع القراءات 
التي عر�سها املهدوي يف كتابه، ومن ثَم ك�سِف منهجه 
يف توجيه القراءات، وبيان اأثر توجيهه القراءات يف 
اإثراء التف�سري واملعاين، ثم بنّي البحث ما ميتاز به منهج 
مزايا وخ�سائ�س،  من  القراءات  توجيه  املهدوي يف 
يُ�سجل عليه من ملحوظات وا�ستدراكات، وقد  وما 
خل�س هذا البحث يف نتائجه اإىل �َسَعة علِم املهدوي 
يف القراءات القراآنيَّة، واهتماِمه بتوجيِهها، وتوظيفها 
بعزو  كثرًيا  يُْعَن  مل  املهدوي  واأنَّ  املعنى،  بيان  يف 
القراءات الأ�سحابها، واأنَّه َوجَّه القراءاِت واحتج لها 
واأحكام  العثماين  والر�سم  العربية،  غة  واللُّ باملاأثور، 
العقيدة  م�سائل  لبيان  القراءات  وّجه  كما  التالوة، 
واالأحكام الفقهية، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة القيام 
ودرا�سِة  التف�سري،  املهدوي يف  بدرا�سة حول جهود 
»�سرح  كتابه  يف  والرتجيح  االختيارات  يف  منهجه 

الهداية«.

الكلمات املفتاحية: توجيه القراءات، �سرح 
الهداية، املهدوي.
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املقدمة

احلمد هلل الذي �سرَّف اأمة االإ�سالم باأعظم كتاب، وال�سالة وال�سالم على خري 
اخللق والعباد، �سيدنا حممد وعلى اآل بيته و�سحبه الكرام، ومن تبَعهم باإح�ساٍن 

اإىل يوِم احل�ساب، اأما بعُد: 
ارتباًطا  يرتَِبُط  الذي  القراءات،  علم  العزيز  الكتاب  علوم  اأ�سرف  من  فاإن 
القراآنية  بالكلمات  النطق  كيفية  يف  يبحث  علم  فهو  وجلَّ،  عزَّ  اهلل  بكتاب  وثيًقا 
اأ�سواًل وَفْر�ًسا، وقد ابتداأ هذا العلم بنزول الوحي، وا�ستمرَّ حتى وقتنا احلا�سر، 

و�سيََظلُّ باإذِن اهلل تعاىل اإىل اأْن تقوَم ال�ساعة.
وقد بََرَز يف كل قرن ثُلٌَّة من علماء القراءات، الذين �َسخََّرهم اهلل عزَّ وجلَّ 
خلدمة كتابه الكرمي، وكان لهم ب�سمات وا�سحة، وقدم را�سخة يف ن�سِر هذا العلم، 
ومن هوؤالء االإماُم املهدوي - رحمه اهلل - حيث كان له �َسْهٌم يف خدمة كتاب اهلل 
�سبحانه وتعاىل، ويعد االإمام املهدوي اإماما يف هذا العلم، فقد جمع العلوم وحاز 
الفنون، قال عنه ابن جزي: »اأما املهدوي فمتقن التاأليف، ح�سن الرتتيب، جامع 

لفنون علوم القراآن«)1(. 
اأما كتابه »�سرح الهداية« فيعد من اأهم كتب علل القراءات ووجوهها، وقد 
نًة بع�س املباحث  ت�سمَّن االحتجاج الأ�سول القراءة ذكرها يف �سبعة ع�سر بابًا، ُمت�سمِّ
ق باالأبواب املذكورة فيها، ثم احتجَّ للكلمات اخلالفية يف �سور القراآن  التي لها تعلُّ
جميًعا، فيبداأ بالكلمة املختلف يف قراءتها، ونادًرا ما ين�سُبها اأو ي�سبطها باحلروف، 
هنا  ومن  االحتجاج،  يف  اأ�سوٍل  على  معتمًدا  ووجوهها  القراءات  علل  ويذكر 
جاءت هذه الدرا�سة للوقوف على منهج هذا العامل اجلليل يف توجيه القراءات 

القراآنية يف كتابه »�سرح الهداية«.
ابن جزي، اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل الكلبي الغرناطي، الت�سهيل لعلوم التنزيل،   -1

حتقيق عبد اهلل اخلالدي، دار االأرقم بن اأبي االأرقم، بريوت، ط1، 1416 هـ، 20/1.
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م�صكلة الدرا�صة
تتمثل م�سكلة الدرا�سة يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

»�سرح  كتابه  القراآنية يف  القراءات  توجيه  املهدوي يف  االإمام  ما هي طريقة 
الهداية«؟ وما اأثر توجيهه للقراءات يف التف�سري وبيان املعنى؟

اأ�صئلة الدرا�صة
يتفرع عن ال�سوؤال الرئي�س ال�سابق االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

من هو االإمام املهدوي وما العلم الذي يتناوله كتابه »�سرح الهداية«؟- 1
ما هي طرائق املهدوي يف توجيِه القراءات القراآنيَّة يف كتابه »�سرح الهداية«؟- 2
ما هو اأثر توجيه القراءات عند املهدوي يف كتابه »�سرح الهداية يف التف�سري - 3

املعنى وبياِنِه؟
ما مزايا منهج املهدوي يف عر�س القراءات وتوجيهها، واملاآخذ التي قد تُوؤَْخُذ - 4

عليه؟
اأهداف الدرا�صة

تتحدد اأهداف الدرا�سة احلالية فيَما ياأتي: 
التعريف باالإمام املهدوي وبكتابه »�سرح الهداية«.  -1

»�سرح  كتابه  خالل  من  القراءات  توجيه  يف  املهدوي  االإمام  منهج  بيان   -2
الهداية«.

بيان ثمار علم توجيه القراءات يف اإظهار ثروة التف�سري ومعاين القراآن.  -3
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عر�س منهج االإمام املهدوي يف توجيه القراءات يف امليزان، ببيان ما له وما   -4
عليه مبو�سوعية ومنهج علمي يف النقد.

ُة الدرا�صة اأهميَّ
تكمن اأهمية الدرا�سة يف مو�سوعها الذي تبحث فيه؛ فهي تتناول علما يعدُّ - 1

من اأ�سرف علوم القراآن الكرمي وهو علم القراءات.
قد تكون هذه الدرا�سة مرجعية لطلبة العلم عامة وامل�ستغلني بالقراءات على - 2

وجه اخل�سو�س؛ لالإفادة منها يف التعرف على االإمام املهدوي، ودوره الكبري 
يف خدمة التف�سري وعلوم القراآن، كذلك التعرف على منهج االإمام املهدوي 
االإمام  الهداية«، وكيف وّظف  كتابه »�سرح  القراءات من خالل  توجيه  يف 
املهدوي توجيه القراءات يف اإظهار ثروة التف�سري ومعاين االآيات، خا�سة اأنه 
مل ي�سبق الأحد -على حّد علم الباحثنْي- اأن در�َس منهَج االإمام املهدوي يف 
توجيه القراءات القراآنية يف كتابه »�سرح الهداية« وبيان اأثر توجيهه القراءات 
يف التف�سري وبيان املعنى، درا�سة علمّية ُم�سَتِقلة حُمّكمة؛ مما قد ي�سفي جانب 

املبادرة على هذه الدرا�سة.
الدرا�صات ال�صابقة

واملعا�سرين  القدامى  العربية  اللغة  وعلماء  التف�سري  علماء  من  كثري  اهتم 
بالقراءات وتوجيهها، والك�سف عن عللها وحججها، وكان لكل عامل منهم طريقته 
ومنهجه يف بيان حجج القراءات وعللها. ومن هوؤالء العلماء املهدوي �ساحب 
كتاب �سرح الهداية، والكتاب مطبوع، قام بتحقيقه الدكتور حازم �سعيد حيدر.
االإمام  )منهج  مو�سوع  تناولت  م�ستقلة  علمية  درا�سة  الباحثان  يعلم  وال 
»�سرح  كتابه  من خالل  التف�سري  واأثره يف  القراآنية  القراءات  توجيه  املهدوي يف 
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الهداية«( يف بحث علمّي حمكم.
منهج الدرا�صة

اتََّبَع الباحثاِن يف هذه الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي التحليلي: 
املنهج اال�ستقرائي: ويتمثَُّل يف تتّبع القراءات التي ذكرها املهدوي يف كتابه - 1

»�سرح الهداية«. وطريقِته يف توجيه القراءات القراآنية.
املنهُج التحليلي: ويتمثَُّل يف بيان الطرائق التي �سلَكها املهدوي يف توجيه ما - 2

يذُكُره من القراءات القراآنية، وبيان كيفية توظيف املهدوي توجيه القراءات 
يف اإثراء املعنى التف�سريي، ثم ت�سجيِل امللحوظات واال�ستدراكات على منهج 

املهدوي يف توجيه القراءات.
خطة البحث

ا�ستمَلت خطة البحث على مقدمة، ومطلبني، وخامتة، وذلك على النحو االآتي: 
املقدمة: وت�سمنت اأهميَّة املو�سوع، و�سبب اختياره، وخطَّة درا�سته.

املطلب االأول: التعريُف باالإمام املهدوي وكتابه »�سرح الهداية«
وفيه اأربعة حماور: 

املحور االأول: ا�سُمه ون�سبه، واملحور الثاين: ن�ساأته ومكانته العلمية، واملحور 
الثالث: موؤلفاته، واملحور الرابع: وفاته.

املطلب الثاين: َمْنَهُج االإماِم املهدوي يف توجيه القراءات القراآنية
وفيه ثمانية حماور: 

الثاين:  واملحور  وا�سطالًحا،  لغًة  القراءات  توجيه  تعريف  االأول:  املحور 
العرب،  لغة  من  القراءات  توجيه  الثالث:  واملحور  باملاأثور،  القراءات  توجيُه 
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التوجيه  اخلام�س:  واملحور  العثماين،  بالر�سم  القراءات  توجيه  الرابع:  واملحور 
باأ�سول القراءات واأحكام التالوة والتجويد، واملحور ال�صاد�س: توجيُه القراءات 
لبيان حكم فقهي، واملحور ال�صابع: توجيه القراءات لبيان م�ساألة عقدية، واملحور 

الثامن: ما له وما عليه يف توجيه القراءات.
اخلامتة: وت�ستمل على اأهمِّ النتائج والتو�سيات.

املطلب الأول: التعريُف ب�لإم�م املهدوي وكت�به »�سرح الهداية«

املحور االأول: ا�صُمه وَن�َصُبه 
عمار)1(  بن  اأحمد  اأنه  على  للمهدوي  ترجمت  التي  امل�سادر  معظم  ت�سري 
املهدية  اإىل  ن�سبته فهي  اأما  العبا�س)2(،  اأبو  االأندل�سي  القريواين  التميمي  املهدوي 
العبيديني  دولة  موؤ�س�س  املهدي)3(  اهلل  عبيد  اإىل  من�سوبة  باأفريقية،  مدينة  وهي 

الفاطمية عام 302هـ)4(.
ت�سري بع�س امل�سادر اأن ا�سمه: اأحمد بن حممد، ينظر: احلميدي، حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح   -1
بن حميد االأزدي امليورقي احَلِميدي اأبو عبد اهلل بن اأبي ن�سر، جذوة املقتب�س يف ذكر والة االأندل�س، 
الدار امل�سرية للتاأليف والن�سر، القاهرة، )د. ط(، 1966م، �س114. ال�سبي، اأحمد بن يحيى بن اأحمد 
بن عمرية، اأبو جعفر، بغية امللتم�س يف تاريخ رجال اأهل االأندل�س، دار الكاتب العربي، القاهرة، د. ط، 
1967م، �س163. احلموي، �سهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم االأدباء، حتقيق 
اإح�سان عبا�س، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط1، 1993، 2/ 508، وبقية امل�سادر تثبت ا�سمه اأحمد 

بن عمار.
االأندل�س،  اأهل  رجال  تاريخ  يف  امللتم�س  بغية  ال�سبي،  �س114.  املقتب�س،  جذوة  احلميدي،  ينظر:   -2
طبقات  املالكي،  الداودي  علي  بن  الداوودي، حممد   .508 االأدباء، 1/  معجم  احلموي،   .163/1
املف�سرين، حتقيق علي حممد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1415هـ-1994م، 56/1. ال�سيوطي، 
عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي، طبقات املف�سرين الع�سرين، حتقيق علي حممد عمر، 
مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 1396هـ، 30/1. الذهبي، �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1997م، 222/1.
هو اإ�سماعيل بن حممد بن عبيد اهلل املهدي، اأبو الطاهر، املن�سور بن�سر اهلل: ثالث خلفاء الدولة الفاطمية   -3
العبيدية باملغرب، مولده بالقريوان، قام باالأمر يف املهدية )باإفريقية( بعد وفاة اأبيه )القائم باأمر اهلل( �سنة 

334هـ، وبويع �سنة 336، ينظر: الزركلي، االأعالم، �س322.
ينظر: احلموي، �سهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم البلدان، دار الفكر، بريوت، )د. ط(،   -4

)د. ت(، 230/5.
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املحور الثاين: ن�صاأته ومكانته العلمية
وال  املهدوي،  والدة  تاريخ  الرتاجم  وكتب  التاريخية  امل�سادر  لنا  تذكر  مل 
اأنه رحل وقراأ على حممد بن �سفيان،  اإمنا ذكرت  تفا�سيل درا�سته على �سيوخه، 
القنطري  حممد  بن  اأحمد  احل�سن  واأبي  اإبراهيم،  بن  مهدي  الأمه  جده  وعلى 
مبكة)1(، وذكر الذهبي اأنه »رحل واأخذ عن اأبي احل�سن القاب�سي، وقراأ بالروايات 
على اأبي عبد اهلل حممد بن �سفيان)2(، واأبي بكر اأحمد بن حممد الربائي«)3(، وذكر 
املهدوي يف مقدمة كتابه »�سرح الهداية« اأن له �سيوخا م�سريني دون االإ�سارة اإىل 
اأ�سمائهم)4(، وت�سري بع�س كتب الرتاجم اأنه دخل االأندل�س عام 430هـ)5(، مما كان 
ل اإلَْيَنا عن ن�ساأته  له اأثر وا�سح يف ت�سكيل حياته العلمية وتكوينها، فهذا كل ما َو�سَ
العلمية، ولكن يبقى ما تركه املهدوي من موؤلفات كثرية ت�سهد على اأنه ن�ساأ ن�ساأة 
علمية قوية، ويعّد االإمام املهدوي من العلماء البارزين من بني اأقرانه، فهو العامل 
عليه كثري  اأثنى  فقد  علماء ع�سره،  بني  �سيته  ذاع  الذي  اللغوي،  املف�سر  املقرئ 
من العلماء، ومن هوؤالء: احلميدي الذي قال عنه: »كان عاملا بالقراءات واالأدب 
عطية  ابن  وقال  عليه«)6(،  واأثنى  بالقراءات،  العلم  اأهل  بع�س  ذكره يل  متقدما، 

عنه: »متقن التاأليف«)7(.
ينظر: ابن اجلزري، �سم�س الدين اأبو اخلري، حممد بن حممد بن يو�سف، غاية النهاية يف طبقات القراء،   -1

عني بن�سره الأول مرة: ج. برج�سرتا�سر، مكتبة ابن تيمية، )د. ط(، 1351هـ، 92/1. 
القراآن  قراأ  القراءات،  الهادي يف  القرياوين، املقرئ، م�سنف كتاب  اأبو عبد اهلل  هو حممد بن �سفيان   -2
بالروايات على اأبي الطيب بن غلبون، وتفقه على اأبي احل�سن القاب�سي، وبرع يف مذهب مالك، تويف 

�سنة )415(، ينظر: الذهبي، معرفة القراء الكبار، �س213-212.
الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار، �س222.  -3

الر�سد،  الهداية، حتقيق حازم �سعيد حيدر، مكتبة  اأحمد بن عمار، �سرح  العبا�س  اأبو  ينظر: املهدوي،   -4
الريا�س، ط1، 1427هـ، �س14.

 ،163/1 امللتب�س،  بغية  ال�سبي،   ،114/1 االأندل�س،  والة  ذكر  يف  املقتب�س  جذوة  احلميدي،  ينظر:   -5
وغريها.

احلميدي، جذوة املقتب�س يف ذكر والة االأندل�س، 114/1.  -6
ابن عطية، اأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية االأندل�سي، املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز،   -7

حتقيق عبد ال�سالم عبد ال�سايف حممد، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1993م، 40/1.
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كتابه  وهو  التف�سيل،  كتاب  مثل  النفع،  كثرية  كتبا  »األف  القفطي)1(:  وقال 
جميل،  كتاب  وهو  ال�سبع،  القراءات  تعليل  كتاب  وله  التف�سري...  يف  الكبري 
ذاكرت به بع�س اأدباء ع�سرنا فقال: هو عندي اأنفع من احلجة الأبى علّى الفار�سي. 
فقلت له: وهو �سغري احلجم؟ فقال: اإال اأنه كثري الفوائد، ح�سن االخت�سار، ي�سلح 
للمبتدي واملنتهي«)2(، وقال ابن جزي: »واأما اأبو العبا�س املهدي فمتقن التاآليف، 
ح�سن الرتتيب، جامع لفنون علوم القراآن«)3(، قال عنه الذهبي: »وكان راأ�سا يف 

القراءات والعربية، �سنف كتبا مفيدة«)4(. 
قدره،  ورفعة  �ساأنه،  علو  على  توؤكد  وهي  به،  العلماء  بع�س  �سهادة  فهذه 

ومكانته املرموقة بني العلم واأهله.
دخل  املهدوي  اأن  الرتاجم  كتب  بع�س  ذكرت  فقد  لتالميذِه،  بالن�سبة  اأما 
االأندل�س عام 430هـ)5(، مما كان له اأثر وا�سح يف انت�سار علمه، والتفاف طلبة العلم 

حوله، فمعظم تالميذه من االأندل�س، وِمن اأبرز َمن تتلمذ على يديه: 
اأبو اإ�سحاق: اإبراهيم بن حممد االأزدي: من اأهل قرطبة، روى عن اأبي حممد   -1
عمار  بن  اأحمد  العبا�س  واأبي  اخلزرجي،  القا�سم  واأبي  طالب  اأبي  بن  مكي 
ال�سعيد االأعلى  اأبو احل�سن، وزير وموؤرخ، ولد يف قفط، من  القفطي،  ال�سيباين  هو علي بن يو�سف   -1
مب�سر، و�سكن حلب، ويل فيها الق�ساء، ثم الوزارة، ولقب بالوزير االأكرم، له ت�سانيف عديدة منها: 
اأخبار املتيمني، تويف يف حلب �سنة )446هـ(، ينظر:  باأخبار احلكماء، والدر الثمني يف  اإخبار العلماء 
النبالء،  اأعالم  �سري  الذهبي،  َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  اهلل حممد  عبد  اأبو  الدين  �سم�س  الذهبي، 
ط11،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  االأرناوؤوط،  �سعيب  ال�سيخ  باإ�سراف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق 
1417هـ/1996م، 409/16. والزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س، الزركلي 

الدم�سقي، االأعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط15، 2002م، 2/2.
القفطي، جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، حتقيق حممد اأبو   -2
الف�سل اإبراهيم، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، 1982م، 126/1-

.127
ابن جزي، الت�سهيل لعلوم التنزيل، 20/1.  -3

الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار، �س222.  -4
انظر: احلميدي، حممد بن فتوح،  جذوة املقتب�س جذوة املقتب�س، )114/1(، ال�سبي، بغية امللتب�س،   -5

)ا/163(، وغريها
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املهدوي، واقراأ النا�س بقرطبة مكان اأبي القا�سم بن عبد الوهاب بعد موته مدة 
�ستة اأ�سهر وتويف بعده �سنة )462هـ()1(.

اأبو حممد عبد العزيز القروّي املوؤِّدب: اأخذ كتاب الهداية عن املهدوي كما   -2
اأخرب بذلك القا�سي عيا�س )2(.

روى  قرطبة،  اأهل  من  النَّمري:  اهلل  عبد  بن  يو�سف  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو   -3
عن اأبيه، وعن اأبي �سعيد اجلعفري، واأبي العبا�س املهدوي، وغريهم، ذكره 
يف  والتقدم  الرائعة  والبالغة  البارع  االأدب  اأهل  من  كان  وقال:  احلميدي 

العلم والذكاء، مات بعد اخلم�سني واأربع مائة)3(.
اأبو حممد غامن بن وليد املالقي: قراأ على اأبي العبا�س املهدوي، وروى جميع   -4

كتبه، قراأ عليه ابن اأخته حممد بن �سليمان النفري مات �سنة )470هـ()4(. 
حممد بن اإبراهيم بن اإليا�س، اأبو عبد اهلل اللخمي االأندل�سي، املعروف بابن   -5

�سعيب، اأخذ عنه القراءات )5(.
�سنة  وتويف  )387هـ(،  �سنة  ولد  ُمَطرِّف،  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   -6

)454هـ(، اأخذ عنه القراءات )6(.
املحور الثالث: موؤلفاته: 

اأنها  اإال  فيها،  مكرثاً  يكن  ومل  ونرث،  نظم  بني  ما  املهدوي  موؤلَّفاُت  تنوََّعْت 
جاءت غنية وزاخرة بالعلم، وفيما ياأتي اأهم موؤلفاته يف التف�سري وعلوم القراآن، 

انظر: ابن ب�سكوال، ال�سلة، )96/1(  -1
انظر: عيا�س، الغنية فهر�ست �سيوخ القا�سي عيا�س، )160/1(  -2

انظر: ابن ب�سكوال، ال�سلة، )279/1(، احَلِميدي، جذوة املقتب�س يف ذكر والة االأندل�س، )279/1(  -3
انظر: ابن عطية، فهر�سة ابن عطية، )55/1(، ابن اجلزري، غاية النهاية، )553/1(  -4

انظر: ابن اجلزري، غاية النهاية، )136/1(. والذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات واالأع�سار،   -5
)445/1(

انظر: ابن اجلزري، غاية النهاية، )89/2(.   -6
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باأهم موؤلفاِتِه ب�سفة عامة، ثم نعرف بكتابة »�سرح الهداية« ب�سْيٍء من التف�سيل: 
اأواًل: موؤلفاته يف التف�صري وعلوم القراآن ب�صفة عاَمة: 

كتاب الهداية: وهو كتاب يف القراءات ال�سبع خمت�سر، وفيه اأ�سار املهدوي   -1
وذكره  الهداية«)1(،  »�سرح  مقدمة  يف  وحجمه  ومو�سوعه،  ا�سمه،  اإىل 
بع�س اأ�سحاب الفهار�س باأ�سانيدهم للمهدوي، مثل ابن عطية)2(، والقا�سي 
اإىل  باإ�سناده  وقراءة  رواية  اجلزري  ابن  وذكره  خري)4(،  وابن  عيا�س)3(، 

املوؤلف)5(، ويعد هذا الكتاب يف حكم املفقود الذي مل ي�سل اإلينا.
كتاب الكفاية يف �سرح مقارئ الهداية)6(.  -2

كتاب »�سرح الهداية«: املطبوع بعدة طبعات)7(، وهو الكتاب الذي �ستقوم   -3
عليه هذه الدرا�سة.

كتاب التف�سيل اجلامع لعلوم التنزيل: وهو كتاب يف التف�سري، َمْعُروٍف بالتَّْف�ِسرِي   -4
الكبري، ذكره يف مقدمة التح�سيل)8(، وهو كتاب مفقود، مل ي�سل اإلينا.

ينظر: املهدوي، �سرح الهداية، �س3.   -1
ينظر: ابن عطية، فهر�س ابن عطية، �س55، 91.   -2

ينظر: عيا�س، الغنية فهر�ست �سيوخ القا�سي عيا�س، �س1160، 128.  -3
ينظر: ابن خري االإ�سبيلي، اأبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة اللمتوين االأموي االإ�سبيلي، فهر�سة ابن   -4

خري االإ�سبيلي، حتقيق حممد فوؤاد من�سور. دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1998م، �س31.
ينظر: ابن اجلزري، �سم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف، الن�سر يف القراءات   -5
الع�سر، حتقيق علي حممد ال�سباع، املطبعة التجارية الكربى، ت�سوير دار الكتاب العلمية، )د. ط(، )د. 

ت(، 70-69/1.
�سرح  واملهدوي،   ،57/1 املف�سرين،  طبقات  والداوودي،  ابن خري، �س30،  فهر�سة  ابن خري،  ينظر:   -6

الهداية، �س527.
الرواة  اإنباه  النهاية، 92/1، والقفطي،  ينظر: ابن خري، فهر�سة ابن خري، �س30، وابن اجلزري، غاية   -7

على اأنباه النحاة، 27/1.
ينظر: احلموي، معجم االأدباء، 509/2. والقفطي، اإنباء الرواة، 126/1. وابن اجلزري، غاية النهاية،   -8
�س57.  املف�سرين،  طبقات  والداوودي،  �س30.  الع�سرين،  املف�سرين  طبقات  وال�سيوطي،   .92/1
اأو احلاج  با�سم حاجي خليفة  امل�سهور  الق�سطنطيني  وحاجي خليفة، م�سطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي 

خليفة، ك�سف الظنون عن اأ�سامي الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد )د. ط(، 1941م، 549/1.



422

AWUJ - Issue (60) - December 2020جملة ج�معة الو�سل - )60( - دي�سمرب 2020

كتاب التح�سيل لفوائد كتاب التف�سيل اجلامع لعلوم التنزيل: وهو كتاٌب يف   -5
التف�سري، َمْطُبوٌع، قامت بطباعته وزارة االأوقاف القطرية، حتقيق دار الكمال 

املتحدة.)1(
منظومة يف اأربعة اأبيات يف ظاءات القراآن.)2(  -6

والروايات)3(:  الطرق  وكرثة  القراءات  الختالف  املوجب  ال�سبب  بيان   -7
والكتاب مطبوع قام بتحقيقه كل من الدكتور حامت بن �سالح ال�سامن، ن�سره 
�سنة )405هـ( يف جملة معهد املخطوطات العربية، ثم قام بتحقيقه الدكتور 
اأحمد بن فار�س ال�سلوم �سنة )1427هـ(، دار ابن حزم، واأ�سار ال�سلوم اإىل 

اأن هذا الكتاب يف االأ�سل باب من اأبواب كتاب الهداية للمهدوي)4(.
هجاء م�ساحف االأم�سار على غاية التقريب واالخت�سار)5(.  -8

ثانيا: التعريف بكتابه »�صرح الهداية«
»�سرح  فكتاب  يعاجلها،  التي  املو�سوعات  قيمة  من  تنبع  كتاب  اأي  قيمة  اإّن 
الهداية« من كتب علوم القراآن التي اعتنت بالقراءات، ويعد اأحد اأهم كتب علل 
�سبعة  ذكرها يف  القراءة،  الأ�سول  االحتجاج  ت�سمَّن  وقد  القراءات ووجوهها، 
ق باالأبواب املذكورة فيها، ثم احتجَّ  نًة بع�س املباحث التي لها تعلُّ ع�سر بابًا، ُمت�سمِّ

القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، 127-126/1.  -1
ينظر: احلميدي، جذوة املقتب�س، �س115-114.  -2

ينظر: القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، 127-126/1.  -3
ينظر: املهدوي، اأبو العبا�س، اأحمد بن عمار املهدوي، بيان ال�سبب املوجب الختالف القراءات وكرثة   -4
الطرق والروايات، حتقيق حامت �سالح ال�سامن، جملة معهد املخطوطات العربية، الكويت، )د. ط(، )د. 

ت(، 6/29.
الكتاب حاليا حمقق، ومطبوع،  لكن  الزركلي: خمطوط،  االأعالم، 185/1، وقال  الزركلي،  ينظر:   -5
املجلد/ الرحمن )حمقق(.  الدين عبد  ابن اجلوزي، ط1، 1430هـ. وهناك حتقيق ملحيي  دار  طبعته 
العدد: مج 19، ج 1. حمكمة: نعم. التاريخ امليالدي: 1973. التاريخ الهجري: 1393. ال�سهر: مايو. 
ابن  دار  النا�سر:  ال�سامن،  �سالح  حلامت  اآخر:  وحتقيق   ،166053  :MD رقم   .141-  53 ال�سفحات: 

اجلوزي، �سنة الن�سر: 1430 ه-2010م.
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قراءتها،  يف  املختلف  بالكلمة  فيبداأ  جميًعا،  القراآن  �سور  يف  اخلالفية  للكلمات 
اأو ي�سبطها باحلروف، ويذكر علل القراءات ووجوهها معتمدا  ما ين�سُبها  ونادراً 
على اأ�سوٍل يف االحتجاج، قال عنه القفطي: »وله كتاب تعليل القراءات ال�سبع، 
وهو كتاب جميل، ذاكرت به بع�س اأدباء ع�سرنا فقال: هو عندي اأنفع من احلجة 
الفوائد،  كثري  اأنه  اإال  فقال:  احلجم؟  �سغري  وهو  له:  فقلت  الفار�سي،  علّى  الأبى 

ح�سن االخت�سار، ي�سلح للمبتدي واملنتهي«)1(.
اأ�سل خمت�سر لكتاب �سرح  الهداية -وهو  الزرك�سي كتاب املهدوي  وعّد 
الهداية- من اأف�سل الكتب يف توجيه القراءات، حيث قال: »وهو فّن جليل وبه 
تعرف جاللة املعاين وجزالتها، وقد اعتنى االأئمة به واأفردوا فيه كتبا منها: كتاب 
للمهدوي،  الهداية  وكتاب  ملكي،  الك�سف  وكتاب  الفار�سي،  علّي  الأبي  احلجة 

وكل منها قد ا�ستمل على فوائد...«)2(.
املحور الرابع: وفاته

مل تتفق امل�سادر يف حتديد تاريخ وفاة املهدوي، يقول الذهبي )رحمه اهلل(: 
»تويف بعد الثالثني واأربع مئة«)3(، ومنهم من قال: اإنه تويف يف حدود )440هـ()4(، 
وهناك م�سادر جزمت وحددت وفاته بهذا التاريخ كال�سيوطي اإذ قال: »ومات يف 

االأربعني واأربعمائة«)5(، وتابعه على ذلك البغدادي)6(.
القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، 127/1.  -1

الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن. حتقيق حممد   -2
البابي احللبي و�سركائه، ط1، 1376 هـ  اإحياء الكتب العربية عي�سى  اإبراهيم، )د. م(، دار  اأبو الف�سل 

-1957م، 339/1.
ينظر: الذهبي، معرفة القراء الكبار، �س223.  -3

ينظر: ال�سفدي، الوايف بالوفيات، )467/2( الزركلي، االأعالم، 184/1.  -4
ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة.   -5

حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�سرية، لبنان، ط1، 1384هـ - 1964م، 351/1.
ينظر: البغدادي، اإ�سماعيل بن حممد اأمني بن مري �سليم الباباين البغدادي، هدية العارفني اأ�سماء املوؤلفني   -6

واآثار امل�سنفني، )د. ط(، مكتبة املثنى، بغداد، )د. ت(، 75/1.
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املطلب الث�ين: َمْنَهُج الإم�ِم املهدوي يف توجيه القراءات القراآنية

املحور االأول: تعريف توجيه القراءات لغًة وا�صطالًحا
ل�سيٍء،  مقابلٍة  على  يُدلُّ  واحٌد  اأ�سٌل  والهاء:  واجليم  »الواو  لَُغًة:  التوجيُه 
والوجُه ُم�ْسَتْقِبٌل لكلِّ �سيء... َوَوجَّْهُت ال�سيَء: َجَعْلُته على ِجهة، والتوجيُه: اأْن 
ه احَلَجر جهًة  ِجَعها«)1(، والعرُب تقول: َوجِّ تُ�سْ يَخِة ثم  الِبطِّ اأو  الِقثَّاَءِة  ِفَر حتَت  حَتْ
تدبرٌي من  له  يَُوجََّه  اأْن  اإذا مل ي�ستقم من جهٍة  َرُب مثاًل لالأمر  يُ�سْ ماله وجهٌة ماله، 
ُع يف البناء فال ي�ستقيُم؛ فيُْقَلُب على وجه  جهة اأخرى، واأ�سل هذا يف احلجر يُو�سَ

اآخر، في�ستقيم)2(.
حَّة  �سِ الإثبات  والربهان  بالدليل  االإتياُن  هو  ا�سطالًحا:  القراءات  وتوجيُه 
يكون  وقد  مزاعِمه،  عليه، ودح�ِس  والردِّ  م،  اخَل�سْ ملدافعة  تقويِتها؛  اأو  القراءة، 
اأو  ال�سعر،  اأو  امل�سحف،  ر�سم  اأو  النزول،  اأ�سباب  اأو  احلديث،  اأو  القراآن،  من 
حَّة القراءات، والدفاع عنها، مبا ورد  اللغة، اأو النظر، اأو هو اال�ستدالُل على �سِ
م)3(،  من اأدلَّة ال�سعر، اأو النحو، اأو اللغة، اأو النظر، اأو غري ذلك لدفع �ُسَبه اخَل�سْ
ويُ�َسمَّى توجيَه القراءات، اأو ِعَلَل القراءات، اأو ُحجََّة القراءات، وكذلك معاين 

ها �سيء واحد)4(.  القراءات، ويدخل يف ذلك اأي�سا اإعراب القراآن، وكلُّ

حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق  اللغة،  مقايي�س  معجم  زكريا،  بن  فار�س  بن  اأحمد  احل�سني  اأبو  فار�س،  ابن   -1
هارون، دار الفكر، بريوت، )د. ط(، 1399هـ -1979م، 89/6، 88.  

اأبو من�سور، حممد بن اأحمد بن الهروي،  ينظر: االأزهري، تهذيب اللغة، 187/6. ينظر: االأزهري،   -2
2001م،  ط1،  العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  بريوت:  مرعب،  عو�س  حممد  حتقيق  اللغة،  تهذيب 

  .187/6
ماج�ستري،  ر�سالة  تف�سريه،  يف  القراءات  يف  الطربي  االإمام  منهج  اجلمل،  الرحمن  عبد  اجلمل،  ينظر:   -3

اجلامعة االأردنية، 1992م، �س144، بت�سرف ي�سري.
ينظر: عبا�س، ف�سل ح�سن، اإتقان الربهان يف علوم القراآن، دار الفرقان، عمان، ط1، 1997م، 143/2،   -4

بت�سرف ي�سري.  
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فتارة  الهداية،  �سرح  كتابة  املهدوي يف  عند  التوجيه  م�سطلحات  وتنوعت 
يعرب عنها بالعلة، كقوله: علة من قراأ)1(، وتارة اأخرى باحلجة، كقوله: وحجة ابن 

عامر)2(، وتارة اأخرى بالوجه، كقوله: ووجه قراءة حمزة)3(.
وتعليل  للقراءات،  )االحتجاج  التوجيه  م�سطلحات  معنى  بني  الفرق  واأما 

القراءات، وتوجيه القراءات( فهو: 
العرب  وكالم  وال�سعر  العربية  يف  البحث  يعني:  للقراءات  االحتجاج 
القراآنية  القراءات  الإحدى  مبطابقتها  نقوم  اأ�سعار  اأو  كلمات  عن  الف�سحاء 
لالحتجاج لها، وعلى هذا فاالحتجاج هو تعليل االختيار وبيان وجهه من حيث 

اللغة واالإعراب. 
اللغة،  لقيا�س  القراآنية خا�سعة  االختالفات  فهو جعل  القراءات:  تعليل  واأما 
مبعنى ما �سبب اختيار القارئ قراءة معينة من بني القراءات الكثرية التي �سحت 
لديه وكان يتقنها؟ فقد يكون هذا الوجه تعلياًل نحويًّا اأو لغويًّا، وقد يكون معنويًّا 

اأو نقليًّا، يراعي القارئ فيه اأخباًرا واأحاديث ا�ستاأن�س بها يف اختياره.
واأما التوجيه: فهو اإخ�ساع اأحد اأوجه القراءة للغة والنحو)4(.

املهدوي، �سرح الهداية، �س153، 159، 160، 180.  -1
املرجع نف�سه، �س189، وينظر: 169، 171.  -2
املرجع نف�سه، �س162، وينظر: 163، 227.  -3

املكتبة  القراءات،  علوم  يف  �سفحات  ال�سندي،  الغفور  عبد  القيوم  عبد  طاهر  اأبو  ال�سندي،  ينظر:   -4
االأمدادية، ط1، 1415 هـ، )د. م(، �س286 بت�سرف. وينظر: اجلمل، عبد الرحمن اجلمل، منهج االإمام 

الطربي يف القراءات يف تف�سريه، �س144 بت�سرف.
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املحور الثاين: توجيُه القراءات باملاأثور
اأوال: توجيُه القراءات بالقراآن، اأو بقراءة اأخرى

من اأمثلة ذلك عند قوله تعاىل: چ ېئ  چ )البقرة: 259(، قال املهدوي: 
ُرها()1(، فمعناه نحييها، مثل قوله عزَّ وجل: چ ہ  ہ  ہ  ھ     چ )عب�س:  »من قراأ: )نُن�سِ
يه قوله تعاىل: چ ڱ  ڱ  ں  ں  چ )ي�س: 78(، فكما  22(، اأي: اأحياه، ويقوِّ
اأخرب عن العظام باالإحياء يف ذلك املكان، كذلك اأخرب عنها هاهنا باالإن�سار الذي 

معناه االإحياء، ويقال: اأن�سر اهلل امليت فن�سر، اأي اأحياه اهلل فحيي«)2(.
ُرها( بالراء وهي متواترة،  يت�سح من املثال ال�سابق اأن املهدوي وّجه قراءة )نُن�سِ
واحتج لها بالقراآن على �سحة كونها بالراء، ثم ياأتي مبا يقويها اأي�سا باآية اأخرى من 
ُرها( بالراء اإىل قارئها، بل ذكر  القراآن، ومما يالحظ عليه اأنه مل ين�سب قراءة )نُن�سِ
من  املراد  املعنى  بيان  وا�سح يف  اأثر  اال�ست�سهاد  لهذا  وكان  قراءة،  فيها  االآية  اأن 

اللفظة القراآنية. 
ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   چ  تعاىل:  قوله  عند  اأي�سا  ذلك  ومن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ )اآل عمران: 39(، قال املهدوي)3(: »)يَْب�ُسرك( 
يقّوي  واحد،  مبعنى  ر  يَُب�سِّ وبَ�سَّر  يَْب�ُسر،  بَ�َسر  يقال:  لغتان،  هما  ُرَك()4(،  و)يَُب�سِّ
الت�سديد جميع ما يف القراآن، نحو قوله عزَّ وجّل: چ ې   ې  ېچ )اآل 

عمران: 21(، وقوله تعاىل: چ ۈئ  ېئ    ېئ      چ )ال�سافات: 101(«.

ُزَها َفَقَراأَ اْبُن َعاِمٍر، َواْلُكوِفيُّوَن ِبالزَّاِي امْلَْنُقوَطِة، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن ِبالرَّاِء امْلُْهَمَلِة، ابن اجلزري، الن�سر يف  نُْن�سِ  -1
القراءات الع�سر، 231/2. 

املهدوي، �سرح الهداية، �س206-205.  -2
املرجع ال�سابق، �س219، وملزيد من االأمثلة ينظر: �س175، 431، 376.  -3

الباء  الياء وفتح  ب�سم  والباقون  ال�سني،  الباء و�سم وتخفيف  الياء و�سكون  بفتح  قراأ حمزة والك�سائي   -4
وك�سر وت�سديد ال�سني، ينظر: �سرف، جمال الدين حممد، م�سحف دار ال�سحابة يف القراءات الع�سر 

املتواترة من طريق ال�ساطبية والدرة، دار ال�سحابة للرتاث، طنطا، ط1، 1425هـ-2004مـ، 55/1.
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يالحظ من خالل عر�س املثال ال�سابق اأن املهدوي ا�ستعان يف توجيه القراءات 
املتواترة الواردة يف االآية بالقراآن وبقراءات متواترة اأخرى، ومما يالحظ عليه اأنه 
مل ين�سب كل قراءة اإىل قارئها، وجاءت عبارته موجزة ومقت�سبة، كما اأنه احتج 
وقال يف  القبائل،  اأ�سماء  يذكر  لكنه مل  العرب،  بلغات  هنا  القراءات  توجيه  يف 

توجيههما: اإنهما لغتان دون ذكر ا�سم )القبيلتني اأو القبائل(.
وقد ذكر ابن ح�سنون يف كتابه )اللغات يف القراآن(: اأن »)يب�سر( بالتخفيف 

لغة كنانة، وبالت�سديد لغة متيم«)1(.
بقراءات  املتواترة  القراءات  توجيه  يف  املهدوي  اأوردها  التي  االأمثلة  ومن 
�ساذة، ما ذكره عند توجيه القراءة يف {ۋ   ۋ  ۅ  ۅ} 

ۋ    ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   چ  تعاىل:  قوله  من 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ )اآل عمران: 21(، قال 
املهدوي: »من جعله من القتال )يقاتلون( فاإنه اعترب بذلك ما يف قراءة ابن م�سعود)2(؛ 
الأن يف قراءته: )وقاتَلوا الَِّذيَن ياأمرون بالق�سط(، ومن قراأ {ۋ})3( فجعله 
الذين  الأن  وباملعنى؛  باالآية  اأ�سبه  فهو  ۈ}  ۆ    } قبله  فالأن  القتل،  من 
ياأمرون بالق�سط من النا�س قاموا مبا جاءت به االأنبياء فقتلوا كما قتلت االأنبياء«)4(.

ابن  بقراءة  املتواترة  )يقاتلون(  قراءة  توجيه  يف  احتج  املهدوي  اأن  يالحظ 
م�سعود، وهي قراءة �ساذة تخالف قراءة اجلمهور)5(، ومع ذلك ا�ستعان بها يف 
ينظر: ال�سامري، عبد اهلل بن احل�سني بن ح�سنون، اأبو اأحمد ال�سامري باإ�سناده: اإىل ابن عبا�س، اللغات   -1

يف القراآن، حتقيق: �سالح الدين املنجد، مطبعة الر�سالة، القاهرة، ط1، 1365هـ -1946م، �س29.
املحرر  االأندل�سي،  بن عطية  متام  بن  الرحمن  بن عبد  بن غالب  احلق  اأبو حممد عبد  ابن عطية،  ينظر:   -2
العلمية،  الكتب  دار  حممد،  ال�سايف  عبد  ال�سالم  عبد  املحقق:  العزيز،  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز 

بريوت، ط1، 1422هـ، 415/1.
بفتح الياء و�سكون القاف من غري األف و�سّم التاء هي قراءة الباقني. ينظر: املرجع ال�سابق، �س52.  -3

املهدوي، �سرح الهداية، �س216-215.  -4
يو�سف  اأحمد  القراآن، حتقيق  معاين  الديلمي،  منظور  بن  اهلل  بن عبد  زياد  بن  يحيى  اأبو زكريا  الفراء،   -5
النجاتي، وحممد علي النجار، وعبد الفتاح اإ�سماعيل ال�سلبي، دار امل�سرية للتاأليف والرتجمة، م�سر، 

ط1، )د. ت(، 221/2.
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التوجيه ووّظفها يف تو�سيح املعنى وبياِنِه.
اأنه  كما  بالقراآن،  املتواترة  القراءات  يوجه  املهدوي  اأّن  اإىل  �سبق  مما  نخل�س 
يوجهها  واأحياناً  متواترة  اأخرى  بقراءات  غالباً  املتواترة  القراءات  بع�س  يوجه 

ببع�س القراءات ال�ساذة. 
ثانيًا: توجيه القراءات بالتف�صري واأ�صباب النزول

من االأمثلة التي اأوردها املهدوي يف االحتجاج للقراءة بالتف�سري عند توجيه 
القراءة يف قوله تعاىل: چ   ېئ  ېئىئ  چ )اآل عمران: 37(، قال املهدوي: ») ېئ( 

من �سدَّد)1( فمعناه: فكفَّلها ربُّها زكريا، يقويه اأن قبلها قوله تعاىل: چ ۇئ  ۇئ  ۆئ     
ۆئ  چ)اآل عمران: 37(، فجاء ) ېئ( معطوفا على)ۇئ(، وهو على هذه 
القراءة يتعدى اإىل مفعولني، اأحدهما: الهاء واالألف يف ) ېئ(، واالآخر)ېئ(، 
وهذه القراءة اأ�سبه ما جاء يف التف�سري: من اأن اأحبار بني اإ�سرائيل اختلفوا فيمن يكفل 
مرمي، فاقرتعوا عليها باأقالمهم التي كانوا يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا، وكان 

زوج خالتها، فهذا اأ�سبه اأن يكون املعنى: وكفَّلها اهلل زكريا«)2(. 
نالحظ هنا اأن املهدوي ا�ستعان بالتف�سري يف تو�سيح توجيه قراءة الت�سديد ) ېئ(، 

وال �سك اأن يف هذا زيادة بيان وتو�سيح للمعنى التف�سريي لالآية الكرمية.
ک     ک   ڑ   ڑ   چ  تعاىل:  قوله  من  ڑ(  )ڑ   توجيه  عند  اأي�سا  ومنها 
ک   ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ )اآل عمران: 80(، قال املهدوي: 

وهم: »عا�سم، وحمزة، والك�سائي، وخلف العا�سر«، ينظر: حمي�سن، حممد �سامل حمي�سن، الهادي   -1
�سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، دار اجليل، بريوت، ط1، 1997م، 107/2.

ينظر: حممد بن جرير  قتادة،  تف�سريه عن  اأخرجه الطربي يف  الهداية، �س217، وقد  املهدوي، �سرح   -2
بن يزيد بن كثري بن غالب االآملي، اأبو جعفر الطربي )املتوفى: 310هـ(، جامع البيان يف تاأويل القراآن، 
املحقق: اأحمد حممد �ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1420 هـ -2000 م، 539/6، واأخرج اآخره عبد 
الرزاق يف تف�سريه 121/1 عن معمر عن قتادة، واأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه 650/2 )3510( من 

طريق �سيبان عن قتادة دون اآخره، وعزاه ال�سيوطي يف الدر املنثور 20/2 اإىل عبد بن حميد.
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»من ن�سب )ڑ  ڑ()1( عطفا على قوله: )    ڄ  ڄ(، ويقوي ذلك ما جاء يف 
ڦ   چ  تعاىل:  اهلل  فاأنزل  ربَّا،  نتخذك  اأن  اأتريد  يا حممد  قالت  اليهود  اإن  التف�سري: 
ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ    چ )اآل عمران: 79( اإىل 

قوله )ڑ  ڑ(«)2(. 
يالحظ من خالل املثال ال�سابق اأن املهدوي ي�ست�سهد يف توجيه القراءة ببيان 
�سبب النزول، ومن املعلوم اأن اأ�سباب النزول تعني املف�سر على بيان املعنى املراد، 

وقد وّظف املهدوي ذلك يف توجيه القراءة للزيادة يف تو�سيح املعنى. 
ثالثًا: توجيه القراءات باحلديث

ذكره  ما  باحلديث،  القراءات  توجيه  يف  املهدوي  اأوردها  التي  االأمثلة  من 
عند توجيه )ڄ()3( يف قوله تعاىل: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ )البقرة: 164(، قال املهدوي: »من قراأ باجلمع )ڄ( 

 :)( يف املوا�سع املذكورة، فالأن اأكرثها يف ذكر الرحمة، وقد ُروي عن النبي
اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها ريحا)4(، فوْجه ذلك  قال:  الريح  اأتت  اإذا  اأنه كان 

الن�سب، قراءة عا�سم، وابن عامر، وحمزة، ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، 240/2.  -1
املهدوي، �سرح الهداية، �س227، وقد اأخرجه الطربي يف تف�سريه عن ابن عبا�س، ينظر: الطربي، جامع   -2
البيان يف تاأويل القراآن، 349/6، واأخرجه ابن اأبي حامت يف تف�سريه 693/2 )3756( من طريق �سلمة 

عن ابن اإ�سحاق.
املعنى: اختلف القراء يف لفظ »الرياح« من حيث اجلمع واالإفراد، واملوا�سع املختلف فيها وقعت يف   -3

�ستة ع�سر مو�سعا: تُنَظر يف: حمي�سن، الهادي �سرح طيبة الن�سر، 62-61/2.
الكبري،  املعجم  القا�سم،  اأبو  الطرباين  اأحمد  بن  �سليمان  الطرباين،  رواه  عبا�س،  ابن  حديث  من  جزء   -4
ط2،  القاهرة،  تيمية،  ابن  مكتبة  الريح،  هاجت  اإذا  يقول  ما  باب  ال�سلفي،  املجيد  عبد  حمدي  حتقيق 
)د. ت(، 11/ 213، رقم احلديث 11368. وقال الهيثمي: "وفيه ح�سني بن قي�س امللقب بحن�س وهو 
الفكر،  الفوائد، )د. ط(، دار  الزوائد ومنبع  اأبي بكر، جممع  الهيثمي، نور الدين علي بن  مرتوك"، 
ا"، االألباين، حممد  "�سعيف جدًّ االألباين:  بريوت، 1412هـ، 195/10، رقم احلديث 17126. وقال 
نا�سر الدين، �سل�سلة االأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيء يف االأم، مكتبة املعارف، الريا�س، 

ط1، 1412هـ، 1992م، 228/9، رقم احلديث 4217.
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للعذاب،  اأنه  بالتوحيد)االإفراد(  الريح  ذكر  من  القراآن  ما جاء يف  اأكرث  عدَّ  اأنه 
چ  ں       ں    چ  تعاىل:  وقوله   ،)19 )القمر:  چ  ۓ   ۓ   چ  تعاىل:  قوله  نحو 
اأ�سبه ذلك، واأكرث ما جاء باجلمع للرحمة، نحو:چ ک    )الذاريات: 41(، وما 

ک  چ )الروم: 46(، وما اأ�سبهه«)1(. 

باجلمع  )ڄ(  لقراءة  احتج  املهدوي  اأن  ال�سابق  املثال  خالل  من  يالحظ 
واالإفراد باحلديث ال�سريف، وكان لذلك كما ظهر اأهمية كبرية يف التف�سري وبيان 

الفرق بني الّرياح والّريح.
املحور الثالث: توجيه القراءات بالر�صم العثماين: 

املق�سود بالر�سم العثماين: ما كتبه ال�سحابة من الكلمات القراآنية يف امل�سحف 
العثماين على هيئة خم�سو�سة ال تتفق مع قواعد الكتابة، وينح�سر اأمر هذا الر�سم 
يف �ست قواعد وهي: احلذف، والزيادة، والهمز، والبدل، والو�سل والف�سل، 

وما فيه قراءتان فكتب على اإحداهما)2(.
والر�سم العثماين من االأمور التي اعتمد عليها املهدوي يف توجيه القراءات، 

واالحتجاج لها، ومن االأمثلة على ذلك: 
عند توجيه چ ہ  چ من قوله تعاىل: چ ہ  ہہ  چ )البقرة: 207( 
رد  فاإنه  بالهاء  اجلن�س  هذا  من  �سيء  على  وقف  »َمن  املهدوي:  قال  ونظائره، 
ذلك اإىل اأ�سله، واإمنا انقلبت تاء التاأنيث يف االإدراج، فاإذا وقف وجب اأن ترد 

ينظر: �س231،  االأمثلة  بتحقيق د. حازم حيدر، �س186، وملزيد من  الهداية،  املهدوي، �سرح  ينظر:   -1
.541 ،315 ،314 ،310 ،256

ينظر: اخلطاط، حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي ال�سافعي اخلطاط، تاريخ القراآن الكرمي، )مطبعة   -2
الفتح بجدة، احلجاز، ط1، 1946م، �س94.
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اأي�سا  اتبع خط امل�سحف«)2(، ومن االأمثلة  فاإنه  بالتاء)1(  اأ�سلها، ومن وقف  اإىل 
چ )الن�ساء: 78(، ونظائره، قال  ی  ی   چ  یچ من قوله تعاىل:  چ  عند توجيه 
املهدوي: »من وقف على االألف من )ما( يف املوا�سع املذكورة فالأن الالم الم 
اجلر، فال يجب اأن يفرق بينهما وبني ما ُجرَّ بها، ومن وقف على الالم فاإنه اتّبع خط 

امل�سحف، وجعل ذلك مبنزلة: مال بال، وما �ساأن«)3(.

اأن املهدوي اعتمد على �سوابط القراءة  يالحظ من خالل املثالني ال�سابقني 
توجيه  يف  العثماين(  )الر�سم  امل�سحف  ر�سم  موافقة  هنا  منها  والتي  ال�سحيحة 

القراءات، واالحتجاج لها.

املحور الرابع: توجيُه القراءات من لغة العرب
تعّد اللغة العربية من اأو�سع االأبواب يف توجيه القراءات القراآنية لقوة الرتابط 
قواعد  مع  واتفاقها  القراآنية،  القراءات  وجوه  بيان  هو  القراءات  فتوجيه  بينهما، 
اللغة  موافقة  املعروف  لل�سرط  حتقيقا  اللغوي  م�ستندها  ومعرفة  واللغة،  النحو 
اإىل طريقة  املطلب  الوجوه)4(، و�سنتعر�س من خالل هذا  بوجه من  العربية ولو 

املهدوي يف توجيه القراءات باللغة العربية: 
اأوال: توجيه القراءات باال�صتقاقات اللغوية

نعني بذلك ما جاء من قبيل اختالف اللغات، وال يرتتب على ذلك اختالف 

يف  ومو�سع  "الن�ساء"،  يف  ومو�سع  "البقرة"،  يف  مو�سعان  موا�سع،  اأربعة  يف  ذكرت  مر�سات:   -1
فوقف  "النمل"،  يف  بهجة  وذات  "النجم"،  يف  والالت  "�س"،  يف  منا�س  حني  والت  "التحرمي"، 
الع�سر،  القراءات  الن�سر يف  اجلزري،  ابن  ينظر:  عنه،  ال�سحيح  هو  هذا  بالهاء  االأربعة  على  الك�سائي 

.132/2
املهدوي، �سرح الهداية، )195/1(.  -2

املرجع نف�سه، �س254، وملزيد من االأمثلة ينظر: �س192، 233، 244.  -3
ينظر: الق�ساة، حممد اأحمد مفلح، و�سكري، اأحمد خالد، ومن�سور، حممد خالد، مقدمات يف علم   -4

القراءات، دار عمار، عمان، ط1، 2001م، �س201.
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باملعنى، ومن املعلوم لدى امل�ستغلني بهذا العلم اأن االختالف يف كثري من القراءات 
مرّدُه ومرجُعُه اإىل اختالف اللغات.

َغويَّة عند املهدوي، ما ذكَره  ومن االأمثلة على توجيه القراءات باال�ستقاقات اللُّ
ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ  تعاىل:  قوله  تف�سري  عند 
چ  وئ      وئ   ەئ    ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ې      ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

)اآل عمران: 140( قال املهدوي: ») ۇ( فتح القاف و�سمها لغتان مبعنى واحد)1(، 
عف، وقد قيل اأي�سا: اإن الَقرح بالفتح اجلرح، والُقرح بال�سم  مثل: ال�سَّعف وال�سُّ

ما كان من القروح التي تخرج من اجل�سد«)2(. 
يت�سح من املثال ال�سابق اأن االإمام املهدوي وّجه القراءتني املتواترتني باال�ستقاق 
واحتج بلغات العرب لكنه مل يذكر اأ�سماء القبائل، وقال يف توجيههما: اإنهما لغتان 

عف.  ف�سيحتان كال�سَّعف وال�سُّ
اأن »الَقرح )اجلرح،  القراآن(:  وقد ذكر ابن ح�سنون يف كتابه )اللغات يف 

َقرٌح( بلغة احلجاز وُقْرٌح بلغة متيم«)3(.
الهداية«  »�سرح  كتابه  يف  املهدوي  اأن  غريه)4(  ومن  ال�سابق  املثال  من  يتبني 
ين�سب  لكنه ال  العرب،  اللغوية وبلغات  باال�ستقاقات  القراءات  يحتج يف توجيه 
اأو وهما  بالقول: وهما لغتان،  الغالب، بل يكتفي  اأ�سحابها يف  اإىل  اللغات  هذه 

لغتان ف�سيحتان، دون ذكر ا�سم القبيلة. 

قراأ حمزة، والك�سائي، وخلف، واأبو بكر ب�سم القاف من قرح يف املو�سعني و)اأ�سابهم القرح(، وقراأ   -1
الباقون بفتحها يف الثالثة، ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، 242/2. 

املهدوي، �سرح الهداية، 232.  -2
ينظر: ال�سامري، اللغات يف القراآن، �س23.  -3

وملزيد من االأمثلة ينظر: املهدوي، �سرح الهداية، بتحقيق د. حازم حيدر، �س172، 173، 217، 281.  -4
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ثانيا: توجيه القراءات بالنحو: 
من املعروف اأن االحتجاج للقراءات من اأو�سع االأبواب خلدمة اللغة العربية، 
وتقوية بع�س وجوهها، والنحويون عرفوا هذا االحتجاج منذ بداية التاأليف يف 
اإىل  ينظرون  النحاة  من  تبعه  ومن  �سيبويه)1(  كتاب  ذلك يف  العربية؛ جند  علوم 
توجيه  من  القراآن«  »معاين  كتب  تخل  ومل  ونرثه،  �سعره  العرب  بكالم  القراءِة 
القراءات، وبيان نظائرها من كالم العرب، ومن اآراٍء يف القراءة احتجاجا وقبوال 

وردا، وربطا بالر�سم، والراأي النحوي)2(.
ومن االأمثلة على ذلك عند توجيه )ہ()3( من قوله تعاىل: چ ڻ  ڻ  ڻ  
»قراءة حف�س  املهدوي:  قال  )يون�س: 23(  چ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  

حتتمل وجهني، اأحدهما: اأنه ن�سب )ہ( على اأنه مفعول من اأجله، فيكون )ۀ  
ۀ( متعلقا بقوله: )  ڻ  ڻ(، و)ڻ( مرفوع باالبتداء، واخلرب حمذوف، 

فالتقدير: )  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ(، اإمنا بغي بع�سكم على بع�س، كما قال اهلل تعاىل: 
چ ڃ  چ  چچ   چ )الن�ساء: 29(، اأي: وال يقتل بع�سكم بع�ساً، فخرب االبتداء 

على هذا الوجه حمذوف فهو مذموم، اأو ما كان يف معناه، والوجه الثاين: اأن 
يكون ن�سب )ہ( على امل�سدر، وتقديره: متتعون متاعاً، فيكون )ڻ( على 
اأما  اأنف�سكم،  على  راجع  بغيكم  اإمنا  واملعنى:  ۀ(،  واخلرب)ۀ   ابتداء،  هذا 
قلنا،  كما  اخلرب  ۀ(  و)ۀ   ابتداء،  )ڻ(  يكون  اأن  فيجوز  اجلماعة  قراءة 
ابتداء حمذوف، والتقدير: هو متاع احلياة الدنيا،  اأنه خرب  ويرتفع )مََّتاُع( على 
ويجوز اأي�ساً اأن يكون )ۀ  ۀ( متعلقاً بـــ)ڻ(، و)ڻ( ابتداء، وخربه 
ينظر: �سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، اأبو ب�سر، الكتاب، املحقق: عبد ال�سالم حممد   -1

هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط3، 1408 هـ -1988م، 52-51/1، 26/3، 143/3، 520/3.
العايد، �سليمان بن اإبراهيم بن حممد، عناية امل�سلمني باللغة العربية خدمة للقراآن الكرمي، )جممع امللك   -2

فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف باملدينة املنورة، ال�سعودية، ط1، 1421هـ، �س59.
، َوَقَراأَ اْلَباُقوَن ِبَرْفِعَها، ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر،  ِب اْلَعنْيِ َمَتاُع: َرَوى َحْف�ٌس ِبَن�سْ  -3

.283/2
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)ہ  ہ       ہ(«)1(.
ْنيَا( فعلى امل�سدر، املعنى: مُتَتعون َمَتاَع  يَاِة الدُّ وعلى هذا َمْن َقَراأَ: )َمَتاَع احْلَ
ْنيَا( بالرفع فمن جهتني، اإحداهما: اأن يكون  يَاِة الدُّ ْنيَا، ومن قراأ: )َمَتاُع احْلَ يَاِة الدُّ احْلَ
ْنيَا( خرًبا لقوله )اإِمنََّا بَْغيُُكْم َعَلى اأَْنُف�ِسُكْم َمَتاُع(، ويجوز اأن يكون  يَاِة الدُّ )َمَتاُع احْلَ
اإ�سمار  على  ْنيَا(  الدُّ يَاِة  احْلَ )َمَتاُع  ويكون  اأَْنُف�ِسُكْم(،  )َعَلى  قوله  االبتداء،  خرب 
)هو(، واملعنى: اإّن َما تنالونه بهذا الف�ساد والبغي، اإمنا تتمتعون به يف الدنيا ثم اإلينا 

مرجعكم)2(.
ومن االأمثلة اأي�سا عند توجيهه )ې( من قوله تعاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  چ )املائدة: 2(، قال املهدوي: »من ك�سر 
وهو  الكالم،  من  تقدم  ما  عليه  دل  واجلواب حمذوف،  لل�سرط،  فهي  )اإن()3( 
قوله تعاىل: )ۅ  ۉ  ۉ  ې(، والتقدير: اإن �سدوكم عن امل�سجد احلرام 
فال يك�سبنكم �سدَّهم االعتداء، الأن معنى )ۉ( يك�سبنكم، ومن فتح )اأن( 
وامليم  والكاف  ليجرمنكم،  ثان  مفعواًل  ائ(  و)ائ   اأجله،  من  مفعوال  جعلها 
احلرام  امل�سجد  الأن �سدوكم عن  قوم  �سناآن  يك�سبنكم  ال  التقدير:  اأّول،  مفعواًل 
االعتداء«)4(، وعلى هذا فاإن من قراأ بفتح )اأن( حتتمل معنى التعليل، اأي ب�سبب 
�سدكم عن امل�سجد احلرام، وعلى هذا فاحلجة ملن فتح »اأن« اأنه اأراد: ال يك�سبنكم 
اأنه جعلها  اإّياكم، واحلجة ملن ك�سر: »اإن«  اأي ل�سدهم  بغ�س قوم الأن �سّدوكم، 

حرف �سرط، وجعل املا�سي بعدها مبعنى امل�سارع.

املهدوي، �سرح الهداية، �س338-339، واالأمثلة كثرية جداً، ينظر: �س172، 283، 265، 295، 302.  -1
ينظر: االأزهري، حممد بن اأحمد بن االأزهري الهروي، اأبو من�سور، معاين القراءات، مركز البحوث   -2

يف كلية االآداب-جامعة امللك �سعود، ال�سعودية، ط1، 1412هـ -1991 م، 42/2.
قراأ ابن كثري واأبو عمرو بك�سر الهمزة، وقراأ الباقون بفتحها، ابن اجلزري، الن�سر، 254/2.  -3

املهدوي، �سرح الهداية، بتحقيق د. حازم حيدر، �س262، وملزيد من االأمثلة على التوجيه النحوي،   -4
ينظر: �س153، 164، 180، 181، 196، 212.
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توجيها  القراءات  يوجه  املهدوي  اأن  االأمثلة  من  �سبق  ما  خالل  من  يالحظ 
ل، وتارة يخت�سر، وما يُ�سّجل للمهدوي اأنه يف غالب االأحيان  نحويا، فتارة يف�سِّ

يوظف التوجيهات النحوية لبيان املعنى التف�سريي لالآيات.

ثالثا: توجيه القراءات بال�صرف

من علوم اللغة التي رجع اإليها املهدوي يف توجيه القراءات علم ال�سرف، 
قوله  من  )ٺ(  توجيه  عند  املثال،  �سبيل  على  منها  نذكر  جدا  كثرية  واأمثلته 

تعاىل:  چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦچ  ڤ   ڤ        ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ  
)االأنعام: 125(، قال املهدوي: »من قراأ )َحِرجا()1( بك�سر الراء، فاإنه جعل ا�سم 
الفاعل من َحِرج يَحُرج فهو َحِرج، مثل: َفِرَق يَفُرق فهو َفِرق، َحِذَر يَحَذر فهو 
ي به، والتقدير: يجعل �سدره  َحِذر، ومن قراأ )ٺ( بفتح الراء فاإنه م�سدر �ُسمِّ

�سّيقا ذا حرج، فحذف امل�ساف واأقام امل�ساف اإليه ُمقامه، واحلرج ال�سيق«)2(. 

ياُلحظ اأن املهدوي مل يتو�سع يف بيان املعنى والتف�سري يف توجيه القراءتني، 
وعلى ذلك فاإن احلجة ملن �سّدد: اأنه اأّكد ال�سيق، ودليله قوله تعاىل: چ ٺ  ٺ  چ 
)الفرقان: 13( فكاأنه �سيق بعد �سيق، واحلجة ملن خّفف: اأنه ا�ستثقل الك�سرة على 
الياء مع الت�سديد فخفف واأ�سكن كما قالوا هنّي وهني، واحلجة ملن فتح الراء: اأنه 

اأراد امل�سدر، وملن ك�سرها: اأنه اأراد اال�سم، ومعناهما )ال�سّيق()3(.
قراأ:  املهدوي: »من  قال  ال�سابقة ) ٿ(  االآية  تعاىل من  توجيه قوله  وعند 

القراءات  الن�سر يف  ابن اجلزري،  بفتحها،  الباقون  الراء، وقراأ  قراأ »�سعبة، ونافع، واأبو جعفر« بك�سر   -1
الع�سر، 262/2، وينظر: حمي�سن، الهادي، 214/2.

املهدوي، �سرح الهداية، �س290.  -2
ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات ال�سبع، �س149.   -3
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َعد، ومعناه فيما يكلفه من االإ�سالم كالذي  ِعَد يَ�سْ َعد()1( جعله من الثالثي �سَ )يَ�سْ
يكلف اأن ي�سعد اإىل ال�سماء وهو ال يقدر على ذلك، ومن قراأ: ) ٿ( فاأ�سله 
يت�سعد، فاأدغم التاء يف ال�ساد، ومعناه: كاأنه يتكّلف بتكلفه االإ�سالم الت�سّعد اإىل 

ال�سماء«)2(. 
التاء واأدغمها يف ال�ساد  اأ�سكن  فاإن َمن �سّدد )يت�سّعد(  وبناء على ما �سبق 
تخفيفا، ف�سّدد لذلك، وكذلك احلجة يف اإثبات االألف مع الت�سديد، واحلجة ملن 
خّفف: اأنه اأخذه من قولهم: �سعد ي�سعد، وذلك كّله اإن كان لفظه من االرتقاء، 
فاملراد به: امل�سقة والتكّلف، من قولهم: عقبة �سعود، اإذا كانت ال تُرتقى اإال مب�سّقة، 

واملعنى: اأن الكافر لو قدر ل�سيق �سدره اأن يرتقي يف ال�سماء لفعل)3(. 
ن�ستنتج مما �سبق اأن املهدوي يحتج يف توجيه القراءات بقواعد ال�سرف، لكنه 

كما تبني �سابقا ال يتو�سع يف بيان املعنى والتف�سري عند توجيه القراءات.
ونخل�س من كل ذلك اأن العلل، والتوجيهات النحوية، وال�سرفية يف توجيه 
القراءات عند املهدوي اأخذت حيزا كبريا يف كتابه، ومع ذلك جاءت هذه العلل 
اأّن  وتف�سيل، ال�سيما  تو�سع  اإىل  بحاجة  كانت  واإن  ما  نوعا  مقت�سبة  والتوجيهات 
القراءات ممن �سبقوه، ومع  اأخذ حيزا وا�سعا عند النحويني، وعلماء  بع�سها قد 
ذلك فاإن املهدوي كان ياأتي اإىل املعنى والتف�سري من اأق�سر طرقه، ويوجه القراءة 

من اأخ�سر امل�سالك من دون تق�سري اأو اإخالل.

م�سددة  وال�ساد  الياء  بفتح  بكر  اأبو  األف، وروى  غري  من  العني  وتخفيف  ال�ساد  باإ�سكان  كثري  ابن  قراأ   -1
واألف وتخفيف العني، وقراأ الباقون بت�سديد ال�ساد والعني من غري األف، ينظر: ابن اجلزري، الن�سر يف 

القراءات الع�سر، 262/2.
املهدوي، �سرح الهداية، �س290، وملزيد من االأمثلة، ينظر: �س121، 121، 155، 245، 315، 316،   -2

.336
ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات ال�سبع، �س149.   -3
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رابعا: توجيه القراءات بالبالغة
واأمثلته كثرية نذكر منها عند توجيه )جئ( من قوله تعاىل: چ ی   ی  جئحئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   چ )املائدة: 50(، قال املهدوي: »من قراأ )بالتاء()1( 
تَْبُغون فعلى معنى: قل لهم اأفحكم اجلاهلية تبغون، ومن قراأ بالياء )جئ(، فالأن 
چ )املائدة:  چ ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی   قبله ذكر لفظ غيْبة، وهو قوله عزَّ وجل: 
49(«)2(، وعلى هذا فاحلجة ملن قراأ بالتاء اأن معناه واهلل اأعلم: قل يا حممد للكفرة 
اإذا كنتم ال حتكمون مبا يف كتب اهلل عز وجّل، اأفتبغون حكم اجلاهلية؟ واحلجة ملن 

قراأه بالياء: اأنه اإخبار من اهلل تعاىل عنهم يف حال الغْيبة فدل بالياء على ذلك)3(.
يت�سح مما �سبق اأن املهدوي يوّجه القراءات بالبالغة، ويجعل ذلك �سبيال اإىل 

تو�سيح معنى االآية وتف�سريها، لكّن بيانه يف ذلك جاء مقت�سبا وخمت�سرا)4(.
املحور اخلام�س: التوجيه باأ�صول القراءات واأحكام التالوة والتجويد

بابا  ع�سر  �سبعة  عقد  قد  املهدوي  اأن  يجد  الهداية  �سرح  لكتاب  املتتبع  اإن 
مت�سمنة �سرح اأ�سول القراءة، منها باب القول يف الوقف على احلروف املتحركة 
النون  يف  القول  وباب  االإدغام،  يف  القول  وباب  واالإ�سمام)5(،  الروم  و�سرح 

ال�ساكنة والتنوين، وباب القول يف االإمالة، وغريها الكثري)6(. 
قراأ ابن عامر باخلطاب، وقراأ الباقون بالغيبة، ابن اجلزري، ينظر: الن�سر يف القراءات الع�سر، 254/2.  -1

املهدوي، �سرح الهداية، �س266.  -2
ينظر: ابن خالويه، احلجة يف القراءات ال�سبع، �س131.   -3

وملزيد من االأمثلة، ينظر: املهدوي، �سرح الهداية: �س214، 215، 221، 222، 229، 275، 288.  -4
لها �سويتاً  فت�سمع  ثلثها( حتى يذهب معظم �سوتها،  )اأي  ببع�س احلركة  النطق  الروم: هو عبارة عن   -5
واملجرور  واملرفوع  امل�سموم  على  الروم  ويدخل  االأ�سم،  دون  �سمعه  بحا�سة  االأعمى  يدركه  خفياً، 
بَُعيَد  واملك�سور وال يدخل على املفتوح واملن�سوب مطلقا. واأما االإ�سمام فهو عبارة عن �سمُّ ال�سَّفتني 
اإ�سكان احلرف كمن ينطق بال�سمة من غري ت�سويت، ويدرك ذلك االأ�سم دون االأعمى، وهو يف الوقف 
ال يكون اإال يف امل�سموم واملرفوع فقط. ينظر: ابن اجلزري: �سم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد 
بن حممد بن يو�سف، التمهيد يف علم التجويد، حتقيق: الدكتور على ح�سني البواب، مكتبة املعارف، 

الريا�س، ط1، 1405 هـ -1985م، �س58.
ينظر: املرجع نف�سه، �س70 -141.  -6
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قوله  يف  )ڭ()1(  يف  الواردة  القراءات  عند  ذلك  على  االأمثلة  ومن 
تعاىل: چ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ )ي�س: 49( قال املهدوي: 
»من قراأ )ڭ( بفتح اخلاء وت�سديد ال�ساد، فاالأ�سل يَْخَت�سمون، فاألقيت فتحة 
فتحة  اأذهب  فاإنه  اخلاء،  ك�سر  ومن  ال�ساد،  يف  التاء  واأدغمت  اخلاء،  على  التاء 
التاء حني اأراد اإدغامها، ومل يلقها على اخلاء، ثم اأدغمت التاء يف ال�ساد، وبقيت 
مون(  اخلاء �ساكنة فالتقى �ساكنان، فك�سر اخلاء اللتقاء ال�ساكنني، ومن قراأ )يَْخ�سِ

فاملعنى يخ�سم بع�سهم بع�ساً«)2(.
نالحظ من خالل املثال ال�سابق اأن املهدوي احتج للقراءات الثالث الواردة 
يف )ڭ( باالإدغام، وهذا ظاهر من قوله: فاالأ�سل يخت�سمون فاأدغمت التاء 
اأن املهدوي مل يبنّي لنا -كعادته- َمن هم القراء الذين  اأي�سا  يف ال�ساد، ويظهر 

اأدغموا والذين اأظهروا)3(. 
وقد جعل املهدوي توجيه القراءات باأحكام التجويد -كما راأينا- �سبيال اإىل 

تو�سيح معنى االآية وتف�سريها، واإن كان بيانه يف ذلك جاء موجزا.
املحور ال�صاد�س: توجيُه القراءات لبيان حكم فقهي 

ومن  �سرعي،  حكم  بيان  اأجل  من  القراآنيَّة  القراءات  اأحيانًا  املهدوي  ُه  يَُوجِّ
مون« بفتح الياء، واخلاء، وت�سديد ال�ساد، وقراأ »ابن ذكوان، وحف�س،  قراأ »ور�س، وابن كثري« »يخ�سّ  -1
ال�ساد.  وت�سديد  اخلاء،  وك�سر  الياء،  بفتح  مون«  »يخ�سّ العا�سر«  وخلف  ويعقوب،  والك�سائي، 
»�سعبة«  وقراأ  والك�سر.  الفتح،  اخلاء  يف  وله  ال�ساد،  وت�سديد  الياء،  بفتح  مون«  يخ�سّ »ه�سام«  وقراأ 
مون« بفتح  مون« بك�سر اخلاء، وت�سديد ال�ساد، وله يف الياء الفتح، والك�سر، وقراأ »قالون« »يخ�سّ »يخ�سّ
الفتح. وقراأ »حمزة« »يخ�سمون«  االإ�سكان، والفتح، واختال�س  ال�ساد، وله يف اخلاء  الياء، وت�سديد 
مون« بفتح الياء، واإ�سكان اخلاء،  بفتح الياء، واإ�سكان اخلاء، وتخفيف ال�ساد. وقراأ »اأبو جعفر« »يخ�سّ
الفتح،  اخلاء  يف  وله  ال�ساد،  وت�سديد  الياء،  بفتح  مون«  »يخ�سّ عمرو«  »اأبو  وقراأ  ال�ساد.  وت�سديد 

واختال�س الفتح، ينظر: حمي�سن، الهادي �سرح طيبة الن�سر، 171-170/3.
املهدوي، �سرح الهداية، �س486، وينظر: مثاال اآخر، �س445.   -2

ينظر تف�سيل ذلك يف: ابن اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر )3/2-4(، وحمي�سن، الهادي �سرح   -3
طيبة الن�سر، 171-170/3.
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ھ   ھ   ہ   ہ   چ  تعاىل:  قوله  يف  الواردة  للقراءات  توجيُهه  ذلك:  اأمثلة 
ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  چ )الن�ساء: 25(، قال املهدوي: 
»)ہ( من فتح الهمزة وال�ساد بنى الفعل للفاعل، معناه ما روي يف التف�سري 
َنُهنَّ  اأْح�سَ فاملعنى:  للمفعول،  بناه  بال�سم  )ہ()1(  قراأ  ومن  اأ�سلمن،  فاإذا 
االأزواج، والقراءة االأوىل اأقوى؛ الأن ظاهر القراءة الثانية يوجب اأال يكون على 
االأََمة حّد اإذا زنت اإال اأن تكون ذات زوج، والقراءة االأوىل يوجب ظاهرها احلّد 

اً اأو ذات زوج، وهو وجه احلكم«)2(.  على كل اأََمة زنت اإذا اأ�سلمت اأميِّ
يالحظ يف هذا املثال اأن املهدوي َوجَُّه القراءات الواردة يف االآية لبيان احلكم 
الهمزة  بفتح  )ہ(  قراءة  اأن  وذكر  زنت،  اإذا  االأَمة  َحدِّ  م�ساألة  يف  ال�سرعي 
اً اأو ذات  وال�ساد اأقوى؛ الأن ظاهرها يوجب احلّد على كل اأََمة زنت اإذا اأ�سلمت اأميِّ
القراءة االأوىل من  اأن املهدوي قّوى  زوج، ثم قال: »وهو وجه احلكم«، مبعنى 

حيث املعنى ال من حيث الثبوت، فكالهما متواترتان.
املحور ال�صابع: توجيُه القراءات لبيان م�صاألة عقدية

اإىل بيان م�ساألة عقدية، ومن اأمثلة ذلك:  قد يوّجه املهدوي القراءات اأحياناً 
چ ڃ  چ  چ  چ  چ   عند توجيهه القراءات يف )چ  چ( يف قوله تعاىل: 
)َفاَرُقوا()3(  قراأ  »من  املهدوي:  قال   ،)159 )االأنعام:  چ  ڍڍ     ڇ   ڇ   ڇ      ڇ  
ما جاء من  ببع�س  قراأ )چ( فمعناه: كفروا  باينوه وخرجوا عنه، ومن  فمعناه: 

قراأ حمزة والك�سائي وخلف واأبو بكر بفتح الهمزة وال�ساد، وقراأ الباقون ب�سم الهمزة وك�سر ال�ساد،   -1
بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  والقا�سي،   .249/2 الع�سر،  القراءات  يف  الن�سر  اجلزري،  ابن  ينظر: 
رة -القراءاُت  حممد القا�سي، البدور الزاهرة يف القراءات الع�سر املتواترة من طريقي ال�ساطبية والدُّ

ال�ساذُة وتوجيهها من لغة العرب، دار الكتاب العربي، بريوت، )د. ط(، )د. ت(، �س78.  
املهدوي، �سرح الهداية، �س250.    -2

قراأ حمزة والك�سائي، )فارقوا( باالألف مع تخفيف الراء، وقراأ الباقون بغري األف مع الت�سديد فيهما، ابن   -3
اجلزري، الن�سر يف القراءات الع�سر، 26/2. 
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عند اهلل واآمنوا ببع�س«)1(.
ذكر املهدوي يف املثال ال�سابق قراءتني متواترتني، دون ن�سبتهما الأ�سحابهما 
من القّراء، وذكر معنيني خمتلفني للقراءتني، ورتّب على معنى كل قراءة حكما 
دينهم  عن  خرجوا  اأي  دينهم(:  )فارقوا  االأوىل  القراءة  على  فاملعنى  عقديا، 
وتركوه، ويرتتب على ذلك الكفر االأكرب املخرج من امللة، واملعنى على القراءة 
االآخر،  ببع�سه  وكفروا  ببع�سه،  فاآمنوا  متفرقا  دينهم  جعلوا  اأنهم  )چ(:  الثانية 
ويرتتب على ذلك الكفر االأ�سغر، والذي يفعل ذلك دون ا�ستحالل الذنب فال 

يعّد خارجا من امللة)2(.
املحور الثامن: ما له وما عليه يف توجيه القراءات

اأواًل: ما له )مميزاته(
يُعد االإمام املهدوي من العلماء البارزين يف علم القراءات والتف�سري، فهو - 1

�ساحب امل�سنفات الكثرية يف هذا املجال.
يعد كتاب �سرح الهداية من اأبرز كتب االحتجاج والتوجيه، وهذا ب�سهادة - 2

كثري من العلماء كالقفطي والزرك�سي وغريِهَما، وقد اأ�سار الباحثان اإىل ذلك 
�سابقا.

يعتمد يف توجيهه للقراءات على املاأثور من القراآن وال�سنة، واأ�سباب النزول، - 3
ور�سم امل�سحف، وعلوم اللغة.

للقراءات - 4 تعر�سه  وعدم  املتواترة  القراءات  جلميع  ا�ستيعابه  له  ي�سجل  مما 
املهدوي، �سرح الهداية، �س295.    -1

دار  واآخرين،  ال�سرمي  �سعود  تقدمي  الناجية،  للفرقة  ال�سافية  العقيدة  �سعيد،  �سيد  الغني،  عبد  ينظر:   -2
طيبة اخل�سراء، مكة املكرمة، ط1، 2001م، �س394. وملزيد من االأمثلة ينظر املهدوي، �سرح الهداية: 

�س267، 271، 272، 328. 
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يف  الزيادة  باب  من  �ساذة  بقراءة  القراءات  بع�س  توجيه  يف  اإال  ال�ساذة، 
التو�سيح.

وّظف املهدوي يف كتابه توجيه القراءات لبيان املعاين وتو�سيحها، مع العلم - 5
باأنه ياأتي اإىل املعنى التف�سريي بطريقة مقت�سبة موجزة، ولكنها حمكمة ومتقنة.

مما يح�سب للمهدوي دفاعه عن القراءات، وله موقف ظاهر ممن �سّعف واأنكر - 6
قوله  قراءة حمزة يف  ذكر  عندما  ذلك  على  االأمثلة  ومن  القراءات،  بع�س 
»وغّلطه  قال:  االإ�سافة،  ياء  بك�سر   )22 )اإبراهيم:  چ  ےۓ     چ  تعاىل:  

بع�س النا�س، وقراءته ظاهرة الوجه معروفة يف اللغة«)1(، ثم َوجَّهها. 
ثانيًا: ما ُيوؤخذ عليه من ماآخذ

مل يكن ملتزما بعزو كل قراءة لقارئها، واإمنا كان يعزو على قلة.- 1
قبائل - 2 من  اأ�سحاِبها  اإىل  القراءات  يف  الواردة  اللهجات  بع�س  ن�سبته  عدم 

الع�سري، فكاَن  باالأمِر  لي�سْت  االأمَرْيِن  الن�سبَة يف هَذْيِن  اأنَّ  العرب، واحلقيقُة 
االأوىل باملهدوي اأْن يََن�سَّ عليها، ورمبا يعود هذا ملا ذكره املهدوي يف مقدمة 
يف  خمت�سرا  كتابا  عليهم  اأملي  اأن  �سائلون  �ساألني  »وقد  قال:  حيث  كتابه، 
�سرح وجوه القراءات، واالعتالل على الروايات، بغاية االخت�سار وحذف 
القراءات  يف  املخت�سر  للكتاب  �سرحا  ذلك  اأجعل  واأن  والتكرار،  التطويل 
ال�سبع، الذي كنت األفته و�سميته بكتاب الهداية، فاأجبتهم اإىل ذلك«)2(، وهذا 
ال يغ�س من قيمة الكتاب، اإذ كانت الغاية منه االخت�سار وعدم التطويل، فهو 

من كتب االحتجاج امل�سهورة عند كثري من العلماء. 

ينظر:  االأمثلة  من  وللمزيد  �س162-161.  حيدر،  حازم  د.  حتقيق:  الهداية،  �سرح  املهدوي،  ينظر:   -1
�س326، 327، 343، 419، 451، 483، 484، 490.

املرجع ال�سابق، �س3.  -2
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ا�ستح�سانه وترجيحه لبع�س القراءات على بع�س، ومن اأمثلة ذلك عند توجيهه - 3
قال: »والقراءة  چ )الفاحتة: 6(  ٹ   چ  تعاىل:  الواردة يف قوله  للقراءات 
بال�ساد اأح�سن من امل�سارعة بالزاي« ثم ذكر تعلياًل لذلك)1(، وكاَن االأوىل 
به عدم الرتجيح بني القراءات املتواترة؛ الأنَّ القراءة املتواترة َقطعيَُّة الوروِد 
َل بنَي القراَءتنَْي، كما اأنَّه  عن النبيِّ )(، وهي مبثابة االآية القراآنية، فال تفا�سُ

َل بنَي االآيََتنْي. ال تفا�سُ
على الرغم من دفاعه عن القراءات اإال اأنه قام بت�سعيف بع�س القراءات التي - 4

�سّحت وتلقتها االأمة بالقبول، ومن االأمثلة: قوله عن اإدغام الالم يف الذال 
يف قوله تعاىل: چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ چ )البقرة: 231(: »لي�س بالقوي«)2(، 

وتارة يعرب بالبعد)3(، اأو بال�سذوذ)4(، اأو بعدم اجلودة)5(.

املرجع ال�سابق، �س17، وللمزيد من االأمثلة ينظر: 167، 168، 250، 260، 346، 376، 431.  -1
ينظر: املرجع نف�سه، �س179، 208، 226، 292، 385، 404، 479.  -2

ينظر: املرجع نف�سه، �س87.  -3

ينظر: املرجع نف�سه، �س87.  -4

ينظر: املرجع نف�سه، �س87.  -5
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اخل�متة

وت�صتمل على اأهم النتائج والتو�صيات
اأوال: النتائج

كبري - 1 جهد  لهم  الذين  والتف�سري  القراءات  علماء  من  املهدوي  االإمام  يَُعدُّ 
الكثرية يف  تعاىل، وذلك من خالل م�سنَّفاِته  اهلل  ووا�سح يف خدمة كتاب 

القراءات والتف�سري.
ك�سفت الدرا�سة عن القيمة العلمية لكتاب »�سرح الهداية«، وقيمته بني كتب - 2

االحتجاج.
َعَر�َس املهدوي يف كتابه »�سرح الهداية« القراءات املتواترة فقط، ومل يتطرق - 3

لتوجيه القراءات ال�ساذة. 
َوجَّه املهدوي القراءات القراآنيََّة التي اأورَدها يف تف�سريه واحتج لها باملاأثور من - 4

غة العربية، والر�سم العثماين، وباأ�سول  القراآن وال�سنة واأ�سباب النزول، واللُّ
القراءات واأحكام التالوة والتجويد، كما وّجه القراءات لبيان بع�س م�سائل 

العقيدة واالأحكام الفقهية.
القراآنيَّة - 5 القراءات  يف  املهدوي  علِم  �َسَعُة  الدرا�سة  هذه  خالل  من  ظهَرْت 

باأنواِعها، واهتماُمه بتوجيِهها، وتوظيفها يف بيان املعنى.
مل يكن املهدوي يف كتابه ملتزما بعزو كل قراءة لقارئها، واإمنا كان يعزو على - 6

قلة، كما اأنَّه مل يَْن�ُسْب بع�َس اللهجاِت يف القراءات اإىل اأ�سحاِبها من قبائل 
العرب.

اأظهرت الدرا�سة اأن علم توجيه القراءات يُ�سهم بدور كبري يف اإظهار ثروة - 7
املعاين والتف�سري، وبيان االأحكام الفقهية وامل�سائل العقدية.
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ثانيا: التو�صيات
جهود  حول  بدرا�سة  بالقيام  تو�سي  فاإنها  احلالية،  الدرا�سة  نتائج  �سوء  يف 
املهدوي يف التف�سري وبالقراءات، ودرا�سِة منهجه يف االختيار والرتجيح يف كتابه 

»�سرح الهداية«.
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امل�س�در واملراجع
• اأبو من�سور، حممد بن اأحمد بن الهروي، تهذيب اللغة، حتقيق حممد عو�س 	 االأزهري، 

مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 2001م.
• االأزهري، اأبو من�سور، حممد بن اأحمد بن الهروي، معاين القراءات، مركز البحوث يف 	

كلية االآداب-جامعة امللك �سعود، ال�سعودية، ط1، 1412هـ.
• االألباين، حممد نا�سر الدين، �سل�سلة االأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة واأثرها ال�سيئ على 	

االأمة، مكتبة املعارف، الريا�س، ط1، 1412هـ.
• ابن ب�سكوال، اأبو القا�سم خلف بن عبد امللك بن ب�سكوال، ال�سلة يف تاريخ اأئمة االأندل�س، 	

ُعني بن�سره و�سححه وراجع اأ�سله ال�سيد عزت العطار احل�سيني، مكتبة اخلاجني، )د. م(، 
ط2، 1955م.

• يف 	 العارفني  هدية  البغدادي،  الباباين  �سليم  مري  بن  اأمني  حممد  بن  اإ�سماعيل  البغدادي، 
اأ�سماء املوؤلفني واآثار امل�سنفني، من�سورات مكتبة املثنى، بغداد، )د. ط(، )د. ت(.

• التمهيد 	 يو�سف،  بن  ابن اجلزري، حممد بن حممد  اأبو اخلري  الدين  ابن اجلزري: �سم�س 
1405هـ  ط1،  الريا�س،  املعارف،  مكتبة  البواب،  ح�سني  علي  حتقيق:  التجويد،  علم  يف 

1985م.
• ابن اجلزري، �سم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف، غاية النهاية 	

ط(،  )د.  م(،  )د.  تيمية،  ابن  مكتبة  برج�سرتا�سر،  ج.  بن�سره  ُعني  القراء،  طبقات  يف 
1351هـ.

• ابن اجلزري، �سم�س الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف، الن�سر يف 	
القراءات الع�سر، حتقيق علي حممد ال�سباع، املطبعة التجارية الكربى، ت�سوير دار الكتب 

العلمية، )د. م(، )د. ط(، )د. ت(.
• ابن جزي، اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل الكلبي الغرناطي، الت�سهيل 	

اأبي االأرقم، بريوت، ط1،  لعلوم التنزيل، حتقيق عبد اهلل اخلالدي، �سركة دار االأرقم بن 
1416هـ.
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• �سادق 	 حممد  حتقيق  القراآن،  اأحكام  احلنفي،  الرازي  بكر  اأبو  علي  بن  اأحمد  اجل�سا�س، 
القمحاوي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، )د. ط(، 1405هـ.

• ماج�ستري، 	 ر�سالة  تف�سريه،  يف  القراءات  يف  الطربي  االإمام  منهج  الرحمن،  عبد  اجلمل، 
اإ�سراف د. ف�سل ح�سن عبا�س، اجلامعة االأردنية، االأردن، 1992م

• حاجي خليفة، م�سطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي الق�سطنطيني، ك�سف الظنون عن اأ�سامي 	
الكتب والفنون، مكتبة املثنى، بغداد، )د. ط(، 1941م.

• احلموي، �سهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم االأدباء، حتقيق اإح�سان 	
عبا�س، دار الغرب االإ�سالمي، بريوت، ط1، 1993م.

• احلموي، �سهاب الدين اأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، معجم البلدان، دار الفكر، 	
بريوت، )د. ط(، )د. ت(.

• احَلِميدي، حممد بن فتوح بن عبد اهلل بن فتوح بن حميد االأزدي امليورقي احَلِميدي اأبو عبد 	
اهلل بن اأبي ن�سر، جذوة املقتب�س يف ذكر والة االأندل�س، الدار امل�سرية للتاأليف والن�سر، 

القاهرة، )د. ط(، 1966م.
• البحر 	 االأندل�سي،  الدين  اأثري  حيان  بن  يو�سف  بن  علي  بن  يو�سف  بن  حممد  حيان،  اأبو 

املحيط يف التف�سري، حتقيق �سدقي حممد جميل، دار الفكر، بريوت، )د. ط(، 1420هـ.
• العال 	 ال�سبع، حتقيق عبد  القراءات  بن خالويه، احلجة يف  اأحمد  بن  ابن خالويه، احل�سني 

�سامل مكرم، دار ال�سروق، بريوت، ط4، 1401هـ.
• اخلطاط، حممد طاهر بن عبد القادر الكردي املكي ال�سافعي اخلطاط، تاريخ القراآن الكرمي، 	

مطبعة الفتح بجدة، احلجاز، ط1، 1946م.
• اخلطيب البغدادي، اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي، 	

)د.  ط(،  )د.  لبنان،  العربي،  الكتاب  دار  العريف،  �سعيد  حممد  ت�سحيح  بغداد،  تاريخ 
ت(.

• ابن خري 	 فهر�سة  االإ�سبيلي،  خليفة  بن  عمر  بن  بن خري  بكر حممد  اأبو  االإ�سبيلي،  ابن خري 
االإ�سبيلي، حتقيق حممد فوؤاد من�سور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1998م.
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• الداودي، حممد بن علي الداودي املالكي، طبقات املف�سرين، دار الكتب العلمية، بريوت، 	
)د. ط(، 1983م.

• الذهبي، �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي، �سري اأعالم 	
النبالء، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، )د. ط(، 1417هـ.

• الذهبي، �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي، معرفة القراء 	
الكبار على الطبقات واالأع�سار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1997م.

• اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن 	 ابن ر�سد، 
ر�سد احلفيد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، دار احلديث، القاهرة، )د. ط(، 2004م.

• الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، 	
حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية عي�سى البابي احللبي و�سركاوؤه، 

)د. م(، ط1، 1376هـ.
• الدم�سقي، 	 الزركلي  فار�س،  بن  علي  بن  حممد  بن  حممود  بن  الدين  خري  الزركلي، 
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 Al Wasl University in Brief 
Al Wasl University is one of the academic institutions registered by Ministry of Education (MOE) in UAE. 

In accordance with the ministerial order No. 107 of 2019, the College of Islamic and Arabic Studies has 
changed name into Al Wasl University.
The university’s development has encountered through two basic stages:
The First Stage:

The primary 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.

 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) of the year 
1993 granting the license to the college as a Higher Education institution.

1. Bachelor Program:

 Order No. (77) of the year 1994 was issued as relating 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, the order No. (55) of the year 1997 was issued 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 on the 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 graduation of the second batch of male students and its first female batch on 
29/10/1413 AH, 21/4/1993 AD.

 Since its establishment in the academic year 1406/1407 AH, 1986/1987 AD till 2019/2020, the number 
of the graduates reached students a total of 12473: 9883 females and 2590 males.

 By June 2020, the college has graduated 31 males’ batches and 30 female batches specialized in Islamic 
Studies. Arabic Studies graduates are 17 batches of males and 23 of female batches.

2. Post Graduate Program:

 Graduate program was established in the academic year 1995/1996 AD to award the candidates the 
Master’s degree in in Islamic Studies/Shari’a and Arabic Language and Literature. This was followed by 
implementing 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.

 In 1997, Order No.56 was issued to announce the accreditation of the degree of the higher diploma in 
Islamic Fiqh/Jurisprudence awarded by the college.

 This was followed by the issuance of Oder No. (57) of 1997 AD for the master’s degree equivalency in 
Islamic Shari’a (Fiqh)/Jurisprudence and Usul Al Fiqh (Principles of Fiqh). 

 On 24/2/2017, Mohammed bin Rashid Global Center for Endowment and Waqf announced awarding the 
Endowment logo (Waqf) for the College of Islamic & Arabic Studies in Dubai.

 The total number of the graduates in the Post- graduate program till the date of transformation into a 
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university has reached 264 students (189 Master and 75 Ph.D. female holders).

The Second Stage:

The name of the (College of Islamic & Arabic Studies) has been changed 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’a or general secondary school in its branches: scientific and literary or its 
equivalent.

 The study program is based on the credit hours system 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 Ph.D. program is of 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 a number of annual, internationally- refereed conferences such as:

 International Scientific Symposium in Al Hadith Al-Sharif. It is held every 2 years. Its ninth version was 
dated March 2019.

 The International Arabic Language Conference. It runs every two years.

 The Islamic Studies International Conference. It runs every two years.

 The International Conference for Post-Studies. It also runs every two years.

2.  Refereed journals: 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 (29) books.

4.  The project of printing outstanding theses and dissertations: The university is keen to offer free printing 
and distribution services of unique academic publications.
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Rules of Publishing
First:

The Journal of the Al Wasl University for Islamic and Arabic Studies publishes original 
or translated scientific research in Arabic, English or French ,. 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. The research must provide a written statement of that 
content upon submitting his paper to the journal.

2.  All researches must following the journal publication rules. 

3. 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. The research must provide a written statement of that 
content upon submitting his paper to the journal.

4. The journal accepts unpublished sections of theses.

5. The researcher does not have the right to publish his research elsewhere or present it for 
publication unless he receives a written permission from the editor in chief of the journal.

6. Research which embodies Quran quotes or Prophetic sayings (Ahadith) is required to be 
properly marked and foot-noted.

7. The research must be word-processed using Word 2010, single- spaced, font size 16, 
with a minimum of 20 pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages (about 
7500 words). In case the research paper exceeds 30 pages, an amount of 20 AED is to be 
charged for every extra page. 

8. For international publication, a Soft copy of the research (Word 2010) should be 
submitted with research’s name (both in English and Arabic) and his occupation/title, as 
per the provided form.

9. An Arabic abstract of 120 words as well as an English one (150) words, should be added. 
Abstracts should include research objectives, problem, methodology and final conclusion. 
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Five key words, at least, should be included.

10. A list of works cited and Bibliography should be added, as translated into English for 
international publication.

11. Tables, figures and additional illustrations referred to should be numbered referenced 
as per their relevance in the body of the research. They are to be indexed properly and 
included in a separate annex section. 

12. The following methodology should be implemented in the documentation process:

 Works cited should be sequenced by order and indicated parenthetically in the text of the 
research. They are to be foot-noted, as per their occurrence on a page.

 When a reference is cited for the first time, full citation details are to be added as such: 
Author’s name, Book name, editor or translator’s name (if any), publishing house, country, 
edition number (if any), and date (if any). For referencing papers taken from periodicals, 
Author’s name, title, journal/periodical name, issuing body, country, volume number, date 
and pages in the journal/periodical.

 When the reference is mentioned for the second time, an indication of the author/
reference name is to be included. If same reference is quoted twice in a row, an Ibid mark 
is to be indicated.

 Explanations and footnotes are to be preceded by an asterisk*.

 List of works cited/bibliography should be included, following typical referencing rules.

13. Researcher is committed to doing all the modification suggested by the committee of 
reviewers and provide the journal with the revised version along with the modification/
Errata report.

14. The journal only accepts proofread papers. All papers must be proofread.

Third: Other Rules: 

1. The texts should be provided in both source language and the new target language.

2. Two abstracts (1 Arabic, the other in English or French) should be added. The abstract 
should be of no more than 120 words with key words being indicated.

3. The translated material should be audited or published previously in a reputed magazine.

4. The translated material should be of at least 7 pages (A4) and up to 20, of no more than 
6000 words.

5. The translated material should be a non-forced one, with no ellipsis or translation loss, 
unless for translation necessity.
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6. Text should be cohesive and coherent.

7. Upon the first mention of the original author, full citation of the author should be 
indicated.

8. The translation should be preceded by a brief introduction that indicated topic importance, 
significance and results.

Fourth:

1. Published points of view do represent their owners. They do not, by any means, represent 
the journal. 

2. Submitted papers are to be kept under the possession of the journal, either published or 
not.

3. Publication is subject to many factors, e.g. Versatility of topics and universities. 

4. The journal has all right to make superficial modification on the research, without 
affecting its content.

5. The journal has the right to publish approved researches in periodicals and other journals.

6. After the publication, the research can have a PDF copy of the volume in which his 
research has been published. 

Fifth: Publication Fees: 

	As a contribution from Al Wasl University Journal to enriching the research movement in 
the United Arab Emirates in particular, and all Arab and Islamic countries in general, the 
magazine does not bear researchers any fees, except for what was previously mentioned 
previously. 

 All correspondence should be sent to the following address:

Editor in Chief, Journal of the Al Wasl University,
P.O. Box 34414 - Dubai, United Arab Emirates
Tel: 00-971-4-3706557 - Fax: 00-971-4-3964388
Email: research@alwasl.ac.ae - awuj@alwasl.ac.ae
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PREFACE

Editor in Chief: Prof. : Khaled Tokal

The 60th issue of Al Wasl Journal is finally here. It indicates nothing but the 
immense progress that has been achieved by Al Wasl University Journal. Just 
yesterday, the journal was just limited to two or three areas of interest, publishing 
only in Arabic. But, nowadays, the journal has changed into a rooted Humanities and 
Social studies publication, with articles accepted in Arabic, English, and French. Al 
Wasl Journal has, thus, become widely open to diverse and rich research horizons. 
If local and communal excellence were our target in the past, we are now aspiring 
to more global successes that would reinforce the leading academic status of the 
journal and its role in the service of research ever since its emergence in the early 
1990s. 

Al Wasl Journal boosts its unique status in this highly competitive environment 
of research that knows no regional or national borders. This comes as a result 
of its persistence on keeping up-to-date with the latest scientific and research 
advancements, employing highest academic standards that goes with the sublime 
aspirations and academic excellence of Al Wasl University.

What is being accomplished now on the ground would not have happened without 
the special attention that the university administration gives to the magazine. Its 
constant encouragement for development and improvement, overcoming obstacles 
and solving problems are but the clearest evidences. 

The 60th issue of the journal contains 10 papers, alphabetically ordered as the 
following:

The First research:

“The Impact of Reference on the Coherence of the Text: Omar Abu Risha’s” Bnat 
shaer” ‘The Muses of a Poet’: a Textual, Linguistic Approach.”

It is a study that employs textual linguistics as a way to reveal textual consistency 
by examining its referral. The study concluded that the text (Banat Shaer) was 
distinguished by the use of multiple referral tools. They had the greatest impact on 
achieving textual coherence, and Abi Risha’s ability to successfully use referrals of 
various kinds was clearly demonstrated.
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The Second Research: 

“Replacement with Synonyms in Hadith and its Impact on Substantiating with 
Hadith as seen by Fundamentalists”. It is a study that combines linguistic with 
fundamental approaches to show the effect Replacement of true meaning with 
metaphors, and noun with a pronoun, or a case. It also tackles replacing the specific 
with the general and vice versa, for the sake of foregrounding the concept of respect 
in each image presented by fundamentalists. The research, in addition, deals with 
the effect of replacement between letters. 

The Third Research:

“Preferring the Virtuous Actions over Honorable ones: Reasons and Regulations; 
an Authenticating, Applied Study”. It is an applied authenticating Study in the 
field of jurisprudence that aims at balancing both the original and the deductive 
appropriateness. It seeks to justify the preference of the “virtuous” over the 
Honorable actions as governed by the real situation. 

The Fourth Research: 

“Qur'an’s Speech about Messengers Proclaiming (Tableegh Al-Rusul) - Peace 
Be Upon Them”. It is an objective study aimed at identifying the features of the 
derivations of the narrative style in the Holy Quran, its rules and importance. The 
study also tackles the topic of Messengers’ and their proclaiming of messages. The 
study concluded that the use of derivatives of narratives are found more in Meccan 
era than that of Medina, especially in conveying sensual/physical matters. 

The Fifth Research:

“The Role of Anomalous Readings “Qiraat” of Quran in Guiding Linguistic 
irregularities as seen by Ibn Jinni”. The study sought out to uncover the impact 
of the anomalous Qiraat of Quran in building up new linguistic structure by Ibn 
Jinni. The study explored how Ibn Jinni managed to employed readings of Quran 
in supporting certain linguistic views. This was achieved through agreeing with, 
rejecting, applauding as well as excluding various views. 

The Sixth Research 

“The Suspicions Raised by Adnan about Prophet Mohamed’s (PBUH) Hadith 
(Allah created Adam in His picture)”. The study writes back to the suspicions raised 
by Adnan Ibrahim about Prophet Mohamed’s (PBUH) Hadith on the creation of 
Adam (Allah created Adam in His picture) in order to defy them. The study revealed 
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the suspicions held by the appellants of a valid hadith response edited in the two 
authentic narrations (sahihs), by linking what highlights the corruption of the 
appellant justifications to the suspicions that were previously raised about the 
hadith with heterogeneity and fallacy in dialogue and persuasion

The Seventh Research:

“The Relationship between Time and Event in the Pre-Islamic (Jahily) Poem”. 
The research attempted to clarify the technique of retrospective narration, which 
means any event or scene prior to time described by the literary work in general 
the pre-Islamic poem in particular, as well as the role of ellipses in accelerating the 
narrative. 

The Eighth Research:

“The rule of truth as left in terms of habit: An Authenticating, Applied study”. 
The study tries to shed light on this important rule as a jurisprudential base. It 
concluded that truth is of four types, and that custom are accepted among people 
and are highly considered in Islamic law, and that if the true meaning of the word 
becomes abandoned either by custom or tradition, and then known in either way in 
Another meaning which is not intended by the original true meaning; Then the truth 
is left, since habit is a presumption prohibiting the essence of the true meaning.

The Ninth Research: 

“Levels of Textual Structure in the Poem of "Al-Zanbaqa Al-Dhawyah" of the 
Poet Abu Alqasem Al-Shabbi”.The research is considered a structural reading of “Al-
Zanbaqa Al-Dhawyah" in order to uncover the phonemic, lexical, rhetorical, as well 
as the syntactic structure of the poem.

The Tenth Research:

“The approach of Imam al-Mahdawi in guiding the Qur’anic readings and its effect 
on interpretation through his book (Sharh al-Hidayah)”. The two researchers followed 
the Qur’anic readings presented by Imam al-Mahdawi in his book, and revealed his 
approach to directing the readings, and their effect on enriching interpretation and 
meanings, as well as the merits and characteristics of this approach.

 In the end, I hereby, call you to keep in touch with our journal through reading, 
annotating, commenting and of course, publishing. It is only through reading and 
cross reading that new ideas are born.
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The Origins of Languages and the most Famous Language Families:

A Language represents an element of identity and belonging, and it reflects 
peoples ‘cultures and civilizations. It is responsible for transmitting human experi-
ences between generations. Moreover, it is a means of expressing thoughts, scien-
tific theories as well as the history of human science. It is, undoubtedly, a unique 
feature that distinguishes human beings from other creatures.

The issue of the origin of the language has not yet been finally resolved. Re-
searchers still dispute over it now. While some views relate language to a religious 
origin such as the Tower of Babel incident, others believe that Adam- the father of 
all humans- is the first Arabic speaker. Philological studies, on the other hand, indi-
cate that some records that date back, mostly, to 5000 years ago, were written in 
old Babylonian, Sumerian, Chinese, and ancient Egyptian Hieroglyphs.

Thus, various theories on the origins of languages have been adopted. Old 
Babylonian, Arabic, and even Hebrew are all suggested as root origins. A plurality of 
origin, rather than singularity, is thus the best speculation since humans of today all 
belong to the Post-Flood era (post- Genesis Flood).

Modern philological studies have divided languages into families depending on 
a number of factors such as vocabulary, structure, and historical, geographical, and 
social relations. The most famous of those language families are the Indo-European, 
Semitic-Hamitic (to which Arabic belongs), and the Turonian family of languages. 
The Turonian family subsumes most Euro-Asian languages that do not fall under 
the previous categories. Other families of languages are: Germanic, Slavic, Arme-
nian, Albanian, Celtic, Korean, Chinese, Sudanese, and finally Ghanaian.

The Linguistic Issue in the 21st Century:

The question of language today entails thorough analyses and discussions, es-
pecially when keeping in mind the evolutions that human civilizations have encoun-
tered throughout history and the changes that have erupted. Language, thus, is no 
exception. The evolutions of languages and what results out of them are considered 
the natural outcome of those mega transformations in human history.

Supervisor’s Word: 
Arabic: The Scientific and Universal Language

By the General Supervisor: Prof. Mohammed Ahmed Abdul Rahman
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The evolution of languages is not considered in the same way if we come to 
specify a certain language. Different conclusions will, of course, be reached if other 
targeted linguistic factors are taken as the focus of analysis.

Today, we will tackle Arabic from a purely objective perspective to shed light on 
its properties as a global language, cherished by its speakers and scholars around 
the world.

The matter of fact is that, nowadays, the issue of language is governed mainly 
by education, media, and the internet. Those three factors, do in turn, contribute 
directly to language and linguistic evolutions.

Linguistic Features of Arabic:

Among the accurate definitions provided by Arab scholars of the Arabic lan-
guage.

Ibn Jinni said: “As for its limit, Arabic is the sounds in which Arabs expresses 
themselves and their purposes” (Cohn et al, Languages of the World). Even modern 
definitions could not surpass the one given by Ibn Jinni. He defined the language 
as composing of signs and their corresponding sounds. He also gave an expressive 
function to those sounds. Language, in Jinni’s belief, is a means rather than an end 
in itself. Language is alluded to as socially and societally diverse, communal rather 
than individual and yet, purposeful in the sense that we use it to express ourselves 
and fulfill our goals.

Upcoming is a brief summary of the distinguishing features of Arabic:

Semitic Features in Arabic:

Depending on its Semitic origin is what characterizes Arabic the most. The 
sound system of Arabic contains is rich with velar, pharyngealized or emphatic and 
dental voiced or voiceless fricatives (ð, θ standing for (ذ، ث، ظ). Among the sounds 
of the Arabic language are those that are written but not spoken, and some are 
not written even though they are spoken.such as Hamzatul Wasl in (عبدهللا), Arabic 
also silent sounds and letters such as what is known as “Sun and Moon Letters”. An 
example of this is /æ/ in لكن (الكن), هذا (هذا), الرحمن (الرحمان) and the و) (indicating 
the male plurals in verbs. Arabic follows a- three-letter stem root system, inflection-
ally and morphologically, which does not depend on prefixes and suffixes. Arabic 
also is a gender language, with a masculine/ feminine system, unlike most old Latin 
languages. The number is Arabic follows singular, dual, and plural criteria, which is 
there in most Semitic languages excluding Hebrew.
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Verb tenses in Arabic are categorized into: present, past, and imperatives. The 
aspect of the verb only includes whether the action of the verb is a finished one 
either in present or in the past. Future and other features can be indicted by the use 
of articles and letters such as (السين، سوف، لن، لم،...).

The Arabic language is the most widely used language among the Semitic 
group of languages and the whole world.

Arabic Characteristics Compared to Foreign Languages:

Today, contrastive linguistic studies are concerned with examining similarities 
and differences between languages and monitoring common foundations/principles 
for teaching non-native speakers, in accordance with the contrastive method in 
teaching languages.

There are many linguistic characteristics in Arabic language, not in other for-
eign languages. Mentioning the vocal and lexical characteristics in specific as the 
following:

- Arabic language is one of the most important rich languages linguistically. For 
example, ‘’Lisan Al-Arab Mu’jam ‘’/dictionary contains more than 80,000 cor-
pus, and Al-Khalil counted the total Arabic Structures/Structuralism deriva-
tionally, from biliteral, triliteral, quadrilateral and quinqueliteral root, without 
repetition whether used or not: more than twelve million words. Whereas Sam-
uel Johnson (the first one who composed English dictionary) counted 42,000 
English words in the 18th century.

- The Arabic alphabet has 28 written consonants (without Al-Hamzah (glot-
tal catch/glottal soft catch) regardless of the phonetic sound differences of 
consonant (phonemes)as: the phonetic symbol of the consonant (الجيم) that 
is close to (الزاي), or (الشين) as (الجيم), or (الصاد) as (الزاي) and others that lin-
guists mentioned in ‘’ the Recommended and Abhorrent/odd Sounds ‘’ chapter.

The expansion of the vocal tract (acoustic grade) from the throat to the lips 
is 17 outputs. The eloquence sign is in outputs diverging/phonemically varieties 
outputs. There may be many varieties outputs in Arabic much more than other lan-
guages, but the difference in sound distribution is limited in some languages that 
have nasalization without distributing them in the whole mouth.
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- Some characteristics in the acoustic homophones/harmony do not combine 
 (هاء) comes before (ح) nor the ,(ع) is not preceded (الهاء) and (الهاء) with (ح)
nor the (ن) before (ر)nor the (ل) before the (ش).... This is due to the pure 
eloquent audibility in phonics.

Its sounds constant with its outputs and phonetic/articulating characteristics 
has been for more than 14th century that makes it unique and matchless. This 
has not happened with any language in history, as the pronunciation/articulation of 
Arabic sounds continues to be the phonetic characteristics in reciting Qur’an since 
its descent.

- Arabic language is characterized by many guttural sounds, multitude but not 
available, if it is compared with other foreign languages.

- Time expression in Arabic is based on semantic reference/component, not on 
temporal structure or format. Unlike to a number of other foreign languages 
(e.g. English).

- Arabic language depends on derivation rather than agglutination in the word’s 
inflection/conjugation.

Arabic International Day; Bets and Challenges Talk:

Every year, Arabic language celebrates its International Day on December 18th, 
and I seize this occasion/opportunity to present several bets that can enhance the 
global status of Arabic language and develop its position among its users. It can 
also draw up future visions and plans to overcome the different challenges occupied.

The Challenges Facing Arabic Language Today; Internal Structure and Languag-
es Market:

Today, Arabic faced many challenges: On internal lingual level in terms of struc-
ture and performance system. And in external level in its relationship with other 
languages, in which linguists prefer to call it as “ language market ‘’.

One of the most important challenges is:

Bilingualism: Arabic usage is now known to be at least two levels of speech 
from the same language, one of which is classy, and the other is general (e.g., collo-
quial and standard). The Bilingualism among the history of language has had an im-
pact on it, leading to linguistic stenography and fission, as well as its implications/
effects on cultural and cognitive concepts. To deal with this phenomenon scientifi-
cally and to exploit its positive aspects, we suggest the following:
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- Arabic should be elevated from Dialects, and transcendence to the only one 
common Standard, especially in vital institutions. It should be limited in using 
dialects in the expression of geographical privacies and phonological choices as 
an example, or social concerns that relate to certain dialect ones.

- This does not mean that dialects are abolished and fought, because they are 
important in expression, folk literature, community arts and linguistic charac-
teristics according to geographical diversity. It also has its own role and func-
tion in many aspects with its different values: deliberative and communicative 
values that are not available in others, as connotation and denotation styles in 
addition to the different Arts of typical communication.

- The convergence between dialects should be strengthen/promoted, large 
gatherings should also be established, and the establishment of research and 
studies in the general characteristics of dialects with their relationship with 
the standard at the level of the same country or the linguistic communities, 
should be promoted.

United Arab Emirates Efforts to Enhance the Status of Arabic Language:

Arabic language represents one of the basic components of the Federal Gov-
ernment’s strategy. This is particularly evident in many pioneering initiatives that 
enhance the status of Arabic language locally, regionally, and internationally, and 
preserve its role in the process of civilization construction.

We cite in this context, but illustrative rather than exhaustive, The Vision 2021, 
which was launched by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, aims to make the country 
a center of excellence in the Arabic language. In the same period, the Charter of 
Arabic Language was announced in April 2012, it was the starting point and refer-
ence for several other initiatives that gave Arabic language its appropriate place in 
all aspects of life. Such as the announcement of the advisory council and the for-
mation of an international committee of experts to revive Arabic as the language 
of science, and develop its teaching methods. And the launch of Mohammad Bin 
Rashid Contemporary Arabic Language Dictionary and Mohammed Bin Rashid Ara-
bic language, Award which was launched in 2014 and The Arab Reading Challenge 
Initiative, the initiative ‘Bel Arabi’ Hashtag, the UAE's hosting of the annual Arabic 
language conference, the status and future of the Arabic language report, which 
brought together international experts and presented a description of the reality of 
the Arabic language and proposals to strengthen its position.
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His Highness Sheikh Dr.Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah order to establish the Arabic Language Academy in 
Sharjah in 2016 was an announcement to the establishment of a landmark of the 
Arabic language in the state, develop its studies, revives its heritage, and establishes 
its terminological apparatus in all fields. The Council has begun issuing the historical 
dictionary of Arabic language, which will date Arabic language from the first stage 
of engravings to the modern era.

The Abu Dhabi Authority of Arabic Language, which was established by deci-
sion of the Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi in July 2019, is another 
addition to the state›s efforts in serving Arabic language, and it is concerned with 
developing its strategic plans and issuing its scientific publications.

On the level of educational institutions, state universities are concerned with 
Arabic language programs and their development, including Al Wasl University in 
Dubai, which was founded by His Excellency Mr. Juma Al Majid a third of a century 
ago, and has provided 126 (females & males) Graduates with higher education in 
Arabic language specialization, while they are fulfilling their societal roles. And they 
contribute to the development process.

Towards a Foresight Agenda to Enhance the Reality of Arabic language.

Future challenges force upon us special attention to Arabic language, because 
it is the vessel of our culture, civilization, and identity, and we suggest the following:

At the Level of Educational Curriculum:

- Developing Arabic language teaching curricula for science students. So that 
they are not far from their language, the acquisition of specialized teachers, 
the re-consideration of the language itself in their academic courses, the crite-
ria for transition, and that some specialized courses are offered in the Arabic 
language.

- Developing Arabic language programs in the humanities and social sciences, 
enriching them with new curricula, effective methods, and establishing inter-
relationships with other sciences and Arabic language programs.

- Developing Arabic language education from a functional perspective, whether 
for native speakers or non-native speakers, depending on ensuring their com-
municative ability, and teaching it according to the special purpose programs 
provided by applied linguistics.
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- Using the Arabic language in educational institutions, schools, institutes, and 
universities, and in the classrooms and conferences.

- Reviving Arabic language and its vitality by teaching it in attractive functional 
methods, and avoiding examples that are far from the reality of learners.

- Cultivating and developing a healthy Arab taste among young learners.

- Activating Arabic language teaching programs for special purposes.

At the Level of Arab Families:

- Inculcating the love of classical Arabic in the hearts of children, they would take 
on it since childhood, and comfortable using it.

-  Seeking family linguistic security for our children through a clear language pol-
icy; Where they use the Arabic language and learn other languages, a fusion of 
different cultures, and keep abreast of global knowledge and scientific develop-
ments, without diminishing the status of their Arabic language in their minds, 
undermining its position or weakening its pride in their scientific, professional 
and social lives.

finally, On world Arabic Language Day, we call on researchers and scholars to 
establish a solid scientific discourse in their approach to the linguistic issue, based 
on benefiting from languages, benefiting from the gains of cyberspaces, studying 
cases of overlap, and investing in linguistic encounters in developing curricula for 
teaching different languages   and building linguistic peace between human languag-
es. Ensures language security for each of them.






