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���ض��واب��ط
ال��ك��ت��اب��ة
•البحث امل�ستلم يجب �أن يكون مدقق ًا �إمالئي ًا ولغوي ًا.
•ت�شم ��ل ال�صفحة الأوىل من البحث على عنوان البحث كامال ،وا�سم الباحث او الباحثني،
و�صفته العلمية.
•يطبق على قائمة املراجع العربية والأجنبية نظام التوثيق بح�سب(APA) .
•يطبع البحث بوا�سطة احلا�سب الآيل بربنامج) ،: (Microsoft Wordويكون على ورقة
مقا�س ) ، (A4على وجه واحد فقط ,مع ترك (� 2.5سم) لكل هام�ش.
•تك ��ون الكتابة باخلط ] ،:[Traditional Arabicالعناوين الرئي�سة بحجم (� )18أ�سود،
واملنت بحجم ( )16عادي ،واحلوا�شي بحجم ( )12عادي.
•يق ��دم الباحث ملخ�ص ًا للبح ��ث باللغتني العربية والإجنليزية ،بحي ��ث ال تزيد كلماته عن
( )200كلمة �أو �صفحة واحدة.
•يت ��م توثي ��ق امل�صادر واملراجع بذكر امل�صدر �أو املرج ��ع يف احلا�شية ،بو�ضع رقم للحا�شية
يف املكان املنا�سب.
•تكتب املراجع يف قائمة منف�صلة يف نهاية البحث مرتبة هجائي ًا وفق �إحدى الطرق العلمية
املعتربة ،مع �إيراد كامل معلومات الن�شر املتعلقة بامل�صادر واملراجع.
•يف حال ا�ستخدام الباحث برجميات �أو �أدوات قيا�س كاالختبارات واال�ستبانات� ،أو غريها
م ��ن �أدوات ،فعلى الباحث �أن يقدم ن�سخة كامل ��ة من الأدوات التي ا�ستخدمها �إذا مل ترد
يف منت الدرا�سة �أو مل ترفق مع مالحقه ،و�أن ي�شري �إىل الإجراءات الر�سمية التي ت�سمح
له با�ستخدامها يف بحثة.
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�شـ ـ ــروط
الن�ش ـ ـ ـ ــر
•�أن يك ��ون البح ��ث املق َّدم �أ�صي�ل ً�ا ،ومت�سم� � ًا بالأ�صالة واالبت ��كار ،واملنهجية العلمي ��ة ,و�سالمة
االجتاه ،و�صحة اللغة ،خالي ًا من املخالفات العقدية والفكرية.
•�أن يلت ��زم الباح ��ث بالأ�صول العلمي ��ة يف العر�ض والتوثي ��ق واالقتبا�س ،والر�س ��وم التو�ضيحية،
واجلداول والنماذج .
•�أن يكون مو�ضوع البحث �ضمن جماالت املجلة وتخ�ص�صاتها.
•�أن يق ّدم الباحث �إقرار ًا ب�أن البحث مل ُين�شر ومل ُيق ّدم �إىل جهات �أخرى للن�شر ،ولن ُيق ّدم �إىل
�أي جملة �أخرى يف حالة قبوله للن�شر.
ً
كتاب� ،أو بحث �سابق� ،أو متعدّيا على ملكية علمية.
•�أن ال يكون البحث م�ست ًال من ر�سالة علمية� ،أو ٍ
•تخ�ض ��ع البح ��وث بعد مراجعتها من قبل هيئة التحري ��ر �إىل التحكيم العلمي من متخ�ص�صني،
ويطل ��ع الباحث على خال�صة تقاري ��ر املحكمني لي�صلح بحثه وفقها �أو يب�ّيرنّ ر�أيه فيما ال ي�ؤخذ
منها ،وحت�سم الهيئة اخلالف يف ذلك.
•يتحمل الباحث م�سئولية ت�صحيح بحثه و�سالمته من الأخطاء الطباعية ،والإمالئية ،والنحوية،
و�أخطاء الرتقيم.
•عندم ��ا يقبل البحث للن�شر ت� ��ؤول حقوق الن�شر للمجلة ،وال يحق للباح ��ث �أن يطلب عدم ن�شره
بعد �إر�ساله للمحكمني.
•ال تلتزم املجلة رد البحوث التي ال تقبل للن�شر.
•ال تق ّدم املجلة مكاف�آت مالية ملا ُين�شر فيها.
•الآراء يف البحوث املقدمة للمجلة تعرب عن �آراء �أ�صحابها وال تعرب بال�ضرورة عن ر�أي هيئة التحرير.

�إجراءات طلب الن�شر:

•يت ��م �إر�سال �أ�صل البحث على �شكل مل ��ف وورد) ،: (Wordوملف ): (pdfعرب �إمييل املجلة( :
من�سق ًا ح�سب �شروط و�ضوابط الكتابة يف املجلة( .املرفقة).
)ّ ،HSJ@tu.edu.sa
•يتم تعبئة منوذج طلب الن�شر مع �إقرار ب�أن البحث مل ي�سبق ن�شره (النموذج رقم (. )1
•يتم �إخطار الباحث با�ستالم بحثه و�إحالته لهيئة التحرير.
•لهيئة حترير املجلة حق الفح�ص الأويل للبحث ،وتقرير �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
•تخ�ضع جميع البحوث ،بعد �إجازتها من هيئة التحرير ،للتحكيم العلمي على نحو �سري.
•يف ح ��ال قب ��ول البحث للن�شر يتم �إر�س ��ال خطاب يفيد بقبول البحث للن�ش ��ر ،وعند رف�ض ن�شر
البحث يتم �إر�سال خطاب اعتذار عن قبول الن�شر.
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•تعطى الأولية يف الن�شر العتبارات منها الأ�سبقية الزمنية ،وال�ضرورات التن�سيقية للمو�ضوعات.
• ُتر ّت ��ب البحوث عند الن�شر يف �أعداد املجلة وفق االعتبارات الفنية ،ولي�س لأي اعتبارات �أخرى
�أي دور يف هذا الرتتيب.
•يتم تن�سيق البحث ح�سب منط املجلة املعتمد يف �ضوابط الن�شر من ِقبل الباحث.
• املكونات الرئي�سة للبحوث العلمية املقبولة للن�شر:
•ال تعتمد جملة اجلامعة منط ًا واحد ًا يف منهجية البحث العلمي ،نظر ًا للتنوع يف طبيعة البحوث
االن�ساني ��ة م ��ن الكم ��ي �إىل النوعي ،وم ��ن التجريبي املي ��داين �إىل الو�صف ��ي� ،إال �أن العنا�صر
الرئي�سة امل�شرتكة بينها تتمثل يف:
 عنوان البحث ،وا�سم الباحث/ين ،وامل�سمى الوظيفي باللغتني العربية والأجنبية.
 ال ي ��رد ا�سم الباح ��ث� ،أو الباحثني ،يف منت البح ��ث �أو هوام�شه �أو قائمة مراجع ��ه� ،صراحة� ،أو ب�أي
�إ�شارة تك�شف عن هويته� ،أو هوياتهم ،وت�ستخدم بد ًال من ذلك كلمة "الباحث" �أو "الباحثني".
 ملخ�ص الدرا�س ��ة (باللغتني العربية والأجنبية) بحيث يجب �أن يحتوي على الهدف العام
للدرا�سة بالإ�ضافة �إىل العينة والأدوات امل�ستخدمة ،و�أبرز النتائج التي تو�صل �إليها ،و�أهم
التو�صيات مبا ال يزيد عن ع�شرة �أ�سطر.
 املقدمة �أو خلفية الدرا�سة.
 م�شكلة الدرا�سة وحتديد عنا�صرها و�أ�سئلتها.
 �أهمية الدرا�سة و�أهدافها.
 الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة التي تفيد مو�ض ��وع الدرا�سة وت�ساع ��د الباح ��ث يف مناق�شة نتائجه،
ويلت ��زم الباحث بعر�ض الدرا�سات ال�سابقة بح�سب الت�سل�سل الزمني من الأقدم للأحدث،
�أو العك� ��س كل منه ��ا يف فق ��رة واحدة تو�ضح اله ��دف الرئي�س لها وعينته ��ا و�أدواتها و�أهم
نتائجها.
 تو�ضيح منهجية الدرا�سة املنا�سبة لطبيعة امل�شكلة البحثية وتت�ضمن الإجراءات والبيانات
الكمية �أو النوعية التي م ّكنت الباحث من معاجلة امل�شكلة البحثية.
 حتديد جمتمع الدرا�سة وعينتها ب�شكل دقيق.
 حتديد الأدوات امل�ستخدمة يف الدرا�سة وتو�ضيح خ�صائ�صها ال�سيكومرتية.
 تو�ضيح نتائج الدرا�سة بطريقة علمية.
 مناق�ش ��ة النتائج مناق�شة علمي ��ة مبنية على الإطار النظري والدرا�س ��ات ال�سابقة ،بحيث
تعك� ��س تفاعل الباحث مع مو�ضوع الدرا�سة من خالل م ��ا مت التو�صل �إليه من ا�ستنتاجات
وتو�صيات م�ستندة �إىل تلك النتائج.
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ك����ل����م����ة
ال������ع������دد
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �أما بعد.
ف� ��إن جامع ��ة الطائف وه ��ي تفاخر مبنجزاته ��ا وتتطل ��ع بعطائها امل�ستم ��ر ور�ؤيتها
الطموح ��ة لتحقيق الريادة والتميز لتويل جمال البح ��ث العلمي اهتمامها البالغ ودعمها
املتوا�صل �إذ هو طريق االبتكار و�سبيل الإبداع.
وي�أت ��ي يف ذلك ما تقدمه جملة جامعة الطائف للعلوم الإن�سانية من م�ساهمة بحثية
فاعل ��ة �آتت ثمارها خ�ل�ال �أعوام متتالية يف دع ��م عجلة البحث العلم ��ي والن�شر املتميز
خدمة للباحثني والباحثات .
وي�سع ��دين الي ��وم �أن �أق ��دم للإ�ص ��دار ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن املجل ��د الراب ��ع ملجل ��ة
جامع ��ة الطائ ��ف للعل ��وم الإن�سانية وال ��ذي حر�صنا فيه عل ��ى تنوع مو�ضوعات ��ه البحثية
واخت�ل�اف تخ�ص�صات ��ه العلمي ��ة فقد �شم ��ل العدد ( عل ��وم ال�شريع ��ة والأنظم ��ة واللغة
العربي ��ة والأدب والتاري ��خ والرتبي ��ة ) يف بح ��وث ر�صين ��ة يف حمتواها قيم ��ة يف مادتها
لع ��دد من الباحث�ي�ن املتميزين من �أع�ض ��اء هيئة التدري�س يف عدد م ��ن جامعات اململكة
(جامع ��ة الطائ ��ف  -وجامع ��ة الق�صيم  -وجامع ��ة املجمعة  -وجامعة طيب ��ة  -وجامعة
احل ��دود ال�شمالي ��ة  -وجامعة االح�ساء  -وجامع ��ة الإمام حممد بن �سع ��ود بالريا�ض )
مما يعطي املجلة تو�سعا كبريا �سيكون له الأثر ب�إذن اهلل يف حتقيق ر�ؤية املجلة وطموحها
وق ��د خ�ضعت البحوث املقدمة للتحكيم العلمي وفق �سيا�س ��ة املجلة وقوانينها والتي متت
�إجازتها من قبل �أع�ضاء هيئة التحرير .
وال ي�سعن ��ي يف نهاية ه ��ذه الكلمة �إال �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير ملعايل مدير
اجلامع ��ة �أ د ح�س ��ام بن عبد الوهاب زمان على دعمه واهتمام ��ه البالغ باملجلة ومتابعته
احلثيث ��ة وال�شك ��ر بعد لوكيل اجلامع ��ة للدرا�سات العلي ��ا والبحث العلم ��ي على اهتمامه
ودعمه للمتوا�صل .
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كما �أخ�ص بال�شكر زمالئي �أع�ضاء هيئة التحرير على م�ساهمتهم الفاعلة والعلمية
يف خدم ��ة املجل ��ة وبحوثها ،كم ��ا �أ�شكر الفري ��ق الإداري باملجلة على جه ��وده املبذولة يف
ترتيب و�إخراج هذا العدد املتميز .
كم ��ا �أ�شك ��ر الباحث�ي�ن عل ��ى ثقته ��م يف جمل ��ة جامع ��ة الطائ ��ف للعل ��وم الإن�سانية
�سائال اهلل عز وجل �أن يكلل اجلهود بالتوفيق والنجاح .
�أع�ضاء هيئة التحرير
عنهم رئي�س هيئة حترير املجلة
�أ د .نا�صر بن �سعود القثامي
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قادحة رجوع الشاهد عن شهادته
رد الشهادة
وأثرها في ّ
ّ
دراسة فقهية مذيلة بالتطبيقات القضائية

()1

()1

الدكتور /محمد بن فوزي عبدالله الحادر
�أ�ستاذ الفقه امل�شارك بكلية ال�شريعة والدار�سات الإ�سالمية
ق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية
جامعة الق�صيم

((( ي�شكر الباحث جامعة الق�صيم على دعمها لهذا البحث ممثلة بعمادة البحث العلمي.
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 حممد بن فوزي عبداهلل احلادر/د

:امللخ�ص

 والتي كانت مثار ًا،بجانب من اجلوانب التي تقدح يف ال�شهادة
تعتن ��ي هذه الدرا�سة
ٍ
، �أال وهي رجوع ال�شاهد عن �شهادته،للخ�ل�اف بني الفقهاء يف بع� ��ض جوانبها دون بع�ض
 ويف- وتظهر �أهميتها من خالل م ��ا انت�شر يف ع�صرنا احلا�ضر.و�أثره ��ا يف ر ّد ال�شه ��ادة
 الأمر الذي قد ي�ؤدي به الأمر، يف جتر�ؤ ال�شاهد يف �أداء ال�شهادة-املحاكم ب�شكل �أخ�ص
 فكان لزاما على الباحث بحث هذه امل�س�ألة والوقوف على الآثار،�إىل رجوعه عن �شهادته
 والوقوف على الآثار املرتتبة،ومعرف ��ة �أحوال رجوعه عن �شهادته،التي تنتج عن رجوعه
 والوقوف على الآثار املرتتبة على رجوعه عن،على رجوعه عن �شهادته قبل �صدور احلكم
 مع اجلانب التطبيق ��ي من خالل الرجوع لبع�ض التطبيقات،�شهادت ��ه بعد �صدور احلكم
.الق�ضائية يف حماكم اململكة العربية ال�سعودية
Summary:
This study takes care of aspects of the martyrdom in the testimony,
which was a source of disagreement between the jurists in some aspects
without some, namely the return of the witness on his testimony, and
its impact in the response to the certificate. And show their importance
through what has spread in our time - and in the courts in particular - in
the daring witness in the performance of the certificate, which may lead
to the return of his testimony, was required to research the researcher
and the issue and to identify the effects that result from his return,
and know the conditions To review the implications of his return from
his testimony before the verdict, and to examine the implications of
his return from his testimony after the verdict, along with the practical
aspect through recourse to some judicial applications in the courts of
the Kingdom of Saudi Arabia.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
�أما بعد:

تعت�ب�ر ال�شهادة من �أهم طرق الإثب ��ات و�أقدمها يف املجتمعات ،ولقد كرث يف زماننا
احلا�ضر من يتجر�أ على �أداء ال�شهادة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي به �إىل رجوعه عن �شهادته.
فعم ��د الباحث �إىل بح ��ث جانب من جوان ��ب ال�شهادة ،وهي قادحة رج ��وع ال�شاهد
ع ��ن �شهادته و�أثرها يف رد ال�شهادة ،والوقوف عل ��ى الآثار التي تنتج عن رجوعه و�أحوال
رجوعه� ،إما �إن كان الرجوع قبل احلكم �أو بعد احلكم قبل اال�ستيفاء� ،أو بعد احلكم بعد
اال�ستيفاء ،و�سواء كان الرجوع يف احلدود والق�صا�ص �أم يف الأموال.
جانب من اجلوانب التي تق ��دح يف ال�شهادة ،والتي كانت
وه ��ذا البحث يعتني ببيان ٍ
مث ��ار ًا للخ�ل�اف بني الفقه ��اء يف بع�ض جوانبه ��ا دون بع�ض� ،أال وهي رج ��وع ال�شاهد عن
�شهادته ،و�أثرها يف ر ّد ال�شهادة.
م�شكلة الدرا�سة:
تكمن م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الأ�سئلة الآتية:

1 .1هل رجوع ال�شاهد عن �شهادته م�ؤث ٌر يف ردها ؟
2 .2ما �أثر رجوع ال�شاهد عن �شهادته ر ّد ال�شهادة ؟

�أهمية الدار�سة:

تظه ��ر �أهمية هذه الدرا�سة من خالل ما انت�شر يف ع�صرنا احلا�ضر ويف املحاكم ب�شكل
�أخ� ��ص يف جت ��ر�ؤ ال�شاهد يف �أداء ال�شه ��ادة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي به الأم ��ر �إىل رجوعه عن
�شهادت ��ه ،وق ��د يكون قب ��ل �صدور احلكم ،وق ��د يكون بعد �ص ��دور احلكم ،ف ��كان لزاما على
الباح ��ث بحث هذه امل�س�ألة والوقوف عل ��ى الآثار التي تنتج عن رجوعه ،للم�ساهمة ولو ب�شكل
ب�سيط يف حل م�شكلة من امل�شاكل التي يعاين منها الق�ضاة يف املحاكم يف ع�صرنا احلا�ضر.
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الدرا�سات ال�سابقة:

تن ��اول الفقه ��اء املتقدمون من �أ�صحاب املذاهب املعت�ب�رة م�س�ألة رجوع ال�شاهد عن
ون�صوا عليها يف كتاب ال�شهادة ،وقد وجدت  -بعد البحث– بع�ض
�شهادت ��ه ،و�أثر ذل ��كّ ،
من �أفرد هذه امل�س�ألة من املعا�صرين ببحث م�ستقل:
1 .1ر�سال��ة ماج�ست�ير بعن��وان :القدح يف البينة يف الق�ض ��اء ،حممد حممد خمتار
ال�شنقيطي ،اجلامعة الإ�سالمية ،غري من�شورة.
2 .2بح��ث من�ش��ور بعنوان :الرج ��وع عن ال�شه ��ادة و�أحكامه يف الفق ��ه الإ�سالمي،
عبدالرحم ��ن اب ��ن عثم ��ان اجللعود ،جملة جامع ��ة امللك �سع ��ود ،م ،17العلوم
الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية1425 ،هـ.
3 .3ر�سال��ة ماج�ستري بعن��وان� :أثر الرجوع عن ال�شهادة على الأحكام اجلنائية يف
�ضوء الفق ��ه الإ�سالمي وتطبيقاته من واقع الق�ضاي ��ا مبحاكم الريا�ض ،حممد
بن عبداهلل البعيث� ،أكادميية نايف للعلوم الأمنية1424 ،ه.
وم ��ا مييز هذه الدرا�س ��ة عن �سابقاتها ب�أنه ��ا بينت القادحة الت ��ي نتجت من رجوع
ال�شاه ��د ع ��ن �شهادته ومدى ت�أثريه ��ا على بنية ال�شهادة ،من من ��ع قبولها ،وبناء احلكم
عليها� ،أو عدم اعتبارها� ،سواء �أكانت �شهادة� ،أم ميين ًا� ،أم �إقرار ًا.
�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ما يلي:

1 .1معرفة �أحوال رجوع ال�شاهد عن �شهادته.
2 .2الوقوف على الآثار املرتتبة على رجوع ال�شاهد عن �شهادته قبل �صدور احلكم وبعده.
3 .3اجلان ��ب التطبيقي م ��ن خالل الرجوع لبع�ض التطبيق ��ات الق�ضائية يف حماكم
اململكة العربية ال�سعودية.

منهج البحث:
يقوم البحث على املنهج العلمي القائم على:

1 .1املنه��ج اال�ستقرائ��ي :وهو املنه ��ج الرئي�س يف هذا البح ��ث؛ لأنّ ا�ستخال�ص �أثر
رجوع ال�شاهد عن �شهادت ��ه يقت�ضي ا�ستقراء ما جاءت به الن�صو�ص ال�شرع ّية،
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

19

قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�أثرها يف ر ّد ال�شهادة"

وما �أورده الفقهاء يف هذا الباب.
2 .2املنهج اال�ستنباطي :وقد اعتمدت عليه يف حتليل وتعليل ما ّمت ا�ستقرا�ؤه.
3 .3اال�ستنت��اج القائ��م على اخت��زال معاين الن�صو� ��ص للتو�صل لبي ��ان �أثر رجوع
ال�شاهد عن �شهادته.
خطة البحث:

اقت�ض ��ى البحثُ يف هذه الق�ضية �أن يك ��ون يف مقدمة ،و�أربعة مباحث ،وخامتة ،على
النحو الآتي:
املبحث الأول :التعريف مبفردات العنوان

وفيه ثالثة مطالب:

•املطلب الأول :تعريف القادحة
•املطلب الثاين :تعريف ال�شهادة
•املطلب الثالث :تعريف الرجوع عن ال�شهادة
املبحث الثاين :م�شروعية القدح يف ال�شهادة �إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته وركنه و�شرطه

وفيه مطلبان:

•املطلب الأول :م�شروعية القدح يف ال�شهادة �إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته
•املطلب الثاين :ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�شرطه
املبحث الثالث� :أحوال الرجوع عن ال�شهادة ،وفيه مطلبان:

•املطلب الأول :الرجوع عن ال�شهادة قبل احلكم
•املطلب الثاين :الرجوع عن ال�شهادة بعد احلكم

املبحث الرابع :التطبيقات الق�ضائ ّية لرجوع ال�شاهد عن �شهادته

اخلامتة :وتت�ضمن �أبرز النتائج

واهلل م ��ن وراء الق�ص ��د ،و�أ�س�أل اهلل �أن يجع ��ل هذا العمل خال�ص� � ًا لوجهه الكرمي،
موجب ًا لر�ضوانه ،واهلل �أعلم.
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المبحث األول

التعريف مبفردات العنوان
يت�ضمن هذا املبحث تعريف� � ًا ب�أهم امل�صطلحات الواردة يف البحث ،وهي :القادحة،
ال�شهادة ،الرجوع عن ال�شهاد ،وبيان ذلك يف ثالثة مطالب على النحو الآتي:
المطلب األول

تعريف القادحة
�أو ًال :القادحة يف اللغة:

دح:
َق َد َح َي ْق َد ُح َق ْدح ًا ِ�إذا َما َغ َرفَ .و ُي َقالْ � :أع ِطني ُق ْد َح ًة من َمرقتك �أَي ُغرفة .وا ِمل ْق ُ
وللجا ِر ِم ْقدحَ .و ُي َقال :هُ َو َي ْب ُذل َق ِديح ِق ْد ِره َي ْع ِني َما
َما ُي ْغ َر ُف ِب ِهَ ،و�أ ْن�شد .ل َنا ِم ْق َد ٌح ِم ْن َها َ
دحة :ا ِمل ْغرفةَ .ق َالَ :و ُي َقالَ :ق � َ�د َح فيِ ال ِق ْدح َي ْق َد ُح َو َذ ِل َك � َإذا َخزَ َق
ُغ � ِ�رف ِم ْن َهاَ ،ق َال :وا ِمل ْق َ
()1
ال�س ْهم ِب ِ�س ْنخ ال ّن ْ�صل.
فيِ َّ
وال َق ْ��د ُحِ :فع� � ُل الق ��ا ِد ِح بال َّز ْند وبالق ّداح ل ُي ��وري .وال َق ْدح� :أُ ّكا ٌل َي َق ��ع يف َّ
ال�ش َجر ويف
الأ�سنان .والقا ِدح ُة :الدُودة التي ت�أ ُك ُل َ
وال�سنَّ (.)2
ال�ش َج َرة ِ
والق��دح :م�ص ��در قدحت ال َّنار �أقدحه ��ا قدحا من الزند َو َغ�ي�ره .وقدحت فيِ ن�سب
()3
الرجل �إِذا طعنت ِفي ِه ،وقدحت ا ْلعظم �إِذا نقرته بحديدة لتخرج َما ِفي ِه من َف َ�ساد.
(((  ،حمم ��د ب ��ن �أحمد ب ��ن الأزهري الهروي� ،أب ��و من�صور (املتوف ��ى370 :هـ) ،تهذيب اللغ ��ة حتقيق عو�ض
مرع ��ب ،دار �إحي ��اء الرتاث العربي – ب�ي�روت ،الطبعة الأوىل2001 ،م � ، ،22/4أب ��و ن�صر �إ�سماعيل بن
حم ��اد اجلوه ��ري الفارابي (املتوفى393 :ه ��ـ) ،ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربي ��ة حتقيق� :أحمد عبد
الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت،الطبعة الرابعة  1407هـ  1987 -م394/1،
((( � ،أب ��و عبد الرحمن اخلليل ب ��ن �أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي الب�ص ��ري (املتوفى170 :هـ) ،كتاب
العني حتقيق :د مهدي املخزومي ،د �إبراهيم ال�سامرائي ،دار ومكتبة الهالل40/3 ،
((( �أبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي (املتوفى321 :هـ) ،جمهرة اللغة ،حتقيق رمزي منري بعلبكي،
دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة الأوىل1987 ،م 504/1
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ
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وق ��دح املاء من �أ�سفل البئر ،ويق ��ال :هذا ماء ال ينام قادحة �إذا و�صفه بالقلة ،وبئر
قدوح :ال يوجد ما�ؤها �إال غرفة غرفة ،وقدح القداح العني� :أخرج ماءها الفا�سد(.)1
ثاني ًا :القادحة يف اال�صطالح:

القادح ��ة ا�صطالح ��ا ال يخ ��رج معنها عن املعن ��ى اللغوي ،فهي ما تك ��ون �سببا يف
الت�أثري على البينة ،ومدعاة �إىل عدم قبولها ،وعدم بناء احلكم عليها.
وي�شهد لهذا املعنى ا�ستعمال الفقهاء مل�صطلح القادحة ،ومن ذلك:

 ج��اء يف نهاي��ة املطلب :بين ��ة املدعي عليه يف م�سلك بع� ��ض الأئمة مثبتة له ملكا،وعل ��ى ه ��ذا الوجه انتهى التفريع �إىل �سماع بينته �ألوا ،وه ��ي عند بع�ض الأئمة قادحة يف
بينة املدعي املعار�ضة "(� .)2أي م�ؤثرة يف البينة
وج ��اء يف ل�سان احلكام �شهادة العدو على عدوه هل تقبل �أو ال تقبل ،وال�صحيح �أنها
تقبل �سواء كانت العداوة دينية �أو دنيوية ف�إنها ال تقدح بالعدالة "(� .)3أي ال ت�ؤثر فيها
وج��اء يف املح��رر يف الفق��ه " :وق ��ال ابن عقيل :ال ّته ��م �إنمّ ا تق ��دح �إذا كانت تهمة
قادحة لفرط الإ�شفاق يف الأبوة"(.)4
وق ��د ا�شتهر �أي�ضا هذا امل�صطل ��ح عند املحدثني وعرفوها :ب�أن ��ه كالإر�سال اخلفي،
فتوذي بوجودها ال�صحة الظاهرة ،ومتنع معها احلكم والعمل معا(.)5

(((	الزخم�شري� ،أبو القا�سم� ،أ�سا�س البالغة ،حتقيق حممد با�سل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1ه،
ج�� � ،2ص ،55الزبيدي ،مرت�ضى ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،دار الهداية ،ج� ،7ص .43ال�صاحب
بن عباد ،املحيط باللغة ،ج� ،1ص.163
(((	 -اجلويني ،نهاية املطلب يف دراية املذهب ،دار املنهاج1428 ،ه96/19 ،
(((  -احللبي � ،أحمد بن حممد ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام ،الطبعة الثانية243/1 ،
(((	 -اب ��ن تيم ّي ��ة ،عبدال�س�ل�ام بن عب ��داهلل ،املحرر يف الفق ��ه على مذهب الإم ��ام �أحمد ب ��ن حنبل ،مكتبة
املعارف ،الريا�ض1404 ،هـ ،ج� ،2ص300
((( �أب ��ي اخلري ال�شافعي� ،شم�س الدين ،فتح املغيث ب�شرح �ألفي ��ة احلديث ،حتقيق عبدالكرمي فهيد� ،ص،29
وللإ�ستزادة ميكن الرجوع �إىل مفهوم احلديث ال�صحيح عند املحدثني لبيان معنى العلة القادحة.
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المطلب الثاني

تعريف ال�شهادة
�أو ًال :ال�شهادة يف اللغة:

(�ش َه َد) ِّ
َ
ال�ش ُ
ني َوا ْل َها ُء َوال َّد ُال �أَ ْ�ص ٌل َي ُد ُّل َع َلى ُح ُ�ضو ٍر َو ِع ْل ٍم َو ِ�إ ْعلاَ ٍم ،اَل َي ْخ ُر ُج َ�ش ْي ٌء ِمنْ
الُ ُ�ص َ
وع� � ِه َع ِن ا َّل ِذي َذ َك ْر َنا ُهِ .منْ َذ ِل َك َّ
ول ا َّل ِتي َذ َك ْر َن َاها ِمنَ الحْ ُ ُ�ضو ِر،
ال�ش َها َد ُةَ ،ي ْج َم ُع ْ أ
ُف ُر ِ
ال ْعلاَ ِم .قال تع ��اىل ﭽﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ((ُ ))1ي َق ُال َ�ش ِه َد َي ْ�ش َه ُد
َوا ْل ِع ْل � ِ�مَ ،و ْ ِإ
()2
ا�س.
َ�ش َها َد ًةَ .والمْ َ ْ�ش َهدُ :محَ ْ َ�ض ُر ال َّن ِ
ّ
ال�شه��ادة �أن تق��ول� :آ�ست ُْ�ش ِه ��د فال ٌن فهو �شهيد ،وقد �شهد عل � ّ�ي فال ٌن بكذا َ�شهاد ًة،
ُ
ال�صالة من قول ��ك� :أ�شه ُد �أن ال �إله �إ ّال اهلل ،و�أ�شهد �أنّ
وه ��و� :شاهد و�شهيد .والتّ�ش ُّه ُد يف ّ
ا�س ،واجلم ُع:
حم ّم ��د ًا َع ْبدُه ور�سو ُله .وف�ل�ا ٌن ي�ش َه ُد باخلطبة .منه .وا َمل ْ�ش َهدُ :مجَ ْ م� � ُع ال ّن ِ
()3
م�شاه ٌد .وم�شاه ُد م ّكة :موا�ض ُع املنا�سكُ ،
�شاه ٍد َو َم ْ�ش ُه ٍود
هلل ع ّز وجل َو ِ
وقول ا ِ
َ
وال�شه��ادة :خ�َب�ررَ ٌ قاطع .تقول منه�َ :ش ِهد الرجل على كذا ،ورمبا قالوا َ�ش ْه َد ال َر ُج ُل،
ب�سك ��ون الهاء للتخفيف ،ع ��ن االخف�ش .وقولهم :ا�شهد بكذا� ،أي احلف قال تعاىل ﭽ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﭼ((،))4
وامل�شاه��دة :املعاين ��ة .و�شه ��ده ُ�شه ��ود ًا� :أي َح َ�ض َره ،فه ��و �شاه ٌد .وق ��و ٌم ُ�شهو ٌد� ،أي
ُح�ض ��و ٌر ،وهو يف الأ�صل م�صد ٌرُ ،
و�ش َّه� � ٌد �أي�ض ًا مثل راكع وركعَ .
و�ش ِهد له بكذا َ�شهاد ًة� ،أي
�أ َّدى ما عنده من ال�شهادة ،فهو �شاهد ،واجلمع �شهد ،مثل �صاحب و�صحب و�سافر و�سفر.
وبع�ضه ��م ينك ��ره .وجمع ال�شهد �شهودا و�أ�شه ��اد .وال�شهيد :ال�شاهد ،واجلم ��ع ُ
ال�ش َهدا ُء.
()5
�شاهد ًا عليه.
و�أَ ْ�ش َه ْد ُت ُه على كذا َف َ�ش ِه َد عليه� ،أي �صار ِ
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة النور� ،آية 2
�أحم ��د ب ��ن فار�س بن زكرياء القزويني ال ��رازي معجم مقايي�س اللغة� ، ،أبو احل�س�ي�ن (املتوفى395 :هـ)،
حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م)221 /3( .
�أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي ،كتاب العني 398/3
�سورة البقرة� ،آية 185
�أبو ن�صر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي ال�صحاح تاج اللغة و�صحاح العربية494/2 ،
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وال�شهد :الع�سل يف �شمعها ،ويجمع على ال�شهاد.

()1

ثاني ًا :ال�شهادة يف اال�صطالح:

اختلفت عبارة الفقهاء يف بيان تعريفها يف املذاهب الفقه ّية امل�شهورة على النحو الآتي:
 -1تعريف احلنفية:

عرفه��ا احلنفية :ب�أنها �إخبار بحق ل�شخ�ص عل ��ى غريه عن م�شاهدة الق�ضية التي
ي�شهد بها بالتحقيق وعن عيان� ،أي عن معاينة لتلك الق�ضية والإ�شارة �إليه( ،)2وقيل :هي
()3
الإخبار عن كون ما يد غريه لغريه.
وقي ��ل �إخبار عن �ص ��دق بلفظ ال�شهادة يف جمل�س الق�ض ��اء واحلكم و�سببها يف حق
()4
التحمل ال�شهادة ،ويف حق الأداء طلب املدعي
 -2تعريف املالكية:

عرفه��ا املالكي��ة بقولهم ه��ي� :إخبار حاكم عن علم ليق�ض ��ي مبقت�ضاه  ،قال ابن

(((

(((

(((
(((

(((

24

()5

�أحم ��د بن فار�س ب ��ن زكرياء القزويني الرازي جممل اللغة البن فار� ��س � ،أبو احل�سني (املتوفى395 :هـ)
درا�س ��ة وحتقي ��ق :زهري عبد املح�سن �سلط ��ان ،م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت،الطبع ��ة الثانية  1406 -هـ -
 1986م�� �،ص ،514الفريوزب� ��آدي ،جمد الدين ب ��ن يعقوب ،القامو� ��س املحيط ،ط ،2م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة،
بريوت1407 ،هـ� ،ص .372الرازي ،حممد بن عبدالقادر ،خمتار ال�صحاح ،كتبة لبنان ،بريوت1407 ،هـ
�ص ،147املقري ،امل�صباح املنري348/1 ،
 ،عثم ��ان ب ��ن علي بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلع ��ي احلنفي (املتوفى 743 :هـ) ،تبيني احلقائق
�ش ��رح كن ��ز الدقائق وحا�شي ��ة ِّ
ال�ش ْل ِب ِّي ،احلا�شية� :شه ��اب الدين �أحمد بن حممد بن �أحم ��د بن يون�س بن
�إ�سماعي ��ل ب ��ن يون�س ِّ
ال�ش ْل ِب ُّي (املتوفى 1021 :هـ) ،املطبعة الك�ب�رى الأمريية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة:
الأوىل 1313 ،هـ 206/4
()ع�ل�اء الدي ��ن� ،أب ��و بكر بن م�سعود ب ��ن �أحمد الكا�ساين احلنف ��ي بدائع ال�صنائع يف ترتي ��ب ال�شرائع،
(املتوفى587 :هـ) ،دار الكتب العلمية،الطبعة :الثانية1406 ،هـ 1986 -م266/6 ،
� ،أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى (املتوفى:
855هـ) ،البناية �شرح الهداية دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة :الأوىل 1420 ،هـ  2000 -م،
 ،100/9ينظ ��ر �أي�ضا � ،أبو بكر بن علي بن حمم ��د احلدادي العبادي ال َّز ِب ِيد ّي اليمني احلنفي (املتوفى:
800هـ) ،اجلوهرة النرية املطبعة اخلريية ،الطبعة :الأوىل1322 ،هـ224/2 ،
()حممد بن �أحمد بن عرفة الد�سوقي املالكي حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري( ،املتوفى1230 :هـ)،
دار الفك ��ر 164/4اخلر�ش ��ي ،حمم ��د بن عبداهلل� ،ش ��رح اخلر�شي عل ��ى خمت�صر خلي ��ل ،حتقيق زكريا
عم�ي�رات ،ط ،1دار الكتب العلمي ��ة ،بريوت1417 ،ه ،ج� ،8ص .4ال�صاوي� ،أحمد بن حممد ،بلغة ال�سالك
لأقرب امل�سالك ،الدار ال�سودانية للكتب ،اخلرطوم1428 ،ه ،ج� ،4ص.683
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عرف ��ة :هي ق ��ول بحيث يوجب على احلاك ��م �سماعه احلكم مبقت�ض ��اه �إن عدل قائله مع
()1
تعدده �أو حلف طالبه.
وع َّرفوها �أي�ض ًا� :إخبار عدل حاكما مبا علم ولو ب�أمر عام ليق�ضى مبقت�ضاه(.)2
 -تعريف ال�شافعية:

عرفه��ا ال�شافعي��ة بقوله��م :هي �أن يخرب به ��ا املرء �صادقا مبا �شاه ��د �أو �سمع ،
وقالوا �أي�ضا :هي �إخبار ال�شخ�ص بحث على غريه بلفظ خا�ص ،والأ�صل فيها الإجماع
ا�ست َْ�ش ِهدُوا َ�ش ِه َيد ْي ِن ِمنْ ِر َجا ِل ُك ْم)(َ ( )5و�أَ ْ�ش ِهدُوا ِ�إ َذا َت َبا َي ْعت ُْم)( ،)6وقيل:
قوله تعاىلَ ( " :و ْ
ال�شه ��ادة خ�ب�ر قاطع وال�شاهد حامل ال�شهادة وم�ؤديها ،لأن ��ه م�شاهد ملا غاب عن غريه،
()8
وقيل :م�أخوذ من الإعالم(َ ،)7ق َال اللهَّ ُ َت َعالىَ َ :
{�ش ِه َد اللهَّ ُ �أَ َّن ُه ال �إِ َل َه �إِال هُ َو}
()3

()4

((( �أحم ��د ب ��ن غامن الفواك ��ه الدواين على ر�سالة ابن �أب ��ي زيد القريواين�( ،أو غنيم) ب ��ن �سامل ابن مهنا،
�شه ��اب الدين النفراوي الأزه ��ري املالكي (املتوفى1126 :هـ) ،دار الفك ��ر1415 ،هـ 1995 -م ، 219/2
�أب ��و العبا�س �أحمد بن حممد اخللوت ��ي ،ال�شهري بال�صاوي املالكي بلغة ال�سال ��ك لأقرب امل�سالك املعروف
بحا�شي ��ة ال�صاوي عل ��ى ال�شرح ال�صغري (ال�شرح ال�صغري هو �شرح ال�شي ��خ الدردير لكتابه امل�سمى �أقرب
ال َم ِام َما ِل ٍك)( ،املتوفى1241 :هـ) ،دار املعارف238/4 ،
امل�سالك لمِ َ ْذهَ ِب ْ إِ
(((	اخلل ��وين� ،أب ��و العبا� ��س �أحمد ،بلغ ��ة ال�سالك لأق ��رب امل�سالك ،املع ��روف بحا�شية ال�ص ��اوي على ال�شرح
ال�صغري ،دار املعارف ،ج� ،4ص.238
((( �أب ��و زكري ��ا حميي الدين يحيى بن �شرف النووي املجموع �شرح املهذب ((مع تكملة ال�سبكي واملطيعي))،
(املتوفى676 :هـ) ،دار الفكر286/20 ،
((( �أحم ��د بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي حتف ��ة املحتاج يف �شرح املنهاج  ،على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة
من العلماء ،املكتبة التجارية الكربى مب�صر ل�صاحبها م�صطفى حممد211/10 ،
((( �سورة [البقرة]282 :
((( �سورة [البقرة]282 :
((( �شم� ��س الدين ،حممد بن �أحمد اخلطي ��ب ال�شربيني ال�شافعي مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج،
(املتوف ��ى977 :ه ��ـ) دار الكتب العلمية ،الطبعة :الأوىل1415 ،ه� �ـ 1994 -م 339/6 ،القليوبي� ،شهاب الدين
�أحم ��د بن �سالم ��ة ،حا�شيتا قليوبي وعمرية ،ط ،1دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت ،1417 ،ج� ،4ص .484اجلمل،
�سليم ��ان ب ��ن عمر العجل ��ي ،حا�شية اجلمل عل ��ى �شرح املنهج ،حتقي ��ق عبدالرزاق امله ��دي ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1417 ،ه ،ج� ،8ص . .428البكري� ،أبو بكر عثمان الدمياطي ،حا�شية �إعانة الطالبيني على حل
�ألف ��اظ املع�ي�ن ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه ،ج� ،4ص .452الرملي� ،شهاب الدين حممد بن �أبي
العبا�س ،نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج ،دار الكبت العلمية ،بريوت1414 ،ه ،ج� ،8ص.292
((( �سورة [�آل عمران]18 :
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ويرد عليه� :أنه مل يحدد مكان ال�شهادة؛ حيث �إن موقعها جمل�س الق�ضاء �أو جمل�س
احلكمني ،ومل يذكر �صدق اخلرب ،وال املق�صد من ال�شهادة.
 -4تعريف احلنابلة:

عرفها احلنابلة بقولهم:رهي الإخبار عما �شوهد �أو علم ،ويلزم من ذلك اعتقاد ذلك

()1

وذك ��ر ابن عثيم�ي�ن بقوله ه ��ي� :إخب ��ار الإن�سان مبا على غ�ي�ره لغريه بلف ��ظ �أ�شهد
ونحوه ��ا ،ف�ي�رون �أنه ال بد من �إخبار بلف ��ظ �أ�شهد ،وقد يكون الإخب ��ار مبا علمه مطلق ًا،
ك�شاهد الهالل ـ مث ًال ـ بلفظ �أ�شهد.
وقي ��ل� :إن ال�شه ��ادة �إخبار الإن�سان مبا يعلم ��ه مطلق ًا� ،سواء بلف ��ظ �أ�شهد �أو بدونه؛
وله ��ذا مل ��ا قيل للإمام �أحمد رحمه اهلل� :إن علي بن املدين ��ي ـ فيما �أظن ـ يقول� :أقول� :إن
الع�شرة باجلنة وال �أ�شهد ،قال� :إذا قال ذلك فقد �شهد ،فال�صحيح �أن ال�شهادة �أن يخرب
الإن�سان مبا يعلمه� ،سواء بلفظ �أ�شهد �أو بغريه.
وال�شه ��ادة �أمره ��ا عظي ��م وخطره ��ا ج�سيم؛ وله ��ذا ملا ق ��ال النبي ـ علي ��ه ال�صالة
وال�سالم�« :أال �أنبئكم ب�أكرب الكبائر؟» فذكر الإ�شراك باهلل وعقوق الوالدين ،وكان متكئ ًا
((( �شم� ��س الدين حممد بن عب ��د اهلل الزرك�شي امل�صري احلنبلي �شرح الزرك�ش ��ي( ،املتوفى772 :هـ) ،دار
العبي ��كان ،الطبعة :الأوىل 1413 ،ه� �ـ 1993 -م� .299/7 ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن
مفلح� ،أبو �إ�سحاق ،برهان الدين املبدع يف �شرح املقنع( ،املتوفى884 :هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبن ��ان ،الطبع ��ة :الأوىل 1418 ،هـ  1997 -م ،281/8 ،مو�سى بن �أحمد بن مو�سى بن �سامل بن عي�سى بن
�س ��امل احلجاوي املقد�سي ،ثم ال�صاحلي� ،شرف الدين� ،أبو النجا الإقناع يف فقه الإمام �أحمد بن حنبل،
(املتوف ��ى968 :هـ)عب ��د اللطي ��ف حممد مو�سى ال�سبك ��ي ،دار املعرفة بريوت – لبن ��ان 430/4 ،الرو�ض
املرب ��ع �ش ��رح زاد امل�ستقن ��ع ،من�صور بن يون�س بن �ص�ل�اح الدين ابن ح�سن بن �إدري� ��س البهوتى احلنبلى
(املتوف ��ى1051 :هـ) ،مع ��ه :حا�شية ال�شيخ العثيم�ي�ن وتعليقات ال�شيخ ال�سعدي�� � ،ص ،719ك�شاف القناع
ع ��ن منت الإقناع ،من�ص ��ور بن يون�س بن �صالح الدين ابن ح�سن بن �إدري� ��س البهوتى احلنبلى (املتوفى:
1051هـ) ،دار الكتب العلمية 404/6 ،احلجاوي� ،شرف الدين مو�سى بن �سامل ،الإقناع لطالب الإنتفاع،
حتقي ��ق عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي ،ط ،1هج ��ر للطباعة والن�شر ،القاهرة1418 ،ه ،ج� ،4ص.393
النج ��دي ،عبدالرحمن ب ��ن قا�سم ،حا�شية الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع ،ط1403 ،2ه ،ج� ،7ص.580
الفتوحي ،تقي الدين حممد بن �أحمد احلنبلي ،معونة �أويل النهى �شرح منتهى الإرادات،حتقيق عبدامللك
بن دهي�ش ،ط ،1دار خ�ضر ،بريوت1426 ،ه ،ج� ،9ص.316
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فجل�س ،فقال�« :أال وقول الزور� ،أال و�شهادة الزور»  ،وكررها حتى قالوا :ليته �سكت  ،وهي
()1
خطرية يف التحمل ويف الأداء� ،أما التحمل
والذي �أرجحه تعريف ال�شيخ ابن عثيمني ،فهو �أ�شمل هذه التعريفات و�أدقها.
المطلب الثالث

تعريف الرجوع عن ال�شهادة
�أو ًال :الرجوع يف اللغة:

ا�سَ ،ي ُد ُّل َع َلى َر ٍّد َو َت ْك َرا ٍرَ .ت ُق ُولَ :ر َج َع
( َر َج َع) ال َّرا ُء َوالجْ ِ ُيم َوا ْل َعينْ ُ �أَ ْ�ص ٌل َك ِب ٌري ُم َّط ِر ٌد ُم ْن َق ٌ
وعا� ،إِ َذا َعادََ .و َر َاج َع ال َّر ُج ُل ا ْم َر َ�أ َت� �هَُ ،و ِه َي ال َّر ْج َع ُة َوال ِّر ْج َع ُةَ .وال ُّر ْج َعى :ال ُّر ُجوعُ.
َي ْر ِج� � ُع ُر ُج ً
()2
َوال َّر ِاج َع ُة :ال َّنا َق ُة ُت َبا ُع َو ُي ْ�شترَ َى ِب َث َم ِن َها ِم ْث ُل َهاَ ،وال َّثا ِن َي ُة ِه َي ال َّر ِاج َع ُةَ .و َق ِد ا ْرتجُ ِ َع ْت
َر َج� � َع بنف�سه ُرجوع� � ًا ،و َر َج َع ًة غري ُه َر ْجع ًا .وهُ َذ ْي ٌل تق ��ول� :أَ ْر َج َع ُه غري ُه .وقوله تعاىل:
( َي ْر ِج ُع بع�ض ُهم �إىل َب ْع ٍ�ض ال َق ْو َل)� ،أي يتالومون .وال ُرجعى :الرجوعُ .تقول� :أر�سلت �إليك
()3
جوعها .وكذلك ا َمل ْر ِج ُع
فما جاءين ُرجعى ر�سالتي� ،أي َم ْر ُ
ثاني ًا :الرجوع عن ال�شهادة يف اال�صطالح:

معان كثرية ،منها :الرجوع عن
للفقه ��اء يف بيان املق�صود م ��ن الرجوع عن ال�شهادة ٍ
ال�شهادة ب�أن يكذب نف�سه ويدخله ال�شك( .)4وعند البع�ض :هو �أن يقول كنت مبطال فيها،

(((
(((
(((

(((

حمم ��د ب ��ن �صالح بن حمم ��د العثيمني ال�شرح املمت ��ع على زاد امل�ستقن ��ع( ،املتوفى1421 :ه ��ـ)،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة :الأوىل 1428 - 1422 ،هـ389/15 ،
()�أحم ��د بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي� ،أبو احل�س�ي�ن معجم مقايي�س اللغة( ،املتوفى395 :هـ)،
حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون النا�شر :دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م490/2.
ال�صح ��اح تاج اللغة و�صح ��اح العربية� ،أبو ن�ص ��ر �إ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفاراب ��ي (املتوفى393 :هـ)،
حتقيق� :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م،1216/3 ،
جممل اللغة البن فار�س امل�ؤلف� :أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي� ،أبو احل�سني (املتوفى395 :هـ)،
درا�س ��ة وحتقيق :زهري عبد املح�سن �سلط ��ان  ،دار الن�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ،الطبعة الثانية 1406 -
هـ  1986 -م� ،ص ، ،421الزبيدي ،تاج العرو�س ،ج� ،21ص .64املقري ،امل�صباح املنري�،ص220
�أفن ��دي ،حممد ع�ل�اء الدين ،حا�شية ق ��رة عيون الأخبار تكمل ��ة رد املحتار على ال ��در املختار ،ط ،2دار
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

27

قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�أثرها يف ر ّد ال�شهادة"

�أي ال�شهادة( )1وقيل هي :نفي ما �أثبته(� ،)2أو يقول :رجعت عما �شهدت به

()3

وللرجوع عن ال�شهادة �ألفاظ دالة عليه ،نحو:

1 .1قوله� :شهدت �شهادة زور ،ف�إذا �أقر ال�شاهد على نف�سه ب�أنه قد �شهد زورا وكذب
يف �شهادته ،فكان دليال على رجوعه عن �شهادته.
2 .2ادع ��اء ال�شاه ��د اخلط�أ والغل ��ط يف �شهادته ،ف� ��إذا �أدى الإن�س ��ان �شهادة وبعد
ذل ��ك ادعى �أن ��ه �أخط�أ �أو غلط يف �شهادته ،ف�إن ه ��ذا يعترب رجوعا �صريحا عن
�شهادته(.)4
3 .3مناف ��اة ال�شهادة الأوىل ب�شه ��ادة �أخرى ،كمن �شهد ب�شه ��ادة ،ثم �شهد ب�شهادة
�أخرى تنايف ما �شهده بالأوىل ،وهذه تكون يف ثالثة �أمور:
•امل�شه ��ود ب ��ه :ك�أن ي�شهد عل ��ى رجل بقر�ض ،ويحك ��م ب�شهات ��ه ،ثم ي�شهد
ال�شاهد نف�سه ب�أنه قد وفاه من قبل ،فهذا ي�أخذ حكم الرجوع عن ال�شهادة
الأوىل.
•امل�شهود عليه :ك�أن ي�شهد على فالن بحق ،ثم ي�شهد على �آخر باحلق نف�سه.
•امل�شهود له :ك�أن ي�شهد لزيد على عمرو بحق ،ثم ي�شهد لآخر على عمرو باحلق
عينه(.)5
4 .4الزي ��ادة �أو النق�ص ��ان عن ال�شهادة التي �أدىل بها :كمن �شهد على فالن ب�ألف،
ثم عاد وقال بل خم�سمائة� ،أو �ألف وخم�سمائة.

الفكر ،بريوت1386 ،ه ،ج� ،7ص .240الر�صاع� ،أبو عبداهلل الأن�صاري� ،شرح حدود ابن عرفة ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت1413 ،ه ،ج� ،2ص.602
((( حمم ��د ب ��ن فرام ��رز بن علي ال�شهري مبال � -أو من�ل�ا �أو املوىل  -خ�سرو درر احل ��كام �شرح غرر الأحكام
(املتوفى885 :هـ)  ،دار �إحياء الكتب العربية391/2 ،
((( زي ��ن الدي ��ن بن �إبراهيم ب ��ن حممد ،املعروف باب ��ن جنيم امل�صري البح ��ر الرائق �شرح كن ��ز الدقائق،
(املتوف ��ى970 :هـ) ،ويف �آخ ��ره :تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن عل ��ي الطوري احلنفي القادري
(ت بعد  1138هـ) ،وباحلا�شية :منحة اخلالق البن عابدين ،دار الكتاب الإ�سالمي127/7 ،
(((	ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي احلنفي رد املحتار على الدر املختار،
(املتوفى1252:هـ) دار الفكر-بريوت ،الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م504/5 ،
((( �أفن ��دي ،حا�شية قرة عيون الأخبار ،ج� ،7ص .240الرملي ،نهاية املحتاج ،ج� ،8ص ،328البهوتي ،ك�شاف
القناع،ج�،6ص.446
((( البعيث ،حممد� ،أثر الرجوع عن ال�شهادة على الأحكام اجلنائية يف �ضوء الفقه الإ�سالمي� ،ص.53
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5 .5وقد ي�صدر ع ��ن ال�شاهد بع�ض الت�صرفات غ�ي�ر ال�صريحة ت�شهر برجوعه عن
ال�شه ��ادة ،نحو امتناع ال�شاهد عن االبت ��داء برجم الزاين يف جرمية حد الزنا
–عند من يقول بوجوب بدء ال�شاهد بالرجم(.)1
�6 .6أن يدع ��ي ال�شاه ��د بعد االدالء ب�شهادت ��ه �أن بينه وبني امل�شه ��ود عليه خ�صومة
وتهديد و�شتم ورمي باملكروه ،فكل ذلك يدل على العدوان بني ال�شاهد وامل�شهود
عليه ،فهو داللة على رجوعه ،لأن العداوة �سببا يف عدم قبول ال�شهادة(.)2
و�أ�صرحها قول ال�شاهد :رجعت عن �شهادتي(.)3

(((	الزيلعي ،تبيني احلقائق ،ج� ،3ص .168ابن الهمام ،فتح القدير ،ج� ،5ص .14ال�شربيني ،مغني املحتاج ،ج،4
�ص� 433شيخي زاده ،عبدالرجمن بن حممد ،جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر ،دار �إحياء الرتاث العربي،
ط .الأوىل1426 ،ه� �ـ ،ج�� � ،3ص ،298احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج� ،6ص ،199اخلر�شي ،حممد عبداهلل� ،شرح
اخلر�ش ��ي على خمت�صر خليل ،دار الفكر ،ب�ي�روت ،ط .الثانية1428 ،هـ ،ج� ،5ص ،220الرملي ،حممد بن �أبي
العبا� ��س ،نهاية املحت ��اج �إىل �شرح املنهاج ،دار الفكر ،ب�ي�روت ،ط .الثالثة1404 ،ه� �ـ ،ج� ،8ص ،310البهوتي،
من�صور بن يون�س� ،شرح منتهى الإرادات ،دار عامل الكتب ،ط .الأوىل1414 ،هـ ،ج� ،4ص215
(((	اب ��ن فرحون� ،إبراهيم بن حممد ،تب�صرة احلكام يف �أ�ص ��ول الأق�ضية ومناهج الأحكام ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ج� ،1ص.208
(((	 -الرمل ��ي ،نهاي ��ة املحتاج �إىل �شرح املنه ��اج ،ج� ،8ص .310القيلوب ��ي ،حا�شيتا القليوب ��ي وعمرية ،ج،4
�ص .332البهوتي ،ك�شاف القناع عن منت االقناع،ج�،6ص.442
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المبحث الثاني

م�شروعية القدح يف ال�شهادة �إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته وركنه و�شرطه
المطلب األول

م�شروعية القدح يف ال�شهادة �إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته
ميكنن ��ا اال�ست ��دالل على م�شروعي ��ة الرجوع عن ال�شه ��ادة م ��ا ورد يف الأثر عن كتاب
�أر�سل ��ه �أم�ي�ر امل�ؤمنني عمر ب ��ن اخلطاب "ر�ضي اهلل عن ��ه" �إىل عامله عل ��ى الب�صرة �أبي
مو�سى الأ�شعري "ر�ضي اهلل عنه" يف الق�ضاء ،ت�ضمن ف�صوال كثرية ي�ستند عليها الق�ضاء
الإ�سالمي ،منه" :وال مينعك ق�ضاء ق�ضيته بالأم�س راجعت فيه نف�سك وهديت فيه لر�شدك
�أن تراجع احلق ،ف�إن احلق قدمي ،ومراجعة احلق خري ن التمادي يف الباطل"(.)1
ويقا� ��س ذلك عل ��ى رجوع ال�شاهد ع ��ن �شهادته الباطلة ،لأن الرج ��وع عن ال�شهادة
الباطلة رجوع عن الباطل �إىل احلق.
لق ��د ّ
دل العقل على م�شروعية القدح يف ال�شه ��ادة �إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته من
ثالثة وجوه ،وبيانها على النحو الآتي(:)2
الوج��ه الأول� :أنّ احلك ��م بال�شهادة والق�ضاء بها ي�ستدع ��ي حجيتها ،وبالرجوع ال
تكون كذلك ،وعندها ي�شرع القدح فيها.
الوج��ه الث��اين� :أنّ الرجوع عن ال�شهادة مبثابة طري ��ان ما مينع من قبول ال�شهادة
قبل احلكم ،وذلك قادح يف ال�شهادة ،وهو هنا كذلك.
الوجه الثالث� :أنّ رجوع ال�شاهد قبل احلكم بال�شهادة موجب لعدم اعتبار �شهادته؛
لأن ��ه �إ ّما �أن يك ��ون كاذب ًا يف �شهادته فيجب ر ّدها وقبول رجوع ��ه ،و�إ ّما �أن يكون كاذب ًا يف
رجوعه ،فهو غري عدل ،فينبغي ر ّد �شهادته.
و�إ ّما �أن يكون واهم ًا وذلك يوجب �سقوط �شهادته؛ خلفة �ضبطه ،وتهمته فيها.
(((	الدارقطني ،علي بن عمر� ،سنن الدارقطني ،ط ،2بريوت ،عامل الكتب1403 ،ه ،ج� ،4ص.206
((( حممد حممد املختار ،ال�شنقيطي ،القدح يف البينة يف الق�ضاء ،ر�سالة ماج�ستري غري مطبوعة� .ص250
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المطلب الثاني

ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�شرطه
�أو ًال :ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته:

�إنّ ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته":ال�صيغة" ب�أن يتلفظ ال�شاهد بلفظ �صريح يدل
على رجوعه ،وال يوجد فيه غمو�ض ، .فمتى ثبت للقا�ضي �أن ال�شاهد قد رجع عن �شهادته،
ب�أن يقول :رجعت عما �شهدت به� ،أو �شهدت زورا� ،أو كذبت �أو �أخط�أت �أو �أي لفظ �صريح
يدل على رجوعه ،دل ذلك على رجوعه ،وترد ويحكم عليه بعدم اعتبار �شهادته.)1(.
ثاني ًا� :شرط رجوع ال�شاهد عن �شهادته:

حت ��ى يثبت رج ��وع ال�شاهد عن �شهادت ��ه ،واعتباره قادح ًا يف ال�شه ��ادة ،و�سبب ًا لردها،
�شرط لذلك� ،أال وهو وقوع ذل ��ك يف جمل�س الق�ضاء،لأنها
وع ��دم اعتبارها ،ال بد من قي ��ام ٍ
ف�س ��خ لل�شهادة التي �أداها ،ف�إذا اخت�صت ال�شهادة مبجل�س الق�ضاء ،فالرجوع عنها كذلك.
وكما �أنّ �أداء ال�شهادة ال بد من �أن تكون يف جمل�س الق�ضاء؛ العتبارها وبناء احلكم عليها يف
�إثب ��ات احلقوق ،وف�صل اخل�صومة بنا ًء عليها ،فكذلك يف الرجوع عنها ال بد �أن يكون ذلك
يف جمل�س الق�ضاء()2؛ ليتحقق القا�ضي من ذلك ،ويبني عليه القدح يف ال�شهادة وردها.
وه ��ذا لأن التوب ��ة بح�سب اجلرمية ،ف� ��إذا كانت جرميته يف جمل� ��س الق�ضاء جهرا،
فلتكن توبته بالرج ��وع كذلك ،وال مينعه اال�ستحياء من النا�س وخوف الالئمة من �إظهار
الرجوع يف جمل�س الق�ضاء.
(((	 -اب ��ن جني ��م ،البح ��ر الرائ ��ق �شرح كن ��ز الدقائق ،ج�� � ،7ص� 127أبو املع ��ايل برهان الدي ��ن حممود بن
�أحم ��د ب ��ن عبد العزيز بن عمر ب ��ن َما َز َة البخاري احلنف ��ي  ،املحيط الربهاين يف الفق ��ه النعماين فقه
الإم ��ام �أبي حنيفة( ،املتوفى616 :هـ) ،حتقيق :عبد الكرمي �سام ��ي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت
– لبن ��ان ،الطبع ��ة :الأوىل 1424 ،ه� �ـ  2004 -م ،539/8.حممد بن يو�سف بن �أبي القا�سم بن يو�سف
العب ��دري الغرناط ��ي� ،أبو عبد اهلل املواق املالك ��ي التاج والإكليل ملخت�صر خلي ��ل( ،املتوفى897 :هـ) ،دار
الكت ��ب العلمية ،الطبعة :الأوىل1416 ،هـ1994-م� ،244/8 ،أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم
الأندل�سي القرطبي الظاهري املحلى بالآثار( ،املتوفى456 :هـ) ،دار الفكر – بريوت.527/8 ،الزيلعي،
تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق،وحا�شية ال�شلبي.243/4 ،ال�سرخ�سي ،املب�سوط.177/16 ،
(((	� -أب ��و الربكات،جمد الدي ��ن ،املحرر يف املفقه على مذهب الإمام �أحمد ب ��ن حنبل ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ج� ،2ص .354ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج� ،15ص.177حممد مال ،درر احلكام �شرح غرر الأحكام،
.391/2اب ��ن عابدي ��ن ،رد املحتار عل ��ى الدر املختار وحا�شي ��ة ابن عابدي ��ن� ،504/5 ،شيخ زاده ،جممع
الأنهر �شرح ملتقى الأبحر.215/2 ،
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المبحث الثالث

�أحوال الرجوع عن ال�شهادة
يت�ضم ��ن هذا املبح ��ث بيان ًا لأحوال الرج ��وع ال�شهادة ،وبيان ذل ��ك يف مطلبني على
النحو الآتي:
المطلب األول

الرجوع عن ال�شهادة قبل احلكم بها
هذه ال�صورة الأوىل من �صور رجوع ال�شاهد عن �شهادته ،وهي �أن يرجع عن �شهادته
قبل احلكم مبقت�ضاها والبناء عليها ،وبيان هذه امل�س�ألة فيما يلي:
اختل ��ف الفقهاء يف بيان حكم ال�شه ��ادة �إذا كان هناك رجوع من ال�شاهد عن كل �أو
بع�ض �شهادتهم بعد �أداء ال�شهادة وقبل احلكم يف جمل�س الق�ضاء �إىل قولني:
القول الأول :ذهب جمهور الفقهاء من حنفية( )1ومالكية( )2و�شافعية( )3وحنابلة
وظاهري ��ة(� )5إىل الق ��ول ب�أن ال�شه ��ادة يف هذه احلال ��ة ك�أنها مل تك ��ن ،وال ي�صح احلكم
مبوج ��ب �شهادتهم ،ولأن احلق يثبت بالق�ضاء ،والقا�ض ��ي ال يق�ضي بكالم متناق�ض ،وال

()4

((( �شيخ ��ي زاده ،جمم ��ع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر ،215/2 ،ابن عابدي ��ن ،رد املحتار على الدر املختار،
حا�شية ابن عابدين.405/5 ،جملة الأحكام العدلية351/1 ،
(((	امل ��واق ،التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،240/8 ،القرايف ،الذخ�ي�رة ،143/1 ،الدردير ،ال�شرح الكبري مع
حا�شية الد�سوقي.206/4 ،
((( زكريا الأن�صار� ،أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب ،381/4 ،ال�شريازي ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي،
.464/3اب ��ن امللقن ،التذكرة يف الفق ��ه ال�شافعي ،153/1 ،زكريا الأن�صاري ،فت ��ح الوهاب ب�شرح منهج
الطالب� ،280/2 ،إمام احلرمني ،نهاية املطلب يف دراية املذهب.56/19 ،
(((	اب ��ن قدامة ،املغن ��ي ، ،261/10 ،ال�سمن ��اين ،علي بن حممد ،رو�ض ��ة الق�ضاة وطريق النج ��اة ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،ط .الثانية1404 ،هـ299/1،
(((	ابن حزم ،علني بن �أحمد ،املحلى بالآثار ،527/8 ،ابن مفلح ،املبدع يف �شرح املقنع.344/8 ،
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�ضم ��ان عليهما ،لأنهما ما �أتلفا �شيئ ًا ال على املدع ��ي وال على امل�شهود عليه( ،)1ولأن عدم
ثبوت حقه ال ي�ضاف �إىل رجوعهما ،بل باق على �أ�صل العدم( .)2ويعزر ال�شاهدان ويحكم
بعدم عدالتهما(.)3
فقد ذكر �صاحب كتاب جممع الأنهر من احلنفية :ف�إن رجعا ال�شاهدان عن ال�شهادة
قب ��ل احلك ��م ،ال يحكم القا�ض ��ي ب�شهادتهم ��ا� ،إذ ال ق�ضاء بكالم متناق� ��ض ،وال �ضمان
()4
عليهما لعدم االتالف ،لكن يعزر ال�شاهد.
وقال ابن القا�سم من املالكية� :إن �شهدا على رجل بحق ،ثمن قال قبل احلكم بل هو
ه ��ذا الآخر ،وقد وهمنا ،مل يقب�ل�ا يف الأوىل وال الآخرة ،لأنهما قد حد العدلة ب�إقرارهم
()5
�أنهم �شهدوا على الوهم وال�شك.
وقال �صاحب كتاب �أ�سنى املطالب من ال�شافعية :ف�إذا رجع ال�شهود عن ال�شهادة قبل
احلك ��م به ��ا ،مل يحكم بها و�إن �أعادوها� ،سواء �أكانت يف عقوبة �أم غريها ،لأن احلاكم ال
يدري �أ�صدقوا يف الأوىل �أو يف الثانية ،وال يف�سقون برجوعهم� ،إال �أن قالوا تعمدنا �شهادة
()6
الزور ،فيف�سقون.
وق��ال ابن قدامة يف كتاب��ه :و�إن رجع �أحد ال�شاهدين وحده ،فاحلكم بيه كاحلكم
يف رجوعهم ��ا ،يف �أن احلاكم ال يحكم ب�شهادتهما �إذا كان رجوعه قبل احلكم ،ويف �أنه ال
()7
ي�ستويف العقوبة �إذا رجع قبل ا�ستيفائها ،لأن ال�شرط بختل برجوعه.
وقال ابن حزم� :إذا رجع ال�شاهد عن �شهادته قبل �أن يحكم بها ،ف�سخ ما حكم بها فيه.

()8

(((	املرغنياين ،الهداية �شرح بداية املبتدئ ،132/3 ،البابرتي ،العناية �شرح الهداية.478/7 ،
(((	الزيلع ��ي ،تبي�ي�ن احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ال�شلب ��ي� ،244/4 ،شيخي زاده ،جممع الأنهر �شرح
منتهى الأبحر215/2 ،
(((	الدردير ،ال�شرح الكبري ،206/4 ،جمموعة من العلماء ،جملة الأحكام العدلية ،املادة.351/1 ،1728
((( �شيخي زادة ،جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأنهر215/2 ،
(((	املواق ،التاج والإكليل ملخت�صر خليل ،240/8 ،القرايف ،الذخرية.143/10 ،
((( زكريا الأن�صاري� ،أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب.381/4 ،
(((	ابن قدامة ،املغني221/10 ،
(((	ابن حزم ،املحلى بالآثار527/8 ،
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الق��ول الث��اين :حكي عن �أبي ثور �أنه قال يحكم بقبول ال�شهادة لأنها قد اديت ،فال
تبطل برجوع من �شهد بها ،كما لو رجع ال�شهد بعد احلكم(.)1
والذي يرتجح يف نظري –واهلل �أعلم -قول جمهور الفقهاء وذلك بعدم قبول �شهادة
ال�شاه ��د �إذا رج ��ع عن �شهادته قبل احلكم وذلك لعدم بن ��اء حكم على بينة غري متحقق
وجوده ��ا ،ولكون ر�أي �أبا ثور مرجوح لأنه يحتمل �أن ال�شاهد �صادق يف ال�شهادة كاذبا يف
الرجوع ،ويجوز �أن يكون �صادقا يف الرجوع كاذبا يف ال�شهادة.
المطلب الثاني

الرجوع عن ال�شهادة بعد احلكم بها
�إذا رج ��ع ال�شه ��ود ع ��ن �شهادتهم بعد احلكم ،ين ��درج حتتها عدة م�سائ ��ل� :إن كان
الرجوع قبل ا�ستيفاء احلكم �أم بعده ،وللفقهاء يف هذه امل�س�ألة ر�أي ،و�أي�ضا فرقوا بني �إن
كان الرجوع يف حد �أو ق�صا�ص ،وينب �إن كان الرجوع يف الأموال والعقود.
امل�س�أل��ة الأوىل :رجوع ال�شه ��ود عن �شهادتهم بعد احلكم وقبل ا�ستيفاء العقوبة يف
حد �أو ق�صا�ص:
ذهب جمهور الفقهاء حنفي ��ة( )2ومالكية( )3و�شافعية( )4وحنابلة(� )5إىل �أنه �إذا رجع
ال�شه ��ود بعد احلكم وقبل ا�ستيفاء احلك ��م ،وكان املحكوم به عقوبة كحد �أو ق�صا�ص ،مل
(((	 -ابن قدامة ،املغني ،ج� ،9ص245
(((	املرغنياين ،العناية �شرح الهداية ،492/7 ،الزيلعي ،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق وحا�شية ال�شلبي،
� ،244/4شيخ ��ي زاده ،جمم ��ع الأنه ��ر �شرح ملتقى الأبح ��ر ،219/2 ،ابن عابدي ��ن ،رد املحتار على الدر
املختار ،وحا�شية ابن عابدين.508/5 ،
(((	اب ��ن ر�شد القرطب ��ي ،البيان والتح�صي ��ل ،56/10 ،القرايف ،الذخرية ،143/10 ،امل ��واق ،التاج والإكليل
ملخت�صر خليل.240/8 ،
((( زكري ��ا الأن�صاري� ،أ�سنى املطال ��ب يف �شرح رو�ض الطالب ،384/4 ،ابن حجر الهيتمي ،حتفة املحتاج يف
�شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين وال�صاوي.213/10 ،
(((	البهوت ��ي ،ك�ش ��اف القناع ،442/6 ،اب ��ن مفلح ،املبدع يف �ش ��رح املقن ��ع ،428/8 ،عبدالرحمن النجدي،
حا�شية الرو�ض املربع.622/7 ،
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يج ��ز ا�ستيفا�ؤه ،وعليه �إذا رج ��ع ال�شهود الذين �شهدوا على القتل العمد بعد احلكم وقبل
�إنف ��اذه ،فال ينف ��ذ وال يجري احلكم ،لأن احل ��دود تدر�أ بال�شبهات ،ورج ��وع ال�شهود من
�أعظ ��م ال�شبهات ،ولأن املحكوم به عقوبة ،ومل يتعني ا�ستحقاقها ،وال �سبيل جلربها ،فلم
يجز ا�ستيفا�ؤها كما لو رجع ال�شهود قبل احلكم.
امل�س�أل��ة الثاني��ة :رجوع ال�شهود عن �شهادتهم بعد احلكم وبعد ا�ستيفاء العقوبة يف
حد �أو ق�صا�ص.
ذه ��ب جمهور الفقهاء م ��ن حنفية( )1ومالكية( )2وال�شافعية يف ق ��ول( )3واحلنابلة
�إىل �أنه �إذا �شهد ال�شهود على رجل بحد �أو ق�صا�ص ونفذ احلكم ثم رجعوا� ،ضمنوا الدية
يف مالهما ،وال يقت�ص منهم.

()4

فق��د قال��وا :ويف الق�صا�ص ي�ضمن الدية فقط ،يعن ��ي �إذا �شهدا �أن زيدا قتل بكرا،
فاقت�ص زيد ،ثم رجعا ،جتب الدية ال الق�صا�ص ،لأن القل وجد باختيار الويل ،ولأنه لي�س
مب�ضط ��ر فيه القتداره على العفو �أي�ضا ،ومل يكون ��ا �سببا بالقتل ،فلرائحة ال�سببية وقعت
ال�شبهة ،وهي مانعة من القود ال عن الدية ،ولأنه املال يثبت مع ال�شبهة.
وذه ��ب ال�شافعي(� )5إىل االقت�صا�ص من ال�شه ��ود �إذا رجعوا بعد تنفيذ احلكم ،فهو
يوجب الق�صا�ص على ال�شهود �إذا رجعوا بعدما قتله الويل.
وعن��د املالكي��ة وال�شافعي��ة� :إذا تعم ��دا ال ��زور يف �شهادتهم ��ا ثم رجع ��ا ،قال ابن
القا�س ��م و�أ�شه ��ب يقت�ص منهما يف العمد ،لأنهما قتال نف�س ��ا بغري �شبهة ،وقول �آخر عند
(((	الزيلعي ،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،244/4 ،املرغنياين ،العناية �شرح الهداية492/7 ،
(((	الدردي ��ر ،ال�شرح الكبري وحا�شي ��ة الد�سوقي ،207/4 ،ال�صاوي ،حا�شية ال�ص ��اوي على ال�شرح ال�صغري،
بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك.294/4 ،
((( زكري ��ا الأن�صاري� ،أ�سنى املطال ��ب يف �شرح رو�ض الطالب ،384/4 ،ابن حجر الهيتمي ،حتفة املحتاج يف
�شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين وال�صاوي.213/10 ،
(((	البهوت ��ي ،ك�ش ��اف القناع ،442/6 ،اب ��ن مفلح ،املبدع يف �ش ��رح املقن ��ع ،428/8 ،عبدالرحمن النجدي،
حا�شية الرو�ض املربع.622/7 ،
(((	الزيلعي ،تبيني احلقائق �شرح كنز الدقائق ،244/4 ،املرغنياين ،العناية �شرح الهداية492/7 ،
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ابن القا�سم :يوجعان �ضربا ويطال يف �سجنهما ،ويغرما الدية من ماليهما(.)1
ذك��ر يف امله��ذب :و�إن �شهدوا مبا يوجب القتل ،ثم رجعوا ،نظ ��ر ،ف�إن قالوا :تعمدنا
ليقت ��ل ب�شهادتن ��ا ،وجب عليهم القود ،ملا روي عن ال�شعب ��ي �أن رجلني �شهدا عند علي بن
�أب ��ي طال ��ب –ر�ضي اهلل عنه -على رج ��ل �أنه �سرق ،فقطعه ،ثم �أتياه رجل �آخر فقاال� :إنا
�أخط�أن ��ا بالأول ،وهذا ال�س ��ارق ،ف�أبطل �شهادتهما على الآخ ��ر ،و�ضمنهما دية يد الأول،
وقال :لو �أعلم �أنكما تعمدمتا لقطعتكما.
و�إن ق��اال :تعمدنا ال�شهادة ومل نعلم �أنه يقتل ،وهم يجهلون قتله ،وجبت عليهم دية
مغلظة ملا فيه من العمد ،و�إن قاال �أخط�أنا ،وجبت عليه دية خمففة ،لأنه خط�أ ،وال حتمله
العاقلة ،لأنها وجبت باعرتافهم(.)2
والراج ��ح خمالف ��ة قول الإمام ال�شافعي يف االقت�صا�ص م ��ن ال�شاهد الذي رجع عن
�شهادته دون تعمد ،لأن الرجوع �شبهة ،وي�سقط بال�شبهة ،مع �أن ال�شافعي ي�سقط املال يف
الرجوع عن ال�شهادة ،و�أمر الدم �أعظم و�أوىل باال�سقاط.
امل�س�أل��ة الثالثة :رجوع ال�شه ��ود عن �شهادتهم بعد احلكم وقبل ا�ستيفاء العقوبة �أو
بعدها يف الأموال ،ففي هذه احلالة اختلف الفقهاء �إىل قولني:
الق��ول الأول :فق ��د ذهب جمه ��ور الفقهاء من حنفي ��ة( )3ومالكي ��ة( )4و�شافعية

()5

((( الدردي ��ر ،ال�شرح الكبري وحا�شية الد�سوق ��ي ،207/4 ،ال�صاوي ،حا�شية ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري،
بلغ ��ة ال�سال ��ك لأقرب امل�سالك ،294/4 ،اب ��ن ر�شد القرطبي ،البيان والتح�صي ��ل ،56/10 ،املواق ،التاج
والإكليل ملخت�صر خليل.240/8 ،
(((	ال�شريازي ،املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي464/3 ،
((( �شيخ ��ي زاده ،جممع الأنهر �ش ��رح ملتقى الأبحر ،215/2 ،الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع،
 ،283/6البلدح ��ي ،االختي ��ار والتعلي ��ل  .112/4الزيلع ��ي ،تبيني احلقائ ��ق �شرح كنز الدقائ ��ق وحا�شية
ال�شلبي ،حممد مال ،درر احلكام �شرح غرر الأحكام.394/2 ،
(((	امل ��واق ،الت ��اج والإكلي ��ل ملخت�صر خلي ��ل ،244/8 ،اخلر�ش ��ي� ،شرح خمت�ص ��ر خلي ��ل ،226/7 ،الدردير
والد�سوقي ،ال�شرح الكبري وحا�شية الد�سوقي.206/4 ،
((( زكري ��ا الأن�صاري� ،أ�سنى املطال ��ب يف �شرح رو�ض الطالب ،384/4 ،ابن حجر الهيتمي ،حتفة املحتاج يف
�شرح املنهاج وحوا�شي ال�شرواين وال�صاوي.213/10 ،
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وحنابل ��ة(� )1إىل �أن ��ه يف حال رجوع ال�شه ��ود عن �شهادتهم وكان املحك ��وم به ماال ،فينفذ
احلك ��م وي�ستوفى املال ،وال ينق�ض احلكم ،لأن الكالم الأول ت�أكد بالق�ضاء ،فال يناق�ضه
الث ��اين ،لأنه ملا كان احلكم بال ��كالم املتناق�ض غري جائز ،فال يجوز �أي�ضا نق�ض احلكم
ب ��ه ،ولأن الكالمني املتناق�ضني مت�ساويان يف الداللة على احلقيقة .،واملرجوح ال يعار�ض
الراجح ،فال يختل احلكم وال ينق�ض ،ويغرما �إذا رجعا عن �شهادتهم يف جمل�س الق�ضاء
بعد الق�ضاء ب�شهادتهم� ،ضمنوا امل�شهود به ماال �أتلفاه ب�شهادتهم ،لأن ال�شهادة يف جمل�س
الق�ضاء �صدرت منهم ،فكان التلف م�ضافا �إليهم .ولو قالوا غلطنا ،لأن العمد واخلط�أ يف
()2
�أموال النا�س �سواء.
ذك��ر املرغني��اين� :إذا �شه ��د �شاهدان مبا ،فحك ��م احلاكم به ،وقب� ��ض املدعي املال،
دين ��ا كان �أو عين ��ا ،ثم رجعا� ،ضمنا املال امل�شهود عليه ،لأن الت�سبب على وجه التعدي �سبب
لل�ضمان ،و�إن رجع �أحدهما �ضمن الن�صف ،والأ�صل �أن املعترب يف هذا بقاء ما بقي(.)3
الق��ول الثاين :ذهب ابن حزم الظاهري والأوزاع ��ي و�سعيد بن امل�سيب(� )4إىل �أنه
يف حال رجوع ال�شهود عن �شهادتهم �سواء كان الرجوع يف عقوبة �أو مال ف�إن الرجوع يوثر
يف ال�شهادة.
فق ��د ق ��ال ابن حزم يف كتابه املحل ��ى بالآثار� :إذا رجع ال�شاهد ع ��ن �شهادته بعد �أن
حكم بها �أو قبل �أن يحكم بها ،ف�سخ ما حكم بها فيه(.)5
أثبت عليه من �شهادة غريه
وذل ��ك �أن �شهادة الإن�سان على نف�سه بالكذب �أو الغفلةُ � ،
عليه(.)6
((( لبهوتي ،ك�شاف القناع ،442/6 ،ابن مفلح ،املبدع يف �شرح املقنع ،428/8 ،عبدالرحمن النجدي ،حا�شية
الرو�ض املربع.622/7 ،ابن ر�شد القرطبي ،البيان والتح�صيل20/10 ،
((( بدر الدين العيني ،البناية �شرح الهداية� ،212/9 ،شيخي زاده ،جممع الأنهر �شرح ملتقى الأبحر،215/2 ،
جملة الأحكام العدلية .351/1 ،ابن جنيم ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق ،136/7 ،القرايف ،الذخرية،
 ،323/10الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،283/6 ،البلدحي ،االختيار والتعليل212/4 ،
(((	املرغنياين ،الهداية �شرح بداية املبتديء.132/3 ،
(((	ابن جزي ،القوانني الفقهية� ،ص206
(((	ابن حزم الظاهري ،املحلى بالآثار.527/8 ،
(((	ابن حزم ،املحلى.527/8 ،
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الرتجيح:

ال ��ذي يرتج ��ح يف نظري – واهلل �أعل ��م – ما ذهب �إليه جمه ��ور الفقهاء بقولهم رد
ال�شه ��ادة بالرج ��وع عنها �إذا كانت بحد� ،أو ق�صا�ص ،وعدم ر ّدها �إذا كانت باملال ،وذلك
ملا يلي:
�أو ًال :ل�صحة ما ذكره �أ�صحاب هذا القول يف تعليلهم.

ثاني�� ًا� :أنّ املحكوم به عقوبة يف الق�صا� ��ص �أو احلد مل يتعني ا�ستحقاقها ،وال �سبيل
�إىل جربها فلم يجز ا�ستيفا�ؤها ،كما لو رجع ال�شهود قبل احلكم؛ �إذ ال فرق بينهما ،و�أ ّم
�إذا كان املحكوم به ما ًال في�ستوفى وال ينق�ض حكم القا�ضي؛ لإمكان اجلرب بال�ضمان.
ثالث�� ًا� :أنّ حق امل�شهود له يف الأموال قد وجب له باحلكم ،فال ي�سقط بقولهما ،كما
�أنهما لو ادعياه لأنف�سهما مل يثبت لهما.
رابع� � ًا� :أن ال�شه ��ود يج ��وز �أن يكون ��ا عدلني �صادق�ي�ن يف �شهادتهم ��ا ،و�إنمّ ا كذبا يف
()1
الرجوع ،فيثبت بذلك املال.

(((	ال�شنقيطي ،القدح يف البينة يف الق�ضاء.257 ،
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المبحث الرابع

التطبيقات الق�ضائية لرجوع ال�شاهد عن �شهادته.
م ��ن خالل الرجوع لبع�ض التطبيقات الق�ضائية الت ��ي ح�صلت يف املحاكم ال�شرعية
مبدينة الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية ،املتعلقة برجوع ال�شاهد عن �شهادته ،ومدى
ت�أثريها على جمريات الق�ضية� .أذكر من ذلك:
الق�ضية الأوىل:

نوع الق�ضية :قتل.
رقم الق�ضية.531/4 :
تاريخ الق�ضية1421/11/5 :هـ.

جمريات الق�ضية:

قي ��ام بدع ��وى �ضد (�أ) بقتل (ب) من خالل �ضربه بع�صا غليظة على ر�أ�سه ،نتج
عنها فقدان وعي املجني عليه ودخوله يف غيبوبة تويف على �أثرها.
وبع ��د التحقي ��ق مع اجلاين� ،أنك ��ر قيامه ب�ضرب املجني علي ��ه� ،أو حتى معرفته� ،أو
الت�شاجر معه ،وطلب �إ�سقاط الدعوى عنه.
وعن ��د �س�ؤال ال�شهود� ،شه ��د ال�شاهد الأول� :أنه يف متام ال�ساع ��ة العا�شرة والن�صف
م�ساء كان هو واملجني عليه يف موقف �سيارات الأجرة ،وح�ضر �إليهم املدعى عليه ليو�صلهم
�إىل الوجهة التي يريدون ،و�أخربوه �أنهم يريدون الذهاب �إىل املنطقة ال�صناعية ،واتفقا
على �أربعة رياالت �أجرة النقل ،لكن عند و�صولهم �إىل املنطقة ال�صناعية ،طلب املدعى
علي ��ه زيادة ريالني ،وذل ��ك لأن الوقت قد ت�أخ ��ر ،فرف�ض املجني علي ��ه مت�شاجرا ،فقام
املدع ��ى عليه على �أثر ذلك ب�ضربه بع�صا غليظة على م�ؤخرة ر�أ�سه ،ومن ثم مت نقله �إىل
امل�ست�شفى ودخوله يف غيبوبة تويف على �أثرها.
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وعن ��د عر�ض املدعى عليه على ال�شاهد مع عدد من الأ�شخا�ص كانوا موقوفني عند
ال�شرط ��ة نف ��ى التهمة عن املدعى عليه ،ثم عاد و�شهد باتهام املدعى عليه ،وقد برر نفيه
للتهمة باخلوف من املدعى عليه.
احلكم:

حك ��م القا�ض ��ي يف الق�ضية برباءة املدعى عليه ،و�أمر ب�ص ��رف النظر عن الدعوى،
لأن الدع ��وى قائمة على ال�شهادة ،ومل يحكم القا�ض ��ي بال�شهادة ،لأن رجوع ال�شاهد عن
�شهادت ��ه كانت �أحد الأ�سباب التي دعت القا�ضي �إىل عدم اعتبار �شهادته ،وكون ال�شاهد
تناق� ��ض يف �شهادته ،وغري كالمه ،يعترب ذلك رجوعا عن ال�شهادة ،ورجوعه مل يعتد به،
لأنه �شبهة عظيمة ،خا�صة و�أن دعاوى الق�صا�ص مما يدر�أ بال�شبهات(.)1
الق�ضية الثانية:

نوع الق�ضية� :سرقة.
رقم الق�ضية/417/9 :ن.
تاريخها1410/1/3 :هـ.

جمريات الق�ضية:

القي ��ام برف ��ع دعوى �ضد (�أ) للقي ��ام ب�سرقة عددا من الأغنام م ��ن �أحد الأحوا�ش،
ومبواجه ��ة املدع ��ى عليه بالدع ��وى� ،أنكر ما ن�سب �إلي ��ه ،وب�سبب �إن ��كاره طالب القا�ضي
م ��ن املدعي العام البينة ،ف�أح�ضر �شاهدين وجرى �س�ؤالهم ��ا عما �شاهداه ،فذكرا �أنهما
�شاهدا �شخ�صا ي�شبه املدعى عليه يوقف �سيارته نوع دات�سون ب�شبك غنم �أحد املواطنني
"وذكرا ا�سمه" وهو يخرج الغنم من ال�شبك مع الباب ،وي�ضعها يف ال�سيادة ،ويبلغ عددها
حوايل �سبة �أغنام.
وذك ��ر ال�شاه ��دان �أنهم ��ا �سب ��ق و�أن ذكرا يف �شهادتهم ��ا يف جهة التحقي ��ق �أن هذا
ال�شخ� ��ص هو املدعى عليه ،ولكنهما رجعا عن ذلك وق ��اال �إنه ي�شبه املدعى عليه ،لأنهما
غري مت�أكدين فالوقت كان ليال.
((( حممد االبعيث� ،أثر الرجوع عن ال�شهادة على الأحكام اجلنائية يف �ضوء الفقه الإ�سالمي�.ص.199
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احلكم:

وبعد االطالع على االدلة و�سماع �شهادة ال�شهود ،حكم القا�ضي ب�إخالء �سبيل املدعى
عليه و�صرف النظر عن الق�ضية ،وذلك نظرا لأن ال�شهادة امل�ستند عليها قد رجع عنها،
فال�شه ��ود غ�ي�روا كالمهم ف�شه ��دوا بداية �أن املدع ��ى عليه هو ال�شخ� ��ص الذي ر�أياه،
ورجعوا عن ذلك بقولهم �أنه ي�شبه املدعى عليه.
فمن خالل ما �سبق �أن رجوع ال�شهود بهذه الطريقة قد �أثر على احلكم ،فلم ي�صدر
حكم بحق املجني عليه  ،ومت �صرف النظر عن الق�ضية(.)1

((( حممد االبعيث� ،أثر الرجوع عن ال�شهادة على الأحكام اجلنائية يف �ضوء الفقه الإ�سالمي�.ص.199
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الخاتمة
يف خامتة هذا البحث تو�صلت �إىل النتائج الآتية:

�أو ًال :ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته القول :رجعت عما �شهدت به� ،أو �شهدت بزور
فيما �شهدت به.
ثاني��ا :ي�ش�ت�رط لقبول رج ��وع ال�شاهد ع ��ن �شهادت ��ه �أن تكون ال�شه ��ادة يف جمل�س
الق�ضاء ،وال ي�صح الرجوع يف �أي مكان غري جمل�س الق�ضاء.
ثالثا :ال يلزم ال�شاهد �أي �شيء �إذا رجع عن �شهادته يف غري جمل�س الق�ضاء.
رابع��ا :يف ح ��ال رجع ال�شهود عن �شهادتهم قبل احلك ��م بها ،كانت ك�أن مل تكن ،وال
ي�صح احلكم ب�شهادتهم ،وال يثبت عليهم �أي �شيء.
خام�سا� :إذا رجع ال�شهود بعد احلكم وقبل ا�ستيفائه يف حد �أو ق�صا�ص ،ال ينفذ وال
يجري احلكم ،وي�سقط احلكم.
�ساد�س��ا� :إذا رجع ال�شهود بعد احلكم وقبل ا�ستيفاء احلكم يف الأمول ،ينفذ احلكم
وي�ضمن ال�شهود ما اتلفوه.
�سابع��ا� :إذا رج ��ع ال�شهود بعد احلكم وال�ستيف ��اء يف احلدود والق�صا�ص ،مل يقت�ص
منهم وعليهم الدية ما مل يتعمدوا ال�شهادة لأجل القتل.
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قائمة المراجع
1 .1ابن احلاجب ،خليل بن ا�سحق بن مو�سى ،التو�ضيح �شرح املخت�صر القري ،حتقيق
�أحمد جنيب ،ط1429 ،1ه.
2 .2ابن الر�صاع ،حممد قا�سم الأن�صاري� ،شرح حدود ابن عرفة ،املكتبة العلمية ،ط .الأوىل،
1422هـ.
3 .3ابن ال�شحنة� ،أحمد بن حممد بن حممد ،ل�سان احلكام يف معرفة الأحكام ،مطبعة
البابي احللبي ،القاهرة ،ط .الثانية1393 ،هـ. ،
4 .4ابن القطاع ،علي بن جعفر ،كتاب الأفعال ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ،ط .الأوىل،
1360هـ.
5 .5اب ��ن املنذر ،حممد بن �إبراهيم ،الإجماع ،دار امل�سلم للن�شر والتوزيع ،ط .الأوىل،
1425هـ.
6 .6ابن الهمام ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�سيوا�سي� ،شرح فتح القدير ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1998م.
7 .7ابن تيم ّية ،عبدال�سالم بن عبداهلل ،املحرر يف الفقه على مذهب الإمام �أحمد بن
حنبل ،مكتبة املعارف ،الريا�ض1404 ،هـ.
8 .8اب ��ن جزي ،حممد بن �أحم ��د ،القوانني الفقهية ،دار الكت ��ب العلمية ،ط .الأوىل،
2010م.
9 .9ابن حزم ،علي بن �أحمد ،املحلى بالآثار ،دار الفكر ،بريوت ،بدون طبعة وتاريخ.
1010اب ��ن عبد ال�ب�ر ،يو�سف بن عبداهلل ،ال ��كايف يف فقه �أهل املدين ��ة ،مكتبة الريا�ض
احلديثة ،ط .الثانية1400 ،هـ.
1111اب ��ن فرحون� ،إبراهي ��م بن حممد ،تب�صرة احل ��كام يف �أ�ص ��ول الأق�ضية ومناهج
الأحكام ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
1212اب ��ن قدامة ،عبداهلل بن �أحم ��د بن حممد ،املغني ،دار ع ��امل الكتب ،ط .الثالثة،
1417هـ.
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1313اب ��ن مفلح ،برهان الدين �أبو �إ�سحاق بن حممد ب ��ن عبد اهلل ،املبدع �شرح املقنع،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الأوىل1408 ،هـ.
1414اب ��ن منظور ،جم ��ال الدين حممد بن مك ��رم ،ل�سان الع ��رب ،دار �صادر ،ب�ي�روت ،الطبعة
الثالثة 1414هـ،
1515اب ��ن جنيم ،زين الدين ب ��ن �إبراهيم بن حممد ،البحر الرائق �شرح كنز الدقائق،
دار الكتاب الإ�سالمي ،ط .الثانية1418 ،هـ.
�1616أب ��و الربكات،جمد الدين ،املحرر يف املفقه على مذه ��ب الإمام �أحمد بن حنبل،
دار الكتاب العربي ،بريوت.
�1717أب ��و بك ��ر الأذي ،جمه ��رة اللغة ،حتقي ��ق رمزي من�ي�ر البعلبك ��ي ،ط ،1دار العلم
للماليني ،بريوت1987 ،م،
�1818أبي اخلري ال�شافعي� ،شم�س الدين ،فتح املغيث ب�شرح �ألفية احلديث ،حتقيق عبدالكرمي
فهيد.
�1919أفندي ،حممد عالء الدين ،حا�شية قرة عيون الأخبار تكملة رد املحتار على الدر
املختار ،ط ،2دار الفكر ،بريوت1386 ،ه.
2020البجريمي� ،سليم ��ان حممد عمر ،حا�شية البجريمي على �شرح املنهج ،دار الكتب
العلمية ،ط .الأوىل1422 ،هـ.
2121البعي ��ث ،حممد� ،أثر الرجوع عن ال�شهادة على الأح ��كام اجلنائية يف �ضوء الفقه
الإ�سالمي.
2222البكري� ،أبو بكر عثمان الدمياطي ،حا�شية �إعانة الطالبيني على حل �ألفاظ املعني،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1415 ،ه.
2323البهوتي ،من�صور بن يون�س بن �إدري�س ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،دار الفكر،
بريوت ،ط1982 ،2م.
2424البهوتي ،من�صور ب ��ن يون�س� ،شرح منتهى الإرادات ،دار عامل الكتب ،ط .الأوىل،
1414هـ.
2525اجلم ��ل� ،سليم ��ان بن عم ��ر العجل ��ي ،حا�شية اجلم ��ل على �شرح املنه ��ج ،حتقيق
عبدالرزاق املهدي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1417 ،ه.
2626اجلوه ��ري� ،إ�سماعيل بن حماد ،ال�صحاح " تاج اللغة و�صحاح العربية " ،املطبعة
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الكربى العامرة ،م�صر ،ط .الثالثة1292 ،هـ.
2727اجلويني ،عبدامللك ،نهاية املطلب يف دراية املذهب ،دار املنهاج ،ط1428 ،1ه.
2828احلجاوي� ،شرف الدين مو�سى بن �سامل ،الإقناع لطالب الإنتفاع ،حتقيق عبداهلل
بن عبداملح�سن الرتكي ،ط ،1هجر للطباعة والن�شر ،القاهرة1418 ،ه.
2929احل�صكفي ،حممد بن علي ،الدر املختار �شرح تنوير الأب�صار وجامع البحار ،دار
الكتب العلمية ،ط .الأوىل1423 ،هـ.
3030احلطاب ،حممد ب ��ن عبدالرحمن املغربي  ،مواهب اجلليل �شرح خمت�صر خليل،
دار الفكر ،بريوت ،ط .الثانية1978 ،م.
3131اخلر�شي ،حممد بن عبداهلل� ،ش ��رح اخلر�شي على خمت�صر خليل ،حتقيق زكريا
عمريات ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1417 ،ه.
3232اخلل ��وين� ،أب ��و العبا�س �أحم ��د ،بلغة ال�سالك لأق ��رب امل�سالك ،املع ��روف بحا�شية
ال�صاوي على ال�شرح ال�صغري ،دار املعارف.
3333الدارقطني ،علي بن عمر� ،سنن الدارقطني ،ط ،2بريوت ،عامل الكتب1403 ،ه.
3434الدردي ��ر� ،أحم ��د ب ��ن حممد بن �أحم ��د ،ال�شرح الكب�ي�ر ،مطبوع بهام� ��ش حا�شية
الد�سوقي ،دار �إحياء الكتب العربية لعي�سى البابي احللبي و�شركاه ،الطبعة الثانية
1998م.
3535الد�سوق ��ي ،حمم ��د عرفة ،حا�شي ��ة الد�سوقي عل ��ى ال�شرح الكب�ي�ر ،مكتبة عي�سى
البابي احللبي ،ط .الثانية1415 ،هـ.
3636ال ��رازي ،زين الدي ��ن حممد بن �أب ��ي بكر ،خمت ��ار ال�صحاح ،املكتب ��ة الع�صرية،
بريوت ،ط .اخلام�سة1420 ،هـ،
3737الر�ص ��اع� ،أبو عبداهلل الأن�صاري� ،شرح حدود اب ��ن عرفة ،دار الغرب الإ�سالمي،
بريوت1413 ،هـ.
3838الرمل ��ي� ،شهاب الدين حممد بن �أبي العبا� ��س ،نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج،
دار الكبت العلمية ،بريوت1414 ،ه
3939الزبي ��دي ،حمم ��د مرت�ضى احل�سين ��ي ،تاج العرو� ��س من جواه ��ر القامو�س ،دار
الهداية ،الطبعة الثانية 1995م.
4040الزرقاين ،عبدالباقي� ،شرح الزرقاين على خمت�صر خليل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�أثرها يف ر ّد ال�شهادة"

1422هـ .
4141الزخم�ش ��ري� ،أب ��و القا�س ��م� ،أ�سا� ��س البالغة ،حتقي ��ق حممد با�س ��ل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1ه
4242الزي ��ات� ،إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،املكتبة الإ�سالمية ،تركيا،
دت.
4343الزيلع ��ي ،عثم ��ان بن علي ،تبيني احلقائ ��ق �شرح كنز الدقائ ��ق ،املطبعة الأمريية
الكربى ،ط .الأوىل1314 ،هـ.
4444ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل ،املب�سوط ،دار املعرفة ،بريوت ،ط .الثانية،
1414هـ.
4545ال�سمناين ،علي بن حممد ،رو�ضة الق�ضاة وطريق النجاة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط .الثانية،
1404هـ.
4646ال�شربيني  ،حممد بن حممد ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
4747ال�شرق ��اوي ،عبداهلل بن �إبراهيم ،حا�شية ال�شرقاوي على حتفة الطالب ،بريوت،
دار الكتب العلمية ،ط .الأوىل1997 ،م.
�4848شيخ ��ي زاده ،عبدالرجم ��ن بن حممد ،جممع الأنهر يف �ش ��رح ملتقى الأبحر ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،ط .الأوىل1426 ،هـ.
4949ال�صاوي� ،أحمد بن حممد ،بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك ،الدار ال�سودانية للكتب ،اخلرطوم،
1428هـ.
5050ال�صدر ال�شهيد ،عمر بن عبدالعزيز ابن مازة� ،شرح �أدب القا�ضي ،وزارة املعارف
العراقية ،مطبعة الإر�شاد ،ط .الأوىل1379 ،هـ.
5151الفتوح ��ي ،تقي الدي ��ن حممد بن �أحمد احلنبلي ،معون ��ة �أويل النهى �شرح منتهى
الإرادات،حتقيق عبدامللك بن دهي�ش ،ط ،1دار خ�ضر ،بريوت1426 ،ه.
5252الفريوز�آبادي ،جمدالدين بن يعقوب،القامو�س املحيط ،ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
1407هـ.
5353القليوبي� ،شهاب الدين �أحمد بن �سالمة ،حا�شيتا قليوبي وعمرية ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1417 ،هـ.

48

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

5454الكا�س ��اين ،عالء الدي ��ن �أبو بكر بن م�سعود ،بدائع ال�صنائ ��ع يف ترتيب ال�شرائع،
،دار الكتاب العربي ،بريوت،الطبعة الثانية 1402هـ.
5555جمموعة م ��ن العلماء برئا�سة نظ ��ام الدين البلخي ،الفت ��اوى الهندية ،وبهام�شه
فتاوى قا�ضيخان والفتاوى البزازية ،دار �إحياء الرتاث العربي ،لبنان ،ط .الثالثة،
1981م.
5656النا�صح ��ي ،عبداهلل ب ��ن احل�سني ،تهذيب �أدب القا�ض ��ي ،دار الفكر ،ط .الأوىل،
1418هـ.
5757النج ��دي ،عبدالرحمن بن قا�سم ،حا�شية الرو�ض املربع �شرح زاد امل�ستقنع ،ط،2
1403ه.
5858الن�سفي� ،أبو الربكات ،كنز الدقائق ،حتقيق �سائد بكدا�ش ،دار الب�شائر الإ�سالمية،
ط1432 ،1هـ
5959النووي ،حمي الدين ،املجموع �شرح املهذب ،دار الفكر. ،

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

49

د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

مداواة الحيوان
األحكام واألثر  -دراسة فقهية مقارنة

الدكتور  /محمد أمين عبد الرزاق بارودي
الأ�ستاذ امل�شارك بجامعة الطائف
كلية ال�شريعة والأنظمة
ق�سم ال�شريعة
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 حممد �أمني عبد الرزاق بارودي: .د

: امللخ�ص

 ق�ضية نالت جانب� � ًا وحيز ًا من البحث،م ��داواة احليوان وعالجه مبا في ��ه منفعة له
 فلم يغف ��ل ق�ضية هامة كه ��ذه بل و�ضع له ��ا الأحكام،والت�أ�صي ��ل يف �شرعن ��ا الإ�سالم ��ي
 بل ورتب، �سواء �ضواب ��ط ملا يداوى به احليوان �أو �ضواب ��ط لطريقة املداواة،وال�ضواب ��ط
. الآثار وبني موجبات ال�ضمان و�أحواله يف ق�ضية مداواة احليوان
كل ذل ��ك يف ف�ت�رة من تاريخ الب�شري ��ة يتهم فيها الإ�سالم بالق�س ��وة والوح�شية التي
. تطال من نظر �أعدائه حتى احليوان
 وليبني،فكان هذا البحث رد ًا علمي ًا بالدليل والت�أ�صيل لدح�ض تلك الدعوى الباطلة
 و ليقدم ذلك كله،للم�سل ��م �أو ًال موقف الإ�سالم من رعاية ومداواة احليوان واالعتناء به
. لغري امل�سلم ثاني ًا لي�ستب�صر هدي و�أحكام الإ�سالم و�إح�سانه ورحمته باحليوان
Research Summary
The treatment and treatment of the animal, including the benefit
of him, an issue that has received a part and a part of research and
rooting in our Islamic law, has not overlooked such an important issue,
but the provisions and controls, whether controls for the animal or
controls the method of treatment, and even arrange the effects and
the obligations of security and conditions in the case Animal medicine .
All this in a period of human history in which Islam is accused of
cruelty and brutality that extends from the eyes of its enemies to the
animal .
This research was a scientific response to the evidence and rooting
to refute this false claim, and to show the Muslim first the position of
Islam from the care and care of the animal and take care of it, and to
submit all this to non-Muslim II to see the guidance and provisions of
Islam and charity and mercy animal .
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مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

مقدمة :

احلم ��د هلل رب العاملني ،حمد ًا يوايف نعمه ،ويدفع نقم ��ه ،ويكافئ مزيده� ،سبحانك
ربي ال �أح�صي ثنا ًء عليك� ،أنت كما �أثنيت على نف�سك .
وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني ،عبدك ونبيك وم�صطفاك �سيدنا حممد
ﷺ وعلى �آله و�أ�صحابه ،ومن اهتدى بهديهم �إىل يوم الدين .

وبع ��د  :فالإ�س�ل�ام نظام حياة �شام ��ل ي�ستوعب كل جوانب معي�ش ��ة الإن�سان ،وينظم
عالقاته مع نف�سه ومع خالقه ومع من حوله من املخلوقات ،ومنها احليوانات.
ومل يك ��ن الإ�سالم وه ��و الدين ال�شامل ليغفل وج ��ود احليوان وحاج ��ة الإن�سان �إليه
الَ ْن َع َام َخ َل َق َها َل ُك ْم ِفي َها ِد ْف ٌء َو َم َنا ِف ُع َو ِم ْن َها َت ْ�أ ُك ُلونَ *
و�أهميت ��ه يف حياته ،قال تع ��اىل َ ( :و ْ أ
يحونَ َو ِح َني ت َْ�س َر ُحونَ * َوتحَ ْ ِم ُل �أَ ْث َقا َل ُك ْم �إِلىَ َب َل ٍد لمَ ْ َت ُكو ُنوا َبا ِل ِغي ِه
َو َل ُك ْم ِفي َها َج َما ٌل ِح َني ُت ِر ُ
الَ ْن ُف ِ�س �إِنَّ َر َّب ُك ْم َل َر ُء ٌ
وها َوزِي َن ًة َو َي ْخ ُلقُ
�إِ اَّل ِب ِ�ش ِّق ْ أ
وف َر ِحي ٌم * َوالخْ َ ْي َل َوا ْل ِب َغ َال َوالحْ َ ِم َري ِلترَ ْ َك ُب َ
َم ��ا اَل َت ْع َل ُم ��ونَ ) الأنعام  ،8 – 5 :ولذلك جاءت الن�صو� ��ص منبه ًة على �أهمية هذه النعم
ولت�ض ��ع ال�ضوابط والأحكام للتعامل م ��ع احليوانات بل وملداواتها �أي�ض ًا ،مع بيان احلدود
الت ��ي ينبغي �أال يتجاوزها الإن�سان يف مداواته للحيوانات زيادة �أو نق�ص ًا حفاظ ًا على حق
احليوانات ،وما يرتتب على ذلك كله من �آثار و�أحكام .
�أهمية البحث :
ميكن �إيجاز �أهمية البحث فيما يلي :

 1 .1ي�أ�صل لفكرة مداواة احليوان ،وي�ضع الأحكام املنظمة وال�ضابطة لعملية املداواة .
2 .2يعال ��ج ق�ضايا معا�صرة يف م ��داواة احليوان ،كما يربز �ص ��ور ًا هامة من اعتناء
الإ�سالم ،مبداواة احليوان .
3 .3كم ��ا تظه ��ر �أهمي ��ة البحث يف �أن ��ه �أب ��رز الآثار املرتتب ��ة على م ��داواة احليوان
واحل ��االت الت ��ي يكون فيها الطبي ��ب البيط ��ري �ضامن ًا ،واحل ��االت التي ينتفي
فيه ��ا عنه ال�ضمان ،وبذل ��ك يكون البحث قد انتقل بالق ��ارئ �إىل احليز العملي
التطبيقي يف م�س�ألة مداواة احليوان .
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�أ�سباب اختيار البحث :

�1 .1إظه ��ار �شمولية الإ�س�ل�ام " دين الرحمة والإح�سان " ال ��ذي مل يكن له �أن يغفل
ق�ضية هامة كق�ضية مداواة احليوان من �أحكام و�ضوابط تنظمها �أف�ضل تنظيم.
2 .2م ��ا يتهم ب ��ه دين الإ�س�ل�ام من ق�س ��وة ووح�شية تط ��ال من وجهة نظ ��ر �أعدائه
حت ��ى احليوان ،ف ��كان هذا البحث رد ًا علمي ًا مدل ًال عل ��ى تلك الدعوى الباطلة،
لتب�ص�ي�ر امل�سلم �أو ًال مبوقف دينه م ��ن رعاية احليوان ومداواته وعظيم اعتنائه
ب ��ه ،ولتقدمي ذلك كله للعامل ثاني ًا لي�ستفيد من هدي و�أحكام الإ�سالم و�إح�سانه
ورحمته باحليوان .
3 .3ولع ��ل من الأ�سباب الهام ��ة يف اختيار البحث �أنه م ��ن البواكري التي جمعت بني
دفتيه ��ا �أبرز الأحكام املتعلقة مب ��داواة احليوان جمع ًا وترتيب ًا وحتلي ًال ودرا�سة،
وم ��ا يرتت ��ب على ذلك م ��ن �آث ��ار ،وبذلك يك ��ون البحث ق ��د قدم ر�ؤي ��ة �شاملة
خمت�ص ��رة ملوقف الإ�سالم من مداواة احليوانات ،يف ظل غزو الأفكار وحماولة
�سل ��خ امل�سلمني عن ثقافته ��م الإ�سالمية وت�صدير ثقاف ��ات مزعومة من حمرم
ومعي ��ب لذبح احلي ��وان و�أكل حلم ��ه� ،إىل مف ��رط باالعتناء باحلي ��وان �إىل حد
ال�سرف والتبذير وغري ذلك .

�س�ؤال البحث :

هل نظم الإ�سالم عالقة الإن�س ��ان باحليوان ،ووجه �إىل مداواته ومعاجلة �أمرا�ضه،
و �ضبط ذلك كله ب�أحكام وا�ضحة قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع ورتب الآثار على ذلك
كله ؟ .

الدرا�سات ال�سابقة :

بع ��د التتبع والبح ��ث مل �أقف على كتابة �أو درا�سة جمعت ب�ي�ن دفتيها �أحكام مداواة
احلي ��وان والآثار املرتتبة عليه ��ا كما جاء يف هذا البحث ،فيم ��ا ا�ستطعت االطالع عليه،
وم ��ن هنا جاءت جدية بحثي املعنون " مداواة احلي ��وان الأحكام والأثر – درا�سة فقهية
مقارنة " مع الإ�شارة �إىل �أن قدامى الفقهاء قد تناولوا بالبحث والبيان بع�ض اجلزئيات
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والتف�صي�ل�ات املتعلقة مب ��داواة احليوان يف ثناي ��ا كتبهم وم�ؤلفاتهم ،كم ��ا �سي�أتي ذكره
وبيانه .
منهج البحث و�إجراءاته :

جري ��ت يف بحث ��ي هذا �أو ًال عل ��ى ا�ستقراء ن�صو� ��ص الفقهاء يف جمع امل ��ادة العلمية
ومفرداتها ،ثم عمدت بعد ذلك �إىل حتليلها وا�ستنباط الأحكام منها لتكون الفائدة �أدق
و�أعمق ،ومل �أكتف بظواهر الن�صو�ص والنقول .
ومن الإجراءات املتبعة يف بحثي هذا ما يلي :

1 .1حيث كان يرد الدليل كان من املهم جدا ًن�سبته �إىل م�صدره ،وحيث يذكر املرجع مبا�شرة
دون �أن ي�سب ��ق بكلم ��ة ينظر ،فهذا معناه اقتبا�س ونقل حريف من املرجع ،وحيث كان ي�سبق
بكلمة ينظر ،فمعناه �أن النقل واالقتبا�س كان للفكرة واملعنى دون احلرفية .

�2 .2أما فيما يتعلق بطريقة عر�ض امل�سائل الفقهية فيكون �أوال بعر�ض �أقوال الفقهاء
من املذاهب الفقهية الأربعة ،ثم �أدلتهم ومناق�شة الأدلة ،ثم الراجح من الأقوال
مع بيان وجه الرتجيح .
3 .3عمدت �إىل ذكر بطاقة كل مرجع كاملة عند ذكره واالعتماد عليه يف املرة الأوىل
وبعد ذلك اكتفيت بذكر املرجع وامل�ؤلف ،ثم اجلزء وال�صفحة .
4 .4حر�ص ��ت على �إيراد الآيات القر�آنية م�شكول ��ة ً ،ثم ال�سورة ،ورقم الآية� ،أما حديث
ر�سول اهلل ﷺ  ،فكان البد من بيان درجته واحلكم عليه عند �أهل الفن �إن مل يكن
يف ال�صحيحني �أو �أحدهما .
خطة البحث :

ا�شتملت خطة البحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة ،على ال�شكل التايل :
•مقدمة  :وفيها .
•�أهمية البحث .
•�أ�سباب اختيار البحث .
•�س�ؤال البحث .
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•الدرا�سات ال�سابقة .
•منهج البحث و�إجراءاته .
التمهيد  :بيان مل�صطلحات البحث ،وفيه مطلبان :

•املطلب الأول  :تعريف املداواة .
•املطلب الثاين  :تعريف احليوان .
•املطلب الثالث  :مفهوم مداواة احليوان .

املبحث الأول � :أحكام مداواة احليوان ،وفيه ثمانية مطالب :

•املطلب الأول  :م�شروعية مداواة احليوان ،ووقف املال لذلك .
•املطلب الثاين  :ا�ستعمال املحرمات يف مداواة احليوان .
•املطلب الثالث  :مداواة احليوان مبا فيه تعذيب له .
•املطل ��ب الرابع  :مداواة احليوان امل�صاب بالأمرا�ض املعدية ،وبيان حكم  :بيعه
وذبحه و�أكله �أو قتله .
•املطلب اخلام�س  :حكم ا�ستعمال عقاقري يف مداواة احليوان يكون لها �أثر على الإن�سان .
•املطلب ال�ساد�س  :مداواة احليوان بق�صد الزينة .
•املطلب ال�سابع  :مداواة احليوان بالرقى .
•املطلب الثامن � :أخذ الأجرة على مداواة احليوان ،وقيمة الدواء .

املبحث الثاين � :أثر مداواة احليوان يف ثبوت ال�ضمان ،وفيه �أربعة مطالب .

•املطلب الأول � :ضمان الطبيب البيطري فيما �أذن له مبداواته .
•املطلب الثاين � :ضمان املتلف بدعوى التطبيب ( الطبيب اجلاهل ) .
•املطلب الثالث  :جناية الطبيب البيطري فيما مل ي�ؤذن له مبداواته .
•املطلب الرابع  :خط�أ الطبيب البيطري .

	 اخلامتة  :وفيها �أهم النتائج التي تو�صل �إليها الباحث .	 فهر�س امل�صادر واملراجع . 	-فهر�س املو�ضوعات .
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التمهيد

بيان مل�صطلحات البحث ،وفيه مطلبان
المطلب األول

تعريف املداواة
�أو ًال – لغ��ة  :ال ��دال وال ��واو واحلرف املعتل  :ب ��اب تتقارب �أ�صوله ،وال� � َّد َوا ُء واحد
الأدوي ��ة ،وقيل الدِّ َوا ُء  :م�ص ��در داواه مداواة و ِدوا ًء ،وداويته مداواة ،ولو قلت دواء جاز :
عاجلته ،ومنه داوى املري�ض ،ونحوه مداواة ودواء  :عاجله(. )1
ثاني�� ًا – ا�صطالح�� ًا  :وبالع ��ودة �إىل ن�صو�ص الفقهاء ف�إنن ��ا ال جند عندهم تعريف ًا
مل�صطلح املداواة مع ثبوت ا�ستعمالهم له ،ومن �أمثلة ذلك :
ويق ��ول �صاحب البدائ ��ع � ( :إال عند ال�ضرورة  :فال ب�أ�س �أن ينظر الرجل من الرجل
�إىل مو�ض ��ع اخلتان ليختنه ويداويه بعد اخلنت ،وك ��ذا �إذا كان مبو�ضع العورة من الرجل
قرح �أو جرح �أو وقعت احلاجة �إىل مداواة الرجل )(. )2
ويق ��ول �صاحب ال�شرح الكبري  ( :وجاز ملكلف قدح ع�ي�ن �أي �إخراج مائها للر�ؤية �أي
لع ��ود ب�ص ��ره بال وجع ،و�إال ج ��از ولو �أدى �إىل ا�ستلق ��اء – �أي يف ال�ص�ل�اة – اتفاق ًا ،وال
مفهوم للعني بل مداواة �سائر الأع�ضاء كذلك )(. )3
((( ينظر  :معجم مقايي�س اللغة  :لأبي احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا  ،ت  :عبد ال�سالم هارون  ،احتاد
ال ُكتاب العرب  ،ط –  ، 2002/1424مادة  :دوي  . 253/2 ،خمتار ال�صحاح  :حممد بن �أبي بكر بن
عب ��د الق ��ادر ال ��رازي  ،ت  :حممود خاطر  ،مكتبة لبنان نا�شرون  ،ب�ي�روت  ،ط –  ، 1995/1415مادة :
دوى  . 218/1 ،املعجم الو�سيط � :إبراهيم م�صطفى و�أحمد الزيات وحامد عبد القادر وحممد النجار ،
ت  :جمم ��ع اللغ ��ة العربي ��ة  ،دار الدعوة  ،مادة  :داوى  . 306/1 ،تاج العرو�س  :حممد بن حممد بن عبد
ال ��رزاق احل�سين ��ي امللقب مبرت�ضى الزبي ��دي  ،ت  :جمموعة من املحققني  ،دار الهداي ��ة  ،مادة  :دوي ،
. 77/38
((( بدائع ال�صنائع  :عالء الدين الكا�ساين  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت  ،ط. 123/5 ، 1982 -2
((( ال�شرح الكبري � :أحمد الدردير �أبو الربكات  ،ت  :حممد علي�ش  ،دار الفكر  ،بريوت . 261/1 ،
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ويق ��ول �صاحب املجم ��وع يف معر�ض كالمه عن موا�ضع جواز ك�ش ��ف العورة  ( :واجلواب
�أن ك�شفه ��ا ال يجوز لكل مداواة ،و�إمنا يج ��وز يف مو�ضع يقول �أهل العرف �إن امل�صلحة يف
املداواة راجحة على امل�صلحة يف املحافظة على املروءة و�صيانة العورة . )1() ....
ويق ��ول �صاحب املب ��دع يف معر�ض كالمه عمن تلزمه نفقة الع�ي�ن املرهونة  ( :ولأنه
ملك للراهن – �أي العني املرهونة – فكان عليه الإنفاق كالطعام وهو �شامل ملا �إذا احتاج
�إىل مداواة ملر�ض �أو جرح . )2() ....
ويظه��ر بو�ض��وح م��ن جمموع ما �سب��ق ثب��وت ا�ستعم��ال م�صطلح امل��داواة يف كالم
ون�صو���ص الفقه��اء ،ليفهم من جمموع ا�ستعمالهم �أن امل��داواة تعني  :القيام مبا يرجى

منه �إ�صالح حال املري�ض .

ومل يقت�ص��ر ا�ستعماله��م مل�صطل��ح املداواة يف جان��ب معاجلة الإن�س��ان ،بل كذلك
ا�ستعم��ل يف ع�لاج احلي��وان ،ومن ذلك م��ا يقوله �صاح��ب البهجة يف �ش��رح التحفة :

(واحليوان وغريه يف ذلك �سواء ،يعني يلزمه مداواة الدابة وغريها )( ،)3ويقول �صاحب
ك�شاف القناع  ( :وللمرتهن مداواة ما�شية مرهونة مل�صلحة لأن له فيها حق التوثيق)(. )4
وق ��د عرف بع�ض املعا�صري ��ن املداواة ب�أنها  ( :عمل ما يظن �أن ��ه �سبيل ال�شفاء من
املر�ض ب�إذن اهلل تعاىل )(.)5
(((
(((
(((
(((
(((

املجموع  :حمي الدين بن �شرف النووي  ،ت  :حممود مطرحي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط1996/1417 -1
. 366/1 ،
املب ��دع � :إبراهي ��م ب ��ن حممد بن عب ��د اهلل بن مفلح احلنبلي �أب ��و �إ�سحاق  ،املكت ��ب الإ�سالمي  ،بريوت ،
ط – . 226/4 ، 1400
البهجة يف �شرح التحفة � :أبو احل�سن علي بن عبد ال�سالم الت�سويل  ،ت  :حممد عبد القادر �شاهني  ،دار
الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط. 585/2 ، 1998/1418 -1
ك�ش ��اف القن ��اع  :من�صور بن يون�س البهوتي  ،ت  :هالل م�صيلحي م�صطفى هالل  ،دار الفكر  ،بريوت ،
ط – .336/3 ،1402
معج ��م لغ ��ة الفقه ��اء  :حممد روا� ��س قلعة ج ��ي وحامد �ص ��ادق قنيب ��ي  ،دار النفائ� ��س الأردن  ،ط– 2
. 319 ، 1988/1408
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المطلب الثاني

تعريف احليوان
�أو ًال – لغ��ة  :احل ��اء والي ��اء واحل ��رف املعتل �أ�ص�ل�ان � :أحدهما خ�ل�اف املوت(،)1
واحلي ��وان �ضد املوتان(،)2ويطلق على كل ذي روح ناطق ًا كان �أم غري ناطق ،وبذلك يكون
م�أخوذ ًا من احلياة ،وي�ستوي يف لفظ احليوان الواحد واجلمع(. )3
ثاني�� ًا – ا�صطالح�� ًا  :يذك ��ر �صاحب التعريفات حد ًا للحي ��وان فيقول  ( :احليوان :
اجل�س ��م النامي احل�سا�س املتح ��رك بالإرادة )( ،)4وبالنظ ��ر يف التعريف ف�إنه يجمع بني
الب�ش ��ر وغريه يف جن� ��س احليوان ،وملا كان مو�ض ��وع البحث  :مداواة احلي ��وان ،وهو نوع
العجم ��اوات م ��ن جن�س احلي ��وان ،كان ال بد من قيد �إ�ض ��ايف يف التعريف ،فيكون تعريف
احليوان  ( :اجل�سم النامي احل�سا�س املتحرك بالإرادة غري الآدمي ) .
�شرح التعريف :

•اجل�س��م  :و�إمن ��ا عرب عن احلي ��وان باجل�سم لأن اجل�سم ما ق ��ام بذاته بخالف
العر�ض فهو ما ال يقوم بذاته بل بغريه(. )5
•النامي احل�سا�س  :وبه يخرج كل ما مل يكن له منو ًا �أو ح�س ًا كاجلماد .
•املتحرك بالإرادة  :وبه يخرج النبات لثبوت عدم مقدرته على احلركة ب�إرادته
املنفردة بل تكون حركته مرتبطة ارتباط ًا كلي ًا ب�إرادة وفعل متحرك �آخر .
•غ�ير الآدم��ي  :وملا كان املق�صود م ��ن البحث مداواة العجم ��اوات من احليوان
كان لزام ًا �إخراج الإن�سان من هذا التعريف ،فجاء قيد غري الآدمي يف التعريف
املختار للحيوان.

(((
(((
(((
(((
(((
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معجم مقايي�س اللغة  :البن فار�س  ،مادة  :حي . 97/2 ،
خمتار ال�صحاح  :الرازي  ،مادة  :حيا . 167/1 ،
ينظر  :ل�سان العرب  :البن منظور  ،مادة  :حيا . 1077/2 ،
التعريف ��ات  :عل ��ي بن حممد بن علي اجلرجاين  ،ت � :إبراهيم الأيب ��اري  ،دار الكتاب العرب  ،بريوت ،
ط.127/1 ، 1405 -1
احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  :زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري �أبو يحيى  ،ت  :مازن املبارك
 ،دار الفكر املعا�صر  ،بريوت  ،ط. 71/1 ، 1411 -1
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المطلب الثالث

مفهوم مداواة احليوان
وبناء على ما تقدم يكون املراد من " مداواة احليوان "  :القيام مبا يرجى منه �شفاء
احليوان مبا هو جائز �شرع ًا .
�شرح التعريف :

•القي ��ام مبا يرجى منه �شفاء احليوان  :ويكون ذلك من خالل ا�ستعمال عقار �أو
جراح ��ة �أو رقية �أو عالج طبيعي �أو غري ذلك مما ي�ستحدث من و�سائل و�أدوات
العالج ،ب�إ�شراف �أهل اخلربة واالخت�صا�ص .
•بكل ما هو جائز  :لتخرج املداواة مبا ال يجوز �شرع ًا ،كاخلمر وامليتة  ....وغريه.

مع مالحظة � :أنه �أحيان ًا قد يعرب عن مداواة احليوان بالبيطرة ،وهي م�أخوذة من
َب َط َر ال�شيء �إذا �شقه ،ومنه البيطار  :وهو معالج الدواب ،والبيطرة  :معاجلة الدواب(.)1
ولعل هذا للتمييز بني مداواة الإن�سان ومداواة احليوان ،فيعرب عن الثانية بالبيطرة،
وق ��د ورد ه ��ذا اال�ستعم ��ال يف كالم ون�صو�ص الفقه ��اء ،يقول ابن عابدي ��ن يف حا�شيته :
(قوله � :أي بيطار ،فهو خا�ص بالبهائم )(. )2
و�إمن ��ا �آث ��رت ا�ستعمال م�صطلح امل ��داواة بد ًال ع ��ن البيطرة ،لأنه الأك�ث�ر ا�ستعما ًال
و�شهرة بني النا�س ،ويف ن�صو�ص الفقهاء .

((( ينظر  :معجم مقايي�س اللغة  :البن فار�س  ،مادة  :بطر . 247/1 ،
((( حا�شية ابن عابدين  :حممد �أمني بن عابدين  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط. 86/6، 1386-2
وينظ ��ر ا�ستعم ��ال الفقه ��اء مل�صطلح البيطرة يف كل م ��ن  :املدونة الكربى  :مالك بن �أن� ��س  ،دار �صادر ،
ب�ي�روت  . 495/11 ،مغن ��ي املحتاج  :حممد اخلطيب ال�شربين ��ي  ،دار الفكر ،بريوت  . 167/3 ،الفروع :
حمم ��د ب ��ن مفلح املقد�س ��ي �أبو عبد اهلل  ،ت � :أبو الزهراء حازم القا�ض ��ي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
ط. 337/4 ، 1418 -1
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المبحث األول

�أحكام مداواة احليوان ،وفيه
المطلب األول

م�شروعية مداواة احليوان ،ووقف املال لذلك
�أو ًالم�شروعية مداواة احليوان .

م ��داواة احلي ��وان وعالجه مب ��ا فيه منفعة ل ��ه �أم ٌر جائ� � ٌز �شرع ًا ،يق ��ول �صاحب رد
املحتار (ويجوز ف�صد البهائم وكيها وكل عالج فيه منفعة لها)( ،)1ويقول �صاحب الآداب
ال�شرعي ��ة واملن ��ح املرعية  ( :وقال ابن عقيل  :وال يجوز �إخ�ص ��اء البهائم وال كيها بالنار
للو�س ��م ،وجتوز للمداواة ح�سب ما �أجزن ��ا يف حق النا�س  ،)2()....بل �إن مداواة احليوان
�أمر مطلوب �شرع ًا ،وذلك لأ�سباب عدة �أوجزها فيما يلي :
 -1مداواة احليوان من الرحمة به والإح�سان �إليه :

يق ��ول ﷺ � ( :إن اهلل كت ��ب الإح�سان على كل �شيء ف� ��إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتل و�إذا
ذبحت ��م ف�أح�سن ��وا الذبح وليح ��د �أحدكم �شفرته فل�ي�رح ذبيحت ��ه )( ،)3و�إذا كان امل�سلم
م�أم ��ور ًا بالإح�س ��ان والرحمة للحيوان عند ذبحه الذي هو �إزه ��ا ٌق لروحه ،ف�إن الإح�سان
�إليه يف مداواته ومعاجلته عند مر�ضه لتخفيف �أمله من باب �أوىل ،بل ومقدم على غريه،
لأن يف مداوات ��ه �إحي ��اء ل ��ه ب�إذن اهلل تع ��اىل ،يقول �صاحب �سبل ال�س�ل�ام  ( :قوله  :كتب
((( الدر املختار  :عالء الدين احل�صكفي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط. 652/6 ، 1386 -2
((( الآداب ال�شرعية واملنح املرعية  :حممد بن مفلح املقد�سي  ،ت � :شعيب الأرنا�ؤوط وعمر القيام  ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة  ،بريوت  ،ط. 129/3 ، 1999/1419 -3
((( �صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري  ،ت  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،دار
�إحي ��اء ال�ت�راث العربي  ،بريوت  ،كتاب  :ال�صيد والذبائح وما ي�ؤكل من احليوانات  ،باب  :الأمر ب�إح�سان
الذبح والقتل وحتديد ال�شفرة  ،رقم . 1548/3 ،1955 :
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الإح�س ��ان �أي �أوجبه كما ق ��ال تعاىل � :إن اهلل ي�أمر بالع ��دل والإح�سان ،وهو فعل احل�سن
�ضد القبيح )(. )1

ويق ��ول ﷺ � ( :إن ��ه من ال يرحم ال يرح ��م )( ،)2يقول �صاحب فت ��ح الباري  ( :قال
اب ��ن بطال – �أي يف احلدي ��ث – فيه احل�ض على ا�ستعمال الرحمة جلميع اخللق فيدخل
امل�ؤمن والكافر والبهائم اململوك منها وغري اململوك ويدخل يف الرحمة التعاهد بالإطعام
وال�سق ��ي والتخفيف يف احلمل وترك التع ��دي بال�ضرب  ،)3() ....ومن الرحمة باحليوان
مداوات ��ه ومعاجلت ��ه من �أمرا�ضه ،ب ��ل �إن الرحم ��ة مبداواته �أظهر من غريه ��ا حيث �إن
املر� ��ض والأمل �ضرر ،وال�ض ��رر يزال( ،)4فتكون املداواة مطلوبة �شرع ًا ملا فيها من حتقيق
�أعظم و�أظهر معاين الرحمة .
ويق ��ول ﷺ � ( :أن ام ��ر�أة بغي� � ًا ر�أت كلب� � ًا يف يوم ح ��ار يطيف ببئر ق ��د �أدلع ل�سانه
م ��ن العط�ش فنزع ��ت له مبوقعها – �أي بخفه ��ا – فغفر له ��ا )( ،)5ويف احلديث مطالبة
بالرحم ��ة والإح�سان للحيوان و�أنهما من �أ�سباب املغف ��رة والعفو من اهلل تعاىل ،ومداواة
احليوان ومعاجلته لتخفيف الآالم والأوجاع عنه �شكل �آخر من �أ�شكال الرحمة به فكانت
مطلوب ��ة �شرع ًا ،بل �إن ترك مداوات ��ه �إ�ساءة له ب�إطالة �أمد �أوجاعه و�آالمه ،يقول �صاحب
اال�ستذكار  ( :و�إذا كان يف الإح�سان �إىل الكلب �أجر ففي الإ�ساءة �إليه وزر والإ�ساءة �إليه
�أعظ ��م من قتل ��ه )( ،)6وقد ثبت النهي عن الإ�ساءة للحي ��وان ،و�أنه موجب للعذاب ،فقال
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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�سبل ال�سالم  :حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين الأمري  ،ت  :حممد عبد العزيز اخلويل  ،دار �إحياء الرتاث
العربي  ،بريوت  ،ط. 90/4 ، 1379 -4
�صحي ��ح م�سل ��م  :م�سلم بن احلجاج  ،كتاب  :الف�ضائل  ،باب  :رحمت ��ه ﷺ بال�صبيان والعيال وتوا�ضعه
وف�ضل ذلك رقم . 1807/4 ، 2318 :
فتح الباري �شرح �صحيح البخاري � :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين ال�شافعي  ،ت  :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط – . 440/10 ، 1379
جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة  ،ت  :جنيب هواويني  ،كارخانة جتارت كتب . 18/1 ،
�صحي ��ح م�سل ��م  :م�سلم بن احلجاج  ،كتاب  :قت ��ل احليات وغريها  ،باب  :ف�ضل �ساقي البهائم املحرتمة
و�إطعامها  ،رقم . 1761/4 ، 2245 :
اال�ستذكار � :أبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  ،ت � :سامل حممد عطا وحممد علي معو�ض
 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 498/8 ،2000/1421 -1
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ﷺ  ( :عذب ��ت ام ��ر�أة يف ه ��رة �سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيه ��ا ،ال هي �أطعمتها
و�سقتها �إذ هي حب�ستها ،وال هي تركتها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض )(. )1
ومن جمموع ما �سب ��ق يتبني �أن الإن�سان مطالب بالرحمة والإح�سان للحيوان بجميع
�أ�شكاله ومداواة احليوان �شكل من �أ�شكال الإح�سان والرحمة .
 – 2مداواة احليوان حفظ للمال .

حفظ املال مق�صد �شرعي كلي من املقا�صد ال�ضرورية التي البد منها لقيام م�صالح
الدي ��ن والدنيا( ،)2يقول �صاحب امل�ست�صفى  ( :ومق�صود ال�شرع من اخللق خم�سة  :وهو
�أن يحف ��ظ عليه ��م دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم ،ف ��كل ما يت�ضمن حفظ هذه
الأ�صول اخلم�سة فهو م�صلحة وكل ما يفوت هذه الأ�صول فهو مف�سدة ودفعها م�صلحة(،)3
واملق�ص ��ود باملال كل ما ينتفع به النا� ��س انتفاع ًا م�شروع ًا وله قيمة مادية بينهم ،في�شمل
الأعي ��ان واملنافع والديون ،وي�ستوعب النقود وثروات الأر� ��ض والطعام وامل�سكن واللبا�س
واحليوان وجميع املتموالت ،يقول �صاحب املوافقات  ( :و�أعني باملال  :ما يقع عليه امللك
وي�ستب ��د ب ��ه املالك عن غ�ي�ره �إذا �أخذه من وجه ��ه ،وي�ستوي يف ذلك الطع ��ام وال�شراب
واللبا� ��س على اختالفها وما ي�ؤدي �إليها من جميع املتموالت فلو ارتفع ذلك مل يكن بقاء،
وهذا كله معلوم ال يرتاب فيه من عرف ترتيب �أحوال الدنيا و�أنها زاد الآخرة )( ،)4و�إمنا
يكون احلفاظ على م�صلحة املال بطريقني ذكرهما �صاحب املوافقات بقوله  ( :واحلفظ
لهم ��ا – �أي للم�صالح اخلم�س وامل ��ال �أحدها – يكون ب�أمرين � :أحدهما ما يقيم �أركانها
ويثب ��ت قواعدها ،وذلك عبارة ع ��ن مراعاتها من جانب الوجود ،والث ��اين ما يدر�أ عنها
االختالل الواقع �أو املتوقع فيها ،وذلك عن مراعاتها من جانب العدم )(.)5
(((
(((

(((
(((
(((

�صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج  ،كتاب قتل احليات وغريها  ،باب  :حترمي قتل الهرة  ،رقم . 1760/4 ، 2242 :
ينظ ��ر  :امل�ست�صف ��ى  :حمم ��د بن حممد الغزايل �أب ��و حامد  ،ت  :حممد عبد ال�س�ل�ام عبد ال�شايف  ،دار
الكت ��ب العلمية  ،ب�ي�روت  ،ط . 174/1 ،1413 -1الإحكام يف �أ�صول الأحكام  :علي بن حممد الآمدي �أبو
احل�سن  ،ت � :سيد اجلميلي  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت  ،ط . 300/3 ،1404-1املوافقات � :إبراهيم بن
مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي املعروف بال�شاطبي  ،ت  :عبد اهلل دراز  ،دار املعرفة  ،بريوت . 38/1 ،
امل�ست�صفى  :الغزايل . 174/1 ،
املوافقات  :ال�شاطبي . 17/2 ،
املرجع ال�سابق . 17/2 :
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فجان��ب الوج��ود  :ما ب ��ه يتحقق وجود امل ��ال وزيادته وا�ستثم ��اره وتنميته ،وجانب
العدم :كل ما مينع به �إتالفه وتعطيله ودرء املفا�سد الواقعة �أو املتوقعة ،ومداواة احليوان
�إحدى الو�سائل التي حتفظه من املفا�سد الواقعة عليه ،وتدر�أ عنه خطر التلف .
وم ��ن جمي ��ع ما �سبق يتبني �أن احلي ��وان �أحد �أنواع املال املعت�ب�رة املنتفع بها انتفاع ًا
م�شروع ًا واملحافظة عليه تكون بكل و�سيلة يتحقق بها وجوده وزيادته �أو تدر�أ عنه املفا�سد
الواقع ��ة واملتوقع ��ة ،ومداواته واحدة م ��ن هذه الو�سائ ��ل فتكون جلميع م ��ا �سبق مداواة
احليوان مطلب �شرعي �أ�صيل .
مع الإ�شارة �إىل �أن م ��داواة احليوان تعرتيها الأحكام التكليفية املختلفة ،العتبارات
عدة من جائزة �إىل حمرمة ،و�أو�ضح ذلك من خالل املثال الآتي :
فم ��ن امل�سائل امل�ستجدة الت ��ي قد ترد هنا يف الكالم عن م�شروعية مداواة احليوان،
بي ��ان حك ��م  :عمل الطبي ��ب البيطري يف م ��داواة اخلنازي ��ر باملزارع الت ��ي تعنى برتبية
اخلنازير تكثري ًا وت�سمين ًا و�إنتاج ًا .
واجل��واب � :إن العمل يف م ��داواة اخلنازير والعناية بها لإنتاجها وتكاثرها يف �أمثال
ه ��ذه امل ��زارع وما يف حكمها حمرم �شرع ًا ،فمن املعلوم �أن يف هذا العمل �إعانة على الإثم
ال ْث ِم َوا ْل ُع � ْ�د َو ِان ) املائدة  ،2 :حيث �إن
والع ��دوان ،واهلل تعاىل يق ��ول َ ( :و اَل َت َعا َو ُنوا َع َلى ْ إِ
ق�صد تلك املزارع من تربية اخلنزير بيعه وم�شتقاته لال�ستهالك الب�شري ،وقد حرم اهلل
تع ��اىل حلم اخلنزي ��ر ،فقال �ِ ( :إنمَّ َ ا َح َّر َم َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت َة َوال� � َّد َم َولحَ ْ َم الخْ ِ ْن ِز ِير ) البقرة :
 ،173ف ��كان كل ما يعني على �إنتاج حلمه وم�شتقاته من مداواة وعناية به مبثابة الو�سيلة
التي حتقق مق�ص ��د بيعه وم�شتقاته لال�ستهالك الب�شري ،ومعلوم �أن الو�سيلة ت�أخذ حكم
املق�صد ،يقول �صاحب قواعد الأحكام ( :وللو�سائل �أحكام املقا�صد ،فالو�سيلة �إىل �أف�ضل
املقا�صد هي �أف�ضل الو�سائل ،والو�سيلة �إىل �أرذل املقا�صد هي �أرذل الو�سائل )(.)1

((( قواع ��د الأح ��كام يف م�صالح الأنام � :أبي حممد عز الدين عب ��د العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي املعروف
بالعز بن عبد ال�سالم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت . 46/1 ،
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ثاني ًا – وقف املال ملداواة احليوان .

و�س�أبني بداية حكم الوقف على احليوان ،من حيث جواز الوقف عليه من عدمه ،ثم
�أبني بع�ضا من �صور الوقف على مداواة احليوان خ�صو�صا .
 -1حكم الوقف على احليوان .

و�صورت ��ه  :ك�أن يق ��ف �شخ� ��ص مبلغ� � ًا م ��ن امل ��ال مل ��داواة احليوان ��ات والعناية بهم
و�إطعامهم� ،أو يقف ب�ستان ًا مث ًال على احليوانات ليكون لهم مرعى وم�أوى � ...إلخ .
اختلفت �آراء الفقهاء يف حكم ما �سبق على النحو التايل :

الر�أي الأول  :منع الوقف على احليوانات  :و�إليه ذهب احلنفية واملالكية وال�شافعية
واحلنابلة( ،)1حي ��ث قالوا بعدم �صحة الوقف على احليوانات معللني ذلك ب�أ�سباب عدة،
�أوجزها فيما يلي :
1 .1يف الوق ��ف عل ��ى احليوانات ال تتحقق قدرة املوقوف عليه على التملك حقيقة �أو
تقدير ًا فاحليوان يمُ لك وال يمَ لك فال ي�صح الوقف عليه ،يقول �صاحب املحرر :
( وال ي�ص ��ح الوقف على حربي وال مرتد وال حمل وال بهيمة )( ،)2ويقول �صاحب
رو�ض ��ة الطالب�ي�ن  ( :فرع  :وقف على بهيمة و�أطل ��ق ،هل هو كالوقف على العبد
حت ��ى يكون على مالكها ؟ ،وجهان � :أ�صحهم ��ا ال ،لأنها لي�ست �أه ًال بحال ولهذا
ال جت ��وز الهبة لها والو�صية )( ،)3ومنه يت�ضح ع ��دم �صحة الوقف على احليوان
قيا�س� � ًا على العبد لعدم �صح ��ة متلكهما حتى لو �أوقف عليهم ��ا و�أطلق ان�صرف
الوقف على مالكهما .
وميك ��ن مناق�ش ��ة ما �سبق  :ب�أن الناظ ��ر يف م�آل الوقف على احلي ��وان ليجد �أنه
ينتهي �إىل خدمة الإن�سان �إما ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من حيث �إن احليوان
((( ينظ ��ر � :أح ��كام الأوق ��اف  :لأبي بك ��ر �أحمد بن عمر ال�شيب ��اين املعروف باخل�ص ��اف  ،ت  :عبد ال�سالم
�شاه�ي�ن  ،دار الكت ��ب العلمي ��ة  ،ب�ي�روت  ،ط  . 37 ، 1999/1420 : 1حا�شي ��ة الد�سوق ��ي  :حمم ��د عرفة
الد�سوق ��ي  ،ت  :حمم ��د علي� ��ش  ،دار الفكر  ،ب�ي�روت  . 76/4 ،رو�ضة الطالبني  :حم ��ي الدين بن �شرف
النووي  ،املكتب الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط . 318/5 ، 1405 -2املحرر يف الفقه  :عبد ال�سالم بن عبد اهلل
بن �أبي القا�سم بن تيمية احلراين  ،مكتبة املعارف  ،الريا�ض  ،ط . 369/1 ، 1404 -2املغني  :عبد اهلل
بن �أحمد بن قدامة املقد�سي �أبو حممد  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط. 377/5، 1405 -1
((( املحرر يف الفقه  :البن تيمية . 369/1 ،
((( رو�ضة الطالبني  :النووي . 318/5 ،
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يف النهاية و�سيلة ت�سهل العي�ش للإن�سان ،وعليه يقال  :الوقف على احليوان و�إن
كان م ��ن حيث الظاهر م�ستق�ل ً�ا باملنفعة على احلي ��وان �إال �أن م�آله يف م�صلحة
وخدم ��ة الإن�سان واحلفاظ على التوازن البيئي ال ��ذي يحفظ كلياته عموم ًا ،ثم
�إن الناظر يف كالم الفقهاء ليجد �صحة الوقف على املدار�س وامل�ساجد وغريها
وال يتحقق فيها ال�شرط ال�سابق حتى لو عللوا كون امل�ستفيد من ذلك هم جماعة
امل�سلمني(،)1ف� ��إن ه ��ذا املعنى متحق ��ق يف الوقف على احليوان م ��ن حيث امل�آل،
وم ��ا يتحقق بالوقف على احليوان من م�صال ��ح مرتبطة باحلفاظ على الكليات
اخلم� ��س ،و�إن مل يدركه ��ا النا�س بطريقة مبا�شرة �إال �أنه ��ا متحققة بطرق غري
مبا�شرة.
2 .2احلي ��وان ال يحتاج �أن يوقف عليه لوجود بدائل ينفق عليه منها ،فنفقة احليوان
تك ��ون م ��ن غلته تارة وتكون مما حب�س و�أوقف علي ��ه �أو ممن حب�سه و�أوقفه تارة
�أخرى ،وقد ينفق عليه من بيت مال امل�سلمني ،ولذلك كله ال ي�صح الوقف عليه،
يق ��ول �صاحب جامع م�سائل الأحكام يف نوازل ��ه ،وهو ينقل كالمه عن ابن ر�شد
ح�ي�ن �سئ ��ل عن نفقة فر�س حب�س للجهاد ف�أج ��اب  ( :ال يلزم املح ِب�س على علفه
�إال �أن ي�ش ��اء ويجرب املح َب�س عليه ،ف�إن �أبى من علفه رجع ملك ًا للمحب�س �إن عني
املحب� ��س علي ��ه  ....و�إن بتله يف �سبيل اهلل �أخذ من الذي دفع �إليه و�أبى �أن يعلفه
ودف ��ع لغريه ممن يلتزم علفه ليجاهد علي ��ه )( ،)2ويقول �صاحب ك�شاف القناع
 ( :و�إن مل يعين ��ه �أي الإنف ��اق عليه واقف وكان املوقوف ذا روح كالرقيق واخليل
ف�إن ��ه ينفق عليه من غلت ��ه لأن الوقف يقت�ض ��ي حتبي�س الأ�ص ��ل وت�سبيل املنفعة
وال يح�ص ��ل ذل ��ك �إال بالإنفاق عليه فكان ذلك من �ضرورت ��ه ،ف�إن مل يكن له�أي
املوقوفغل ��ة ل�ضع ��ف به ونحوه فنفقته عل ��ى املوقوف عليه املعني لأن ��ه ملكه ،ف�إن
((( ينظر  :املغني  :البن قدامة . 377/5 ،
((( ن ��وازل ال�ب�رزيل امل�سمى باجلامع مل�سائل الأحكام ملا نزل من ق�ضاي ��ا باملفتني واحلكام  :لأبي القا�سم بن
�أحم ��د البل ��وي املعروف بال�ب�رزيل  ،ت  :حممد احلبيب الهيل ��ة  ،دار الغرب الإ�سالم ��ي  ،بريوت  ،ط-1
. 429-425/5 ،2002
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تع ��ذر الإنفاق من املوقوف عليه لعج ��زه �أو غيبته ونحوهما بيع املوقوف و�صرف
ثمنه يف عني �أخرى . )1()....

وميك ��ن مناق�ش ��ة م ��ا �سبق ب�أن ��ه ورد يف احلديث قول ��ه ﷺ � ( :إنك ل ��ن تنفق نفقة
تبتغ ��ي به ��ا وج ��ه اهلل �إال �أجرت عليها حتى م ��ا جتعل يف يف امر�أت ��ك )( ،)2والإنفاق على
احلي ��وان يدخ ��ل �ضمن دائ ��رة املباح ال ��ذي لي�س فيه م ��ا يعار�ضه ،بل قد ين ��درج �ضمن
دائرة امل�صالح التي يخ�ضع تقديرها لأهل العلم من حيث درجة نفعها وقربها من درجة
احلاج ��ي املكمل لل�ض ��روري �أو التح�سيني املكمل لهما مع ًا ،ويق ��ول ﷺ  ( :ما من م�سلم
ري �أو �إن�س ��ا ٌن �أو بهيم ٌة �إال كان له به �صدقة (،)3
يغر� ��س غر�س� � ًا �أو يزرع زرع ًا في�أكل منه ط ٌ
فف ��ي احلديث ترغيب على الزرع والغر�س وعلى م�شروعية ال�صدقة على احليوان عموم ًا
دون تخ�صي� ��ص ،كم ��ا فيه دليل على �أن الأج ��ر حمقق و�إن مل يكن احلي ��وان مملوك ًا ،ملا
ري �أو بهيم ٌة فتفيد العموم ،والوقف نو ٌع من
ج ��اء يف احلدي ��ث من �صيغة النكرة يف قوله ط ٌ
ال�صدقات فجاز الوقف على احليوان لطعامه و�شرابه ومداواته والعناية به�....إلخ .
ال��ر�أي الثاين  :جواز الوقف على احليوان ،و�إليه ذهب بع�ض املالكية واحلنابلة(،)4
يقول �صاحب جامع م�سائل الأحكام  ( :و�أما من بنى �سبي ًال للحيوان غري الناطق وبع�ضه
للحي ��وان الناط ��ق وبنى لكل �صنف �سبي ��ل ،ف�سئلت هل ي�سوغ ،ف�أجب ��ت  :ب�أنه يجوز جري
بع�ضه ��ا يف بع� ��ض لأنه ما فع ��ل �إال لوجه التحجري ما مل ي�ؤد �إىل �ضي ��ق ما فعل به �أو تعذر
لغريه �ضرورة فيمنع حينئذ )(.)5
وا�ستدل ��وا ب�أن ا�شرتاط امللك من املوقوف علي ��ه للموقوف يتحقق مبعناه ومبقا�صده
لأن الواقف �أراد من ذلك نفع احليوان بالنفقة عليه(. )6
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ك�شاف القناع  :البهوتي . 266/4 ،
�صحيح البخاري  :حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي  ،ت  :م�صطفى ديب البغا  ،دار ابن
كثري واليمامة  ،بريوت ط ،1987/1407 -3كتاب  :الإميان  ،باب  :ما جاء �أن الأعمال بالنية  ،رقم 56 :
. 30/1 ،
املرجع ال�سابق  :كتاب  :امل�ساقاة  ،باب  :ف�ضل الزرع والغر�س �إذا �أكل منه  ،رقم . 817/2 ،2195 :
ينظر  :نوازل الربزيل  :الربزيل  . 409/5 ،املبدع  :البن مفلح .322/5 ،
نوازل الربزيل  :الربزيل . 409/5 ،
ينظر  :املبدع  :البن مفلح . 322/5 ،
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وبعد عر�ض الأقوال يف امل�س�ألة  :يرتجح القول بجواز الوقف على احليوان ل�سالمة
�أدلت ��ه وعدم وجود ما يقوى م ��ن الأدلة على معار�ضته ،وملا ورد م ��ن مناق�شات على �أدلة
من قال باملنع ،ولأن الوقف على احليوان �أقرب لروح ال�شرع ومقا�صده الداعية للرتغيب
بال�صدق ��ة على الإن�س ��ان واحليوان مع ًا ،والوق ��ف نوع من ال�صدقات فج ��از الوقف على
احليوان لطعامه و�شرابه ومداواته وغري ذلك(.)1
كم ��ا ميك ��ن التوفيق بني الآراء خروج� � ًا من اخلالف فمن ق ��ال ال ي�صح الوقف على
احلي ��وان لأنه ال ميلك ،نقول له  :ميكن الق ��ول ب�صحة الوقف على اجلمعيات التي ترعى
وتهتم باحليوان ،كم ��ا ي�صح الوقف على املدار�س وامل�ساجد وامل�شايف ،بجامع �أن كالهما
جهة عامة ت�صب يف م�صلحة امل�سلمني .
� – 2صور من الوقف على مداواة احليوان يف احل�ضارة الإ�سالمية .

احل�ضارة الإ�سالمية �أكرث ح�ضارات العامل �إن�سانية ،ولها ال�سبق يف الرفق باحليوان،
لي� ��س باعتبار الرف ��ق ممار�سة اجتماعية من قبي ��ل التقليد والعرف ،ب ��ل باعتبار الرفق
عب ��ادة وطاعة ُيتقرب به ��ا �إىل اهلل تعاىل ،فالرحمة باحليوان قد تدخل �صاحبها اجلنة،
والق�س ��وة علي ��ه قد تدخله النار ،يق ��ول ﷺ  ( :من �أعطي حظه م ��ن الرفق فقد �أعطي
حظه من اخلري ،ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخلري )(. )2
والناظر يف �أحكام و�صور وقف امل�سلمني يجد �أنها تعدت حاجة الإن�سان لتفي بحاجة
احلي ��وان ،حيث وج ��د يف الثابت من التاري ��خ الإ�سالمي �أوقاف ًا خا�ص ��ة مبداواة وتطبيب
احليوانات املري�ضة ،و�أوقاف ًا لرعي احليوانات امل�سنة العاجزة كوقف �أر�ض املرج اخل�ضر
بدم�ش ��ق ،وكذل ��ك وقف ًا للقطط لإطعامه ��ا و�سقيها والعناية به ��ا يف مدر�سة القطاط من
ح ��ي القيمرية ،و�آخر للكالب يف حي العمارة ،وكالهما م ��ن �أحياء دم�شق( ،)3وكذلك ما
((( ينظ ��ر  :م ��دى م�شروعية الوقف على احليوان يف الفقه الإ�سالمي  :عبد القادر بن عزوز  ،جملة �أوقاف ،
العدد  ، 16 :ال�سنة التا�سعة  ،جمادى الأوىل  ، 1430 :مايو . 67-66 ، 2009 :
((( �س�ن�ن الرتم ��ذي  :حممد بن عي�سى �أب ��و عي�سى الرتمذي ال�سلمي  ،ت � :أحمد �شاك ��ر و�آخرون  ،دار �إحياء
الرتاث العربي  ،بريوت  ،كتاب  :الرب وال�صلة  ،باب  :ما جاء يف الرفق  ،رقم  ، 2013 :وقال عنه  :ح�سن
�صحيح . 367/4 ،
((( ينظر  :من روائع ح�ضارتنا  :م�صطفى ال�سباعي  ،دار الوراق  ،بريوت  ،ط. 184 ، 1999/1420 -1
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كان علي ��ه الأمر يف املغرب يف عهد الدولة املرينية حيث انت�شرت امل�صحات اال�ست�شفائية
الوقفي ��ة التي تقدم العناية واملداواة للإن�س ��ان بالإ�ضافة للعناية ومداواة بع�ض من �أنواع
احلي ��وان �إذا انك�س ��ر و�أ�صي ��ب ب�أي �أذى ف�إنه يحم ��ل �إىل تلك امل�صح ��ات في�ضمد ويعالج
ويعتنى به(.)1
ولع ��ل املقام ال يت�سع ال�ستق�صاء جميع ما ذكر من �صور الوقف على مداواة احليوان
والعناية به يف تاريخنا وح�ضارتنا الإ�سالمية .
ولكن��ي �أق��ول � :إن انت�شار �أمثال هذه الأوقاف يف حوا�ضر العامل الإ�سالمي كدم�شق
واملغرب وغريه ��ا كثري من البلدان� ،إمنا هو لدليل نا�صع على م�شروعية مداواة احليوان
والعناي ��ة ب ��ه ،وج ��واز الوقف عليه� ،إذ من غ�ي�ر املقبول �أن يكون هذا الن ��وع من الأوقاف
منت�ش ��ر يف �شرق وغرب حوا�ض ��ر عاملنا الإ�سالمي والفقهاء والعلم ��اء �سكتوا عنه لو كان
ممنوع ًا �أو خمالف ًا لأحكام �شرعنا احلنيف .
المطلب الثاني

ا�ستعمال املحرمات يف مداواة احليوان
الأ�صل يف مداواة احليوان �أن تكون مبا يجوز التداوي به �شرع ًا ،يقول �صاحب الآداب
ال�شرعي ��ة  ( :وال يجوز �إخ�صاء البهائم وال كيه ��ا بالنار للو�سم ،وجتوز املداواة ح�سب ما
�أجزنا يف حق النا�س )( ،)2وعليه فال جتوز مداواته مبا هو حمرم ،يقول �صاحب الهداية:
( واالنتفاع باملحرم حرام ،ولهذا ال يجوز �أن يداوي به جرح ًا �أو دبر دابة وال �أن ي�سقي ذمي ًا
وال �أن ي�سق ��ي �صبي ًا للت ��داوي ،والوبال على من �سقاه وكذا ال ي�سقيها الدواب )( ،)3ويقول
((( ينظر  :درر الأوقاف املغربية يف التكافل االجتماعي عرب ع�صر بن مرين 1465 – 1259 / 869 – 657
 :حممد املنوين  ،ندوة م�ؤ�س�سة الأوقاف يف العامل الإ�سالمي  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،
معهد البحوث والدرا�سات العربية  ،بغداد . 213 ، 1983/1403 :
((( الآداب ال�شرعية واملنح املرعية  :البن مفلح . 129/3 ،
((( الهداي ��ة �ش ��رح البداية  :علي بن �أبي بكر ب ��ن عبد اجلليل املرغيناين �أبو احل�س�ي�ن  ،املكتبة الإ�سالمية ،
بريوت . 114/4 ،
وينظ ��ر  :جمم ��ع الأنهر يف �شرح ملتق ��ى الأبحر  :عبد الرحمن بن حممد ب ��ن �سليمان الكليبويل املعروف
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�صاحب الفروع عند كالمه عن التداوي  ( :ويحرم مبحرم  ....ويف الرتياق واخلمر ونقله
امل ��روذي يف مداواة الدبر باخلمر ،ونقله ابن من�صور فيه ويف �سقيه الدواب)( ،)1والقول
بع ��دم جواز مداواة احلي ��وان باملحرم لأن ال�شريعة تدع ��وا �إىل الإح�سان له ،يقول ﷺ :
( �إن اهلل كت ��ب الإح�سان على كل �شيء ف� ��إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتل و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا
الذب ��ح وليحد �أحدكم �شفرته فلريح ذبيحته )( ،)2و�إذا كان امل�سلم م�أمور ًا بالإح�سان �إىل
احليوان عند الذبح الذي هو �إزهاق للروح ،ف�إن الأمر بالإح�سان �إليه يف عدم مداواته مبا
هو حمرم م�ستقذر من باب �أوىل ،لأن باملداواة �إحياء له ب�إذن اهلل تعاىل .
�أم ��ا لو تعذرت م ��داواة احليوان مبا يجوز الت ��داوي به �شرع ًا ،وتعينت امل ��داواة باملحرم
ب�إخب ��ار �صاح ��ب اخلربة الثق ��ة جازت مداواته باملح ��رم من باب ال�ض ��رورة ،لأن ال�ضرورات
تبي ��ح املحظ ��ورات( ،)3للحفاظ على حيات ��ه ،وعلى املال �إن كان من الأم ��وال ،مع مالحظة �أن
ال�ض ��رورات تق ��در بقدره ��ا( ،)4فال يتج ��اوز باملداواة باملح ��رم مكان ال�ض ��رورة ،وكذلك لأن
املر�ض �ضرر باحليوان ،وال�ضرر يزال( ،)5رحمة باحليوان وتخفيف ًا للأمل عنه وحفظ ًا للمال .

(((
(((
(((
(((
(((
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ب�شيخي زاده  ،ت  :خليل عمران املن�صور  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط – . 252/4 ، 1998/1419
الف ��روع  :الب ��ن مفلح  . 131/2 ،وينظر  :الفواكه الدواين � :أحمد ب ��ن غنيم بن �سامل النفراوي  ،دار الفكر ،
بريوت  ،ط . 340/2 ، 1415 -حوا�شي ال�شرواين  :عبد احلميد ال�شرواين  ،دار الفكر  ،بريوت  ، 170/9 ،مع
مالحظة  :تقيد ال�شافعية حرمة التداوي بالنج�س واملحرم حالة كونه �صرفا � ،أي غري م�ستهلك يف غريه .
�سبق تخريج احلديث  :ال�صفحة ( )11من البحث .
جملة لأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 18/1 ،
املرجع ال�سابق . 18/1 :
املرج ��ع ال�ساب ��ق  . 18/1 :وهنا �أ�شري �إىل �أن ما �صدر من ر�أي من الدكت ��ور خالد بن علي امل�شيقح ع�ضو
هيئ ��ة التدري� ��س بجامعة الق�صيم يف جوابه عن ج ��واز مداواة احليوان باخلمر ب�أن ��ه جائز فهذا ال ي�سلم
ويحمل على حال ال�ضرورة ال مع وجود الدواء اجلائز التداوي به �شرع ًا .
والأ�شربة وال�صيد والزكاة  ،على الرابط www. :
ينظر  :موقع الإ�سالم اليوم – خزانة الفتاوىالأطعمة ِ
 islamtody.neبتاريخ  :الثالثاء  12رجب  ،املوافق � 9سبتمرب . 2003
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المطلب الثالث

مداواة احليوان مبا فيه تعذيب له
�إذا كان ��ت مداواة احليوان مطلوبة �شرع� � ًا للرحمة به ،ف�إنها مبا يكون فيه تعذيب ًا له
مم ��ا يخالف قواع ��د ال�شرع املبنية على الرحمة باحلي ��وان والإح�سان �إليه ،فقد جاء عن
ر�سول اهلل ﷺ �أنه  ( :نهى عن �إخ�صاء اخليل والبهائم )( ،)1يقول �صاحب نيل الأوطار:
( وفي ��ه دليل على حترمي خ�صي احليوانات  ....ولك ��ن لي�س كل ما كان جالب ًا لنفع يكون
ح�ل� ً
اال ،ب ��ل ال بد من عدم املانع ،و�إيالم احليوان ههنا مان ��ع ،لأنه مل ي�أذن به ال�شارع بل
نهى عنه )(. )2
فكل مداواة ينتج عنها �أمل يكون �سبب ًا يف تعذيب احليوان حمرم بنا ًء على ما �سبق� ،إال
�أن تكون م�صلحة مداواة احليوان مقدمة على ما يلحقه من �أمل وتعذيب ب�سبب املداواة،
ومث ��ال ذلك لو �أ�صيب طرف من �أط ��راف احليوان وكان ال بد من برته ،فمما ال �شك فيه
�أن برت طرف احليوان �سيكون �سبب ًا يف ح�صول الأمل وامل�شقة الدائمة له ،ولكن عدم برته
وت ��رك ال ��داء حتى ي�سري قد يودي بحياة احليوان ،وقد يلحق به �أمل ًا وم�شق ًة �أكرب من برت
ع�ض ��وه امل�صاب ،فكانت م�صلحة املحافظة على حياة احلي ��وان مقدمة على مف�سدة برت
�أحد �أع�ضائه وما ي�سببه من �أمل وتعذيب له ،والقاعدة تقول  :ال�ضرر الأ�شد يزال بال�ضرر
الأخ ��ف( ،)3مبعن ��ى �أن الأمل والعذاب لي� ��س بدرجة واحدة و�إمنا يتف ��اوت يف ذاته و�آثاره،
والأمل ي ��زال لأنه �ضرر ،وال�ضرر ي ��زال( ،)4ولكن �إذا مل ميكن �إزالت ��ه نهائي ًا وكان بع�ضه
�أ�شد من بع�ض وال بد من ارتكاب �أحدهما فيزال ال�ضرر الأ�شد بارتكاب الأخف .
(((

(((
(((
(((

م�سند �أحمد � :أحمد بن حنبل �أبو عبد اهلل ال�شيباين  ،ت � :شعيب الأرنا�ؤوط  ،م�ؤ�س�سة قرطبة  ،القاهرة
 ،رق ��م  ، 24/2 ، 4769 :و�إ�سن ��اده �ضعي ��ف  ،ينظر  :حتفة الأحوذي  :حممد عب ��د الرحيم املباركفوري ،
دار الكت ��ب العلمي ��ة  ،بريوت  ،باب  :ما جاء يف النهي عن التبتل  . 170/4 ،ولكن الألباين ح�سنه مبجموع
طرق ��ه  ،ينظ ��ر  :غاية املرام يف تخريج �أحاديث احلالل واحل ��رام  :حممد نا�صر الدين الألباين  ،املكتب
الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط. 280/1 ، 1405 -3
نيل الأوطار  :حممد بن علي بن حممد ال�شوكاين  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط. 250/8 ، 1973 -
جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 18/1 ،
املرجع ال�سابق . 18/1 :
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المطلب الرابع

مداواة احليوان امل�صاب بالأمرا�ض املعدية ،وبيان حكم  :بيعه وذبحه
و�أكله �أو قتله
�أو ًال – مداواة احليوان امل�صاب بالأمرا�ض املعدية .

ال اختالف من حيث الأ�صل يف �أن مداواة احليوان مطلوبة �شرع ًا �سواء �أكان املر�ض
معد ،ولكن ق ��د ي�ضاف ملا �سب ��ق اتخاذ بع�ض
ال ��ذي �أ�صي ��ب به احلي ��وان معدي ًا �أم غ�ي�ر ٍ
معد� ،أبينها فيما يلي :
اخلطوات والإجراءات يف مداواة احليوان املري�ض مبر�ض ٍ
مع��د ل�ضمان ع��دم انتقال املر���ض للحيوانات
 -1ع��زل احلي��وان املري���ض مبر�ض ٍ
ال�سليم��ة ق��در الإم��كان  :وهذا م ��ن الإج ��راءات الوقائية يف م ��داواة احليوانات ،يقول

ﷺ  ( :ال ي ��ورد ممر� ��ض عل ��ى م�صح )( ،)1حي ��ث �إن املر�ض �ضرر ،وال�ض ��رر يدفع قدر
الإم ��كان( ،)2ف ��كان يف عزل احلي ��وان املري�ض دفع ل�ضرر املر�ض ع ��ن الأ�صحاء ،وهذا ال
يتعار�ض مع قوله ﷺ  ( :ال عدوى وال بنو وال هامة ،فقال �أعرابي  :يا ر�سول اهلل فما بال
الإبل تكون يف الرمل ك�أنها ظباء فيجيء البعري الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ،قال :
فمن �أعدى الأول )( ،)3حيث جمع النووي بني الن�صني فقال  ( :قال جمهور العلماء يجب
اجلم ��ع بني احلديث�ي�ن وهما �صحيحان ،قالوا  :وطريق اجلم ��ع �أن حديث ال عدوى املراد
ب ��ه نفي ما كانت اجلاهلية تزعم ��ه وتعتقده �أن املر�ض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل اهلل
تعاىل ،و�أما حديث ال يورد ممر�ض على م�صح ف�أر�شد فيه �إىل جمانبة ما يح�صل ال�ضرر
عن ��ه يف العادة بفعل اهلل تعاىل وق ��دره ،فنفى يف احلديث الأول العدوى بطبعها ومل ينف
ح�صول ال�ضرر َثم ذلك بقدر اهلل تعاىل )(.)4
(((
(((
(((
(((
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�صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج  ،باب  :ال عدوى وال طرية وال هامة  ، ....رقم . 1743/4 ، 2221 :
جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 19/1 ،
�صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج  ،باب  :ال عدوى وال طرية وال هامة  ، ....رقم . 1742/4 ، 2220 :
�ش ��رح الن ��ووي على �صحيح م�سلم � :أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري النووي  ،دار �إحياء الرتاث العربي
 ،بريوت  ،ط. 213/14 ، 1392 -2
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 – 2ا�ستعم��ال اللق��اح كنوع من �أن��واع املداواة الوقائية  :مبعن ��ى دفع املر�ض قبل
وقوع ��ه بكل الو�سائ ��ل والإمكان ��ات املتاحة ح�سب اال�ستطاع ��ة والقدرة ،ف� ��إن �أمكن دفع
ري من العالج،
املر� ��ض بالكلية و�إال يدف ��ع بح�سب امل�ستطاع ،وهذا من ب ��اب �أن الوقاية خ ٌ
والقاعدة تقول  :ال�ضرر يدفع بقدر الإمكان(.)1
فالتح�ص�ي�ن ال�صحي املبكر للحيوانات باللقاحات �ضد الأمرا�ض املتوقعة �أم ٌر جائز
�شرع� � ًا ،ومما يدل عل ��ى �أهمية التح�صني الوقائي الواقع امل� ��ؤمل الناجت عن انت�شار بع�ض
الأمرا� ��ض ب�ي�ن الفينة والأخرى من �أمث ��ال � :أنفلونزا الطيور ،واحلم ��ى القالعية ،وغري
ذلك مما ينتج عنه موت �أعداد هائلة من تلك احليوانات ،فهذه الأمرا�ض وغريها �ضرر
يلحق احليوانات و�أ�صحابها ،يدفع بقدر الإمكان باللقاحات الوقائية واال�ستباقية .
ثاني ًا – حكم بيع احليوان امل�صاب بالأمرا�ض املعدية ،وذبحه و�أكله� ،أو قتله .

معد � :إما �أن يكون البيع مع الإف�صاح عن املر�ض
 – 1بيع احليوان املري�ض مبر�ض ٍ
واحليوان مما يجوز بيعه فال خالف يف �صحة البيع ،يقول ﷺ  ( :امل�سلم �أخو امل�سلم وال
يح ��ل مل�سل ��م باع من �أخيه بيع ًا فيه عيب �إال بينه )( ،)2يقول �صاحب املهذب  ( :ومن ملك
عين ًا بها عيب ًا مل يجز �أن يبيعها حتى يبني عيبها )( ،)3ويقول �صاحب املغني  ( :من علم
ب�سلع ��ة عيب� � ًا مل يجز بيعها حتى يبينه للم�شرتي ،ف�إن مل يبينه فهو �آثم عا�ص  ....والعمل
عليه عند �أهل العلم ) (. )4
و�إم ��ا �أن يكون بيع احليوان – اجلائ ��ز بيعه – من دون �إف�صاح عن مر�ضه امل�ؤثر يف
نق�ص قيمته �أو فوات غر�ض �صحيح مق�صود من احليوان ،فيثبت للم�شرتي خيار العيب،
لدف ��ع ال�ضرر الواقع عليه لأنه ر�ض ��ي باملبادلة بطريق البيع ،والبيع يقت�ضي �سالمة املبيع
(((
(((
(((
(((

جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 19/1 ،
�سنن ابن ماجه  :حممد بن يزيد �أبو عبد اهلل القزويني  ،ت  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي  ،دار الفكر  ،بريوت
 ،كت ��اب  :الإج ��ارات  ،باب  :من باع عيب ًا فليبينه  ،رق ��م  ، 755/2 ، 2246 :وقال عنه ال�شوكاين � :إ�سناده
ح�سن  .نيل الأوطار  :ال�شوكاين . 324/5 ،
املهذب � :إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق  ،دار الفكر  ،بريوت . 283/1 ،
املغني  :البن قدامة . 108/4 ،
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املعد باحليوان ،وبذلك يثبت
م ��ن العيوب امل�ؤثرة ،وهذه ال�سالمة قد فاتت بوجود املر�ض ِ
()1
للم�شرتي التخيري بني الإم�ضاء والف�سخ ،لأن الر�ضا �شرط �صحة البيع .
مع��د و�أكله � .إن كان احلي ��وان املري�ض مبر�ض
 – 2ذب��ح احلي��وان املري�ض مبر�ض ٍ
مع � ٍ�د م�أكول اللحم وثبت �أنه ال يرتتب عل ��ى �أكل حلمه �ضرر ًا حمقق ًا �أو راجح ًا – ويرجع
يف معرفة ذلك �إىل الأطباء الثقات �أ�صحاب االخت�صا�ص يف هذا املجال – فال مانع من
�أكل حلم ��ه ،و�إن ثبت �أن ب�أكله �ضرر حمقق فال يجوز �أكله لأن الإن�سان ممنوع من �أكل ما
ي�ضر بدنه عم ًال بالقاعدة القائلة  :ال �ضرر وال �ضرار(. )2
معد � .أما قتل احليوان املري�ض �سواء بذبحه �أم
 – 3قت��ل احلي��وان املري�ض مبر�ض ٍ
بغ�ي�ر ذلك من و�سائل �إنهاء احلي ��اة ،فقد فرق بع�ض الفقهاء ب�ي�ن م�أكول اللحم وغريه،
بينما مل يفرق البع�ض الآخر .
يق ��ول �صاحب التاج والإكلي ��ل � ( :سئل ابن القا�سم عن الدابة التي ي�ؤكل حلمها تعيا
يف �أر�ض ال علف فيها ،فقال  :يدعها وال يذبحها ،قال ولو كانت لرجل دابة مري�ضة يئ�س
م ��ن النفع بها على كل وجه فذبحها �أح ��ب �إ َّ
يل من تركها  ....لأن يف ذلك �إراحتها ) (،)3
ووا�ض ��ح مما �سبق �أن الدابة املري�ض ��ة التي و�صلت �إىل حد الي�أ�س من مداواتها واالنتفاع
به ��ا� ،أنها تذبح بدع ��وى الإح�سان �إليها ،وتخفيف الأمل عنه ��ا و�إراحتها بغ�ض النظر عن
كونها م�أكولة اللحم �أو غري م�أكولة.
ويق ��ول ال�شرواين  ( :يحرم ذب ��ح احليوان غري امل�أكول ولو لإراحته ،كاحلمار الزمن
مث ًال ،)4() ...فمفهوم كالم ال�شرواين �أنه لو كان بذبحها ينتفع بها ب�أن كانت م�أكولة فال
مان ��ع من ذبحها لإراحتها من جهة ولالنتفاع بها من جه ��ة ثانية ،و�إال فيحرم ذبحها �إن
مل تك ��ن م�أكولة لوجود الأمل والتعذيب للحيوان من جهة ،ولعدم االنتفاع بها مذبوحة من
جهة ثانية .
(((
(((
(((
(((
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ينظر  :بدائع ال�صنائع  :الكا�ساين . 274/5 ،
جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 18/1 ،
الت ��اج والإكلي ��ل  :حممد بن يو�سف بن �أبي القا�سم العبدري املعروف باملواق  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط-2
. 222/3 ، 1398
حوا�شي ال�شرواين  :ال�شرواين . 322/9 ،
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وبغ� ��ض النظ ��ر عن تفري ��ق بع�ض الفقهاء ب�ي�ن م�أك ��ول اللحم وغريه يف ج ��واز قتل
احلي ��وان املري� ��ض من عدمه ،وهل يف قتل ��ه �إراح ًة �أو تعذيب ًا له ،ف� ��إن كان املر�ض مر�ض ًا
معدي� � ًا مع انعدام فر�ص عالجه ،فقتله بالطريقة الالئقة �أوىل لأن يف الإبقاء على حياته
خ�شي ��ة من انتقال املر�ض للحيوان ��ات ال�سليمة فيعم بذلك ال�ضرر ويزداد ،وال�ضرر يدفع
بقدر الإمكان(. )1
المطلب الخامس

حكم ا�ستخدام عقاقري يف مداواة احليوان لها ت�أثري على �صحة الإن�سان
�إذا كان ��ت مداواة احلي ��وان وعالجه مبا فيه منفعة له �أمر ًا جائ ��ز ًا ومطلوب ًا �شرع ًا،
ف� ��إن ال�س�ؤال املهم هنا  :ماذا عن الأثر املتبقي للعقاقري وامل�ستح�ضرات الطبية يف حلوم
وم�شتقات احليوانات ،وانعكا�س ذلك على �صحة الإن�سان ؟ .
يف الإجاب ��ة عن ال�س� ��ؤال ال�سابق ميكن التف�صيل بداية ب�ي�ن نوعني من العقاقري من
حيث الإجمال (. )2
 – 1عقاق�ي�ر يك ��ون لبقائها يف حلوم احليوان ��ات وم�شتقاتها ف�ت�رة زمنية حمددة،
وبعده ��ا تخ ��رج من ج�سمه �أو ت�ص ��ل �إىل ن�سبة �ضئيلة ال يكون لها ت�أث�ي�ر على الإن�سان يف
حالة تناوله للحوم �أو م�شتقات احليوان الذي مت �إعطائه هذه العقاقري .
 – 2عقاق�ي�ر تك ��ون فرتة بقائها يف حل ��وم وم�شتقات احليوانات م ��دة زمنية طويلة
ويكون لها ت�أثري مبا�شر على الإن�سان �أو ت�أثري على املدى البعيد .
ويف جمي ��ع الأح ��وال ف� ��إن بي ��ع حل ��م احلي ��وان �أو م�شتقات ��ه قب ��ل زوال �آث ��ار العقار
وامل�ستح�ض ��رات الطبي ��ة� ،سواء يف حالة كون العقار يبقى له �آث ��ار ًا لفرتة حمدودة� ،أو يف
حالة كون العقار تبقى �آثاره على املدى البعيد يف حلم وم�شتقات احليوان ،ال يجوز ملا يف
((( جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 19/1 ،
((( ينظ ��ر � :إدارة ال�ث�روة احليواني ��ة – موقع الإر�شاد الطبي  ،حتت عنوان  :م ��اذا تعرف عن فرتة التحرمي
للأدوية البيطرية  ،على الرابط التايل www.irshadvetsu.com :
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ذلك من �إحلاق ال�ض ��رر بالإن�سان ،والقاعدة تقول  :الإ�ضرار بالنا�س حرام االختيار(،)1
وكذل ��ك  :يدفع ال�ض ��رر قبل وقوعه( ،)2من باب الوقاية من ال�ض ��رر قبل وقوعه وال تكون
الوقاية �إال مبنع بيع حلم ذلك احليوان وم�شتقاته للم�ستهلكني .
�أم ��ا بيع احليوان حي ًا فال مانع مع الإف�ص ��اح من البائع عند �إعطائه بع�ض العقاقري
الحتمال وجود منفعة للم�شرتي يف احليوان غري حلمه وم�شتقاته .
المطلب السادس

مداواة احليوان بق�صد الزينة
�أو ًال – �ص��ورة امل�س�أل��ة  :عندم ��ا ي�صب ��ح اقتناء بع� ��ض �أنواع احليوان ��ات جزء ًا من
الدالل ��ة عل ��ى الو�ضع واملكانة االجتماعي ��ة ملالكه ،عندها يلج�أ البع� ��ض لطلب موا�صفات
معين ��ة – يرونه ��ا �أنه ��ا جمالي ��ة – حليواناتهم ال تتوف ��ر �إال من خالل اللج ��وء لعمليات
جراحي ��ة جتميلية ك�أمثال �شفط الده ��ون الزائدة باحليوانات وتق�ص�ي�ر الذيل �أو الأذن
و�إزالة التجاعيد خا�صة بوجوه بع�ض �أنواع الكالب .
وق ��د ك�شف ��ت درا�س ��ة �إح�صائية حديث ��ة �أن عملي ��ات التجمي ��ل للحيوان ��ات الأليفة
وخ�صو�ص� � ًا ال ��كالب ب�إزال ��ة اجللد الزائد – �شف ��ط الدهون – قد ارتفع ��ت بن�سبة �أكرث
م ��ن  %80خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية ووفق ًا للكلية امللكية للط ��ب البيطري يف بريطانيا ف�إن
ال�سب ��ب الرئي�س لهذا النوع من العمليات التجميلية للحيوان ��ات هو الكالب التي تتباهى
بها النجمات امل�شهورات والتي تتميز بوجه م�شدود خال من الطيات(. )3
ثاني�� ًا – حكم م��داواة احليوان بق�صد الزينة  :حترم م ��داواة احليوانات �إن كان
مق�صود التداوي الزينة ،وميكن اال�ستدالل على التحرمي مبا يلي .
((( االختيار لتعليل املختار  :عبد اهلل بن حممود بن مودود احلنفي املو�صلي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت . 46/5 ،
((( معلم ��ة زاي ��د للقواعد الفقهية والأ�صولية  :منظمة التعاون الإ�سالمي – جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ،
ط. 473/7، 2013/1434 -1
((( العرب � :صحيفة عربية يومية ت�أ�س�ست يف لندن عام  ،1977مقال بعنوان  :حمى عمليات التجميل جتتاح احليوانات
�أي�ض ًا  ،بتاريخ  ، 2104/9/1 :العدد � ، 9666 :صفحة  ، 24على الرابط التايل . www.alarab.co.uk :
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 – 1مداواة احليوان تقدر بقدر احلاجة ،وما جاز حلاجة يقدر بقدرها( ،)1فال يزاد
يف النفقة على احليوان �إىل حد الإ�سراف والتبذير ،لأن ذلك من عمل �إخوان ال�شياطني،
ال�ش َي ِاط ِني َو َكانَ َّ
قال تعاىل �ِ ( :إنَّ المْ ُ َب ِّذرِينَ َكا ُنوا ِ�إ ْخ َوانَ َّ
ال�ش ْي َطانُ ِل َر ِّب ِه َك ُفو ًرا ) الإ�سراء :
 ،27ومداواة احليوان بق�صد التجميل تبذير ًا ال فائد ًة مرجوة منه .
� – 2إن املداواة بق�صد التجميل فيه تعذيب للحيوان من دون نفع يعود على احليوان،
وق ��د ج ��اء يف احلديث عن ر�سول اهلل ﷺ �أنه  ( :نهى عن �إخ�صاء اخليل والبهائم )(،)2
يق ��ول �صاح ��ب نيل الأوطار  ( :لي�س كل م ��ا كان جالب ًا لنفع يكون حال ًال بل ال بد من عدم
املانع ،و�إيالم احليوان ههنا مانع لأنه مل ي�أذن به ال�شارع بل نهى عنه )(. )3
 – 3كم ��ا �أن �إجراء عمليات جراحية جتميلي ��ة للحيوانات من دون حاجة مداواة يف
تغي�ي�ر خلق اهلل تعاىل ومتثي ًال باحليوان ،وقد نهى عن ذلك �سبحانه وتعاىل وبني �أنه من
الَ ْن َع ِام
عم ��ل ال�شيطان ،فقال تع ��اىل َ ( :و َ ألُ ِ�ض َّل َّن ُه � ْ�م َو َ ألُ َم ِّن َي َّن ُه ْم َو َ آل ُم َر َّن ُه ْم َف َل ُي َب ِّت ُك ��نَّ � َآذانَ ْ أ
َو َلآ ُم َر َّن ُه ْم َف َل ُي َغيرِّ ُ نَّ َخ ْلقَ اللهَّ ِ ) الن�ساء . 119 :
المطلب السابع

مداواة احليوان بالرقى
الت ��داوي بالرق ��ى �أم ٌر م�شروع ،وقد �أجم ��ع الفقهاء الأربعة على ج ��وازه( ،)4ب�شروط
ذكره ��ا �صاح ��ب فت ��ح الباري ،حيث ق ��ال  ( :وقد �أجم ��ع العلماء على ج ��واز الرقى عند
(((
(((
(((
(((

الفت ��اوى الفقهي ��ة الكربى عل ��ى مذهب الإمام ال�شافع ��ي � :أحمد بن حممد بن حممد ب ��ن علي بن حجر
الهيتم ��ي  ،ت  :عب ��د القادر الفاكه ��اين وعبد اللطيف عبد الرحمن  ،دار الكت ��ب العلمية  ،بريوت  ،ط-1
. 204/7 ، 1987/1417
�سبق تخريج احلديث  :ال�صفحة ( )17من البحث .
نيل الأوطار  :ال�شوكاين . 250/8 ،
ينظر  :حا�شية ابن عابدين  :البن عابدين  . 363/6 ،الفواكه الدواين  :النفراوي  . 340/2 ،فتح الباري
� :أحم ��د ب ��ن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سق�ل�اين  ،ت  :حممد ف�ؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب ،
دار املعرفة  ،بريوت  ،ط . 195/10 ،1379 -املغني  :البن قدامة . 160/2،
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اجتماع �شروط ثالثة� :أن يكون بكالم اهلل تعاىل �أو ب�أ�سمائه و�صفاته ،وبالل�سان العربي �أو
مبا يعرف معناه من غريه ،و�أن يعتقد �أن الرقية ال ت�ؤثر بذاتها بل بذات اهلل تعاىل )(.)1
�أم ��ا عن م ��داواة احليوان بالرقي ��ة ،فيمكن اال�ستدالل عل ��ى م�شروعيتها بقوله ﷺ
� ( :إذا ر�أى �أحدك ��م م ��ن �أخي ��ه �أو م ��ن نف�سه �أو من مال ��ه ما يعجبه فليربك ��ه ف�إن العني
ح ��ق( ،)2فالظاهر من احلديث ع ��دم التفريق بني القراءة على الإن�س ��ان �أو احليوان ،بل
ه ��و عام في�شمل الإن�سان واحلي ��وان ،ولأن قوله ﷺ �( :أو من ماله ) ي�شمل احليوان لأنه
م ��ال وكذلك غريه ،فال�سبب فيهما واحد والرقية واحدة �أي�ض� � ًا ،فكما �أن املر�ض ي�صيب
الإن�سان والرقية طريق من طرق عالجه فهو ي�صيب احليوان كذلك ،فتكون الرقية �أي�ض ًا
طريق من طرق عالجه .
كم ��ا �أن ت�أث ��ر الدواب واجلمادات بالق ��ر�آن وردت به �أدلة كث�ي�رة ،ومن ذلك �أن اهلل
تعاىل �أخرب عن بع�ض احلجارة بقوله َ ( :و�إِنَّ ِم ْن َها لمَ َا َي ْه ِب ُط ِمنْ َخ ْ�ش َي ِة اللهَّ ِ ) البقرة ،74:
ومنه ��ا حت ��رك الفر�س وا�ضطرابه لتن ��زل ال�سكينة بتالوة �سورة الكه ��ف ،ففي احلديث:
(كان رجل يقر�أ �سورة الكهف وعنده فر�س مربوط ب�شطنني فتغ�شته �سحابة فجعلت تدور
وتدن ��و وجع ��ل فر�سه ينف ��ر منها فلما �أ�صبح �أت ��ى النبي ﷺ فذكر ذلك ل ��ه ،فقال  :تلك
ال�سكينة تنزلت للقر�آن)(. )3
ولق ��د عنون ابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ،ب ��اب بعنوان  :يف الدابة ي�صيبها ال�شيء ب�أي
�ش ��يء تتع ��وذ به( ،)4وي�ؤيد م�شروعية الدعاء للعجم ��اوات ما ورد عن النبي ﷺ �أنه قال :
(ثم �إذا �أفاد �أحدكم اجلارية �أو املر�أة �أو الدابة فلي�أخذ بنا�صيتها وليدع بالربكة ،وليقل :
(((
(((
(((
(((
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فتح الباري  :البن حجر . 195/10 ،
م�سن ��د �أحم ��د � :أحمد بن حنبل  ،حديث عامر ب ��ن ربيعة ر�ضي اهلل عنه  ،برقم  . 447/3 ، 15738 :قال
يف جممع الزوائد  :رجال �أحمد رجال ال�صحيح  ،جممع الزوائد  :علي بن �أبي بكر الهيثمي  ،دار الريان
للرتاث ودار الكتاب العربي  ،القاهرة وبريوت  ،ط. 107/5 ،1407 -
�صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج  ،باب  :نزول ال�سكينة لقراءة القر�آن  ،رقم . 547/1 ،795 :
م�صنف ابن �أبي �شيبة � :أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن �أبي �شيبة الكويف  ،ت  :حتقيق كمال يو�سف احلوت
 ،مكتبة الر�شد  ،الريا�ض  ،ط. 50/6 ،1409 -1
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اللهم �إين �أ�سالك خريها وخري ما جبلت عليه ،و�أعوذ بك من �شرها و�شر ما جبلت عليه،
و�إن كان بعري ًا فلي�أخذ بذروة �سنامه )(. )1
المطلب الثامن

�أخذ الأجر على مداواة احليوان وقيمة الدواء
حي ��ث تق ��ررت م�شروعية مداواة احلي ��وان و�أن مداواته من الإح�س ��ان �إليه فال مانع
م ��ن �أخذ الأجرة على ذلك ،لأن مداواته ك�سائ ��ر الأعمال امل�شروعة املتعدية النفع ،يقول
�صاحب املغني ( :ويجوز اال�ستئجار على اخلتان واملداواة وقطع ال�سلع ال نعلم فيه خالف ًا،
و�أنه فعل يحتاج �إليه م�أذون فيه �شرع ًا ،فجاز اال�ستئجار عليه ك�سائر الأفعال املباحة (،)2
وال يقا�س جواز �أخذ �أجرة املداواة على جواز بيع احليوان من عدمه ،لأنه لي�س يف معناه،
لأن الأج ��رة يف امل ��داواة مقابل عالج تلك احليوانات ،والعو� ��ض يف البيع مقابل ذواتها ال
منافعها ،ولذا ف�إن الإن�سان احلر مع �أنه يحرم بيعه و�أكل ثمنه �إال �أنه جتوز مداواته و�أخذ
الأجرة عليها .
�أما �أجرة الطبيب فهي مقدرة باملدة ال بالربء والعمل ،ف�إن متت املدة وبرئ احليوان
�أم مل ي�ب�ر�أ فل ��ه كامل الأج ��رة ،و�إن برئ قبل متام املدة انف�سخ ��ت الإجارة فيما بقي من
امل ��دة املحددة لتعذر ا�ستيفاء م ��ا مت االتفاق عليه ،وكذلك لو �سلم الطبيب نف�سه ثم برئ
احلي ��وان قبل م�ضي فرتة من الزمن ميكن يف مثله ��ا مداواة احليوان انف�سخت الإجارة،
وكذلك لو مات احليوان قبل متام املدة انف�سخت( ،)3يقول �صاحب مغني املحتاج ( :وتقدر
املداواة باملدة ال بالربء والعمل ف�إن برء قبل متام املدة انف�سخت الإجارة يف الباقي )(. )4
(((
(((
(((
(((

امل�ست ��درك عل ��ى ال�صحيح�ي�ن  :حممد ب ��ن عبد اهلل �أبو عب ��د اهلل احلاكم الني�ساب ��وري  ،ت  :م�صطفى
عب ��د الق ��ادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط . 202/2 ،1990/1411 -1وقال عنه �صحيح على ما
ذكرناه من رواية الأئمة الثقات عن عمر بن �شعيب ومل يخرجاه عن عمرو يف الكتابني .
املغني  :البن قدامة . 313/5 ،
ينظر  :حا�شية ابن عابدين  :البن عابدين  . 81/6 ،حا�شية الد�سوقي  :الد�سوقي  . 30/4 ،مغني املحتاج
 :ال�شربيني  . 340/2 ،ك�شاف القناع  :البهوتي . 14/4 ،
مغني املحتاج  :ال�شربيني. 340/2 ،
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�أما ا�شرتاط ال�شفاء والربء لدفع �أجرة الطبيب فاختلف فيه الفقهاء على �أقوال :

الأول – ع ��دم ج ��واز اال�ش�ت�راط  :وه ��و قول عن ��د احلنابلة ،يقول �صاح ��ب املغني :
(ويحت ��اج �إىل بيان قدر ما يكحله مرة يف كل يوم �أو مرتني ،ف�أما �إن قدرها بالربء ،فقال
القا�ضي  :ال يجوز )(. )1
الث��اين – جواز ا�شرتاط ال�شف��اء والربء للحيوان لدفع الأجرة للطبيب البيطري :

و�إلي ��ه ذه ��ب املالكية وهو قول ثان عند احلنابلة  :يقول �صاح ��ب املغني  ( :وقال ابن �أبي
مو�س ��ى ال ب�أ� ��س مب�شارطة الطبيب على ال�ب�رء ،لأن �أبا �سعيد اخل ��دري حني رقى الرجل
�شارطه على الربء )(. )2
وال�صحيح الراجح  :عدم جواز امل�شارطة لأن الإجارة ال بد فيها من مدة معلومة �أو
عمل معلوم ،يقول �صاحب املهذب  ( :وال ت�صح الإجارة �إال على منفعة معلومة القدر لأنا
بين ��ا �أن الإج ��ارة بيع وال ي�صح �إال يف معلوم القدر فكذل ��ك الإجارة ،ويعلم مقدار املنفعة
بتقدي ��ر العمل �أو بتقدي ��ر املدة )( ،)3وامل�شارطة جتعل العمل جمه ��و ًال جلهالة كم يحتاج
احلي ��وان املري�ض من املداواة ليرب�أ ،ولكن ميكن ت�صحي ��ح ذلك بنا ًء على اعتبار مداواة
احلي ��وان عقد جعالة حيث ال ي�ش�ت�رط معلومية مدة العمل ،يقول �صاحب مغني املحتاج :
( وت�ص ��ح اجلعالة على جمهول )( ،)4فال ت�ؤثر جهالة املدة الالزمة ملداواة احليوان حتى
ي�ب�ر�أ يف �صح ��ة العقد ،يقول �صاح ��ب املغني  ( :لأن �أبا �سعيد اخل ��دري حني رقى الرجل
�شارط ��ه على ال�ب�رء ،وال�صحي ��ح �إن �شاء اهلل تع ��اىل �أن هذا يجوز لك ��ن بكونه جعالة ال
�إجارة)(. )5

و�أما ا�شرتاط كون الدواء على الطبيب البيطري �أو �أن يلزمه ،فاختلفت فيه
�آراء الفقهاء على �أقوال عدة :

الأول – ال يل��زم  :و�إليه ذهب املالكية يف قول ،وهو مذهب احلنابلة ،يقول �صاحب

(((
(((
(((
(((
(((
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املغني  :البن قدامة . 314/5 ،
املرجع ال�سابق  . 314/5 :وينظر  :الفواكه الدواين  :النفراوي . 115/2،
املهذب  :ال�شريازي . 395/1 ،
مغني املحتاج  :ال�شربيني  . 430/2 ،وينظر  :الكايف يف فقه ابن حنبل  :البن قدامة . 333/2 ،
املغني  :البن قدامة . 314/5 ،
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املغن ��ي  ( :وال يج ��وز ا�شرتاط الدواء عل ��ى الطبيب )( ، )1وا�ستدلوا ب� ��أن الأ�صل �أن يكون
الدواء على املري�ض ومن الطبيب العمل ،وهو ما جرى به العرف( ، )2و�أن ا�شرتاط الدواء
على الطبيب فيه اجتماع جعل وبيع وهذا ال يجوز (. )3
الث��اين – ي�صح �أن ي�شرتط مالك احلي��وان املري�ض الدواء على الطبيب البيطري :

ف�إن برئ احليوان �أخذ الطبيب �أجرته وقيمة الدواء ،و�إال ي�أخذ قيمة الدواء فقط  ،يقول
�صاحب الفواكه الدواين  ( :واتفقا على �أن جميع الدواء من عند العليل ،لأنه يجوز كونه
م ��ن عند الطبيب على �أنه �إن برئ العليل يدفع الأجرة وثمن الدواء ،و�إن مل يرب�أ يدفع له
قيمة الدواء فقط )(. )4
وال ��ذي يظهر رجح ��ان القول الثاين  :ملا في ��ه من التي�سري وحتقي ��ق امل�صلحة ملالك
احلي ��وان املري� ��ض حي ��ث �إن الطبيب ه ��و الأقدر على �إح�ض ��ار ال ��دواء املنا�سب ،وكذلك
للطبي ��ب �أي�ض ًا حي ��ث �إن قيمة الدواء م�ضمون ��ة وبذلك يحفظ مال ��ه وحقوقه ،بالإ�ضافة
�إىل �أن دلي ��ل من من ��ع مبناه جريان العرف ،والقاعدة تقول  :ال ينكر تغري الأحكام بتغري
الأزمان(. )5
و�أم ��ا دعوى عدم جواز ا�ش�ت�راط الدواء على الطبيب ملا فيه م ��ن اجتماع جعل وبيع
و�أن ذل ��ك ال يج ��وز  :فقد �أجاز �أ�شهب م ��ن املالكية اجتماع �أكرث م ��ن عقد يف عقد واحد
لأن ��ه ملا �شرع كل عقد على االنف ��راد �صح عند االجتماع( ،)6و�أج ��از ال�شافعية اجلمع بني
البي ��ع والإجارة ،واجلمع بني ال�سلم والإجارة( ،)7كم ��ا �أجاز احلنابلة اجتماع القر�ض مع
الوكال ��ة يف عق ��د واحد ،يق ��ول �صاحب ك�شاف القن ��اع � ( :أو قال � :أ�سل ��ف يل �ألف ًا يف كر
طعام واقب�ض الثمن عني من مالك �أو اقب�ض الثمن من الدين الذي يل عليك �صح ،لأنه
وكله يف ال�شراء والإ�سالف ويف االقرتا�ض منه �أو القب�ض من دينه والدفع عنه ،وكل منها
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املرجع ال�سابق  . 315/5 :وينظر  :الفواكه الدواين  :النفراوي . 115/2 ،
املغني  :البن قدامة . 315/5 ،
الفواكه الدواين  :النفراوي . 115/2 ،
املرجع ال�سابق . 115/2 :
جملة الأحكام  :حمعية املجلة . 20/1 ،
ينظر  :البهجة يف �شرح التحفة  :الت�سويل . 14/2 ،
مغني املحتاج  :ال�شربيني  41/2 ،وما بعدها .
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�صحي ��ح مع االنفراد فكذا م ��ع االجتماع )( ،)1وبذلك يجوز اجتم ��اع عقود يف عقد واحد
عم�ل ً�ا بالأ�صل يف العقود وال�شروط ،يقول �صاحب جمم ��وع الفتاوى  ( :الأ�صل يف العقود
وال�ش ��روط اجلواز وال�صحة وال يح ��رم منها �إال ما ورد ال�شرع على حترميه و�إبطاله ن�ص ًا
�أو قيا�س� � ًا )( ،)2و�أما حديث  ( :النهي ع ��ن بيعتني يف بيعة )( ،)3فقد ف�سره بع�ض العلماء
ب�أن املراد به  :النهي عن �إيجاب البيع يف �سلعة بثمنني خمتلفني �إىل �أجلني � ،...أو �إيجاب
البي ��ع يف �سلعتني بثمنني خمتلف�ي�ن ،ثم يقبل الطرف الآخر ،ث ��م يفرتقان على هذا دون
حتديد لثمن معني و�أجل معني �أو �سلعة معينة(. )4

(((
(((
(((
(((
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ك�شاف القناع  :البهوتي . 489/3 ،
جمم ��وع الفت ��اوى  :تقي الدي ��ن �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمي ��ة احلراين  ،ت  :عبد الرحمن
ب ��ن حمم ��د بن قا�سم  ،جممع امللك فهد لطباعة امل�صحف ال�شريف  ،املدينة املنورة  ،ط،1995/1416 -
. 132/29
�س�ن�ن الرتم ��ذي � :أب ��و عي�سى الرتمذي  ،باب  :ما جاء يف النهي ع ��ن بيعتني يف بيعة  ،رقم  ، 1231 :وقال
عنه  :ح�سن �صحيح . 533/3 ،
نيل الأوطار  :ال�شوكاين . 249/5 ،
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المبحث الثاني

�أثر مداواة احليوان يف ثبوت ال�ضمان
المطلب األول

�ضمان الطبيب البيطري فيما �أذن له مبداواته
اتفق ��ت كلم ��ة الفقه ��اء على عدم ت�ضم�ي�ن الطبي ��ب البيطري �إذا ع ��رف منه حذق
ال�صنع ��ة ومل يف ��رط �أو يتع ��دى يف مداواة احلي ��وان( ،)1يقول �صاح ��ب رد املحتار  ( :وال
�ضمان على حجام وبزاغ �أي بيطار وف�صاد مل يجاوز املو�ضع املعتاد )(.)2
ويق ��ول �صاحب رو�ضة الطالبني  ( :واملذهب �أنه ال �ضمان مطلق ًا �إذا مل يفرط وكذا
البيطار �إذا بزغ الدابة فتلفت  ....فال �ضمان )(. )3
ويق ��ول �صاحب الإن�صاف  ( :وال �ضمان على حجام وال ختان وال بزاغ وهو البيطار،
وال طبيب �إذا عرف منهم حذق ال�صنعة ومل جتن �أيديهم ،هذا املذهب وعليه الأ�صحاب
وقطع به كثري منهم )(. )4
وي ��رى الفقهاء �أن العل ��ة يف �إ�سقاط ال�ضم ��ان عن الطبيب ومثل ��ه احلجام واخلتان
والبيط ��ار ه ��ي �أن العم ��ل الطبي عم ��ل م�أذون فيه ،وم ��ا دام كذلك فقد خ ��رج عن �أ�صل
ال�ضم ��ان ،لأن ��ه ال يجمع ب�ي�ن ال�ضم ��ان والإذن ،والقاعدة تقول  :اجل ��واز ال�شرعي ينايف
ال�ضم ��ان( ،)5ومبا �أن الفعل يف �أ�صله م�أذون فيه وق ��ام به �صاحبه على الوجه الأكمل ومل
(((
(((
(((
(((
(((

ينظ ��ر  :حتف ��ة الفقهاء  :حممد بن �أحمد بن �أبي �أحمد ال�سمرقندي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط-1
 . 353/2 ،1405ال�شرح الكبري  :الدردير  . 28/4 ،رو�ضة الطالبني  :النووي  . 229/5 ،الإن�صاف  :علي
بن �سليمان املرداوي �أبو احل�سني  ،ت  :حممد حامد الفقي  ،دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت . 74/6 ،
الدر املختار  :احل�صكفي . 68/6 ،
رو�ضة الطالبني  :النووي . 229/5 ،
الإن�صاف  :املرداوي . 74/6 :
جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة . 27/1 ،
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ي�ت�رك طريق ًا فيه �إال و�سلكه واتخ ��ذ كل �أ�سباب العناية واحليطة فال �ضمان عليه� ،أ�ضف
�إىل ذلك �أنه �إذا �ضمن املعالج مع عدم جتاوز املو�ضع ف�إنه يعزف عن املداواة مع م�سا�س
حاجة النا�س �إليها(. )1
وم ��ن جميع م ��ا �سبق ميك ��ن �أن نالحظ �أن �ش ��روط الفقهاء لع ��دم ت�ضمني الطبيب
البيطري تتلخ�ص فيما يلي(: )2
�1 .1أن يكون الطبيب البيطري حاذق ًا يف �صنعته .
�2 .2أال جتني يده فيتجاوز �أو يفرط .
3 .3مبا�شرة املداواة بعد الإذن له فيها .
المطلب الثاني

�ضمان املتلف بدعوى التطبيب ( الطبيب اجلاهل )
يق��ول �صاح��ب الآداب ال�شرعي��ة  ( :ق ��ال ابن عقي ��ل يف الفنون  :جه ��ال الأطباء
ه ��م الوب ��اء يف العامل وت�سلي ��م املر�ضى �إىل الطبيع ��ة �أحب �إ َّ
يل من ت�سليمه ��م �إىل جهال
الط ��ب )( ،)3ف�شبه اجله ��ال من الأطباء بالوباء اخلطري الذي ينزل على جمتمع فيهلكه،
والطبيب اجلاهل من تعاطى الطب ومل ت�سبق له به جتربة �أو ممار�سة(. )4
ولذلك جند الفقهاء قد رتبوا على من مار�س الطب وهو جاهل �أمور ًا �أربعة :

�أو ًال – �ضم ��ان م ��ا �أتلف  :يقول ﷺ  ( :من تطب ��ب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو
�ضام ��ن)( ،)5يقول �صاحب ني ��ل الأوطار  ( :فيه دليل عل ��ى �أن متعاطي الطب ي�ضمن ما
(((
(((
(((
(((
(((
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ينظ ��ر  :العناي ��ة يف �ش ��رح الهداية  :لأب ��ي حممد حممود بن �أحم ��د العيني  ،دار الفك ��ر  ،بريوت  ،ط-2
. 385/9 ،1990/1411
ينظ ��ر  :ال ��در املختار  :احل�صكف ��ي  . 68/6 ،حتفة الفقه ��اء  :ال�سمرقن ��دي  . 353/2 ،ال�شرح الكبري :
الدردير  . 28/4 ،رو�ضة الطالبني  :النووي  . 229/5 ،الإن�صاف  :املرداوي . 74/6 ،
الآداب ال�شرعية واملنح املرعية  :البن مفلح . 437/2 ،
ينظ ��ر  :في� ��ض القدير  :لزين الدين عبد ال ��ر�ؤوف املناوي  ،ت � :أحمد عبد ال�سالم  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط. 267/6 ،1994/1415 -1
ال�س�ن�ن الك�ب�رى � :أحم ��د بن �شعيب �أبو عبد الرحم ��ن الن�سائي  ،ت  :عبد الغفار �سليم ��ان البداري و�سيد
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د : .حممد �أمني عبد الرزاق بارودي

ح�ص ��ل من اجلناية ب�سبب عالجه ،و�أما من علم منه �أنه طبيب فال �ضمان عليه وهو من
يع ��رف العلة ودواءها وله م�شاي ��خ يف هذه ال�صنعة و�شهدوا له باحل ��ذق فيها و�أجازوا له
املبا�شرة )(. )1
وق ��د �أجمع �أه ��ل العلم على ت�ضمني الطبي ��ب اجلاهل وما ت�سب ��ب يف �إتالفه بجهله،
يقول �صاحب بداية املجتهد  ( :وال خالف �أنه �إذا مل يكن من �أهل الطب �أنه ي�ضمن لأنه
متعد وقد ورد يف ذلك الإجماع )(.)2
ٍ
لك ��ن ماذا ل ��و كان مالك احليوان املري�ض يعلم �أن الطبيب جاهل ال علم له باملداواة
ومعرفة املر�ض وت�شخي�ص العالج ،ثم �أذن له باملداواة فهل ي�ضمن الطبيب ما �أتلفه ؟ .
يق ��ول �صاحب الآداب ال�شرعية  ( :ولو علم م ��ن ا�ستطبه جهله و�أذن له يف طبهف�إنه
ي�ضمنلأن ��ه ال حتل له املبا�شرة مع جهله ول ��و �أذن له ،وقال بع�ض �أ�صحابنا يف زماننا  :ال
ي�ضم ��ن هذا )(� ،)3إال �أن �صاحب زاد املعاد جزم بع ��دم �ضمانه ،فقال  ( :متطبب جاهل
با�شرت يده من يطبه فتلف به فهذا �إن علم املجني عليه �أنه جاهل ال علم له و�أذن له يف
طب ��ه مل ي�ضم ��ن ،وال تخالف هذه ال�صورة ظاهر احلديث ف� ��إن ال�سياق وقوة الكالم يدل
على �أنه غر العليل و�أوهمه �أنه طبيب ولي�س كذلك ،و�إن ظن املري�ض �أنه طبيب و�أذن له يف
طبه لأجل معرفة� ،ضمن الطبيب ما جنت يده وكذلك �إن و�صف له دواء ي�ستعمله والعليل
يظن �أنه و�صفه ملعرفة وحذقة فتلف به� ،ضمنه ،واحلديث ظاهر فيه �أو �صريح )(. )4

(((
(((
(((
(((

ك�س ��روي ح�س ��ن  ،دار الكتب العلمية  ،ب�ي�روت  ،ط ،1991/1411-1باب  :ذكر دية �أ�سنان اخلط�أ  ،رقم :
 .241/4 ،7034يقول �صاحب نيل الأوطار  ( :قال �أبو داود بعد �إخراجه هذا مل يروه �إال الوليد بن م�سلم
ال ي ��دري ه ��و �صحيح �أم ال و�أخرجه الن�سائي م�سند ًا ومنقطع� � ًا ) نيل الأوطار  :ال�شوكاين  . 36/6 ،ويقول
�صاحب �سبل ال�سالم � ( :أخرجه الدارقطني و�صححه احلاكم وهو ثم �أبي داود والن�سائي وغريهما �إال �أن
من �أر�سله �أقوى ممن و�صله ) �سبل ال�سالم  :ال�صنعاين .250/3 ،
نيل الأوطار  :ال�شوكاين . 37/6 ،
بداي ��ة املجته ��د ونهاية املقت�صد  :حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد القرطب ��ي �أبو الوليد  ،دار الفكر ،
.313/2
الآداب ال�شرعية واملنح املرعية  :البن مفلح . 438/2 ،
زاد املع ��اد يف ه ��دي خري العباد  :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين ابن القيم اجلوزية ،
م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط. 140 ،1986/1406 -3
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ثاني�� ًا – عقوب��ة التعزي��ر  :وانفرد بذكر ه ��ذا النوع من العقوب ��ة �صاحب تب�صرة
احلكام ،حيث قال  ( :و�إن كان اخلاتن غري معروف باخلنت والإ�صابة فيه وعر�ض نف�سه
فهو �ضامن جلميع ما و�صفناه يف ماله وال حتمل العاقلة من ذلك �شيئ ًا ،وعليه من الإمام
الع ��دل العقوبة املوجع ��ة ي�ضرب ظهره و�إطالة �سجنه ،واحلج ��ام والبيطار فيما �أتى على
�أيديهم ب�سبيل ما و�صفناه يف اخلاتن )(. )1
ثالث�� ًا – املن��ع من التطبيب باحلجر علي��ه  :ومما ذكره الفقهاء يف عقوبة الطبيب
اجلاه ��ل احلجر علي ��ه مبنعه من مزاولة مهنة الطب ،يقول �صاح ��ب املب�سوط  ( :وحكي
عن ��ه – الأم ��ام �أب ��و حنيفة – �أنه كان يق ��ول ال يجوز احلجر �إال على ثالث ��ة  :على املفتي
املاجن ،وعلى املتطبب اجلاهل ،وعلى املكاري املفل�س ،ملا فيه من ال�ضرر الفاح�ش �إذا مل
يحجر عليهم )(. )2
رابع�� ًا – ع��دم ا�ستحق��اق الأجر  :يقول �صاحب فتح املع�ي�ن � ( :أما غري املاهر فال
ي�ستح ��ق �أجره ،ويرجع عليه بثمن الأدوية لتق�صريه مببا�شرته مبا لي�س هو له ب�أهل )(، )3
وظاهر �إ�سقاط احلق بالأجر ،بل وفيه �أي�ض ًا �ضمان لثمن الأدوية التي مت �شرا�ؤها .
المطلب الثالث

جناية الطبيب البيطري فيما مل ي�ؤذن له مبداواته
�إذا �أقدم الطبيب البيطري على �أي �إجراء طبي دون �إذن اجلهة املخولة بالإذن ،من
مال ��ك احليوان �أو من يق ��وم مقامه �أو �أي جهة �أخرى ،ونتج ع ��ن ذلك �ضرر فقد اختلف
الفقهاء يف �ضمان الطبيب البيطري على �أقوال :
((( تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام  :برهان الدين �أبي الوفاء �إبراهيم بن �أبي عبد اهلل
حممد بن فرحون  ،ت  :جمال مرع�شلي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 245/2 ،1995/1416 -1
((( املب�سوط  :حممد بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي �أبو بكر  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط. 157/24 ،1406
((( فتح املعني  :زين الدين بن عبد ال�سالم املليباري  ،دار الفكر  ،بريوت . 122/3 ،
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 – 1الطبيب البيطري �ضامن لل�ضرر و�إليه ذهب جمهور الفقهاء( : )1يقول �صاحب
البح ��ر الرائ ��ق  ( :ا�شرتط عدم التج ��اوز والإذن لع ��دم وجوب ال�ضمان حت ��ى �إذا عدم
�أحدهما �أو كالهما يجب ال�ضمان )( ،)2معللني ذلك �أن �أي �إجراء طبي دون �إذن اعتداء
وجتاوز ،واملعتدي يلزمه ال�ضمان(. )3
 – 2ال يلزم الطبيب البيطري ال�ضمان و�إليه ذهب بع�ض احلنابلة  :يقول �صاحب
معون ��ة �أويل النه ��ى  ( :واخت ��ار يف كتاب الهدي � :أن ��ه ال ي�ضمن �سراية قط ��ع ال�سلعة مع
عدم الإذن فيه)( )4وعلة ذلك �أن الطبيب البيطري حم�سن يف عمله للحيوان وهذا ينايف
ال�ضمان(. )5
ويرتج ��ح ما ذه ��ب �إليه جمه ��ور الفقهاء لق ��وة �أدلته ،وب ��ه جاء ق ��رار جممع الفقه
الإ�سالم ��ي ،ون�ص ��ه  :يكون الطبيب �ضامن ًا �إذا ترتب �ض ��رر باملري�ض يف احلاالت الآتية،
وعد منها :
	 �إذا �أقدم على العمل دون �إذن املري�ض �أو من يقول مقامه(. )6وكذل ��ك ل�ضعف ما علل ب ��ه من قال بعدم ال�ضمان ،فذريعة الإح�سان قد تكون مطية
لالعتداء والإتالف حيث ال �ضابط دقيق ل�ضبطها ومعرفتها .

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ينظ ��ر  :حا�شي ��ة الد�سوق ��ي  :الد�سوقي  . 355/4 ،مغني املحتاج  :ال�شربين ��ي  . 202/4 ،ك�شاف القناع :
البهوتي . 35/4 ،
البح ��ر الرائ ��ق  :زي ��ن الدين �إبراهيم بن حممد بن حمم ��د بن بكر املعروف بابن جني ��م  ،دار املعرفة ،
بريوت . 33/8 ،
ينظر  :ك�شاف القناع  :البهوتي .35/4 ،
معونة �أويل النهى �شرح املنتهى  :حممد بن �أحمد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبلي املعروف بابن النجار
 ،ت  :عبد امللك بن عبد اهلل دهي�ش  ،مكتبة الأ�سدي  ،مكة املكرمة  ،ط. 187/6 ،2008/1429 -5
املرجع ال�سابق . 187/6 :
ق ��رار جمم ��ع الفقه الإ�سالمي رق ��م  ) 15/8 ( 142 :يف دورته اخلام�سة ع�ش ��ر  ،واملنعقدة مب�سقط من
 19 – 14حمرم  1425املوافق � 11 – 6آذار . 2004
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المطلب الرابع

خط�أ الطبيب البيطري
واخلط� ��أ كم ��ا عرفه �صاح ��ب التعريفات  ( :هو م ��ا لي�س للإن�سان في ��ه ق�صد )(،)1
واخلط� ��أ يف حق ��وق اهلل تع ��اىل ع ��ذر ًا �إذا اجتهد املخط ��ئ� ،أما يف حق ��وق العباد فيجب
ال�ضم ��ان عند �إتالف �أموال الآخرين ،وال يعترب اخلط�أ ع ��ذر ًا لدفع ورفع ال�ضمان ،يقول
�صاح ��ب التعريف ��ات  ( :وهو ع ��ذ ٌر �صال ٌح ل�سقوط حق اهلل تع ��اىل �إذا ح�صل عن اجتهاد
وي�ص�ي�ر �شبه ��ة يف العقوبة ،حتى ال ي�ؤثم اخلاطئ وال ي�ؤخ ��ذ بحد وال ق�صا�ص ،ومل يجعل
عذر ًا يف حق العباد . )2() ...
فاخلط� ��أ متام� � ًا كالعمد يف كونهما عل ��ة لل�ضمان ،يق ��ول �صاحب �إع�ل�ام املوقعني :
(فاخلط� ��أ والعمد ا�شرتكا يف الإت�ل�اف الذي هو علة ال�ضم ��ان و�إن افرتقا يف علة الإثم،
وربط ال�ضمان بالإتالف من باب ربط الأحكام ب�أ�سبابها وهو مقت�ضى العدل الذي ال تتم
امل�صلحة �إال به )(. )3
وفيما يتعلق بخط�أ الطبيب البيطري بحيث هل هو موجب لل�ضمان �أم ال ،فقد اختلف
الفقهاء على �أقوال كالآتي :
موجب لل�ضمان  :و�إليه ذهب جمهور الفقهاء( ،)4يقول
 – 1خط�أ الطبيب البيطري
ٌ
الد�سوقي يف حا�شيته � ( :أو �سقى الطبيب مري�ض ًا دوا ًء �أو قطع له �شيئ ًا �أو كواه فمات من
ذل ��ك ف�ل�ا �ضمان  ....ومل يخط ��ئ يف فعله ،ف�إن كان �أخط�أ يف فعل ��ه واحلال �أنه من �أهل
املعرفة فالدية )(. )5
(((
(((
(((
(((
(((
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املرجع ال�سابق . 134/1 :
�إعالم املوقعني  :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب الدم�شقي ،ت  :طه عبد الر�ؤوف �سعد  ،دار اجليل  ،بريوت
 ،ط. 171/1973،2-
ينظ ��ر  :ال ��در املختار  :احل�صكفي  . 68/6 ،مغني املحت ��اج  :ال�شربيني  . 202/4 ،املغني  :البن قدامة ،
. 312/5
حا�شية الد�سوقي  :الد�سوقي . 28/4 ،
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 – 2خط���أ الطبي��ب البيطري ال يوجب ال�ضم��ان  :وهو قول املالكية ،يقول �صاحب
بداي ��ة املجتهد  ( :الطبيب �إذا �أخط� ��أ لزمته الدية مثل �أن يقطع احل�شفة وما �أ�شبه ذلك
لأنه يف معنى اجلاين خط�أ وعن مالك رواية �أنه لي�س عليه �شيء وذلك عنده �إذا كان من
�أهل الطب )(. )1
ويرتجح ما ذهب �إليه جمهور الفقهاء ملا �سبق بيانه من �أن اخلط�أ من علل ال�ضمان
كالعمد متام ًا و�إن افرتقا يف الإثم ،وبه �صدر قرار جممع الفقه الإ�سالمي ،ون�صه  :يكون
الطبيب �ضامن ًا �إذا ترتب �ضرر باملري�ض يف احلاالت الآتية ،وعد منها :
�إذا ارتكب خط�أ ال يقع يف �أمثاله وال تقره �أ�صول املهنة �أو وقع منه �إهمال �أو تق�صري(.)2
�أم ��ا م ��ن يتوىل حتديد اخلط�أ يف عمل الطبيب البيطري من عدمه فهم �أهل اخلربة
والدراي ��ة بال�صنعة ،يق ��ول �صاحب املغني  ( :وتقبل �شهادة الطبي ��ب يف املو�ضحة �إذا مل
يقدر على ُيقدر على طبيبني وكذلك البيطار يف داء الدابة ) (. )3

((( بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  :البن ر�شد . 313/2 ،
((( ق ��رار جمم ��ع الفقه الإ�سالمي رق ��م  ) 15/5 ( 142 :يف دورته اخلام�سة ع�ش ��ر  ،واملنعقدة مب�سقط من
 1419حمرم  1425املوافق � 611آذار . 2004
((( املغني  :البن قدامة . 240/10 ،
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الخاتمـــــــــــة
�أخت ��م بحثي هذا بحمد اهلل جل يف ُعاله  ،وال�ص�ل�اة وال�سالم على نبيه وم�صطفاه
و�آله و�صحبه ومن وااله  ،وبعد :
فقد جاءت �أبرز نتائج البحث كما يلي :

1 .1املق�ص ��ود مب ��داواة احليوان  :القيام مبا يرجى من ��ه �شفاء احليوان مبا هو
جائز �شرع ًا .
2 .2م ��داواة احليوان �أم ٌر مطلوب �شرع� � ًا ملا فيها من الرحمة به والإح�سان �إليه
وهي حفظ للمال يف الوقت ذاته �إن كان احليوان ما ًال .
3 .3م ��داواة احليوان تعرتيه ��ا الأح ��كام التكليفية املختلف ��ة ،وال يجوز للطبيب
البيطري العمل يف املزارع التي تعتني برتبية و�إنتاج اخلنازير .
4 .4الراج ��ح ج ��واز الوقف عل ��ى احليوان ،لأن �ش ��رط امللك م ��ن املوقوف عليه
للموقوف متحقق مبعناه ومقا�صده ،لأن الواقف �أراد من وقفه نفع احليوان
والنفقة عليه .
5 .5كم ��ا ميكن القول ب�صحة الوقف على اجلمعيات التي ترعى احليوان وتهتم
ب ��ه ،كم ��ا ي�صح الوقف عل ��ى املدار�س وامل�ساج ��د وامل�شايف ،بجام ��ع �أن ك ًال
منهما جهة عامة ت�صب وتخدم م�صلحة امل�سلمني .
6 .6الناظ ��ر يف �ص ��ور الوق ��ف يف تاري ��خ وح�ض ��ارة امل�سلم�ي�ن يجد �أنه ��ا تعدت
حاج ��ة الإن�سان لتعنى ب�ش�ؤون احلي ��وان ،حيث ورد يف ال�صحيح من التاريخ
الإ�سالمي �أوقاف ًا خا�صة مبداواة وتطبيب احليوانات والعناية بها .
7 .7الأ�صل يف مداواة احليوان �أن تكون مبا يجوز التداوي به �شرع ًا ما مل تتعني
املداواة باملحرم طريق ًا وحيد ًا ب�إخبار الثقة العدل املتخ�ص�ص .
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8 .8كل م ��داواة تكون �سبب� � ًا يف تعذيب احليوان منهي عنه ��ا �شرع ًا لثبوت ذلك
ع ��ن النبي ﷺ ،ما مل يكن ترك املداواة فيه �ضر ٌر �أكرب الحق ًا ،لأن ال�ضرر
الأ�شد يزال بال�ضرر الأخف .
مطلوب ،لأنه من
معد بل هو �أم ٌر
9 .9ال مانع من عزل احليوان املري�ض مبر�ض ٍ
ٌ
باب الوقاية ،وال�ضرر يدفع بقدر الإمكان ،وكذلك الأمر بالن�سبة ال�ستعمال
اللقاح كنوع من �أنواع املداواة الوقائية .
معد م ��ع الإي�ضاح من قبل البائع،
1010ال مان ��ع من بيع احليوان املري�ض مبر�ض ٍ
وكذلك �أكل حلمه ما مل يرتتب على �أكله �ضرر حمقق �أو راجح� ،أما بالن�سبة
لقتله ف�إذا انعدمت فر�ص عالجه فقتله بالطريقة الالئقة هو الأوىل ،خ�شية
انتقال املر�ض للحيوانات ال�سليمة .
1111ال يج ��وز بيع حل ��م احليوان �أو �أحد م�شتقاته قب ��ل زوال �أثر العقاقري خ�شية
�إحل ��اق ال�ضرر بالإن�سان� ،أما عن بيع احليوان حي� � ًا قبل زوال �أثر العقاقري
فال مانع مع الإف�صاح .
1212مداواة احليوان بق�صد الزينة تبذير و�إ�سراف ال فائدة مرجوة منه كما فيه
�إيالم له وتغيري خللق اهلل تعاىل ومتثيل به .
1313الإجم ��اع منق ��ول عل ��ى جواز الت ��داوي بالرق ��ى وهو ع ��ام ي�شم ��ل الإن�سان
واحليوان ،ولذلك �شواهد و�آثار ت�ؤيده .
1414ال مان ��ع من �أخ ��ذ الأجر على مداواة احلي ��وان لأن مداواته ك�سائر الأعمال
املتعدي ��ة النفع ،و�أج ��رة الطبيب تقدر بامل ��دة ال بالربء والعم ��ل ،ف�إن متت
امل ��دة فله الأجر ،وال جتوز امل�شارطة على ال�ب�رء لدفع الأجرة ،وال مانع من
ا�شرتاط الدواء على الطبيب البيطري وتكون له قيمته .
1515ال �ضم ��ان على الطبيب البيطري �إذا عرف منه حذق ال�صنعة ومل يفرط �أو
يتع ��دى يف مداواة احليوان ،وعلة �إ�سق ��اط ال�ضمان �أن املداواة عمل م�أذون
فيه مخُ رج من �أ�صل ال�ضمان ،لأن اجلواز ال�شرعي ينايف ال�ضمان .

94

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د : .حممد �أمني عبد الرزاق بارودي

1616الطبي ��ب اجلاه ��ل �ضامن مل ��ا �أتل ��ف ،وزاد البع�ض م ��ع ال�ضم ��ان  :العقوبة
تعزير ًا ،ومنعه من التطبيب باحلجر عليه ،وعدم ا�ستحقاقه الأجر .
�1717إذا �أق ��دم الطبي ��ب البيطري على �أي �إجراء طب ��ي دون �إذن اجلهة املخولة
بالإذن ونتج عن ذلك �ضرر فالراجح �أنه �ضامن ملا �أتلف .
1818اخلط� ��أ من الطبيب البيط ��ري يف عمله لي�س عذر ًا لدفع ورفع ال�ضمان ،لأن
اخلط� ��أ متام ًا كالعم ��د يف كونهما علة لل�ضم ��ان و�إن افرتق ��ا يف علة الإثم،
موجب لل�ضمان .
وعليه فخط�أ الطبيب البيطري
ٌ
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فهرس المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4

1الإحكام يف �أ�صول الأحكام  :علي بن حممد الآمدي �أبو احل�سن  ،ت � :سيد اجلميلي
 ،دار الكتاب العربي  ،بريوت  ،ط. 1404-1
2االختي ��ار لتعلي ��ل املختار  :عب ��د اهلل بن حممود بن مودود احلنف ��ي املو�صلي  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت .
3الآداب ال�شرعية واملنح املرعية  :حممد بن مفلح املقد�سي  ،ت � :شعيب الأرنا�ؤوط
وعمر القيام  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط. 1999/1419 -3
�4إدارة ال�ث�روة احليواني ��ة – موقع الإر�شاد الطبي  ،حت ��ت عنوان  :ماذا تعرف عن
ف�ت�رة التحرمي للأدوية البيطري ��ة  ،على الرابط الت ��ايل www.irshadvetsu. :
com

5 .5اال�ست ��ذكار � :أب ��و عمر يو�سف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري  ،ت � :سامل حممد
عطا وحممد علي معو�ض  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 2000/1421 -1
�6 .6إعالم املوقعني  :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب الدم�شقي �أبو عبد اهلل  ،ت  :طه عبد
الر�ؤوف �سعد  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط. 1973-
7 .7الإن�صاف  :علي بن �سليمان املرداوي �أبو احل�سني  ،ت  :حممد حامد الفقي  ،دار
�إحياء الرتاث العربي  ،بريوت .
8 .8البح ��ر الرائق  :زين الدي ��ن �إبراهيم بن حممد بن حممد ب ��ن بكر املعروف بابن
جنيم  ،دار املعرفة  ،بريوت .
9 .9بداية املجتهد ونهاية املقت�صد  :حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�شد القرطبي �أبو
الوليد  ،دار الفكر .
1010بدائع ال�صنائع  :عالء الدين الكا�ساين  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت  ،ط. 1982 -2
1111البهج ��ة يف �شرح التحفة � :أبو احل�س ��ن علي بن عبد ال�سالم الت�سويل  ،ت  :حممد
عبد القادر �شاهني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1998/1418 -1
1212تاج العرو�س  :حممد بن حممد بن عبد الرزاق احل�سيني امللقب مبرت�ضى الزبيدي
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 ،ت  :جمموعة من املحققني  ،دار الهداية .
1313الت ��اج والإكليل  :حممد بن يو�سف ب ��ن �أبي القا�سم العبدري املعروف باملواق  ،دار
الفكر  ،بريوت  ،ط. 1398 -2
1414تب�ص ��رة احلكام يف �أ�ص ��ول الأق�ضية ومناهج الأحكام  :بره ��ان الدين �أبي الوفاء
�إبراهي ��م ب ��ن �أبي عبد اهلل حمم ��د بن فرحون  ،ت  :جم ��ال مرع�شلي  ،دار الكتب
العلمية  ،بريوت  ،ط. 1995/1416 -1
1515حتفة الأحوذي  :حممد عبد الرحيم املباركفوري  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت.
1616حتف ��ة الفقهاء  :حممد بن �أحمد بن �أبي �أحمد ال�سمرقندي  ،دار الكتب العلمية ،
بريوت  ،ط. 1405 -1
1717التعريف ��ات  :عل ��ي بن حممد ب ��ن علي اجلرج ��اين  ،ت � :إبراهي ��م الأيباري  ،دار
الكتاب العرب  ،بريوت  ،ط. 1405 -1
1818حا�شية ابن عابدين  :حممد �أمني بن عابدين  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط.1386 -2
1919حا�شية الد�سوقي  :حممد عرفة الد�سوقي ،ت  :حممد علي�ش  ،دار الفكر ،بريوت .
2020احل ��دود الأنيق ��ة والتعريفات الدقيقة  :زكريا بن حممد ب ��ن زكريا الأن�صاري �أبو
يحيى  ،ت  :مازن املبارك  ،دار الفكر املعا�صر  ،بريوت  ،ط. 1411 -1
2121حوا�شي ال�شرواين  :عبد احلميد ال�شرواين  ،دار الفكر  ،بريوت .
2222الدر املختار  :عالء الدين احل�صكفي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط. 1386 -2
2323درر الأوق ��اف املغربي ��ة يف التكافل االجتماعي عرب ع�صر ب ��ن مرين 869 – 657
 : 1465 – 1259 /حمم ��د املن ��وين  ،ندوة م�ؤ�س�سة الأوق ��اف يف العامل الإ�سالمي
 ،املنظمة العربية للرتبي ��ة والثقافة والعلوم  ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،
بغداد . 1983/1403 :
2424رو�ضة الطالبني  :حمي الدين بن �شرف النووي  ،املكتب الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط. 1405 -2
2525زاد املعاد يف هدي خري العباد  :حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �شم�س الدين
ابن القيم اجلوزية  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،بريوت  ،ط. 1986/1406 -3
�2626سب ��ل ال�س�ل�ام  :حممد ب ��ن �إ�سماعيل ال�صنعاين الأم�ي�ر  ،ت  :حممد عبد العزيز
اخلويل  ،دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت  ،ط. 1379 -4
�2727س�ن�ن اب ��ن ماجه  :حممد بن يزي ��د �أبو عبد اهلل القزوين ��ي  ،ت  :حممد ف�ؤاد عبد

98

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د : .حممد �أمني عبد الرزاق بارودي

الباقي  ،دار الفكر  ،بريوت .
�2828س�ن�ن الرتمذي  :حممد بن عي�س ��ى �أبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي  ،ت � :أحمد �شاكر
و�آخرون  ،دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت .
2929ال�سنن الكربى � :أحمد بن �شعيب �أبو عبد الرحمن الن�سائي  ،ت  :عبد الغفار �سليمان
البداري و�سيد ك�سروي ح�سن  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1991/1411-1
3030ال�ش ��رح الكب�ي�ر � :أحم ��د الدردير �أبو ال�ب�ركات  ،ت  :حممد علي� ��ش  ،دار الفكر ،
بريوت .
�3131شرح النووي على �صحيح م�سلم � :أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري النووي  ،دار
�إحياء الرتاث العربي  ،بريوت  ،ط. 1392 -2
�3232صحي ��ح البخ ��اري  :حمم ��د بن �إ�سماعي ��ل �أبو عب ��د اهلل البخ ��اري اجلعفي  ،ت :
م�صطفى ديب البغا  ،دار ابن كثري واليمامة  ،بريوت ط. 1987/1407 -3
�3333صحيح م�سلم  :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري  ،ت  :حممد
ف�ؤاد عبد الباقي  ،دار �إحياء الرتاث العربي  ،بريوت .
3434الع ��رب � :صحيفة عربي ��ة يومية ت�أ�س�ست يف لندن عام  ،1977مقال بعنوان  :حمى
عمليات التجميل جتتاح احليوانات �أي�ض ًا  ،بتاريخ  ، 2104/9/1 :العدد ، 9666 :
على الرابط التايل . www.alarab.co.uk :
3535العناي ��ة يف �ش ��رح الهداية  :لأب ��ي حممد حممود ب ��ن �أحمد العين ��ي  ،دار الفكر ،
بريوت  ،ط. 1990/1411 -2
3636غاي ��ة املرام يف تخريج �أحاديث احل�ل�ال واحلرام  :حممد نا�صر الدين الألباين ،
املكتب الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط. 1405 -3
3737الفتاوى الفقهية الكربى على مذهب الإمام ال�شافعي � :أحمد بن حممد بن حممد
بن علي بن حجر الهيتمي  ،ت  :عبد القادر الفاكهاين وعبد اللطيف عبد الرحمن
 ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1987/1417 -1
3838فتح الباري � :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين  ،ت  :حممد ف�ؤاد عبد
الباقي وحمب الدين اخلطيب  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط. 1379 -
3939فتح الباري �شرح �صحيح البخاري � :أحمد بن علي بن حجر �أبو الف�ضل الع�سقالين
ال�شافع ��ي  ،ت  :حمم ��د ف�ؤاد عبد الباق ��ي وحمب الدين اخلطي ��ب  ،دار املعرفة ،
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بريوت  ،ط – . 1379
4040فتح املعني  :زين الدين بن عبد ال�سالم املليباري  ،دار الفكر  ،بريوت .
4141الفروع  :حممد بن مفلح املقد�سي �أبو عبد اهلل  ،ت � :أبو الزهراء حازم القا�ضي ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1418 -1
4242الفواكه الدواين � :أحمد بن غنيم بن �سامل النفراوي  ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط . 1415
4343في� ��ض القدي ��ر  :لزين الدين عبد الر�ؤوف املن ��اوي  ،ت � :أحمد عبد ال�سالم  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1994/1415 -1
4444ق ��رار جمم ��ع الفقه الإ�سالمي رق ��م  ) 15/8 ( 142 :يف دورت ��ه اخلام�سة ع�شر ،
واملنعقدة مب�سقط من  19 – 14حمرم  1425املوافق � 11 – 6آذار . 2004
4545قواع ��د الأح ��كام يف م�صال ��ح الأنام � :أبي حمم ��د عز الدين عب ��د العزيز بن عبد
ال�سالم ال�سلمي املعروف بالعز بن عبد ال�سالم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت .
4646ك�ش ��اف القناع  :من�صور بن يون�س البهوتي  ،ت  :هالل م�صيلحي م�صطفى هالل
 ،دار الفكر  ،بريوت  ،ط – . 1402
4747املب ��دع � :إبراهي ��م بن حممد بن عب ��د اهلل بن مفلح احلنبلي �أب ��و �إ�سحاق  ،املكتب
الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط – . 1400
4848املب�س ��وط  :حمم ��د بن �أبي �سهل ال�سرخ�سي �أبو بك ��ر  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،ط –
.1406
4949جملة الأحكام العدلية  :جمعية املجلة  ،ت  :جنيب هواويني  ،كارخانة جتارت كتب .
5050جممع الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر  :عبد الرحمن بن حممد بن �سليمان الكليبويل
املع ��روف ب�شيخ ��ي زاده  ،ت  :خليل عمران املن�صور  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
ط – . 1998 /1419
5151جممع الزوائد  :علي بن �أبي بكر الهيثمي  ،دار الريان للرتاث ودار الكتاب العربي
 ،القاهرة وبريوت  ،ط – . 1407
5252املجم ��وع  :حم ��ي الدين بن �ش ��رف الن ��ووي  ،ت  :حممود مطرح ��ي  ،دار الفكر ،
بريوت  ،ط. 1996/1417 -1
5353جمموع الفتاوى  :تقي الدين �أبو العبا�س �أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين
 ،ت  :عب ��د الرحم ��ن ب ��ن حممد بن قا�س ��م  ،جممع امللك فه ��د لطباعة امل�صحف
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ال�شريف  ،املدينة املنورة  ،ط. 1995/1416
5454املح ��رر يف الفق ��ه  :عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن �أب ��ي القا�سم بن تيمية احلراين ،
مكتبة املعارف  ،الريا�ض  ،ط.1404 -2
5555خمت ��ار ال�صح ��اح  :حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر الرازي  ،ت  :حممود خاطر
 ،مكتبة لبنان نا�شرون  ،بريوت  ،ط – . 1995/1415
5656املدونة الكربى  :مالك بن �أن�س  ،دار �صادر  ،بريوت .
5757م ��دى م�شروعية الوقف على احليوان يف الفقه الإ�سالمي  :عبد القادر بن عزوز ،
جملة �أوقاف  ،العدد  ، 16 :ال�سنة التا�سعة  ،جمادى الأوىل  ، 1430 :مايو .2009 :
5858امل�ستدرك على ال�صحيحني  :حممد بن عبد اهلل �أبو عبد اهلل احلاكم الني�سابوري ،
ت  :م�صطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط.1990/1411 -1
5959امل�ست�صف ��ى  :حمم ��د بن حممد الغزايل �أبو حام ��د  ،ت  :حممد عبد ال�سالم عبد
ال�شايف  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،ط. 1413 -1
6060م�سن ��د �أحم ��د � :أحمد بن حنبل �أبو عب ��د اهلل ال�شيباين  ،ت � :شعي ��ب الأرنا�ؤوط ،
م�ؤ�س�سة قرطبة  ،القاهرة .
6161م�صن ��ف اب ��ن �أبي �شيبة � :أبو بك ��ر عبد اهلل بن حممد بن �أب ��ي �شيبة الكويف  ،ت :
حتقيق كمال يو�سف احلوت  ،مكتبة الر�شد  ،الريا�ض  ،ط. 1409 -1
6262املعج ��م الو�سيط � :إبراهيم م�صطفى و�أحمد الزي ��ات وحامد عبد القادر وحممد
النجار  ،ت  :جممع اللغة العربية  ،دار الدعوة .
6363معج ��م لغ ��ة الفقهاء  :حممد روا�س قلعة جي وحامد �ص ��ادق قنيبي  ،دار النفائ�س
الأردن  ،ط. 1988/1408 – 2
6464معجم مقايي�س اللغة  :لأبي احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا  ،ت  :عبد ال�سالم
هارون  ،احتاد ال ُكتاب العرب  ،ط – . 2002/1424
6565معلم ��ة زايد للقواع ��د الفقهية والأ�صولي ��ة  :منظمة التع ��اون الإ�سالمي – جممع
الفقه الإ�سالمي الدويل  ،ط. 2013/1434 -1
6666معونة �أويل النهى �شرح املنتهى  :حممد بن �أحمد بن عبد العزيز الفتوحي احلنبلي
املع ��روف باب ��ن النجار  ،ت  :عبد امللك بن عبد اهلل دهي�ش  ،مكتبة الأ�سدي  ،مكة
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املكرمة  ،ط. 2008/1429 -5
6767املغن ��ي  :عب ��د اهلل بن �أحمد بن قدامة املقد�سي �أبو حمم ��د  ،دار الفكر  ،بريوت ،
ط. 1405 -1
6868مغني املحتاج  :حممد اخلطيب ال�شربيني  ،دار الفكر ،بريوت .
6969من روائع ح�ضارتنا  :م�صطفى ال�سباعي  ،دار الوراق  ،بريوت  ،ط.1999/1420 -1
7070املهذب � :إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق  ،دار الفكر  ،بريوت
7171املوافقات � :إبراهيم بن مو�سى اللخمي الغرناطي املالكي املعروف بال�شاطبي  ،ت
 :عبد اهلل دراز  ،دار املعرفة  ،بريوت .
7272موق ��ع الإ�سالم اليوم – خزان ��ة الفتاوىالأطعمة والأ�شربة وال�صيد والزكاة  ،على
الرابط  ، www.islamtody.net :بتاريخ  :الثالثاء  12رجب  ،املوافق � 9سبتمرب
. 2003
7373ن ��وازل ال�ب�رزيل امل�سمى باجلام ��ع مل�سائ ��ل الأحكام ملا ن ��زل من ق�ضاي ��ا باملفتني
واحل ��كام  :لأب ��ي القا�سم بن �أحمد البلوي املعروف بالربزيل  ،ت  :حممد احلبيب
الهيلة  ،دار الغرب الإ�سالمي  ،بريوت  ،ط. 2002 -1
7474ني ��ل الأوط ��ار  :حممد بن علي ب ��ن حممد ال�شوكاين  ،دار اجلي ��ل  ،بريوت  ،ط –
. 1973
7575الهداي ��ة �شرح البداية  :علي بن �أبي بكر بن عبد اجلليل املرغيناين �أبو احل�سني ،
املكتبة الإ�سالمية  ،بريوت . 114/4 ،
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أثر تداخل حروف الصفات في
توجيه الموهم من اآليات
دراسة في كتاب مجاز القرآن
ألبي عبيدة معمر بن المثني

الدكتور  /فادي بن محمود الرياحنة
الأ�ستاذ امل�شارك بكلية الأداب والعلوم الإن�سانية
بجامعة طيبة باملدينة املنورة
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امللخ�ص:

مت ّث ��ل ظاهرة تداخل حروف ال�صفات ،ق�ضية للبحث كانت وما زالت مو�ضع خالف
طويل بني العلماء ،فقد ذهب العلماء يف �أمرها مذاهب �شتى ،وتعددت �آرا�ؤهم يف النظر
�إليها ما بني جميز ومانع لها.
يعال ��ج البحث -ب�إذن اهلل تعاىل -هذه الظاهرة و�أثره ��ا يف توجيه امل�شكل من �آيات
القر�آن الكرمي -وذلك من خالل كتاب جماز القر�آن الكرمي  ،حيث قام الباحث بدرا�سة
ذلك يف مبحثني:
املبح ��ث التمهي ��دي  ،وفيه املدخ ��ل �إىل املو�ضوع من خالل ثالث ��ة مطالب؛ عرف يف
الأول بالإم ��ام �أب ��ي عبيدة وبكتابه جم ��از القر�آن ،ويف الثاين حت ��دث عن مفهوم حروف
ال�صفات ،وعالقته بعلم التف�سري  .ويف الأخري بني مذاهب العلماء واختالفهم حول هذه
الظاهرة.
ويف املبحث التطبيقي- ،وهو عماد الدرا�سة -انتقل يف حديثه عن هذه الظاهرة من
حي ��ز النظرية �إىل ف�ض ��اء التطبيق ،وذلك من خالل عر� ��ض ودرا�سة خم�سة موا�ضع من
كت ��اب جماز الق ��ر�آن ن�ص فيها امل�ؤلف (رحمه اهلل) على وق ��وع مثل هذه الظاهرة؛ وكل
ذل ��ك ليتبني للقارئ الكرمي جه ��ود �أبي عبيدة ،وطريقته يف درا�سة ه ��ذا النوع من �آيات
القر�آن الكرمي ،وما هو موقفه من ظاهرة تداخل حروف ال�صفات ،كما ميكن �إبراز دوره
يف الت�أ�صيل للدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع ب�شكل خمت�ص؛ كونه �أحد �أقدم العلماء
املعني�ي�ن بتف�سري معاين �ألفاظ القر�آن الكرمي وبيانه ��ا  ،ويف الأخري ختم البحث بخامتة
ت�ضمن ��ت جمموعة من النتائج واحلقائق ،تلتها بع ��د ذلك قائمة ب�أهم امل�صادر واملراجع
التي �أفاد منها.
�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن ينفع بهذه الدرا�سة ،و�أن يه ّيئ لها من ي�سدد ما فيها من نق�ص،
كم ��ا �أ�س�أله �أن يجعلها لنا ولكم يف الأوىل والآخرة ذخ ��ر ًا و�أجر ًا .واهلل �أعلم ،و�صلى اهلل
و�سلم وبارك على نبينا حممد ،وعلى �آله و�أ�صحابه �إىل يوم الدين
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 لأبي عبيدة معمر بن املثني-  درا�سة يف كتاب جماز القر�آن- �أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات

abstract
Attributes characters phenomenon represents a scholarly case
that was and still since long a controversial subject among scholars,
for they-scholars- approached it differently in numerous doctrines,
and their reviews upon this matter varied between those who are
permissive and those who are preventive.
This research addresses- In God’s Will- this phenomenon and its
impact in guiding from the holly Quran’s verses- that is through “ the
holly Quran’s metaphor” book, wherein the scholar did a survey in two
sections: preliminary section, in it the introductory to the subject is
in three demands; the first he introduced Imam Abe-Obydah and his
book the holly Quran’s metaphor, in the second he talked about the
concept of attributes characters and its relation to exegesis, and at last
between the scholars’ doctrines and their disagreements about this
phenomena.
In the applied section- which is the survey’s pillar- he shifts in his
manner of discussing this subject from theory to practice, and that is
by studying and showing five sections from the book- the holly Quran’s
metaphor- wherein it the author (God bless his soul) mentions this
phenomena: all of that to represent for the reader Abe-Obydah’s
efforts, and his methods in studying this type or sort of Quranic verses,
and what is his position from overlapping of attributes characters, also
his role in rooting the studies that approached this subject in particular
can be displayed; for being one of the first pioneers that interpreted the
holly Quran, at last the research is concluded a passage that included
results and facts, followed by the list of work cited.
Finally I ask God to avail this study and to provide it with those
who fulfill what it lacks, and I ask him that this study be in this life
and after a virtue. God all knows, and peace be upon him our prophet
Mohammad and his blessed family and friends.
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املقدمة:

احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن� ،أحمده �سبحان ��ه  ،و�أثني عليه اخلري كل ��ه  ،و�أ�صلي و�أ�سلم
عل ��ى املبعوث رحمة للعاملني ؛ نبينا وقدوتنا حممد بن عبد اهلل� ،صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،و�سلم ت�سليما كثريا � .أ ّما بعد:
ف�إن القر�آن العظيم هو الكنز الزاخر ،والبحر الوافر الذي ال تنق�ضي عجائبه ،نزل
َنزي ُل
به الروح الأمني ،على قلب �سيد املر�سلني ،بل�سان عربي مبني؛ قال تعاىلَ ﴿:و�إِ َّن ُه َلت ِ
ني * َع َلى َق ْل ِب َك ِل َت ُكونَ ِمنَ المْ ُ ِنذرِينَ * ِب ِل َ�س ٍان َع َر ِب ٍ ّي ُّم ِب ٍني
وح ْ أ
الَ ِم ُ
َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َني * َنزَ َل ِب ِه ال ُّر ُ
()2
﴾"( ،)1وقال تعاىل�ِ ﴿:إ َّنا �أَنزَ ْل َنا ُه ُق ْر�آ ًنا َع َر ِب ًّيا َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلونَ ﴾
ق ��ال ابن كث�ي�ر يف تف�سري هذه الآية ":ذل ��ك لأن لغة العرب� ،أف�ص ��ح اللغات و�أبينها
و�أو�سعها ،و�أكرثها ت�أدية للمعاين التي تقوم بالنفو�س ،فلهذا �أنزل �أ�شرف الكتب ب�أ�شرف
اللغات ،على �أ�شرف الر�سل ،ب�سفارة �أ�شرف املالئكة ،وكان ذلك يف �أ�شرف بقاع الأر�ض،
(.)3
وابتدئ �إنزاله يف �أ�شرف �شهور ال�سنة ،وهو رم�ضان فكمل من كل الوجوه"
لب ،ما لدرا�سة اللغ ��ة العربية؛ ب�أ�سماءها ،و�أفعالها،
وعلي ��ه؛ ف�إنه ال يخفى على ذي ّ
وحروفه ��ا ،م ��ن �أهمية عظمى يف تف�سري وفهم كتاب اهلل عز وج ��ل ،فقد ذكر الإمام بدر
الدين الزرك�شي عن يحيى بن ن�ضلة املدينى� ،أ ّنه �سمع مالك بن �أن�س -ر�ضي اهلل عنهما-
ً (.)4
يف�سر كتاب اهلل ،غري عامل بلغة العرب �إال جعلته نكاال"
يقول ":ال �أوتى برجل ّ
وملا كانت احلروف يف اللغة العربية -لغة القر�آن الكرمي-؛ هي ثالثة الأثايف ،والركن
املهم يف �إفادة املعنى ،جعلها العلماء الأجالء ،من �أوائل الأدوات التي على املف�سر معرفتها
لفه ��م معاين القر�آن الكرمي"( )5قال الإمام الزرك�ش ��ي -:يف النوع ال�سابع والأربعني من
((( �سورة الن�ساء19:
((( �سورة يو�سف 2 :
(((	ابن كثري� ،أبو الفداء� ،إ�سماعيل بن عمر ،تف�سري القر�آن العظيم ،دار الفكر ،بريوت1406 ،هـ 365 / 4
(((	الـزركـ�ش ��ي ،الإم ��ام ب ��در الدي ��ن ،الربهان يف عل ��وم الق ��ر�آن ،ت :حممد �أب ��ي الف�ضل �إبراهي ��م ،املكتبة
الع�صرية� ،صيدا ،بريوت1972 ،م� .ص29
(((	 -الراغ ��ب الأ�صفه ��اين � ،أب ��و القا�سم ،احل�سني بن حممد ب ��ن املف�ضل ،معجم مف ��ردات �ألفاظ القر�آن،
حتقيق ندمي مرع�شلي ،دار الفكر ،بريوت1392 .هـ1972،م � ،.ص .6
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كتاب ��ه الربه ��ان ":-والبح ��ث عن مع ��اين احلروف ،مما يحت ��اج �إلي ��ه املف�سر الختالف
مدلوله ��ا"( )1وقال الإمام ال�سيوطي -النوع الأربع ��ون :-يف معرفة معاين الأدوات التي
يحتاج �إليها املف�سر "-اعلم �أن معرفة ذلك -احلروف وما �شاكلها -من املهمات املطلوبة
()2
الختالف مواقعها ،ولهذا يختلف الكالم واال�ستنباط بح�سبها "
وعلي ��ه؛ فقد �أوالها العلم ��اء القدامى عناية كبرية ،و�أهتموا بكل ما يتعلق بها من
ق�ضاي ��ا وظواهر اهتمام ��ا بالغا ،حيث تعد ق�ضي ��ة تو�سع الع ��رب يف ا�ستخدامها ،و�إيقاع
بع�ضه ��ا موقع بع�ض ،وما ي� ��ؤدي ذلك من تداخل يف املعنى كبري ،م ��ن �أهم هذه الق�ضايا
الت ��ي �أفرد -العلماء الأجالء� -أبوابا يف كتبهم للحديث عنها ،ك�إبن قتيبة الذي �أفرد لها
باب� � ًا م�ستق ًال يف كتاب ��ه امل�شكل �سماه (:باب دخول بع�ض ح ��روف ال�صفات مكان بع�ض)
عر� ��ض فيه ملجموعة كبرية من هذه احلروف ،ا�ستعملها القر�آن يف غري معانيها املعروفة
يج ُذو ِع ال َّن ْخ ِل
وا�ست�شه ��د على ذلك ب�أمثلة كث�ي�رة �أ�شهرها قوله تع ��اىل َ ﴿ :أ
ولُ َ�ص ِّل َب َّن ُك ْم ِف ُ
﴾( )3حي ��ث ق ��ال� ":أن حرف" يف" مبعن ��ى "على" ،واملعنى :على ج ��ذوع النخل ،وكذلك
ا�س�أَ ْل ِب ِه َخ ِب ًريا﴾(� )4أي :عنه ،وبقوله تعاىلَ ﴿:و َما َي ْن ِطقُ َع ِن ا ْل َه َوى﴾(،)5
قوله تعاىلَ ﴿:ف ْ
()6
�أي بالهوى  ،فحرف اجلر "عن" مبعنى الباء".
وكذل ��ك اب ��ن جن ��ي �أي�ضا؛ الذي �أفرد لها با ًب ��ا يف (اخل�صائ�ص) �سماه ":باب يف
ا�ستعم ��ال احل ��روف بع�ضه ��ا مكان بع�ض" .ذكر في ��ه� ":أن الفع ��ل �إذا كان مبعنى فعل
�آخ ��ر ،وكان �أحدهما يتعدى بحرف والآخر يتعدى ب�آخر؛ ف�إن العرب قد تت�سع فتوقع �أحد
()7
احلرفني موقع �صاحبه"
(((	 -الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن١٧٥ / ٢ ,
(((	 -ال�سيوطي� ،أبو الف�ضل ،جالل الدين عبد الرحمن  ،الإتقان يف علوم القر�آن ،املكتبة الع�صرية ،حتقيق
حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت 1964م 166 / 2 ،
(((	� -سورة طه 20:
(((	� -سورة الفرقان59 :
(((	� -سورة النجم 3:
(((	اب ��ن قتيب ��ة ،عبد اهلل بن م�سلم ،ت�أويل م�ش ��كل القر�آن ،حتقيق ال�سيد �أحمد �صق ��ر ،دار الرتاث ،القاهرة
ط1973 ،2م� ،ص 299
(((	 -ابـن جنـي� ،أبو الفـتح ،عثمـان بـن جـني ،اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد علي النجار ،دار الكتب ،القاهرة
1952م.
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ويف ه ��ذا الإط ��ار ،يندرج كت ��اب ق ّيم ،يع� � ّد من �أهم كت ��ب التف�سري و�أقدمه ��ا اً
تناول
له ��ذه الظاه ��رة� ،أال وهو كت ��اب "جماز القر�آن الك ��رمي" للعالمة البح ��ر املربز يف اللغة
وعلومه ��ا؛ معمر بن املثنى املع ��روف ب�أبي عبيدة ،ف�إن الدار�س له ،يجد �أنّ م�ؤلفه (رحمه
اهلل تع ��اىل) ،ق ��د تعر� ��ض �إىل طائف ��ة كب�ي�رة من ه ��ذه احل ��روف املتداخل ��ة يف املعنى
والدالل ��ة ،وذل ��ك �أثن ��اء تف�سريه لكتاب اهلل ع ��ز وجل ،حيث بني (رحم ��ه اهلل تعاىل) ما
�أحدثت ��ه ه ��ذه الظاهرة اللغوي ��ة ،من اختالف يف املعن ��ى داخل الن�ص الق ��ر�آين؛ والذي
ب�سببه ��ا �أ�ش ��كل املعنى على كثري م ��ن النا�س ،فكالمه -رحم ��ه اهلل -يك�شف عن معرفته
ودرايت ��ه العميقة يف هذا اجلانب ،ف�إنك جت ��ده يف مقدمة كتابه "جماز القر�آن" يقول":
وم ��ن جم ��از الأدوات اللواتى لهن معان فى موا�ضع �شتى ،فتج ��ىء الأداة منهن فى بع�ض
ال ْر َ�ض َب ْع َد ذ ِل � َ�ك َدحاها﴾ ( )1معناه
تل ��ك املوا�ضع لبع�ض تلك املعاين ،قول ��ه تعاىلَ ﴿:و ْ َ أ
م ��ع ذلك ،وقوله﴿:لَأُ�صَلِّبَنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ ال َّنخْ� �لِ﴾ ()2معناه :على جذوع ال ّنخل ،وقال﴿ :
الَ ْنها ُر تجَ ْ ِري
ا�س َي ْ�س َت ْو ُف ��ونَ ﴾ ( )3معناه :من النا�س ،وقال﴿ :ه � ِ�ذ ِه ْ أ
�إِ َذا ا ْكتا ُل ��وا َع َل ��ى ال َّن ِ
(.)5
ِم ��نْ تحَ ْ ِتي �أَ َفال ُت ْب ِ�ص ُرونَ �أَ ْم �أَ َنا َخيرْ ٌ ِمنْ َ
هذا ا َّل � ِ�ذي هُ َو َم ِهنيٌ﴾()4معناه:بل �أنا خري"
()6
وجتده �أي�ض ًا �أثناء تف�سري قوله تعاىلَ ﴿:و َلئِنْ زا َلتا ِ�إنْ َ�أ ْم َ�س َك ُهما ِمنْ َ�أ َح ٍد ِمنْ َب ْع ِد ِه﴾
يق ��ول �صراحة":جمازه :ال مي�سكهما �أحد ،و"�إن" فى مو�ض ��ع �آخر معناه معنى "ما"﴿،
ُول ِم ْن ُه الجْ ِ ُ
َو�إِنْ كانَ َم ْك ُرهُ ْم ِل َتز َ
بال﴾(.)7معناه" :ما كان مكرهم لتزول منه اجلبال""(،)8
وكذل ��ك �أي�ض ًا جنده عند تف�سري قوله تعاىلَ ﴿:و ًال حت�سنب الذين كفروا� أن ما منلي لهم
خ�ي�ر لأنف�سه ��م﴾( :)9يق ��ول"" :وما" :فى هذا املو�ض ��ع مبعنى "الذي" فه ��و ا�سم"(،)10
(((	� -سورة النازعات 30:
(((	� -سورة طه 71:
(((	� -سورة املطففني2:
(((	� -سورة الزخرف 52:
((( �-أب ��و عبي ��دة ،معمر بن املثنى ،جماز القر�آن ،ت :حممد ف�ؤاد �سزكني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت 1401هـ
14 / 1 ،1
((( �سورة فاطر41 :
((( �سورة �إبراهيم46 :
((( جماز القران :156 / 2
((( �سورة �آل عمران178 :
( -	((1جماز القر�آن :108 / 1
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وغريها الكثري من اجلمل والعبارات ال�صريحة الدالة على معرفته وعنايته بهذا اجلانب
وملعرف ��ة جه ��وده (رحمه اهلل تعاىل)  ،وطريقته يف تناول ه ��ذه الظاهرة ،والت�أ�صيل
لها� ،أكتب هذا البحث بعد اال�ستعانة باهلل ،يف مبحثني:
املبح ��ث التمهيدي  ،وفي ��ه املدخل �إىل املو�ضوع من خالل ثالث ��ة مطالب؛ ع ّرفت يف
الأول بالإم ��ام �أبي عبيدة وبكتابه جماز القر�آن ،ويف الثاين حتدثت عن مفهوم م�صطلح
ح ��روف ال�صفات  ،وعالقته بعلم التف�سري ويف الأخري ب ّينت مذاهب العلماء واختاالفهم
حول هذه الظاهرة.
ويف املبح ��ث التطبيقي- ،وهو عماد الدرا�سة ،-انتقلت يف حديثي عن هذه الظاهرة
م ��ن حيز النظري ��ة �إىل ف�ضاء التطبيق ،وذلك من خالل عر� ��ض ودرا�سة خم�سة موا�ضع
م ��ن كت ��اب جماز القر�آن ن�ص فيه ��ا امل�ؤلف (رحمه اهلل) على وقوع ه ��ذه الظاهرة؛ وكل
ذل ��ك ليتبني للق ��ارئ الكرمي جهود �أبي عبي ��دة وطريقته يف درا�سة ه ��ذا النوع من �آيات
القر�آن الكرمي وما هو موقفه من ظاهرة تداخل حروف ال�صفات ،كما ميكن �إبراز دوره
يف الت�أ�صيل للدرا�سات التي تناولت هذا املو�ضوع ب�شكل خمت�ص؛ كونه �أحد �أقدم العلماء
املعني�ي�ن بتف�سري معاين �ألفاظ الك ��رمي وبيانها هذا ،ويف الأخ�ي�ر ختمت البحث بخامتة
ت�ضمن ��ت جمموعة من النتائج واحلقائق ،تلتها بع ��د ذلك قائمة ب�أهم امل�صادر واملراجع
التي �أفاد منها.
واحلمد هلل رب العاملني.
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المبحث األول

مقدمات متهيدية:
    المطلب األول

التعريف بالإمام �أبي عبيدة معمر بن املثنى؛ وبكتابه جماز القر�آن
�أو ًال :التعريف بالإمام �أبي عبيدة.

ه ��و الإم ��ام العالم ��ة البح ��ر ،معم ��ر ب ��ن املثن ��ى التميم ��ي ،مواله ��م الب�ص ��ري
ع�شر ومائ ��ة للهجرة ،ون�ش�أ فيها
النحوي( )1املع ��روف ب�أبي عبي ��دة ،ولد يف الب�صرة �سنة ٍ
ف�أخذ من علمائها اللغة والغريب ،وال�شعر والنحو؛ ف�أخذ عن �أبي عمرو ابن العالء ،و� ًأبي
اخلط ��اب الأخف� ��ش ،وروى عن ه�شام بن عروة كما �أخ ��ذ طويال عن جماعة من ف�صحاء
الأع ��راب وثقاته ��م ،مثل �أبي �سوار الغنوي و�أبي عمرو اله ��ذيل� ،سافر �أبو عبيدة يف �سنة
ثم ��ان وثمانني ومائة للهجرة �إىل بغداد ،بناء على طلب اخلليفة الر�شيد ،حيث قر�أ عليه
م ��ن كتبه �شيئ ��ا ،وكان رحمه اهلل من العلماء املربزين يف اللغ ��ة والغريب وال�شعر و�أخبار
الع ��رب ،وله معرفة بتف�سري الق ��ر�آن وغريب احلديث ،حتى قيل�":إن ��ه �أول من �صنف يف
غري ��ب احلديث"( ،)2وبهذا كرث الثناءعلي ��ه .فقد �سئل عنه �أبو نوا�س ٍ ،فقال� ":أدمي ُط ِوي
عل ��ى علم ،كان من �أجمع النا�س للعلم و�أعلمهم ب�أيام العرب و�أخبارها ،وو�صفه ال ّنديـم،
()3
فقال ":كـان ديوان العرب يف بيته"
وجه لأبي عبيدة ،بل ذما ً الذع ًا ،فهذا هو ابن قتيبة
ويف املقاب ��ل جند نقد ًا �شدي ��د ًا ّ
يقول فيه ":كان يبغ�ض العرب ،و�صنف يف مثالبهم كتبا وملا مات مل يح�ضر جنازته �أحد،
ل�شدة نقده معا�صريه"(.)4
(((	 -الذهـبي ،حممد بن �أحمد بن عثمان � ،سري �أعالم النبالء ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت ،ط1982 ،1م� .ص .454/9
((( الداوودي ،حممد بن علي ،طبقات املف�سرين ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ،ط �أوىل  1983 ،م .155/19
(((	 -الندمي� ،أبو الفرج ،حممد بن �أبى يعقوب  ،الفهر�ست ،طبعة دار املعارف بريوت� ،1971 ،ص .76
(((	الـزركـلـي ،خيـرالـديـن ،حممد بن عبد اهلل  ،الأعالم ،طبعة  ،14دار العلم للماليني ،بريوت1999 ،م272 / 7 ،
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وي ��رى بع� ��ض الباحث�ي�ن �أن �شعوبية �أبي عبي ��دة ،وحدته يف نق ��د معا�صريه ،هي التي
جعل ��ت خ�صومه مييل ��ون �إىل ثلبه وتنق�صه ،بن�سب ��ة �آبائه �إىل اليهودي ��ة ،واتهامه يف دينه
ويف ن�سب ��ه  ،مع �أن َكتاب ��ه – �أي املجازما ي�شهد بح�سن �إ�سالم ��ه ،وغريته على دينه( )1كما
�أن �شه ��ادات املن�صفني م ��ن العلماء ،تدل على ذلك؛ فهذا يزيد بن مرة يقول ":ما كان �أبو
عبي ��دة يفت� ��ش عن علم من العل ��وم� ،إال كان من يفت�شه عنه ،يظ ��ن �أنه ال يح�سن غريه ،وال
يقوم ب�شيء �أجود من قيامه به"( . )2وعلى ٍكل ،فقد تويف يف الب�صرة ،فيما بني �سنتي(209
(.)4
هـ و 213هـ) ،وله نحو مائتي م�صنف( ، )3رحمه اهلل -تعاىل -رحمة وا�سعة
ثاني ًا  :التعريف بكتابه جماز القر�آن وبقيمته العلمية

حظي كتاب �أبي عبيدة (جماز القر�آن) ،مبنزلة عالية بني الكتب امل�صنفة يف تف�سري
الق ��ر�آن وبيان غريبه؛ لأنه من �أوائل الكتب امل�صنف ��ة يف هذا املو�ضوع ،ولتقدم م�ؤلفه يف
معرف ��ة غريب اللغ ��ة و�أ�ساليبها وعادتها يف ال ��كالم ،وملا حفظه م ��ن كالم العرب �شعر ًا
ونرث ًا ،ولهذا فقد �أفاد منه املف�سرون واللغويون واملحدثون وغريهم ،وت�أثر به بع�ضهم يف
مادتهم العلمية ،وطريقة عر�ضها وتناولها ،وعلى الرغم مما �سدد �إليه من نقد من بع�ض
معا�صري ��ه فقد ظل بني الدرا�سني قدمي ًا وحديث ًا ،مرجع� � ًا �أ�صي ًال ،ينهلون منه ويرجعون
�إلي ��ه .،فقد اعتم ��د عليه ابن قتيبة يف كتابي ��ه( :ت�أويل م�شكل الق ��ر�آن) و(تف�سري غريب
الق ��ر�آن) ،والطربي يف (تف�س�ي�ره)  ،والزجاج يف (معانيه) ،وابن دريد يف (اجلمهرة)،
و�أب ��و بكر ال�سج�ستاين يف (غريبه) ،و�أبو جعفر النحا�س يف (معاين القر�آن) ،والأزهري
يف (التهذيب) ،و�أبو علي القار�سي يف (احلجة) واجلوهري يف (ال�صحاح) ،وابن منظور
()5
يف (ل�سان العرب) وغريهم من املتقدمني واملت�أخرين من املف�سرين واللغويني
((( عبد الواحد� ،أحمد ،الدرا�سات البيانية يف امل�صنفات الأوىل يف معاين القر�آن ،نادي مكة الثقايف� ،ص . 20
((( ال�سيوط ��ي� ،أب ��و الف�ضل ،ج�ل�ال الدين الدين عبد الرحم ��ن ال�شافعي  ،بغية الوع ��اة يف طبقات اللغويني
والنحاة دار الفكر ،ط ثانية  1979،م 294 / 2،
((( الـزركـلـي ،خيـرالـديـن ،حممد بن عبد اهلل  ،الأعالم ،طبعة  ،14دار العلم للماليني ،بريوت1999 ،م272 / 7 ،
(((	 -الن ��دمي ،الفهر�س ��ت�� � ،ص  .76انظر� :سزكني ،حمم ��د ف�ؤاد ،مقدم ��ة حمقق جماز الق ��ر�آن  ،م�ؤ�س�سة
الر�سال ��ة ،بريوت1981 ،م�� � ،ص  ،11وخليفات ،عدنان عبد الكرمي ،امل�سائل الت ��ي خالف فيها �أبو عبيدة
املف�سرين ،جملة درا�سات علوم ال�شريعة والقانون،املجلد ،40:العدد 2013/1م ،املقدمة.
(((	انظ ��ر� :سزك�ي�ن ،مقدمة حمقق جماز الق ��ر�آن� ،ص  ،11وانظ ��ر ،خليفات ،امل�سائل الت ��ي خالف فيها �أبو
عبيدة املف�سرين ،املقدمة.
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المطلب الثاني

مفهوم حروف ال�صفات ،وعالقته بعلم التف�سري
�أو ًال:مفهوم حروف ال�صفات

قبل احلديث عن حروف ال�صفات ،وعالقتها بعلم التف�سري ،جتدر الإ�شارة �أوال �إىل
�أنّ احلروف يف ا�صطالح علماء اللغة ،نوعان :
ح ��روف املباين  :وهي احل ��روف الهجائية التي تبنى منه ��ا الكلمة ,ولي�س للحرفمنه ��ا معن ��ى م�ستقل يف نف�س ��ه ,وال يف غريه .ويطلق عليها ح ��روف التهجي (- )1وحروف
املع ��اين� -أو كما ي�سميها الكوفيون "ح ��روف ال�صفات" وهي ":تلك احلروف التي تربط
الأ�سم ��ا َء بالأفع ��ال والأ�سماء بالأ�سماء .وتدل على معن ��ى يف غريها ويطلق عليها حروف
الرب ��ط  ،و�سميت"بح ��روف ال�صفات" ،لأن الكوفيون ي ��رون �أن هذه احلروف تنوب عن
�صفاته ��ا يف مث ��ل :زيد يف الدار� ،إذ �أ�صل التعبري :زيد كائن �أو م�ستقر يف الدار  ،فحذفت
ال�صفة وهي كائن �أو م�ستقر ،وناب عنها اجلار واملجرور ،فقيل زيد يف الدار"(.)2
وهذا النوع-الثاين -هو مو�ضوع الدرا�سة وحمور هذا البحث ،ولهذا كان من املهم؛
بيان عالقته بعلم التف�سري.
ثانيا :عالقته بعلم التف�سري

م ��ن نافلة الق ��ول ،احلديث عن ارتب ��اط مو�ضوع حروف ال�صف ��ات ،بعلم التف�سري،
وذل ��ك يف �ض ��وء ندرة وجود كت ��اب يف التف�سري يخلو من احلديث عن ��ه� ،أو االعتماد عليه
يف بي ��ان وتو�ضيح �آيات القر�آن الكرمي ،فه ��ي تعد عندهم �أحد �أهم قواعد التف�سري التي
ينبغي للمف�سر معرفتها وتعلمها قبل الإقدام على تف�سري كتاب اهلل تعاىل.
((( انظر:الزيات� ،أحمد و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،جممع اللغة العربية  ،القاهرة ،دار الدعوة72/1 ،
((( جت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن ق�ضية اختالف بع�ض امل�صطلح ��ات بني املدر�ستني( الب�ص ��رة والكوفة)  ،ترجع
�إىل رغب ��ة العلم ��اء يف كل مدر�سة منها بالتفرد مب�صطلحات خا�ص ��ة تكون �سمة مميزة لها عن الأخرى،
انظ ��ر :املخزوم ��ي ،مهدي ،مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة النح ��و ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي،
ط �� � ، 1958، 2ص ، 310 :و  :دي ��رة� ،أحمد ،درا�سة يف النحو الكويف ، ،دار قتيبة ،بريوت  ،ط ، 1991 ، 1
�ص ، 245 :وابن جني ،عثمان � ،سر �صناعة الإعرا ب ،حتقيق :ح�سن هنداوي ،دار القلم ،دم�شق ،ط 1
� ،1 ، 1985 ،ص125 :
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ومن �أكرث ما يو�ضح هذه العالقة الكبرية؛ ذلك الأثر الذي ذكره اخلطابي يف ر�سالته
ع ��ن �إعج ��از القر�آن عن مالك بن دينار ،قال" :جمعنا احل�سن لعر�ض امل�صاحف �أنا و�أبا
العالية الرياحي ،ون�صر بن عا�صم الليثي ،وعا�صما اجلحدري ،فقال رجل :يا �أبا العالية
قوله تع ��اىل يف كتابهَ ﴿ ":ف َو ْي ٌل ِل ْل ُم َ�ص ِّل َني * ا َّل ِذينَ هُ ْم َعنْ َ�صال ِت ِه ْم َ�ساهُ ونَ ﴾ (- " )1ما
ه ��ذا ال�سهو؟ قال:الذي ال يدري عن كم ين�صرف ،عن �شفع �أو عن وتر فقال احل�سن :مه
يا �أبا العالية ،لي�س هذا بل الذين �سهوا عن ميقاتهم حتى تفوتهم .قال احل�سن� :أال ترى
قوله عز وجلَ ﴿ :عنْ َ�صال ِت ِه ْم ﴾ " ....ويعلق على ذلك اخلطابي بقوله ":و�إمنا �أتي �أبو
العالي ��ة يف ه ��ذا حيث مل يفرق بني حرف "عن" و " يف " فتنبه له احل�سن فقال� :أال ترى
قول ��ه ﴿ َع ��نْ َ�صال ِت ِه ْم ﴾ يريد �أن ال�سهو الذي هو الغل ��ط يف العدد � ،إمنا هو يعر�ض يف
ال�ص�ل�اة بع ��د مالب�ستها  ،فلو كان هذا املراد لقيل :يف �صالتهم �ساهون .فلما قال﴿ َعنْ
()2
َ�صال ِت ِه ْم ﴾ دل على �أن املراد به الذهاب عن الوقت" !!.
وم ��ن ذل ��ك �أي�ض ًا ؛ ما ذكره اخلطابي يف تخط�أتهم الب ��ن قتيبة الدينوري ،قائ ًال
" ونظ�ي�ر هذا م ��ا قاله القتبي يف قول ��ه تعاىلَ ﴿ :و َمن َي ْع� � ُ�ش َعن ِذ ْك ِر ال َّر ْحم � ِ�ن ُن َق ِّي ْ�ض
َل ُه َ�ش ْي َطا ًن ��ا َف ُه� � َو َل ُه َق ِرينٌ ﴾( ، )3زع ��م �أنه من قوله :ع�شوت �إىل الن ��ار �أع�شو �إذا نظرت
�إليها ،فغلطوه يف ذلك وقالوا �:إمنا معنى قوله :ومن يعر�ض عن ذكر الرحمن  ،ومل يفرق
ب�ي�ن ع�ش ��وت �إىل ال�شيء وع�شوت عنه  ،وهذا باب عظيم اخلط ��ر  ،وكثريا ما يعر�ض فيه
الغلط  ،وقدميا عنى به العربي ال�صريح فلم يح�سن ترتيبه وترتيله"(. )4
فه ��ذه الأثار ،ت ��دل داللة وا�ضحة ،على �أهمية معرفة ه ��ذا العلم ،وعالقته بتف�سري
كت ��اب اهلل تعاىل،وب�إذن اهلل تعاىل ،يف مطالب البح ��ث القادمة ،ما يو�ضح هذه العالقة
بالأمثل ��ة الت ��ي �سنذكره ��ا ،لكن ما يهم بداية ه ��و معرفة موقف �أبو عبي ��دة ( رحمه اهلل
تع ��اىل) ،وطريقته يف التعر�ض لهذه الق�ضية �أثناء تف�سريه لكتاب اهلل تعاىل ،الأمر الذي
�سيت�ضح �أي�ض ًا يف املبحث القادم ب�إذن اهلل تعاىل.
(((	� -سورة املطففني2:
(((	 -اخلـطابي� ،أبو �سليمان ،حمد بن حممد ،بيان �إعجاز القر�آن �ضمـن ثالث ر�سائل ،حتقيق :حممد خلف
اهلل ،حممد زغلول ،القاهرة ،دار املعارف ط � ،3سنة 1976م� ،ص 32
(((	� -سورة الزخرف.36 :
(((	 -اخلـطابي ،بيان �إعجاز القر�آن �ضمـن ثالث ر�سائل� ،ص .33
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المطلب الثالث

تداخل حروف ال�صفات بني املجيزين واملانعني
اختلفت �آراء العلماء ،وتعدد اجتاهاتهم حول ظاهرة تداخل معاين حروف ال�صفات
فيما بينها ،وجميء بع�ضها مبعنى بع�ض  ,وهم يف هذا االختالف على مذهبني:
املذهب الأول؛ يجيز دخول حروف ال�صفات بع�ضها مكان بع�ض

ري م ��ن الب�صريني ،وم ��ن القائلني ب ��ه :الف ّراء،
وه ��و مذه ��ب الكوفيني ،وق ��ال به كث ٌ
والأخف�ش ،واملبـ ِّرد  ،والز ّّجـاج  ،وابن ه�شام( ، )1وممن �أفردها بالت�أليف ؛ ابن قتيبة ،الذي
عق ��د لها با ًبا بعنـ ��وان ( :باب دخـول بع�ض ال�صفـات على بع� ��ض) ( ،)2وابن �سيده الذي
ال�سيد البطليو�سي
عق ��د لها ف�ص ًال ّ�سماه( :دخول بع�ض ال�صفات عل ��ى بع�ض) ( ،)3وابن ّ
ال ��ذي عم ��ل �أي�ضا ك�سابقيه ،فخ�ص� ��ص با ًبا لذلك �سماه (:دخول بع� ��ض ال�صفات مكان
بع�ض) ( ،)4وغري ذلك الكثري مما هو موجود يف ت�ضاعيف كتب اللغة والتف�سري .
املذهب ال َّثاين؛ مينع دخول حروف ال�صفات بع�ضها مكان بع�ض

وه ��و ر�أي �أكرث علماء الب�صرة ،ومن علم ��اء هذا املذهب؛ ال َّزخم�شري ،وابن يعي�ش ،وابن
ع�صفور ،وهو من �أ�شد املنافحني عن هذا املذهب ،فه�ؤالء يرون �أنَّ احلرف اليخرج عن معناه
احلقيقي ,وما ورد مما ظاهره خالف ذلك ف�إنهم يخرجونه على �أحد هذه الأمور(: )5
الأول� :أن ي� ��ؤول املعنى ت�أوي ًال يقبله اللفظ  ،الثاين� :أن يكون على �إ�ضمار حمذوف ،
()6
الثالث� :أن ُي َ�ض ّمن ال ِف ْع ُل َم ْع َنى ِف ْع ٍل َي َت َع ّدى بذلك احلرف
(((	 -انظ ��ر تفا�صي ��ل اخل�ل�اف؛ ع ��واد ،حممد ح�س ��ن تناوب ح ��روف اجلر يف لغ ��ة الق ��ر�آن ،دار الفرقان ،
الأردن�.ص 7
(((	 -ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن298 / 1،
(((	 -اب ��ن �سيده ،علي ب ��ن �إ�سماعيل �أبو احل�سن الأندل�سي ،املخ�ص�ص ،طبع ��ة م�صورة يف بريوت عن طبعة
بوالق 1318هـ.237 / 4 .
(((	 -البطليو�سي� ،أبو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن ال�سيد ،االقت�ضاب يف �شرح �أدب ال ُكتّاب ،ت :م�صطفى
ال�سقا وجماعة ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة 1981م
(((	 -انظر تفا�صيل اخلالف ،عواد ،حممد ح�سن ،تناوب حروف اجلر يف لغة القر�آن ،دار الفرقان  ،الأردن.
(((	 -الت�ضم�ي�ن :هو لغة جعل ال�شيء يف ال�شيء تق ��ول �ضمنت ال�شيء ال�شيء �إذا �أودعته �إياه كما تودع الوعاء
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وال �ش ��ك �أن اخل�ل�اف ح ��ول وقوع تداخ ��ل حروف ال�صف ��ات يف الق ��ر�آن الكرمي ،فرع
ع ��ن اخلالف يف وقوع ��ه يف اللغة ،واحلوار حول ج ��وازه �أو منعه يف الق ��ر�آن ،فرع عن احلوار
ح ��ول جوازه ومنعه يف اللغة ،و�أح�س ��ب �أن درا�ستنا هذه ال تهدف �إىل الدخول يف تفا�صيل هذا
اخل�ل�اف ،وبيان �أ�سباب رف�ض العلم ��اء وت�أييدهم ومناق�شاته ��ا ،وخ�صو�صـًا �أن هذا املو�ضوع
مبح ��وث يف م�ص ��ادره املتخ�ص�صة( ،)1لكن ��ي عر�ضت لهذا املوجز ب�ي�ن الفريقني؛ لأدلف من
خالله �إىل هذه الدرا�سة التي حتاول معرفة ر�أي �أبي عبيدة ،وموقفه من هذه الظاهرة ،وهل
هو من القائلني باجلواز� ،أو هو من القائلني باملنع ،الأمر الذي �سيو�ضحه املطلب القادم .
المطلب الرابع

موقف �أبي عبيدة من هذه الظاهرة وطريقته التي �سلكها
�سل ��ك �أبو عبيدة يف مو�ضوع تداخل حروف ال�صفات� ،سبي ًال مقت�صدا بني الفريقني
ال�سابق�ي�ن ،مبعن ��ى �أ ّنه �أق� � ّر بالتداخل من جه ��ة ،لكنه مل يبالغ يف جع ��ل جميع احلروف
املتقارب ��ة يف معانيها م ��ن التداخل ،ولي�س هذا منه( رحمه اهلل تعاىل) ما يوقع يف دائرة
الإ�ش ��كال ،بل هو املنهج املعتدل الذي يجيز دخول حروف اجلر بع�ضها مكان بع�ض� ،إذا
احتمل املعنى ذلك ،و�إن مل يحتمل املعنى فال .
ال�س ّراج ،الذي ي�صرح فيقول ":واعل ��م �أنَّ العرب تت�سع
وم ��ن علماء هذا امل�سلك؛ اب ��ن ّ
فيها ،فتقيم بع�ضها مقام بع�ض� ,إذا تقاربت املعاينّ ،ثم يبينّ َّ
ال�ضابط يف ذلك ،وهو تقارب
معن ��ى احلرفني ,فيق ��ول ":ف�إذا تقارب احلرفان ،ف� ��إن هذا التقارب ي�صل ��ح ملعاقبة ،و�إذا
تباي ��ن معناهم ��ا ,مل يجز؛ �أال ت ��رى �أنَّ رج ًال لو قال :مررتُ يف زي ��د� ،أو كتبتُ �إىل القلم ،مل
يكن يلتب�س به ،فهذا حقيقة تعاقب حروف اخلف�ض ،فمتى مل يتقارب املعنى مل يجز"(. )2
املت ��اع واملي ��ت القرب وهو ا�صطالحا :حمل اللف ��ظ معنى غري الذي ي�ستحقه بغري �آل ��ة ظاهرة .انظر :ابن
منظ ��ور ،ل�س ��ان العرب (�ضمن) والكف ��وي ،ابو البقاء �أيوب بن مو�سى ،الكلي ��ات  ،حتقيق الدكتور عدنان
دروي�ش،،وحممد امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،بريوت� ، ،ص 640
(((	 -انظر مثال :عواد ،حممد ح�سن ،تناوب حروف اجلر يف لغة القر�آن ،دار الفرقان  ،الأردن.
(((	 -اب ��ن ال�س ��راج� ،أبو بكر حمم ��د بن ال�سري بن �سه ��ل ،الأ�صول يف النحو ،حتقيق :عب ��د احلـ�سن الفتلـي،
1996م ،ط، 3م�ؤ�سـ�سة الر�سالة ،لبنان414/1 ،

116

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .فادي بن حممود الرياحنة

وكذل ��ك �أي�ضا؛ اب ��ن ج ِّني حيث يقول يف تعليقه على دخول حروف اجلر بع�ضها على
بع� ��ض ":ول�سنا ندفع �أنْ يكون ذلك كما قالوا؛ لك َّنا نقول� :إ َّنه يكون مبعناه يف مو�ضع دون
مو�ضع ،على ح�سب الأحوال الدالة عليه،,وامل�سوغة له ،ف�أ َّما يف كل مو�ضع ,وعلى كل حال
()1
فال"
فق��ول ال�س��ادة العلماء (:مو�ض ��ع دون مو�ضع) ،وقولهم ( :ح�س ��ب الأحوال الدالة
علي ��ه) هو عني الر�أي الذي �سلكه �أبو عبيدة  ،ف� ��إن الدرا�س لكتابه جماز القر�آن ،يلحظ
جلي ًا �أنه -رحمه اهلل تعاىل -كما �أنه جنح �إىل القول بالتداخل-وهو مذهب الكوفيني -يف
كثري من موا�ضع تف�سريه لآيات القر�آن الكرمي ،جنح �إىل القول بالت�ضمني �أو الت�أويل-وهو
مذهب الب�صريني -يف موا�ضع �أخرى ،ومن الأمثلة الدالة على ذلك:
(.)2
�أ-عند تف�سري قوله تعاىلَ ﴿:ح ِقي ٌق َع َلى �أَن َاّل �أَ ُق َ
ى الل �إِ َاّل الحْ َ َّق﴾
ول َع َل َهّ ِ

فالقائل ��ون بالتداخ ��ل قالوا( :على) مبعنى (الب ��اء) ( ،)3واملعنى (:حقيق ب�أن ال
�أقول على اهلل �إال احلق) ،والقائلون بالت�ضمني �ضمنوا معنى (حقيق) معنى (حري�ص).

ق ��ال �أب ��و عبيدة ":جمازه :جمازه جماز (حري�ص عل ��ى �أن ال �أقول)� ،أو (فحق �أن
ال �أقول)"(. )4
فه ��ذا الق ��ول من ��ه -رحم ��ه اهلل تع ��اىل� -صري ��ح بت�ضمني فعل(حقي ��ق) معنى
(((	 -اب ��ن جني� ،أبو الفتح عثمان املو�صلي ،اخل�صائ�ص ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة2 ،
310 /
((( �سورة الأعراف105 :
((( ق ��ال الفراء ":والعرب جتعل (الباء) يف مو�ضوع (على) فتقول :رميت على القو�س وبالقو�س ،وجئت على
ح ��ال ح�سن ��ة وبحال ح�سن ��ة " �أنظر :الف ��راء� ،أبو زكريا ،يحيى ب ��ن زياد ،معاين الق ��ر�آن ،حتقيق حممد
عل ��ي النجار و�آخرين ،ال ��دار امل�صرية ،القاهرة 1947م ،376/1.وقال الأخف�ش ":هذا كما قال تعاىل( :
ُوعدُونَ ) وكما وقعت الباء يف قوله (بكل �ص ��راط) موقع على" .انظر :الأخف�ش
َوال َت ْق ُع� �دُوا ِب� � ُك ِّل ِ�ص َر ٍ
اط ت ِ
املجا�شعي ال ّب ْلخي ،معاين القر�آن ،ت :د .فائز فار�س ،ط ،2املطبعة الع�صرية،
الأو�سط� ،سعيد بن م�سعدة
ّ
الكويت1401 ،هـ .307/2 .
((( �أبو عبيدة ،معمر بن املثنى التيمى الب�صري جماز القر�آن ،املحقق :حممد فواد �سزكني ،مكتبة اخلاجنى،
القاهرة
الطبعة1381 :ه،ـ 224 / 1
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

117

�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

الفع ��ل (حري� ��ص) .قال الزرك�شي :الت�ضم�ي�ن �إعطاء ال�شيء معنى ال�ش ��يء ،وتارة يكون
يف الأ�سم ��اء ويف الأفع ��ال ويف احلروف ف�أما يف الأ�سماء فه ��و �أن ت�ضمن ا�سما معنى ا�سم
لإفادة معنى اال�سمني جميعا كقوله تعاىلَ ﴿ :ح ِقي ٌق َع َلى �أَن َاّل �أَ ُق َ
ى الل ِ�إ َاّل الحْ َ َّق﴾
ول َع َل َهّ ِ
()1
�ضمن (حقيق) معنى (حري�ص) ليفيد �أنه حمقوق يقول احلق وهو حري�ص عليه"
ب-ومما جرى عنده جمرى الت�ضمني �أي�ضاً ،تف�سريه لقوله تعاىل� ﴿ :أُ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل َة
�ام ال َّر َفثُ ِ�إلىَ ِن َ�سا ِئ ُك ْم﴾( .)2فالقائل ��ون بالتداخل ،قالوا�(:إىل) مبعنى (الباء) �أو
ال�ص َي �
ِّ
ِ
(.)3
ُ
ال�ص َي ِام الرفث بن�سائك ��م �أو مع ن�سائكم) ،
مبعن ��ى (مع)  ،واملعن ��ى�( :أ ِح َّل َل ُك ْم َل ْي َل� � َة ِّ
والقائلون بالت�ضمني� ،ض ّمنوا (الرفث) معنى( االف�ضاء).
قال �أبو عبيدة ":ال َّر َفثُ اىل ن�سائكم� ":أي الإف�ضاء �إىل ن�سائكم� ،أي النكاح"(..)4
فهذا القول منه -رحمه اهلل تعاىل� -صريح بت�ضمني فعل (الرفث) معنى الفعل
(الإف�ضاء).
ق ��ال اب ��ن ه�ش ��ام ":ومن مثل ذلك � ً
أي�ضا ،قوله تعاىل﴿:ال َّر َف ��ثُ ِ�إلىَ ِن َ�سا ِئ ُك ْم﴾
�ض ّمن (الرفث) معنى (الإف�ضاء) فعدي ب(�إىل) مثلَ ( :ق ْد َ�أ ْف َ�ضى َب ْع ُ�ض ُك ْم ِ�إلىََ  ب ْع ٍ�ض)،
"(.)5
و�إمنا �أ�صل الرفث �أن يتعدى بالباء يقال� (:أرفث فالن بامر�أته)
وقال ابن جني" :و�أنت ال تقول ( :رفثت �إىل املر�أة) ،و�إمنا تقول( :رفثت بها �أو
معها) ،لكنه ملا كان (الرفث) هنا يف معنى (االف�ضاء) ،وكنت تعدي �أف�ضيت ب(�إىل)،
()6
كقولك� :أف�ضيت �إىل املر�أة ،جئت ب(�إىل) مع الرفث �إيذانا و�إ�شعارا �أنه مبعناه"
(((	الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن 338 / 3،
(((	� -سورة البقرة187:
(((	 -لأن ��ه ال يق ��ال :رفثت �إىل املر�أة ،لكنه �ض َّمن (الرفث) معنى الإف�ض ��اء- ،الذي ُيراد به املالب�سة -لهذا
�ساغ ذلك ،والتقدير� :أحل لكم ليلة ال�صيام الرفث مف�ضني اىل ن�سائكم" ،ومنه قوله تعاىل :وقد �أف�ضى
بع�ضك ��م �إىل بع�ض".انظ ��ر :ابن ه�شام ،عبد اهلل بن يو�سف بن �أحم ��د ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،
املحقق :د .مازن املبارك ،حممد علي حمد اهلل ،دار الفكر ،دم�شق ،الطبعة :ال�ساد�سة898/ 1 ،1985،
(((	 -جماز القر�آن .67 / 1
((( ابن ه�شام ،مغني اللبيب 898 / 1
(((	ابن جني ،اخل�صائ�ص310 / 2،
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فكالمه رحمه اهلل تعاىل يف هذه الأمثلة ،يدل داللة وا�ضحة قاطعة على �أنه ال يجيز
مث ��ل هذه احلالة القول بالتداخ ��ل ،وبناء عليه؛ يت�ضح �أنه مل يق ��ل بالتداخل املطلق غري
املقيد ،بل جنح �إىل الت�ضمني والت�أويل يف كثري من الأحيان ،حاله حال الب�صريني بذلك،
غ�ي�ر �أن الب�صريني ،يغل ��ب عليهم القول بالت�أوي ��ل والت�ضميني �أكرث ،وه ��و -واهلل �أعلم-
ال ��ر�أي الأجود والأ�شهر عند �أكرث علماء اللغ ��ة والتف�سري ،لأنّ القول باجلواز املطلق ربمّ ا
�أحدث اللب�س ،واللغة قائمة على الإبانة والإي�ضاح.
ق ��ال ابن ج ِّني� ":أال ت ��رى �أ َّنك �إنْ �أخذت بظاهر هذا القول غف�ل ً�ا هكذا ,ال مقيدً ا,
زيد) و�أنت تريد مع ��ه؛ و�أن تقول(:زيد يف الفر�س),
لزم ��ك علي ��ه �أنْ تقول�( :س ��رتُ �إىل ٍ
()1
و�أنت تريد عليه...ونحو ذلك مما يطول ويتفاح�ش"
وم ��ا يه ��م هنا الآن -خ�صو�صا بعد معرفتن ��ا مبوقف �أبي عبيدة من هذه الظاهرة
هو الوقوف على طريقته يف تناول هذه الظاهرة �أثناء تف�سريه لكتاب اهلل تعاىل ،الأمرالذي �سيت�ضح ب�إذن اهلل -تعاىل -يف املبحث القادم.

(((	ابن جني ،اخل�صائ�ص308 /2 ،
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المبحث الثاني

الدرا�سة التطبيقية
يف ه ��ذا املبحث موا�ضع خمتارة من كتاب جم ��از القر�آن ،يتبينّ من خاللها ،موقف
�أبي عبيدة من ظاهرة تداخل حروف ال�صفات و�أثرها يف توجيه املوهم من الآيات عنده،
وق ��د جائت ه ��ذه التطبيقات من موا�ضع متف ّرقة من القر�آن الك ��رمي  ،و�أي�ضا متن ّوعة يف
الأحرف ،وهي على النحو الآتي:
املو�ضع الأول :جميء حرف ال�شك ( �أو ) مبعنى ( الواو ) املفيدة للجمع واملواالة.

الل ُم ِب ٍني﴾
وذل ��ك عن ��د تف�سري قوله تعاىلَ ﴿:و ِ�إ َّنا �أَ ْو ِ�إ َّيا ُك ْم َل َعلى هُ ��دىً �أَ ْو فيِ َ�ض ٍ
قال �أبو عبيدة ":جمازه�( :إنا لعلى هدى و�إياكم �إنكم فى �ضالل مبني) لأن العرب ت�ضع
"�أَ ْو" فى مو�ضع (واو) املواالة .قال َج ِري ٌر:
(. )2
واخل�شابا
ار�س �أ ْو ِرياحا َ ...ع َد َ
لت بهم ُط َه َّي َة ِ
�أ َث ْع َل َب َة ال َف َو ِ
احا"(. )3
َي ْع ِني �أَ َث ْع َل َب ًة َو ِر َي ً

(.)1

فف ��ي هذا املثال ،ملا كان خطابه -عليه ال�صالة وال�سالم -له�ؤالء الكفار املعاندين
على هذه الطريقة وبهذا الأ�سلوب� ،أ�شكل فهم الآية الكرمية على كثري من النا�س ،فتوهم
خروج اخلرب منه -عليه ال�صالة وال�سالم -على �سبيل ال�شك والرتدد .وهو مما ي�ستحيل
عق ًال ،وال يليق به عليه ال�صالة ال�سالم.
ولدف ��ع هذا التوهم ،وت�أويل م�ش ��كل الآية ،يرى �أبو عبيدة خروج حرف (�أو) عن
معن ��اه الأ�صلي املع ��روف وهو ال�شك والرتدد� ،إىل معنى �آخر جم ��ازي ،وهو (الواو) التي
تفيد العطف واملواالة .بدليل �أن العرب ت�ضع (�أو) مو�ضع (واو) املواالة.
((( �سورة �سب�أ24 :
(((	� -أَي :عدل ��ت هَ اتني القبيلتني ِب َها َتينْ ِ القبيلتني .انظر البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،خزانة الأدب ولب
لباب ل�سان العرب ،ت :عبد ال�سالم هارون ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 1979م69 / 11 ،
(((	 -جماز القر�آن148 / 2 ،
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ولبي ��ان موقف العلماء حول ما ذكره �أبو عبيدة ،وبعد الرجوع �إىل كتب التف�سري،
ومعاجم اللغة� ،أمكن ح�صر خالفهم حول هذا احلرف على النحو الآتي:
الوجه الأول� :أن تكون (�أو) مبعنى (الواو)

والقائلون بهذا الوجه ،ي�صرفون (�أو) عن معناها الأ�صلي� ،إىل معنى �آخر جمازي،
وه ��و (الواو) فيكون نظم ال ��كالمَ ﴿ :و�إِ َّنا ل َع َلى هُ دً ى َو ِ�إ َّيا ُك ْم َل ِف ��ي َ�ضلاَ ٍل ُم ِب ٍني﴾ ،وعليه
تك ��ون هذه الآلية من باب الل ��ف والن�شر املرتّب� ،أي �أن قوله تع ��اىل( :لعلى هدى) راجع
�إىل قوله (�إ ّنا) ،وقوله لفي �ضالل( راجع) �إىل قوله (�إياكم) ،وتقدير املعنى (و�إنا لعلى
هدى و�إياكم لفي �ضالل مبنني) .ف�أخرب عليه ال�سالم عن ٍ ّ
كل مبا ينا�سبه.
ومم ��ن قال بهذا امل�سل ��ك موافقا -لأبي عبيدة-؛ عكرمة ،واب ��ن قتيبة  ،والأخف�ش،
وزياد بن �أبي مرمي(.)1وغريهم حمتجني على �صحة هذا امل�سلك بــ:
�أ -العديد من نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل تعاىل  ،نحو

قوله تعاىلَّ ﴿ :ثم َق َ�س ْت ُق ُلو ُب ُكم ِّمن َب ْع ِد َذ ِل َك َف ِه َي َكالحْ ِ َجا َر ِة �أَ ْو �أَ َ�ش ُّد َق ْ�س َو ًة ﴾(،)2واملعن ��ى كم ��ا قال الأخف� ��ش ":ولي�س قوله�﴿:أو �أ�شـ � َ�د﴾ بقولك :هُ َو زي� � ٌد �أو عمرو ،و�إمنا
ه ��ذه(�أو) الت ��ي يف معنى (الواو) نحو قولك :نحنُ ن�أكل ال�ُبّرُ َّ �أو ال�شعري �أو الأر َّز ك ٌل هذا
ن� ُ
أكل"(.)3
قول ��ه تع ��اىل ﴿ :و�أَ ْر َ�س ْل َن ��ا ُه �إلىَ ِم َا ِئ َة �أ ْل � ٍ�ف �أ ْو َي ِزي� �دُونَ ﴾(�.)4أي :ويزيدون ،قال ابن
قتيب ��ة ":ولي�س هذا كما ت�أول ��وا ،و�إمنا مبعنى ( الواو) يف جميع ه ��ذه املوا�ضع ،و�أر�سلناه
�إىل مائة �ألف و يزيدون"(.)5
ال�س َاع ِة �إِ َاّل َك َل ْم ِح ا ْل َب َ�ص ِر َ�أ ْو هُ َو �أَ ْق َر ُب﴾( )6واملعنى ( :وهو
 قوله تعاىلَ ﴿ :و َما �أَ ْم ُر َّ((( امل ��اوردي � ،أب ��و احل�سن علي بن حممد الب�صري البغ ��دادي ،تف�سري املاوردي ،النك ��ت والعيون ،املحقق:
ال�سيد ابن عبد املق�صود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت449 / 4 ،
((( �-سورة البقرة 74:
(((	الأخف�ش ،معاين القر�آن.85:
((( �-سورة ال�صافات 174:
((( -ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن 290 / 1 ،
((( �سورة النحل77:
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�أقرب)  ،عن ابن جريج قال :هو �أقرب وكل �شيء يف القر�آن (�أَو) فهو هكذا (ما َئة �ألف
()1
�أَو ِيزيدُونَ ) واهلل �أعلم
�اب َق ْو َ�سينْ ِ َ�أ ْ َو �أ ْد َن ��ى ﴾( .)2واملعنى (:ف ��كان قاب قو�سني
قول ��ه تع ��اىلَ ﴿:ف َكانَ َق � َ()3
و�أدنى)
 قوله تعاىلَ ﴿:و َال ُت ِط ْع ِم ْن ُهم �آ ِثم ًا �أَ ْو َك ُفو ًرا﴾( )4واملعنى� (:آثما وكفورا)ف ��كل ه ��ذه املوا�ضع من كتاب اهلل تع ��اىل ،يجعلون فيها حرف ال�ش ��ك والإبهام(�أو)
مبعنى (الواو) .
ب-ورود نظائر ذلك يف الأحاديث النبوية ال�صحيحة :نحو

قوله عليه ال�صالة وال�سالم� ":أ�سكن حراء فما عليك �إال نبي �أو �صديق�،أو �شهيد"(.)5

واملعنى :فما عليك �إال نبي ،و�صديق ،و�شهد ف�أقام (�أو) مقام الواو(.)6
جالن�صو�ص اللغوية الواردة عن العرب ،التي تبني ورود هذا التداخل ،ومنها ،
قول ال�شاعر:

َف������لَ������ ْو َك����������ا َن ا ْل������ ُب������ َك������ا ُء َي����������� ُر ُّد � َ���ش��� ْي��� ًئ���ا

��ْي�� �أَ ْو عِ ����� َف�����اقِ
�����ج رٍْ
َب���� َك���� ْي����تُ َع����لَ����ى ُب َ

()7

(((	ال�سيوط ��ي� ،أب ��و الف�ضل ،ج�ل�ال الدين الدين عبد الرحمن ،ال ��در املنثور يف التف�س�ي�ر بامل�أثور ،طبعة دار
املعرفة ،بريوت ،التاريخ [بدون]152 / 5 .
((( �سورة النجم10:
(((	ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن291 / 1،
((( �-سورة الإن�سان 24:
((( �-أخرج ��ه البخاري يف :ف�ضائل �أ�صحاب النبي ﷺ ،ب ��اب قول النبي ﷺ :لو كنت متخذا خليال ،انظر:
البخ ��اري ،الإمام �أبو عبد اهلل ،حممد بن �إ�سماعيل ،اجلامع امل�سن ��د ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول
اهلل ﷺ و�سننه و�أيامه املعروف بـ (�صحيح البخاري) ،حتقيق :الدكتور �صطفى ديب ،دار القلم ،بريوت
1981م .حدي ��ث رق ��م (  ،) 1728والذين كانوا على جبل ح ��راء وحترك اجلبل بهم ،هم :النبي -ﷺ-
و�أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وطلحة ،والزبري.
(((	اب ��ن مال ��ك  ،جمال الدين حممد بن عبد اهلل� ،شرح الت�سهيل ،حت:حمم ��د عبد القادر عطا وطارق فتحي
ال�سيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2001، 1م 223 /3
((( -ه ��ذا ال�شع ��ر يقوله متمم بن نويرة يف بجري بن �أبي مليل ،و�أخوه عف ��اق بن �أبي مليل .قتلهم الفري�س بن م�سلمة
.انظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم الأفريقي ،ل�سان العرب ،ط  ،1دار �صادر ،بريوت 1300 ،هـ( ،عفق)
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�أراد ال�شاعر :على بجري وعفاق ،ف�أقام (�أو) مقام الواو.
قول جرير:

َن������ا َل الخْ ِ��ل��ا َف����� َة �أَ ْو َك����ا َن����تْ َل����� ُه َق������ َد ًرا

��و���س��ى َع��لَ��ى َق����� َد ِر
َك�� َم��ا �أَ َت�����ى َر َّب����ه ُم َ

()1

�أراد ال�شاعر :نال اخلالفة و كانت  ،ف�أقام (�أو) مقام الواو
قول توبة بن احلمري:

َو َق��������� ْد َز َع������ َم������تْ َل���� ْي����لَ����ى ِب�����������أَ يِّن َف����اجِ ���� ٌر
واملعن ��ى كما �أراد ال�شاع ��ر :لنف�سي تقاه ��ا وعليها فجورها .ق ��ال الإمام الطربي":
ومعل ��وم �أن ذلك من توب ��ة على غري وجه ال�شك فيما قال  ،ولك ��ن ملا كانت� ( أو) يف هذا
()3
املو�ضع دالة على مثل الذي كانت تدل عليه( الواو) لو كانت مكانها ،و�ضعها مو�ضعها"
ِل َن ْف�سِ ي ُت�� َق��اهَ��ا �أَ ْو َعلَ ْيهَا ُف ُ��ج��و ُرهَ��ا

()2

�إذن  ،فح ��رف (�أو) يف جمي ��ع ما �سبق لي�س لل�شك ،و�إمن ��ا هو مبعنى حرف (الواو)
املفي ��د للجم ��ع وامل ��واالة قال الإم ��ام ال�شوكاين ":وه ��ي و�إن كانت يف الأ�ص ��ل لل�شك فقد
()4
تو�سع فيها حتى �صارت ملجرد الت�ساوي من غري �شك"
الوجه الثاين :بقاء حرف (�أو) على �أ�صله يف الإبهام وال�شك.

وي ��رى �أ�صحاب هذا الوجه؛ �أن ��ه ال حاجة �أو �ضرورة ملحة تدعو �إىل �إخراج حرف )
�أو( ع ��ن �أ�صله ،و�إمنا هو على بابه من الإبهام .ولدفع م�شكل الآية؛ ف�إنهم ي�ؤولون الكالم
عل ��ى نحو يقبله املعنى ،وهو هنا �أن يكون ال ��كالم قد خرج منه-عليه ال�سالم -على �أحد
((( -يق ��ال :قدر الإله كذا تقديرا؛ و�إذا واف ��ق ال�شيء ال�شيء قلت :جاء قدره ،وقال ابن �سيده :القدر والقدر
(ب�سكون الدال وحتريكها)  :الق�ضاء واحلكم ،وهو ما يقدره اهلل من الق�ضاء ،ويحكم به من الأمور .انظر
 :ل�سان العرب ( ،قدر)
((( �أب ��و عل ��ي القايل� ،إ�سماعيل ب ��ن القا�سم بن عيذون� ،أم ��ايل القايل ،عني بو�ضعه ��ا وترتيبها :حممد عبد
اجلواد الأ�صمعي ،دار الكتب امل�صرية ،الطبعة :الثانية 1344 ،هـ .88 / 1
(((	الطربي ،جامع البيان355 / 1
((( -ال�ش ��وكاين ،حمم ��د بن علي  ،فتح القدير اجلامع بني فن الرواية والدراية يف علم التف�سري ،دون تاريخ،
57 / 1
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�أ�ساليب التعبري البالغية املعروفة وامل�شهورة يف كالم العرب ،ومن �أظهر هذه الأ�ساليب:
�أ� -أن يكون على �سبيل التوبيخ والتنق�ص للم�شركني.

ذك ��ر ذل ��ك مكي بن �أبي طالب ،فقال�(":أو) ههنا على بابها ،ولكن معنى الكالم
الإنتقا�ص للم�شركني والإ�ستهزاء بهم"(.)1
ب�-أن يكون على �سبيل الإن�صاف يف احلجة

ذك ��ر ذل ��ك القرطب ��ي ،وقال ":وهذا عل ��ى وجه الإن�صاف يف احلج ��ة ،كما يقول
القائ ��ل لغريه� :أحدنا كاذب ،وهو يعلم �أنه �ص ��ادق ،و�أن �صاحبه كاذب ،واملعنى :ما نحن
و�أنتم على �أمر واحد ،بل على �أمرين مت�ضادين ،و�أحد الفريقني مهتد وهو نحن ،والآخر
()2
�ضال وهو �أنتم ،فكذبهم ب�أح�سن من ت�صريح التكذيب
ج�-أن يكون على �سبيل التعري�ض والتورية (.)3

ذك ��ر ذلك ابن قتيبة ،فقال ":املعنى� :إنا ل�ضال ��ون �أو مهتدون ،و�إنكم �أي�ض ًا ل�ضالون
�أو مهت ��دون ،وهو ج ��ل وعز يعلم �أن ر�سوله املهتدي و�أن مخُ ا ِلف ��ه ال�ضال ،وهذا كما تقول
للرج ��ل يكذبك ويخالفك� :إنَّ �أحدنا ل ��كاذب و�أنت تعنيهَّ ،
وجه هو �أح�سن من
فكذبته من ٍ
الت�صريح"(.)4
وال ��ذي يظهر واهلل �أعلم� ،أن ه ��ذا الوجه-الأخري -هو الأجود والأن�سب والأبعد عن
التكلف ،و�إمنا كان ذلك ،لثالثة �أمور:

((( مك ��ي ب ��ن �أب ��ي طالب� ،أب ��و حمم ��د َح ّمو�ش بن حمم ��د ب ��ن خمت ��ار ،الهداي ��ة �إىل بل ��وغ النهاية،املحقق:
جمموع ��ة ر�سائل جامعي ��ة بكلية الدرا�س ��ات العليا والبح ��ث العلمي ،جامع ��ة ال�شارق ��ة ،الطبعة:الأوىل،
 1429هـ.5926 / 9 ،
(((  :-القرطبي� ،أبو عبد اهلل ،حممد بن احمد الأن�صاري ،اجلامع لأحكام القر�آن ،طبعة دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت1405،هـ1985 ،م298 / 14 ،
(((	التعري� ��ض كم ��ا ع� � ّرف ال�سيد اجلرج ��ا ّ
ين هو (:م ��ا يفهم ب ��ه ال�سامع م ��راده من غري ت�صري ��ح) انظر:
اجلرج ��اين ،ال�شري ��ف علي بن حممد بن عل ��ي اجلرجاين ،التعريف ��ات ،حتقيق� :إبراهي ��م الأبياري دار
الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة:الأوىل1405 ،هـ �ص . 48
(((	ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن� ،ص269
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ا-الأ�شهر عند �أهل التف�سري واللغة .

ف�سر هذه الآية به ��ذا الوجه غري واحد من علماء اللغ ��ة والتف�سري؛ فهو الر�أي
فق ��د ّ
ال ��ذي رجحه الإم ��ام الطربي ،واخت ��اره النحا� ��س ،وال�سمرقن ��دي ،والزخم�شري ،وابن
()1
اجلوزي ،وابن عا�شور ...وغريهم
ق ��ال الإمام الط�ب�ري ":وال�صواب من الق ��ول يف ذلك عندي �أن ذل ��ك �أمر من اهلل
لنبي ��ه بتكذيب من �أمره بخطابه بهذا القول ب�أجمل التكذيب ،كما يقول الرجل ل�صاحب
يخاطب ��ه ،وهو يريد تكذيبه يف خرب له� :أحدنا كاذب ،وقائل ذلك يعني �صاحبه ال نف�سه،
(. )2
فلهذا املعنى �صري الكالم بـ� " أو "
وقال النحا�س":وهذا على ح�سن املخاطبة"
وق ��ال �أب ��و ا�سحق الثعلب ��يَ ﴿":و�إِ َّنا �أَ ْو �إِ َّيا ُك � ْ�م َل َعلى هُ دىً ﴾ فهي كم ��ا تقول للرجل:
ً (.)4
�أحدنا كاذب �أو �أحدنا خمطئ ،تكذي ًبا جميال"
وقال ابن اجلوزي ":ومثله ﴿ َو�إِ َّنا �أَ ْو �إِ َّيا ُك ْم َل َعلى هُ دىً ﴾ ،والعرب ت�ستعمل التعري�ض
(.)5
بوجه هو �ألطف من الك�شف و�أح�سن من الت�صريح
يف كالمها كثري ًا ،فتبلغ ِ�إرادتها ٍ
(.)3

ب-املوافق ل�سياق الآية ومعاين الكالم.

فعد النظر يف �سياق ما جاءت به الآية الكرمية  ،نعلم �أنها وردت يف �سياق املناظرة �أو
ماوات
ال�س ِ
احلجاج بني الر�سول ﷺ ،وم�شركي قري�ش ،قال تعاىلُ ﴿:ق ْل َمنْ َي ْر ُز ُق ُك ْم ِمنَ َّ
�ال ُم ِب ٍني ﴾  .واملعنى الذي يراد بها
َو ْ أ
الَ ْر� ِ��ض ُق � ِ�ل اللهَّ ُ َو ِ�إ َّنا �أَ ْو ِ�إ َّيا ُك ْم َل َعلى هُ دىً َ�أ ْو فيِ َ�ض�ل ٍ
((( �أب ��و اللي ��ث ال�سمرقندي ،ن�صر بن حممد بن �أحم ��د  ،تف�سري بحر العلوم ،ت :عل ��ي حممد وجماعة ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1413هـ 90 / 3 ،
(((	الطربي ،جامع البيان403 / 20،
((( معاين القر�آن253/4 :
(((	الثعلبي� ،أبو ا�سحق �أحمد بن حممد بن �إبراهيم ،الك�شف والبيان عن تف�سري القر�آن ،حتقيق :الإمام �أبي
حممد بن عا�شور ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة :الأوىل  ،1422هـ 2002م88 / 8 ،
(((	ابن اجلوزي� ،أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علي بن حممد  ،زاد امل�سري يف علم التف�سري ،ط :الثالثة دم�شق،
بريوت :املكتب الإ�سالمي1404 ،هـ1984/م196 / 3 ،
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ه ��و (:و�صف ه�ؤالء امل�شرك�ي�ن بال�ضالل) .غري �أن الآية قد �سلك ��ت يف ت�أدية هذا املعنى
م�سل ��ك ًا تعري�ضي� � ًا ،هو �أقدر على الإقن ��اع من م�سلك الت�صري ��ح �أو التعبري املبا�شر ،ذلك
لأن التعب�ي�ر املبا�شر ،ومكا�شفة اخل�ص ��م والتجريح به يجره� ،إىل مزيد من اجلدل الذي
ي�س ��د نوافذ فك ��ره  ،ويطم�س على ب�صريته  .لكن عنما يج ��يء اخلطاب على هذا ال�شكل
م ��ن احل�س ��ن واملالينة ف�إنه بال �ش ��ك يبعث -كما يقول �صاحب الإي�ض ��اح يف بيان فائدة
التعري� ��ض هنا -امل�شركني على "الفكر يف حال �أنف�سه ��م وحال النبي -ﷺ -وامل�ؤمنني،
و�إذا ف ّك ��روا فيما هم عليه من� (:إغ ��ارات بع�ضهم على بع�ض ,و�س ْبي ذراريهم وا�ستباحة
�أمواله ��م ،وقط ��ع الأرحام ،و�إتيان الف ��روج احلرام ،وقتل النفو�س الت ��ي حرم اهلل قتلها،
و�ش ��رب اخلمر التي ُت ْذ ِهب العقول ،وحت�سن ارتكاب الفواح�ش) ،وفكروا فيما النبي عليه
ال�س�ل�ام وامل�ؤمنون عليه من� (:صلة الأرح ��ام ،واجتناب الآثام ،والأمر باملعروف ،والنهي
ع ��ن املنكر ،و�إطعام امل�ساك�ي�ن ,وبر الوالدين ،واملواظبة على عب ��ادة اهلل تعاىل) ،علموا
�أن النب ��ي -عليه ال�سالم -وامل�سلم�ي�ن على هدى ،و�أنهم على ال�ضاللة ،فبعثهم ذلك على
الإ�سالم ،وهذه فائدة عظيمة"(.)1
 -3القول بهذا الوجه �أعرق يف البالغة من القول بالتداخل :

فالق ��ول ب� ��أن الكالم قد خرج منه -علي ��ه ال�صالة وال�سالم -عل ��ى �سبيل التعري�ض
والتوري ��ه ،و�أن ��ه ك ّذبهم عليه ال�س�ل�ام بلفظ "غري مك�ش ��وف وال �شنيع ف� ��إن ذلك� ،أحـلى
ً ()2
و�أدمـث ،و�أن�سـب ،من �أن يكون م�شافهة وك�شف ًا ،وم�صارحة وجهرا"
و�إذا كان الق ��ر�آن الكرمي ،قد نزل بلغة العرب ،وعل ��ى �أ�ساليبها البالغية والبيانية،
فقد جاءت بع�ض �آياته على هذا النحو.
وهو املعنى الذي �أفاد به الزخم�شري ،بقوله ":وهذا من الكالم املن�صف ،الذي كل
م ��ن �سمع ��ه من موال� ،أو مناف قال ملن خوطب به ،ق ��د �أن�صفك �صاحبك ويف درجه بعد
تقدمه ما قدم من التقرير البليغ داللة غري خفية على من هو من الفريقني على الهدى.
(((	الـ�صعيـدي ،ال�شيخ عبد املتعال ،بغية الإي�ضاح لتلخي�ص املفتاح يف علوم البالغة ،مكتبة الآداب
الطبعة :ال�سابعة ع�شر1426 :هـ2005-م . 632 / 4
(((	ابن جني ،اخل�صائ�ص� ،ص 64
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ومن هو يف ال�ضالل املبني-،ويعلل الزخم�شري �سبب اللجوء اىل التعري�ض بقوله -ولكن
التعري� ��ض والتوري ��ة �أن�ضل باملج ��ادل �إىل الغر� ��ض ،و�أهجم به على الغلب ��ة مع قلة �شغب
اخل�صم ،وفل �شوكته بالهوينا"(.)1
وتب ��ع �أب ��و الف ��رج املعايف الزخم�ش ��ري يف ذلك ،وق ��ال ":ف�إن مثل ه ��ذا احل�سن يف
اخلط ��اب والتعري� ��ض فيه " مم ��ا قد تعط ��ف اخل�ص ��م �إىل املقاربة ،وتثني ��ه عن اللدد
وامل�شاغب ��ة .وقد يقول الرجل ملن ركب معه البهت يف مناظرته واملكابرة يف منازعته :قد
زعم ��ت �أنه �إذا جمع بني النار والقطن �أنه ال يحرتق القطن ،فنحن جنمع بينهما فننظر
�أيحرتق �أم ال ،ف�إن مل يحرتق فالقول ما قلت ،و�إن احرتق فالقول فيه على ما قلنا .وقائل
هذا لي�س يحتاج بجمعه بني هذين ال�شيئني �إىل علم �شيء جهله ،وال دفع �شك عر�ض له،
ولكن ��ه ال�ستظه ��اره ق�صد ح�سم �شغب خ�صمه ،ورده �إىل احلق عن باطله .قال اهلل تعاىل
()2
ذكره لنبيه ﷺ� ﴿:أَ ْم َي ُقو ُلونَ ا ْفترَ َا ُه ُق ْل ِ�إ ِن ا ْفترَ َ ْي ُت ُه َفال تمَ ْ ِل ُكونَ ليِ ِمنَ اللهَّ ِ َ�ش ْي ًئا ﴾
املو�ضع الثاين :جميء حرف اال�ستثناء (�إال) مبعنى (واو) املواالة

وذل ��ك عند تف�س�ي�ر قوله تعاىلَ ﴿:و ِم ��نْ َح ْيثُ َخ َر ْج َت َف� � َو ِّل َو ْج َه َك َ�ش ْط� � َر المْ َ ْ�س ِج ِد
وه ُك ْم َ�ش ْط َر ُه ِل َئلاَّ َي ُكونَ ِلل َّنا� � ِ�س َع َل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ
الحْ َ � � َر ِام َو َح ْيثُ َما ُك ْنت ُْم َف َو ُّل ��وا ُو ُج َ
َظ َل ُم ��وا ِم ْن ُه � ْ�م َفلاَ ت َْخ َ�ش ْوهُ ْم َو ْاخ َ�ش� � ْونيِ َو ِ ألُتمِ َّ ِن ْع َم ِت ��ي َع َل ْي ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت� �دُونَ ﴾ ( ،)3قال
�أب ��و عبي ��دة ":مو�ضع "�إل" هاهن ��ا لي�س مبو�ضع ا�ستثناء� ،إمنا ه ��و مو�ضع (واو) املواالة،
وجمازها( :لئال يكون للنا�س عليكم حجة ،وللذين ظلموا) ،وقال الأع�شى:
�آ َل������� ْي�������تُ ال ُن����� ْع�����طِ �����ي����� ِه مِ �����نْ � أ ْب����� َن�����ائِ����� َن�����ا

ُرهُ ���ن���اً ف�� ُي��ف��� ِ��س�� َده�� ْم َك���م���نْ ق���د �أ ْف���� َ���س���دَا

(((	الزخم�شري ،الك�شاف 205/2
((( �س ��ورة الأحقاف .8:وانظر� :أبو الفرج املعاف ��ى ،زكريا بن يحيى اجلريرى النهرواين ،اجللي�س ال�صالح
الكايف والأني�س النا�صح ال�شايف ،املحقق :عبد الكرمي �سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،الطبعة:
الأوىل  1426هـ718 / 1 ،
(((	� -سورة البقرة150 :
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� اّإل ك������خ������ارج������ة امل������ك������ ّل������ف ن���ف�������س���ه

()1

واب��ن��ي قبي�صة �أن �أغ��ي��ب وي�����ش��ه��دا

ومعناه :وخارجة"

()2

فف ��ي هذا املثال ،ملا نفى اهلل عز وج ��ل �أن يكون لأحد من النا�س حجة على ر�سوله
علي ��ه ال�سالم ،وا�ستثنى بعد ذل ��ك بقوله ﴿ ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه � ْ�م﴾ �أ�شكل ذلك املعنى
عل ��ى بع�ض النا�س ،فتوهموا وجود حجة للذين ظلموا على ر�سوله عليه ال�سالم  ،وك�أنهم
يقولون :كيف يكون للظاملني حجة على النبي عليه ال�صالة وال�سالم؟
ولدف ��ع هذا التوهم ،يرى �أبو عبيدة خروج حرف اال�ستثناء (�إال) عن معناه الأ�صلي
املع ��روف ،وه ��و اال�ستثن ��اء� ،إىل معنى �آخر جمازي وه ��و هنا (الواو) الت ��ي تفيد اجلمع
واملواالة" ذلك لأن العرب ت�ضع (�إال)يف مو�ضع (الواو)
ولبي ��ان موق ��ف العلماء حول ما ذك ��ره �أبو عبيدة ،وبعد الرج ��وع �إىل كتب التف�سري،
ومعاجم اللغة� ،أمكن ح�صر خالفهم حول احلرف على النحو الآتي:
الوجه الأول� :أن يكون حرف اال�ستثناء (�إال) مبعنى (الواو).

والقائل ��ون بهذا الوجه ،يجعلون (�إال) مبعن ��ى (واو) العطف ،فيكون ترتيب الكالم
ِ ﴿:ل َئ�َّل�اَّ َي ُكونَ ِلل َّنا� � ِ�س َع َل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة وا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه � ْ�م) ،ويكون املعنى املقدر للآية؛"
�إن الذي ��ن ظلموا (وهم قري�ش) لي� ��س لهم حجة على الر�سول يف حتويل القبلة ،و(الذين
ظلموا) ال يكون لهم �أي�ضا حجة".
ومم ��ن ذه ��ب �إىل هذا الر�أي- ،موافقا لأبي عبي ��دة  ،-الأخف�ش ،والفراء ،وابن
قتيبة  ...وغريهم
(((	 -واملعن ��ى� :آلي ��ت �أال جنيب ��ه �إىل ما ي�س�ألنا من تق ��دمي الرهائن من �أبنائنا� ،إال ما �سب ��ق من �أمر خارجة
وهو رجل من �شيبان -الذي يكلف نف�سه �أن يح�ضر حني �أغيب ،وابني قبي�صة اللذين �أخذ منهما اخلوفف�أرهقا �أنف�سهما وحمال �إليك الرهائن ،واخلائف جدير ب�أن يرهق نف�سه .وانظر :املربد ،حممد بن يزيد
بن عبد الأكرب الثماىل الأزدي  ،املقت�ضب ،املحقق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،.عامل الكتب – .بريوت،
 .418 /4وانظر  :ابن جني� ،أبو الفتح عثمان بن جني املو�صلي� ،سر �صناعة الإعراب ،دار الكتب العلمية
بريوت-لبنان  ،الطبعة :الأويل 1421هـ2000 -م302 /1 ،
(((	 -جماز القر�آن 61 /1
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م�ستدلني على �صحة م�سلكهم بــ :
�أ-ورود نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل تعاىل ،نحو

(.)1
قوله تعاىل�﴿ :إِنيِّ لاَ يَخَافُ لَدَي َّ المُْرْ�سَلُونَ * �إِل اَّ مَنْ ظَلَمَ ثُم َّ بَدَّلَ حُ�سْنًا بَعْدَ �سُو ٍء﴾لدي املر�سلون ,وال من ظلم ثم ب ّدل ح�سنا،
 واملعنى :ال يخاف ّ قول ��ه تعاىل :اَال�سو ِء ِمنَ ا ْل َق� � ْو ِل ِ�إ اَّل َمنْ ُظ ِل َم﴾ �أي "وال من
﴿ل ُي ِح � ُّ�ب اللهَّ ُ الجْ َ ْه َر ِب ُّ
(.)2
ظلم"

ب-ورود (�إال) مبعنى (الواو) كثريا يف كالم العرب و�أ�شعارها  ،نحو

-قول ال�شاعر:

َو ُك ُّ
������������������ل �أ ٍخ ُم����������ف����������ا ِر ُق���������� ُه َ�أ ُخ����������������وه
(.)4
واملعنى كما �أراده ال�شاعر :والفرقدان �أي�ضا متفرقان

َل���� َع���� ْم���� ُر �إِب������ي َ
������ك �إال ال������� َف������� ْر َق�������دانِ

(.)3

الوجه الثاين :بقاء حرف اال�ستثناء (�إال) على بابه.

و�أ�صح ��اب ه ��ذا الوجه القائلون ب�أن اال�ستثناء مت�ص ��ل و�صحيح ،و�أن احلرف باق
عل ��ى معناه احلقيق ��ي ،متفقون على �ض ��رورة ت�أويل الآي ��ة الكرمية على نح ��و ي�صح معه
املعن ��ى ،وهم هنا -على الأ�شهر بينهميقولون بت�ضمني معنى كلمة (احلجة) معنى �آخر
وهو؛ (املحاجة؛ التي هي املخا�صمة ،والدعوى الباطة ،واحلجة الواهية الداح�ضة.
فهم يقولون �أن القر�آن قد �سماها (حجة) لكن هي يف احلقيقة (خما�صمة باطلة)،
وه ��ي (حج ��ة واهية) .فيكون معنى الآية الكرمية�( :إن للذي ��ن ظلموا حجة عند الر�سول
لكن هذه احلجة هي حجة �ضعيفة ،حجة واهية ،داح�ضة.)..
((( �سورة النمل االية 11:
((( �سورة النمل االية  11:وانظر :الطربي ،جامع البيان 432 / 19 ،
(((	البي ��ت لعم ��رو بن معديكرب ويف "الل�سان" الفرقدان :جنمان يف ال�سماء ال يغربان ،انظر :ل�سان العرب،
 432 / 15وانظر  :املربد� ،أبو العبا�س ،حممد بن يزيد ،الكامل يف اللغة والأدب ،ت� :أبو الف�ضل �إبراهيم،
وال�سيد �شحاته ،دار النه�ضة ،م�صر65 / 4 ،
(((	ابن اجلوزي ،زاد امل�سري يف علم التف�سري 448 / 1 ،
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أحد عليك ��م �إال احلج ُة الداح�ض ُة
ذك ��ر ذلك ابن عطية فق ��ال ":املعنى �أنه ال حجة ل ٍ
للذين ظلموا من اليهود وغ ِريهم الذين تك َّلموا يف النازلة ،و�س َّماها ُح َّجة ،وحكم بف�سادها
حني كانت من ظلمة"(.)1
وق ��ال الراغ ��ب الأ�صفه ��اين ":يج ��وز �أنه �سمى م ��ا يحتجون به حج ��ة -كقوله:
داح َ�ض� � ٌة ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ﴾
يب َل ُه ُح َّج ُت ُه ْم ِ
ا�ست ُِج َ
﴿ َوا َّل ِذي ��نَ ُي َح ُّ
اج ��ونَ فيِ اللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد م ��ا ْ
()3
ف�سمى الداح�ضة حجة"

()2

وال ��ذي يظهر واهلل �أعلم� ،أن ه ��ذا الوجه هو الأجود والأن�سب ل�سياق الآية والأبعد
عن التكلف ،و�إمنا كان ذلك خلم�سة �أمور:
-1تف�سريات ال�سلف واملرويات ال�صحيحة املروية عنهم(:.)4

فق ��د ف�س ��ر ه ��ذه الآية به ��ذا الوجه،غ�ي�ر واحد من ال�سل ��ف  ،كمجاه � ٍ�د ،وعطاءٍ ،
ّ
وال�س ّد ّي" وغريهم.ر�ض ��ي اهلل عنهم �أجمعني .
وال�ض ّح ��اك ،وال ّربي ��ع بن � ٍ
أن�س ،وقت ��ادةّ ،
وممن �أ�شهر �أقوالهم ما روي
ع ��ن جماهد  ":قال هم م�شركو العرب ،قالوا ح�ي�ن �صرفت القبلة �إىل الكعبة :قد()5
رجع �إىل قبلتكم ،فيو�شك �أن يرجع �إىل دينكم
وعن قتادة ":قال "هم م�شر ُكو قري�ش .يقول� :إنهم �سيحتجون عليكم بذلك ،فكانتنبي اهلل ﷺ بان�صرا َف ُه �إىل البيت احل ��رام �أنهم قالوا �سريجع �إىل ديننا
حجته ��م على ّ
()6
كما رجع �إىل قبلتنا!
نبي اهلل ﷺ نح َو الكعبة ،بعد �صالته �إىل بيت
-وع ��ن ابن م�سعود قال ":ملا ُ�ص ��رف ّ

(((	اب ��ن عطية الأندل�سي� ،أبو حممد ،عبد احلق بن غالب ،املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ،ت :عبد
ال�سالم عبد ال�شايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الأوىل1414 ،هـ 225 / 1 ،
((( �سورة ال�شورى 16 :
(((	الراغ ��ب� ،أب ��و القا�سم ،احل�س�ي�ن بن حممد ب ��ن املف�ضل املع ��روف بالأ�صفهاين ،معجم مف ��ردات �ألفاظ
القر�آن ،حتقيق ندمي مرع�شلي ،دار الفكر ،بريوت1392 .هـ1972،م219 / 1 ،
(((	الطربي ،جامع البيان203 / 3،
((( 	املرجع ال�سابق 202 / 3 ،
(((	املرجع ال�سابق بنف�س ل�صفحة
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

131

�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

فتوجه بقبلت ��ه �إليكم،
املقد� ��س ،ق ��ال امل�شرك ��ون من �أهل مك ��ة :حتيرّ على حممد دين ��ه! ّ
وعل ��م �أنك ��م كنتم �أهدى من ��ه �سبيال و ُيو�ش ��ك �أن يدخل يف دينكم! ف�أن ��زل اهلل جل ثنا�ؤه
()1
ا�س َع َل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة ِ�إ اَّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم﴾"
فيهمِ ﴿:ل َئلاَّ َي ُكونَ ِلل َّن ِ
 -2الر�أي الأ�شهر بني علماء التف�سري واللغة.

فه ��ذا التوجيه هو منتقى �أك�ث�ر امل�سرحني وعلماء اللغة ؛ منه ��م الزجاج و الطربي،
واب ��ن عطية ،والزخم�ش ��ري والقرطبي ...وغريهم رحمه ��م اهلل �أجمعني ،ومن �أ�شهر ما
ورد عنه ��م ق ��ول الإمام الطربي ":ف�إن قال قائل ":و�أ ّي� � ُة حجة كانت مل�شركي قري�ش على
ر�س ��ول اهلل ﷺ و�أ�صحاب ��ه ،يف توجهه ��م يف �صالته ��م �إىل الكعبة؟ وهل يج ��وز �أن يكون
للم�شركني على امل�ؤمنني -فيما �أمرهم اهلل به �أو نهاهم عنهُ -حجة؟ قيل� :إن معنى ذلك
وذهبت �إليه .و�إمنا"احلجة" يف هذا املو�ضع( ،اخل�صومة واجلدال).
توهمت
بخالف ما
َ
َ
ومعن ��ى الكالم :لئال يك ��ون لأحد من النا�س عليكم ُخ ُ�صوم ٌة ودع ��وى باط ٌل غ َري م�شركي
قري� ��ش ،ف�إن لهم عليكم دعوى َباطلة وخ�صوم ًة بغري حق ،بقيلهم لكمَ ":ر َجع حمم ٌد �إىل
قبلتنا ،و�سريجع �إىل ديننا" .فذلك من قولهم و�أمان ّيهم الباطلة ،هي"احلجة" التي كانت
لقري� ��ش على ر�س ��ول اهلل ﷺ و�أ�صحابه .ومن �أجل ذلك ا�ستثنى اهلل تعاىل ذكره"الذين
ظلموا" من قري�ش من �سائر النا�س غريهم� ،إذ نفى �أن يكون لأحد منهم يف قبلتهم التي
()2
وجههم �إليها ُحجة"
ّ
وق ��ال الزج ��اج يف معاين القر�آن ":والق ��ول عندي� :أن املعنى يف ه ��ذا وا�ضح ،و�إمنا
وحجت ��ه داح�ضة عند اللهّ  .ق ��ال اللهّ ع ّز
�سم ّي ��ت هن ��ا حج ��ة؛ لأن املحتج به �سم ��اه حجة ّ
وج� � ّلُ ﴿:ح َّج ُت ُه � ْ�م َد ِاح َ�ض ٌة ِع َند َر ِّب ِه � ْ�م﴾(� ،)3سميت حجة �إال �أ ّنها حج ��ة مبطلة ،فلي�ست
(.)4
بحجة موجبة حقاً .وهذا بيان �شاف �إن �شاء الل"
((( املرجع ال�سابق 203 / 3
((( -الطربي ،جامع البيان201 / 3 ،
((( �سورة الن�ساء148 :
ال�سري ،معانـي القر�آن و�إعرابـ ��ه ،ت :د .عبد اجلليل �شلبي ،عامل الكتب،
إبراهيم
�
ا�سحق،
(((	الزجـ ��اج� ،أبو
ّ
بيـروت1408 :هـ .225 /1 ،1988 /
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 -2املع ��روف وامل�شهور لغة ،ع ��دم جميء (�إال) مبعنى "الواو"� ،إال مع ا�ستثناء �سابق
قد تقدمها .
ذكر ذلك الفراء ،وقال� ":إمنا تكون (�إال) مبنزلة (الواو) �إذا عطفتها على ا�ستثناء
قبله ��ا ،فهنالك ت�صري مبنزلة الواو؛ كقولك( :يل على ف�ل�ان �ألف �إال ع�شرة �إال مائة) ،
تري ��د ب� �ـ (�إ ّال) الثانية �أن ترجع على الأل ��ف ،ك�أنك �أغفلت املائ ��ة  ,فا�ستدركتها  ,فقلت:
اللهم
علي �ألف ومائ ��ة ،و�أن تقول( :ذهب النا�س �إال �أخاكّ ،
الله � ّ�م �إال مائ ,فاملعنى  :له ّ
�إال �أباك)  ,فت�ستثنى الثاين ،تريد� :إال �أباك و�إال �أخاك.
كما قال ال�شاعر:
����ْي���� َواحِ ����������� َد ٍة
دَا ُر الخْ َ ��� ِل���ي��� َف��� ِة ِ�إ اَّل دَا ُر َم������ ْر َوا َن������ا
َم������ا ِب�����المْ َ�����دِ ي����� َن����� ِة دَا ٌر َغ رْ ُ
()2
ك�أنه �أراد :ما باملدينة دار �إال دار اخلليفة  ,ودار مروان"

()1

 -3القول بالوجه الثاين �أعرق يف البالغة والبيان .

ذل ��ك لأن ��ه لو كانت الآية الكرمية على معنى العطف ،لكان النفي الأول عن جميع
النا�س مب ّينا للمعنى املراد( ،.)3ذكر ذلك الإمام الطربي ،وقال ":لو كانت الآية الكرمية
حج ٌة على ر�سول اللهّ
على معنى العطف لكان ال ّنفي الأ ّول عن جميع ال ّنا�س �أن يكون لهم ّ
�ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم و�أ�صحابه يف حت ّولهم نحو الكعبة بوجوههم مب ّي ًنا عن املعنى املراد،
ومل يكن يف ذكر قوله بعد ذلك�ِ ﴿:إ َاّل ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم﴾ �إ ّال التّلبي�س ا ّلذي يتعاىل عن
�أن ي�ضاف �إليه� ،أو يو�صف به"(.)4
 -4اال�ستعمال القر�آين لكلمة احلجة يف كتاب اهلل يقوي القول بهذا الر�أي .

ذك ��ر ذلك اب ��ن القيم يف بدائع الفوائد ،وقال� ":سمع ��ت �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
يق ��ول ":لي� ��س اال�ستثناء مبنقط ��ع بل هو مت�صل عل ��ى بابه ،و�إمنا �أوجب له ��م �أن حكموا
(((	الفراء ،معاين القر�آن 90 / 1 ،والبيت للفرزدق ،و�أراد مروان بن احلكم
(((	انظر الطربي ،جامع البيان204 / 3:
(((	املرجع ال�سابق بنف�س ال�صفحة
(((	املرجع ال�سابق بنف�س ال�صفحة
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بانقطاع ��ه حيث ظن ��وا �أن احلجة ههنا املراد بها احلج ��ة ال�صحيحة احلق ،واحلجة يف
كتاب اهلل يراد بها نوعان:
�أحدهم ��ا :احلجة احلق ال�صحيح ��ة كقولهَ ﴿:و ِت ْل � َ�ك ُح َّج ُت َنا �آ َت ْي َن َاه ��ا ِ�إ ْب َر ِاه َيم َع َلى
اج َ
وك َف ُق ْل �أَ ْ�س َل ْم ُت
َق ْو ِم ِه﴾( .)1ويراد بها مطلق االحتجاج بحق �أو بباطل كقولهَ ﴿:ف�إِنْ َح ُّ
َو ْج ِه � َ�ي للِ َهّ ِ ﴾( )2وقولهَ ﴿:و ِ�إ َذا ُت ْت َلى َع َل ْي ِه � ْ�م �آ َيا ُت َنا َب ِّي َن ٍات َما َكانَ ُح َّج َت ُه ْم ِ�إ ّال َ�أنْ َقا ُلوا ا ْئتُوا
ِب�آ َبا ِئ َنا ِ�إنْ ُك ْنت ُْم َ�صا ِد ِقنيَ﴾( )3وقوله� ﴿ :أَلمَ ْ َت َر ِ�إلىَ ا َّل ِذي َح َّاج ِ�إ ْب َر ِاه َيم فيِ َر ِّب ِه﴾( )4وقوله:
يب َل ُه ُح َّج ُت ُه ْم َد ِاح َ�ض ٌة ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم ﴾( )5و�إذا
ا�ست ُِج َ
﴿ َوا َّل ِذينَ ُي َح ُّ
اجونَ فيِ اللهَّ ِ ِمنْ َب ْع ِد َما ْ
كان ��ت احلجة �إ�سما ملا يحت ��ج به من احلق �أو باطل �صح ا�ستثناء حجة الظاملني من قوله:
ا�س َع َل ْي ُك ْم ُح َّج ٌة ﴾( )6وهذا يف غاية التحقيق واملعنى �أن الظاملني يحتجون
﴿ ِل َئ ّال َي ُكونَ ِلل َّن ِ
عليك باحلجة الباطلة الداح�ضة فال تخ�شوهم واخ�شوين .ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿:و ِ�إ َذا
ِق َيل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا َما �أَ ْنزَ َل اللهَّ ُ َقا ُلوا َب ْل َن َّت ِب ُع َما �أَ ْل َف ْي َنا َع َل ْي ِه �آ َبا َء َنا �أَ َو َل ْو َكانَ �آ َبا�ؤُهُ ْم ال َي ْع ِق ُلونَ
َ�ش ْيئ� � ًا َوال َي ْه َت� �دُونَ ﴾( )7فهذه مناظرة حكاها اهلل بني امل�سلمني والكفار ف�إن الكفار جل�أوا
�إىل تقلي ��د الآب ��اء وظنوا �أنه منجيه ��م لإح�سانهم ظنه ��م بهم فحك ��م اهلل بينهم بقوله:
﴿ �أَ َو َل ْو َكانَ �آ َبا ُ�ؤهُ ْم ال َي ْع ِق ُلونَ َ�ش ْيئ ًا َوال َي ْه َتدُونَ ﴾( )8ويف مو�ضع �آخر� ﴿ :أَ َو َل ْو َكانَ َّ
ال�ش ْي َطانُ
ال�س ِع ِري﴾( )9ويف مو�ضع �آخرَ ﴿ :ق َال �أَ َو َل ْو ِج ْئ ُت ُك ْم ِب َ�أ ْه َدى ممِ َّ ا َو َج ْدتمُ ْ
َي ْد ُعوهُ ْم ِ�إلىَ َع َذ ِ
اب َّ
()10
َع َل ْي� � ِه �آ َبا َء ُك � ْ�م ﴾ ف�أخرب عن بطالن هذه احلجة و�أنها ال تنجني من عذاب اهلل تعاىل
لأنها تقليد من لي�س عنده علم وال هدى من اهلل" (..)11
((( �سورة الأنعام83 :
((( �سورة �آل عمران20 :
((( �سورة اجلاثية25 :
((( �سورة البقرة258 :
((( �سورة ال�شورى16 :
((( �سورة البقرة150 :
((( �سورة البقرة170 :
((( �سورة البقرة170 :
((( �سورة لقمان21 :
(� ((1سورة الزخرف24 :
(	((1اب ��ن قي ��م اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب ،بدائ ��ع الفوائد ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان/ 4 ،
.173
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�إذن فقول ��ه تعاىل� ﴿:إِ اَّل ا َّل ِذي ��نَ َظ َل ُموا ِم ْن ُه ْم﴾ ،ا�ستثنا ٌء �صحي ��ح مبعنى اال�ستثناء
املع ��روف ا ّل ��ذي "يثبت فيه ملا بعد حرف اال�ستثناء م ��ا كان منف ًّيا ع ّما قبله فهو كما يقال
منفي عن ك ّل
يف اللغة  (:ما �سار من ال ّنا�س �أح ٌد �إ ّال �أخوك) �إثباتٌ للأخ من ّ
ال�سري ما هو ٌّ
أحد من ال ّنا�س
� ٍ
أحد (خ�صوم ٌة
وكذلك هذه الآية الكرمية على القيا�س نف�سه ،فهي تنفي �أن يكون ل ٍ
توجهه يف �صالته
وجد ٌل قبل ر�سول اللهّ �ص ّلى اللهّ عليه و�س ّلم ،ودعوى باطلة عليه ب�سبب ّ
قري�ش ،-ف�إنّ لهم قبله خ�صوم ًة ودعوى
قبل الكعبة) �( ،إ ّال ) ا ّلذين ظلموا �أنف�سهم -من ٍ
بتوجهه
توجهه �إلينا و�إىل قبلتنا؛ لأ ّنا ك ّنا �أهدى منه �سبي ًال ،و�أنه ّ
باطل ��ة ب�أن يقولوا � :إنمّ ا ّ
(.)1
وباطل .. .واهلل تعاىل �أعلم
�ضالل
نحو بيت املقد�س على
ٍ
ٍ
املو�ضع الثالث:جميء حرف النفي (ما) مبعنى اال�سم املو�صول (الذي).

وذل ��ك عند تف�سري قوله تع ��اىل� ﴿:أُ ْو َل ِئ َك هُ ُم المْ ُ�ؤْ ِم ُنونَ َح َّقا َل ُه � ْ�م َد َر َجاتٌ ِع ْن َد َر ِّب ِه ْم
ميَ .ك َما �أَ ْخ َر َج َك َر ُّب َك ِمنْ َب ْي ِت َك بالحْ َ ِّق َو�إنَّ َفريق ًا ِمنَ المْ ُ�ؤْ ِمن َني َل َكارِهُ ونَ .
َو َم ْغ ِف َر ٌة َور ْز ٌق َكر ٌ
()2
ُي َجا ِد ُلو َن � َ�ك فيِ الحْ َ � ِّ�ق َب ْع َد َما َت َبينَّ َ َك َ�أنمَّ َ ��ا ُي�سا ُقونَ �إِلىَ المْ َ ْو ِت َوهُ ْم َي ُ
نظ� � ُرونَ ﴾ قال �أبو
عبي ��دة ":جمازها جم ��از الق�س ��م ،كقولك :والذي �أخرج ��ك ربك لأن "م ��ا" فى مو�ضع
"الذي" وفى �آية �أخرى  ﴿:وَال� َّسماءِ وَما بَناها﴾(� )3أي والّذى بناها ،وقال:
ن����������ا َخ َ
������ي َو�إِ َّن َم�������ا َ�أهْ �������لَ������� ْك�������تُ َم ُ
َل����� َع����� ْم����� ُر َك �إِ مَّ َ
����ط���� ِئ����ي َو� َ����ص���� ْو ِب����ي
�������ال
َع������لَ َّ
�ساح ٍر﴾(� )4إنّ الذي
�أي و�إنّ ال ��ذي �أهلكت مال .وفى �آي ��ة �أخرى�﴿ :إِنمَّا �صَنَعُوا كَيْدُ ِ
()5
فعلوه كيد �ساحر"

فف ��ي ه ��ذا املث ��ال ،مل ��ا ذك ��ر اهلل ع ��ز وج ��ل يف الآي ��ة الكرمي ��ة؛ امل�شب ��ه يف قول ��ه:
﴿ َك َم ��ا �أَ ْخ َر َج َك َر ُّب َك﴾ ومل يذكر امل�شبه به!!! �أ�ش ��كل ذلك على بع�ض النا�س فتوهم فيه
((( املرجع ال�سابق 204 / 3،
((( �سورة الأنفال5 :
((( �سورة ال�شم�س5 :
(((	� -سورة طه69 :
(((	 -جماز القر�آن 241 / 1 ،
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�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

االنقطاع ؟ وك�أنه يقول �أين امل�شبه به؟ وما الذي �شبه باخراج اهلل نبيه عليه ال�سالم من
بيته باحلق؟
ولدف ��ع ه ��ذا الإيهام ،وفهم املعنى الدقيق للآية ،ي ��رى �أبو عبيدة ،خروج حرف
النف ��ي (ما) عن معناه الأ�صلي املعروف� ،إىل معنى �آخر جمازي وهو هنا (الذي) ،ذلك
لأن العرب ت�ضع (ما) مو�ضع (الذي).
ولبي ��ان موق ��ف العلماء حول ما ذكره �أب ��و عبيدة ،وبعد الرج ��وع �إىل كتب التف�سري،
ومعاجم اللغة� ،أمكن ح�صر خالفهم حول احلرف على النحو الآتي:
الوجه الأول� :أن يكون حرف الت�شبيه(كما) مبعنى (والذي) املفيدة للق�سم .

واملوافق ��ون لأب ��ي عبيدة يف هذا الوج ��ه يجعلون (الكاف) مبعن ��ى حرف الق�سم
(الواو) ،و(ما) حرف مو�صول مبعنى (الذي) ،فيكون تقدير الكالم﴿ :والذي �أخرجك
الق�سم .
من بيتك باحلق﴾ جملة ق�سم  ،وقوله تعاىل ﴿ ُي َجاد ُلونك﴾ جوابا لهذا
ِ
ومما ي�ستدل به �أ�صحاب هذا الر�أي:
�أ-موا�ضع عديدة ومتفرقة من كتاب اهلل جاءت على هذا النحو :نحو:

قول ��ه تع ��اىل﴿ :وال�سم� ��آء َو َم ��ا َب َن َاها﴾(( )1م ��ا) هنا مبعنى ( ال ��ذي) وتقديره()3
 :والذي بناها( )2قال اخلازن ":فعلى هذا ك�أنه �أق�سم به وب�أعظم خملوقاته"
 ومثله ��ا قوله تعاىلَ ﴿ :و َم ��ا َخ َلقَ الذكر والأنثى﴾( )4واملعن ��ى  :والذي خلق الذكروالأنثى
(((	� -سورة ال�شم�س5 :
(((	 -ق ��ال عط ��اء :يريد والذي بناها: .انظ ��ر :الواحدي� ،أبو احل�سن علي بن �أحم ��د بن حممد ،الو�سيط يف
تف�س�ي�ر الق ��ر�آن املجيد ،تعليق :عادل �أحم ��د عبد املوجود ،و�آخرون دار الكت ��ب العلمية ،بريوت ،الطبعة:
الأوىل  1994م495 / 4،
(((	 -اخل ��ازن ،ع�ل�اء الدين علي بن حممد بن �إبراهيم ،لباب الت�أوي ��ل يف معاين التنزيل  ،املحقق :ت�صحيح
حممد علي �شاهني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :الأوىل 1415هـ 432 / 4 ،
(((	� -سورة الليل3 :
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�ساح ٍر﴾( )1واملعنى� :إنّ الذي فعلوه كيد
 وكذل ��ك قوله تع ��اىل� ﴿ :إِنمَّ ا َ�ص َن ُعوا َك ْي ُد ِ�ساحر.
فهم يف جميع هذه املوا�ضع من كتاب اهلل تعاىل يوجهون فيها حرف النفي (ما)
مبعنى حرف الو�صل (الذي)
ب-العديد من �أقوال العرب و�أ�شعارها التي تبني ورود هذا التداخل  ،نحو

-قول ال�شاعر:

ن����������ا َخ َ
َل����� َع����� ْم����� ُر َك �إِ مَّ َ
����ط���� ِئ����ي َو� َ����ص���� ْو ِب����ي

�����ي َو�إِ َّن َم������ا �أَهْ ������لَ������ ْك������تُ َم ُ
����������ال
َع�����لَ َّ

()2

واملعن ��ى كم ��ا �أراد ال�شاعر  :و�إنّ ال ��ذي �أهلكت مال  ،قال يف ل�س ��ان العرب ":ما ٌل،
بالرفع ِ� ،أي و�إن الذي �أهلكت �إمنا هو ما ٌل"(.)3
الوجه الثاين :بقاء حرف الت�شبيه (كما) على �أ�صله .

والقائلون ببقاء احل ��رف على �أ�صله يف الت�شبيه ،متفقون على �ضرورة تقدير مبتد�أ
حم ��ذوف ي�ص ��ح معه املعنى ،وي ��دل عليه ال�سياق ،وه ��و هنا على �أ�شه ��ر �أقوالهم( ،هذه
احلال) كحال ما �أخرجك ربك من بيتك باحلق
ووجه ال�شبه هو :كراهية امل�ؤمنني يف باديء الأمر ملا هو خري لهم يف الواقع

()4

وعلي ��ه يكون حرف(كما) حرف ت�شبيه  ،حيث �شبه ��ت كراهية �أ�صحاب ر�سول اهلل
وح ْف ِظ
قري�ش للدفع عن �أبي �سفيان ِ
خروج ٍ
عليه ال�سالم خلروجه من املدينة حني حتققوا َ
()5
وج ْع ِلها هلل ور�سوله َي ْحكم فيها ما ي�شاء.
ِعريه( بكراهيتهم) لنزع الغنائم ِمنْ �أيديهم َ
(((	� -سورة طه69 :
(((	 -لأو� ��س بن غلف ��اء ،انظر :ل�سان العرب مادة�( :ص ��وب)  ،من �أبيات يقولها المر�أت ��ه ،يقول:دعيني امنا
�أتلف ��ت م ��اال  ،ومل �أتلف عر�ضا ،وال دينا (و�إن الذي �أهلكت �إمنا هو م ��ال ،واملال ي�ستخف) وانظر �أي�ضا :
القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن .252 /10 ،
(((	 -ل�سان العرب535 / 1 ،
(((	 -ابن عا�شور ،التحرير والتنوير 263/9
(((	 -انظر  :ال�سمني احللبي� ،أحمد بن يو�سف بن عبد الدائم ،الدر امل�صون يف علم الكتاب املكنون ت� :أحمد
اخلراط ،دار القلم دم�شق 1406هـ 561 / 5،
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�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

وال ��ذي يظه ��ر واهلل �أعلم� ،أن هذا الوجه هو الأوجه والأن�س ��ب ملعاين الآيات والأبعد
عن التكلف ،و�إمنا كان ذلك لأربعة �أمور:
 -1الر�أي الأ�شهر بني علماء التف�سري واللغة.

فه ��ذا املذه ��ب ه ��و منتق ��ى �أك�ث�ر املف�سري ��ن؛ منه ��م اب ��ن عطي ��ة ،والقا�سم ��ي،
والزخم�شري ،والبي�ضاوي ،والرازي ،وابن عا�شور ،والزجاج ،والفراء  ،وهو قول جماهد
كما ذكر الطربي؛ واختاره لنف�سه ...وغريهم رحمهم اهلل �أجمعني.
وم ��ن �أ�شه ��ر ما ورد عنه ��م ،قول الزخم�شري" ":يرتفع حم ُّل الكاف على �أنه خرب
ابتداء حمذوف تقديره :هذه ُ
كحال �إخراجك .يعني �أن حا َلهم يف كراهة ما ر�أيت
احلال ِ
()1
من َت ْنفيل الغزاة ُ
مثل حالهم يف كراهة خروجهم للحرب" .
وه ��ذا ال ��ذي ذكره الزخم�شري هو �أي�ض ًا قول ابن عطية وقد �شرحه بنحو ما تق َّدم
ِم ��ن الألف ��اظ فق ��ال  ":وحترير ه ��ذا املعنى عندي �أن يق ��ال �إن هذه ال ��كاف �شبهت هذه
الق�صة التي هي �إخراجه من بيته بالق�صة املتقدمة التي هي �س�ؤالهم عن الأنفال ،ك�أنهم
�س�ألوا عن النفل وت�شاجروا ف�أخرج اهلل ذلك عنهم ،فكانت فيه اخلرية كما كرهوا يف هذه
الق�ص ��ة انبع ��اث النبي ﷺ ف�أخرجه اهلل من بيته فكان ��ت يف ذلك اخلرية ،فت�شاجرهم
يف النف ��ل مبثابة كراهيتهم هاهنا للخروج ،وحكم اهلل يف النفل ب�أنه هلل وللر�سول دونهم
()2
هو مبثابة �إخراجه نبيه ﷺ من بيته ،ثم كانت اخلرية يف الق�صتني فيما �صنع اهلل"
وقال البي�ضاوي" :هذه احلال يف كراهتهم �إياها كحال �إخراجك للحرب يف كراهتهم
له ،وهي كراهة ما ر�أيت من تنفيل الغزاة"(.)3
ب-اال�ستئنا�س بنظائر هذا الت�شبيه يف القر�آن :

حي ��ث ميكن اال�ستئنا�س لهذا الر�أي ،بورود مثل ذلك يف موا�ضع عديدة من القر�آن،

(((	 -الزخم�شري ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل197 / 2،
(((	 -ابن عطية الأندل�سي� ،أبو حممد ،عبد احلق بن غالب ،املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز ،ت :عبد
ال�سالم عبد ال�شايف ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط .الأوىل1414 ،هـ 502 / 2 ،
(((	 -البي�ض ��اوي ،نا�ص ��ر الدي ��ن عبد اهلل بن عمر ب ��ن حممد ال�شريازي� ،أن ��وار التنزيل و�أ�س ��رار الت�أويل (
املعروف بتف�سري البي�ضاوي) ،املكتبة التجارية الكربى ،م�صر50 / 3 ،

138

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .فادي بن حممود الرياحنة

ا�س َت ْو َق َد
كم ��ا يف قوله تع ��اىل يف و�صف املنافقني يف �سورة البق ��رةَ ﴿:م َث ُل ُه ْم َك َم َث ِل ا َّل � ِ�ذي ْ
نَ ��اراً فَلَمَّا �أَ�ضَ ��اءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَ� �بَ اللهُّ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فيِ ظُلُمَ ��اتٍ َّال يُبْ�صِرُونَ ﴾ (. )1
حي ��ث �شبه هنا (حال بحال) ،حال املنافقني يف ا�شرتائهم ال�ضاللة بالهدى بحال الذي
ا�ستوق ��د نا ًرا فلما �أ�ض ��اءت ما حوله ذهب اهلل بنوره هو ومن مع ��ه وتركهم يف ظلمات ال
يب�صرون.
وقوله تعاىل يف �سورة احل�شر يف �صفة املنافقنيَ ﴿:ك َم َث ِل َّ
ال�ش ْي َط ِان ِ�إ ْذ َق َال ِللإ ْن َ�س ِان
اف َهّ َ
ا ْك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر َق َال ِ�إ ِيّن َب ِري ٌء ِم ْن َك ِ�إ ِيّن �أَ َخ ُ
الل َر َّب ا ْل َعالمَ ِني﴾( )2حيث �شبهت الكاف
هن ��ا (ح ��ال )املنافق�ي�ن يف تخليهم ع ��ن امل�ؤمنني يف املعرك ��ة وتقاع�سهم ع ��ن ن�صرتهم
()3
(بحال) ال�شيطان حني يتخلى عن الإن�سان بعد �أن يورده موارد الكفر والطغيان .
ج-غرابة قول �أبي عبيدة وبعده عن ال�صواب يف جعل (الكاف) حرف ق�سم.

فقول ��ه -رحم ��ه اهلل -غريب جد ًا يف العربية ويف معنى الآي ��ة ،وقد �أنكر عليه الأئمة
الأع�ل�ام ان ��كارا �شديد ًا فقد جعل ابن ه�شام قول ابي عبيدة هذا من التخريج على ما مل
يثب ��ت يف العربي ��ة فقال يف املغني ":بع ��د �أن ذكر قول �أبي عبي ��دة يف الآية  :ويبطل هذه
املقالة �أربعة �أمور� :أن الكاف مل جتيء مبعنى واو الق�سم .و�إطالق (ما) على اهلل �سبحانه
وتعاىل ،وربط املو�صول بالظاهر وهو فاعل (�أخرج)...وو�صله ب�أول ال�سورة مع تباعد ما
بينهما"(� .)4أي جعله التقدير :الأنفال هلل والر�سول والذي �أخرجك.

ق ��ال يف البح ��ر املحي ��ط ":وقال الكرم ��اين عن �أبي عبي ��دة ":هذا �سه ��و .وقال ابن
الأنباري ":الكاف لي�ست من حروف الق�سم(. )5
وق ��ال اب ��ن ال�شجري ":وهذا قول �آخذ بحظ وافر من اال�ستحالة –�أي قول من زعم
(((	� -سورة البقرة 17:
(((	� -سورة احل�شر16 :
(((	 -انظر :يون�س� ،أحمد عزت ،العالقات الن�صية يف لغة القر�آن الكرمي ،دار الآفاق العربية ،القاهرة،الطبعة
الأوىل � ،2014ص .9
(((	 -اب ��ن ه�شام الأن�ص ��اري ،جمال الدين� ،أبو حممد عبد اهلل بن يو�س ��ف ال�شافعي ،مغني اللبيب عن كتب
الأعاريب ،ت :مازن املبارك ،ط ،2مكتبة �سيد ال�شهداء1972 ،م .546/2
(((	�-أبو حيان ،البحر املحيط 273/5
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�أن ال ��كاف للق�س ��م مبنزل ��ة الواو ...-وهذا مم ��ا ال جتوز حكايته ف�ض ًال ع ��ن تقبله ،وما
علمت يف مذهب �أحد ممن يوثق بعلمه يف النحو ب�صري وال كويف �أن الكاف يكون مبنزلة
()1
الواو يف الق�سم"
د-القول ب�أن( ُي َجاد ُل َ
ونك) جوابا للق�سم ال ي�صح ،ويرده عدم توكيده.

ذل ��ك لأن ��ه لو كانت (كما) للق�س ��م ،للزم �أن ﻳﻛون ﺟوابه م�ؤك ��دا( ﺑﺎﻟﻼم �أو ﻧون
اﻟﺗوﻛﻳد) ،ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﺑ�ﺻرﻳﻳن �أو اﻟﻛوﻓﻳﻳن� .أﻣﺎ ﺧﻠو ﺟواب الق�س ��م ﻣﻧﻬﻣﺎ �أو �أﺣدﻫﻣﺎ،
ﻓﻬو ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ �أن ﻟﻳ�س ﺛﻣﺔ ﻗ�ﺳم ﻲﻓ اﻟﺟﻣﻠﺔ.
ذك ��ر ذلك ال�سمني احللبي وق ��ال ":فالقول ب�أن( ُي َجاد ُل َ
ونك) جوابا للق�سم ال ي�صح
ً؛ لأ َّن� � ُه على مذهب الب�صريني متى كان م�ضارع ًا مثبت ًا؛ وجب فيه �شيئان :ال َّال ُم ،و�إحدى
النون�ي�ن نحوَ ﴿:ل ُي ْ�س َج�َن�ننَ َّ َو َل َي ُكون ًا ِّمن ال�صاغري ��ن﴾( )2وعند الكوفيني �إ َّم ��ا ال َّال ُم ،و�إ َّما
()3
�إحدى النونني ،و ُيجاد ُل َ
ونك عا ٍر عنهما"
و�إذا ك ��ان ذل ��ك ،ف�إن الت�أوي ��ل الأجود والأن�س ��ب �أن تكون الآي ��ة الكرمية من قبيل
الت�شبيه ،ولي�ست الق�سم

فالكاف :للت�شبيه مبعنى (مثل) ،وهي خرب ملبتد�أ حمذوف تقديره (هذه احلال) هو
(امل�شب ��ه) م ��ا بعدها هو (امل�شبه به)  ،ووجه ال�شبه :كراهية امل�ؤمنني ملا هو خري لهم يف
الواق ��ع  ،واملعنى :حال بع�ض �أهل بدر يف كراهتهم تق�سيمك الغنائم بال�سوية ،مثال حال
بع�ضهم يف كراهة اخلروج للقتال ،مع ما يف هذه الق�سمة والقتال من خري وبركة.
املو�ضع الرابع :جميء حرف النفي (ال) مبعنى حرف الو�صل(�أن)

وذلك عند تف�سري قوله تعاىلَ ﴿ :ما َم َن َع َك �أَ َّال ت َْ�س ُج َد �إِ ْذ �أَ َم ْر ُت َك َ
قال �أَ َنا َخيرْ ٌ ِم ْن ُه
َخ َل ْق َت ِن ��ي ِم ��نْ نا ٍر َو َخ َل ْق َت ُه ِم ��نْ ِط ٍني ﴾( )4قال �أبو عبيدة ":جم ��ازه :ما منعك �أن ت�سجد،
(((	-انظر :ابن ه�شام  ،مغني اللبيب 707 / 1،
(((	� -سورة يو�سف32 :
(((	 -ال�سم�ي�ن احللبي� ،أحمد بن يو�سف بن عبد الدائ ��م بن حممد ،الدر امل�صون يف علم الكتاب املكنون ت:
�أحمد اخلراط ،دار القلم دم�شق 1406هـ 560 / 5،
(((	� -سورة الأعراف 12:

140

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .فادي بن حممود الرياحنة

والعرب ت�ضع(ال) فى مو�ضع الإيجاب وهى من حروف الزوائد،
قال �أبو النجم :
َف���� َم����ا �أَ ُل�����������و ُم ا ْل��� ِب���ي َ
�������ض �أَ اَّل َت���� ْ���س َ
���خ��� َرا

��������������ن ال����� َّ����ش����مِ َ
لمَ َّ�������ا َر�أَ ْي َ
����ط ا ْل����� َق����� َف����� ْن����� َد َرا

ال�سمج(.)1
واملعنى كما �أراد ال�شاعر  :ما �ألوم البي�ض �أن ي�سخرن ،والقفندر :القبيح ّ
وقال الأحو�ص:
وي���ل���ح���ي���ن���ن���ى ف�����ى ال���ل���ه���و � اّأل �أح���� ّب����ه

ول�����ل�����ه�����و داع دائ������������ب غ���ي���ر غ����اف����ل

�أراد :فى اللهو �أن �أحبه

()2

قال العجاج:
ِب�����إِ ْف����كِ���� ِه َح��� َّت���ى َر�أَى ال���� ُّ���ص��� ْب��� َح َج َ
فيِ ِب���� ْئ���� ِر اَل ُح�������و ٍر � َ����س���� َرى َو َم�������ا � َ���ش��� َع��� ْر
�����ش�� ْر
()3
احلور :الهلكة ،وقوله ال حور� :أي فى بئر حور ،و "ال" فى هذا املو�ضع ف�ضل"
فف ��ي ه ��ذا املثال ،مل ��ا �أنكر اهلل ع ��ز وجل عل ��ى �إبلي� ��س امتناعه عن ال�سج ��ود بهذا
اال�ستفه ��ام� ،أ�شكل هذا على بع�ض النا�س فتوه ��م -بالنظرة العجلى -وجود خط�أ فيها،
وك�أن ��ه يقول :كيف يكون الإنكار على �إبلي�س ب�ت�رك ال�سجود بهذا اال�ستفهام الذي يطلب
في ��ه بي ��ان ال�سبب الذي منعه م ��ن عدم ال�سجود؟ وهو على خالف امل ��راد من اال�ستفهام
ال ��ذي يطل ��ب في ��ه �أن يجيب ع ��ن �سبب املنع ع ��ن ال�سج ��ود ،ال عن �سبب املن ��ع من عدم
ال�سجود ..كيف يكون هذا؟
ولدف ��ع هذا الوه ��م ،وت�أويل هذا امل�شكل ،ي ��رى �أبو عبيدة خروج ح ��رف النفي (ال) عن
معن ��اه الأ�صل ��ي املع ��روف� ،إىل معن ��ى �آخ ��ر جمازي ،وه ��و هن ��ا ح ��رف الو�صل(�أن).فيكون
تقدي ��ر الك�ل�ام (م ��ا منع ��ك �أن ت�سجد) ،ذل ��ك لأن الع ��رب تزي ��د (ال) يف كالمه ��ا للت�أكيد
(((	 -ل�سان العرب( ،قفندر)
(((	 -املرجع ال�سابق( ،قفندر)
(((	 -جماز القر�آن 211 / 1 ،
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واملعنى طرحها.
ولبي ��ان موق ��ف العلماء حول ما ذكره �أب ��و عبيدة ،وبعد الرج ��وع �إىل كتب التف�سري،
ومعاجم اللغة� ،أمكن ح�صر خالفهم حول احلرف على النحو الآتي:
الوجه الأول� :أن يكون احلرف النفي اَ
(ل) ِ�ص َل ٌة زائدة مبعنى (�أن) ولي�س مبعنى النفي .

فاملوافق ��ون لأبي عبي ��دة يف هذا الوجه ،يرون �أن ح ��رف (ال) يف الآية الكرمية ،من
جملة احلروف التي تزاد يف الكالم فهي ال تغيرّ يف املعنى �شيئا ،و�إمنا ُيو�صل بها الكالم
للت�أكيد فهي مبعنى (�أن) ،وعليه يكون تقدير الكالمَ :ما َم َن َع َك �أَنْ ت َْ�س ُج َد؟
ق ��ال اب ��ن عا�ش ��ور ":فقيل ه ��ي مزي ��دة لل ّت�أكي ��د ،وال تفي ��د نفي� � ًا ،لأنّ احل ��رف
املزيد لل ّت�أكي ��د ال يفي ��د معن ��ى غ�ي َ�ر ال ّت�أكي ��د و(لاَ) من جملة احل ��روف الت ��ي ي�ؤكد بها
الكالم"( .)1وقال ابن قتيبة ":قد تزاد (ال) يف الكالم واملعنى :طرحها لإباء يف الكالم
�أو جحد .كقول اهلل عز وجل﴿ :ما َم َن َع َك �أَ اَّل ت َْ�س ُج َد ِ�إ ْذ �أَ َم ْر ُت َك﴾� ،أي ما منعك �أن ت�سجد.
فزاد يف الكالم (ال) لأنه مل ي�سجد"( )2وقال جمال الدين القا�سمي( ":ال) مزيدة للتنبيه
()3
على �أن املو ّبخ عليه ترك ال�سجود .ولتوكيد ملعنى الفعل الذي دخلت عليه وحتقيقه
وهذا الر�أي هو قول الك�سائي ،والزخم�شري ،وابن قتيبة ،والبغوي ،وابن عا�شور....
()4
وغريهم
ويحتج �أ�صحاب هذا امل�سلك بجملة من الأدلة منها:

((( ابن عا�شور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد ،تف�سري التحرير والتنوير ،الدار التون�سية 1984 ،هـ 40 / 8 ،ا
((( ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن154 / 1 ،
(((	القا�سم ��ي ،حمم ��د جم ��ال الدي ��ن ب ��ن حممد �سعي ��د  ،حما�س ��ن الت�أوي ��ل ،املحق ��ق :حممد با�س ��ل عيون
ال�سود،النا�شر :دار الكتب العلميه – بريوت ،الطبعة :الأوىل 1418هـ 12 / 5 ،
(((	اب ��ن عا�ش ��ور ،التحرير والتنوي ��ر 40 / 8 ،وقال الزخم�شري ":ف�إن قلت :ما فائ ��دة زيادتها؟ قلت :توكيد
معنى الفعل الذي تدخل عليه وحتقيقه ك�أنه قيل :ليتحقق علم �أهل الكتاب .وما منعك �أن حتقق ال�سجود
وتلزم ��ه نف�س ��ك؟ �إِ ْذ �أَ َم ْرت َُك الن �أمرى لك بال�سجود �أوجبه عليك �إيجاب ًا و�أحتمه عليك حتما ال ب ّد لك منه
ف� ��إن قل ��ت :مل �س�أله عن املانع م ��ن ال�سجود ،وقد علم ما منع ��ه؟ قلت :للتوبيخ ،ولإظه ��ار معاندته وكفره
وافتخاره ب�أ�صله وازدرائه ب�أ�صل �آدم " انظر :الزخم�شري ،الك�شاف89 / 2 ،
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�أ -نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل  ،نحو

يام ِة﴾( )1معناه� :أق�سم
قوله تعاىل ﴿:اَل �أُ ْق ِ�س ُم ِب َي ْو ِم ا ْل ِق َقوله تعاىل َ ﴿:وما ُي ْ�ش ِع ُر ُك ْم �أَ َّنها ِ�إذا جا َء ْت ال ُي�ؤْ ِم ُنونَ ﴾( )2يريد وما ي�شعركم �أنها�إذا جاءت ي�ؤمنون ،فزاد (ال) لأنهم ال ي�ؤمنون �إذا جاءت(.)3
()4
تاب �أَ اَّل َي ْق ِد ُرونَ َعلى َ�ش � ْ�يءٍ ِمنْ َف ْ�ض ِل اللهَّ ِ ﴾
قول ��ه تعاىلِ ﴿:ل َئلاَّ َي ْع َل َم �أَ ْه � ُ�ل ا ْل ِك ِ()5
واملعنى :ليعلم �أهل الكتاب �أنهم ال يقدرون ،فزاد (ال) يف �أول الكالم
 قول ��ه تعاىلَ ﴿:و َحرا ٌم َعلى َق ْر َي ٍة َ�أ ْه َل ْكناها �أَ َّن ُه � ْ�م ال َي ْر ِج ُعونَ ﴾ ( .)6واملعنى� :أنهم()7
يرجعون ،فزاد (ال)  :لأنهم ال يرجعون� ..أي ممنوع �أنهم يرجعون منعا حمققا
ب-العديد من �أقوال العرب و�أ�شعارها التي تبني ورود هذا التداخل  ،نحو

قول ال�شاعر

ف����م����ا �أل�����������وم ال����ب����ي���������ض � اّأل ت�������س���خ���را

مم��������ا ر�أي�����������ن ال���������ش����م����ط ال����ق����ف����ن����درا
ّ

واملعن ��ى كما �أراد ال�شاعر� :أي ما �ألوم البي�ض �أن ي�سخرن ،و(القفندر) :هو :القبيح
()8
ال�سمج ،فزاد (ال) يف �آخر الكالم
ّ
قول الأحو�ص:َو َت��� ْل���حِ ���ي��� ُن���نِ���ي فيِ ال���� َّل���� ْه���� ِو �أَ اَّل �أُحِ ����� َّب����� ُه
����ْي��� َغ����افِ����لِ
َولِ����� َّل����� ْه����� ِو دَا ٍع دَائ ٌ
ِ�����������ب َغ رْ ُ
((( �سورة القيامة1 :
((( �-سورة الأنعام182 :
((( ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن154 / 1 ،
((( �سورة احلديد29:
(((	ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن 154 / 1 ،
((( �سورة الأنبياء95 :
(((	ابن عا�شور ،التحرير والتنوير40 / 8،
((( ابن قتيبة ،ت�أويل م�شكل القر�آن 154 / 1 ،
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واملعنى كما �أراد :فى اللهو �أن �أحبه (وال) زائدة

()1

ا ْل َق ْو ُل ال َّثانيِ  :بقاء حرف النفي (ال) على �أ�صله

والقائل ��ون ببق ��اء حرف النفي (ال) على �أ�صله متفقون عل ��ى ت�أويل الكالم على نحو
ي�صح معه املعنى ،وهو هنا -على �أ�شهر �أقوالهم-
�أ -ت�ضمني فعل (ما منعك) معنى فعل �آخر حمذوف تقديره ( :ما �أحوجك و�ألزمك،
وا�ضط ��رك )...وغريه ��ا مما ي�شتق منها من �أفعال .وعليه يك ��ون املعنى( :ما منعك من
ال�سجود ،ف�أحوجك �أن ال ت�سجد �إذ �أمرتك).
وه ��ذا امل�سلك هو قول :الك�سائ ��ي ،والفراء ،والزج ��اج( ،)2والزخم�شري ،والطربي،
وا�ستح�سن ��ه ابن كثري حيث قالبعد ذكر الأقوال يف امل�س�ألة ": -حكاها ابن جرير وردها،
واخت ��ار �أن"منع ��ك " ت�ضمن معنى فعل �آخر تقديره :ما �أحوج ��ك و�ألزمك وا�ضطرك �أال
(.)3
ت�سجد �إذ �أمرتك ،ونحو ذلك .وهذا القول قوي ح�سن ،واهلل �أعلم"
وق ��ال الإمام الطربي ":وال�صواب عندي من القول يف ذلك� ،أن يقال� :إن يف الكالم
حمذوف� � ًا ق ��د كفى دليل الظاهر منه ،وهو �أن معناه :م ��ا منعك من ال�سجود ف�أحوجك �أن
ال ت�سج ��د..؟ فرتك ذكر �أحوجك ا�ستغناء مبعرفة ال�سامع�ي�ن ...وغري جائز �أن يكون يف
�صحيحا ،فتب�ي�ن بذلك ف�سا ُد قول من
كت ��اب اهلل �ش ��يء ال معنى له ،و�أن ل ��كل كلمة مع ًنى
ً
(.)4
قال":ال" يف الكالم ح�شو ال معنى لها"
وه ��ذا التوجي ��ه مع جاللة قدره ،وقوته عند �أكرث العلم ��اء� ،إال �أن الإمام الآلو�سي
ذك ��ر ر�أيا �آخر عن بع�ض املف�سرين -ميكن اعتب ��اره واهلل �أعلم– الأف�ضل والأجود ،كونه
((( -ال�شنـقيط ��ي ،حمم ��د الأمني بن حممد املختار� ،أ�ض ��واء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالق ��ر�آن ،دار �إحياء
الرتاث ،بريوت ،ط 1996 ،1م111/ 6،
(((	انظر :الفخر الرازي ،مفاتيح الغيب207 / 14 ،
(((	ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر الدم�شقي ،تف�سري القر�آن العظيم ،دار الفكر ،بريوت1406 ،هـ .392 / 3 ،
(((	الطربي ،جامع البيان 326 / 12،
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الأبع ��د عن التكلف ،وال حاجة فيه �إىل القول بخروج احلرف عن �أ�صله� ،أو القول ت�ضمني
الفعل (منعك) معنى فعل �آخر .
وهو �أن تف�سر كلمة (ما منعك) على �أحد معانيها يف اللغة وهو( :ما حماك) ذلك
لأن فع ��ل ( منع ) يحمل معنيني اثن�ي�ن يف اللغة:املعنى الأول هو(احليلولة واالعرتا�ض)،
(.)1
واملعنى الثاين  :هو (احلماية والت�أييد)
وهذا الثاين هو معنى الآية يف �سورة الأعراف ،وعليه يكون معنى قوله تعاىل (ما
منعك �أال ت�سجد ) �أي ما الق ّوة التي حمتك فجعلتك تظن �أنك منيع فرتف�ض ال�سجود.
ق ��ال ج�ل�ال الدي ��ن القزويني -عن بع� ��ض املف�سرين -معنى ﴿ َم ��ا َم َن َع َك ﴾ ما
حماك وجعلك يف منعة مني يف ترك ال�سجود؛ �أي :يف معاقبة تركه "(.)2

وق ��ال الإم ��ام الآلو�س ��ي ":املن ��ع يقال يف �ض ��د العطية ،ويق ��ال يف احلماية ،ومنه
مك ��ان مني ��ع وق ��د منع وف�ل�ان ذو منع ��ة �أي عزي ��ز ممتن ��ع على م ��ن يروم ��ه .واملنع يف
الآي ��ة ﴿ َم ��ا َم َن َع َك َ�أ َّال ت َْ�س ُج � َ�د ﴾ من الثاين �أي ما حماك عن ع ��دم ال�سجود �إِ ْذ �أمرتك
()3
بال�سجود"
فالقائل ��ون به ��ذا الوجه؛ يجعلوها من قول العرب ":فالن منع فالن ًا من �أن ُي� َؤذى،
�أي :حم ��اه م ��ن �أن تناله يد الأذى ،وقولهم(:فالن يف َم َن َع ��ة)� ،أي :يف قوة حامية له .قال
الإمام الزخم�شري ":فالن مينع اجلار :يحميه من �أن ي�ضام .وله يف قومه ح�صن وممنع،
ّ ً ()4
وقد منع فالن� :صار ممنوع ًا حممي ًا مناع ًة ومنع ًة ،ومت ّنع به متنعا"
(((	انظر :ابن فار�س� ،أبو احل�سن زكرياء القزويني الرازي ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري عبد املح�سن �سلطان،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1406هـ 1986م  817 / 1،ول�سان العرب ( ،منع )
(((	ال�صعيدي ،بغية الإي�ضاح .472 / 3
(((	الآلـو�سـ ��ي� ،أبـ ��و الف�ضل� ،شهاب الدين ال�سي ��د حممود البغدادي  ،روح املع ��اين يف تف�سري القر�آن العظيم
وال�سبع املثاين ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت.328 / 4 ،
((( الـزخم�شـ ��ري� ،أبو القا�س ��م جـاراهلل حممود بن عمر اخلوارزمي� ،أ�سا� ��س البالغة ،حتقيق عبد الرحيم
حممود ،دار املعرفة ،بريوت 1979م.229 / 2 .
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"م َنع من باب قطع فهو ما ِن ٌع ..ومكان َم ِني ٌع ،وفالن يف عز َوم َن َع ٍة
وق ��ال ال ��رازيَ ":
بفتحت�ي�ن وقد ت�سك ��ن النون عن بن ال�سكي ��ت ،وقيل املنعة جمع مان ��ع �أي هو يف عز ومن
مينعه من ع�شريته"(.)1
وقال الراغب الأ�صفهاين ":املنع يقال يف احلماية ومنه مكان منيع وقد منع،وفالن
(.)2
ذو منعة �أي عزيز ممتنع على من يرومه"
ومن نظائر هذا املعنى يف كتاب اهلل :قول ��ه تع ��اىل� ﴿ :أَلمَ ْ َن ْ�ست َْح� � ِوذْ َع َل ْي ُكمْ َونمَ ْ َن ْع ُكمْ ِم� �نَ المْ ُ�ؤْ ِمنِ�ي َ�ن ﴾( )3فاملعن ��ى؛ �أَلمَ ْن�صرفهم عنكم وحميناكم فت�أمنون وت�سلمون منهم(.)4
اللهَّ ()5
قول تعاىل﴿ َ :ما َظ َن ْنت ُْم �أَنْ َي ْخ ُر ُجوا َو َظ ُّنوا �أَ َّن ُه ْم َما ِن َع ُت ُه ْم ُح ُ�صو ُن ُه ْم ِمنَ ِ ﴾(ما ِن َع ُت ُه � ْ�م ُح ُ�صو ُن ُه � ْ
�م) �أي متن ��ع وقوع الع ��ذاب عليهم من اهلل وم ��ن امل�ؤمنني
ومعن ��ى َ
()6
وحتميهم من و�صول �أيدي امل�ؤمنني �إليهم
َ
﴿قال َي ��ا َه ��ا ُرونُ َم ��ا َم َن َع � َ�ك �إِ ْذ َر َ�أ ْي َت ُه � ْ�م َ�ض ُّلوا�َ  أ َلاَّ  ت َّت ِب َع ِن �أَ َف َع َ�ص ْي َت
 قول ��ه تعاىل:�أَ ْم � ِ�ري﴾( .)7ق ��ال حمم ��د �أبو زه ��رة يف تف�سريه -زه ��رة التفا�سري ": -ونح ��ن ال نرى يف
القر�آن حرفا زائدا؛ فهو كالم اهلل (تعاىل)؛ املنزه عن الزيادة؛ بل كل كلمة يف مو�ضعها؛
ونق ��ول� :إن املن ��ع مبعنى احلماية؛ ومنه "مك ��ان منيع "؛ و "ح�صن مني ��ع "؛ و "فالن ذو
منع ��ة "؛ �أي :حماية؛ وبتخريج الن�ص ال�سامي على هذا املعنى يكون كالم مو�سى لأخيه:
(((	الـ ��رازي ،زين الدين ،حممد ب ��ن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ال�صح ��اح ،املكتبة الع�صرية ،بريوت،
الطبعة اخلام�سة1999 ،م.
(((	الراغ ��ب� ،أب ��و القا�س ��م ،احل�سني بن حممد ب ��ن املف�ضل املع ��روف بالأ�صفهاين ،معجم مف ��ردات �ألفاظ
القر�آن ،حتقيق ندمي مرع�شلي ،دار الفكر ،بريوت1392 .هـ1972،م � ،ص 779
((( �سورة الن�ساء141:
((( انظر :البغوي ،حميي ال�سنة� ،أبو حممد ،احل�سني بن م�سعود ،معامل التنزيل ،ت :حممد عبد اهلل النمر
وجماعة ،دار طيبة ،ط 1417 ،4 :هـ1997،م ،714 / 1 ،وابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم436 / 2 ،
((( �سورة احل�شر2:
(((	املراغ ��ي� ،أحمد بن م�صطفى ،تف�سري املراغي ،مطبع ��ة م�صطفى البابى احللبي ،الطبعة :الأوىل1365 ،
هـ 1946م33 / 28 ،
((( �سورة طه93:
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م ��ا منع ��ك �أال تتبعني؟ م ��ا الذي جعلك ذا منع ��ة وحماية على �أال تتبعن ��ي؟ ويكون املعنى
الع ��ام للن�ص :م ��ا الن�صري لك جعلك منيعا على �أال تتبعني؟ ك�أن ��ه يقول له� :إنك معاوين
ونا�ص ��ري؛ فلماذا ال تتبعن ��ي؟ �أ�صرت ذا قوة حتميك ومتنع ��ك؛ وجتعلك منف�صال عني؛
و�أنت يل ردء ومع ��اون غري ممانع؟ ولذا �أردف هذا بقوله� :أفع�صيت �أمري الفاء لرتتيب
م ��ا بعدها على ما قبلها؛ �أي :فباعتم ��ادك وحمايتك من غريي؛ ع�صيت �أمري؛ وقد قال
الأ�صفه ��اين يف مفردات ��ه :ويق ��ال املنع يف احلماية؛ ومن ��ه "مكان مني ��ع "؛ و "فالن  ذو
منع ��ة "؛ �أي :عزيز ممتنع على م ��ن يرومه؛ ق ��ال� ﴿ :أَلمَ ْ َن ْ�ست َْح� � ِو ْذ َع َل ْي ُك ْم َونمَ ْ َن ْع ُك ْم ِمنَ
ا�س ُمهُ﴾ ؟ وهذا قريب
المُْ�ؤْمِنِنيَ ﴾ ؛ ﴿ َو َمنْ �أَ ْظ َل ُم ممِ َّ نْ َم َن َع َم َ�س ِاج َد َهّ ِ
الل �أَنْ ُي ْذ َك َر ِفي َها ْ
مما ذكرنا يف قوله﴿ َيا َها ُرونُ َما َم َن َع َك �إِ ْذ َر�أَ ْي َت ُه ْم َ�ض ُّلوا .. ﴾ واهلل �أعلم مبراده.)1( ".
ويق ��ول الدكت ��ور �سامي عطا ح�سن ":ومعنى قوله تع ��اىل ﴿ :ما منعك �أال ت�سجد﴾:
بن ��اء عل ��ى ذلك  :ما حم ��اك وجعلك يف َم َن َع ٍة ِم ِّن ��ي يف ترك ال�سج ��ود � ،أي  :من املعاقبة
ري من ��ه ) مطابقا لل�س�ؤال  ،ك�أنه يقول � :إن
عل ��ى ترك ��ه .وعليه يكون جواب �إبلي�س ( �أنا خ ٌ
اعتقادي يف متييزي وف�ضلي على �آدم  ،جعلني يف َم َن َع ٍة َ ،و ِعزَ ةَ ،و ِحما َية ،واعتقا ُد التَّم ُّيز
والأف�ضلي ��ة يجع ��ل �صاحبهفي ظنه –يف حماي ��ة من اخل�ضوع لغريه  .وه ��ذا معنى لغوي
�صحي ��ح ،وتخري ٌج عربي م�ستقيم ،يتجنب الق ��ول باملجاز �أو الت�ضمني  .ف�ضال عن �إبعاده
القول بزيادة ( ال ) الذي يعتربه املحققون �إ�سراف ًا وت�سرع ًا ال يجوز وال ي�سوغ القول به يف
كتاب اهلل عز وجل( .. )2واهلل �أعلم
املو�ضع اخلام�س  :جميء حرف ال�شرط (�إن) مبعنى (ما)النافية

من َو َل ٌد َف�أَ َنا َ�أ َّو ُل ا ْلعا ِب ِدينَ ﴾ (، )3
وذل ��ك عند تف�سري قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل ِ�إنْ كانَ ِلل َّر ْح ِ
قال �أبو عبيدة�( ":إن) فى مو�ضع (ما) فى قول بع�ضهم :ما كان للرحمن ولد  ،و(الفاء)
()4
جمازها جماز( الواو) :ما كان للرحمن ولد و�أنا �أول العابدين"
((( �أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفا�سري ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
((( -عب ��د الرحمن� ،سام ��ي عطا ح�سن ،حروف الزي ��ادة يف القر�آن بني املجيزين واملانع�ي�ن جملة ال�شريعة
الدرا�سات اال�سالمية (الكويت) ،مج  ,27ع � .1433 .2012 :.89ص . 109160
(((	� -سورة الزخرف81 :
(((	 -جماز القر�آن 207 / 2 :
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فف ��ي ه ��ذا املثال ،ملا كان كالمه -عليه ال�صالة وال�س�ل�ام -له�ؤالء الكفار املعاندين
من َو َل ٌد﴾� ،أ�ش ��كل فهم الآية الكرمي ��ة على بع�ض
عل ��ى هذه الطريق ��ة ﴿ �إِنْ ك ��انَ ِلل َّر ْح ِ
النا� ��س ،فتوه ��م خروج الكالم منه -عليه ال�صالة وال�س�ل�ام -على �سبيل ال�شك والرتدد
يف �إثبات ولد هلل عز وجل ،وهو مما ي�ستحيل عقال ،وال يليق به عليه ال�صالة ال�سالم.
ولدف ��ع ه ��ذا التوهم ،وت�أويل م�ش ��كل الآية ،يرى �أبو عبيدة خ ��روج حرف ال�شرط
(�إن) عن معناه الأ�صلي املعروف وهو ال�شك والرتدد� ،إىل معنى �آخر جمازي ،وهو (ما)
النافية ،بدليل �أن العرب ت�ضع ( ِ�إنْ ) مبعنى (ما) النافية .
ولبي ��ان موقف العلم ��اء حول ما ذكره �أبو عبيدة ،وبعد الرج ��وع �إىل كتب التف�سري،
ومعاجم اللغة� ،أمكن ح�صر اخلالف على النحو الآتي:
الوجه الأول� :أن يكون حرف ال�شرط( �إِ ْن ) مبعنى (ما) النافية

وعل ��ى ه ��ذا الوجه يك ��ون احلرف (�إن) قد خرج ع ��ن معناه الأ�صل ��ي ،وهو ال�شرط
من
�إىل معن ��ى �آخ ��ر جمازي وهو النفي (ما)  ،وعليه يكون ترتي ��ب الآية ﴿ :ما كانَ ِلل َّر ْح ِ
َو َل ٌد﴾ ،ويت ��م الك�ل�ام حينئذ ،ثم يبت ��د�أ قول ��هَ ﴿ :و�أَ َن ��ا �أَ َّو ُل ا ْلعا ِب ِدي ��نَ ﴾ و(الواو) بدل
(الفاء) .
وه ��ذا امل�سل ��ك؛ ه ��و ر�أي قتادة ،واحل�س ��ن ،وابن عبا� ��س ،وزيد بن �أ�سل ��م ،وابنه...
()1
وغريهم
ذكر ذلك الإمام القرطبي عن بع�ض املف�سرين ،وقال ":اختلف فى معناه .فقال ابن
عبا� ��س واحل�سن وال�سدى :املعنى :ما كان للرحم ��ن ولد(�إن) مبعنى (ما) ويكون الكالم
عل ��ى هذا تاما  ،ثم تبتدى بقول ��ه تعاىل﴿ َف�أَ َن ْا �أَ َّو ُل العابدين﴾()2وقال الإمام الطربي":
قال قتادة وابن زيد�( :إن) هنا نافية مبعنى (ما كان للرحمن ولد) ومت الكالم ،ثم ابتد�أ
(((	 -ابن عا�شور ،التحرير والتنوير265 / 25 ،
(((	 -القرطبي،اجلامع لأحكام القر�آن 119 / 16
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من
قوله ﴿ َف�أَ َن ْا �أَ َّو ُل العابدين﴾ ..،وعن زيد بن �أ�سلم ،عن قول اهلل ُ ﴿:ق ْل ِ�إنْ كانَ ِلل َّر ْح ِ
()1
َو َل ٌد﴾ قال :هذا قول العرب معروف� ،إن كان :ما كان"
وق ��ال اب ��ن كثري ":وقال علي ب ��ن �أبي طلحة ،عن ابن عبا� ��س يف قوله ( :قل �إن كان
للرحمن ولد ) ، يقول  :مل يكن للرحمن ولد ف�أنا �أول ال�شاهدين"(. )2
وي�ستدل �أ�صحاب هذا الر�أي بـ
�أ -ورود (�إن) مبعنى ( ما ) يف موا�ضع خمتلفة من كتاب اهلل ،نحو .

قول ��ه تعاىلَ ﴿:و�إِن َكانَ َم ْك ُرهُ ْم ِل َتز َُول ِم ْن� � ُه الجْ ِ َب ُال﴾( )3واملعنى؛ ما كان مكرهم
()4
لتزول منه اجلبال ,فالذي �أنـزل اهلل من كتابه وق�ضاه من ق�ضائه �أثبت من اجلبال"
قوله تعاىلَ ﴿:ف َذ ِّك ْر ِ�إنْ َن َف َع ِت ِّالذ ْك َرى﴾( )5واملعنى؛ فذكر ما نفعت الذكرى"
قول ��ه تعاىلَ ﴿:ل ْو َ�أ َر ْد َن ��ا َ�أن َّن َت ِّخ َذ َل ْه ًو َاّا ل َت َّخ ْذ َنا ُه ِمن َّل ُد َّن ��ا ِ�إن ُك َّنا َف ِاع ِلنيَ﴾( )7قال
()8
االمام البغوي :قال قتادة ومقاتل وابن جريج� ( :إن) للنفي� ،أي :ما كنا فاعلني"

()6

وح ��ى﴾(� )9إن" مبعنى"ما" ،املعن ��ى :ما هو �إال
قول ��ه تع ��اىل �ِ ﴿:إنْ هُ � � َو ِ�إ اَّل َو ْح ٌي ُي َوحي"(.)10
ب-النفي ال�صريح يف القر�آن مطابق ل�صيغة النفي (ما) .

"فالآي ��ات كثرية يف ذلك ،تب�ي�ن �أن (�إن) نافية .وخري ما يف�سر ب ��ه القر�آن القر�آن

(((	 -الطربي ،جامع البيان649 / 21،
(((	 -ابن كثري،تف�سري القر�آن العظيم 242 /
((( �سورة ابراهيم ،االية 52
((( الطربي ،جامع البيان649 / 21،
((( �سورة الأعلى ،االية9:
(((	ال�شوكاين ،فتح القدير لل�شوكاين 516 / 5 ،
((( �سورة الأنبياء17 :
(((	البغوي ،معامل التنزيل 285 / 3
(((	الزجاج ،معاين القر�آن و�إعرابه70 / 5،
(	((1الآلو�سي ،روح املعاين47 / 14،
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

149

�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

فكون املعرب يف الآية (:وما كان للرحمن ولد) ب�صيغة النفي ال�صريح مطابق لقوله تعاىل
يف �س ��ورة بن ��ي �إ�سرائيل َ ﴿:و ُق � ِ�ل الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ ا َّل � ِ�ذى لمَ ْ َيت َِّخ ْذ َو َل ��دً ا﴾ ( ،)1وقوله تعاىل يف
�أول الفرق ��انَ ﴿:ولمَ ْ َيت َِّخ ْذ َو َل ��د ًا َولمَ ْ َي ُكن َّل ُه َ�ش ِر ٌ
يك ِفى املُ ْل � ِ�ك﴾ ()2اىل �أن يقول .والذي
يظه ��ر يل يف معنى هذه الآية الكرمية� :أنه يتعني امل�صري �إىل القول ب�أن( �إن) نافية ،و�أن
القول بكونها �شرطية ال ميكن �أن ي�صح له معنى بح�سب و�ضع اللغة العربية التي نزل بها
القر�آن ،و�إن قال به جماعة من �أجالء العلماء"(.)3
الوجه الثاين :بقاء حرف ال�شرط (�إن) على بابه.

والقائلون ببق ��اء (�إن) على �أ�صلها يف ال�شرطية ،متفقون على �ضرورة ت�أويل الكالم
عل ��ى نحو ي�ص ��ح معه املعنى ،وه ��و هنا-على �أ�شه ��ر توجيهاتهم -يقول ��ون بت�ضمني فعل
(العابدي ��ن) معن ��ى فعل �آخ ��ر تقديره (�آنفني)؛ حي ��ث جعلوه من قول الع ��رب :قد عبد
فالن من هذا الأمر � ،إذا (�أنف منه) ( ،)4وعليه يكون معنى الآية الكرمية ( :قل �إن كان
()5
للرحمن ولد ،ف�أنا �أول الآنفني لذلك)
ذك ��ر ذل ��ك الإمام الطربي عن بع� ��ض املف�سرين فقال ":وقال �آخ ��رون :معنى ذلك:
ق ��ل �إن ك ��ان للرحمن ولد ,ف�أن ��ا �أ ّول الآنفني ذلك ،ووجهوا معن ��ى العابدين �إىل املنكرين
الآيب�ي�ن ،من قول العرب :ق ��د ع ِبد فالن من هذا الأمر �إذا �أنف من ��ه وغ�ضب و�أباه ،فهو
()6
يعبد عبدا"
وق ��ال اجلوه ��ري ":وقال �أبو عم ��رو وقوله تع ��اىل َ ﴿:ف�أَ َن ��ا �أَ َّو ُل ا ْلعا ِب ِدينَ ﴾ ( ،)7من
الأن ��ف والغ�ضب ،وق ��ال الك�سائي والقتبي ،حك ��اه املاوردي عنهما .وق ��ال الهروي :وقوله
(((	� -سورة اال�سراء 111:
(((	� -سورة الفرقان 2:
(((	ال�شنقيطي� ،أ�ضواء البيان 149 / 7 ،
(((	الطربي ،جامع البيان650 / 21،
((( معاين القر�آن420/4 :
(((	الطربي ،جامع البيان650 / 21،
(((	� -سورة الزخرف81 :
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تع ��اىلَ ﴿:ف�أَ َن ��ا َ�أ َّو ُل ا ْلعا ِب ِدينَ ﴾ ( )1قيل هو من عبد يعبد � ،أي  :من الآنفني" ( )2وقال ابن
()3
كثري":وقال بع�ض املف�سرين �أي :الآنفني ،منهم �سفيان الثوري"
وي�ستدل �أ�صحاب هذا التوجيه  ،بورود نظائر لهذا املعنى يف كالم العرب ،نحو
قول ال�شاعر:���ح���تْ
�أال هَ����� ِو َي�����تْ �أُ ُّم ال���� َو ِل����ي����دِ و�أ� ْ���ص��� َب َ

لمَِ����ا �أبْ���������صَ����رَتْ فيِ ال����ر�أ�����س مِ���ن ِّ���ي تَ��عَ��ب َّ�� ُد

ومعن ��ى (تعب ��د) يف البي ��ت :مبعنى ت�أن ��ف �أو تغ�ضب ،قال يف ل�س ��ان العرب :وتعبد:
كعبد(. )4
ومنه قول ال�شاعر:�����ص�� ِر ْم َخ�� ِل��ي��لَ�� ُه
َم��ت��ى م��ا َي�����ش���أْ ُذو ال����و ّد َي ْ

حم������ا َل������ َة ظ����المِ َ����ا
َو َي����� ْع����� َب����� ْد َع����لَ���� ْي���� ْه ال َ

ومعنى (يعبد عليه) �:أي يغ�ضب عليه وهو م�ضارع عبد عليه

()5

وقد تعقب �أكرث العلماء هذا الت�أويل ،واحتجوا عليه ب�أنه تخريج له على ال�شاذ والقليل
من اللغة والقر�آن الكرمي ال ي�أتي على ذلك وال يحمل على ال�شارد من اللغة.
قال االمام القرطبي ":لو كان كذلك لكان (ا ْل َع ِب ِدينَ ) .بغري �ألف ،يقال  :عبدبك�سر
الباءيعب ��د عبدابفتحها�إذا �أنف وغ�ضب فهو عبد  ،واال�س ��م العبدة  ،مثل الأنفة عن �أبي
زيد قال الفرزدق :
�أو َل��� ِئ َ
َ��ج�� ْو ُت��هُ��م
�����ج�����و ُك���لَ��� ْي���ب���ا ِب���������دَا ِر ِم
َ��ج�� ْو ِت��ي ه َ
���ك َق�� ْومِ ��ي � ْإن ه َ
َو�أَ ْع������� َب������� ُد � ْأن �أهْ ُ
(((	� -سورة الزخرف81 :
(((	القرطبي120 / 16 ،
(((	ابن كثري،تف�سري القر�آن العظيم 242 / 7 ،
((( ل�سان العرب( :عبد)
(((	املرجع ال�سابق
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

151

�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

وق ��ال ابن عرفة� ":إمنا يقال عبد يعب ��د فهو عبد ،وقلما يقال عابد ،والقر�آن ال ي�أتي
بالقليل من اللغة ،وال ال�شاذ"(.)1
و�إذا ك ��ان كذلك ،ف�إنه ال حاج ��ة �أو �ضرورة ملحة ،تدع ��و �إىل �إخراج حرف ال�شرط
(�إن) ع ��ن معن ��اه الأ�صل ��ي �أو ت�ضمني فع ��ل (العابدين) معن ��ى فعل �آخر ،لك ��ن الأجود
واحل�س ��ن واالبعد عن التكلفة -واهلل �أعلم -ت�أويل الكالم على نحو �أنه قد خرج منه على
�أ�سل ��وب من �أ�ساليب التعب�ي�ر البالغية املعروفة وامل�شهورة يف ك�ل�ام العرب ،وهو �أ�سلوب
(الفر� ��ض املحال)(� )2أو كما ي�سميه �أب ��و حيان":الفر�ض والتمثيل لغر�ض املبالغة يف نفي
الزرك�شي -:يف النوع التا�سع ع�شر-
الولد عنه جل وعال واالطناب فيه"(� )3أو كما ي�سميه
ُّ
( �إب ��راز الك�ل�ام يف �صورة امل�ستحيل على طريق املبالغ ��ة) وفيه يقول " :كقول العرب :ال
�أك ّلمك حتّى ّ
يبي�ض القار ،وحتّى ي�شيب الغراب  ..ومنه قوله تعاىلُ ﴿:ق ْل ِ�إن َكانَ ِلل َّر ْح َم ِن
()4
وَلَدٌ فَ�أَنَا �أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾� .أي ولكن لي�س له ولد فال �أعبد �سواه"
وعليه يكون معنى الآية املقدر� :إن كان للرحمن ولد (يف زعمكم) و�صح ذلك وثبت
يف بره ��ان �صحيح وحجة وا�ضحة ،ف�أنا �أول من يعبد ه ��ذا الولد" وذلك �أنه علق العبادة
بكينون ��ة الولد  ،وهى حمالة فى نف�سها  ،فكان املعلق بها حماال مثلها  ،وهو كما تقول ملن
تناظره � :إن ثبت ما قلت بالدليل  ،ف�أنا �أول من يعتقده  ،وهذا مبالغة فى اال�ستبعاد � ،أى
 :ال �سبيل �إىل اعتقاده(. )5
وهذا التوجيه ،هو ما عليه �أكرث �أهل العلم من املف�سرين وعلماء اللغة  ،فهو اختيار
الطربي ،والقرطبي ،وابن عا�ش ��ور ،والن�سفي ..وغريهم قال الإمام الن�سفي يف مدارك
التنزيل ":وهذا كالم وارد على �سبيل (الفر�ض) واملراد نفي الولد وذلك �أنه علق العبادة
بكينون ��ة الول ��د وهي حمال يف نف�سها فكان املعلق بها حم ��ا ًال مثلها ونظريه قول �سعيد بن
(((	القرطبي،اجلامع لأحكام القر�آن 120 / 16
((( ع� � ّرف ال�سي ��د اجلرجا ّ
ين املحال بقول ��ه  " :ما ميتنع وج ��وده يف اخلارج  .واملحال ال ��ذي �أحيل على جهة
ال�صواب �إىل غريه  ،ويراد به يف اال�ستعمال ما اقت�ضى الف�ساد من ك ّل وجه" انظر التعريفات .167 /
((( �أبو حيان ،البحر املحيط يف التف�سري 390 / 9
(((	الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن 47 / 3
((( -الزخم�شري ،الك�شاف 266 / 4 ،
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جب�ي�ر للحج ��اج حني قال له واهلل لأبدلنك بالدنيا نار ًا تلظى ل ��و عرفت �أن ذلك �إليك ما
()1
عبدت �إله ًا غريك"
وق ��ال الإمام الط�ب�ري ":و�أوىل الأق ��وال عندنا بال�صواب فى ذل ��ك  ،قول من قال :
معن ��ى( ِ�إن ) ال�شرط الذى يقت�ضى اجلزاء  .ومعنى الكالم قل يا حم ّمد مل�شركي قومك
الزّاعمني �أنّ املالئكة بنات اللهّ � :إن كان لل ّرحمن ول ٌد ف�أنا �أ ّول عابديه بذلك منكم ،ولك ّنه
وجه الكالم �إىل ما
ال ول ��د ل ��ه ،ف�أنا �أعبده ب�أ ّنه ال ول ��د له ،وال ينبغي �أن يكون ل ��ه....و�إذا ّ
قلنا من هذا الوجه مل يكن على وجه ّ
ال�ش ّك ،ولكن على وجه الإلطاف من الكالم وح�سن
ّ
�ضالل مب ٍني﴾ .وقد
اخلطاب ،كما قال ج ّل ثنا�ؤه﴿:قل اللهّ و�إ ّنا �أو �إ ّياكم لعلى هدً ى �أو يف ٍ
(.)2
علم �أنّ احلقّ معه ،و�أنّ خمالفيه يف ّ
ال�ض ّالل املبني) "
وق ��ال الإم ��ام الزخم�ش ��ري ،ق ��ل �إن ك ��ان للرحمن ولد و�ص ��ح ذلك وثب ��ت بربهان
�صحي ��ح توردونه وحجة وا�ضحة تدلون بها ف�أنا �أول من يعظ ��م ذلك الولد و�أ�سبقكم �إىل
(.)3
طاعته"...
وق ��ال اب ��ن كثري :يقول تعاىلُ ( :ق ْل ) يا حممد�ِ ﴿:إن َك ��انَ للرحمن َو َل ٌد َف�أَ َن ْا �أَ َّو ُل
العابدي ��ن﴾� .أى  :ل ��و فر�ض هذا لعبدته على ذلك  ،لأين عب ��د من عبيده ،مطيع جلميع
م ��ا �أمرن ��ى به ،لي�س عندى ا�ستكبار وال �إباء عن عبادته ،فل ��و فر�ض هذا كان هذا ،ولكن
هذا ممتنع فى حقه تعاىل ،وال�شرط ال يلزم منه الوقوع وال اجلواز �أي�ضا كما قال تعاىل:
﴿ َّل� � ْو َ�أ َرا َد اهلل �أَن َيت َِّخ � َ�ذ َو َل ��د ًا ال�صطف ��ى ممِ َّ ا َي ْخ ُلقُ َم ��ا َي َ�ش�آ ُء ُ�س ْب َحا َن ُه هُ � � َو اهلل الواحد
(.)4
القهار﴾".
(((	الن�سفي ،مدارك التنزيل وحقائق الت�أويل.283 / 3،
(((	الطربي ،جامع البيان653/20 ،
(((	الزخم�شري ،الك�شاف .265 / 4
((( �سورة الزمر ،4 :وانظر :ابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم  ،تف�سري ابن كثري 242 / 7
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ق ��ال القرطب ��ى :وقيل :املعنى قل ي ��ا حممد �إن ثبت هلل ولد ف�أن ��ا �أول من يعبد ولده،
ولك ��ن ي�ستحيل �أن يك ��ون له ولد  ،وهو كما تقول ملن تناظره� :إن ثبت بالدليل ف�أنا �أول من
(.)1
يعتقده ،وهذا مبالغة يف اال�ستبعاد� ،أي  :ال �سبيل �إىل اعتقاده"
وبع ��د ،فه ��ذه جمموعة من الأمثلة املو�ضحة ملو�ضوع ح ��روف ال�صفات يف كتاب
جم ��از الق ��ر�آن لأبي عبيدة ،و�أثره ��ا يف توجيه املوهم من الآيات ،تب�ّيننّ من خاللها �سعة
علمه ،وغزارة معرفته-رحمه اهلل -ملعاين حروف القر�آن و�أهم الق�ضايا الداللية املتعلقة
بها ويف مقدتها ق�ضية تداخلها وجميء بع�ضها يف معنى بع�ض .
ويف اخلت ��ام �أ�س� ��أل اهلل -تع ��اىل� -أن �أك ��ون ق ��د وفق ��ت يف تو�ضي ��ح موقف �أبي
عبي ��دة ور�أيه وطريقته (رحمه اهلل) يف التعام ��ل مع مو�ضوع �أ�شغل الباحثني والدار�سني
واختلف ��ت �آرا�ؤهم وتباينت اجتاهاته ��م فيه�...،سائله -عز وجل�-أن يجعل هذا العمل يف
ميزان ح�سناتي وح�سناتكم �أجمعني� ،إنه على كل �شئ قدير ،وبالإجابة جدير.
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني

(((	القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن .119 / 16،
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الخاتمــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه و�سلم ت�سليما كثريا ،فهذه خامتة البحث  ،وفيها �أهم النتائج امل�ستنبطة:
1 .1تنبع �أهمية هذه الدرا�سة كونها تتناول �أحد الأق�سام الثالثة للكلمة العربية وهو
احلرف ،ثالث الأثايف و�أحد الأركان املهمة يف �إفادته للمعاين.
2 .2مثلت ظاهرة تداخل حروف ال�صفات؛ ق�ضية للبحث كانت مو�ضع خالف طويل
بني العلماء وما تزال كذلك ،فقد ذهب العلماء يف �أمرها مذاهب �شتى ،وتعددت
�آرا�ؤهم يف النظر �إليها ،بني جميز ومانع لها.
3 .3ا�ستحوذت هذه الظاه ��رة ،على اهتمام اللغويون القدامى ،ف�ألفوا فيها ر�سائل،
و�أفردوا لها �أبوابا وف�صول.
4 .4تداخل حروف ال�صفات يف القر�آن ،فرع عن تداخل حروف ال�صفات يف اللغة العربية،
والبحث حول القول بجوازه �أو منعه ،فرع على احلوار حول جوازه يف اللغة �أو منعه
5 .5تعر� ��ض البحث �إىل عدد من حروف ال�صفات �أمك ��ن الت�أكيد من خاللها �أنّ �أبا
عبيدة من القائلني بجواز تداخل احلروف بع�ضها مكان بع�ض ،وهو الر�أي الذي
أ�صمعي ،وابنَ
�أقر ب ��ه كبار علماء اللغة والتف�س�ي�ر �أمثال قطرب ،والف ��را َء ،وال ّ
ال�س ّكيت ،وابن قتيبة ،وغريهم الكثري.
6 .6ب�ي�ن البح ��ث �أهمي ��ة كتاب "جم ��از الق ��ر�آن" ،ودوره يف الت�أ�صي ��ل لدرا�سة هذه
الظاه ��رة  ،ال �سيم ��ا و�أن ��ه م ��ن الكتب املبك ��رة املتقدم ��ة؛ ول ��و ا�ستثنينا بع�ض
التفا�سري الأوىل يف القرن الثاين ملقاتل ابن �سليمان ت150هـ ،و�شعبة ت160هـ،
وغريه ��م  ،مل ��ا وجدنا كتب ًا �سبقت كتابه (جماز الق ��ر�آن ) �إال القليل ،مما جعله
مفيد ًا لكل من جاء بعده يف تناول هذه الظاهرة.
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7 .7للحروف يف اللغة العربية -كما للكلمة� -أهمية بالغة يف اي�صال املعنى ،فهو و�إن
كان �أي�سر �صور الكلمة � ،إال �أنه قد يت�سع يف داللته لي�شمل معاين كثرية  ،ال تت�ضح
�إال من خالل امعان النظر يف ال�سياق القر�آين .
�8 .8أ ّكد �أبو عبيدة �صحة ر�أيه ب�شواهد خمتلفة من ال�شعر العربي املحتج به؛ �إ�ضافة
�إىل املعروف وامل�شهور من كالم العرب ،كما �شهد لكالم �أبي عبيدة جمهرة من
علماء التف�سري واللغة .
9 .9ب�ي�ن البح ��ث �أن العلم ب�أح ��رف ال�صفات ،وم ��ا يتعلق بها من ق�ضاي ��ا وظواهر،
خ�صو�ص َا املختلف فيه منها كق�ضية التداخل واالنابة �أحد �أهم قواعد التف�سري؛
و�أ�ص�ل ً�ا من �أ�صول ��ه التي ينبغي للمف�س ��ر معرفتها ،وتعلمها ،قب ��ل الإقدام على
تف�سري كتاب اهلل -تعاىل.-
�1010أفاد �أبو عبيدة من درايته العميقة يف اللغة و�أ�سرارها ،فعر�ض �إىل بع�ض املوا�ضع
الت ��ي �أ�شكل ��ت ب�سب ��ب ب�سبب تداخ ��ل داللة �أح ��رف ال�صفات منه ��ا ،ف�شرحها
وتلم� ��س معانيها الدقيق ��ة اخلفية ،وا�ضعا بذلك حج ��ر الأ�سا�س لكل الدرا�سات
املتخ�ص�صة التي جاءت بعده يف هذا املجال.
1111الأ�ص ��ل ال ��ذي بنيت علي ��ه اللغة �أن يكون ل ��كل كلمة �أو حرف معن ��ى خا�ص به ال
ت�شارك ��ه يف هذا املعن ��ى كلمة �أو حرف �آخر وهذا الأ�ص ��ل ومقت�ضى الإبانة التي
و�ضع ��ت اللغة من �أجلها لكن العرب قد تو�سع ��ت يف اال�ستخدام ف�أخرجوا بع�ض
هذه احلروف عن معناها الأ�صلي الذي و�ضعت له �إىل معنى �آخر جمازي ،وهذا
االت�س ��اع يف اال�ستعمال هو �أحد دالئل عظمة لغتنا العربية -لغة القر�آن، -و�سر
من �أ�سرارها التي تتفرد به على بقية اللغات الأخرى.
و�أخريا ف�إن املو�ضوع يف هذا امل�ضمار ما زال يت�سع للكثري من البحوث العلمية الدقيقة،
وما هذه الدرا�سة �إال خدمة متوا�ضعة لهذا القر�آن الكرمي ولغته ال�شريفة ال�سامية ،هدفت
م ��ن خاللها �إىل �إبراز جهود �أحد كبار فحول العل ��م يف درا�سة هذه الظاهرة وبيان موقفه
(رحمه اهلل) وطريقته يف التعر�ض �إليها يف ثنايا تف�سريه لكتاب اهلل -عز وجل. -
و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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المصادر والمراجع
 1 .الندمي� ،أبو الفرج ،حممد بن �أبى يعقوب  ،الفهر�ست ،طبعة دار املعارف بريوت،
1971
2 .2اب ��ن الأنباري� ،أبو بكر ،حممد بن القا�س ��م1325 ).ه(.الأ�ضداد يف اللغة ،حتقيق
حممد �أبي الف�ضل �إبراهيم ،طبعة احل�سينية ،م�صر
3 .3اب ��ن اجلوزي� ،أب ��و الفرج ،عبد الرحم ��ن بن علي بن حمم ��د  ،زاد امل�سري يف علم
التف�سري ،ط :الثالثة دم�شق ،بريوت :املكتب الإ�سالمي1404 ،هـ1984/م
4 .4اب ��ن ال�سراج� ،أبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل ،الأ�صول يف النحو ،حتقيق :عبد
احلـ�سن الفتلـي1996 ،م ،ط، 3م�ؤ�سـ�سة الر�سالة ،لبنان
5 .5اب ��ن جني� ،أبو الفت ��ح عثمان بن جني املو�صلي� ،سر �صناع ��ة الإعراب ،دار الكتب
العلمية بريوت-لبنان  ،الطبعة :الأويل 1421هـ2000 -م
6 .6ابـن جنـي� ،أبو الفـتح ،عثمـان بـن جـني ،اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد علي النجار،
دار الكتب ،القاهرة 1952م.
7 .7ابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل �أبو احل�سن الأندل�سي ،املخ�ص�ص ،طبعة م�صورة يف
بريوت عن طبعة بوالق 1318هـ.
8 .8ابن عا�شور ،حممد الطاهر بن حممد بن حممد ،تف�سري التحرير والتنوير ،الدار
التون�سية 1984 ،هـ
9 .9اب ��ن عطية الأندل�سي� ،أبو حممد ،عبد احلق ب ��ن غالب ،املحرر الوجيز يف تف�سري
الكت ��اب العزي ��ز ،ت :عبد ال�سالم عب ��د ال�شايف ،دار الكت ��ب العلمية ،بريوت ،ط.
الأوىل1414 ،هـ
1010ابن فار�س� ،أبو احل�سن زكرياء القزويني الرازي ،جممل اللغة ،حتقيق :زهري عبد
املح�سن �سلطان،
1111اب ��ن قتيبة ،عبد اهلل بن م�سلم ،ت�أويل م�ش ��كل القر�آن ،حتقيق ال�سيد �أحمد �صقر،
دار الرتاث ،القاهرة ط1973 ،2م
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1212ابن قيم اجلوزية ،حممد بن �أبي بكر بن �أيوب ،بدائع الفوائد ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،لبنان
1313اب ��ن كث�ي�ر� ،أبو الف ��داء� ،إ�سماعيل بن عمر ،تف�س�ي�ر القر�آن العظي ��م ،دار الفكر،
بريوت1406 ،هـ
1414اب ��ن مال ��ك  ،جمال الدين حمم ��د بن عب ��د اهلل� ،شرح الت�سهي ��ل ،حت:حممد عبد
القادر عطا وطارق فتحي ال�سيد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2001، 1م
1515اب ��ن منظور ،حممد بن مكرم الأفريقي ،ل�س ��ان العرب ،ط  ،1دار �صادر ،بريوت،
 1300هـ( ،عفق)
1616اب ��ن ه�ش ��ام ،عب ��د اهلل بن يو�سف ب ��ن �أحمد ،مغن ��ي اللبيب عن كت ��ب الأعاريب،
املحق ��ق :د .م ��ازن املب ��ارك ،حممد علي حم ��د اهلل ،دار الفكر ،دم�ش ��ق ،الطبعة:
ال�ساد�سة1985،م
�1717أبو الفرج املعافى ،زكريا بن يحيى اجلريرى النهرواين ،اجللي�س ال�صالح الكايف
والأني�س النا�صح ال�شايف ،املحقق :عبد الكرمي �سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية،
بريوت،الطبعة :الأوىل  1426هـ
�1818أب ��و الليث ال�سمرقندي ،ن�صر بن حممد ب ��ن �أحمد  ،تف�سري بحر العلوم ،ت :علي
حممد وجماعة ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل 1413هـ
�1919أبو زهرة ،حممد ،زهرة التفا�سري ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
�2020أب ��و عبيدة ،معمر بن املثنى التيمى الب�صري جم ��از القر�آن ،املحقق :حممد فواد
�سزين ،مكتبة اخلاجنى ،القاهرة
�2121أبو علي القايل� ،إ�سماعيل بن القا�سم بن عيذون� ،أمايل القايل ،عني بو�ضعها وترتيبها:
حممد عبد اجلواد الأ�صمعي ،دار الكتب امل�صرية ،الطبعة :الثانية 1344 ،هـ
املجا�شعي ال ّب ْلخي ،مع ��اين القر�آن ،ت :د.
2222الأخف� ��ش الأو�س ��ط� ،سعيد بن م�سع ��دة
ّ
فائز فار�س ،ط ،2املطبعة الع�صرية ،الكويت1401 ،هـ .
2323الآلـو�سـ ��ي� ،أبـو الف�ضل� ،شه ��اب الدين ال�سيد حممود البغ ��دادي  ،روح املعاين يف
تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت
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2424البخ ��اري ،الإمام �أب ��و عبد اهلل ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل ،اجلام ��ع امل�سند ال�صحيح
املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل ﷺ و�سننه و�أيامه  ،حتقيق :الدكتور �صطفى ديب،
دار القلم ،بريوت 1981م.
2525البطليو�سي� ،أبو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن ال�سيد ،االقت�ضاب يف �شرح �أدب
ال ُكتّاب ،ت :م�صطفى ال�سقا وجماعة ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة 1981م
2626البغ ��دادي ،عبد الق ��ادر بن عمر ،خزانة الأدب ولب لب ��اب ل�سان العرب ،ت :عبد
ال�سالم هارون ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 1979م
2727البغوي ،حميي ال�سنة� ،أبو حممد ،احل�سني بن م�سعود ،معامل التنزيل ،ت :حممد
عبد اهلل النمر وجماعة ،دار طيبة ،ط 1417 ،4 :هـ1997،م
2828البي�ض ��اوي ،نا�ص ��ر الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد ال�ش�ي�رازي� ،أنوار التنزيل
و�أ�سرار الت�أويل ( املعروف بتف�سري البي�ضاوي) ،املكتبة التجارية الكربى ،م�صر
2929الثعلب ��ي� ،أب ��و ا�سحق �أحمد بن حممد ب ��ن �إبراهيم ،الك�ش ��ف والبيان عن تف�سري
القر�آن ،حتقيق :الإمام �أبي حممد بن عا�شور ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
الطبعة :الأوىل  ،1422هـ 2002م
3030اجلرج ��اين ،ال�شري ��ف علي بن حممد بن عل ��ي اجلرج ��اين ،التعريفات ،حتقيق:
�إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة:الأوىل1405 ،هـ
3131اخل ��ازن ،عالء الدين علي بن حممد بن �إبراهيم ،لباب الت�أويل يف معاين التنزيل
 ،املحق ��ق :ت�صحي ��ح حممد عل ��ي �شاهني ،دار الكت ��ب العلمية ،ب�ي�روت ،الطبعة:
الأوىل 1415هـ
3232اخلـطابي� ،أبو �سليمان ،حمد بن حممد ،بيان �إعجاز القر�آن �ضمـن ثالث ر�سائل،
حتقيق :حممد خلف اهلل ،حممد زغلول ،القاهرة ،دار املعارف ط � ،3سنة 1976م
3333خليفات ،عدنان عبد الكرمي ،امل�سائل التي خالف فيها �أبو عبيدة املف�سرين ،جملة
درا�سات علوم ال�شريعة والقانون،املجلد ،40:العدد 2013/1م
3434ال ��داوودي ،حمم ��د بن علي ،طبق ��ات املف�سرين ،دار الكت ��ب العلمية  ،بريوت ،ط
�أوىل  1983 ،م
3535ديرة� ،أحمد ،درا�سة يف النحو الكويف ، ،دار قتيبة ،بريوت  ،ط ، 1991 ، 1
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3636الذهـب ��ي ،حمم ��د ب ��ن �أحمد بن عثم ��ان � ،س�ي�ر �أع�ل�ام النبالء ،حتقي ��ق �شعيب
الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط1982 ،1م.
3737الـرازي ،زين الدين ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر ،خمتار ال�صحاح ،املكتبة
الع�صرية ،بريوت ،الطبعة اخلام�سة1999 ،م
3838الراغ ��ب� ،أب ��و القا�سم ،احل�سني ب ��ن حممد بن املف�ض ��ل املع ��روف بالأ�صفهاين،
معج ��م مف ��ردات �ألف ��اظ الق ��ر�آن ،حتقيق ن ��دمي مرع�شل ��ي ،دار الفك ��ر ،بريوت.
1392هـ1972،م
ال�سري ،معانـي القر�آن و�إعرابـه ،ت :د .عبد اجلليل
3939الزجـاج� ،أبو ا�سحق� ،إبراهيم ّ
�شلبي ،عامل الكتب ،بيـروت1408 :هـ .1988 /
4040الـزركـ�ش ��ي ،الإمام بدر الدين ،الربهان يف علوم الق ��ر�آن ،ت :حممد �أبي الف�ضل
�إبراهيم ،املكتبة الع�صرية� ،صيدا ،بريوت1972 ،م.
4141الـزركـلـ ��ي ،خيـرالـديـ ��ن ،حمم ��د بن عب ��د اهلل  ،الأع�ل�ام ،طبع ��ة  ،14دار العلم
للماليني ،بريوت1999 ،م
4242الـزخم�شـ ��ري� ،أبو القا�سم جـاراهلل حممود بن عمر اخلوارزمي� ،أ�سا�س البالغة،
حتقيق عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة ،بريوت 1979م.
4343الزي ��ات� ،أحمد و�آخرون ،املعج ��م الو�سيط ،جممع اللغة العربي ��ة  ،القاهرة ،دار
الدعوة
�4444سزك�ي�ن ،حممد ف�ؤاد ،مقدمة حمق ��ق جماز القر�آن  ،م�ؤ�س�س ��ة الر�سالة ،بريوت،
1981م
4545ال�سمني احللبي� ،أحمد بن يو�سف بن عبد الدائم بن حممد ،الدر امل�صون يف علم
الكتاب املكنون ت� :أحمد اخلراط ،دار القلم دم�شق 1406هـ
4646ال�سيوط ��ي� ،أب ��و الف�ضل ،جالل الدين عب ��د الرحمن  ،الإتقان يف عل ��وم القر�آن،
املكتبة الع�صرية ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت 1964م ،
4747ال�سيوط ��ي� ،أبو الف�ضل ،جالل الدين الدين عبد الرحمن  ،بغية الوعاة يف طبقات
اللغويني والنحاة دار الفكر ،ط ثانية 1979،م
4848ال�سيوط ��ي� ،أبو الف�ضل ،جالل الدين الدين عبد الرحمن ،الدر املنثور يف التف�سري
بامل�أثور ،طبعة دار املعرفة ،بريوت،
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4949ال�شنـقيط ��ي ،حممد الأمني بن حمم ��د املختار� ،أ�ضواء البي ��ان يف �إي�ضاح القر�آن
بالقر�آن ،دار �إحياء الرتاث ،بريوت ،ط 1996 ،1م
5050ال�شوك ��اين ،حممد بن علي  ،فت ��ح القدير اجلامع بني فن الرواية والدراية يف علم
التف�سري ،دون تاريخ
5151الـ�صعيـدي ،ال�شيخ عبد املتعال ،بغية الإي�ضاح لتلخي�ص املفتاح يف علوم البالغة،
مكتبة الآداب
5252عبد الرحمن� ،سامي عطا ح�سن ،حروف الزيادة يف القر�آن بني املجيزين واملانعني
جملة ال�شريعة الدرا�سات اال�سالمية (الكويت) ،مج  ,27ع 1433 .2012 :.89هـ .
5353عبد الواح ��د� ،أحمد ،الدرا�سات البيانية يف امل�صنف ��ات الأوىل يف معاين القر�آن،
نادي مكة الثقايف
5454عواد ،حممد ح�سن ،تناوب حروف اجلر يف لغة القر�آن ،دار الفرقان  ،الأردن.
5555القا�سمي ،حممد جمال الدين بن حممد �سعيد  ،حما�سن الت�أويل ،املحقق :حممد
با�سل عيون ال�سود،النا�شر :دار الكتب العلميه – بريوت ،الطبعة :الأوىل 1418ه
5656القرطب ��ي� ،أبو عب ��د اهلل ،حممد بن احم ��د الأن�صاري ،اجلامع لأحك ��ام القر�آن،
طبعة دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت1405،هـ1985 ،م
5757الكف ��وي ،اب ��و البق ��اء �أي ��وب ب ��ن مو�س ��ى ،الكلي ��ات  ،حتقي ��ق الدكت ��ور عدن ��ان
دروي�ش،،وحممد امل�صري ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،بريوت
5858املاوردي � ،أبو احل�سن علي بن حممد الب�صري البغدادي ،تف�سري املاوردي ،النكت
والعي ��ون ،املحقق :ال�سيد ابن عبد املق�صود بن عب ��د الرحيم ،دار الكتب العلمية،
بريوت449 / 4 ،
5959امل�ب�رد� ،أب ��و العبا� ��س ،حممد بن يزيد ،الكام ��ل يف اللغ ��ة والأدب ،ت� :أبو الف�ضل
�إبراهيم ،وال�سيد �شحاته ،دار النه�ضة ،م�صر
6060املخزوم ��ي ،مهدي ،مدر�سة الكوف ��ة ومنهجها يف درا�سة النحو ،مطبعة م�صطفى
البابي احللبي ،ط ، 1958، 2
6161املراغي� ،أحمد ب ��ن م�صطفى ،تف�سري املراغي ،مطبع ��ة م�صطفى البابى احللبي
،الطبعة :الأوىل 1365 ،هـ
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�أثر تداخل حروف ال�صفات يف توجيه املوهم من الآيات  -درا�سة يف كتاب جماز القر�آن  -لأبي عبيدة معمر بن املثني

6262مك ��ي بن �أبي طال ��ب� ،أبو حممد َح ّمو�ش ب ��ن حممد بن خمت ��ار ،الهداية �إىل بلوغ
النهاية،املحقق :جمموعة ر�سائل جامعية بكلية الدرا�سات العليا والبحث العلمي،
جامعة ال�شارقة ،الطبعة:الأوىل 1429 ،هـ
 6363م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1406هـ 1986م
6464الواح ��دي� ،أب ��و احل�س ��ن علي بن �أحم ��د بن حمم ��د ،الو�سيط يف تف�س�ي�ر القر�آن
املجي ��د ،تعليق :عادل �أحمد عب ��د املوجود ،و�آخرون دار الكت ��ب العلمية ،بريوت،
الطبعة :الأوىل  1994م
6565يون�س� ،أحمد عزت ،العالقات الن�صية يف لغة القر�آن الكرمي ،دار الآفاق العربية،
القاهرة،الطبعة الأوىل 2014
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 فهد بن عبداهلل املنيع.د

: امللخ�ص

تكت�س ��ب الن�صو�ص الأ�صولية الأوىل �أهمية كربى؛ باعتبار �أ�سبقيتها و�إعالنها املبكر
عن علم �أ�صول الفقه؛ فكتاب الر�سالة لل�شافعي يعد �أول كتاب م�ؤلف يف هذا الفن؛ �إذ حوى
 فاكت�سب �أهمية ك�ب�رى وت�أثريا عظيما على مر الع�صور؛,جمل ��ة من م�سائل علم الأ�صول
 وتك�شف عن,�إال �أنن ��ا ال جن ��د م�صادر كثرية يف زمنه تدلنا على مقارب ��ة م�سائل �أ�صولية
م�ست ��وى وجود امل�سائل وامل�صطلحات الأ�صولية؛ ولذل ��ك حت�ضر ر�سالة ال�شافعي يف كتب
 ثم ينتق ��ل �إىل زمن مت�أخر بع ��ده؛ فكانت هذا الدرا�س ��ة لت�سد فراغا يف,الت�أري ��خ للعل ��م
ت�أري ��خ علم الأ�صول؛ و�إثبات ح�ضور الق�ضاي ��ا وامل�صطلحات الأ�صولية يف القرنني الثاين
 والذي تعترب م�ؤلفاته,والثال ��ث؛ من خالل ا�ستق ��راء وتتبع كتابات �أبي عثمان اجلاح ��ظ
.ر�صيدا �ضخما يف �شتى الفنون مبا فيها علم الأ�صول
Abstract:
The first fundamental texts are of great importance because of their
primacy and early declaration of the fundamentals of jurisprudence.
The letter of the letter to Shafi'i is the first book written in this art. It
contains a number of issues of the science of origin, which has gained
great importance and influence over the ages. We find many sources in
his time to show us the approach of fundamentalist issues, and reveal
the level of the existence of fundamental questions and terminology;
therefore, the letter of the Shafi'i in the history books of science,
and then move to a later time; this study to fill a gap in the history
of the science of assets; In the second and third centuries; Through
the extrapolation and tracing of the writings of Abi Othman Al-Jahiz,
whose works are considered a huge asset in the various arts including
the science of
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ن�صو�ص �أ�صولية من كتب �أبي عثمان عمرو بن بحر (اجلاحظ)

مقدمة

م ��ر علم �أ�ص ��ول الفقه مبراحل متعددة ن�ش�أة وت�أ�سي�س ��ا ,وتوظيفا وتو�سعا؛ وتداخلت
في ��ه جمموعة كبرية من امل�ؤثرات وامل�صادر يف خمتلف مراحله  ،وتعترب حلظة الت�أ�سي�س
الأوىل عل ��ى ي ��د الإمام ال�شافع ��ي( 204هـ) م ��ن اللحظات املهمة يف تاري ��خ هذا العلم،
�إذ ابت ��د�أ الإمام ال�شافعي بكتابه تاريخ العلم باعتب ��اره علما م�ستقال ومتميزا عن غريه,
وباعتبار وظيفت ��ه احلاكمة واملحددة مل�صادر الت�شريع وقواع ��د اال�ستدالل ,وبتتبع تاريخ
العل ��م وامل�ؤلف ��ات فيه :جند �شحا كبريا يف الت�أليف فيه بعد ال�شافعي؛ فال جند بعد كتاب
الر�سال ��ة و�صوال لكت ��اب التقري ��ب والإر�شاد للقا�ض ��ي الباقالين( 403ه� �ـ) ؛ والقا�ضي
عبداجلب ��ار( 415ه� �ـ)؛ ما ميكن �أن ن�صفه ب�أنه عمل �أ�ص ��ويل ي�ستوعب �أدواته ومناهجه
وم�ص ��ادره عل ��ى الرغم من وجود بع�ض ال�شخ�صيات الأ�صولي ��ة مثل :الأ�صم ( 201هـ)؛
وثمام ��ة بن الأ�شر�س( 213هـ)؛ وعي�سى بن �أب ��ان( 221هـ)؛ و�أبي الهذيل العالف(235
ه� �ـ) ،واجلبائيان(�أبي علي 303؛ �أبي ها�شم 315هـ) ،والكعبي( 327هـ) ،و�أبي عبداهلل
الب�صري(369ه� �ـ)  ،وبع�ض علم ��اء احلديث الذين ت�أث ��روا بالإم ��ام ال�شافعي؛ كالإمام
�أحمد بن حنبل( 241هـ) ؛ و�صوال لكتاب التقريب والإر�شاد للقا�ضي الباقالين -؛ �إال ما
يذك ��ر من بع�ض الكتابات التي تناولت ق�ضايا جزئية؛ �أو �أقواال متفرقة لعلماء يف م�سائل
�أ�صولي ��ة متنوعة؛ فكان من املهم �أن تت ��م مراجعة ما كتب ودون يف القرن الثاين والثالث
م ��ن خالل امل�صادر املتوفرة ودرا�سة مدى ح�ضور امل�سائ ��ل وامل�صطلحات الأ�صولية فيما
تبق ��ى من كتب ذل ��ك الع�صر ؛ و�إذا كان الأمر على هذا النح ��و؛ فمن املهم مراجعة هذه
الف�ت�رة التاريخية ودرا�س ��ة كيفية تطور علم الأ�ص ��ول بعد الإمام ال�شافع ��ي؛ ومدى ت�أثر
العلماء من �شتى املذاهب مبا قرره الإمام ال�شافعي ,وهل مت البناء على �أ�صوله؛ �أو كانت
هناك منهجيات خمتلفة و�إعرا�ض عن تقريرات الإمام ال�شافعي؛ ولعل من �أهم ما يذكر
يف تل ��ت املرحل ��ة؛ هو مدى ت�أث�ي�ر ال�شخ�صيات االعتزالية يف علم الأ�ص ��ول؛ ومن �أهم ما
ميكن �أن يقدم لنا �إ�ضافة يف هذا اجلانب؛ هو ما كتبه م�ؤرخ و�أديب ومتكلم تلك املرحلة:
�أب ��و عثمان عمرو بن بح ��ر اجلاحظ( 255-150هـ)؛ والذي يعترب م ��ن �أكرث امل�ؤلفني يف
التاريخ العربي والإ�سالمي()1؛ ي�ضاف �إىل ذلك فرته حياته املمتدة والطويلة التي عا�صر
((( تنظ ��ر درا�سة مو�سعة مل�ؤلف ��ات اجلاحظ و�إح�صائها؛ وما �صحت ن�سبته وم ��امل ي�صح يف �:أدب اجلاحظ ,ح�سن
ال�سندوبي؛ املطبعة الرحمانية م�صر  1350هـ� .ص 144-116وقد �أو�صلها امل�ؤلف �إىل 159كتابا ور�سالة.
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فيها جملة من العلماء البارزين يف �شتى الفنون واملذاهب؛ وخ�صو�صا �أ�صحابه املعتزلة؛
كالنظ ��ام( 221هـ) ,و�أب ��ي الهذيل العالف؛ و�أحمد بن �أب ��ي د�ؤاد ( 240هـ) ,وثمامة بن
الأ�شر� ��س ,وموي�س ب ��ن عمران( 246هـ) ,واملُ ��ر َدار ( 226هـ) وغريهم م ��ن �أهل الأدب
واحلدي ��ث وال�شعر كاخلليل بن �أحم ��د( 170هـ) ,والأ�صمعي( 216ه� �ـ)()1؛ �إ�ضافة �إىل
رحالته وانتقاالته بني �أهم االماكن يف ذلك الوقت :بغداد والب�صرة  ،ومعا�صرته لق�ضايا
كبرية؛ كم�س�ألة القول بخلق القر�آن(.)2
كم ��ا جن ��د حفظ اجلاح ��ظ وت�سجيل ��ه يف كتبه جلملة م ��ن تراجم العلم ��اء و�آرائهم
الكالمي ��ة والأ�صولية؛ �إ�ضافة �إىل �آرائه واختياراته يف م�سائل �أ�صولية؛ �إذ له كتاب يظهر
م ��ن مقدمت ��ه الباقية وعنونت ��ه �أن له ارتباطا وثيق ��ا مب�سائل �أ�صولية مهم ��ة؛ وهو كتاب:
(�أ�صول الفتيا والأحكام(.))3
كم ��ا �أن اجلاحظ يعد من �أبرز علماء الأدب وتن�سب ل ��ه الأ�سبقية يف القول باملجاز؛
وكان اهتمامه بدالالت االلفاظ وا�ضحا؛ وال�سيما يف كتابه البيان والتبني.
وبع ��د قراءة ما وقفت عليه م ��ن كتابات وم�ؤلفات اجلاحظ؛ وجدت جملة وافرة من
امل�سائ ��ل وامل�صطلح ��ات الأ�صولية التي يحكيه ��ا اجلاحظ عن غ�ي�ره؛ �أو يذكرها متبنيا
((( جن ��د ح�ض ��ورا كب�ي�را لعدد م ��ن العلماء يف �شت ��ى الفن ��ون يف كتب اجلاحظ ,وه ��و يحك ��ي �سماعه منهم
ومناق�شاته لهم.
((( وق ��د �ألف اجلاحظ ر�سالت ��ه يف خلق القر�آن؛ وحكى �شيئا من املناظ ��رة يف جمل�س املعت�صم بني �أحمد بن
�أب ��ي د�ؤاد؛ والإم ��ام �أحم ��د بن حنبل ,ومنه� � ��ا قوله ":وقد ق ��ال �صاحبكم (يعني الإم ��ام �أحمد بن حنبل)
للخليف ��ة املعت�صم ،يوم جمع الفقه ��اء واملتكلمني والق�ضاة واملخل�صني� ،إعذار ًا و�إن ��ذار ًا :امتحنتني و�أنت
تع ��رف م ��ا يف املحنة ،وما فيها من الفتنة ،ثم امتحنتن ��ي من بني جميع هذه الأمة!" .ر�سالة اجلاحظ يف
حكاي ��ة املناظرة بني الإمام �أحمد و�أحمد ابن �أبي د�ؤاد يف جمل�س اخلليفة املعت�صم �ضمن جمموع ر�سائل
اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.292/3
((( وق ��د فقد ه ��ذا الكتاب ومل تبق منه �إال مقدمته؛ ويبدو �أنه جمع يف ه ��ذا الكتاب �أقوال املعتزلة مما يتعلق
بالفتيا.
قال الدارقطني يف امل�ؤتلف واملختلف عند ذكره ملوي�س بن عمران ( " :)2166 /4و�أما موي�س :فهو موي�س
بن عمران �أحد املتكلمني  ,ذكره اجلاحظ يف �أ�صول الفتيا  ,وحكى عنه حكايات يطول ذكرها".
وينظ ��ر :مقدم ��ة ر�سالة يف �أ�صول الفتي ��ا والأحكام �ضمن جمموع ر�سائل اجلاح ��ظ؛ حتقيق :عبدال�سالم
هارون.214/1
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له ��ا وم�ستدال عليه ��ا ومنافحا عنها؛ وكان م ��ن املهم ر�صد �أقوال اجلاح ��ظ لالعتبارات
ال�سابق ��ة؛ ولكونه يغط ��ي فراغا كبريا ويق ��دم �إ�ضافة مهمة لفهم امل�س ��ار التاريخي لعلم
�أ�ص ��ول الفقه؛ وكيفية تط ��ور م�سائله ,وطريق ��ة توظيفه؛ �إ�ضافة للمعرف ��ة بكيفية دخول
بع� ��ض امل�صادر ملادة هذا العلم ومو�ضوعاته؛ وال�سيما عل ��م الكالم؛ فت�أتي هذه الدرا�سة
لت�سج ��ل ه ��ذه الآراء وم ��دى �إ�ضافتها التاريخية؛ كم ��ا تقارن الأقوال الت ��ي دونت يف تلك
املرحل ��ة؛ كما تب�ي�ن مدى ارتباط امل�سائل الفقهية والعقدي ��ة الكالمية بعلم �أ�صول الفقه,
وحر�ص العلماء والأدباء على اجلمع بني الت�أ�صيل والتفريع ":ف�إن الفروع الحمالة راجعة
�إىل �أ�صولها؛ والأعجاز الحقة ب�صدورها؛ واملوايل تبع لأوليائها"( " .)1وال تلتم�س الفروع
�إال بعد �إحكام الأ�صول(.")2
�أهمية املو�ضوع

هذا املو�ضوع له �أهمية كبرية لالعتبارات الآتية:
�1 .1أن ه ��ذا املو�ضوع يغط ��ي فرتة تاريخية م ��ن علم الأ�صول؛ تعت�ب�ر فرتة متقدمة
ومهمة؛ وهي ما بني القرن الثاين والثالث.
 2 .2قل ��ة املعلومات والكتب امل�ؤلفة يف هذه الفرتة؛ ويتبني هذا من خالل تتبع الكتب
التي تناولت ت�أريخ علم الأ�صول.
�3 .3أهمي ��ة ومكانة اجلاحظ؛ باعتباره من �أه ��م ال�شخ�صيات العلمية التي عا�صرت
القرنني الثاين والثالث.
4 .4عالقة اجلاحظ املتعددة بعدد كبري من العلماء والأدباء واخللفاء؛ ومن خمتلف
املذاهب العقدية والفقهية.
 5 .5ت�أث�ي�ر اجلاحظ الكبري يف زمانه؛ فهو املو�صوف بكونه ُ�ص ُحفي املعتزلة ,ورا�صد
�أقواله ��م و�أفكارهم ,ومعتقداتهم وخالفاتهم ونقا�شاته ��م؛ يف امل�سائل الفقهية
والعقدية واللغوية واحلياتية والأدبية(.)3

((( ر�سال ��ة القي ��ان للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائ ��ل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم ه ��ارون ؛مكتبة اخلاجني
بالقاهرة. 147/2
(((	الرب�ص ��ان والعرج ��ان والعميان واحل ��والن ,اجلاحظ ,حتقي ��ق :عبدال�سالم ه ��ارون ,دار اجليل بريوت؛
الطبعة الأوىل  1410هـ� .ص.29
ً
((( وم ��ن ذل ��ك قول اجلاحظ ":كن ��ا يف جمل�س ب�شر بن املعتم ��ر يوما ,وعنده املُ� � ْردار ،وثمامة ،والع َّالف ،يف
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6 .6كون اجلاحظ م ��ن العلماء الذين حفظت كتبهم وم�ؤلفاته ��م غالبا؛ فبقي منها
ع ��دد كبري ي�شمل ق ��درا كبريا من امل�سائ ��ل املهمة ويف فنون متع ��ددة()1؛ ومنها
م�سائل داخلة يف علم الأ�صول(.)2
 7 .متكن ��ه واطالع ��ه على جملة من العل ��وم؛ التي كان لها ت�أث�ي�ر يف �صياغة املادة
الأ�صولية؛ مثل علم اللغة العربية ,وعلم الكالم ,واملنطق(. )3
� 8 .8أن اجلاح ��ظ م ��ن املو�صوفني يف زمنه بالإحاطة مبا يكت ��ب وي�ؤلف؛ مما يجعلنا
قادرين على قيا�س مدى ت�أثره �أو ت�أثريه بالكتابات الأ�صولية يف زمنه(.)4

(((
(((

(((

(((

العوام وا�ستحواذ الفتن ��ة عليهم يف التقليد ،وا�ستغالق
جماع� � ٍة من املعتزلة و�أ�صح ��اب الكالم ،فتذاكروا َّ
قلوبه ��م بكث�ي ٍ�ر مما لي�س يف طبعه ��مِّ ،
فتعظمهم وتق�ض ��ي لكل من نبل منه ��م بال�صواب يف قول ��ه و�إنْ مل
يعلم ��وا؛ ال يدين ��ون باحلقيق ��ة ،وال يحمدون �إال ظاه ��ر احل ْلية .ومن الدلي ��ل على نذالة طبعه ��م ،والعلم
بف�سال ��ة ر�أيه ��م ."...ر�سالة يف ذم �أخالق الكت ��اب �ضمن جمموع ر�سائل اجلاح ��ظ؛ حتقيق :عبدال�سالم
هارون.196/2
وذك ��ر احلاكم اجل�شمي يف تعليقه على طبق ��ات املعتزلة للقا�ضي عبداجلبار �ص 279عند ترجمته ملوي�س
ب ��ن عمران :ب�أن اجلاحظ نقل عن موي� ��س مذهبه يف الإفتاء :وهو �أنه يجوز �أن يفو�ض اهلل تعاىل الأحكام
�إىل نبيه وعلماء �أمته؛ �إذا علم انهم ي�صيبون.
و�صفه ابن خلكان ب�أنه� ":صاحب الت�صانيف يف كل فن" .وفيات الأعيان (.)471 /3
و�سي�أت ��ي يف ثناي ��ا البحث ما ي�ؤكد ذلك؛ وم ��ن الن�صو�ص التي زخرت بجملة م ��ن امل�صطلحات الأ�صولية
قول ��ه ":ولي�س ينتفع النا�س بالكالم يف الأخبار �إال م ��ع الت�صادق ،وال ت�صادق �إال مع كرثة ال�سماع ،والعلم
بالأ�ص ��ول؛ لأن رج�ل ً�ا لو ن ��ازع يف الأخب ��ار ،ويف الوع ��د والوعيد ،واخلا� ��ص والعام ،والنا�س ��خ واملن�سوخ،
والفري�ضة والنافل ��ة ،وال�سنة وال�شريعة ،واالجتماع والفرقة "...ينظر :ر�سالة حجج النبوة �ضمن جمموع
ر�سائل هارون .265/3
وه ��ذا يتب�ي�ن م ��ن بع�ض النق ��ول التي تدل عل ��ى معرفته بكت ��ب املنطق اليون ��اين ومن ذلك قول ��ه " :و�أما
دميقراط؛ ف�إنه قال :ينبغي �أن يعرف �أنه ال بد من �أن يكون لكل كتاب علم و�ضعه �أحد من احلكماء ثمانية
�أوج ��ه  :منها الهمة ,واملنفعة ,والن�سبة ,وال�صح ��ة ,وال�صنف ,والت�أليف ,والإ�سناد ,والتدبري  ...فذكر �أن
�أبقراط قد جمع هذه الثمانية الأوجه يف هذا الكتاب ,وهو كتابه الذي ي�سمى� :أفوري�سموا -تف�سريه :كتاب
الف�ص ��ول" .احلي ��وان ( .)102-101 /1و�أما ما يتعلق بعلم الكالم :فله عبارات كثرية تدل على اهتمامه
به ومتكنه منه ,ومن ذلك قوله ":و�أرى �أن �ألفظ ب�ألفاظ املتكلمني؛ ما دمت خائ�ضا يف �صناعة الكالم مع
خوا� ��ص �أه ��ل الكالم ف�إن ذلك �أفهم لهم عني و�أخف مل�ؤنتهم علي  ...وقبيح باملتكلم �أن يفتقر �إىل �ألفاظ
املتكلمني يف خطبة �أو ر�سالة" .احليوان (.)368 /3
يذك ��ر يف ترجم ��ة اجلاحظ �أنه كان يك�ت�ري دكاكني الوراقني ويبي ��ت فيها للقراءة والنظ ��ر ,و�أنه مل يقع
بي ��ده كت ��اب �إال ا�ستوفى قراءته كائنا ما كان الكتاب .ينظر ثقافة اجلاحظ واطالعه الوا�سع� :سري �أعالم
النبالء ()527 /11؛
فل�سفة الأخالق عند اجلاحظ؛ عزت ال�سيد �أحمد ,من�شورات احتاد الكتاب العرب2005م� .ص.13
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ن�صو�ص �أ�صولية من كتب �أبي عثمان عمرو بن بحر (اجلاحظ)

9 .9معا�صرته وم�شاهدته لأحداث كان لها ت�أثري كبري على م�ستوى اخلالف الأ�صويل
والعقدي؛ مثل م�س�ألة خلق القر�آن.
 1010حتلي اجلاحظ مبيزة مهمة يف م�ؤلفاته وهو حر�صه على �إ�سناد الأقوال ون�سبتها
لأ�صحابها()1؛ مما يجعلنا قادرين على اكت�شاف بدايات بع�ض امل�سائل املرتبطة
بعلم الأ�صول ,ومن قال بها.
�1111أ�سبقية اجلاح ��ظ يف الكالم عن بع�ض امل�سائل بحيث �صارت تن�سب له؛ كالقول
باملج ��از ,و�إعجاز الق ��ر�آن ,والت�أليف يف �أ�ص ��ول الفتيا والأحك ��ام؛ مع االهتمام
ب�أ�سباب اخلالف والوفاق()2؛ وحمك النظر يف معرفة املهم يف فهم امل�سائل(.)3
1212اهتم ��ام اجلاحظ بالناحي ��ة الت�أ�صيلي ��ة والت�أ�سي�سية يف العل ��وم املتعددة؛ وهذا
يظه ��ر من خ�ل�ال طريقت ��ه وعبارات ��ه املهم ��ة يف �ض ��رورة الفه ��م والتثبت()4؛
(((

(((

(((
(((
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وهذا ما يظهر كثريا يف كتب اجلاحظ املختلفة؛ بل �إن �أقوال كبار املعتزلة �إمنا عرفت عن طريقه؛ ومن �أمثلة
ذل ��ك حر�ص ��ه على ر�ص ��د �أقوال النظام وغ�ي�ره من املعتزلة؛ ومن ذل ��ك قوله ":خربين �أب ��و �إ�سحاق �إبراهيم
النظام؛ وقد كان جال�سه حينا؛ وكان �إبراهيم م�أمون الل�سان قليل الزلل والزيغ يف باب ال�صدق والكذب؛ ومل
�أزعم �أنه قليل الزيغ والزلل؛ على �أن ذلك قد كان يكون منه و�إن كان قليال" .احليوان (.)229 /2
وق ��ال عنه يف احلي ��وان ( " :)451 /3و�أخربين �أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن �سي ��ار النظام قال " :جعت حتى
�أكلت الطني".
وم ��ن ذل ��ك ما ذكره ور�صده اجلاحظ يف البيان والتبني375/3ومابعدها؛ يف ق�صة اخلرا�ساين املرتد,
ونقا�ش امل�أمون له " :قال املرتد� :أوح�شني كرثة ما ر�أيت من االختالف فيكم.
ق ��ال امل�أمون :لن ��ا اختالفان؛ �أحدهما :كاالختالف يف الأذان ,وتكب�ي�ر اجلنائز ,واالختالف يف الت�شهد,
و�ص�ل�اة الأعي ��اد وتكبري الت�شريق ,ووجوه الق ��راءات ,واختالف وجوه الفتيا ,وم ��ا �أ�شبه ذلك ,ولي�س هذا
باخت�ل�اف؛ �إمن ��ا هو تخيري وتو�سع ��ة وتخفيف من املحنة ,فمن �أذن مثنى و�أق ��ام مثنى مل ي�ؤثم؛ ومن �أذن
يحوب..واالختالف الآخر :كنح ��و اختالفنا يف ت�أوي ��ل الآية من كتابن ��ا؛ وت�أويل
مثن ��ى و�أق ��ام ف ��رادي مل َّ
احلدي ��ث ع ��ن نبينا م ��ع �إجماعنا على �أ�صل التنزي ��ل واتفاقنا على عني اخلرب؛ ف�إن ك ��ان الذي �أوح�شك
ه ��ذا حتى �أنكرت م ��ن �أجله هذا الكتاب؛ فقد ينبغي �أن يكون اللفظ بجمي ��ع التوراة والإجنيل متفقا على
ت�أويله كما يكون متفقا على تنزيله؛ وال يكون بني جميع الن�صارى واليهود اختالف يف �شيء من الت�أويالت؛
وينبغ ��ي ل ��ك �أن ال ترجع �إال �إىل لغة ال اختالف يف ت�أويل الفاظها؛ ولو �شاء اهلل �أن ينزل كتبه ويجعل كالم
�أنبيائه وورثة ر�سله ال يحتاج �إىل تف�سري لفعل؛ ولكنا مل نر �شيئا من الدين والدنيا دفع �إلينا على الكفاية؛
ولو كان االمر كذلك ل�سقطت البلوى واملحنة؛ وذهبت امل�سابقة واملناف�سة؛ ومل يكن تفا�ضل ".
وكان ��ت له يف ه ��ذا املقام عبارات ت�أ�صيلية �سابقة؛ مثل قوله ":وم ��دار الأمر على فهم املعاين ال الألفاظ؛
واحلقائق ال العبارات" .احليوان.542/5
وغالب ��ا م ��ا يبد�أ اجلاحظ كتبه مبقدمة فيها دعاء للخالق وتوجيه للقاريء؛ ومن �أهم ما يبد�أ به اجلاحظ
ه ��و الدع ��وة للفه ��م والتثبت؛ ومن ذلك ما ذك ��ره يف مقدمة البي ��ان والتبيني ": 11/1مدار الأم ��ر على البيان
والتبيني ,وعلى الإفهام والتفهيم؛ وكلما كان الل�سان �أبني كان �أحمد؛ كما �أنه كلما كان القلب �أ�شد ا�ستبانة كان
�أحمد؛ واملفهم لك واملتفهم عنك �شريكان يف الف�ضل؛ �إال �أن املفهم �أف�ضل من املتفهم وكذلك املعلم واملتعلم".
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وا�ستيع ��اب مقدمات العلوم ,وتراتبية العلم ,وامل�ص ��ادر وامل�سائل ( ,)1وااللتفات
للفروق الدقيقة بني املعاين والأ�شياء املت�شابهة(.)2
1313بعد اجلاحظ عن التقليد واعتداده ب�آرائه مما جعله يخالف بع�ض �أ�ساتذته من
املعتزلة وغريهم(.)3
منهجية البحث

مل ��ا كان ��ت كت ��ب اجلاحظ كث�ي�رة ومتع ��ددة ويف فن ��ون خمتلفة؛ فق ��د حر�صت على
ا�ستقرائه ��ا وتتبعها ,وجمع املهم مما يتعل ��ق باجلانب الأ�صويل مع حذف املك َرر وامل�ؤَ ِكد؛
وكان االقت�صار يف اجلمع على ما ينقله اجلاحظ عن غريه �أو يتبناه بنف�سه؛ دون التعر�ض
((( ق ��ال اجلاحظ ":فاطلب العلم على تنزيل املراتب ،وعل ��ى ترتيب املقدمات ،وليكن لتدبريك نطاق ،ف�إنه �أمان
م ��ن اخلط� ��أ  ...ف�إنه ال بد للبنيان من قواعد؛ وليكن �أحب العل ��م �إليك �أطوعه هلل ،ف�إن مل تفعل ف�أك�سبه للحال
اجلميلة ،والذي ال بد لل�شريف من معرفته علم الأخبار ،ومعرفة علل النحو " .الرب�صان والعرجان �ص.34
وع ��دد اجلاح ��ظ �أن ��واع اجلنون؛ فجاء ب�شيء فري ��د! فقال ":والتخبي ��ل �ضروب :تخبيل من امل ��رار! وتخبيل من
ال�شيط ��ان؛ وتخبي ��ل �آخر :كالرجل يعمد �إىل قل ��ب رطب مل يتوقح ؛ وذهن مل ي�ستم ��ر؛ فيحمله على الدقيق وهو
بع ��د ال يفي باجللي ��ل؛ ويتخطى املقدمات مت�سكعا ب�ل�ا �أمارة؛ فرجع ح�سريا بال يقني؛ وغ�ب�ر زمانا ال يعرف �إال
ال�شكوك" .احليوان ( .)379 /3وقال  ":وال تلتم�س الفروع �إال بعد �إحكام الأ�صول" .الرب�صان �ص.29
((( ومن ذلك قوله ":ومل �أذكر لك من الأبواب الطوال �شيئا؛ ولو قد �صرت �إىل ذكر فرق ما بني اجلن والإن�س؛
وف ��رق م ��ا بني املالئكة والأنبياء؛ وفرق ما بني الأنثى والذكر؛ حتى ميتد بنا القول يف ف�ضيلة الإن�سان على
جميع �أ�صناف احليوان؛ ويف ذكر الق�سم والأعمار؛ ويف ذكر مقادير العقول والعلوم وال�صناعات ".
((( قال اجلاحظ عن �أ�ستاذه النظام ":و�إمنا كان عيبه الذي ال يفارقه� :سوء ظنه وجودة قيا�سه على العار�ض
واخلاطر وال�سابق الذي ال يوثق مبثله؛ فلو كان بدل ت�صحيحه القيا�س! التم�س ت�صحيح الأ�صل الذي كان
قا�س عليه �أمره على اخلال�ص؛ ولكنه كان يظن ثم يقي�س عليه ,وين�سى �أن بدء �أمره كان ظنا؛ ف�إذا �أتقن
ذل ��ك و�أيقن جزم عليه وحكاه عن �صاحبه حكاي ��ة امل�ستب�صر يف �صحة معناه؛ ولكنه كان ال يقول� :سمعت
وال ر�أيت؛ وكان كالمه �إذا خرج خمرج ال�شهادة القاطعة :مل ي�شك ال�سامع �أنه �إمنا حكى ذلك عن �سماع
ق ��د امتحنه� ,أو عن معاينة قد بهرت ��ه" .احليوان (.)230 -229/2وقال حمذرا م ��ن التقليد بدون دليل
وبرهان" :و�أنا �أعيذ نف�سي باهلل �أن �أقول �إال له؛ و�أعيذك باهلل �أن ت�سمع �إال له؛ وقد قال اهلل عز وجلَ (:و�إِن
ت َْد ُعوهُ ْم �إِلىَ ا ْلهُدَ ى َال َي ْ�س َم ُعو ْا َو َت َراهُ ْم َي ُ
نظ ُرونَ �إِ َل ْي َك َوهُ ْم َال ُي ْب ِ�ص ُرون)[الأعراف.]198:
فاح ��ذر م ��ن �أن تك ��ون منهم؛ وممن ينظر �إىل حكم ��ة اهلل وهو ال يب�صرها؛ ومم ��ن يب�صرها بفتح العني
وا�ستم ��اع الآذان؛ ولك ��ن بالتوق ��ف من القلب والتثبت م ��ن العقل وبتحفيظه ومتكينه م ��ن اليقني واحلجة
الظاهرة؛ وال يراها من يعر�ض عنها" .احليوان (.)211 /4
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لأقوال ��ه وما نقل عنه يف كتب الأ�صول الأخرى؛ نظرا لوجودها يف مظانها؛ وعدم الفائدة
يف ر�صد ما دونه الأ�صوليون وناق�شوه يف كتبهم(.)1
و�ستكون منهجية البحث خادمة لغر�ض البحث :وهو �إبراز امل�سائل الأ�صولية يف القرن
الث ��اين والثالث؛ من خالل كتابات اجلاحظ وتتبع امل�صطلحات الأ�صولية؛ مع تو�ضيح ما
يحت ��اج �إىل ذل ��ك؛ دون درا�سة الأقوال ومقارنتها والرتجي ��ح بينها؛ نظرا لأن قدرا كبريا
من م�سائل الأ�صول مت تناولها على هذا النحو ,واملهم هو ر�صد الأقوال وطريقة �إيرادها؛
ولف ��ت االنتباه ملا يهم منه ��ا و�شرح ما يحتاج �إىل تو�ضيح وتبي�ي�ن؛ مع ر�صد مدى مقاربة
الق�ضاي ��ا التي ناق�شها اجلاحظ للم�سائ ��ل وللق�ضايا املذكورة يف القرنني الثاين والثالث؛
وال�سيم ��ا املوجود يف ر�سالة ال�شافعي؛ وما نق ��ل عن املعتزلة املتقدمني؛ كما حر�صت على
جمع كالمه يف امل�س�ألة الواحدة يف مكان واحد مهما تعددت امل�صادر؛ حر�صا على معرفة
قول ��ه يف امل�س�ألة م ��ن جوانبها املتعددة؛ وقد ذك ��رت الن�صو�ص الأ�صولي ��ة للجاحظ وفق
ترتيب امل�سائل الآتي:
•املبحث الأول :الن�صو�ص يف �أن الأ�صل يف الأ�شياء الإباحة.
•املبحث الثاين :الن�صو�ص يف التكليف بالأمر والنهي.
•املبحث الثالث :الن�صو�ص يف الن�سخ.
•املبحث الرابع :الن�صو�ص يف اال�ستدالل بالقر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س.
•املبحث اخلام�س :الن�صو�ص يف مكانة ال�صحابة.
•املبحث ال�ساد�س :الن�صو�ص يف �شرع من قبلنا.
•املبحث ال�سابع :الن�صو�ص يف عمل �أهل املدينة.
•املبحث الثامن :الن�صو�ص فيما يتعلق بدالالت الألفاظ :وفيه مطالب:
املطلب الأول :الن�صو�ص يف معنى البيان.
املطلب الثاين :الن�صو�ص يف العمل بالعام واخلا�ص واملطلق واملقيد.
املطلب الثالث :الن�صو�ص يف مبد�أ اللغات.
((( وم ��ن ذل ��ك ق ��ول اجلاح ��ظ يف امل�س�أل ��ة امل�شه ��ورة يف الت�صوي ��ب والتخطئ ��ة؛ وقول ��ه يف �إعج ��از القر�آن
ال�ص ْرف ��ة؛ وقول ��ه يف وج ��ود وا�سط ��ة ب�ي�ن ال�ص ��دق والكذب يف ب ��اب الإخب ��ار .ينظ ��ر :البحر
ومذه ��ب ِ
املحيط.524/4-288/3
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املطلب الرابع :الن�صو�ص يف احلقيقة واملجاز.
املطلب اخلام�س :الن�صو�ص يف وقوع الرتادف.
املبحث التا�سع :الن�صو�ص فيما يتعلق باالجتهاد :وفيه مطالب:
املطلب الأول :الن�صو�ص يف جتز�ؤ االجتهاد.
املطلب الثاين :الن�صو�ص يف �أن اجتهاد النبي يخطيء وي�صيب.
املطلب الثالث :الن�صو�ص يف علم الكالم وا�شرتاطه يف الدين.
وم�ستبق ًا ذلك كله بتمهيد موجز ل�صاحب هذه الن�صو�ص� :أبو عثمان عمرو بن بحر
الكناين (اجلاحظ).
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التمهيد

ترجمة موجزة للجاحظ

()1

يع ��د اجلاحظ من �أب ��رز ال�شخ�صيات يف الرتاث العربي الت ��ي حظيت بكم كبري من
االهتم ��ام والدرا�سة؛ وذلك يعود للكم الكبري من امل�ؤلفات والكتابات التي تركها يف فرتة
متقدم ��ة من تاريخ الت�أليف عند امل�سلمني والعرب؛ �إ�ضاف ��ة �إىل تفننه وتعدد العلوم التي
�أ�سه ��م فيه ��ا؛ فمنها كت ��ب الأدب والبيان؛ واحلي ��وان؛ وعلم الكالم؛ والبخ ��ل والبخالء,
وطبائ ��ع املجتمعات ,وكتب ال ��ردود واملناق�شات ,والفتاوى والأحك ��ام؛ وكل هذه امل�ؤلفات
واملقارب ��ات جاءت بقلم �سيال ,وعبارة رائقة ,وذهن م�ستوعب؛ �إ�ضافة �إىل قدر كبري من
الفكاهة وال�سخرية �-إن اقت�ضت احلاجة لذلك.-
واجلاح ��ظ هو لقب و�ص ��ف به؛ نظرا جلحوظ عينيه وبروزهم ��ا؛ ولذلك كان ي�سمى
قي؛ و�أما ا�سمه :فهو �أبو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين الب�صري
�أي�ض ��ا ِ
باحل َد َّ
املعتزيل(.)2
و�صفه الذهبي( 748هـ) ب�أنه ":العالمة ،املتبحر ،ذو الفنون...وكان �أحد الأذكياء
 ...من بحور العلم ،وت�صانيفه كثرية جدا ...وكان باقعة يف قوة احلفظ ...فما روى من
احلدي ��ث �إال النزر الي�س�ي�ر ،وال هو مبتهم يف احلديث ،يف النف�س م ��ن حكاياته ولهجته،
فرمبا جازف ،وتلطخه بغري بدعة �أمر وا�ضح ،ولكنه �أخباري عالمة� ،صاحب فنون و�أدب
باهر ،وذكاء بني عفا اهلل عنه (.")3
((( تنظر م�صادر ترجمته :ت�أويل خمتلف احلديث؛ ابن قتيبة الدينوري ,حتقيق :حممد زهري النجار �ص,59
ف�ضل االعتزال وطبقات املعتزلة ,القا�ضي عبداجلبار بن �أحمد؛�ص275؛ طبقات املعتزلة؛ �أحمد بن يحى
املرت�ضى؛ بريوت لبنان 1380هـ�� �.ص ,67وفيات الأعيان ()470/3؛ �سري �أعالم النبالء526/11؛ ل�سان
امليزان ت �أبي غدة ()190 /6؛ طبقات املف�سرين للداوودي ()17 /2؛ الأعالم للزركلي ()74 /5؛ �أدب
اجلاحظ ,ح�سن ال�سندوبي؛ املطبعة الرحمانية م�صر 1350هـ ؛ اجلاحظ� ,شارل بالت ,ترجمة� :إبراهيم
الكيالين ,دم�شق ,دار اليقظة العربية 1961م.
((( وتن�سب له فرقة من املعتزلة ت�سمى باجلاحظية كما ذكر يف ترجمته.
((( ينظر� :سري �أعالم النبالء.530-527-526/11
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

175

ن�صو�ص �أ�صولية من كتب �أبي عثمان عمرو بن بحر (اجلاحظ)

ول ��د اجلاح ��ظ �سنة ( 150ه� �ـ) فعا�صر فرتة زخرت بكم كبري م ��ن العلماء يف �شتى
الفنون.
ومن �أبرز �صفاته العلمية :قدرته على ا�ستق�صاء املعاين وا�ستيفاء جميع احلقوق مع
اللف ��ظ اجلزل واملخرج ال�سهل(.)1وكانت وفاة اجلاح ��ظ يف املحرم �سنة خم�س وخم�سني
ومائتني بالب�صرة( ،)2وقد نيف على مائة �سنة(.)3

ينظر :ل�سان امليزان ت �أبي غدة (.)190 /6
(((
((( وفيات الأعيان (.)474 /3
وق ��د ت�أخ ��رت وفاته عن �أقرانه وعلماء ع�صره؛ وامتدت حياته قرنا من الزمان؛ ف�أ�شرف واطلع على
(((
�أقوال �أهل زمانه ور�صدها يف كتبه.
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المبحث األول

الن�صو�ص يف �أن الأ�صل يف اال�شياء الإباحة
ج ��اء ك�ل�ام اجلاحظ يف هذه امل�س�ألة يف �سياق تبيينه حل ��د الغرية الواجب واملمنوع؛
�صامت عن حجته مبط ًال يف
فيم ��ا ب�ي�ن الإفراط والتفريط؛ فقال� ":أ ّما بعد ف�إنه لي�س ك ُّل
ٍ
ناطق بها ال برهان له حم ّق� � ًا يف انتحاله؛ واحلاكم العادل من مل ْ
يعجل
اعتق ��اده ،وال ك� � ُّل ٍ
بف�ص ��ل الق�ضاء دون ا�ستق�ص ��اء ُحجج اخل�صماء ،ودون �أن يح ّول القول فيمن ح�ضر من
ْ
احلجة مداها من البيان...
اخل�صماء واال�ستماع منه ،و�أن تبلغ ّ
يق�ص ��رَّ ،
وامللخ�ص يخت�صر ،واملطويَّ ُين�شر ،والأ�صول تتفرع...
واعتمدنا على �أنَّ املط ّول َّ
�إنّ الف ��روع ال حمالة راجع� � ٌة �إىل �أ�صولها ،والأعجاز الحق ٌة ب�صدوره ��ا ،واملوايل تب ٌع لأوليائها،
و�أم ��ور الع ��امل ممزوج ��ة بامل�شاكلة ومنف ��ردة بامل�ضادَّة ،وبع�ضه ��ا ِع َّل ٌة لبع�ض...وك� � ُّل �شي ٍء مل
ُيوج ��د حم َّرم� � ًا يف كتاب اهلل و�س ّنة ر�سول اهلل ﷺ؛ فمبا ٌح ُمطل ��ق؛ ولي�س على ا�ستقباح النا�س
قيا�س؛ ما مل نخرج من التحرمي دلي ًال على ح�سنه ،وداعي ًا �إىل حالله(.")1
وا�ستح�سانهم ٌ
فابت ��د�أ اجلاح ��ظ ببيان �أهمية الت�أ�صي ��ل وفهم الفروع بناء عل ��ى الأ�صول؛ و�ضرورة
ع ��دم اال�ستعجال يف �إ�صدار الأحكام قبل الثبت والتفهم؛ و�أنه ال ميكن حترمي �شيء مامل
يوج ��د دليل التحرمي يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله؛ فيكون الأ�صل فيه الإباحة املطلقة؛ و�أما
ا�ستقباح النا�س وا�ستح�سانهم فهو لي�س دليال؛ كما ن�ستخل�ص من هذا الن�ص مدى مت�سك
اجلاح ��ظ بالن�ص ال�شرعي؛ وعدم �إعمال اال�ستح�سان واال�ستقباح الذي ال ي�ؤيده الدليل؛
و�أما ما دل الدليل على حترميه فهو كذلك �إىل �أن يقام الدليل على كونه ح�سنا وحالال.
وقول اجلاحظ هنا يوافقه قول عامة املعتزلة وجمهور الأ�صوليني(.)2
((( ر�سال ��ة القيان للجاحظ �ضمن جمم ��وع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم ه ��ارون ؛مكتبة اخلاجني
بالقاهرة.147/2
((( ينظر :قواطع الأدلة يف الأ�صول لأبي املظفر ال�سمعاين؛ حتقيق :حممد ح�سن ال�شافعي :دار الكتب العلمية،
ب�ي�روت ،لبنان؛ الطبعة الأوىل1418 ،ه� �ـ1999/م؛ 59/3؛ اللمع يف �أ�صول الفقه � :أبو �إ�سحاق ال�شريازي؛
دار الكت ��ب العلمي ��ة الطبع ��ة  :الطبع ��ة الثانية  2003م 1424هـ�� � .ص ,122الوا�ضح يف �أ�ص ��ول الفقه �,أبو
الوف ��اء ،علي بن عقيل بن حممد ب ��ن عقيل؛ املحقق :الدكتور عبداهلل الرتكي ؛ م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان الطبعة :الأوىل 1420 ،هـ .317/2 .البحر املحيط للزرك�شي.322/4
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كم ��ا يتوافق ه ��ذا القول يف رد قيا�س النا�س يف اال�ستح�س ��ان واال�ستقباح؛ مع ما نقل
ع ��ن ابن املقفع( 142هـ) َّ
والنظام املعتزيل؛ فابن املقفع يرى �أن القيا�س دليل ي�ستدل به
على املحا�سن؛ ف�إن �أدى �إىل ح�سن معروف �أخذ به؛ و�إن قاد �إىل قبيح م�ستنكر ترك؛ ل�أن
املق�صود لي�س ذات القيا�س ولكن حما�سن الأمور ومعروفها(.)1
ولعل هذا النقل عن اجلاحظ ي�ؤيد القول باختالف نظر املعتزلة الأوائل عن الأواخر
يف النظر �إىل العقل والنقل؛ فاملعتزلة ":يف بداية م�سريهم مع العقل مل يريدوا به �أن يكون
حاكم� � ًا على ال�شرع  ،بل �أرادوا �أن العقل طريق �إىل العلم باحلكم ال�شرعي  ،ولكنهم بعد
�أن توغلوا يف العقل بالغوا يف تقدي�سه حتى جعلوه مقدم ًا على ال�شرع وحاكم ًا عليه(.")2
و�أك�ب�ر الق�ضايا يف م�سائ ��ل التح�سني والتقبيح هي الأحك ��ام املتعلقة مبا مل يرد فيه
دليل �شرعي؛ ونالحظ هنا �أن اجلاحظ مت�سك بعدم وجود الدليل ال�شرعي على الإباحة؛
ومل يجعل احلكم مبنيا على ما ي�ستح�سنه العقل �أو ي�ستقبحه.
ويف ه ��ذا املقام وعالقة العقل بالن�ص وبناء الأحك ��ام؛ يقول اجلاحظ ":فالعقل هو
امل�ستدل ،والعيان واخلرب هما علة اال�ستدالل و�أ�صله ،وحمال كون الفرع مع عدم الأ�صل،
وكون اال�ستدالل مع عدم الدليل؛ والعقل م�ضمن بالدليل ،والدليل م�ضمن بالعقل ،وال بد
لكل واحد منهما من �صاحبه ،ولي�س لإبطال �أحدهما وجه مع �إيجاب الآخر(.")3

((( ينظر :ر�سالة ال�صحابة البن املقفع �ضمن جمموعة ر�سائل البلغاء طبعة م�صر 1331هـ� .ص.120
�إبراهي ��م بن �سيار النظام و�آرا�ؤه الكالمية والفل�سفية؛ حممد عبدالهادي �أبو ريده؛ مطبعة جلنة الت�أليف
للرتجمة والن�شر؛ القاهرة؛  1365هـ�.ص.29
(((	العق ��ل عن ��د الأ�صولي�ي�ن :د .عل ��ي ال�ضويح ��ي (� ��ص.)29 :وتنظ ��ر درا�سة مو�سع ��ة للق ��ول بالقيا�س عند
املعتزل ��ة من خ�ل�ال بيان موقف �إبراهيم النظام من القيا�س� :إبراهيم ب ��ن �سيار النظام و�آرا�ؤه الكالمية
والفل�سفية.30-24
ومم ��ن ن� ��ص عل ��ى التفريق ب�ي�ن �أق ��وال املعتزل ��ة املتقدم�ي�ن واملت�أخري ��ن :الإم ��ام البيهق ��ي يف الأ�سماء
وال�صفات.623/1
((( حجج النبوة �ضمن ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون� /3ص.226
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المبحث الثاني

الن�صو�ص يف التكليف بالأمر والنهي.
ج ��اء ك�ل�ام اجلاحظ يف هذه امل�س�ألة يف �سياق تبيينه للأمور التي يح�صل بها �صالح
الإن�س ��ان يف دني ��اه و�أخ ��راه؛ وابتد�أها كعادت ��ه بالأمر بالتثب ��ت والتفهم؛ وبن ��اء الأ�صول
واختباره ��ا بالف ��روع؛ فق ��ال ":ف�إمن ��ا ُح ِم � َ�دت العلماء بح�س ��ن التثبت يف �أوائ ��ل الأمور،
وا�ست�شفافهم بعقولهم ما جتيء به العواقب ،فيعلمون عند ا�ستقبالها ما ت�ؤول به احلاالت
يف ا�ستدبارها؛ وبقدر تفاوتهم يف ذلك ت�ستبني ف�ضائلهم (,")1
ث ��م ب�َّي�نَّ منهجه يف تو�ضيح هذه الأمور؛ فقال ":ورا�س ٌم ل ��ك يف ذلك �أ�صو ًال ،ومبينِّ لك مع كل
را�ض لك بالأ�صول حتى �أتق�صى لك ما بلغه علمي من الفروع(.")3
�أ�صل منها علته و�سببه(...)2غري ٍ
ث ��م ق ��ال" :واجعل �أم ��ر اهلل ونهيه ن�صب عيني ��ك؛ و�أحذرك ونف�س ��ي اهلل واالغرتار
ب ��ه( ...)4هلل ابت�ل�اءان يف خلقهواالبت�ل�اء هو االختبارابت�ل�اء بنعمة ،وابت�ل�اء مب�صيبة.
وبقدر عظمها يجب التكليف من اهلل عليها(.")5
وب�َّي�نَّ اجلاح ��ظ �سب ��ب ه ��ذا التكليف؛ فق ��ال ":فعل ��م اهلل �أنه ��م ال يتعاطف ��ون ,وال
يتوا�صل ��ون ,وال ينق ��ادون �إال بالت�أديب ،و�أن الت�أدي ��ب لي�س �إال بالأمر والنه ��ي؛ و�أن الأمر
والنهي غري ناجعني فيهم �إال بالرتغيب والرتهيب الذين يف طباعهم؛ فدعاهم بالرتغيب
�إىل جنت ��ه ،وجعله ��ا عو�ض ًا مما ترك ��وا يف جنب طاعته ،وزجره ��م بالرتهيب بالنار عن
مع�صيته ،وخوفهم بعقابها على ترك �أمره...ثم �أقام الرغبة والرهبة على حدود العدل،
وموازي ��ن ال َّن�صفة ..فقالَ (:ف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ�ْي�ررْ ً ا َي َره َو َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َ�ش ًّرا
َي َره) [الزلزلة.")6(]8 ،7 :
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .91/1
ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .97/1
ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .98/1
ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .100/1
ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .100/1
ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .104/1
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داخل يف تدبريه اخلل ��ل ،وال جائ ٌز
ث ��م قال� ":أخ�ب�ر اهلل -تبارك وتعاىل� -أنه غ�ي�ر ٍ
عامل على ثق ٍة مما وعده وواعده ،فتعلقت قلوب العباد بالرغبة
عنده املحاباة؛ ليعمل كل ٍ
والرهب ��ة ،فاط َّرد التدب�ي�ر ،وا�ستقامت ال�سيا�س ��ة ،ملوافقتهما ما يف الفط ��رة ،و�أخذهما
مبجام ��ع امل�صلحة ،ثم جعل �أكرث طاعته فيما ت�ستثقل النفو�س ،و�أكرث مع�صيته فيما تلذ،
ولذل ��ك قال النبي ﷺ(:حفت اجلنة باملك ��اره ،والنار بال�شهوات( .))1يخرب �أن الطريق
�إىل اجلن ��ة احتمال املك ��اره ،والطريق �إىل النار اتباع ال�شه ��وات  ،ف�إذا كانوا مل ي�صلحوا
خلالقهم ومل ينقادوا لأمره �إال مبا و�صفت لك من الرغبة والرهبة(.")2
ويف ر�سالة القيان يقول اجلاحظ م�ؤيد ًا هذا الكالم ":ولوال املحنة والبلوى يف حترمي
ما ح َّرم؛ وحتليل ما �أح ّل ،وتخلي�ص املواليد من ُ�شبهات اال�شرتاك فيها ،وح�صول املواريث
ال�سوام
يف �أي ��دي الأعقاب ،مل يكن واح ٌد �أحقَّ بواحد ٍة منهن م ��ن الآخر ،كما لي�س بع�ض َّ
فخ�ص املطلق،
�أح ��قَّ ْ
ال�سحاب م ��ن بع�ض� ... ،إال �أنّ الفر�ض وقع باالمتحان َّ
برعي مواقع َّ
()3
مرعى لولد �آدم ول�سائر احليوان �إ َّال ما منع منه التحرمي ".
كما فعل بالزَّرع ف�إ ّنه ً
و�أ َّم ��ا يف كتاب احليوان؛ فقد �شرح اجلاحظ �أنواع املح ��رم ,وارتباط ذلك باالبتالء
واالمتحان؛ فقال ":وقد �أنب�أك كما ترى عن التحرمي �أنه يكون من وجوه  :فمنها ما يكون
كالك ��ذب ,والظلم ,والغ�ش ��م والغدر؛ وهذه �أمور ال حتل على وج ��ه من الوجوه؛ ومنها ما
يح ��رم يف العق ��ل من ذبح الإن�سان الطفل؛ وجعل يف العق ��ول التبني ب�أن خالق احليوان �أو
املالك له والقادر على تعوي�ضه يقبح ذلك يف ال�سماع على �أل�سنة ر�سله؛ وهذا مما يحرم
بعينه و بذاته؛ ال �أنه حرم لعلة قد يجوز دفعها؛ والظلم نف�سه هو احلرام؛ ومل يحرم لعلة
غ�ي�ر نف�س ��ه  .وهو ما جاء من طريق التعبد وما يع ��رف باجلملة ويعرف بالتف�سري ؛ ومنه
َ
قوله(:ذ ِل َك
م ��ا يكون عقابا ويك ��ون مع �أنه عقاب امتحان ��ا واختبارا؛ كنحو ما ذكر م ��ن
َجزَ ْي َناهُ ��م ِب َب ْغ ِي ِه ْم ِو�إِ َّنا َل َ�صا ِد ُقون) [من الآية 146من �س ��ورة الأنعام].؛ وكنحو �أ�صحاب البقرة
الذي ��ن قي ��ل لهم  :اذبحوا بقرة ف� ��إين �أريد �أن �أ�ض ��رب بها القتيل ثم �أحييهم ��ا جميعا؛ ولو
اعرت�ض ��وا من جميع البقر بق ��رة فذبحوها كانوا غري خمالفني؛ فلم ��ا ذهبوا مذهب التلك�ؤ
((( رواه البخاري برقم ( )6487وم�سلم برقم(.)2822
((( ر�سالة املعا�ش واملعاد للجاحظ �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون .105/1
((( ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون.147/2
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والتعلل ,ثم التعر�ض والتعنت يف طريق التعنت؛ �صار ذلك �سبب تغليظ الفر�ض(.")1
وه ��ذا الك�ل�ام من اجلاحظ ه ��و يف �سياق ت�سمي ��ة �أوامر اهلل ونواهي ��ه تكاليف �شرعية؛
وكونها مبنية على حتقيق امل�صالح؛ مع ما ي�ستتبع ذلك من ح�صول امل�شقة البالغة والت�أديب.
وهذا القول �أ�صل من �أ�صول املعتزلة؛ يف �أنه ال ي�صح التكليف �إال مع ح�صول امل�شقة؛
ومت ��ى مل يك ��ن كذلك مل يكن تكليفا؛ ولهذا جعلوا الأحكام كلها من باب التكليف؛ كما �أن
�إطالق التكاليف على الأوامر والنواهي ين�سب ا�ستعماله الأول للمعتزلة.
قال الباقالين ملا ذكر �صفات امل�أمور به ":هذا قدر ما يلزم امل�أمور به من ال�صفات
حتى ي�صح الأمر به والنهي عنه ,دون جميع ما يدعيه القدرية()2؛ من وجوب� ...أن يكون
�شا ًقا على املكلف وثقيال فعله(.")3
ثم قال ":و�أما ا�شرتاطهم كونه ثقيال �شا ًقا على املكلف؛ فلأجل قولهم� :إنه ال ي�صح التكليف
�إال مع الكلفة وامل�شقة يف حتمل الفعل واالن�صراف ,ومتى مل يكن كذلك مل ي�صح تكليفه(.")4
ق ��ال ابن تيمية( 728هـ) مو�ضح ��ا �سبب هذا القول واجلواب عن ��ه" :نف�س الإميان
باهلل وعبادته وحمبته و�إجالله :هو غذاء الإن�سان وقوته و�صالحه وقوامه؛ كما عليه �أهل
الإميان وكما دل عليه القر�آن؛ ال كما يقول من يعتقد من �أهل الكالم ونحوهم� :إن عبادته
تكلي ��ف وم�شقة وخالف مق�صود القل ��ب ملجرد االمتحان؛ واالختب ��ار؛ �أو لأجل التعوي�ض
بالأج ��رة؛ كم ��ا يقوله املعتزلة وغريه ��م؛ ف�إنه و�إن كان يف الأعم ��ال ال�صاحلة ما هو على
خ�ل�اف هوى النف� ��س ,واهلل �سبحانه ي�أجر العبد على الأعمال امل�أمور بها مع امل�شقة؛ كما
قال تعاىلَ (:ذ ِل َك ِب�أَ َّن ُه ْم َال ُي ِ�صي ُب ُه ْم َظ َم�أٌ َو َال َن َ�ص ٌب )[التوبة :من الآية ...]120فلي�س ذلك هو
املق�صود الأول بالأمر ال�شرعي؛ و�إمنا وقع �ضمنا وتبعا لأ�سباب؛ ولهذا مل يجئ يف الكتاب
وال�سن ��ة وكالم ال�سلف �إطالق القول على الإمي ��ان والعمل ال�صالح �أنه تكليف؛ كما يطلق
ذل ��ك كثري م ��ن املتكلمة واملتفقهة ,و�إمنا ج ��اء ذكر التكليف يف مو�ض ��ع النفي كقولهَ :
(ال
احليوان.62/4
(((
من �أ�سماء املعتزلة لقولهم بنفي القدر .ينظر :الأ�سماء وال�صفات للبيهقي.623/1
(((
(((	التقريب والإر�شاد (ال�صغري) (.)263 /1
(((	التقريب والإر�شاد (ال�صغري) (.)264 /1
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ُي َك ِّل ُف اللهّ ُ َن ْف ً�سا �إِ َّال ُو ْ�س َع َها)[البقرة :من الآية� ...] 286أي :و�إن وقع يف الأمر تكليف؛ فال يكلف
�إال قدر الو�سع؛ ال �أنه ي�سمى جميع ال�شريعة تكليفا(.")1
ويالح ��ظ �أي�ضا يف كالم اجلاحظ تفريقه بني املحرم ��ات :فمنه ما هو قبيح لنف�سه
ومنهي عنه لذاته؛ ومن املحرم ما يكون عقابا �أو تعبدا ًوابتال ًء.
ق ��ال ابن عقيل( 513هـ) مو�ضحا �أ�سباب تفريق املعتزلة بني �أنواع املحرم" :قالوا :
�إن يف الأمور الداخلة حتت التكاليف فما هو قبيح لنف�س ِه ،فال يح�سن �إال النهي عنه ،وال
باختالف الأزمنة ،وال يختلف باختالف الأ�شخا� ��صُ ،
وكفران ن ْعمة
مثل الكذب،
يختل ��ف
ِ
ِ
املنع ��م ،وعقوق الوالدين ،واجلهل باهلل �سبحان ��ه ،و�إ�ضافة ما ال يجوز عليه �إليه ،والظلم
والبغي ،وهو الإ�ضرار املح�ض الذي ال يتع َّق ُب ُه وال ي�ضا ُّمه نفع يويف عليه.
أمر يرجع �إليه ال �إىل غريه ،كالإح�سان ،والعفو،
ويف التكليف ما هو ح�سن يف نف�س ِه ل ٍ
أنعم به ،فهذا ح�سن ال َي ْح ُ�سنُ
وب ِّر الوالدين ،ومعرفة اهلل -وهي الأ�صلِ ،-
و�شكره على ما � َ
النهي عنه ،بل يح�سن الأمر به  ،واحلث عليه(.")2

((( جمم ��وع الفت ��اوي الب ��ن تيمية.25/1وينظر:امل�سائل امل�شرتك ��ة لل�شي ��خ العرو�سي �ص86؛ ال�ش ��رح الكبري
ملخت�صر الأ�صول (�ص.)90 :
(((	الوا�ض ��ح يف �أ�صول الفقه (.)257 /4وينظر مزيدا من تبيان ق ��ول املعتزلة يف هذه امل�س�ألة والرد عليهم:
تق ��ومي الأدل ��ة يف �أ�ص ��ول الفقه (� ��ص)459 :؛ البحر املحيط يف �أ�ص ��ول الفق ��ه ()275-274 /1؛ �أعالم
النبوةاملاوردي (�ص)27 :؛ العوا�صم والقوا�صم يف الذب عن �سنة �أبي القا�سم (.)42 /6
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المبحث الثالث

الن�صو�ص يف الن�سخ
ج ��اء ك�ل�ام اجلاح ��ظ يف م�سائل الن�س ��خ موجزا وخمت�ص ��را؛ ويف معر� ��ض حكايته
لبع�ض املناظرات التي جرت يف م�س�ألة خلق القر�آن؛ ومنها املناظرة امل�شهورة يف جمل�س
اخلليف ��ة املعت�صم( 227هـ) بني الإمام �أحمد بن حنب ��ل()1؛ والوزير �أحمد بن �أبي د�ؤاد؛
وكعادته بد�أ الر�سالة ببيان �أهمية التثبت والبعد عن العجلة ,واحلر�ص على فهم الأ�صول
وا�ستيفاء الفروع؛ فقال ":وال بد من ا�ستجماع الأ�صول ،ومن ا�ستيفاء الفروع ،ومن ح�سم
كل خاطر ،وقمع كل ناجم ،و�صرف كل هاج�س ،ودفع كل �شاغل ،حتى تتمكن من احلجة،
وتتهن�أ بالنعمة ،وجتد رائحة الكفاية ،وتثلج بربد اليقني ،وتف�ضي �إىل حقيقة الأمر(.")2
ث ��م �ساق ق�صة املناظرة؛ وقول الإمام �أحمد :ب�أن حكم كالم اهلل كحكم علمه؛ فكما
ال يجوز �أن يكون علما حمدثا خملوقا؛ فكذلك ال يجوز �أن يكون كالمه خملوقا حمدثا()3؛
ف�أج ��اب اب ��ن �أبي د�ؤاد بقوله� ":ألي�س قد كان اهلل يقدر �أن يبدل �آية مكان �آية ،وين�سخ �آية
ب�آية ،و�أن يذهب بهذا القر�آن ،وي�أتي بغريه ،وكل ذلك يف الكتاب م�سطور؟ .قال :نعم(.")4
وكذل ��ك ذكر اجلاحظ وم َّثل للن�س ��خ وجوازه بقوله ":قد ك ��ان امل�سلمون يتكلمون يف
ال�ص�ل�اة َ
ويط ِّب ُقون �إذا ركعوا()5؛ فنهى عن ذل ��ك �إمام من الأئ َّم ِة و�ضرب عليه( )6بعد �أن
َّ
((( ج ��رت عادة اجلاحظ �أن ��ه ال ي�سمي علماء ال�سنة؛ وكذل ��ك فعل يف هذه الر�سالة؛ و�إمن ��ا ي�شري �إليه بقول:
�صاحبك ��م .ينظ ��ر :ر�سالة اجلاحظ يف حكاية املناظرة بني الإمام �أحم ��د و�أحمد ابن �أبي د�ؤاد يف جمل�س
اخلليفة املعت�صم �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.292/3
((( ر�سال ��ة اجلاحظ يف حكاي ��ة املناظرة بني الإمام �أحمد و�أحمد ابن �أب ��ي د�ؤاد يف جمل�س اخلليفة املعت�صم
�ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.286/3
((( ر�سال ��ة اجلاحظ يف حكاي ��ة املناظرة بني الإمام �أحمد و�أحمد ابن �أب ��ي د�ؤاد يف جمل�س اخلليفة املعت�صم
�ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.294/3
((( ر�سال ��ة اجلاحظ يف حكاي ��ة املناظرة بني الإمام �أحمد و�أحمد ابن �أب ��ي د�ؤاد يف جمل�س اخلليفة املعت�صم
�ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.295/3
(((	التطبيق �:أن ي�شبك �أ�صابع يديه وي�ضعهما بني فخذيه .وحديث التطبيق املن�سوخ رواه م�سلم حديث(.)534
((( نق ��ل النه ��ي عنه ع ��ن عمر بن اخلط ��اب؛ وال�ض ��رب عن �سعد ب ��ن ابي وقا� ��ص yكما يف �س�ن�ن الرتمذي
برقم(� ,)258سنن الن�سائي برقم( )1032وفيه :عن م�صعب بن �سعد ،قال� :صليت �إىل جنب �أبي وجعلت
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�أظ َه� � َر ال َّن�سخ وع َّرفهم �أن ذلك من املن�سوخ؛ فك�أَنَّ قائ ًال قال � :أتنهانا عن �شيءٍ وقد كان
النبي ﷺ؟.
على عهد ِّ
فيقول  :نعم .وقد قدم االحتجاج يف ال َّنا�سخ واملن�سوخ(.")1
وقال اجلاحظ يف �سياق ذكره لقول �أهل ال�سنة يف القر�آن واعتقادهم فيه ":ثم زعم
�أكرثه ��م �أنَّ كالم اهلل ح�سن وبينِّ  ،وحجة وبرهان ،و�أنَّ التَّوراة غري الزَّبور ،والزَّبور غري
الإجني ��ل ،والإجنيل غ�ي�ر القر�آن ،والبقرة غري �آل عم ��ران ،و�أنَّ اهلل تولىَّ ت�أليفه ،وجعله
برهان ��ه على �صدق ر�سوله ،و�أ َّنه لو �شاء �أن يزيد فيه زاد ،ولو �شاء �أن ينق�ص منه نق�ص،
ول ��و �ش ��اء �أن يبدِّ له ب َّدله ،ولو �ش ��اء �أن ين�سخه ك َّله بغريه ن�سخه ،و�أ َّن ��ه �أنزله تنزيال ،و�أ َّنه
ف�صله تف�صيال(.)2
َّ
وه ��ذا الق ��ول و�إن ك ��ان حكاية م ��ن اجلاحظ لقول غ�ي�ره؛ �إال �أنه ي ��دل على ح�ضور
م�سائ ��ل الن�س ��خ يف كالم ��ه؛ وتداخ ��ل م�سائل الن�سخ م ��ع بع�ض اال�ست ��دالالت يف الق�ضايا
العقدية الكربى؛ كم�س�ألة خلق القر�آن؛ وهذه النقول تدل مبجملها على موافقة اجلاحظ
جلماه�ي�ر العلماء يف جواز الن�سخ ووقوعه؛ ووهم م ��ن ن�سب له القول بعدم جواز الن�سخ؛
كم ��ا ق ��ال �صاحب فواحت الرحموت ":و�أجمع اهل ال�شرائع عل ��ى وقوعه �سمعا خالفا لأبي
م�سلم اجلاحظ من �شياطني املعتزلة(.")3

ي ��دي بني ركبتي ،فق ��ال يل :ا�ضرب بكفيك على ركبتيك ،قال :ثم فعلت ذل ��ك مرة �أخرى ،ف�ضرب يدي،
وقال�" :إنا قد نهينا عن هذا ,و�أمرنا �أن ن�ضرب بالأكف على الركب".
(((	احليوان.277/4
((( ر�سال ��ة يف ال ��رد على النابتة �ضمن جمم ��وع ر�سائل اجلاحظ حتقيق ه ��ارون .18/2وينظر �شرح العقيدة
الطحاوي ��ة؛ ملحمد بن �أب ��ي العز احلنفي ،حتقيق :جماعة من العلماء ،تخريج :نا�صر الدين الألباين؛ دار
ال�سالم؛ الطبعة امل�صرية الأوىل1426 ،هـ2005م.176/1.
((( واملذك ��ور يف كتب الأ�صول �أن ��ه �أبو م�سلم الأ�صفهاين .ينظر :فواحت الرحم ��وت �شرح م�سلم الثبوت.65/2
العدة يف �أ�صول الفقه.770/3
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المبحث الرابع

الن�صو�ص يف اال�ستدالل بالقر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س
ثم ��ة ن�صو�ص كث�ي�رة للجاحظ تدل على مت�سكه بالن�صو� ��ص ال�شرعية وتعظيمه لها؛
وج ��اء كالمه عن �أدلة ال�ش ��رع مفرقا يف ر�سائله وكتبه؛ ومن �أ�صرح عباراته يف هذ املقام
كتاب َمن اعتزل ال�شك
م ��ا ذكره يف بداي ��ة ر�سالته يف الرتجيح والتف�ضيل؛ فقال ":ه ��ذا ُ
والظ ��ن ،والدعوى والأهوا َء ،و�أخذ باليق�ي�ن والثقة من طاعة اهلل ور�سوله �صلى اهلل عليه
و�آله و�س َّلم  ،وب�إجماع الأمة بعد نبيها؛ مما ت�ض َّمنه الكتاب وال�سنة؛ وترك القول بالآراء،
ف�إنه ��ا تخط ��ئ وت�صي ��ب؛ لأن النبي �ش ��اور �أ�صحاب ��ه يف الأ�سرى ببدر؛ واتف ��ق على قبول
اهلل(:ما َكانَ ِل َن ِب ٍّي �أَن َي ُكونَ َل ُه �أَ ْ�س َرى َحتَّى ُي ْث ِخنَ فيِ الأَ ْر ِ�ض ) [الأنفال:من
الفداء ف�أنزل
َ
الآي ��ة]67؛ فق ��د بان ل ��ك �أن الر�أي يخط ��ئ وي�صيب وال يعطي اليق�ي�ن ،و�إمنا احلجة هلل
أجمعت عليه الأم ُة من كتاب اهلل و�سنة نبيه ��ا ...و�أجمعت الأم ُة بعد نبيها
ور�سول ��ه؛ وما � ْ
هلل تع ��اىل ِذكره ،و�أمرهم بالرجوع �إليه �إذا نابه ��م �أم ٌر ،و�إىل �سنة نبيه
كتاب ا ِ
�أن ��ه خ َّلف َ
فيتدبرونهما وي�ستنبطوا منهما ما يزيل به اال�شتباه (.")1
كتاب؛
وق ��ال اجلاح ��ظ يف بيان حل �أكل ال�ضب ":قالوا  :ال�شيء ال يحرم �إ ّال من جهة ٍ
إجماع؛ �أو حج ِة عقل؛ �أو من جهة القيا�س على �أ�صل يف كتاب اللهّ ع ّز وج ّل؛ �أو �إجماع؛
�أو � ٍ
()2
ومل جن � ْ�د يف حترميه �شيئ ًا م ��ن هذه اخل�صال ".وقال يف �ص ��در ر�سالته فيما يحل من
ال�ش ��راب وما يح ��رم" :و�إمنا يعرف احلالل واحل ��رام بالكتاب الناط ��ق ،وال�سنة املجمع
عليها ،والعقول ال�صحيحة ،واملقايي�س امل�صيبة(.")3
وقال اجلاح ��ظ ":فكتبت لك كتاب ًا� ،أجهدت فيه نف�سي ،وبلغت منه �أق�صى ما ميكن
مثلي يف االحتجاج للقر�آن ،والرد على كل طعان ( .")4وقال اجلاحظ يف بيان مكانة ال�سنة
((( ر�سالة الرتجيح والتف�ضيل �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :د حممد احلاجري �ص.62
(((	احليوان.84/6
((( ر�سالة ال�شارب وامل�شروب �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون �ص.277
((( ر�سال ��ة اجلاحظ يف حكاي ��ة املناظرة بني الإمام �أحمد و�أحمد ابن �أب ��ي د�ؤاد يف جمل�س اخلليفة املعت�صم
�ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ عبدال�سالم هارون.287/3
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النبوية؛ و�أقوال النبي ﷺ" :ولإياد ومتيم يف اخلطب خ�صلة لي�ست لأحد من العرب؛ لأن
ر�س ��ول اهلل هو ال ��ذي روى كالم ق�س بن �ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ ,وموعظته(,)1
وه ��و ال ��ذي رواه لقري�ش والعرب ,وهو الذي عجب من ح�سن ��ه و�أظهر من ت�صويبه؛ وهذا
�إ�سن ��اد تعجز عنه الأماين وتنقط ��ع دونه الآمال (.")2وقال اجلاح ��ظ ":والدليل الوا�ضح
وال�شاه ��د القاطع قول النب ��ي ﷺ(:ن�صرت بال�صبا؛ و�أعطيت جوام ��ع الكلم())3؛ وهو
القليل اجلامع للكثري(.")4
وق ��ال اجلاحظ ":لكن ��ا �أحببنا �أن ن�صدر هذا اجلزء( )5بك�ل�ام من كالم ر�سول رب
العامل�ي�ن ,وال�سلف املتقدمني ,واجللة م ��ن التابعني؛ الذين كانوا م�صابيح الظالم ,وقادة
ه ��ذا الأن ��ام ,وملح االر� ��ض ,وحلى الدنيا ,والنج ��وم التي ال ي�ضل معها ال�س ��اري ,واملنار
ال ��ذي �إليه يرجع الباغي ,واحلزب الذي كرث اهلل به القليل ,و�أعز به الذليل ,وزاد الكثري
يف ع ��دده ,والعزيز يف ارتفاع قدره ,وهم الذين جلوا بكالمهم الأب�صار العليلة ,و�شحذوا
مبنطقهم الأذهان الكليلة؛ فنبهوا القلوب من رقدتها ,ونقلوها من �سوء عادتها ,و�شفوها
من داء الق�سوة وغباوة الغفلة ,وداووا من العي الفا�ضح ,ونهجوا الطريق الوا�ضح(.")6
وق ��ال اجلاحظ يف بيان مكانة القر�آن وال�سنة؛ وخطورة جحد ما ن�ص عليه ":ولي�س
 ...اال�ستئث ��ار بالفيء ،واختيار الوالة على الهوى ،وتعطيل احل ��دود َّ
بال�شفاعة والقرابة،
وال�سنن املن�صوبة؛ و�سوا ٌء يف
م ��ن ج ْن�س َج ْحد الأحكام املن�صو�صة ،وال�شرائع امل�شه ��ورةُّ ،
ب ��اب ما ي�ستح ُّق من الإكفار؛ جحد الكتاب ور ُّد ال�سن ��ة؛ � ْإذ كانت ال�س َّنة يف ُ�شهرة الكتاب
وظه ��وره� ،إ َّال �أنَّ �أحدهم ��ا �أعظم ،وعقاب الآخرة عليه �أ�ش ��د( .")7وقال اجلاحظ يف بيان
((( م ��ا روي يف ق�ص ��ة ق�س ب ��ن �ساعدة مو�ضوع .ينظ ��ر :املو�ضوعات البن اجل ��وزي .213/1وقال الهيثمي يف
جممع الزوائد ومنبع الفوائد  ":)419 /9( 807رواه الطرباين والبزار ،وفيه حممد بن احلجاج اللخمي
وهو كذاب".
(((	البيان والتبيني؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون (.)52 /1
(((	اجل ��زء الأول م ��ن احلديث رواه البخ ��اري( )988وم�سلم برقم(.)900واجلزء الث ��اين يف �صحيح م�سلم
برقم(.)523
(((	البيان والتبيني حتقيق عبدال�سالم هارون.29/4
(((	اجلزء الثاين من البيان والتبني ح�سب ترتيب امل�صنف .ينظر.5/2:
(((	البيان والتبيني .6-5/2
((( ر�سالة يف الرد على النابتة �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون 18/2
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مكان ��ة العقل ودوره يف فهم الن�صو�ص ":وللأمور حكم ��ان  :حكم ظاهر للحوا�س؛ وحكم
باطن للعقول؛ والعقل هو احلجة(.")1وقال ":واحلجة حجتان :عيان ظاهر ،وخرب قاهر؛
ف�إذا تكلمنا يف العيان وما يفرع منه ,فال بد من التعارف يف �أ�صله وفرعه منه؛ وال بد من
الت�ص ��ادق يف �أ�صل ��ه ،والتعارف يف فرعه؛ فالعقل هو امل�ست ��دل ،والعيان واخلرب هما علة
اال�ست ��دالل و�أ�صله ،وحمال كون الفرع مع عدم الأ�صل ،وكون اال�ستدالل مع عدم الدليل؛
والعق ��ل م�ضمن بالدلي ��ل ،والدليل م�ضمن بالعقل ،وال بد ل ��كل واحد منهما من �صاحبه،
ولي�س لإبطال �أحدهما وجه مع �إيجاب الآخر؛ والعقل نوع واحد ،والدليل نوعان� :أحدهما
�شاه ��د عيان يدل عل ��ى غائب ،والآخر جميء خرب يدل على �ص ��دق؛ ثم رجع الكالم �إىل
الإخبار عن دالئل النبي ﷺ و�أعالمه ،واالحتجاج ل�شواهده وبرهانه(.")2
ومن جملة ه ��ذه الن�صو�ص املتظافرة :نرى طريقة اجلاح ��ظ يف االحتجاج بالأدلة؛
وعل ��ى ر�أ�سها :الكتاب ,وال�سنة ,والإجماع ,وحجج العق ��ل� ,أو القيا�س على �أ�صل يف كتاب
اهلل؛ فاعترب جحد الكتاب ورد ال�سنة؛ �سببا ال�ستحقاق و�صف الكفر؛ �إذا كانت ال�س َّنة يف
ُ�شهرة الكتاب وظهوره� ،إ َّال �أنَّ �أحدهما �أعظم ،وعقاب الآخرة عليه �أ�شد(.)3
ولذلك قال �أبو احل�سني اخلياط املعتزيل يف بيان دور اجلاحظ يف االحتجاج للقر�آن
وال�سن ��ة  ":ال يع ��رف املتكلمون �أحدا منهم ن�صر الر�سال ��ة ,واحتج للنبوة؛ بلغ يف ذلك ما
بلغ ��ه اجلاحظ؛ وال يعرف كت ��اب يف االحتجاج لنظم القر�آن وعجي ��ب ت�أليفه ,و�أنه حجة
ملحم ��د ﷺ عل ��ى نبوته غري كت ��اب اجلاحظ؛ وهذه كتب ��ه يف �إثبات الر�سال ��ة؛ وكتبه يف
ت�صحيح جميء االخبار م�شهورة(.")4
كم ��ا يتب�ي�ن من �سياق كالم اجلاح ��ظ وترجيحاته� :أن للإجم ��اع عنده معنى خا�ص
يختل ��ف عن معن ��اه عند الأ�صوليني؛ فعلى الرغم من �أنه يحك ��ي �إجماع الأمة؛ فهو ينتهي
يف ر�سالت ��ه �إىل �أن الأوىل بالإمام ��ة ه ��و علي بن �أبي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه( ! )5وهذا من
(((	احليوان.207/1
((( حجج النبوة �ضمن ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون� /3ص.226
((( ينظر :ر�سالة يف الرد على النابتة �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون 18/2
((( ينظ ��ر :كتاب االنت�صار وال ��رد على ابن الروندي امللحد؛ لأبي احل�س�ي�ن عبدالرحيم بن حممد بن عثمان
اخلياط؛ حتقيق :الدكتور نيربج ,مطبعة دار الكتب امل�صرية�.1344ص.154
((( ر�سالة الرتجيح والتف�ضيل �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق د حممد احلاجري �ص.62
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املع ��روف �أن ��ه خالف الإجم ��اع متاما؛ ومن الظاه ��ر �أن اجلاحظ يتبنى ق ��ول النظام يف
الإجم ��اع؛ وه ��و �أن الإجماع كل قول ق ��ام الدليل على حجيته؛ ولو كان ق ��ول واحد؛ ولهذا
اعت�ب�ر القا�ضي عبداجلبار �أن املعتزلة ه ��م املتم�سكون بال�سنة واجلماعة؛ واجلماعة :ما
�أجمعت عليه الأمة وثبت ذلك من �إجماعها؛ وهو ما وافق طاعة و�إن كان رجال واحدا(.)1
ق ��ال الغزايل ":وذهب النظام �إىل �أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته؛ و�إن
كان قول واحد؛ وهو على خالف اللغة والعرف ,لكنه �س َّواه على مذهبه؛ �إذ مل ير الإجماع
حجة ,وتواتر �إليه بالت�سامع حترمي خمالفة الإجماع؛ فقال :هو كل قول قامت حجته(.")2
وكذل ��ك قوله بالقيا�س؛ فهو ي�شرتط الأخ ��ذ بالقيا�س الذي ن�ص على �أ�صله يف كتاب
اهلل؛ وه ��ذا الق ��ول هو مطابق لقول �أب ��ي ها�شم اجلبائي :في �أنه ال يج ��وز القيا�س على
�أ�صل مل ين�ص على حكمه يف اجلملة(.)3
وتظه ��ر �أي�ضا مكانة العقل عند اجلاح ��ظ باعتباره حجة من حجج ال�شرع وم�صدرا
من م�صادر الأحكام؛ و�إن كان يتبني من �سياقه للكالم �أنه يجعل العقل يف مرتبة مت�أخرة
ع ��ن الكت ��اب وال�سنة؛ "فالعقل هو امل�ستدل ،والعيان واخلرب هم ��ا علة اال�ستدالل و�أ�صله،
وحم ��ال كون الفرع م ��ع عدم الأ�صل ،وك ��ون اال�ستدالل مع عدم الدلي ��ل .والعقل م�ضمن
بالدلي ��ل ،والدلي ��ل م�ضمن بالعقل ،وال بد ل ��كل واحد منهما من �صاحب ��ه ،ولي�س لإبطال
�أحدهما وجه مع �إيجاب الآخر؛ والعقل نوع واحد(.")4
((( ينظر :ف�ضل االعتزال وطبقات املعتزلة ,عبداجلبار بن �أحمد ,حتقيق ف�ؤاد �سيد ,الدار التون�سية للن�شر�.ص.187
(((	امل�ست�صفى.137/1وينظ ��ر التف�صي ��ل يف قول النظام ومن تابعه يف الإجم ��اع وحجيته� :إبراهيم بن �سيار
النظ ��ام و�آرا�ؤه الكالمية والفل�سفية؛ حممد عبدالهادي �أبو ريده؛ مطبعة جلنة الت�أليف للرتجمة والن�شر؛
القاهرة؛  1365هـ�.ص.18
قل ��ت :وعل ��ى هذا يحمل الرتدد بني �إثبات بع�ض امل�صطلحات حين ��ا ونفيها حينا �آخر عند بع�ض املعتزلة؛
فهم يثبتونها مبعنى وينفونها مبعنى �آخر.
((( ق ��ال حمق ��ق كتاب �شرح العمد :ال�شي ��خ عبداحلميد �أبو زنيد تعليقا على نقل �أب ��ي احل�سني الب�صري هذا
القول عن �أبي ها�شم ":مل �أجد يف كتب �أ�صول الفقه التي اطلعت عليها؛ �أن �أحدا تابع �أبا ها�شم على قوله
ه ��ذا؛ �سوى ما نقله ابن النج ��ار يف �شرح الكوكب املنري عن �أبي زيد الدبو�س ��ي .ينظر� :شرح العمد؛ لأبي
احل�س�ي�ن الب�صري حممد بن علي الطيب ,حتقيق عبداحلميد �أبو زني ��د؛ دار املطبعة ال�سلفية بالقاهرة؛
الطبعة الأوىل�.129/2-1410شرح الكوكب املنري112/4؛ �آراء املعتزلة الأ�صولية �ص.393
((( حجج النبوة �ضمن ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون� /3ص.226
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وعل ��ى الرغم من هذا ف�إنه يتبني من خالل تناوله لبع�ض الأحاديث وال�سنن؛ �أنه �إذا
توه ��م وجود تعار�ض بني اخلرب والعقل؛ ف�إنه يقدم العقل جريا على طريقة املعتزلة؛ �إما
بت�أوي ��ل الأحادي ��ث؛ �أو ردها وت�ضعيفها؛ �أو الطعن يف رواته ��ا؛ ومن ذلك طعنه يف حديث
ا�س اليوم يقتلون ال َو َزغ على �أنَّ �آبا َءها
نفخ الوزغ على �إبراهيم؛ قال اجلاحظُ ":ج َّه ُال ال َّن ِ
أح�سب �أنَّ �آباءه و�أ َّمها ِتها
و�أمهاته ��ا كانت تن ُفخ على نار �إبراهيم وتن ُقل �إليها احلط ��ب؛ ف� َ
اعتقدن عداوة �إبراهيم على تق�ص ٍري
ف�صل ما بني النب � ِّ�ي واملتن ِّبي؛ و�أ َّنهن ْ
ق ��د كنَّ يعرفن ْ
يف �أ�ص ��ل النظ ��ر؛ �أو عن معاند ٍة بع ��د اال�ستبانة حتَّى فعل ��نَ ذلك؛ كيف جاز لن ��ا �أن ت َِزر
وازرة ووزر �أخ ��رى؛ �إ َّال �أن ت َّدع ��وا �أنَّ هذه التي نقتلها هي تل ��ك اجلاحد ُة للنب َّوة والكافر ُة
أمر �أن َ
تقتل �أكرث هذه الأجنا�س:
بالربوب ّي ��ة؛ و�أ َّنها ال تتناكح وال تتوالد؛ وقد ي�ستقيم يف ال ِ
�إ َّما من طريق املحنة والتع ُّبد .و�إ ّما �إذ كان اللهّ ع ّز وج ّل قد ق�ضى على جماعتها املوتَ �أن
يجري ذلك املجرى على �أيدي النا�س؛ كما �أجرى موت جميع النا�س على يد ملك واحد؛
َ
()1
وه ��و ملك امل ��وت؛ وبعد فلع َّل النب � َّ�ي ﷺ قال هذا الق ��ول �إن كان قال ��ه! على احلكاية
لأقاوي ��ل ق ��وم؛ ولع َّل ذلك ك ��ان على مع ًنى كان يومئ � ٍ�ذ معلوم ًا؛ فترَ َك ال َّنا� � ُ�س ال ِع َّلة ورووا
�شهد �آخ َر الكالم
اخلرب �سامل ًا من ال ِعلل جم َّرد ًا غري م�ض ّمن؛ ولع َّل َمن �سمع هذا احلديث ِ
نا�س من �أ�صحابه قد
ق�صد بهذا الكالم �إىل ٍ
ومل ي�شهد �أوله؛ ولع َّله عليه ال�صالة وال�سالم َ
ك ��ان دار بينهم وبينه فيه �شيء وك ُّل ذلك( .")3()2فكل هذه الإيرادات واالحتماالت مبنية
()4
على عدم موافقة العقل -كما يظن اجلاحظ-للحديث الذي جاء فيه الأمر بقتل الوزغ
ق ��ال ابن ال�سمعاين تعليق ��ا على طريقة املعتزل ��ة يف رد الأحاديث بدعوى خمالفتها
للعقل ":و�أما خمالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم :املعقوالت والآراء؛ وبنوا الكتاب وال�سنة
وطلب ��وا الت�أويالت امل�ستكرهة ,وركب ��وا كل �صعب وذلول ,و�سلكوا كل وعر و�سهل ,و�أطلقوا
�أعن ��ة عقوله ��م كل الإط�ل�اق؛ فهجمت بهم كل مهج ��م وعرثت بهم كل عن ��اء؛ ثم �إذا مل
((( حدي ��ث الأمر بقت ��ل الوزغ وتعليله ثابت يف ال�صحاح .فينظر� :صحي ��ح البخاري()3359؛ و�صحيح م�سلم
برقم (. )2237
((( �أي وكل ذلك حمتمل يف احلديث.
(((	احليوان .305 /1
((( ولذل ��ك كت ��ب ابن قتيب ��ة الدينوري كتاب ��ه :ت�أويل خمتلف احلديث؛ لل ��رد خ�صو�صا عل ��ى املعتزلة ومنهم
اجلاحظ يف ردهم الأخبار بدعوى خمالفتها للعقل.
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يج ��دوا وجه ��ا للت�أويل طلبوا رد ال�سنة ب ��كل حيلة يحتالونها ومكي ��دة يكيدونها؛ لي�ستقيم
وجهة ر�أيهم ووجهة معقولهم؛ فق�سموا الأق�سام ونوعوا الأنواع وعر�ضوا الأحاديث عليها؛
فما مل يوافقها ردوها و�أ�ساءوا الظن بنقلتها ورموهم مبا نزههم اهلل تعاىل عنه(.")1
وهذا املوقف من اجلاحظ فيه قدر كبري من الت�أثر مبوقف �شيخه النظام(.)2
واما من جهة العالقة بني الكتاب وال�سنة؛ ومكانة ال�سنة بالنظر للكتاب؛ فاجلاحظ
ي ��رى �أن القر�آن فوق ال�سنة مع حجيتها .ق ��ال اجلاحظ" :قال تعاىلَ (:ف ُك ُلو ْا ممِ َّ ا �أَ ْم َ�س ْكنَ
ا�س َم اللهّ ِ َع َل ْي ِه) [املائدة :من الآية.]4ف�أ َّو ُل �شيءٍ ُ
يعظم به يف عينك �إم�سا ُكه
َع َل ْي ُك � ْ�م َو ْاذ ُك ُرو ْا ْ
ال�صيد� :إنَّ ِّ
الكلب؛
كل ٍ
علي ��ك؛ وهكذا يقول �أَ�صح � ُ
�صائد ف�إنمَّ ا يمُ ِ�س ��ك على نف�سه �إ ّال َ
�اب َّ
اجلواب لزيد اخليل ُ�س َّن ًة م ��ن ُ�س َنن النبي �صلى اللهَّ
ف�إ ّن� � ُه يمُ �سك على �صاحبه؛ ول ��و كان
ُ
والكتاب َ
عليه و�سلم لكان يف ذلك ال ِّرفع ُة؛ َ
ال�س ّنة(.")3
فكيف
ُ
فوق ُّ
وبن ��اء على ذلك فقد ف�ضل اجلاحظ الكلب عل ��ى ال�سنور؛ باعتبار �أن الكلب ذكر يف
القر�آن بخالف الهر(.)4
كم ��ا يظهر احتجاج اجلاحظ واعت ��داده بالأخبار؛ وال�سيما �إذا كانت مروية بالتواتر
والع ��دد الكث�ي�ر الذي ال ميكن �أن يتفقوا معه على الكذب.ق ��ال اجلاحظ ":على �أن العدد
الكثري املختلفي العلل ،املت�ضادي الأ�سباب ،املتفاوتي الهمم ،ال يتفقون على تخر�ص اخلرب
يف املعنى الواحد ،وكما ال يتفقون على اخلرب الواحد على غري التالقي والرتا�سل �إال وهو
حق؛ فكذلك ال ميكن مثلهم يف مثل عللهم التالقي عليه ،والرتا�سل فيه .ولو كان تالقيهم
ممكن ًا ،وترا�سلهم جائز ًا لظهر ذلك وف�شا ،وا�ستفا�ض وبدا .ولو كان ذلك �أي�ض ًا ممكن ًا،
وكان قو ًال متوهم ًا لبطلت احلجة ،ولنق�ضت العادة ،ولف�سدت العربة ،ولعادت النف�س بعلة
الأخب ��ار جاهلة ،ولكان للنا�س على اهلل �أكرب احلج ��ة .وقد قال اهلل جل وعزِ (:ل َئ َّال َي ُكونَ
ا�س َع َلى اللهّ ِ ُح َّج ٌة َب ْع َد ال ُّر ُ�س ِل )[الن�ساء :من الآية]165؛ �إذ كلفهم طاعة ر�سله ،وت�صديق
ِلل َّن ِ
(((
(((
(((
(((
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قواط ��ع الأدل ��ة يف الأ�صول؛ لل�سمع ��اين ( .)370 /1وينظر� :إبراهيم بن �سيار النظ ��ام و�آرا�ؤه الكالمية
والفل�سفية �ص.30
ينظر :املرجع ال�سابق.
احليوان205/2
ينظر :املرجع ال�سابق.
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�أنبيائ ��ه ور�سل ��ه وكتبه ،والإميان بجنته ون ��اره ،ومل ي�ضع لهم دلي ًال عل ��ى �صدق الأخبار،
وامتناع الغلط يف الآثار ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبري ًا(.")1
كم ��ا كان اجلاح ��ظ مهتما مب�س�أل ��ة طريق ��ة الرواية ب�ي�ن الرواية باللف ��ظ والرواية
باملعن ��ى؛ فق ��ال ":وقال ابن عون( 150ه� �ـ)� :أدركت ثالثة يت�ش ��ددون يف ال�سماع ،وثالثة
يت�ساهلون يف املعاين .ف�أما الذين يت�ساهلون :فاحل�سن( ،)2وال�شعبي( ،)3والنخعي( ،)4و�أما
الذي ��ن يت�شددون :فمحمد بن �سريين( ، )5والقا�سم ب ��ن حممد()6؛ ورجاء بن حيوة(.")7
كم ��ا كان ل ��ه �آراء نقدية يف رواية احلدي ��ث؛ ومن تقبل روايته ومن ت ��رد روايته؛ وال�سيما
ممن عا�صرهم؛ وتتفق �آراء النقدية مع �آراء �أئمة اجلرح والتعديل؛ وال�سيما من ذكرهم
ال�شرقي بن
م ��ن �أه ��ل ال�سري والأخبار؛ فقال ":ما هو �إال �أن و ّلد �أبو خمنف( )8حديثا� ،أو
ّ
املحاربي(� ، )12أو �شوكر()13؛ �أو عطاء
الكلبي( )11؛ �أو لقيط
ّ
الكلبي(� ، )10أو ابن ّ
القطامي(� ، )9أو ّ
ّ
((( حجج النبوة �ضمن ر�سائل اجلاحظ :حتقيق هارون� /3ص.241
((( هو احل�سن بن �أبي احل�سن الب�صري؛ الورع العابد الثقة تويف �سنة  110هـ .ينظر� :سري �أعالم النبالء.563/4
((( هو عامر بن �شراحيل ال�شعبي؛ تابعي من الثقات الأثبات تويف �سنة 100هـ .ينظر� :سري �أعالم النبالء.294/4
((( ه ��و �إبراهي ��م بن يزيد النخعي؛ من كبار التابعني املحدثني الفقهاء .ت ��ويف �سنة 96هـ .ينظر� :سري �أعالم
النبالء.520/4
((( هو �أبو بكر حممد بن �سريين الأن�صاري الب�صري؛ من الثقات الورعني الأثبات .تويف �سنة 110هـ .ينظر:
�سري �أعالم النبالء.606/ 4
((( هو القا�سم بن حممد بن �أبي بكر ال�صديق؛ فقيه و�إمام مكرث من احلديث .تويف �سنة 107هـ .ينظر� :سري
�أعالم النبالء.53/5
(((	البي ��ان والتب�ي�ن حتقيق هارون.322/2ورجاء بن حي ��وة هو بن جرول الكندي ثق ��ة فا�ضل كثري العلم من
عباد �أهل ال�شام؛ تويف �سنة  112هـ.ينظر� :سري �أعالم النبالء .557/4وينظر كالم الأ�صوليني يف م�س�ألة
الرواية باللفظ �أو املعنى :الر�سالة لل�شافعي �ص�,274أ�صول ال�سرخ�سي355/1؛ العدة.969/3
((( �أبو خمنف هو لوط بن يحى الأزدي �إخباري من �أهل الكوفة؛ ومات قبل �سنة 170هـ.قال فيه ابن حجر يف
ل�سان امليزان (� ":)492 /4إخباري تالف ال يوثق به؛ وقال ابن عدى� :شيعى حمرتق �صاحب �أخبارهم".
وينظر :البيان والتبيني.361/1
((( القطامي هو الوليد بن احل�صني بن حمال؛ من �أهل الأدب والرواية واملعرفة بالأن�ساب .ينظر :البيان والتبيني.360/1
( ((1ه ��و �أبو الن�ض ��ر حممد بن ال�سائب الكلبي الكويف الن�سابة املف�سر؛ ت ��ويف بالكوفة �سنة146هـ.ينظر:البيان
والتبيني ,242/1ل�سان امليزان .359/7
( ((1هو �أبو املنذر ه�شام بن حممد الن�سابة؛ املتوفى �سنة 204هـ .ينظر� :سري �أعالم النبالء.101/10
( ((1هو لقيط بن بكر املحاربي الكويف املتوفى �سنة هـ .190ينظر :البيان والتبيني162/2؛الفهر�ست.138/1
(� ((1أحد الإخباريني الو�ضاعني ال�شيعة كان يف املائة الثانية .قال ابن حجر عنه يف ل�سان امليزان (":)158 /3
�شوكر� :إخباري م�ؤرخ ال يعتمد عليه؛ �شيعي كان يف املائة الثانية ".
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املل ��ط(� ، )1أو اب ��ن د�أب(� ، )2أو �أب ��و احل�س ��ن املدائن � ّ�ي ( ،)3ث ��م �ص� � ّوره يف كت ��اب ،و�ألق ��اه يف
يح�ص ��ل وال يتث ّبت وال يتو ّقف؛ وه� ��ؤالء ك ّلهم يت�ش ّيع ��ون ...ومن �أراد
الو ّراق�ي�ن� ،إال رواه م ��ن ال ّ
الأخبار فلي�أخذها عن مثل قتادة( ...)4و�أبي عا�صم ال ّنبيل()6(........ )5؛ ف�إنّ ه�ؤالء و�أ�شباههم
م�أمونون ،و�أ�صحاب ّ
توق وخوف من الزوائد ،و�صون ملا يف �أيديهم ،و�إ�شفاق على عدالتهم(.")7
ويالحظ هنا منهج اجلاح ��ظ يف قبول الرواية وردها؛ فمن ا�شتهر بالكذب والو�ضع
وع ��دم املباالة بالعدالة؛ فروايته غري مقبولة؛ كما �أ�شار اجلاحظ �إىل كون ه�ؤالء غالبهم
ممن يت�شيع؛ �أو ممن عرف بالت�ساهل وعدم املباالة بال�ضبط والإتقان ,ثم �أ�شار باملقابل
�إىل �أهل ال�ضبط والإتقان واخلوف على العدالة والتوقي؛ مما ي�ؤثر يف الرواية؛ و�أن ه�ؤالء
هم من ينبغي �أن ت�ؤخذ عنهم الأخبار؛ وما قرره اجلاحظ هنا يف وجوب التثبت وا�شرتاط
العدالة لقبول الرواية يتفق مع مذهب الكافة من العلماء وحكي االتفاق عليه(.)8

((( من ال�شعراء املعا�صرين لب�شار بن برد وله معه �أخبار؛ ومعنى امللط :اخلبيث .ينظر:الأغاين.223/3
((( ه ��و عي�س ��ى بن يزيد بن بكر بن د�أب الن�سابة الإخباري؛ وك ��ان متهما بو�ضع احلديث .قال عنه ابن حجر
يف ل�س ��ان امليزان ( ":)408 /4كان �إخباريا عالم ��ة ن�سابة؛ لكن حديثه واه؛ قال خلف الأحمر :كان ي�ضع
احلديث ,وقال البخاري وغريه :منكر احلديث".
((( ه ��و �أب ��و احل�سن علي ب ��ن حممد املدائن ��ي ؛ �صاحب �أخبار وت�صاني ��ف كثرية؛ تويف �سن ��ة  215هـ .ينظر:
الفهر�ست.147/1
((( ه ��و قت ��ادة بن دعامة ال�سدو�سي؛ من املحدث�ي�ن احلفاظ الأثبات؛ وتويف �سنة 118ه� �ـ .ينظر� :سري �أعالم
النبالء .269/5
((( ه ��و �أب ��و عا�صم ال�ضحاك ب ��ن خملد ال�شيب ��اين الب�صري؛ من الفقه ��اء الثقات املكرثي ��ن للحديث؛ تويف
�سنة 213هـ .ينظر :ل�سان امليزان .249/7
((( �ساق اجلاحظ جملة من الرواة والإخباريني الذين ا�شتهروا بال�صدق والعدالة.
((( ر�سالة البغال للجاحظ �ضمن جمموع الر�سائل حتقيق عبدال�سالم هارون� 228-225/2ص.27,28,29
وقد ترجم املحقق للرواة املذكورين.
((( ينظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة,142/2البحر املحيط.333/3
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المبحث الخامس

الن�صو�ص يف مكانة ال�صحابة
تظهر من عبارات اجلاحظ التبجيل لفقهاء ال�صحابة؛ ويحيل بع�ض امل�سائل لقولهم
واختيارهم ويعت�ب�ر اختياراتهم �أ�صح من غريهم؛ فقال ":و�إن كان الأول �أحق بالتقدمي،
والآخر �أحق بالت�أخري ،للذي قدموا من االحتمال ،و�أعطوا من املجهود ،ولأنهم �أ�صل هذا
الأم ��ر ونحن فرعه ،والأ�صل �أحق بالقوة من الفرع؛ وهم ال�سابقون ونحن التابعون ،وهم
الذين وطئوا لنا ،وكلفونا ما مل نكن لنكلفه �أنف�سنا ،فتجرعوا دوننا املرار ،ومنحونا روح
الكفاية؛ ولأن اهلل تعاىل اختارهم ل�صحبة نبيه ﷺ ،ولأن القر�آن نطق بف�ضيلتهم؛ واهلل
تع ��اىل �أعلم مب ��ن بعدهم( .")1وقال عند ذكره مل�س�ألة يف البي ��وع " :وكره ابن عمر ر�ضي
اللهّ عنهم ��ا ق ��ول القائل � :أ�سلم ��ت يف كذا وكذا وقال  :لي�س الإ�س�ل�ام �إ ّال للِهّ ع ّز وج َّل()2؛
وهذا الكالم جما ُزه عند النا�س �سهل؛ وقد كرهه ابنُ عمر وهو �أعلم بذلك(.")3
وال يلتزم اجلاحظ هذا املوقف من ال�صحابة كلهم؛ بل يوجه �أحيانا �سهام النقد على
طريقت ��ه يف �إظهار قدرته على الدفاع عن الر�أي ونقي�ض ��ه()4؛ واقرتابا من ر�أي �أ�صحابه
املعتزلة الذين يرون �أن ال�صحابة عدول �إال من ظهر ف�سقه ومل يتب(.)5
((( ر�سالة حجج النبوة �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق عبدال�سالم هارون..228/3
((( رواه عبدالرزاق يف م�صنفه برقم (.)14115
(((	احليوان.341/1
((( ينظ ��ر على �سبيل املثال يف تردد اجلاحظ يف مواقفة من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم :العثمانية؛ جلاحظ؛
حتقيق و�شرح :عبد ال�سالم حممد هارون؛ النا�شر :دار اجليل ،بريوت الطبعة الأوىل 1411 ،هـ 1991م,
ور�سالة من �صدر كتابه يف مقالة الزيدية والراف�ضة �ضمن جمموع الر�سائل حتقيق هارون.311/4
وقال ابن قتيبة يف ترجمة اجلاحظ ":ويبلغ به االقتدار �إىل �أن يعمل ال�شيء ونقي�ضه؛ ويحتج لف�ضل ال�سودان على
البي�ض ��ان؛ وجت ��ده يحتج مرة للعثمانية على الراف�ض ��ة ,ومرة للزيدية على العثماني ��ة و�أهل ال�سنة ,ومرة
يف�ضل عليا ر�ضي اهلل عنه ومرة ي�ؤخره" .ت�أويل خمتلف احلديث �ص.59
((( ينظر :م�سائل �أ�صول الدين املبحوثة يف �أ�صول الفقه .خالد عبداهلل؛ ن�شر عمادة البحث العلمي باجلامعة
الإ�سالمية؛ الطبع ��ة الأوىل�.1426ص1258مابعدها.عقيدة �أهل ال�سن ��ة واجلماعة يف ال�صحابة الكرام؛
نا�ص ��ر بن علي عائ�ض ح�سن ال�شيخ؛ النا�شر  :مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية؛ الطبعة
 :الثالثة1421 ،هـ2000/م.817/2 .
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المبحث السادس

الن�صو�ص يف االحتجاج ب�شرع من قبلنا
ق ��ال اجلاحظ ":فقد �أجمعوا على �أن قتل البع�ض �إحياء للجميع؛ و�أن �إ�صالح النا�س
يف �إقام ��ة ج ��زاء احل�سنة وال�سيئ ��ة؛ ولكم يف الق�صا�ص حياة ؛ والق ��ود حياة؛ وهذا �شيء
تعم ��ل به الأمم كلها؛ غري الزنادقة؛ والزنادقة مل تكن قط �أمة وال كان لها ملك ومملكة؛
ومل ت ��زل بني مقتول وهارب ومنافق؛ فال �أنت ��م زنادقة ,وال ينكر ملن كان ذلك مذهبه �أن
يق ��ول ه ��ذا القول ؛ ف�أنتم ال دهرية ,وال زنادقة ,وال م�سلمون ,وال �أنتم را�ضون بحكم اهلل
�أيام التوراة؛ ف�إن كان هذا احلكم قد �أمر اهلل به وهو عدل؛ فلي�س بني الزمانني فرق(.")1
وه ��ذا اال�ستدالل م ��ن اجلاحظ على حجية �شرع من قبلنا قائم على نفي الفارق بني
زمانن ��ا وزمان مو�سى عليه ال�سالم؛ باعتب ��ار �أن القود عدل وفيه �إ�صالح للنا�س؛ وماكان
ح�سنا و�صالحا يف الزمان الأول؛ فهو كذلك يف الزمان الثاين.
ق ��ال الق ��رايف" :جمي ��ع �شرائ ��ع الأمم �شرع لن ��ا� ،إال ما ن�س ��خ ،وال فرق ب�ي�ن مو�سى
وغريه(.")2

(((	احليوان.432/4
((( نفائ�س الأ�صول يف �شرح املح�صول (.)2371 /6
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د .فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث السابع

الن�صو�ص يف عمل �أهل املدينة
م ��ن امل�سائل التي بحثها اجلاح ��ظ يف ر�سائله :هي الأ�شربة ما يحل منها وما يحرم؛
فكت ��ب فيها كتابا �أ�سماه( :ال�ش ��ارب وامل�شروب)؛ وانتهى فيه �إىل ِحل النبيذ دون اخلمر؛
ث ��م ذك ��ر �إيرادا يف حترمي �أهل املدين ��ة للنبيذ ثم �أجاب عنه؛ فق ��ال ":ولعل قائ ًال يقول:
و�أه ��ل مدين ��ة الر�س ��ول ﷺ و�سك ��ان حرم ��ه ودار هجرت ��ه� ،أب�صر باحل�ل�ال واحلرام،
وامل�سك ��ر واخلم ��ر ،وما �أب ��اح الر�سول وما حظ ��ره ،وكيف ال يكون كذل ��ك والدين ومعامله
م ��ن عندهم خرج �إىل النا� ��س؛ والوحي عليهم نزل ،والنبي rفيهم دفن؛ وهم املهاجرون
ال�سابق ��ون ،والأن�صار امل�ؤثرون على �أنف�سهم .وكلهم جممع على حترمي الأنبذة امل�سكرة،
و�أنها كاخلمر؛ وخلفهم على منهاج ٍ�سل ُفهم �إىل هذه الغاية ،حتى �إنهم جلدوا على الريح
اخلفي...
و�إن ��ا نق ��ول يف ذل ��ك� :إن عظم حق البلدة ال يح ��ل �شيئ ًا وال يحرم ��ه( ،)1و�إمنا يعرف
احلالل واحلرام بالكتاب الناطق ،وال�سنة املجمع عليها ،والعقول ال�صحيحة ،واملقايي�س
امل�صيبة  ...وبعد ،ف�أهل املدينة مل يخرجوا من طبائع الإن�س �إىل طبع املالئكة(.")2
ويالح ��ظ هنا �أن ما ذك ��ره اجلاحظ يف �سياق اال�ستدالل ملن ق ��ال بحجية عمل �أهل
املدين ��ة مطاب ��ق ملا ذكره امل�ستدلون به وبعب ��ارات مقاربة؛ فج ��اء يف ر�سالة الإمام مالك
ب ��ن ان�س( 179ه� �ـ) ؛ للإمام الليث بن �سع ��د( 175هـ)؛ يف �سياق االحتج ��اج بعمل �أهل
املدين ��ة ":و�إمنا النا�س تبع لأهل املدينة � :إليها كان ��ت الهجرة ،وبها تنزل القر�آن ،و�أحل
احل�ل�ال وح ��رم احلرام � ،إذ ر�سول اهلل ﷺ بني �أظهرهم  ،يح�ضرون الوحي والتنزيل ،
وي�أمرهم فيطيعونه  ،ويبني لهم فيتبعونه  ،حتى توفاه اهلل  ،واختار له ما عنده � ،صلوات
اهلل و�سالم ��ه عليه ورحمته وبركاته؛ ثم قام من بع ��ده �أتبع النا�س له من �أمته  ،فما نزل
به ��م مم ��ا علموا �أنفذوه؛ وما مل يكن عنده ��م فيه علم �س�ألوا عنه  ،ث ��م �أخذوا ب�أقوى ما
((( ج ��اءت عبارة �أب ��ي احل�سني الب�صري يف نف�س ال�سياق ":الأماكن ال ت�ؤث ��ر يف كون الأقوال حجة " .املعتمد
(.)34 /2
((( ر�سالة ال�شارب وامل�شروب �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ؛ حتقيق :عبدال�سالم هارون �ص 276ومابعدها.
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وج ��دوا يف ذل ��ك  ،يف اجتهادهم  ،وحداثة عهدهم  ،ف� ��إن خالفهم خمالف � ،أو قال امر�ؤ
غ�ي�ره م ��ا هو �أقوى من ��ه و�أوىل  ،ترك قوله  ،وعم ��ل بغريه؛ ثم كان التابع ��ون من بعدهم
ي�سلكون ذلك ال�سبيل ويتبعون تلك ال�سنن  ،ف�إذا كان الأمر باملدينة ظاه ًرا معمو ًال به  ،مل
�أر لأحد خالفه؛ للذي يف �أيديهم من تلك الوراثة التي ال يجوز انتحالها وال ادعا�ؤها  ،ولو
ذهب كل �أهل الأم�صار يقولون  :هذا العمل ببلدنا  ،وهو الذي م�ضى عليه من م�ضى منا
مل يكون ��وا فيه من ذلك على ثقة  ،ومل يج ��ز لهم من ذلك مثل الذي جاز لهم( .")1وقول
اجلاحظ موافق لقول جمهور العلماء يف عدم حجية عمل �أهل املدينة(.)2

((( ينظر :املعرفة والتاريخ؛ �أبو يو�سف يعقوب بن �سفيان الف�سوي؛( ت 277 :هـ)؛املحقق  :د �أكرم ال ُع َمري؛
م�ؤ�س�سة الر�سالة – بريوت؛ الطبعة  :الأوىل 1981 ،؛ (696 /1ومابعدها) .الإ�شارة يف �أ�صول الفقه �ص28؛نفائ�س
الأ�صول يف �شرح املح�صول.2698/6
((( ينظر:املعتم ��د34/2؛ الوا�ض ��ح يف �أ�صول الفقه183/5؛ �شرح خمت�صر الرو�ض ��ة103/3؛ الردود والنقود
البن البابرتي.550/1
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المبحث الثامن

الن�صو�ص فيما يتعلق بدالالت الألفاظ
وفيه مطالب:
المطلب األول

الن�صو�ص يف معنى البيان
اجلاح ��ظ من كبار �أهل اللغة والبيان؛ وله اهتمام كبري بالألفاظ وارتباطها باملعاين
من جهة ال�شرع واللغة()1؛ ولذلك �ألف كتابا يعترب من ال ُع َمد يف هذا الباب()2؛ وهو كتاب:
البي ��ان والتبني؛ وكان من �أوىل امل�سائل التي ناق�شها هو معنى البيان و�أنواعه وما يح�صل
به البيان من الدالالت اللفظية او املعنوية.
فق ��ال ":البي ��ان :ا�س ��م جامع لكل �ش ��يء ك�شف لك قن ��اع املعنى ,وهت ��ك احلجب دون
ال�ضمري؛ حتى يف�ضي ال�سامع اىل حقيقته ,ويهجم على حم�صوله كائنا ما كان ذلك البيان.
ثم اعلم حفظك اهلل� :أن حكم املعاين خالف حكم الألفاظ؛ ل�أن املعاين مب�سوطة �إىل
غ�ي�ر غاية؛ وممتدة �إىل غري نهاية؛ و�أ�سماء املعاين مق�ص ��ورة معدودة وحم�صلة حمدودة؛
وجمي ��ع �أ�صناف الدالالت على املعاين من لفظ وغري لفظ خم�سة �أ�شياء ال تنق�ص وال تزيد:
�أوله ��ا اللفظ ,ث ��م اال�شارة ,ثم العقد ,ثم اخلط ,ثم احل ��ال :وت�سمى ن�صبة؛ والن�صبة :هي
احلال الدالة التي تقوم مقام تلك الأ�صناف وال تق�صر عن تلك الدالالت.
ولكل واحد من هذه اخلم�سة �صورة بائنة من �صورة �صاحبتها؛ وحلية خمالفة حللية
�أخته ��ا؛ وهي التي تك�شف لك عن �أعي ��ان املعاين يف اجلملة؛ ثم عن حقائقها يف التف�سري
((( تنظر درا�سة مو�سعة حول ق�ضية اللفظ وارتباطها باملعنى عند املعتزلة عموما واجلاحظ خ�صو�صا و�أبعاد
ذلك .الرتاث النقدي والبالغي للمعتزلة؛ .405- 375
((( ينظر :البالغة ال�شعرية يف كتاب البيان والتبيني ,د حممد علي ال�صباغ ,املكتبة الع�صرية بريوت؛ الطبعة
الأوىل� .1418ص.113
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

199

ن�صو�ص �أ�صولية من كتب �أبي عثمان عمرو بن بحر (اجلاحظ)

وع ��ن �أجنا�سها و�أقدارها؛ وع ��ن خا�صها وعامها وعن طبقاته ��ا يف ال�سار وال�ضار؛ وعما
يكون منها لغوا بهرجا و�ساقطا مطرحا(.")1
ويالح ��ظ هنا حر�ص اجلاحظ على بيان معنى البي ��ان يف مقدمة كتابه؛ فما �سي�أتي
بعده مبني على فهم مدلول البيان ومعرفة �أق�سامه؛ وهو قريب مما فعله الإمام ال�شافعي
يف ر�سالت ��ه()2؛ �إذ ابتد�أ كتابه بباب :كي ��ف البيان؟ ثم و�ضح معانيه العامة وذكر �أق�سامه
وم ��ا يح�صل به البيان()3؛ وهذا م ��ا جعل الإمام الزرك�شي يتعقب الغ ��زايل يف قوله :ب�أن
ع ��ادة الأ�صولي�ي�ن جرت على عق ��د كتاب له؛ واخلط ��ب فيه ي�سري()4؛ فق ��ال الزرك�شي":
و�أم ��ره لي�س بال�سه ��ل؛ ف�إنه من جملة �أ�ساليب اخلطاب؛ بل هو من �أهمها؛ ولهذا �ص َّدر به
ال�شافعي كتاب الر�سالة(.")5
كم ��ا و�ض ��ح اجلاحظ ما يح�صل ب ��ه البيان من اللف ��ظ ,ثم الإ�شارة ,ث ��م العقد ,ثم
اخلط ,ثم احلال وت�سمى ن�صبة؛ وما ذكره هو موافق ملا يذكره الأ�صوليون يف باب البيان
من ح�صوله ب�أي طريق؛ فقد يكون بالفعل او الإ�شارة �أو الرمز(. )6
(((	البيان والتبيني حتقيق عبدال�سالم هارون .74/1
(((	ال جن ��د يف كتب اجلاحظ كلها �أي ذكر للإمام ال�شافعي؛ كما �أنه يتحا�شى ذكر الإمام �أحمد با�سمه -كما
تق ��دم يف حكايته للمناظرة امل�شه ��ورة بني الإمام �أحمد وابن �أبي د�ؤاد -ويظهر يل �أن اجلاحظ اطلع على
ر�سال ��ة الإمام ال�شافعي وا�ستفاد منها؛ و�إن مل ي�ص ��رح بذلك ,وقد ذكر ابن قتيبة -تلميذ اجلاحظ -كما
يف بع� ��ض ن�س ��خ كتابه :ت�أوي ��ل خمتلف احلديث " :وذك ��ر ال�شافعي ب�أقبح قول وقال :م ��ا ي�صنع النا�س مبا
و�ض ��ع و�صن ��ع؛ هال ا�شتغ ��ل ب�شعر جميل وكثري؛ ك ��ان �أ�صلح له منها؛ وك ��ان ي�شتمه ب�أقب ��ح ال�شتم" .ت�أويل
خمتل ��ف احلديث البن قتيبة؛ حتقيق� :سليم الهاليل؛ دار اب ��ن عفان؛ الطبعة الثانية�.1430ص .143وقد
نبه املحقق �إىل �أن الزيادة موجودة يف بع�ض الن�سخ املرموز لها بالن�سخة (�ش).
والإعرا� ��ض عن ذك ��ر علماء ال�سنة يف كتب املعتزلة ظاهر؛ ولذلك نق ��ل القا�ضي عبداجلبار بن �أحمد يف
ترجمة الوليد بن �أبي الوليد بن �أحمد بن �أبي د�ؤاد؛ �أن له كتابا ي�سمى :كتاب االختالف واالئتالف ,فنظر
في ��ه �أب ��و علي اجلبائ ��ي وقال :ما فيه عيب �إال ذكره في ��ه ابن حنبل وابن راهويه .ينظ ��ر :طبقات املعتزلة
�ص 301وما بعدها.
((( ينظر :الر�سالة �ص.21
((( ينظر :امل�ست�صفى ط الر�سالة .38/2
((( ينظر :البحر املحيط للزرك�شي.64/3وينظر :الر�سالة لل�شافعي �ص.21
((( ينظ ��ر ط ��رق البي ��ان املختلف ��ة :امل�ست�صف ��ى ط الر�سالة�.39/2ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ضة,678/2البحر
املحي ��ط� ,67/3أفع ��ال الر�س ��ول ﷺ وداللته ��ا على الأحكام ال�شرعي ��ة ,حممد بن �سليم ��ان بن عبد اهلل
الأ�شق ��ر؛ النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت – لبنان .الطبعة :ال�ساد�سة1424 ،
هـ 2003م88/1.ومابعدها ,الرتاث النقدي والبالغي عند املعتزلة �ص85ومابعدها.
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المطلب الثاني

الن�صو�ص يف العمل بالعام واخلا�ص واملطلق واملقيد
يح ��اول الباحث ��ون يف علم �أ�ص ��ول الفقه وتاريخ ��ه التما�س البداي ��ات الأوىل لظهور
امل�صطلحات الأ�صولية؛ كالعام ,واخلا�ص ,واملطلق ,واملقيد ,والبيان ,واملجمل(... )1ومن
خالل قراءة ما ذكره اجلاحظ يف كتبه املختلفة جند ح�ضورا لهذه امل�صطلحات؛ وتوظيفا
لها مبا ي ��دل على معناها الأ�صويل وتطبيقاتها عن ��د الأ�صوليني؛ ومن ذلك م�صطلحات
العام واخلا�ص واملطلق واملقيد.
وق ��د نبه اجلاح ��ظ على �أن اجلهل مبع ��اين كالم العرب �سبب لله�ل�اك والإهالك؛
فق ��ال ":فللعرب �أمث ��ال وا�شتقاق ��ات و�أ ِبنية ,ومو�ضع ك�ل�ام يدل عندهم عل ��ى معانيهم
و�إرادته ��م؛ ولتل ��ك الألفاظ موا�ض ُع �أُ َخ� � ُر ولها حينئذ دالالت �أخر؛ فم ��ن مل يعرفها جهل
واملثل؛ ف�إذا َ
نظر يف الكالم ,ويف �ضروب من العلم ولي�س
ت�أويل
ِ
الكتاب وال�سنة وال�شاهد ِ
()2
هو من �أَهل هذا ال�ش�أن؛ هلك و�أَهلك! ".
وم ��ن ذل ��ك قول اجلاحظ م�ستد ًال على زوال ثم ��ود ,وانقرا�ض ن�سلهم؛ وتزييف قول
م ��ن ق ��ال ببقاءهم ":ف�أما ثمود :فقد خرب اهلل عز وج ��ل عنهم؛فقالَ (:و َث ُمو َد َف َما �أَ ْب َقى)
[النج ��م .]51:وقالَ (:ف َه � ْ�ل َت َرى َل ُهم ِّم ��ن َبا ِق َية)[احلاقة]8:؛ ف�أنا �أعج ��ب من م�سلم ي�صدق
بالق ��ران ,ويزعم �أن يف قبائ ��ل العرب من بقايا ثمود! وكان �أبو عبيدة( 209هـ)( )3يت�أول
قولهَ (:و َث ُمو َد َف َما �أَ ْب َقى)[النجم� .]51:أن ذلك �إمنا وقع على الأكرث وعلى اجلمهور الأكرب(!)4
((( ينظر :علم �أ�صول الفقه من التدوين �إىل نهاية القرن الرابع الهجري �ص 92وما بعدها.
(((	احليوان .154/1وقريب منه ما قرره الإمام ال�شافعي يف الر�سالة؛ يف بيان �أهمية اللغة ومعرفة دالالتها؛
فقال ":ف�إمنا خاطب اهلل بكتابه العرب بل�سانها ،على ما تعرف من معانيها ،وكان مما تعرف من معانيها
ات�س ��اع ل�سانها؛ و�أن فطرت ��ه �أن يخاطب بال�شيء منه عاما ظاهرا يراد به الع ��ام الظاهر ،وي�ستغني ب�أول
هذا منه عن �آخره؛ وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله اخلا�ص  ...فتكلف القول يف علمها تكلف ما يجهل
بع�ض ��ه .وم ��ن تكلف ما جهل وم ��ا مل تثبته معرفته :كانت موافقته لل�صواب� ��إن وافقه من حيث ال يعرفه :-
غ�ي�ر حممودة ،واهلل �أعلم؛ وكان بخطئه غ�ي�ر معذور� ،إذا ما نطق فيما ال يحيط علمه بالفرق بني اخلط�أ
وال�صواب فيه" .الر�سالة �ص.53-51
((( �أبو عبيدة معمر بن املثنى وهو من �شيوخ اجلاحظ.
((( ووج ��ه ت�أويل �أبي عبيدة :هو احتمال �أن يك ��ون بع�ض ثمود ممن �آمن؛ فيكون اال�ستئ�صال خا�صا مبن كفر
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وه ��ذا الت�أوي ��ل �أخرجه من �أبي عبيدة �سوء الر�أي يف الق ��وم؛ ولي�س له ان يجيء اىل خرب
عام مر�سل غري مقيد ,وخرب مطلق غري م�ستثنى منه؛ فيجعله خا�صا كامل�ستثنى منه؛ و�أي
�ش ��يء بقي لطاعن �أو مت�أول بعد قولهَ } :ف َه ْل َت َرى َل ُهم ِّمن َبا ِق َية{[احلاقة .]8:فكيف يقول
ذلك؟ �إذا كنا نحن قد نرى منهم يف كل حي باقية؛ معاذ اهلل من ذلك(.)1
ورووا �أن احلجاج( 95هـ) قال يوما على املنرب :يزعمون �أنا( )2من بقايا ثمود؛ وقد
قال اهلل تبارك وتعاىلَ } :و َث ُمو َد َف َما �أَ ْب َقى{[النجم."!)3( ]51:
وقال اجلاحظ ":وقال تعاىلَ }:و َم ��ا َع َّل ْم َنا ُه ِّ
ال�ش ْع َر{[ي�س:من الآية]69؛ ثم قالَ } :و َما
َين َب ِغ ��ي َل ُه {[ي�س:من الآية]69؛ ثم قال�} :أَلمَ ْ َت َر َ�أ َّن ُه ْم فيِ ُك ِّل َو ٍاد َي ِهي ُمون َو�أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ َما َال
َي ْف َع ُلون{[ال�شعراء ]226-225:؛ فعم ومل يخ�ص و�أطلق ومل يقيد(.")4
�صا ُر {[الأنعام :من
وق ��ال اجلاحظ ا�ستدالال ملن �أجاز ر�ؤية اهلل بقولهَّ } :ال ُت ْد ِر ُك ُه الأَ ْب َ
الآي ��ة ":]103وقلت ��م هذه الآية مبهم ��ة؛ وخرجت خمرج العموم والع ��ام غري اخلا�ص؛ وقد
�صدقتم؛ كذلك العام �إىل �أن يخ�صه اهلل باية (.")5
واملالح ��ظ هن ��ا هو ا�ستعمال اجلاح ��ظ للعام واملطلق مبعنى واح ��د وهو يتفق مع ما
ذكره الأ�صوليون من ا�ستعمال املتقدمني لهذين امل�صطلحني مبعنى واحد(.)6
منه ��م .ينظر هذا الق ��ول :نكت وتنبيهات يف تف�سري القر�آن املجيد؛ �أبو العبا�س الب�سيلي التون�سي (املتويف
 830ه� �ـ) مم ��ا اخت�صره من تقيي ��ده الكبري عن �شيخه الإمام ابن عرف ��ة (ت  803هـ) وزاد عليه؛ تقدمي
وحتقي ��ق :الأ�ست ��اذ  /حممد الط�ب�راين؛ من�شورات وزارة الأوق ��اف وال�شئ ��ون الإ�سالميةاململكة املغربية؛
مطبعة النجاح اجلديدةالدار البي�ضاء؛ الطبعة :الأوىل 1429 ،هـ 2008م670/3.؛ روح املعاين يف تف�سري
القر�آن العظيم وال�سبع املثاين؛ حممود الألو�سي �أبو الف�ضل؛ النا�شر  :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
( .)70/27
((( ولذلك حمل جمهور املف�سرين الآية على عمومها دون ا�ستثناء .ينظر :املرجعني ال�سابقني.
((( يعني قبيلته ثقيف.
(((	البيان والتبيني حتقيق هارون.188-187/1
((( يعني يف ذم ال�شعراء .ينظر :البيان والتبيني حتقيق هارون .29/4
((( مامل ين�شر من تراث اجلاحظ ,حتقيق الدكتور :عثمان ال�ضامن ,من�شورات وزارة الثقافة العراقية1979م.
�ص.12
((( ينظر :جمموع الفتاوي البن تيمية.391/7

202

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .فهد بن عبداهلل املنيع

وق ��ال اجلاح ��ظ يف �سياق توظيف م�سائ ��ل العموم واخل�صو�ص يف دف ��ع التعار�ضات
والإ�شك ��االت  " :و�س� ��أل �سائلون يف حترمي اخلنزير عن م�س�أل ��ة؛ فمنهم من �أراد الطعن؛
ومنهم من �أراد اال�ستفهام ,ومنهم من �أحب �أن يعرف ذلك من جهة الفتيا؛ �إذ كان قوله
خالف قولنا(.)1
}ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت ُة َوا ْل َّد ُم َولحَ ْ ُم الخْ ِ ْن ِز ِير{[املائدة :من الآية]3؛
قالوا�:إمنا قال اهللُ :
فذك ��ر اللحم دون ال�شحم ,ودون الر�أ�س ,ودون املخ ,ودون الع�صب ,ودون �سائر �أجزائه,
ومل يذك ��ره كما ذكر امليتة ب�أ�سرها ,وكذلك ال ��دم؛ لأن القول وقع على جملتهما فا�شتمل
على جميع خ�صالهما بلفظ واحد ,وهو العموم؛ ولي�س ذلك يف اخلنزير؛ لأنه ذكر اللحم
من بني جميع �أجزائه ,ولي�س بني ذكر اللحم والعظم فرق ,وال بني اللحم وال�شحم فرق,
وق ��د كان ينبغي يف قيا�سكم هذا لو قال  :حرمت عليكم امليتة والدم و�شحم اخلنزير! �أن
حترموا ال�شحم و�إمنا ذكر اللحم؛ فلم حرمتم ال�شحم؟ وما بالكم حترمون ال�شحم عند
ذك ��ر غري ال�شحم؛ فهال حرمتم اللح ��م بالكتاب وحرمتم ما �سواه باخلرب الذي ال يدفع.
ف� ��إن بقي ��ت خ�صل ��ة �أو خ�صلتان مما مل ت�صيب ��وا ذكره يف كتاب من ��زل ويف �أثر ال يدفع؛
رددمتوه �إىل جهة العقل.
قلن ��ا�:إن للنا� ��س ع ��ادات وكالما يعرف ك ��ل �شيء مبو�ضع ��ه؛ و�إمنا ذل ��ك على قدر
ا�ستعماله ��م ل ��ه وانتفاعهم به؛ وقد يقول الرجل لوكيله :ا�ش�ت�ر يل بهذا الدينار حلما� ,أو
به ��ذه الدراهم في�أتيه باللحم :فيه ال�شحم ,والعظم ,والعرق( ,)2والع�صب ,والغ�ضروف,
والف�ؤاد ,والطحال ,والرئة ,وببع�ض �أ�سقاط ال�شاة ,وح�شو البطن؛ والر�أ�س حلم ,وال�سمك
�أي�ضا حلم ,قال اهلل تعاىلَ } :وهُ َو ا َّل ِذي َ�س َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِل َت�أْ ُك ُلو ْا ِم ْن ُه لحَ ْ ًما َط ِر ًّيا َوت َْ�ست َْخ ِر ُجو ْا
((( نق ��ل ابن قتيبة عن بع�ض املتكلمني بع�ض الآراء ال�شاذة؛ فق ��ال ":وبلغني �أن من �أ�صحاب الكالم من يرى
اخلم ��ر غ�ي�ر حمرمة؛ و�أن اهلل تعاىل �إمنا نهى عنها على جهة الت�أديب  ...ومنهم من يرى �شحم اخلنزير
}ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك � ُ�م المْ َ ْي َت ُة َوال� � َّد ُم َولحَ ْ ُم
وجل ��ده ح�ل�اال؛ لأن اهلل تعاىل �إمنا ح ��رم حلمه يف القر�آن؛ فق ��الُ :
الخْ ِ ْن ِز ِير{[املائدة .]3 :فلم يحرم �شيئا غري حلمه" .ت�أويل خمتلف احلديث :حتقيق النجار (�ص.)60 :
((( ج ��اء يف ت ��اج العرو�س م ��ن جواهر القامو� ��س ( ":)136 /26والع ��رق بالفتح  .والعراق كغ ��راب  :العظم
ال ��ذي �أك ��ل حلم ��ه  ،وقيل � :أخ ��ذ معظم اللحم وه�ب�ره وبقي عليها حل ��وم رقيقة طيب ��ة  ،فتك�سر وتطبخ ،
وت�ؤخذ �إهالتها من طفاحتها  ،وي�ؤكل ما على العظام من حلم رقيق وتتم�ش�ش العظام  ،وحلمها من �أطيب
اللحمان".
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ِم ْن� � ُه ِح ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها{[النحل :من الآي ��ة]14؛ ف�إن كان الر�سول ذهب �إىل امل�ستعمل من ذلك؛
وترك بع�ض ما يقع عليه ا�سم حلم ,فقد �أخذ مبا عليه �صاحبه؛ ف�إذا قال :حرمت عليكم
حلم ��ا ,فك�أنه قال :حل ��م ال�شاة واجلزور؛ ولو �أن رجال قال� :أكلت حلما؛ و�إمنا �أكل ر�أ�سا,
�أو كب ��دا� ,أو �سمكا ,مل يك ��ن كاذبا؛ وللنا�س �أن ي�ضعوا كالمهم حي ��ث �أحبوا �إذا كان لهم
جماز �إال يف املعامالت.
ف� ��إن قلت  :فم ��ا تقول يف اجللد؟ فلي�س للخنزير جلد ,كم ��ا �أنه لي�س للإن�سان جلد,
�إال بقط ��ع م ��ا ظهر لك منه مب ��ا حتته ,و�إمنا اجللد ما ي�سلخ ويدح� ��س فيترب�أ مما كان به
ملتزق ��ا ومل يكن ملتحما ,كفرق ما بني جل ��د احلو�صلة والعرقني ؛ف�إن �س�ألت عن ال�شعر,
وعن جلد املنخنقة ,واملوقوذة ,واملرتدية ,والنطيحة ,وما �أكل ال�سبع؛ ف�إين �أزعم �أن جلده
ال يدب ��غ وال ينتف ��ع به �إال الأ�ساكف ��ة؛ والقول يف ذل ��ك� :أن كله حمرم؛ و�إمن ��ا ذلك كقوله
تعاىلَ } :و َمن ُي َو ِّل ِه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ُد ُب َر ُه{[الأنفال :من الآية]16؛وكقوله عز وجلَ } :و َال َت ُقو َلنَّ ِل َ�ش ْيءٍ
ِ�إنيِّ َف ِاع� � ٌل َذ ِل � َ�ك َغدً ا ِ�إ َّال َ�أن َي َ�شاء ال َّلـ ُه {[الكهف،23:وجزء م ��ن الآية]24؛ والعرب تقول للرجل
ال�صان ��ع جنارا� :إن كان ال يعمل باملثقب واملن�شار ونحوه ,وال ي�ضرب بامل�ضلع ونحو ذلك,
وت�سميه خبازا� :إذا كان يطبخ ويعجن ,وت�سمي العري لطيمة( :)1و�إن مل يكن فيها ما يحمل
العط ��ر �إال واحد؛ وتقول  :هذه ظع ��ن فالن للهوادج� :إذا كانت فيها امر�أة واحدة؛ ويقال:
ه� ��ؤالء بنو فالن؛ و�إن كانت ن�سا�ؤهم �أكرث من الرج ��ال؛ فلما كان اللحم هو العمود الذي
�إلي ��ه يق�ص ��د و�صار يف �أعظم الأجزاء قدرا؛ دخل �سائر تل ��ك الأجزاء يف ا�سمه؛ ولو كان
ال�شح ��م معتزال من اللحم ومفردا يف جميع ال�شحام؛ ك�شحوم الكلى والرثوب( :)2مل يجز
ذلك؛ و�إذا تكلمت على املفردات :مل يكن املخ حلما ال الدماغ ,وال العظم ,وال ال�شحم ,وال
}ح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ُم المْ َ ْي َت ُة َوا ْل َّد ُم َولحَ ْ ُم
الغ�ضروف ,وال الكرو�ش ,وال ما �أ�شبه ذلك؛ فلما قالُ :
الخْ ِ ْن ِزي � ِ�ر{ [املائدة :من الآية]3؛ وكانت ه ��ذه الأ�شياء امل�شبهة باللحم تدخل يف باب العموم
يف ا�سم اللحم كان القول واقعا على اجلميع(.")3
((( اللطيمة  :هي العري التي حتمل الطيب وبز التجارة .تاج العرو�س من جواهر القامو�س (.)424 /33
((( يف تاج العرو�س من جواهر القامو�س ( ":)83 /2الرثب � :شحم رقيق يغ�شي الكر�ش والأمعاء ) وقيل  :هو
ال�شحم املب�سوطة على الأمعاء وامل�صارين".
((( ينظر :احليوان.77-74/4
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وق ��ال اجلاحظ يف مثال �آخر ":وقد قال اللهّ ع َّز وج َّلَ } :واللهَّ ُ َخ َلقَ ُك َّل َدا َّب ٍة ِمن َّماء
َف ِم ْن ُه ��م َّمن يمَ ْ ِ�ش ��ي َع َلى َب ْط ِن ِه َو ِم ْن ُهم َّمن يمَ ْ ِ�شي َع َلى ِر ْج َل�ْيِنِْ َو ِم ْن ُهم َّمن يمَ ْ ِ�شي َع َلى َ�أ ْر َب ٍع
َي ْخ ُل ��قُ اللهَّ ُ َم ��ا َي َ�شاء { [النور:م ��ن الآية.]45وقد و�ضع الكالم عل ��ى ق�سمة �أجنا�س احليوان,
وعلى ت�صنيف �ضروب اخللق ,ثم ق�صر عن ال�شيء الذي و�ضع عليه كالمه؛ فلم يذكر ما
يطري ,وما يعوم ,ثم جعل ما ين�ساح مثل :احليات ,والديدان مما مي�شي ,وامل�شي ال يكون
�إال برجل ,كما �أن الع�ض ال يكون �إال بفم ,والرمح ال يكون �إال بحافر ,وذكر ما مي�شي على
�أرب ��ع ,وه ��ا هنا دواب كثرية مت�شي على ثمان قوائم وعلى �ست وعلى �أكرث من ثمان! ومن
تفقد قوائم ال�سرطان وبنات وردان و�أ�صناف العناكب عرف ذلك .
قلنا:ق ��د �أخط� ��أمت يف جميع هذا الت�أويل وحده؛ فما الدلي ��ل على �أنه و�ضع كالمه يف
ا�ستق�ص ��اء �أ�صن ��اف القوائم ,وب�أي حج ��ة جزمتم على ذلك؛ وقد ق ��ال اهلل �سبحانه عز
ا�س َوالحْ ِ َج ��ا َر ُة {[البقرة :من الآي ��ة]24؛ وترك ذك ��ر ال�شياطني والنار
وج ��لَ } :و ُقود َُه ��ا ال َّن ُ
له ��م �آكل ,وعذابهم به ��ا �أ�شد؛ فرتك ذكرهم من غري ن�سيان وعل ��ى �أن ذلك معلوم عند
املخاطب.
اجا{ [فاطر:من
وقد قال اهلل عز وجلَ } :خ َل َق ُكم ِّمن ُت َر ٍاب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم َج َع َل ُك ْم �أَ ْز َو ً
الآي ��ة]11؛ �أخ ��رج من هذا العموم عي�سى ابن م ��رمي؛ وقد ق�صد يف خمرج هذا الكالم �إىل
ني ِّم ��نَ ال َّد ْه ِر لمَ ْ َي ُك ��ن َ�ش ْي ًئا َّم ْذ ُكو ًرا{
جمي ��ع ول ��د �آدم؛
ن�س ِان ِح ٌ
َ
وقال}:ه ْل �أَ َت ��ى َع َلى ا ِلإ َ
ن�سانَ ِمن
[الإن�س ��ان]1:؛ �أدخ ��ل فيها �آدم وح ��واء؛ ثم قال على �صلة الكالم�} :إِ َّن ��ا َخ َل ْق َنا الإِ َ
�اج َّن ْب َت ِلي ِه { [الإن�سان :من الآية]2؛ �أخرج منه ��ا �آدم وح�سن ذلك؛ �إذ كان الكالم
ُّن ْط َف� � ٍة َ�أ ْم َ�ش � ٍ
مل يو�ض ��ع على جميع ما تعرفه النفو�س من جه ��ة ا�ستق�صاء اللفظ؛ فقولهَ }:ف ِم ْن ُهم َّمن
يمَ ْ ِ�ش ��ي َع َل ��ى َب ْط ِن ِه َو ِم ْن ُهم َّمن يمَ ْ ِ�شي َع َلى ِر ْج َلينْ ِ َو ِم ْن ُهم َّم ��ن يمَ ْ ِ�شي َع َلى �أَ ْر َب ٍع { [النور:من
الآي ��ة]45؛ ك ��ان على هذا املثال الذي ذكرنا؛ وعل ��ى �أن كل �شيء مي�شي على �أربع :فهو مما
مي�شي على رجلني؛ والذي مي�شي على ثمان :هو مما مي�شي على �أربع وعلى رجلني(.")1
وق ��ال اجلاحظ يف �سياق التمثيل للعموم؛ ونقا�ش ��ه ملن ال يحمل العموم على عمومه؛
َ
وخ َط ِئ ��ه يف ذل ��ك ":لو �أن �إن�سان� � ًا �سمع قول اللهّ تب ��ارك وتعاىلَ } :ف َل ُي َغ�ِّينُرِّ ُ نَّ َخ ْلقَ اللهّ ِ {
(((	احليوان.272/4
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اخل�صاء :مل يقبل ذلك من ��ه؛ لأن اللفظ لي�ست فيه
[الن�ساء:م ��ن الآي ��ة .]119قال�:إنمَّ ا يعني ِ
يق�صد به �إىل �شيءٍ
دالل� � ٌة على �شيءٍ دون �ش ��يء؛ و�إذا كان اللفظ عا ّم ًا مل يكن لأح ��د �أن ِ
بعينه؛ �إ َّال �أن يكون النبي ﷺ قال ذلك مع تالوة الآية؛ �أو يكونَ جربيل علي ِه ال�سالم قال
يخ�ص وال يع ُّم بالق�صد؛
ذلك للنبي ﷺ؛ لأنَّ اللهّ تبارك وتعاىل :ال ي�ضمر ,وال ينوي ,وال ُّ
نف�سه؛ ف�صورة الكالم هو الإرادة وهو الق�صد(.")1
و�إنمَّ ا الداللة يف ِبني ِة الكالم ِ
ومن الأمثلة ال�سابقة كلها؛ يتبني �أن اجلاحظ كان يحمل معاين العموم واخل�صو�ص
على �إطالقاتها املعروفة عند الأ�صوليني؛ و�أن اللفظ �إذا كان عاما ف�إنه ال يجوز تخ�صي�صه
�أو ق�ص ��د �ش ��يء بعينه؛ كما ه ��ي عبارة اجلاح ��ظ� -إال مقرتنا به؛ وه ��ذا متفق مع ر�أيبع�ض املعتزلة( )2الذين يقولون بامتناع ت�أخر املخ�ص�ص عن اللفظ العام؛ وهي من فروع
م�س�أل ��ة ت�أخري البيان عن وقت احلاجة()3؛ وقد بينَّ �أبو احل�سني الب�صري مذهب املعتزلة
يف ه ��ذا القول و�أدلته؛ ومن �أهمها �":أنه لو �أ�سمع احلكيم غريه العام دون اخلا�ص؛ لكان
قد �أغراه باجلهل ,وهو اعتقاد ا�ستغراقه و�إباحة ذلك ,وهذا قبيح(.")4
كما �أ�شار اجلاحظ �أخريا �إىل م�س�ألة تتعلق باللفظ وداللته على املعنى ,وهي من �أهم
امل�سائل املتعلقة بارتباط الق�صد بالإرادة واملراد؛ لأن الكالم مما يدل على الق�صد(.)5
وما ذكره اجلاحظ هنا هو اختيار بع�ض �أهل الأ�صول(.)6
قال ابن تيمية ":الكالم يدل بق�صد املتكلم و�إرادته ,وهو يدل على مراده(.")7
وب� ��إزاء هذا يقول ابن القيم( 751هـ) ":داللة الن�صو�ص نوعان :حقيقية و�إ�ضافية؛
((( ينظر :احليوان.180/1
((( ومنهم �أبو الهذي ��ل العالف ,وال�شحام ,و�أبو علي اجلبائي.ينظر:املعتم ��د� .331/1آراء املعتزلة الأ�صولية
�ص.552
((( ينظر :التقريب والإر�شاد ,387/3البحر املحيط� ,204/2آراء املعتزلة الأ�صولية.552
((( ينظر هذا الدليل واال�ستدالالت االخرى لأ�صحاب هذا القول:املعتمد 332/1وما بعدها.
((( نقل الزرك�شي عن القفال ال�شا�شي قوله ":ومن �ضبط هذا الباب �أفاده علما كثريا" .البحر املحيط.349/2
((( ينظ ��ر :البح ��ر املحيط للزرك�شي .349/2اال�ست ��دالل بالدليل يف غري ما �سيق ل ��ه ,عبدالرحمن ال�شعالن
�ص 32وما بعدها.
(((	النبوات البن تيمية ,حتقيق :عبدالعزيز الطويان� ,أ�ضواء ال�سلف ,الريا�ض الطبعة االوىل� .1420ص.738
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فاحلقيقي ��ة تابعة لق�صد املتكلم و�إرادته؛ وهذه الداللة ال تختلف؛ والإ�ضافية تابعة لفهم
ال�سامع و�إدراكه وجودة فكره وقريحته و�صفاء ذهنه (.")1
ق��ال ابن القي��م ":هذا �أمر يعم �أهل احلق والباطل ال ميكن دفعه؛ فاللفظ اخلا�ص
ق ��د ينتقل �إىل معن ��ى العموم بالإرادة ,والعام ق ��د ينتقل �إىل اخل�صو�ص ب ��الإرادة؛ ف�إذا
دع ��ي �إىل غ ��داء فقال :واهلل ال �أتغ ��دى �أو قيل له" :من"؛ فق ��ال :واهلل ال �أنام؛ �أو "ا�شرب
ه ��ذا املاء" فق ��ال :واهلل ال �أ�شرب؛ فهذه كله ��ا �ألفاظ عامة نقل ��ت �إىل معنى اخل�صو�ص
ب� ��إرادة املتكلم الت ��ي يقطع ال�سامع عند �سماعها ب�أنه مل يرد النفي العام �إىل �آخر العمر؛
والألف ��اظ لي�ست تعبدية...وقد ك ��ان ال�صحابة ي�ستدلون على �إذن ال ��رب تعاىل و�إباحته
ب�إقراره وعدم �إنكاره عليهم يف زمن الوحي؛ وهذا ا�ستدالل على املراد بغري لفظ ,بل بها
عرف من موجب �أ�سمائه و�صفاته ,و�أنه ال يقر على باطل حتى يبينه(.")2
وق��ال ":فم ��ن عرف م ��راد املتكلم بدليل من الأدل ��ة وجب اتباع م ��راده؛ والألفاظ مل
تق�ص ��د لذواته ��ا و�إمنا هي �أدلة ي�ستدل بها على مراد املتكلم؛ ف� ��إذا ظهر مراده وو�ضح ب�أي
طري ��ق ك ��ان عمل مبقت�ضاه؛ �سواء ك ��ان ب�إ�شارة �أو كتابة �أو ب�إمي ��اءة �أو داللة عقلية �أو قرينة
حالي ��ة �أو عادة له مط ��ردة ال يخل بها� ,أو من مقت�ضى كماله وكم ��ال �أ�سمائه و�صفاته؛ و�أنه
ميتنع منه �إرادة ما هو معلوم الف�ساد ,وترك �إرادة ما هو متيقن م�صلحته؛ و�أنه ي�ستدل على
�إرادته للنظري ب�إرادة نظريه ومثله و�شبهه ,وعلى كراهة ال�شيء بكراهة مثله ونظريه(.")3
ولذل ��ك يظه ��ر �أن" املهم عند الأ�صوليني :ه ��و معرفة ق�صد ال�ش ��ارع من اخلطاب؛
ولي� ��س فهم معن ��ى اخلطاب؛ لأن كل لفظ يف الرتكيب له معنى؛ لك ��ن لي�س بال�ضرورة �أن
يك ��ون له ق�صد؛ لأن الق�صد ال يكون يف داللة اللفظ وهي خا�صة بال�سامع؛ و�إمنا يكون يف
الداللة باللفظ وهي خا�صة باملتكلم(.")4
(((
(((
(((
(((

�إعالم املوقعني عن رب العاملني؛ البن القيم؛ حتقيق :طه �سعد ,دار اجليل بريوت1973م�.ص.350/1
�إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)259-258 /1
�إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)258 /1
ينظر :الق�صدية والال ق�صدية يف الفكر اال�صويل ,عالء حمزاوي� .ص.18وينظر :البحر املحيط349/2
وما بعدها.
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المطلب الثالث

الن�صو�ص يف مبد�أ اللغات
اجلاح ��ظ يرى ب� ��أن اللغ ��ات كلها توقيفي ��ة؛ فاهلل عز وج ��ل عل ��م �آدم الأ�سماء كلها
ب�ألفاظه ��ا ومعانيها؛ وهو اختيار جمهور الأ�صوليني؛ وهو خالف مذهب جمهور املعتزلة؛
ومنهم �أبو ها�شم اجلبائي و�أتباعه من املعتزلة؛ الذين يرون ب�أن اللغات ا�صطالحية(.)1
قال اجلاحظ ":كان اهلل تعاىل يكلم �آدم؛ كما كان يكلم مالئكته ،ثم علمه الأ�سماء
كلها()2؛ ومل يكن ليعلمه الأ�سماء كلها �إال باملعاين كلها ،ف�إذا كان ذلك كذلك؛ فقد علمه
جميع م�صاحله وم�صالح ولده ،وتلك نهاية طباع الآدميني ،ومبلغ قوى املخلوقني(.")3
كم ��ا كان للجاح ��ظ ر�أي يف ن�شوء اللغ ��ة العربية؛ وكونها توقيفي ��ة من اهلل عز وجل؛
فقال":الق ��ول يف �إنط ��اق اهلل تعاىل �إ�سماعيل بن �إبراهيم �صل ��ى اهلل على نبينا وعليهما
بالعربي ��ة املبين ��ة؛ على غ�ي�ر التلقني والتمري ��ن ,وعلى غ�ي�ر التدري ��ب والتدريج ,وكيف
�ص ��ار عربيا �أعجمي الأبوي ��ن� ...أول من فتق ل�سانه بالعربية املبين ��ة �إ�سماعيل ,وهو ابن
�أرب ��ع ع�شرة �سنة وروى عن اب ��ن عبا�س� :أن اهلل �ألهم �إ�سماعي ��ل العربية �إلهاما()4؛وقال
�ان َق ْو ِم� � ِه ِل ُي َب�ِّيَلنِّ َ َل ُه ْم{[�إبراهيم:م ��ن الآي ��ة.)5(]4
�ول ِ�إ َّال ِب ِل َ�س � ِ
اهللَ } :و َم ��ا �أَ ْر َ�س ْل َن ��ا ِم ��ن َّر ُ�س � ٍ
وق ��ال اجلاحظ يف نف�س ال�سياق:":ق ��د جعلوا �إ�سماعيل وهو ابن عجميني عربي ًا؛ لأن اهلل
تع ��اىل فتق لهاته بالعربي ��ة املبينة على غري التلقني والرتتيب ،ث ��م فطره على الف�صاحة
العجيب ��ة على غري الن�ش ِّو والتقدير ،و�سل ��خ طباعه من طبائع العجم ،ونقل �إىل بدنه تلك
الأجزاء ،وركبه اخرتاع ًا على ذلك الرتكيب ،و�س َّواه تلك الت�سوية ،و�صاغه تلك ال�صياغة،
ث ��م حباه من طبائعه ��م ،ومنحه من �أخالقه ��م و�شمائلهم ،وطبعه م ��ن كرمهم و�أنفتهم
((( ينظر :الإحكام للآمدي� ,109/1شرح خمت�صر الرو�ضة� ,471/1شرح الكوكب املنري.285/1
((( وه ��ذا �أح ��د املعاين التي قيلت يف التوقيف؛ وهو �أن يكل ��م اهلل �آدم عليه ال�سالم ويخاطبه مبا�شرة .ينظر:
ن�ش�أة اللغات ,د ترحيب الدو�سري؛ �ضمن جملة كلية ال�شريعة بالق�صيم العدد الأول �ص.239
(((	املختار يف الرد على الن�صارى (�ص.)83 :
((( ذكره الآلو�سي يف روح املعاين ون�سبه لل�شريازي م�سندا يف كتاب الألقاب .روح املعاين.172/12
(((	البيان والتبيني290/3ومابعدها.
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وهمهم على �أكرمها و�أمكنها ،و�أ�شرفها و�أعالها ،وجعل ذلك برهان ًا على ر�سالته ،ودلي ًال
على نبوته(.")1وقد ا�ستدل اجلاحظ لهذا القول مبا يلي ":وامل�ؤمنون من جميع الأمم �إذا
دخل ��وا اجلنة ،وكذل ��ك �أطفالهم واملجانني منهم ،يتكلمون �ساع ��ة يدخلون اجلنة بل�سان
�أه ��ل اجلنة على غ�ي�ر الرتتيب والتنزي ��ل ،والتعليم على طول الأي ��ام والرتقيم والتلقني؛
فكي ��ف يتعجب اجلاهلون من �إنط ��اق �إ�سماعيل بالعربية على غري تعلي ��م الآباء ،وت�أديب
احلوا�ضن(.")2
وه ��ذا القول موافق الختيار بع�ض الأ�صوليني الذين تكلموا يف مبد�أ اللغات على وجه
العموم ,واللغة العربية على وجه اخل�صو�ص؛ ومنهم ابن حزم والقرايف وغريهم.
ق ��ال اب ��ن ح ��زم ":و�إذا تيقن ��ا ذل ��ك؛ فال�سرياني ��ة �أ�صل للعربي ��ة وللعرباني ��ة معا،
وامل�ستفي� ��ض �أن �أول م ��ن تكل ��م به ��ذه العربي ��ة �إ�سماعيل علي ��ه ال�سالم؛ فه ��ي لغة ولده،
والعربانية لغة �إ�سحاق ولغة ولده(.")3
ويظه ��ر من ه ��ذه الن�صو�ص �أ�سبقي ��ة اجلاحظ يف نقا� ��ش بع�ض امل�سائ ��ل الأ�صولية
املرتبطة باللغة(.)4

((( ر�سالة مناقب الرتك �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق عبدال�سالم هارون.31/1
((( ر�سائل اجلاحظ حتقيق هارون .33/1
(((	الإحكام البن حزم ()30 /1؛ نفائ�س الأ�صول يف �شرح املح�صول.457/1
((( ينظر كالم ابن تيمية رحمه يف مبد�أ اخلالف يف م�س�ألة ن�ش�أة اللغات بني �أبي ها�شم اجلبائي و�أبي احل�سن
الأ�شعري :جمموع الفتاوي.90/7
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المطلب الرابع

الن�صو�ص يف احلقيقة واملجاز
يع ��د اجلاحظ هو �أول م ��ن ا�ستعمل املجاز فى القر�آن باملعنى املقابل للحقيقة ،وهذا
م ��ا يظه ��ر من خالل املوا�ضع الكث�ي�رة التي �أ�شار فيها للمجاز يف الق ��ر�آن وكالم العرب؛
ويالح ��ظ �أن ��ه ا�ستخدم املج ��از باملعنى املقاب ��ل للحقيقة ولي�س مبعن ��ى التف�سري()1؛ ومن
املوا�ضع التي �ص َّرح فيها اجلاحظ باملجاز ما يلي:
ق��ال اجلاح��ظ ":ويروى عن النبي ﷺ �أنه قال( :نعم ��ت العمة لكم النخلة خلقت
م ��ن ف�ضلة طين ��ة �آدم)()2؛ وهذا الكالم �صحيح املعنى؛ ال يعيب ��ه �إال من ال يعرف جماز
الكالم(.")3ق ��ال اجلاحظ� ":أ َّنا ل ��و ت�أ َّولنا َّ
مثال ت�أوي � ِ�ل قولنا يف ذ ْبح �إبراهيم
الذ َبح على ِ
�إ�سماعي � َ�ل عليهم ��ا ال�سالم؛ َو�إمنا ك ��ان ذلك ذبح� � ًا يف املعنى لغريه؛ �أو عل ��ى معنى قول
القائ ��ل� :أ ّم ��ا �أنا فقد ذبحته و�ضربت عن َقه ولكن ال�سيف خانن ��ي؛ �أو على قولهم  :امل ِْ�سك
َّ
وقد َذ َب َح ِني العط�ش لكان ذلك جمازا(.")4
الذبيح؛ �أو على قولهم  :فجئت ْ
وق��ال اجلاح��ظ� ":أن امل�سي ��ح �أمر احلواري�ي�ن �أن يقولوا يف �صلواتهم :ي ��ا �أبانا يف
ال�سم ��اء ،تقد�س ا�سمك  .يف �أمور عجيبة ،ومذاهب �شنيعة ،يدل على �سوء عبادة اليهود،
و�سوء ت�أويل �أ�صحاب الكتب ،وجهلهم جمازات الكالم (.")5
َامى ُظ ْل ًما{[الن�ساء:من
وق ��ال اجلاحظ يف قوله تعاىل�ِ } ":إنَّ ا َّل ِذينَ َي�أْ ُك ُلونَ �أَ ْم� � َو َال ا ْل َيت َ
((( لأب ��ي عبي ��دة معمر بن املثنى (ت)209؛ -وهو من �شيوخ اجلاحظ -كت ��اب :جماز القر�آن؛ �إال �أنه عنى به
الطرق التي ي�سلكها القر�آن يف تعبرياته؛ وهذا املعنى �أعم من املعنى الوارد يف كتب البالغة والأ�صول.
وتنظ ��ر �أ�سبقية اجلاحظ يف ا�ستخدام لفظ املجاز :الرتاث النقدي والبالغي للمعتزلة حتى نهاية القرن
ال�ساد� ��س الهجري ,وليد ق�صاب ,دار الثقافة الدوح ��ة� 1405ص .89مقدمة حمقق جماز القر�آن؛ حممد
ف�ؤاد �سزكني؛ مكتبة اخلاجني القاهرة�.ص18ومابعدها.
((( حديث ال ي�صح مرفوعا؛ وذكره ابن اجلوزي يف املو�ضوعات؛ دار الكتب العلمية.184/1
(((	احليوان.212/1
(((	احليوان 85 /4
((( ووجه ذلك� :أن الن�صارى ذهبوا �إىل �أن املق�صود بكلمة الأب :هي �أبوة الوالدة؛ وهذا جهل منهم بالكالم
ودالالته احلقيقية واملجازية .ينظر :رد اجلاحظ على الن�صارى (�ص.)72 :
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ل�س ْح ِت{[املائدة:من الآية ]42؛ وقد يقال لهم ذلك؛
الآي ��ة]10؛ وقوله تعاىل ع ��ز ا�سمه�} :أَ َّكا ُلونَ ِل ُّ
و�إن �شربوا بتلك الأموال الأنبذة؛ ولب�سوا احللل؛ وركبوا الدواب؛ ومل ينفقوا منها درهما
واح ��دا يف �سبي ��ل الأكل؛ وقد قال اهلل عز وجل�ِ } :إنمَّ َ ا َي�أْ ُك ُلونَ فيِ ُب ُطو ِن ِه ْم َنا ًرا{ [الن�ساء:من
الآية]10؛ وهذا جماز �آخر(.")1
ويظهر من هذه الن�صو�ص ا�ستعمال اجلاحظ لكلمة املجاز باملعنى املقابل للحقيقة؛
ويظهر من كالم ابن تيمية رحمه اهلل ما يدل على ظهور هذا امل�صطلح على يد املعتزلة؛
و�إن مل ي�صرح ب�أول من قاله.
قال ابن تيمية ":و�أول من عرف �أنه تكلم بلفظ املجاز� :أبو عبيدة معمر بن املثنى
يف كتاب ��ه؛ ولكن مل يعن باملجاز ما هو ق�سيم احلقيقة؛ و�إمنا عنى مبجاز الآية ما يعرب به
ع ��ن الآي ��ة  ...ومل يقل ذلك �أحد من �أهل اللغة وال من �سل ��ف الأمة وعلمائها؛ و�إمنا هذا
ا�صطالح حادث؛ والغالب �أنه كان من جهة املعتزلة ونحوهم من املتكلمني؛ ف�إنه مل يوجد
ه ��ذا يف كالم �أح ��د من �أهل الفقه والأ�ص ��ول والتف�سري واحلديث ونحوه ��م من ال�سلف ؛
وهذا ال�شافعي هو �أول من جرد الكالم يف �أ�صول الفقه مل يق�سم هذا التق�سيم؛ وال تكلم
بلف ��ظ احلقيقة واملجاز ..ف�إن تق�سيم الألفاظ �إىل حقيق ��ة وجماز ؛ �إمنا ا�شتهر يف املائة
الرابعة ,وظهرت �أوائله يف املائة الثالثة؛ وما علمته موجودا يف املائة الثانية؛ اللهم �إال �أن
يكون يف �أواخرها(.")2

(((	احليوان.25/5
ووج ��ه املج ��از يف الآية الكرمية هو �أن اهلل عرب �سبحانه عن �أكل امل ��ال احلرام ب�أكل النار  ،باعتباره يكون
�سبب ��ا لدخ ��ول الن ��ار وا�ستحقاقها  ،ال �أنهم حقيق ��ة يتناولون النار بالأك ��ل  ،وملا كان �أكل �أم ��وال اليتامى
ظلم ��ا ي�سبب دخول النار؛ كان التج ��وز بالتعبري عنه بالنار ناظرا �إىل هذه احلقيقة .ينظر :جماز القر�آن
خ�صائ�صه الفنية وبالغته العربية؛ حممد ح�سني علي ال�صغري ,داراملؤرخ العربي ؛ بيروت؛ الطبعة
األولى�( .1420ص )159 :وما بعدها..
((( جمموع الفتاوى البن تيمية (.)89 /7قلت :ولأهل اللغة اهتمام كبري بدرا�سة ق�ضية املجاز ,وتاريخ دخول
ه ��ذا امل�صطلح مبعناه البالغي املقابل للحقيقة ,ويخل�ص كثري من الباحثني �إىل اعتبار اجلاحظ �صاحب
الأ�سبقية يف هذا .ينظر مبحث :جماز القر�آن عند الرواد الأوائل؛ �ضمن كتاب جماز القر�آن :خ�صائ�صه
الفنية وبالغته العربية؛ .19-11
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المطلب الخامس

الن�صو�ص يف وقوع الرتادف

()1

ق��ال اجلاحظ ":ولل�سن ��ور ف�ضيلة �أخرى� :أنه كثري الأ�سم ��اء القائمة ب�أنف�سها غري
امل�شتق ��ات؛ وال �أنها جتم ��ع ال�صفات والأعمال؛ ب ��ل هي �أ�سماء قائمة ,م ��ن ذلك :القط,
والهر ,وال�ضيون ,وال�سنور.
ولي� ��س للكلب ا�س ��م �سوى الكلب؛ وال للدي ��ك ا�سم �إال الديك؛ ولي� ��س للأ�سد ا�سم �إال
الأ�س ��د الليث؛ و�أما ال�ضيغم واخلناب�س والرئب ��ال وغريها()2؛ فلي�ست مبقطوعة ,والباقي
لي�ست ب�أ�سماء مقطوعة ,وال ت�صلح يف كل مكان (.")3كما نبه اجلاحظ �إىل �أهمية التفريق
ب�ي�ن الكلمات ودالالته ��ا ,وعدم حملها على معنى واحد؛ فما يظ ��ن �أنه يفيد معنى واحدا
يك ��ون بينه اخت�ل�اف وفرق؛ فقال ":وق ��د ي�ستخف النا�س �ألفاظ ��ا وي�ستعملونها؛ وغريها
�أح ��ق بذلك منها؛ �أال ترى ان اهلل تبارك وتع ��اىل مل يذكر يف القر�آن اجلوع �إال يف مو�ضع
العقاب� ,أو يف مو�ضع الفقر املدقع والعجز الظاهر ,والنا�س ال يذكرون ال�سغب ويذكرون
اجلوع يف حال القدرة وال�سالمة ,وكذلك ذكر املطر؛ لأنك ال جتد القر�آن يلفظ به �إال يف
مو�ض ��ع االنتقام؛ والعامة و�أكرث اخلا�صة ال يف�صلون ب�ي�ن ذكر املطر وذكر الغيث؛ ولفظ
الق ��ر�آن الذي علي ��ه نزل �أنه �إذا ذكر الأب�صار مل يقل الأ�سماع؛ و�إذا ذكر �سبع �سموات مل
يق ��ل الأر�ض�ي�ن؛ �أال تراه ال يجمع الأر�ض �أر�ضني وال ال�سم ��ع �أ�سماعا؛ واجلاري على �أفواه
العام ��ة غ�ي�ر ذلك؛ ال يتفقدون من الألف ��اظ ما هو �أحق بالذك ��ر و�أوىل باال�ستعمال؛ وقد
زعم بع�ض القراء �أنه مل يجد ذكر لفظ النكاح يف القر�آن �إال يف مو�ضع التزويج؛ والعامة
رمب ��ا ا�ستخفت �أقل اللغتني و�أ�ضعفهما؛ وت�ستعمل ما هو �أقل يف �أ�صل اللغة ا�ستعماال وتدع
(((	اهت ��م الأ�صوليون مبباحث الرتادف؛ لأهميته الكربى يف ا�ستنباط الأحكام من �أدلة ال�شرع؛ والفقه مبني
على فهم اللغة و�ألفاظها ودالالتها.
((( تنظ ��ر �أ�سم ��اء الأ�س ��د عند �أه ��ل اللغة :معج ��م �أ�سم ��اء الأ�شي ��اء امل�سمى اللطائ ��ف يف اللغ ��ة؛ �أحمد بن
م�صطف ��ى الدم�شق ��ي ـ �سنة الوف ��اة 1318هـ.النا�شر  :دار الف�ضيل ��ة مكان الن�ش ��ر  :القاهرة ,66/1تاج
العرو�س.30/16
(((	احليوان.336/5
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م ��ا هو �أظهر و�أكرث؛ ولذل ��ك �صرنا جند البيت من ال�شعر قد �س ��ار ومل ي�سر ما هو �أجود
منه؛ وكذلك املثل ال�سائر(.")1
ومن هذه الن�صو�ص ن�ستنتج �أن اجلاحظ يقول بوقوع الرتادف :وهي الألفاظ املفردة
الدال ��ة على م�سمى واحد باعتبار واحد()2؛ ومن ذل ��ك �أ�سماء ال�سنور :فهو ي�سمى بالقط
واله ��ر وال�ضيون()3؛ وكلها تدل على م�سمى واحد؛ واختيار اجلاحظ هو ر�أي اجلمهور يف
امل�س�أل ��ة؛ فالرتادف واقع()4؛ ون�سب القول مبنعه مل ��ن �شذ يف امل�س�ألة()5؛ و�إن كان الظاهر
م ��ن عبارة اجلاح ��ظ� :أن الرتادف قليل يف اللغة؛ ولذلك اعترب ك�ث�رة �أ�سماء ال�سنور من
ف�ضائل ��ه الت ��ي يتميز بها عن غريه ,واعت�ب�ر �أن ما يذكر من �أ�سم ��اء الأ�سد فهو لي�س من
قبيل املرتادف؛ كما اعترب �أن �صنع العامة هو عدم التفريق بني الكلمات ويظنونها مبعنى
واح ��د؛ وه ��ي لي�ست كذلك؛ وقول اجلاح ��ظ واختياره يف امل�س�ألة ه ��ذه موافق لقول بع�ض
املحققني؛ ومنهم ابن تيمية؛ حيث اعترب �أن الرتادف يف اللغة قليل(.)6

(((	البيان والتبني 20/1وما بعدها.
(((	املح�صول.374/1وينظر :معجم �أ�سماء الأ�شياء امل�سمى اللطائف يف اللغة .29/1
((( ينظر :تاج العرو�س للزبيدي.41/20
((( ينظر :البحر املحيط للزرك�شي.474/1
((( ينظر :الإحكام للآمدي.46/1
((( ينظر :جمموع الفتاوي.341/13
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المبحث التاسع

الن�صو�ص فيما يتعلق باالجتهاد
للجاح ��ظ اهتمام مب�سائ ��ل االجتهاد والإفت ��اء والتقليد؛ وهذا ظاهر م ��ن مناق�شته
لبع� ��ض امل�سائل املتعلقة بها؛ كما �أن له كتابا مفردا يظهر من مقدمته �أنه خا�ص مب�سائل
اللهكتاب جام ٌع
الفتيا والأحكام؛ فقد قال يف مقدمة ر�سالته البن �أبي د�ؤاد ":عندي�أبقاك
ٌ
الخت�ل�اف النا� ��س يف �أ�صول الفتيا ،الت ��ي عليها اختلفت الفروع وت�ض ��ا ّدت الأحكام ،وقد
جمعت فيه جميع الدعاوي مع جميع العلل؛ ولي�س يكون الكتاب تام ًا ،وحلاجة النا�س �إليه
حتتج ِّ
قول مب ��ا ال ي�صاب عند �صاحبه ،وال يبلغه �أهله؛ وحتى ال نر�ضى
لكل ٍ
جامع� � ًا ،حتى ّ
بك�شف قناع الباطل دون جتريده ،وال بتوهينه دون �إبطاله(.")1
المطلب األول

الن�صو�ص يف جتز�ؤ االجتهاد
من ا�ستعرا�ض كتابات اجلاحظ جند �أنه ناق�ش بع�ض امل�سائل ومنها :جتز�ؤ االجتهاد.
ق ��ال اجلاحظ ":-يق ��ال� :إن �أ�صلح الأمور مل ��ن تكلف علم الط ��ب؛ �أن ال يح�سن منه
�شيئ ��ا؛ �أو يكون م ��ن احلذاق املتطببني؛ ف�إن ��ه �إذا �أح�سن منه �شيئ ��ا ومل يبلغ فيه املبالغ
هل ��ك و�أهلك �أهله؛ وكذلك العلم ب�صناعة الكالم؛ ولي�س كذلك �سائر ال�صناعات! فلي�س
ي�ضر من �أح�سن باب الفاعل واملفعول به ,وباب الإ�ضافة وباب املعرفة والنكرة� ,أن يكون
جاه�ل�ا ب�سائر �أب ��واب النحو؛ وكذلك من نظر يف علم الفرائ� ��ض ,فلي�س ي�ضر من �أحكم
باب ال�صلب �أن يجهل باب اجلد وكذلك احل�ساب ,وهذا كثري(.")2
فاجلاحظ هنا يرى �أن علم الطب وعلم الكالم ي�شرتط التمكن منهما؛ وعدم �إغفال
((( ر�سال ��ة يف �أ�صول الفتيا والأحكام �ضمن جمموع ر�سائل اجلاح ��ظ حتقيق هارون .214/1وجاء يف خطبة
كتابه احليوان ":وعبت كتابي يف القول يف �أ�صول الفتيا والأحكام" .احليوان (.)9 /1
(((	البي ��ان والتبيني حتقي ��ق هارون ، 40/4وقال يف احلي ��وان:)59 /1( :من �أراد �أن يعل ��م كل �شيء فينبغي
لأهله �أن يداووه".
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�ش ��يء م ��ن ق�ضاياهما؛ ولي�س الأم ��ر كذلك يف �سائ ��ر العلوم وال�صناع ��ات؛ ومنها الفقه
والنحو؛ كما ذكر يف املثالني؛ ففي باب الفرائ�ض ال ي�ضر اجلهل مب�س�ألة يف �إتقان م�س�ألة
�أخرى؛ لعدم االرتباط بينهما.
وه ��ذه امل�س�ألة يناق�شه ��ا الأ�صوليون حتت عنوان جتز�ؤ االجته ��اد؛ وهو �أن يكون لدى
املجتهد القدرة على النظر يف م�س�ألة واحدة �أو باب واحد(.)1
وق ��د جع ��ل بع�ض الأ�صولي�ي�ن حمل النزاع :ه ��و يف جتز�ؤ االجته ��اد يف الأبواب ,دون
م�سائل تلك الأبواب؛ وعد ه�ؤالء االجتهاد ال يتجز�أ يف امل�سائل قطعا(. )2
وال�صحيح من كالم الأ�صوليني جريان اخلالف يف امل�س�ألتني؛ ون�ص على ذلك بع�ض
الأ�صوليني( .)3وهو اختيار اجلاحظ كما يظهر من عبارته.
و�إن كان بع�ض العلماء قد ا�ستبعد االجتهاد يف امل�س�ألة الواحدة  ,فابن تيمية –رحمه
اهلل – �أجاز جتز�ؤ االجتهاد ومع ذلك ا�ستبعد وقوعه يف م�س�ألة واحده؛ حيث قال " ف�أما
م�س�أل ��ة واح ��دة من فن فيبعد االجته ��اد فيها"( . )4وقول جمهور العلم ��اء هو جواز جتز�ؤ
االجتهاد(.)5
وقد ن�ص �أبو احل�سني الب�صري من املعتزلة على ا�ستثناء علم الفرائ�ض؛ وجواز جتز�ؤ
االجته ��اد فيه -كم ��ا ذكر اجلاحظ -فقال ":ويجوز �أن يجته ��د يف م�س�ألة من الفرائ�ض؛
�إذا ك ��ان عامل ��ا بالفرائ�ض ,و�إن مل يعلم ما عداه من �أبواب الفقه؛ لأن الظاهر من �أحكام
الفرائ�ض �أنها ال ت�ستنبط من غريها �إال نادرا؛ والذهاب عن النادر ال يقدح يف االجتهاد؛
�أال ترى �أن املجتهد قد يخفي عليه من الن�صو�ص الي�سري ,وال يقدح ذلك يف كونه من �أهل
االجتهاد(.")6
((( ينظر�:أدب املفتي وامل�ستفتي البن ال�صالح� ,26/1شرح خمت�صر الرو�ضة.585/3
(((	املح�صول  , 24/6وينظر :نهاية ال�سول.1038/2
((( ينظر :املح�صول  , 24/6وينظر :نهاية ال�سول .1038/2البحر املحيط 210/6
((( جمموع الفتاوي . 204/20
((( ينظر :بذل النظر, 692ك�شف الأ�سرار (� .)29/4شرح تنقيح الف�صول �ص (. )343
(((	املعتمد (.)359 /2

216

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .فهد بن عبداهلل املنيع

المطلب الثاني

الن�صو�ص يف حكم اجتهاد النبي ﷺ .

ق ��ال اجلاح ��ظ ":وترك القول بالآراء ،ف�إنها تخطئ وت�صي ��ب؛ لأن النبي ﷺ �شاور
اهلل}:ما َكانَ ِل َن ِب ٍّي �أَن َي ُكونَ َل ُه
�أ�صحابه يف الأ�سرى ببدر؛ واتفق على قبول الفداء ف�أنزل
َ
�أَ ْ�س� � َرى َحتَّى ُي ْث ِخنَ فيِ الأَ ْر ِ�ض { [الأنفال :م ��ن الآية.]67فقد بان لك �أن الر�أي يخطئ وي�صيب؛
وال يعطي اليقني(.")1
من هذه العبارة يتبني �أن اجلاحظ يرى وقوع االجتهاد من النبي ﷺ وجواز اخلط�أ
عليه.

وهذا الدليل هو من �أقوى �أدلة من قال بوقوع االجتهاد من النبي ﷺ حيث �إنهعليه
ال�سالمعوتب يف �أ�سارى بدر  ،فقبل منهم الفداء  ،ومل يقتلهم(.)2والقول بجواز االجتهاد
من النبي ﷺ ووقوعه منه هو مذهب جمهور العلماء()3؛ خالفا لبع�ض املعتزلة(.)4

(((
(((
(((
(((

ر�سالة الرتجيح والتف�ضيل �ضمن جمموع ر�سائل اجلاحظ حتقيق د حممد احلاجري �ص.62
ينظر� :شرح خمت�صر الرو�ضة.595/3
ينظ ��ر :العدة  ،1578/5املح�صول  ،7/6الإحكام للآمدي  ،398/2رو�ضة الناظر حتقيق النملة ،969/3
الردود والنقود � ،680/2إر�شاد الفحول .1045/2
ينظر� :آراء املعتزلة الأ�صولية �ص.569
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المطلب الثالث

الن�صو�ص يف علم الكالم وا�شرتاطه يف الدين.
ق ��ال اجلاحظ ":و�سنذكر م�س�أل ��ة كالمية؛ و�إنمَّ ا نذكرها لكرثة من يعرت�ض يف هذا
أعلم النا�س باللغ ��ة؛ مل ينفعك يف باب الدين حتى
مم ��ن لي�س له علم بالك�ل�ام؛ ولو كان � ُ
يكون عامل ًا بالكالم(.")1
املتكلم جامع ًا لأقطار الكالم متم ِّكن ًا يف ال�صناعة ي�صلح للرئا�سة
وقال ":ولي�س يكون
ُ
ح�سن من كالم الدِّ ين يف وزن الذي يح�سن من كالم الفل�سفة؛ والعالمِ ُ
حتى يكون الذي ُي ِ
يج َمعهما..و�أنا � ُ
أعوذ ب ��اهلل �أن �أكون ك ّلما َغمزَ قنات ��ي باب من الكالم
عندن ��ا ه ��و ال ��ذي ْ
()2
َ�ص ْع ُب املدخل؛ نق�ضت ركن ًا من �أركان مقالتي؛ ومن كان كذلك مل ُينت َف ْع به !".
وق ��ال اجلاحظ� ":إ ّن ُه لوال مكانَ املتكلمني لهلكت العوام من جميع الأمم ,ولوال مكانُ
إبراهيم؛
املعتزلة لهلكت العوام من جميع ال ِّنحل؛ ف�إن مل �أقل ولوال �أ�صحاب �إبراهيم( )3و�
ُ
ِ
لهلكت العوام من املعتزلة؛ ف�إين �أقول� :إن ُه قد �أنهج لهم ُ�س ُب ًال ,و َفتقَ لهم �أمور ًا ,واخت�صر
لهم �أبوابا ,ظهرت فيها املنفعة و�شملتهم بها النعمة(.")4
وق ��ال يف �ص ��در ر�سالته يف �صناعة الكالم� ":إن �صناع ��ة الكالم علق نفي�س ،وجوهر
ثم�ي�ن ،وه ��و الكنز ال ��ذي ال يفنى وال يبل ��ى ،وال�صاحب الذي ال ميل وال يغ ��ل ،وهو العيار
على كل �صناعة ،والزمام على كل عبارة ،والق�سطا�س الذي به ي�ستبان نق�صان كل �شيء
ورجحان ��ه ،والراووق( )5الذي به يعرف �صفاء ك ��ل �شيء وكدره ،والذي كل �أهل علم عليه
عيال ،وهو لكل حت�صيل �آلة ومثال...
(((	احليون.15/2
(((	احليون.135/2
((( يعني �شيخه �إبراهيم بن �إ�سحاق َّ
النظام.
(((	احليوان.206/4
(((	ال ��راووق :ه ��و �شيء يعلق وي�صفى به ال�شراب .ينظر :املفردات يف غري ��ب القر�آن؛ احل�سني بن حممد بن
املف�ض ��ل املع ��روف بالراغب الأ�صفهاين؛ النا�شر  :دار العلم الدار ال�شامي ��ة؛ دم�شق ـ بريوت �سنة الطبع :
 1412هـ؛ حتقيق � :صفوان عدنان داودى (�ص.)791 :
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وكي ��ف ال يكون حرم ًا! وبه عرفن ��ا حرمة ال�شهر احلرام واحل�ل�ال املنزل ،واحلرام
املف�صل؟ ! وكيف ال يكون ثغر ًا وكل النا�س لأهله عدو ،وكل الأمم له مطالب .و�أحق ال�شيء
بالتعظي ��م ،و�أواله ب�أن يحتمل فيه كل عظي ��م ما كان م�سلم ًا �إىل معرفة ال�صغري والكبري،
واحلق�ي�ر واخلطري ،و�أداة لإظهار الغام� ��ض ،و�آلة لتخلي�ص الغا�شية ،و�سبب ًا للإيجاز يوم
الإيج ��از والإطناب يوم الإطناب؛ وبه ي�ست ��دل على �صرف ما بني ال�شرين من النق�صان،
وعل ��ى ف�ضل ما بني اخلريين من الرجحان ،والذي ي�صنع يف العقول من العبارة و�إعطاء
الآلة مثل �صنيع العقل يف الروح ،ومثل �صنيع الروح يف البدن(.")1
وق ��ال يف نف�س الر�سالة مبينا ف�ضل علم الكالم واملتكلمني على حفظ الفروع والفتيا
فيه ��ا� ":إن ��ه ل ��و مل يكن يف املتكلمني م ��ن الف�ضل �إال �أنه ��م قد ر�أوا �إدب ��ار الدنيا عن علم
الك�ل�ام ،و�إقباله ��ا �إىل الفتي ��ا والأحك ��ام ،و�إجماع الرعي ��ة والراعي على �إغن ��اء املفتي،
وعل ��م الفت ��وى فرع؛ و�إطباقهم عل ��ى حرمان املتكلم ،وعلم الكالم �أ�ص ��ل ،فلم يرتكوا مع
ذل ��ك تكلفه ،و�شحت نفو�سهم عن ذلك احلظ ،خمافة �إدخ ��ال ال�ضيم على علم الأ�صل،
و�إ�شفاق� � ًا من �أن ال ت�سع طبائعهم اجتم ��اع الأ�صل والفرع ،فكان الفقر والقلة �آثر عندهم
مع �إحكام الأ�صول ،من الغنى والكرثة ،مع حفظ الفروع ،فرتكوا �أن يكونوا ق�ضاة ،وتركوا
الق�ض ��اة وتعديلهم وترك ��وا �أن يكونوا حكام ًا وقنعوا ب�أن يحك ��م عليهم ،مع معرفتهم ب�أن
�آلته ��م �أمت ،و�آدابهم �أكم ��ل ،و�أل�سنتهم �أحد ،ونظرهم �أثق ��ب ،وحفظهم �أح�ضر ،ومو�ضع
حفظهم �أح�صن(.")2
و�إع�ل�اء اجلاحظ من �ش�أن عل ��م الكالم واعتباره �ضروريا للعل ��م بالدين واالجتهاد
في ��ه؛ من�سجم م ��ع ر�أي املعتزلة الذين يعتربون علم الكالم م ��ن م�صادر ال�شرع؛ و�شرطا
�ضروريا ال�ستجماع �أو�صاف االجتهاد()3؛
ق ��ال القا�ضي عبداجلبار( 415هـ)؛ م�ؤيدا لهذا الق ��ول وم�ستدال له ":الواجب على
ك ��ل من يطل ��ب علما �أن يق ��دم على هذا العل ��م...لأن كل عل ��م ي�شرف ب�ش ��رف معلومه؛
((( تنظ ��ر ر�سال ��ة يف �صناع ��ة الك�ل�ام؛ �ضم ��ن جمم ��وع ر�سائ ��ل اجلاح ��ظ؛ حتقي ��ق :عبدال�س�ل�ام
هارون243/4ومابعدها.
(((	املرجع ال�سابق �ص249ومابعدها.
((( ينظر:املعتمد.358/2
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ومعلوم علم املتكلمني :هو اهلل تعاىل وما يخت�ص به؛ ولأن هذا العلم ال يختلف باختالف
الأع�صار واللغات والأحوال ,وغريه من العلوم قد يختلف باختالف ذلك؛ ولأن هذا العلم
�أ�ص ��ل ل�سائ ��ر العلوم الدينية ي�ستقل بنف�سه ,ولي�س كذلك �سائ ��ر العلوم( .")1وخالفهم يف
ذل ��ك جمهور العلماء .قال الزرك�ش ��ي ":اختلفوا يف ا�شرتاط تبحره يف �أ�صول الدين على
وجه�ي�ن  ...اال�شرتاط ,وهو قول القدري ��ة()2؛ والثاين :ال ي�شرتط بل من �أ�شرف منه على
و�ص ��ف امل�ؤم ��ن كفاه ...وعلى ه ��ذا القول جل �أ�صح ��اب كتب احلدي ��ث والفقه وغريهم؛
و�أطل ��ق الرازي عدم ا�شرتاط عل ��م الكالم( ,)3وف�صل الآم ��دي()4؛ ف�شرط ال�ضروريات,
العل ��م بوجود الرب و�صفاته وما ي�ستحقه وجوب وج ��وده لذاته ,والت�صديق بالر�سول وما
ج ��اء به ,ليكون فيما ي�سنده �إليه من الأحكام حمقا وال ي�شرتط علمه بدقائق الكالم؛ وال
بالأدل ��ة التف�صيلية و�أجوبته ��ا؛ كالنحارير من علمائه .وكالم ال ��رازي حممول على هذا
التف�صيل(.")5

(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :طبقات املعتزلة للقا�ضي عبداجلبار بن �أحمد؛ �ص.183
�أي املعتزلة.
ينظر :املح�صول.36/6
ينظر تف�صيل الآمدي:الإحكام.170/4
ينظر :البحر املحيط. 494/4
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الخاتمة                  
احلم ��د هلل على �إح�سان ��ه وتوفيقه وت�سهيل �أم ��ره؛ والإعانة على ما ب ��د�أت و�أمتمت؛
وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما كثريا مزيدا �إىل يوم
الدين� ...أما بعد.
ففي خامتة هذا البحث اجلامع لن�صو�ص �أ�صولية ل�شيخ البيان� :أبي عثمان عمرو بن
بحر اجلاحظ؛ و�صلت جلملة من النتائج والتو�صيات ومن �أهمها:
�1 .1أهمي ��ة الرجوع للبدايات الأوىل يف تاريخ علم �أ�ص ��ول الفقه ,و�سد الهوة ما بني
كتاب الر�سالة لل�شافعي وما جاء بعده من كتب الأ�صول.
2 .2يع ��د اجلاح ��ظ من �أك�ث�ر العلم ��اء يف تاري ��خ الإ�سالم ت�أليف ��ا وكتاب ��ة؛ وتناولت
كتابات ��ه علوما متعددة من اللغة ,والكالم ,والأحكام ,واحليوان ,وطبائع النا�س
و�أخالقهم.
 3 .3ا�شتملت كتب اجلاحظ املتنوعة على جملة من الق�ضايا وامل�سائل الأ�صولية.
 4 .4ظه ��ر يف الدرا�س ��ة ت�أثر اجلاح ��ظ الكبري باملعتزل ��ة؛ فهو من تالمي ��ذ النظام
املعتزيل ,وناقل �أقواله ومناق�شاته.
 5 .5وج ��ود عدد كبري م ��ن امل�سائل الأ�صولية يف كالم اجلاح ��ظ؛ والتي ظهرت فيما
بعد يف كتب املعتزلة وظهر ت�أثريه على من جاء بعده من الأ�صوليني.
6 .6ظه ��ر من خالل الدرا�س ��ة تقارب على م�ست ��وى االهتمام والبح ��ث بني ما كتبه
اجلاحظ ,وما قرره ال�شافعي وتناوله يف كتاب الر�سالة.
7 .7تبني م ��دى اهتمام املعتزلة ومنه ��م اجلاحظ بعلم الك�ل�ام ,ودور هذا العلم يف
خدمة الق�ضايا االعتزالية.
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8 .8ك�شف ��ت هذه الدرا�سة عن ظهور بع�ض امل�صطلحات على يد اجلاحظ لأول مرة؛
ومنها م�صطلح املجاز مبعناه املعروف عند �أهل البالغة والأ�صول.
9 .9ت�أثري عل ��م الأ�صول وم�سائله ودخوله يف بع�ض الق�ضايا اجلدلية واخلالفية مثل
م�س�ألة خلق القر�آن.
1010وج ��ود بع�ض الكتاب ��ات الأ�صولية للجاحظ التي تناول ��ت ق�ضايا الفتيا والأحكام
على جهة الإفراد واال�ستقالل.
1111وجود قدر كبري من اال�ستدالالت على الق�ضايا الأ�صولية ,والتي ظهرت فيما بعد
يف ا�ستدالالت الأ�صوليني.
ومن املهم ت�سجيل بع�ض االقرتاحات والتو�صيات ومنها:

�1 .1أهمية الرجوع لكتب اللغة والكالم امل�ؤلفة يف القرن الثاين والثالث؛ وا�ستك�شاف
خمب�آتها؛ مما يتعلق مب�سائل الأ�صول واللغة املرتبطة بدالالت اللغة العربية.
�2 .2أهمية الرجوع لكتب الطبقات وال�سيما طبقات املعتزلة؛ ففيها جملة من امل�سائل
الأ�صولية املهمة ,وفيها تو�ضيح لن�ش�أة الأقوال الأ�صولية و�سبب ذلك.
3 .3احتي ��اج كتب اجلاح ��ظ ملزيد من الدرا�س ��ة واال�ستك�شاف؛ وال�سيم ��ا كتب اللغة
والبيان والكالم.
�4 .4إع ��ادة النظر يف كالم املعتزل ��ة الأوائل ومقارنته مبت�أخريه ��م ,واكت�شاف مدى
التفاوت بينهم و�أ�سباب ذلك.

و�أ�س� ��أل اهلل عز وجل �أن يكون هذا العمل نافعا ومفي ��دا وم�سددا و�صلى اللهم و�سلم
وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه اجمعني.
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فهرس أهم المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1الأ�سم ��اء وال�صفات :البيهقي �أحمد بن احل�س�ي�ن �أبو بكر 458هـ ؛ املحقق :
عب ��د اهلل بن حممد احلا�شدي؛ النا�ش ��ر  :مكتبة ال�سوادي – جدة .الطبعة
 :الأوىل.
�2أبج ��د العل ��وم الو�ش ��ي املرق ��وم يف بي ��ان �أحوال العل ��وم� :صدي ��ق بن ح�سن
القنوج ��ي ،حتقيق  :عب ��د اجلبار زكار ،النا�ش ��ر  :دار الكتب العلميةبريوت
.1978 ،
3الإبه ��اج يف �ش ��رح املنهاج :علي بن عبدالكايف ال�سبك ��ي (ت756هـ) ،وولده
ت ��اج الدي ��ن ال�سبك ��ي؛ حتقيق :جماعة م ��ن العلم ��اء ،دار الكت ��ب العلمية،
بريوت1404 ،هـ.
�4إبراهي ��م بن �سيار النظام و�آرا�ؤه الكالمي ��ة والفل�سفية :حممد عبدالهادي
�أبو ريده؛ مطبعة جلنة الت�أليف للرتجمة والن�شر؛ القاهرة؛  1365هـ.
5الإحك ��ام يف �أ�صول الأحك ��ام� :سيف الدين �أبي احل�سن علي بن �أبي علي بن
حمم ��د الآمدي (ت631هـ) حتقي ��ق :عبدالرزاق عفيف ��ي ،دار ال�صميعي،
الطبعة الأوىل1424،ه.
�6إر�شاد الفحول �إىل حتقيق احلق من علم الأ�صول :حممد بن علي ال�شوكاين
(ت1250ه ��ـ) ،حتقي ��ق� :سامي العرب ��ي ،دار الف�ضيلة ،الريا� ��ض ،الطبعة
الأوىل 1421هـ.
7االنت�ص ��ار والرد على اب ��ن الروندي امللحد :لأبي احل�س�ي�ن عبدالرحيم بن
حمم ��د بن عثم ��ان اخلياط؛ حتقي ��ق :الدكتور ني�ب�رج ,مطبع ��ة دار الكتب
امل�صرية 1344هـ.
�8أدب اجلاحظ :ح�سن ال�سندوبي؛ املطبعة الرحمانية م�صر 1350هـ.
�9آداب ال�شافع ��ي ومناقب ��ه :عبدالرحم ��ن ب ��ن �أب ��ي حامت ال ��رازي ,حتقيق:
عبدالغني عبداخلالق ,دار الكتب العلمية ,الطبعة االوىل 1424هـ.
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�1010أ�ص ��ول الب ��زدوي م ��ع ك�ش ��ف الأ�س ��رار :عبدالعزيز ب ��ن �أحم ��د بن حممد
البخاري ,الطبعة العثمانية 1310هـ.
 1111الأع�ل�ام :خ�ي�ر الدين بن حممود بن حممد الزركلي (ت1396هـ) ،دار
العلم للماليني.
�1212أع�ل�ام النبوة� :أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي؛ النا�شر  :دار
الكتاب العربيبريوت
1313الطبعة الأوىل 1987 ،؛ حتقيق  :حممد املعت�صم باهلل البغدادي.
1414الإ�ش ��ارة يف �أ�ص ��ول الفقه� :أبو الولي ��د �سليمان بن خلف ب ��ن �سعد بن �أيوب
ب ��ن وارث القرطبي الباجي الأندل�س ��ي (املتوفى 474 :هـ)؛ املحقق :حممد
ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل؛ النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان؛
الطبعة :الأوىل 1424 ،هـ 2003م.
1515الإف ��ادات والإن�شادات� :أبو �إ�سحاق �إبراهيم ب ��ن مو�سى ال�شاطبي ,حتقيق:
حممد �أبوالأجفان ,م�ؤ�س�سة الر�سالة ,الطبعة الأوىل 1403هـ.
�1616أفع ��ال الر�سول ﷺ وداللتها عل ��ى الأحكام ال�شرعية :حمم ��د بن �سليمان
بن عب ��د اهلل الأ�شقر؛ النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�شر والتوزيع،
بريوت – لبنان .الطبعة :ال�ساد�سة 1424 ،هـ 2003م.
 1717البح ��ر املحي ��ط يف �أ�صول الفق ��ه :بدر الدين حممد بن به ��ادر الزرك�شي
(ت794ه ��ـ) ،حتقي ��ق الق�سم الأول من البحر املحي ��ط الدكتور :حممد بن
عبدالرزاق الدوي�ش ،ر�سالة دكتوراه جامعية من ق�سم �أ�صول الفقه بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.1406
1818البداي ��ة والنهاية :لإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي (ت774هـ) ،مكتبة
املعارف ،بريوت.
1919الربه ��ان يف �أ�ص ��ول الفق ��ه :لأب ��ي املع ��ايل عبداملل ��ك ب ��ن عب ��داهلل
اجلويني(ت478هـ)حققه :عبدالعظيم الديب ،الطبعة الأوىل  1399هـ.
2020الرب�ص ��ان والعرجان والعمي ��ان واحلوالن :اجلاحظ ,حتقي ��ق :عبدال�سالم
هارون ,دار اجليل بريوت؛ الطبعة الأوىل  1410هـ.
2121البالغ ��ة ال�شعرية يف كتاب البيان والتبي�ي�ن :د حممد علي ال�صباغ ,املكتبة
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الع�صرية بريوت؛ الطبعة الأوىل.1418
2222البيان والتب�ي�ن� :أبو عثمان عمرو بن بح ��ر اجلاحظ(�سنة الوالدة 150هـ/
�سن ��ة الوفاة 255هـ)،حتقيق عبد ال�سالم حمم ��د هارون ،مكتبة اخلاجني
بالقاهرة؛ الطبعة ال�سابعة  1418هـ.
2323ت�أويل خمتلف احلديث؛ ابن قتيبة الدينوري :حتقيق :حممد زهري النجار.
2424ت ��اج العرو�س م ��ن جواه ��ر القامو� ��س :حممد ب ��ن حممد ب ��ن عبدالرزاق
احل�سيني ,حتقيق جمموعة من املحققني ,دار الهداية .
2525ال�ت�راث النقدي والبالغ ��ي للمعتزلة حتى نهاية الق ��رن ال�ساد�س الهجري:
وليد ق�صاب ,دار الثقافة الدوحة.1405
2626ت�شنيف امل�سامع بجمع اجلوامع لتاج الدين ال�سبكي�:أبو عبد اهلل بدر الدين
حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�شي ال�شافعي (املتوفى794 :هـ)،درا�سة
وحتقي ��ق :د �سيد عبد العزي ��زد عبد اهلل ربيع ،املدر�س ��ان بكلية الدرا�سات
الإ�سالمي ��ة والعربية بجامعة الأزهر ،النا�شر :مكتبة قرطبة للبحث العلمي
و�إحياء الرتاثتوزيع املكتبة املكية ،الطبعة :الثانية 1426ه.
2727التعريفات:علي بن حممد بن علي اجلرجاين ،النا�شر  :دار الكتاب العربي
– بريوت الطبعة الأوىل ،1405 ،حتقيق � :إبراهيم الأبياري.
2828تقري ��ب الو�ص ��ول �إىل عل ��م الأ�ص ��ول :حمم ��د ب ��ن �أحم ��د ب ��ن ج ��زي
الكلب ��ي(ت741ه) ،حتقيق :حمم ��د علي فركو�س ،دار ال�ت�راث الإ�سالمي،
اجلزائر،الطبعة الأوىل.1410
2929التقريب والإر�شاد�:أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين (ت403هـ) ،حققه:
عبداحلميد �أبو زنيد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأوىل1418 ،هـ.
3030جام ��ع العل ��وم يف ا�صطالح ��ات الفنون:القا�ض ��ي عبد رب النب ��ي بن عبد
الر�س ��ول الأحمد نكري ،ع ّرب عباراته الفار�سية :ح�سن هاين فح�ص ,دار
الكتب العلمية لبنان بريوت ,الطبعة الأوىل  ١٤٢١هـ.
3131اجلاح ��ظ� :شارل بالت ,ترجم ��ة� :إبراهيم الكيالين ,دم�ش ��ق ,دار اليقظة
العربية 1961م.
3232اجلام ��ع الكبري�س�ن�ن الرتمذي :حممد ب ��ن عي�سى بن َ�س ْورة ب ��ن مو�سى بن
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ال�ضح ��اك ،الرتمذي� ،أبو عي�س ��ى (املتوفى279 :هـ)؛ املحق ��ق :ب�شار عواد
معروف؛ النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي – بريوت؛ �سنة الن�شر 1998 :م.
3333اجلام ��ع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل ﷺ و�سننه و�أيامه
= �صحي ��ح البخاري :حممد ب ��ن �إ�سماعيل �أبو عب ��داهلل البخاري اجلعفي؛
املحقق :حممد زهري بن نا�صر النا�صر؛ النا�شر :دار طوق النجاة (م�صورة
ع ��ن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عب ��د الباقي)؛الطبعة :الأوىل،
1422هـ
3434حا�شي ��ة العالم ��ة البن ��اين على �شرح اجل�ل�ال املحلي على جم ��ع اجلوامع :عبد
الرحمن بن جاد اهلل البناين املغربي(ت 1198هـ) ،دار الفكر للطباعة والن�شر.
3535احل ��دود يف الأ�ص ��ول (مطبوع م ��ع :الإ�ش ��ارة يف �أ�صول الفق ��ه)� :أبو الوليد
�سليم ��ان بن خلف بن �سعد ب ��ن �أيوب بن وارث التجيب ��ي القرطبي الباجي
الأندل�سي (املتوفى 474 :هـ),املحقق :حممد ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل,
النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوتلبنان
3636الطبعة :الأوىل 1424 ،هـ 2003م.
3737احلي ��وان� :أبو عثمان عمرو ب ��ن بحر اجلاحظ(�سنة ال ��والدة 159هـ� /سنة
الوف ��اة 255هـ)،حتقي ��ق عب ��د ال�سالم حممد ه ��ارون ،النا�ش ��ر دار اجليل
1416هـ1996م مكان الن�شر :لبنان /بريوت.
3838الر�سال ��ة :حممد بن �إدري�س �أب ��و عبداهلل ال�شافع ��ي (ت 204هـ) ،حتقيق:
�أحمد حممد �شاكر ،القاهرة1358 ،هـ.
3939ر�سال ��ة ال�صحاب ��ة :الب ��ن املقف ��ع �ضم ��ن جمموع ��ة ر�سائ ��ل البلغ ��اء طبعة
م�صر 1331هـ.
4040الر�سائ ��ل للجاح ��ظ :حتقي ��ق عبدال�س�ل�ام ه ��ارون ,مكتب ��ة اخلاجن ��ي
بالقاهرة 1384هـ.
4141روح املعاين يف تف�سري الق ��ر�آن العظيم وال�سبع املثاين :حممود الألو�سي �أبو
الف�ضل؛ النا�شر  :دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت.
�4242سال�س ��ل الذهب:بدر الدين الزرك�ش ��ي (ت794ه) ،حتقيق ودرا�سة :حممد
ال�شنقيطي ،الطبعة الثانية1423ه.
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�4343س�ي�ر �أع�ل�ام النبالء :حممد ب ��ن �أحمد ب ��ن عثمان الذهب ��ي (ت748هـ)،
حتقي ��ق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،حممد نعيم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،الطبعة
التا�سعة1413 ،هـ.
�4444سري �أعالم النبالء:امل�ؤلف � :شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن
عثمان بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى 748 :هـ)
4545املحقق  :جمموعة من املحققني ب�إ�شراف ال�شيخ �شعيب الأرنا�ؤوط .النا�شر
 :م�ؤ�س�سة الر�سالة .الطبعة  :الثالثة  1405 ،هـ  1985 /م.
4646ال�ش ��رح الكب�ي�ر ملخت�صر الأ�صول من عل ��م الأ�صول� :أب ��و املنذر حممود بن
حمم ��د بن م�صطفى بن عب ��د اللطيف املنياوي؛ النا�ش ��ر :املكتبة ال�شاملة،
م�صر؛ الطبعة :الأوىل 1432 ،هـ 2011م.
�4747شرح التلويح على التو�ضيح�:سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاين ال�شافعي
(ت792هـ)� ،ضبطه :زكريا عم�ي�رات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
الأوىل1416 ،هـ.
�4848شرح العمد :لأبي احل�سني حممد بن علي بن الطيب الب�صري (ت436هـ)،
حتقي ��ق :عبداحلمي ��د �أبو زني ��د ،مكتبة العل ��وم واحلكم ،الطبع ��ة الأوىل،
1410هـ.
�4949ش ��رح الكوكب املن�ي�ر :حممد بن �أحم ��د بن عبدالعزي ��ز الفتوحي احلنبلي
(ت972ه ��ـ) ،حتقي ��ق :حمم ��د الزحيل ��ي ،نزيه حم ��اد ،مكتب ��ة العبيكان،
1418ه.ـ
�5050ش ��رح خمت�ص ��ر الرو�ض ��ة :جن ��م الدي ��ن �سليمان ب ��ن عبدالق ��وي الطويف
(ت716ه ��ـ) حتقيق :عب ��داهلل عبداملح�سن الرتكي ،توزي ��ع :وزارة ال�شئون
الإ�سالمية بال�سعودية ،الطبعة الثانية1419 ،هـ.
5151ال�صحاح؛ تاج اللغة و�صحاح العربية�:إ�سماعيل بن حماد اجلوهري (ت393هـ).
النا�شر :دار العلم للماليني -بريوت .الطبعة :الرابعة -يناير .1990
5252طبقات املعتزلة� :أحمد بن يحى املرت�ضى؛ بريوت لبنان 1380هـ.
5353ال�ض ��روري يف �أ�صول الفقه:لأبي الوليد حممد بن ر�شد احلفيد(ت595هـ)
حتقيق :جمال الدين العلوي .دار الغرب الإ�سالمي ،الطبعة الأوىل.1994
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5454العق ��د املنظ ��وم يف اخل�صو� ��ص والعموم�:شه ��اب الدين �أحمد ب ��ن �إدري�س
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5555عالقة عل ��م �أ�صول الفقه بعل ��م املنطق :وائل بن �سلط ��ان احلارثي ,ر�سالة
ماج�ستري ,جامعة �أم القرى 1431,هـ.
5656العوا�ص ��م والقوا�صم يف الذب عن �سنة �أبي القا�سم :ابن الوزير ،حممد بن
�إبراهيم بن علي بن املرت�ضى بن املف�ضل احل�سني القا�سمي� ،أبو عبد اهلل،
ع ��ز الدين ،م ��ن �آل الوزير (املتوفى840 :هـ)؛حقق ��ه و�ضبط ن�صه ،وخرج
�أحاديث ��ه ،وع ّلق عليه� :شعيب الأرن�ؤوط؛ النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة
والن�شر والتوزيع ،بريوت الطبعة :الثالثة 1415 ،هـ 1994م.
5757غاي ��ة امل ��رام يف �ش ��رح مقدم ��ة الإم ��ام :لأب ��ي العبا� ��س �أحم ��د ب ��ن زكري
التلم�ساين املالكي (ت900ه) ،حتقيق حمند م�شنان ،دار ابن حزم ،الطبعة
الأوىل 1426هـ.
5858ف�ضل االعت ��زال وطبقات املعتزلة :القا�ضي عبداجلب ��ار بن �أحمد ,حتقيق
ف�ؤاد �سيد ,الدار التون�سية للن�شر.
5959ف ��واحت الرحم ��وت ب�ش ��رح م�سل ��م الثب ��وت :حم ��ب اهلل ب ��ن عبدال�شك ��ور
(ت1119هـ) ،وال�شرح :لعبد العلي حممد الأن�صاري اللكنوي (ت1225هـ)،
�ضبطه :عبداهلل حممود عمر ،مكتبة :عبا�س الباز ،الطبعة الأوىل1423 ،هـ.
6060فل�سفة الأخالق عند اجلاحظ :عزت ال�سيد �أحمد ,من�شورات احتاد الكتاب
العرب2005م.
6161يف �أ�ص ��ول النح ��و� :سعي ��د الأفغ ��اين ,املكت ��ب الإ�سالمي ,ب�ي�روت ,الطبعة
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6565ل�س ��ان املي ��زان� :أبو الف�ض ��ل �أحمد بن عل ��ي بن حممد ب ��ن �أحمد بن حجر
الع�سقالين (املتوفى852 :هـ)
6666املحق ��ق :عبد الفتاح �أبو غ ��دة؛ النا�شر :دار الب�شائ ��ر الإ�سالمية؛ الطبعة:
الأوىل 2002 ،م.
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عم ��ادة البح ��ث العلم ��ي باجلامع ��ة الإ�سالمي ��ة؛ الطبع ��ة الأوىل.1426
�ص1258مابعدها.عقي ��دة �أه ��ل ال�سن ��ة واجلماع ��ة يف ال�صحاب ��ة الكرام؛
نا�ص ��ر بن علي عائ� ��ض ح�سن ال�شيخ؛ النا�ش ��ر  :مكتبة الر�ش ��د ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية؛ الطبعة  :الثالثة1421 ،هـ.
7272امل�ست�صفى من علم الأ�صول :لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل (ت505هـ)،
حتقيق :حممد بن �سليمان الأ�شقر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة الأوىل 1417هـ.
7373املعتم ��د يف �أ�ص ��ول الفقه :لأبي احل�س�ي�ن حممد بن علي الطي ��ب الب�صري
(ت436هـ)،النا�ش ��ر  :دار الكت ��ب العلمي ��ة – ب�ي�روت الطبع ��ة الأوىل ،
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7979املخت ��ار يف الرد على الن�صارى :امل�ؤلف :عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين
بالوالء ،الليثي� ،أبو عثمان ،ال�شهري باجلاحظ (املتوفى255 :هـ) املحقق :د
 /حممد عبد اهلل ال�شرقاوي النا�شر :دار اجليل – بريوت الطبعة :الأوىل،
 1411هـ 1991م.
8080امل�سند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل ﷺ ::م�سلم
بن احلجاج �أبو احل�سن الق�ش�ي�ري الني�سابوري (املتوفى261 :هـ)؛املحقق:
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األحاديث الواردة في التألِّ ي
الممنوع
جمع ودراسة
من خالل كتب السنة

بدر بن حمود بن ربيع الرويلي
�أ�ستاذ م�ساعد ،بكلية العلوم والآداب
بجامعة احلدود ال�شمالية ،مبحافظة طريف.
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 بدر بن حمود بن ربيع الرويلي.د

:امللخ�ص

 وك ��ان جمع الأحاديث من،تناول ��ت الدرا�س ��ة الأحاديث ال ��واردة يف الت�أليِّ املمنوع
 وقد بلغت، مقت�صرة على املرفوع منها،خالل تتبعها يف كتب ال�سنة حا�شا الكتب الت�سعة
، وخم�س ��ة �إ�سنادها �ضعيف، و�آخ ��ر خمتلف فيه، حدي ��ث �إ�سناده ح�سن:ع�ش ��رة �أحاديث
.وثالثة �إ�سنادها �ضعيف جد ًا
 وكيفية معاجلة النبي، وبي ��ان �أق�سامه،كما �أو�ضح ��ت مفهوم الت�أليِّ على اهلل تعاىل
. وكذلك ا�شتملت على فقه الأحاديث و�أهم م�سائلها،ﷺ له
. فقه الأحاديث، �أق�سام، ّ مفهوم الت�ألي، �آفات الل�سان:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The study examined all the Hadiths related with regard to forbidden
‘Taali’ (meaning: ‘declaring a forbidden oath on Allah’). Therefore, the
study inspected this topic in the light of the Sunnah. The researcher
collected all the related Hadiths from Sunnah books. However, the
study was limited to those Hadiths which were categorized as Marfu’
(meaning: ‘Elevated’). These are ten Marfu’ Hadiths: one is ‘Hasan’
(meaning: ‘Good’); one other Hadith is assessed as Mukhtalif (meaning:
‘Contradictory’); five more Hadiths whose their ‘Authenticity of
Correspondents’ is ‘Daeef’(meaning: ‘Weak’); and another three
Hadiths are ‘Authenticated to be ‘DaeefJidan’ (meaning: ‘Very Weak’).
Then, the study included the most important results reached, such
as: clarifying the number of the related Hadiths and their categorization;
giving a definite definition of the concept of ‘Taali’; identifying the
aspects of ‘Taali’; and how the Prophet addressed it.
Keywords: Hadiths jurisprudence, Taali concept, aspects, Tongue
lesions.
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الأحاديث الواردة يف الت� يِّأل املمنوع

مقدمة

احلم ��د هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�س�ل�ام على �أ�شرف الأنبي ��اء واملر�سلني ،نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد:
ف� ��إن اهلل ع ��ز وجل خل ��ق الل�س ��ان وجعله نعمة م ��ن نعمه العظيم ��ة ،وبديعة م ��ن بدائعه
العجيب ��ة ،وقد ج ��اء القر�آن الكرمي بالتحذير م ��ن خطره و�آفاته ،ووج ��وب ال َت َح ُّرز من فلتاته
يب َع ِتيد �[﴾١٨سورة ق.]18 :
ولفظاته ،فقال اهلل جل �ش�أنهَّ ﴿ :ما َيل ِف ُظ ِمن َق ٍول �إِ اَّل َلدَ ي ِه َر ِق ٌ
كما �أن ال�سنة النبوية زخرت بالأخبار املـُ َرهِّ بة من �آفات الل�سانُ ،م َب ِّي َنة جزاء املـُ َف ِّرط
يف َك ْبح ِج َم ِاحه� ،سواء متلفظ ًا باملمنوع �أو �صامت ًا عن احلق ،ففي ال�سنن �أن معاذ ًا  tقال:
يا نبي اهلل ،و�إنا مل�ؤاخذون مبا نتكلم به؟ ،فقال (( :rثكلتك �أمك يامعاذ ،وهل َي ُك ُّب النا�س
يف النار على وجوههم �أو على مناخرهم �إال ح�صائد �أل�سنتهم؟! ))(.)1
و�إن م ��ن �آفاته اخلطرية م ��ا ثبت يف ال�سنة املطهرة من التحذير من ال َّت�أَليِّ على اهلل
الكبرْ وال ُعج ��ب والغرور؛ ملا فيه من �س ��وء الأدب مع اخلالق عزوجل،
عزوج ��ل عل ��ى وجه ِ
فلي�س لأحد �أن يجزم على �أمر غيبي ،وقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و اَل ت ُ
ي�س َل َك ِب ِه ِعل ٌم
َقف َما َل َ
ال�سم َع َوال َب َ�ص َر َول ُف َ�ؤا َد ُك ُّل �أُ ْو َل ِئ َك َكانَ َعن ُه َم�س ُوال [ ﴾٣٦الإ�سراء.]36:
�إِنَّ َّ
�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره:

�إن للمو�ض ��وع �أهمية بالغ ��ة؛ لتعلقه باهلل عزوجل ،وملا يرتتب عل ��ى �صاحبه من امل�آل
الوخيم الذي رمبا خ�سر فيه دنياه و�آخرته.
وك ��ان �سبب اختي ��ار املو�ضوع كرثة الألف ��اظ املتداول ��ة يف املجتمعوخا�صة بني عوام
امل�سلم�ي�ن  ،-كق ��ول :فالن حم ّرمة عليه اجلنة ،وقول القائ ��ل يف حق من مات :ذهب �إىل
جهنم وبئ�س امل�صري� ،أو قول� :س ّلم على فرعون و�أبي لهب ،وغريها من الألفاظ التي فيها
ت�أليِّ على اهلل عزوجل ،وحتجري لرحمته الوا�سعة ،فم�آل العباد �إىل اهلل تعاىل لي�س لأحد
((( �أخرج ��ه الرتمذي� ،أبواب :الإميان ،باب :ما ج ��اء يف حرمة ال�صالة ( )12-11/5رقم ( )2616واللفظ
له ،وابن ماجه ،كتاب :الفنت ،باب :كف الل�سان يف الفتنة ( )1314/2رقم ( ،)3973والن�سائي يف ال�سنن
الكربى ( )214/10رقم ( .)11330قال الرتمذي (( :حديث ح�سن �صحيح )) .وقال العقيلي (( :ويف هذا
الباب عن معاذ ،وغريه� ،أحاديث ثابتة )) .ال�ضعفاء الكبري (.)480/3
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من اخللق �أن مينع رحمة اخلالق عن �أحد من عباده؛ لذا رغبت يف امل�ساهمة يف معاجلة
هذا ال�سلوك من خالل درا�سته يف �ضوء ال�سنة النبوية.
�أهداف البحث:

1 .1خدمة �سنة النبي ﷺ.
2 .2التحذير من الألفاظ املنهي عنها �شرع ًا ،و ُر ِّتب عليها م�آل وخيم.
3 .3تو�ضيح مفهوم الت�أليِّ على اهلل عزوجل ،ومتييز الفرق بني املمنوع وامل�شروع.
4 .4معاجلة هذه الق�ضية ال�سلوكية ِوفق هدي ال�سنة النبوية ال�شريفة.
5 .5درا�سة �أحاديث البحث درا�سة حديثية ومتييز ال�صحيح من ال�سقيم.
6 .6بيان �أهم امل�سائل التي �أ�شارت �إليها �أحاديث الدرا�سة.

حدود البحث:

يقت�ص ��ر البحث على الأحاديث املرفوعة الواردة يف الت� ��أل املمنوع ،من خالل كتب
ال�سنة عدا الكتب الت�سعة.

م�شكالت البحث:

يف �ض ��وء م ��ا جاءت به الأحاديث النبوية من التحذير م ��ن الت�أليِّ على اهلل عزوجل،
تناول البحث الإجابة عن جملة من الأ�سئلة منها:
ما معنى الت�أليِّ على اهلل تعاىل؟
وما �أق�سامه؟ وما حكم كل ق�سم؟
وكيف عالج النبي ﷺ ق�ضية الت�أل املمنوع ؟
الدرا�سات ال�سابقة:

مل �أق ��ف على درا�سة جمع ��ت �أحاديث الت�أليِّ على اهلل عزوج ��ل بوجهه املمنوع ،عدا
ر�سال ��ة علمي ��ة بعنوان " :الأحاديث ال ��واردة يف املناهي اللفظيةجم ��ع ودرا�سة من خالل
الكتب الت�سعة" ،للباحث :بدر بن حمود الرويلي ،باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
وق ��د تط ّرق فيها الباحث يف �أحد مباح ��ث ر�سالته فجمع �أحاديث النهي عن الت�أليِّ
يف ح ��دود الكتب الت�سعة ،وق ��د ا�شتملت على حديثني ،بينما ه ��ذه الدرا�سة �ستتناوله من
خالل �سائر كتب ال�سنة دون الكتب الت�سعة ،وقد بلغت ع�شرة �أحاديث.
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منهج البحث:

يعتمد البحث على منهج اال�ستقراء والتتبع ،وكان العمل فيه على النحو التايل:
1 .1جمع الأحادي ��ث املرفوعة يف الت�أليِّ املمنوع حمذوف ��ة الأ�سانيد ،من خالل كتب
ال�سنةعدا الكتب الت�سعةمرتبة من حيث ال�صحة.
�2 .2أُورد احلديث بتمامه ،ف�إن كان ال�سياق طوي ًال اكتفيت منه بمو�ضع ال�شاهد.
�3 .3أُ َخ� � ِّرج احلديث من كتب ال�سنة وم�صادرها الأ�صيلة ،م ��ع درا�سة �إ�سناده وبيان
احلكم عليه.
�4 .4أُ َبينّ �أهم امل�سائل التي �أ�شارت �إليها الأحاديث مما له �صلة باملو�ضوع.
�5 .5أكت ��ب الآيات (الواردة يف املنت) وفق الر�سم العثم ��اين ،مو�ضح ًا ا�سم ال�سورة،
ورقم الآية بعدها.
ق�سمته وفق اخلطة التالية:
وقد َّ

املقدمة :وت�شتمل على �أهمية املو�ضوع ،و�أ�سباب اختياره ،وحدود البحث وم�شكالته،
ومنهجه ،وخطته.
التمهيد :وفيه مطلبان:
•املطلب الأول :مفهوم الت�أليِّ على اهلل تعاىل.
•املطلب الثاين� :أق�سام الت�أيل على اهلل تعاىل.
املبحث الأول :تخريج الأحاديث الواردة يف الت�أيل املمنوع ،وفيه ثالثة مطالب:

•املطلب الأول :الأحاديث ال�صحيحة واحل�سنة.
•املطلب الثاين :الأحاديث ال�ضعيفة.
•املطلب الثالث :الأحاديث ال�ضعيفة جد ًا.

املبحث الثاين :فقه �أحاديث الباب.

اخلامتة :وفيها �أهم نتائج البحث.
فهر�س امل�صادر واملراجع.
فهر�س املو�ضوعات.
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تمهيد
المطلب األول

مفهوم الت� يِّأل على اهلل تعاىل
ال َّت أ�َليِّ يف اللغة :م�أخوذ من الأَ ِل َّية وهي اليمني ،وجمعه ال اَأليا على وزن البلية والباليا.
قال ال�شاعر:
ق�����ل�����ي����� ُل الأالي���������������ا ح�������اف ٌ
�������ظ ل���ي���م���ي���ن���ه

ف�������� ْإن � َ���س��� َب��� َق���تْ م���ن���ه الألِ������ َّي������ ُة َب َّرتِ

()1

وقال �آخر:
�إذا �آىل مي������ي������ ًن������ا ب�������ال�������ط���ل���اق

()2

و�أك����������������ذب م�������ا ي������ك������ون �أب������������و امل����ث����ن����ى
ورمبا قالوا :الأُ ْل َوة �أو الأَ ْل َوة �أو الإِ ْل َوة يف معنى الأل َّية.
ويقال� :آىل الرجل ي�ؤيل �إيال ًء �إذا حلف .وت�أَلىَّ يت�ألىَّ ت�أ ِّلي ًا ،وائتلى ي�أتلي ائتال ًء(.)3
ل�س َع ِة﴾ [النور.]22 :
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و اَل َي�أت َِل �أُ ْو ُلو ْا ال َف ِ
�ضل ِمن ُكم َو َّ
وقال الف ّراء" :االئ ِتالءَ :
احل ِلف"(.)4
ومن ��ه حدي ��ث" :م ��ن ذا الذي يت�ألىّ علي"( ،)5يعني :ال ��ذي يحكم على اهلل تعاىل
فيزعم �أنه ال يغفر لفالن.
(((
(((
(((
(((
(((

قائله ُك َثيرّ َعزَّة .ينظر :ديوان ُك َثيرّ َعزَّة (�ص.)325
القوايف ،للتنوخي (�ص.)61
ينظر :تهذيب اللغة ( ،)310/15ال�صحاح ( )2270/6مادة�(( :أال)) ،طلبة الطلبة (�ص.)61
معاين القر�آن (.)248/2
�أخرج ��ه م�سل ��م ،كت ��اب :الرب وال�صل ��ة والآداب ،ب ��اب :النهي عن تقني ��ط الإن�سان من رحم ��ة اهلل تعاىل
( )2023/4رقم (.)2621-137
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ويف اال�صطالح :هو اجلر�أة باحللف على اهلل تعاىل واحلكم عليه على �أمر من �أمور
الغيب(.)1
وم ��ن �أمثل ��ة ذل ��ك :ق ��ول القائ ��ل( :واهلل ال يغفر اهلل لف�ل�ان)� ،أو(ف�ل�ان بعيد عن
والكبرْ والغرور.
الهداية) ،ونحو ذلك مما باعثه ال ُع ْجب ِ
المطلب الثاني

�أق�سام الت�أيل على اهلل تعاىل.
لقد ب ّينت الأخبار الواردة عن النبي ﷺ �أن الإق�سام على اهلل عزوجل ينق�سم �إىل ق�سمني:
الأول :م�شروع ،وله �صورتان:
ال�صورة الأوىل:

�أن يق�س ��م مب ��ا �أخرب اهلل عزوجل ب ��ه ور�سوله ﷺ من نفي �أو �إثب ��ات ليقينه بذلك،
كق ��ول :واهلل ل ُي َ�ش ِّف َع ��ن اهلل نبي ��ه يف اخللق ي ��وم القيامة� ،أو يق ��ول :واهلل ال يغفر اهلل ملن
�أ�شرك به ومات عليه ،ونحو ذلك.
ال�صورة الثانية:

�أن يق�س ��م على اهلل تع ��اىل لقوة رجائه ،وثقت ��ه بعطائه ،وح�سن ظن ��ه بربه ،وت�أميل
اخل�ي�ر منه ،ك�أن يق�س ��م على اهلل تعاىل ب�أن ي�سق ��ي العباد بالأمطار؛ لق ��وة ثقته برحمة
اهلل وعطائ ��ه� ،أو �أن ين�صرهم عل ��ى الأعداء؛ لقوة ح�سن ظنه ب ��اهلل عزوجل و�أنه نا�صر
امل�ؤمنني ،ونحو ذلك.

((( ينظ ��ر� :إكمال املعل ��م ،للقا�ضي عيا�ض ( ،)102/8املفاتي ��ح يف �شرح امل�صابي ��ح ،للمـُ ْظهري (،)182/3
الكا�شف عن حقائق ال�سنن ،للطيبي (.)1844/6
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وي�شهد لهذا ن�صو�ص من ال�سنة ،منها:

حديث �أن�س  -ر�ضي اهلل عنه � (( : -إن من عباد اهلل من لو �أق�سم على اهلل لأب َّره

.

))()1

الثاين :ممنوع:

والكبرْ  ،والغ ��رور ،واجلهل،
ب� ��أن يكون احلامل له ه ��و الإعجاب بالنف� ��س ،واحلقدِ ،
والتعجل ،وتحَ َ ُّجر ف�ضل اهلل عز وجل ،و�سوء الظن به تعاىل فهذا حمرم ،وهو و�شيك ب�أن
ّ
()2
ُي ْح ِبط اهلل عز وجل عمل هذا املـُ ْق ِ�سم  ،وقد جاء يف حديث جندب بن عبد اهلل  -ر�ضي
اهلل عن ��ه  -ق ��ال :قال ر�س ��ول اهلل ﷺ  (( :قال رجل :واهلل ال يغفر اهلل لفالن ،فقال اهلل
علي �أن ال �أغفر لفالن ،قد غفرت له و�أحبطت عملك ))(.)3
عز وجل :من ذا الذي يت�ألىَّ َّ

((( �أخرج ��ه البخاري ،كت ��اب :تف�سري القر�آن ،باب{ :ي ��ا �أيها الذين �آمنوا كتب عليك ��م الق�صا�ص يف القتلى
احل ��ر باحلر} [البقرة� ]178 :إىل قوله {عذاب �أليم} [البقرة )24/6( ]10 :رقم ( ،)4500وم�سلم،
كت ��اب :الق�سام ��ة واملحاربني والق�صا� ��ص والديات ،باب� :إثب ��ات الق�صا�ص يف الأ�سن ��ان ،وما يف معناها
( )1302/3رقم (.)1675 -24
((( ينظ ��ر :حا�شية كت ��اب التوحيد البن قا�س ��م (�ص ،)388الق ��ول املفي ��د ( ،)499-497/2معجم املناهي
اللفظية (�ص.)537
((( �سبق تخريجه �ص.6
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المبحث األول

تخريج الأحاديث الواردة يف الت�أيل املمنوع
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول

الأحاديث ال�صحيحة واحل�سنة ،وفيه حديثان:
[ -]1عن ابن عبا�س (ر�ضي اهلل عنهما) قال :قال ر�سول اهلل ﷺ (( :يقول
اهلل عز وجل :من ت�ألىَّ على عبدي� ،أدخلت عبدي اجلنة و�أدخلته النار )).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه ُم َ�س ّدد يف م�سن ��ده كما يف (املطال ��ب العالية) ق ��ال :حدثنا احلارث بن
عبي ��د ،عن عامر الأحول ،عن فطر ب ��ن خليفة ،عن �أبي ب�شر جعفر ابن �أبي وح�شية ،عن
�سعيد بن جبري ،عن ابن عبا�س (ر�ضي اهلل عنهما).
()1

احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده في ��ه �ضع ��ف ويحتمل التح�س�ي�ن؛ ففيه احلارث ب ��ن عبيد ،وعام ��ر الأحول،
خمتلف فيهما ،وبقية رجال �إ�سناده ثقات.
احلارث بن عبيد:

قال ابن مهدي " :من �شيوخنا وما ر�أيت �إال خري ًا "(.)2
وقال ابن معني� " :ضعيف احلديث "( ،)3ومر ًة قال " :يف حديثه �ضعف "(.)4
(((	( )552/12رقم (.)3001
(((	التاريخ الكبري (.)275/2
((( من كالم �أبي زكريا يحيى بن معني يف الرجال (رواية طهمان) (�ص.)67
((( تاريخ ابن معني (رواية الدوري) (.)248/4
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وقال �أحمد بن حنبل " :م�ضطرب احلديث "(.)1
وقال �أبو حامت " :لي�س بالقوي ،يكتب حديثه وال يحتج به "(.)2
وقال الن�سائي " :لي�س بالقوي "( ،)3ومر ًة قال� " :صالح "(.)4
وقال ال�ساجي� " :صدوق عنده مناكري "(.)5
وقال ابن حبان " :كان �شيخ ًا �صاحل ًا ممن كرث وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج
بهم �إذا انفردوا "(.)6
وقال الذهبي " :لي�س باملكرث ،وهو ح�سن احلديث "(.)7
وقال ابن حجر� " :صدوق يخطئ "(.)8
فاخلال�صة� :أنه يحتج به فيما يتابعه عليه الثقات ،وقد روى له م�سلم يف �صحيحه(.)9
عامر الأحول:

قال ابن معني " :لي�س به ب�أ�س "( .)10ووثقه م�سلم(.)11
وقال �أبو حامت " :ثقة ،ال ب�أ�س به "(.)12
وقال ال�ساجي " :يحتمل ل�صدقه ،وهو �صدوق "(.)13
وقال ابن عدي :ال �أرى بروايته ب�أ�سا "(.)14
(((	العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد اهلل) (.)27/3
(((	اجلرح والتعديل (.)81/3
(((	ال�ضعفاء واملرتوكون �ص.29
((( تهذيب التهذيب (.)150/2
((( �إكمال تهذيب الكمال (.)305/3
(((	املجروحني (.)224/1
((( تاريخ الإ�سالم (.)597/4
((( تقريب التهذيب (�ص 147رقم .)1033
((( ينظر :تهذيب الكمال (.)260/5
( ((1ينظر :اجلرح والتعديل (.)326/6
( ((1ينظر :ميزان االعتدال (.)362/2
(	((1اجلرح والتعديل (.)327/6
(� ((1إكمال تهذيب الكمال (.)146/7
(	((1الكامل يف �ضعفاء الرجال (.)154/6
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وقد �ضعفه �أحمد بن حنبل ،فقال " :يف حديثه �شيء "( ،)1ومر ًة قال " :لي�س بالقوي،
�ضعيف احلديث "( .)2وكذا الن�سائي ،فقال " :لي�س بالقوي "(.)3
واخلال�صة :يظهر �أنه حمتج به؛ فجرحه مبهم وكل من جرحه مل يكن جرحه مف�سر ًا
يف مقابل التوثيق .واهلل �أعلم.
واحلدي ��ث ي�شهد ل ��ه ما جاء يف حديث جن ��دب  -ر�ضي اهلل عن ��ه " : -من ذا الذي
يت�ألىّ علي"(.)4
ق ��ال البو�صريي يف تعليقه على احلدي ��ث  " :-رواه ُم َ�س ّدد ،و�أ�صله يف �صحيح م�سلم
من حديث جندب بن عبد اهلل "(.)5
[ -]2عن �أبي قتادة الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنه  -عن ر�سول اهلل ﷺ قال:
(( �أال �أحدثك��م ع��ن رجل�ين من بن��ي �إ�سرائي��ل� ،أما �أحدهم��ا فريى �أن��ه �أف�ضلهما
يف الدي��ن والعل��م واخلل��ق ،و�أما الآخر فريى �أن��ه م�سرف على نف�س��هُ ،
فذ ِكر عند
�صاحبه ،فقال :لن يغفر اهلل له ،فقال اهلل�" :أمل تعلم �أين �أرحم الراحمني� ،أمل
تعل��م �أن رحمت��ي �سبقت غ�ضبي ,و�إين قد �أوجبت له��ذا الرحمة ولهذا العذاب"،
قال ر�سول اهلل ﷺ :فال تت�أ َّلوا على اهلل )).
تخريج احلديث:

�أخرجه ابن �أبي الدنيا يف (ح�سن الظن باهلل)  ،والطرباين يف (م�سند ال�شاميني
واللفظ له ،وعنه �أبو نعيم يف (حلية الأولياء) ( ،)8من طريق �أبي ُم ْ�س ِهر.
()6

()7

(((	العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد اهلل) (.)44/2
(((	امل�صدر نف�سه (.)182/2
((( ميزان االعتدال (.)362/2
((( �سبق تخريجه �ص.6
((( �إحتاف اخلرية املهرة ( )378/7رقم (.)7120
(((	(�ص )52رقم ( )44بنحوه.
(((	( )168/1رقم (.)281
(((	( )275/8بنحوه.
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و�أخرجه ابن ع�ساكر يف (تاريخ دم�شق) ( )1من طريق الوليد بن م�سلم ،ومن طريق
ِب ْ�شر بن َب ْكر.
ثالثته ��م (�أبو ُم ْ�س ِهر ،والولي ��د ،وب�شر) عن �سعيد بن عبد العزيز ،عن �إ�سماعيل بن
عبيد اهلل ،عن رجل من �آل ُجبري بن ُم ْط ِعم ،عن �أبي قتادة  -ر�ضي اهلل عنه . -
احلكم على احلديث:

رج ��ال �إ�سن ��اده ثقات عدا الرجل من �آل ُج َبري مل ُي َ�ص� � ّرح با�سمه� ،إال �أن ابن ع�ساكر
قال يف تاريخه " :قال �أبو زرعة الدم�شقي� :س�ألت عبد الرحمن بن �إبراهيم عن ا�سم هذا
الرجل الذي من ولد جبري ،فقال :هو نافع بن علقمة .)2( "..
وبهذا يزول الإبهام.
ونافع بن علقمة خمتلف يف �صحبته:
ق ��ال اب ��ن �أبي حامت " :يقال� :إنه �سمع من النب ��ي ﷺ،وقال � :-سمعت �أبي يقول :ال
�أعلم له �صحبة "(.)3
وقال ابن حبان " :يروي عن جماعة من ال�صحابة ،روى عنه النا�س "(.)4
وقال ابن عبد الرب " :يقال� :إنه �سمع النبي ﷺ ،وقد قيل� :إن حديثه مر�سل "(.)5
وذكره �أبو مو�سى املديني يف (معرفة ال�صحابة) ( ،)6وابن الأثري يف (�أُ�سد الغابة(،)7
واب ��ن حج ��ر يف (الإ�صابة) ( ،)8وقال ��وا " :ذكره ابن �شاه�ي�ن يف ال�صحابة " .ورجح ابن
حجر �صحبته.
(((	( )411/61بنحوه.
((( تاريخ دم�شق (.)411/61
(((	اجلرح والتعديل (.)451/8
(((	الثقات (.)469/5
(((	اال�ستيعاب يف معرفة الأ�صحاب (.)1491/4
((( نقله ال َع ْيني يف نخب الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار (.)97/16
(((	(.)529/4
(((	(.)323/6
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قال �أبو نعيمعقب احلديث  " :-غريب من حديث �إ�سماعيل ،مل نكتبه �إال من حديث
�سعيد "(.)1
وللحديث �شواهد ،كحديث جندب( ،)2و�أبي هريرة( )3ر�ضي اهلل عنهما.
المطلب الثاني

الأحاديث ال�ضعيفة ،وفيه خم�سة �أحاديث:
[ -]1ع��ن عب��د اهلل ب��ن م�سع��ود  -ر�ض��ي اهلل عن��ه  -عن النب��ي ﷺ قال:
(( فيمن كان قبلكم رجل وطئ على ُعنُق نبي ،قال :فقال له :واهلل ال يغفر اهلل
لك هذا �أبد ًا ،قال :فقال اهلل عز وجل :ت�ألىَّ علي ،ف�إين قد غفرت له )).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه معمر بن را�شد يف جامعه( ،)4ومن طريقه الطرباين يف (املعجم الكبري(،)5
و�أبو نعيم يف (حلية الأولياء) (.)6
بلف ��ظ (( :ع ��ن ابن م�سعود  -ر�ضي اهلل عنه � -أن رج ًال م َّر برجل وهو �ساجد فوطئ
عل ��ى رقبته ،فق ��ال� :أتط�أ على رقبتي و�أنا �ساجد؟ واهلل ال يغف ��ر اهلل لك �أبد ًا  )) ..وذكره
((( حلية الأولياء (.)275/8
((( �سبق تخريجه �ص.6
((( ولفظه " :كان رجالن يف بني �إ�سرائيل متواخيني ،فكان �أحدهما يذنب ،والآخر جمتهد يف العبادة ،فكان
ال ي ��زال املجتهد يرى الآخر على الذنب ،فيقول� :أق�ص ��ر ،فوجده يوم ًا على ذنب ،فقال له� :أق�صر ،فقال:
خلني وربي �أبعثت علي رقيبا؟ ،فقال :واهلل ال يغفر اهلل لك�،أو ال يدخلك اهلل اجلنة  ،-فقب�ض �أرواحهما،
فاجتمع ��ا عن ��د رب العاملني ،فقال لهذا املجته ��د� :أكنت بي عاملا؟� ،أو كنت على م ��ا يف يدي قادرا؟ ،وقال
للمذن ��ب :اذه ��ب فادخل اجلنة برحمت ��ي ،وقال للآخر :اذهبوا به �إىل النار " .ق ��ال �أبو هريرة " :والذي
نف�س ��ي بي ��ده لتكلم بكلم ��ة �أوبقت دنياه و�آخرت ��ه "� .أخرجه �أب ��و داود ،كتاب :الأدب ،ب ��اب :يف النهي عن
البغي ( )275/4رقم ( ،)4901و�أحمد ( )46/14رقم ( ،)8292وابن حبان ( )20/13رقم (،)5712
والبيهقي يف �شعب الإميان ( )62/9رقم ( ،)6262واللفظ لأبي داود و�إ�سناده ح�سن.
(((	( )183/11رقم ( )20275بنحوه.
(((	( )158/9رقم (.)8795
(((	( )205/4مبثله.
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بنحوه .واللفظ للطرباين.
و�أخرج ��ه م�سدد يف م�سنده كم ��ا يف (املطالب العالي ��ة) ( ،)1وال�شا�شي يف م�سنده
واللفظ له ،من طريق �شعبة بن احلجاج.

()2

كالهم ��ا (معمر ،و�شعبة) عن �أبي �إ�سحاق ،عن �أبي عبيدة ،عن ابن م�سعود  -ر�ضي
اهلل عنه . -
احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده �ضعي ��ف؛ النقطاع �سن ��ده ،فهو ُيروى من طريق �أبي عبي ��دة بن عبد اهلل بن
م�سعود ،عن �أبيه ،وقد اختلف النقاد يف �سماع �أبي عبيدة من �أبيه:
قال �شعبة " :عن عمرو بن مرة قال :قلت لأبي عبيدة :تذكر من �أبيك �شيئ ًا؟ قال :ال "(.)3
وقال ابن �سعد " :روى عن �أبيه رواية كثرية ،وذكروا �أنه مل ي�سمع منه �شيئ ًا "(.)4
ون� ��ص على عدم �سماع ��ه ابن مع�ي�ن( ،)5و�أحم ��د ( ،)6والرتمذي( ،)7و�أب ��و حامت(،)8
وغريهم(.)9
و�س ِئل الدراقطني " :قيل� :سماع �أبي عبيدة بن عبد اهلل بن م�سعود ،عن �أبيه �صحيح؟،
ُ
()10
قال :يختلف فيه ،وال�صحيح عندي �أنه مل ي�سمع منه ،ولكنه كان �صغري ًا بني يديه " .
(((	( )425/12رقم ( )2939بنحوه.
(((	( )334/2رقم (.)929
(((	العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد اهلل) ( )284/1رقم ( ،)456املرا�سيل البن �أبي
حامت (�ص )256رقم (.)952
(((	الطبقات الكربى (.)210/6
((( ينظر :تاريخ ابن معني (رواية الدوري) ( )354/3رقم (.)1716
((( ينظر :مو�سوعة �أقوال الإمام �أحمد بن حنبل يف رجال احلديث وعلله ( )219/4رقم (.)3709
((( ينظر� :سنن الرتمذي ( )25/1رقم (.)17
((( ينظر :املرا�سيل البن �أبي حامت (�ص )256رقم (.)953
((( ينظر :الثقات ( ،)561/5تهذيب الكمال ( ،)61/14جامع التح�صيل (�ص.)204
( ((1علل الدارقطني ( )308/5رقم (.)903
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وقال الذهبي " :روى عن �أبيه �شيئ ًا ،و�أر�سل عنه �أ�شياء "(.)1
وقال يف مو�ضع �آخر " :روى عن �أبيه مر�س ًال "(.)2
وق ��ال احلاف ��ظ ابن حج ��ر " :اختلف يف �سماعه من �أبيه ،والأك�ث�ر على �أنه مل ي�سمع
منه ،وثبت له لقا�ؤه و�سماع كالمه ،فروايته عنه داخلة يف التدلي�س ،وهو �أوىل بالذكر من
�أخيه عبد الرحمن "(.)3
والذي يظهر عدم �سماعه ،ال �سيما وهو قول �أكرث النقاد .واهلل �أعلم.
[ -]2ع��ن جعف��ر العبدي ق��ال :قال ر�س��ول اهلل ﷺ (( :وي��ل للمت�أ ّلني من
�أمتي الذين يقولون :فالن يف اجلنة ،فالن يف النار )).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه ُم َ�س� � ّدد يف م�سنده كم ��ا يف (املطالب العالية) ( )4واللفظ ل ��ه ،والبخاري يف
(التاري ��خ الكبري)(")5تعليق� � ًا " ،وابن بطة يف (الإبانة الك�ب�رى) ( ،)6من طريق ليث بن
�أبي �سليم ،عن زيد بن �أرطاة الفزاري ،عن جعفر العبدي ،به مرفوع ًا.
احلكم على احلديث:
�إ�سناده �ضعيف؛ لعلتني:

الأوىل :الإر�س ��ال؛ فجعف ��ر العبدي مل يدرك النبي ﷺ ،ق ��ال احلافظ ابن حجر" :
قال �أبو مو�سى� :إن كان هذا هو جعفر بن زيد العبدي فهو تابعي معروف .و�إال فما �أعرفه.
قلت :هو هو ،فقد ذكره البخاري يف (التاريخ) ،وذكر هذا احلديث يف ترجمته من طريق
معتمر ،وقال :هو مر�سل "(.)7
((( �سري �أعالم النبالء (.)363/4
((( تاريخ الإ�سالم (.)1029/2
((( تعريف �أهل التقدي�س مبراتب املو�صوفني بالتدلي�س (�ص.)48
(((	( )551/12رقم (.)3000
(((	(.)191/2
(((	( )753/2رقم ( )1049مبثله.
(((	الإ�صابة يف متييز ال�صحابة (.)648/1
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الثاني ��ة :في ��ه لي ��ث ب ��ن �أبي �سلي ��م �ضعي ��ف� ،ض َّعفه اب ��ن �سع ��د( ،)1واب ��ن معني(،)2
والن�سائي( ،)3والدارقطني(.)4
وقال �أحمد بن حنبل (( :م�ضطرب احلديث ،ولكن َح َّدث النا�س عنه )) (.)5
وقال �أبو زرعة ،و�أبو حامت (( :ليث ال ُي ْ�ش َت َغل به ،هو م�ضطرب احلديث )) (.)6
وقال ابن حجر� (( :صدوق اختلط جد ًا ،ومل يتميز حديثه فترُ ِ ك )) (.)7
[ -]3ع��ن �أب��ي �أمامة  -ر�ضي اهلل عنه � -أنه �سمع ر�سول اهلل ﷺ وهو راكب
على ا َ
جل ْدعاء ( ،)8وخلفه الف�ضل بن عبا�س (ر�ضي اهلل عنهما) يقول (( :ال ت�ألْوا
))
على اهلل ،ال ت�أْلوا على اهلل ،ف�إنه من ت�ألىَّ على اهلل �أَ ْك َذ َبه اهلل .
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه الطرباين يف (املعجم الكبري) من طريق حممد بن �سلمة ،عن �أبي عبد
الرحي ��م خالد بن �أبي يزيد احلراين ،عن �أبي عبد امللك ،عن القا�سم بن عبد الرحمن،
عن �أبي �أمامة  -ر�ضي اهلل عنه . -
()9

((( ينظر :الطبقات الكربى (.)349/6
((( ينظر :تاريخ ابن معني (رواية الدارمي) (�ص.)158
((( ينظر :ال�ضعفاء واملرتوكون (�ص.)90
((( �سنن الدارقطني (.)122/2
(((	العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد اهلل) (.)379/2
(((	اجلرح والتعديل (.)179/7
((( تقريب التهذيب (�ص.)464
(((	اجل ْدع ��اء :ا�سم ناق ��ة النبي ﷺَ ،
َ
واجل ْدعاء ه ��ي املقطوعة الأذن ،وقيل:مل تكن ناقت ��ه مقطوعة الأذن،
و�إمنا كان هذا ا�سم ًا لها .ينظر :النهاية يف غريب احلديث (.)247/1
(((	( )229/8رقم (.)7898
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احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده �ضعي ��ف؛ ل�ضع ��ف �أبي عب ��د امللك علي ب ��ن يزي ��د الأ ْلهاين  ،وب ��ه �ض ّعفه
الهيثمي( ،)2والألباين(.)3
()1

[ -]4ع��ن �أب��ي هريرة -ر�ضي اهلل عنه  -ق��ال :قال ر�سول اهلل ﷺ (( :من
حتَّم( )4على اهلل �أَ ْك َذ َبه )).
تخريج احلديث:

�أخرجه ابن �أبي الدنيا يف (املنامات) ( ،)5وابن بطة يف (الإبانة الكربى) ( )6واللفظ
ل ��ه ،م ��ن طريق عبد امللك بن عمرو ،ع ��ن عكرمة بن عمار ،عن يحيى ب ��ن �أبي كثري� ،أن
النبي ﷺ قال .. :فذكره.
وق ��د ع ��زاه يف (كنز العم ��ال) (� )7إىل �أبي نعيم من حديث �أب ��ي هريرة  -ر�ضي اهلل
عنه  ، -ومل �أجده عنده فيما وقفت عليه من كتبه املطبوعة.
احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده �ضعيف؛ لعلة الإر�سال ،فيحيى بن �أبي كث�ي�ر يرفعه �إىل النبي ﷺ ،ويحيى
من �صغار التابعني.
((( ينظر :تقريب التهذيب (�ص .)406
((( ينظ ��ر :جمم ��ع الزوائ ��د ( )208/7رق ��م ( ،)11897وق ��ال يف مو�ضع �آخ ��ر عند رق ��م ( " :)5638رواه
الطرباين يف الكبري ،وفيه علي بن يزيد ،وهو �ضعيف ،وقد وثق ".
((( ينظر� :سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة ( )458/8رقم (.)3992
((( حتّمَ :
احلتْم هو الالزم الواجب الذي ال بد من فعله .واملعنى :من �أوجب على اهلل و�ألزمه .ينظر :النهاية
يف غريب احلديث (.)338/1
((( (�ص )147رقم (� )333ضمن ق�صة يرويها �أبو هريرة  ،tثم قال ابن �أبي الدنيا يف �آخرها" :وزعم يحيى
."..
(((	( )870/2رقم (.)1186
(((	( )560/3رقم (.)7905
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ومل يثبت عندي �أنه من م�سند �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه . -
كم ��ا �أنه م ��ن رواية عكرمة بن عم ��ار ،عن يحيى ب ��ن �أبي كثري ،وقد ق ��ال �أحمد بن
حنبل( ،)1والبخاري( (( :)2م�ضطرب احلديث عن يحيى بن �أبي كثري )).
[ -]5ع��ن عمر بن اخلطاب  -ر�ض��ي اهلل عنه  -قال :من زعم �أنه م�ؤمن فهو
كاف��ر ,وم��ن زعم �أنه يف اجلنة فهو يف النار ،وم��ن زعم �أنه عامل فهو جاهل ،قال:
فنازع��ه رجل ،فق��ال� :إن تذهب��وا بال�سلطان ف���إن لنا اجلنة ،ق��ال :فقال عمر:
�سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول (( :من زعم �أنه يف اجلنة فهو يف النار )).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه احلارث يف م�سنده كم ��ا يف (بغية الباحث) ( )3واللفظ له ،و�أبو بكر اخللاّ ل
يف (ال�سن ��ة) ( ،)4واب ��ن بط ��ة يف (الإبانة الك�ب�رى) ( ،)5من طريق ه ّم ��ام بن يحيى ،عن
قتادة ،عن عمر  -ر�ضي اهلل عنه . -
و�أخرجه ُم َ�سدد يف م�سنده كما يف (املطالب العالية) ( )6من طريق مو�سى بن عبيدة،
ع ��ن طلح ��ة بن عبيد اهلل بن َك ِريز ،بلفظ " :قال عمر ب ��ن اخلطاب� :إن �أخوف ما �أخاف
عليك ��م �إعجاب املرء بر�أيه ،ومن قال� :أنا ع ��امل فهو جاهل ،ومن قال� :إين يف اجلنة فهو
يف النار".
و�أخرج ��ه �أبو بك ��ر اخللاّ ل يف (ال�سنة) ( )7واللفظ له ،من طريق معتمر بن �سليمان،
عن ليث.
(((	العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد اهلل) (.)117/3
((( نقله العقيلي يف (ال�ضعفاء الكبري) ( ،)378/3وابن َع ِدي يف (الكامل يف �ضعفاء الرجال) (.)478/6
(((	( )162/1رقم (.)17
(((	( )108/4رقم ( )1282مبثله.
(((	( )868/2رقم ( )1180مبثله.
(((	( )559/12رقم (.)3006
(((	( )111/4رقم (.)1290
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و�أخرج ��ه الاللكائي يف (�شرح �أ�صول اعتقاد �أه ��ل ال�سنة) ( ،)1من طريق معتمر بن
�سليمان ،عن �أبيه.
كالهما (ليث ،و�سليمان) عن ُن َعيم بن �أبي هند قال :قال عمر بن اخلطاب  -ر�ضي
اهلل عنه  " : -من قال� :أنا م�ؤمن فهو كافر ،ومن قال :هو عامل فهو جاهل ،ومن قال :هو
يف اجلنة فهو يف النار ".
احلكم على احلديث:

�إ�سناده �ضعيف؛ النقطاع �سنده ،فقتادة مل ي�سمع من عمر  -ر�ضي اهلل عنه  ، -وقد
بب�ضع وثالثني �سنة(.)2
كان مولده بعد وفاة عمر  -ر�ضي اهلل عنه -
ٍ
قال البو�صرييفي حكمه على احلديث � " :-صحيح �إال �أنه منقطع "(.)3
و�أم ��ا م ��ا �أخرجه م�سددموقوف ًا له حك ��م الرفع  ،-ف�إ�سناده �ضعي ��ف؛ فيه مو�سى بن
عبيدة �ضعيف(.)4
و�أم ��ا ما �أخرجه اخللاّ ل ف�إ�سناده منقط ��ع �أي�ض ًا؛ ُن َعيم بن �أبي هند مل يدرك عمر -
ر�ضي اهلل عنه .)5( -
وعلي ��ه ،فال يثبت عن عم ��ر  -ر�ضي اهلل عنه  -يف هذا الباب �شيءفيما وقفت عليه
من طرق  .-واهلل �أعلم.

(((	( )1047/5رقم ( )1777مبثله.
((( وفيات الأعيان (� ،)85/4سري �أعالم النبالء (.)270/5
((( �إحتاف اخلرية املهرة ( )137/1رقم (.)2-125
((( تقريب التهذيب (�ص )552رقم (.)6989
(((	اجلرح والتعديل ( ،)460/8الثقات البن حبان ( ،)536/7تاريخ مولد العلماء ووفياتهم (.)263/1
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المطلب الثالث

الأحاديث ال�ضعيفة جد ًا ،وفيه ثالثة �أحاديث:
[ -]1عن عقبة بن عامر اجلهني  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :خرجنا مع ر�سول
اهلل ﷺ يف غ��زوة تب��وك ..ثم �ساق احلديث بطوله  ،-وجاء فيه ( :ومن يت�ألىَّ
على اهلل ُيك ِْذ ْبه).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه ال ُق َ�ضاعي يف (م�سند ال�شهاب)  ،والبيهقي يف (دالئل النبوة) واللفظ
له ،و�أبو القا�سم ابن منده يف (امل�ستخرج من ُكتب النا�س للتَّذكرة وامل�ستطرف من �أحوال
الرج ��ال للمعرف ��ة) ( ،)3وابن ع�ساكر يف (تاريخ دم�ش ��ق) ( ،)4كلهم من طريق يعقوب بن
حمم ��د ب ��ن عي�سى الزهري ،عن عب ��د العزيز ابن عمران ،عن عب ��د اهلل بن م�صعب بن
منظور بن جميل ،عن �أبيه ،عن عقبة بن عامر اجلهني .t
()1

()2

احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده �ضعيف جد ًا؛ فيه عبد العزيز بن عمران الزهري ،وهو عبد العزيز بن �أبي
ثابت ،قال البخاري" :منكر احلديث ،ال يكتب حديثه"(.)5
وقال الن�سائي وغريه" :مرتوك"(.)6
وعبد اهلل بن م�صعب بن منظور ووالده مل �أجد لهما ترجمة.
قال ابن كثري" :هذا حديث غريب ،وفيه نكارة ،ويف �إ�سناده �ضعف"(.)7
وكذل ��ك �ض ّعفه الألب ��اين ،فقالفي تعليقه على حديث عقب ��ة � " :-أخرجه ابن َع ِدي،
((( ( )58/1رقم ( )38ولي�س فيه ذكر الت�أيل على اهلل تعاىل ،و�إمنا قال " :وذكر خطبة النبي  rبطولها ".
(((	(.)242-241/5
(((	( )399/1بنحوه.
(((	( )240/51بنحوه.
(((	ال�ضعفاء ال�صغري (�ص.)88
(((	ال�ضعفاء واملرتوكون (�ص ،)72ميزان االعتدال (.)632/2
(((	البداية والنهاية (.)171/7
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وال ُق َ�ضاع ��ي ( )12/109م ��ن طريق عب ��د العزيز بن عمران ،ق ��ال� :أخربنا عبد اهلل بن
م�صعب بن منظور ،قال� :أنب�أنا �أبي قال� :سمعت عقبة بن عامر يقول :فذكره.
قل ��ت :وعبد العزيز ب ��ن عمران هذاوهو الزه ��ري املدنيمرتوك؛ كما ق ��ال الن�سائي
وغريه "(.)1
[ -]2ع��ن عم��ر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -قالوهو على املنرب  :-يا �أيها
النا�س توا�ضعوا؛ ف�إين �سمعت ر�سول اهلل ﷺ يقول (( :من توا�ضع هلل رفعه ..
احلديث .وفيه (( :من يت� َّأل على اهلل ُي َك ِّذ ُبه .)) ..

))

تخريج احلديث:

�أخرجه الطرباين يف (املعجم الأو�سط) ( ،)2والقطيعي يف (جزء الألف دينار( ،)3و�أبو
نعيم يف (حلي ��ة الأولياء) ( ،)4والق�ضاعي يف (م�سند ال�شه ��اب)( )5واللفظ له ،والبيهقي
يف (�شعب الإميان)( ،)6كلهم من طريق �سعيد بن �سالم العطار ،عن �سفيان الثوري ،عن
الأعم�ش ،عن �إبراهيم عن عا ِب�س بن ربيعة ،عن عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه .-
احلكم على احلديث:

�إ�سن ��اده �ضعيف جد ًا �إن مل يك ��ن مو�ضوع ًا؛ فيه �سعيد بن �س�ل�ام العطار ،ك ّذبه ابن
نمُ َ ري( ،)7و�أحمد بن حنبل(.)8

((( ينظر� :سل�سلة الأحاديث ال�ضعيفة ( )118/6رقم (.)2611
(((	( )172/8رقم ( )8307بنحوه ،ومل يذكر الت�أيل على اهلل.
(((	(�ص )417رقم ( )275بنحوه ،ومل يذكر الت�أيل على اهلل.
(((	( )129/7بنحوه ،ومل يذكر الت�أيل على اهلل.
(((	( )219/1رقم (.)335
(((	( )455/10رقم ( )7790بنحوه ،ومل يذكر الت�أيل على اهلل.
((( ينظر :العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (رواية ابنه عبد اهلل) ( )361/3رقم (.)5585
(((	امل�صدر نف�سه.
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وقال البخاريُ " :يذكر بو�ضع احلديث عن �سفيان "(.)1
وق ��ال يف مو�ض ��ع �آخر� " :سعيد ب ��ن �سالم �أبو احل�س ��ن الب�صري ع ��ن الثوري منكر
احلديث "(.)2
وقال �أبو حامت " :منكر احلديث جد ًا "(.)3
وقال الن�سائي " :مرتوك احلديث"(.)4
وقال ابن حبان " :منكر احلديث ،ينفرد عن الأثبات مبا ال �أ�صل له "(.)5
[ -]3عن �أن�س بن مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -قال ر�سول اهلل ﷺ  (( :من قال:
�إنه يف النار فهو يف النار ،ومن قال� :إنه يف اجلنة فهو يف النار )).
تخريج احلديث:

�أخرج ��ه اب ��ن َع ِدي يف (الكامل يف �ضعفاء الرجال) من طريق ح�سني بن علي بن
ال�سمي ��دع بن �صبيح العتكي ،عن �ضرار بن عم ��رو ،عن احل�سن عن �أن�س -
مه ��ران ،عن ّ
ر�ضي اهلل عنه . -
()6

احلكم على احلديث:

وال�سميدع بن �صبيح ،مل �أجد لهما ترجمة.
�إ�سناد �ضعيف جد ًا؛ فيه ح�سني بن عليّ ،
و�ضرار بن عمرو �ض ّعفه ابن معني(.)7
وقال البخاري " :فيه نظر "(.)8
وقال ابن عدي " :منكر احلديث "(.)9

(((	التاريخ الأو�سط (.)343/2
(((	التاريخ الكبري (.)482-481/3
(((	اجلرح والتعديل (.)32/4
((( ينظر :ال�ضعفاء واملرتوكون (�ص.)52
(((	املجروحني (.)321/1
(((	(.)161/5
((( ميزان االعتدال ( ،)328/2ل�سان امليزان (.)340/4
(((	التاريخ الكبري ( )339/4رقم (.)3051
(((	الكامل يف �ضعفاء الرجال (.)161/5
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المبحث الثاني

فقه �أحاديث الباب
احل ِلف على اهلل تعاىل على وجه َ
1 .1فيها داللة على حترمي َ
احل ْجر ،ب�أنه ال يرحم عباده،
�أو ال يغف ��ر له ��م� ،أو ال يدخله ��م اجلن ��ة ،ونحو ذل ��ك؛ لكونه من �س ��وء الأدب مع اهلل
عزوج ��ل ،وهو مناف لكمال التوحيد� ،إن مل يكن من ��اف لأ�صله ،فلي�س لأحد �أن يعلم
الغي ��ب �أو يفت ��ات عل ��ى اهلل عزوجل ب�أن مينع ��ه من �أن يت�ص ��رف يف خلقه ،يغفر ملن
ي�شاء ،ويعذب من ي�شاء ،ويدخل اجلنة من �شاء� ،سبحانه هو احلكيم اخلبري(.)1
والكبرْ  ،واجلهل ،و�سوء
ق�سم على اهلل تعاىل هو الإعجاب بالنف� ��سِ ،
�2 .2إن احلام ��ل للمـُ ِ
الظن به تعاىل ،وهو و�شيك ب�أن ُي ْح ِبط اهلل عز وجل عمل هذا املـُ ْق ِ�سم()2؛ لكونه جهل
�سعة رحمة اهلل وكرمه ،قال ابن اجلوزي رحمه اهلل " وهذا املت�أليّ جهل �سعة الكرم
فعوقب ب�إحباط العمل "(.)3
�3 .3إنه من �أعظم البغي �أن ُي�ش َهد على ُم َعينَّ �أن اهلل ال يغفر له� ،أو ال يرحمه� ،أو ال يدخله
اجلنة؛ ف�إن هذا حكم الكافر بعد املوت؛ لأن ال�شخ�ص املعني ميكن �أن يكون جمتهد ًا
ن�ص �شرعي بحرمة ِف ْع ِله ،وميكن
خمطئ ًا مغفور ًا له� ،أو ميكن �أن يكون ممن مل يبلغه ٌّ
�أن يكون له �إميان عظيم وح�سنات �أوجبت له رحمة اهلل تعاىل( ،)4فعقيدة �أهل ال�سنة
ن�ص �شرعي.
واجلماعة تن�ص على� :أننا ال جنزم لأحد بجنة وال نار �إال ملن ورد فيه ٌّ
ق ��ال الطحاوي (( :ونرى ال�صالة خلف كل ب ٍّر وفاجر من �أهل القبلة ،وعلى من مات
منهم ،وال ننزل �أحد ًا منهم جنة وال نارا )) (.)5
((( ينظر :القول املفيد (.)499/2
(((	امل�صدر نف�سه.
((( ك�شف امل�شكل من حديث ال�صحيحني (.)50/2
((( ينظر� :شرح العقيدة الطحاوية البن �أبي العز (.)437-436/2
(((	العقيدة الطحاوية (�شرح وتعليق الألباين) (�ص.)67
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وق ��ال ابن �أبي العز احلنف ��ي (( :ال نقول عن �أحد معني من �أه ��ل القبلة �إنه من �أهل
اجلن ��ة �أو من �أه ��ل النار� ،إال من �أخرب ال�صادق ﷺ �أنه م ��ن �أهل اجلنة ،كالع�شرة
 ر�ض ��ي اهلل عنه ��م  ،-و�إن كنا نقول� :إنه ال ب ��د �أن يدخل النار من �أهل الكبائر مني�شاء اهلل �إدخاله النار ،ثم يخرج منها ب�شفاعة ال�شافعني ،ولكنا نقف يف ال�شخ�ص
املع�ي�ن ،ف�ل�ا ن�شهد له بجنة وال نار �إال عن علم؛ لأن حقيقته باطنة ،وما مات عليه ال
نحيط به ،لكن نرجو للمح�سن ،ونخاف على امل�سيء))(.)1
ومع هذا التوقف يف �أمر الآخرة ،ال مينعنا ذلك من �أن نعاقبه يف الدنيا؛ ملنع بدعته
وا�ستتابته(.)2
�4 .4إن امل�ؤمن املـُ َو ِّحد العا�صي حتت م�شيئة اهلل عزوجل يوم القيامة� ،إن �شاء َّ
عذبه ،و�إن
�شاء غفر له ،فال يجوز �أن يقال� :إن اهلل تعاىل يعاقبه ال حمالة ،وال �أن يقال� :إن اهلل
تع ��اىل يعفو عنه ال حمال ��ة ،بل هو حتت م�شيئة اهلل عز وجل ،كم ��ا قال تعاىل�ِ ﴿ :إنَّ
اللهَّ َ اَل َيغ ِف ُر �أَن ُي�ش َر َك ِب ِه َو َيغ ِف ُر َما دُونَ َذ ِل َك لمِ َن َي َ�شا ُء ﴾ [�سورة الن�ساء،]116 ،48 :
�إن �ش ��اء عفا عنه بف�ضل ��ه وكرمه� ،أو بربكة ما معه من الإمي ��ان وكرثة الطاعات� ،أو
ب�شفاعة النبي ﷺ� ،أو با�ستغفار الر�سل واملالئكة (عليهم ال�سالم) لعامة امل�ؤمنني،
�أو ب�شفاع ��ة واحد من الأخيار ،و�إن �شاء عذبه بقدر ذنبه ،ثم يخرج �إىل اجلنة ،فهي
عاقبت ��ه ال حمال ��ة؛ لأنه ال يخلد يف النار م�ؤمن ،وال يجوز �أن ي�شهد لأحد من امل�ؤمنني
باجلنة �إال للأنبياء (عليهم ال�صالة وال�سالم) ،وملن ب�شرهم النبي ﷺ بها(.)3
�5 .5إن ال َت� � َ�أليِّ على اهلل تعاىل� ،إ�ضافة �إىل كونه م ��ن كبائر الذنوب( ،)4ف�إنه يرتتب عليه
عقوب ��ة خط�ي�رة ،وهي كما يف قول ��ه (( :و�أحبطت عملك )) ،وامل ��راد حبط بقدر هذه
((( �شرح العقيدة الطحاوية البن �أبي العز (.)535-537/2
(((	امل�صدر نف�سه ( )437-436/2بت�صرف ي�سري.
((( ينظر :الكا�شف عن حقائق ال�سنن ( ،)1844/6حتقيق التجريد �شرح كتاب التوحيد (.)551/2
((( ينظر :الكبائر ملحمد بن عبد الوهاب (�ص.)13-11
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ال�سيئ ��ة ال ك ��ل عمله( ،)1ق ��ال ابن رجب رحم ��ه اهلل " :بع�ض ال�سيئ ��ات حتبط بع�ض
احل�سنات ،ثم تعود بالتوبة منها "(.)2
ون� ��ص بع�ض �أهل العلم عل ��ى �أن الت�أليّ رمبا كان كفر ًا ،ق ��ال القا�ضي عيا�ض رحمه
اهلل " املت�أل قانط من رحمة اهلل ومكذب بها ،والقنوط كفر ،والكفر يحبط العمل "(.)3
فامل�ؤم ��ن ينبغ ��ي �أال يفعل فع ًال وال يقول قو ًال �إال وينظ ��ر هل هو �شرعي �أو ال؟ ،و�إن مل
ينظر فالبد �أن يغفل ويقع يف هذا اخلطر و�أمثاله(.)4

(((
(((
(((
(((

ينظر :الآداب ال�شرعية (.)438/3
فتح الباري البن رجب (.)199/1
�إكمال املعلم (.)102/8
ينظر :فتح اهلل احلميد �شرح كتاب التوحيد (�ص.)471
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الخاتمة
خل�صت الدرا�سة �إىل نتائج ِع ّدة ،من �أهمها:

1 .1بلغت الأحاديث املجموعة يف هذه الدرا�سة ع�شرة �أحاديث ،منها حديث �إ�سناده
ح�س ��ن ،وحديث خمتلف يف �صحة �إ�سناده؛ لالختالف يف �صحبة راويه ،وخم�سة
�أحاديث �إ�سنادها �ضعيف ،وثالثة �أحاديث �إ�سنادها �ضعيف جد ًا.
2 .2مفه ��وم الت�أليّ على اهلل عزوج ��ل :هو اجلر�أة باحللف عل ��ى اهلل تعاىل واحلكم
عليه على �أمر من �أمور الغيب.
3 .3حكم الت�أليِّ على اهلل عزوجل منه ما هو جائز ،ومنه ما هو ممنوع ،فمن يق�سم
مبا �أخرب اهلل به ور�سوله من نفي �أو �إثبات� ،أو يق�سم على اهلل تعاىل لقوة رجائه
وح�س ��ن ظن ��ه بربه ،فهذا جائز ،و�أما �إن كان احلامل ل ��ه هو الإعجاب بالنف�س،
والك�ْب�رْ  ،واجله ��ل ،وتحَ َ ُّجر ف�ض ��ل اهلل عز وج ��ل ،و�سوء الظن به تع ��اىل ،فهذا
ِ
حمرم ،وهو و�شيك ب�أن ُي ْح ِبط اهلل عز وجل عمل هذا املـُ ْق ِ�سم.
ن�ص ��ت ن�صو�ص ال�سنة على جملة م ��ن الألفاظ التي فيها ت�أليّ ممنوع ،من ذلك
ّ 4 .4
قول القائل:
لن يغفر اهلل له ،واهلل ال يغفر اهلل لفالن ،واهلل ال يغفر اهلل لك �أبد ًا ،ال يدخلك
اهلل اجلن ��ة ،فالن يف اجلنة ،فالن يف الن ��ار ،زعم املرء �أنه يف اجلنة ،وغريها،
وق ��د تكون هذه الألفاظ جاءت يف �أحاديث �ضعيف ��ة �إال �أن معناها �صحيح ،فكل
الكرب واجلهل والغرور
مافيه حتج�ي�ر لرحمة اهلل وف�ضله و�سعة كرمه على وجه ِ
هو حم ّرم بال ريب.
5 .5عال ��ج النبي ﷺ هذه الق�ضية بالتحذير ال�شديد منها ،فذكر عاقبة من ارتكب
ه ��ذا ا ُ
جل ْرم من الأمم ال�سابق ��ة ،ب�أن �أحبط اهلل عمله و�أدخله النار .وغري ذلك
من النتائج املنثورة يف طيات هذه الدرا�سة.
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وهناك بع�ض التو�صيات العلمية �أحببت الإ�شارة �إليها ،من ذلك:

1 .1توجي ��ه العناي ��ة �إىل االهتم ��ام بالق�ضايا االجتماعي ��ة �أو امل�شك�ل�ات ال�سلوكية،
ودرا�سته ��ا من خالل ال�سنة النبوي ��ة (راوية ودراية)؛ فخري الهدي هدي حممد
ﷺ.

2 .2احلر�ص عل ��ى تقومي املخالفات العقدية املنت�شرة يف املجتمعات الإ�سالمية ،من
خالل الدرا�سات املنهجية على �ضوء ال�سنة النبوية.
وختام� � ًا ،ه ��ذا جهد املـُ ِقل ،فما كان فيه من �صواب فمن اهلل وحده ،وما كان فيه من
خلل وتق�صري ون�سيان فمن نف�سي وال�شيطان واهلل ور�سوله منه بريئان.
واهلل �أعلم ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
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المصادر والمراجع
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

1القر�آن الكرمي.
2الإبان ��ة الك�ب�رى ،عبيد اهلل بن حمم ��د ال ُع ْكبرَ ي ،املع ��روف بابن َب َّط ��ة (املتوفى:
387ه ��ـ) ،املحقق :ر�ض ��ا معطي ،و�آخرون ،النا�ش ��ر :دار الراية للن�ش ��ر والتوزيع،
الريا�ض1415 ،هـ 1994 /م.
�3إحت ��اف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�شرة� ،شه ��اب الدين �أحمد بن �أبي بكر
ب ��ن �إ�سماعيل البو�صريي (املتوفى840 :هـ) ،املحق ��ق :دار امل�شكاة للبحث العلمي
ب�إ�ش ��راف �أبو متيم يا�سر ب ��ن �إبراهيم ،دار الن�شر :دار الوط ��ن للن�شر ،الريا�ض،
الطبعة :الأوىل1420 ،هـ1999م.
4الأحادي ��ث الواردة يف املناهي اللفظية (جم ��ع ودرا�سة من خالل الكتب الت�سعة)،
بدر بن حمود الرويلي ،اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورةكلية احلديث ال�شريف،
(ر�سالة دكتوراه1437 ،ه).
5الآداب ال�شرعي ��ة واملن ��ح املرعية ،حممد ب ��ن مفلح احلنبلي (املتوف ��ى763 :هـ)،
النا�شر :عامل الكتب.
6اال�ستيع ��اب يف معرف ��ة الأ�صح ��اب ،يو�سف بن عب ��د اهلل بن حممد ب ��ن عبد الرب
(املتوف ��ى463 :هـ) ،املحق ��ق :علي حممد البجاوي ،النا�ش ��ر :دار اجليل ،بريوت،
الطبعة :الأوىل1412 ،هـ1992م.
�7أ�س ��د الغابة ،علي بن �أبي الكرم حممد بن حممد اجل ��زري ،ابن الأثري (املتوفى:
630هـ) ،النا�شر :دار الفكربريوت1409 ،هـ 1989 /م.
8الإ�صاب ��ة يف متيي ��ز ال�صحاب ��ة� ،أحم ��د ب ��ن عل ��ي بن حمم ��د بن �أحم ��د بن حجر
الع�سق�ل�اين (املتوفى852 :هـ) ،حتقي ��ق :عادل �أحمد عب ��د املوجود وعلى حممد
معو�ض ،النا�شر :دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :الأوىل1415 ،هـ.
�9إكم ��ال تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكجري
امل�صري احلكري احلنفي� ،أبو عبد اهلل ،عالء الدين (املتوفى762 :هـ) ،املحقق:
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�أب ��و عبد الرحمن عادل بن حممد�أبو حممد �أ�سامة بن �إبراهيم ،النا�شر :الفاروق
احلديثة للطباعة والن�شر ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـ 2001 /م.
�1010إكم ��ال املعلم بفوائد م�سل ��م ،عيا�ض بن مو�سى بن عيا�ض ب ��ن عمرون اليح�صبي
ال�سبتي� ،أبو الف�ضل( ،املتوفى544 :هـ) ،حتقيق :د .يحيى �إ�سماعيل ،النا�شر :دار
الوفاء للطباعة والن�شر والتوزيع ،م�صر ،الطبعة :الأوىل1419 ،ه1998/م.
1111البداية والنهاية� ،إ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�شقي (املتوفى774 :هـ) ،حتقيق:
عب ��د اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،النا�شر :دار هجر ،الطبعة :الأوىل1418 ،هـ /
1997م.
1212تاري ��خ ابن مع�ي�ن (رواية الدارمي) ،يحي ��ى بن معني بن عون ب ��ن زياد (املتوفى:
233ه ��ـ) ،املحق ��ق :د� .أحمد حمم ��د نور �سي ��ف ،النا�شر :دار امل�أم ��ون للرتاث –
دم�شق.
1313اري ��خ اب ��ن معني (رواي ��ة ال ��دوري) ،يحيى بن معني ب ��ن عون بن زي ��اد (املتوفى:
233هـ) ،املحقق :د� .أحمد حممد نور �سيف ،النا�شر :مركز البحث العلمي و�إحياء
الرتاث الإ�سالميمكة املكرمة ،الطبعة :الأوىل1399 ،هـ 1979 /م.
1414تاري ��خ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم ،حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از
الذهب ��ي (املتوفى748 :هـ) ،املحق ��ق :الدكتور ب�شار عواد مع ��روف ،النا�شر :دار
الغرب الإ�سالمي ،الطبعة :الأوىل2003 ،م.
1515التاري ��خ الكبري ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل بن �إبراهيم بن املغ�ي�رة البخاري (املتوفى:
256ه ��ـ) ،الطبعة :دائرة املعارف العثمانية ،حيدر �آبادالدكن ،طبع حتت مراقبة:
حممد عبد املعيد خان.
1616تاري ��خ دم�ش ��ق ،علي ب ��ن احل�سن بن هب ��ة اهلل املع ��روف بابن ع�ساك ��ر (املتوفى:
571ه ��ـ) ،املحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،النا�شر :دار الفكر للطباعة والن�شر
والتوزيع1415 ،هـ 1995 /م.
1717تاري ��خ مولد العلم ��اء ووفياتهم ،حممد ب ��ن عبد اهلل بن �أحم ��د الربعي (املتوفى:
379ه ��ـ) ،املحقق :د .عبد اهلل �أحم ��د �سليمان احلمد ،النا�ش ��ر :دار العا�صمة –
الريا�ض ،الطبعة :الأوىل1410 ،ه.
1818حتقي ��ق التجري ��د �شرح كت ��اب التوحيد ،عبد اله ��ادي بن حممد ب ��ن عبد الهادي
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العجيل ��ي (املتوفى :ق 13ه ��ـ) ،املحقق :ح�سن بن علي العواج ��ي ،النا�شر� :أ�ضواء
ال�سلف ،الريا�ض ،الطبعة :الأوىل1419 ،هـ1999م.
1919تعريف �أه ��ل التقدي�س مبراتب املو�صوفني بالتدلي�س� ،أحمد بن علي بن حممد بن
�أحم ��د بن حجر الع�سق�ل�اين (املتوفى852 :هـ) ،املحق ��ق :د .عا�صم بن عبد اهلل
القريوتي ،النا�شر :مكتبة املنارعمان ،الطبعة :الأوىل1403 ،هـ 1983 /م.
2020تقريب التهذيب� ،أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين (املتوفى:
852ه ��ـ) ،املحقق :حممد عوامة ،النا�شر :دار الر�شيد – �سوريا ،الطبعة :الأوىل،
1406هـ 1986 /م.
2121تهذي ��ب التهذي ��ب� ،أحم ��د ب ��ن عل ��ي بن حممد ب ��ن �أحمد ب ��ن حج ��ر الع�سقالين
(املتوف ��ى852 :ه ��ـ) ،النا�شر :مطبعة دائ ��رة املعارف النظامي ��ة ،الهند ،الطبعة:
الأوىل1326 ،هـ.
2222تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف� ،أبو احلجاج
امل ��زي (املتوف ��ى742 :ه ��ـ) ،املحقق :د .ب�ش ��ار عواد مع ��روف ،النا�ش ��ر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة – بريوت ،الطبعة :الأوىل1400 ،هـ1980م.
2323تهذي ��ب اللغة ،حممد ب ��ن �أحمد بن الأزهري (املتوف ��ى370 :هـ) ،املحقق :حممد
عو� ��ض مرع ��ب ،النا�ش ��ر :دار �إحياء ال�ت�راث العربي – ب�ي�روت ،الطبعة :الأوىل،
2001م.
2424الثق ��ات ،حممد بن حبان بن �أحمد� ،أبو حامت ال ُب�ستي (املتوفى354 :هـ) ،النا�شر:
دائ ��رة املع ��ارف العثمانية بحيدر �آب ��اد الدكن الهند ،الطبع ��ة :الأوىل1393 ،ه /
1973م.
2525اجلام ��ع (من�ش ��ور كملح ��ق مب�صنف عبد ال ��رزاق) ،امل�ؤلف :معمر ب ��ن �أبي عمرو
را�ش ��د (املتوف ��ى153 :هـ) ،املحقق :حبي ��ب الرحمن الأعظم ��ي ،النا�شر :املجل�س
العلمي بباك�ستان ،وتوزيع املكتب الإ�سالمي ببريوت ،الطبعة :الثانية1403 ،هـ.
2626جام ��ع التح�صيل يف �أحك ��ام املرا�سيل� ،ص�ل�اح الدين خليل ب ��ن كيكلدي العالئي
(املتوفى761 :هـ) ،املحقق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي ،النا�شر :عامل الكتببريوت،
الطبعة :الثانية1407 ،هـ 1986 /م.
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2727اجل ��رح والتعديل ،عب ��د الرحمن ب ��ن حممد بن �إدري� ��س الرازي ،اب ��ن �أبي حامت
(املتوف ��ى327 :ه ��ـ) ،النا�شر :طبعة جمل�س دائ ��رة املع ��ارف العثمانيةالهند ،دار
�إحياء الرتاث العربيبريوت ،الطبعة :الأوىل1271 ،هـ 1952 /م.
2828جزء الأل ��ف دينار وهو اخلام�س من الفوائد املنتق ��اة والأفراد الغرائب احل�سان،
�أحمد بن جعفر بن حمدان املعروف بالقطيعي (املتوفى368 :هـ) ،املحقق :بدر بن
عبد اهلل البدر ،النا�شر :دار النفائ�سالكويت ،الطبعة :الأوىل1414 ،هـ 1993 /م.
2929حا�شي ��ة كتاب التوحيد ،عب ��د الرحمن بن حممد بن قا�س ��م (املتوفى1392 :هـ)،
النا�شر( :بدون) ،الطبعة :الثالثة1408 ،هـ.
3030ح�سن الظن باهلل ،عبد اهلل بن حممد بن عبيد املعروف بابن �أبي الدنيا (املتوفى:
281هـ) ،املحقق :خمل�ص حممد ،النا�شر :دار طيبة – الريا�ض ،الطبعة :الأوىل،
1408هـ 1988 /م.
3131حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء� ،أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد� ،أبو نعيم الأ�صبهاين
(املتوفى430 :هـ) ،النا�شر :ال�سعادةبجوار حمافظة م�صر1394 ،هـ 1974 /م.
3232دالئل النبوة ومعرفة �أحوال �صاحب ال�شريعة� ،أحمد بن احل�سني بن علي� ،أبو بكر
البيهق ��ي (املتوفى458 :ه ��ـ) ،النا�شر :دار الكتب العلميةب�ي�روت ،الطبعة :الأوىل
1405هـ.
3333دي ��وان ُك َثيرّ َع� �زَّة ،جمعه و�شرح ��ه د� .إح�سان عبا� ��س ،دار الثقاف ��ة ،بريوتلبنان،
1391ه1971/م.
�3434سل�سل ��ة الأحادي ��ث ال�ضعيف ��ة واملو�ضوعة و�أثره ��ا ال�سيئ يف الأم ��ة ،حممد نا�صر
الدي ��ن الألباين (املتوف ��ى1420 :هـ) ،النا�ش ��ر :دار املع ��ارف ،الريا�ض ،الطبعة:
الأوىل1412 ،هـ1992م.
3535ال�سنة� ،أحمد ب ��ن حممد بن هارون اخلَلاَّ ل (املتوفى311 :هـ) ،املحقق :د .عطية
الزهراين ،النا�شر :دار الراية – الريا�ض ،الطبعة :الأوىل1410 ،هـ 1989 /م.
ال�س ِج ْ�ست ��اين (املتوفى275 :هـ)،
�3636س�ن�ن �أب ��ي داود� ،سليمان بن الأ�شع ��ث� ،أبو داود ِّ
املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،النا�شر :املكتبة الع�صرية� ،صيدابريوت.
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�3737س�ن�ن الرتم ��ذي ،حممد ب ��ن عي�سى ب ��ن َ�س� � ْورة� ،أبو عي�س ��ى الرتم ��ذي (املتوفى:
279ه ��ـ) ،حتقيق وتعليق� :أحمد حممد �شاكر و�آخ ��رون ،النا�شر :مكتبة م�صطفى
البابي احللبي – م�صر ،الطبعة :الثانية1395 ،هـ1975م.
�3838س�ن�ن الدارقطني ،علي بن عمر بن �أحم ��د الدارقطني (املتوفى385 :هـ) ،حققه:
�شعيب االرن� ��ؤوط و�آخرون ،النا�ش ��ر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�ي�روت ،الطبعة :الأوىل،
 1424هـ 2004م.
�3939س�ي�ر �أعالم النب�ل�اء ،حممد ب ��ن �أحمد بن عثم ��ان الذهبي (املتوف ��ى748 :هـ)،
املحق ��ق :جمموعة م ��ن املحققني ب�إ�شراف� :شعي ��ب الأرنا�ؤوط ،النا�ش ��ر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،الطبعة :الثالثة 1405 ،هـ 1985 /م.
�4040ش ��رح �أ�ص ��ول اعتقاد �أه ��ل ال�سن ��ة واجلماعة ،هب ��ة اهلل بن احل�سن ب ��ن من�صور
الاللكائي (املتوفى418 :هـ) ،حتقيق� :أحمد بن �سعد الغامدي ،النا�شر :دار طيبة
– ال�سعودية ،الطبعة :الثامنة1423 ،هـ2003م.
�4141ش ��رح العقيدة الطحاوية ،حممد بن ع�ل�اء الدين ابن �أبي العز احلنفي (املتوفى:
792هـ) ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط عبد اهلل بن املح�سن الرتكي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة – بريوت ،الطبعة :العا�شرة1417 ،هـ1997م.
�4242شع ��ب الإميان� ،أحم ��د بن احل�سني بن علي� ،أبو بكر البيهق ��ي (املتوفى458 :هـ)،
حقق ��ه :د .عب ��د العل ��ي عبد احلميد حام ��د ،النا�ش ��ر :مكتب ��ة الر�شدالريا�ض،
الطبعة :الأوىل1423 ،هـ2003م.
4343ال�صحاح � ،إ�سماعيل بن حم ��اد اجلوهري (املتوفى393 :هـ) ،حتقيق� :أحمد عبد
الغف ��ور عط ��ار ،النا�ش ��ر :دار العلم للماليني – ب�ي�روت ،الطبع ��ة :الرابعة 1407
هـ1987م.
�4444صحيح البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل البخاري (املتوفى256 :ه) ،املحقق :حممد
زهري بن نا�صر النا�صر ،النا�شر :دار طوق النجاة ،الطبعة :الأوىل1422 ،هـ.
�4545صحيح م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الق�شريي الني�سابوري (املتوفى261 :ه) ،املحقق:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربيبريوت.
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4646ال�ضعف ��اء ال�صغري ،حمم ��د بن �إ�سماعي ��ل البخاري (املتوفى256 :ه ��ـ) ،املحقق:
�أحم ��د ب ��ن �إبراهيم بن �أبي العين�ي�ن ،النا�شر :مكتبة ابن عبا� ��س ،الطبعة :الأوىل
1426هـ2005م.
4747ال�ضعفاء الكبري ،حممد بن عمرو العقيلي (املتوفى322 :هـ) ،املحقق :عبد املعطي
�أمني قلعجي ،النا�شر :دار املكتبة العلميةبريوت ،الطبعة :الأوىل1404 ،هـ1984م.
4848ال�ضعف ��اء واملرتوك ��ون� ،أحم ��د بن �شعي ��ب بن عل ��ي الن�سائي (املتوف ��ى303 :هـ)،
املحقق :حممود �إبراهيم زايد ،النا�شر :دار الوعيحلب ،الطبعة :الأوىل1396 ،هـ.
4949الطبقات الكربى ،حممد بن �سعد بن منيع املعروف بابن �سعد (املتوفى230 :هـ)،
املحقق� :إح�سان عبا�س ،النا�شر :دار �صادربريوت ،الطبعة :الأوىل1968 ،م.
5050طلب ��ة الطلبة ،عمر بن حممد بن �أحم ��د ،جنم الدين الن�سفي (املتوفى537 :هـ)،
النا�شر :املطبعة العامرة ،مكتبة املثنى ببغداد ،بدون طبعة1311 ،هـ.
5151العقي ��دة الطحاوي ��ة� ،أحمد بن حممد ب ��ن �سالمة املعروف بالطح ��اوي (املتوفى:
321ه ��ـ)� ،ش ��رح وتعلي ��ق :حمم ��د نا�ص ��ر الدي ��ن الألب ��اين ،النا�ش ��ر :املكت ��ب
الإ�سالميبريوت ،الطبعة :الثانية1414 ،هـ.
5252العلل ال ��واردة يف الأحاديث النبوية ،علي بن عمر بن �أحمد الدارقطني (املتوفى:
385ه ��ـ) ،حتقيق وتخريج :حمفوظ الرحمن زين اهلل ال�سلفي ،النا�شر :دار طيبة
– الريا�ض ،الطبعة :الأوىل 1405هـ 1985 /م [ ،واملجلدات من الثاين ع�شر� ،إىل
اخلام�س ع�شر] ،علق عليه :حممد بن �صالح بن حممد الدبا�سي ،النا�شر :دار ابن
اجلوزي – الدمام ،الطبعة :الأوىل1427 ،هـ.
5353العل ��ل ومعرفة الرج ��ال (رواية عبد اهلل ب ��ن �أحمد)� ،أحمد ب ��ن حممد بن حنبل
ال�شيب ��اين (املتوفى241 :هـ) ،املحقق :و�صي اهلل بن حمم ��د عبا�س ،النا�شر :دار
اخلاين  ,الريا�ض ،الطبعة :الثانية 1422 ،هـ 2001م.
5454فت ��ح الباري �شرح �صحيح البخاري ،زين الدين عب ��د الرحمن بن �أحمد بن رجب
احلنبل ��ي (املتوف ��ى795 :ه) ،املحق ��ق :حمم ��ود �شعبان عب ��د املق�ص ��ود و�آخرون،
النا�شر :مكتبة الغرباء الأثريةاملدينة النبوية ،الطبعة :الأوىل1417 ،هـ 1996 /م.
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5555فت ��ح اهلل احلمي ��د املجيد يف �شرح كتاب التوحيد ،حامد ب ��ن حممد بن ح�سني بن
حم�س ��ن ،املحقق :بكر بن عب ��د اهلل �أبو زيد ،النا�شر :دار امل�ؤي ��د ،الطبعة :الأوىل
1417هـ 1996م.
5656القوايف ،للتنوخي ،حتقيق :د .عوين عبد الرءوف ،النا�شر :مكتبة اخلاجنيم�صر،
ط1978 ،2م.
5757القول املفيد على كت ��اب التوحيد ،حممد بن �صالح العثيمني (املتوفى1421 :هـ)،
النا�شر :دار ابن اجلوزي -ال�سعودية ،الطبعة :الثانية1424 ,هـ.
5858الكا�شف عن حقائق ال�سنن� ،شرف الدين احل�سني بن عبد اهلل الطيبي( ،املتوفى:
743ه ��ـ) ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،النا�ش ��ر :مكتبة نزار م�صطفى الباز
(مكة املكرمةالريا�ض) ،الطبعة :الأوىل1417 ،ه1997/م.
5959الكا�شف يف معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة ،امل�ؤلف� :شم�س الدين� ،أبو عبد اهلل
حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (املتوفى748 :هـ) ،املحقق :حممد
عوامة �أحم ��د حممد منر اخلطيب ،النا�شر :دار القبلة للثقافة الإ�سالميةم�ؤ�س�سة
علوم القر�آن ،جدة ،الطبعة :الأوىل1413 ،هـ 1992 /م.
 6060الكام ��ل يف �ضعفاء الرجال� ،أبو �أحمد بن ع ��دي اجلرجاين (املتوفى365 :هـ)،
حتقي ��ق :عادل �أحمد عبد املوج ��ود ،وعلي حممد معو�ض ،وعب ��د الفتاح �أبو �سنة،
النا�شر :الكتب العلميةبريوت ،الطبعة :الأوىل1418 ،ه/ـ1997م.
6161الكبائ ��ر ،حممد بن عب ��د الوهاب التميم ��ي (املتوفى1206 :ه ��ـ) ،املحقق :با�سم
في�صل اجلواب ��رة ،النا�شر :وزارة ال�ش� ��ؤون الإ�سالميةال�سعودية ،الطبعة :الثانية،
1420هـ.
6262ك�ش ��ف امل�شكل من حدي ��ث ال�صحيحني ،جمال الدين �أب ��و الفرج عبد الرحمن بن
علي ابن حممد اجلوزي (املتوفى597 :هـ) ،املحقق :علي ح�سني البواب ،النا�شر:
دار الوطنالريا�ض.
6363كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،علي بن ح�سام الدين ابن قا�ضي خان القادري
الهن ��دي ،ال�شهري باملتقي الهندي (املتوف ��ى975 :هـ) ،املحقق :بكري حياني�صفوة
ال�سقا ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة :الطبعة اخلام�سة1401 ،هـ1981/م.
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6464ل�س ��ان امليزان� ،أحمد بن علي ب ��ن حممد بن �أحمد بن حجر الع�سقالين (املتوفى:
852ه ��ـ) ،املحقق :عبد الفتاح �أبو غدة ،النا�شر :دار الب�شائر الإ�سالمية ،الطبعة:
الأوىل2002 ،م.
6565املجروح�ي�ن من املحدثني وال�ضعف ��اء واملرتوكني ،حممد بن حبان ب ��ن �أحمد� ،أبو
ح ��امت ال ُب�ست ��ي (املتوفى354 :هـ) ،املحق ��ق :حممود �إبراهيم زاي ��د ،النا�شر :دار
الوعي – حلب ،الطبعة :الأوىل1396 ،هـ.
6666جمم ��ع الزوائ ��د ومنبع الفوائد ،علي ب ��ن �أبي بكر بن �سليم ��ان الهيثمي (املتوفى:
807ه ��ـ) ،املحق ��ق :ح�سام الدي ��ن القد�سي ،النا�ش ��ر :مكتبة القد�س ��ي ،القاهرة،
1414هـ1994 ،م.
6767املرا�سي ��ل ،عبد الرحمن بن حمم ��د بن �إدري�س الرازي ،اب ��ن �أبي حامت (املتوفى:
327هـ) ،املحقق� :شك ��ر اهلل نعمة اهلل قوجاين ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالةبريوت،
الطبعة :الأوىل1397 ،هـ.
6868امل�ستخ ��رج م ��ن ُكتب النا� ��س للتَّذكرة وامل�ستط ��رف من �أحوال الرج ��ال للمعرفة،
امل�ؤل ��ف :عبد الرحمن ب ��ن حممد بن �إ�سحاق ،ابن من ��دة الأ�صبهاين� ،أبو القا�سم
(املتوف ��ى470 :ه ��ـ) ،املحق ��ق� :أ .د .عامر ح�سن �ص�ب�ري ،النا�ش ��ر :وزارة العدل
وال�شئون الإ�سالمية البحرين.
6969م�سن ��د احلارث = (بغية الباحث عن زوائ ��د م�سند احلارث) ،احلارث بن حممد
بن داهر ،املع ��روف بابن �أبي �أ�سامة (املتوفى282 :هـ) ،املنتقي :علي بن �أبي بكر
ب ��ن �سليم ��ان الهيثمي ،املحقق :د .ح�س�ي�ن �أحمد �صالح الباك ��ري ،النا�شر :مركز
خدمة ال�سنة وال�سرية النبويةاملدينة املنورة ،الطبعة :الأوىل1992 – 1413 ،م.
7070م�سن ��د ال�شامي�ي�ن� ،سليمان بن �أحمد ب ��ن �أيوب� ،أبو القا�س ��م الطرباين (املتوفى:
360هـ) ،املحقق :حمدي بن عبداملجيد ال�سلفي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالةبريوت،
الطبعة :الأوىل1405 ،هـ 1984 /م.
7171م�سند ال�شهاب ،حممد بن �سالمة بن جعفر الق�ضاعي (املتوفى454 :هـ) ،املحقق:
حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالةبريوت ،الطبعة :الثانية،
1407هـ 1986 /م.
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7272امل�سند ،الهيثم بن كليب ال�شا�شي (املتوفى335 :هـ) ،املحقق :د .حمفوظ الرحمن
زين اهلل ،النا�شر :مكتبة العلوم واحلكماملدينة املنورة ،الطبعة :الأوىل1410 ،هـ.
7373املطال ��ب العالية بزوائد امل�سانيد الثماني ��ة� ،أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن
حج ��ر الع�سقالين (املتوفى852 :هـ) ،املحقق :جمموعة من الباحثني النا�شر :دار
العا�صمةدار الغيث ،الطبعة :الأوىل1419 ،هـ1998م.
7474مع ��اين الق ��ر�آن ،يحيى بن زياد ب ��ن عبد اهلل الفراء (املتوف ��ى207 :هـ) ،املحقق:
�أحمد يو�س ��ف النجاتي و�آخرون ،النا�شر :دار امل�صري ��ة للت�أليف والرتجمةم�صر،
الطبعة :الأوىل.
7575املعج ��م الأو�س ��ط� ،سليمان بن �أحمد بن �أي ��وب� ،أبو القا�سم الط�ب�راين (املتوفى:
360ه ��ـ) ،املحق ��ق :طارق ب ��ن عو�ض اهلل بن حمم ��د  ,عبد املح�سن ب ��ن �إبراهيم
احل�سيني ،النا�شر :دار احلرمني – القاهرة.
7676املعج ��م الكب�ي�ر� ،سليمان بن �أحمد ب ��ن �أيوب� ،أب ��و القا�سم الط�ب�راين (املتوفى:
360ه ��ـ) ،املحقق :حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ،دار الن�شر :مكتبة ابن تيمية –
القاهرة ،الطبعة :الثانية.
7777معج ��م املناه ��ي اللفظية وفوائ ��د يف الألفاظ ،بكر بن عبد اهلل �أب ��و زيد (املتوفى:
1429هـ) ،النا�شر :دار العا�صمة – الريا�ض ،الطبعة :الثالثة1417 ،هـ 1996-م.
7878معجم مقايي�س اللغة� ،أحمد بن فار�س بن زكرياء (املتوفى395 :هـ) ،املحقق :عبد
ال�سالم حممد هارون ،النا�شر :دار الفكر1399 ،هـ1979م.
7979املفاتيح يف �شرح امل�صابيح ،احل�سني بن حممود بن احل�سن ،امل�شهور بـ :باملُ ْظ ِهري
(املتوف ��ى 727 :ه ��ـ) ،حتقي ��ق ودرا�سة :جلنة خمت�ص ��ة من املحقق�ي�ن ب�إ�شراف:
ن ��ور الدي ��ن طال ��ب ،النا�ش ��ر :دار الن ��وادر ،وه ��و م ��ن �إ�ص ��دارات �إدارة الثقافة
الإ�سالميةوزارة الأوقاف الكويتية ،الطبعة :الأوىل 1433 ،هـ 2012م
8080املنام ��ات ،عب ��د اهلل ب ��ن حممد ب ��ن عبيد املع ��روف بابن �أب ��ي الدني ��ا (املتوفى:
281ه ��ـ) ،املحق ��ق :عبد القادر �أحمد عط ��ا ،النا�شر :م�ؤ�س�س ��ة الكتب الثقافية –
بريوت ،الطبعة :الأوىل1413 ،ه – 1993م.
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الأحاديث الواردة يف الت� يِّأل املمنوع

8181م ��ن كالم �أبي زكريا يحيى بن معني يف الرجال (رواية طهمان)� ،أبو زكريا يحيى
بن معني بن عون البغدادي (املتوفى233 :ه) ،املحقق :د� .أحمد حممد نور �سيف،
النا�شر :دار امل�أمون للرتاثدم�شق.
8282مو�سوع ��ة �أق ��وال الإمام �أحمد بن حنب ��ل يف رجال احلديث وعلل ��ه ،جمع وترتيب:
ال�سي ��د �أبو املعاط ��ي النوري و�آخ ��رون ،دار الن�شر :عامل الكت ��ب ،الطبعة :الأوىل،
1417هـ 1997 /م.
8383مي ��زان االعت ��دال يف نقد الرجال ،حممد بن �أحمد بن عثم ��ان بن َقايمْ از الذهبي
(املتوف ��ى748 :هـ) ،حتقيق :علي حمم ��د البجاوي ،النا�ش ��ر :دار املعرفةبريوت،
الطبعة :الأوىل1382 ،هـ 1963 /م.
8484نخب الأفكار يف تنقيح مباين الأخبار يف �شرح معاين الآثار ،حممود بن �أحمد بن
مو�سى ،بدر الدين العيني (املتوفى855 :هـ) ،املحقق :يا�سر بن �إبراهيم ،النا�شر:
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية – قطر ،الطبعة :الأوىل1429 ،هـ2008م.
8585النهاية يف غريب احلديث ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري،
اب ��ن الأث�ي�ر (املتوف ��ى606 :ه ��ـ) ،حتقي ��ق :طاهر �أحم ��د الزاويحمم ��ود حممد
الطناحي ،النا�شر :املكتبة العلميةبريوت1399 ،هـ1979م.
8686وفي ��ات الأعي ��ان و�أنباء �أبن ��اء الزمان� ،أحم ��د بن حممد بن �إبراهي ��م ابن خلكان
(املتوفى681 :هـ) ،املحقق� :إح�سان عبا�س ،النا�شر :دار �صادربريوت1994 ،م.
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د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

القضاء والقضاة في المدينة
المنورة خالل العصر العباسي
في الفترة ( 132هـ 750 -م) إلى (330هـ 941 -م)

عذاري بنت إبراهيم الشعيبي
�أ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي امل�شارك
بجامعة امللك في�صل بالأح�ساء
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ملخ�ص :

�أخ ��ذ الق�ض ��اء ومن�ص ��ب القا�ض ��ي اهتمام� � ًا وعناية من قب ��ل امل�ص ��ادر الفقهية و
التاريخي ��ة عل ��ى ال�سواء ،وقد �أخ ��ذت تلك القوان�ي�ن والت�شريعات اخلا�ص ��ة بالقا�ضي �أو
مبن�ص ��ب الق�ضاء تتط ��ور وتتغري على مر الع�صور الإ�سالمية .وق ��د جاءت هذه الدرا�سة
لت�سلي ��ط ال�ض ��وء على تاريخ الق�ضاء والق�ضاة يف حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الق�ضاء
ع�ب�ر الع�صور الإ�سالمية� ،أال وهي فرتة اخلالف ��ة العبا�سية يف الفرتة ( 132ه750 -م)
�إىل (330ه941 -م)  ،ال�سيم ��ا و�أن الع�ص ��ر العبا�س ��ي متي ��ز بن�شاط املذاه ��ب الفقهية
وب ��روز عدد من االجتاهات الفكرية .ومن جانب �آخر كان اختيار املدينة املنورة لدرا�سة
تط ��ور التنظيمات اخلا�صة بالق�ضاء والق�ضاة يف هذه احلقبة التاريخية لكون ُج ّل تركيز
امل�ؤرخ�ي�ن والباحث�ي�ن توجه نحو ق�ضاة بغ ��داد كونها عا�صمة العبا�سي�ي�ن على الرغم من
�أهمية املدينة املنورة الروحية وت�أثريها العلمي الكبري على باقي الأم�صار الإ�سالمية مبا
فيها بغداد وغريها من املدن الرئي�سة يف تلك الفرتة .
وق ��د عمدت الدرا�س ��ة لتحقيق �أهدافه ��ا �إىل اتباع منهجية البح ��ث الو�صفي وذلك
بالرجوع اىل �أمهات الكت ��ب وامل�صادر التاريخية ذات العالقة ،وحتليل حمتواها واجلمع
ب�ي�ن متفرقاتها ومقارن ��ة معطياتها لتقدمي �صورة �أو�ضح و�أك�ث�ر تف�صي ًال عن الق�ضاء يف
تلك الفرتة التاريخية املهمة يف التاريخ الإ�سالمي ،ويف بقعة مقد�سة لدى عموم امل�سلمني
وله ��ا ت�أثريها الأهم يف ت�شكيل التنظيم ��ات الت�شريعية .ونتيجة لذلك مت تق�سيم الدرا�سة
�إىل ع ��دة �أج ��زاء رئي�سة كالتايل :ملحة عامة ح ��ول الق�ضاء يف املدين ��ة املنورة  ,منهجية
اختيار الق�ضاة و مرا�سم تعيينهم  ,مهام القا�ضي و�صالحياته ,جمال�س الق�ضاء ,رواتب
الق�ض ��اة وخم�ص�صاتهم ,لبا�س الق�ضاة� ,أبرز ق�ضاة املدين ��ة املنورة بالع�صر العبا�سي,
الوظائ ��ف امل�ساندة للقا�ضي ,وختمت الدرا�سة بخامتة بينت فيها �أهم نتائج البحث التي
مت التو�صل �إليها.

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

275
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Abstract:
The administration of justice and appointing judges were an
important issue during the history of human life. Since the existence of
Islam, people who embraced Islam used to rely on main Islamic sources
which are Quran and the tradition of the Prophet Muhammed peace be
upon him as the main resource to administer justice among people. The
aim of this study was to explore how was the administration of justice
and the appointing of judges in Medina in the Abbasid era specifically.
Also, the study investigated the role of the most important rights and
privileges that characterized judges in Medina during the time of the
Abbasid Caliphate in particular. The outcomes of the study revealed
the judiciary in Islam and the most prominent Medina judges; how the
judges were chosen and the appointing ceremony; judges salaries and
titles; judges tasks and powers; judiciary locations; supporting jobs of
the judges; and the study concluded with a summary showed the most
important results that have been reached.

املقدمة:

احلم ��د هلل وال�صالة وال�س�ل�ام على �سيدنا حمم ��د عليه �أف�ضل ال�س�ل�ام والت�سليم،
�أم ��ا بعد ،فلم يك ��ن للعرب يف ع�صر اجلاهلية نظام ق�ضائي مع ��روف ،بل كانت العادات
والتقالي ��د ه ��ي امل�سيطرة على حل امل�شك�ل�ات واخل�صومات ,وملا ج ��اء الإ�سالم �أمر اهلل
تع ��اىل� -أن يك ��ون احلكم بني امل�سلمني عل ��ى مبادئ الدين الإ�سالم ��ي و�أ�صبح الر�سولقا�ض يف الإ�سالم و�ضع الأ�س�س الق�ضائية التي �سارت عليها الدولة الإ�سالمية،
ﷺ� -أول ٍولق ��د ت�سارعت التغيريات والتطورات يف الأنظم ��ة والقوانني الق�ضائية من عهد الر�سول
ﷺ -حت ��ى اخلالفة العبا�سية ,وذلك نتيجة لتزايد �أع ��داد املعتنقني للإ�سالم وتو�سعرقعة اخلالفة الإ�سالمية ,ون�شوء املذاهب الفقهية ,وتعدد اجتاهاتها الفكرية ,واختالف
�آرائه ��ا الق�ضائية ,وزيادة �أعداد متبعيها وتع�صبه ��م جتاهها .هذا كله ،ا�ستوجب تطوير
التنظيم ��ات الق�ضائية ,حماية حلق ��وق النا�س ,و�ضبط ًا لآليات اختي ��ار الق�ضاة ,حتى ال
يكون مدعاة للتناف�س �أو التوجيه من قبل طائفة �ضد �أخرى �أو مذهب ًا فكري ًا �ضد �آخر.
ورغ ��م تو�سع رقعة اخلالف ��ة الإ�سالمية وانتقال عا�صمته ��ا �إىل العراق ثم ال�شام ثم
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العراق مرة �أخرى � ,إال �أن املدينة املنورة بقيت لها قيمتها املعنوية ,و�صدارتها الروحية,
كونه ��ا موطن حياة الر�سول – ﷺ – و�صحابته الك ��رام ,مما حفظ لها �أن تكون مهوى
لقل ��وب كثري من امل�سلم�ي�ن من �أرجاء املعم ��ورة  ,ومن بينهم علماء �أج�ل�اء �آثروا العي�ش
فيه ��ا ليكون فيها مثواهم الأخري يف هذه احلي ��اة الدنيا جماورة للحبيب امل�صطفى ﷺ
ت�سليم� � ًا كثري ًا .هذه املمي ��زات اخلا�صة للمدينة املنورة� ,أعطاها ميزة علمية �أي�ض ًا ,حتى
ا�شتهر يف كتب الفقه م�صطلح "عمل �أهل املدينة" ك�أحد احلجج الفقهية والأحكام التي
يبنى عليها ,وذل ��ك الخت�صا�ص املدينة بنزول معظم الأحكام فيها و�صلة املجتمع املدين
مبوروث النبي – ﷺ  ,-وا�ستيطان كثري من م�شاهري ال�صحابة والتابعني وتابع التابعني
فيه ��ا ,لذا كان للق�ض ��اء يف املدينة املنورة ميزت ��ه اخلا�صة  ,و�أهميت ��ه العظيمة ,وت�أثريه
الوا�سع لي�س فقط يف نطاق املدينة املنورة و�إمنا على امتداد اخلالفة الإ�سالمية.
م�شكلة الدرا�سة وحتديد عنا�صرها :

من خ�ل�ال القراءة يف امل�ص ��ادر التاريخية جند �أن ُج ّل تركي ��ز امل�ؤرخني والباحثني
توجه نحو ق�ضاة بغداد كونها عا�صمة العبا�سيني مع �إغفال كبري عن ق�ضاة املدينة املنورة
زم ��ن الدول ��ة العبا�سية على الرغم م ��ن �أهمية املدينة املنورة الروحي ��ة وت�أثريها العلمي
الكب�ي�ر على باقي الأم�صار الإ�سالمية مبا فيها بغداد وغريها من املدن الرئي�سة يف تلك
الفرتة  ,لذا جاءت هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء على الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة
خ�ل�ال حقب ��ة تاريخية مهمة من تاري ��خ الق�ضاء عرب الع�صور الإ�سالمي ��ة� ،أال وهي فرتة
اخلالفة العبا�سية وحتديد ًا يف الفرتة ( 132ه750 -م �إىل 330ه941 -م) حيث متيزت
تلك الفرتة بن�شاط املذاهب الفقهية وبروز عدد من االجتاهات الفكرية يف املدينة املنورة
على وجه اخل�صو�ص.
�أهمية الدرا�سة:

�1 .1أهمية املدينة املنورة و�صدارتها الدينية الروحية يف جمال الق�ضاء.
2 .2الأهمي ��ة الديني ��ة والدنيوي ��ة للق�ضاء يف الإ�س�ل�ام ومكانة الق�ض ��اة عند خلفاء
الدولة العبا�سية.
3 .3قل ��ة الدرا�س ��ات البحثية املتخ�ص�صة احلديثة حول مو�ض ��وع الق�ضاء يف املدينة
املنورة يف الع�صر العبا�سي.
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4 .4من املحتمل �أن تفتح هذه الدرا�سة جما ًال �أرحب للبحث يف ق�ضاء وق�ضاة املدينة
املنورة يف الع�صور الإ�سالمية املتنوعة.
الأهداف :
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الآتي:

1 .1حتديد �أهم معامل الق�ضاء يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي.
2 .2التع ��رف على منهجية اختيار الق�ضاة ومرا�سم تعيينهم يف املدينة املنورة خالل
الع�صر العبا�سي.
3 .3حتدي ��د املهام الت ��ي حددتها تنظيم ��ات الق�ض ��اء للقا�ض ��ي و�صالحياته خالل
الع�صر العبا�سي.
4 .4التعرف على رواتب الق�ضاة وخم�ص�صاتهم املالية يف املدينة املنورة.
5 .5التعرف على �أهم الوظائف امل�ساندة للق�ضاة يف الع�صر العبا�سي.
6 .6التعريف ب�أبرز ق�ضاة املدينة املنورة يف الع�صر العبا�سي.

الدرا�سات ال�سابقة:

مو�ض ��وع الق�ضاء والق�ضاة خالل الع�صر العبا�سي حظي باهتمام ال ب�أ�س به من قبل
الباحث�ي�ن وامل�ؤلفني �إميان ًا منهم ب�أهمية هذا املو�ضوع وح�سا�سيته� ،إال �أن ا�ستك�شاف حال
الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة مل يحظ بنف�س االهتمام .واملتتبع للدرا�سات وامل�ؤلفات
يف هذا اجلانب يجد �أنها ات�سمت بكثري من العمومية دون الدخول يف التفا�صيل الدقيقة ,
كما �أن �أغلب ما كتب يف هذا املو�ضوع جنده يف بطون امل�صادر التاريخية و�ضمن �سياقات
عام ��ة ,وقلما تناول ��ه باحثون معا�صرون يف درا�سات بحثي ��ة متخ�ص�صة  ,ويف �ضوء ذلك
لعلن ��ا نلخ�ص بع�ض ًا م ��ن �أهم الت�صنيف ��ات العلمية التي تناولت طيف ًا م ��ن هذا املو�ضوع
ح�سب الأقدم يف تاريخ الطباعة كالآتي:
1 .1ع�ص ��ام �شبارو ( الق�ض ��اة والق�ضاء يف اال�سالم  ,دار النه�ضة العربية 1983 ,م
) وق ��د حتدث ��ت الدرا�سة ع ��ن الق�ضاء والق�ض ��اة ب�شكل �شمويل ع ��ام مل يحدد
في ��ه ف�ت�رة مكان حم ��دد �أو فرتة زمنية معين ��ة بل تناولت الق�ض ��اة خالل عهود
اخلالفات اال�سالمية كافة .
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2 .2مي�سون العنزي ( احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف املدينة املنورة يف الع�صر
العبا�سي الأول(232-132هـ)  ,جامع ��ة الريموك -الأردن2004 ,م) وبالرغم
من �أن عنوان الر�سالة مقارب لعنوان الدرا�سة �إال �أن املادة العلمية حول الق�ضاة
والق�ضاء كانت خمت�صرة وحمددة ومل يتم اال�ستفادة منها �إال ب�شكل ي�سري جد ًا
3 .3درا�س ��ة رحمن ابراهيم ( جمل�س الق�ض ��اء يف العهد العبا�سي  ,اال�ستاذ" العدد
1433- 203ه2012 /م� �ـ" كلي ��ة الرتبية ابن ر�شد للعل ��وم االن�سانية – جامعة
بغ ��داد ) وهذه الدرا�سة تناول ��ت نواحي الق�ضاء خالل الع�ص ��ر العبا�سي ولكن
ك ��ان جل تركي ��ز الدرا�سة على العراق وحتديد ًا مدين ��ة بغداد  ,وقد �ضمت هذه
الدرا�س ��ة معلومات �أخرى تناولها الباحث يف درا�سته ال�سيما يف مو�ضوع جمل�س
الق�ضاء وامل�ساعدون ور�سوم الق�ضاء وغري ذلك.
4 .4درا�سة ماج�ستري لفاطمة قيطون (تطور نظام الق�ضاء يف احل�ضارة الإ�سالمية
من عهد النبي ﷺ �إىل الع�صر العبا�سي الأول ,كلية الأدب واللغات-جامعة �أبو
بك ��ر بلقايد ,اجلزائ ��ر 1434-1433 ,هـ ) وقد تناولت ه ��ذه الدرا�سة الق�ضاء
ب�ش ��كل عام يف الع�صر العبا�سي الأول حتدي ��د ًا  ,كما �أن �أغلب ما ذكر كان حول
ق�ضاء العراق وبغداد على وجه اخل�صو�ص ومل تتطرق �إال بالقليل من املعلومات
عن ق�ضاء املدينة املنورة .
الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي يف الفرتة
( 132هـ 750 -م) �إىل (330هـ 941 -م)
مل يكن للعرب يف ع�صر اجلاهلية نظام ق�ضائي معروف ،بل كانت العادات والتقاليد
ه ��ي امل�سيطرة على حل امل�شك�ل�ات واخل�صومات ,وملا جاء الإ�سالم �أمر اهلل -تعاىل� -أن
يك ��ون احلكم ب�ي�ن امل�سلمني على مبادئ الدي ��ن الإ�سالمي و�أ�صب ��ح الر�سول -ﷺ� -أول
قا� ٍ��ض يف الإ�سالم و�ض ��ع الأ�س�س الق�ضائية الت ��ي �سارت عليها الدول ��ة الإ�سالمية ،حتى
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�أ�صب ��ح الق�ضاء ذو �سلطة قوية تنفيذية( ،)1و�أ�صبح ملن�ص ��ب القا�ضي �أهميته ومكانته يف
()2
الدين الإ�سالمي حتى �أ�صبح من واجبات احلكام والأئمة تعيني ق�ضاة بالبالد.
ولق ��د ت�سارع ��ت التغيريات والتط ��ورات يف الأنظم ��ة والقوان�ي�ن الق�ضائية من عهد
الر�س ��ول -ﷺ -حتى اخلالفة العبا�سية ,وذلك نتيجة لتزايد �أعداد املعتنقني للإ�سالم
وتو�س ��ع رقعة اخلالف ��ة الإ�سالمية ,ون�شوء املذاهب الفقهية ,وتع ��دد اجتاهاتها الفكرية,
واختالف �آرائها الق�ضائية ,وزيادة �أعداد متبعيها وتع�صبهم جتاهها .هذا كله ,ا�ستوجب
تطوير التنظيمات الق�ضائية ,حماية حلقوق النا�س ,و�ضبط ًا لآليات اختيار الق�ضاة ,حتى
ال يكون مدعاة للتناف�س �أو التوجيه من قبل طائفة �ضد �أخرى �أو مذهب ًا فكري ًا �ضد �آخر.
ورغ ��م تو�سع رقعة اخلالف ��ة الإ�سالمية وانتقال عا�صمته ��ا �إىل العراق ثم ال�شام ثم
العراق مرة �أخرى � ,إال �أن املدينة املنورة بقيت لها قيمتها املعنوية ,و�صدارتها الروحية,
كونه ��ا موطن حياة الر�سول – ﷺ – و�صحابته الك ��رام ,مما حفظ لها �أن تكون مهوى
لقل ��وب كثري من امل�سلم�ي�ن من �أرجاء املعم ��ورة  ,ومن بينهم علماء �أج�ل�اء �آثروا العي�ش
فيه ��ا ليكون فيها مثواهم الأخري يف هذه احلي ��اة الدنيا جماورة للحبيب امل�صطفى ﷺ
ت�سليم� � ًا كثري ًا .هذه املمي ��زات اخلا�صة للمدينة املنورة� ,أعطاها ميزة علمية �أي�ض ًا ,حتى
ا�شتهر يف كتب الفقه م�صطلح "عمل �أهل املدينة" ك�أحد احلجج الفقهية والأحكام التي
يبنى عليها ,وذل ��ك الخت�صا�ص املدينة بنزول معظم الأحكام فيها و�صلة املجتمع املدين
مبوروث النبي – ﷺ  ,-وا�ستيطان كثري من م�شاهري ال�صحابة والتابعني وتابع التابعني
فيه ��ا ,لذا كان للق�ض ��اء يف املدينة املنورة ميزت ��ه اخلا�صة  ,و�أهميت ��ه العظيمة ,وت�أثريه
الوا�سع لي�س فقط يف نطاق املدينة املنورة و�إمنا على امتداد اخلالفة الإ�سالمية.
له ��ذا كله ،جاء هذه الدرا�سة لت�سليط ال�ضوء عل ��ى تاريخ الق�ضاء يف حقبة تاريخية
مهم ��ة م ��ن تاريخ الق�ضاء ع�ب�ر الع�صور الإ�سالمي ��ة� ،أال وهي فرتة اخلالف ��ة العبا�سية،
ال�سيم ��ا و�أن الع�صر العبا�سي متيز بن�شاط املذاه ��ب الفقهية وبروز عدد من االجتاهات
((( كرمى� ,أحمد عجاج :الإدارة يف ع�صر الر�سول ﷺ ,دار ال�سالم – القاهرة 1427 ,هـ � ,ص223
((( الزحيلي  ,وهبة بن م�صطفى  :الفقه الإ�سالمي و�أدلته ,دار الفكر – دم�شق ,الطبعة  :الرابعة 1427 ,هـ
 ,ج� ,8ص6232
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د .عذاري بنت �إبراهيم ال�شعيبي

الفكري ��ة .ومن جانب �آخر كان اختي ��ار املدينة املنورة لدرا�سة تطور التنظيمات اخلا�صة
بالق�ض ��اء والق�ضاة يف هذه احلقب ��ة التاريخية لكون ُج ّل تركيز امل�ؤرخني والباحثني توجه
نحو ق�ضاة بغداد كونها عا�صمة العبا�سيني على الرغم من �أهمية املدينة املنورة الروحية
وت�أثريه ��ا العلمي الكبري على باقي الأم�صار الإ�سالمية مبا فيها بغداد وغريها من املدن
الرئي�سة يف تلك الفرتة .
وق ��د عمدت الباحثة لتحقيق هذا الهدف بالرج ��وع �إىل الكتب وامل�صادر التاريخية،
مبا تي�سر من روايات بع�ض امل�ؤرخني ونقوالتهم خالل تلك الفرتة .ونتيجة لذلك مت تق�سيم
الدرا�سة �إىل عدة �أجزاء رئي�سة جاءت على النحو الآتي :ملحة عامة حول الق�ضاء باملدينة
املنورة ,منهجية اختيار الق�ضاة ،ومرا�سم تعيينهم ،مهام القا�ضي و�صالحياته ,جمال�س
الق�ضاء ,رواتب الق�ضاة وخم�ص�صاتهم� ,أ�شهر ق�ضاة املدينة املنورة ,الوظائف امل�ساندة
للقا�ض ��ي ,ويف اخلت ��ام مت تقدمي جمموعة م ��ن اخلال�صات املهمة املتعلق ��ة بالتنظيمات
الق�ضائية يف هذه الفرتة التاريخية.
ولعله من املهم التنويه هنا �إىل �أن كثري من التنظيمات الوارد ذكرها يف هذه الدرا�سة
ق ��د ال تكون خم�صو�صة باملدينة املنورة دون غريها ,و�إمن ��ا لها وجه العموم على م�ستوى
اخلالف ��ة ,قد مت ذكرها من بني تنظيمات الق�ض ��اء يف املدينة املنورة لي�س خل�صو�صيتها
لها ,و�إمنا لكون ذلك هو ال�سائد يف اخلالفة العبا�سية حينها ,وبالتايل ميكن اعتبار هذه
التنظيمات �سارية يف املدينة املنورة كما يف غريها من الأم�صار التابعة للخالفة.
ملحة عامة حول الق�ضاء يف املدينة املنورة

كان املتب ��ع يف العهد النبوي ال�شريف واخللفاء الرا�شدي ��ن حتى الع�صر الأموي� ،أن
الق�ض ��اء يعتمد يف �أحكامه عل ��ى ر�ؤية وفهم القا�ضي دون الت ��زام مبذهب حمدد؛ وذلك
لكون العهد النبوي مرجعيته واحدة حمددة ووا�ضحة ،وكذلك الأمر يف العهد الرا�شدي.
�أما يف الع�صر الأموي فقد ا�ستمر النهج الق�ضائي على ما هو عليه يف الع�صر الرا�شدي,
م ��ع تطور وتغريات تدريجية وذلك لتو�سع الدولة الأموي ��ة ال�سريع ,واالعتماد حينها على
الثق ��ات من الفقهاء والق�ضاة يف �إ�صدار الأحكام .وعلى الرغم من ظهور بع�ض املذاهب
الإ�سالمية يف الع�صر الأموي �إال �أن ت�أثريها يف الق�ضاء كان حمدود ًا ن�سبي ًا ,حيث ا�ستمر
الق�ضاء و تنظيماته يف �صورة من الب�ساطة الن�سبية التي كان عليها يف العهد الرا�شدي.
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�أم ��ا يف الع�ص ��ر العبا�سي ,فق ��د كان للق�ضاء �ش� ��أن �آخر حيث تبل ��ور ظهور املذاهب
الفقهي ��ة املتنوع ��ة ,وكرث �أتباعه ��ا ,و�أ�صبح للق�ضاء ت�أث�ي�رات �سيا�سية �أي�ض� � ًا قد ت�ؤثر يف
م�س�ي�رة الدولة ,لذا عمدت اخلالف ��ة �إىل تنظيمه مركزي ًا ,فجعلت ل ��كل منطقة ومدينة
قا� ٍ��ض يحك ��م بها وفق مذهب ��ه ,بل كانت بع�ض امل ��دن يحكم فيها عل ��ى �أكرث من مذهب
بح�سب الق�ضاة( ،)1وقد ن�ش�أ و�ساد يف املدينة املنورة مذهب الإمام مالك ,الذي ُولد وعا�ش
فيها حيث كانت مقر ًا له ,ومن�صة النت�شار مذهبه ,ال�سيما و�أنه حظي بت�أييد من اخلليفة
ؤلف
العبا�سي �أبي جعفر املن�صور( 95هـ714-م158 /هـ775-م) الذي كلفه بت�صنيف م� ٍ
يف احلدي ��ث حلفظ الأحاديث النبوية ال�صحيحة من االخت�ل�اط باملكذوبة ,فقام الإمام
مال ��ك بن �أن�س بت�ألي ��ف كتابه املوط�أ ،ثم اتبع ��ه بكتابة املدونة ،وهو م ��ا �ساعد على ن�شر
علمه ومذهبه ،فكانت �سبب ًا لن�شر املذهب املالكي لي�س يف داخل املدينة املنورة فح�سب بل
وخارجه ��ا عن طريق تالمذته( ,)2وبالتايل كان له ��ذا املذهب ت�أثري مبا�شر على الأحكام
الق�ضائية يف املدينة املنورة على وجه اخل�صو�ص وغريها على وجه العموم.
منهجية اختيار الق�ضاة ومرا�سم تعيينهم

يف العهد النبوي كان الر�سول الكرمي ﷺ هو القا�ضي واحلاكم بني النا�س يف املدينة
املنورة وما حولها� ،أما املناطق البعيدة فكان الوايل هو من يقوم بالق�ضاء ,وقد ا�ستمرت
ه ��ذه الطريق ��ة معمو ًال بها يف عه ��د �أبي بكر ال�صدي ��ق وبدايات عهد عم ��ر بن اخلطاب
ر�ض ��ي اهلل عنهما ( ،)3ولكن خ�ل�ال الن�صف الثاين من عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه وبع ��د �أن تو�سعت البالد الإ�سالمية ،والن�شغاله بالعديد م ��ن �أمور الدولة الإ�سالمية
الوا�سعة ،قام بتعيني الق�ضاة و ف�صل الوالية عن الق�ضاء ،ف�أ�صبح القا�ضي هو من ينظر
ب�أمور الق�ضاء وهذا كان بداية ا�ستقالل الق�ضاء ك�سلطة لوحدها(.)4
(((
(((
(((
(((
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احلمي�ضي  ,عبد الرحمن �إبراهيم  :الق�ضاء ونظامه يف الكتاب وال�سنة  ,مركز بحوث ودرا�سات جامعة
�أم القرى – مكة املكرمة 1409 ,هـ � ,ص283
�شبارو  ,ع�صام حممد  :الق�ضاة والق�ضاء يف الإ�سالم  ,دار النه�ضة العربيةبريوت 1983 ,م� ,ص131
وكي ��ع ,حمم ��د بن خلف بن حي ��ان (ت306 :هـ)� :أخبار الق�ض ��اة ,مراجعة �,سعيد حمم ��د اللحام ,عامل
الكتب – بريوت  ,د.ت ,ج� ,1ص105
الكري�شي  ,غالب عبد الكايف � :أولويات الفاروق يف الإدارة والق�ضاء  ,ج� ,1ص 86؛ طقو�ش ,حممد �سهيل:
تاري ��خ اخللفاء الرا�شدين الفتوحات والإجنازات ال�سيا�سية  ,دار النفائ�س – الأردن1424 ,هـ2003-م ,
�ص346
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ويف الع�ص ��ر الأم ��وي ا�ستمر هذا الأمر عل ��ى ما هو عليه ،حيث ك ��ان يتوىل اخلليفة
زم ��ام تقليد الق�ض ��اة بنف�سه( ,)1ولكن ه ��ذا التقليد طر�أ عليه بع� ��ض التطورات يف زمن
اخللفاء العبا�سيني ,وحتديد ًا يف عهد اخلليفة هارون الر�شيد ( 194هـ766-م193/هـ-
809م) ؛ فلم يعد حكر ًا على اخلليفة فقط بل �أ�صبح م�سموح ًا ملن دونه من رجال الدولة
كالوزي ��ر والأمري وقا�ضي الق�ض ��اة( ,)2بل حتى والة املدن �أ�صبح م ��ن �صالحياتهم تقليد
ق�ضاة الأقاليم واملدن التابعة لهم(.)3
ومل تتغري �شروط اختيار ق�ضاة املدينة املنورة يف الدولة العبا�سية عما كان عليه من
قب ��ل ،فكان يتم اختيار الق�ضاة غالب ًا بن ��اء على ال�شروط الأ�سا�سية امل�ستمدة من القر�آن
وال�سن ��ة التي يجب توفرها يف الق�ض ��اة ,فالقا�ضي يجب �أن يكون :ذكر ًا بالغ ًا م�سلم ًا حر ًا
�سلي ��م احلوا�س ،عامل� � ًا ب�أمور الدين و�أحك ��ام ال�شريعة ،كثري الورع واجل ��د ،نظيف ال�سر
والعلن( ،)4ورغم ذلك ف�إنه من املتوقع �أن يكون الختيار الق�ضاة يف املدينة رمزية معنوية،
ومزي ��ة خا�صة ،واهتمام خمتلف ملكان ��ة املدينة املنورة يف نفو�س امل�سلمني من جهة ،ومن
جهة �أخرى لكثافة توفر الفقهاء والعلماء امل�ؤهلني علمي ًا ومكانة اجتماعية فيها ،وهذا ال
مينع من وجود ا�ستثناءات لظروف �سيا�سية �أو اجتماعية معينة.
وم ��ن املالحظ يف زمن اخلالف ��ة العبا�سية كرثة التعيني والع ��زل للق�ضاة يف املدينة
املن ��ورة( ،)5فقد كان �شائع� � ًا �أن يعينّ القا�ضي باملدينة املنورة ثم ُيعزل بعد فرتة ،ثم يعاد
(((
(((
(((
(((

(((

مدكور ,حممد �سالم  :الق�ضاة والق�ضاء يف الإ�سالم  ,دار النه�ضة العربية ,القاهرة ,د.ت�,ص46
قا�ضي الق�ضاة هو من يكون مكلف من اخلليفة الختيار الق�ضاة وتعيينهم ثم توزيعهم على مدن و�أم�صار
الدول ��ة  .مدك ��ور :الق�ضاة والق�ضاء يف الإ�سالم �� � ,ص47؛ عليان� ,شوكت حمم ��د :ال�سلطة الق�ضائية يف
الإ�سالم ,دار الر�شيد للن�شر والتوزيع – الريا�ض1402 ,هـ� ,ص78
وكي ��ع� :أخب ��ار الق�ض ��اة,ج� ,1ص148؛ م�سكوي ��ه� ,أبو علي احم ��د بن حممد (ت421:ه ��ـ) :جتارب الأمم
وتعاق ��ب الهم ��م ,ت�صحيح هـ .ف .امدروز  ,مطبع ��ة �شركة التمدن ال�صناعية – م�ص ��ر 1332,هـ  ,ج,2
�ص83
امل ��اوردي � ,أبو احل�سن علي ب ��ن حممد بن حبيب الب�صري (ت450:هـ) :الأحك ��ام ال�سلطانية والواليات
الدينية ,دار الكتب العلمية – بريوت 1398 ,هـ� ,ص65؛ املاوردي � ,أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب
الب�ص ��ري (ت450:هـ) :ت�سهيل النظ ��ر وتعجيل الظفر  ,حتقيق :حمي ه�ل�ال ال�سرحان ,دار النه�ضة –
بريوت 1981 ,م �,ص405
وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص232, 224
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تعيين ��ه مرة �أخ ��رى� ،إما ب�إرجاعه بتويل ق�ض ��اء املدينة يف والية خليف ��ة عبا�سي �آخر� ،أو
بتعيينه قا�ضي ًا ولكن مبدينة �أخرى( ،)1ومن �أمثلة ذلك ما حدث مع القا�ضي عبد اهلل بن
حممد بن عمران التيمي الذي ويل ق�ضاء املدينة يف حياة اخلليفة املهدي( 172ه745-م/
185ه775-م) وبعده ��ا مت عزل ��ه ،ولكنه عاد لتويل من�صب ق�ضاء املدينة يف عهد هارون
الر�شي ��د ،الذي �سرعان ما قام بعزله بعد فرته ليجعل ��ه والي ًا ملكة املكرمة ،ولكن مل يطل
بق ��ا�ؤه مبك ��ة �إذ �سرعان ما �أرجعه الر�شيد مرة �أخ ��رى �إىل ق�ضاء املدينة املنورة ،ثم عاد
وعزله عن ذلك وطلب �صحبته حتى تويف(.)2
ك�ث�رة التعيني والعزل يف املدينة املنورة �أح ��د م�ؤ�شرات ح�سا�سية هذا املن�صب لهذه
املدينة ،و�صعوبة العمل فيها قا�ضي ًا ،وقد يكون ذلك لأ�سباب تتعلق بكرثة العلماء امل�ؤهلني
لت ��ويل هذه املهمة ،وق ��د يكون ب�سبب التناف� ��س الذي ميكن �أن يكون عليه ��ا حال العلماء
فيها� ،أو لأ�سباب �أخرى تتعلق بالوالء للخليفة.
ومل يكن لق�ضاة املدينة املنورة يف الع�صر العبا�سي عمر حمدد لتويل الق�ضاء ,فكان
ي�ستق�ض ��ى الرجل �إن وجد فيه الفقه وال ��ورع( ,)3وعادة ما يختار كبري ال�سن لرتجي �سعة
العلم والفقه ،لذلك روي �أن هناك من يعمد �إىل �إظهار ما خفي عنده من �شعر �أبي�ض �أو
عالمة كرب بال�سن ليبدو مبظهر الهيبة والوقار و�سعة العلم واملعرفة ليكون م�ؤه ًال الختياره
مبن�ص ��ب القا�ضي( .)4ومع ذلك فقد كانت هناك ا�ستثناءات �أي�ض ًا؛ حيث مت تعيني ق�ضاة
�صغ ��ار ال�سن ن�سبي ًا ممن يتمتعون ب�سعة العلم والتدي ��ن ،كا�ستق�ضاء وايل املدينة املنورة
ح�سن بن زيد بن ح�سن بن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما( ،)5للقا�ضي عبد الرحمن
بن القا�سم وكان وقتها دون الثالثني من العمر(.)6
(((
(((
(((
(((
(((

(((
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وكيع � :أخبار الق�ضاة ,ج� ,1ص �ص150 ,148
وكيع � :أخبار الق�ضاة,ج229 , 1
وكيع �:أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص145
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,3ص137
يكنى �أبو حممد ثقة راوي للأحاديث  ,واله املن�صور املدينة املنورة خم�س �سنني ثم تعقبه فعزله و�سجنه ف�أخرجه
امله ��دي ورده �إلي ��ه �أمواله ,يف الطري ��ق �إىل مكة للحج تويف �سنة 168هـ .ابن �سع ��د� ,أبو عبد اهلل حممد بن �سعد
بن منيع الها�شمي(املتوفى230 :هـ) :الطبقات الكربى ،الق�سم املتمم لتابعي �أهل املدينة ومن بعدهم ,املحقق:
زياد حممد من�صور ,مكتبة العلوم واحلكماملدينة املنورة ,الطبعة :الثانية 1408 ،هـ� ,ص.386
وكيع� :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص145
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د .عذاري بنت �إبراهيم ال�شعيبي

وق ��د ا�ستحدثت اخلالف ��ة العبا�سية مرا�سم خا�صة لتعي�ي�ن الق�ضاة مل تكن موجودة
قبله ��ا ,فكان هناك ما يعرف مبر�س ��وم تقليد الق�ضاة وي�سمى "العه ��د" حيث يتم تعيني
القا�ض ��ي يف احتف ��االت خا�صة ت�سمى "التعي�ي�ن"( ,)1وكانت تلك املرا�س ��م املتبعة لتقليد
الق�ض ��اة حم ��ددة ذات طاب ��ع ر�سمي ,وقد يك ��ون ذلك لإ�سب ��اغ نوع من الأهمي ��ة والوقار
لوظيف ��ة الق�ض ��اء ،فكان يجل� ��س اخلليفة �أو ال ��وايل �أو الأمري يقابله القا�ض ��ي للمبا�شرة
بالتقلي ��د ,فيقول اخلليفة قلدتك �أو وليت ��ك الق�ضاء فريد القا�ضي قبلت( ,)2عندها يخلع
عل ��ى القا�ضي بدراعة( ،)3وطيل�س ��ان( ،)4وعمامة(� )5سوداء ،وهو م ��ا يعرف وقتها بخلعة
()7
الق�ضاء( ،)6فيلب�سها القا�ضي ويخرج بها مع جمموعة من كبار القوم و�أ�صحاب ال�ش�أن
حتى ي�صل للم�سجد وي�صلي فيه ركعتني وعندها يقوم �أحد مرافقيه و�أتباعه بقراءة ن�ص
واليته للق�ضاء ثم يبا�شر عمله بعدها(.)8
(((
(((
(((

(((
(((
(((
(((
(((

�شبارو :الق�ضاة� ,ص , 55فاطمة  ,قيطون  :تطور نظام الق�ضاء يف احل�ضارة الإ�سالمية من عهد النبي
ﷺ �إىل الع�ص ��ر العبا�سي الأول ,ر�سالة ماج�ستري  ,كلية الأدب واللغات-جامعة �أبو بكر بلقايد -1434 ,
1433هـ� ,ص88
اب ��ن �أب ��ي الدم � ,شهاب الدين �أب ��و �إ�سحاق �إبراهيم( ت642:هـ) � :أدب الق�ض ��اء �أو الدرر املنظومات يف
الأق�ضية واحلكومات ,حتقيق :حممد م�صطفى الزحيلي ,د.ت� ,ص44
ً
الدراع ��ة :هو قمي�ص مفتوح من الأمام يعرف باملغرب ب ��الإزار وغالب ًا يكون وا�سعا غري �ضيق .ال�صفدي
� ,ص�ل�اح الدي ��ن خليل بن �أيبك (املتوفى764 :هـ)  :ت�صحي ��ح الت�صحيف وحترير التحريف ,حققه وعلق
عليه و�صنع فهار�سه :ال�سيد ال�شرقاوي ,راجعه :رم�ضان عبد التواب ,مكتبة اخلاجني – القاهرة1407 ,
هـ 1987م�,ص 258؛ ان دوزي ,رينهارت بيرت  :تكملة املعاجم العربية ,نقله �إىل العربية جـ :4حممد �سليم
النعيمي ,وزارة الثقافة والإعالم -العراق2000 ,م ,ج� ,4ص330
طيل�س ��ان :وه ��و لفظ فار�سي يق�صد به الك�ساء الذي يلقى على الكتف� ,أو يحيط بالبدن بدون �أي تف�صيل
�أو خياط ��ة ويعرف يف اللهجة العامية امل�صري ��ة بال�شال .م�صطفى � ,إبراهيم و�آخرون  :املعجم الو�سيط ,
دار الدعوة -م�صر  ,د.ت ,ج�,2ص553,561
عمام ��ة :ه ��ي املفرد لعمائ ��م وعمام وهي ما يل ��ف على الر�أ�س .عم ��ر� ,أحمد خمتار عب ��د احلميد (ت:
1424هـ) :معجم اللغة العربية املعا�صرة  ,عامل الكتب_ القاهرة  1429 ,هـ  ,ج� ,2ص1558
اخللع ��ة :ه ��ي من اخللع وخلع عليه �إذا نزع ثوبه وطرحه علي ��ه ,وك�ساه اخللعة  .الزخم�شري� ,أبو القا�سم
حمم ��ود بن عمرو بن �أحمد جار اهلل (ت538 :ه ��ـ)� :أ�سا�س البالغة  ,حتقيق :حممد با�سل عيون ال�سود,
دار الكتب العلمية ،بريوت  1419 ,هـ ,ج� ,1ص262
القرطبي  ,عريب بن �سعد (ت366:هـ)� :صلة تاريخ الطربي  ,دار القلم – بريوت  ,د.ت ,ج� ,12ص.23-22
ال�صويل � ,أبو بكر حممد بن يحيى(ت335:هـ)�:أخبار الرا�ضي باهلل واملتقي هلل  ,دار امل�سرية – بريوت
1399 ,ه ��ـ� ,ص 109؛ ياقوت احلم ��وي �,شهاب الدين �أبو عبد اهلل (ت626:ه ��ـ) :معجم الأدباء املعروف
ب�إر�شاد الأريب �إىل معرفة الأديب  ,دار امل�أمون – القاهرة  ,د.ت ,ج� ,16ص68
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الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي يف الفرتة ( 132هـ 750 -م) �إىل (330هـ 941 -م)

ولأنه من �شروط والية الق�ضاء؛ �إعالم النا�س بتقليد القا�ضي لال�ستجابة له ولطاعة
حكم ��ه وتنفي ��ذ �أوامره ،كان ُيقر�أ العهد على ر�ؤو�س النا�س ,حيث يذكر فيه ا�سم القا�ضي
ومكان واليته للق�ضاء و�آداب الق�ضاء و�أحكامه ,والأمور الواجب على القا�ضي اتباعها(.)1
وكان خالل الدولة العبا�سية تقليد متبع يف جميع مناطق الدولة؛ ف�إن كان القا�ضي الذي
اختري لق�ضاء املدينة من خارجها؛ ف�إن قا�ضي الق�ضاة هو من يخترب علمه وقدرته ويعمل
ل ��ه االحتف ��االت ثم ي�سلمه عهدته ،وير�سله �إىل املدين ��ة ( ,)2و�إن كان القا�ضي من داخلها
فيقوم قا�ضي الق�ضاة ب�إر�سال العهدة �إليه يف املدينة التي عني قا�ضي ًا فيها حيث يتم عمل
االحتفاالت له هناك (.)3
و�إجم ��ا ًال ميك ��ن الق ��ول �إن اخلالف ��ة العبا�سية حر�صت عل ��ى �أن يتوف ��ر يف ق�ضاتها
موا�صف ��ات معين ��ة ك�أن يك ��ون �صاحب دي ��ن وخلق و�سمعة طيب ��ة ،و�أن يك ��ون م�شهود ًا له
بالتق ��وى والورع .وهذا ال يعني �أن جميع م ��ن مت تعيينهم يف من�صب الق�ضاء تتوفر فيهم
جمي ��ع ه ��ذه املوا�صفات واخل�صائ�ص ،بل حدثت عدة اخرتاق ��ات لهذه الآلية ،وقد يكون
ذلك ب�سبب �ضع ��ف ال�سلطة املركزية وتزعزعها ،وقد يكون منها ما له عالقة باملوازنات
ال�سيا�سي ��ة واملجامالت ،ومل تكن املدين ��ة املنورة مبن�أى من هذه اال�ستثناءات ،حيث روي
�أن م ��ن بني من تول ��وا الق�ضاء يف املدينة املنورة من ا�شتهر ب�س ��وء ال�سمعة ،وممن ُعرف
عن ��د بع�ض �أهل احلديث بعدم �أمانته يف رواية ونقل �أحاديث الر�سول ﷺ كالقا�ضي �أبو
البخ�ت�ري( )4وهب ب ��ن وهب( ،)5والذي قال عن ��ه هارون الر�شيد" ل ��وال �أن هذا قد كفانا
بع�ض ما يهمنا من �أمر املدينة مل �أكن �أقبله يكذب على ر�سول اهلل ﷺ يف جمل�سي "(.)6
(((
(((

(((
(((
(((
(((
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امل ��اوردي � ,أب ��و احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�صري (ت450:ه ��ـ)� :أدب القا�ضي ,حتقيق  :حميي
هالل ال�سرحان ,بغداد 1971 ,م� ,ص179-177
اب ��ن طيف ��ور البغ ��دادي � ,أحمد بن علي بن ثابت (ت280 :هـ)  :تاريخ بغ ��داد  ,بريوت  ,د.ت ,ج� ,14ص258؛
الع�سقالين  ,ابن حجر �شهاب الدين �أحمد بن علي (ت852:هـ) :رفع الإ�صر عن ق�ضاة م�صر  ,بريوت ,
1908م� ,ص518؛ التنوخي  ,القا�ضي �أبو علي املح�سن بن علي بن حممد (ت384 :هـ) :ن�شوار املحا�ضرة
و�أخبار املذاكرة  ,حتقيق :عبود ال�شاجلي  ,دار �صادر – بريوت 1973 ,م  ,ج� ,5ص.204
ال�صويل � :أخبار الرا�ضي واملتقى � ,ص200؛ الع�سقالين  :رفع الإ�صر � ,ص518
�ستتم ترجمته عند ذكر ق�ضاة املدينة املنورة .
وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,3ص269؛ اليماين  :العوا�صم والقوا�صم  ,ج� ,8ص258
وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص253,244
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وم ��ن هذه اال�ستثناءات �أي�ض ًا �أن يعني القا�ضي ليكون خلف� � ًا لوالده قا�ضي املدينة املنورة
ال�ساب ��ق حتى �أ�صبح يورث من�صب القا�ضي بني �أف ��راد الأ�سرة الواحدة  ,كالقا�ضي عبد
الأعل ��ى ب ��ن عبيد اهلل بن حممد ب ��ن �صفوان القر�ش ��ي اجلمحي ،وه ��و يف زمن اخلليفة
امله ��دي( ,)1والقا�ضي عب ��د اجلبار بن �سعيد بن نوفل ابن م�ساح ��ق� ،صاحب مالك وكان
ذلك زمن اخلليفة امل�أمون( 170ه786-م218/ه833-م) ( ،)2وكذلك القا�ضي �إبراهيم
بن �سعد بن �إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ،حيث كان خلف ًا لوالده الذي كان قا�ضي ًا
عليها ( , )3كذلك �أ�سرة عبد امللك بن �أبي ال�شوارب الأموي وهي �إحدى الأ�سر التي توىل
العدي ��د من �أفرادها مهنة الق�ض ��اء يف الع�صر العبا�سي بل و�صل ��وا حتى من�صب قا�ضي
الق�ض ��اة ( .)4كذل ��ك �أ�سرة يعقوب بن �إ�سماعيل بن حم ��اد الأزدي ،نالت �أ�سرته على ثقة
خلف ��اء بني العبا�س فلم ينل �أحد مثل ما ناله مبلغهم من مال وجاه وحظوة عند اخللفاء
مم ��ا ك ��ان له الأثر يف تعيني معظم �أ�سرته مبجال الق�ضاء يف الع�صر العبا�سي حتى و�صل
�أحف ��اده �إىل من�ص ��ب قا�ضي الق�ضاة ( .)5هذا ال يعني �أن الق�ضاة الذين مت تعيينهم خلف ًا
لآبائهم ال تتوفر فيهم املوا�صفات واملعايري الالزمة للق�ضاء ،و�إمنا يعني �أن هناك معايري
�أخرى تتعلق بالقرابة �أو املجامالت ميكن �أن تكون مرجحة لبع�ض الأفراد على �آخرين.
م ��ن الوا�ضح �أن من�صب القا�ضي يف زمن اخلالف ��ة العبا�سية من املنا�صب اجلذابة
والت ��ي يطم ��ع فيه ��ا كثري م ��ن النا�س ،ومع ذل ��ك مل تخل تل ��ك الفرتة من علم ��اء �أجالء
يتورعون من ال�سعي لهذا املن�صب ،بل ويتهربون منه �إن مت عر�ضه عليهم �إما ورع ًا وتقوى
وخوف� � ًا من اهلل عز وج ��ل كالفقيه الورع عبد الرحمن بن �أب ��ي ربيعة ,الذي رف�ض ق�ضاء
املدين ��ة حني عر� ��ض عليه(� ,)6أو ب�سبب تدخل بع�ض اخللف ��اء العبا�سيني يف عمل الق�ضاة
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة  ,ج� ,3ص130
ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة  ,ج� ,1ص90
ال�سخ ��اوي  :التحفة اللطيفة ,ج �� � ,1ص118-117؛ العنزي  ,مي�سون مزكي فردو�س  :احلياة االجتماعية
واالقت�صادي ��ة يف املدين ��ة املن ��ورة يف الع�صر العبا�س ��ي الأول(232-132هـ) ,ر�سال ��ة ماج�ستري  ,جامعة
الريموك  ,كلية الآداب _ق�سم التاريخ 2004 ,م � ,ص91
وكيع  :الق�ضاة ,ج� ,1ص166؛ �شبارو :الق�ضاة � ,ص85,82
املالقي االندل�سي  :املرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا  ,ج� ,1ص32؛ التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة
 ,ج� ,6ص ,21,23ج� ,5ص209
اب ��ن اجل ��وزي  ,جمال الدين �أبو الف ��رج عبد الرحمن بن علي بن حمم ��د (ت597 :هـ)� :صفة ال�صفوة ,
حتقيق� :أحمد بن علي ,دار احلديث -القاهرة1421 ،هـ ,ج� ,1ص383
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الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي يف الفرتة ( 132هـ 750 -م) �إىل (330هـ 941 -م)

وم�ضايقتهم لهم مما جعل بع�ضهم يزهد يف هذه الوظيفة( ,)1حتى لو �أدى زهده ورف�ضه
ملن�ص ��ب الق�ضاء يف �أحيان كثرية �إىل �إحل ��اق الأذى به كالزج بال�سجن ( ,)2وهو ما حدث
م ��ع �إ�سحاق بن �إبراهي ��م بن طلحة الذي عر�ض عليه ح�سن بن زي ��د وايل املدينة املنورة
وقته ��ا ت ��ويل الق�ضاء ,فرف�ض ومت ّنع ،فحاول الوايل �أن يج�ب�ره على قبول الق�ضاء بالقوة
والإك ��راه حتى �أنه قام ب�سجنه ,وعندما وجد �أن ال�سجن مل ي� ِؤت نتيجة معه ،طلب منه �أن
يت ��وىل الق�ضاء ل�ساعات؛ حتى يرب بق�سم ��ه حيث �أنه �أق�سم �أن ال يخلي �سبيله من ال�سجن
�إال بقبوله اجللو�س مبجل�س الق�ضاء ,وعندها قبل �إ�سحاق وجل�س مبجل�س الق�ضاء ل�ساعة
من الوقت فقط ليرب ميينه وبعدها مت عزله( .)3وهناك من يحاول �أن يجنب نف�سه الأذى؛
وذل ��ك بقبول من�ص ��ب الق�ضاء على م�ض�ض ولفرتة وجيزة ثم يطل ��ب الإعفاء بعد ذلك،
كما حدث مع قا�ضي املدينة املنورة يف عهد املهدي عثمان بن طلحة بن عمر التيمي الذي
انته ��ز قدوم اخلليفة املهدي للعمرة فقدم علي ��ه وطلب منه �إعفائه من من�صب الق�ضاء,
فقب ��ل املهدي طلب ��ه ،و�أعفاه من من�صبه وا�ستق�ضى عبد اهلل ب ��ن حممد بن عمران بد ًال
منه(.)4
مهام القا�ضي و�صالحياته

كان ��ت مه ��ام الق�ض ��اة وال�صالحيات املعط ��اة لهم متقارب ��ة يف �أنحاء م ��دن الدولة
العبا�سي ��ة ،فمن�ص ��ب قا�ض ��ي الق�ضاة مث�ل ً�ا الذي ا�ستح ��دث يف الع�ص ��ر العبا�سي زمن
اخلليف ��ة هارون الر�شيد كانت له �صالحيات وا�سعة متيز بها عن بقية الق�ضاة ،فقد كان
يق ��وم باختيار وتعي�ي�ن معظم ق�ضاة الدولة العبا�سية .ومل تقت�ص ��ر مهمة قا�ضي الق�ضاة
على التعيني فح�سب ،بل كان يت�أكد من ح�سن �أداء الق�ضاة يف �أحكامهم الق�ضائية ،وذلك
مبتابعته ��م ومراجع ��ة �أحكامهم وق�ضاياهم ،وتفقد �سري �أحواله ��م مع النا�س ،ف�إذا وجد
خل ��ل ل ��دى �أحدهم قام بعزل ��ه .وبهذا �أ�صبح للق�ض ��اة يف الع�صر العبا�س ��ي والية خا�صة
(((
(((
(((
(((
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احلمي�ضي :الق�ضاء ونظامه � ,ص283
وكيع� :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص226؛ التنوخي :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,7ص 35؛ جمهول� :ألف ليلة وليلة ,
بريوت ,الطبعة  :الثانية1981 ,م ,ج� ,1ص.355
وكيع� :أخبار الق�ضاة,ج� , 1ص 146
وكيع � :أخبار الق�ضاة ,ج� ,1ص 148
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بهم ،يحكمهم رئي�س ،يهتم بهم وينظم �ش�ؤونهم ويتابع �أمورهم( ،)1وميكن اعتبار ذلك
بداي ��ة التنظيم ر�سمي للف�صل ب�ي�ن ال�سلطة الق�ضائية عن ال�سلطة التنفيذية يف اخلالفة
الإ�سالمية .وعلى الرغم من �أهمية املدينة املنورة الروحية واملعنوية� ،إال �أن هذا املن�صب
الرفي ��ع كان مقره عا�صم ��ة اخلالفة فقط ،ومل يكن لها خا�صية ع ��ن بقية مدن اخلالفة
فيما يتعلق ب�صالحيات القا�ضي وتنظيمات الق�ضاء.
وكان لق�ضاة املدينة املنورة كغريهم من ق�ضاة الدولة العبا�سية احلق يف تويل من�صب
�أو ع ��دة منا�صب مهمة بالدولة �إ�ضافة �إىل من�صب الق�ض ��اء ،كتويل والية املدينة وقيادة
اجليو�ش ورئا�سة ال�شرطة وغريها ،وبذلك ميكن �أن يجمع القا�ضي مع الق�ضاء من�صبني
�أو �أك�ث�ر بالدول ��ة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك يقوم الق�ضاة بدور توعوي وتثقيفي مهم للنا�س من
خ�ل�ال �إعطاء درو�س الفقه واحلديث و�إمامة ال�ص�ل�اة والإفتاء ( .)2ومن ه�ؤالء الق�ضاة
القا�ض ��ي �أب ��و البخرتي وهب بن وهب ال ��ذي توىل والية املدينة املنورة م ��ع ق�ضائها �سنة
192ه ��ـ( ،)3وكذلك القا�ضي عبد اجلبار بن �سعي ��د امل�ساحقي وذلك �سنة(202ه) (.)4
وق ��د ي�ضاف �إىل من�صب ��ي الق�ضاء ووالية املدينة من�صب �آخ ��ر ،وهو قيادة اجليو�ش كما
حدث م ��ع القا�ضي عبيد اهلل بن �صفوان اجلمحي زمن اخلليفة املهدي ،و�أي�ض ًا القا�ضي
حمم ��د بن عب ��د اهلل بن كثري ب ��ن ال�صلت الذي كان يت ��وىل �شرطة املدين ��ة املنورة زمن
امله ��دي ،ثم قام بتعيينه على ق�ضائها لفرتة من الزمن حتى ا�ستبدله بعدها فجعله والي ًا
للمدين ��ة املنورة بعد �أن عزل عنه ��ا واليها ال�سابق( ,)5ويبدو نفور بع�ض النا�س و�ضيقهم
م ��ن تلك املنا�صب الهامة التي توالها والتي يجدون انه ال ي�ستحقها حتى هجاه �أحدهم و
قال :
(((
(((
(((
(((
(((

مدكور :الق�ضاة والق�ضاء يف الإ�سالم � ,ص31,47
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,2ص238 ,234
اب ��ن الأث�ي�ر  :الكام ��ل  ,ج� ,5ص390؛ اليافعي� ,أبو حمم ��د عفيف الدين عبد اهلل ب ��ن �أ�سعد بن علي بن
�سليم ��ان (املتوف ��ى768 :هـ)  :مر�آة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان ,و�ضع
حوا�شيه :خليل املن�صور ,دار الكتب العلمية – لبنان 1417 ،هـ 1997م� ,ص354
وكيع � :أخبار الق�ضاة ,ج� ,1ص.257
اب ��ن خي ��اط � ,أبو عمرو خليفة بن خياط ب ��ن خليفة ال�شيباين الع�صفري الب�ص ��ري (املتوفى240 :هـ):
تاري ��خ خليف ��ة بن خياط ,املحق ��ق� :أكرم �ضياء العم ��ري ,دار القل ��م  ,م�ؤ�س�س ��ة الر�سالةدم�شق ,الطبعة:
الثانية� ،ص440؛ التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,6ص63
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الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي يف الفرتة ( 132هـ 750 -م) �إىل (330هـ 941 -م)

ن��ق��م��ن��اك ���ش��رط��ي��ا ف���أ���ص��ب��ح��ت ق��ا���ض��ي��ا
�أرى ن�����������������زوات ب�����ي�����ن�����ه�����ن ت������ف������اوت

و����ص���رت �أم���ي��را ( �أب�������ش���ري) ق��ح��ط��ان
ول�����ل�����ده�����ر �أح��������������داث وذا ح�����دث�����ان.

ولي� ��س من ال�ضروري �أن هجاء القا�ضي �صادق و�صحيح  ,فهناك من الق�ضاة من مت
هجائه ��م غرية وح�سد ًا من قبل ق�ضاة �سابق�ي�ن وجدوا �أنهم �سلبوهم مكانهم ووجاهتهم
فيعمدوا �إىل بع�ض ال�شعراء ممن يعرف بالهجاء ليهجو ذلك القا�ضي املناف�س له وهو ما
كان مع القا�ضي حممد بن عبد اهلل بن عمران حينما عزل عن من�صب الق�ضاء وا�ستبدل
مكان ��ه بالقا�ضي ه�شام بن عب ��د اهلل بن عكرمة فجزع وغ�ضب و طل ��ب من ال�شاعر ابن
اخلياط �أن يهجوه وي�سيء له لي�شوه �سمعته ومكانته فكتب فيه �أبياتا من �شعر الهجاء(.)1
وكذلك كان للق�ضاة حق اجلمع بني �أكرث من ق�ضاءين يف وقت واحد؛ كق�ضاء املدينة
املنورة ومك ��ة املكرمة ،فكان يقيم القا�ضي مبدينة وي�ستخلف عنه بالأخرى قا�ضي ًا ينوب
عنه ،كالقا�ضي �أبو ها�شم ابن �أخي ابن �أبي م�سرة املكي يف �أيام اخلليفة املعتمد(256ه-
870م284/ه892-م)  ،وكذل ��ك القا�ض ��ي حممد بن عبد اهلل ب ��ن علي بن �أبي ال�شوارب
قا�ض واحد
الذي توىل ق�ضاء املدينة ومكة �سنة 301هـ( .)2ومن جهة �أخرى ،قد ال يكفي ٍ
لت ��ويل �أمور الق�ضاء يف املدن الكبرية ،فيتم تعيني �أكرث من قا�ضي يف ذات الوقت حتى ال
تت�أخر الق�ضاي ��ا وال تزدحم عند الق�ضاة ،بالإ�ضافة �إىل اختالف مذاهب النا�س بها من
زوار �أو مقيم�ي�ن ,كما �أن هن ��اك العديد من الق�ضايا يحتاج فيه ��ا اخل�صوم لال�ستعجال
بالبت يف الأحكام وعدم املماطلة �أو الت�أخري فيها حتى ال ترتتب عليها م�شكالت وق�ضايا
�أك�ب�ر( ،)3ومما ال �شك في ��ه �أن للمدينة املنورة و�ضع يتطلب �أك�ث�ر من قا�ض بها ،وذلك
مل�ساحة املدينة املنورة الكبرية وكرثة النا�س املقيمني فيها والوافدين �إليها من الزوار مع
اختالف مذاهبهم.
وقد �أُعطي القا�ضي �أهمية كبرية ومكانة مرتفعة حني ُمنح العديد من ال�صالحيات
التي ميزت ق�ض ��اة الع�صر العبا�سي عن بقية الع�صور ،فلم تقت�صر وظيفة القا�ضي على
((( وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج�,1ص �ص157 ,147 ,164
((( وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص261,260
((( ابراهي ��م  ,رحم ��ن ح�سني عل ��ي  :جمل�س الق�ضاء يف العه ��د العبا�سي  ,اال�ستاذ" الع ��دد 1433- 203ه/
2012مـ" كلية الرتبية ابن ر�شد للعلوم االن�سانية – جامعة بغداد � ,ص.553
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الف�ص ��ل يف اخل�صوم ��ات �أو انهاء املنازعات ،بل �أ�ضيف �إليه ��ا العديد من املهام الأخرى
كالف�ص ��ل والب ��ت يف الق�ضاي ��ا املتعلق ��ة بالأمراء و�أ�صح ��اب ال�سلطة والنف ��وذ حتى �أمور
اخلطبة والزواج ( ،)1وكان الكثري من الأهايل من يطلب من الق�ضاة ال�شفاعة لهم عند
�أ�صحاب ال�ش�أن والنفوذ لتي�سري �أمورهم وت�سهيل م�صاعبهم(.)2
جمال�س الق�ضاء

�أقام ��ت اخلالف ��ة العبا�سي ��ة للق�ض ��اء جمال� ��س خا�ص ��ة ب ��ه لإقام ��ة الدع ��وى ب�ي�ن
املتخا�صم�ي�ن( ،)3والنظ ��ر يف ال�ش�ؤون الأخرى ذات العالق ��ة .ولقد كان الق�ضاء يف زمن
الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم -واخللفاء الرا�شدين من بعده ال يعدوا �أن يكون �إما يف
امل�سج ��د �أو يف منزل ��ه ﷺ �أو منزل �أحد ال�صحاب ��ة �أو يف الطرقات �أمام النا�س يف مكان
اخل�ل�اف �أو النزاع وذلك حتى تنزه امل�ساج ��د حتى تنزه عن احلائ�ض واجلنب والذمي.
( , ،)4ولك ��ن �سرع ��ان ما تغري الأمر بع ��د ذلك ،فالتو�سع يف الفتوح ��ات الإ�سالمية �أدى
لتن ��وع الأديان يف الدي ��ار الإ�سالمية ،وبالتايل وجود العديد من �أهل الكتاب وغريهم من
الرعاع و�سفهاء العقول الذين ر�أى بع�ض الق�ضاة �أن تنزه امل�ساجد من دخولهم فيها عند
ف ��ك �أي خ�صومه �أو خالف .وقد خ�ص� ��ص يف زمن اخلالفة العبا�سية للق�ضاء يف املدينة
املنورة �أماكن وجمال�س خا�صة به متيزت بالرحابة وال�سعة ،ويف �أحايني كثرية خ�ص�صت
ل ��ه قاعات ملحقة بامل�ساج ��د ( ،)5ولكن بعد فرتة عاد ق�ضاة املدين ��ة املنورة للق�ضاء يف
امل�سج ��د النب ��وي �إ�ضافة للأماكن ال�سابق ��ة  ،ف�أ�صبحت الق�ضايا تعر� ��ض ب�شكل معلن يف
(((
(((
(((
(((
(((

وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص 209؛ �أبو فار�س  :الق�ضاء يف الإ�سالم � ,ص �ص 82 ,81 ,79 ,78؛ عليان:
املظامل يف الإ�سالم� ,ص.41
التنوخ ��ي  :ن�ش ��وار املحا�ض ��رة ,ج� ,3ص ,126الغرايبة  ,حمم ��د حمد  :نظام الق�ض ��اء يف اال�سالم  ,دار
احلامد للن�شر والتوزيع –االردن 2008 ,م� ,ص87
عالية � ,سمري:نظام الدولة والق�ضاء والعرف  ,امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع – بريوت
1418 ,هـ� ,ص337
�صحي ��ح البخ ��اري  ,ج�� � ,9ص85-80؛ ابن قدامه ,عب ��د اهلل بن �أحم ��د (ت620:ه) :املغني ويليه ال�شرح
الكبري  ,دار الكتاب العربي – بريوت 1972 ,م,ج� ,11ص389
الع�سق�ل�اين � ,أحمد بن علي بن حج ��ر �أبو الف�ضل :فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ,رقم كتبه و�أبوابه
و�أحاديث ��ه :حممد ف�ؤاد عبد الباق ��ي ,قام ب�إخراجه و�صححه و�أ�شرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب,
دار املعرفةبريوت ,1379 ،ج� ,13ص156؛عالية  :نظام الدولة والق�ضاء والعرف � ,ص338
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امل�سج ��د �أم ��ام اجلمي ��ع ( .)1وقد يك ��ون ال�سبب يف ذل ��ك �أن الق�ضاة وج ��دوا �أن جمل�س
الق�ض ��اء عندما يكون يف امل�سجد النبوي يتحلى بطابع رم ��زي خا�ص ،لكونه املكان الذي
كان ر�سول اهلل ﷺ يق�ضي فيه بني النا�س .وجود جمل�س الق�ضاء يف امل�سجد النبوي �أتاح
الفر�ص ��ة لعموم النا�س احل�ضور واال�ستم ��اع �إىل الدفوع ،وحكم القا�ضي ( .)2هذا الأمر
�أت ��اح مزية خا�صة للق�ض ��اء يف املدينة املنورة عن �سائر املعمول به يف اخلالفة العبا�سية،
خا�ص ��ة و�أن عدد ًا م ��ن الفقهاء والعلماء يح�ضرون جمال� ��س الق�ضاء هذه ممن ي�صادف
وجوده ��م يف امل�سجد النب ��وي �أثناء انعقاد تلك اجلل�سات ،وهو م ��ا دعا عدد من الق�ضاة
اال�ستئنا�س بر�أي من يح�ضر من الفقهاء يف بع�ض الأحكام الق�ضائية(.)3
وق ��د كان ��ت هناك مرا�سم خا�صة ملجل� ��س الق�ضاء ت�ضفي عليه الهيب ��ة والوقار ،ويف
الوق ��ت نف�سه جتعل من العمل �أكرث تنظيم ًا و�سال�سة؛ فكان املتخا�صمون يقومون ب�إعطاء
حاجب القا�ضي(- )4قبل قدوم القا�ضي ملجل�س الق�ضاء -رقاع ًا فيها �أ�سما�ؤهم و�أ�سماء
�آبائه ��م ،فيجمع احلاجب الرقاع منه ��م ،وي�سلمها للقا�ضي الذي يقوم ب�إنهاء ما ي�ستطيع
منها يف ذلك اليوم -ح�سب طاقته وجهده -وما تبقى كان ي� ّؤجل لليوم التايل(. )5
وم ��ن ترتيبات اجلل�سات الق�ضائية� ،أن يجل� ��س القا�ضي مبكان حمدد يف امل�سجد
يك ��ون خا�ص� � ًا جلل�سات الق�ض ��اء ،مت�شح� � ًا بلبا�س ال�س ��واد ،متو�سط ًا ال�شه ��ود عن ميينه
وي�ساره( ،)7ويكون بح�ضرته �صاحب ال�شرطة �أو من ينوب عنه( ،)8وبجانبه يقف الكاتب،
()6

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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البيهق ��ي � ,إبراهي ��م ب ��ن حمم ��د (ت320 :هـ) :املحا�س ��ن وامل�س ��ا�ؤي  ,دار �صادر – ب�ي�روت 1390 ,هـ,
�ص499-498
ال�سرخ�س ��ي  ,حمم ��د بن �أحمد بن �أبي �سهل �شم�س الأئمة (املتوف ��ى483 :هـ)  :املب�سوط ,دار املعرفة –
بريوت1414 ,هـ1993-م  ,ج� ,16ص 82؛ �شبارو  :الق�ضاء � ,ص11
اب ��ن م ��ازة البخ ��ارى  ,املع ��روف بال�صدر ال�شهي ��د (ت526 :هـ)� :ش ��رح �أدب القا�ض ��ي للخ�صاف (ت:
261هـ) ,حتقيق  :حمي هالل ال�سرحان  ,بغداد 1977 ,م� ,ص317
احلاجب �سيتم التعريف بامل�صطلح الحق ًا
متز � ,آدم :احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري ,ترجمة  :حممد عبد الهادي �أبو ريدة ,مكتبة
اخلاجني – القاهرة 1967 ,م,ج� ,1ص412
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة ,ج� ,1ص235
اب ��ن �أب ��ي الدم � :أدب الق�ضاء � ,ص58؛ التنوخي :ن�شوار املحا�ض ��رة ,ج� ,5ص 177؛ �آدم متز  :احل�ضارة
اال�سالمية  ,ج� ,1ص422
ال�صويل � :أخبار الرا�ضي واملتقي� ,ص.109
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وقريب� � ًا منه يك ��ون احلاجب لتلبية ما ي�أم ��ره القا�ضي �أو لإدخال اخل�ص ��وم( .)1وقد كان
اخل�صوم يعر�ضون ق�ضاياهم على القا�ضي وهم وقوف بني يديه( ،)2ومل يكن هناك �أحد
م ��ن اخل�صوم م�ستثنى من ح�ض ��ور جل�سات الق�ضاء مهما علت مكانت ��ه وارتفع �ش�أنه(.)3
ه ��ذا التنظي ��م اخلا�ص باللبا�س واجللو�س كان هو ال�سائد املتبع� ،إال �أنه ال مينع من وجود
ا�ستثناءات؛ حيث كان هناك من الق�ضاة من يرف�ضون �أن يتميزوا عن النا�س يف املكان �أو
الفر� ��ش ،فيجل�سون على ما يجل�س عليه اخل�صوم دون تفرقة �أو متييز توا�ضع ًا وحيا ًء(.)4
وبع ��د اال�ستماع للق�ضية و�سم ��اع ر�أي ال�شهود يقوم القا�ضي ب�إ�ص ��دار حكمه يف الق�ضية،
ولإثب ��ات احلكم الق�ضائي؛ يقوم كاتب القا�ض ��ي( )5بكتابة التهمة و�شهادة ال�شهود وحكم
القا�ض ��ي ،ويوقع عليه ��ا القا�ضي وال�شهود حي ��ث تو�ضع تلك الورق ��ة وحتفظ يف �صندوق
خا�ص حلفظ املحاكمات والق�ضايا(.)6
�إجم ��ا ًال ،يت�ضح �أن جمل�س الق�ضاء زمن اخلالفة العبا�سية كان له طابعه وتنظيماته
ومرا�سم ��ه وهيبته املنظمة واملقننة ،ومتيزت املدينة املنورة عن غريها من مدن اخلالفة
العبا�سي ��ة �أن جمل�س الق�ضاء فيها كان يف الأغلب مقره مكان خم�ص�ص بامل�سجد النبوي
ال�شري ��ف ،وهو ما �أ�ضفى على هذا املجل�س االمتي ��از املعنوي والروحي لكونه املكان الذي
ك ��ان يجل�س فيه خري الب�شر عليه �أف�ضل �ص�ل�اة وت�سليم ،كما �أعطى جمل�س الق�ضاء فيها
مزي ��ة �أخرى متثل ��ت يف احل�ضور اجلماهريي له ��ذه اجلل�سات لكونها تق ��ام يف امل�سجد،
�إ�ضاف ��ة �إىل احل�ض ��ور النوعي بح�ضور عدد م ��ن الفقهاء الذين ي�ص ��ادف تواجدهم يف
امل�سجد النبوي �أثناء انعقاد اجلل�سات.
رواتب الق�ضاة وخم�ص�صاتهم
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الع�سقالين  :رفع الإ�صر � ,ص522,569
�آدم متز  :احل�ضارة الإ�سالمية  ,ج� ,1ص415
اب ��ن عبد رب ��ه � ,أبو عمر حممد( ت328 :هـ) :العقد الفريد ,حتقيق :حمم ��د �سعيد العريان  ,القاهرة ,
1953م ,ج� ,1ص65
ال�سرخ�سي  :املب�سوط ,ج� ,16ص 83؛ التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,6ص190
كاتب القا�ضي �ستتم ترجمته يف الوظائف امل�ساندة للقا�ضي.
الكن ��دي � ,أب ��و عمر حممد ب ��ن يو�سف (ت350:ه ��ـ) :الوالة والق�ض ��اة  ,حتقيق :ريفن ك�س ��ت  ,بريوت ,
1980م�� � ,ص392-390؛ التنوخ ��ي  :ن�شوار املحا�ض ��رة  ,ج� ,2ص 15-14؛ ابراهي ��م :جمل�س الق�ضاء يف
الع�صر العبا�سي � ,ص557-556
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متي ��ز اخللفاء العبا�سيون ب�سخائهم مع الق�ض ��اة ،فحر�صوا كل احلر�ص على �إكرام
الق�ضاة و�إغ ��داق الهبات والأموال العظيمة عليهم ( ،)1فكانت الدولة تلتزم بت�أمني رزق
القا�ض ��ي ب� ��أن ت�صرف له روات ��ب �شهرية ،وقد حر�ص ��ت اخلالفة العبا�سي ��ة �أن يكون ما
يتقا�ض ��اه القا�ضي �سخي ًا ل�ضمان نزاهة الق�ضاء ،وعدم �إتاحة الفر�صة ل�ضعاف النفو�س
ال�ستغالل الظروف املادية لبع�ض الق�ضاة (.)2
كان ��ت روات ��ب الق�ض ��اة ت�ص ��رف من بيت م ��ال امل�سلمني� ،أم ��ا حتديد مبل ��غ النفقة
والروات ��ب فح�س ��ب ما ي ��راه وايل املدينة التي يتبعه ��ا القا�ضي ،فكان لل ��وايل احلرية يف
زيادة رواتب الق�ضاة و�إنقا�صها ح�سب ما يرى وفق ما تقت�ضي امل�صلحة العامة ،وقد كان
بع� ��ض اخللفاء يزيد يف عطائه لبع�ض الق�ضاة كونه موكل ب�أمور �إ�ضافية كحفظ املواريث
واالهتم ��ام بها ورعايتها ()3وغريها م ��ن املهام ،ولقد كانت رواتب الق�ضاة ت�صرف لهم
مق ��دم كل �شهر وال حتتمل الت�أخري يف ت�سليمه ��ا �إليهم( ،)4وقد يكون ذلك ل�سد كفايتهم
وحاجتهم لتح�صينهم من الوقوع يف املفا�سد املالية كالر�شاوى وغريها.
وق ��د ارتفع ��ت رواتب الق�ض ��اة ومكاف�آتهم منذ بداي ��ة الع�صر العبا�س ��ي ،وا�ستمرت
باالرتف ��اع حتى نهاي ��ة الدولة العبا�سية ،ل ��ذا مل يكن هناك راتب ًا حم ��دد ًا للق�ضاة طوال
فرتة اخلالف ��ة العبا�سية ،حتى �أ�صبح من�صب القا�ضي و�سيلة �سريعة وم�ضمونة لتح�سني
الدخ ��ل والو�ضع املايل للق�ضاة بعد توليهم من�صـب الق�ضاء ( ،)5فبالإ�ضافة �إىل الراتب
املخ�ص� ��ص لهم كانت هناك مداخي ��ل مالية �إ�ضافية كر�س ��وم املتخا�صمني �أو مكاف�آتهم
م ��ن الأوق ��اف �أو من هب ��ات اخللفاء العبا�سي�ي�ن وعطاياهم( ،)6ونظر ًا لك�ث�رة الأوقاف
الت ��ي يتم �إيقافها على امل�سجد النبوي ،فمن املتوق ��ع �أن يكون للق�ضاة فيها ميزة �إ�ضافية
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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�أب ��و فار� ��س  ,حممد عبد القادر  :الق�ضاء يف الإ�س�ل�ام  ,دار الفرقان للن�شر والتوزيع – الأردن2009 ,م,
�ص222
عليان :املظامل يف الإ�سالم� ,ص 82؛�أبو فار�س  :الق�ضاء يف الإ�سالم � ,ص73
اخل�ضري ,حممد (ت1345:هـ) :حما�ضرات يف تاريخ الأمم الإ�سالمية ,الدولة العبا�سية  ,حتقيق :عبده
علي ك�شك ,دار الب�شائر الإ�سالمية -بريوت1434 ,هـ� ,ص231-230
عليان :املظامل يف الإ�سالم � ,ص.163
التنوخ ��ي  ,القا�ض ��ي ابو علي املح�سن بن علي بن حمم ��د (ت384 :هـ) :الفرج بعد ال�شدة ,حتقيق :عبود
ال�شاجلي ,دار �صادر – بريوت 1978 ,م  ,ج� ,2ص333؛ التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة ,ج� ,6ص196
ياقوت احلموي  :معجم االدباء  ,ج� ,5ص302
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ع ��ن غريهم من الق�ض ��اة يف �أنحاء اخلالفة للقيام بواجب النظ ��ارة على هذه الأوقاف،
وبالتايل احل�صول على دخل �إ�ضايف معترب منها.
وال يعني هذا �أن جميع الق�ضاة كانوا يعي�شون يف رغد من العي�ش ،بل كان هناك من
عا�ش يف فقر و�ضيق وقد بلغ احلال ببع�ضهم �أن ميوت مديون ًا ال ميلك �شي ًئا( ،)1بل وكان
بع� ��ض الق�ضاة يتعف ��ف عن قبول �أي روات ��ب �أو �أموال من الدولة نظ�ي�ر قيامه بالق�ضاء،
وم ��ن �أمثلة ه�ؤالء الق�ض ��اة يف املدينة املنورة القا�ضي عثمان بن طلحة التيمي الذي توىل
ق�ضاء املدينة املنورة زمن اخلليفة العبا�سي املهدي ،حيث مل يقبل �أجر ًا مقابل عمله(,)2
وق ��د يك ��ون رف�ضه لقبول �أي �أجر عن الق�ضاء هو نوع من الورع والتقوى الذي عرف عنه،
بالإ�ضافة �إىل عدم حاجته للأموال فقد كان من �أ�صحاب النعمة والقدر والرثاء(.)3
لبا�س الق�ضاة

مل يك ��ن للق�ضاة قبل الع�صر العبا�س ��ي زي خا�ص مييزهم عن عامة النا�س ،غري ما
متي ��زوا به من لب�س البيا�ض وهو ل ��ون مالب�س الفقهاء ،و�أ�صحاب العلم( ،)4ومع التو�سع
احل�ض ��اري يف الع�صر العبا�سي ال ��ذي انعك�س على مالب�س النا� ��س و�أزيائهم �أ�صبح لكل
فئ ��ة لب� ��س خا�ص بها مييزها عن غريها ،وقد ر�أى �أبو يو�سف قا�ضي الق�ضاة زمن هارون
الر�شيد(� )5أن يكون هناك نوع ًا من الهيبة للق�ضاة �أمام النا�س ب�أن يتميزوا بلبا�س خا�ص
بهم ،وحدد لونه بال�سواد ليتنا�سب مع رمز الدولة العبا�سية واللب�س الر�سمي خللفائها(،)6
(((
(((
(((
(((
(((

(((

ياق ��وت احلم ��وي  :معجم االدباء  ,ج� ,5ص333؛ التنوخي  :الفرج بع ��د ال�شدة  ,ج� ,3ص150؛ التنوخي :
ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,5ص200
ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة  ,ج� ,3ص155؛ البغدادي  :تاريخ بغداد  ,ج� ,11ص ,277-276فاطمة  :تطور
نظام الق�ضاء يف احل�ضارة الإ�سالمية � ,ص95
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,6ص184؛ البغدادي  :تاريخ بغداد  ,ج� ,11ص277-276؛ وكيع � :أخبار
الق�ضاة ,ج� ,1ص148
�شبارو  :الق�ضاء � ,ص65
ه ��و يعق ��وب بن �أبراهيم بن حبيب يلقب ب�أبي يو�سف  ,كان حافظا و�صاحب حديث ,توىل ق�ضاء بغداد يف
خالفة هارون الر�شيد حتى تويف �سنة 182هـ .الدينوري � ,أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة (املتوفى:
276ه ��ـ) :املعارف ,حتقيق :ث ��روت عكا�شة ,الهيئة امل�صري ��ة العامة للكتاب ،القاه ��رة ,الطبعة :الثانية،
 1992م� ,ص.498
ابن ابي الدم � :أدب الق�ضاء � ,ص58؛ مدكور :الق�ضاة والق�ضاء يف الإ�سالم � ,ص31
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على اعتبار �أن الق�ضاة ممثلو اخلليفة و�أحد رموز الدولة .ويبدو �أن الق�ضاة حر�صوا على
لب� ��س ال�سواد يف املنا�سبات الر�سمي ��ة واملحافل االجتماعية فقط� ،أم ��ا يف الأيام العادية
فللق�ض ��اة احلري ��ة يف لب�س املالب� ��س امللونة والتي تك ��ون غالب ًا بي�ضاء الل ��ون( .)1وعادة
ي�شتم ��ل لبا�س الق�ضاة على قمي�ص من فوقه الطيل�سان وعمامة مبطنة( .)2ولقد حر�ص
الق�ضاة خالل الع�صر العبا�سي على الظهور بهندام �أنيق ومالب�س فاخرة ليتم متييزهم
ع ��ن عام ��ة النا�س؛ فتدخل هيبتهم يف النفو� ��س ( .)3من الوا�ضح هن ��ا �أن ق�ضاة املدينة
املن ��ورة مثلهم مثل غريه ��م من ق�ضاة الدولة العبا�سية فيما يتعل ��ق باللبا�س ،ال يتميزون
عنهم ب�شيء.
�أبرز ق�ضاة املدينة املنورة بالع�صر العبا�سي:

تعاق ��ب عدد كبري من الق�ضاة عل ��ى ق�ضاء املدينة املنورة زم ��ن اخلالفة العبا�سية،
مم ��ا يجعل م ��ن ح�صرهم �أم ��ر ًا �صعب ًا وغري ذي ج ��دوى يف مثل ه ��ذه الدرا�سة ،وميكن
االقت�ص ��ار هنا على ذكر �أبرز م ��ن توىل الق�ضاء يف مدينة ر�سول اهلل ﷺ خالل الع�صر
العبا�سي ،مرتبني بح�سب التعاقب الزمني:
�1 .1أب ��و بكر بن عبد اهلل بن حممد بن �أبي �سربه العام ��ري ،ا�ستق�ضاه وايل املدينة
املنورة زياد بن عبيد احلارثي زمن اخلليفة العبا�سي �أبو العبا�س ال�سفاح(104ه-
721م136 /ه743-م) (�سن ��ة 133ه� �ـ750 /م) ،ث ��م �أق ��ر �أبو جعف ��ر املن�صور
قا�ض للمدينة املنورة يف الع�صر العبا�سي ،وقد ا�شتهر
ق�ضاءه ،وبذلك يكون �أول ٍ
4
ب�سعة علمه ،وغزارة معرفته ب�سرية الر�سول ﷺ وب�أيام النا�س و�أخبارهم ( ).
2 .2عب ��د العزيز بن املطلب بن عبد اهلل بن املطلب بن خمزوم ،توىل ق�ضاء املدينة
املن ��ورة ومكة املكرمة فرتة اخلليفتني املن�ص ��ور واملهدي (�سنة 141ه758 /م)،
(((
(((
(((
(((
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ريان � ,أحمد علي طه  :مالمح من حياة الفقيه املحدث مالك بن �أن�س �إمام دار الهجرة ,دار االعت�صام
 ,القاهرة  ,د.ت� ,ص103
اجلناب ��ي  ,خل ��ود م�ساف ��ر :املجال�س العلمية يف ع�صري ما قب ��ل الإ�سالم والر�سال ��ة والع�صور الرا�شدية
والأموية والعبا�سية ,الدار العربية للمو�سوعات – لبنان 2012 ,م� ,ص203-202
ال�صاب ��ئ � ,أب ��و احل�س ��ن هالل بن املح�سن  :حتفة الأمراء يف تاريخ ال ��وزراء  ,حتقيق :عبد ال�ستار فرج ,
لبنان – دار �إحياء الكتب العربية 1958 ,م� ,ص354
وكيع � :أخبار الق�ضاة � ,ص131
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وينحدر القا�ضي عبدالعزيز من �أ�سرة علمية ،حيث يعد والده و�أخوه من علماء
املدين ��ة وثقاته ��ا ،وقد ع ��رف باجل ��ود والك ��رم ،وذاع �صيته ل�سعة علم ��ه ب�أمور
الق�ضاء (.)1
�3 .3أبو �سليمان حممد بن عمران التيمي ،كان قا�ضيا لبني �أمية على املدينة ،ثم واله
�أبو جعفر املن�صور على ق�ضاء املدينة ،عرف عنه عند الق�ضاء املر�ؤة وال�صالبة
واحلزم وقلة احلديث ،مات وهو على ق�ضاء املدينة املنورة (ت 154ه770 /مـ)،
وعند وفاته حزن عليه املن�صور وقال اليوم ا�ستوت قري�ش (.)2
�4 .4سعي ��د ب ��ن �سليمان امل�ساحقي ،ه ��و �أول قا�ض ��ي ا�ستق�ضاه امله ��دي على املدينة
املن ��ورة ،لكنه عاد وعزله عن الق�ض ��اء ،ولكنه عاد لق�ضاء املدينة املنورة حينما
توىل مو�سى بن املهدي اخلالفة ،وا�ستمر قا�ضي ًا حتى خالفة الر�شيد لفرتة من
الزمن ،لكن الر�شيد عاد وعزله عن الق�ضاء مرة �أخرى(. )3
5 .5عثم ��ان ب ��ن طلحة بن عمر بن عبيد اهلل بن معمر التيم ��ي� ،أحد �أ�شراف قري�ش
و�سادتهم ،ا�شتهر بالفقه وبح�س ��ن ال�سرية وطيب الذكر ،روى بع�ض الأحاديث،
عر� ��ض عليه ق�ضاء املدينة املنورة زمن اخلليفة امله ��دي فرف�ضه ،ثم �أكره عليه
فقبله (�سنة 165هـ781 /م) ،ومل ي�أخذ عليه �أجر ًا ،وبعد فرتة من توليه الق�ضاء
انته ��ز قدوم اخلليفة املهدي للعمرة فطلب منه �إعفائه من الق�ضاء ،و�أ�صر على
طلبه حتى ا�ستجاب له ف�أعفي (.)4
(((
(((

(((
(((

وكيع � :أخبار الق�ضاة � ,ص 202
اب ��ن �سعد� ,أبو عبد اهلل حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي (املتوفى230 :هـ) :الطبقات الكربى ،الق�سم
املتمم لتابعي �أهل املدينة ومن بعدهم ,املحقق :زياد حممد من�صور ,مكتبة العلوم واحلكماملدينة املنورة
,الطبع ��ة :الثاني ��ة 1408 ،ه� �ـ  ,ج� ,1ص393؛ ال َب�َل�ااَ ُذري� ,أحمد ب ��ن يحيى بن جابر ب ��ن داود (املتوفى:
279ه ��ـ) :جمل من �أن�ساب الأ�شراف ,حتقي ��ق� :سهيل زكار وريا�ض الزركلي ,دار الفكر – بريوت1417 ,
هـ 1996م ,ج� ,10ص132؛ ابن اجلوزي ,جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد (املتوفى:
597ه ��ـ) :املنتظ ��م يف تاريخ امللوك والأمم ,املحقق :حممد عبد القادر عطا ،م�صطفى عبد القادر عطا,
دار الكتب العلمية -بريوت 1412 ,هـ 1992م  ,ج� ,2ص.795
وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص233-232
ال�سخ ��اوي  :التحف ��ة اللطيفة  ,ج�� � ,2ص244؛ اخلطيب البغدادي � ,أبو بكر �أحمد ب ��ن علي بن ثابت بن �أحمد

ب ��ن مه ��دي اخلطيب (ت463 :هـ) :تاريخ بغداد  ,حتقي ��ق :م�صطفى عبد القادر  ,دار الكتب العلمية – بريوت ,
1417هـ ,ج� ,11ص277-276؛ وكيع  ,الق�ضاة ,ج� ,1ص 229
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6 .6عبد اهلل بن حممد بن عمران التيمي ،توىل الق�ضاء بتكليف من اخلليفة املهدي
بع ��د عثمان بن طلحة التيمي ولكنه �صرفه عنه ��ا ،وعندما توىل الر�شيد �أرجعه
لق�ض ��اء املدينة م ��رة �أخرى لكنه عاد و�صرفه عنها حي ��ث جعله والي ًا على مكة،
وبعدها �صرفه عن والية مكة حيث �أرجعه لق�ضاء املدينة املنورة وبعدها ا�ستعفاه
عن ق�ضاء املدينة ولزم الر�شيد حتى تويف (ت 189هـ804 /م) (.)1
�7 .7أب ��و البخ�ت�ري وهب ب ��ن وهب بن كثري بن عب ��د اهلل ،توىل ق�ض ��اء الع�سكر عند
امله ��دي ،ثم والية املدينة املنورة وق�ضائها زم ��ن الر�شيد �سنة (192ه807/م)،
ثم �أ�صبح قا�ضي الق�ضاة بعد �أبي يو�سف ،كان جواد ًا كرمي ًا ،وبالرغم من توليه
الق�ضاء �إال �أنه كان متهما ًعند بع�ض �أهل احلديث برواية وت�أليف �أحاديث كاذبة
عن الر�سول ﷺ ،تويف �سنة مئتان من الهجرة (. )2
�8 .8إبراهي ��م بن �سع ��د بن �إبراهيم بن عبد الرحمن بن ع ��وف ،من العلماء الثقات
عرف عن ��ه ورعه ومالزمته للم�سجد فال يخرج من ��ه �إال قلي ًال ،روى العديد من
الأحادي ��ث ال�صحيحة ،توىل ق�ضاء املدين ��ة زمن الر�شيد خلف ًا لوالده الذي كان
قا�ضي ًا عليها ،تويف �سنة مئتني وخم�سة من الهجرة (.)3
9 .9عب ��د اجلبار ب ��ن �سعيد بن �سليم ��ان القر�شي املدين� ،صاح ��ب الإمام مالك بن
�أن� ��س وروى عنه وعن غريه من �أه ��ل املدينة ،متيز بجمال الوجه والهيئة وح�سن
الل�س ��ان ،توىل �إمارة املدينة املنورة لأكرث من مرة ،ثم خلف والده ق�ضاء املدينة
املنورة يف عهد امل�أمون( ،ت 226هـ840 /م) (.)4
 1010يعق ��وب ب ��ن �إ�سماعيل ب ��ن حم ��اد الأزدي ،كان وال ��ده من �أبرز ق�ض ��اة ع�صره
( ،)5ت ��وىل ق�ض ��اء املدينة ثم انتق ��ل عنها �إىل بغداد ،عرف عن ��ه ال�صدق يف روايته
(((
(((
(((
(((
(((
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وكيع �:أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص.229
اليماين  :العوا�صم والقوا�صم  ,ج� ,8ص259-258؛ وكيع  :اخبار الق�ضاة  ,ج� , 1ص244
ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة ,ج � ,1ص118-117؛ العنزي  :احلياة االجتماعية واالقت�صادية� ,ص91
ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة  ,ج� ,2ص 450-449؛ العنزي :احلياة االجتماعية واالقت�صادية � ,ص90
املالق ��ي االندل�س ��ي � ,أبو احل�سن عل ��ي بن عبد اهلل بن حممد بن حممد ابن احل�س ��ن (ت :نحو 792هـ):
املرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ضاء والفتيا( تاريخ ق�ضاة الأندل�س) ,حتقيق :جلنة �إحياء الرتاث العربي
يف دار الآفاق اجلديدة ,دار الآفاق اجلديدة – بريوت ,الطبعة  :اخلام�سة1403 ,هـ ,ج� ,1ص32
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للأحاديث حيث �أخذ احلديث عن جمموعة من الثقات( ،ت 297هـ909 /م)(.)1
1111حمم ��د ب ��ن �أحمد ب ��ن حممد بن �أب ��ي بكر املقدمي ،ت ��وىل ق�ضاء مك ��ة املكرمة
واملدين ��ة املنورة �سنة (280ه ��ـ) ،ثم �أر�سل �إىل بغداد لت ��ويل ق�ضائها ،ثم �أعيد
م ��رة �أخ ��رى �سنة (284هـ897 /م) لتويل ق�ضاء مك ��ة املكرمة وبقي قا�ضي ًا بها
حتى �سنة (292هـ904/م) (.)2
1212حمم ��د ب ��ن عبد اهلل بن علي بن �أب ��ي ال�شوارب ،توىل ق�ضاء مك ��ة واملدينة �سنة
(298ه� �ـ910/م) خلف ًا لوالده بعد �أن �أ�صيب بالفالج ( )3وبقي يق�ضي فيها حتى
عزل عنها �سنة(301ه913 /م) (.)4
1313عبيد اهلل بن حممد بن �صفوان بن �أبي خلف القر�شي اجلمحي ،كان عامل ًا �أديب ًا،
ت ��وىل ق�ضاء بغ ��داد زمن املن�ص ��ور ،ويف خالفة املهدي عزله ع ��ن ق�ضاء بغداد
حيث واله ق�ضاء املدينة ،وقيادة اجلي�ش والإمامة فيها ،وقد بقي باملدينة املنورة
حتى مات ،ثم ا�ستخلف املهدي ابنه عبد الأعلى لق�ضاء املدينة خلف ًا لوالده (.)5
الوظائف امل�ساندة للقا�ضي

�أدى ات�س ��اع الدولة الإ�سالمية زمن العبا�سيني ،وكرثة املقيمني فيها والوافدين �إليها
مع اختالف ثقافاتهم ومذاهبهم �إىل كرثة اخلالفات وامل�شكالت الق�ضائية ،وهو ما �أدى
�إىل ازدياد �أعباء الق�ضاة ،فكان البد من عمل هيكل تنظيمي للق�ضاء لتنظيم �سري الأمور
الق�ضائية ،فكان البد له من �أعوان وم�ساعدين حتى ي�سري العمل الق�ضائي بطريقة �سريعة
ومكتمل ��ة ( ،)6ونتيجة لذلك �أ�صبح هناك جهاز خا�صة للق�ضاء ،وا�ستحدثت عدة وظائف
(((
(((
(((
(((
(((
(((

البغدادي  :تاريخ بغداد ,ج� ,14ص, 313ج� ,16ص401؛ ابن اجلوزي  :املنتظم  ,ج� ,11ص352-351
وكيع  :الق�ضاة ,ج� ,1ص260
الفال ��ج :ه ��و ا�سرتخاء �أح ��د اجلانبني من ج�س ��م الإن�سان و يق ��ال �أفلج فالن �إذا ذهب عن ��ه االح�سا�س
واحلركة عن بع�ض �أع�ضائه .اخلوارزمي :مفاتيح العلوم � ,ص.186
وكيع  :الق�ضاة ,ج� ,1ص166؛ �شبارو  :الق�ضاة � ,ص85,82
ال�سخاوي  :التحفة اللطيفة ,ج� ,3ص130؛ التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,6ص60,63
�أب ��و احل�س ��ن الت ُُّ�س ��ويل  ,علي بن عب ��د ال�سالم بن عل ��ي (املتوفى1258 :ه ��ـ) :البهجة يف �ش ��رح التحفة
((�شرح حتفة احلكام)) ,املحقق� :ضبطه و�صححه :حممد عبد القادر �شاهني ,دار الكتب العلميةلبنان
1418 ،هـ1998م  ,ج� ,1ص64؛ عليان :املظامل يف الإ�سالم�,ص83
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تتبع الق�ضاء ،وال تكتمل املحاكمة الق�ضائية دونها ،ولعل �أهمها الآتي:
 /1نائب القا�ضي وخليفته :وجد هذا املن�صب لكرثة الأعباء وازدياد املهمات لدى
الق�ض ��اة ،وقد خ�ص�صت هذه الوظيفة للق�ض ��اة يف املدن الرئي�سة فقط ،وحظيت املدينة
املن ��ورة بهذا املن�ص ��ب لأهميتها املعنوية وحلجمه ��ا ال�سكاين .ينوب نائ ��ب القا�ضي عن
القا�ض ��ي يف ح ��ال غيابه �أو ان�شغاله ب�سبب مر�ض �أو �سف ��ر �أو يف م�شاركة اخللفاء والوالة
واجباته ��م االجتماعية والديني ��ة وال�سيا�سية .ولقد كان معظ ��م الق�ضاة يف ذلك هم من
ت ��وىل وظيفة نائب قا�ضي بال�سابق فك ��ان ترتيب ال�سلم الق�ضائي يب ��د�أ من نائب قا�ضي
فقا�ضي حتى ي�صل لقا�ضي الق�ضاة(.)1
 /2الكاتب :هو من يقوم بكتابة �سري الق�ضايا واخلالفات وغريها ،ويرجع تاريخ هذه
املهمة �إىل �أيام الر�سول -ﷺ� ،)2( -إال �أنها يف الع�صر العبا�سي �أ�صبح لها تنظيم ًا خا�ص ًا
ومهمات حمددة ،حيث مل تقت�صر الكتابة يف �سجالت الق�ضاء على امل�شكالت واملنازعات،
ب ��ل �أ�ضيف �إىل تلك ال�سج�ل�ات ق�ضايا الديون والأوقاف والو�صاي ��ا ( .)3يتطلب الأمر من
الكاتب �أن يجل�س قريب ًا من القا�ضي ليكتب كل ما ميليه عليه ،وما يدور بني املتخا�صمني.
وعادة يقوم القا�ضي بالت�أكد من �صحة ما يكتبه ويدونه الكاتب يف ال�سجل(.)4
 /3احلاج��ب :ترج ��ع هذه املهمة �أي�ض� � ًا �إىل عهد الر�سول علي ��ه ال�صالة وال�سالم،
ولكنه ��ا تطورت كث�ي� ً
را يف الع�صر العبا�سي حتى �أ�صبحت م ��ن الوظائف الرئي�سة ال غنى
عنه ��ا عند الق�ضاة؛ فهو ِّ
منظ ��م لدخول وجلو�س اخل�صوم فال يحق لأحد الدخول �إال بعد
�إذن ��ه ،وذلك ملنع دخول اخل�ص ��وم يف نف�س الوقت مما ي�سب ��ب الفو�ضى واالزدحام عند
القا�ض ��ي ( ،)5بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن وظيفة احلاجب حتفظ للقا�ضي هيبته ومكانته في�ستعني
(((
(((
(((
(((
(((
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التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,8ص190؛ البغدادي  :تاريخ بغداد  ,ج� ,12ص 479؛ �شبارو  :الق�ضاء� ,ص39
�أبو فار�س  :الق�ضاء يف الإ�سالم � ,ص60؛ عالية  :نظام الدولة والق�ضاء والعرف � ,ص328
الع�سقالين  :رفع الإ�صر �,ص 438؛ الكندي  :الوالة والق�ضاة � ,ص274
ال�سرخ�س ��ي  :املب�س ��وط ,ج�� � ,16ص 94؛ علي ��ان :املظ ��امل يف الإ�سالم�,ص84-83؛ عالي ��ة  :نظام الدولة
والق�ضاء والعرف�,ص331
اب ��ن كثري  :البداي ��ة والنهاية ,ج�� � ,11ص126؛ املو�سوعة الفقهي ��ة الكويتية� ,صادر ع ��ن :وزارة الأوقاف
وال�شئ ��ون الإ�سالمي ��ة – الكويت ،مطاب ��ع دار ال�صفوةم�صر ,ج� ,33ص310؛ علي ��ان :املظامل يف الإ�سالم
�,ص.84-83
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به للرتفع عن ا�ستطالة ال�سفهاء من املتخا�صمني يف جمل�س الق�ضاء ( .)1ويجب �أن يتوفر
باحلاجب اخلوف من اهلل والأمانة والعدل يف التعامل مع النا�س (.)2
 /4الرتجمان :وجدت هذه الوظيفة ب�شكل ر�سمي نتيجة لكرثة الوافدين �إىل املدينة
املنورة ممن ال يتحدثون العربية ب�شكل كاف ،فكان البد للقا�ضي من وجود مرتجم دائم
مع ��ه حت ��ى يو�ضح له ما يعجز عن فهم ��ه من لغات اخل�صوم مل�ساعدت ��ه يف فهم كالمهم
و�شكواه ��م ،و�إن مل ي�ستط ��ع القا�ض ��ي �إيج ��اد مرتجم ينا�س ��ب لغة خ�صومه ك ��ان ي�سمح
للخ�صوم با�ستدعاء مرتجم لهم (.)3
 /5املزكي :هذه الوظيفة ا�ستحدثت �أي�ض ًا نتيجة لكرثة الوافدين �إىل املدينة املنورة
م ��ن غري �أهلها ،ولأنه من ال�صعب على القا�ضي �أن يك ��ون على معرفة وعلم بكل ال�شهود
يف جمي ��ع ق�ضاياه ،كان وجود املزكي يف تلك الفرتة �أمر ًا �ضروري ًا يف املحاكم الق�ضائية.
فاملزك ��ي ه ��و من يخرب القا�ض ��ي ب�أح ��وال ال�شهود الذي ��ن يزكيهم م�ستن ��د ًا على معرفة
�شخ�صي ��ة به ��م �أو معا�شرة �أو �سف ��ر ،ولهذا كان من املهم �أن يك ��ون املزكي نف�سه معروف ًا
عند القا�ضي ب�صدقه و �أمانته (.)4
 /6القا�س��م �أو خبري الق�سمة :م ��ن مهمات الق�ضاة الف�صل بني املنازعات واحلكم
أرا�ض وغريها ،وهنا كان دور املق�سم �أو
بني النا�س ،وقد يكون يف حكمه تق�سيم �أموال �أو � ٍ
القا�س ��م فهو يقوم بعمله بكل خربة و�سابق معرفة وعل ��م ،ويتبع القا�سم �أهل اخلربة من
�أ�صحاب احلرف وال�صناعات والأطباء والتجار وغريهم (.)5
(((

(((
(((
(((
(((

اب ��ن املو�صل ��ي ,حممد بن حممد بن عبد الكرمي ب ��ن ر�ضوان بن عبد العزيز (املتوف ��ى774 :هـ) :ح�سن
ال�سل ��وك احلاف ��ظ دولة امللوك ,املحقق :ف�ؤاد عبد املنعم �أحم ��د ,دار الوطنالريا�ض  ,د.ت� ,ص112؛ ابن
كث�ي�ر :البداية والنهاية ,ج� ,11ص126؛ املو�سوعة الفقهية الكويتي ��ة,ج� ,33ص310؛ عالية  :نظام الدولة
والق�ضاء والعرف � ,ص331-330
ال�سبك ��ي� ,أبو احل�سن تق ��ي الدين علي بن عبد الكايف (املتوفى756 :هـ) :فت ��اوى ال�سبكي ,دار املعارف,
د.ت ,ج� ,1ص207
ال�سرخ�سي  :املب�سوط, ,ج94 ,16؛ عليان :املظامل يف الإ�سالم� ,ص85؛ �أبو فار�س  :الق�ضاء يف الإ�سالم ,
�ص65
ال�سرخ�سي  :املب�سوط  ,ج� ,16ص89؛ عليان:املظامل يف الإ�سالم � ,ص86
عليان :املظامل يف الإ�سالم� ,ص87-86
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 /7الوكيل �أو املحامي :وهو من يو َكل �إليه الأمور( ،)1فهو يتكفل باحل�ضور للمحكمة
ومناق�شة القا�ضي وكالة عن اخل�صوم �إما جلهلهم ب�أمور ال�شريعة �أو ل�صعوبة ح�ضورهم
الن�شغ ��ال بعم ��ل �أو مر�ض �أو �سف ��ر .ومن �أعمال الوكي ��ل �إن�صاف املر�أة م ��ن ظلم زوجها
وم�ساعدته ��ا على طالقها منه( ،)2وم�ساعدة امل�ساجني بع ��د زيارتهم بال�سجون وحماولة
�إخراجه ��م منها( ،)3وي�أخذ الوكي ��ل �أمو ً
اال من موكله و�أ�صح ��اب الق�ضايا بنا ًء على عمله
هذا(.)4
 /8ال�شه��ود� :أو ما يطل ��ق عليهم لقب �أخوان القا�ضي لقربه ��م منه وثقته فيهم(،)5
وهم من ي�شهدون ب�أمور حدثت �أمامهم وحتت �سمعهم �أو ب�صرهم يف الق�ضية املطروحة
عن ��د القا�ضي ،وعادة تكون �شهادتهم �شفهية لكنه ��ا تكتب وت�سجل .وال�شهود نوعان؛ نوع
يع ��رف بال�شهود ال�شرعيني ،وهم مبثاب ��ة م�ساعدين للقا�ضي وك�أنه ��م تابعون للمحكمة،
وه� ��ؤالء ال�شهود يعتمد عليه ��م القا�ضي يف �شهادتهم يف ت�سجي ��ل القرارات وعمل العقود
للنا� ��س ( .)6وهناك �أنواع من الق�ضايا اجلنائية �أو ق�ضايا اخلالفات واملنازعات ال يكتفي
القا�ض ��ي ب�شه ��ادة واحدة للق�ضية فيطل ��ب ما ال يقل عن �شهادت�ي�ن لزيادة احلر�ص على
ع ��دم التزوي ��ر �أو التالعب بحقائ ��ق الق�ضية ،وحتى ي�ضمن ذلك يق ��وم القا�ضي باختيار
بع� ��ض الأف ��راد الثقات امل�شه ��ود لهم بالع ��دل والأمانة بع ��د التحري عنه ��م والت�أكد من
�أمانته ��م ،فيعتم ��د �أ�سماءهم يف ق�ضاي ��اه وهم من ي�سمون ال�شهود الع ��دول ،وعادة يكون
�أعداده ��م بالع�شرات م ��ن الرجال الثق ��ات ( ،)7وهذا هو النوع الثاين م ��ن ال�شهادة وهو
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ال ��رازي� ،أحم ��د بن فار�س بن زكريا القزويني �أبو احل�سني (ت395 :هـ) :معجم مقايي�س اللغة ,حتقيق:
عبد ال�سالم حممد هارون ,دار الفكر1399 ,هـ ,ج� ,6ص136
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,7ص241
التنوخي  :الفرج بعد ال�شدة  ,ج� ,2ص150-151
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,3ص222-221
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة ,ج� ,2ص24
الروم ��ي احلنف ��ي  ,قا�سم بن عبد اهلل ب ��ن �أمري علي القونوي (ت978 :هـ)� :أني� ��س الفقهاء يف تعريفات
الألف ��اظ املتداولة بني الفقهاء  ,حتقيق :يحيى ح�سن مراد ,دار الكتب العلمية -بريوت2004 ,م� ,ص87؛
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,2ص ,77ج� ,7ص221؛ �شبارو :الق�ضاة � ,ص45
الأزه ��ري  ,حمم ��د ب ��ن �أحمد الهروي� ،أبو من�ص ��ور (ت370 :هـ) :تهذيب اللغ ��ة ,حتقيق :حممد عو�ض
مرعب ,دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت2001 ,م,ج� ,2ص125؛ وكيع � :أخبار الق�ضاة  ,ج� ,1ص213؛
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,2ص.269
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ال ��ذي ا�ستُحدث يف اخلالفة العبا�سية ،ومل يك ��ن معروف ًا من قبل ( .)1ولأن ه�ؤالء ال�شهود
م ��ن اختيار القا�ضي ووفق ر�أيه وقناعته بهم؛ فعادة يكون �أمرهم مرتبط به فهم ُيعزلون
بوفاة القا�ضي �أو عزله (.)2
� /9أم�ين القا�ض��ي :ه ��و من ي�ست�أمن ��ه القا�ضي حلف ��ظ �أموال اليتام ��ى القا�صرين
واالهتم ��ام بالأوق ��اف و�إدارتها ،ويحر�ص الق�ض ��اة عند تعيينهم له� ��ؤالء الأمناء على �أن
يت�صفوا بالأمانة والثقة ليقوموا مبهامهم على �أف�ضل وجه ( .)3وقد حر�صوا على متابعتهم
وحما�سبته ��م لت ��دارك �أي ق�صور �أو خط�أ قد ي�صدر منهم ب ��دون عمد ،بل ومعاقبتهم �إن
وج ��دوا �أدن ��ى تق�صري خ�ل�ال قيامهم بعمله ��م ،كعدم احلر� ��ص على �أم ��وال الأوقاف �أو
الإ�س ��راف عند ال�صرف على الأيتام ( ،)4وقد كان �أمن ��اء القا�ضي ي�ستلمون رواتبهم من
الدولة ،من �أموال الأوقاف وال�صدقات املتنوعة (.)5
/10م�ض��ر اخل�صوم :ه ��و �أحد �أعوان القا�ضي لأن جمل� ��س الق�ضاء يحتاج للهيبة
حُ
فه ��م من يق ��وم با�ستدعاء اخل�ص ��وم �إىل جمل�س الق�ض ��اء ،و�إعالمهم بوق ��ت النظر يف
ق�ضيتهم ،وينهى ويزجر من ي�ستحق النهي يف جمل�س الق�ضاء (.)6
معظ ��م الوظائ ��ف ال ��وارد ذكرها �أع�ل�اه مل تخت� ��ص باملدينة املنورة ،ب ��ل هي عامة
لتنظي ��م الق�ضاء يف الدولة العبا�سية كله ��ا� ،إال �أن هناك بع�ض الوظائف تت�أكد �أكرث فيها
نتيج ��ة لطبيع ��ة املدينة املنورة و�أهميته ��ا ونوعية قاطنيها �أو الزائري ��ن �إليها مثل وظيفة
نائب القا�ضي واملرتجم واملزكي.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

الع�سقالين  :رفع اال�صر � ,ص438
املاوردي  :االحكام ال�سلطانية � ,ص128
التنوخي  :الفرج بعد ال�شدة  ,ج� ,3ص76,265
التنوخي  :ن�شوار املحا�ضرة  ,ج� ,3ص222
التنوخي  :الفرج بعد ال�شدة  ,ج� ,3ص265,266,267
املو�سوعة الفقهية الكويتية,ج� ,33ص310؛ عليان :املظامل يف الإ�سالم� ,ص87
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الخاتمة
مما ال �شك فيه �أن الع�صر النبوي هو النواة التي انطلقت منها التنظيمات الق�ضائية
ع�ب�ر ع�ص ��ور ال ��دول الإ�سالمية املتعاقب ��ة ،حيث تط ��ور تدريجي ًا من جه ��ة التف�صيالت
والتدوي ��ن يف الع�ص ��ر الرا�ش ��دي ،وبعده ��ا الع�ص ��ر الأموي ،حت ��ى و�صل �أعل ��ى درجات
االهتم ��ام بالتفا�صيل خالل الع�صر العبا�سي ،حيث ظهر اهتمام خا�ص بتطوير الأنظمة
الق�ضائي ��ة املتوارثة� ،أو ب�سن قوانني و�أنظمة جديدة مل تكن موجودة من قبل كا�ستحداث
عدة وظائف تتبع النظام الق�ضائي.
وق ��د احتلت املدينة املن ��ورة موقع ًا ا�ستثنائي� � ًا من حيث مكانته ��ا الروحية يف نفو�س
امل�سلم�ي�ن� ،إ�ضاف ��ة �إىل ذلك كله يف ��د �إىل املدينة املنورة جموع غف�ي�رة من امل�سلمني من
خمتل ��ف الطوائف واللغات واالجتاهات املذهبية ،ذلك كله ي�شكل حتدي ًا للق�ضاة ال ميكن
تغافل ��ه ،مما جعل من اختي ��ار ق�ضاتها وتعيينهم �أمر ًا مهم� � ًا يف الدولة العبا�سية� ،أ�ضف
�إىل ذل ��ك ،نظرة امل�سلم�ي�ن من كافة �أنحاء املعمورة �إىل �أن فت ��وى �أهل املدينة لها تقدير
خا� ��ص .هذه املزايا اخلا�صة باملدينة املنورة ا�ستدعى �أن يكون لها مزية خا�صة يف تعيني
ق�ضاته ��ا �إذ غالب ًا ما يتوىل اخلليفة نف�س ��ه اختيار قا�ضي املدينة املنورة و�إ�صدار مر�سوم
تعيينه فيها.
�أوجدت هذه املكانة لق�ضاة املدينة تناف�س ًا غري حممود على تويل الق�ضاء يف املدينة
املن ��ورة خا�صة مع �إمكانية ت ��ويل ق�ضاة املدينة املنورة منا�ص ��ب �إدارية هامة بالدولة مع
الق�ض ��اء ،وكذل ��ك �إمكانية تويل ق�ضاء املدين ��ة املنورة مع مكة املكرم ��ة يف نف�س الوقت،
حت ��ى و�ص ��ل احلر�ص على نيل هذا املن�ص ��ب قيام بع�ض الق�ضاة بجعله �أم ��ر ًا متوارث ًا يف
�أ�سره ��م من خالل تهيئة �أبنائهم للق�ضاء خلف ًا عنهم .بطبيعة احلال هذا الأمر ال ي�شمل
العموم من الق�ضاة فهناك من العلماء ممن رف�ض تويل من�صب الق�ضاء زهد ًا وورع ًا فيه
بالرغم من املح ��اوالت وال�ضغوط التي مار�سها عليهم بع� ��ض اخللفاء العبا�سيني للقبول
باملن�صب.
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ومم ��ا جتدر الإ�شارة �إلي ��ه �أن الأو�ضاع العامة لق�ضاة املدين ��ة املنورة خالل الع�صر
العبا�س ��ي مل يك ��ن خمتلف ًا ع ��ن بقية مدن الدول ��ة العبا�سية يف الكثري م ��ن الأمور� ،إال �أن
املكانة الروحية الدينية للمدينة املنورة والرمزية التي يحملها من يتوىل من�صب الق�ضاء
فيه ��ا �أك�سب ��ت هذا املن�ص ��ب بريق ًا خا�ص ًا ميزت ��ه عن غريه يف بقية امل ��دن الأخرى .وقد
ك ��ان ذلك �سبب ًا كافي ًا خللفاء بن ��ي العبا�س لإعطاء �أهمية خا�صة وعناية بالغة يف اختيار
م ��ن يتوىل هذا املن�صب حي ��ث يراعون فيه جوانب متعددة لي�س ��ت فقط الكفاءة العلمية
والنزاهة فح�سب ،بل تتجاوز �إىل امليول ال�سيا�سية واالعتدال الفقهي والقبول املجتمعي.
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المراجع
/1قائمة امل�صادر

ابن ابي الدم � ,شهاب الدين ابو ا�سحاق ابراهيم( ت642:هـ)

�1 .1أدب الق�ض ��اء �أو ال ��درر املنظوم ��ات يف االق�ضي ��ة واحلكوم ��ات  ,حتقي ��ق :حممد
م�صطفى الزحيلي ,د.م ,د.ن,د.ت.

ابن اجلوزي  ,جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد (ت597 :هـ)

�2 .2صفة ال�صفوة  ,حتقيق� :أحمد بن علي ,دار احلديث -القاهرة1421 ،هـ.
3 .3املنتظ ��م يف تاريخ امللوك والأمم ,املحقق :حممد عبد القادر عطا ،م�صطفى عبد
القادر عطا ,دار الكتب العلمية -بريوت 1412 ,هـ 1992م.

ابن �سعد� ,أبو عبد اهلل حممد بن �سعد بن منيع الها�شمي (املتوفى230 :هـ)

4 .4الطبق ��ات الكربى ،الق�س ��م املتمم لتابعي �أهل املدينة وم ��ن بعدهم ,املحقق :زياد
حممد من�صور ,مكتبة العلوم واحلكماملدينة املنورة ,الطبعة :الثانية 1408 ،هـ.

ابن طيفور البغدادي � ,أحمد بن �أبي طاهر (ت280 :هـ)

5 .5تاريخ بغداد  ,بريوت  ,د.ن ,د.ت .

ابن عبد ربه � ,أبو عمر حممد( ت328 :هـ)

6 .6العقد الفريد ,حتقيق :حممد �سعيد العريان  ,القاهرة 1953 ,م.

ابن ع�ساكر � ,أبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل (املتوفى571 :هـ)

 7 .تاري ��خ دم�ش ��ق ,املحقق :عمرو بن غرام ��ة العمروي ,دار الفك ��ر للطباعة والن�شر
والتوزيع 1415 ,هـ 1995م.

ابن قدامه ,عبد اهلل بن �أحمد (ت620:ه)

8 .8املغني ويليه ال�شرح الكبري  ,دار الكتاب العربي – بريوت 1972 ,م.
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ابن كثري � ,أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر القر�شي (املتوفى774 :هـ)

9 .9البداية والنهاية ,املحقق :علي �شريي ,دار �إحياء الرتاث العربي ،1408 ,هـ 1988م.

ابن مازة البخارى  ,املعروف بال�صدر ال�شهيد (ت526 :هـ)

�1010شرح �أدب القا�ضي للخ�صاف  ,حتقيق  :حمي هالل ال�سرحان  ,بغداد 1977 ,م.

ابن املو�صلي ,حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن ر�ضوان بن عبد العزيز (املتوفى774 :هـ)

1111ح�س ��ن ال�سل ��وك احلاف ��ظ دول ��ة املل ��وك ,املحقق :ف� ��ؤاد عب ��د املنعم �أحم ��د ,دار
الوطنالريا�ض  ,د.ت.

الأزهري  ,حممد بن �أحمد الهروي� ،أبو من�صور (ت370 :هـ)

	 12.تهذيب اللغة ,حتقيق :حممد عو�ض مرعب ,دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت,
2001م.

البخاري � ,أبو عبد اهلل حممد بن ا�سماعيل ( ت256:ه)

1313اجلام ��ع امل�سند ال�صحيح املخت�صر من �أمور ر�سول اهلل ﷺه و�سننه و�أيامه  ,دار
طوق النجاة 1422,ه

البغدادي � ,أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي اخلطيب (ت463 :هـ)

1414تاريخ بغداد  ,حتقيق :م�صفى عبد القادر  ,دار الكتب العلمية – بريوت1417 ,هـ.
البلاَ ذري� ,أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (املتوفى279 :هـ)

1515جم ��ل من �أن�س ��اب الأ�شراف ,حتقيق� :سهيل زكار وريا� ��ض الزركلي ,دار الفكر –
بريوت 1417 ،هـ1996م.
البيهقي � ,إبراهيم بن حممد (ت320 :هـ)

1616املحا�سن وامل�سا�ؤي  ,دار �صادر – بريوت 1390 ,هـ.

التنوخي  ,القا�ضي ابو علي املح�سن بن علي بن حممد (ت384 :هـ)

1717الفرج بعد ال�شدة ,حتقيق :عبود ال�شاجلي ,دار �صادر – بريوت 1978 ,م.
1818ن�شوار املحا�ضرة و�أخبار املذاكرة  ,حتقيق :عبود ال�شاجلي  ,دار �صادر – بريوت
1973 ,م.
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د .عذاري بنت �إبراهيم ال�شعيبي

اخلوارزمي ,حممد بن �أحمد بن يو�سف (ت387 :هـ)

1919مفاتي ��ح العلوم  ,حتقيق� :إبراهيم الأبياري ,دار الكتاب العربي ,الطبعة  :الثانية,
د.ت.

الدينوري � ,أبو حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة (املتوفى276 :هـ)

2020املعارف ,حتقيق :ثروت عكا�شة ,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،القاهرة ,الطبعة:
الثانية 1992 ،م

الرازي� ،أحمد بن فار�س بن زكريا القزويني �أبو احل�سني (ت395 :هـ)

	 21.معجم مقايي�س اللغة ,حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ,دار الفكر1399 ,هـ.

الرومي احلنفي  ,قا�سم بن عبد اهلل بن �أمري علي القونوي (ت978 :هـ)

	� 22.أني� ��س الفقه ��اء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء  ,حتقيق  :يحيى ح�سن
مراد ,دار الكتب العلمية -بريوت2004 ,م.

الزخم�شري� ,أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد جار اهلل (ت538 :هـ)

�2323أ�سا� ��س البالغة  ,حتقيق :حمم ��د با�سل عيون ال�سود ,دار الكتب العلمية ،بريوت ,
 1419هـ.

ال�سبكي� ,أبو احل�سن تقي الدين علي بن عبد الكايف (املتوفى756 :هـ)

2424فتاوى ال�سبكي ,دار املعارف ,د.ت.

ال�سخاوي � ,شم�س الدين حممد (ت902 :هـ)

2525التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�شريفة  ,مكتبة ابن اجلوزي – الأح�ساء  ,د.ت.

ال�سرخ�سي  ,حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �شم�س الأئمة (املتوفى483 :هـ)

2626املب�سوط ,دار املعرفة – بريوت1414 ,هـ1993-م.

ال�صابئ � ,أبو احل�سن هالل بن املح�سن

2727حتف ��ة الأم ��راء يف تاريخ الوزراء  ,حتقيق :عبد ال�ستار ف ��رج  ,لبنان – دار احياء
الكتب العربية 1958 ,م.
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الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�صر العبا�سي يف الفرتة ( 132هـ 750 -م) �إىل (330هـ 941 -م)

ال�صفدي � ,صالح الدين خليل بن �أيبك (املتوفى764 :هـ)

2828ت�صحي ��ح الت�صحيف وحترير التحريف ,حقق ��ه وعلق عليه و�صنع فهار�سه :ال�سيد
ال�شرق ��اوي ,راجع ��ه :رم�ضان عبد الت ��واب ,مكتبة اخلاجن ��ي – القاهرة1407 ,
هـ 1987م.

ال�صويل  ,ابو بكر حممد بن يحيى(ت335:هـ)

�2929أخبار الرا�ضي باهلل واملتقي هلل  ,دار امل�سرية – بريوت 1399 ,هـ.

الع�سقالين  ,ابن حجر �شهاب الدين �أحمد بن علي (ت852:هـ)

3030فتح الباري �شرح �صحيح البخ ��اري ,رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه :حممد ف�ؤاد عبد
الباق ��ي ,قام ب�إخراجه و�صححه و�أ�ش ��رف على طبعه :حمب الدين اخلطيب ,دار
املعرفةبريوت.1379 ،
3131رفع الإ�صر عن ق�ضاة م�صر  ,بريوت 1908 ,م.

القرطبي  ,عريب بن �سعد (ت366:هـ)

	� 32.صلة تاريخ الطربي  ,دار القلم – بريوت  ,د .ت.
الكندي � ,أبو عمر حممد بن يو�سف (ت350:هـ)

3333الوالة والق�ضاة  ,حتقيق :ريفن ك�ست  ,بريوت 1980 ,م.

املالقي االندل�سي � ,أبو احل�سن علي بن عبد اهلل بن حممد بن حممد ابن احل�سن (ت :نحو 792هـ)

3434املرقب ��ة العليا فيمن ي�ستح ��ق الق�ضاء والفتي ��ا( تاريخ ق�ض ��اة الأندل�س) ,حتقيق
:جلن ��ة �إحياء ال�ت�راث العرب ��ي يف دار الآفاق اجلدي ��دة ,دار الآف ��اق اجلديدة –
بريوت ,الطبعة  :اخلام�سة1403 ,هـ.

املاوردي � ,أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب الب�صري (ت450:هـ)

�3535أدب القا�ضي ,حتقيق  :حميي هالل ال�سرحان ,بغداد 1971 ,م.
3636الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ,دار الكتب العلمية – بريوت 1398 ,هـ.
3737ت�سهي ��ل النظ ��ر وتعجيل الظفر  ,حتقي ��ق :حمي هالل ال�سرح ��ان ,دار النه�ضة –
بريوت 1981 ,م .
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د .عذاري بنت �إبراهيم ال�شعيبي

م�سكوية � ,أبو علي احمد بن حممد (ت421:هـ)

3838جت ��ارب الأمم وتعاقب الهم ��م ,ت�صحيح هـ .ف .امدروز  ,مطبع ��ة �شركة التمدن
ال�صناعية – م�صر 1332,هـ .

وكيع  ,حممد بن خلف بن حيان (ت306 :هـ)

�3939أخبار الق�ضاة ,مراجعة �:سعيد حممد اللحام ,عامل الكتب – بريوت  ,د.ت.

اليافعي� ,أبو حممد عفيف الدين عبد اهلل بن �أ�سعد بن علي بن �سليمان (املتوفى768 :هـ)

4040م ��ر�آة اجلن ��ان وع�ب�رة اليقظان يف معرف ��ة ما يعترب م ��ن حوادث الزم ��ان ,و�ضع
حوا�شيه :خليل املن�صور ,دار الكتب العلمية – لبنان 1417 ،هـ 1997م.

ياقوت احلموي �,شهاب الدين �أبو عبد اهلل (ت626:هـ)

4141معجم الأدباء املعروف ب�إر�شاد االريب اىل معرفة االديب  ,دار امل�أمون – القاهرة
,د.ت.

اليماين  ,الوزير حممد بن ابراهيم (ت840:هـ)

4242العوا�صم والقوا�صم يف الذب عن �سنة �أبي القا�سم  ,حققه وخرج �أحاديثه � :شعيب
الأرن�ؤوط  ,بريوت -م�ؤ�س�سة الر�سالة  ,الطبعة :الثالثة1415 ,هـ.
 /2قائمة املراجع:

ابراهيم  ,رحمن ح�سني علي

1 .1جمل� ��س الق�ضاء يف العهد العبا�س ��ي  ,اال�ستاذ" الع ��دد 1433- 203ه2012 /مـ"
كلية الرتبية ابن ر�شد للعلوم االن�سانية – جامعة بغداد .

�آدم متز

2 .2احل�ض ��ارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهج ��ري ,ترجمة  :حممد عبد الهادي �أبو
ريدة ,مكتبة اخلاجني – القاهرة 1967 ,م.
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�أثرها يف ر ّد ال�شهادة"

ان دوزي ,رينهارت بيرت

3 .3تكملة املعاجم العربية ,نقله �إىل العربية جـ :4حممد �سليم النعيمي ,وزارة الثقافة
والإعالم -العراق 2000 ,م.

�أبو احل�سن الت ُُّ�سويل  ,علي بن عبد ال�سالم بن علي (املتوفى1258 :هـ)

4 .4البهج ��ة يف �شرح التحفة (�شرح حتفة احلكام) ,املحقق� :ضبطه و�صححه :حممد
عبد القادر �شاهني ,دار الكتب العلميةلبنان 1418 ,هـ1998م.

�أبو فار�س  ,حممد عبد القادر

5 .5الق�ضاء يف الإ�سالم  ,دار الفرقان للن�شر والتوزيع – الأردن2009 ,م.

احلمي�ضي ,عبد الرحمن ابراهيم

6 .6الق�ض ��اء ونظامه يف الكتاب وال�سنة  ,مرك ��ز بحوث ودرا�سات جامعة �أم القرى –
مكة املكرمة 1409 ,هـ .

اخل�ضري ,حممد (ت1345:هـ)

7 .7حما�ضرات يف تاريخ الأمم الإ�سالمية ,الدولة العبا�سية ,حتقيق :عبده علي ك�شك,
دار الب�شائر الإ�سالمية -بريوت1434 ,هـ.

ريان � ,أحمد علي طه

8 .8مالم ��ح م ��ن حي ��اة الفقي ��ه املح ��دث مال ��ك ب ��ن �أن� ��س �إم ��ام دار الهج ��رة ,دار
االعت�صامالقاهرة  ,د.ت.

الزحيلي  ,وهبة بن م�صطفى

9 .9الفقه الإ�سالمي و�أدلته ,دار الفكر – دم�شق ,الطبعة  :الرابعة 1427,هـ.

�شبارو ,ع�صام حممد

1010الق�ضاة والق�ضاء يف اال�سالم  ,دار النه�ضة العربية  ,بريوت 1983 ,م.

عالية � ,سمري

1111نظام الدول ��ة والق�ضاء والعرف  ,امل�ؤ�س�سة اجلامعي ��ة للدرا�سات والن�شر والتوزيع
– بريوت 1418 ,هـ.
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د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

عليان� ,شوكت حممد

1212ال�سلطة الق�ضائية يف الإ�سالم ,دار الر�شيد للن�شر والتوزيع – الريا�ض1402 ,هـ.

عمر� ,أحمد خمتار عبد احلميد و�آخرون

1313معجم اللغة العربية املعا�صرة ,عامل الكتب –لبنان 1429 ,هـ .

العنزي  ,مي�سون مزكي فردو�س

1414احلياة االجتماعية واالقت�صادية يف املدينة املنورة يف الع�صر العبا�سي الأول(-132
232هـ) الأردن  ,جامعة الريموك  ,كلية الآداب _ق�سم التاريخ 2004 ,م.

الغرايبة  ,حممد حمد

1515نظام الق�ضاء يف اال�سالم  ,دار احلامد للن�شر والتوزيع –االردن 2008 ,م.

فاطمة  ,قيطون

1616تط ��ور نظ ��ام الق�ض ��اء يف احل�ضارة الإ�سالمي ��ة من عهد النب ��ي ﷺ �إىل الع�صر
العبا�س ��ي الأول ,ر�سالة ماج�ستري  ,اجلزائر ,كلية الأدب واللغات-جامعة �أبو بكر
بلقايد 1433-1434 ,هـ.

كرمى� ,أحمد عجاج

1717الإدارة يف ع�ص ��ر الر�س ��ول �صلى اهلل علي ��ه و�آله و�سلم ,دار ال�س�ل�ام – القاهرة,
 1427هـ .

مدكور ,حممد �سالم

1818الق�ضاء يف الإ�سالم  ,دار النه�ضة العربية -القاهرة ,د.ت.

مرت�ضى الزبيدي  ,حم ّمد بن حم ّمد بن عبد الرزّاق احل�سيني(ت1205 :هـ)

1919ت ��اج العرو�س من جواهر القامو� ��س ,حتقيق  :جمموعة من املحققني ,دار الهداية
,د .ت ,د.م.

م�صطفى� ,إبراهيم و�آخرون

2020املعجم الو�سيط  ,دار الدعوة -م�صر  ,د.ت.
2121جمهول� ,ألف ليلة وليلة  ,بريوت ,الطبعة  :الثانية 1981 ,م.
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د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

النحوية التي حكم
المسائل
ّ
عرضا
عليها سيبويه بالقلّ ة ً
ودراسة

الدكتور  /مشعان بن نازل الجابري

)

الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة طيبة
وكيل كلية املجتمع باملهد مبنطقة املدينة املنورة
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

المقدمة
ّ
وال�سالم على نب ّينا
وجهه وعظي ��م ُ�سلطانه ،وال�صال ُة
احلم� � ُد هلل حمدً ا يليقُ بجالل ِ
ُ
حم ّمد ،وعلى �آله ،و�صحبه وجميع �إخوانه ،وبعد:
ف� ��إنّ كتاب �سيبويه بح ٌر من بحور العرب ّية زاخ ٌر ،ت�سابق �إليه العلماء ،وع ّدوا معرفته
موج الكتاب دون مبتغاه.
من املفاخر ،فمنهم من ب ّل بفهمه �صداه ،ومنهم حال ُ
وق ��د كان واليزال هذا الكتاب من مفاخ ��ر العرب ّية ،وك ٌّل يغرتف بح�سب ا�ستطاعته،
ي�سر اهلل �شرحه جلماعة ،ومنهم َمنْ جعل له عليه ((تعليقة)) ،و�آخ ُر �شرح موا�ضع.
وقد ّ
وم ��ن املت� ّأخرين من حاول معرفة الك�شف عن منهجهُ ،
وبع�ضهم اكتفى بدرا�سة تراجمه،
والزالت الدرا�سات ترتى ،والبح ُر ال ين�ضب!
حكم �أطلقه
وهذه ال ّدرا�سة حتاول الوقوف على جزءٍ ي�س ٍري من الكتاب ،وتهدف �إىل ٍ
�سيبوي ��ه يف موا�ض ��ع من كتابهْ ،
وك�شف مراده به� ،أال وه ��و (القليل)  ،وقد اقت�صرتُ على
النحوي ،و�سم ّيته بـ(امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة
بع�ض م�سائل الق�سم
ّ
ً
عر�ضا ودرا�سة) .
وقد ُ
�سرت يف هذا البحث ودرا�سة م�سائله على املنهج التايل:

عنوان للم�س�ألة.
• ْ
و�ضع ٍ
ن�ص �سيبويه.
•�إيراد ّ
•�شرح امل�س�ألة ب�إيجاز؛ معتمدً ا على �شروح الكتاب وغريها من الكتب النحو ّية.
خمت�صر للباب.
•ربط امل�س�ألة بالباب الذي �أوردها �سيبويه فيه ،من خالل ذكر
ٍ
•حماول ��ة درا�سة امل�س�ألة درا�سة تاريخ ّية ،من خالل تت ّبع ورودها يف كتب العلماء
مراع ًي ��ا الت�سل�س ��ل الزمني ،من لدن �سيبويه �إىل ال�سيوط ��ي ،وتدوين التغيريات
التي طر�أت على ذلك احلكم:
1 .1ا�ستم ّر و�صف الق ّلة.
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امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة ً
عر�ضا ودرا�سة

2 .2اندثر و�صف الق ّلة ،و�أ�صبحت من امل�سائل ال�شائعة.
3 .3اندثرت امل�س�ألة.
4 .4و َقع تف�صيل وتو�سيع للم�س�ألة.
وال �أ ّدعي الإح�صاء ،والإحاطة ،بل بذلت ما يف الو�سع ،والتوفيق من اهلل.
أتو�س ��ع كث�ي ً�را يف درا�س ��ة امل�س�أل ��ة؛ بذكر احلج ��ج والر ّد عليه ��ا ،ومناق�شتها
•مل � ّ
والرتجيح؛ لأنّ ذلك لي�س من �أهداف هذا البحث.
•جعلت ترتيب امل�سائل كما وردت يف كتاب �سيبويه.
تو�صل �إليه البحث ،ثم امل�صادر واملراجع
• ُ
ختمت البحث بخامت ٍة �ضمنتها �أبرز ما ّ
التي ا�ستقى منها البحثُ مادته.
ثالثة �أمور:
و�أُ�شري هُ نا �إىل
ِ

الأ ّول :مل �أقف على درا�س ٍة تناولت مو�ضوع هذا البحث –على كرثة الدرا�سات التي
قامت على �سيبويه وكتابه.-
ح�ص ��ر م�سائل القلي ��ل ،وال درا�سته ��ا بالطريقة
الث��اين :لي� ��س هدف ه ��ذا البحث ْ
املعه ��ودة؛ �إذ لي� ��س َث ّم م�س�ألة من م�سائ ��ل النحو �إال و ُد ِر�ست قد ًمي ��ا وحدي ًثا ،و�إنمّ ا �أردت
وبخا�صة حكم �سيبويه
�أن �أعر� ��ض بع�ض امل�سائل ،ث � ّ�م �أحاول �أن �أدر�سها درا�س ًة تاريخ ّي ًة،
ّ
و�صداه يف كتب النحو.
واجلان � ُ�ب التاريخ ��ي يف ال ّدرا�سات النحو ّيةْ ،
وك�ش ُف ما يع�ت�ري امل�سائل من زيادة �أو
درا�سات كث�ي�رة ،والأبحاث التي تناولته قليل� � ٌة� ،إال ما كتب
نق�ص ��ان ال ي ��زال بحاجة �إىل
ٍ
()1
براج�شرتا�س ��ر يف التط� � ّور النحوي ،وقد ذك ��ر �أنّ الغر�ض من تل ��ك املحا�ضرات ((هو
العربي من الوجهة التاريخ ّي ��ة� ،أي :من جهة ن�ش�أته وتك ّونه و�أ�صول حروفه
د ْر� ��س الل�سان
ّ
()2
و�أبنيته ،و�أ�شكال اجلملة فيه ،والتغيريات التي وقعت فيه ،مع توايل الأزمان)) � ،إال �أنّ
النحوي للغة العرب ّي ��ة باجلامعة امل�صر ّي ��ة 1929م .ينظر :مقدّمة د.
((( ه ��ي حما�ضرات �ألقاه ��ا يف التط ّور
ّ
رم�ضان عبد الت ّواب للكتاب نف�سه.
النحوي.7 :
(((	التط ّور
ّ
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درا�س ��ة براج�شرتا�سر فيما قبل �سيبويه ،ومقارنته ��ا بال�سام ّيات الأخرى ،وهذه الدرا�سة
ملا بعد �سيبويه.
الثالث :من �أ�سباب اختيار هذا املو�ضوع حماولة ك�شف مراد �سيبويه من القليل.
َ
واهلل �أ�س�أل العلم النافع والعمل ال�صالح اخلال�ص.
د .م�شعان بن نازل اجلابري
املدينة النبو ّية
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تمهيد
املُراد بالقليل:

ه ��ذه املف ��ردة من املفردات الت ��ي ُيف َهم مجُ مل داللتها لكن لي� ��س على وجه التحديد
ّ
واالطراد.

و�س ُررٍ .وقو ٌم َقليلونَ وقلي ٌل � ً
أي�ضا.
فيقال يف اللُّ َغة� :شي ٌء قلي ٌل ،وجمعه ُق ُلل ،مثل َ�س ٍ
رير ُ
وق ��د ق ّل ال�شي ُء يق ّل ِق َّل ًة ،و�أق َّله غريه وق َّلل ُه يف عي ِنه� ،أي� :أرا ُه �إ َّيا ُه قلي ًال .وال ُقالل بال�ضم:
القليل(.)1
وال�ص َغر
ق ��ال الراغ ��ب(( :ال ِق َّل� � ُة والكرثة ي�ستعم�ل�ان يف الأعداد ،كم ��ا �أنّ ال ِع َظ ��م ِّ
وال�صغر
ي�ستعم�ل�ان يف الأج�س ��امُ ،ث ّم ُي�ستعار ك� � ّل واحد من الكرثة والعظم ،وم ��ن الق ّلة ّ
(.)2
للآخر))
وقال �أبو البقاء الكفوي(( :ك ّل َ�ش ْيء فيِ ا ْل ُق ْر�آن " َق ِليال" ( ،)3و" ِ�إ اَّل َق ِليل" (َ ،)4ف ُه َو دون
ْ
الع�ش َرة))(.)5
�أ ّما ابنُ ه�شام ،فقد �أراد �أن يجعل للأحكام اللغو ّية حدودًا ُمتمايزة ،فيقول((:اعلم
�أ ّنهم ي�ستعملون غال ًبا وكث ًريا وناد ًرا وقلي ًال و ُمطردًا:
َّ 1 .1
فاملطر ُد ال يتخ ّلف.
والغالب �أكرث الأ�شياء ،ولك ّنه يتخلف.
2 .2
ُ
3 .3والكث ُري دونه.
4 .4والقلي ُل دونه.
5 .5والناد ُر �أق ُّل من القليل.
((( تاج اللغة و�صحاح العرب ّية( 1804/5 :ق ل ل).
(((	املفردات يف غريب القر�آن .681 :وينظر :تاج اللغة و�صحاح العرب ّية( 1804/5 :ق ل ل).
((( وردت يف �أكرث من �سورة ،منها يف �سورة البقرة.41 :
((( وردت يف �أكرث من �سورة ،منها يف �سورة �آل عمران.197 :
(((	ال ُكل ّيات.702/1 :
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امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة ً
عر�ضا ودرا�سة

ري ال
فالع�شرون بالن�سبة �إىل ثالثة وع�شرين ٌ
غالب ،واخلم�سة ع�شر بالن�سبة �إليها كث ٌ
()1
غالب ،والثالث ُة قلي ٌل ،والواحد ناد ٌر ،فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيه ذلك)) .
ٌ
وال يعن ��ي �أنّ ذل ��ك ح ٌّد و�ضاب � ٌ�ط ال ُيحاد عنه وال يختلف بتقدي ��ر الأ�شخا�ص ،بل هو
للتقري ��ب( ،)2و� اّإل فالأربع ��ة ،واخلم�سة بالن�سبة �إىل الع�شرين قلي ��لُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ
امل�سائل اللغو ّية مبن ّية على التقدير ال احل�صر.
مفهوم القليل عند �سيبويه:

املتت ّب ��ع لكالم �سيبوي ��ه يكاد يقطع ب�أنّ ُمراده بالقليل هو م ��ا يقابل الكثري ،وقد ا�ستعمل
ك�ل�ا الأ�سلوب�ي�ن� .أ ّما الأ ّول (القليل) ف�سيم ّر معنا يف م�سائل ه ��ذا البحث ،و�أ ّما ال ّثاين (لي�س
بالكثري) ،فقد قال...(( :وهذا � ً
أي�ضا لي�س بالكثري يف كالمهم؛ والأكرث يف كالمهم.)3())...
وبه ��ذا تتّ�ضح معا ُمل القليل عند �سيبويه ب�أ ّنه يقع مقابل الكثري ،و�أق ّل منه ((ال يكاد
ُيع َرف))(.)4
وقد يقرن مع الـ((قليل)) ،و�ص ًفا �آخر ،وهو((ال َيكا ُد ُي ْع َر ُف))(.)5
وال ��ذي يظه ��ر �أنّ ا�ستقراء ابن ه�ش ��ام للأحك ��ام النحو ّية ال�سابقة مواف� � ٌق لأحكام
�سيبويه.
وينق�سم القليل عند �سيبويه �إىل ق�سمني:

الأ ّول :قلي ٌل يف الكالم املنثور ،وعليه غالب امل�سائل التي قام عليها هذا البحث.
ال ّثاين :قلي ٌل يف ال�شعر ،قال �سيبويه(( :وقد تدخل النون بغري ما يف اجلزاء ،وذلك
قلي ٌل يف ال�شعر))(.)6
(((	االقرتاح ،116 :وفي�ض ْ
طي االقرتاح.560/1 :
ن�شر االن�شراح من رو�ض ّ
((( ينظر� :أ�صول ال ّنحو عند ابن مالك.184 :
(((	الكتاب.265/2 :
(((	الكتاب.147 ،60/1 :
(((	الكتاب.147/1 :
(((	الكتاب.250/4 :
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القيا�س على القليل:

لي� ��س من �شرط املقي�س عليه الكرثة فقد يقا�س على القليل ملوافقته للقيا�س ،وميتنع
على الكثري ملخالفته له.
َ
مث ��ال الأ ّول :قوله ��م يف الن�س ��ب �إىل َ
وءة))�((:ش َنئ ��ي)) .فل ��ك �أن تق ��ول يف
((�ش ُن
قيا�سا على ((�شنئي)) ،وذلك
((ح ُل
َ
(( َر ُكوبة))َ ((:ر َكب ��ي)) ،ويف َ
وبة))((:ح َلبي))؛ ً
�أ ّنهم �أجروا (( َف ُعولة)) مجُ رى (( َف ِعيلة))؛ مل�شابهتها �إياه من �أوجه:
ثالثي.
 �أنّ كلاًّ منها ّ و�أنَّ ثالثه ُحرف لني.
 و�أنَّ �آخره تا ُء الت�أنيث. و�أن ((فع ��و ًال)) و((فعي�ل ً�ا)) يت ��واردان نحو� :أثيم و�أثوم ورحي ��م ورحوم وم�شيوم�شو ونهي عن ال�شيء ونهو.
فل ّم ��ا ا�ستم ّرت حال فعيلة وفعولة هذا اال�ستمرار جرت واو �شنوءة جمرى ياء حنيفة
قيا�سا.
قيا�سا قالوا�((:شنئي)) ً
فكما قالوا حنفي ً
واحد يعني ((�شنوءة))؟.
حرف ٍ
قال �أبو احل�سن :ف�إن قلت� :إنمّ ا جاء هذا يف ٍ
فاجلواب�:أ ّنه جميع ما جاء(.)1
ق ��ال اب ��نُ ج ّني((:وما �ألطف هذا اجل ��واب ومعناه �أن الذي ج ��اء يف فعولة هو هذا
احلرف ،والقيا�س قابله ومل ي�أت فيه �شيء ينق�ضه.ف�إذا قا�س الإن�سان على جميع ما جاء،
وكان � ً
�صحيحا يف القيا�س مقبو ًال فال غرو وال مالم))(.)2
أي�ضا
ً

((( ينظر :اخل�صائ�ص ،115/1 :واالقرتاح.159 :
(((	اخل�صائ�ص.116/1 :
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امل�س�ألة الأوىلَ :ح ْم ُل(لي�س) على (ما)

ق ��ال �سيبويه(( :وق ��د زعم بع�ضهم �أنّ (لي� ��س) جتعل كـ(ما) ،وذل ��ك قلي ٌل ال َيكا ُد
ُي ْع� � َر ُف .فه ��ذا يجوز �أن يكون منه :لي� ��س َخ َلقَ ُ
اهلل �أَ ْ�ش َع َر من ��ه( ،)1و :لي�س قالها زي ٌد .قال
ُح َم ْي ٌد الأ ْر َق ُط(:)2
ف���أ�ْ��ص�� َب ُ��ح��وا وال��� َّن���وى ع���ايل ُم�� َع�� َّر���سِ ��هِ�� ْم
وقال ه�شام �أخو ذي ال ّرمة(:)4

�����س ك��� َّل ال��� َّن��� َوى ُت�� ْل��قِ��ي امل��� َ��س��اك ُ
�ين
ول��ي َ

()3

ول�� ْي�����س مِ �� ْن�� َه��ا ���شِ ��ف��ا ُء ال�����دَّا ِء م��� ْب��� ُذ ُ
����ي ال�����شِّ��ف��ا ُء لِ���دَائ���ي �إِ ْن َظ����فِ���� ْر ُت ب�� َه��ا
ول
هِ َ
هذا كلُّه ُ�س ِم َع من العرب .والوجه واحل ّد �أن تحَ ْ ِم َله على �أَنّ يف(لي�س) �إ�ضما ًرا وهذا
مبت ��د�أ ،كقول ��ه� :إ َّنه �أم� � ُة اهلل ذاهب� � ٌة� .إ َّال �أ َّنهم زعم ��وا �أنَّ بع�ضهم قال :لي� ��س َ
يب �إ ّال
الط ُ
الطيب �إال َ
امل َ
امل�سك))(.)7
ِ�سك( ،)6وما كانَ
ُ

()5

((( هك ��ذا يف طبعت ��ي باري�س ،وه ��ارون ،ويف طبعة ب ��والق والن�سخة التي �شرحها ال�س�ي�رايف ((لي�س خلق اهلل
الزجاج يف درا�سة كتاب �سيبوي ��ه .268/1 :وقد �أوردها به ��ذه ال�صيغة الأخرية
مثل ��ه)) .وينظر :جه ��ود ّ
قول بع�ض الع ��رب :لي�س َخ َلقَ ُ
�سيبوي ��ه يف مو�ض ��ع متقدِّ م على ه ��ذا املو�ضع فقال(( :فمن ذلك ُ
اهلل مث َله.
فل ��وال �أنّ فيه �إ�ضمار مل يج ��ز �أن ت َْذ ُك َر َ
الفعل ومل ُت ْعمِ له يف ا�سم ،ولكن فيه الإ�ضمار مث ُل ما يف �إ َّنهُ.و�سوف
نبي َ
حال هذا يف الإ�ضما ِر وكيف هو �إن �شاء اهلل)) .الكتاب.70/1 :
َنّ ُ
َ
((( ه ��و :حمي ��د بن َمالك بن ربع ��ي بن خما�شن بن قي� ��س التميمي� .ش ِاع ��ر �إ�سالمي مجُ يد م ��ن �شعراء الدولة
الأمويةُ ،ل ِّقب بالأرقط؛ لآثار كانت بوجههُ .ت َ
نظر :ترجمته يف :معجم الأدباء ،1225/3 :واخلزانة.395/5 :
((( ُي َ
نظر يف :املقت�ضب ،100/4 :والأ�صول ،86/1 :والتذييل .140/4 :وقد كان ُحمي ٌد ُي َّ
يخل ،ويف هذا البيت
ي�ص ��ف �أ�ضيا ًف ��ا نزلوا به فقراهم مت� � ًرا ،فلما �أ�صبحوا ف�إذا نوى التمر كومة مرتفع ��ة ،مع �أنهم مل يكونوا
يرم ��ون كل ن ��واة ي�أكلون مترها ،بل كانوا يلقون بع�ض النوى ويبلعون ً
بع�ض ��ا؛ �إ�شارة �إىل كرثة ما قدم لهم
منه ،وكرثة ما �أكلوا ،و�ش َرههم.
ّ
ن�صب (ك ّل) وج ْعل (لي�س) مبعنى (ما) ك�أنه قال :ما يلقي .ينظر� :شرح �سيبويه لل�سريايف.6/2 :
وال�شاهد فيهْ :
((( هو :ه�شام بن نهي�س بن م�سعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة العدوي ،كان �شاع ًرا جميدً ا .ت َ
ُنظر ترجمته
يف :معجم الأدباء.2682/6 :
((( ُي َ
نظر يف :اجلمل املن�سوب للخليل ،146 :واملقت�ضب ،101/4 :و�سفر ال�سعادة.802/2 :
ّ
((( ُ�ضبط امل�سك يف حتقيق هارون ،ود .البكاء بالرفع ،وال�صواب الن�صب ،كما ن ّبه على ذلك د .ع ّياد الثبيتي
يف تعليقه على الب�سيط البن �أبي ال ّربيع.708/2 :
(((	الكتاب.147/1 :
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درا�سة امل�س�ألة:

حك ��ى �سيبوي ��ه ع ��ن ((بع�ضه ��م)) ،ومل يب�ّي نّ َمن املُ ��راد ب ��ه ،وكذلك �س ��ار �س َريه
ُ�ش� � ّر ُاح كتابه .ويف طبعت ��ي باري�س()1وبوالق((( :)2وقد زعم ��وا �أنّ بع�ضهم يجعل (لي�س)
الفار�سي �إذ ق ��الُ :
قوم ��ا يجرون (لي�س)
كـ(م ��ا))) ،وك ��ذاك �أبهم �أبو عل � ٍّ�ي
((ذ ِك َر �أنَّ ً
ّ
مجُ ��رى (ما) .)3())...وهي �أوىل م ��ن الذي يف طبعة هارون؛ لأ ّنه ق�سم العربي ق�سمني:
منهم من يرفع ،ومنهم من ين�صب.
جريت مجُ رى
وهذه امل�س�ألة �أورده ��ا �سيبويه ُمدرج ًة مع غريها حتت (باب
ٍ
حروف �أُ ْ
وحروف الأمر والن ْهي) وقد �أبانَ ُمرا َده بهذه الرتجمة قو ُله �إثر ذلك:
حروف اال�ستفهام
ِ
(وه ��ى حروف ال َّن ْف ��ي �ش ّبهوها بحروف اال�ستفهام) وداللة ه ��ذه الرتجمة وبابها جلاّ ها
ال�س�ي�را ٌّ
يف بقوله" :ق ّدمن ��ا �أنّ قولك(( :زي ٌد �ضربته)) ،وقول ��ك�(( :أزيدً ا �ضربتَه)) يف
ٌ
حروف
تو�سطت هذي ��ن البابني
اال�ستفه ��ام �أج ��ود من قول ��ك�(( :أزي ٌد �ضربته)) ،وق ��د ّ
الن�صب فيها والر ْف ��ع ،وهي (ما) و(ال) ،تقول(( :ما زي ��دً ا �ضربته)) ،و((ما
�ارب
يتق � ُ
ُ
زي ٌد �ضربته)).
الن�صب فيها والر ْفع؛ لأ ّنها ت�شبه حروف اال�ستفهام بدخولها على
و�إنمّ ا تقارب فيها ْ
املبت ��د�أ فتخرجه من ح ّد الإيجاب �إىل ح ّد النف ��ي ،كما �أنّ حروف اال�ستفهام �أخرجت ما
دخل ��ت عليه من الإيج ��اب �إىل اال�ستفهام ،وت�شبه املبتد�أ من جه ��ة؛ لأ ّنها نقي�ضة املبتد�أ،
ونفي له"(.)4
ٌ
�سعيد ال�سريا ُّ
يف مراد �سيبويه بها بقوله :يعني �أنّ بع�ضهم
�أ ّم ��ا م�س�ألتنا فقد �أبان �أبو ٍ
يجع ��ل (لي� ��س) حممول ًة على (ما) فيلغي عملها .وال يج ��وز �أن يكون الذي يفعل هذا من
العرب �إال َمن كانت من لغته يف (ما) �إلغا�ؤها ،فتحمل (لي�س) على (ما) ،وجتعلها حر ًفا
حجة
ال تعم ��ل يف ال ّلف ��ظ �شي ًئا كم ��ا مل تعمل(ما) .ولي�س على هذه ال ّلغة دلي� � ٌل قاطع ،وال ّ
حمتج بقولهم(( :لي�س
احتج ّ
تقطع العذر؛ لأنّ ك ّل ما ي�ست�شهد به يحتمل الت�أويل؛ لأ ّنه �إذا ّ
((( .62/1
((( .74/1
(((	البغداد ّيات.383 :
((( ينظر� :شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف.25-24/4 :
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خل ��ق ُ
اهلل مث َله)) فقال( :خلق) فعل ،ول ��و كانت (لي�س) فعلاً ملا وليها الفعل( ،)1فللقائل
�أن يق ��ول يف( :لي� ��س) �ضمري الأم ��ر وال�ش�أن ،و(خلق) وما بع ��ده جملة يف مو�ضع اخلرب؛
فلذلك قال �سيبويه(( :فهذا يجوز �أن يكون منه لهذا املعنى))(.)2
�أقوال العلماء:
للعلماء يف هذه امل�س�ألة قوالن:

الأ ّول :يج ��وز �أن تحُ َم ��ل (لي� ��س) على (م ��ا) ف ُيل َغى عملها ،وهو قلي� � ٌل .وبذلك قال
علي
الطيب �إال امل�سك ب�أ ّنه كقولهم
الفار�سي( ،)4فقد خ ّرج قولهم :لي�س
ُ
�سيبوي ��ه( ،)3و�أبو ٍّ
ّ
امل�سكُ ،م اًّ
الطيب �إال ُ
م ��ا
�ستدل برفعهم (امل�سك) كما رفعوا خرب (ما) .واملالقي( ،)5وابنُ
ُ
()7
()6
ه�ش ��ام  ،فقد �أورد يف الباب الثام ��ن قاعد ًة ع ْنونَ لها بــ(م ��ن ُم َلح كالمهم تقار�ض
(م ��ا) فيِ الإهمال ِع ْند ا ْن ِت َقا�ض
ال َّلفظ�ي�ن يف الأحكام) وذكر منه�ِ :إ ْع َطاء ( َلي�س) حكم َ
ال َّن ْفي ب�إال كقو ِل ِهمَ ((:ل ْي َ�س ّ
الطيب ِ�إ اَّل امل�سك))َ ،و ِهي ُل َغة بني تمَ ِ يم.
وقال يف مو�ضع �آخر :وتالزم( )8رفع اال�سم َون�صب اخلبرَ َ .وقيل :قد تخرج َعن َذ ِلك
وا�ض ��ع ،منها� :أَن يقْترَ ن اخلبرَ بعدها بـ(�إِلاَّ)َ ،نح ��و :لي�س ّ
الطيب ِ�إ اَّل امل�سك ِبال َّر ْفع؛
فيِ َم ِ
(ما) فيِ الإهمال ِعند ان ِت َقا�ض ال َّن ْفي َك َما حمل �أه ُل
َف�إِنّ بني تمَ ِ يم َي ْر َف ُعو َن ُه حملاً َل َها على َ
ا�س ِتي َفاء ُ�ش ُروط َها(.)9
الحْ جاز َ
(ما) على َل ْي َ�س فيِ الإعمال ِع ْند ْ
((( ُي�شري �إىل اخلالف يف فعل ّية (لي�س) ،وللنحاة فيها قوالن:
ّ
	الأ ّول :مذهب �أبي بكر بن �شقري ،و�أبي علي الفار�سي يف �أحد قوليه ،وجماعة من �أ�صحابه� ،أنها حرف.
	ال ّث ��اين :مذه ��ب اجلمهور �أ ّنها فعل .ينظر :الكت ��اب ،37/2 :ومعاين القر�آن للف� � ّراء ،43/2 :واحللبيات:
 ،222والب�صر ّيات ،833/2 :والتذيل.117/4 :
((( �شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف.28/4 :
((( ينظر :الكتاب.147/1 :
((( ينظر :البغداد ّيات.384 :
((( ر�صف املباين ،301 :واجلنى الداين.494 :
((( مغني اللبيبَ ،558/3 :و .725-724/6
((( وهي القاعدة احلادية ع�شرة.
((( �أي :لي�س.
((( مغني اللبيب.558/3 :
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عدم موافقتهم ل�سيبويه ،ومنهم ال�سريا ّيف؛ فقد
ال ّث��اين :جماعة من العلم ��اء يظهر ُ
ق ��ال(( :وال يج ��وز �أن يكون الذي يفع ��ل ذلك من العرب �إال َمن كان ��ت ِمن لغته يف (ما)
�إلغا�ؤه ��ا ،فتحمل (لي�س) على (ما) ،وجتعله ��ا حر ًفا ال تعمل يف ال ّلفظ �شي ًئا كما مل تعلم
حجة تقطع الع ��ذر؛ لأنّ ك ّل ما ُي�ستَ�شهد به
(م ��ا) .ولي�س على هذه ال ّلغ ��ة دلي ٌل قاطع ،وال ّ
يحتمل الت�أويل))( ،)1وكذلك ال ّر ّما ّ
ٌ
�ضعيف؛ من �أجل �أ ّنه يكفي فيما
ين يرى �أ ّنه ((مذهب
يوجب ��ه ال�شب� � ُه من ُع الت�ص ّرف ،كم ��ا يكفي يف (ما) �أنْ تعم ��ل �إذا ترتّب اخلرب يف مو�ضعه
على �أ�صله .و�أ ّما قول ه�شام( )2فال ُيح َمل على هذا املذهب ال�ضعيف ،ولكن على الإ�ضمار
علي ال�شلوبني ،فقد قال كما روي عنه(( :فال
يف (لي� ��س) وكذلك ق ��ول ُحميد))( ،)3و�أبو ّ
ينبغي �أن ُيح َمل عليه ما وجدت مندوحة))(.)4
و َث � َّ�م فري� � ٌق ثالثٌ حكوا ق ��ول �سيبوي ��ه ومل يبدوا ر�أ ًيا ب ��ر ّد وال موافق ��ة ،ومنهم :ابنُ
يرجح فقالَ ( :ل ْي َ�س) فيها
ّ
ال�شجري( ،)5وابنُ يعي�ش فقد حكى �أقوال العلماء فيها دون �أن ّ
ٌ
جانب احلرفية ،ف ُيجريها جمرى (ما) النافية؛ فال ُيجيز
خالف ،فمنهم من ُيغ ّلب عليها َ
تقد َمي خربها على ا�سمها ،وال عليها ،ال يقولون(( :لي�س قائ ًما زي ٌد)) ،و((ال قائ ًما لي�س
الطيب � اّإل امل�س � ُ�ك)) ،و((لي�س َخ ْلقُ اهلل
زي� � ٌد)) .وعلي ��ه حمل �سيبويه قو َله ��م(( :لي�س
ُ
� ْأ�ش َع ُر منه))� .أجراها جم َرى (ما).
نف�سها ،نح َو(( :قائ ًما لي�س زي ٌد)) ،وهو قول
ومنه ��م من �أجاز تقد َمي خربها عليه ��ا ِ
علي ،و�إليه
�سيبويه ،واملتق ّدمني من الب�صريني ،وجماع ٍة من املت� ِ
أخرين كال�سريا ّيف ،و�أبي ّ
ذهب الف ّراء من الكوفيني(.)6
((( �شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف.28/4 :
ه�شاما �أخا ذي ال ّر ّمة ،وقد تقدّم تخريجه.
((( يعني ً
((( �شرح كتاب �سيبويه لل ّرماين( 385-384/1 :ر�سالة).
يدي من كتبه املطبوعة .ونقل عنه
(((	التذيي ��ل ،149/4 :ومتهيد القواعد ،1098/3 :ومل �أقف عليه فيما بني ّ
الدّمامين � ُّ�ي يف تعليق الفرائد� 186/3 :أ ّنه يجيز ((�إلغاء (لي�س) وجعلها حر ًفا مبنزلة (ما) ،وذلك قلي ٌل
ن�ص على ثبوته �سيبويه)).
جدًّاّ ،
وممن ّ
ال�شجري.302/1 :
((( ينظر� :أمايل ابن
ّ
املف�صل البن يعي�ش.369/4 :
((( ينظر� :شرح ّ
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ونلح ��ظ هُ ن ��ا �أنّ ابن يعي�ش جعل قول �سيبويه واحدً ا� ،أ ّما ابنُ مالك فريى �أنّ �سيبويه
�أج ��از الر�أي�ي�ن �إذ قال�((:أ�شار �سيبويه �إىل جواز ذلك( )1و�أجاز يف قول من قال(( :لي�س
ً ()2
خل ��ق اهلل �أ�شعر منه)) كون (لي� ��س) فعلاً متح ّملاً �ضمري ال�ش� ��أن ا�س ًما وكونها حرفا
مهمل(.)3
وهنا �أمور ال تكتمل درا�سة امل�س�ألة �إال بتجليتها:

الأ ّول :ر�أي �سيبوي ��ه واختياره يف هذه امل�س�ألة قد يتباد ُر �إىل الذهن �أ ّنه وا�ض ٌح �أبانه
قو ُل ��ه(( :والوجه واحل ّد �أن تحَ ْ ِم َله على �أَنّ يف لي�س �إ�ضم ��ا ًرا وهذا مبتد�أٌ ،كقوله� :إ َّنه �أم ُة
اهلل ذاهب� � ٌة))( )4وقال يف باب الإ�ضمار(( :قول بع�ض العرب :لي�س َخ َلقَ ُ
اهلل مث َله .فلوال
الفعل ومل ُت ْع ِمله يف ا�سم ،ولكن فيه الإ�ضمار ُ
�أنّ في ��ه �إ�ضم ��ا ًرا مل يجز �أن ت َْذ ُك َر َ
مثل ما يف
�إ َّن� �هُ))(� .)5إال �أنّ قوله�(( :إ َّال �أ َّنهم زعم ��وا �أنَّ بع�ضهم قال :لي�س َ
يب �إ ّال امل ُ
ِ�سك))(،)6
الط ُ
الطيب �إ َّال ُ
امل�سك))( ،)7فقوله هذا
وقال يف باب الإ�ضمار(( :فجاز هذا �إذ كان معناه ما
ُ
علي الفار�سي ب�أنّ ((�سيبويه مل يت�أ ّول (لي�س) على �أنَّ
ُيف َهم منه غ ُري ذلك ،بل �ص ّرح �أبو ّ
الق�صة واحلديث))(.)8
فيه �ضمري ّ
وق ��د �ش ّنع على �سيبوي ��ه وعلى ال�س�ي�رايف وو�صفهما بالتخ ّبط يف ه ��ذه امل�س�ألة ُ
ملك
خاوي(.)11
ال�س ّ
النحاة( ،)9وت�ص ّدى له ابنُ ب ّري( ،)10وعلم الدين ّ
وال ��ذي يظهر يل �أنّ �سيبويه يف ّرق بني (لي�س) �إذا وليها فع ٌل ،وبينها يف نحو قولهم:
الطيب �إال ُ
امل�سك)) ،فالوجه عند �سيبويه �إذا وليها فع ٌل �أنّ (لي�س) فيها �إ�ضما ًرا،
((لي�س
ُ
(((	الكتاب.70/1 :
(((	ال�سابق.147/1 :
((( �شرح الت�سهيل.379/1 :
(((	الكتاب.147/1 :
(((	الكتاب.70/1 :
(((	الكتاب.147/1 :
(((	الكتاب.71/1 :
(((	البغداد ّيات ،384 :و ينظر :ال�شرياز ّيات.261/1 :
((( ينظر :جواب امل�سائل الع�شر ،39 :و�سفر ال�سعادة.799/2 :
( ((1ينظر :جواب امل�سائل الع�شر.52-44 :
( ((1ينظر� :سفر ال�سعادة.802/2 :
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ودلي � ُ�ل هذا قول ��ه املتق ّدم ،وقوله يف باب الإ�ضمار بعد �إي ��راده بيت ُح َم ٍيد الأرقط(( :فلو
ك ��ان (ك� � ّل) على (لي�س) وال �إ�ضما َر في ��ه مل يكن �إال الرف ُع يف ك� � ّل))( .)1و�أ ّما يف قولهم:
((لي� ��س الطي � ُ�ب �إال ُ
امل�سك)) فلي�س فيه �إ�ضم ��ار ،كما حكاه �أبو عل � ٍّ�ي الفار�سي– .واهلل
�أعلم.-
ذهبت �إلي ��ه ،وهو قوله:
ن�ص لأبي عل � ٍّ�ي
الفار�سي يعزّز م ��ا ُ
ّث ��م وقف � ُ�ت ب�أَ َخرة عل ��ى ٍّ
ّ
((حك ��ى �سيبويه قولهم((:لي�س الطي � ُ�ب �إال ُ
امل�سك)) وذهب في ��ه �إىل �أ ّنه مبنزلة (ما)
الق�صة واحلديث كما حمل قوله(( :لي�س خلق اهلل
ومل يحمله على �أنّ يف (لي�س) �ضمري ّ
�أ�شع َر منه)) على هذا ال�ضمري))(.)2
ال َّث��اين :ال ��ذي يظه ��ر يل �أنّ الق ��ول بحم ��ل (لي�س) على (م ��ا) متف ّرع ع ��ن القول
بحرف ّيتها؛ لأنّ الفعل ال يحمل على احلرف ،والذي ر�أيته يف باب التقار�ض حمل النظائر
عل ��ى بع�ضه ��ا ،ويف الت�ضم�ي�ن ت�ضمني الفع ��ل معنى فعل �آخ ��ر .ي�ؤ ّيد هذا ق � ُ
�سعيد
�ول �أبي ٍ
ال�س�ي�را ّيف املتق ّدم ..(( :وجتعله ��ا حر ًفا ال تعمل يف ال ّلفظ �شي ًئا كما مل تعلم (ما)))(،)3
ُ
ه�شامَ (( :و�أ ّما َل ْي َ�س خلق اهلل مثله َف ِفي (لي�س) �أَ ْي ً�ضا �ضمري لكنه �ضمري َّ
ال�ش�أْن
وقول ابن ِ
َ
واحل ِدي ��ث َو�إِذا قيل ِب�أَن ( َل ْي َ�س) حرف َف�َلإاَ ِ�إ ْ�ش َكالَ ،و َك َذا �إِذا قيل :فعل ي�شبه الحْ َ ْرف))
قدره ��ا حر ًفا َو�أَنّ من َذ ِلك َق ْولهمَ :ل ْي َ�س خلق اهلل
(َ .)4وزع ��م َبع�ضهم َعن َقا ِئل َذ ِلك �أَ ّنه َ
مثله َو َقوله:
�����ي ال�������شِّ��� َف���اء ل���دائ���ي َل����و َظ���ف���رت ب�� َه��ا
هِ َ

َو َل ْي َ�س مِ ْنهَا �شِ َفاء ال َّنف�س مبذول))(.)5

ال ّثال��ث :نلح ��ظ من ق ��ول ابن ه�ش ��ام املتق ّدم ح�ص ��ر حمل (لي�س) عل ��ى (ما) يف
قولهم((:لي� ��س الطيب �إال امل�سك)) ،خال ًف ��ا ل�سيبويه ،فقوله ع ��ا ٌّم؛ لأ ّنه القائل((:وقد
زع ��م بع�ضهم �أنّ (لي� ��س) جتعل كـ(ما) ،وذلك قلي ٌل ال َيكا ُد ُي ْع� � َر ُف فهذا يجوز �أن يكون
(((	الكتاب.71/1 :
(((	احللب ّيات .210 :وينظر.270 ،220 :
النحا�س.397/1 :
((( �شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف ،5/2 :وينظر� :شرح املق ّرب (التعليقة) البن ّ
((( مغني اللبيب.367/1 :
((( مغني اللبيب.564/3 :
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من ��ه :لي� ��س َخ َلقَ ُ
اهلل �أَ ْ�ش َع َر منه)) .ففي مثاله مل ينتق�ض نفي (لي�س) بـ(�إال) .ومثل ر�أي
�سيبوي ��ه ر�أي املالقي فقد ق ��ال(( :والذي ينبغي �أن يقال فيه ��ا� ،إذا وجدت بغري خا�صية
خوا�ص الأفع ��ال ،وذلك �إذا دخلت على اجلملة الفعلي ��ة� ،أنها حرف ال غري ،كـ(ما)
م ��ن ّ
النافية .كقول ال�شاعر:
ي��هْ��دِ ي َك�� َت��ا ِئ َ��ب ُخ���ْ��ض�� ًرا لي�س َي ْع ِ�ص ُمها
�إ ّال ا ْب��� ِت���دا ٌر �إىل َم���� ْوتٍ ب�����إجل����ام(.)2()))1
الراب��ع :مل ي�ستم� � ّر الو�صف بالق ّلة عن ��د غري �سيبويه -ح�س ��ب بحثي-بل ان�صرف
ّ
علي
احلدي ��ثُ �إىل درا�سة امل�س�ألة ،حتى ي�أتي القرن ّ
ال�سابع فنج ��د عاملًا �أندل�س ًّيا وهو �أبو ٍّ
ال�شلوبني؛ فقد نقل ال ّدمامين � ُّ�ي �إجازته �إلغاء(لي�س) وجعلها حر ًفا مبنزلة (ما)وو�صف
ذل ��ك ب�أ ّنه قلي ٌل ج� � ًّدا ،وا�ست�شه ��د ب�إثبات �سيبوي ��ه لها(.)3واكتفى ابنُ مال ��ك بن ْقل كالم
�سيبوي ��ه وو�صفه بالق ّل ��ة ،دون تعقيب( .)4وبه ��ذا يظهر الفرق بني �سيبوي ��ه وبني َمن جاء
بع ��ده ،ف�سيبوي ��ه ي�صف الظواهر اللغو ّية الت ��ي �سمعها من العرب مبا�ش ��رة �أو رواها عن
اهتم بدرا�سة امل�سائل النحو ّية ال �أ ّنها ظواهر لغو ّية.
العلماء الذين �سمعوها ،وغ ُريه ّ
امل�س�ألة الثانية :الر ْف ُع على �إ�ضمار مبتد�أ

يون�س �أ ّنه على قوله:
ق��ال �سيبوي��ه(( :ومن ذلك قول العربَ :منْ � َ
أنت زيدً ا ،فزعم ُ
َمنْ �أنت تَذ ُكر زيدً ا ،ولكنه كرث فى كالمهم وا�ستُعمل وا�ستغنوا عن �إظها ِره...وال يكون َمنْ
ذاك ًرا زيدً ا.
أنت زيدً ا �إ َّال جوا ًبا ،ك�أَ َّنه ملّا قال� :أنا زي ٌد ،قالَ :ف َمنْ � َ
� َ
أنت ِ
ُ
وبع�ضه ��م َيرف ��ع -وذلك قليل-ك�أَ ّنه ق ��الَ :منْ �أنت كال ُمك �أو ذك� � ُرك زي ٌد .و�إنمَّ ا َق َّل
()5
الرف ُع؛ لأنَّ �إعما َلهم َ
الفعل �أح�سنُ من �أن يكون خ ًربا مل�صد ٍر لي�س له  ،ولك ّنه يجوز على
ي�س�ألون( )6الرجل ع ��ن غريه ،فيقولون
�سع ��ة الك�ل�ام ،و�صار كاملثل اجلاري ،ح ّت ��ى �إنهم َل ْ
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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للنابغ ��ة يف ديوانه ،106 :و�أ�شعار ال�شعراء ال�س ّت ��ة اجلاهليني ،226/1 :واجلنى الداين .494 :وقد ورد يف
أ�سياف) ،واملُث َبت هو املوافق لرواية الديوان.
بع�ض امل�صادر كاجلنى الداين (ك� ِ
ر�صف املباين.301 :
ينظر :تعليق الفرائد.186/3 :
ينظر� :شرح الكافية ال�شافية.425/1 :
يف طبعتي باري�س ،123/1 :وبوالق( 147/1 :به).
يف طبعتي باري�س ،123/1 :وبوالق( 147/1 :ي�س�ألون).
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أنت زيدً ا ،ك�أَ ّنه ِيك ّل ُم الذي قال� :أن ��ا زي ٌد� ،أي� :أنت عندي مبنزلة الذي
للم�س� ��ؤول(َ :)1م ��نْ � َ
ق ��ال� :أنا زي ٌد ،فقي ��ل له :من �أنت زيدً ا؟ كما تقول للرجل(�(( :)2أَ ِط� � َّري �إ ّن ِك ناعل ٌة))(،)3
و((احمقي))(.)4
أنت عندي مبنزلة التي يقال لها هذا))(.)5
�أيَ � :
درا�سة امل�س�ألة:

حك ��ى �سيبويه �أنّ ((بع�ضهم)) يرفع ،وكما م ّر يف امل�س�ألة ال�سابقة مل يبينّ َمن املُراد
به ،وكذلك نحا نحوه ُ�ش ّر ُاح كتابه ،وتابعوهم.
وه ��ذه امل�س�أل ��ة �أورده ��ا �سيبويه تابع ��ة مل�س�أل ٍة م ��ن م�سائل باب �س ّماه (ه ��ذا باب ما
ينت�ص ��ب على �إ�ضم ��ار الفعالملرتوك �إظها ُره فى غري الأم ��ر وال َّنهي)( ،)6وعر�ض م�سائله
((( يف طبعتي باري�س ،123/1 :وبوالق(147/1 :فيقول القائل منهم).
عربي يذك ُر رج�ل ً�ا فقال لرجل� :س�ألتك من �أنت زي ��دً ا؟ �أي� :أنت يف تركك
((( �أي� :أ ّن ��ه ج ��رى كاملثل � ْإذ ُ�سمِ ع ٌّ
ٌ
البي ��ان ع ��ن هذا املذكور مبنزلة الذي قيل ل ��ه(( :من �أنت زيدً ا؟)) فهذا مثل عل ��ى نحو�(( :أط ّري �إنك
ناعلة))� .شرح الكتاب لل ّر ّماين( 603/2 :ر�سالة).
خطاب املذكر وامل�ؤنث واجلمع
((( مث� � ٌل ي�ضرب ملن ي�ؤمر بارتكاب الأمر ال�شديد القت ��داره عليه .وي�ستوي فيه
ُ
واالثنني على لفظ الت�أنيث.
َ
ليِّ
والإط ��رار� :أن تركب ُط َر َر الطريق ،وهي نواحيه ،وقيل :معن ��اه �أد  ،وقيل :اجمعي .قال �أبو عبيد :معناه
قوي علي ��ه ،و�أ�ص ُله� :أنَّ رجلاً ق ��ال لراعي ٍة له كانت ترع ��ى يف ال�سهولة و َتدَ ُع
ا ْر َك � ِ�ب ال ْأم� � َر ال�شدي ��دَ ف�إنك ّ
حلزُون ��ة� :أَ ِط ّري� ،أي ُخ ِذي ُط َر َر الوادي وهي نواحيه ،ف� ��إنّ عليك َن ْع َلني ،قال� :أح�س ُبه عني بالنعلني ِغ َلظَ
ا ُ
جل ��د َقدَ َم ْي َه ��ا .ينظر يف :الأمثال لأبي ُعبي ��د ،115 :و�إ�صالح املنطق ،288 :وكت ��اب تهذيب الألفاظ البن
ال�س ّكي ��ت ،160/1 :واملُ َن َّج ��د يف اللغة ،252 :وجمه ��رة الأمثال ،50/1 :واملحك ��م ،126/9 :وامل�ستق�صى:
 ،221/1وامل�شوف املعلم ،482/1 :والل�سان.500/4 :
((( يف طبعتي باري�س وبوالق((�أَ ِط َّري �إ ّن ِك ناعل ٌة واحمقي)).
وقد ر�آها هارون حتري ًفا ،وذكر �أن ال�صواب(( :واجمعي)).وال�صواب �أ ّنه م َث ٌل �آخر .كما �سي�أتي.
وهو جز ٌء من املثل ((احمقي وتي�سي)) �أَي :كوين فيِ احلمق كالتي�س ،هى �سبة ل ْل َم ْر�أَة فيِ الأَ ْ�صل َّثم ُي َقال
مل ��ن ي َت َك َّلم بكلمة حم ��ق .وهو يف :تهذيب اللغة ،33/13 :وغريب احلدي ��ث ّ
للخطابي ،176-175/2 :وتاج
العرو�س.88/15 :
و�أورده �سيبويه تب ًعا لل�سابق؛ -و�إن كان �أ�صله خلطاب املر�أة -على �أ ّنه ُيط َلق للذكر والأنثى؛ لأنّ الأمثال ال
ُتغيرَّ  .ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.63/5 :
(((	الكتاب.292/1 :
(((	الكتاب.290/1 :
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امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة ً
عر�ضا ودرا�سة

حت ��ى و�صل �إىل م�س�ألة ((م ��ن �أنت زيدً ا)) وذكر �أنّ مذهب الع ��رب فيها الن�صب ،وبينّ
وج ��ه الن�صب ،والتعليل له(ّ )1ثم �أردفه مب�س�ألة ال ّرفع ((من �أنت زي ٌد)) ،وو�صفها بالق ّلة،
وبينّ وجه الرفع ك�أَ ّنه قالَ :منْ �أنت كال ُمك �أو ذك ُرك زي ٌدّ .ثم ع ّلل َق َّلة الرف ِع؛ب�أنَّ �إعما َلهم
الفع � َ�ل �أح�س ��نُ من �أن يكون خ�ب ً�را مل�صد ٍر لي�س له ،ولك ّنه يجوز عل ��ى �سعة الكالم ،و�صار
كاملثل اجلاري(.)2
و�أ�ص � ُ�ل ه ��ذا � :أنّ رج�ًلغاً غ َري مع ��روف بف�ضل ت�س َّمى ب� �ـ (زيد) ،وكان زي� � ٌد م�شهو ًرا
ٌ
معروف بالف�ضل ،دُفع
بالف�ض ��ل وال�شجاعة ،فل ّم ��ا ت�س َّمى الرجل املجهول بزيد الذي ه ��و
ع ��ن ذلك ،و�أُ ِنكر عليه ،فقيل له :م ��ن �أنت زيدً ا؟ على جه ِة الإنكار �أو التحقري ،ك�أ ّنه قال:
من �أنت تذكر زيدً ا� ،أو ذاك ًرا.
وبع� �ُ�ض الع ��رب يرفع ذل ��ك ،فيقول(( :من �أن ��ت زي ٌد؟)) فيكون خ�ب ً�را عن م�صدر
حم ��ذوف ،ك�أ ّن ��ه ق ��ال(( :من �أن ��ت ،كال ُم ��ك زي ٌد؟)) ف� ��إن قي ��ل :كيف يج ��وز �أن يكون
خ�ب َ�ر امل�صدر ،واخل�ب ُ�ر �إذا كان مفردًا يك ��ون هو املبتد�أَ يف املعن ��ى ،ولي�س اخل ُرب ها هنا
ُ
ٌ
كالم زيد� ،أو ذك ُرك ذك ُر
م�ضاف
املبت ��د�أَ؟ قيلَ :ث ّم
حمذوف ،والتقدي ُر :من �أنت كال ُمك ُ
ا�س� ��أَ ِل ا ْل َق ْر َي َة"
زي ��دّ ،ثم ُحذف امل�ض ��اف ،و�أُقيم امل�ضاف �إليه ُم َ
قام ��ه ُّ
تو�س ًعا على حدِّ " َو ْ
[يو�سف.)3(82:
�أقوال العلماء:

قول مينع رفع تلك امل�س�ألة ،بل يوردونها لتخريج رفعها ،ومن املجيزين
مل �أقف على ٍ
()7
()6
()5
()4
له ��ا� :سيبويه ،وال�سريايف ،وال ُّر ّماين  ،و�أبو ال�سعادات ابن الأثري  ،والأعلم  ،وابن

(((	الكتاب.192/1 :
((( ينظر :الكتاب.392/1 :
املف�صل البن يعي�ش ،395/1 :وهمع الهوامع.18/2 :
((( ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف ،63/5 :و�شرح ّ
((( �شرح الكتاب لل�سريايف.63/5 :
((( ينظر� :شرح الكتاب لل ُّر ّماين( 603/2 :ر�سالة).
((( ينظر :البديع يف علم العرب ّية.143/1 :
((( ينظر :ال ُّن َكت.166 :
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يعي� ��ش( ،)1وابن مال ��ك( ،)2و�أبو ح ّيان( ،)3وبه ��اء الدين ال�سبكي(،)4واب ��ن ه�شام ،وناظر
اجلي� ��ش( ،)5لك ��ن ابن ه�شام يخال ��ف �سيبويه يف التقدير؛ �إذ ُيق� � ّدره ((مذكورك زيد))
ويراه �أوىل من تقدير �سيبويه :كالمك زيد()6؛ ((لأنّ املعاين ال ُيخرب عنها بالذوات؛ ولأن
(زي ��دًا) لي�س بكالم لعدم تركيبه .و�أجي ��ب ب�أ ّنه من باب �إطالق الكالم على املفرد ،وهو
()8
جائ ��ز لغة ،كما جاء عك�سه وهو �إطالق الكلمة على الك�ل�ام))( ،)7وهو عند ال�سريايف
ا�سم
واب ��ن يعي�ش( )9عل ��ى حذف م�ضاف تقدي ��ره(( :كال ُمك ذك ُر زي � ٍ�د)) ،و((كال ُمك ُ
ا�س�أَ ِل ا ْل َق ْر َي َة"
زي � ٍ�د))؛ ّثم ُحذف امل�ض ��اف ،و�أُقيم امل�ضاف �إليه ُم َ
قامه ُّ
تو�س ًعا على حدِّ " َو ْ
[يو�سف.]82:
وق ّدره ال ُّر ّما ُّ
ا�سم زيد))(.)10
ين بــــــ((من �أنت ذك ُرك ِ
وق ��ال ابنُ طاه ��ر( )11يف الرفع والتقدير :مذكورك زي ��د ،فيكون املقدر يف الرفع من
ن�ص عليه �سيبويه،
لفظ املق ��در يف الن�صب ،والتزم حذف الرافع ،كما الت ��زم النا�صبّ ،
و�أفاد ذلك تعظيم زيد و�إجالله ،وحتقري املخاطب و�إذالله(.)12
و ُي َلح ��ظ م ��ن خالل ا�ستعرا� ��ض �آراء العلم ��اء ال�سابقني اختفاء الو�ص ��ف بالق ّلة بعد
�سيبوب ��هّ ،ثم يتج� � ّدد الو�صف بالق ّلة يف القرن ال�سابع فنجد �أنّ �أب ��ا ال�سعادات ابن الأثري
ُيجيز رفعه ،ومع ذلك ي�صفه ب�أ ّنه ((قليل))(.)13
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1

املف�صل البن يعي�ش.395/1 :
ينظر� :شرح ّ
ينظر� :شرح الت�سهيل.288/1 :
ينظر :التذييل.317/3 :
عرو�س الأفراح يف �شرح تلخي�ص املفتاح.161/1 :
ينظر :متهيد القواعد.915/2 :
ينظر� :أو�ضح امل�سالك.198/1 :
ينظر :الت�صريح.223/1 :
ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.189/2 :
املف�صل البن يعي�ش.395/1 :
ينظر� :شرح ّ
�شرح الكتاب لل ُّر ّماين( 603/2 :ر�سالة).
ينظر :الت�صريح.223/1 :
ينظر :الت�صريح.223/1 :
ينظر :البديع يف علم العرب ّية.143/1 :
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امل�س�ألة الثالثة :النّ�صب يف نحو ((كيف �أنت وزيدً ا)) ،على �إ�ضمار فعل.

نا�سا يقولون :كيف �أنت وزيدًا ،وما �أنت وزيدًا .وهو قلي ٌل
ق��ال �سيبوي��ه(( :وزعموا �أنَّ ً
ف ��ى كالم الع ��رب ،مل( )1يحملوا الكالم على (ما) وال (كي ��ف) ،ولكنهم حملوه على ال ِفعل،
عل ��ى �شيء لو َظ َه َر ح َّت ��ى َيلفظوا به مل َين ُق ْ�ض ما �أرادوا م ��ن املعنى حني حملوا الكالم على
(ما) ،و(كيف) ،ك�أَ ّنه قال :كيف تكون �أنت وق�صع ًة من ثريد؟ وما كنتَ وزيدًا؟ لأنَّ (كنتَ )
نق�ضان ما تريد من معنى احلديث .ف َم�ضى �صد ُر الكالم
و(تكونُ ) يقعان هاهنا كث ًريا ،وال َي
ِ
وك�أَ ّنه قد َتك ّلم بها-و�إن كان مل َيلفظ بها -لوقوعها هاهنا كث ًريا.ومن َث َّم �أن�شد ُ
بع�ضهم:
�����ف
������ط؟
���ي���ر ف�������ى َم�����ت�����لَ ٍ
������َب����� ُح ب������ال������ ّذ َك������ ِر ال������� ّ������ض������ا ِب ِ
ف�����م�����ا �أن�����������ا وال�������� َّ�������س َ
ي رَِّ
لأ َّنه ��م يقولون( :ما كن � َ�ت) هنا( )3كث ًريا ،وال َي ْن ُق ُ�ض ه ��ذا املعنى .ويف(كيف) معنى
كنت) ،كما �أنّ (كيف) على معنى (يكون)(.)4
يكون ،فجرى (ما �أ َنت) مجَ رى (ما َ
((وزعم �أبو ا َ
خلط ّاب(� )5أ َّنه �سمع َ
املوثوق بهم(ُ )6ي ْن ِ�ش ُد هذا البيت ن�ص ًبا:
بع�ض العرب
ِ
()8
�أت���وعِ ���دُين ب���ق���ومِ َ
���ك( )7ي��ا ْب َ
���ن َح ْ���ج���لٍ
�أُ� َ���������ش���������اب���������اتٍ ُي�������خ�������ا ُل�������و َن ال�����عِ�����ب�����ادا
()2

(((	الواو مثبتة يف طبعة هارون ،وبدونها يف طبعتي باري�س ،127/1 :وبوالق.153/1 :
((( لأُ�سام ��ة ب ��ن احل ��ارث بن حبيب اله ��ذ ّ
يل .وهو يف :دي ��وان الهذل ّي�ي�ن ،195/2 :و�شرح �أ�شع ��ار الهذل ّيني:
املف�صل.52/2 :
 ،1289/3والتّب�صرة  ،260/1و�شرح ّ
تربيح ��ا� :أجهده.
ربح) :يجه ��دِ ،من برح ب ��ه الأمر ً
و(املت َل ��ف) :القف ��ر ا ّل ��ذي يتل ��ف فيه َمن �سلك ��ه .و(ي ّ
ّ
القوي.
و(ال ّذكر)  :يق�صد ال ّذكر من الإبل.
و(ال�ضابط)ّ :
((( هكذا يف طبعة هارون ،ويف طبعتي باري�س وبوالق ( هاهنا).
(((	الكتاب.304-302/1 :
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
الخْ
ال ْع َراب
الكبرَ  .كانَ �إِ َم ًاما فيِ ال َع َرب َّي ��ة ق ِدميا ،ل ِقي أ
الخْ َف� ��ش أ
املجيد �أ ُبو طاب أ
((( عب ��د احلميد بن عب ��د ِ
َ
َلءاَ
ْ
ْ
ُ
ل
ا
و
ه
ي
و
ب
ي
�س
ه
ن
ع
خذ
�
أ
وطبقته.
ء
�
ع
ل
ا
بن
رو
م
ك�سا ِئ ّي َو ُيو ُن� ��س َو َ�أ ُبو ُع َب ْيدَ ةَ ،و َكانَ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َو�أخ ��ذ َع ْن ُه ��مَ ،و َعن �أبي َع ْ
د ّينا ورعا ِث َقة .ينظر :بغية الوعاة.74/2 :
((( يف طبعتي باري�س وبوالق بعرب ّيتهم ،ون�سب هارون �إىل �أنّ الذي يف باري�س (بح ّريتهم) !
وكال الأ�سلوبني (بهم -بعرب ّيتهم) له ٌّ
حظ من الذكر يف الكتاب.
((( يف طبعة باري�س (ق ّنك).
((( يف طبعات �سيبويه (حجل)وهو الأكرث ورودًا يف امل�صادر ،وورد عند �أبي علي القايل ،والأ�سود الغندجاين،
واب ��ن ال�شج ��ري ،والآمدي ،ونور الدي ��ن اليو�سي� ،أ ّنه (جحل) ،وه ��و جحل بن ن�ضلة �أح� � ُد بني عمرو بن
عب ��د ب ��ن قتيبة بن �أع�ص ��ر ،له الأ�صمع ّية ( )43كان ��ت بينه وبني �شقيق مهاج ��اة �أورد �شي ًئا منها الأ�سو ُد
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مب����ا َج���� َّم���� ْع����تَ مِ �����ن َح����� َ����ض ٍ����ن و َع����� ْم�����ر ٍو
وزعموا �أنَّ ال ّراعي كان ُي ْن ِ�ش ُد هذا البيت ن�ص ًبا:
()3
�أَ ْز َم����������ا َن َق���� ْومِ ����ي َوا َ
جل���� َم����ا َع���� َة َك����اَ َّل����ذِ ي
َم��� َن��� َع( )2ال�� ِّر َح��ا َل�� َة َ�أ ْن مَتِ��ي�� َل ممَ��ي�لا
ك�أَنّ��ه ق��ال� :أَ ْزمانَ كان قومي واجلماع� � َة( ،)4فحملوه عل ��ى (كان)؛لأ ّنها( )5تق ُع فى
ه ��ذا املو�ضع كث ًريا ،وال تَنق� ��ض ما �أرادوا من املعنى حني َيحمل ��ون الكالم على ما َيرفع،
فك�أَ ّنه �إذا قال� :أزمانَ قومي ،كان معناه� :أزمانَ كانوا( )6قومي واجلماعة كالذي ،وما كان
َ
ح�ضنٌ وعم ٌرو واجليادا .ولومل يقل� :أزمان كان قومي ،لكان معناه �إذا قال� :أزمان قومي،
()8
()7
�أزمان كان قومي ؛ لأنه �أم ٌر قد م�ضى)) .
وم�����ا َح�������ض ٌ���ن و َع������ ْم������ر ٌو واجل������ي������ادا

()1

الغندج ��اين يف فرح ��ة الأديب .49-48 :قال الآمدي :من يقال له جحل وحجل :ف�أ ّما جحل فهومن باهلة،
وهو جحل بن ن�ضلة �أحد بني عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن �أع�صر وهو القائل:
جاء �شقيق عار�ض ًا رحمه *** �إنّ بني عمك فيهم رماح.
يعني �شقيق بن جزء بن رباح بن عمرو بن عبد �شم�س بن �أعيا �أحد بني قتيبة بن معن و�أما حجل فوجدته
يف كت ��اب ف ��زارة ذك ��ر �أنه عبد بني مازن م ��ن فزارة .ينظ ��ر :امل�ؤتلف واملختل ��ف ،102 :والأمايل للقايل:
 ،97/2وفرحة الأديب ،48 :و�أمايل ابن ال�شجري ،100/1 :وزهر الأكم.144/2 :
�صاحب احلما�س ��ة الب�صر ّي ��ة ،103/1 :وابنُ ال�سريا ّيف يف �ش ��رح �أبيات �سيبوي ��ه253/1 :والأ�سود
((( ن�سب ��ه
ُ
يف فرح ��ة الأدي ��بَ 49 :
ل�ش ِقيق بن ُجزْ ء ا ْل َب ِاه ِل � ّ�ي ،وهو بال ن�سبة يف� :شرح �أبي ��ات �سيبويه البن ال�سريايف:
 ،253/1و�أم ��ايل اب ��ن ال�شجري ،100/1 :و�ش ��رح الت�سهيل البن مال ��ك.259/2 :و(ح�ضن) ،بفتح احلاء
وال�ضاد :قبيلة من تغلب ،و(الأ�شابات) :الأخالط من النا�س الذين ال خري فيهم
وال�شاه ��د �إنه ن�صب (اجلياد)؛ لأ ّن ��ه مفعول معه ،والعامل فيه مقدر حم ��ذوف تقديره :وما يكون ح�ضن
وعمرو واجليادا� ،أي :مع اجلياد.
((( رواية الديوانِ :لزم.
(((	()للراعي النمريي يف ديوانه ،234 :والأزهية ،71 :و�شرح الت�سهيل ،195/1 :واالرت�شاف.1191/3 :
((( ق ��ال ال�س�ي�را ّيف�(( :أراد� :أزمان كان قومي مع اجلماعة ،وحذف(ك ��ان)؛ لأ ّنهم ي�ستعملونها كث ًريا يف مثل
للنحا�س:
ه ��ذا املو�ضع وال لب�س فيه ،وال يغيرّ معنى))� .شرح الكتاب .77/5 :وينظر� :شرح �أبيات �سيبويه ّ
 ،98و�ش ��رح الكافي ��ة ال�شافي ��ة ،691/2 :و�ش ��رح �ألف ّية ابن مالك الب ��ن الناظم ،282 :ومتهي ��د القواعد:
 ،1172/3والت�صريح.258/1 :
أثبت مواف ٌق لطبعتي باري�س وبوالق.
((( يف طبعة هارون (�أ ّنها) ،وما � ّ
((( يف طبعتي باري�س وبوالق (كان) .وبعدها ٌ
�سقط فيهما ا�ستدركه هارون.
أمر لي�س
ري بحال قومه ،والتذكري ب� ٍ
((( ق ��ال ال ُّر ّماين(( :ف�أ�ضمر (كان) يف اخلرب؛ و�إنمّ ا جاز ذلك؛ لأ ّنه تذك ٌ
بحا�ضر كاال�ستفهام ،فلهذا جاز �إ�ضمار (كان))) .ينظر� :شرح الكتاب لل ّر ّماين( 625/2 :ر�سالة).
ٍ
(((	الكتاب( 305-304/1 :هارون)( 388/1 ،البكاء).
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درا�سة امل�س�ألة:

باب ابتد�أه بقوله (هذا باب معنى الواو
�أورد �سيبويه م�س�ألتنا ذه مع جمل ٍة من م�سائل ٍ
في ��ه كمعناه ��ا يف الباب الأول � اّإل �أنها تعطف اال�سم ههنا على ما ال يكون ما بعده �إال رف ًعا
على ك ّل حال)(.)1
�اب الذي �سبقه وهو (باب ما َي ْظ َه ُر فيه الفع ُل و َينت�صب فيه
ويعن ��ي بالباب الأ ّول الب � َ
()2
َ
اال�س � ُ�م؛ لأ َّنه مفعو ٌل مع ��ه ،ومفعو ٌل به) ومن م�سائله(( :م ��ا َ�ص َن ْع َت و�أباك ،ولو ُتركت
�صنعت مع �أَبيك ،ولو ُتركت الناق ُة مع ف�ص ِيلها.
ال َّناق ُة و َف ِ�صي َلها َل َر ِ�ض َعها� ،إنمَّ ا �أردتَ  :ما
َ
تغي املعنى ،ولك َّنه ��ا ُت ْع ُ
مل فى اال�سم ما
فالف�صي � ُ�ل مفعو ٌل مع ��ه ،والأَ ُب كذلك ،والوا ُو مل َرّ
قبلها))(.)3
�شارحا ترجم ��ة م�س�ألتنا(( :هذا الباب معنى ال ��واو فيه كمعناها يف
ق ��ال �أبو �سعيد ً
الب ��اب الأ ّول؛ لأ ّنهما مبعنى (م ��ع) � ،اّإل �أنّ الباب الأ ّول يف �أ ّوله فع� � ٌل يعمل فيما بعد الواو
عل ��ى الرتتيب الذي ذكرته ،وهذا الباب فيه ا�سم معطوف على ا�سم بالواو التي معناها:
(مع) ،فيعطف ما بعد الواو على ما قبلها ً
لفظا ،واملعنى فيه املالب�سة))(.)4
مبني عل ��ى الر ْفع؛ لأنّ اال�سم معط ��وف على اال�سم
وم ��ن ه ��ذا يظهر �أنّ ب � َ
�اب م�س�ألتنا ٌّ
ً ()5
بال ��واو الت ��ي معناها( :مع) ،فيعطف ما بعد الواو على م ��ا قبلها لفظا  .وقد �ساق �سيبويه
اً
وا�ستكمال للب ��اب �أتبعه مب�س�ألتنا وهي على الرف ��ع ،وهي م�س�أل ٌة مل
ووج ��ه ن�صبها،
م�سائل ��ه ّ
كتف بذلك بل حاول
يبتدعه ��ا خيا ُله ،ومل يفرت�ضها فك� � ُره ،بل �أ�سندها �إىل العرب ،غ�ي َ�ر ُم ٍ
�إيج ��اد وج ٍه ت�ستقيم به فقال(( :مل يحملوا الك�ل�ام على (ما) ،وال (كيف) ،ولك ّنهم حملوه
عل ��ى ال ِفع ��ل ،على �شيء لو َظ َه� � َر حتَّى َيلفظوا به مل َين ُق ْ�ض م ��ا �أرادوا من املعنى حني حملوا
الكالم على (ما) و(كيف) ،ك�أَ ّنه قال :كيف تكون وق�صع ًة من ثريد ،وما كنتَ وزيدًا))(،)6
(((	الكتاب.299/1 :
(((	الكتاب.297/1 :
(((	الكتاب.297/1 :
((( �شرح الكتاب.73/5 :
((( ينظر�:شرح الكتاب.73/5 :
(((	الكتاب.305/1 :
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عبد اهلل وزيدً ا.ك�أَ ّنه
((ومنْ قال :ما �أنت وزيد ًا ،قال :ما �ش�أنُ ِ
وقال يف الباب الذي يليهَ :
()1
عبد اهلل وزيدً ا ،وحمله على(كانَ )؛ لأنّ (كان) تقع ههنا)) .
قال :ما كان �ش�أنُ ِ
�أقوال العلماء:

وقفت عل ��ى كالمهم -حذا حذوه،
–ممن ُ
غال ��ب َم ��ن جاء بعد �سيبويه م ��ن العلماء ّ
نازعا بل ه ��م لقوله �شارح ��ون ،ولر�أيه متّبع ��ون ،ومبذهبه
وم ��ا وج ��دتُ له مخُ ال ًف ��ا وال ُم ً
ال�س�ي�را ّيف( ،)3وال ّر ّم ��ا ّ
ين( ،)4وابن
ُم�ست�شه ��دون .ومنه ��م :اب ��نُ ال�س� � ّراج( ،)2و�أبو�سعي � ٍ�د ّ
�ري( ،)6والأعل ��م ّ
ال�شنتم ��ري( ،)7وال ُعك�ب�ري( ،)8واب ��ن مالك(،)9
وال�صيم � ّ
ِّ
ال�س�ي�را ّيف(َّ ،)5
()13
()12
()11
()10
والنحا�س  ،وابن ه�شام  ،وابن الق ّيم احلفيد  ،و�أحمد بن يحيى بن املرت�ضى ،
ّ
()15
()14
واجلوجري  ،وال�سيوطي .
ربد يف الكامل( )16يف نحو(( :فما �أنت وعثمانُ )) فالرف ُع فيه الوجه؛
� اّإل م ��ا ذكره امل ّ
لأ ّن ��ه َ
ا�سم ُم�ض َم � ٍ�ر و�أجراه مجُ ��راه ،ولي�س ههنا فع� � ٌل ف ُيح َمل
عط � َ�ف ا�س ًما ظاه� � ًرا على ٍ
عل ��ى املفعول ،فك�أ ّنه قال(( :فما �أنت وما عثمانُ ؛ ه ��ذا تقديره يف العرب ّية)) .وما ن�سبه
(((	الكتاب.311 ،309/1 :
((( ينظر :الأ�صول.251/2 :
((( ينظر� :شرح الكتاب.77 ،75/5 :
((( ينظر� :شرح الكتاب لل ّر ّماين( 624 ،623/2 :ر�سالة).
((( ينظر� :شرح �أبيات �سيبويه البن ال�سريايف.253/1 :
((( ينظر :التب�صرة والتذكرة.259/1 :
((( ينظر :ال ُّنكت.170/1 :
((( ينظر :اللُّباب يف علل البناء والإعراب.283/1 :
((( قال يف �ألف ّيته:
َ
َ
ُ
العرب.
وبعد (ما)
ا�ستفهام ،او (كيف) ن َ�ص ْب*** ب ِف ْع ِل كونٍ ُم�ض َم ٍر بع�ض ْ
ٍ
ينظر� :ألف ّية ابن مالك ،109 :البيت (.)313
( ((1ينظر :التعليقة (�شرح املق ّرب).557/1 :
( ((1ينظر� :أو�ضح امل�سالك.210/2 :
( ((1ينظر� :إر�شاد ال�سالك.377/1 :
( ((1ينظر :تاج علوم الأدب.286 :
( ((1ينظر� :شرح �شذور الذهب.442/2 :
( ((1ينظر :همع الهوامع.244/2 :
(.431/1 ((1
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ترجح فيه العطف ،وه ��و �أن يتقدم الواو جملة
�أب ��و ح ّي ��ان لبع�ض املت� ّأخرين فق ��ال(( :ما ّ
مت�ض ّمن ��ة معنى الفع ��ل ،وبعد الواو ا�س ٌم ال يتع� � ّذر عليه العطف ،نحو :م ��ا �ش�أن عبد اهلل
ن�ص عليه �سيبويه ،ومنعه بع�ض املت�أخ ّرين))( .)1ومن املت� ّأخرين
وزي ��د ،ويجوز الن�صبّ ،
()2
الذي ��ن �أ�ش ��ار �إليهم �أبو ح ّيان :ابن ع�صفور  ،فقد زع ��م �أنّ هذا مما يجب فيه الن�صب
واحدمنهما
عل ��ى املع ّية ،فقال(( :وال يجوز الت�شريك؛ لأ َّنه يلتب� ��س بال�س�ؤال عن حال ك ّل ٍ
على االنفراد))(.)3
ن�ص �س على اختي ��ار الرفع ،وذلك �أ ّنك �إذا
ق ��ال اب ��ن ال�ضائع(( :وهذا غلط ،بل قد ّ
�س�أل ��ت من بينه وبني زيد اختالط والتبا�س فهم املق�ص ��ود ،فال يقع لب�س ،فقدكان ينبغي
�أال يجوز فيه الن�صب؛ �إذ ال نا�صب له ،لكن زعم �س �أ ّنه جا ٍر على توهم كان �أو تكون))(.)4
وال�سب ��ب يف منعهم هذه امل�س�أل ��ة �أ ّنهم وقفوا مع ظاهر ق ��ول �سيبويه(( :ف�إذا �أظهر
اال�س ��م فق ��ال ما �ش�أن عب ��د اهلل و�أخيه ي�شتمه فلي� ��س �إال اجل ّر؛ لأ ّنه ق ��د ح�سن �أن حتمل
الك�ل�ام على عب ��د اهلل؛ لأنَّ املظهر املج ��رور حتمل عليه املجرور .و�سمعن ��ا بع�ض العرب
يقول :ما �ش�أنُ عبد اهلل والعرب ي�شتمها))(.)5
وه ��ذا وه� � ٌم من ال ّنحاة عند �أبي ح ّي ��ان؛ نظروا �إىل كالم �سيبوي ��ه �أ ّو اًل ،ومل ينظروا
�إليه �آخ ًرا ،فقول �سيبويه(( :فلي�س �إال اجلر)) يعني يف الأف�صحّ ،
ويدل على هذا التقييد
بالأف�صح قول �سيبويه بعد ذلك(( :ومن قال ما �أنت وزيدً ا؛ قال ما �ش�أن عبد اهلل وزيدً ا،
وحمله على (كان)؛ لأنّ (كان) تقع هاهنا ،والرفع �أجود و�أكرث ،واجل ّر يف قولك :ما �ش�أنُ
عب ��د اهلل وزي ٌد �أح�سن و�أجود ،ك�أ ّنه قال :ما �ش�أنُ عب ��د اهلل و�ش�أنُ �أخيه ،ومنن�صب � ً
أي�ضا
ن�ص من �سيبويه على ترجيح العطف وجتويز الن�صب على
قال :ما لزيد و�أخاه)) .فهذا ٌّ
�أ َّنه مفعول معه ،وكالم �سيبويه يف هذا بي(.)6
(((	ارت�شاف ال�ضرب .1488/3 :وينظر :التذييل.125-124/8 :
((( ينظر� :شرح اجلمل البن ع�صفور.423/2 :
(((	التذييل.125/8 :
(((	ال�سابق.126-125/8 :
(((	الكتاب.309/1 :
((( ينظر :التذييل.124/8 :
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الو�صف بالق ّلة:

ق ��د اختفى الو�ص ��ف بالق ّلة يف م�س�ألتن ��ا ذه بعد �سيبويه حتى ج ��اء ابن مالك فقال:
((ورمبا ُن ِ�صب بفعل ُمق َّدر بعد (ما)� ،أو (كيف)� ،أو زمن م�ضاف))( ،)1وقال(( :والرفع
�شارحا
يف م ��ا �أن ��ت وزيدً ا ،وكيف �أنت وق�صع ��ة من ثريد هو اجل ّيد))( .)2ق ��ال �أبو ح ّيان ً
كالم ابن مالك ال�سابق((( :ربمّ ا) تفيد الق ّلة))(.)3
ن�صب ما بعد (�أ ّما) يف نحو�(( :أ ّما العبيدَ فذو عبيد)).
الرابعةْ :
امل�س�ألة ّ

عبيد ،و�أ َّما
قوما من العرب يقولون� :أ َّما
َ
العبيد فذو ٍ
قال �سيبويه(( :وزعم يون�س �أنَّ ً
عبدُ ،يجرونه مجُ رى امل�صدر َ�سوا ًء .وهو قلي ٌل خبيثٌ ))(.)4
َ
العبد فذو ٍ
درا�سة امل�س�ألة:

�أورد �سيبوي ��ه ه ��ذه امل�س�ألة م ��ع غريها من م�سائل (باب ما يخت ��ار فيه الرفع ويكون
فيه الوجه يف جميع ال ّلغات) ،وقد ع ّدد امل�سائل التي بنى عليها الباب وبينّ ((�إنمَّ ا اختري
الرف� � ُع؛ لأنّ م ��ا ذكرت يف هذا الباب �أ�سما ٌء ،والأ�سما ُء ال جتري جمرى امل�صادر� .أال تَرى
ُ
ُ
�أ َّنك ُ
الرجل َخ ْي ًال و�إب ًال .فل ّما قبح ذلك جعلوا
الرجل ِع ْل ًما و ِف ْق ًها ،وال تقول :هو
تقول :هو
َ
َ
بيد� ،أي :لك من
ما بعده خ ًربا له ،ك�أ ّنهم قالوا� :أ ّما العبي ُد ف�أنت فيهم �أو �أنت منهم ذو َع ٍ
بيد� .إ َّال
�صيب ،ك َ�أ َّن ��ك �أردتَ �أن تقول� :أَ ّما ِمن العبيد �أو �أَ ّما يف العبيد ف�أنت ذو َع ٍ
العبي ��د َن ٌ
�أنك �أَ َّخرتَ (يف) و(من) و�أ�ضمرتَ فيهما �أَ�سما َءهم))(.)5
عبيد) ،وقد حكم عليه ب�أ ّنه قلي ٌل
حت ��ى انتهى �إىل م�س�ألة الن�صب (�أ َّما
َ
العبيد ف ��ذو ٍ
خبي ��ثٌ  ،واعتم ��ديف ُحكمه بالق ّل ��ة واخلبث على ال�سم ��اع الذي �أورده اخللي ��ل عن العرب
بـ((�أ ّنه ��م �ش ّبه ��وه بامل�ص ��در كم ��ا �ش َّبهوا اجل َّم ��ا َء الغف َري بامل�ص ��در ،و�ش َّبه ��وا خم�ستَهم
()6
ُ
راهم� ،أي :للعبيد وللدراهم ،وهذا
الرجل
بامل�صدر .ك�أنَّ ه�ؤالء �أجازوا :هو
َ
العبيد وال ّد َ
(((	الت�سهيل.99 :
((( �شرح الت�سهيل البن مالك.258/2 :
(((	التذييل.124/8 :
(((	الكتاب.389/1 :
(((	الكتاب.388/1 :
((( يف طبعة بوالق( 194/1 :فهذا).
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ويون�س ،وال �أعلم
ال ُيتك َّل ��م ب ��ه ،و�إنمّ ا وجهه و�صواب ��ه الرفع ،وهو قول العرب و�أبي عم ��رو َ
علم
اخللي � َ�ل خا َل َف ُهما .وقد حملوه على امل�صدر ،فقال النحو ّي ��ون� :أ ّما ال ِع ْل َم وال َع َ
بيد فذو ٍ
ال�صواب؛ َ
جري غ ُري امل�صدر
وذو عبيد .وهذا قبيح؛ لأ َّنك لو �أفردتَه كان الرف ُع
فخ ُبثَ � ْإذ ُ�أ َ
َ
()1
كامل�صدر ،و�ش ّبهوه مبا هو فى ال َّر َداء ِة مث ُله ،وهو قو ُلهمَ :وي ٌل لهم وت ٌَّب)) .
وق ��د اتّبعه �أبو �سعيد ال�سريا ّيف يف بيان م�سائل الباب بقوله(( :قوله� :أ ّما العبي ُد فذو
عبيد؛ فر ْف ُع(العبيد) هو الوجه؛ لأنَّ الع ْبد لي�س مب�صدر فيق ّدر له فع ٌل من لفظه ين�صبه
عل ��ى ما تق ّدم يف امل�صادر ،فوجب رفعه باالبت ��داء ،وما بعده يكون خ ًربا له ،والعائد �إليه
حمذوف تقديره� :أ ّما العبيد ف�أنت منهم� ،أو فيهم� ،أو نحو هذا ذو عبيد))(.)2
�أ ّم ��ا ال ُّر ّماين فقد جعل عن ��وان الباب (باب ا�سم اجلن�س اجل ��اري على طريقة كذا
فكذا)( ،)3وذكر �أنّ غر�ض �سيبويه من هذه الرتجمة ((�أنْ ُيبينّ ما يجوز يف ا�سم اجلن�س
�ضعف؛
مم ��ا ال يجوز))(.)4ويجوز ال ّن�ص � ُ�ب على ٍ
اجل ��اري عل ��ى طريقة (�أ ّما كذا فكذا) ّ
جن�س الفعل وقد وقع
جن�س كما �أنّ امل�صدر جن� ��س � ،اّإل �أنّ امل�صدر ُ
ل�شبه ��ه بامل�ص ��در ب�أ ّنه ٌ
موقعه يف �أ ّما فجاز ن�صبه لهذه الع ّلة ،وال يجوز �إذا كان على تعريف العهد فيه �إال ال ّرفع؛
لأ ّنه قد بطل �شبهه بامل�صدر(.)5
�أقوال العلماء:
للعلماء يف الن�صب وتوجيهه مذاهب:

الأ ّول :يج ��وز الن�صب على �ضعف� ،إ ّال �أن يكون العبيد بغري �أعيانهم ليلحق بامل�صادر
املبهم ��ة ،فل ��و قال� :أ ّما العبيد الذين عندك �أو الذي ��ن يف دارك� ،أو ه�ؤالء العبيد ،مل يجز
�سعيد ال�سريا ّيف �إىل �أ ّنه ُج ِعل
ال ّن�ص ��ب ،وهذا مذهب �سيبويه(،)6وال ُّر ّم ��اين( ،)7وذهب �أبو ٍ
والعرب قد ا�ستعملت (العبيد) يف
(العبي ��د) -وهو ا�سم -مكان (التعبيد) وهو م�صد ٌر،
ُ
(((	الكتاب.389/1 :
((( ينظر� :شرح الكتاب.173/5 :
((( �شرح ال ّرماين للكتاب( 693/2 :ر�سالة).
(((	ال�سابق( 693/2 :ر�سالة).
((( ينظر� :شرح ال ّرماين( 693/2 :ر�سالة).
لل�سريايف.173/5 :
(((	الكتاب ،390/1 :وينظر� :شرح الكتاب ّ
((( ينظر� :شرح ال ّرماين( 693/2 :ر�سالة).
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ت�صريف الفعل من العبد ،قال ر�ؤبة:
������ا�������س ع����ن����دي َك������ ُث������ َم������ا ِم ال���ت��� ّم���ي
َي�����ر� َ�����ض�����و َن ب���ال��� َّت���ع��� ِب���ي���دِ وال������ َّت�������أمِّ������ي
وال������ َّن ُ
فعلى هذا ُيج َعل (العبيد) مكان (التعبيد) ،كما ُج ِعل َّ
(ال�شراب) وهو ا�سم للم�شروب
()2
يف مو�ضع امل�صدر؛ فقالوا�َ :شر ِبت َ�شرا ًبا ،مبعنى َ�شر ِبت ُ�شر ًبا  ،وقالوا� :أعطيته عطاء؛
مبعنى�:إعط ��اء ،والعطا ُء :ا�س ٌم لل�شيء الذي ُي َ
عطى؛ فعلى ه ��ذا يكون ال َّن ْ�صب ،وال يجوز:
هو الرجل خي ًال و ِ�إبلاً  ،كما جاز هو الرجل عل ًما وعق ًال؛ لأنَّ عل ًما وعقلاً يف مو�ضع احلال،
�أو املفعول له على �أح ��د التقديرات(.)3وهذا هو ظاهر قول �سيبويه؛ لأ ّنه قال(( :يجرونه
()5
مجُ ��رى امل�صدر))( .)4وق ��ال يف قولهم� :أ ّما العلم والعبيد((:حمل ��وه على امل�صدر))
وتب))( )6من حيث ك ��ان (الت َُّّب) بابه الن�صب؛
� ,أي :عطف ��وه عليه .ونظره بـ((وي� � ٌل له ٌّ
فرفع ��وه حملاً على(الوي ��ل) ,وهنا كان (العبيد) بابه الرف ��ع ,ف ُن ِ�صب حم ًال على العلم,
�ش ّبهوه بامل�صدر فن�صبوه(.)7
ربد(.)8
ال َّثاين :ال يجوز ال ّن�صب ولي�س له وجهٌ ،و�إليه ذهب امل ّ
الثالث�:أ ّن ��ه على ح ��ذف م�ضاف تقديره� :أما ملك العبيد ،وه ��و مفعول له ،وبه قال
الزجاج(.)9
ّ
لفعل حم ��ذوف ،وتقديره :مهما تذكر العبي � َ�د فهو ذو عبيد،
ال ّراب ��ع� :أ ّنه مفع ��و ٌل به ٍ
()10
ن�س ��ب �إىل الكوفي�ي�ن  ،واختاره ابنُ
ومهم ��ا تذك ��ر َ
العبد فهو ذو عب ��د ،وهذا ال ��ر�أي ُي َ
()1

العجاج ،يف :ديوانه ،143 :واملُبهج ،207 :والتذييل.59/9 :
((( لر�ؤبة بن ّ
مان ،وبالفتح :ال َق ْو ُم َي ْ�ش َربونَ )) .القامو�س املحيط100 :
ا�س ِ
((( قال الفريوز�آبادي...(( :وبال�ضم والك�س ��رْ :
(�ش ر ب).
((( ينظر� :شرح الكتاب.280/2 :
(((	الكتاب.174/5 :
(((	الكتاب.389/1 :
(((	الكتاب.389/1 :
((( ينظر :التذييل.58/9 :
لل�سريايف ،173/5 :والتذييل ،58/9 :واالرت�شاف.1575/3 :
((( ينظر� :شرح الكتاب ّ
((( ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.174/5 :
( ((1ينظر :االرت�شاف.1573/3 :
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مالك( ،)1و�ض ّعفه �أبو ح ّيان(.)2
الو�صف بالق ّلة:

وتوجه حديث ال ّنحاة
هذه امل�س�ألة ك�سابقاتها اختفى الو�صف لها بالق ّلة بعد �سيبويهّ ،
()3
�إىل توجي ��ه الن�ص ��ب ،دون النظر �إىل كرثته وق ّلت ��ه� ،إال ما ذكره �أبو ح ّي ��ان من و�صف
�سيبويه له بالقبح ،وكذلك ابنُ ه�شام( )4ذكر �أنّ �سيبويه �أنكره.
امل�س�ألة اخلام�سة :تقدمي احلال على �صاحبها النكرة

قال �سيبويه(( :وتقول :عليك �أم ًريا زي ٌد؛ لأ ّنه لو قال :عليك زي ٌد ،وهو يريد الإمر َة
ري يف ّ
ال�شعر؛ لأ َّنه لي�س بفعل .وك ّلما تق ّدم كان � َ
أ�ضعف
كان ح�س ًنا .وهذا قلي ٌل يف الكالم كث ٌ
ٌ ()5
يح�سن ُح ْ�سنَ  :فيها قائ ًما رجل)) .
له و� َ
أبعد ،فمن ّثم مل يقولوا :قائ ًما فيها رج ٌل ،ومل ُ
درا�سة امل�س�ألة:

�أورد �سيبوي��ه ه��ذه امل�س�أل��ة �ضمن م�سائل باب �س ّماه( :هذا ب ��اب ما ينت�صب؛ لأ ّنه
قبي ٌح �أن يو�صف مبا بعده ويبنى على ما قبله) ،وذلك قولك :هذا قائ ًما رج ٌل ،وفيها قائ ًما
و�صف ال�صفة باال�س ��م و ُقبح �أن تقول :فيها قائ� � ٌم ،فت�ضع ال�صفة
رج� � ٌل .ملّا مل يج ��ز �أن ُت َ
بقائم و�أتاين قائ ٌم ،جعل ��ت القائم اً
املبني على
مو�ض ��ع اال�سم ،كما قبح مررتُ
حال وكان ّ
ٍ
الكالم الأ ّول ما بعده(.)6
�شارحا ه��ذه الرتجمةُ :جمل ُة هذا الب ��اب �أن يكون ا�س ٌم
�سعي��د ال�سريايف
ق��ال �أبو
ٍ
ً
منك ��و ٌر ل ��ه �صف ٌة جتري عليه ،ويج ��وز ن�صب �صفته على احل ��ال ،والعامل يف احلال �شي ٌء
متق ��دِّ م لذلك املنكور ،ث � ّ�م تتق ّدم �صف ُة ذلك املنكور عليه؛ ل�ض ��رور ٍة عر�ضت ل�شاعر �إىل
تق ��دمي تلك ال�صف ��ة ،فيكون االختيار يف لفظ تل ��ك ال�صفة �أن تحُ َمل عل ��ى احلال ،مثال
ذل ��ك :هذا رج� � ٌل قائ ٌم ،وفى الدار رج ٌل قائ ٌم( ،هذا) مبت ��د�أٌ ،و(رج ٌل) خ ُربه ،و(قائ ٌم)
((( ينظر� :شرح الت�سهيل البن مالك.330/2 :
((( ينظر :التذييل.54/9 :
((( يننظر :التذييل.232/7 :
((( ينظر� :أو�ضح امل�سالك.197/2 :
(((	الكتاب.125/2 :
(((	الكتاب.122/2 :
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رب مق ّدم ،و(قائ ٌم)
نع ��ت (رجل) .ويف الدار رج� � ٌل قائ ٌم( ،رج ٌل) مبتد�أ ،و(فى الدار) خ ٌ
ن�صب(قائ ��م) يف امل�س�ألت�ي�ن جمي ًعا�.أ ّما يف (هذا رج� � ٌل قائ ًما)،
نع ��ت (رجل) ،ويج ��وز ُ
فالعام ��ل في ��ه التنبيه �أو الإ�ش ��ارة ،و�أ ّما (يف ال ��دار رج ٌل قائ ًما) ،فالعام ��ل فيه الظرف،
واالختي ��ار ال�صف ��ة ،فل ّما احت ��اج �إىل تقدمي ال�صفة على املو�ص ��وف،ومل ي�صلح �أن ترتفع
عل ��ى ال�صفة ل�شيءٍ بعده ��ا؛ لأنّ ال�صفة ال تكون � اّإل بعد املو�ص ��وف ،وكانت احلال تتق ّدم
وتت� ّأخرُ ،ن ِ�صبت على احلال ،وعامل احلال قد تق ّدم(.)1
�شارح��ا م�س�ألتنا :وكذل ��ك �إذا قلت :زي ٌد عليك ،جاز �أن يك ��ون عليك يعتمد،
وق��ال
ً
وعلي ��ك ينزل ،وعليك يثن ��ي ،ونحو ذلك .ف�إذا قل ��ت :زي ٌد بك ،و�أنت تري ��د (م�أخوذ) �أو
أخوذا اً
زي� � ٌد عليك ،و�أنت تريد (نازل)ّ ،ثم حذفت م� ً
ونازل بطل الكالم؛ لأ ّنهما خربان ال
ب� � ّد منهما ،و�إنمّ ا جاز �أن تقول :زي� � ٌد يف الدار �أو يف ال�سوق �أو ما �أ�شبه ذلك من الأماكن؛
لأنّ ه ��ذه الأ�شياء حم ��ا ٌّل لزيد ،و�أنّ الق�صد فيها �أ ّنه قد ا�ستق� � ّر فيها �أو ح ّلها ،وال يذهب
الوه ُم يف قولك :زي ٌد يف الدار �أو يف ال�سوق� ،أ ّنه يرغب يف الدار �أو يزهد فيها ملا قد ُع ِرف
ْ
يتم الكالم به
بالع ��ادة م ��ن �أنّ الق�صد �إىل حلوله فيها .ف�صار قولك( :يف ال ��دار) خ ًربا ّ
بع ��د زيد ،وقد ُع ِرف � ً
وال عليها ،و�إذا
أي�ضا بالعادة �أن ُيقال :زي ٌد على الب�صرة ،يريدونٍ :
بعده من ال�صفات على احلال؛ ولهذا جاز
ّمت الك�ل�ام
ن�صب م ��ا َ
ٍ
بظرف و�صار خ ًربا جاز ُ
ن�صب :عليك �أم ًريا زي ٌد ،وال يجوز :عليك اً
نازل زيد.
ري يف ِّ
ال�ش ْعر)) يريد تقدمي احلال
وقوله يف �آخر الباب(( :وهذا قلي ٌل يف الكالم كث ٌ
ُ
العامل ظر ًفا لي�س بكث ٍري يف الكالم ،والكث ُري �أن يكون
على اال�سم الذي منه احلال �إذا كان
احلال بعد الظرف واال�سم جمي ًعا� ،أال ترى �أ ّنك ال تكاد جتد يف كالم العرب� :إنّ يف الدار
قائ ًم ��ا زي ��دً ا ،كما جتدُ� :إنّ يف الدار زيدً ا قائ ًما و�أنَّ زي ��دً ا يف الدار قائ ًما .والذي وجد يف
الق ��ر�آن قد تق ّدمت في ��ه الأ�سماء على الأحوال ،كقوله عز وج ��ل(�":)2إِنَّ المْ ُ َّت ِق َني فيِ َج َّن ٍات
َو ُع ُي ٍون*� ِآخ ِذي ��نَ َما �آ َتاهُ ْم َر ُّب ُه ْم ِ�إ َّن ُه ْم َكا ُن ��وا َق ْب َل َذ ِل َك محُ ْ ِ�س ِننيَ" [الذاريات،]16 -15:
" ِ�إنَّ المْ ُ َّت ِق َني فيِ َج َّن ٍات َو َن ِع ٍيم َف ِاك ِه َني بمِ َ ا �آ َتاهُ ْم َر ُّب ُه ْم" [الطور.]18-17:واهلل �أعلم(.)3
((( ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.58/7 :
للزجاج ،53/5 :وال ُّد ّر امل�صون.44/10 :
إعرابه
�
و
آن
�
القر
ومعاين
((( ينظر :معاين القر�آن للف ّراء،83/3 :
ّ
((( ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.62/7 :
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ين حلك ��م �سيبويه(( :وهذا قلي� � ٌل يف الكالم كث�ي ٌ�ر يف ِّ
وع ّل ��ل ال ّر ّما ُّ
ال�شعر)) بقوله:
((لأنّ ِّ
ال�ش ْعر يحتاج فيه �إىل التقدمي من �أجل �إقامة الوزن ،ولي�س كذلك غريه من الكالم
فيجري على الرتتيب))(.)1
كم ��ا بينّ وجه جواز م�س�ألتن ��ا ((عليك �أم ًريا زي ٌد))؛ لأ ّنك ل ��و قلت :عليكعلى معنى
الإم ��رة -لأنّ (علي ��ك) تقت�ضي اال�ستعالء بالإمرة ،ومع ذل ��ك ي�ضعف تقدمي احلال على
اال�س ��م مع الظرف ،وال ي�ضع ��ف مع الفعل؛ لق ّوة عمل الفعل حتى ج ��از �أن يتق ّدم معموله
عليه(.)2
و�أجاز �سيبويه :فيها قائ ًما رج ٌل؛ لتق ّدم العامل عليها ،ومل ُي ِجز:قائ ًما فيها رج ٌل؛ لأنّ
احلال ال تتق ّدم على العامل الذي ال يت�ص ّرف؛ ل�ضعفه عن منزلة العامل الذي يت�ص ّرف،
وال يجوز �أن ُي�س َّوى بينهما يف ق ّوة العمل؛ لأ ّنه �إخراج ال�شيء عن ح ّقه الذي يجب له(.)3
ن�صب
ويبينّ ما تق ّد َم من كالم ال�سريا ّيف(( :و�إذا ّمت الكالم ٍ
بظرف و�صار خ ًربا جاز ُ
ُ
احلال))قول امل�ب ّ�ردَ :وتقول :زي ٌد فيِ ال� � َّدار َقا ِئ ًما ،فتن�صب
م ��ا بعده من ال�صف ��ات على
()4
ا�ستَقر عبد اهلل فيِ ال َّدار َو َلذ ِلك
( َقا ِئ ًم ��ا) بمِ َ ْعنى ال ِف ْعل ا َّل ِذي َوقع فيِ ال َّدار؛ ِ ألَنَّ ا َمل ْعنى ْ
انت�صبت الظروف.
َف� ��إِن جعل ��ت (فيِ ال َّدار) ل ْل ِق َيام َومل تجَ ْ َعل ُه لزي ٌد قلت :زي� � ٌد فيِ ال َّدار َقا ِئ ٌم؛ ِلأَ َّنك ِ�إنمَّ َ ا
�أر ْدت :زي ٌد َقا ِئ ٌم فيِ ال َّدار َفجعلت ( َقا ِئ ًما) َخ ًربا َعن زيد َوجعلت (فيِ ال َّدار) ظر ًفا لقائم.
َفمن َق َال َه َذا َق َال�ِ :إنّ زيدً ا فيِ ال َّدار َقا ِئ ٌم.
�ال الأ ّول(َ )5ق َال ِ�إنَّ زيدً ا فيِ ال َّدار َقا ِئ ًماَ ،فيكون فيِ ال َّدار ا َ
َوم ��ن َق � َ
خلبرَ َّ ،ثم خبرَّ على
�أَ َّية َحال َوقع ا�ستقراره فيِ ال َّدارَ ،ف َق َال َقا ِئ ًما� ،أَي ،على َه ِذه الحْ َ الَ .وملّا َق َال ( َقا ِئم) �إِنمَّ َ ا
(((
(((
(((
(((
(((
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�شرح الكتاب لل ّر ّماين( 1419/3 :ر�سالة).
ينظر� :شرح الكتاب لل ّر ّماين( 1421/3 :ر�سالة).
ينظر� :شرح الكتاب لل ّر ّماين( 1419/3 :ر�سالة).
هكذا يف املقت�ضب ،واملذكور يف املثال (زيد)!
�أي :زي ٌد فيِ ال َّدار َقا ِئ ًما.
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و�ض ٍع َوقع ِق َيا ُمه( .)1والبن ال�س ّراج كالم نحوه ،بل يكاد يكون
َق َال(:فيِ ال َّدار)؛ ليخرب �أَ ّي َم ِ
بن�صه(.)2
ّ
قال ابنُ جنّي� :إذا ح�ضر عندك �ضرورتان الب ّد من ارتكاب �إحداهما ف� ِأت ب�أقربهما
و�أق ّلهما ً
فح�شا ،وذلك كواو (ورنتل) ...وكذلك �إذا قلت( :فيها قائ ًما رج ٌل) ملا كنت بني
�أن ترف ��ع (قائ ًما) فتقدم ال�صفة على املو�صوف وهذا اليكون بحال وبني �أن تن�صبه اً
حال
من النكرة ،وهو على ق ّلته جائ ٌز حملت امل�س�ألة على احلال فن�صبت(.)3
�أقوال العلماء:

ربد( ،)4وابن ال�س� � ّراج( ،)5وال ّر ّماين( ،)6وال�س�ي�را ّيف( ،)7وابنُ
�أج ��از ه ��ذه امل�س�ألة ،امل ّ
()12
()11
()10
()9
ج ّن ��ي( ،)8وابن ال�سيد البطليو�س ��ي  ،واب ��ن يعي�ش ،وابن مالك  ،و�أب ��و ح ّيان ،
وغريهم.
الو�صف بالق ّلة:

ظه ��ر الو�ص ��ف بالق ّلة مجُ � � َّددًا بعد �سيبويه بقرن�ي�ن عند فقيه العرب ّي ��ة ابن ج ّني �إذ
حكم على (فيها قائ ًما رج ٌل) ب�أ ّنه((على ق ّلته جائزٌ))( .)13كما ظهر يف القرن ال�ساد�س
عن ��د اب ��ن ّ
اخل�شاب؛ �إذ قال..." :و�أك�ث�ر ما يجيء هذا يف ال�شع ��ر ،وا�ستعماله يف الكالم
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
(((1
(((1

ينظر :املقت�ضبَ ،167-166/4 :و .317/4
ينظر :الأ�صول.217-216/1 :
ينظر :اخل�صائ�ص( 214/1 :باب يف احلمل على �أح�سن الأقبحني).
ال�سيوطي يف االق�ت�راح( 241 :الكتاب ال�ساد� ��س /يف تعار�ض قبيح�ي�ن) ،و�أبو البقاء
ونق ��ل ه ��ذا الك�ل�ام
ُّ
الكفوي يف الكل ّيات.379/1 :
ينظر :املقت�ضبَ ،167-166/4 :و .317/4
ينظر :الأ�صول.217-216/1 :
ينظر� :شرح الكتاب لل ّر ّماين( 1421/3 :ر�سالة).
ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.454/2 :
ينظر :اخل�صائ�ص( 214/1 :باب يف احلمل على �أح�سن الأقبحني).
ينظر :االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكتّاب.142/2 :
املف�صل.52/2 :
�شرح ّ
�شرح الت�سهيل البن مالك.333/2 :
ينظر :التذييل.64/9 :
ينظر :اخل�صائ�ص. 214/1 :
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يق� � ّل ،)1("...ويف القرن ال�سابع يحكي ابنُ �أبي ال ّربيع و�صف �سيبويه بالق ّلة(ّ ،)2ثم يتج ّدد
((ن�صب احلال
الو�ص ��ف بالق ّلة يف الق ��رن الثامن عند �أبي ح ّيان الأندل�س � ّ�ي؛ �إذ يرى �أنّ
ْ
املتق ّدم ��ة م ��ن النكرة ال يك ��ون � اّإل يف قلي � ٍ�ل من الك�ل�ام))( ،)3وكذلك ك� � ّرر هذا احلكم
ال�سيوطي يف القرن العا�شر نا�س ًبا له �إىل ابن ج ّني(.)4
ُّ
ملحوظتان:

مم ��ا يمُ ك ��ن �أن ُيد َّون بعد تت ّبع هذه امل�س�ألة من ل ��دن �سيبويه �إىل ال�سيوطي
الأوىلّ :
جن ��د �أنّ املث ��ال الذي ذكره �سيبويه (علي ��ك �أم ًريا زي ٌد) قد غاب عن كت ��ب َمنْ جاء بعد
�سيبوي ��ه –ح�سب بحث ��ي .-وا�ستم ّرت درا�سة املث ��ال الآخر الذي ّ
نظر ب ��ه �سيبويه (فيها
قائ ًما رج ٌل).
�ص عليه �سيبويه،
عت
ْ
تو�س ْ
وان�صرفت درا�س ُةهذه امل�س�ألة �إىل � ٍ
أمر �آخر مل ي ُن ّ
ال ّثانيةّ :
ومل يعقد له الباب ،وهو َمنْ �صاحب احلال؟
ُيج ّلي لنا ذلك �أبو ح ّيان فيقول :ويظهر من كالم �س �أنَّ �صاحب احلال يف نحو(:فيها
رج ٌل قائ ًما) هو املبتد�أ.
وذه ��ب ق ��و ٌم �إيل �أنّ �صاحب ��ه ال�ضم�ي�ر امل�ستك ��نّ يف اخل�ب�ر .ق ��ال امل�صن ��ف يف
أظهر اال�سمني
رب يف املعن ��ى ،فج ْع ُله ل ِ
ال�شرح(((:)5وق ��ول � ��س هو ال�صحيح؛ لأنّ احلال خ ٌ
�أوىل م ��ن جعل ��ه لأغم�ضهما))( .)6وه ��ذا الذي ذكره ي�ستقي ��م لو ت�سا َوي ��ا ،و�أ ّما �إذا كان
�أحدُهما معرف ًة والآخ ُر نكر ًة فجع ُله اً
حال للمعرفة �أوىل.
وزع ��م اب ��نُ خروف �أنَّ اخل�ب�ر �إذا كان ظر ًفا �أو ج ��ا ًّرا وجم ��رو ًرا ال �ضمري فيه عند
ّ
وا�ستدل على ذلك ب�أ َّنه لو كان
� ��س والف� � ّراء � اّإل �إذا ت� ّأخر ،و�أ ّما �إذا تق ّدم فال �ضم�ي�ر فيه.
(((	املرجتل.166 :
(((	الب�سيط.519/1 :
(((	التذييل.64/9 :
((( ينظر :االقرتاح. 241 :
((( �أي :ابن مالك.
((( �شرح الت�سهيل البن مالك.333/2 :
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ري �إذا تق� � َّدم جلاز �أن ُي�ؤ َّكد ،و�أن ُي َ
عطف علي ��ه،و�أن ُي َبدل منه ،كما فعل ذلك مع
في ��ه �ضم ٌ
املت� ِّأخر(.)1
امل�س�ألة ال�ساد�سة :توجيه رفع الفعل الواقع يف اجلزاء

ق ��ال �سيبويه(( :وتقولُ :م ْر ُه يح ِف ْره ��اْ ،
وقل له َي ُق ْل ذاك .وقال الهلَّ عز وجل ُ ":قل
ال�ص�َلةاَ َة " [�إبراهيم .]31:ولو قلتُ :م� � ْر ُه يح ِف ُرها على
ِّل ِع َب ��ا ِد َي ا َّل ِذي ��نَ � َآم ُن ��وا ُي ِقي ُموا َّ
االبتداء كان ج َّيدً ا .وقد جاء رفعه على �شىء هو قلي ٌل يف الكالم ،على ( ُم ْر ُه �أنْ يحف َرها)،
(ع�سينا ن ْف َع ُل) .وهو يف الكالم قلي ٌل ،ال
ف� ��إذا مل يذك ��روا (�أنْ ) ،جعلوا املعنى مبنزلته يف َ
ُ
من�صوب ،ك�أ ّنه قال :ع�سى
ا�سم
يكادون يتك ّلمون به ،ف�إذا تك ّلموا به
ٍ
فالفعل ك�أ ّنه يف مو�ضع ٍ
()3
زي ٌد قائلاً ُ ،ث َّم و�ضع (يقول) يف مو�ضعه  .وقد جاء يف ال�شعر ،قال طرفة بن العبد:
()5( )4
و�أَ ْن �أَ ْ�ش َه َد ا َّللذاتِ ْ
�أال �أ ّي���ه���ذا ال����زاجِ ����رِي �أَ ْح���� ُ���ض��� ُر ال�� َو َغ��ى
هل �أنت خُملدِ ي ))
()2

درا�سة امل�س�ألة:

�أورد �سيبويه هذه امل�س�ألة �ضمن م�سائل باب �أ�سماه(( :هذا باب من اجلزاء ينجزم
ا�ستفهام �أو متنٍّ �أو عر�ض))(.)6
نهي �أو
فيه الفعل �إذا كان جوا ًبا ل ٍ
أمر �أو ٍ
ٍ
((( ينظر :التذييل.64/9 :
((( يف طبعة الب ّكاء( 221/4 :تعاىل جدّه وتبارك).
((( يف طبع ��ة الب ّك ��اء( 222/4 :يف مو�ضع قائل) وذكر �أنّ يف �إحدى ن�سخ ��ه زيادة  :وقد جاء لي�س للفعل يعني
امل�صدر ،ولك ّنه للفاعل ّثم و�ضع (يقول) يف مو�ضعه.
((( لطرف ��ة ب ��ن العبد يف :ديوانه ،25 :ويف :اجلم ��ل املن�سوب للخليل ،165 :واملقت�ض ��ب ،85/2 :و�شرح �أبيات
النحا�س ،169 :و�شرح الكتاب لل�سريايف.299/3 :
�سيبويه البن ّ
	ال�شاه ��د في ��ه� :أ ّنه حذف (�أنْ ) من قوله�( :أن �أح�ض ُر ال َوغ ��ى) .ف�إن قال قائل :وما الذي �أحوج �إىل تقدير
(�أنْ ) ،قي ��ل ل ��ه :معنى الكالم �أحوج �إىل ه ��ذا؛ لأنّ الزاجر لطرفة َز َجره عن �شيء م ��ن �أفعاله ،فـ (عن)
مق� �دّرة و (�أنْ ) ُح ِذ َف ��ت من الك�ل�ام .و(عن) من حروف اجل ّر وال يدخل على الأفع ��ال ،و�إنمّ ا يدخل على
الأ�سماء ،و (�أنْ والفعل) يف ت�أويل ا�سم هو م�صدر.
ف�أ�ص ��ل الكالم� :أال �أ ُّيهذا الزاج ��ري عن �أن �أح�ض ُر ال َوغى .يريد عن ح�ضور الوغى ،وحذف (عن) ف�صار
(�أن �أح�ض َر ال َوغى) ثم حذف (�أنْ ) ورفع الفعل.
وق ��وم من �أهل الكوف ��ة ،يرون الن�صب يف هذا الفعل بع ��د حذف (�أنّ ) .ينظر� :ش ��رح �أبيات �سيبويه البن
ال�سريايف.50/2 :
(((	الكتاب.99/3 :
(((	الكتاب.99/3 :
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�شارحا لهذه امل�س�ألة:وقوله مره يحفرها ،وقل له يقل ذاك على وجهني:
قال ال�سريايف ً
�أحدهما :على اجلواب ك�أ ّنه قالُ :م ْر ُه �إنْ ت�أم ْره يحف ْرها ،و�إن تقل له يقل ذاك؛ ثق ًة
ب�أنّ ال ّثاين يقع �إذا وقع الأ ّول� ،أوتغلي ًبا للظنّ يف ذلك.
مبني؛ وزيدت فيه الياء لأ ّنه غائب،
والوجه ال ّثاين� :أن يكون حكاي َة فعل الأمر وهو ّ
وه ��و م�ستقب ٌل ك�أ ّنه قالُ :م ْر ُه :اح ِف ْرها و ُق ْل لهُ :ق ْل ذاك ،ودخلت الباء؛ لأنَّ �صاحب الفعل
غائب ،كم ��ا تقول:ح َلف زي ٌد ليخ ُرجنّ  ،ولفظ ميينه َلأخ ُرجنّ  ،ومثله قول اهلل عز وجل:-
ال�صلاَ َة "( ،)1على الوجهني:
" ُقل ِّل ِع َبا ِد َي ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا ُي ِقي ُموا َّ
�أحدهم��ا :ق ��ل لهم �إنْ تقل يقيموا وينفقوا؛ لأنّ دعاء النبي -ﷺ -للم�ؤمنني وقوله
لهم �سبب �إقامتهم لل�صالة و�إنفاقهم( ،)2و�إن كان بع�ض من د ُِع َي مل يفعل ذلك.
احللبي:قوله تعاىل( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)فيه �أوجهٌ:
ال�سمني
((( قال َّ
ّ
ُ
فح ِذ َف ْت وبقي عملها.
بالم � ٍ
أمر حمذوف ٍة تقدي ُره :ليقيمواُ ،
�أحدُها� :أنَّ ( ُيقيموا) جمزو ٌم ِ
ُ
ْ
النا�س عليهما هذا
د
ر
وقد
�رد.
ب
�
مل
وا
أخف�ش
ل
ا
نحا
إليه
�
و
)،
ل
ق
(
جواب
على
	الث ��اين� :أنَّ ( ُيقيم ��وا) جمزوم
َّ
ِ
َ
ُ
َ
يلزم ِمنْ قوله لهم� :أقيموا �أنْ َيفْعلوا ،وكم َمنْ تخ َّلف عن هذا الأمر .وقد �أجيب عن هذا :ب�أنَّ املرا َد
ب�أنه ال ُ
بالعباد امل�ؤمنون ،ولذلك �أ�ضافهم �إليه ت�شريف ًا ،وامل�ؤمنون متى �أَ َم َرهم ْام َت َث ُلوا.
املحذوف تقدي ��ره :قل لعبادي� :أقيموا و�أَ ْن ِف ُق ��واُ ،يقيموا وينفقوا.
املقول
ِ
	الثال ��ث� :أنه جمزو ٌم عل ��ى ِ
جواب ِ
قال �أبو البقاء :وعزاه للمربد ،كذا ذكره جماعة ومل يتع َّر�ضوا ِلإف�سا ِده .وهو فا�سد لوجهني� ،أحدُهما� :أنَّ
َ
والفاعل
الفعل
�رط ُيخا ِل ُف
�واب ال�ش � ِ
ِ
الفعل �أو يف الفاعل �أو فيهما ،ف�أ َّما �إذا كان مث َله يف ِ
ال�شرط� :إ َّما يف ِ
ج� َ
ٌ
قم
ك:
ل
كقو
�
أ
�
�
ط
خ
فه ��و
تقم ،والتقدي ُر عل ��ى ما ُذ ِك َر يف هذا الوجه� :إنْ ُيقيم ��وا ُيقيموا .والوجه الثاين� :أنَّ
ِ
ْ
الأم َر املق َّد َر للمواجهة ،و ( ُيقيموا) على لفظ ال َغ ْي َب ِة وهو خط�أٌ� ،إذا كان الفاعل واحدا ً.
	الراب ��ع� :أنَّ التقدي� � َر� :إن َت ُق ْل له ��م� :أقيمواُ ،يقيموا ،وهذا َم ْر ِو ٌّي عن �سيبوي ��ه فيما حكاه ابن عطية .قلت:
وهذا هو ُ
القول الثاين.
أمر الذي يعطين ��ا معناه قو ُله ( ُق ْل)؛
ل
ا
جواب
قيموا)
ي
(
�
ك
ي
أن
�
((ويحتمل
عطية:
ابن
�ال
	اخلام� ��س :ق �
�ونَ
ُ
َ ِ
َ
َ
ُ
ّ
وذلك �أن جتعل قو َله (ق ْل) يف هذه الآي ِة مبعن َبل ْغ و�أ ِّد ال�شريع َة ُيقيموا)).
�شرط مق َّد ٌر تقول�(( :أَ ِط ِع َ
	ال�ساد�س :قال الفراء :الأم ُر معه ٌ
اهلل ُي ْد ِخ ْل َك اجل َّن َة)).
ُ
ُ
ُ
ال�شرط
نف�سه معنى ال�شرط ،ويف هذا قدر فعل
ِ
والفرق بني هذا وبني ما قبله� :أنَّ ما قبله ُ�ض ِّمن فيه الأم ُر ُ
أمر ِمنْ غ ِري ت�ضم ٍني.
ل
ا
فعل
بعد
ِ
ِ
أمر �إىل اخل ِرب ومعن ��اه�( :أقيموا) )) .وهذا مردودٌ؛
	ال�ساب ��ع :قال
الفار�سيَّ (( :ن ��ه م�ضار ٌع ُ�ص ِرف عن ال ِ
ُّ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
لوقوعه موق َع املبني ،كما ُبني
�
أ
و
إعرابه.
�
على
ة
ل
الدا
ه
ن
نو
ب
ث
ي
أن
�
ينبغي
لأن ��ه ك ��ان
ِتَ
جيب عن هذا ب�أنه ُبني ِ
ُ
َ
ً
لوقوعه موق َع ال�ضمري ،ولو قيل ب�أنه ُح ِذ َف � ْ�ت نو ُنه تخفيفا على َحدِّ َح ْذفها يف
املن ��ادى يف نح ��و( :يا زيدُ)؛ ِ
قو ِله(( :ال ت َْد ُخلوا اجل َّنة حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى حتا ُّبوا)) .ينظر :ال ّد ّر امل�صون.106/7 :
((( يف طبعتي دار الكتب القومية بالقاهرة ،والكتب العلمية (اتّفاقهم)!
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والوج ��ه الآخ ��ر� :إ ّنه �أم ٌر دخ ��ل يف �أ ّوله الياء ملا ذكرته لك م ��ن غيبة الفاعلني ،ك�أ ّنه
ق ��ال :ق ��ل لهم �أقيم ��وا ال�صالة و�أنفقوا ،وهذا ق ��و ٌل مل يذكره �سيبوي ��ه ،وال من تقدم من
�أ�صحابنا ،وذكره الف ّراء( ،)1ور�أيت الز ََّّجاج يحكيه عن املازين( ،)2وق ّواه الز ََّّجاج( ،)3ولع َّل
امل ��از َّ
ربد ذكر -يف املقت�ض ��بَ " -و ُقل ِّل ِع َبا ِدي
ين �أخ ��ذه عن الف ّراء ،ور�أيت �أب ��ا الع ّبا�س امل ّ
َي ُقو ُلوا ا َّل ِتي ِه َي �أَ ْح َ�سنُ " [الإ�سراء ]53:وفيما ذكره تخليط فكرهت ذكره(.)4
و�إذا قل ��تُ :م ْر ُه يحفره ��ا ،ونحو ذلك جاز يف (يحفره ��ا) الرفع من وجهني -فيما
ذك ��ره �سيبوي ��ه� :-أحدهما :على االبتداء واال�ستئناف ،فك�أ ّنه قالُ :م� � ْر ُه ف�إ ّنه َيح ِف ُرها وال
يخالف.
والوجه الآخر :على معنى ُم ْر ُه �أنْ يحف َرها ،و�أ�سقط (�أن) ورفع ،كما تقول :ع�سينا
نفعلُ ،ث ّم تقول :ع�سينا ُ
�أنْ َ
نفعل ،ومثله:
َ ()5
ّاجري � ْأح ُ�ض ُر ال َوغى
�أال �أ ُّي َه َذا الز ِ
واملعن ��ى �أن �أح�ضر الوغ ��ى ،و�إذا ُر ِفع �ص ��ار تقديره ا�سم فاع ��ل ،و�إذا ظهرت (�أن)
و ُن ِ�ص ��ب �ص ��ار تقدي ��ره تقدير م�ص ��در ،ف� ��إذا قلتُ :م� � ْر ُه �أن يحفرها( ،)6فتقدي ��ره :مره
(((
(((
(((
(((

(((
(((

ينظر :معاين القر�آن ،للف ّراء.77/2 :
الزجاج عن هذه الآي ��ة يف ،142/1 :و .162/3ومل �أقف للمازين على ذكر حول هذه الآية يف
ينظ ��ر كالم ّ
املعاين و�إعرابه .والذي فيه (بع�ض النحويني).
ينظر :معاين القر�آن و�إعرابه للزجاج ،142/1 :و.162/3
ربدَ :و�أم ��ا َق ْول ��ه(:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ) َو َما �أ�شبه ��ه َف َل ْي َ�س ( َي ُقو ُل ��وا) َج َوا ًبا
ق ��ال امل ّ
لـ(ق ��ل) َو َل ِكن المْ َ ْعنى َ -واهلل �أعلم -قل لعبادي ُقو ُلوا َي ُقو ُلوا َو َك َذ ِل َك (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ) َو�إِنمَّ َ ��ا هُ َو قل َل ُهم َي ْف َع ُلوا َي ْف َع ُل ��واَ .وتقول ُمر ُه يحف ُرها ومر ُه يحف ْرها ،فالرفع على ثَلاَ َثة �أوجه
واجل ��زم على َوجه َو ِاحد َوهُ َو َ�أجود من ال ّر ْفع؛ ِ ألَ َّن ُه عل ��ى الجْ َ واب َك�أَ َّن ُه ِ�إن �أَمرته حفرهَ ا َو�أما ال ّر ْفع ف�أحد
وجوه ��ه �أَن يك ��ون يحفرها على َق ْولكَ :ف ِ�إ َّن ُه ممِ َّ ن يحفرها َك َم ��ا َكانَ اَل تدنُ من ْالأ�سد َ ْي�أ ُكلكَ .ويكون على
الحْ َ ��ال َك�أَ َّن� � ُه َق � َ
ا�س ًما َل َكانَ م ��ر ُه حاف ًرا َل َهاَ .ويكون على َ�ش � ْ�يء هُ َو َق ِليل فيِ
�ال مره فيِ َحال حف ��ره َف َلو َكانَ ْ
ا ْل َك�َل�اَ م َو َذ ِل � َ�ك �أَن ت ُِري ُد مره َ�أن يحفرها فتحذف �أَن وترفع ا ْل ِف ْعل ِ ألَن َعامله اَل ي�ضمر َو َبع�ض ال َّن ْح ِويني من
�صريني ُي ِجيز الن�صب على ِ�إ ْ�ض َمار �أَن والب�صريون ي�أبون َذ ِلك ِ�إ اَّل َ�أن يكون ِم ْن َها عو�ض.املقت�ضب:
غري ا ْل َب ِ
 .85-84/2وقد �أورد ابنُ يعي�ش نحو هذا التخريج .ينظر� :شرح املف�صل.281-280/4 :
�سبق تخريجه.
أثبت.
يف املطبوع من �شرح ال�سريايف( 128/10 :يحفرها) .ولع ّل ال�صواب ما � ُّ
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

349

امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة ً
عر�ضا ودرا�سة

بح ْف ِره ��ا ،و�إذا قلتُ :م ْر ُه يحف ُرها على معنى (�أن) فتقديره :حاف ٌر لها ،ك�أ ّنه ظهرت فيه
�أمارة الن ّية يف حفرها والعزم عليه ف�صار ك�أ ّنه حاف ٌر(.)1
�أقوال العلماء:

ه ��ذه امل�س�ألة مبن ّي ٌة على م�س�أل ٍةمن م�سائل اخل�ل�اف بني الب�صريني والكوفيني ،وقد
عقد لها �أبو الربكات الأنباري امل�س�ألة ال�سابعة وال�سبعني من �إن�صافه.
وقد ذهب الب�صر ّيون �إىل �أنَّ (�أن)التعمل يف الفعل امل�ضارع الن�صب مع احلذف من
غري بدل ،وذهب الكوفيون �إىل �أ َّنها تعمل يف الفعل امل�ضارع الن�صب مع احلذف من غري
بدل(.)2
الو�صف الق ّلة:

ظه ��ر الو�ص ��ف بالقبح يف القرن الرابع؛ �إذ نقله ابنُ ال ��و ّراق عن الب�صريني  ،وهو
مغاي ٌر لو�صف �سيبويه.
ربد(،)4وظهر يف القرن ال�سابع
�أ ّم ��ا الو�صف بالق ّلة فقد جاء يف القرن الثالث عند امل ّ
ال�سابعة :ا�ستعمال ال�صفات �أ�سماء
عند ابن يعي�ش( ،)5وابن مالك(.)6امل�س�ألة ّ
�وب(َ ،)7
و�سم ��و ٌم( ،)9و َقبو ٌل(،)10
ق��ال �سيبوي��ه(( :وكذلك َجن � ٌ
و�شما ٌل(َ ،)8
وح ��رو ٌرَ ،
()3

((( ينظر� :شرح الكتاب لل�سريايف.128-127/10 :
((( ينظر :الإن�صاف يف م�سائل اخلالف.456/2 :
((( ينظر :علل النحو.442 :
(((	املقت�ضب.85-84/2 :
((( ينظر� :شرح املف�صل.281-280/4 :
((( �شرح الت�سهيل البن مالك.50/4 :
الَ ْز َي ُب ،وال ُّنعام ��ي .ينظر :املنتخب من غريب كالم الع ��رب ،576/1 :والإبانة يف ال ّلغة العرب ّية:
((( وت�س ّم ��ى ْ أ
 ،378/4والنهاية يف غريب احلديث البن الأثري.324/2 :
َّ
املخ�ص�ص.413/2 :
احل ْجر.
(((	ال�ش َم ُال هي التي َت�أتي من َق َبل ِ
ّ
ال�س ُم ��وم بالنهار وقد تكون بالليلَ ,
واحل� � ُرور بالليل وقد تكون بالنه ��ار .وهي ري ٌح حا ّرة.
((( ق ��ال �أب ��و عبيدةَّ :
ينظر� :إ�صالح املنطق ،236 :و�إي�ضاح �شواهد الإي�ضاح.520/1 :
(	((1ال َق ُب ُ
املخ�ص�ص.413/2 :
ال�صبا .ينظر:
ّ
ول التي ت�أتي من ت ْل َقاء الكعبة َو ِهي َّ
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و َدب ��و ٌر(� ،)1إذا �س ّمي ��ت رج ًال ب�ش ��يءٍ منها �صرفت ��ه؛ لأ َّنها �صفاتٌ يف �أك�ث�ر كالم العرب.
�سمعناه ��م يقولون :ه ��ذه ري ٌح َحرو ٌر ،وهذه ري� � ٌح َ�شما ٌل ،وهذه الري ��ح َ
اجلنوب( ،)2وهذه
�وب� .سمعنا ذلك من ف�صحاء الع ��رب ،ال يعرفون غريه .قال
ري ��ح َ�سمو ٌم ،وهذه ري ٌح َجن � ٌ
الأع�شى:
َل�����هَ�����ا َز َج ٌ
����ح����فِ����ي����فِ ا َ
حل���� َ���ص���ا
���������������ل(َ )3ك َ
و ُيج َعل ا�س ًما ،وذلك قلي ٌل ،قال ال�شاعر:

����ح����ا َد ُب�����������و ًرا
ِد ������ص�����اد ََف ب���ال���ل���ي���لِ ِري ً

�����َّي����� �آ َي����ه����ا
َح�����ـ�����ال�����تْ وحِ ������ي������ َل ب����ه����ا و َغ رَّ َ
ري������ ُح ا َ
جل�����ن�����وبِ م����ع ال���� َّ���ش���م���ال وت������ار ًة

� ُ
���ص���رف ال��� ِب���لَ���ى تجَ�����ري ب���ه ال��� ِر ّي���ح���انِ
و�صائب ال�� َّت��ه��ت��ان(.)6()))5
ِرهَ��� ُم ال َّربيع
ُ

()4

درا�سة امل�س�ألة:

باب �أ�سماه ((هذا باب ت�سمية املذكر بامل�ؤنث) ،
�أورد ه ��ذه امل�س�ألة �سيبويه �ضمن ٍ
ذك ��ر فيه �شي ًئا م ��ن م�سائل املمنوع من ال�ص ��رف .ابتد�أه بح ْكم املذك ��ر �إذا �س ّمي مب�ؤ ّنث
رباع ��ي ف�أكرث ،ث ��م �أتبعه بالت�سمية ب�صفة امل�ؤ ّن ��ثّ ،ثم �أورد م�س�ألتن ��ا ذه ،تالها الت�سمية
()7

املخ�ص�ص ،413/2 :وحتفة املجد
(((	ال َّد ُب ��ور هي ا َّل ِتي َت�أت ��ي من ُد ُب ِر ال َك ْع َبة� ،أي من اجلهة الغربية .ينظ ��رّ :
ال�صريح.227/1 :
((( لي�ست يف بوالق.20/2 :
((( رواية الديوان (جر�س).
النحا�س ،176 :واملحكم ،313/9 :و�شرح الكافية
((( للأع�شى ،يف :ديوانه ،99 :ويف� :شرح �أبيات �سيبويه البن ّ
ال�شافية.1488/3 :
واملعن ��ى� :أن �ص ��وت الدروع -املذكورة يف البيتني ال�سابقني لهذا البي ��ت� -إذا حتركت على الب�سها ك�صوت
احل�صاد �إذا هبت عليه الدبور .ينظر� :شرح �أبيات �سيبويه.165/2 :
واملخ�ص� ��ص ،101/5 :وحتفة املج ��د ال�صريح:
((( لرج ��ل م ��ن باهلة ،وهو يف� :ش ��رح �أبيات �سيبوي ��ه،176 :
ّ
 ،229/1و�ش ��رح الكافي ��ة ال�شافي ��ة .1488/3 :والـ(ره ��م) :الأمطار اللينة واحدته ��ا رهمة ،و(�صائب):
نازل ،و(التهتان) :م�صدر هتنت ال�سماء� :ص ّبت �أمطارها.
ً
اجلنوب) وجعل َ
(ريح َ
(اجلنوب) ا�سما لهذه الريح التي جتيء من ميني الكعبة،
وال�شاهد فيه� :أنه �أ�ضاف ُ
ولو كانت �صفة مل ي�ضف �إليها؛ لأنّ ال�شي ال ي�ضاف �إىل �صفته كما ال ُي�ضاف �إىل نف�سه .ينظر� :شرح �أبيات
�سيبويه البن ال�سريايف ،215/2 :و�شرح الكتاب للأعلم.444/2 :
(((	الكتاب.238-237/3 :
(((	ال�سابق.235/3 :
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يخت�ص بامل�ؤ ّنث ،و�أردفه بالت�سمية بامل�ؤ ّنث الذي
مب�ؤ ّن ٍث ُم�شتقّ  ،وذكره بعد الت�سمية مبا ال
ّ
يقع على اجلميع ،والت�سمية بجمع امل�ؤ ّنث.
�شارحا عب ��ارة �سيبويه(( :ومعن ��ى قول �سيبوي ��ه�( :سمعنا ذلك من
ال�سريايف ً
ق ��ال ّ
()1
ف�صح ��اء العرب) �أي :م ��ن جماع ٍة منهم ُف َ�صحا َء ال يعرفون غ�ي�ره)) ( ،فمن �أ�ضاف
ال�ص ُعود وال َه ُبوط
ا�سم ٍ
�إليها جعلها �أ�سماء ،ومل ي�صرف �شي ًئا منها َ
رجل ،و�صارت مبنزلةَّ :
َ
واحلدُور وال َع ُرو�ض).وهذه الأ�سماء �أماكن ،وقعت م�ؤنثة ،ولي�ست ب�صفات(.)2
�أقوال العلماء:

ق ��ال �أبو جعف ��ر((( :)3وهل هذه الألف ��اظ �أ�سماء �أم �صفات؟ ف� ��إنَّ �سيبويه قال :هي
�صفات يف �أكرث كالم العرب� ،سمعناهم يقولون :هذه ري ٌح َ�ش َما ٌل ،وهذه ري ٌح َ�س ُموم ،وهذه
ري� � ٌح َج ُنوب� ،سمعنا ذلك م ��ن ف�صحاء العرب ال يعرفون غريه))( .)4وقد �أجاز ا�ستعمال
ربد( ،)6وال�سريايف( ،)7وابن
�صفة امل�ؤ ّنث ا�س ًما جماع ٌة من العلماء ،منهم� :سيبويه( ،)5وامل ّ
ال�سريايف(،)8والأعلم(.)9
ومنهم من �أجاز وقوعها ا�س ًما و�صف ًة -وك�أنّ ذلك من �أ�صل و�ضعها -ومن �أولئك ابن
علي
الفار�سي(.)11
ّ
الأعرابي( ،)10و�أبو ّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1
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�شرح الكتاب لل�سريايف.54/12 :
�شرح الكتاب لل�سريايف.54/12 :
هو �أحمد بن يو�سف ال ّلبلي املتو ّفى 691هـ �شارح كتاب الف�صيح.
حتفة املجد ال�صريح.229/1 :
ينظر :الكتاب.238-237/3 :
ينظر :الكامل.962 ،957/2 :
ينظر� :شرح الكتاب.54/12 :
ينظر�:شرح �أبيات �سيبويه البن ال�سريايف.215/2 :
ينظر :ال ُّنكت.444/2 :
ينظر :ل�سان العرب ( 272/4 :د ب ر).
ُذ ِك ��ر �أ ّن ��ه قاله يف التذكرة .ومل �أق ��ف عليه يف خمتار التذك ��رة .ينظر :املحك ��م ،313/9 :وتاج العرو�س:
( 258/11د ب ر).
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الو�صف بالق ّلة:

مل يتجاوز و�صف الق ّلة –ح�سب بحثي� -سيبويه وكتابه.

امل�س�ألة ال ّثامنة :فتْح (�أم�س).

ق ��ال �سيبويه(( :وقد فتح قو ٌم(� ْأم� � َ�س) يف ( ُم ْذ) ملّا رفعوا ،وكانت يف اجل ّر هي التي
ترفع�َّ ،شبهوها بها .قال:
�����ج����� ًب�����ا ُم���������� ْذ � ْأم������ َ�����س�����ا
ل����ق����د ر�أي�������������تُ َع َ
وهذا قلي ٌل))(.)2

َع���ج���ائ��� ًزا مِ ���� ْث���� َل ال���� َّ���س���ع���ايل َخ��� ْم���� َ���س���ا

()1

درا�سة امل�س�ألة:

�أورد �سيبوي ��ه م�س�ألتن ��ا ذه تب ًعا للت�سمي ��ة بـ(�أم�س) يف (باب الظ ��روف املبهمة غري
املتمكنة)( ،)3وال يرى الدكتور حم ّمد كاظم الب ّكاء �أنّ لها �صل ًة بالباب ،فقال(( :ا�ستطرد
�سيبويه يف الكالم على (�أم�س) ،وهي ٌ
ظرف ولي�ست من �أمثلة هذا الباب الذي ُع ِقد على
الأ�سم ��اء املبهم ��ة ،و�إنمّ ا مو�ضعها يف الباب الذي يليه ،ولك ��نّ (�أم�س) ا�سم رجل عوملت
معاملة (ال) وهي التي جرت عليها �أمثلة هذا الباب فهي مثلها ،وكذلك (�سحر)(.)4
�أ ّم ��ا ال�سريا ُّ
يف فريى �أنّ َث َّم �صل ًة قال(( :اعل ��م �أنّ الأ�صل يف املبن ّيات ك ِّلها �إذا ُ�س ِّمي
مبني على الك�سر،
ب�ش ��يءٍ منهنّ رج ٌل �أُ ِ
مبني .و(�أم� � ِ�س) ٌّ
عرب ومل يغ�ِّي� ررِّ ُحك َمه �أنَّ �أ�صله ٌّ
ف� ��إذا �س ّمينا به رج ًال �أعربناه كما ُنعربه �إذا �س ّمين ��اه بـ(�أين) ،و�إنمّ ا ُبني؛ لأ ّنه ٌ
ظرف يف
الأ�ص ��ل ،و�ص ��ار فيه معنى الإ�شارة؛ لأ ّن ��ك �إذا قلت�(:أم�س) ف�إنمّ ا ت�ش�ي�ر �إىل اليوم الذي
حا�ضر ت�شري
تالي ��ه يو ُمك ،ف�إذا انق�ضى اليوم مل يلزمه هذا اال�س � ُ�م ف�صار مبنزلة �شيءٍ
ٍ
للعجاج ،يف ديوانه ،400 :ويف :نوادر �أبي زيد ،57 :و�أ�سرار العرب ّية ،32 :وامل�ساعد .520/1
(((
ّ
و(العجائ ��ز) :جمع عج ��وز ،و(ال�سعايل) :جمع �سعالة بك�سر ال�سني املهمل ��ة ،وهي �أخبث الغيالن ،وقيل:
هي �ساحرة اجلن.
ُ
ّ
عرب �إعراب ما ال ين�صرف على لغة بني متيم؛ ولهذا جر بالفتحة،
أم�سا) حيث �أ ِ
وال�شاهدُ :يف قوله( :مذ � ً
والألف فيه للإطالق .ينظر :املقا�صد النحو ّية.1834/4 :
(((	الكتاب.285-284/4 :
(((	الكتاب.280/4 :
((( كتاب �سيبويه حتقيق الب ّكاء حا�شية.454/4 :
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�إليه فتقول :ذا ،ف�إذا زال عن ْ
احل�ضرة مل تقل :ذا.
ويج ��وز �أن يكون مبنزلة ال�ضمري؛ لأ ّنه ال ُيع� � َرف وال ُي�س ّمى �إال باليوم الذي �أنت فيه،
ف�أ�شبه ال�ضم َري الذي ال ُي�س َّمى �إال ب�أن يجري ذك ُره� ،أو يح�ضر فيكون متك ِّل ًما �أو خماط ًبا.
أم�س
�اق) �إذا �س ّم َ
ف ُع ِم ��ل بـ(�أم� ��س) �إذا ُ�س ِّمي ب ��ه ما عمل بـ(غ � ِ
يت به رج ًال ،تق ��ول :هذا � ٌ
وغاق ،وال يختلف ��ان ،و�إن كان (�أم�س) ا�س ًما،
أم�س ٍ
أم�سا وغا ًقا ،ومررت ب� ٍ
وغ ��ا ٌق ،ور�أي ��ت � ً
و(غاق) �صو ًتا))(.)1
وق ��د بينّ ال�سريا ُّ
يف مراد �سيبوي ��ه بـ((قوم)) يف قوله(( :وقد فت ��ح قو ٌم(�أم�س) يف
(مذ))) ،فقال(( :هم ُ
بع�ض بني متيم ،و�إنمّ ا فعلوا ذلك؛ لأ ّنهم تركوا �صرفه))(.)2
ثم بينّ معنى قول �سيبويه(( :وكانت يف اجلر هي التي ترفع�َّ ،شبهوها بها)) قائلاً :
((ما بعد (مذ) ُير َفع و ُيخ َف�ض،
فل ّم ��ا ت ��رك ُ
بع�ض َمن َيرف ��ع �ص ْر َفه بعد (مذ) ت ��رك � ً
أي�ضا َمن َيج� � ّر �ص ْر َفه بعدها،
فكانت م�ش ّبهة بنف�سها))(.)3
ّثم �أبان وجه الق ّلة عند �سيبويه((:لأنَّ اخلف�ض بعد (مذ) قلي ٌل))(.)4
وق ��ال الب ّكاء معنى قوله(( :وكانت يف اجلر هي التي ترف ��ع�َّ ،شبهوها بها)) �أي� :أنّ
ال�ضم �أو الفتح؛
( ُم ��ذ) جت� � ّر �أو ترفع ما بعدها ،فاختري يف (�أم�س) بعدها �أح ��د �أمرينّ :
�ش ّبهوها مبا يجيء بعد ( ُم ْذ) يف االختيار(.)5
و َق � َ
�ال ال ّنحا� ��س(( :قوله :قد فتح قوم �أم�س فيِ مذَ ))...ه � َ�ذا من كَلاَ م ِ�سي َب َو ْي ٍه
يحتَاج ِ�إلىَ َّ
ال�ش ْرح.
م�شك ٌل ْ
يك�سرون
َو َ�شرح ��ه َعل � ّ�ي ب ��ن ُ�س َل ْي َمان بقول ��ه� :أهل احلجاز على َم ��ا َح َكا ُه النحوي ��ون ِ
(((
(((
(((
(((
(((
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�شرح الكتاب لل�سريايف.119-118/12 :
�شرح الكتاب لل�سريايف.121/12 :
�شرح الكتاب لل�سريايف.121/12 :
�شرح الكتاب لل�سريايف.122/12 :
ينظر :احلا�شية الثالثة من حتقيق الب ّكاء للكتاب.456/4 :
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و�ض ��ع ال ّر ْفع ِبلاَ َت ْن ِوين
(�أم� � ِ�س) فيِ ال ّر ْف ��ع َوال ّن�صب واخلف�ضَ ،و َب ُنو تمَ ِ ي ��م َي ْر َف ُعو َن ُه فيِ َم ِ
يجعلونه بمِ َ ْن ِز َلة َما اَل ي ْن َ�صرف؛ َو َذ ِل َك �أَنه َل ْي َ�س َ�س ِبيل ّ
الَ ْخ َبار َلي�ست
الظ ْرف �أَن يرفع ِ ألَن ْ أ
ا�ضطر
َعن� � ُه َف َل َّم ��ا �أخربوا َعن ُه زادوه ف�ض َلة ف�أخرجوه من البن ��اء ِ�إلىَ َما اَل ي ْن َ�صرف َف َل َّما ْ
َّ
جم� � َراه فيِ ال ّر ْفع َوقدر (مذ) َه ِذه اخلاف�ض ��ة وفتحه ِ ألَ َّن ُه اَل
ال�ش ِاع ��ر �أج ��راه فيِ الخْ َ ْف�ض ْ
()1
ي ْن َ�صرف .
�أقوال العلماء:

قال �سيبويه�( :أم�س) متى َد َخ َل ْت عليه �أل �أو �أُ َ
�ضيف �أُ ْع ِر َب ،ومتى َع ِر َي منهما ف�أهل
َ
ال�صرف(.)2
احلجا ُز يبنونه ،والتميم ُّيون يمَ ْ نعونه
ق ��ال الك�سائ ��يُ :بني (�أم�س)عل ��ى الك�سر؛ لأ ّنه فعل �س ّمي به ،وه ��و عنده م�أخوذ من
أم�س) ،فرتكت ال�سني على ك�سرتها ،وهو ا�سم مبني ومعرفة بغري�( :ألف) ،وال:
قولهمِ �( :
(الم) ،نحو هُ َن ْي َدةَ ،
و�ش ُعوب ،ونحو ذلك من املبنيات املع َّرفة بغري الالم.
أم�س و�إن �أدخل عليه الألف والالم))(.)3
وقال الفراء :ومن العرب من يخف�ض ال ِ
القرطبي(( :وحك ��ى �سيبويه وغ ُريه �أنَّ من العرب م ��ن ُيجري (�أم�س) مجُ رى
ق ��ال
ّ
م ��ا ال ين�ص ��رف يف مو�ض ��ع الرفع خا�صة ،ورمب ��ا ا�ضط ّر ال�شاعر ففع ��ل هذا يف اخلف�ض
والن�صب))(.)4
الو�صف بالق ّلة:

انحرف ُ
اجلوهري �أ ّنه
و�صف �سيبويه بالق ّلة عند بع�ض َمن جاء بعده؛ فقد ن�سب �إليه
ّ
()5
قال(( :قد جاء يف �ضرورة ال�شعر مذ �أم�س بالفتح)) .

((( ينظر :خزانة الأدب.170/7 :
((( ينظر :ال ّد ّر امل�صون ،659/8 :واللُّباب البن عادل.231/15 :
((( ينظر :التف�سري الب�سيط للواحدي.361-360/17 :
((( ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن.266-265/13 :
(((	ال�صحاح. 904/3 :
ّ
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الفعل امل�ضارع يف اجلزاء بالنّون اخلفيفة
امل�س�ألة التّا�سعة :توكيدُ
ِ

قال �سيبوي ��ه(( :وقد ُ
تدخل ال ُّنونُ بغري (ما) يف اجلزاء -وذلك قلي ٌل يف ال�شعر -
جمزوما غ َري واجب .وقال ّ
ال�شاعر:
�ش ّبهوه بال َّن ْهي؛ حني كان
ً
َ ()2
����ات ا َ
َن��� َب��� ُّت��� ْم َن����ب َ
خل������ي������ ُزراينِّ يف ال رَّ��َّث�ى
�ير َي ْنف َعا
َحدي ًثا متى ما َي���أْ ِت��ك اخل ُ
وقال ابن اخلرع(:)3

َف���م��� ْه���م���ا َت����� َ����ش�����أْ م���ن���ه َف���������زار ُة ُت��� ْع���طِ ���ك��� ْم

()1

و َم ْهما َت َ�ش ْ�أ منه ف���زار ُة مت��ن��ع��ا(.)5()))4

((( قال ابنُ مالك يف الكافية ال�شافية متّب ًعا ر�أي �سيبويه:
كالم ُن ِظما.
وت ْر ُكه من بعد (�إ ّما) ق ّلما *** تلفيه �إال يف ٍ
لك ّن ��ه قال يف الت�سهي ��ل :(( :وقد تلحق جواب ال�ش ��رط اختيا ًرا)) ،قال ناظ ُر اجلي� ��ش(( :و�أعطى قوله:
((اختيا ًرا)) �أنّ ذلك جائ ٌز يف الكالم)) .وقال الأ�شموين(( :مقت�ضى كالمه �أن ذلك جائز يف االختيار
وبه �صرح يف الت�سهيل فقال :وقد تلحق جواب ال�شرط اختيا ًرا ،وذهب غريه �إىل �أن دخولها يف غري �شرط
�إ ّما وجواب ال�شرط مطل ًقا �ضرورة)).
وق ��ال الر�ض ُّي مبثل قول اب ��ن مالك .ينظر :ت�سهيل الفوائد ،216 :و�شرح الكافي ��ة ال�شافية ،1399/3 :و�شرح
الكافية للر�ضي (1441/2 :حت :يحيى م�صري) ،ومتهيد القواعد ،3934/8 :و�شرح الأ�شموين.410/3 :
((( للنجا�شي احلارثي يف ديوانه ،110 :و�شرح الكتاب لل�سريايف ،250/4 :وخزانة الأدب .387/11 :و(نبات
اخلي ��زراين) يريد به اخلي ��زران .و�أدخل عليه يا ًء يف الن�سب ،و(حدي ًث ��ا) �أي :عن قرب .يريد �أنهم لي�س
له ��م قدمي(،متى ما ي�أتك اخل�ي�ر ينفعا) ،يقول� :إذا �أدرك اخلري انتف ��ع به.واملعنى� :أنّ اخليزران ال يعلو
وال ي�سمو وال يرتفع� ،إنمّ ا هو ي�سري وميتد يف الأر�ض؛ واملراد �أنهم ال يعلون وال ُيذكرون ب�شيء من املفاخر.
قاله يهجو بني عامر بن �صع�صعة.
و(ال�شاهد) يف �إدخاله النون اخلفيفة يف جواب ال�شرط.ينظر� :شرح �أبيات �سيبويه البن ال�سريايف.205/2 :
((( ه ��و :ع ��وف بن عطية ب ��ن عمرو امللقب باخلرع ابن عب� ��س بن وديعة التيمي ،من تي ��م الرباب ،من م�ضر:
�شاع ��ر جاهلي� .أدرك الإ�سالم ،وعدّه ابن �سالم يف الطبق ��ة الثامنة من الإ�سالميني .تنظر :ترجمته يف:
معجم ال�شعراء للمرزباين ،111 :والأعالم.96/5 :
((( للكمي ��ت ب ��ن معروف يف ديوانه ،195 :وحما�سة البحرتي ،15 :و�شرح �أبيات �سيبويه ،186 /2 :و�شرح ابن
الناظم.444/1 :
وللكميت بن ثعلبة يف خزانة الأدب ،390 ،388 ،387 /11 :ول�سان العرب ( 273 /8قزع).
الفقع�سي يف املقا�صد النحوية.1807 /4 :
وللكميت بن معروف �أو للكميت بن ثعلبة
ّ
ولعوف بن عطية بن اخلرع يف الدرر.165 /5 :
وبال ن�سبة يف �شرح الأ�شموين ،500 /2 :وهمع الهوامع  ،79 /2خزانة الأدب.510 ،509 /7 :
و(ال�شاهد) �أ ّنه �أراد( :متنعن) م�ؤكدً ا بالنون اخلفيفة ثم �أبدلها �أل ًفا للوقف ،والفعل جواب �شرط .ينظر:
البديع يف علم العرب ّية ،666/1 :و�شرح ابن الناظم.444/1 :
(((	الكتاب.515/3 :
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درا�سة امل�س�ألة:

باب �أ�سماه (هذا باب النون الثقيلة واخلفيفة) ابتد�أه
�أورد �سيبويه م�س�ألتنا ذه يف ٍ
بقاع ��دة عا ّمة يف دخول النون اخلفيفة والثقيلةّ ،ثم ذكر موا�ضع دخولها ،و�أعقبه ببع�ض
م�سائله ��ا ،و�شواهدها يف القر�آن ،ويف �أ�شعار الع ��رب� .أعقب ذلك بوقوعها يف الفعل بعد
العر�ض ،والتح�ضي�ض .ثم جميئها بعد �أ�سماء ال�شرط وا�ست�شهد لر�أيه ب�شواهد من كتاب
اهللّ ،ثم �أتبعه مب�س�ألتنا .
()1

�أقوال العلماء:

ال�ش ْرط ِ�إذا َك ��انَ َّ
يج ��وز �أَن تدخل نون التوكي ��د ْاخ ِت َيارا فيِ َج َواب َّ
ال�ش ْرط ممِ َّ ا يجوز
د ُُخول َها ِفي ِهَ .وهُ َو �أقل من د ُُخول َها فيِ َّ
ال�ش ْرط(.)2
وقفت عل ��ى ر�أيه من العلم ��اء ،يجيز توكي ��د الفعل امل�ض ��ارع الواقع جوا ًبا
وك� � ُّل َم ��ن ُ
لل�شرط ،ومن القائلني باجل ��واز :اخلليل( ،)3و�أبو بكر بن الأنباري( ،)4وابن ال�سريايف(،)5
و�صاحب الإبانة( ،)6وابن ع�صفور( ،)7وابن مالك(،)8
والر�ضي( .)9وغريهم.
ّ
الو�صف بالق ّلة:

غ ��اب ُ
و�صف الق ّلة بعد �سيبويهّ ،ثم ظهر يف القرن ال ّرابع عند ال�سريا ّيف حكاي ًة لقول
()11
أزهري قول �سيبويه كما
�سيبوي ��ه( ،)10ويف بداية القرن العا�شر يحك ��ي ال�شيخ خالد ال ّ
حكاه ال�سريايف.
(((	الكتاب.508/3 :
(((	اخلزانة.388/11 :
((( ينظر :اجلمل املن�سوب للخليل.257 :
(((	()ينظر� :شرح الق�صائد ال�سبع الطوال اجلاهليات.17 :
((( ينظر� :شرح �أبيات �سيبويه.186 /2 :
((( ينظر :الإبانة.80/2 :
((( �ضرائر ال�شعر البن ع�صفور.30 :
((( ينظر :الت�سهيل� ،216 :شرح الكافية ال�شافية.1399/3 :
((( ينظر� :شرح الكافية للر�ضي (1441/2 :حت :يحيى م�صري).
( ((1ينظر :الكتاب.250/4 :
( ((1ينظر :الت�صريح.307/2 :
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�أ ّما ابن مالكفقد قال:
وال���������ش����رط ب���ع���د غ��ي��ر (�إ ّم������������ا) �أ ّك�������دا

ن�����ز ًرا ك����ذا اجل�����واب �-أي���� ً���ض���ا -وردا

()1

أن�صاري منح � ً�ى �أ�ش ّد من و�ص ��ف �سيبويه
�ام ال
ّ
ويف الق ��رن الثام ��ن ينحى اب ��نُ ه�ش � ٍ
فم�س�ألتنا عنده ((� َّ
أقل من القليل))(.)2

((( �شرح الكافية ال�شافية.1399/3 :
((( ينظر� :أو�ضح امل�سالك.98/4 :
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الخاتمة
ي�س ��ر درا�سة هذه امل�سائ ��ل ،والغو�ص يف لجُ َ ج كت ��اب �سيبويه ،وقد
احلم ��د هلل الذي ّ
ظهرت يل بعد درا�سة هذا البحث �أمور� ،أبرزها:
1 .1ح ��اول البحث الك�شف عن املُراد بالقليل عند �سيبويه ،وما يقاربه من الأحكام،
وم ��ا ي�ضا ّده ،وخل�ص �إىل �أنّ القليل عن ��د �سيبويه هو ما يقع مقابل الكثري ،و�أق ّل
منه ((ال يكاد ُيع َرف)).
2 .2قد يقرن �سيبويه مع الـ((قليل)) ،و�ص ًفا �آخر ،وهو((ال َيكا ُد ُي ْع َر ُف)).
3 .3ينق�سم القليل عند �سيبويه –ح�سب البحث� -إىل ق�سمني :الأ ّول :قلي ٌل يف الكالم
املنثور ،وعليه غالب امل�سائل التي قام عليها هذا البحث .ال ّثاين :قلي ٌل يف ال�شعر.
4 .4ك�ث�رة �أحكام �سيبوي ��ه التي يحكم بها على امل�سائل النحو ّي ��ة ،وال�صرف ّية ،ومنها
القليل.
�5 .5أنّ �سيبوي ��ه يحكي ق�ضايا لغويةّ ،ثم يعاجلها :فرتاه يحكي عن العرب ثم ي�صف
((وذلك قليل))ُ ،مب ّي ًنا بعد ذلك �سبب الق ّلة� ،أو يخ ّرج ال�شائع.
�6 .6سيبوي ��ه ي�ص ��ف الظواهر اللغو ّية التي �سمعها من الع ��رب مبا�شرة �أو رواها عن
العلم ��اء الذين �سمعوها ،وغ�ي ُ�ره اهتم بدرا�سة امل�سائل النحو ّي ��ة ال �أ ّنها ظواهر
لغو ّية.
7 .7اعتم ��اد �سيبوي ��ه يف م�سائله عل ��ى امل�سموع قبل التقعيد ،من ذل ��ك قوله(( :من
ذل ��ك قول الع ��رب ،))..و(( :زعم �أبو ا َ
خلط ّاب �أ َّنه �سم ��ع َ
املوثوق
بع�ض العرب
ِ
بهم ُي ْن ِ�ش ُد هذا البيت ن�ص ًبا:
ابات ُيخا ُلونَ ال ِعبادا)).
بقوم َك يا ْبنَ َح ْج ٍل*** �أُ َ�ش ٍ
أتوعدُين ِ
ِ � 8 .8
9 .9و((زعموا �أنَّ ال ّراعي كان ُي ْن ِ�ش ُد هذا البيت ن�ص ًبا:
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�1010أَ ْز َمانَ َق ْو ِمي َو َ
اجل َم َاع ُة َك َا َّل ِذي))
1111توجي ��ه ال�شواهد من ذلك :ك�أَ ّنه قال� :أَ ْزمانَ كان قومي واجلماع َة ،فحملوه على
((كان))؛لأ ّنهاتق� � ُع فى هذا املو�ضع كث ًريا ،وال تَنق�ض ما �أرادوا من املعنى حني
َيحملون الكالم على ما َيرفع ،فك�أَ ّنه �إذا قال�(( :أزمانَ قومي ،كان معناه� :أزمانَ
كانواقومي واجلماعة كالذي ،وما كان َ
ح�ضنٌ وعم ٌرو واجليادا.))...
1212التوازن عند �سيبويه ف ُي َلحظ �أ ّنه ال ير ّد بع�ض امل�سائل ،بل يحكم عليها بال�ضعيف
خال ًف ��ا مل ��ن مينع بالكل ّية �أو يجيز بالكل ّية ،ومن ذل ��ك امل�س�ألة الرابعة التي م ّرت
وتو�س ��ط �سيبويه؛ والع ّل ��ة يف ذلك �أ ّنه
معن ��ا ،منعها امل�ب ّ�رد ،و�أجازها الكوف ّيون ّ
يجمع بني ال�سماع والأ�صول اللغو ّية.
منحى �آخ ��ر� ،إال �أنّ بع�ض املت� ّأخرين حاول �أن ينهج
�1313أنّ النح ��و بعد �سيبويه نحى ً
نهج �سيبويه ،ومنهم :ابن مالك.
�شرح تا ّم جلمي ��ع م�سائله وفقراته ،وقد اتّ�ضح
1414كت ��اب �سيبويه الزال بحاجة �إىل ٍ
من خالل بع�ض امل�سائل ال�سابقة �إغفال ُّ
ال�ش ّراح لبع�ض امل�سائل.
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ثبت المصادروالمراجع
1 .1الإبانة ،لل�صحاري العوتبي ،حتقيق الدكتور عبد الكرمي خليفة و�آخرين ،م�سقط:
وزارة الرتاث القومي والثقافة ،ط(1420 )1ه.
2 .2ارت�ش ��اف ّ
ال�ضرب م ��ن ل�سان العرب ،لأب ��ي ح ّيان ،حتقيق الدكت ��ور رجب ُعثمان،
القاهرة :مكتبة اخلاجني ،ط(1418 )1هـ.
الهروي ،بتحقي ��ق عبد املعني امللوحي،
3 .3الأزهي ��ة يف علم احل ��روف ،لعي بن حم ّمد
ّ
من�شورات املجمع العلمي بدم�شق 1391هـ.
�4 .4أ�شعار ال�شعراء ال�ستّة اجلاهليني ،للأعلم ال�شنتمري ،حتقيق جلنة �إحياء الرتاث،
بريوت :من�شورات دار الآفاق اجلديدة ،ط(1401 )2هـ.
ال�سالم هارون ،القاهرة
ال�س ّكيت ،حتقيق �أحمد �شاكر وعبد ّ
�5 .5إ�صالح املنطق ،البن ّ
 :دار املعارف ،ط(1987 )4م.
ال�س� � ّراج ،حتقيق ال ّدكتور عبد احل�س�ي�ن الفتلي ،بريوت:
6 .6الأ�ص ��ول يف ال ّنحو ،البن ّ
م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط(1420 )4هـ.
�7 .7أ�ص ��ول النح ��و عند ابن مال ��ك ،للدكتور خالد �شعب ��ان ،القاه ��رة :مكتبة الآداب،
ط(.2009)2
8 .8الأعالم ،لل ّز ِر ْكلي ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط(2007 )17م.
9 .9االقرتاح يف علم �أ�صول النحو ،لل�سيوطي ،القاهرة :مكتبة الأداب ،ط(1428 )3هـ.
ال�س ّقا،
1010االقت�ضاب يف �شرح �أدب الكتّاب ،البن ال�سيد
البطليو�سي ،حتقيق م�صطفى ّ
ّ
والدكتور حامد عبد املجيد ،القاهرة :مطبعة دار الكتب امل�صرية1996 ،م.
جري ،حتقيق ال ّدكتور حممود ّ
�1111أمايل ابن ّ
ناحي ،القاهرة :مكتبة اخلاجني،
ال�ش ّ
الط ّ
ط(1427 )2هـ.
1212الأم ��ايل ال ّنحو ّية (�أم ��ايل القر�آن الكرمي) ،البن احلاج ��ب ،حتقيق ال ّدكتور فخر
�صالح قدارة ،ع ّمان :دار ع ّمار ،وبريوت :دار اجليل ،ط (1409)1هـ.
حمي ال ّدين عبد
�1313أو�ض ��ح امل�سالك �إىل �ألف ّية ابن مالك ،البن ه�شام ،حتقيق حم ّمد ّ
احلميد� ،صيدابريوت :املكتبة الع�صر ّية ،ط(1427 )1هـ.
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1414الأمث ��ال ،لأبي عبي ��د القا�سم بن �س�ل ّ�ام ،بتحقيق الدكتور عب ��د املجيد قطام�ش،
مرك ��ز البحث العلم ��ي و�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،جامع ��ة �أم القرى ،مكة املك ّرمة
1400هـ.
علي احل�سن بن عبد اهلل القي�س � ّ�ي ،درا�سة وحتقيق
�1515إي�ض ��اح �شواهد الإي�ضاح ،لأب ��ي ّ
الدّكتور حم ّمد بن حمود الدّعجا ّ
ين ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،ط(1408 )1هـ.
ال�سعادات بن الأثري ،حتقي ��ق الدكتور فتحي �أحمد
1616البدي ��ع يف علم العرب ّية ،لأب ��ي ّ
آخرين ،م ّكة املك ّرمة :مركز البحث العلمي و�إحياء الترّاث بجامعة �أم
علي ال ّدين و� ِ
ّ
القرى ،ط(1420 )1هـ.
1717الب�سيط يف �شرح جمل الزجاجي ،البن �أبي الربيع ،بتحقيق الدكتور ع ّي ٍاد الثبيتي،
دار الغرب ،بريوت1407 ،هـ.
ال�سنكاوي ،بغداد
علي الفار�سي ،حتقيق �صالح ال ّدين عبد اهلل ّ
1818البغداد ّي ��ات ،لأبي ّ
مطبعة العاين.
1919بغي ��ة ال ُوع ��اة يف طبقات ال ّلغويني والنح ��اة ،لل�سيوطي ،حتقيق حم ّم ��د �أبو الف�ضل
�إبراهيم� ،صيدابريوت :املكتبة الع�صرية1424 ،هـ.
2020ت ��اج العرو� ��س من جواه ��ر القامو� ��س ،للزّبيدي ،حتقي ��ق جماعة م ��ن املح ّققني،
الكويت :مطبعة حكومة الكويت بتواريخ خمتلفة.
2121ت ��اج عل ��وم الأدب وقانون كالم الع ��رب ،لأحمد بن املرت�ضى ،القاه ��رة :دار �سعد
الدين ،ط(1428 )1هـ.
علي
لل�صيم � ّ
2222التب�ص ��رة والت ّذك ��رةّ ،
�ري ،حتقيق ال ّدكت ��ور فتحي �أحم ��د م�صطفى ّ
ال ّدين ،دار الفكر ،دم�شق ،ط(1402 )1هـ.
2323حتفة املجد ال�صريح يف �شرح كتاب الف�صيح ،حتقيق الدكتور عبد امللك بن عي�ضة
الثبيتي ،القاهرة :مكتبة الآداب1418 ،هـ.
2424التّذيي ��ل والتّكميل يف �شرح كتاب الت�سهي ��ل ،لأبي ح ّيان الأندل�سي ،حتقيق الدكتور
ح�س ��ن هنداوي ،دم�ش ��ق :دار القل ��م ،والريا�ض :كن ��وز �إ�شبيلي ��ا ،ط( )1بتواريخ
خمتلفة.
2525ت�سهيل الفوائد وتكميل املقا�صد ،البن مالك ،ح ّققه وق ّدم له حم ّمد كامل بركات،
دار الكاتب العربي1387 ،هـ.
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2626التّ�صري ��ح مب�ضمون التّو�ضيح ،لل�شيخ خالد الأزهري ،بريوت :دار الكتب العلم ّية،
ط(1427 )2هـ.
2727التط� � ّور النحوي يف اللغة العربي ��ة ،لربج�شرتا�سر ،ترجمة الدكت ��ور رم�ضان عبد
الت ّواب ،مكتبة اخلاجني.
2828تعلي ��ق الفرائ ��د عل ��ى ت�سهيل الفوائ ��د ،لل ّدمامين ��ي ،حتقيق ال ّدكت ��ور حم ّمد عبد
الرحمن املف ّدى ،ط (1425 )2هـ.
2929التّعليق ��ة على كت ��اب �سيبويه ،للفار�سي ،حتقي ��ق وتعليق ال ّدكت ��ور عو�ض القوزي،
ط(1410 )1هـ.
3030تلخي� ��ص ال�شواه ��د ،وتلخي�ص الفوائ ��د ،البن ه�شام الأن�ص ��اري ،حتقيق الدكتور
عبا�س ال�صاحلي ،بريوت :دار الكتاب العربي ،ط(1406 )1هـ.
3131متهي ��د القواع ��د ،لناظ ��ر اجلي�ش ،حتقي ��ق الدكتور عل ��ي حممد فاخ ��ر و�آخرين،
ال�سالم ،ط(1428 )1هـ.
القاهرة :دار ّ
3232كن ��ز احل ّفاظ يف تهذيب الألفاظ ،الب ��ن ال�س ّكيت ،القاهرة :دار الكتاب الإ�سالمي
(د .ت).
3333تهذيب اللغة ،للأزهري ،بتحقيق حممد عو�ض ،بريوت :دار �إحياء الرتاث ،ط()1
2001م.
3434اجلام ��ع لأحكام الق ��ر�آن ،للقرطب ��ي حتقيق ال ّدكت ��ور عبد اهلل بن عب ��د املح�سن
الترّ كي و�آخرين ،بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط(1427 )1هـ.
3535اجلمل يف النحو ،للخليل بن �أحمد الفراهيدي ،حتقيق ال ّدكتور فخر ال ّدين قباوة،
بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة  ،ط(1405 )1هـ.
3636جمهرة الأمثال ،لأبي ه�ل�ال الع�سكري ،حتقيق حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعبد
املجيد قطام�ش ،بريوت :دار اجليل ،ودار الفكر ،ط(1408 )2هـ.
3737اجلن ��ى ال ّداين يف ح ��روف املعاين ،للم ��رادي ،حتقيق ال ّدكتور فخ ��ر ال ّدين قباوة
وحم ّمد ندمي فا�ضل ،بريوت :دار الكتب العلم ّية ،ط(1413 )1هـ.
الزجاج يف درا�سة كتاب �سيبوي ��ه ،للدكتور عبداملجيد اجلاراهلل ،الريا�ض:
3838جه ��ود ّ
طار التدمر ّية ،ط(1435 )1هـ.
3939جواب امل�سائل الع�شر ،البن ب ّري ،حتقيق الدكتور حم ّمد �أحمد الدايل ،دم�شق :دار
الب�شائر ،ط(1418 )1هـ.
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4040احلما�سة الب�صرية ،ل�صدر ال ّدين الب�صري ،حتقيق خمتار الدين �أحمد ،بريوت:
عامل الكتب ،ط(1403 )3هـ.
ال�سالم هارون،
4141خزان ��ة الأدب ول � ّ�ب لباب ل�سان الع ��رب ،للبغدادي ،حتقيق عب ��د ّ
القاهرة :مكتبة اخلاجني ،ط(1418 )4هـ.
علي ال ّن ّجار ،عامل الكتب بريوت ،ط ()3
4242اخل�صائ� ��ص ،البن ج ّني ،حتقيق حم ّمد ّ
1403هـ.
لل�سمني احللبي ،حتقي ��ق ال ّدكتور �أحمد
4343ال� � ّدر امل�صون يف عل ��وم الكتاب املكن ��ونّ ،
اخل ّراط ،دم�شق  :دار القلم ،ط (1422 )2هـ.
4444ال ّدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة ،البن حجر الع�سقالين ،حيدر �آباد .1950
4545ال� � ّدرر اللوامع على هم ��ع الهوامع ،لأحمد بن الأمني ال�شنقيط ��ي ،حتقيق ال ّدكتور
عبد العال �سامل مكرم ،القاهرة :عامل الكتب1421 ،هـ.
4646ديوان الأدب ،لأب ��ي �إبراهيم �إ�سحاق بن �إبراهيم الفارابي ،حتقيق ال ّدكتور �أحمد
خمتار عمر ،دم�شق  :جممع اللغة العربية.
4747دي ��وان الأع�شى الكب�ي�ر (ميمون بن قي� ��س)� ،شرح وتعليق ال ّدكت ��ور حم ّمد حم ّمد
ح�سني ،القاهرة :مكتبة الآداب باجلماميز ( ،د.ت).
4848دي ��وان احلما�س ��ة ،لأبي ّمت ��ام ،حتقيق ال ّدكت ��ور عبد اهلل عبد الرحي ��م ع�سيالن،
الريا�ض :جامعة الإمام حم ّمد بن �سعود الإ�سالمية ،ط(1401 )1هـ.
4949ديوان ال ّنابغة ال ّذبياين ،حتقيق و�شرح كرم ال ُب�ستاين ،بريوت :دار بريوت ّ
للطباعة
وال ّن�شر1406 ،هـ.
5050دي ��وان الهذليني ،ن�سخة م�ص� � ّورة عن طبعة دار الكتب  ،القاه ��رة :ال ّدار القومية
للطباعة والن�شر1385 ،هـ.
5151دي ��وان ر�ؤبة �ضمن(جمموع �أ�شعار العرب) ،بعناية وليم بن الورد ،دار ابن قتيبة،
الكويت( ،د.ت).
5252ديوان طرفة بن العبد ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط(1423 )1هـ.
5353ر�صف املباين يف �شرح حروف املعاين ،للمالقي ،حتقيق �أحمد اخل ّراط ،مطبوعات
حممع اللغة العربية بدم�شق( ،د.ت).
ال�سخاوي ،حتقيق حم ّمد �أحمد ال ّدايل،
ال�سعادة و�سفري الإفادة ،لع َلم ال ّدين ّ
�5454سفر ّ
دم�شق :مطبوعات جممع اللغة العربية1403 ،هـ.
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ال�سريايف ،حتقيق الدكتور حم ّمد الريح ها�شم ،بريوت:
�5555شرح �أبيات �سيبويه ،البن ِّ
دار اجليل ،ط(1416 )1هـ.
�5656شرح �أبي ��ات �سيبويه ،لأبي جعفر �أحمد بن حم ّمد ال ّن ّحا�س ،حتقيق ال ّدكتور زهري
غازي زاهد  ،بريوت :عامل الكتب ومكتبة ال ّنه�ضة العرب ّية ،ط(1974 )1م.
لل�سكري ،بتحقي ��ق عبد ال�ستار ف� � ّراج ،ومراجعة حممود
�5757ش ��رح �أ�شع ��ار الهذليني،
ّ
حم ّمد �شاكر ،دار العروبة ،القاهرة1984 ،م.
�5858ش ��رح الأ�شم ��و ّ
ين على �ألفي ��ة ابن مال ��ك ،حتقيق الدكت ��ور عبد احلمي ��د ال�س ّيد،
القاهرة :املكتبة الأزهر ّية( ،د.ت).
�5959شرح الت�سهيل ،البن مال ��ك ،حتقيق الدكتور عبد الرحمن ال�س ّيد وال ّدكتور حممد
بدوي املختون ،القاهرة :هجر للطباعة والن�شر ،ط (1410 )1هـ.
�6060ش ��رح الت�سهي ��ل ،للمرادي ،حتقي ��ق حم ّمد عبد النب ��ي عبيد  ،املن�ص ��ورة :مكتبة
الإميان ،ط(1427 )1هـ.
�6161ش ��رح الق�صائد ال�سبع الطوال ،لأبي بكر الأنباري ،القاهرة :دار املعارف ،ط()6
2005م.
�6262ش ��رح الكافي ��ة ال�شافية ،البن مال ��ك ،حتقيق الدكتور عبد املنع ��م �أحمد هريدي،
دم�شق  :دار امل�أمون للرتاث ،ط(1402 )1هـ.
املف�صل ،الب ��ن يعي�ش ،حتقي ��ق الدكتور �إمي ��ل يعقوب ،ب�ي�روت :دار الكتب
�6363ش ��رح ّ
العلمية ،ط(1422 )1هـ.
�6464شرح املق ّرب امل�س ّمى ((التعليقة))  ،البن ال ّن ّحا�س احللبي ،حتقيق ال ّدكتور خريي
عبد ال ّرا�ضي عبد اللطيف ،املدينة املنورة :مكتبة دار الزّمان ،ط(1426 )1هـ.
�6565ش ��رح جمل الز ّّجاجي ،البن ع�صفور الإ�شبيلي ،حتقيق ال ّدكتور �صاحب �أبو جناح،
بريوت :عامل الكتب ،ط(1419 )1هـ.
احلارثي ،املدينة املنورة :
�6666شرح �شذور ال ّذهب ،للجوج ��ري ،حتقيق ال ّدكتور ن ّواف
ّ
عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالم ّية ،ط(1429 )2هـ.
�6767ش ��رح كتاب �سيبويه ،لل ّرماين ،حتقيق حم ّمد �إبراهي ��م �شيبة  ،م ّكة املكرمة :كل ّية
اللغة العرب ّية بجامعة �أ ّم القرى1415 ،هـ.
لل�س�ي�رايف ،حتقيق رم�ضان عبد الت� � ّواب و�آخرين ،القاهرة:
�6868ش ��رح كتاب �سيبويهّ ،
الهيئة امل�صر ّية العا ّمة للكتاب ،بتواريخ خمتلفة.
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6969ال�شرياز ّي ��ات ،لأبي علي الفار�سي ،حتقيق الدكتور ح�سن هنداوي ،الريا�ض :كنوز
�أ�شبيليا ،ط(1424 )1هـ.
7070ال�صح ��اح ،تاج ال ّلغ ��ة و�صحاح العربي ��ة ،لإ�سماعيل بن حم ��اد اجلوهري ،حتقيق
�أحمد عبد الغفور عطار ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط(1990 )4م.
ال�سيد �إبراهي ��م حمم ��د ،دار الأندل�س
�7171ضرائ ��ر ال�شع ��ر ،البن ع�صف ��ور ،حتقي ��ق ّ
للطباعة والن�شر ،بريوت ط(1402 )2م.
7272عرو�س الأف ��راح يف �شرح تلخي�ص املفتاح ،لبهاء الدي ��ن ال�سبكي ،حتقيق الدكتور
عبد احلميد هنداوي ،بريوت :املكتبة الع�صر ّية ،ط(1423 )1هـ.
7373عل ��ل ال ّنحو ،لل ��و ّراق  ،حتقيق ال ّدكتور حممود جا�سم حم ّم ��د ال ّدروي�ش ،ال ّريا�ض:
مكتبة ال ّر�شد ،ط(1430 )1هـ.
7474غري ��ب احلديثّ ،
للخطابي ،حتقي ��ق الدكتور عبد الكرمي الغرب ��اوي ،دم�شق :دار
الفكر1402 ،هـ.
ُ 7575فرحة الأديب ،للأ�سود الغندجاين ،حتقيق ال ّدكتور حم ّمد علي �سلطاين ،دم�شق :
دار ال ّنربا�س 1401 ،هـ.
7676القامو�س املحيط ،للفريوز�آبادي ،بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة  ،ط(1424 )7هـ.
ربد ،حتقيق ال ّدكتور حم ّمد ال ّدا ّ
يل ،بريوت  :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة  ،ط()4
7777الكامل ،للم ّ
1425هـ.
ال�سالم هارون بريوت :دار اجليل  ،ط(( )1د.ت).
7878الكتاب ،ل�سيبويه ،حتقيق عبد ّ
7979ك�شف ّ
حلاجي خليفة ،م ّكة املك ّرمة ،املكتبة الفي�صل ّية( ،د.ت).
الظنونّ ،
8080الكل ّي ��ات ،لأبي البق ��اء الكفوي ،حتقيق ال ّدكتور عدن ��ان دروي�ش وحم ّمد امل�صري،
بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط (1413 )2هـ.
8181الكنا� ��ش يف ف ّن ��ي النحو وال�صرف ،للمل ��ك امل�ؤ ّيد �صاحب حم ��اه ،حتقيق الدكتور
ريا�ض اخلوام ،بريوت :املكتبة الع�صر ّية2000 ،م.
ُ 8282لباب الألباب يف �شرح �أبيات الكتاب ،ل�سليمان بن بنني بن خلف ،حتقيق اجنا بنت
�إبراهيم اليماين ،م ّكة املكرمة :كل ّية اللغة العرب ّية بجامعة �أ ّم القرى1417 ،هـ.
8383ال ّلباب يف علل البناء والإعراب ،للعكربي ،حتقيق غازي خمتار طليمات وال ّدكتور
عبد الإله نبهان ،دم�شق :دار الفكر ،ط(1995 )1م.
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8484ل�سان العرب ،البن منظور ،بريوت :دار �صادر  ،ط(2005 )4م.
8585املُبهج يف تف�سري �أ�سماء �شعراء احلما�سة ،البن ج ّني ،دم�شق :دار الهجرة ،ط()1
1408هـ.
8686املُحك ��م واملحي ��ط الأعظم ،الب ��ن �سيده ،حتقي ��ق ال ّدكتور عبد احلمي ��د هنداوي،
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط(1421 )1هـ.
املخ�ص� ��ص ،الب ��ن �سيده ،ب�ي�روت :دار الكت ��ب العلم ّية ،م�ص ّورة ع ��ن طبعة بوالق
ّ 8787
1418هـ.
علي الفار�سي ،حتقيق ال ّدكت ��ور حم ّمد ّ
ال�شاطر �أحمد،
8888امل�سائ ��ل الب�صر ّيات ،لأبي ّ
القاهرة  :مطبعة املدين  ،ط(1405 )1هـ.
علي الفار�سي ،حتقي ��ق ال ّدكتور ح�سن هنداوي ،دم�شق :
8989امل�سائ ��ل احللب ّيات ،لأبي ّ
دار القلم ،ودار املنارة ،بريوت ط(1407 )1هـ.
9090امل�ساع ��د على ت�سهيل الفوائد ،البن عقيل ،بتحقي ��ق الدكتور حم ّمد كامل بركات،
مركز البحث العلمي بجامعة �أم القرى ،م ّكة املك ّرمة 1405هـ.
9191امل�ستق�صى يف �أمثال العرب ،للزخم�شري ،بريوت :املكتبة العلم ّية ،ط(1987 )2م.
العكربي،
9292امل�ش ��وف املُعل ��م يف ترتيب الإ�ص�ل�اح على حروف املعج ��م لأبي البق ��اء
ّ
ال�سوا�س ،م ّكة املك ّرمة :مركز البحث العلمي و�إحياء الترّاث
حتقي ��ق يا�سني حم ّمد ّ
بجامعة �أم القرى1403 ،هـ.
9393مع ��اين القر�آن و�إعرابه ،للز ّّجاج ،حتقيق ال ّدكتور عبد اجلليل عبده �شلبي ،بريوت
 :عامل الكتب ،ط(1408 )1هـ.
9494مع ��اين الق ��ر�آن ،للف ّراء ،حتقي ��ق حم ّمد عل � ّ�ي ال ّنج ��ار و�أحمد جنات ��ي ،لقاهرة:
دارالكتب امل�صرية ،ط(1422 )3هـ.
9595معج ��م الأدب ��اء (�إر�ش ��اد الأريب �إىل معرف ��ة الأديب) ،لياق ��وت احلموي ،حتقيق
ال ّدكتور �إح�سان ع ّبا�س ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي ،ط(1993 )1م.
9696معجم ّ
ال�شعراء ،للمرزباين ،ت�صحيح كرنكو ،بريوت  :دار اجليل  ،ط(1411 )1هـ.
9797مغن ��ي ال ّلبيب عن كتب الأعاريب ،البن ه�شام الأن�ص ��اري ،حتقيق و�شرح ال ّدكتور
عبد اللطيف حم ّمد اخلطيب ،الكويت ،ط(1421 )1هـ.
9898مف ��ردات �ألف ��اظ القر�آن ،لل ّراغ ��ب الأ�صفهاين ،حتقيق �صف ��وان عدنان داوودي،
دم�شق :دار القلم ،ط(1423 )3هـ.
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امل�سائل النحو ّية التي حكم عليها �سيبويه بالق ّلة ً
عر�ضا ودرا�سة

9999املقا�ص ��د ال�شافية يف �ش ��رح اخلال�صة الكافي ��ة ،لل�شاطبي ،حتقي ��ق الدكتور عبد
الرحمن العثيمني و�آخرين ،ط(1428 )1هـ.
10100املقا�صد النحو ّي ��ة يف �شرح �شواهد �شروح الألف ّي ��ة ،بـ((�شرح �شواهد الكربى))،
لب ��در الدين العيني ،حتقي ��ق الدكتور علي حمم ��د فاخر و�آخري ��ن ،القاهرة :دار
ال�سالم للطباعة والن�شر ،ط(1431 )1هـ.
ربد ،حتقيق حم ّمد عب ��د اخلالق ع�ضيمة ،القاهرة :املجل�س الأعلى
10101املقت�ضب ،للم ّ
لل�ش�ؤون الإ�سالم ّية1415 ،هـ.
10102املنتخ ��ب من غريب كالم العرب ،لأبي احل�سن ال ُهنائ ��ي (املعروف ب ُكراع ال َّن ْمل)
حتقي ��ق ال ّدكت ��ور حممد بن �أحم ��د العمري ،م ّك ��ة املك ّرمة :مرك ��ز البحث العلمي
و�إحياء الترّاث بجامعة �أم القرى ،ط(1409 )1هـ .
10103املُ َن َّج ��د يف اللغة ،عل � ّ�ي بن احل�سن الهنائ ��ي امل�شهور بـ((ك ��راع النمل)) ،حتقيق
الدكت ��ور �أحمد خمتار عمر ،والدكتور �ضاحي عبد الباقي ،القاهرة :عامل الكتب،
ط(1988 )2م.
�صححه وع ّل ��ق عليه ،الأ�ستاذ الدكت ��ور ف .كرنكو،
10104امل�ؤتل ��ف واملختلف ،للآم ��ديّ ،
بريوت :دار اجليل ،ط(1411 )1هـ.
10105ال ّنك ��ت يف تف�سري كتاب �سيبويه ،للأعل ��م ّ
نتمري ،حتقيق ال ّدكتور يحيى مراد،
ال�ش ّ
بريوت :دار الكتب العلم ّية ،ط(1425 )1هـ.
10106النهاية يف غريب احلديث ،البن الأثري ،حتقيق طاهر الزّاوي ،وحممود الطناحي،
بريوت :املكتبة العلم ّية1399 ،ه.
لل�سيوطي ،حتقيق ال ّدكتور عبد العال �سامل
10107همع الهوامع يف �ش ��رح جمع اجلوامعّ ،
مكرم ،بريوت :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،ط(1407 )2هـ.
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َّ ُم
:�ص البحث
ُ لخ

•يه ��دف ه ��ذا البحث ال َك ْ�ش ��ف عن جمالي ��ات الو�صف يف �شعر �سحي ��م عبد بني
ً احل�سحا� ��س؛
َّ  عالمة بارزة على اهتمام،متخذا غر�ض الو�صف وداللته
ال�شاعر
.ب�إيراد الت�صوير الو�صفي للتعبري عن جتربته الإبداعية
،ومتهيد
، (مقدمة: وا�شتملت الدِّ را�سة على.•واعتمدت على املنهج ال َّتحليلي الو�صفي
ٍ
، و�أهميته، و�أ�سباب اختي ��اره، تناولت املقدمة (م�شكل ��ة البحث.) وخامت ��ة،وبحث�ي�ن
: و َتع َّر�ض ال َّتمهيد،) وحدوده، و�أدواته و�إجراءاته، ومنهجيته، وخطة البحث،و�أهدافه
. وحدود امل�صطلح الو�صفي عند علماء اللغة والنقد،لنبذة خمت�صرة عن ال�شاعر
 الو�صف اخلارج ��ي املتمثل يف الطبيع ��ة واحليوان:•ويح ��وي املبحث الأول عل ��ى
 الو�صف الداخلي الن ��اجت عن مدى الأث ��ر النف�سي الذاتي: والث ��اين.واملحبوب ��ة
.املتمثل يف اللون والعذاب وال�سجن واحلرمان من املحبوبة
.•وتك�شف اخلامتة عن �أهم ال َّنتائج التي انتهى البحث �إليها

:كلمات مفتاحية

َّ ، �سحيم عبد بني احل�سحا�س،الو�صف
. العذاب واحلرمان، اللون، احليوان،الطبيعة
Aesthetics description

The importance of the image stems from its own way of presenting
meaning and its effect on the recipient, but what are the dimensions
of that effect? How much do we interact with?.
The peculiarity of the artistic image lies in the way we are charged
with a kind of attention to the meaning that it presents. It does not expose
it to self-isolation and self-sufficiency, but rather presents it with a series
of references to other elements whose meaning can not be denoted. For
these reasons, our study came to the poet Suhaim Abdi Bani al-Hasas.
He is a veteran of the Jaahiliyyah, a black Negro who died in
the 40s. This study was presented in two sections: The first topic:
descriptive external. And the second topic: the internal psychological
description. By external description, I mean the beauty of nature and its
manifestations. I mean by internal depiction suffering and deprivation.
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مقدمة
�ش� � َّكل فنُّ الو�صف لدى ُّ
الت�صويري ،فكان
نوعا من ال ِع�شق
ّ
ال�شع ��راء العرب ال ُقدامى ً
ُج� � ُّل �شعره ��م ال يخلو من الو�صف ول ��و بل ْمحة ب�سيطة �أو �شاهد قلي ��ل ،وذلك يف �أغرا�ض
ِّ
ال�شعر املختلفة كاملديح ،والغزل ،والهجاء ،وغري ذلك.
ذاتي يعك�س وجدان ّ
ن�صو�صه املختلفة ،فعبرَّ عن
ال�شاعر عل ��ى ُ
وك ��ان للو�صف طاب ٌع ٌّ
اخلا�صة التي تنا�سب فكره وعقله وم�شاع َره وثقافته،
نف�س ��ه وفل�سفته يف احلياة بطريقته
َّ
عندئذ ت�صوي ًرا للمعاناة الفردية التي تختلف من �شاعر لآخر.
وكان ال�شعر
ٍ
أنتجت عند
وقد نتج عن الو ُقوف �أم ��ام الطبيعة مبفرداتها العا َّمة
واخلا�صة دالالت � ْ
َّ
بع� ��ض ّ
خا�صة ينبغ ��ي للباحثني الوقوف �أمامها بالت�أمل والقراءة
ال�شعراء ٍ
�سمات تعبري َّية َّ
والتف�سري والدرا�سة والبحث ،مثل ذلك :الوقوف �أمام الطبيعة ،واملر�أة ،واحليوان.
ولق ��د ك ��ان ِّ
لكل �شاع � ٍ�ر حياته التي عا� ��ش فيها ب� � ُك ِّل مفرداتها املتباين ��ة ،و�أدى هذا
االخت�ل�اف �إىل اخت�ل�اف موقف ال�شاع ��ر جتاه الق�ضاي ��ا الفنية املختلف ��ة التي عاجلها،
فمنه ��م من نق ��ل �صورة متفائل ��ة للحياة الت ��ي ر�آها �أو مت َّناه ��ا ،ومنهم م ��ن طبع �شعره
ُ
والرف�ض والثور ُة والغ�ضب ،ومنهم من ا�ست�سلم لهذه احلياة م�ؤث ًرا موق ًفا �سلب ًّيا
الت�ش ��ا� ُؤم
ال�سالمة واملنافع.
ربمَّ ا ينال ّ
اهتم كثري م ��ن ُ�شعراء العرب ال ُقدامى واملُحدث�ي�ن ب�آليات الو�صف لك�شف
م ��ن هنا َّ
عمق ذات َّ
ونف�سه وت�صوراته ونظرته للكون وم�شكالته ،وهذه الآليات تباينت بني
ال�شاعر ِ
اخلارجي والو�صف الداخلي.
الو�صف
ِّ
الو�صف ب� � ُك ِّل دالالته َّ
ُ
ال�شاعر
ِوم ��ن ُ�شعراء الع ��رب ال ُقدماء الذين ب ��ر َز يف �شعرهم
العرب � ُّ�ي املُخ�ض ��رم ُ�سحي ��م عب ُد بني َ
احل ْ�سحا� ��س ،ذلك َّ
ال�شاعر ال ��ذي عا�ش يف ظروف
ب�سمات فن َّية مم ِّيزة له عن �شعراء
خا�صة �صبغت �شعره
ٍ
اجتماع َّي ��ة واقت�صاد َّية و�سيا�س َّية َّ
ِجيله وع�صره ،جعلت الباحث يقف �أمام �شعره بالتحليل والدرا�سة ً
لفظا وتركي ًبا.
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وهذه الدرا�سة  -يف ر�أي الباحث ُ -تع ُّد جديدة يف مو�ضوعها و�شكلها ومعاجلتها،نظ ًرا
لأن ظاهرة الو�صف عند ال�شاعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س ،مل تدر�س من قبل ،وخا�صة
خا�صا بهذا ال�شاعر،
الو�صفي  -اخلارجي والداخلي -يف �شعره؛ مما جعلنا نويل
ً
اهتماما ً
ويف هذا اجلانب من �شعره.
والبح ��ث يثري يف م�ضماره بع�ض الت�سا�ؤالت الت ��ي تتطرق لذهن املتلقي عند تعر�ضه
للبحث :ما الو�صف الأكرث ت�أث ًريا يف �شاعريته؟ ،وما الو�صف الذي �أثر على �شعر �سحيم؟،
وم ��ا دالل ��ة ذلك؟ وم ��ا ا ُ
خل�صو�صية الت�صويرية الت ��ي متيز بها �شع ��ره؟ ،وكيف �أثر ذلك
ال�صراع على نف�سيته الداخلية؟
وحاول هذا البحث يف �إ�شكالياته �أن يك�شف عن الدالالت اخلا�صة بالو�صف يف ديوان
َّ
ال�شاع ��ر "�سحي ��م عبد بن ��ي احل�سحا�س" ،من خ�ل�ال الت�صوير الذي ك�ش ��ف عن معاناة
ال�شاعر جتاه الذات والآخر ،مما �أ�سهم يف �إثراء جتربته الإبداعية.
وقد اعتمدت يف بحثي ل�شعر ال�شاعر على املنهج التحليلي الو�صفي ،حيث يقوم هذا
املنهج على حتليل ال ُّن�صو�ص ال�شعرية وبيان دالالتها.
وتطرق ��ت يف بحث ��ي عل ��ى �أدوات �أهمه ��ا درا�س ��ة الن�صو� ��ص ِّ
ال�شعري ��ة الت ��ي تتعلق
بجماليات الو�صف يف ديوان "�سحيم عبد بني احل�سحا�س" درا�سة علمية حتليلية كا�ش ًفا
م ��ن خاللها نتائج البحث و�أهم م�ضامينه ،كما ك ��ان للأعمال النقدية املتعلقة باملو�ضوع
دو ًرا بار ًزا يف ذلك.
وعر�ضت لبع�ض الإجراءات املهمة يف هذا البحث  ،منها :احلديث عن �سرية ال�شاعر
واملُ�صط َل ��ح الو�صفي والدرا�سات ال�سابقة ،ثم احلدي ��ث عن الو�صف َّ
للطبيعية ودالالتها،
كالري ��ح ،وال�ب�رق واملط ��ر ،بالإ�ضافة �إىل و�ص ��ف احليوان م ��ن الناقة ،والث ��ور الوح�شي
وكالب ال�صيد وغريها ،و�أوردت ال�شواهد على ذلك ،ثم تعر�ضت لدرا�سة و�صف اجلي�ش
واملحبوبة ،وحللت �شواهدها ،ثم تناولت الو�صف الداخلي املتمثل يف اللون ،والذي يعك�س
دالل ��ة نف�سية و�أخرى جمالي ��ة ،وختمت ذلك بتن ��اول ال�شاعر الو�ص ��ف للحب�س والعذاب
واحلرمان وال�شوق اللذين كان له �أثر على نف�سيته مما جعله يفتخر ب�شاعريته ويلج�أ �إىل
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الله ��و واملجون حتى ظهرت عنده الندية للتحرر م ��ن احلالة القهرية ،ف�أوردت �شواهدها
وبينت خ�صائ�صها وح َّللت مناذجها.
ويتك ��ون البح ��ث من (متهي � ٍ�د ،ومبحثني ،وخامت ��ة) .ف�أما التمهي ��د؛ فتناولت فيه:
�سرية ال�شاعر واملُ�صط َلح الو�صفي.
ويتعر�ض املبحث الأول :للو�صف اخلارجي ،املتمثل يف الطبيعة واحليوان واملحبوبة.
ويتناول الآخر :الت�صوير الداخلي الناجت عن مدى الأثر النف�سي الذاتي املتمثل يف
اللون والعذاب وال�سجن واحلرمان من املحبوبة.
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تـمهيد
ويتناول التمهيد:
 -1نبذة خمت�صرة عن حياة ال�شاعروثقافته:

يعد ال�شاعر "�سحيم عبد بن ��ي احل�سحا�س"( )1واحدً ا من ال�شعراء العرب املتميزين
امل�صوري ��ن ،وكنت �أجد ع�س� � ًرا يف �سرب �أغوار معانيه فلما �صربت عل ��ى غريب ا�ستعاراته
تك�ش ��ف يل بديع ت�صاويره ولفتاته ،فقد و�صل �إلينا من �شعره ما مت جمعه يف ديوان �صغري
احلج ��م حققه عبد العزيز امليمني الرئي�س الأ�سبق لق�سم اللغة العربية يف جامعة عليكرة
بالهند ،وقد طبعته دار الكتب امل�صرية عام 1369هـ1950 /م.
وال�شاع ��ر هو �أبو عبد اهلل ،وقيل :ا�سم� � ُه َح َّي ُة( ،)2ومواله جندل بن معبد من بني
احل�سحا� ��س( ،)3و�سحي ��م ت�صغري الأ�سحم مبعن ��ى الأ�سود( ،)4وهو زجن ��ي �أ�سود تو ّيف يف
حدود الأربعني للهجرة( ،)5من املخ�ضرمني �أدرك اجلاهلية والإ�سالم(.)6
(((	احل�سحا� ��س ه ��و احل�سحا�س بن نفاثة بن �سعد بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بن دُودان بن �أ�سد بن خزمية،
(ينظ ��ر� :أبو الفرج ،علي ب ��ن احل�سني الأ�صفهاين (ت 356هـ) ،كتاب الأغ ��اين ،حتقيق� :إح�سان عبا�س،
�إبراهي ��م ال�سعاف�ي�ن ،بك ��ر عبا�س ،دار �صادر ،ب�ي�روت ،ط1429 ،3هـ2008 ،م ،م�� � ،22ص  ،213وينظر:
الديوان� ،ص  ،)15واحل�سحا�س من احل�سح�سة ،يقال :ح�سح�سته النار ولوحته ( ،الديوان� ،ص .)15
(((	الديوان� ،ص  ،5وينظر� :أبو الفرج ،الأ�صفهاين(ت 356هـ) ،كتاب الأغاين ،مرجع �سابق ،م� ،22ص ،213
�صالح الدين خليل بن �أبيك ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،حتقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط ،وتركي م�صطفى ،دار
�إحي ��اء الرتاث العربي ،ب�ي�روت ،ط1420 ،1هـ2000 ،م ،ج� ،15ص ،77وينظ ��ر :حممد �شاكر الكتبي(ت
764هـ) ،فوات الوفيات والذيل عليها ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،م� ،2ص .43
((( عبد القادر عمر البغدادي (ت 1093ه) ،خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مطبعة املدين ،امل�ؤ�س�سة ال�سعودية مب�صر ،ط1418 ،4ه1997 ،م ،ج� ،2ص .104
(((	الديوان� ،ص .5
(((	ال�صف ��دي ،الوايف بالوفي ��ات ،مرجع �سابق ،ج�� � ،15ص ،76وينظر :الكتبي(ت764 :ه ��ـ) ،فوات الوفيات
والذيل عليها ،مرجع �سابق ،م� ،2ص .43
(((	ال�صف ��دي ،الوايف بالوفي ��ات ،مرجع �سابق ،ج�� � ،15ص ،76وينظر :الكتبي(ت764 :ه ��ـ) ،فوات الوفيات
والذي ��ل عليه ��ا ،مرجع �سابق ،م� ،2ص  ،43وينظر :عبده بدوي ،ال�شع ��راء ال�سود وخ�صائ�صهم يف ال�شعر
العربي ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب1988 ،م� ،ص .89
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�شاعريته

و�ضع ��ه اب ��ن �سلاّ م يف الطبق ��ة التا�سعة من اجلاهلي�ي�ن  ،وكان عب ��دً ا �أ�سو َد نوب ًّيا
مطبوعا يف ال�شعر( ،)2ويف �سواده يقول:
�أعجم ًّيا
ً
وم������ا �����ض���� َّر �أث������واب������ي ������س�����وادي و�إ َّن����ن����ي
ُك���ي�������س���تُ ق���م���ي���� ً���ص���ا ذا ������س�����واد وحت���ت���ه

()1

ل��ك��امل�����س��ك ال ي�����س��ل��و ع���ن امل�����س��ك ذائ��� ُق��� ْه
()3

ق��م��ي��� ٌ��ص م���ن ال��� ُق���وه ّ���ي ب��ي�����ض ب���ن���ائ��� ُق��� ْه

وقيل� :إن �أول ما تكلم به عبد بني احل�سحا�س من ال�شعر �أنهم �أر�سلوه رائدً ا فقال:
�أن����������ع����������تُ غ������ي������ ًث������ا ح�����������س����� ًن�����ا ن�����ب�����ا ُت�����ه

()4

�������ش�������ي ح���������ول���������ه ب����������ن����������ا ُت����������ه
ك�������احل�������ب�������� ِّ

فقالوا� :شاعر واهلل ،ثم انطلق بال�شعر بعد ذلك.
إ�سالم
وقيل �إنه �أدرك النبي ﷺ ،وقد متثل ب�شيء من �شعره يف قولهَ ( :ك َفى ُ
ال�شيب وال ُ
إ�سالم
للم ��ر ِء ناهيا) ،وقيل� :إن عمر ب ��ن اخلطاب –ر�ضي اهلل عـنه -قال له :لو ق َّد َ
مت ال َ
على ال�شيب لأجزتك( .)5وقيل �أُن�شد ر�سول اهلل ﷺ قول "�سحيم عبد بني احل�سحا�س":
()6

هلل ح�����م�����دًا ال ان����ق����ط����ا َع ل��ه
ف��ل��ي�����س �إح�������س���ان���ه ع���� ّن����ا مب����ق����ط����و ِع
احل�����م����� ُد ِ
فق ��ا� :أح�سنَ و�ص ��دق ،و�إن اهلل ي�شكر مثل هذا ،و َلئنْ ولإن �س� � ّدد وقارب �إنه ملن �أهل
اجلنة(.)7
((( حمـم ��د ب ��ن �سالم اجلمحي (ت ،)231طبقات فح ��ول ال�شعراء ،مع متهيد للنا�ش ��ر الأملاين :جوزف هل،
ودرا�سة :طه �أحمد �إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت1322 ،ه2001 ،م� ،ص.71
((( �أبو الفرج ،الأ�صفهاين(ت 356هـ) ،كتاب الأغاين ،مرجع �سابق ،م� ،22ص .213
(((	ال�سابق ،م� ،22ص .213
((( �أبو الفرج ،الأ�صفهاين (ت 356هـ) ،كتاب الأغاين ،مرجع �سابق ،م� ،22ص .214
(((	الدي ��وان� ،ص  ،5وينظ ��ر� :أبو الفرج ،الأ�صفه ��اين (ت 356هـ) ،كتاب الأغاين ،مرج ��ع �سابق ،م� ،22ص
 ،215 ،214وينظ ��ر� :أب ��و بكر حممد ب ��ن ه�شام(ت380هـ) ،و�أب ��و عثمان �سعيد بن ه�ش ��ام (ت391هـ)،
كت ��اب اال�شباه والنظائر من �أ�شعار املتقدمين واجلاهلية واملخ�ضرمني لللخالديني ،حتقيق :ال�سيد حممد
يو�سف ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة1965 ،م ،ج� ،2ص.21
((( ينظر :البغدادي (ت 1093ه) ،خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب ،مرجع �سابق ،ج� ،2ص .104
(((	ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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وي�ست�شه ��د اب ��ن منظ ��ور يف ل�س ��ان العرب -عل ��ى معنى الو�ص ��ف -ببي ��ت ل�شاعرنا
"�سحي ��م" ،ال ��ذي نحن يف �صدد الدرا�سة عنه ،مما ي�ؤكد �أهمية البحث وارتباطه بر�صد
هذه الظاهرة يف �شعره ،وذلك يف قوله( :ات�صافا) الذي هو من الو�صف يف قوله:
َوم����������ا ُد َم��������ي�������� ٌة مِ ��������ن ُدم����������ى َم���ي���� َ���س���ن���ا

()1

َن ُم����ع����جِ ���� َب���� ٌة َن َ
������ظ������ ًرا واتِّ�����������ص�����اف�����ا

 -2الو�صف يف اللغة:

�س�أعر� ��ض باخت�صار حلدود هذا امل�صطلح ليكون مدخ ًال لدرا�ستي� ،أوال الو�صف يف
اللغة:
فالو�صف ً
و�ص َف ًة ،وتَوا�صفوا ال�شيء من ال َو ْ�ص ِف،
لغة :و�صف و َو َ�ص ْف ُت ال�شيء َو ْ�ص ًفا ِ
َوا�ص ًفا( ،)2وا�ست ْو َ�ص َفه ال�شي َء� :س�أَله �أَن َي�صفه له ،وات ََّ�صف
وات ََّ�ص َف ال�شي ُء� ،أي� :صار ُمت َ
و�ص ُفه(.)3
ال�شي ُء� :أَمكن ْ
والو�ص ��ف هو البي ��ان والإظهار ل�شيء ما يف �ص ��ورة حم�سو�سة تك�ش ��ف ذلك ال�شيء
(املو�ص ��وف)� ،أو تظه ��ره يف بلون �أو �شكل ي�ضفي على ذلك ال�ش ��يء جما ًال و�أبهتًا ورون ًقا،
وي�ش�ت�رط يف هذا الو�صف ليكون رائ ًعا وجمي ًال �أن يكون �أعمق بيا ًنا ً
ولفظا من املو�صوف،
كم ��ا قد ي�صنع ه ��ذا مقارن� � ًة �أو ت�شبي ًها ت�شكل �ص ��ورة بالغي ًة جديد ًة �س ��واء �أكانت هذه
ال�صورة مق�صود ًة يف ذاتها �أو يف غريها.
وينق�س ��م الو�ص ��ف �إىل ح�سي وخي ��ايل؛ "فاحل�سي :ه ��و الذي يتن ��اول املح�سو�سات
في�صوره ��ا ب�ص ��ورة رائع ��ة ،فال�شاعر ي�أخ ��ذ املرئيات الت ��ي �أمامه فري�سمه ��ا كما يراها
ُ
اكت�شاف الت�شابي ��ه التي ت�شخ�ص م�شهدي ��ن خمتلفني ،وهذا
وي�شاهده ��ا ،ف َه ُّم ال�شاع � ِ�ر
الن ��وع من الو�صف هو املرحلة الأوىل من مراحل الو�صف ،وهو حماولة جت�سيد الظاهرة
((( جم ��ال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،ل�س ��ان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،م� ،9ص  ،356مادة و�صف،
وينظر الديوان� :ص .43
((( �إ�سماعيل حماد اجلوهري (ت393 :ه) ،ال�صحاح ،تاج اللغة و�صحاح العربية ،حتقيق� :أحمد عبد الغفور
عط ��ار ،دار العل ��م للماليني ،ب�ي�روت ،ط1399 ،2ه1979 ،م ،ج� ،4ص  ،1438م ��ادة :و�صف ،وينظر :ابن
منظور ،ل�سان العرب ،م� ،9ص  ،356مادة و�صف.
(((	ابن منظور ،ل�سان العرب ،م� ،9ص  ،356مادة و�صف.
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كما تبدو للحوا�س� ...أما الو�صف اخليايل فهو النظر �إىل ما وراء املح�سو�سات ،وال�شاعر
الذي يت�صف ب�سعة اخليال ال يقف عند ما يراه ،بل يتعداه �إىل �إجاد �أ�شياء يفتحها خياله
�أمام ��ه بحيث يجعل املرئيات �أ�سا�سا لغري املرئيات ،ويولد من املح�سو�سات �صو ًرا جمردة
ير�سمها للنا�س"(.)1
 -3الدرا�سات ال�سابقة:

هن ��اك العديد من الدرا�سات والر�سائل الت ��ي تناولت �شعر �سحيم ،ولعل من �أبرزها
ما يلي:
�أو ًال :الأداء باللون يف �شعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س ملحمود اجلادر

()2

فه ��و بحث جيد �صغري احلجم ال يتجاوز الت�سع �صفحات .وقد �أ�شار فيه الباحث �إىل
(اللون) ،حيث يرى �أن ال�سواد كان عقد ًة حتطمه من الداخل بينما نرى �أن ال�شاعر كان
ً
وملحوظا.
وا�ضحا
�شخ�صا �سو ًّيا يعي�ش بني قبيلته ،ومل يكن ال�سواد م�ؤث ًرا عائ ًقا
ً
ً
ثان ًيا :عقدة اللون و�أثرها يف �شعر �سحيم درا�سة وحتليل ،لرا�ضية طر�سون

()3

تناول ��ت الباحث ��ة يف ه ��ذه الدرا�سة و�ضعية الرقي ��ق الأ�سود يف املجتم ��ع العربي قبل
الإ�س�ل�ام وبعده ،وعق ��دة اللون من خالل الفرو�سي ��ة واملر�أة والهجاء وامل ��وت ،بالإ�ضافة
�إىل اخل�صائ� ��ص اللغوية والأ�سلوبية واملو�سيقية .كما �أ�ش ��ارت الباحثة لل�صورة ال�شعرية
م ��ن ت�شبيه وا�ستعارة وغري ذلك ،وتناول ��ت �أي�ضا الأ�سلوب الق�ص�صي باعتباره من وجهة
نظرها يتعلق ب�شعر العبيد ،وتعد درا�ستها يف ال�صورة �أقرب للنمط التقليدي التعليمي.
ثال ًثا :الأبعاد ال�سيميائية يف �شعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س ،للباحثة �إميان ع�صام

()4

ه ��ذه الدرا�سة ر�سالة دكتوراه ،حتدثت فيها الباحثة ع ��ن املنهج ال�سيميائي وطبقته
على �شعر �سحيم ،وذكرت فيه مفهوم ال�سيميائية يف ف�صل كامل عند العلماء ب�شكل �أقرب
(((
(((
(((
(((

378

عب ��د اهلل �سليم ��ان العقل ،البحرتي و�شعره يف الو�صف ،ر�سال ��ة ماج�ستري ،غري من�شورة ،جامعة الأزهر،
كلية اللغة العربية1974 ،م� ،ص.64
حممود اجلادر ,الأداء باللون يف �شعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س  ,ن�شر مبجلة املورد العراقية  ,ع1999 , 4م.
را�ضية طو�سون ,عقدة اللون و�أثرها يف �شعر �سحيم  ,ر�سالة ماج�ستري  ,جامعة اال�سكندرية  2014,م.
�إمي ��ان ع�صام خلف كامل علي ،الأبعاد ال�سيميائية يف �شعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س ،ر�سالة دكتوراه،
كلية دار العلوم ،جامعة املنيا2016 ،م1438 ،ه.
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للعر�ض التاريخي للنظرية ،والف�صل الثاين طبقت مفهوم ال�سيميائية على �شعر �سحيم،
فتحدث ��ت فيه ع ��ن �شفرات الطبيع ��ة .و�أما الف�ص ��ل الثالث فتحدثت فيه ع ��ن �سيميائية
الأل ��وان و�شفرات ��ه ،وف�صل �آخر �أ�ش ��ارت ل�سيميائية امل ��وت والقه ��ر ،ويف الف�صل الأخري
�أ�ش ��ارت ل�سيميائية ال�صورة عند ال�شاعر ومع ��روف �أن ال�سيميائية تقوم على دار�سة علم
الدالئ ��ل وتف�سري الرم ��وز والإ�شارات ،وفك �شفرات الن�ص ،و�أ�ش ��ارت الباحث ل�سيميائية
ال�ص ��ورة لتعريفها وماهيتها ،وو�سيميائية ال�ص ��ورة اللونية ،و�سيميائية ال�صورة القبلية،
معتمدة على املنهج ال�سيميائي يف التطبيق.
وق ��د متثلت مو�ضوعات بحثن ��ا يف جماليات الو�صف من ت�صوي � ٍ�ر خارجي متمثل يف
الطبيع ��ة واحليوان واملحبوبة ،والت�صوي ��ر الداخلي الناجت عن مدى الأثر النف�سي الذاتي
املتمث ��ل يف اللون والعذاب وال�سجن واحلرمان من املحبوبة ،حتى نخرج من التقليدية يف
درا�سة ال�شعر القدمي.
� اً
أول :الو�صفي اخلارجي

يع ��د فن الو�صف من الأغرا�ض املهمة التي عرف بها "�سحيم" يف جتربته ال�شعرية،
حي ��ث �إن طبيعة ال�شعراء القدم ��اء من اجلاهليني واملخ�ضرم�ي�ن وغريهم يتميزون بفن
الو�ص ��ف ع ��ن غريه م ��ن الأغرا�ض ال�شعري ��ة الأخ ��رى لأن الو�صف "مرتب ��ط يف �أ�سا�سه
مو�ضوعا م�ستقلاً عند القدماء �أو هد ًفا يف
بحقيق ��ة ال�شعر ،خا�ص ��ة �أن هذا الفن مل يكن
ً
ح ��د ذاته بل كان ال�شعر يف عمومه عم ًال و�صف ًّيا� ،سواء �أكان ال�شاعر يتحدث عن عاطفة
خا�ص ��ة� ،أو ع ��ن حدث خارجي ،فهو من �أب ��رز �ضروب ال�شعر ،و�أغناه ��ا ...فالو�صف هو
ال�شعر وبقية الألوان جتيء تابعة له متفرعة عنه(.)1
"ويع ��د الو�صف من �أقدم ه ��ذه الأغرا�ض التي عرفها النا�س ،ومل ي�أت ف ًنا منفردًا،
و�إمن ��ا �أتى يف �صياغة الق�صائد وحناياها وت�س ��رب �إىل ت�ضاعيفها"( ،)2وملا كان الو�صف
((( خديجة ابراهيمي ،الو�صف يف �شعر ب�شار بن برد ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة ،جامعة حممد خ�ضري
ب�سكرة ،ق�سم اللغة العربية2013/2012 ،م� ،ص ب.
((( حمـم ��د �صدي ��ق ح�سن عبد الوهاب ،ال�صحراء يف ال�شعر اجلاهل ��ي� ،أطروحة دكتوراة ،جامعة �أم درمان
الإ�سالمية ،كلية الدرا�سات العربية ،ق�سم الدرا�سات الأدبية والفنية1428 ،ه1429 ،ه� ،ص .190
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عن ��د العرب �أ�شبه باحلقيقة العلمية ...ف�إن ال�شاعر قد يتفرد يف بع�ض الأو�صاف ،وذلك
م ��ن جهة العلم ال م ��ن جهة ال�صياغة ،فكلما كان �أعلم ب�أجزاء املو�صوف وحاالته ،و�أقدر
على ا�ستق�صاء هذا العلم يف �شعره ،كان �أبلغ يف الو�صف و�أوىل بالتقدمي فيه(.)1
وال يخف ��ى �أن �شاعرنا ك ��ان رقي ًقا مما جعله يت�أثر بالطبيع ��ة ،وخا�صة عند خلوته،
في�صف الريح والربق وال�سحاب واملطر ،واخليل والناقة والثور الوح�شي ،والليث ،وكالب
ال�صي ��د ،وبي�ض النعام ،واملحبوبة ولقاءاتها به ،وقد �أ�ضفى ال�شاعر على و�صفه ت�صوي ًرا
خيال ًي ��ا م ��زج فيه بني الت�شبيه ��ات والواقعية يف �أ�سلوب ق�ص�صي �شاع ��ري ،ويت�ضح ذلك
جل ًّيا خالل عر�ضنا.
 -1و�صف الطبيعة

تتميز الطبيعة ب�صورها اخلالبة ومناظرها اجلميلة التي ي�ضفي عليها ال�شعراء
ت�صوي� � ًرا خيال ًّيا فري ��دً ا ،ال �سيما �إذا عا�ش ال�شاعر هذا الت�صوير الو�صفي لهذه املناظر،
ومل�س وجدانه وت�أثر مب�شاعره.
فالطبيع ��ة مي ��دان خيال ال�شاع ��ر ومثار ت�أمالت ��ه ومهوى ت�صورات ��ه ...حيث و�صف
ال�شع ��راء كل ما وقع ��ت عليه �أعينهم من �شتى �أل ��وان البيئة التي عا�ش ��وا فيها ،ومظاهر
احلياة التي �ألفوها يف بيئتهم ،فرافق الو�صف الإن�سان منذ �إطاللته على الدنيا(.)2
فال�شع ��راء الع ��رب على ر�أ�س الفنان�ي�ن الذين اهتموا بالطبيع ��ة يف خمتلف الأوقات
والأزمان ،ق ��د �أكرثوا من و�صفها واحلديث عن عنا�صره ��ا و�أجزائها ومكوناتها؛ تعب ًريا
ع ��ن �إعجابهم وفتنتهم بها ،فن�ش�أ بذلك فنُّ و�صف الطبيعة يف ال�شعر العربي( .)3و�شاعر
الطبيع ��ة اجلاهلي ب�سيط يف �أ�سلوب ��ه� ،صادق يف التعبري ع ��ن �إح�سا�سه..وهو ذاتي ميثل
نف�سه ب�آالمها و�أحزانها وخواطرها(.)4
(((
(((
(((
(((
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الإميان ،املن�صورة ،م�صر1359 ،ه1940 ،م ،ج�،2ص .110
عبد اهلل �سليمان العقل ،البحرتي و�شعره يف الو�صف ،مرجع �سابق� ،ص.63
حمم ��د عاي� ��ش حممد �أمني ،الو�صف والغزل يف �شعر الو�أواء الدم�شق ��ي ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة،
جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدرا�سات العليا ،نابل�س ،فل�سطني2012 ،م� ،ص .13
�سيد نوفل� ،شعر الطبيعة يف الأدب العربي ،مكتبة الدرا�سات الأدبية ،دار املعارف ،ط1978 ،2م �ص.72 ،70
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وال �سيم ��ا �أن �شعراء القبائل والبادية يتنقلون بني ال�صحراء فال يجدون غري جمال
الطبيع ��ة واحلي ��وان ولقاء الأحب ��ة ،ورمبا ال يك ��ون ال�شاعر القدمي عا�ش ًق ��ا للطبيعة �إمنا
ك ��ان جم ًربا عل ��ى و�صفها ال �سيما �أن ال�ص ��راع دائر بينهما فالطبيع ��ة بقوتها و�صعوبتها
وخماطره ��ا تعاند ال�شاعر وحتاول النيل من ��ه ،وال�شاعر هو الآخر ال يجد و�سيلة للرتفيه
�أو التعبري عن �آالمه �سوى الطبيعة بقبحها وجمالها .فنجد �سحي ًما ي�صور الريح وي�صف
املطر وال�سحاب يف خطابه ملحبوبته بقوله:
�أَغ�����ا� ِ�����ض����� َر َح����� ّي�����اكِ الإِل���������� ُه و�أُ����س���قِ��� َي���ت
��ِّي�
����ح رِّ ِ
ِب�����ل�����ادُكِ � َ�����ص َ
������ح املُ���� َت َ
�����وب ال������ َرائ ِ
()1
���س���اع�ي�ر م���ا َح������ربٍ َو�أي���������س����ا ُر � َ���ش���ت��� َو ٍة
َم����
�����س�َّتِررَّ ِ
ُ
�إِذا ال��� ِري��� ُح �أَل����� َوت ب��ال�� َك��ن��ي ِ��ف امل ُ َ
فال�شاعر يثني على من يخاطبها بتحية الإله لها ،وذلك ب�سقيا بالدها من ال�سحاب
الذي ين�صب منه املطر وهو يروح ويرجع ،ويف هذا الدعاء ت�صوير ا�ستعاري ،حيث �صور
ال�سح ��اب ب�إن�س ��ان متحري يروح ويج ��يء ،وحذف امل�شبه به ،ورمز ل ��ه ب�شيء من لوازمه،
وهو قول ��ه" :رائح متحري" ،و�إثبات هذا الو�صف لل�سح ��اب تخييل .ثم يثني ال�شاعر على
ق ��وم املخاطبة يف مدحهم بال�شجاعة ،فهم ي�شعلون احلرب �إذا حان موعدها ،و�إذا حان
ال�س�ل�ام يف ال�شت ��اء ف�إنهم يجل�سون من �أجل اللهو ب�ضرب ال ِق � َ�داح ،بينما تع�صف الرياح
يف اخل ��ارج بالأ�شج ��ار امللتفة ،ولعل ��ه �أراد �أن ي�ص ّور فتكهم يف احل ��رب بالريح ال�شديدة
الت ��ي تل ��وي جمموع ��ة ال�شجر على بع�ض ث ��م تقتلعه ،ويف ه ��ذا الت�صوير دالل ��ة على قوة
الري ��ح و�سرعتها؛ حيث تقلع جمموعة الأ�شجار املتقاربة التي ي�سترت فيها من يدخلها من
()2
وخ�صو�صا يف ت�صوير�إن�سان وحيوان ،فهذه الريح تقتلعه من جذوره ،وداللة االقتالع
ً
ال�شجر -هي اجلذع الذي هو ثابت بجذوره على �شدة القوة امل�ضاعفة.
وكلت ��ا ال�صورتني :و�صف ت�صوير الريح مرة بالهدوء والتحري ،و�أخرى بال�سرعة تدل
عل ��ى �صفات �إيجابي ��ة لأهل من ميدحها ،م ��ع اختالف الداللة واملعن ��ى ،لكنها ت�صب يف
مديح الفرد واجلماعة؛ لتو�ضيح ال�صورة املراد ر�سمها عند ال�شاعر.
(((	الديوان� ،ص.52
(((	االقت�ل�اع :هو انتزاع ال�شيء من �أ�صله ...وقيل :كم ��ا يقلع النبات من الأر�ض ونحوه( ،ينظر :ابن منظور،
ل�سان العرب ،م� ،8ص .)293 ،290
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وهناك عالقة متكررة بني الريح وال�سحاب ،وذلك يف الت�صوير الو�صفي للمطر عند
"�سحيم" ،حيث يقول:
()1
َف���م���ا َح��� َّر َك���ت��� ُه ال���� ِري���� ُح ح��� ّت���ى َح��� ِ��س��ب�� ُت�� ُه
�����ح����� َّر ِة َل���ي���ل���ى �أَو ِب��� َن���خ���لَ��� َة ث�����ا ِوي�����ا
ِب َ
ثم ا�ستمر ال�شاعر يف و�صف ال�سحاب املمطر الذي يتحكم الريح يف م�سريته؛ حيث
توق ��ع ال�شاع ��ر من �سرعته �أنه ميطر فوق "حرة ليلى � ،أي :ح ��رة بني ُ�س َل ْي ٍم �أو نخلة ،وهو
مو�ض ��ع قريب من مك ��ة املكرمة"( ،)2وهنا ي�صور ال�شاعر ال�سح ��اب املمطر ب�إن�سان يقيم
يف مك ��ان ،ويحذف (الإن�سان) ،ويرمز �إليه ب�شيء من لوازمه ،وهو قوله( :ثاويا) مبعنى
مقي ًما ،واثبات الثواء للريح تخييل.
ث ��م �أكد عليه بت�صرف الريح لهذا ال�سح ��اب يف التنقل املكاين باملرور على الأنهاء،
وجبال طيءٍ والفرات وغريها(.)3
ويف مو�ضع �آخر ي�صف ال�شاعر دور الريح يف ت�صريف ال�سحاب يف قوله:
�����ح�����ت����� ُه ا َ
جل���ن���و
������ح������ ُر َع����ن���� ُه َج����ه����ام����اً خِ ��ف��اف��ا
َم������ َرت������ ُه ال���� َّ���ص���ب���ا وان����� َت َ
ُب(َ )4ت������ط َ
�������ف َزح َ
�������زح ُ
������ج������ ُّر مِ َ
����������ف ال��� َك�������س�ي�ر
��������ن ال����� َب�����ح����� ِر ُم������زن������اً كِ���ث���اف���ا
ف�������أَق������ َب������ َل َي َ
َي ُ
()5
َف�������ل������� ّم�������ا َت����������ن����������ادى ب������������������أَن ال َب���������را
َح وان��� َت���ج��� َف���ت��� ُه ال����� ِري�����ا ُح ان��� ِت���ج���اف���ا
ي�ص ��ف ال�شاع ��ر ت�صوير هذه الري ��ح وعالقتها بال�سحاب يف تنقل ��ه وحتوله ،فجعل
الري ��اح الت ��ي تهب من ال�شرق مت ��ره والرياح اجلنوبية تنحي ��ه� ،أي :ت�سوقه ب�سرعة وقوة،
وه ��ي ترم ��ي عنه ما كان خفي ًف ��ا وما فرغ منه امل ��اء ،ثم جند ال�شاعر ي�ص ��ور �إقبال هذا
(((	الديوان� ،ص .31
(((	ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
(((	الديوان� ،ص .32
وال�صبا
((( يقول ابن عبا�س :ال�شمال ما بني اجلدي ومغرب ال�شم�س ،واجلنوب ما بني مطلع ال�شم�س و�سهيلَّ ،
ما بني مطلع ال�شم�س �إىل اجلدي ،والدبور ما بني مغرب ال�شم�س �إىل �سهيل( ،ينظر� :أبو بكر عبد اهلل بن
حممد بن عبيد بن �أبي الدنيا البغدادي (ت281 :ه) ،املطر والرعد والربق والريح ،حتقيق :طارق حممد
�سكلوع العمودي ،دار ابن اجلوزية ،الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1418 ،1ه1997 ،م� ،ص .147
(((	الديوان� ،ص .47
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ال�سح ��اب م�شب ًه ��ا �إياه ت�شبي ًها بلي ًغا بزح ��ف الك�سري ،وذلك يف ثقله ��ا وهدوئها ،ومل يقل
ال�شاع ��ر :زح ��ف ال�صغري م ��ع �أن ذلك ال يخل بال ��وزن ،ولكن مغزى ال�شاع ��ر كان لداللة
بالغي ��ة �أعم ��ق ،وهي :الثقل والكرب ،كم ��ا �أن هناك داللة يف الزحف ب�ي�ن ال�صغري الذي
رمب ��ا يكون �أ�سرع من الك�سري ولي�س �أمامه ما يعوق ��ه ،وقد وفق ال�شاعر يف هذا الت�صوير
الت�شبيهي الو�صفي بربط العالقة بني زحف الك�سري وزحف ال�سحاب� ،سيما �أنه ا�ستخدم
الت�شبيه البليغ؛ ليدلل على قوة ال�شبه بني زحفه وزحف الك�سري ،وك�أنه ال فرق بينهما.
وي�ضي ��ف ال�شاع ��ر على هذا الت�صوي ��ر و�ص ًفا �آخر هو و�صف ال�سح ��اب ب�أنه �آلة قوية
ق ��ادرة على جر (�سحب) املاء م ��ن البحر بو�صف ا�ستعاري جاء عل ��ى طريقة اال�ستعارة
املكني ��ة يف قوله( :يجر من البحر) ،ويف هذا الت�صوير داللة على كرثة املاء الذي يحمله
ال�سحاب.
وق ��د و�صف ال�شاعر عالقة الريح بال�سحاب يف �إدب ��اره ونقله بال�سرعة يف االنتحاء،
ث ��م بالت�أين والركود عندم ��ا �أراد �أن يفرغ ماءه وي�سكبه ،ففي ه ��ذا املكان �أفرغ الريح ما
بال�سح ��اب .من مياه ،وو�صف ذل ��ك باالنتجاف ،وهو "ا�ستخراج �أق�صى مايف ال�ضرع من
اللنب"( ،)1وجواب (فلما تنادي) ي�أتي بعد بيتني يف قوله" :ف�ألقى مرا�سيه وا�ستهل"(.)2
 -2و�صف الربق

تن ��اول ال�شاعر و�صف الربق يف بداية حديثه ع ��ن و�صف املطر وال�سحاب ،وذلك يف
قوله:
�أَح������������ا ِر َت�������رى ال�����َب����ررَ َق مَل َي��غ�� َت��م�����ض
ُي�����������ض�����ي ُء كِ�����ف�����اف�����اً و َي�����ج�����ل�����و كِ����ف����اف����ا
()3
ُي�������������ض������ي ُء � َ�����ش�����م�����اري����� َخ َق��������د ُب����طِّ���� َن����ت
َم���ث���اف���ي��� َد َري����ط����اً َوري�����ط�����اً � ِ���س���خ���اف���ا
ي�ص ��ور ال�شاعر ال�ب�رق باللمعان امل�ستمر الذي �شبهه بالع�ي�ن التي مل تغم�ض ،وذلك
با�ستخدام ��ه الفعل امل�ضارع الدال على اال�ستقب ��ال يف قوله" :مل يغتم�ض" ،وبا�ستخدامه
(((	الديوان� ،ص .47
(((	الديوان� ،ص .48
(((	الديوان� ،ص .47-46
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الفعلني (ي�ض ��يء ويجلو) ب�صيغة امل�ضارع؛ ال�ستح�ضار ال�ص ��ورة يف ذهن ال�سامع ،وك�أن
�ص ��ورة ال�ب�رق حتدث �أمام ��ه ،ويراها بعينيه؛ حي ��ث ي�صف ال�شاعر �إ�ض ��اءة ما تعلق من
ال�سح ��اب وب ��رز الربق م ��ن خالله ،فه ��و ي�ضيء بع�ضه ،ويجل ��و البع�ض الآخ ��ر ،ثم ي�ؤكد
با�ستخدامه للفعل امل�ضارع "ي�ضيء" مرة �أخرى على ذلك� ،أي :على ما تعلق من ال�سحاب
م�شب ًها �إياه بال�شماريخ يف عدم ا�ستوائها وارتفاعها ونزولها ،وهي مبطنة ب�سحب مرتاكمة
ت�شبه الثياب البي�ض التي تراكب بع�ضها على بع�ض.
ويف مو�ضع �آخر يقول �سحيم:
َف�����دَع ذا و َل���كِ���ن هَ���ل َت����رى � َ���ض���و َء ب���ارقٍ
ُي����� ِ����ض����يء َح����ب���� ًّي����ا ُم�����ن�����جِ �����دًا ُم��� َت���ع���ا ِل���ي���ا
�����ب ِب َ
ُي�����ض��ي ُء � َ��س��ن��ا ُه ال�� َه�����ض َ��ب هَ�����ض َ��ب ُم��ت��ا ِل ٍ��ع
������ذاك ال��هَ�����ض ِ��ب َل���و ك����ا َن دانِ��ي��ا
ُ
وح َّ
()1
َن����ع����م����تُ ِب�������� ِه َع����ي����ن����اً و َ�أي������ق������ن������تُ �أَ َّن���������� ُه
وال�صخو َر ال َروا�سِ يا
َي ُح ُّط الوعو َل ُ
يدخ ��ل �سحيم يف و�صف الربق بدقة مذهل ��ة تطاوعه لغة وقريحة دفاقة ،وقد انفلت
�إىل ت�صوي ��ر الربق يف ح�س ��ن تخل�ص �سل�س (فدع ذا ولك ��ن) ،والت�صوير الو�صفي للربق
يظه ��ر عن ��د ال�شاعر يف االعتالء ،وذل ��ك يف قول ��ه" :متعال ًيا ومنجدً ا وحب ًي ��ا" فكل هذه
الكلمات دالة على ما عال من الأر�ض وارتفع ،و�أكد بذلك يف قوله" :ي�ضيء �سناه" وال�سنا
دالل ��ة على ر�أ�س �ضوء هذا ال�ب�رق ،فك�أن ال�شاعر يقول �إن �أق�ص ��ى ما ي�ضيء الربق لدى
ه�ض ��ب "متال ��ع"( ،)2الذي �أكد ب�أن ��ه لي�س قري ًبا عن ��ده ،ثم ربط ال�شاعر ه ��ذا الت�صوير
الو�صف ��ي ب�ي�ن العني وال�ضوء ال�ساطع م ��ن �سناء الربق؛ حيث جعل الع�ي�ن تنعم به ،وهنا
دالل ��ة نف�سية مت�أثرة بحب املطر الناجت عن التفا�ؤل بهذا الربق الذي توقع ب�أنه ينتج منه
مطر يحط الوعول وال�صخور الرا�سية من عاليات اجلبال ،ويف هذا الت�صوير داللة على
الكرثة والغزارة.
وق ��د رب ��ط العرب بني الوع ��ل واجلبل ،وذل ��ك حماولة ملقاومة اخلط ��ر الذي يتهدد
الوعل يف الأودية وال�سهول على �أيدي النا�س� ،أو نتيجة ال�سيول ،ولكن املطر الغزير حينما
(((	الديوان� ،ص .31
((( متال ��ع جبل بنجد وفيه عني يق ��ال لها اخلرارة( ،ياقوت بن عبد اهلل احلم ��وي الرومي البغدادي ،معجم
البلدان ،دار �صادر ،بريوت1397 ،ه1977 ،م ،م� ،5ص .52
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ين�سك ��ب على اجلبال ي�صبح اخلطر على حي ��اة هذه الوعول ،فجعل ال�شعراء موت الوعل
وحتدره مع الوادي داللة على كرثة املطر(.)1
 -3و�صف املطر

تظه ��ر لنا يف هذه اجلزئية �صورة ممتدة للمط ��ر ،ر�سمها ال�شاعر "�سحيم" ،بد�أها
باحلديث عن و�صف املطر مبتابعة ر�ؤيا الربق وال�سحاب ثم الريح التي تتحكم يف انتقاله
وم�سريته ،وكل ذلك بقدرة القادر العزيز احلكيم ،ثم ينتقل ال�شاعر للحديث عن ان�سكاب
املطر ،والأماكن التي ينزل عليها رابط ًا بني داللة املكان ،وكرثة ال�سيول واملياه ،فيقول:
َف����ع َّ����ق َط����وي ً
َف���� َم���� َّر َع���ل���ى الأَن������ه������ا ِء ف����ال���� َت���� َّج ُم����ز ُن���� ُه
��ل�ا َي�������س��� ُك ُ���ب امل�������ا َء َ���س��اجِ ��ي��ا
ُرك�����ام�����اً َي����� ُ����س���� ُح امل��������ا َء مِ �����ن ُك������ ِّل ف��ي�� َق�� ٍة
���وب ال�����دوا ِب����� ِر ح��افِ��ي��ا
َك���م���ا ُ���س��ق��تَ َم���ن���ك َ
و َم������� َّر َع���ل���ى ا َلأج������ب������الِ �أَج�����ب�����الِ َط���يِّ���ئ
ف������غ������ا َد َر ب���ال���ق���ي���ع���ان َرن�����ق�����اً و����ص���اف���ي���ا
()2
مي � َ����س����ي���� ُل���� ُه َم������� َع َودقِ��������� ِه
َت���رى َخ��� َ��ش َ��ب ال���غُ�ّل�اّ ن فِ��ي�� ِه َط��� َوافِ���ي���ا
�أَ َج�������� ُّ�������ش هَ���������ز ٌ
هنا ب ��د�أ الو�صف مل�سرية ال�سح ��اب؛ حيث ال يعوقه �شيء ،وا�ستخ ��دم ال�شاعر لذلك
كلم ��ة (م ّر) ب�صيغة املا�ضي التي ت ��دل على جمرد العبور ،وعدم البقاء ،لكن هذا العبور
منتج ��ا؛ حيث و�صف الغيم الأبي�ض على الغدران
مل يك ��ن �سري ًعا خال ًيا ،و�إمنا كان بطي ًئا ً
بتكث�ي�ر املاء ،ث ��م ي�صور هطول املطر من املزن باالن�سكاب ،فك� ��أن الغيم ان�شق ن�صفني،
فان�سك ��ب املاء عل ��ى الغدران ،ثم ي�صف ه ��ذا االن�شقاق بالطول؛ حي ��ث ي�سكب املاء وهو
�ساك ��ن ال يتح ��رك ،م�ؤك ��دً ا ال�شاعر على ذلك بك�ث�رة ال�سحاب يف و�صف ��ه ،وذلك بقوله:
"ركاما"� ،أي :مرتاك ًبا ً
غليظا ،ثم ي�ش ِّبه م�سريته بالفر�س املنكوب من احلجارة يف م�آخري
ً
احلواف ��ر ،فيم�ش ��ي رويدً ا رويدً ا ،وي�س � ّ�ح املاء من كل طرف وجهة ،وه ��و ت�شبيه حم�سو�س
مبح�سو�س؛ ليقرب ال�صورة لل�سامع ،وك�أنه يراها ماثلة �أمام عينيه.
ث ��م ي�صف ال�شاع ��ر مرور ال�سحاب على جبال طيء ،وقد غ ��ادر قيعانها وهي مليئة
((( ينظ ��ر :جريدي ب ��ن �سليم املن�صوري� ،شاعرية املك ��ان ،دار العلم للطباعة والن�ش ��ر ،جدة ،ط1412 ،1ه،
1992م �� � ،ص  ،40 ،39وق ��د �شاهدت وع ًال ميتًا يف �أ�سف ��ل وادي طريف باحل�صاة قبل قرابة خم�سة ع�شر
عاما ،من قوة ال�سيل وغزارته ،وعرف �أهل املنطقة بذلك.
ً
(((	الديوان� ،ص .32
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بامل ��اء الكدر وال�صايف ،ثم ي�صف ال�شاعر �صوته وي�ص ��وره بكدرة ال�صوت الذي به ُب َّحة،
م�صو ًرا ذلك بت�شبيه بليغ؛ لي�ؤكد على عدم الفرق بني �صوت هذا ال�سحاب و�صوت الأج�ش،
وال يخف ��ى �أن ال�شاع ��ر جمع يف �أبياته بني الت�صوير احلرك ��ي وال�سمعي ،م�ؤكدً ا على ذلك
بو�صف �سرعة وقع قطر املطر الذي �سال يف الأودية ذات ال�شجر ،ويف هذا الت�صوير داللة
على �سرعة �سقوط قطرات املطر ،حيث جرى الوادي مع �أولها ،وهو ال يزال ي�سكب املطر،
واخل�شب يطفو فوق �سيله ،ويف هذا داللة على �سرعة الهطول وغزارته ،ثم وا�صل ال�شاعر
و�صفه لل�سحاب ،بقوله:
()1
ف�أَ�ص َبحتِ ال��ث ُ
ِ�يران َغ��رق��ى و�أَ���ص�� َب َ��ح��ت
ِن�����س��ا ُء تمَ��ي ٍ��م َي��ل�� َت��قِ��ط َ��ن ال��� َ��ص��ي��ا�ِ��ص��ي��ا
ويف ه ��ذا البي ��ت ت�صوير لغزارة امل ��اء وقوته وكرثته؛ حيث �إن ه ��ذه الغزارة �أغرقت
الثريان والأبقار الوح�شية ،لدرجة �أنه مل يظهر منها �إال �صيا�صيه جترها ن�ساء بني متيم
بقرونه ��ا؛ لتنقذها ،ورمبا �أراد ال�شاعر �أن هذه الث�ي�ران غرقت بالفعل ،ومل يبق منها ما
ي�ستفاد منه �إال ال�صيا�صي؛ ال�ستخدامها يف احلياكة ،وغري ذلك.
ويف و�صف �آخر للمطر يتكرر و�صف اقتالع ال�سيل يف قوله:
()2
����������ب ال�������عِ���������������ض�������ا َه لأَذق���������ا ِن���������ه���������ا
����ب ال��� َف���ن���ي���قِ ال���� ِل����ق����ا َح ال���عِ���ج���اف���ا
َك���� َك ِّ
َي���������� ُك ُّ
يف البي ��ت ي�ستخ ��دم ال�شاعر الفع ��ل امل�ضارع "يك ��ب" ليدل به عل ��ى اال�ستمرار من
جهة ،ولي�صور به احلال من جهة �أخرى ،وي�ستح�ضرها جلية �أمامنا ،في�صوره ب�أنه يقتلع
ال�شج ��ر من جذوره فتنقلب الأ�شجار على ر�ؤو�سه ��ا مثلما يقلب فحل الإبل النوق املهازيل
عل ��ى وجهها ،وجاء قوله (لأذقانه ��ا) جت�سيدً ا للأ�شجار متواف ًقا م ��ع بقية ال�صورة التي
تر�س ��م الناق ��ة الهزيلة حني يقلبه ��ا الفحل ،ويف ه ��ذا الت�صوير ما يدل عل ��ى قوة ال�سيل
و�سرعت ��ه التي جعل ��ت ال�شجر يت�ساقط من دون �أن يتمايل ميي ًن ��ا� ،أو �شما ًال� ،أو حتى على
�أحد جانبيه.
(((	الديوان� ،ص .33
ُ
(((	ال�سابق� ،ص  ،48و َك َّب ال�شي َء َيك ُّبه ،وكب َك َبه :قلبه( ،ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،م� ،1ص .)695
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 -4و�صف اجلي�ش واخليل

و�ص ��ف "�سحيم" جي�ش قومه يف ثالثة �أبيات و�ص ًف ��ا ت�صوير ًّيا موجزًا� ،أبرز بها قوة
قومه ،و�شجاعتهم بقوله:
حن َجلَبنا ا َ
و َن ُ
خلي َل مِ ن جان ِِب ال َغ�ضى
�إِىل �أَن َت��ل�ا َق����ت ب���ال��� ِر����ش���ا ِء ُج���ن���و ُده���ا
بمِ َ ����ل����م���� َو َم���� ٍة ك���ال���لَ���ي���لِ َرع�����ن�����ا َء َف���خ��� َم��� ٍة
َو َرق�����را َق����� ٍة ُي��ع�����ش��ى ال��� ُع���ي���و َن َح��دي�� ُده��ا
()1
و�أَج����������� َر َد َن����ه����دٍ م����ا تجَ ِ ُّ
�إِذا َف����� ِزع�����وا ط�������اروا �إِىل ُك������ ِّل َن����ه���� َد ٍة
�������ف ُل����ب����و ُده����ا
ي�ص ��ف ال�شاع ��ر جي�ش قومه بالكتيب ��ة املجتمعة التي ت�شبه اللي ��ل ب�سوادها وكثافتها
وكرثتها ،لها مقدمة كرعن اجلبل كبرية براقة بال�سالح تغ�شى العيون باخلوف ملن يراها
ب�سبب ملعان �أ�سلحتها ،وهنا نالحظ �أن ال�شاعر قد ا�ستخدم الفعل امل�ضارع "تع�شى" الدال
عل ��ى اال�ستمرار ،ثم ي�صف هذا اجلي�ش عند الفزع ب�سرعة الركوب على اخليل ال�ضخمة
امل�شرف ��ة ،والفر�س الق�صرية ال�شع ��ر؛ حيث مل يجف �شعرها من ك�ث�رة الغزو والغارات،
وبالت ��ايل مل جتف لبودها( ،)2ولعل هذا الو�صف يوحي بك�ث�رة جي�ش قومه وقوته وفتكهم
العدو والكرثة ،وكلها
يف املع ��ارك بعدوهم؛ حيث و�صفهم باجلبل والليل وال�ب�رق و�سرعة ْ
�أو�ص ��اف تخيف ال َعدُو ،فاجلبل يدل على القوة ،واللي ��ل يدل على الرهبة واخلوف ،وكذا
ال�ب�رق و�سرعة ال َع � ْ�دو على خيول مدربة على احلرب يف كل �أوقاته ��ا ،ورمبا �أراد ال�شاعر
ت�شبي ��ه الكتيبة بالليل؛ لي ��دل بهذا الت�شبيه على كرثة الغبار ال ��ذي تثريه حوافر اخليول،
فتجع ��ل النه ��ار ك�أنه مظلم .و"�أح�سن الو�صف ما نعت به ال�شيء حتى يكاد ميثله عيا ًنا
لل�سامع"( .)3كما جند ذلك يف و�صف �آخر للخيل يتقارب املعنى ،حيث يقول:
َو مَل َت������ َز ِع ا َ
خل���ي��� َل املُ����غ��ي�ر َة ب��ال�� ُّ���ض َ��ح��ى
َع���ل���ى هَ����ي���� َك����لٍ َن����ه����دِ املَ������راكِ������لِ �أَج�������� َردا
الح���� ُه
�����ش ح�� ّت��ى َت��خ��دَّدا
طِ �����را ُد هَ�����وادى ال�� َوح ِ
َط���وي���ل ال���� َق����را َغ���م��� ِر ال��� َب���دي���ه���ة َ
(((	الدي ��وان�� � ،ص  ،49،50يذكر ال�شاعر اليوم الذي كان لبني �أ�سد عل ��ى بني عامر؛ حيث قتل �شريح يومئذ،
وكان رئي�س القوم( ،ينظر :الديوان�،ص)49
((( واللب ��د م ��ا يو�ضع حتت ال�سرج ،قيل �أَ ْل َب ��دَ الفر�س ،و�ض َع ال َّلبد على ظهره ،ينظ ��ر :املعجم الوجيز ،جممع
اللغة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .549
(((	اب ��ن ر�شيق الق�ي�رواين(ت 456ه) ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونق ��ده ،حتقيق:حممد حميي الدين
عبد احلميد ،دار اجليل ،ط1401 ،5ه1981 ،م� ،ص .294
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��ي�ر مِ �����ن دونِ �إِل����فِ���� ِه
َي�������� ُر ُّد َع��ل��ي��ن��ا ال���� َع َ

()1

وث��ي��را َن َرو����ض���اتِ ال�� َق�����ص��ي�� َم��ة ُع��� َّن���دا

تتق ��ارب هذه الأبيات مع الأبي ��ات ال�سابقة يف و�صف ال�شاع ��ر لفر�سه؛ حيث و�صفه
بالط ��ول وال�ضخامة ،وق�صر ال�شع ��ر ،و�أ�ضاف �إىل ذلك طول ظه ��ره ،وكرثة جريه �أثناء
ال�صيد حتى َغيرَّ َ ُه َج ْر ُي ُه �إىل املتقدمات من الوحو�ش بكرثة الطرد مما جعله يهزل قلي ًال،
ث ��م ي�صفه بلحوق ُح ُمر الوح�ش وردها لدرجة �أن الثريان الوح�شية التي هربت يف الرمال
الت ��ي تنبت �شجر الغ�ضا؛ كان الفر�س يردها ،حتى ذل ��ك الثور الوح�شي الذي كان يعاند
ل�شدة �سرعته كان يدركه الفر�س ،وقد ا�ستعان يف ذلك بالكنايات دون الت�صريح ،كقوله:
َ
ح�ش).
مر ال َبديهةِ ،طرا ُد َهوادى ال َو ِ
(طويل ال َقراَ ،غ ِ
ويف احلقيق ��ة �أن �شاعرن ��ا يكرث من و�صف ��ه للخيل بت�صوير دقي ��ق؛ فقد "يكون �أكرث
و�ص ��ف ال�شع ��راء يقع على الأ�شياء املركبة من �ضروب املع ��اين ،كان �أح�سنهم من �أتى يف
�شع ��ره ب�أكرث املعاين التي املو�صوف مركب منه ��ا"( ،)2فـ"�أجود الو�صف ما ي�ستوعب �أكرث
ن�صب عينيك"( ،)3ومن ذلك قوله:
معاين املو�صوف ،حتى ك�أنه ي�ص ِّو ُر املو�صوف فرتاه َ
َ
ـ َ
وخ���������ي���������لٍ َت��������� َك��������� َّد� ُ���������س ب�������ال�������دَا ِرع�������ي�������ـ
������ن َم�������ش���ي ال������وعُ������ولِ َت������������ؤُ ُّم ال���كِ���ه���اف���ا
ـ ُ
� َ�������ض�������وامِ ������� َر َق��������د � َ�����ش����� َّف�����ه َّ
ُ�����ن ال���� َوج����ي����ـ
���ِث��� َن ال��� َع���ج���اج��� َة دون�����ى �ِ��ص��ف��اف��ا
����ف ُي رِ
َي�����ل ُ
َت�������� َق�������� َّدم�������� ُت��������ه َّ
��������رج��������ل
�����وك ال����� ِل�����ج�����ا َم ِ�إذا م�����ا ا����س��� َت���ه���اف���ا
ُ��������ن َع��������ل��������ى مِ َ
()4
ُي��������ب��������ارى مِ َ
������������ن ال������� ُ������ص������ ِّم َخ������طِّ������ َّي������ ًة
ُم������ َق������ َّو َم������ ًة َق�������د �أُمِ ����������������� َّرتْ ثِ�����ق�����اف�����ا
يف الأبي ��ات ال�سابق ��ة ي�صور ال�شاع ��ر اخليل مب�شية الوعل ،وذل ��ك يف ال�سرعة؛ حيث
يرم ��ي الفر�س بنف�سه �إىل الأم ��ام مثلما مي�شي الوعل ،ثم ي�صفه ��ا با ُل ُ�ضمر التي �أهزلهن
كرثة ال�سري ال�سريع؛ فيثار الغبار خلفها غري م�صطف ،ثم يكمل ال�شاعر و�صفه يف م�سريته
(((	الديوان� ،ص .42
((( قدامه بن جعفر (ت327 :ه) ،نقد ال�شعر ،حتقيق :حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
�ص.130
((( �أب ��و هالل احل�سن عبد اهلل بن �سهل الع�سكري ،كت ��اب ال�صناعتني -الكتابة وال�شعر ،حتقيق :علي حممد
البجاوي ،وحممد �أبو الف�ضل �إبالاهيم ،دار �إحياء الكتب العلمية ،ط1371 ،1ه1952 ،م� ،ص .128
(((	الديوان� ،ص.46-45
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مع هذه اخليل التي يتقدمها فر�سه الن�شط ك�أنه يغلي مثلما يغلي القدر يلوك جلامه ،وهو
يط�ي�ر يف رك�ض ��ه ،وفر�سه يناف�س الرماح القوية امل�ستقيم ��ة" ،املن�سوبة �إىل بلدة اخلط يف
البحري ��ن ،وهي قرية يف البحرين م�شهورة ب�صناعة الرماح"( ،)1وقد ا�ستعان ال�شاعر يف
هذا الو�صف بت�شبيه اخليل يف م�شيتها مب�شي الوعل( ،)2وهو ت�شبيه بليغ؛ لأن املعنى تكد�س
كم�ش ��ي الوعل� ،إال �أن ال�شاعر �أ�سقط �أداة الت�شبيه ووجه ال�شبه؛ لقوة ال�شبه بينهما ،وهذا
ال�شب ��ه يعك�س لنا يف �صورة بليغة قوة ذلك الفر� ��س ،و�إقدامه من دون مهابة ،وقامت تلك
الأو�صاف على الكنايات التي من �ش�أنها �إعمال الفكر ،كقولهَ ( :قد َ�ش َّفهُنَّ ال َوجي ُ
ــفُ ،يثرِ نَ
رجل َي ُ
جام).
ال َعجاج َةِ ،م َ
لوك ال ِل َ
 -5و�صف الناقة

تنوع الو�صف عند "�سحيم" بني الطبيعة واحليوان واملحبوبة ،وكانت الناقة من �أهم
ما تناوله ال�شاعر يف و�صف الرحلة؛ حيث يقول:
َف������دَع ذا و� َ����س���� ِّل ال����هَ���� َّم َع���ن َ
���ك ِب َ��ج�����س�� َر ٍة
ُم������ َ�����ض��َّب�رَرَّ ٍة َت����ف����رى �إِذا م����ا َز َج����ر ُت����ه����ا
�����������س َل����ه����ا َف�����ح ٌ
�����ل َت������ن������و ُء لِ����������� ِر ِّز ِه
َو َل�����ي َ

ُج���م���ال��� َّي��� ٍة ُت���ن���ب���ى ال���� ُق����ت����و َد � ُ��ض��ل��و ُع��ه��ا
َو مَل ُي���ث َ
���ن �إِذ َك��� َّل���ت ِ�إ َل���ي���ه���ا َق��ط��ي�� ُع��ه��ا
()3
َوال ُر َب����� ٌع َو� َ
���س���ط ال��ع��� َ��ش��ا ِر َي�����ص��و ُع��ه��ا

تخل� ��ص ال�شاعر -من مدح قوم ��ه بال�شجاعة والكرم -بفعل الأم ��ر (دع) ،وهو �أمر
�شخ�صا �آخر يحدثه
لي� ��س على حقيقته ،و�إمنا هو من قبيل التجريد ،فهو جرد من نف�سه ً
عن م�آثر القوم ،وما تت�صف به ناقته يف قوتها و�شدتها التي ت�شبه البعري يف خ ْلقه ،وحتمل
أتعبت
خ�شب الرحل فوق جنبيها بخلق طيب ،وتفري الأر�ض من دون �ضرب ٍ
ب�سوط �سواء � ْ
�أم مل تتع ��ب ،فمم�شاها واحد ،ثم ي�صفها بالوح ��دة؛ حيث لي�س لها فحل تنه�ض ل�صوته،
وال ع�ش ��ار تدعوها فت�ؤث ��ر على م�سريها يف الرحلة ،م�ستعي ًن ��ا يف ذلك كله بالكناية ،ففي
(((	املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،مرجع �سابق� ،ص .203
ُ
اجلبلي ،والأنثى تُ�سم ��ى �أروية ،وهي �شا ُة
(((	ال َو ِع� � ُل :بفتح ال ��واو ،وك�سر العني املهمل ��ة :الأروى...وهو التي�س
ُّ
الوح� ��ش ،واجلمع� :أوع ��ال ووعول( ،كمال الدين حممد بن مو�سى الدم�ي�ري (ت808 :ه) ،حياة احليوان
الك�ب�رى ،حتقيق� :إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر ،دم�ش ��ق ،ط1426 ،1ه2005 ،م ،ج ،)215 ،4التكد�س �أن
ّام ،وكذلك مت�شي الوعول( ،الديوان� ،ص .)45
يرمي بنف�سه �إىل ُقد ُ
(((	الديوان� ،ص .53،54
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لوعها) ،كناي ��ة عن و�صفها بالقوة الت ��ي ال تقل عن قوة
(جمال َّي� � ٍة ُتنب ��ى ال ُقتو َد ُ�ض ُ
قول ��هُ :
البع�ي�ر ال�ضخم ،ويف قولهُ ( :م َ�ضبرَّ ٍة تَفرى �إِذا ما َز َجر ُتها) كناية عن ال�سرعة والن�شاط
من دون زاجر لها.
 -6و�صف الثور الوح�شي

ويف و�صف ناقته يف رحلتها جند ال�شاعر يتخل�ص من احلديث عن حمبوبته ،وينتقل
�إىل و�صف الثور الوح�شي وال�صياد بقوله:
َف����� َع����� َّزي�����تُ َن���ف�������س���ي واج���� َت���� َن����ب����تُ َغ����وا َي����ت����ي
��������روح��������ا �إِذا �������ص������ا َم ال������ َن������ه������ا ُر ك�������أَنمَّ������ا
َم ً

و َق�������� َّرب��������تُ ُح�������رج�������و َج ال���� َع���������ش���� َّي���� ِة ن���اجِ ���ي���ا
()1

َك َ�س ُ
نا�ص َع ال��لَ��ونِ ط��ا ِوي��ا
وت ُق�� ُت��ودي ِ

يف هذي ��ن البيتني ي�ص ��ف ال�شاعر رحلته على ناقته الطويل ��ة ال�سريعة م�شب ًها �إ ّياها
بالثور الوح�شي؛ م�ستعي ًنا يف ذلك بكثري من الألوان البالغية التي ت�صور لنا امل�شهد ،كما
ت�صور لنا نهار �سفره عليها يف طوله و�شدته حتى لك�أن هذا اليوم الطويل احلار من �شدة
حره ك�أنه واقف.
وي�ص ��ور ناقته بالث ��ور الوح�شي يف حتمله ��ا و�ضمورها و�سرعته ��ا؛ م�ستعي ًنا يف ذلك
باال�ستع ��ارة املكنية ،حيث"قد جاء ال�شعر اجلاهلي �صورة ناطقة ب�أهمية ال�صيد يف حياة
العرب ،فكرث يف �شعرهم ذكره وذكر حيوانه"(.)2
وبع ��د �أن ا�ستغرق ال�شاع ��ر يف و�صف ناقته انتقل �إىل و�صف الث ��ور الوح�شي وو�صف
مبيته واعرتاكه مع القنا�ص وكالب ال�صيد بقوله:
ِ����ل���اب تحَ����امِ ����ي����ا
� َ�����ش�����ب�����و ًب�����ا تحَ��������ام��������ا ُه ال��������ك ُ
َح������ َم������ت������ ُه ال����� َع�����������ش�����ا َء َل������ي������لَ������ ٌة ُ
ذات قِ���������� َّر ٍة

��ي�ر و ُي�����ب�����دي َع������ن ُع���������روقٍ َك�����أَ َّن����ه����ا
َي����ث ُ

هُ ��������� َو ال�����لَ�����ي ُ
�����ث َم��������ع�������� ُد ًّوا عَ����ل����ي���� ِه َوع������ا ِدي������ا
������ح������زن������ا َن خ���الِ���ي���ا
بِ���� َوع���������س����اء َرم����������لٍ �أَو ِب َ

َعِ ��������� َّن��������� ُة َخ����������������� ّرا ٍز َج���������دي���������دًا َوب�����ال�����ي�����ا

(((	الديوان �ص 28
((( ليلى �سامل حممد بابنجي ،الو�صف يف �شعر عبد اهلل بن املعتز العبا�سي ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة،
جامعة �أم القرى ،كلية اللغة العربية1409 ،ه1989/م� ،ص .26
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ُرك�����ام�����ا َك���� َب����ي����تِ ال����� َ����ص����ي���� َدن����ا ّ
ين دا ِن����ي����ا

ِ�����س
���ح���ي ُت����را ًب����ا َع����ن َم���ب���ي���تٍ و َم��ك��ن ٍ
ُي��� َن ّ
َف��� َ��ص�� َّب َ��ح�� ُه ال��� َرام���ي مِ َ
���ن ال��� َغ���وثِ ُغ����د َو ًة
ِ���ل��اب ال����� َ����ض����وا ِري����ا
ب������أَك����� ُل����� ِب�����ه ُي�����غ�����رى ال������ك َ
َف������ج������ا َل َع�����ل�����ى َوح���������ش����يِّ����ه و َت�����خ�����ا ُل����� ُه
َع����ل����ى َم����ت���� ِن���� ِه � ِ���س��� ًّب���ا َج�����دي�����دًا يمَ���ا ِن���ي���ا
()1
� َ���س���وا ِب��� ُق���ه���ا مِ َ
َي��������ذو ُد ذي�������ا َد اخل���امِ �������س���ات و َق������د َب�����دَت
�����ن ال����كِ��ل�ابِ َغ���وا� ِ���ش���ي���ا
�إن ه ��ذا الثور الوح�شي كبري بلغ عند ال�شاعر مبل ًغا عظي ًما من ال�شدة والقوة لدرجة
�أن ك�ل�اب ال�صي ��د تتحا�شاه لقوته ومنعته ،وتتقيه �إن عدا عليه ��ا ،ويتقيها �إن َع َد ْت عليه،
فحالهم ��ا ك� � ّر وف ّر .ث ��م �إن هذا الثور الوح�ش ��ي قد بات يف رمل "حزن ��ان"( ،)2وهو يحفر
الأر�ض ِل َيكْتنَ َّ فيه من الربد واملطر بحوافره ال�صلبة القوية ،فيحفر عن عروق ال�شجرة،
ويبع ��د ال�ت�راب عن بيته ال ��ذي هو مدخل يف ال�شجر ي� ��أوي �إليه ،و ُي َن ِّح ��ي الرتاب فيجعله
ركاما مثلما يفعل الثعلب يف بيته ،وي�ضع لنف�سه بيتًا �آم ًنا.
ً
وح�ي�ن جاء ال�صباح ي�صور لن ��ا ال�شاعر ب�أن الرامي ي�أتي �إىل هذا املكان؛ لينال منه
دون ج ��دوى مع �أن الرامي من قبيلة غوث التابعني لقبيلة طيء امل�شهورة ب�أن رجالها من
�أمهر الرماة.
وهن ��ا �أ�ضفى ال�شاعر عل ��ى جتربته الكثري من ال�صور فف ��ي ال�ضخامة والقوة �شبهه
بالليث ت�شبي ًها بلي ًغا؛ لي�ؤكد لل�سامع �أنه ال فرق بينهما ،فالليث هو ذلك الثور يف �ضخامته،
والث ��ور هو ذل ��ك الليث يف قوته ،وحني و�صف مبيته �صور قوت ��ه التي تظهر عروق ال�شجر
الت ��ي ت�شبه �أعنة اخلراز ت�شبيه حم�سو�س مبح�سو�س؛ م�ستعي ًنا يف ذلك بالت�ضاد يف قوله:
(جدي ��دً ا وباليا) ،وه ��ذا الطباق لي�س املق�صود منه جمرد التح�س�ي�ن والزينة يف اللفظ،
و�إمنا هو يفيد يف هذا املو�ضع الت�أكيد على قوة هذا الثور الذي ا�ستطاع �أن يتجاوز عروق
ال�شج ��ر الظاهرة وي�صل بحوافره �إىل العروق الطرية الرطبة املدفونة يف باطن الأر�ض.
راج� � ٌع �إىل باب الو�صف ،وال �سبيل
وهن ��ا يظهر قول �صاح ��ب العمدة�" :إن ال�شعر �إال �أقله ِ
(((	الديوان� ،ص .30-29
((( حزنان :لغة :كاحلزم ،وهو ما غلظ من الأر�ض ،وهو و�صف ،ثم عرف به موا�ضع كثرية م�ضافة �إىل �سكانها،
(ينظر :حممد مو�سى احلازمي (ت 584ه) ،الأماكن� ،أو ما اتفق لفظه وافرتق م�سماه من الأمكنة ،حتقيق:
حمد اجلا�سر ،دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر ،الريا�ض1415 ،ه ،ج ،1هام�ش� ،ص .)245
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�إىل ح�ص ��ره وا�ستق�صائه ،وهو منا�سب للت�شبيه ...والفرق بني الو�صف والت�شبيه �أن هذا
�إخبار عن حقيقة ال�شيء ،و�أن ذلك جماز ومتثيل"(.)1
وم ��ن ذلك ت�شبيه ال�شاع ��ر بيت الثور ال ��ذي ا�ستقر فيه ببي ��ت "ال�صيدناين"( )2يف
�شدته و�إحكامه؛ حيث ال ي�ستطيع الو�صول �إليه �أحد ،وي�ؤكد على معنى القوة قولهَ :
(�شبو ًبا
وث ُغد َو ًة) ،قلما �أن الكالب
الب تحَ ِاميا) ،وقولهَ ( :ف َ�ص َّب َح ُه ال َرام ��ي ِمنَ ال َغ ِ
تحَ ام ��ا ُه ِ
الك ُ
ال�ض ��واري ال ت�ستطيع الو�صول �إليه ،فكذلك املهرة م ��ن ال�صيادين ال ي�ستطيعون الو�صول
�إلي ��ه؛ لقوته ومنعت ��ه ،فكالب ال�صيد ال جتدي معه نف ًعا ،فهو ث ��ور قوي ي�شبه ظهره الثوب
اليم ��اين يف �شدة بيا�ضه ،وه ��و ال يق�صد بهذا ال�شبه نقل �صورته لن ��ا ،و�إمنا يق�صد داللة
عل ��ى �سمن ��ه وقوته ،وينقل لنا ال�شاعر دفاعه عن نف�سه ب�ص ��ورة ت�شبيهية ،وهو يذود ذياد
خلم�س ،و�صاحبها يطردها؛ حتى ال تزدحم على احلو�ض؛ حيث
الإبل التي قد وردت املاء ٍ
يكون منعها �شديدًا ل�شدة عط�شها ،وهنا ال �شك يف �أن ال�صورة تنقل لنا امل�شهد �إىل واقع
حم�سو�س" ،وقد اعتمد ال�شعراء يف غالبية حديثهم عن البقرة الوح�شية �أو الثور الوح�شي
عل ��ى البناء الدرامي الق�ص�صي ،القائم على ال�صراع وال�شخو�ص الذين متثلوا يف البقرة
وال�صائد وكالب ال�صيد وال�سباع"(.)3
 -7و�صف املحبوبة

يعد و�صف املحبوبة من الو�ص ��ف اخلارجي الذي تناوله "�سحيم" يف ق�صائده ،وقد
تن ��وع و�صف املحبوبة عند ال�شاعر بني الو�ص ��ف اجل�سدي ا َ
خل ْل ِقي كو�صف ال�شعر والوجه
واجلي ��د وغريه ،وهذا الو�صف هو "ال ��ذي يقوم على �إلتقاط ال�شبه احل�سي بني ظاهرتني
خمتلفتني ،وهو يعني با�ستح�ضار ومتثيل املالمح اخلارجية للمو�صوف ،ولي�س بال�ضرورة
�أن يعتم ��د على ق ��وة اخليال واالمتزاج العاطفي"( ،)4والو�ص ��ف الأخالقي ملحبوبته الذي
(((	ابن ر�شيق القريواين(ت 456ه) ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،م�صدر �سابق� ،ص .294
(((	ال�صيدن ��اين :الثعلب (الديوان� ،ص  ،)29وقي ��ل :ال�صيدناين :دو ْي َّب ٌة ،قال �أبو عبيد :تعمل لنف�سها بيتًا يف
الأر�ض وتُع ِّميه ،ويقال :الثعلب( ،ينظر� :إ�سماعيل حماد اجلوهري (ت 393ه) ،ال�صحاح ،م�صدر �سابق،
ج� ،6ص  ،2151مادة� :صدن.
((( حمد فهد جنبان القحطاين ،املها يف "حومل" عند ال�شعراء-درا�سة حتليلية ،جملة جذور ،من �إ�صدارات
النادي الأدبي الثقايف بجدة ،العدد  ،43رجب 1437ه� ،إبريل 2016م� ،ص .57
((( خديجة ابراهيمي ،الو�صف يف �شعر ب�شار بن برد ،مرجع �سابق� ،ص .16
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خرج في ��ه �إىل تو�صيف اللقاء واحلوار وتبادل امل�شاعر بينهم ��ا ،وهو" :ما كانت ال�صورة
ح�سي ...وقد يقوم على وحدة الت�أثر النف�سي
فيه تعرب عن حالة نف�سية من جهة ،وم�شهد ّ
بني فكرة يف الذهن وم�شهد يف احلوا�س"( ،)1ومن الو�صف اخللقي للمحبوبة قول ال�شاعر:
()2
ُت�����ري َ
��ي��ن َك����� ًّف�����ا ومِ ���ع���� َ���ص��� ًم���ا
َو َوج���� ًه����ا َك���دِ ي���ن���ا ِر الأَعِ ���������� َّز ِة ���ص��اف��ي��ا
�����ك َغ����������دا َة ال����� َب ِ
فه ��و ي�صف وجه حمبوبته يف ا�ستدارت ��ه و�صفائه بالدينار م�ستعي ًنا يف ذلك ب�أ�سلوب
ال�شب ��ه ال ��ذي يجمع بني امل�شبه وامل�شبه به ووجه ال�شب ��ه والأداة ،فهو �شبه مكتمل الأركان
ينا�س ��ب وجه حمبوبت ��ه املكتمل يف جمال ��ه و�صفائه ،ث ��م ي�ؤكد ال�شاعر عل ��ى �صفاء وجه
حمبوبته بت�شبيه متثيلي يف قوله:
���������ات ال َ
َف�����م�����ا َب����ي����� َ����ض���� ُة ب َ
���ح��� ُّف���ه���ا
����ظ����ل����ي���� ُم َي ُ
������ي�����ن ا َ
َو َي������ج������ َع������ ُل������ه������ا َب َ
جل����������ن����������ا ِح و َدفِّ�������������� ِه

�������ي َب���ي�������ض���ا ُء َط��� َّل��� ٌة
َف��ي��ر َف����� ُع َع���ن���ه���ا َوه َ
���ن مِ ��ن��ه��ا َي������و َم ق���ا َل���ت �أَراحِ ٌ
ِب����أَح���� َ���س َ
��������ل

َو َي������������������ َر ُع عَ����ن����ه����ا ُج������������ ُؤج������������ؤاً ُم���� َت����ج����اف����ي����ا
َو ُي����ف���� ِر� ُ����ش����ه����ا َوح������ف������اً مِ َ
��������ن ال�����������ز ِِّف واف���ي���ا

واجهَت َقرناً مِ َن َ
م�س �ضاحيا
ال�ش ِ
َو َقد َ
()3
���ب �أَم ث����ا ٍو َل�� َدي��ن��ا َل��ي��ال��ي��ا
َم���� َع ال��� َّرك ِ

ي�ص ��ف ال�شاع ��ر بي�ض النع ��ام ب�صورة خيالية فري ��دة؛ حيث �صور لن ��ا ذكر النعام،
وه ��و يحف َ
البي�ض ويرف ��ع عنه �صدره ،ويجعله بني جناحيه فار�ش ًا له ري�شه؛ لي�سكب عليه
ال ��دفء ويحميه من الهواء وحرارة ال�شم�س ،م�صو ًرا لن ��ا ذلك بكل الو�سائل التي يفعلها
ذلك الظليم حلمايته ،وهو ال يهدف من ت�صويره هذه احلماية �إىل و�صف البي�ضة ،و�إمنا
يه ��دف �إىل ال�ص ��ورة التي و�صل �إليها وج ��ه حمبوبته يف بيا�ضه ونعومت ��ه و�صفائه ،ويدل
راح ٌل) ،و"قد يكون ت�شبيه املر�أة بالبي�ضة من
ح�سنَ ِمنها َي َوم قا َلت �أَ ِ
عل ��ى ذلك قولهِ ( :ب�أَ َ
قب ��ل املال�سة واال�ستواء ،وقد يكون رمزًا للخ�صوب ��ة والتوالد ،فالبي�ضة ترمز �إىل احلياة
املتج ّددة"(.)4
((( املرجع ال�سابق� ،ص .8
(((	الديوان� ،ص .18
(((	الديوان� ،ص .18
((( �سم ��ر الديوب ،ال�صورة الفنية عند �شعراء البادية يف ع�ص ��ر �صدر الإ�سالم� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة
البعث ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،ق�سم اللغة العربية1419 ،ه1998 ،م� ،ص .206
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وقد عرفت النعامة ب�شفقتها على حب بي�ضها ور�أفتها به ،ف�إذا "تركت بي�ضها وذهبت
تلتم� ��س الطعام ،جتد بي� �َ�ض �أُخرى فتحت�ضنه ،ورمبا ح�ضنت هذه بي�ض تلك ،ورمبا �ضاع
البي� ��ض بينهما"( ،)1فرمب ��ا ق�صد "�سحيم" ت�شبيه ر�أفة الظلي ��م ببي�ضة النعام وحمايته
وحنايته لها بجمال حمبوبته وحنايتها ور�أفتها به حينما �س�ألته عن رحلته وبقائه.
ُع����� َم��ي��ر َة(َ )2ودِّع �إِن تجَ َ ����ه َ
َّ����زت َغ���ا ِدي���ا
ُج����� ُن�����و ًن�����ا ِب����ه����ا ف���ي���م���ا اع���� َت����� َ����ش����رن����ا عُ��ل�ال���� ًة

�����وب ب���ف���اح ٍ���م
ل�����ي�����ايل ت�������ص���ط���اد ال�����ق�����ل َ
�����س ِب��ع��اطِ ��لٍ
مي َل��ي َ
وج���ي���دٍ َك��ج��ي��دِ ال������ َّر ِ
ك���������أَ َّن ال رُّ َ
��ُّث�� ّي�����ا ُع���لِّ��� َق���ت َف�������و َق َن���ح��� ِره���ا
�إِذا ان���� َد َف���� َع����ت يف َري َ
�����ط����� ٍة َ
وخ��م��ي�����ص�� ٍة

َك��� َف���ى ال���� َ���ش���ي ُ���ب والإِ�������س���ل��ا ُم لِ���ل��� َم���ر ِء ن��اه��ي��ا
�����������ب ُم�����������س����� َت������ ِ�����س����� ًّرا َوب�������ادي�������ا
عَ����ل����ا َق��������� َة ُح ٍّ

ت���������را ُه �أَثِ�����ي����� ًث�����ا ن�����اع����� َم ال���ن���ب���ت ع��اف��ي��ا
مِ َ
����ن ال�����دُّ ِّر وال���ي���ا ُق���وتِ وال���� َ���ش���ذ ِر ح��ا ِل��ي��ا
وج���م��� َر َغ�����ض ً��ى هَ�� َّب��ت َل���� ُه ال���ري��� ُح ذاك��ي��ا
َ
()3
دف ُب����ر ًدا يمَ��ان��ي��ا
وال َث���ت ب���أَع��لَ��ى ال���� ِّر ِ

يريد ال�شاعر �أن يكون عفي ًفا يف وداع حمبوبته� ،إن مل ينهه عن فعل ذلك حبه ووفا�ؤه
حمب لها �إىل ح ��د اجلنون وظل يقلب هذا
ملحبوبت ��ه كفاه ال�شيب والإ�س�ل�ام ً
رادعا .فهو ٌّ
احلب بني جوانحه زما ًنا طوي ًال يخفيه تار ًة ويبديه �أخرى.
وق ��د و�صف اللي ��ايل التي ك ��ان يق�ضيها معها مقر ًن ��ا ذلك ب�شعرها الأ�س ��ود الناعم
الكثي ��ف ،مع ًربا عن ذلك بطريقة الكناية ،ويب ��دو �أن ال�شاعر مل يرتك �شي ًئا يف حمبوبته
�إال و�صفه ،فقد بد�أ بر�أ�سها حيث و�صف �شعرها بالنعومة والكرثة؛ لينتقل منه �إىل و�صف
جيده ��ا م ��ن دون فا�صل ،فيقول( :وجي ��د كجيد الرمي)؛ حيث �شب ��ه جيدها بجيد الرمي
حال كونه لي�س بعاطل؛ لأن اللآيل والياقوت تزينه ،وت�شبيه جيدها بجيد الرمي كناية عن
((( عم ��رو ب ��ن بحر اجلاحظ (ت255 :ه ��ـ) ،كتاب احليوان ،حتقي ��ق :عبد ال�سالم ه ��ارون ،ط 1385 ،2هـ،
1966م ،ج� ،4ص .328
واحد العمور ،وه ��ي �أ�صول الأ�سن ��ان والأ�ضرا�س ،وكانت
((( ُع َم�ْيَرْ َ ُة :ت�صغ�ي�ر َع ْم َرة ،وعم ��رة :م�ؤنث َع ْم � ٍ�رِ ،
�صاحب ��ة �سحي ��م التي �شغف به ��ا ا�سمها غالية ،وه ��ي من �أ�شراف متيم ب ��ن ُم� � ٍّر ،ومل يتجا�سر على ذكر
ا�سمها( ،الديوان� ،ص .)16
(((	الديوان� ،ص.18 ،17 ،16
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د .حمد فهد حممد جنبان القحطاين

جم ��ال هذه املر�أة ور�شاقتها؛ لأن "الرمي"( )1هو الظب ��ي اخلال�ص البيا�ض جميل ال�شكل
ر�شيق القوام خفيف احلركة.
ث ��م ي�صف نحرها وقد علق ��ت عليه الزينة بت�شبيه متثيلي ي�ص ��ور هذا اجليد بجمر
الغ�ض ��ى ال ��ذي هبت عليه الريح ،ف�أ�صب ��ح ذاك ًيا الم ًعا ،ورمبا عك�س ه ��ذا الت�صوير �شدة
احل ��ب ولهفة ال�ش ��وق الذي رمز �إليه باحلني ��ة ،واحلرارة التي يعك�سه ��ا جمر الغ�ضى يف
�ش ��دة الإ�شتعال وقوة احلرارة ،ثم ينتقل من و�صف جيده ��ا ونحرها �إىل و�صف ج�سدها
املزين بالثياب الفخمة ،في�صفها ب�أنها تلف فوق ردفها بردًا ميان ًيا؛ ليجمع بهذا الو�صف
بني زينة احللي وزينة الثياب.فالو�صف هو "ذاك النوع من الفن الذي ي�أخذ العاطفة من
قلب ال�شاعر فري�سم بها هيئات املو�صوف"(.)2
ويف مو�ضع �آخر يقول يف و�صف حمبوبته:
ل َخ������������ي ٌ
�أَ مَ َّ
������������ال عَ�������������������ش���������ا ًء َف������ط������اف������ا
َوم�������������ا ُد َم�����������ي����������� ٌة مِ �����������ن ُدم�������������ى َم����ي����� َ����س����ن����ا

ِب�������أَح������� َ������س َ
������ن مِ ����ن����ه����ا َغ�������������دا َة ال���� َرح����ي����ـ
ِوج�������ي�������دًا َك����ج����ي����دِ ال�������� َغ��������زالِ ال���� َن����زي����ـ
����ط اجلِ ����م����ا
������ى َم�������ه�������ا ٍة ب����� ِ����س����ق ِ
َو َع������ي������ن ْ
و ِب������ي������� ً������ض������ا َك�������������������أَ َّن َح�����������ص�����ا ُم�������ز َن������� ٍة
َك������������������أَ َّن ال������� َق������� َر ْن������� ُف������� َل وال����� َز َ
جن�����ب�����ي�����ـ
ُي��������خ��������ال ُ
ِ��������ط مِ ����������ن ري������قِ������ه������ا َق��������ه�������� َو ًة
ِب������� ُع�������و ٍد مِ َ
���������ن ال����هِ����ن����د عِ ������ن������ َد ال���تِّ���ج���ا
ُي����������خ����������ال ُ
ِ����������ط���������� ُه ُك�������� َّل��������م��������ا ُذق����������� َت����������� ُه
و�أَب�����������������������دَت َم�������ع�������ا� ِ�������ص������� َم ممَ��������ك��������ور ًة

����������ك �إِذ ط َ
َو مَل َي ُ
����������اف �إِ اَّل اخ���� ِت����ط����اف����ا
َن ُم�������ع�������جِ ������� َب������� ٌة َن َ
�����������ظ����������� ًرا واتِّ�������������ص������اف������ا

ـ������لِ ق����ا َم����ت ُت����رائ����ي َ
����ك َوح����� ًف�����ا ُغ����داف����ا
ـ�������فِ ي�������أ َت������ ِل ُ
������ف ال�����������دُّ ُّر ف����ي���� ِه ائ����تِ��ل�اف����ا
ِد َت����ع����ط����و نِ�����ع�����ا ًف�����ا َو َت�������ق�������رو نِ���ع���اف���ا

َت���������ه���������ادى بِ������������ ِه � َ�������ص َ
�������رخ�������د ًّي�������ا ِر������ص�����اف�����ا

�����ط َج���ف��� ًن���ا ق َ
����س����ك خ�����ا َل َ
ـ����� َل واملِ����� َ
ِ���ط���اف���ا
� َ���س���ب���اه���ا ا َل���������ذي َي�������س��� َت���ب���ي���ه���ا � ُ���س�ل�اف���ا
ِر غ���������الٍ ُي�����خ�����ال ُ
ِ�����ط مِ ���������س���� ًك����ا ُم�����داف�����ا
َع�����ل�����ى ك������� ِّل ح���������الٍ �أَ َر َ
دت ار ِت���������ش����اف����ا
()3
َت�������زي ُ
�������ن �أَن�������امِ �������لَ�������ه َّ
ُ�������ن ال����� ِل�����ط�����اف�����ا

(((	ال ِّر ُميَّ :
الظ ْب ُي الأَبي�ض اخلال�ص البيا�ض( ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،م� ،12ص  ،260مادة رمي).
((( ف�ؤاد �أفرام الب�ستاين ،ال�شعر اجلاهلي –ن�ش�أته –فنونه� -صفاته ،املطبعة الكاثويكية ،بريوت1937 ،م� ،ص .37
(((	الديوان� ،ص .44 ،43 ،42
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يق ��ول "�سحي ��م" �إن خيال حمبوبته ق ��د زاره زيارة ،م�ص ��و ًرا جماله ��ا الفاتن الذي ال
يفوق ��ه �شيء حتى دمى "مي�سنان"( )1التي ي�ضرب بها املثل عندهم يف اجلمال ،بجمالها يف
�صورته ��ا و�صفاته ��ا ،فعند قيامها يظهر �شعرها الأ�سود الفاح ��م ،ثم ي�شبه جيدها يف زينته
بجي ��د الغزال حال كونه ينزف د ًما ،ووجه ال�شبه بينهم ��ا هو البيا�ض الذي تخالطه حمرة،
ث ��م ي�صور ال�شاع ��ر عينيها الوا�سعتني اجلميلت�ي�ن م�شبههما بعيون املها ح ��ال كونها تتناول
�أوراق ال�شجر من اجلبال والنعاف ،فهو ال ي�شبه عيونها بعيون املها على �إطالق ،و�إمنا قيده
بكونه وقت التقاط �أوراق ال�شجر املرتفعة حني ترمقه بعينها �أو حني تلتقط النبات ال�صغري،
وه ��ي تنظر �إىل �أ�سفل .ثم ي�شبه بيا�ضها بالثلج املت�ساقط من الغيم ،تتهادى به مياه �صافية
يف �أر� ��ض حجري ��ة ،فـ"و�صف امل ��ر�أة بالبيا�ض ،كان يعيدها مبا�ش ��رة �إىل ال�شم�س والزهرة،
وت�شبيهه ��ا بالبي�ض ��ة والدرة واملهاة لي� ��س املراد به جم ّرد اللون ،بل �إنن ��ا لنلمح �صفات �أهم
تنتقل عرب اللونني� ،أهمها  ..اخللود"( ،)2والبيا�ض هنا "لي�س ت�أكيدًا للون �صاحبته فح�سب،
ب ��ل هو ت�أكيد لرغبة ال�شاعر العميقة التي تف�ضل ه ��ذا اللون يف املر�أة التي يحب ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ال�شاع ��ر �أعطى هذه الفتاة �صفات �أخرى ت�ص ّور م ��دى جمالها ،فالبيا�ض بح ّد ذاته
ال ي�ش ��كل جما ًال �إذا مل ترافقه �أ�شياء �أخرى"( ،)3مثل ت�شبيه روائح القرنفل والزجنبيل التي
خالطت العن ��ب ،واملق�صود �أن رائحتها وريقها قد خالط اخلمر ،و�أ�ضيف لهما روائح العود
الهن ��دي املم ��زوج بامل�سك ،ثم ت�صوير معا�صمها املمتلئة التي تزي ��ن الأنامل اللطاف له�ؤالء
الن�سوة.
وقد تكرر من ال�شاعر و�صف حمبوبته بالدمى فيقول:
�����ض ال���� َك����واع����بِ ك��ال��دُّ م��ى
َو مَل َت���ل��� ُه ِب��ال��ب��ي ِ

ر���ض َمق َعدا
َزماناً َو مَل َتق ُعد مِ َن الأَ ِ

()4

�ضرب م ��ن الثياب اجلياد..وقد
((( مي�سن ��ان :بزي ��ادة نون �أخرى بني ال�س�ي�ن والألف ،وهو مو�ضع ين�سب �إليه ٌ
ن�س ��ب �إليه �سحيم العبد جيد الدمى( ،ينظ ��ر� :أبو عبيد ،عبد اهلل بن عبد العزيز البكري الأندل�سي(ت:
487ه ��ـ) ،معجم ما ا�ستعجم من ا�سماء البالد واملوا�ضع ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا ،عامل الكتب ،بريوت،
ج � ،4ص  ،)1284وقيل :مي�سنان :مو�ضع بال�شام( ،الديوان� ،ص . )43
((( ينظر� :إبراهيم حممد علي ،اللون يف ال�شعر العربي قبل الإ�سالم -قراءة ميثولوجية ،مرجع �سابق� ،ص .137
((( �أمل ن�صري� ،صورة املر�أة يف ال�شعر الأموي ،امل�ؤ�س�سة العربية للن�شر ،بريوت2000 ،م� ،ص .72
(((	الديوان� ،ص .42
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يق ��ول ك�أن ��ك مل يجمعك اللهو بالن�س ��اء البي�ض اجلميالت يف زم ��ن فائت ،و"�سياق
ال�سياقات بالبيا�ض ذلك �أنّ هذا اللون قد اكت�سب كث ًريا من التعلق
املر�أة رمبا كان �أل�صق ّ
ب�أجواء ال�صفاء والإ�شراق واحلب"( ،)1ويف مو�ضع �آخر يقول:
َي���� ِ���ص���د َن َف���م���ا َي��ن��ج��و َل����ه َّ
ل����ه����ن����دٍ و�أَت������������������رابٍ َل�����ه�����ا � َ�����ش����� َب����� ِه ال����� ُدم�����ى
ُ����ن � َ���س���ل���ي��� ُم
حيث �شبه "�سحيم" ه�ؤالء الن�ساء بالتماثيل اجلميلة التي تتوافر فيها �أرقى مقايي�س
اجلمال اجل�سدي.

()2

كما تكرر و�صف حمبوبته بالدمى تكرر كذلك و�صف ريقها ،يف قوله:
ك���������������أَ َّن عَ�����ل�����ى �أَن������ي������ا ِب������ه������ا َب������ع������ َد هَ����ج����ع���� ٍة
� ُ�������س���ل���ا َف������� َة د ٍَّن �أَو � ُ�������س���ل���ا َف������� َة ذا ِر ٍع

مِ َ
�����َب����دا
���������ن ال�����لَ�����ي�����لِ ن���ام���ت���ه���ا � ُ�����س��ل��اف�����اً ُم رَ َّ

�إِذا ُ���ص َّ��ب مِ ��ن�� ُه يف ال�� ُزج��اج�� ِة �أَز َب������دا

()3

هن ��ا يق ��ول ال�شاعر �إنها بع ��د �أن تنام قليلاً من الليل ،ثم ت�ستيق ��ظ من نومتها يكون
ريقها مثل ال�سالف الذي هو �أول ما ي�سيل من ع�صري العنب ،وقد �أراد �أن يقول �إن ريقها
ي�شبه اخلمر الباردة.
وهذه ال�سالفة من وعاء خمر كبري �أو ما ي�شبه اجلرة الطويلة ،ف�إذا �صب يف الزجاجة
تكون مثل الزبد يف تلك الزجاجة ،فهو يقول �إن ريقها ي�سكره ،وقد ا�ستخدم ال�شاعر �أداة
الت�شبي ��ه (ك�أن) دون غريها م ��ن �أدوات الت�شبيه؛ لي�ؤكد على قوة الت�شبيه بني ريقها وبني
ال�سالف الذي و�صفه.
ثان ًيا -الو�صف الداخلي النف�سي:

"�س َحي ��م" بالو�صف اخلارجي للمحبوبة� ،أو و�صف احليوان من خيل وناقة
مل ِ
يكتف ُ
وثور وح�شي� ،أو و�صف ال�صياد ،ومل يكتف بو�صف الطبيعة من ريح وبرق ومطر –بح�سب
م ��ا َب َّي َّنا يف املبح ��ث الأول -و�إمنا اجته "�سحيم" �إىل الو�صف الداخلي النف�سي من خالل
((( حمم ��د عبد املطلب� ،شاعرية الألوان عند ام ��رئ القي�س ،جملة ف�صول القاهرية ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،م ،5ع1985 ،2م.59 ،
(((	الديوان � ،ص . 37
(((	الديوان � ،ص . 40
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الو�ص ��ف اللوين م ��ن �سواد وبيا� ��ض ،وو�صف القهر والع ��ذاب من �سجن وجل ��د وعبودية
وترق ��ب املوت والإح�سا�س بالقتل ،و� ً
أي�ضا و�صف احل ��ب وال�شوق واحلرمان ،ومما ال �شك
في ��ه �أن تلك الآثار النف�سي ��ة املنعك�سة على ال�شاعر ،هي نتاج انفع ��االت من الواقع الذي
يعي�شه ،وامل�ؤثرات البيئية التي حتيط به.
وي�سم ��ى بالو�ص ��ف الوجداين حيث �إن ال�صورة ي�صف فيه ��ا ال�شاعر ذاته من خالل
الأ�شياء...ويت�أث ��ر ت�أث ًرا قو ًّيا بقلق وتع�ص ��ب الإن�سان الذي يعرتيه كثري من الت�سا�ؤل �أمام
()1
مفاهيم الكون وحدوده
 -1الداللة اللونية

يعد اللون من امل�ؤثرات الذاتية لدى الإن�سان ،وهناك دالالت رمزية يعرب كل لون عن
�ش ��يء ما ،رمبا يتفق عليه وقد يختلف .فـ"الت�أث�ي�ر النف�سي ل ّلون �أم ٌر م� ٌ
ألوف� ،أق ّره العلم،
و�أثبتت ��ه التجربة الإن�سانية ،ولمَ ّا ك ��ان الأدب جز ًءا من تلك التجربة؛ ف�إنه مل ينف�صم عن
مق ّدماته ��ا وال ع ��ن نتائجها ،و�أ�صبح مما ال �شك فيه �أن للألوان قيمة فنية ونف�س ّية جليلة
يف جم ��ال الأدب"( ،)2وي�أتي الل ��ون بو�صفه لغة خا�صة تعبرّ عن ع ��وامل �شعرية و�سيعة...
يكون الباب �إليها هو االختيار اللوين اخلا�ص الذي يعمد �إليه ال�شاعر(.)3
وق ��د ا�ستخ ��دم "�سحيم" عددًا من الأل ��وان يف �شعره ،وكان لكل ل ��ون داللة معنوية
وداللة نف�سية ،مثال ذلك قوله:
()4

َف����لَ����و ُك����ن����تُ َوردًا َل������و ُن������ ُه َل���ع�������ش���ق��� َن���ن���ي

مائل �إىل ال�صف ��رة؛ لع�شقته الن�ساء جلمال هذا
فه ��و يق ��ول �إنه لو كان ذا لون �أحمر ٍ
اللون ،وي�ستخدم "�سحيم" لفظة (اللون) ،يف قوله:
م���������اذا ُي������ري������ ُد ال������ َ�����س�����ق�����ا ُم مِ �������ن َق����� َم�����رٍ

ُك ُّ
��������������ل َج����������م����������الٍ ل��������� َوج���������هِ��������� ِه َت������� َب������� ُع

((( خديجة ابراهيمي ،الو�صف يف �شعر ب�شار بن برد ،مرجع �سابق� ،ص.17
((( يون�س �شنوان ،اللون يف �شعر ابن زيدون ،من�شورات جامعة الريموك� ،إربد1999 ،م� ،ص .105
(((	ال�سابق� ،ص .31
(((	الديوان� ،ص .26
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�������َّي������ مِ ���������ن َل������ونِ������ه������ا و� َ�����ص����� َّغ����� َره�����ا
َغ رَّ َ

()1

جل��������م ُ
َف�������زي������� َد ف�����ي����� ِه ا َ
��������ال وال����������� ِب����������� َد ُع

ه ��ذه �صورة لونية بديعة ،يق ��ول "�سحيم" ما الذي يريد املر�ض من قمر جميل ،يتبع
جمال موجود؟� ..إن هذا املر�ض قد َغيرَّ َ من لون احلبيبة ،و�أنحل ج�سمها ،لكن
وج َه ُه ك ُّل ٍ
إبداعا.
ذلك مل ي�ؤد �إىل قبحها ،بل زادها جما ًال و� ً
كم ��ا جنده ي�ستخ ��دم اللون الذهبي يف و�صف ��ه اخلامت( ،)2والل ��ون الأ�شقر يف و�صفه
الفج ��ر( ،)3لكن يف هذين املثالني تخلو الداللة النف�سية بينما يظهر الت�أكيد على ال�صورة
اجلمالية ذاتها.
لونان �سائدان /الأ�سود ..والأبي�ض

تعددت الألوان يف �شعر "�سحيم" ،ولعل اللونني الأ�سود والأبي�ض الأ�سا�سيان يف التعبري
عن ��د ال�شعراء؛ حيث "يرى كثري من علماء الأل ��وان �أن الأ�سود مع الأبي�ض هما �أ ّول لونني
و�ضعت لهما �ألفاظ يف معظم لغات العامل"( ،)4والأبي�ض والأ�سود لونان متناق�ضان؛ ميثل
�أحدهم ��ا الق ّوة والآخر ال�ضعف؛ ولذا ف�إنّ اجلمع بينهما ي�شري �إىل ال�شمول والإحاطة(،)5
ول ��كل منهما داللته املعنوي ��ة وداللته النف�سية و�إيحاءاته .وق ��د ا�ستخدم "�سحيم" هذين
اللون�ي�ن بكثافة يف �شعره ،ومن الطبيعي �أن يكون ا�ستخدامه للأ�سود �أكرث من ا�ستخدامه
للأبي�ض ،فقد عانى من �سواد ب�شرته ،ويف ذلك يقول:
()6
و�أَ�������س������ َو َد ممِ ّ ������ا يمَ���� ِل ُ
َر�أَت َق���� َت���� ًب����ا َر ًّث���������ا و� َ����س����ح���� َق َع�����ب�����اء ٍة
���ا����س ع�����ا ِري�����ا
����ك ال���ن ُ
مل يقل عبدً ا �أ�سود ،و�إمنا قال (�أ�سود ..مما ميلك النا�س) ف�إن كلمة العبودية كانت
ثقيلة على نف�سه ،ومل يذكرها �إال يف حالة حتقري ،فهو يدرك �أنه يفقد الكثري ب�سبب �سواد
ب�شرته ،ومن ذلك قوله:
(((	الديوان� ،ص .54
(((	انظر :الديوان� ،ص .26
(((	انظر :الديوان� ،ص .27
((( �إبراهيم حممد علي ،اللون يف ال�شعر العربي قبل الإ�سالم -قراءة ميثولوجية ،دار جرجو�س( ،د.ت)�ص .165
منوذجا� ،أطروحة ماج�ستري،
((( �أمل حممود عبد القادر �أبو عون ،اللون و�أبعاده يف ال�شعر اجلاهلي�-شعراء املعلقات ً
جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدرا�سات العليا ،ق�سم اللغة العربية ،نابل�س ،فل�سطني2003 ،م� ،ص .91
(((	الديوان� ،ص .25
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َف����لَ����و ُك����ن����تُ َور ًدا َل�����و ُن����� ُه َل��ع�����ش��ق�� َن��ن��ي

()1

َو َل�������ك�������نَّ َر ّب�����������ي �����ش����ا َن����ن����ي ب������� َ������س������وا ِدي������ا

وال�س ��واد متعم ��ق يف نف�س ��ه يقا�سي منه ويع ��اين ،وه ��و يعاي�شه م�ضط� � ًّرا ،وتطارده
ُ
والزعانف:
الزعانف
ملحقات ال�سواد من �صفات و�أفعال .حيث ا�ستخدم "�سحيم" �صف َة
ِ
ال�سو ُد ال ِق َ�صا ُر واحدهم :ز ِْع ِن َف ٌة( )2فقال:
ُّ
ُ ()3
ِ�إذا خ���ا َم يف الهَيجا ال�� ِ���ض��ع ُ
�أَ مَل َت���ع���لَ���م���وا �أَ ّن���������ا َف�������وا ِر� ُ�������س نجَ������� َد ٍة
��اف ال�� َزع��ا ِن��ف
يعل ��ن "�سحيم" ب�أنهم الفر�سان الذين ينجدون من ي�ستغيث بهم يف ال�شدة �إذا َجبنُ َ
وتقاع�س ال�سود الق�صار قا�صدً ا حتقريهم ،وهنا داللة على �شجاعتهم ،وقوة ب�أ�سهم.
وي�ستخ ��دم �صف ��ة (�أ�سح ��م) فيلحقها بالغي ��وم( ،)4كما ا�ستخدم الأ�س ��ود فع ًال حني
ا�س َو َّد ْت( .)5كما ا�ستخدم �صف ��ة ال�سمرة يف و�صفه جلملني
ا�ستخ ��دم الفعل ا ْر َب� � َّد ْت� ،أيْ :
قوي�ي�ن جاء عليهما غالما �أم عم ��ر ٍو� ،أحدهما �أحمر اللون ،والثاين �آدم اللون� ،أي� :أ�سمر
الل ��ون( .)6ويف ال�صفتني الأخريت�ي�ن والفعل داللة جمالية على ت�صوي ��ر �سحيم الو�صفي،
والتي تخلو من دالالت نف�سية تنعك�س على ذاتيته.
وك ��ان �أبو َم ْع َب � ٍ�د َج ْن َد ٌل قد خرج بـ"�سحيم" �إىل ال�سلط ��ان باملدينة ،ف�سجنه و�ضربه
ثمانني ً
�سوطا ،ثم خرج به راج ًعا �إىل بالده ،فقال "�سحيم" ذاك ًرا العبودية:
()7
ث���م���ان���و َن مَل َت ُ
�����س ال��� َف���را����ض��� ُة ِل��ل�� َف��ت��ى
���ت���رك لحِ ِ ����ل����فِ���� ُك���� ُم عَ����ب����دا
�أَب������ا َم���ع��� َب���دٍ ب��ئ َ
وبالرغم من كل معاناته من �سواد ب�شرته �إال �أنه �أحيا ًنا مييل �إىل التفا�ؤل مداف ًعا عن
نف�سه عالي ِة اله َّم ِة؛ حيث ال ي�ضريها لونها الأ�سود ،فيقول:
(((	الديوان� ،ص .26
(((	الديوان� ،ص .51
(((	الديوان ،ال�صفحة نف�سها.
(((	انظر :الديوان� ،ص .49
(((	انظر :الديوان ،ال�صفحة نف�سها.
(((	انظر :ال�سابق� ،ص .61
(((	ال�سابق� ،ص .66
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�����س ُي�����زرى ال���� َ���س���وا ُد َي���و ًم���ا ِب����ذى ال��ـ
َل��ي َ
���ب
�إِن َي������ ُك������ن لِ������ل������� َّ������س������وا ِد َّيف َن�������ص���ي ٌ

��������ب
����ب َوال ِب���ال��� َف���ت���ى ال���ل���ب���ي ِ���ب الأَدي ِ
ـ���� ُّل ِّ
َف���� َب����ي ُ
����ا�����ض الأَخ������ل������اقِ مِ �����ن����� ُه َن�������ص���ي���ب���ي

()1

جمع ال�شاعر هنا بني �سواد الب�شرة وبيا�ض الأخالق مقار ًنا بينهما ،م�ؤكدً ا �أن �سواد
ب�شرته ال يقلل من قيمته وال ي�شينه ما دام فتى عاق ًال �أدي ًبا.
ب ��ل �إنه يذك ��ر العبودية ،ويذكر لونه الأ�سود ،ويقول �إن ه ��ذا ال�سواد لي�س له قيمة يف
احلك ��م عليه م ��ا دام �إن�سا ًنا �صاحب �أخالق كرمي ��ة و�صفها بالبيا� ��ض � ً
أي�ضا" ،وهنا نوع
م ��ن املواجه ��ة الذاتية؛ �إذ يح ��اول �أن يوا�سي نف�س ��ه ،فيوهمها مبا يع ّو� ��ض النق�ص الذي
يعرتيه ��ا ..فيقابل بني العبودي ��ة واحلرية ،وبني �سواد اللون وبيا� ��ض الأخالق"( ،)2وهذه
ال�ص ��ورة "تق ��وم عل ��ى الرتتيب املنطقي ب�ي�ن املت�ض ��ادات ،وتك�شف عن مرك ��ب ال َّنق�ص
لديه"( ،)3وذلك يف قوله:
ِ�إن ُك���ن���تُ َع���ب���دًا َف��ن��ف�����س��ي ُح������ َّر ٌة َك��� َر ًم���ا

�������ض ا ُ
�أَو �أَ�����س���� َو َد ال����لَ����ونِ ِ�إ يّن �أَب��� َي ُ
خل���� ُل����قِ

()4

هكذا قرن "�سحيم" بني ال�سواد والبيا�ض يف بع�ض �أبياته ،لكنه يف �أبيات �أخرى ذكر
البيا�ض وح ��ده �سواء �أكان ذلك بالت�صريح �أم بالكناية؛ فنج ��ده ي�صور الن�ساء الكواعب
بالتماثيل اجلميلة( ،)5ويرمز لهن بالبيا�ض مرة( ،)6و�أخرى بالبي�ض(.)7
وي�ستخ ��دم ال�شاعر "�سحيم" ملحق ��ات البيا�ض من ال�شيب ال ��ذي يتجلى يف بيا�ض
ال�شعر ويدل على معانيه ال�شعر الذي � َّ
أبي�ض مع مرور ال�سنني؛ حيث يقول �سحيم:
(((	الديوان� ،ص .55 ،54
((( رباح عبد اهلل علي ،مظاهر القهر الإن�ساين يف ال�شعر اجلاهلي� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة ت�شرين ،كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية ،ق�سم اللغة العربية ،د.ت� ،ص .50 ،49
((( �سمر الديوب ،ال�صورة الفنية عند �شعراء البادية يف ع�صر �صدر الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.170
(((	الديوان� ،ص .55
(((	انظر :ال�سابق� ،ص .42
(((	انظر :الديوان� ،ص  ،44وانظر :الديوان� ،ص .62
(((	انظر :الديوان� ،ص .53
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ف����������إِ ّم���������ا َت������ َري������ن������ي َع�����ل�����اين املَ���������ش����ي����ـ

()1

����ب وان����� َ����ص���� َر َف ال���لَ���ه��� ُو عَ��� ّن���ي ان���� ِ���ص���راف���ا
ـ ُ

وا�ستخ ��دم "�سحيم" الل ��ون الأبي�ض �صفة للثي ��اب؛ حيث ا�ستخ ��دم ال�سب اليماين،
وال�سب نوع من الثياب البي�ض(.)2
�صريحا ،و�إمنا
ونلح ��ظ مم ��ا �سبق �أن ال�شاعر مل يذك ��ر اللون الأ�سود ذك ًرا مف ��ردًا
ً
يقابل ��ه باللون الأبي� ��ض ،وك�أنه يفر من ذكر اللون الأ�سود جمردًا ،ذلك نظ ًرا للون ب�شرته
ب ��ل �إنه يف بع� ��ض الأحيان يح ّول لنا الل ��ون الأ�سود �إىل لون نع�شق من ��ه �صفاته ،وذلك يف
مقابلة �سواد اللون ببيا�ض اخللق.
كما نلمح يف مبحث الو�صف اللوين بع�ض الإ�شارات الدالة التي انعك�ست على طبيعة
ال�شاع ��ر االجتماعي ،فو�صف اللون �صراحة مرة ،فانعك�س ��ت العبودية على لونه الأ�سود،
ومرة �أخرى و�صفها عن طريق الكناية ليرتك �أث ًرا دالل ًّيا على نف�سه.
لك ��ن هن ��اك دالالت لونية كث�ي�رة غري ذل ��ك �أراد بها ال�شاع ��ر ت�أكي ��دً ا فل�سف ًّيا على
ت�صوي ��ره دون التعب�ي�ر على �آثار نف�سية علي ��ه؛ فاللون فيها مل يكن ظاه ��رة عند ال�شاعر
يهدف من ورائها ت�صوير عالقة نف�سية حا ّلة ،بل �إحداث داللة جمالية من خالل احلديث
ع ��ن املحبوب ��ة وجمالها ،وو�صف اجلمل ،وو�ص ��ف الثياب ،وكنايته ع ��ن الن�ساء بالبي�ض،
وت�شبيهه لهن بالدمى وغري ذلك.
وق ��د جرى هذا الو�صف دون ت ُّو�سع �أو �إطال ��ة ،ورمبا كان هذا مق�صودًا لدى ال�شاعر
حتى ال ي�شغل ح ّيزًا لغو ًيا كب ًريا يثري �أزمة نف�سية خا�صة بلون ال�سواد الذي ي�ضعه ال�شاعر
يف خميلته دائ ًما.
 -2و�صف القهر والعذاب

و�صف "�سحيم" م�شاعره وما يتحرك يف نف�سه من �أحا�سي�س م�صو ًرا القهر والعذاب
واملعان ��اة التي تعر�ض لها ،وا�ص ًفا حاله يف ال�سجن ،وحتت �سياط اجلالد ،وما قا�ساه من
عبودي ��ة ،وما �شع ��ر به من اقرتاب املوت و�إح�سا�سه ب�أنه مقت ��ول ،فنجده ي�صور �إح�سا�سه

(((	الديوان� ،ص .45
(((	انظر :الديوان� ،ص  ،27وانظر� :ص .30
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بالقهر يف غياهب ال�سجن وال�شدة قائلاً :
ف������إِن تحَ�� ِب�����س��وين تحَ�� ِب�����س��وا ذا َول���ي��� َد ٍة
�������س ِ�إ اّل ظِ ُّ
َوم�����ا ا َ
�����ل َب���ي���تٍ � َ��س�� َك��ن�� ُت�� ُه
حل���ب ُ

و�إِن ُت��ط�� ِل��ق��وين ُت��ط�� ِل��ق��وا َ�أ� َ����س����دًا َوردا
()1

َوم�����ا ا َ
جل����ل���� ُد ِ�إ اّل ج����ل���� َد ُة ق����ا َر َن����ت جِ ����ل����دا

والأ�سد الورد هو الأ�سد الأحمر� .إنه هنا يهون على نف�سه ال�سجن من ناحية وال�ضرب
بال�س ��وط من ناحية �أخ ��رى ،فهو قد جعل ال�سجن وهو املكان املع ��ادي –بالت�أكيد -مكا ًنا
�ألي ًف ��ا ،فك ��ان �سك ًنا له حني عا�ش في ��ه فرتة من الزمن� ،أما َ
اجل ْل� � ُد فهو جمرد جلدة من
ال�س ��وط تالق ��ت مع جلد ج�سمه ،هكذا َ�س َّف� � َه "�سحيم" ما يفعلونه به م ��ن َح ْب ٍ�س َ
و�ض ْر ٍب
بال�سياط ،بالرغم من �أن احلب�س ي�ؤمله بالت�أكيد ،وكذلك َ
اجل ْلدُ ،لكنه �أبدى عدم اهتمامه
بذلك.
�إن ال�شاع ��ر هن ��ا قد انطلق م ��ن قوته التي منح ��ه �إياها �شعره ف�أعط ��اه املكانة التي
تع ّو�ضه عن كرم الأ�صل وعن الرثاء � ً
أي�ضا ،ويت�ضح ذلك يف قوله:
()2
�أَ���ش��ع��ا ُر َع��ب��دِ َبني ا َ
�سحا�س ُق��م َ��ن َل�� ُه
حل
َي�����و َم ال��� َف���خ���ا ِر َم���ق���ا َم الأَ�����ص����لِ وال��������� َورِقِ
ِ
وهو يعتز ب�أنه ذا نف�س حرة كرمية؛ حيث يقول:
�إِن ُك���ن���تُ َع���ب���دًا َف��ن��ف�����س��ي ُح������ َّر ٌة َك��� َر ًم���ا

�������ض ا ُ
�أَو �أَ�����س���� َو َد ال����لَ����ونِ �إِ يّن �أَب��� َي ُ
خل���� ُل����قِ

()3

وقد قرن "�سحيم" بني احلب والعذاب ،ف�إن احلبيبة هي التي تعذبه ،ويف ذلك يقول:
ُ ()4

امل ُ
�����������ال م�����ا ُل����� ُك�����م وال������ َع������ب������ ُد َع�����ب����� ُد ُك����� ُم
يت�ضح هن ��ا القهر والإح�سا� ��س بالعبودية ومعاناة العذاب ،وقد ق ��ال ابن الأعرابي:
ُع ِر� ��ض "�سحي ��م" على عثمان بن عفان ر�ض ��ي اهلل عـنه فقال عبد اهلل بن �أبي ربيعة
َف���ه���ل عَ����ذا ُب����كِ عَ��� ّن���ي ال���� َي����و َم َم�������ص���روف

(((	الديوان� ،ص  ،57وقد ورد هذان البيتان ب�صياغة �أخرى يف �صفحة .66
(((	الديوان� ،ص . 55
(((	ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
(((	الديوان� ،ص .62
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املخزومي –وكان عام ًال لعثمان على اجلند�":-إنه �شاعر ُيرغب يف مثله ،فقال :ال حاجة
لنا فيه؛ لأنه �إن �شبع �شبب بن�ساء �أهله ،و�إن جاع هجاهم"(.)1
و�ص ��دق عثم ��ان –ر�ضي اهلل عـنه ،فقد قتل "�سحيم" ب�سب ��ب تغزله يف امر�أة جندل
ويف غريها ،حيث يقول:
���اب ج��ن ٌ
��دل
َع��ل��ى مِ ��ث�� ِل��ه��ا وال َّ���ظ ُّ���ن ُي��خ��ط��ى و ُي��خ�� ِل ُ��ف
َوم���ا ك��ن��تُ �أَخ�����ش��ى َج���ن��� َد ًال خ َ
����ي���ن املَ����ن����اي����ا َم������� ّر رث����ري����ث َي����خ ُ
�أَع�����������ا َ
َوب َ
يل �إِن َت������ن�������أَى َف����م����وعِ ���� ُد َب��ي��نِ��ن��ا
����ذف
�أَع��������ا َ
�����������اف ُت�����ك�����تُّ و َت������ر ُع ُ
���ج���م���جِ ��� ُم ف��اع��لَ��م��ي
������ف
���������م �آن ٍ
يل ق���د ب�����ا َح امل ُ َ
َع����ل����ى َرغ ِ
ُ ()2
َف���ل���وا �أَو َق���������دوا ن�����ا ًرا تحُ َ ُّ
�������ش ِب�����س��اعِ ��دي
�����ى م����ا �أَق����ل����ع����تُ م����ا ُدم�������تُ �أَط�����������رِف
و َك����� ّف َ
م�صرحا با�سمها مناد ًيا لها (�أعايل)
فقد تغزل ب�إمر�أة جندل وعر�ض بجندل كذلك
ً
مكر ًرا ذلك ،ويف التكرار داللة وا�ضحة ،فهو يتلذذ بذكر حمبوبته ،و�أق�سم ب�أنه لن يرتك
�أمرها ،ولو �أوقدوا نا ًرا حت�ض �ساعده وحترق كفه ،ف�إنه لن يرتك ذلك ما دام ح ًّيا يرم�ش
له طرف جفنه ،وهذا ت�صوير طريف.
فلما �سمع القوم �شعره هذا جمعوا له حط ًبا كث ًريا ،وقرروا قتله ف�أوثقوه ِكتَا ًفا ،وق ّربوه
من نار كانوا ي�صطلون عندها ،وجعلوا يحملون عيدان ال َع ْر َف ِج الرطب وي�ضربونه(.)3
وك ��ان الق ��وم حني عزموا على قت ��ل "�سحيم" قد جمع ��وا حط ًبا كث ًريا كم ��ا �أ�سلفنا،
وجعل ��وا هذا احلطب يف حظرية �ضخمة( ،)4ثم �أوثقوه برجله ويده ،ثم �أدخلوه احلظرية،
و�أر�سلوا النار يف احلطب ،ف�سمع وهو يقول:
َل��� َع���م��� ُر �أَب�����ي املُ����ذك َ
��ي�ن واملُ�������ض��� ِر ِم ا َّل����ذي
������ى َج���هَ��� َّن���م���ا
َي������ ُ�����ش ُّ
�����ب َوال ي�������أل������و َع������ل َّ
(((	الدي ��وان�� � ،ص  ،55وينظر :ابن قتيبة (ت 276ه ��ـ) ،ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق� :أحم ��د حممد �شاكر ،دار
املعارف ،م�صر ،ط1386 ،2ه1967 ،م ،ج� ،1ص  ،408وينظر� :أبو الفرج ،عبد الرحمن بن علي بن حممد
ب ��ن اجل ��وزي (ت 597ه ��ـ) ،املنتظم يف تاريخ املل ��وك والأمم ،درا�سة وحتقيق :حممد عب ��د القادر عطا،
وم�صطفى عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1312 ،1هـ1992 ،م� ،ص .141
(((	الديوان� ،ص .64
(((	ال�سابق� ،ص .59 ،58
(((	احلظرية ما �أحاط بال�شي ،وهي تكون من ق�صب وخ�شب ،ينظر :ل�سان العرب ،م � ،4ص.203
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َل�����ئ�����ن َورث����������وه����������ا(ُ )1م���������ش����ع����ل َ
��ي�ن َل������ ُربمَّ������ا

()2

���ران�ي�ن م��ي��� َ��س��م��ا
َج��� َع���ل���تُ َل���هُ���م َف�����و َق ال��� َع ِ

يقول "�سحيم" �إنه ترك عالمة العار على �أنوفهم بتعامله مع ن�سائهم ،ف�إ�شعال النار
فيه و�إحراقه لن يزيل ما حلق بهم من عار ،وهو يدرك حقيقة املوت.
هن ��اك �صفات مهم ��ة يف "�سحيم" ميكننا �أن جنملها يف نقطت�ي�ن �أ�سا�سيتني ،جعلتا
منه رج ًال قاد ًرا على مقاومة �أزمة العبودية يف نف�سه؛ وهما:
�أ -لهوه وجمونه

ك ��ان الن�ساء يهوينه بالرغم من �أنه عبد �أ�س ��ود ،ولعل يف �أ�سماء الن�ساء ،وحكاية كل
منه ��ن مع ��ه( ،)3ما يدل عل ��ى كرثتهن ،فهناك من يحبه ��ا ،وهناك من ا ُّته ��م بها ،ه�ؤالء
وغريه ��ن ق ��د جعلن منه رج�ل ً�ا واث ًقا بنف�س ��ه ،فكادت تغط ��ى هذه الثقة عل ��ى �إح�سا�سه
بالعبودية ،بل �إنه يرغب –�أحيا ًنا -يف العبودية كي يكون قري ًبا ممن يهواها ،فيقول:
()4
�أَ ُك ُ
ُ
مي َ
وددت ع���ل���ى �إب����غ����ا�����ض����ي ال���������� ِّر َّق �أ َّن������ن������ي
����������ن راع���ي���ا
�����������ون لأَج������م������الِ اب�����ن �أَ َ
()5
����رط �أَ يّن ال َ �أب���������ا ُع و�أَ ُّن�����هُ�����م
َي���ق���ول���و َن َغ���بِّ���ق ي���ا عَ�����س��ي ُ��ف ال���� َع����ذاري����ا
ويف ال����� َّ����ش ِ
وهو ال يتوب عن الفح�شاء حتى بعد العقاب ،فحني َ�ش َّب َب بن�ساء بيت �سيده �أبي َم ْع َب ٍد
َج ْن َد ٍل وخرج به �إىل �سلطان املدينة ف�ضربه ثمانني ً
�سوطا عاد "�سحيم" ،وهو يقول:
()6
ث��م��ان��و َن � ً
�أَب���������ا َم����ع���� َب����دٍ واللهَ ِ م�����ا َح�������� َّل ُح��� َّب���ه���ا
��س��وط��ا َب���ل َت���زي��� ُد ِب��ه��ا َو ْج�������دَا
فه ��و م�صمم على اال�ستمرار يف حب من يع�شقها وتع�شق ��ه ،وقد جاءت �أ�سماء ن�ساء
كثريات يف �أ�شعار "�سحيم" التي ت�ضمنها ديوانه.
((( ورثوها� :أوقدوها.
(((	الديوان.65 ،
((( ينظ ��ر :الديوان� ،ص  ،59املقطوعة الأوىل واملقطوع ��ة الثانية ،وينظر :الديوان� ،ص  ،60املقطوعة الأوىل
واملقطوعة الثانية ،وينظر :الديوان� ،ص .28 ،27 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19
((( ويروىَ :فيا َليتَني ِمن َغ ِري َبلوى تُ�صي ُبني.
(((	ال َغ ُب ُ
وق�ُ :ش ْر ُب ال َع ِ�ش ِّي ،والع�سيف :الأجري( ،انظر :الديوان� ،ص .)57 ،56
(((	ال�سابق� ،ص.66
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�صحيحا؛
وق ��د ال يكون ت�صويره يف التغزل بن�ساء قومه ،وذكرهن بالفح�ش والفجور
ً
ولك ��ن ليغيظ القوم ،وينكد به ��م ،ويركب عليهم العار؛ لعدم قبوله ��م �إياه ،ورف�ضهم له،
وعدم الر�ضاء عنهم ،وي�ؤكد ذلك رف�ض الن�ساء له ،وعدم قبوله يف قوله:
ب������� َو ْج������� ٍه َب�������������� َرا ُه ُ
�أَ َت������� ْي�������تُ ن���������س����ا َء احل�����ارث َ
ِ�����ي��ي��ن ُغ���������� ْد َو ًة
�����ْي���� َج���م���ي���لِ
اهلل َغ رْ ِ
()1
وال ُد َونِ�������������� ِه �أَ ْن ك ْ
َف���� َ���ش��� َّب��� ْه��� َن��� ِن���ى َك��� ْل��� ًب���ا َو َل����� ْ����س����تُ ب��� َف��� ْو َق��� ِه
����ْي���� َق����ل����ي����لِ
��������ان َغ رْ َ
ويذكر ا�ستهجان املر�أة له ،و�سخريتها منه يف مو�ضع �آخر:
�أ��������ش�������ارتْ مب�����دراه�����ا وق�����ال�����ت ل�ترب��ه��ا
َر�أَت َق���� َت���� ًب����ا َر ًّث���������ا و� َ����س����ح���� َق َع�����ب�����اء ٍة

�أعبد بني احل�سحا�س يزجي القوافيا
و�أَ��������س������� َو َد ممِ ّ ������ا يمَ���� ِل ُ
���ا����س ع�����ا ِري�����ا
����ك ال���ن ُ

()2

فن�ساء القوم يتعالني عليه ويحتقرونه؛ لأنه دونهن والبيئة القبلية تتعاىل على العبيد،
ومم ��ا ال �ش ��ك فيه �أن مثل ذلك ي�ؤث ��ر يف نف�سه ،ويجعله ينتقم برمي ن�س ��اء القوم بالعهر
والفح�ش ،مما يطفئ لهيب عبوديته واحتقارهم له ،وال�شعراء يقولون ما ال يفعلون.
�شاعريته

ي�شع ��ر "�سحي ��م" �أنه يقاوم العبودية ب�شع ��ره؛ لأنه �سوف يخ ّلد ا�سم ��ه على امللأ �إىل
الأبد ،ويف يوم الفخر تكون �أ�شعاره كافية و�شاهدة له ،ف�شعره من وجهة نظره يقوم مقام
الأ�صل العريق واحل�سب والن�سب واملال ،وذلك يف قوله:
()3
�أَ���ش��ع��ا ُر َع��ب��دِ َبني ا َ
�سحا�س ُق��م َ��ن َل�� ُه
حل
َي�����و َم ال��� َف���خ���ا ِر َم���ق���ا َم الأَ�����ص����لِ وال�������� َورِق
ِ
وت�شه ��د الأ�شعار التي قالها يف املوقف الأخ�ي�ر قبل موته ب�أنه كان غزير الإنتاج كثري
الق ��ول يف ال�شعر ،فهو يهاجم من �ضحكت �شامتة به ،وي�شري ملن اتهموه بها ،ويقول للقوم
�أن ي�ش ��دوا وثاق ��ه بقوة ،حتى ال يفلت منهم ،ويعريهم ب�أنه تعامل مع ن�سائهم وعا�شرهن،
((( عم ��رو ب ��ن بحر اجلاحظ (ت255 :ه ��ـ) ،كتاب احليوان ،حتقي ��ق :عبد ال�سالم ه ��ارون ،ط 1384 ،2هـ،
1965م ،ج� ،1ص  ،255ويف الديوان �ضمنت هذه الأبيات حتت املنحول من �شعره.
(((	الديوان� ،ص .25
(((	الديوان� ،ص .55
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عل ��ى الرغم م ��ن علمه ب�أنه ��م �سيقتلون ��ه ب�سبب ذلك ،لكن ��ه نك�أ جراحه ��م ب�شعره حتى
وه ��م ي�ستعدون لقتله ،ب ��ل و�أن�شد بيتني من ال�شعر ،وهو يح�ت�رق يف النار ،كل ذلك ي�شري
�إىل غ ��زارة �إنتاج ��ه ال�شعري ،ف�إذا ك ��ان يقول ال�شعر وهو ُي�س ��اق �إىل القتل ،بل وهو ُيقتل
حمرو ًق ��ا ،فكيف ك ��ان وهو يف ظروف �أقل عن ًفا من مثل ه ��ذه الظروف؟؟ لذلك نظن �أن
وخ�صو�صا �أنه:
الذي و�صل �إلينا من �شعر "�سحيم" �أقل بكثري مما قال،
ً
 1 .1مت تدوينه بعد مقتل "�سحيم" مبا يقارب �ستة قرون ،فقد جاء يف �آخر الديوان:
"كتب ��ه �أحم ��د ب ��ن �أبي ال�سعود الر�ص ��ايف يف ذي القعدة من �سن ��ة ثالث ع�شرة
و�ستمائة"(.)1
 2 .2ك ��ان ت�سجي ��ل �آداب الع ��رب وعلومه ��م عن طري ��ق الرواية ،ومل يك ��ن عبد بني
احل�سحا�س مم ��ن ُيحتفى برتاثهم الأدبي ،ويهتم النا� ��س بحفظ ما قالوه ،فقد
كان ذلك يف �أواخر عهد اخللفاء الرا�شدين على الأرجح� ،أو �أوائل العهد الأموي؛
حي ��ث ك ��ان الإ�سالم قري ًب ��ا ،ومل يكونوا ي�ستح�سن ��ون رواية الأ�شع ��ار التي تن�شر
الفاح�شة مثل كث�ي�ر من �شعر "�سحيم" ،بالإ�ضافة �إىل كونه رقي ًقا ،فجلو�سه مع
�أخدان ��ه العبيد �أكرث م ��ن غريه ،وهم ال يهتمون بحفظ ال�شع ��ر ورواياته ،وهو ال
يظه ��ر يف املجامع التي يلقى فيها ال�شعر ،وفوق ذلك ف�إنه مل ي�ؤثر عنه �أنه حقق
بط ��والت حربية حتى حتفظ �أ�شعاره ،وتخل ��د مثل ما و�صلنا منها؛ ولعل اعتزازه
ب�شعره يدل على كرثته.
وبن ��اء عل ��ى ما فات نظن �أن ما ورد يف ديوان "�سحيم" ال ميثل كل ما قال من �شعره،
وقد كان متمك ًنا من احلديث عن الع�شق ،وو�صف احلب وال�شوق واحلرمان.
 -2و�صف احلب وال�شوق واحلرمان

يك�ث�ر "�سحيم" م ��ن قول ال�شع ��ر يف ق�صائد الغزل مب ��ا ي�ضم من �أ�ش ��واق وحرمان
وو�صال ،ومن ق�صائده البديعة يف ذلك ق�صيدته امليمية ،وق�صة هذه الق�صيدة �أن مواله
ق ��د اتهم ��ه بابنته ،فجل�س يف مو�ضع كان "�سحيم" يقي ��ل فيه بعد رعيه ،وذات مرة َّ
ق�ضي
القيلولة فيه ،فلما ا�ضطجع تنف�س ال�صعداء ،ثم قال:
(((	الديوان� ،ص .67
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ي�������ا ِذك���������������ر ًة م��������ا َل َ
��������ك يف احل�����ا� ِ�����ض����� ِر

َت��������ذ ُك�������� ُره��������ا و�أَن�����������������تَ يف ال���������� َ���������ص���������ا ِد ِر

()1

فظهر له �س ّيده من املكان الذي كمن فيه و�س�ألهَ :
مالك يا�سحيم؟ ..فلجلج يف كالمه.
فلم ��ا رجع �أجمع على قتله .وخرجت �إليه �صاحبته الت ��ي كان يهواها ،فحادثته ،و�أخربته
مبا يراد به ،فقام ينف�ض ثوبه ،ويزيل �أثره وهو يقول(:)2
�أَ ُت����ك���� َت���� ُم ُح���يِّ���ي��� ُت���م َع���ل���ى ال���� َن�����أي ُت��ك�� َت��م��ا
����ح����بِّ����كِ ُم���غ��� َرم���ا
تحَ���� َّي���� َة َم�����ن َ�أم�������س���ى ِب ُ
()3
َوال �أَن َت��ك��وين ي��ا اب��� َن��� َة ا َ
َوم��������ا ُت����ك���� َت����م َ
��ي�ن �أَن َت�����ك�����وين َدن���ي���ئ��� ًة
��ي�ر محَ��� َرم���ا
خل ِ
()4
ومِ ��ث�� ِل��كِ َق���د َ �أخ��� َرج���تُ مِ ���ن خ���در َبيتِها
���������س تجَ ُ �������� ُّر ُب���������ردًا ُم���� َ���س���هَّ���م���ا
�إِىل مجَ���� ِل ٍ
مِ َ
وم���ا� ِ���ش���ي��� ٍة َم�������ش���ى ال���� َق����ط����ا ِة ا َّت��� َب���ع��� ُت���ه���ا
����ن ال�����سِّ�ْتررْ َن��خ�����ش��ى �أَه��لَ��ه��ا �أَن َت�� َك�� َّل��م��ا
()5
َف���ق���ال���ت َل������� ُه :ي����ا َوي������� َح َغ����ي���ر َِك �إِ َّن����ن����ي
َ���س��مِ ��ع��تُ َك�ل�ا ًم���ا َب��ي�� َن��هُ��م َي���ق ُ���ط��� ُر ال���� َّدم����ا
ي�ص ��ف ال�شاع ��ر هنا حركة تخفيه ��ا �إذ كانت مت�ش ��ي على �أطرافه ��ا كم�شي القطاة
خ�شية �أن يعلم �أهلها ب�أمره فت�سيل الدماء ،ونلمح هنا يف خطابه معرفته ب�صفات الن�ساء
بارعا
وخربته بهن وبطرائقهن و�ألفاظهن ،كما يف قوله" :ياويح غريك" ،فجاء ت�صويره ً
دقي ًقا مفع ًما باحلركة ً
ناب�ضا باحلياة.
وي�صف ع�شقه للجميالت من خالل و�صف حبيبته هند و�صاحباتها ،فيقول:
�����يَ -ط���وي���لَ��� ٌة
ب�����أَق����� َ����ص���� َر مِ ������ن َح���������ولٍ َط�����ب�����ا ُه َن���ع���ي��� ُم
َوم������ا َل����ي����لَ���� ٌة -ت������أَت�����ي َع�����ل َّ
لِ�����ه�����ن�����دٍ ِب������ َ�����ص�����ح�����راء ا ُ
َو َق������د ُك���ن���تُ �أُ� ْ���ش���ك���ي لِ���ل��� َع���زا ِء ف�����ش��ا َق��ن��ي
جل������ َب������ي������لِ ُر�������س������و ُم
َي������ ِ�����ص�����د َن َف����م����ا َي���ن���ج���و َل�����ه َّ
ل���ه���ن���دٍ و�أَت�������������رابٍ َل����ه����ا � َ����ش���� َب���� ِه ال����دُّ م����ى
ُ�����ن � َ���س���ل���ي��� ُم
(((	الديوان� ،ص .34
(((	الدي ��وان�� � ،ص ،34وينظر� :أبو الفرج ،الأ�صفهاين (ت356 :هـ) ،كت ��اب الأغاين ،مرجع �سابق ،م� ،22ص
.217 ،216
َ
((( يعني �أنه ما يكتمها لدناءتها ،وال كراهية �أن تكون محَ ْ َر ًما له( ،انظر :الديوان� ،ص .)35
(((	املُ َ�س َّه ُم :املُ َخ َّط ُط( ،انظر :الديوان� ،ص .)35
(((	الديوان� ،ص.36 ،35 ،34
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��������ب �أَت���������������رابٍ َل������ه َّ
ُ������ن َب�������ش���ا����ش��� ٌة
َك��������واعِ َ

()1

مي
�������س َي�����������ر ُ
�إِذا عَ����� ِل����� َق�����تْ � َ���ش���ي��� ًئ���ا َف���ل���ي َ

يقول "�سحيم" �إنه ال ي�أتي عليه ليلة طويلة هي يف حقيقتها �أق�صر من عام ي�ستميله
فا�شتقت �إىل ديار هند يف �صحراء ا ُ
جل َب ْي ِل ،ا�شتقت لهند
النعيم ،وقد كنت �أُ ْن َ�س ُب للعزاء
ُ
و�صاحباته ��ا الالت ��ي ُي ْ�ش ِب ْهنَ التماثيل اجلميل ��ة التي ت�صيد القلوب ف�ل�ا تبقى من ي�سلم
م ��ن الوقوع يف ع�شقها ،وهن فتيات كاعبات ب ��ارزة ،يف �سن واحدة ،ويف حديثهن ب�شا�شة
ومرح و�أمل ،لكنهن �إذا �أوقعن �أحدً ا يف حبائلهن ف�إنه ال يربح مكانه .ثم ينتقل �إىل فراق
الأحبة ،فيقول:
هُ ��م��ا ج����ا َرت َ
����اك ال��� َي���و َم َ���ش َّ��ط��تْ ن��واهُ��م��ا
و�أَ����ص��� َب��� َح ُي�� ْب��ك��ي ذا ال���هَ���وى َط��لَ�لاهُ ��م��ا
()2
�ي�ن مِ �� ّن��ي َوال �أَرى
�����ي ُي��دن��ي��ه��ا َج��م��ي�� ًع��ا ُب���ك���اهُ ���م���ا
َوف��ا� َ��ض��ت ُدم�����و ُع ال��� َع ِ
َن�����وى احل ِّ
ي�ص ��ف "�سحيم" ف ��راق الأحبة وحتولهم م ��ن دار قريب ��ة �إىل دار بعيدة ،مما جعل
الدموع ت�سيل وقت ال يجدي البكاء نف ًعا؛ لأنه ال يعود من رحل عن الديار.

(((	الديوان� ،ص .37
(((	ال�سابق� ،ص .60
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الخاتمة
وبع ��د هذه الدرا�سة يتبني لن ��ا �أن �شعر"�سحيم" و�صف خارجي وو�صف داخلي ،ففي
الو�صف ��ي اخلارجي وجدناه قد و�صف الطبيعة م�ص ِّو ًرا الري ��ح والربق واملطر واملحبوبة،
واجلي�ش ،كما و�صف احليوان من خيل وناقة وثور وح�شي وغريه� ،أما يف الو�صف الداخلي
النف�س ��ي فنجد ال�شاع ��ر قد تع ّر�ض اللون م ��ن بيا�ض و�سواد و�شق ��رة وغريها ،كما وقف
الو�ص ��ف �أم ��ام ال�سجن واجللد والعبودي ��ة و�أثر ذلك على نف�سه ،كذل ��ك �صور الإح�سا�س
بالقتل واقرتابه من املوتً � ،
أي�ضا و�صف ال�شاعر احلب وال�شوق واحلرمان و�أثر ذلك على
نف�سه.
وقد ا�ستطاع ال�شاعر مواجهة العبودية وتوابعها و�آثارها يف نف�سه ب�سالحني� ،أولهما:
له ��وه وجمون ��ه الذي �أفرغه يف تعامله عل ��ى الرغم من �سواد ب�شرت ��ه وموقعه االجتماعي
بو�صف ��ه عب ��دً ا ،ثانيهما� :شاعريته التي كانت �أهم م�صدر ق ��وة واجه بها العبودية ،فكان
�شع ��ره �صاحبه يف جمي ��ع مواقف حياته التي عبرَّ عنها بق�صائ ��د �شعرية رفيعة امل�ستوى،
ّ
م�صاف ال�شعراء الكبار.
ت�ضعه يف
و�شع ��ر �سحي ��م مل ُيجمع كله ،ومن الوا�ض ��ح �أن عبوديته ودعوت ��ه للرذيلة يف �أ�شعاره
مل حتف ��ز ال ��رواة يف ع�صره على رواية �أ�شعاره ،حي ��ث مل يبق غري القليل الذي مت تدوينه
فيم ��ا بعد ،و�ضمت ��ه خمطوطة ُكتبت بعد وفاته مبا يقرب من �ستة قرون ،ومع ذلك الفقد
وال�ضياع ف�إن الذي و�صلنا من �شعره يدل على ق ّوته ومتيزه.
وكان ��ت نظ ��رة ال�شاعر -على الرغم من �سواد لونه -جت ��اه القبيلة كان فيها نوع من
املقاوم ��ة يف كثري من الأحيان ،ثم حاول �أن ي�ستغل كث ًريا �سواد لونه لينال بع�ض املكا�سب
�أو اخل ��روج م ��ن بع�ض امل�آزق ،و�أح�س ��ب �أن ت�شبيهه بالن�س ��اء �أو �أن تغزل ��ه بن�ساء القبيلة
م ��ن احلرائر وكرميات القبيلة مل يكن من باب العب ��ث و�إمنا كان �صدى حلالته النف�سية
ل�ص ��رف �إح�سا�س الدونية عن ��ه ،تلك التي برزت يف �شعره من خ�ل�ال الو�صف اخلارجي
والداخلي.
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ومن خالل الو�صف ال�شعري اخلارجي نلمح الكثري من املعاين ذات الطرافة واجلدة
ملتزما بال�صفات التي �سبق �إليها من القداما �إال �أن
التي مل ي�سبق �إليها ،و�إن كان ال�شاعر ً
�شخ�صيته ونف�سيته بدت بينة للمت�أمل يف و�صفه للريح وال�سحاب والربق.
�أم ��ا و�صف ��ه النف�س ��ي فلم يكن بالعم ��ق املتوقع من �شاع � ٍ�ر عانى ما عان ��ى من �سواد
لون ��ه وفقره ،ونبذ وا�ستنكار املجتمع لكرثة لهوه وجمون ��ه ،فلم يغ�ص يف كثري من ق�ضايا
الفل�سفة وتعقيداتها.
كذل ��ك عرب ال�شاعر عن الظل ��م االجتماعي الذي وقع علي ��ه بطريقة خا�صة تختلف
ع ��ن كثري من ال�شعراء الذين وق ��ع عليهم ذلك الظلم ،واذكر عل ��ى �سبيل املثال :عنرتة
بن �شداد و�سواد لونه ،وطرفه بن العبد يف لهوه وجمونه تلك التي عرب عنها يف معلقته.
ور�أيت �أن الو�صف اخلارجي كان �أقوى و�أكرث جزالة يف �صوره ومعانيه؛ لأنه كان ناب ًعا
م ��ن نف� ��س �شاعرة �صادقة� ،أما و�صفه الداخلي مل يكن بق ��وة العاطفة التي بد�أت ظاهرة
للعي ��ان يف و�صف ��ه اخلارجي ،ولعل ذلك يعود �إىل �أن معاناة ال�شاعر جتاه املجتمع مل تكن
بالقوة التي عاناها من قبل بع�ض ال�شعراء القدماء يف الع�صر اجلاهلي.
وق ��د تن ��وع الو�صف عند �سحي ��م يف الق�صيدة الواح ��دة ،كما اعتم ��د الو�صف عنده
عل ��ى املقطوعات ،وخا�ص ��ة الو�ص ��ف الداخلي الوج ��داين؛ ومل يقف ال�شاع ��ر "�سحيم"
بالتدقيق والتف�سري والتحليل والت�أمل �أمام بع�ض املقطوعات ال�شعرية رمبا لأن بع�ض هذه
املقطوع ��ات كانت ارجتا ًال يف حني وق ��ف �أو �أطال الوقف مع مواقف �أخرى ل�شرح معاناته
والتخفي ��ف م ��ن مواجعه و�إيالم خ�صومه وقهرهم .ويف اعتم ��اده على الو�صف اخلارجي
ي�ص ��ور املقاربة بني الأ�شياء بدقة ،وذل ��ك �سواء بالت�صريح �أو الت�شبيهات والكنايات التي
نوعا من اجلمال والكمال.
�أ�ضفت على الت�صوير ً
ك ��ذا عرف "�سحي ��م" يف و�صفه بالواقعية ،فو�صف الري ��ح وال�سحاب واملطر والناقة
واملحبوب ��ة ،كم ��ا هي بل �أ�ضفى عليها م ��ن ال�صور اخليالية التي زادته ��ا اً
جمال ودقة ،وال
�سيم ��ا الو�ص ��ف الداخل ��ي الوجداين ال ��ذي ك�شف عن �ست ��ار معاناته مع الل ��ون واحلب�س
والعذاب.
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ه ��ذا وقد امتاز "�سحيم" يف و�صفه اخلارج ��ي بجمال ال�صور ،حيث �صور الأ�شياء،
وك�أنه ��ا ماثلة ر�ؤيا العني بدقة ي�شوبها ال�سال�سة والو�ض ��وح من خالل التنقل بني م�شاهد
متنوعة �سواء �أكان ذلك يف مقطوعة �أم يف ق�صيدة ،يف حني اعتمد على الت�صوير املبا�شر
م ��ن خ�ل�ال ملحات و�إ�شارات يف الو�ص ��ف الوجداين كان لها �أثر نف�س ��ي على ال�شاعر عرب
بحد
الأح ��داث التي مرت به ف�صورها ت�صوي ًرا عاب ًرا مبا�ش ًرا يخلو من ال�صور اجلمالية ٍ
كبري.
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المصادر والمراجع
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

�1سحي ��م عبد بن ��ي احل�سحا�س،ديوان ��ه ،حتقيق عب ��د العزيز امليمن ��ي ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة �سنة 1369هـ1950 /م.
�2إبراهيم حممد علي ،اللون يف ال�شعر العربي قبل الإ�سالم -قراءة ميثولوجية ،دار
جرجو�س ،د.ط ،د.ت.
�3أب ��و بكر عب ��د اهلل بن حممد بن عبيد بن �أبي الدنيا البغ ��دادي (ت281ه) ،املطر
والرع ��د والربق والريح ،حتقيق :طارق حممد �سكلوع العمودي ،دار ابن اجلوزية،
الدمام ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط1418 ،1ه1997 ،م.
�4أبو بكر حمم ��د بن ه�شام (ت380هـ) ،و�أبو عثمان �سعي ��د بن ه�شام(ت391هـ)،
كت ��اب اال�شباه والنظائر من �أ�شعار املتقدمني واجلاهلية واملخ�ضرمني للخالديني،
حتقي ��ق :ال�سيد حممد يو�سف ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة والن�شر ،القاهرة،
1965م.
�5أب ��و احل�سن بن ر�شي ��ق الق�ي�رواين(ت456ه) ،العمدة يف حما�س ��ن ال�شعر و�آدابه
ونق ��ده ،حتقيق:حمم ��د حمي ��ي الدين عب ��د احلمي ��د ،دار اجلي ��ل ،ط1401 ،5ه،
1981م.
�6أبو عبيد ،عبد اهلل بن عبد العزيز البكري الأندل�سي(ت487ه) ،معجم ما ا�ستعجم من
�أ�سماء البالد واملوا�ضع ،حتقيق :م�صطفى ال�سقا ،عامل الكتب ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
�7أب ��و الفرج ،عبد الرحمن بن علي ب ��ن حممد بن اجلوزي (ت597هـ) ،املنتظم يف
تاري ��خ امللوك والأمم ،درا�سة وحتقي ��ق :حممد عبد القادر عطا ،وم�صطفى عطا،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1312 ،1هـ1992 ،م.
�8أب ��و الفرج قدامة بن جعف ��ر (ت 327ه) ،نقد ال�شعر ،حتقي ��ق :حممد عبد املنعم
خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
�9أب ��و ه�ل�ال احل�س ��ن عبد اهلل ب ��ن �سهل الع�سك ��ري ،كت ��اب ال�صناعت�ي�ن -الكتابة
وال�شع ��ر ،حتقيق :علي حمم ��د البجاوي ،وحممد �أبو الف�ض ��ل �إبراهيم ،دار �إحياء
الكتب العلمية ،ط1371 ،1ه1952 ،م.
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1010اب ��ن قتيب ��ة (ت276ه ��ـ) ،ال�شع ��ر وال�شع ��راء ،حتقي ��ق� :أحمد حمم ��د �شاكر ،دار
املعارف ،م�صر ،ط1386 ،2ه1967 ،م.
�1111إ�سماعي ��ل حماد اجلوه ��ري (ت393ه) ،ال�صح ��اح ،تاج اللغة و�صح ��اح العربية،
حتقي ��ق� :أحمد عب ��د الغفور عط ��ار ،دار العل ��م للماليني ،ب�ي�روت ،ط1399 ،2ه،
1979م.
�1212أم ��ل حممود عب ��د القادر �أب ��و عون ،الل ��ون و�أبع ��اده يف ال�شع ��ر اجلاهلي�-شعراء
منوذج ��ا� ،أطروحة ماج�ستري ،جامعة النج ��اح الوطنية ،كلية الدرا�سات
املعلقات
ً
العليا ،ق�سم اللغة العربية ،نابل�س ،فل�سطني2003 ،م.
�1313أم ��ل ن�صري� ،ص ��ورة امل ��ر�أة يف ال�شعر الأم ��وي ،امل�ؤ�س�سة العربي ��ة للن�شر ،بريوت،
2000م.
�1414إمي ��ان ع�ص ��ام خلف كام ��ل علي ،الأبع ��اد ال�سيميائي ��ة يف �شعر �سحي ��م عبد بني
احل�سحا�س ،ر�سالة دكتوراه ،كلية دار العلوم ،جامعة املنيا2016 ،م1438 ،ه.
1515جري ��دي بن �سليم املن�صوري� ،شاعرية املك ��ان ،دار العلم للطباعة والن�شر ،جدة،
ط1412 ،1ه1992 ،م.
1616ج�ل�ال الدين حمم ��د بن عب ��د اللرحمن بن عمر ب ��ن �أحمد ب ��ن حممد اخلطيب
القزويني (ت739ه) ،الإي�ض ��اح يف علوم البالغة ،و�ضع حوا�شيه� :إبراهيم �شم�س
الدين ،دار الكتب العربية ،بريوت ،ط1424 ،1ه2003 ،م.
1717جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت.
1818خديجة ابراهيمي ،الو�صف يف �شعر ب�شار بن برد ،ر�سالة ماج�ستري ،غري من�شورة،
جامعة حممد خ�ضري ب�سكرة ،ق�سم اللغة العربية2013/2012 ،م.
1919حمد فه ��د جنبان القحطاين ،امله ��ا يف "حومل" عن ��د ال�شعراء-درا�سة حتليلية،
جملة جذور ،من �إ�صدارات النادي الأدبي الثقايف بجدة ،العدد  ،43رجب 1437ه،
�إبريل 2016م.
2020را�ضي ��ة طو�سون ,عقدة اللون و�أثرها يف �شعر �سحي ��م  ,ر�سالة ماج�ستري  ,جامعة
اال�سكندرية  2014,م.
2121رب ��اح عب ��د اهلل عل ��ي ،مظاهر القه ��ر الإن�س ��اين يف ال�شع ��ر اجلاهل ��ي� ،أطروحة
ماج�ستري ،جامعة ت�شرين ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،ق�سم اللغة العربية.
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�2222سم ��ر الدي ��وب ،ال�ص ��ورة الفنية عن ��د �شعراء البادي ��ة يف ع�صر �ص ��در الإ�سالم،
�أطروح ��ة ماج�ست�ي�ر ،جامعة البعث ،كلي ��ة الآداب والعلوم الإن�ساني ��ة ،ق�سم اللغة
العربية1419 ،ه1998 ،م.
�2323سيد نوفل� ،شعر الطبيعة يف الأدب العربي ،مكتبة الدرا�سات الأدبية ،دار املعارف،
ط1978 ،2م.
�2424صالح الدين خليل بن �أبيك ال�صفدي ،الوايف بالوفيات ،حتقيق� :أحمد الأرنا�ؤوط،
وتركي م�صطفى ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط1420 ،1هـ2000 ،م.
2525عب ��د القادر عمر البغ ��دادي (ت1093ه) ،خزانة الأدب ول ��ب لباب ل�سان العرب،
حتقي ��ق :عبد ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مطبعة املدين ،امل�ؤ�س�سة
ال�سعودية مب�صر ،ط1418 ،4ه1997 ،م.
2626عب ��د اهلل �سليم ��ان العق ��ل ،البحرتي و�شع ��ره يف الو�صف ،ر�سال ��ة ماج�ستري ،غري
من�شورة ،جامعة الأزهر ،كلية اللغة العربية1974 ،م.
2727عب ��ده بدوي ،ال�شع ��راء ال�سود وخ�صائ�صه ��م يف ال�شعر العرب ��ي ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب1988 ،م.
2828علي بن احل�سني الأ�صفهاين� ،أبو الفرج (ت356هـ) ،كتاب الأغاين ،حتقيق� :إح�سان
عبا�س� ،إبراهيم ال�سعافني ،بكر عبا�س ،دار �صادر ،بريوت ،ط1429 ،3هـ2008 ،م.
2929عمرو بن بحر اجلاحظ (ت255هـ) ،كتاب احليوان ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون،
مكتبة اجلاحظ ،م�صر ،ط 1385 ،2هـ1966 ،م.
3030ف� ��ؤاد �أف ��رام الب�ست ��اين ،ال�شع ��ر اجلاهل ��ي –ن�ش�أت ��ه –فنونه� -صفات ��ه ،املطبعة
الكاثويكية ،بريوت1937 ،م.
3131كمال الدين حممد بن مو�سى الدمريي (ت808ه) ،حياة احليوان الكربى ،حتقيق:
�إبراهيم �صالح ،دار الب�شائر ،دم�شق ،ط1426 ،1ه2005 ،م.
3232حمـم ��د بن �سالم اجلمحي (ت ،)231طبق ��ات فحول ال�شعراء ،مع متهيد للنا�شر
الأمل ��اين :جوزف هل ،ودرا�سة :ط ��ه �أحمد �إبراهيم ،دار الكت ��ب العلمية ،بريوت،
1322ه2001 ،م.
3333حمم ��د �شاكر الكتبي(ت764ه ��ـ) ،فوات الوفيات والذيل عليه ��ا ،حتقيق� :إح�سان
عبا�س ،دار �صادر ،بريوت.
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3434حمـم ��د �صدي ��ق ح�سن عب ��د الوه ��اب ،ال�صح ��راء يف ال�شعر اجلاهل ��ي� ،أطروحة
دكت ��وراة ،جامعة �أم درمان الإ�سالمية ،كلي ��ة الدرا�سات العربية ،ق�سم الدرا�سات
الأدبية والفنية1428 ،ه1429 ،ه.
3535حمم ��د عاي�ش حممد �أم�ي�ن ،الو�صف والغ ��زل يف �شعر ال ��و�أواء الدم�شقي ،ر�سالة
ماج�ستري ،غ�ي�ر من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدرا�سات العليا ،نابل�س،
فل�سطني2012 ،م.
3636حمم ��د عبد املطلب� ،شاعرية الأل ��وان عند امرئ القي�س ،جملة ف�صول القاهرية،
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،م ،5ع1985 ،2م.
3737حممد مو�سى احلازمي (ت584ه) ،الأماكن� ،أو ما اتفق لفظه وافرتق م�سماه من
الأمكن ��ة ،حتقيق :حمد اجلا�سر ،دار اليمامة للبحث والرتجمة والن�شر ،الريا�ض،
1415ه.
3838حمم ��ود اجلادر ,الأداء باللون يف �شعر �سحي ��م عبد بني احل�سحا�س  ,ن�شر مبجلة
املورد العراقية  ,ع1999 , 4م.
3939م�صطفى �صادق الرافعي ،تاريخ �آداب العرب ،راجعه :عبد اهلل املن�شاوي ،ومهدي
البحقريي ،مكتبة الإميان ،املن�صورة ،م�صر1359 ،ه1940 ،م.
4040املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربي ��ة ،طبعة خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم� ،سنة
1415ه1994 ،م ،م�صر.
4141ليل ��ى �سامل حممد بابنجي ،الو�صف يف �شعر عبد اهلل ب ��ن املعتز العبا�سي ،ر�سالة
ماج�ستري ،غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،كلية اللغة العربية1409 ،ه1989/م.
4242ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي ،معجم البلدان ،دار �صادر ،بريوت،
1397ه1977 ،م.
4343يون� ��س �شن ��وان ،الل ��ون يف �شعر ابن زي ��دون ،من�ش ��ورات جامعة الريم ��وك� ،إربد،
1999م.
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د /حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات السعودية نحو دور
التدريب عن بعد في تنمية قدراتهم

الدكتور  /خالد عواض عبدالله الثبيتي
�أ�ستاذ الإدارة والتخطيط الرتبوي امل�شارك
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
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امللخ�ص:

هدف ��ت الدرا�سة �إىل التعرف عل ��ى اجتاهات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يف اجلامعات
ال�سعودي ��ة نح ��و دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم ،والك�ش ��ف عن ال�صعوبات التي
تواج ��ه تنمية قدراتهم ،وتقدمي مقرتح ��ات ت�سهم يف تنمية قدراتهم ،واعتمدت الدرا�سة
على املنهج الو�صفي امل�سحي ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س رجا ًال
ون�سا ًء الذين التحقوا بربامج تدريبية عن بعد عن طريق املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين
والتعليم عن بعد خالل العام الدرا�سي 1437/1436هـ والبالغ عددهم ( )1057ع�ضو ًا،
مت اختيار عين ��ة ممثلة للمجتمع بطريقة ع�شوائية بلغت ( )350ع�ضو هيئة تدري�س ،ومت
ت�صميم ا�ستبانة �إلكرتونية مت توزيعها بطريقة �إلكرتونية على عينة الدرا�سة.
عدد من النتائج �أبرزها� :أن اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س
وتو�صلت الدرا�سة �إىل ٍ
يف اجلامع ��ات ال�سعودية عينة الدرا�سة نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم نحو
البعد الإداري والتنظيمي كانت بدرجة عالية ومتو�سط ح�سابي ( ،)2.54وبدرجة عالية
نحو البعد املهني ومتو�سط ح�سابي ( ،)2.76وبدرجة عالية نحو البعد التقني ومتو�سط
ح�سابي ( ،)2.69و�أن �أهم ال�صعوبات هي �ضعف اعتماد التدريب عن بعد يف اجلامعات
وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية ،افتقاد التفاعل املطل ��وب يف الربنامج التدريبي ،ومن املقرتحات
توف�ي�ر برامج تدريبي ��ة عن بعد متزامنة وغ�ي�ر متزامنة ،واملزج ب�ي�ن التدريب التقليدي
والتدريب عن بعد.
يف �ض ��وء النتائج قدمت الدرا�سة عدد ًا من التو�صي ��ات من �أهمها :و�ضع ال�سيا�سات
والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تدعم وت�شجع برامج التدريب عن بعد يف اجلامعات
ال�سعودية ،التكامل والرتابط والتنوع يف ت�صميم الربامج التدريبية.
الكلمات املفتاحية:

التدريب عن بعد ،اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،اجلامعات ال�سعودية.
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Abstract:
The study aimed to identify the attitudes of faculty members in
Saudi universities toward the role of distance training in developing
their abilities, uncover the difficulties facing their development, and
submit procedural proposals that contribute to activating the use of
distance training to develop members abilities in Saudi universities. The
Researcher used the descriptive approach, the study society content of
faculty members men and women who enrolled in distance training
programs through the National Center for e-learning and distance
education during the academic year 14361437/ AH (1057) members.
The Researcher selected representative sample of Combine randomly
amounted to 350 faculty members, an electronic questionnaire was
distributed electronically.
The study results: A attitudes of the faculty members in the Saudi
universities towards the role of distance training in developing their
abilities towards the administrative and organizational dimension was
high by average (2.54), high degree towards the professional dimension
by average (2.76), and high degree towards the technical dimension
by average (2.69). The most important difficulties are weak adoption
of distance training in universities and educational institutions, and
lack of interaction in the training program. Procedural proposals:
Provide training programs for distance training synchronous and nonasynchronous, and a combination of traditional training and distance
training.
recommendations: development of administrative and
organizational policies and procedures that support and encourage
distance training programs in Saudi universities; integration,
interdependence and diversity in the design of training programs.
Keywords: distance training, attitudes of faculty members, and
Saudi universities.
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املقدمة:

�إن التط ��ور الهائل وال�سري ��ع وال�ضخم الذي ي�شهده الع ��امل يف الألفية الثالثة �أحدث
تغيريات جذرية يف املفاهي ��م والأدوات والطرق والأ�ساليب الإدارية والتنظيمية ،و�أ�صبح
للتكنولوجي ��ا دور مه ��م ورئي� ��س يف ح ��دوث التغيريات والتح ��والت الت ��ي �شملت خمتلف
املجاالت.
وم ��ن �أكرث املجاالت التي ت�أثرت بهذه التطورات التقنية والتكنولوجية جمال التعليم
والتدريب ،فقد ظهرت طرق حديثة تتيح للمتعلم واملتدرب فر�ص التعليم والتدريب يف �أي
مكان وزمان ،متجاوزة كل احلدود التي تعيق وت�ؤثر على عمليات التدريب.
على الرغم من �أهمية التدريب التقليدي واحلاجة �إليه و�ضرورته �إال �أنه �أ�صبح غري
قادر عل ��ى تلبية حاجات ورغبات املنظمات واملتدربني ،والذين يرغبون يف التدريب على
مهارات معينة ويف وقت ق�صري ،بالإ�ضافة �إىل كرثة �أعداد املتدربني وزيادتهم وما تتطلبه
امل�ؤ�س�سات احلكومية من تطوير ملهارات وقدرات من�سوبيها ،وهذا جعل م�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف خمتلف الدول توظف تقنيات وو�سائط التعليم عن بعد لأغرا�ض التدريب.
ويعد التدريب عن بعد من الطرق والأ�ساليب الفاعلة يف عمليات التدريب و�أ�صبح اجتاه ًا
عاملي� � ًا حديث� � ًا ،والتدريب ال يركز فق ��ط على العاملني اجلدد يف املنظمة م ��ن �أجل �إك�سابهم
املهارات واملعارف ،ولكنه عملية م�ستمرة با�ستمرار وبقاء املنظمة (تري�سي.)2004 ،
والتدريب مفيد لكل من الفرد واملنظمة فهو ي�ضيف للمنظمة قيمة جديدة من خالل
اك�س ��اب الأفراد ملهارات وقدرات و�أفكار جديدة ومعرف ��ة �أو�سع و�أ�شمل يف جمال عملهم
(اخلطيب.)2002 ،
يف ظ ��ل قلة الفر� ��ص التدريبية املتاحة للموظ ��ف يف القطاع الع ��ام ،يتميز التدريب
ع ��ن بعد ع ��ن الأ�ساليب التقليدية يف تلبي ��ة االحتياجات التدريبي ��ة للأعداد الكبرية من
املوظفني باململكة العربية ال�سعودية (ال�سنبل.)2003 ،
وميك ��ن التوجه نحو التدريب عن بعد ك�أ�سل ��وب تكنولوجي جديد ملواجهة التحديات
احلالي ��ة؛ لأن ��ه ميثل �شكلاً متطور ًا م ��ن �أنواع و�أ�ساليب التدريب ،ويعت�ب�ر �أ�سلوب متجدد
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لتق ��دمي برام ��ج و�أن�شطة التنمية املهني ��ة ذات الكفاءة العالية ،م ��ع احلر�ص على حتقيق
التفاعل بني املدرب واملتدرب �إىل جانب تطوير حمتوى التدريب با�ستمرار.
م�شكلة الدرا�سة:

ميث ��ل التدريب الإلكرتوين �أهمية بالغة يف ه ��ذا الع�صر ،فقد �أ�شار كل من نيكل�سون
) )Nichalson,2010ومرك ��ز التدريب الإلكرتوين العاملي (�Global e-Training cen
� ) ter, 2011إىل �أن ��ه ميث ��ل م�ستقبل عملي ��ة التدريب ملا يتمتع به م ��ن خ�صائ�ص جعلته
مطل ًب ��ا �ضرور ًي ��ا للعدي ��د من امل�ؤ�س�س ��ات خا�صة �أثن ��اء اخلدمة ،حيث ي�سه ��م يف التغلب
على الكث�ي�ر من امل�شكالت من �أهمها نق�ص الإمكانات املادي ��ة والب�شرية املتعلقة بتنفيذ
الربام ��ج التدريبية ،كما �أنه يك�سر حواجز الزمان واملكان بني املتدربني ومكان التدريب،
�إ�ضافة �إىل توظيف العديد من الو�سائط �أثناء التدريب.
وق ��د �أكدت درا�سة قندي ��ل (2010م) �أن �أ�ساليب التدري ��ب التقليدية ال تتما�شى مع
التطورات العاملية والثورة املعرفية والتكنولوجية ،و�أن التدريب التقليدي ال يحقق الهدف
من ��ه ،ويجب االجت ��اه �إىل �أ�سلوب جديد يتنا�س ��ب مع التطوير املطل ��وب ،واال�ستفادة من
الو�سائل التكنولوجية ،وو�سائل االت�صال احلديثة.
ويف ظ ��ل امل�شك�ل�ات الإداري ��ة والتنظيمية والإجرائي ��ة والتحويلية الت ��ي يعاين منها
التدريب ،مت ابتكار طرق و�أ�ساليب حديثة توظف التكنولوجيا والتقنية يف تقدمي الربامج
التدريبية التي يحتاج �إليها �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وينبغ ��ي تنمية مه ��ارات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اال�ستف ��ادة من تكنولوجيا التعليم
الإلكرتوين احلديث ��ة وحت�سني البيئة التعليمية داخل اجلامعة ،وتعزيز املناهج الدرا�سية
والرتبوية والربامج الأكادميية ()Dee & Daly, 2009
ونظ ��ر ًا الن�شغال معظ ��م �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يف تق ��دمي املحا�ض ��رات بالإ�ضافة
�إىل الأعم ��ال الأكادميية التي يقومون بها فقد ال يج ��د كثري منهم الوقت الكاف حل�ضور
الربام ��ج التدريبي ��ة التقليدي ��ة (وجه ًا لوجه) �ضم ��ن �أوقات حمدودة ،فق ��د مت ت�صميم
برامج تدريبية عن بعد تقدم لأع�ضاء هيئة التدري�س لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
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وم ��ن �أجل تتغلب وزارة التعليم ممثلة يف اجلامع ��ات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل على
امل�شك�ل�ات وال�صعوب ��ات التي تواجه التدري ��ب التقليدي ،اجتهت نح ��و تفعيل وا�ستخدام
التدري ��ب ع ��ن بعد لتدريب وتطوي ��ر �أع�ضاء هيئة التدري� ��س ،وقد �أن�ش� ��أت وزارة التعليم
الع ��ايل املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم ع ��ن بعد الذي من �أهدافه ت�سخري كل
االمكان ��ات لدعم متي ��ز العملية التعليمية وت�سهيل التوا�ص ��ل العلمي ،من خالل التوظيف
الأمثل لتقنيات املعلومات والنظم احلديثة ،مبا يعزز التوا�صل والتفاعل يف هذه العملية،
لتحقيق الأهداف التعليمية والعملية.
ويعترب التدريب عن بعد من الأ�ساليب احلديثة على اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية
والذي يقوم على عدد من املتطلبات التي ت�ضمن جناحه ،وبالتايل الميكن للجامعات �أن
تق ��دم مثل ذلك النوع دون �أن تك ��ون لديها الإمكانات واال�ستعدادات ال�ضرورية والالزمة
لنجاحه ،ف�أ�صب ��ح املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد كمركز يتبع لوزارة
التعلي ��م "التعليم الع ��ايل" هو اجلهة التي متل ��ك كل متطلبات تق ��دمي التدريب عن بعد
لأع�ضاء هيئة التدري�س.
ولتنمية مهارات وقدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية ك�أحد جماالت
التنمي ��ة الإدارية ،قام املرك ��ز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد بتقدمي العديد
م ��ن الدورات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س ب�أ�سالي ��ب تدريبية متنوعة ومنها �أ�سلوب
وطريق التدريب عن بعد.
وا�ستن ��اد ًا عل ��ى ما �سبق تتحدد م�شكل ��ة الدرا�سة يف حتديد اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم
�أ�سئلة الدرا�سة:

�سع ��ت الدرا�س ��ة للإجابة عن ال�س� ��ؤال الرئي�س الت ��ايل :ما اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س يف اجلامع ��ات ال�سعودية نحو التدريب عن بعد يف تنمي ��ة قدراتهم ،من خالل
الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
1 .1م ��ا اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامع ��ات ال�سعودية نحو التدريب عن
بعد يف تنمية قدراتهم؟
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2 .2م ��ا ال�صعوب ��ات التي تواجه تنمي ��ة قدرات �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س با�ستخدام
التدريب عن بعد؟
3 .3ما املقرتحات الإجرائية التي ت�سهم يف تفعيل ا�ستخدام التدريب عن بعد لتنمية
قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية؟
�أهداف الدرا�سة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف التالية:

•التع ��رف عل ��ى اجتاهات �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س يف اجلامع ��ات ال�سعودية نحو
التدري ��ب عن بع ��د يف تنمية قدراتهم من خ�ل�ال ثالثة حم ��اور :البعد الإداري
والتنظيمي والبعد املهني والبعد التقني.
•الك�ش ��ف ع ��ن ال�صعوب ��ات الت ��ي تواجه تنمي ��ة ق ��درات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س
با�ستخدام التدريب عن بعد.
•تق ��دمي مقرتح ��ات �إجرائية ت�سهم يف تفعيل ا�ستخ ��دام التدريب عن بعد لتنمية
قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية.

�أهمية الدرا�سة:

تنب ��ع �أهمي ��ة الدرا�س ��ة من �أهمية تنمي ��ة مهارات وق ��درات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س
باجلامع ��ات ال�سعودي ��ة ،وم ��ا يقدمه التدريب ع ��ن بعد ك�أ�سل ��وب حدي ��ث و�إ�سرتاتيجية
متقدم ��ة من فوائد ومزايا يف تطوير املنظمات والأف ��راد ،وقد متثلت �أهمية الدرا�سة يف
العنا�صر التالية:
•معرفة الدور الذي يقوم به التدريب عن بعد يف تطوير وتنمية مهارات وقدرات
�أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س باجلامعات ال�سعودية يف املجاالت الإدارية والتنظيمية،
واملهنية ،والتقنية.
•تك�ش ��ف للم�س�ؤولني عن اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية واملركز الوطني للتعليم
الإلك�ت�روين والتعل ��م ع ��ن بعد ع ��ن ال�صعوبات الت ��ي تواجه التدري ��ب عن بعد،
وبالتايل و�ضع احللول املمكنة للتغلب على تلك امل�شكالت.
•تق ��دمي مقرتحات تعمل عل ��ى م�ساعدة اجلامع ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات التعليمية على
تطوير براجمها التدريبية التي ت�ستخدم التدريب عن بعد.
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•الت�أكي ��د على �أهمية التنمي ��ة الإدارية التي تقوم به ��ا وزارة التعليم واجلامعات
ال�سعودية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
حدود الدرا�سة:
احلدود املو�ضوعية:

حتددت مو�ضوعات الدرا�سة يف متغ�ي�رات الدرا�سة ب�أبعادها املختلفة والتي تناولت
دور التدري ��ب عن بعد يف تنمية ق ��درات �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية من
خالل :البعد الإداري والتنظيمي والبعد املهني والبعد التقني.
احلدود املكانية:

حت ��ددت احلدود املكانية يف الربامج التدريبية عن بعد التي يقدمها املركز الوطني
للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد.
احلدود الزمنية:

مت تطبي ��ق الدرا�س ��ة على �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س الذين تلقوا برام ��ج تدريبية عن
بعد عن طريق املرك ��ز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد خالل العام الدرا�سي
1437/1436ه� �ـ املواف ��ق 2016م ،ومت توزي ��ع �أدوات الدرا�سة على عين ��ة الدرا�سة خالل
الفرتة من  1مايو �إىل � 30أغ�سط�س 2016م.
احلدود الب�شرية:

�أع�ضاء هيئة التدري�س الذين تلقوا برامج تدريبية عن بعد عن طريق املركز الوطني
للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد.
م�صطلحات الدرا�سة:

التدري ��ب عن بعد :يعرف مدين (2007م�� � ،ص )18التدريب عن بعد ب�أنه�" :أ�سلوب
من �أ�ساليب التدريب معزز با�ستخدام الو�سائط التقنية والتي ميكن عن طريقها حتقيق
االت�ص ��ال امل ��زدوج بني امل ��درب واملتدرب عن بعد داخ ��ل تنظيم م�ؤ�س�س ��ي ي�ضمن توفري
االت�صال املبا�شر ومييل ذلك النوع من التعلم �إىل تعليم اجلماهري على نطاق وا�سع دون
متييز بينهم".
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ويع ��رف الباحث التدريب عن بعد ب�أن ��ه� :أحد �أ�ساليب التدريب احلديثة التي توظف
الو�سائ ��ط التقني ��ة يف عملياته ��ا التدريبية وحتق ��ق االت�صال بني امل ��درب واملتدربني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية دون التقيد باحلدود الزمانية واملكانية ويتم
ذلك داخل املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
ال ُق ��درة :ال ُقدرات ه ��ي جمع كلمة ُقدرة ،ويعرف الباحث الق ��درة ب�أنها :قدرة ع�ضو
هيئ ��ة التدري�س على �أداء واجباته الوظيفية والأكادميية واملهنية والإدارية وفق ًا للمعارف
واملهارات واالجتاهات التي اكت�سبها من خالل التدريب عن بعد.
قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س :وميكن تعريف قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س �إجرائي ًا
ب�أنه ��ا :املعارف واملهارات التي ميتلكها ع�ضو هيئة التدري�س يف البعد الإداري والتنظيمي
والبعد الفني والبعد التقني وميكن �أن يكت�سبها من خالل التدريب عن بعد.
الإطار النظري:
التدريب عن بعد:

ظه ��ر التدريب ع ��ن بعد ك�أ�سلوب تدريب ��ي حديث نتيجة للتط ��ور يف و�سائط التقنية
املختلف ��ة ،حيث دم ��ج بني �أ�س�س ومتطلب ��ات التدريب م ��ن ناحية وبني الو�سائ ��ل التقنية
والتكنولوجي ��ة املختلف ��ة م ��ع املحافظ ��ة على �أهمي ��ة وج ��ودة و�أ�س�س التدري ��ب ،وبالتايل
مت التغل ��ب على عدد م ��ن امل�شكالت التي واجه ��ت التدريب التقليدي كاحل ��دود الزمنية
واملكانية وتوفري التدريب لأكرب عدد ممكن من املوظفني وامل�ستفيدين.
مفهوم التدريب عن بعد (:)Distance Training

�إن اختالف وتباين مفهوم التدريب عن بعد يعود لأ�سباب من �أهمها تعددت املدار�س
واالجتاهات ،ومن تلك التعريفات:
ع ��رف املطريف (� ،2005ص )35التدريب عن بع ��د �أنه�" :أ�سلوب تدريبي من خالله
ي�ستطي ��ع املتدرب �أي� � ًا كان موقع عمله االلتحاق بدورة �أو برنام ��ج تدريبي ب�شكل متزامن
�أو غ�ي�ر متزام ��ن دون احلاج ��ة �إىل احل�ضور ال�شخ�ص ��ي ملكان انعقاده ��ا �أو التقيد بعدد
املتدربني �أو الوقت وذلك عرب و�سائط ات�صال تقنية حديثة وو�سائط �أخرى متعددة".
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ويع ��رف الغامدي (� ،2006ص )11التدريب ع ��ن بعد ب�أنه " :العملية التفاعلية التي
يت ��م خاللها نقل التدريب و�إدارته عن بعد ،بني املدربني واملتدربني ،عرب و�سائط ات�صال
منا�سبة ،بهدف تو�صيل خدمات التدريب �إىل امل�ستفيدين يف �أماكن تواجدهم".
ويت�ض ��ح م ��ن مفهوم التدري ��ب عن بعد �أن االخت�ل�اف بينه وبني التدري ��ب التقليدي
ه ��و اختالف يف الأدوات والو�سائل الت ��ي ا�ستطاعت توفري فر�ص التدريب لأكرب عدد من
املوظف�ي�ن يف �أي مك ��ان و�أي زم ��ان ،فهو يوظ ��ف و�سائط ات�صال منا�سب ��ة ت�ضمن حتقيق
الكفاءة والفعالية من التدريب.
مبادئ التدريب عن بعد:

يوج ��د عدد من املب ��ادئ الأ�سا�سية التي يرتكز عليها التدري ��ب عن بعد والتي ينبغي
�أن تراع ��ى عند التخطي ��ط للربامج التدريبية التي تقدم عن بع ��د وهي (�صيام،2005 ،
�ص:)8
1 .1مبد�أ ال�شمولية ( :)Comprehensivenessويق�صد به تنوع و�شمولية وترابط
الربامج التدريبية ،بحيث تراعي جميع املتدربني واحتياجاتهم التدريبية ،وتنوع
املو�ضوعات.
2 .2مب��د�أ الفعالي��ة ( :)Effectivenessويق�صد به انتقال ك ��ل املعارف واملهارات
املوجهة نحو العمل واملكت�سبة دون هدر للموارد املالية والب�شرية.
3 .3مب��د�أ اال�ستمرارية ( :)Continuityفالتدري ��ب عن بعد متاح يف �أي وقت و�أي
مكان يف �ضوء احتياجات املنظمات �أو الأفراد.
4 .4مب��د�أ املرونة ( :)Flexibilityويق�ص ��د بها �إعداد الربامج والدورات التدريبية
املتنوعة واملتعددة التي تتميز باملرونة والتطور ملواكبة م�ستجدات الع�صر.
5 .5مب��د�أ االعتمادية ( :)Accreditationحيث يتيح التدريب عن بعد للمتدربني
حري ��ة اختي ��ار الربام ��ج التدريبي ��ة الت ��ي تتنا�سب م ��ع احتياجاته ��م الوظيفية
و�أهدافهم ،وتقدمي برامج وتخ�ص�صات ملبية الحتياجات كل متدرب.
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6 .6مب��د�أ الإتاح��ة ( :)Accessibilityويعن ��ي �أن فر�ص ��ة االلتح ��اق بالربام ��ج
التدريبية متوفر جلميع الفئات دون وجود عوائق حتول دون اال�ستفادة منها.
على الرغم من التط ��ور يف ا�سرتاتيجيات وطرق التدريب وتنوع واختالف �أ�ساليبه،
�إال �أن هن ��اك �أ�س�س ومب ��ادئ يجب توفرها يف كل نوع من �أن ��واع التدريب ومنها التدريب
ع ��ن بع ��د والذي يتمي ��ز ب�أ�س�س ومبادئ تختلف ع ��ن الأنواع الأخرى م ��ن التدريب ومنها
اال�ستمراري ��ة واالعتمادي ��ة واملرون ��ة والإتاح ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �ضمان حتقي ��ق التكامل
وال�شمول يف ت�صميمه والو�صول �إىل الكفاءة والفعالية املطلوبة منه.
�أهداف التدريب عن بعد:

ي�سع ��ى التدريب ع ��ن بعد لتحقيق ع ��ددا من الأه ��داف �أهمها( :ن�ش ��وان،)2004 ،
(ال�سيد)2004 ،
•�إتاح ��ة التدري ��ب لأكرب ع ��دد من املتدربني عل ��ى اختالف وظائفه ��م و�أعمالهم
وجماالته ��م ،بحيث يتحقق الغر�ض م ��ن التدريب �أال وهو تنمية وتطوير املوظف
واملنظمة.
•�إي�ص ��ال اخلدمات التدريبي ��ة �إىل الفئات اخلا�صة والت ��ي متنعهم ظروفهم من
االلتحاق بالتدريب التقليدي.
•تنمي ��ة قدرات املتدرب�ي�ن على االعتماد عل ��ى الذات وتوظي ��ف و�سائل االت�صال
والتكنولوجيا خلدمة العمليات التدريبية والنمو املهني.
•تخفيف ال�ضغط عل ��ى التدريب التقليدي والذي ال ي�ستطيع مواكبة النمو الهائل
وال�سريع يف جمال املعلومات.
•جع ��ل التدريب �أك�ث�ر مرونة ،وحتريره من القيود الزماني ��ة واملكانية والتي حتد
من منو وانت�شار التدريب التقليدي.
•اال�ستجابة ملتطلبات خطط التنمية من الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة.
•حتقيق تطلعات وطموحات اململكة العربية ال�سعودية يف التحول نحو ر�ؤية .2030
•اال�ستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي خلدمة الدورات والربامج التدريبية
يف خمتلف امل�ؤ�س�سات واملنظمات.
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فالتدري ��ب عن بعد يرك ��ز يف �أهدافه على تدريب �أكرب ع ��دد و�شريحة من املوظفني
وامل�ستفيدين ،حتى ي�ستطيع حتقيق �أهداف املنظمة يف تنمية قدرات من�سوبيها.
مزايا التدريب عن بعد:

لق ��د �أوردت وزارة التعلي ��م الع ��ايل ( )2006عدد ًا من املزاي ��ا للتدريب عن بعد من
�أهمها:
•ع ��دم التقيد باملكان والزمان ب�أي �شكل من الأ�شكال؛ وذلك با�ستخدام الو�سائل
احلديث ��ة املتنوع ��ة واملختلفة ،وه ��ذا ما يجعل ��ه متميز ًا عن التدري ��ب التقليدي
والذي يعتمد على عدد حمدود من الو�سائل.
•متك�ي�ن املتدرب من االعتم ��اد على ذات ��ه ،واال�ستعانة مب�ص ��ادر خمتلفة تدعم
تدريبه؛ ليحقق الفائدة املرجوة من التدريب.
•تنوي ��ع ط ��رق التدريب ،والت ��ي تتن ��وع بتن ��وع الو�سائ ��ل والأدوات امل�ستخدمة يف
التدريب عن بعد.
•مراعاة ظروف املتدربني ،فهو ي�سد احتياج املتدربني الذين ال ي�ستطيعون ح�ضور
الدورات التدريبية يف مكان انعقادها.
•ا�ستقطاب كفاءات عالية من الهيئة التدري�سية ومن املدربني ،فهو يتيح الفر�صة
ال�ست�ضافة مدربني من خارج امل�ؤ�س�سة واال�ستفادة من خرباتهم.
•قلة التكاليف املالية يف التدريب عن بعد مقارنة بتكاليف التدريب التقليدي.
•يتيح التدريب عن بعد تبادل اخلربات ب�شكل وا�سع ومرن بني املتدربني.

متطلبات التدريب عن بعد:

م ��ن �أجل �ضم ��ان جناح تطبيق التدريب عن بعد فالبد م ��ن توفري متطلبات جناحه
وحتقي ��ق �أهدافه ،فقد �أ�شار كل م ��ن (�صيام( ،)2005 ،عبد الك ��رمي( ،)2006 ،وزارة
التعليم العايل� )2006 ،إىل عدد من املتطلبات هي:
•توف�ي�ر مبنى خا�ص بامل�ؤ�س�سة الت ��ي تقدم برامج التدريب ع ��ن بعد �سواء كانت
جامعة �أو مركزًا تاب ًعا لها �أو وزارة.
•توفري الطاقم الإداري امل�ؤهل لإدارة املركز.
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•جتهي ��ز بني ��ة حتتية لكافة خدم ��ات االت�ص ��االت و�شبكات املعلوم ��ات بامل�ؤ�س�سة
التدريبية.
•الدع ��م وامل�سان ��دة من �صانع القرار ،لأن التدريب ع ��ن بعد له متطلبات تختلف
عن متطلبات التدريب التقليدي من حيث اخلدمات والتمويل.
•تدريب املدربني و�أع�ضاء هيئة التدري�س على تقنيات التدريب عن بعد.
•توف�ي�ر �آلي ��ات �ضمان جودة ه ��ذا النظام التدريب ��ي وتق ��ومي الأداء وو�ضع نظم
لقيا�س الأداء وتطوير الربامج.
•اال�ستعانة بهيئة ا�ست�شارية متخ�ص�صة بالتدريب عن بعد.
•توف�ي�ر الدع ��م املايل الك ��اف لتنفيذ جمي ��ع برام ��ج التدريب عن بع ��د ولتمويل
امل�ؤ�س�سات القائمة عليه.
وتتوفر يف املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد كل متطلبات ومقومات
التعليم عن بع ��د والتدريب بعد من بنية حتتية وجتهيزات تقنية ومتخ�ص�صني وموظفني
�إداريني وهيئة ا�ست�شارية؛ مما يعني �ضمان جناح برامج التدريب عن بعد التي يقدمها.
معوقات التدريب عن بعد:

يواجه التدريب عن بعد جمموعة من املعوقات التي حتول دون حتقيقه لأهدافه ،فقد
�أ�شارت جمموعة من الدرا�سات �إىل عدد من املعوقات منها (�سامل( ،)2004 ،الغامدي،
( ،)2006وزارة التعليم العايل:)2006 ،
•�ضعف البنية التحتية لالت�صاالت و�شبكة املعلومات ،ويعد ذلك من �أهم العوائق
التي تقف �أمام حتقيق التدريب عن بعد لأهدافه.
•قل ��ة توفر كف ��اءات علمية وفنية متخ�ص�صة يف جم ��ال التدريب عن بعد ونق�ص
اخلربات.
•ندرة الهيئة الإدارية املدربة على مثل هذا النوع من التدريب.
•�ضعف اقتناع �أع�ض ��اء هيئة التدري�س باجلامعات با�ستخدام و�سائط التقنية يف
التعليم والتدريب.
•�ضع ��ف دافعية املتدربني نح ��و ا�ستخدام برامج التدريب ع ��ن بعد لعدم فهمهم
ملعنى التدريب عن بعد و�أهدافه.

432

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .خالد عوا�ض عبداهلل الثبيتي

•التوجه ال�سلبي نحو ا�ستخدام و�سائط وو�سائل التكنولوجيا يف التدريب.
•نق�ص الكوادر الب�شرية الفنية املتخ�ص�صة يف التدريب عن بعد.
•غياب الإطار الت�شريعي والتنظيمي للتدريب عن بعد.
•�ضعف التمويل لربامج التدريب عن بعد والتي حتتاج �إىل دعم ومتويل ي�سهم يف
حتقيق �أهدافها.
وتوجد بع�ض ال�صعوبات املرتبط ��ة بت�صميم الربامج وتكاملها و�ضمان التفاعل بني
املتدرب واملتدربني وحتقيق �أهداف التدريب املطلوبة؛ مما يكون له ت�أثري يف �إيجاد طرق
وا�سرتاتيجيات ت�ضمن حتقيق الكفاءة والفعالية املطلوبة.
املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد:

ب ��رز املركز الوطني للتعلم االلك�ت�روين والتعليم عن بعد ،ليكون ف�ضا ًء رحب ًا لت�شييد
م�ستقبل واعد يف تطور التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد يف اململكة.
وت�سع ��ى وزارة التعليم لتحقيق الر�ؤي ��ة الطموحة بخطى جادة تتمثل فيما �أعدته من
خط ��ة ا�سرتاتيجية (�آف ��اق) ،وبالعمل على حتقيق التكامل ب�ي�ن القطاعات ذات ال�صلة،
ومواكب ��ة م�ستجدات الع�صر ،بداي ��ة يف ا�ستثمار التقنية وتطوي ��ر التعليم التقليدي ،ف�إن
الواق ��ع ومعطياته فر� ��ض حتويل املركز �إىل منظومة متكاملة يف �إث ��راء العملية التعليمية
ليكون جمتمع معرف ًيا متكاملاً .
وغاي ��ة املرك ��ز هي ت�أ�سي�س نظ ��ام تعليمي متكامل يعتمد عل ��ى التقنيات احلديثة يف
جم ��ال التعلم االلك�ت�روين والتعليم عن بعد ،يف هيئة مركز وطني يحقق التقدم والتمييز
يف العملية التعليمية ،وي�سعى ليكون بيت خربة ومرجعية وطنية يف جمال اخت�صا�صه.
�أهداف املركز:

للمركز �أه ��داف ي�سعى لتحقيقها وهي (املركز الوطن ��ي للتعلم الإلكرتوين والتعليم
عن بعد:)2016 ،
•ن�شر تطبيقات التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد مبا يتوافق مع معايري اجلودة.
•الإ�سهام يف تقومي م�شروعات وبرامج التعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
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•دعم الأبحاث والدرا�سات يف جماالت التعلم االلكرتوين والتعليم عن بعد.
•و�ض ��ع معاي�ي�ر اجلودة النوعي ��ة لت�صميم امل ��واد التعليمية الرقمي ��ة ،و�إنتاجها،
ون�شرها.
•تقدمي اال�ست�شارات للجهات ذات ال�صلة يف جماالت االخت�صا�ص.
•ت�شجي ��ع بن ��اء الربجمي ��ات التعليمي ��ة وتعميمها خلدم ��ة العملي ��ة التعليمية يف
م�ؤ�س�سات التعليم اجلامعي على القطاعني العام واخلا�ص.
•ت�شجي ��ع امل�شروع ��ات املتميزة يف جم ��االت التعلم الإلك�ت�روين والتعليم عن بعد
والتن�سيق بينها.
•عق ��د اللقاءات ،وتنظيم امل�ؤمترات ،وور� ��ش العمل ،التي ت�سهم يف تطوير التعلم
الإلكرتوين والتعليم عن بعد.
•التعاون الدويل مع املنظمات والهيئات العاملية واجلهات املماثلة.
خدمات املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد:

يقدم املركز الوطني اً
حلول تقنية متنوعة لت�سهيل عمليات التعلم الإلكرتوين والتعليم
عن بعد ،يت ��م تطويرها من �أجل حتقيق �أهداف اجلهات التعليمية والتدريبية ،كما يوفر
املرك ��ز الوطن ��ي �أف�ضل اخلدم ��ات التقنية الت ��ي تت�ضمن تقدمي جمموعة م ��ن املنتجات
املتوافق ��ة مع االحتياجات واحللول املنا�سبة (املرك ��ز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم
عن بعد:)2016 ،
 )1نظم ادارة التعلم والتدريب االلكرتوين:
( )Learning Management System and Electronic Training

يق ��دم املركز الوطني جمموعة خيارات م ��ن �أنظمة �إدارة التعلم والتي تعترب البوابة
الإلكرتوني ��ة التي جتمع بني املدرب واملتدرب ،وتتيح ل ��كل منهما التفاعل مع الآخر – يف
�أي زم ��ان ومن �أي مكانبح�س ��ب دوره يف العملية التعليمية م�ستفيدين من الأدوات التقنية
التعليمية التي يوفرها لهم النظام.
 )2نظم الف�صول االفرتا�ضية:

مي ّك ��ن نظام الف�ص ��ول االفرتا�ضي ��ة من التفاعل املبا�شر بني امل ��درب واملتدرب عن
طري ��ق �شبكة الإنرتنت ومن خ�ل�ال ال�شا�شة �أو لوحة عر�ض تق ��دم جمموعة من الأدوات
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الت ��ي ت�شمل بث الفيدي ��و والتفاعل ال�صوت ��ي واملحادثات الن�صية وال�سب ��ورة الإلكرتونية
وجمموع ��ة من �أدوات التعل ��م وامل�شاركة و�أدوات الإدارة التعليمي ��ة التي مت ّكن من تقدمي
مبا�شر وتفاعلي وب�أ�ساليب م�شابهة ملا يتم يف التعليم والتدريب التقليدي.
 )3التكامل مع انظمة امل�ؤ�س�سات التعليمية:

ميك ��ن اال�ستفادة م ��ن خربات املركز الوطن ��ي يف العمل على التكام ��ل بني الأنظمة
امل ��وردة و�أنظمة امل�ؤ�س�سة التعليمية مثل الربط م ��ع قواعد البيانات وبرامج ادارة القبول
والت�سجيل.
 )4خدمات الدعم الفني:

يق ��دم املركز الوطن ��ي خدمات الدعم الفن ��ي ويعترب نظام (�سني ��د) همزة الو�صل
الن�شط ��ة بني املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعلي ��م عن بعد ،وبني كافة امل�ستفيدين
من خدماته ،ف�إن املركز الوطني يتيح للم�ستفيد عدد ًا من قنوات التوا�صل والدعم ،مثل:
الهات ��ف املوحد ،والربي ��د الإلكرتوين ،والبالغات الإلكرتوني ��ة ( )e-Ticketsواخلدمة
الذاتية عرب الهاتف ،وغريها.
ولقد ُ�صممت البنية التحتية يف "�سنيد" ت�صمي ًما متطو ًرا ،مه ًّيا للتو�سع حيثما امتدت
خدم ��ات املرك ��ز الوطني ،كما مت تزويدها مب�ستوى عال م ��ن الأنظمة الذكية ،والتقنيات
املعتم ��دة عاملي ًا ،التي يديرها وي�شغلها نخبة من الكف ��اءات الوطنية املتخ�ص�صة ،ابتداء
م ��ن م�ستقبلي االت�ص ��االت ،ومرور ًا بامل�شرفني ،ومراقبي اجل ��ودة ،وعدد امل�ست�شارين يف
تطبيقات الدعم الفني ،ومراكز االت�صال ،واجلودة ،وغريها.
 )5املحتوى الرقمي:

تع ّد �صناعة املحتوى الرقمي م�ؤ�شر ًا حيوي ًا على التح ّول نحو جمتمع املعرفة ،حيث �إن
�إنتاج املحتوى الرقمي التعليمي وتنظيمه ومعاجلته و�إخراجه يف قالب ينا�سب ا�ستخدامه
يف العمليات التعليمية والتدريبية ،و�إمكانية �إعادة ا�ستخدامه وامل�شاركة فيه ،خطوة نحو
ا�ستثمار املعلومة للو�صول �إىل املجتمع املعريف.
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 )6مركز التميز للمحتوى الرقمي:

يع ��د مركز التميز للمحتوى الرقمي �أحد م�شاري ��ع املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين
والتعلي ��م ع ��ن بعد ،والت ��ي ُتعن ��ى ب�ضبط وحتدي ��د املعايري الواج ��ب توافره ��ا يف املنتج
الرقم ��ي يف جميع مراحل �إنتاجه ،يف �سبيل تطوير وحت�س�ي�ن املقررات الإلكرتونية؛ ومن
ه ��ذا املنطلق يقدم مركز التميز اال�ست�شارات واخل�ب�رات التي ت�ساند اجلامعات يف بناء
املحتوى الإلكرتوين بجودة وفاعلية.
الربامج التدريبية التي يقدمها املركز:

يق ��دم املرك ��ز الوطني للتعل ��م الإلك�ت�روين والتعليم ع ��ن بعد العدي ��د من الربامج
التدريبية املتخ�ص�ص ��ة ع ��ن بعد والت ��ي يتم تطويره ��ا دوري ًا على �أي ��دي خرباء حمليني
وعامليني ،حيث يقدم �أكرث من ( )40برناجم ًا تدريبي ًا متميز ًا ب�أحدث الو�سائل التدريبية
ب�ش ��كل دوري خالل العام والتي يقدمها نخبة م ��ن اخلرباء املحليني والعامليني وبالإمكان
اال�ستفادة من خدمات املركز الوطني باملجاالت التالية:
�إع ��داد وتطوير دورات تدريبية متخ�ص�صة ،وتق ��دمي برامج تدريبية متكاملة ح�سب
احتياج اجلهة التعليمية( .املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد2016 ،م)
ويو�ض ��ح اجل ��دول الت ��ايل الربام ��ج التدريبية الت ��ي قدمه ��ا املركز الوطن ��ي للتعلم
الإلكرتوين والتعليم عن بعد خالل العام الدرا�سي 1437/1436هـ:
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جدول ()1
الربامج التدريبية التي قدمها املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

الربنامج التدريبي

التاريخ

مدة الربنامج الفئة امل�ستهدفة

رجال/ن�ساء

يومني 8
ت�صميم حمتوى تعليمي با�ستخدام برنامج االثنني 2015/10/19م
�ساعات
articulate
ن�ساء
املن�صة التعليمية املجانية �أكادوك�س  Acadoxاالثنني 2015/10/19م يوم � 4ساعات
ا�ستخدام ��ات من ��اذج قوق ��ل  Googleيف الأحد 2015/10/25م يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
العملية التعليمية
ن�ساء
االثنني 2015/10/26م يوم � 4ساعات
اخلرائط الذهنية Mental Map
التيت�شر تيوب يف التعليم  Teacher Tubeاالثنني 2015/10/26م يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
توظيف الآيباد  IPADيف التعليم والتعلم الثالثاء2015/10/27م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
�إن�شاء �أن�شطة واختبارات  Easy generatorالثالثاء2015/10/27م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
الأربعاء2015/10/28م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
املن�صة التعليمية ادمودو Edmodo
ن�ساء
ت�صميم كتب وجمالت الكرتونية تعليمية اخلمي�س2015/10/29م يوم � 5ساعات
معاي�ي�ر اجل ��ودة يف ت�صمي ��م املق ��ررات االثنني 2015/11/2م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
واملناهج الإلكرتونية
ن�ساء
الثالثاء 2015/11/3م يوم � 4ساعات
التخزين ال�سحابي Cloud Storage
الثالثاء 2015/11/3م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
التقومي االلكرتوين
ف�ص ��ل افرتا�ض ��ي وحمط ��ة ب ��ث مبا�ش ��ر الأربعاء 2015/11/4م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
با�ستخدام Hangouts
ن�ساء
التدري�س عن طريق اللعب  Gamificationالأربعاء 2015/11/4م يوم � 4ساعات
ن�ساء
�أ�سا�سيات يف التدريب والتعليم عرب االنرتنت اخلمي�س 2015/11/5م يوم � 4ساعات
الأحد 2015/11/8م يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
بيئات التعلم على �شبكات البث املبا�شر
ا�ستخدام ��ات برامج احلا�س ��ب التطبيقية االثنني 2015/11/9م يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
يف التعليم
الثالثاء 2015/11/10م يومان � 4ساعات رجال/ن�ساء
�أدوات قوقل  Googleيف التعليم
تطبيق ��ات ت�صميم املحتوى للآيباد  IPADالثالثاء 2015/11/10م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
يف التعليم
ن�ساء
تطبيقات الواقع املعزز يف العملية التعليمية الأربعاء 2015/11/11م يومان � 8ساعات
ن�ساء
�صناعة االنفوجرافك  Infographicالتعليمي الأربعاء 2015/11/11م يوم � 4ساعات
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م

الربنامج التدريبي

التاريخ

22

الت�صمي ��م التحفي ��زي لعنا�ص ��ر التعل ��م الأحد 2015/11/15م
الرقميـة e-Learning Objects
ت�صمي ��م و�إنت ��اج العرو� ��ض التقدميي ��ة االثنني 2015/11/16م
االحرتافية با�ستخدام برنامج Prezi
الثالثاء 2015/11/17م
كتابك  /جملتك االلكرتونية
ا�ستخدام الآيباد  IPADيف التعليم (املعلم االلكرتوين) الثالثاء 2015/11/17م
الأربعاء 2015/11/18م
ا�ستخدام امل�صادر التعليمية املفتوحة
تخطيط وتقييم التعلم القائم على امل�شاريع الأربعاء 2015/11/18م
ان�شاء االختبارات االلكرتونية على االنرتنت الأحد 2015/11/22م
عمل ت�سجيل ومونتاج  Camtasia Studioالأحد 2015/11/22م
�إنتاج و�إدارة املدونات الإلكرتونية التعليمية االثنني 2015/11/23م
الثالثاء 2015/11/24م
تطبيقات جوجل  Googleللمبتدئني
املن�صات التعليمية (ادمودو� ،سيكولوجي) الثالثاء 2015/11/24م
ا�ستخدام الآيباد  IPADيف التعليم (�شرح الأحد 2015/11/29م
وتقدمي الدرو�س)
املبادئ الأ�سا�سية يف التعلم الإلكرتوين (مبتدئ) الأحد 2015/11/29م
�آليات التغذية الراجعة بني الأقران  Peer Feedbackاالثنني 2015/11/30م
االثنني 2015/11/30م
�إعداد امل�صمم التعليمي
ت�صميم حمتوى تعليمي با�ستخدام برنامج الثالثاء 2015/12/1م

38

تطوي ��ر روايات الق�ص ��ة الرقمية Digital
Storytelling

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Lecture maker

مدة الربنامج الفئة امل�ستهدفة

يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
يومان � 8ساعات
يوم � 4ساعات
يوم � 4ساعات
يوم � 4ساعات
يومان � 8ساعات
يومان � 8ساعات
يوم � 4ساعات
يومان � 8ساعات
يوم � 4ساعات
يوم � 4ساعات

رجال /ن�ساء
رجال /ن�ساء
رجال/ن�ساء
ن�ساء
رجال/ن�ساء
رجال/ن�ساء
ن�ساء
رجال/ن�ساء
رجال/ن�ساء
رجال/ن�ساء

يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء
يومان  8رجال/ن�ساء
�ساعات
الأربعاء 2015/12/2م يومان � 8ساعات رجال/ن�ساء

ن�ساء
 39تفعيل تطبيقات الآيباد  IPADكو�سيلة تعليمية الأربعاء 2015/12/2م يوم � 4ساعات
الأحد 2015/12/6م � 3أيام � 12ساعة رجال/ن�ساء
 40تطبيقات جوجل  Googleللمتقدمني
ن�ساء
� 41أدوات وا�سرتاتيجي ��ات التق ��ومي البنائ ��ي الثالثاء 2015/12/8م يومان � 8ساعات
الإلكرتوين
 42تطبيقات الأندرويد  Androidيف التعليم الأربعاء 2015/12/9م يوم � 4ساعات رجال/ن�ساء
ن�ساء
 43ال�صف املقلوب  Flipped Classroomالأربعاء 2015/12/9م يومان � 8ساعات
ن�ساء
 Ever note 44التعليمي لتدوين املالحظات اخلمي�س 2015/12/10م يوم � 4ساعات
امل�صدر :املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد /http://www.elc.edu.sa ،يف  10مايو 2016م
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يت�ض ��ح من جدول (� )1أن معظم الدورات التدريبية التي يقدمها املركز هي ما بني
ي ��وم �إىل يومني بح ��دود �أربع �ساعات يومي ًا ،تقدم لأع�ضاء هيئ ��ة التدري�س اً
رجال ون�سا ًء،
وهناك دورات خم�ص�صة للن�ساء ،ويقدمها عدد من اخلرباء واملخت�صني يف املو�ضوعات
املختلف ��ة ،ويت�ضح من اجلدول �أن الدورات التدريبية متنوعة وحديثة وتواكب م�ستجدات
الع�صر وتقدم لأع�ضاء هيئة التدري�س يف داخل وخارج اململكة.
الدرا�سات ال�سابقة:

تنوع ��ت وتباين ��ت الدرا�سات التي تناولت التدريب عن بع ��د �أو التدريب الإلكرتوين،
ويع ��ود االختالف بينها الختالف �أهدافها ومنهجيته ��ا و�أدواتها ،ومن تلك الدرا�سات ما
يلي:

يف جامع ��ة نربا�سك ��ا (� )University of Nebraska, 2005أجرى معهد التدري�س
برناجم ��ا تدريب ًيا لتطوير ق ��درات �أع�ضاء هيئة
ع ��ن بعد ال�صيفي درا�س ��ة بهدف تقييم
ً
التدري� ��س باجلامعة يتكون من خم�سة �أ�سابيع يف ف�ت�رة ال�صيف بوا�سطة اخلط املبا�شر،
وق ��د �أن�ضم �إىل الربنامج التدريبي بوا�سطة تقني ��ات التعلم عن بعد � 164أ�ستاذ ًا ميثلون
جمتم ��ع الدرا�س ��ة ،وتو�صلت الدرا�س ��ة �إىل النتائج التالي ��ة� :أن الربنامج ق ��دم لأع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س معلومات جدي ��دة ومفيدة و�أن �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يو�صون زمالءهم
باالن�ضم ��ام �إىل هذا الربنام ��ج ،وذكر  %83منهم �أن احلافز لإنه ��اء التدريب كان عالي ًا
لديهم خالل مراحل الربنامج.
درا�س ��ة بلفقيه (2006م) هدفت �إىل التعرف على �أ�سلوب التدريب عن بعد كمدخل
لتنمي ��ة الق ��وى العاملة وت�أهيلها من خ�ل�ال تو�ضيح �أهم مفاهيم ��ه ومقومات تطبيقه مع
مناق�شة ال�صعوبات التي ميكن �أن حتد من �إمكان تطبيق هذا الأ�سلوب التدريبي باململكة،
حماولة للتو�صل �إىل منوذج عملي للباحثة يعر�ض خطوات حمددة ميكن �إتباعها لتطبيق
التدريب عن بع ��د ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي فطبقت الدرا�سة على من�سوبات
جامع ��ة املل ��ك عبدالعزيز بجدة ا�شتمل ��ت على املوظفات الإداري ��ات والأكادمييات ممن
�سبق لهن اال�ضطالع مبهام �إدارية فت ّكون جمتمع الدرا�سة من ( )384موظفة ،وتو�صلت
الدرا�س ��ة لع ��دد من النتائج منه ��ا :وعي غالبية املوظف ��ات بالتطور احلا�ص ��ل يف و�سائل
االت�ص ��ال و�أجهزة احلا�سب الآيل مما جعل امل�ؤ�س�س ��ة اجلامعية تتجه ملثل هذا النوع من
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التدري ��ب ،بالإ�ضاف ��ة �إىل النتيجة ال�سلبية الت ��ي خرجت بها الدرا�سة م ��ن وجود عالقة
�سلبية بني العمر و�سنوات اخلربة وبني االلتحاق بدورات تدريبية يف جمال الإدارة فكلما
كان ال�سن �أو �سنوات اخلربة �أقل كان �إمكانية االلتحاق بربامج تدريبية �أقل.
�أج ��رى البج ��ادي (2008م) درا�س ��ة بهدف التعرف عل ��ى اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س يف اجلامع ��ات ال�سعودية نح ��و الربام ��ج التدريبية اخلا�ص ��ة بالتعليم عن بعد
ع�ب�ر الإنرتنت ،و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة وج ��ود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات
�أع�ضاء هيئة التدري�س تعود ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،ومتغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح
الأ�سات ��ذة امل�شاركني ،ومتغري م�ستوى اخل�ب�رة يف التعليم عن بعد عرب الإنرتنت ،ومقدار
التدري ��ب الذي تعر�ضوا له ،و�أن اجتاه �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو الربامج التدريبية عن
بع ��د با�ستخدام الإنرتنت اجتاه موجب ،و�أو�صت الدرا�سة بتهيئة البيئة املنا�سبة للتدريب
الإلك�ت�روين ،وتكثيف الربامج التدريبية الن�سائية ودمج اجلوانب النظرية بالتطبيقية يف
برامج التدريب عن بعد.
درا�سة ريجنو ( )Regino, 2009هدفت �إىل و�صف احلالة الفعلية لتدريب املعلمني
عل ��ى الإنرتن ��ت يف التعلي ��م العايل من خالل ت�ص ��ورات املعلمني املدرب�ي�ن على الإنرتنت
�ضم ��ن جمموعة من كليات املجتمع يف �إحدى مقاطع ��ات والية كاليفورنيا ،وقد مت �إجراء
ا�ستط�ل�اع على الإنرتنت بني ه ��ذه املجموعة من �أع�ضاء هيئة التدري� ��س من �أجل قيا�س
�آرائه ��م ح ��ول جودة تدري ��ب املعلمني عل ��ى الإنرتنت داخ ��ل امل�ؤ�س�سات الت ��ي يعملون بها
و�أ�ش ��ارت النتائج �إىل �أن املعلم�ي�ن يعتقدون �أن التدريب على الإنرتنت ذو �أهمية عالية يف
اكت�ساب املعارف واملهارات الالزمة.
هدف ��ت درا�سة ال�سع ��ادات (2009م) �إىل التع ��رف على �إمكاني ��ة التدريب عن بعد
با�ستخ ��دام تقني ��ات التعليم ع ��ن بعد كما ي ��راه املتدربون يف مركز التدري ��ب والإ�شراف
الرتب ��وي مبدينة الدمام ،وتكونت عينة الدرا�سة من  119متدرب ًا يف املركز وجاءت نتائج
الدرا�س ��ة لتظه ��ر �أن هناك �إمكانية التدري ��ب عن بعد حيث �أنه يوف ��ر الكثري من اجلهد
والوق ��ت وامل ��ال وي�ساير التط ��ورات املهنية والوظيفي ��ة امل�ستمرة كما ميك ��ن املتدرب من
اختيار الربنامج الذي ينا�سب حاجاته واهتماماته.
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وهدفت درا�سة ال�شه ��راين (2009م) �إىل التعرف على املطالب الواجب توفرها يف
ع�ض ��و هيئة التدري�س والبيئة التعليمية عند ا�ستخ ��دام التعليم الإلكرتوين ودرجة اهمية
تلك املطالب ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وطبقت على عينة قوامها ()250
من �أع�ضاء هيئة التدري� ��س باجلامعات ال�سعودية وتو�صلت �إىل �أن جميع املطالب الالزم
توفره ��ا يف ع�ض ��و هيئة التدري� ��س ويف البيئة التعليمي ��ة تعترب مطالب هام ��ة ال�ستخدام
التعليم الإلكرتوين.
بينم ��ا هدف ��ت درا�سة الرتك ��ي (2010م) �إىل حتدي ��د متطلبات ا�ستخ ��دام التعليم
الإلك�ت�روين والتع ��رف على مدى وجود اخت�ل�اف يف تقدير �أهمية ه ��ذه املتطلبات يعزى
لبع� ��ض املتغ�ي�رات وذل ��ك يف كليات جامع ��ة امللك �سع ��ود ،وا�ستخدم ��ت الدرا�سة املنهج
الو�صفي التحليلي وطبقت على عينة قوامها ( )278ع�ضو هيئة تدري�س باجلامعة ،وكان
م ��ن �أهم نتائجها التو�صل �إىل �أن متطلبات املقرر الإلكرتوين ،ومتطلبات تدريب �أع�ضاء
هيئة التدري�س كانت على درجة كبرية من الأهمية من وجهة نظر العينة.
وهدفت درا�سة ح�سني (2011م) �إىل التعرف على اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامع ��ات ال�سعودية نحو ا�ستخدام نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين ج�سور التابع للمركز
الوطن ��ي للتعلم الإلك�ت�روين ،با�ستخدام املنه ��ج الو�صفي التحليل ��ي ومقيا�س ال�ستطالع
ال ��ر�أي ومت تطبيقه على عينة قوامه ��ا ( )90ع�ضو هيئة تدري�س ببع�ض كليات اجلامعات
ال�سعودية ،وتو�صلت �إىل نتائج �أهمها وجود اجتاهات �إيجابية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامع ��ات ال�سعودي ��ة نح ��و نظ ��ام �إدارة التعل ��م الإلك�ت�روين ج�سور رغم ع ��دم تفعيل
ا�ستخدام ��ه ب�شكل كاف ،و�أظهرت عينة الدرا�سة مدى حاجاتهم للتدريب على ا�ستخدام
النظ ��ام وبخا�ص ��ة �إدارة حمتوى التعلم وم�شاركة امللفات واملنتدي ��ات وبنك الأ�سئلة ،كما
تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق يف االجتاهات نحو ا�ستخدام النظام بني �أع�ضاء
هيئة التدري�س بني نوعيات الكليات الإن�سانية والعلمية وال�صحية.
وهدف ��ت درا�سة �أبو خط ��وة (2013م) �إىل ت�صميم و�إنت ��اج برنامج مقرتح للتدريب
عن بعد مب�ساعدة الف�صول االفرتا�ضية وقيا�س �أثره يف تنمية مهارات التقومي الإلكرتوين
با�ستخ ��دام نظ ��ام م ��ودل  ،Moodelواالجتاه نح ��و التدريب عن بعد ل ��دى �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س يف اجلامعة اخلليجي ��ة ،م�ستخدم ًا املنهج التجريبي عل ��ى عينة قوامها ()18
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ع�ض ��و هيئة تدري� ��س ،و�أظهرت نتائجها �أن حجم الت�أثري للربنامج التدريبي كبري جد ًا يف
تنمي ��ة اجلانب املعريف والأدائي ملهارات التقومي الإلكرتوين ،كما �أن ت�أثري الربنامج كبري
جدً ا يف تنمية االجتاه نحو التدريب الإلكرتوين.
وهدف ��ت درا�س ��ة احلباب ��ي (2013م) �إىل تقيي ��م فعالية التدري ��ب الإلكرتوين غري
املتزام ��ن يف تدريب �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س من خالل جتربة عم ��ادة التعلم الإلكرتوين
بجامع ��ة امللك خال ��د يف التدريب الإلكرتوين غري املتزامن لأع�ض ��اء هيئة التدري�س على
ا�ستخدام �أنظمة و�أدوات التعلم الإلكرتوين ،وتو�صلت �إىل نتائج �أهمها �أن طريقة التدريب
الإلكرتوين غري املتزامن فعالة وحتقق الأهداف ومالئمة لطبيعة العمل الأكادميي لع�ضو
هيئة التدري�س ،كما �ساهمت يف تو�ضيح مفاهيم التعلم الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة التدري�س
وغريت كث ًريا من قناعاتهم ال�سابقة عن التعلم الإلكرتوين.
هدفت الدرا�سة املوزان (2015م) �إىل التعرف على منا�سبة ا�سرتاتيجيات التدريب
الإلك�ت�روين املتبعة يف التدريب على نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين (البالك بور د �Black
 )boardو�أدوات ��ه املختلفة م ��ن وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري� ��س بجامعة الأمرية نوره
بنت عبدالرحمن ،وما اكت�سبنه من مهارات وقناعات بعد اجتيازهن للربنامج التدريبي،
وتكون ��ت عين ��ة الدرا�س ��ة من ( )30م ��ن اع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامع ��ة الأمرية نوره،
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صف ��ي التحليلي ،مت ا�ستخدام اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة،
وتو�صل ��ت �إىل جمموع ��ة من النتائ ��ج �أهمها ع ��دم منا�سبة ا�سرتاتيجي ��ات التدريب غري
التزامني ��ة املتبع ��ة يف الربنامج التدريب ��ي من وجهة نظ ��ر �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س وفق ًا
للعوامل املرتبطة بها ،وتو�صلت �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س بحاجة للمزيد من املهارات
عل ��ى توظيف التعليم الإلكرتوين �إ�ضاف ��ة لعدم التمكن من توظيف املهارات املكت�سبة من
الربنام ��ج يف العملي ��ة التعليمية حتى بعد اجتياز الربنام ��ج التدريبي ،كما �أظهرت نتائج
الدرا�سة ت ّكون قناعات �إيجابية نحو الربنامج التدريبي بعد اجتيازه على الرغم من عدم
التمكن من تفعيله ب�شكل كاف.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة:

يت�ض ��ح من الدرا�سات ال�سابقة �أن التدريب ع ��ن بعد �سمة من �سمات الع�صر والذي
تتبن ��اه م�ؤ�س�سات ع ��دة لتدريب من�سوبيه ��ا وموظفيها نتيجة للتط ��ور احلا�صل يف و�سائل
االت�ص ��ال و�أجه ��زة احلا�سبات وكنوع من �أنواع تنمية �أع�ض ��اء هيئة التدري�س واملوظفني،
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وخ�صو�ص� � ًا يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واجلامعات ،فقد �أكدت نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أن
التدري ��ب ع ��ن بعد يت�صف باملرونة ومي ّك ��ن املتدربني من اختيار الوق ��ت ومكان الدرا�سة
ويغط ��ي م�ساح ��ات جغرافي ��ة وا�سعة ،ويوف ��ر الكثري من اجله ��د والوقت وامل ��ال وي�ساير
التطورات املهنية والوظيفية ،و�أن اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو التدريب عن بعد
كان ��ت �إيجابية وحقق لهم ع ��دد ًا من الفوائد منها تنمية اجلان ��ب املعريف والأدائي لهم،
وعلى الرغم من فعالية طريقة التدريب عن بعد غري املتزامنة ومنا�سبتها لطبيعة العمل
الأكادمي ��ي لع�ض ��و هيئة التدري� ��س� ،إال �أن طريق التدريب عن بع ��د التزامني كان �أف�ضل
و�أكرث فعالية وحقق نتائج جيدة لأع�ضاء هيئة التدري�س.
و�أك ��دت نتائ ��ج الدرا�سات ال�سابق ��ة على �ض ��رورة توفري املتطلب ��ات الالزمة لنجاح
التدري ��ب ع ��ن بعد من بني ��ة حتتية متكاملة وو�سائ ��ل ات�صال فعالة و�أجه ��زة حا�سب �آيل
كافي ��ة ومتوافق ��ة مع املوا�صف ��ات املطلوبة ،ومتك�ي�ن �أع�ضاء هيئة التدري� ��س من عمليات
التدريب عن بعد.
منهج و�إجراءات الدرا�سة:
منهج الدرا�سة:

تنتم ��ي الدرا�س ��ة �إىل الدرا�سات الو�صفي ��ة التي ت�ستهدف حتلي ��ل ودرا�سة احلقائق
املتعلق ��ة بطبيع ��ة امل�شكلة ،حيث اعتمدت الدرا�سة احلالية عل ��ى املنهج الو�صفي امل�سحي
للإجابة ع ��ن �أ�سئلة الدرا�سة وحتقيق �أهدافها .والذي يق�صد به ذلك النوع من البحوث
ال ��ذي يت ��م بوا�سطته ا�ستجواب جميع �أفراد جمتمع الدرا�س ��ة �أو عينة ممثلة لهم؛ وذلك
بهدف و�صف الظاهرة املدرو�سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ،دون �أن يتجاوز ذلك
�إىل درا�سة العالقة �أو ا�ستنتاج الأ�سباب (الع�ساف1427 ،هـ).
جمتمع الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س رجا ًال ون�سا ًء الذين التحقوا
بربام ��ج تدريبية ع ��ن بعد عن طريق املركز الوطني للتعلي ��م الإلكرتوين والتعلم عن بعد
خ�ل�ال العام الدرا�س ��ي 1436هـ1437/هـ والبالغ عدده ��م ( )1057ع�ضو هيئة تدري�س
باجلامعات ال�سعودية ،وفق �إح�صائية املركز الوطني( .املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين
والتعلم عن بعد.)2016 ،
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عينة الدرا�سة:

مت اختيار عينة ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة بلغ عددهم ( )350ع�ضو هيئة تدري�س
متث ��ل ن�سبة  %33من جمتم ��ع الدرا�سة ،ونظر ًا لكرب حجم املجتم ��ع وتنوعه من جامعات
�سعودية خمتلفة ،مت اختيار العينة بطريقة ع�شوائية عن طريق احلا�سب الآيل ،والتوزيع
عن طريق قاعدة البيانات املوجودة يف املركز الوطني للتعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد،
ومت توزي ��ع �أدوات الدرا�سة عليهم �إلكرتون ًيا عن طري ��ق معلوماتهم وبريدهم الإلكرتوين
املخزنة يف قاعدة بيانات املركز.
�أدوات الدرا�سة:

للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة تكونت من ثالثة حماور رئي�سية:
املحور الأول :اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو التدريب
عن بعد يف تنمية قدراتهم ،وتكون املحور من ثالثة �أبعاد و( )33عبارة هي:
•البعد الأول :الإداري والتنظيمي وتكون من ( )11عبارة.
•البعد االثاين :البعد املهني وتكون من ( )12عبارة.
•البعد الثالث :البعد التقني وتكون من ( )10عبارات.
وملعرفة اجتاهات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب
عن بعد يف تنمية قدراتهم ا�ستخدم الباحث مقيا�س رباعي متدرج من �أربعة نقاط ،حيث
مت حتدي ��د الدرجات م ��ن (� )1إىل ( )4لقيا� ��س درجة املوافقة لأي عب ��ارة ،حيث ت�شري
الدرج ��ة (� )4إىل موافق ب�شدة ،و(� )3إىل موافق ،و(� )2إىل غري موافق ،و(� )1إىل غري
موافق ب�شدة.
املح��ور الث��اين :ال�صعوب ��ات الت ��ي تواج ��ه تنمية ق ��درات �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س
با�ستخدام التدريب عن بعد ،عبارة عن �س�ؤال مفتوح موجه لأفراد الدرا�سة.
املح��ور الثال��ث :املقرتح ��ات الت ��ي ت�سهم يف تنمية ق ��درات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س
با�ستخدام التدريب عن بعد ،عبارة عن �س�ؤال مفتوح موجه لأفراد الدرا�سة.
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�ص��دق �أداة الدرا�س��ة :للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة يف حماورها وعباراتها و�أنها
تقي�س ما �ص ّممت من �أجله ،قام الباحث ب�إجراءات ال�صدق التالية:
ال�صدق الظاهري :مت عر�ض �أداة الدرا�سة على عدد من املتخ�ص�صني يف جمال الإدارة
والتدريب بلغ عددهم ( )13حمكم ًا علمي ًا ،قاموا بتحكيمها لت�صبح جاهزة للتطبيق.
�صدق االت�ساق الداخلي :للت�أكد من �صدق االت�ساق الداخلي للأداة ،مت ح�ساب قيمة
ال�ص ��دق الداخلي با�ستخ ��دام معامل ارتباط بري�سون للمح ��ور الأول اخلا�ص باجتاهات
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س نح ��و دور التدريب عن بعد ب�أبعاده الثالث ��ة :الإداري والتنظيمي
واملهني والتقني ،وجاءت قيم معامالت ال�صدق على النحو التايل:
�أو ًال� :ص��دق االت�س��اق الداخل��ي ملح��ور اجتاه��ات �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س نحو
(البعد الإداري والتنظيمي):
جدول ()2

معامالت ارتباط بري�سون لكل عبارة من عبارات البعد الأول (الإداري والتنظيمي)
بالدرجة الكلية للمحور
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):
معارف جديدة يف جمال العمل
مهارات جديدة يف جمال العمل
اجتاهات �إيجابية نحو العمل
حت�سني �أدائي يف بيئة العمل
تقليل م�شاكل العمل والتخل�ص منها
تطوير �أدائي الإداري والتنظيمي
حل م�شكالت العمل التي تواجهني �صورة �أف�ضل
التكيف مع متطلبات العمل اجلديدة
تنمية كفاءتي الإنتاجية �ضمن جمموعة العمل
االن�سجام مع املواقف املختلفة يف بيئة العمل
زيادة قدرتي الإبداعية يف العمل

معامل ارتباط بري�سون
*0.914
*0.905
*0.894
*0.914
*0.870
*0.870
*0.913
*0.921
*0.905
*0.898
*0.856

*م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.01
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يت�ضح من جدول (� )2أن قيم معامالت االرتباط موجبة وعالية ودالة �إح�صائي ًا عند
م�ست ��وى الدالل ��ة ( )0.01مما ي�شري �إىل االت�ساق الداخلي ب�ي�ن عبارات البعد (الإداري
والتنظيمي) والدرجة الكلية للمحور.
ثاني ًا� :صدق االت�ساق الداخلي ملحور اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو (البعد املهني):
جدول ()3

معامالت ارتباط بري�سون لكل عبارة من عبارات البعد الثاين (املهني) بالدرجة الكلية للمحور
العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):
تفعيل عملية التعليم والتعلم
ت�صميم �سيناريو الدرو�س ب�شكل ب�سيط ومنظم
حت�سني نوعية املواد التعليمية والتدريبية
مهارات يف التعليم والتعلم
توظيف معارف ومهارات التعلم يف العملية التعليمية
رفع م�ستواي الثقايف واملهني
تنظيم املحتوى التعليمي ب�شكل منطقي
تقدمي الأن�شطة التعليمية ب�شكل تفاعلي
تطوير �أ�ساليب التقومي يف العملية التعليمية
ت�صميم عنا�صر الدر�س وحمتوياته با�ستخدام برامج الت�صميم
ا�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�س
تقدمي التغذية الراجعة ب�صورة دورية

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامل ارتباط بري�سون
*0.904
*0.954
*0.872
*0.951
*0.951
*0.896
*0.954
*0.917
*0.954
*0.891
*0.859
*0.880

*م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.01
يت�ضح من جدول (� )3أن قيم معامالت االرتباط موجبة وعالية ودالة �إح�صائي ًا عند
م�ست ��وى الدالل ��ة ( )0.01مما ي�شري �إىل االت�ساق الداخلي ب�ي�ن عبارات البعد (املهني)
والدرجة الكلية للمحور.
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ثالث ًا� :صدق االت�ساق الداخلي ملحور اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو (البعد التقني):
جدول ()4

معامالت ارتباط بري�سون لكل عبارة من عبارات البعد الثالث (التقني) بالدرجة الكلية للمحور
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل ارتباط بري�سون
العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):
*0.943
تبادل املعلومات با�ستخدام التقنية بغر�ض التعليم والتدريب
*0.924
توظيف التقنية يف ت�صميم الوحدات التعليمية
*0.941
كتابة املحتوى التعليمي ليكون على �شكل ن�ص مقروء
*0.847
تطوير املحتوى التعليمي يف �شكل �صوت م�سموع
*0.848
التعامل مع انظمة �إدارة التعليم والتعلم بفعالية
*0.922
توظيف التقنية يف �إجراءات عمليات االختبارات والتقومي
القدرة على ت�صميم املحتوى التعليمي �إلكرتوني ًا
*0.880
*0.911
ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية يف عمليات التعليم والتعلم
*0.938
تنفيذ الدرو�س التعليمية با�ستخدام التقنية
*0.898
توظيف معارف ومهارات التعليم الإلكرتوين يف العملية التعليمية

*م�ستوى الداللة الإح�صائية ()0.01
يت�ضح من جدول (� )4أن قيم معامالت االرتباط موجبة وعالية ودالة �إح�صائي ًا عند
م�ست ��وى الداللة ( )0.01مما ي�شري �إىل االت�س ��اق الداخلي بني عبارات البعد (التقني)
والدرجة الكلية للمحور.
ثبات �أداة الدرا�سة:

مت الت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام معامل الثبات " الفا كرونباخ" ويو�ضح
اجل ��دول ( )5معامل الثبات لكل بعد من �أبعاد املح ��ور الأول اخلا�ص باجتاهات �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم.
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جدول ()5
معامل الثبات لكل بعد من �أبعاد حمور اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س مع الثبات الكلي للأداة
م
1
2
3

البعد
الإداري والتنظيمي
املهني
التقني
الثبات الكلي للأداة

معامل الثبات
0.975
0.981
0.972
0.976

يت�ضح من جدول (� )5أن قيم معامالت الثبات لكل بعد من �أبعاد اجتاهات �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم مرتفعة،
مما يدل على �أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد عليها.
املعاجل��ة الإح�صائية :ا�ستخدم الباحث لتحليل بيانات الدرا�سة ومعاجلتها �إح�صائي ًا
الربنام ��ج الإح�صائ ��ي (( Statistical Package for Social Sciences ،)spssاحل ��زم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية) ،ومن ثم ا�ستخرج الباحث النتائج وقام بتف�سريها.
مت تف�سري البيانات وفق ًا ملقيا�س املتو�سط التايل:

•موافق ب�شدة يكون يف الفئة ( )4.00 – 3.26
•موافق يكون يف الفئة ()3.25 – 2.51
•غري موافق يكون يف الفئة ()2.50 – 1.76
•غري موافق ب�شدة يكون يف الفئة ()1.75 – 1.00

وقد ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية التالية:

•املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة واالنحراف ��ات املعياري ��ة ،والرتتيب ال�ستجاب ��ات �أفراد
جمتمع الدرا�سة للعبارات ح�سب قيم املتو�سط احل�سابي.
•معامل ارتباط بري�سون؛ للتحقق من االت�ساق الداخلي لعبارات �أداة الدرا�سة.
•معادلة الفا كرونباخ ،للتحقق من ثبات اداة الدرا�سة.
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عر�ض وحتليل نتائج الدرا�سة:

فيما يلي عر�ض لنتائج الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة ،والتي جاءت على النحو التايل:
�إجابة ال�س�ؤال الأول:

للإجابة على ال�س�ؤال الأول مت �إيجاد قيم املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لإجابات عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س حول اجتاهاتهم نحو التدريب عن بعد
يف تنمية قدراتهم ب�أبعاده الثالث:
�أو ًال :ملعرف ��ة اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة التدري� ��س نحو البع ��د الإداري والتنظيمي ،مت
ح�س ��اب قيم املتو�سطات احل�سابي ��ة واالنحرافات املعيارية لإجاب ��ات عينة الدرا�سة التي
جاءت على النحو التايل:
جدول ()6

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو البعد
(الإداري والتنظيمي)
م

العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معارف جديدة يف جمال العمل
مهارات جديدة يف جمال العمل
اجتاهات �إيجابية نحو العمل
حت�سني �أدائي يف بيئة العمل
تقليل م�شاكل العمل والتخل�ص منها
تطوير �أدائي الإداري والتنظيمي
حل م�شكالت العمل التي تواجهني ب�صورة �أف�ضل
التكيف مع متطلبات العمل اجلديدة
تنمية كفاءتي الإنتاجية �ضمن جمموعة العمل
االن�سجام مع املواقف املختلفة يف بيئة العمل
زيادة قدرتي الإبداعية يف العمل
املتو�سط احل�سابي العام للبعد التقني

املتو�سط
االنحراف الرتتيب
احل�سابي املعياري

2.88
2.56
2.57
2.91
2.31
2.32
2.75
2.63
2.63
2.25
2.13
2.54

0.78
0.63
0.73
0.72
0.60
0.62
0.67
0.78
0.62
0.68
0.62
0.68
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يت�ض ��ح من جدول (� )6أن قيمة املتو�سط احل�ساب ��ي العام للبعد الإداري والتنظيمي
ملح ��ور اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س ه ��ي ( )2.54وقيمة االنح ��راف املعياري هي
( ،)0.68وهذه القيمة تقع يف الفئة الثانية من املقيا�س ،والتي ت�شري �إىل درجة "موافق"
لعينة الدرا�سة على البعد الإداري والتنظيمي ،مع وجود ت�شتت متو�سط بني �إجابات عينة
الدرا�س ��ة ،وه ��ذا يدل على �أن التدريب عن بعد كان ل ��ه دور يف حت�سني �أداء �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س يف بيئ ��ة العمل ،و�أك�سبه ��م معارف ومهارات جديدة يف جم ��ال العمل ،و�ساهم
التدري ��ب ع ��ن بعد يف حل امل�شك�ل�ات التي تواجه �أع�ض ��اء هيئة التدري� ��س يف بيئة العمل
التعليمي ��ة ،و�شجعهم عل ��ى العمل اجلماعي والتع ��اوين ،وك ّون لديهم اجتاه ��ات �إيجابية
نح ��و العم ��ل ،وتتفق هذه النتيجة م ��ع نتيجة درا�سة كل من (جامع ��ة نربا�سكا2005 ،م)
و(البج ��ادي2008 ،م) و(�أب ��و خط ��وة2013 ،م) والتي �أكدت �أن التدري ��ب عن بعد قدم
معلومات جديدة ومفيدة ،وكان اجتاه �أع�ضاء هيئة التدري�س نحوه اجتاه �إيجابي.
وت�ش�ي�ر قيم املتو�س ��ط احل�سابي واالنح ��راف املعياري لإجابات عين ��ة الدرا�سة نحو
عب ��ارات البع ��د الإداري والتنظيم ��ي �إىل ح�ص ��ول ( )7عب ��ارات على درج ��ة " موافق"،
وح�صول ( )4عبارات على درجة غري موافق ،وميكن تو�ضيح ذلك على النحو التايل:
	 ح�صلت العبارات ( )4 ،1 ،7 ،9 ،8 ،3 ،2توالي ًا على قيم متو�سط ح�سابي تراوحتب�ي�ن ( )2.91- 2.56بدرجة "موافق" وانحراف معياري تراوحت قيمته بني (-0.62
 )0.78مم ��ا يعني وجود ت�شتت متو�سط حول تلك الإجابات ،وميكن تف�سري تلك النتائج
�إىل �أنه ميكن �إك�ساب املتدرب�ي�ن معارف ومهارات جديدة واجتاهات �إيجابية با�ستخدام
التدريب عن بعد ,و�أنه ال يختلف يف حتقيق النتائج عن التدريب التقليدي ،و�أي�ض ًا �ساهم
التدريب عن بعد يف تكيف �أع�ضاء هيئة التدري�س مع متطلبات العمل اجلديدة وخ�صو�ص ًا
املرتبط ��ة بتفعيل التقنية يف العملية التعليمي ��ة وبيئة العمل ،ولأن التدريب عن بعد ي�سهم
يف تنمي ��ة قدراتهم على االعتم ��اد على الذات وتوظيف و�سائ ��ل االت�صال خلدمة التنمية
الإدارية والنمو املهني.
	 ح�صلت العبارات ( )6 ،5 ،10 ،11توالي ًا على قيم متو�سط ح�سابي تراوحت بني( )2.32-2.13بدرج ��ة "غ�ي�ر موافق" وانحراف معي ��اري تراوحت قيمته بني (0.60
–  )0.68مم ��ا يعني وجود ت�شتت متو�سط حول تل ��ك الإجابات ،وميكن تف�سري ح�صول
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تل ��ك النتائج على عدم املوافق ��ة �إىل �أن تطوير الأداء يف بيئة العمل وتقليل م�شاكل العمل
مرتب ��ط مبنظوم ��ة م�ؤ�س�سي ��ة و�إدارية له ��ا الدور الأك�ب�ر يف تطوير بيئة العم ��ل التعليمية
وتطوي ��ر �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ،بالإ�ضافة �إىل �أن برامج التدريب عن بعد مل ت�سهم
ب�شكل مبا�شر يف زيادة القدرة الإبداعية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف بيئة العمل ،وقد يكون
ال�سب ��ب يف ذلك ع ��دم اقتناع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامع ��ات ال�سعودية با�ستخدام
و�سائط التقنية يف التدريب عن بعد.
ثاني�� ًا :ملعرف��ة اجتاهات �أع�ض��اء هيئة التدري�س نح��و البعد املهن��ي ،مت ح�ساب
قي��م املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات عينة الدرا�سة التي
جاءت على النحو التايل:
جدول ()7

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو البعد (املهني)
م

العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تفعيل عملية التعليم والتعلم
ت�صميم �سيناريو الدرو�س ب�شكل ب�سيط ومنظم
حت�سني نوعية املواد التعليمية والتدريبية
مهارات يف التعليم والتعلم
توظيف معارف ومهارات التعلم يف العملية التعليمية
رفع م�ستواي الثقايف واملهني
تنظيم املحتوى التعليمي ب�شكل منطقي
تقدمي الأن�شطة التعليمية ب�شكل تفاعلي
تطوير �أ�ساليب التقومي يف العملية التعليمية
ت�صميم عنا�صر الدر�س وحمتوياته با�ستخدام برامج الت�صميم
ا�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�س
تقدمي التغذية الراجعة ب�صورة دورية
املتو�سط احل�سابي العام للبعد التقني

املتو�سط
االنحراف الرتتيب
احل�سابي املعياري

3.13
2.81
3.00
2.88
2.88
2.44
2.83
2.69
2.78
2.50
2.94
2.31
2.76

0.81
0.66
0.63
0.72
0.82
0.81
0.68
0.70
0.68
0.73
0.57
0.79
0.72

1
7
2
4
5
11
6
9
8
10
3
12

يت�ضح من جدول (� )7أن قيمة املتو�سط احل�سابي العام للبعد املهني ملحور اجتاهات
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س ه ��ي ( )2.76وقيم ��ة االنحراف املعياري ه ��ي ( ،)0.72وهذه
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اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم

القيم ��ة تقع يف الفئة الثانية من املقيا�س ،والتي ت�شري �إىل درجة "موافق" لعينة الدرا�سة
عل ��ى البعد املهني ،مع وجود ت�شتت متو�سط بني �إجاب ��ات عينة الدرا�سة ،وهذا يدل على
�أن التدريب عن بعد كان له دور كبري يف تطوير �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س مهني ًا ويت�ضح
ذلك من خالل تفعيل عملية التعليم والتعلم ،وحت�سني نوعية املواد التعليمية والتدريبية،
وتوظي ��ف ط ��رق و�أ�ساليب حديث ��ة يف التدري� ��س ،و�أك�سبهم معارف ومه ��ارات جديدة يف
العملي ��ة التعليمي ��ة ،وتتف ��ق هذه النتيجة م ��ع نتيجة درا�س ��ة كل من (بلفقي ��ه2006 ،م)
و(الرتك ��ي2010 ،م) و(ح�س�ي�ن2011 ،م) والتي �أك ��دت �أن التدريب ع ��ن بعد ا�سهم يف
تطوي ��ر �أدائه ��م با�ستخدام و�سائ ��ل االت�صال والتقني ��ة وتوظيفها يف العملي ��ة التعليمية،
و�أن متطلب ��ات التدريب الإلك�ت�روين والتدريب عن بعد مهمة لإك�س ��اب املتدربني �أهداف
التدريب.
وت�ش�ي�ر قيم املتو�س ��ط احل�سابي واالنح ��راف املعياري لإجابات عين ��ة الدرا�سة نحو
عب ��ارات البعد املهن ��ي �إىل ح�صول ( )9عب ��ارات على درجة " مواف ��ق" ،وح�صول ()3
عبارات على درجة غري موافق ،وميكن تو�ضيح ذلك على النحو التايل:
	 ح�صلت العبارات ( )1 ،3 ،11 ،4 ،5 ،7 ،2 ،9 ،8توالي ًا على قيم متو�سط ح�سابيتراوح ��ت بني ( )3.13- 2.69بدرجة "موافق" وانح ��راف معياري تراوحت قيمته بني
( )0.81-0.57مم ��ا يعن ��ي وجود ت�شت ��ت متو�سط حول تلك الإجاب ��ات ،وميكن تف�سري
تل ��ك النتائج �إىل �أن التدريب عن بع ��د حقق الأهداف املطلوبة ومنها تفعيل �أع�ضاء هيئة
التدري�س لعملية التعليم والتعلم من خالل املعارف واملهارات التي مت اكت�سابها ،وحت�سني
املواد التعليمية والتدريبية ،وتوظيف ا�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�س ،وتنظيم املحتوى
التعليم ��ي ب�شكل تفاعلي وعلمي ،ويعود ال�سبب ملا يتميز ب ��ه التدريب عن بعد من مرونة،
وا�ستجابته خلطط التنمية الإدارية يف الأجهزة احلكومية.
	 ح�صل ��ت العب ��ارات ( )10 ،6 ،12توالي ًا على قي ��م متو�سط ح�سابي تراوحت بني( )2.50-2.31بدرجة "غري موافق" وانحراف معياري تراوحت قيمته بني (– 0.73
 )0.81مم ��ا يعني وجود ت�شتت متو�سط حول تلك الإجابات ،وميكن تف�سري ح�صول تلك
النتائ ��ج على ع ��دم املوافقة �إىل �أن ت�صميم الدرو�س عن طري ��ق برامج الت�صميم يحتاج
�إىل برامج تدريبية تطبيقية ونوعية طويلة وم�ستمرة ولي�ست ق�صرية ،و�أي�ض ًا رفع امل�ستوى
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الثق ��ايف واملهني لأع�ضاء هيئة التدري�س هو عملية ي�ؤدي الزمن واال�ستمرار والتكامل بني
عدد من اجلهات دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا يف ذلك ،وتقدمي التغذية الراجعة ب�صورة م�ستمرة
يحت ��اج تدريب نوعي وتطبيقي يتميز باال�ستم ��رار والتقومي املبا�شر ،وقد يكون ال�سبب يف
ذلك نق�ص الكوادر الب�شرية الفنية املتخ�ص�صة يف التدريب عن بعد.
ثالث� � ًا :ملعرفة اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س نحو البعد التقن ��ي ،مت ح�ساب قيم
املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحراف ��ات املعيارية لإجابات عينة الدرا�س ��ة التي جاءت على
النحو التايل:
جدول ()8

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو البعد (التقني)
م

العبارة (اك�سبني التدريب عن بعد):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

تبادل املعلومات با�ستخدام التقنية بغر�ض التعليم والتدريب
توظيف التقنية يف ت�صميم الوحدات التعليمية
كتابة املحتوى التعليمي ليكون على �شكل ن�ص مقروء
تطوير املحتوى التعليمي يف �شكل �صوت م�سموع
التعامل مع انظمة �إدارة التعليم والتعلم بفعالية
توظيف التقنية يف �إجراءات عمليات االختبارات والتقومي
القدرة على ت�صميم املحتوى التعليمي �إلكرتوني ًا
ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية يف عمليات التعليم والتعلم
تنفيذ الدرو�س التعليمية با�ستخدام التقنية
توظيف معارف ومهارات التعليم الإلكرتوين يف العملية التعليمية
املتو�سط احل�سابي العام للبعد التقني

املتو�سط
االنحراف الرتتيب
احل�سابي املعياري

2.89
2.50
2.75
2.22
2.78
2.69
2.44
2.94
2.81
2.88
2.69

0.72
0.82
0.68
0.96
0.58
0.79
0.73
0.68
0.66
0.62
0.72

2
8
6
10
5
7
9
1
4
3

يت�ضح من جدول (� )8أن قيمة املتو�سط احل�سابي العام للبعد التقني ملحور اجتاهات
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س ه ��ي ( )2.69وقيم ��ة االنحراف املعياري ه ��ي ( ،)0.72وهذه
القيم ��ة تقع يف الفئة الثانية من املقيا�س ،والتي ت�شري �إىل درجة "موافق" لعينة الدرا�سة
عل ��ى البعد التقني ،مع وجود ت�شتت متو�سط ب�ي�ن �إجابات عينة الدرا�سة ،وهذا يدل على
�أن التدري ��ب عن بع ��د اك�سب املتدربني ا�ستخدام تطبيقات احلا�س ��ب يف عمليات التعليم
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اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم

والتعل ��م ،وتبادل املعلومات التعليمي ��ة بوا�سطتها ،وتوظيف التقني ��ة يف العملية التعليمية
ويف �إج ��راءات عملي ��ات االختبارات والتق ��ومي ،وميكن تف�سري ذلك ب� ��أن هدف وحمتوى
الربام ��ج التدريبية �صممت وركزت على تفعيل التقنية تعليم ًا وتعلم ًا ،وتتفق هذه النتيجة
م ��ع نتيجة درا�سة كل م ��ن (احلبابي2013 ،م) و (امل ��وزان2015 ،م) واللت ��ان �أكدتا �أن
التدري ��ب الإلكرتوين �ساهم يف تو�ضيح مفاهيم التعليم والتعلم الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة
التدري� ��س وغريت كث ًريا من قناعاته ��م ال�سابقة عن التعليم والتدري ��ب الإلكرتوين ،و�أن
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س بحاجة �إىل املزيد من املهارات عل ��ى توظيف التعليم الإلكرتوين
يف البيئة التعليمية.
وت�ش�ي�ر قيم املتو�س ��ط احل�سابي واالنح ��راف املعياري لإجابات عين ��ة الدرا�سة نحو
عب ��ارات البع ��د التقني �إىل ح�صول ( )7عب ��ارات على درجة " مواف ��ق" ،وح�صول ()3
عبارات على درجة غري موافق ،وميكن تو�ضيح ذلك على النحو التايل:
	 ح�صل ��ت العب ��ارات ( )8 ،1 ،10 ،9 ،5 ،3 ،6توالي� � ًا عل ��ى قي ��م متو�سط ح�سابيتراوح ��ت بني ( )2.94- 2.69بدرجة "موافق" وانح ��راف معياري تراوحت قيمته بني
( )0.79-0.58مما يعني وجود ت�شتت متو�سط حول تلك الإجابات ،وميكن تف�سري تلك
النتائ ��ج �إىل �أن تركي ��ز برامج التدريب عن بعد الت ��ي يقدمها املركز الوطني على تفعيل
وتوظي ��ف التقنية يف التعلي ��م والتعلم من حيث الأهداف واملحت ��وى والت�صميم ا�سهم يف
حتقي ��ق تلك النتائج ،وغري من قناعات واجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س حول ا�ستخدام
التقنية يف العملية التعليمية تغيري ًا �إيجابي ًا ،واكت�سبوا املهارات واملعارف الالزمة.
	 ح�صل ��ت العب ��ارات ( )2 ،7 ،4توالي� � ًا على قي ��م متو�سط ح�ساب ��ي تراوحت بني( )2.50-2.22بدرجة "غري موافق" وانحراف معياري تراوحت قيمته بني (– 0.73
 )0.96مم ��ا يعني وجود ت�شتت متو�سط حول تلك الإجابات ،وميكن تف�سري ح�صول تلك
النتائج على عدم املوافق ��ة �إىل �أن ت�صميم الوحدات التعليمية با�ستخدام التقنية يحتاج
�إىل تدريب ��ات تطبيقي ��ة وم�ستمرة وب�ش ��كل تفاعلي ومبا�شر خ�صو�ص� � ًا يف بداية مثل تلك
الربام ��ج ،ويحتاج حتويل املحت ��وى التعليمي �إىل �صوت م�سموع �إىل عمل منهجي وتكاملي
لكي يحقق �أهداف العملية التعليمية.
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�إجابة ال�س�ؤال الثاين:

للإجاب ��ة على ال�س�ؤال الثاين املفتوح واملتعل ��ق بال�صعوبات التي تواجه تنمية قدرات
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س با�ستخدام التدري ��ب عن بعد ،قام الباحث بتحليل جميع �إجابات
عين ��ة الدرا�س ��ة ،بحيث �أن العب ��ارات التي تكررت ثالثة مرات ف�أك�ث�ر مت �إدراجها �ضمن
ال�صعوبات ،ومت ترتيب ال�صعوبات ح�سب تكرارها يف �إجابات عينة الدرا�سة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وجاء ترتيب ال�صعوبات على النحو التايل:
•�ضعف التهيئة للربنامج التدريبي ومتطلباته �أو تهيئة امل�شاركني به.
•قلة االعتماد هذا النوع من التدريب يف اجلامعة وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
•�ضغوط العمل الأكادميي والإداري لع�ضو هيئة التدري�س.
•�ضعف الت�شجيع والتقدير ملثل هذه الدورات.
•�ضعف الإملام الكاف بالتقنية وعدم القناعة مبا تقدم.
•افتقاد التفاعل املطلوب يف الربنامج التدريبي.
•غياب الأن�شطة التدريبية املعززة للتدريب.
•غياب مراعاة االحتياجات التدريبية للمتدربني.
•م�شاكل االت�صال والتوا�صل التي حتدث با�ستمرار �أثناء الربنامج التدريبي.
•افتقاد مثل هذا النوع من التدريب لأ�ساليب التقومي املبا�شرة.
•افتقاد تنا�سب وقت الربنامج مع ظروف املتدربني.
ويت�ضح من �إجابات عين ��ة الدرا�سة �أن ال�صعوبات التي تواجه تنمية قدرات �أع�ضاء
هيئة التدري�س با�ستخدام التدريب عن بعد ميكن تق�سيمها �إىل:
�1 .1صعوب ��ات يف التقني ��ة من حي ��ث توفريها وجودته ��ا و�ضم ��ان ا�ستمرارها وعدم
انقطاعها.
�2 .2صعوب ��ات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س من حيث قناعتهم وتفاعلهم ومراعاة
ظروفهم.
�3 .3صعوبات �إداري ��ة وتنظيمية من حيث و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات والتنظيمات
التي ت�شجع على مثل تلك الربامج وتدعمها وتعتمدها.
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اجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم

�4 .4صعوب ��ات متعلقة بالربام ��ج التدريبية من حيث �شموليته ��ا ومنا�سبتها وتلبيتها
لالحتياجات التدريبية.
�إجابة ال�س�ؤال الثالث:

للإجاب ��ة على ال�س�ؤال الثالث املفتوح واملتعلق باملقرتح ��ات الإجرائية التي ت�سهم يف
تفعي ��ل ا�ستخدام التدريب عن بع ��د لتنمية قدرات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يف اجلامعات
ال�سعودي ��ة ،قام الباح ��ث بتحليل جميع �إجابات عينة الدرا�سة ،بحي ��ث �أن العبارات التي
تكررت ثالث ��ة مرات ف�أكرث مت �إدراجها �ضمن املقرتح ��ات ،ومت ترتيب املقرتحات ح�سب
تكراره ��ا يف �إجابات عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س ،وجاء ترتيب املقرتحات
على النحو التايل:
•تبني اجلهات الر�سمية ب�شكل وا�ضح التنمية القائمة على التدريب عن بعد.
•التوعية والتثقيف بقيمة هذا النوع من التدريب وتبنيه باعتباره خيا ًرا اقت�صاد ًيا
وا�سرتاتيج ًيا.
•ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على ا�ستخدام مثل هذا النوع من التدريب.
•اال�ستم ��رار يف تق ��دمي برام ��ج التدريب ع ��ن بعد ،ورب ��ط الربنام ��ج باالحتياج
التدريبي.
•توفري برامج تدريبية متزامنة وغري متزامنة لتتوافق مع ظروف كل متدرب.
•ت�صميم الربامج التدريبية بنا ًء على االحتياجات التدريبية.
•توفري العوامل التي ت�ساعد على جناح التدريب عن بعد.
•مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني عند ت�صميم الربامج التدريبية.
•تعزي ��ز وتوفري متطلبات جن ��اح التدريب عن بعد ك�أجه ��زة احلا�سبات احلديثة
واملتوافقة مع الربنامج وجودة االت�صاالت املقدمة.
•املزج بني التدريب التقليدي والتدريب عن بعد.
خال�صة نتائج الدرا�سة:
تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:

� 	)1أن اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم يف
البعد (الإداري والتنظيمي) قد �أك�سبهم:
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•حت�سني الأداء يف بيئة العمل.
•معارف جديدة يف جمال العمل.
•حل م�شكالت العمل ب�صورة �أف�ضل.
•تنمية الكفاءة الإنتاجية �ضمن جمموعة العمل.
•التكيف مع متطلبات العمل اجلديدة.
•اجتاهات �إيجابية نحو العمل.
•مهارات جديدة يف جمال العمل.
•تطوير الأداء الإداري والتنظيمي.
•تقليل م�شاكل العمل والتخل�ص منها.
•االن�سجام مع املواقف املختلفة يف بيئة العمل.
•زيادة القدرة الإبداعية يف العمل.
� 	)2أن اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم يف
البعد (املهني) قد �أك�سبهم:
•تفعيل عملية التعليم والتعلم.
•حت�سني نوعية املواد التعليمية والتدريبية.
•ا�سرتاتيجيات حديثة يف التدري�س.
•مهارات يف التعليم والتعلم.
•توظيف معارف ومهارات التعلم يف العملية التعليمية.
•تنظيم املحتوى التعليمي ب�شكل منطقي.
•ت�صميم �سيناريو الدرو�س ب�شكل ب�سيط ومنظم.
•تطوير �أ�ساليب التقومي يف العملية التعليمية.
•تقدمي الأن�شطة التعليمية ب�شكل تفاعلي.
•ت�صميم عنا�صر الدر�س وحمتوياته با�ستخدام برامج الت�صميم.
•رفع امل�ستوى الثقايف واملهني.
•تقدمي التغذية الراجعة ب�صورة دورية.
� 	)3أن اجتاه ��ات �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم يف
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البعد (التقني) قد �أك�سبهم:
•ا�ستخدام التطبيقات احلا�سوبية يف عمليات التعليم والتعلم.
•تبادل املعلومات با�ستخدام التقنية بغر�ض التعليم والتدريب.
•توظيف معارف ومهارات التعليم الإلكرتوين يف العملية التعليمية.
•تنفيذ الدرو�س التعليمية با�ستخدام التقنية.
•التعامل مع انظمة �إدارة التعليم والتعلم بفعالية.
•كتابة املحتوى التعليمي ليكون على �شكل ن�ص مقروء.
•توظيف التقنية يف �إجراءات عمليات االختبارات والتقومي.
•توظيف التقنية يف ت�صميم الوحدات التعليمية.
•القدرة على ت�صميم املحتوى التعليمي �إلكرتوني ًا.
•تطوير املحتوى التعليمي يف �شكل �صوت م�سموع.
التو�صيات ومقرتحات الدرا�سة:

بن ��اء على النتائج التي تو�صلت له ��ا الدرا�سة ف�إن الباحث و�ضع عدد ًا من التو�صيات
الالزمة لتطوير وحت�سني التدريب عن بعد لأع�ضاء هيئة التدري�س ومن �أجل التغلب على
ال�صعوبات التي تواجهه:
•تبن ��ي اجلامعات ال�سعودي ��ة لتنمية قدرات �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س القائمة على
التدريب عن بعد.
•و�ض ��ع ال�سيا�سات والإج ��راءات الإدارية والتنظيمية التي تدع ��م وت�شجع برامج
التدريب عن بعد يف اجلامعات ال�سعودية وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
•التن ��وع يف تق ��دمي برامج التدريب عن بعد بحيث تك ��ون متزامنة وغري متزامنة
لتتنا�سب مع ظروف �أع�ضاء هيئة التدري�س وت�سهم يف تنمية قدراتهم.
•ت�صميم الربامج التدريبية ع ��ن بعد وف ًقا لالحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة
التدري�س.
•توف�ي�ر متطلبات جناح برامج التدريب ع ��ن بعد من بنية حتتية وو�سائل ات�صال
عالي ��ة اجل ��ودة وحا�سبات حديثة ومتوافق ��ة مع الربامج ،وتطبيق ��ات حا�سوبية
�سهلة اال�ستخدام.

458

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  ،العدد ( ، )16جمادى الآخر 1439هـ

د .خالد عوا�ض عبداهلل الثبيتي

•امل ��زج بني التدريب التقليدي والتدريب عن بعد من �أجل معاجلة الق�صور الذي
قد ينتج عن برامج تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•التكامل والرتابط والتنوع يف ت�صميم الربامج التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
•التوعية والتثقيف بقيمة التدريب عن بعد وباعتباره خيار ًا اقت�صادي ًا ا�سرتاتيجي ًا
لتنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
•ت�شجيع ودعم �أع�ضاء هيئة التدري�س على االلتحاق بربامج التدريب عن بعد.
•ت�صمي ��م الأن�شطة التدريبية لربامج التدريب عن بع ��د ب�صورة ت�ضمن التفاعل
وحتقيق �أهداف تنمية قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س.
الدرا�سات امل�ستقبلية:

بن ��ا ًء عل ��ى نتائ ��ج الدرا�سة ،يق�ت�رح الباحث عددًا م ��ن الدرا�س ��ات امل�ستقبلية ذات
العالقة مبتغريات الدرا�سة والتي يرى �ضرورة القيام بها وهي على النحو التايل:
•�إجراء درا�سة تقوميية لربامج التدريب عن بعد لأع�ضاء هيئة التدري�س.
•�إج ��راء درا�سة عن متطلبات جن ��اح التدريب عن بع ��د يف امل�ؤ�س�سات احلكومية
والتعليمية.
•�إج ��راء درا�س ��ة مقارنة ب�ي�ن برامج التدريب ع ��ن بعد يف اململك ��ة وبع�ض الدول
املتقدمة.
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المصادر والمراجع
املراجع العربية:

�1 .1أبو خط ��وة ،ال�سيد عبداملوىل (2013م)� .أثر برنامج تدريب عن بعد مب�ساعدة
الف�صول االفرتا�ضية يف تنمية مهارات التقومي الإلكرتوين واالجتاه نحو التدريب
ع ��ن بعد لدى �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س .جملة عجم ��ان للدرا�سات والبحوث13 ،
(.56 -23 ،)1
2 .2البج ��ادي ،حمم ��د �أحم ��د (2008م) .اجتاه ��ات �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س يف
اجلامع ��ات ال�سعودي ��ة نحو الربام ��ج التدريبية اخلا�صة بالتعلي ��م عن بعد عرب
الإنرتن ��ت ،جمل ��ة العلوم العربي ��ة والإن�ساني ��ة ،جامعة الق�صي ��م149 ،)1( 1 ،
.1753 .3بلفقي ��ه ،مها حممد (2008م) .التدريب عن بعد كمدخل لت�أهيل وتنمية املوارد
الب�شرية درا�سة ميداني ��ة على من�سوبات جامعة امللك عبدالعزيز بجدة .ر�سالة
ماج�ست�ي�ر غري من�ش ��ورة .كلية االقت�ص ��اد والإدارة ،جامعة املل ��ك عبدالعزيز،
جدة.
4 .4الرتك ��ي ،عثمان ترك ��ي (2010م) .متطلبات ا�ستخ ��دام التعليم الإلكرتوين يف
كلي ��ات جامعة امللك �سعود من وجهة نظ ��ر �أع�ضاء هيئة التدري�س .جملة العلوم
الرتبوية والنف�سية.174- 151 ،)1( 11 ،
5 .5تري�س ��ي ،ولي ��ام (2004م) .ت�صميم نظ ��م التدريب والتطوي ��ر .ترجمة� :أحمد
اجلبايل ،الريا�ض :معهد الإدارة العامة.
6 .6احلباب ��ي ،حممد جار اهلل �أحمد (2013م) .التدريب الإلكرتوين لأع�ضاء هيئة
التدري� ��س عل ��ى ا�ستخدام �أنظمة التعل ��م الإلكرتوين و�أدواته ��ا املختلفة ،عر�ض
جترب ��ة مقرر مهارات التعلم الإلكرتوين بجامعة امللك خالد .ورقة عمل مقدمة
للم�ؤمتر الدويل الثالث للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد املنعقد يف الفرتة من
 26- 22ربيع الأول 1434هـ ،الريا�ض.
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7 .7ح�س�ي�ن ،ه�شام بركات ب�ش ��ر (2011م) .اجتاهات �أع�ض ��اء هيئة التدري�س نحو
ا�ستخ ��دام نظ ��ام �إدارة التعل ��م الإلك�ت�روين ج�سور .جمل ��ة الق ��راءة واملعرفة،
اجلمعية امل�صرية للقراءة واملعرفة ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة.
8 .8اخلطي ��ب ،حممد �أحم ��د (2002م)� .إدارة امل ��وارد الب�شري ��ة يف ع�صر العوملة
واالقت�صاد الإلكرتوين .القاهرة :مكتبة عني ال�شم�س.
�9 .9س ��امل� ،أحم ��د (2004م) .تكنولوجيا التعلي ��م والتعليم الإلك�ت�روين .الريا�ض.
مكتبة الر�شد.
1010ال�سع ��ادات ،خليل �إبراهي ��م (2003م)� .إمكانية ا�ستخ ��دام التعليم عن بعد يف
برام ��ج كلي ��ات الدرا�س ��ات التطبيقي ��ة وخدمة املجتم ��ع بجامعة املل ��ك في�صل
بالأح�س ��اء .جمل ��ة تعليم اجلماهري ،تون� ��س ،املنظمة العربي ��ة للرتبية والثقافة
والعلوم ،ع .50
1111ال�سع ��ادات ،خلي ��ل �إبراهي ��م (2009م)� .إمكانية التدريب با�ستخ ��دام تقنيات
التعلي ��م ع ��ن بعد درا�س ��ة ميداني ��ة .درا�سة مقدم ��ة للم�ؤمتر التقن ��ي ال�سعودي
اخلام�س ،الريا�ض ،خالل الفرتة  14-11يناير.
1212ال�سنبل ،عبدالعزيز (2003م) .ا�ست�شراف م�ستقبل التدريب عن بعد يف اململكة
العربية ال�سعودية .الريا�ض :مركز بحوث كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
1313ال�سي ��د ،حمم ��د �آدم (2004م) .تقني ��ات التدري ��ب عن بعد .بح ��ث مقدم �إىل
امل�ؤمت ��ر واملعر� ��ض التقن ��ي الثال ��ث .امل�ؤ�س�سة العام ��ة للتعليم الفن ��ي والتدريب
املهني :الريا�ض.
1414ال�شهراين ،نا�صر عبداهلل (2009م) .مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف
تدري�س العلوم الطبيعية من وجهة نظر املخت�صني ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،
كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة.
�1515صي ��ام ،حممد وحي ��د (2005م) .التعليم عن بعد ك�أح ��د مناذج التعليم العايل
وبع� ��ض جماالت �ضبط اجلودة النوعية يف �أنظمت ��ه .درا�سة مقدمة �إىل امل�ؤمتر
الرتب ��وي اخلام�س "جودة التعلي ��م اجلامعي" يف الفرتة م ��ن � 11إىل � 13أبريل
2005م ،جامعة البحرين ،املنامة.
1616عبدالك ��رمي� ،سع ��د خليفة (2006م) .الق�ضايا النظري ��ة امل�ستجدة يف جماالت
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تكنولوجي ��ا التعلي ��م والتعل ��م عن بعد وكيفي ��ة توظيف بع�ضها يف �إث ��راء النظام
التعليمي ب�سلطنة عم ��ان .ورقة عمل مقدمة للم�ؤمتر الدويل للتعليم عن بعد يف
الفرتة من � 27إىل  29مار�س ،م�سقط.
1717الع�س ��اف� ،صالح حم ��د (1427هـ) .املدخ ��ل �إىل البحث يف العل ��وم ال�سلوكية.
الطبعة الرابعة ،مكتبة العبيكان ،الريا�ض.
1818الغام ��دي ،حممد عبداهلل (2006م) .فاعلية ا�ستخدام البث الف�ضائي املبا�شر
واملوج ��ه يف تدري ��ب الط�ل�اب عن بع ��د يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،اجلامعة الأردنية :عمان.
1919م ��دين ،حممد عط ��ا (2007م) .التعلم م ��ن بعد �أهداف ��ه و�أ�س�س ��ه وتطبيقاته
العملية .عمان :دار املي�سرة للن�شر والتوزيع.
2020املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد2016( .م)http://www. .
 elc.edu.saيف  10مايو 2016م.
2121املط ��ريف� ،س ��امل (2005م) .من ��وذج مق�ت�رح لإن�ش ��اء مرك ��ز تدري ��ب عن بعد
باملديري ��ة العامة للدفاع املدين يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية .ر�سالة ماج�ستري
غ�ي�ر من�ش ��ورة ،ق�سم العل ��وم ال�شرطية ،جامعة ناي ��ف العربية للعل ��وم الأمنية:
الريا�ض.
2222امل ��وزان� ،أمل علي (2015م) .واقع التدريب الإلكرتوين عن بعد على ا�ستخدام
�أنظمة التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية
نوره بنت عبدالرحمن .املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة.99-78 ،)8( 4 ،
2323ن�ش ��وان ،يعق ��وب ح�س�ي�ن (2004م)� .إدارة التعليم عن بع ��د والتعليم اجلامعي
املفتوح .عمان .دار الفرقان.
2424وزارة التعليم العايل (2006م) .النظام الأمثل للتعليم الإلكرتوين والتعليم عن
بعد للتعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية ،الريا�ض.
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املُ َّ
لخ�ص

هدف ��ت الدِّ را�س ��ة �إىل املُقارن ��ة بني ال ُّنم ��وذج اللوغاريتم ��ي ُثالثي املعل ��م وال َّنظرية
التَّقليدي ��ة قبل ت�صحيح �أثر التَّخم�ي�ن وبعد التَّ�صحيح لتقدي ��رات املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية
ال�صواب واخلط�أ ،وا�ستخدمت الدِّ را�سة
ملعامل الفقرات و ُقدرات الأفراد الختبار من نوع َّ
املنهج الو�صفي االرتباط ��ي املُقارن لتحقيق �أهدافها ،وتك َّونت ع ِّينة الدِّ را�سة من ()642
طال ًبا وطالبة� ،أ َّما �أداة الدِّ را�سة فتك َّونت من اختبار حت�صيلي من �إعداد الباحث من نوع
وتو�صلت نتائج الدِّ را�سة �إىل حت ُّقق
ال�ص ��واب واخلط�أ يف مادة مهارات التفكري والتَّعلُّ ��مَّ ،
َّ
ال�صعوبة
افرتا�ض ��ات نظرية اال�ستجابة للفق ��رة يف البيانات ،كما �أن ارتب ��اط ُمعامالت ُّ
املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخم�ي�ن ،وتلك املُق َّدرة
ال�صعوبة املُق َّدرة
بع ��د التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخمني تختلف عن ُمعامل ارتب ��اط ُمعامالت ُّ
ال�صعوبة املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية
با�ستخ ��دام ال ُّنم ��وذج ُثالث ��ي املعلم و ُمعام�ل�ات ُّ
تو�صلت الدِّ را�سة �إىل �أن ارتباط ُمعامالت
التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ،كما َّ
التميي ��ز املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني وتلك
املُق� � َّدرة بع ��د التَّ�صحيح من �أثر التَّخم�ي�ن يختلف عن ُمعامل ارتب ��اط ُمعامالت التمييز
املُق� � َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي املعلم و ُمعامالت التمييز املُق َّدرة با�ستخدام ال َّنظرية
التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ،كما كان من نتائج الدِّ را�سة �أن ارتباط ُقدرات
الأف ��راد املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني وتلك
املُق َّدرة بعد التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني يختلف عن ُمعامل ارتباط ُقدرات الأفراد املُق َّدرة
با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالث ��ي املعلم و ُقدرات الأفراد املُق َّدرة با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية
قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ،كما ق َّدمت الدِّ را�سة جمموعة من التَّو�صيات.
الكلمات املفتاحية :التَّخمني ،نظرية اال�ستجابة للفقرة ،ال َّنظرية التَّقليدية.
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Abstract
This study aimed at comparing the three-parameter logarithmic
model and the classical theory before and after correcting the effect
of guessing when estimating the statistics of the individuals and the
statistical indicators of the items in the true and false test. To achieve
its objectives, the study used the descriptive methodology. The
study sample was made of 642 male and female students, while the
instrument of the study was made of an achievement test prepared
by the researcher of the type of true-false questions in the subject of
thinking and learning skills. The findings of the study confirmed the
realization of the assumptions of the item response theory of the data,
while the correlation of the coefficients of the difficulty that have been
estimated using the classical theory before the correction from the
guessing effect, and the one estimated after the correction from the
guessing effect differ from the correlation coefficients of the difficulty
that have been estimated using the three-parameter logarithmic model.
The study also found that the correction of the distinction coefficients
estimated by using the classical theory before and after the correction
of the effect of guessing, differ from the distinction coefficients
estimated by using the triple-parameter logarithmic model, and the
distinction coefficients using the classical theory before the correction
of the effect of guessing. The study also found that the correlation of
the abilities of the individuals estimated by using the classical theory
before correction from the effect of guessing and those estimated after
correction from the effect of guessing differ from the correlation of
the abilities of the individuals estimated by using the three-parameter
logarithmic model and the distinction coefficients estimated by using
the classical theory before the correction from the effect of guessing.
The study also presented some recommendations.
Key words: Guessing, Item Response Theory, Classical Theory.
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ُمقدِّ مة:

َّو�ص ��ل �إىل �أ�ساليب ُمتعدِّ دة ته ��دف �إىل قيا�س مدى حت ُّقق
اهت � َّ�م ُعلم ��اء القيا�س بالت ُّ
الأه ��داف التعليمية وقيا�س ُم�ستوى التح�صيل املعريف لدى الأفراد وا ُ
حلكم عليه يف �ضوء
�أ�س� ��س وقواعد ُمع َّين ��ة ،ولذلك ظهرت �أمن � ٌ
�اط مخُ تلفة يف بناء االختب ��ارات التح�صيلية
يف محُ اول ��ة للتَّغلُّب عل ��ى ُم�شكالت القيا�س �أو ما ُيعرف بخط� ��أ القيا�س (مراد و�سليمان،
( .2002فف ��ي فرتة من الفرتات اعتمدت االختبارات يف �أ�ساليب بنائها وحتليل فقراتها
و ُمعاجل ��ة ُم�شكالت خط� ��أ القيا�س على �أ�س�س ومب ��ادئ ال َّنظرية التَّقليدي ��ة لالختبارات
 )Classical Test Theory (CTTوالتي تنطلق من فر�ض �أ�سا�سي يف بناء االختبارات من
كون توزيع درجات الأفراد يتبع توزيع ًا طبيعي ًا ( ،)Normal Distributionوالذي يت�أثر
بطبيع ��ة خ�صائ� ��ص الأفراد وخ�صائ�ص عين ��ة الفقرات ؛ ولذا تت�أث ��ر خ�صائ�ص فقرات
توجه
االختب ��ار بطبيعة خ�صائ�ص عينة الأفراد والفق ��رات وفق هذه النظرية .كما ظهر ُّ
ُمعا�ص ��ر ُي�س َّمى نظرية اال�ستجابة للفق ��رة  )Item Response Theory (IRTت�سعى �إىل
بن ��اء نظام قيا�س مو�ضوعي ُير ِّكز على الفقرة ذاته ��ا ،ولي�س االختبار ككل ،وقد عاجلت
ه ��ذه ال َّنظري ��ة كث ًريا من ُم�شك�ل�ات القيا�س من خالل وجود عدد م ��ن النماذج املُختلفة
(عالم.)2000 ،
�إن التَّخم�ي�ن ُي َع� � ُّد من �أه � ِّ�م م�ص ��ادر ُم�شكالت القيا� ��س التي ت�ب�رز يف االختبارات
التح�صيلي ��ة املو�ضوعي ��ة( ،)Wright,2008حي ��ث �إن ع ��دم معرف ��ة الطال ��ب بالإجابة
ال�صحيح ��ة قد يع ��ود �إىل تخمني الإجابة ال�صحيحة املُعطاة وتك ��ون امل�شكلة بارزة ب�شكل
ال�صواب واخلط�أ ،حيت ت�صل فر�صة التَّخمني
�أك�ب�ر عندما يكون منط الفقرات من ن ��وع َّ
�إىل  ،%50بينم ��ا تق ��ل ه ��ذه الن�سب ��ة كلما زادت ع ��دد البدائل(الطري ��ري ،)1997 ،ويف
احل ��دود الق�صوى قد ي�ت�راوح عدد البدائل بني ( ،)8-2وبالت ��ايل تكون فر�صة التَّخمني
ترتاوح نظر ًّيا بني ( ،)0.50–0.125حيث تقل بزيادة عدد البدائل(عودة.)2014 ،
و ُي�ؤ ِّك ��د �سيلكاين ��د � )Salkind (2013,p173أن التَّخم�ي�ن ُي َع� � ُّد من �أه ��م ُم�شكالت
ال�ص ��واب واخلط� ��أ ،فهناك فر�ص ��ة ( )%50للح�ص ��ول على قيم
القيا� ��س يف اختب ��ارات َّ
�صحيح ��ة ع ��ن طري ��ق التَّخمني وحده� ،إال �أنه ي ��رى على الرغم من ذل ��ك �أن هذا ال يقلل
ال�ص ��واب واخلط�أ يف اختب ��ارات التح�صيل.
م ��ن �أهمي ��ة ا�ستخدام االختب ��ارات من نوع َّ
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ال�صواب واخلط�أ ،فريى �إيبل (� )Ebel,1979أنها تفوق
وتتباين الآراء حول منط فقرات َّ
غريها م ��ن الأ�سئلة املو�ضوعية يف جميع املزايا ،ل ��ذا ُي�ستح�سن الإكثار من ا�ستخدامها،
حي ��ث يرى امل�ؤيدون ال�ستخدام هذا النوع م ��ن االختبارات �سهولة �إعدادها و ُقدرتها على
قيا�س كم كبري من محُ توى املادة الدِّ را�سية خالل وقت االختبار ُمقارنة بغريها من �أنواع
الأ�سئل ��ة الأخرى ،كما متتاز ب�سهولة ت�صحيحه ��ا و�إمكانية تطويعها لقيا�س �أنواع مخُ تلفة
م ��ن محُ توى املواد الدِّ را�سية ،ويمُ ك ��ن �أن تقي�س ُم�ستويات ذهنية �أعل ��ى �إذا َّمتت كتابتها
بعناية (الدو�سري.)2000 ،
وي�ؤكد � ً
أي�ضا ميلر والين وقراوناليند )Miller, Linn and Gronlund (2013,p177
�أن م ��ن العيوب التي حت ُّد من ا�ستخدام ه ��ذا النوع من االختبارات هو قابليتها للتخمني،
ال�صواب واخلط�أ �أنها �أكرث عر�ضة
كم ��ا ي�ؤكد ع ��ودة (� )2014أن ما ُيعاب على اختبارات َّ
للتخمني ،والذي ُيعترب �أحد م�صادر الأخطاء ()Eيف ال َّنظرية التَّقليدية للقيا�س والقائمة
عل ��ى العالقة بني الدرجة احلقيقية ( )Tوالدرجة املُ�شاهدة ( ،)Xحيث  ،T=X+Eو ُيعترب
التَّخمني عاملاً ُم�ؤ ِّث ًرا يف د َّقة تقدير الدرجة احلقيقية للفرد ،ولذلك ت�ؤ ِّكد �أدبيات القيا�س
�أهمي ��ة احلد من ت�أثري التَّخمني عل ��ى دقة القيا�س .كما ي�ؤكد رايت � )2008( Wrightأن
التَّخم�ي�ن يلعب دو ًرا حا�س ًما يف دقة املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائي ��ة للفقرات ،ففي ُم� ِّؤ�شر �صعوبة
الفقرة كلما زادت �صعوبة الفقرة زاد احتمال قيام الطالب بتخمني �إجابة الفقرة.
لق ��د م َّثل ��ت م�شكل ��ة التَّخم�ي�ن وتطبيق ُمع ��ادالت ت�صحيحها جم � اً�ال وا�س ًع ��ا لتباين
الآراء حوله ��ا ،فهناك من يرى تطبيق املُع ��ادالت التَّ�صحيحية للتخمني ،كما يف ال َّنظرية
التَّقليدي ��ة ،مث ��ل ( ،))Salkind,2013 ،))Miller et al,2013اخلر�شة ،)2004 ،بينما
هناك من يرى احلد منه ولي�س ُمعاجلته ( ،)Wright, 2008وهناك من يرى �أنه يمُ كن
ا�ستخ ��دام نظرية اال�ستجابة للفقرة حيث يمُ كن ا�ستخدام ال ُّنموذج ال ُثالثي املعلم والذي
يفرت� ��ض معلمة التَّخم�ي�ن ملعاجلة مثل ه ��ذه امل�شكل ��ة ،مث ��ل (Thissen & Zimowski,
 ،)1997و (الزبون( ،)2004 ،عبد الوهاب ،)2013 ،وي�ؤ ِّكد عودة (� )2014أنه ال ُيوجد
و�صفة �سحرية ل�ضبط �أثر التَّخمني وال �إىل معرفة حجم الت�أثري على خ�صائ�ص االختبار
ودق ��ة الق ��رارات .ولقد عك�ست نتائج هذه الدِّ را�سات �أهمي ��ة الأخذ يف االعتبار االهتمام
بالتَّ�صحيح لأثر التَّخمني بطرق �أكرث عدالة بني الأفراد.
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م ��ن هذا املنطل ��ق ،ف�إن الدِّ را�سة احلالية تحُ اول �أن تتن ��اول هذا اجلانب املهم يف
دق ��ة القيا�س وا ِّتخاذ القرار ،وذلك من خالل املُقارنة ب�ي�ن ال َّنظرية التَّقليدية وال ُّنموذج
اللوغاريتم ��ي ُثالثي املعل ��م عند ُمعاجلة �أث ��ر التَّخمني عند تقدير �إح�ص ��اءات الفقرات
ال�صواب واخلط�أ.
والأفراد يف نوع اختبار َّ
م�شكلة الدِّ را�سة وت�سا�ؤالتها:

ت�أت ��ي هذه الدِّ را�سة يف �إطار اجلهود العلمي ��ة للباحثني املهتمني بالقيا�س ،حيث تحُ اول
هذه الدِّ را�سة الإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل :هل تختلف نتائج ال ُّنموذج ُثالثي املعلم
عند تقدير �إح�صاءات الفقرات والأفراد مع نتائج ال َّنظرية التَّقليدية بعد �إزالة �أثر التَّخمني
ال�صواب واخلط�أ؟ ويتف َّرع من هذا التَّ�سا�ؤل التَّ�سا�ؤالت الفرعية التالية:
يف اختبار َّ
ال�صواب
1 .1هل تتح َّقق افرتا�ضات نظرية ا�ستجابة الفقرة يف بيانات تطبيق اختبار َّ
واخلط�أ على ع ِّينة البحث؟
ال�صعوبة لفقرات
2 .2ه ��ل ُيوجد اختالف ب�ي�ن ُمعاملي ارتباط كل م ��ن ُمعام�ل�ات ُّ
ال�صواب واخلط�أ عند (تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية
االختبار من نوع َّ
قب ��ل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني وبع ��د التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني) ،و(عند
تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني واملُق َّدرة
با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم)؟
3 .3هل ُيوجد اختالف بني ُمعاملي ارتباط ُمعامل التمييز لفقرات االختبار من نوع
ال�ص ��واب واخلط�أ (عند تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح
َّ
من �أثر التَّخمني وبعد التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني) ،و(عند تقديرها با�ستخدام
ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني واملُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج
اللوغاريتمي ُثالثي املعلم)؟
4 .4ه ��ل ُيوج ��د اختالف ب�ي�ن ُمعامل ��ي ارتباط تقدي ��رات الطالب (عن ��د تقديرها
بال َّنظري ��ة التَّقليدي ��ة قبل التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخمني وبع ��د التَّ�صحيح من �أثر
التَّخم�ي�ن) ،و(عند تقديرها با�ستخدام ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من
�أثر التَّخمني واملُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم)؟
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ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

�أهداف الدِّ را�سة :تهدف الدِّ را�سة احلالية �إىل:

1 .1املُقارن ��ة بني ُمعامالت االرتباط للقيم املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي
ُثالث ��ي املعل ��م وال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل ت�صحيح �أثر التَّخم�ي�ن وبعد التَّ�صحيح
ال�صعوبة للفقرات.
لتقديرات معلمة ُّ
2 .2الت�أ َّكد من مدى وجود اختالف بني ُمعامالت االرتباط للقيم املُق َّدرة با�ستخدام
ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم وال َّنظرية التَّقليدية قبل ت�صحيح �أثر التَّخمني
وبعد التَّ�صحيح لتقديرات معلمة التمييز للفقرات.
3 .3التح ُّقق من مدى اختالف ُمعامالت االرتباط للقيم املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج
اللوغاريتم ��ي ُثالثي املعلم وال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل ت�صحيح �أثر التَّخمني وبعد
التَّ�صحيح لتقديرات ُقدرات الأفراد.

�أهمية الدِّ را�سة:

1 .1يمُ ك ��ن �أن ُت�ساع ��د نتائج الدِّ را�س ��ة احلالية يف املُ�ساهم ��ة يف التَّغلُّب على م�شكلة
ال�صواب
التَّخم�ي�ن و�أثره على تقديرات الأفراد ومعامل فقرات االختبار من نوع َّ
واخلط�أ.
ال�ص ��واب واخلط�أ
2 .2تو�ض ��ح الدِّ را�س ��ة كيفي ��ة ُمعاجل ��ة �أث ��ر التَّخمني يف اختب ��ار َّ
با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية وال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم.

حدود الدِّ را�سة :تقت�صر هذه الدِّ را�سة على:

1 .1احلدود املو�ضوعية� :أثر التَّخمني على املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد
وفق ال ُّنموذج ال ُثالثي املعلم وال َّنظرية التَّقليدية.
2 .2احلدود املكانية :طالب وطالبات ال�سنة التح�ضريية بجامعة الطائف مبحافظة
الطائف.
3 .3احلدود الزمانية الف�صل الثاين للعام 1438/1437هـ.

ُم�صطلحات الدِّ را�سة:

نظرية ا�ستجابة الفقرة  :Item Response Theoryتحُ اول منذجة العالقة القائمة
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ب�ي�ن ُم�ستوى �سم ��ة ((ُ Trait Levelمع َّينة لدى التي يقي�سها اختبار ما ،وا�ستجابته لفقرة
من فقرات االختب ��ار ،حيث يمُ كن و�صف الفقرة االختبارية بطريقة م�ستقلة عن الأفراد
الذي ��ن اختربوا بها ،وو�صف ُقدرة الفرد بطريقة ُم�ستقلة عن � ِّأي ع ِّينة من الفقرات التي
اخترب بها (عالم.)2005 ،
ال ُّنم ��وذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم ( :)Three-Parameter Logistic Modelهو
ال�صعوبة والتمييز ومعلمة التَّخمني )�Ham
منوذج ُثالثي املعلمة يت�ض َّمن تقدي ��ر معلمة ُّ
.)bleton et al,1991
التَّ�صحي ��ح لأثر التَّخمنيُ :يق�صد بالتَّ�صحي ��ح لأثر التَّخمني تعديل درجات الفرد يف
خمن الإجابة (عودة.)2010 ،
االختبار الذي تته َّي�أ فيه الفر�صة للفرد �أن ُي ِّ
ال�صواب واخلط�أ :True – false Test
اختبار َّ

اختب ��ار مو�ضوع ��ي يت�أ َّلف من عدد م ��ن الفقرات بع�ضها �صحي ��ح ،وبع�ضها خاطئ،
وله ��ا فقط �إجابت ��ان محُ تملتانُ ،يطلب من الفرد و�ضع عالم ��ة (�صح) �إذا كانت الإجابة
�صحيح ��ة� ،أو (خط�أ) �إذا كانت الإجابة خاطئ ��ة ،وت�صل ن�سبة تخمني الفرد �إىل ((50%
�أن يختار الإجابة ال�صحيحة دون معرفة علمية (.)Miller et al,2013
ال�صعوب��ة :ن�سب ��ة املفحو�ص�ي�ن الذين �أجاب ��وا �إجابة �صحيحة ع ��ن الفقرة
معلم��ة ُّ
(.)Crocker & Algina,1986
معلم��ة التميي��ز :ن�سبة من �أجابوا عن الفقرة �إجاب ��ة �صحيحة من �أفراد املجموعة
ال ُعلي ��ا �أك�ب�ر من ن�سبة من �أجابوا عن الفقرة �إجابة �صحيح ��ة من �أفراد املجموعة الدنيا
(مراد و�سليمان.)2002 ،
معلم��ة التَّخم�ين :هي احتم ��ال �إجابة فرد ذي ق ��درة ُمتد ِّنية على فق ��رة ما �إجابة
�صحيحة.
ال�سمة ا َملقي�سة ل ��دى الأفراد الذين يجيبون عن
معلم��ة ال ُق��درةُ :م�ستوى القدرة �أو ِّ
ال�سمة((.)Hambleton et al,1991
فقرات اختبار ُم َع ٍّد لقيا�س هذه ِّ
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ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

�أدبيات الدِّ را�سة:
�أو ُال :الإطار النظري

ال�صواب
ُي�ش�ي�ر ميلر و�آخ ��رون � )2013( Miller et alإىل �أن ا�ستخ ��دام اختبارات َّ
�صح ��ة البيانات وتعريف
واخلط� ��أ الأك�ث�ر ً
�شيوعا عند قيا� ��س ال ُقدرة على ال َّتع� � ُّرف على َّ
امل�صطلحات ،ويف قيا�س جمموعة وا�سعة من املعرفة والنواجت التعليمية ،وميتاز هذا النوع
م ��ن االختبارات ب�سهولة البن ��اء وتغطية جمموعة وا�سعة من املُحت ��وى ،كما يمُ كن قيا�س
عدي ��د من مخُ رجات التَّعلُّم مبزيد من الفعالية ،على الرغم من ت�أ ُّثرها بعامل التَّخمني،
وهو ما ي�ؤكده �سليكايند  )2013( Salkindمن �أهمية هذا النوع من االختبارات و�ضرورة
ُمعاجلة �أثر التَّخمني.
�أنواع التَّخمنيُ :ت�شري الأدبيات �إىل نوعني من التَّخمني (�أبو لبدة ،)2008 ،الأول:
التَّخمني الع�شوائ ي � ، Random guessingأو ما ُي�س َّمى التَّخمني الأعمى �Blind guess
 ،ingويف ه ��ذا الن ��وع يقوم الفرد باختي ��ار البديل يف الإجابة دون ال َّتع� � ُّرف على محُ توى
ال�س�ؤال �أو اال�ستفادة من مفاتيح الإجابة �أو املُ�ساعدات التي قد ُت�ساهم يف معرفة الإجابة
ال�صحيحة ،والثاينُ :ي�س َّمى التَّخمني الذكي  ،Intelligent guessingحيث يقوم الفرد
با�ستبع ��اد بع�ض البدائل بنا ًء على معرفة جزئي ��ة ملُحتوى ال�س�ؤال واال�ستفادة من مفاتيح
و ُمن ِّبهات ال�س�ؤال .وي�ؤكد عبد الوهاب ( )2013على اتفاق الباحثني على �ضرورة مواجهة
التَّخمني الع�شوائي مع االختالف جتاه التَّخمني الذكي ،حيث نادى البع�ض ب�ضرورة تعليم
وتدريب الطالب على التعامل مع التَّخمني ك�إحدى مهارات االختبار.
ُط��رق ت�صحي��ح �أث��ر التَّخمني :الطريق ��ة الأوىل ُت�س َّم ��ى طريقة العق ��اب ،ويقرتح
�سالكايند( )Salkind,2013ا�ستخدام املعادلة ((١)،  ∗ =  −  )1حل�ساب درجة
الطالب يف االختبار بعد ت�صحيح �أثر التَّخمني ،كما يمُ كن ا�ستخدام ال�صيغة التالية:

  ∗ =  −
)(٢

حيث  :xالإجابات ال�صحيحة : w ،.الإجابات اخلاطئة : L ،عدد البدائل.
و ُيعاب على هذه الطريقة �أنها تبخ�س ُقدرة الفرد ،لذا اعترب لتل ()Littleعام 1962
�أن هذه املُعادلة مت�شددة ،و�أن ما يقوم به الفرد من �إجابة ال يمُ كن �أن يكون ع�شوائ ًّيا تا ًّما
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�أو تخمي ًن ��ا ذك ًّي ��ا تا ًّما ،وافرت� ��ض �أن التَّخمني تتم منا�صفة بني النوع�ي�ن وي�أخذ ال�صيغة
التالية:

∗
) =  − () (٣

ال�صواب واخلط�أ (عودة.)2014 ،
وقد تكون �أن�سب �إىل ت�صحيح �أثر التَّخمني يف َّ
الطريق��ة الثانية ُت�س َّمى طريقة املكاف�أة لع ��دم املُخاطرة ،وهي ُتعطي الفرد درجة
�إ�ضافية ملن ال يقوم بتخمني الإجابة ال�صحيحة وت�أخذ ال�صيغة التالية:
) ∗ =  +  (٤
 : oالإجابات املرتوكة ،و ُيعاب على هذه الطريقة �أنها ُتبالغ يف ُقدرة الفرد (�Over
.)estimate

الطريق��ة الثالثة ،تعتمد على اجلمع بني الطريقتني؛ العقاب واملكاف�أة م ًعا ،وت�أخذ
ال�صيغة التالية:

  ∗ =  +
)(٥

و ُت�شري درا�سة (� )Klaus & Cristian,2007إىل �أن فر�صة التَّخمني ُت�صبح ذات �أثر
�ضعيف عند ا�ستخدام خم�سة بدائل ف�أكرث على ُم� ِّؤ�شرات الفقرة.
ال�صعوبة والتمييز):
ت�صحيح �أثر التَّخمني مل� ِّؤ�شرات الفقرات ( ُمعامل ُّ

ُي�ش�ي�ر عالم (�� � ،2000ص� )270إىل �ضرورة ُمراعاة �أث ��ر التَّخمني  Guessingعند
ال�صواب واخلط�أ �أو االختيار من ُمتعدِّ د .وكما
�إيجاد ُمعام ��ل ُّ
ال�صعوبة والتمييز لفقرات َّ
ال�صواب واخلط�أ ،%50
ه ��و معروف ف�إن احتمال تخم�ي�ن الإجابة ال�صحيحة يف اختب ��ار َّ
ال�صعوبة ويمُ كن ا�ستخدام ال�صيغة التالية لإزالة �أثر التَّخمني ملعامل
مما ُي�ؤ ِّثر يف ُمعامل ُّ
ال�صعوبة:
ُّ
 


)(٦


=
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املُقارن��ة ب�ين النُّم��وذج اللوغاريتم��ي ُثالثي املعل��م والنَّظري��ة التَّقليدي��ة يف ُمعاجلة �أثر
ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

: xع ��دد الذين �أجابوا �إجاب ��ة �صحيحة على الفقرة : w ،عدد الذي ��ن �أجابوا �إجابة
خاطئة على الفقرة L : ،عدد البدائل : n ،العدد الكلي للأفراد : n′ ،عدد الأفراد الذين
تركوا الفقرة.
ال�صعوبة للفق ��رات� ،س ��واء مت ت�صحيحها من �أثر
كم ��ا ينبغ ��ي ُمراعاة قيم ُمعام ��ل ُّ
التَّخم�ي�ن �أو مل يتم ذلك ،حيث تكون م ��ن املُ�ستوى الرتبي ،وهذا ُي َع ُّد �أوجه ق�صور ُمعامل
ال�صعوب ��ة يف �إط ��ار ال َّنظري ��ة التَّقليدية ،ولذا يمُ كن حتويلها �إىل درج ��ات معيارية (،)z
ُّ
�أو ا�ستخ ��دام التحويل اخلط ��ي� ،أو ما ُيعرف بالدرجة املعياري ��ة املُع َّدلة (وت�أخذ ال�صيغة
التالية:
)∆= 13 + 4 ∗  (٧

وحل�س ��اب ُمعام ��ل التميي ��ز يمُ كن ا�ستخ ��دام ُمعام ��ل االرتب ��اط الثنائ ��ي املُت�سل�سل
 ،Biserial correlationويتم بني الدرجة للفقرة والدرجة الكلية ،وي�ؤكد عالم ()2000
ال�صعوبة ،و�أن هناك من
�أن عام ��ل التَّخمني ُي�ؤ ِّث ��ر يف ُمعامل التمييز ،كما ُي�ؤ ِّثر يف ُمعامل ُّ
ي ��رى ت�صحيح الدرجات من �أثر التَّخمني� ،إال �أن الدِّ را�سات التجريبية �أو�ضحت �أن ت�أثري
التَّ�صحي ��ح ُي َع� � ُّد �ضئيلاً عند ح�ساب قي ��م ُمعامل متييز الفقرات .كما يت ��م ت�صحيح �أثر
التَّخمني عند ح�ساب ُمعامل التمييز من خالل ح�ساب ُمعامل االرتباط الثنائي املُت�سل�سل
ب�ي�ن الفقرة وجمموع الدرجات الكلية يف االختبار ،ولك ��ن بعد ت�صحيح هذا املجموع من
�أثر التَّخمني.
النَّظري��ة التَّقليدي��ة  : Classical Test Theoryا�ستخدم ��ت ال َّنظري ��ة التَّقليدية
لالختب ��ارات يف بناء وت�صمي ��م االختبارات خ�ل�ال القرن املا�ضي ،حي ��ث �سيطرت على
منهجي ��ة القيا�س .كما ُي�شري � )2002( Allen and Yenإىل �أن ال َّنظرية التَّقليدية تعتمد
عل ��ى جمموعة من االفرتا�ضات ،فالدرج ��ة املُ�شاهدة ( )Xللفرد عل ��ى اختبار ما تتك َّون
م ��ن الدرج ��ة احلقيقية ( )Tودرج ��ة اخلط�أ ( .)Eكم ��ا �أن الو�س ��ط احل�سابي للأخطاء
الع�شوائية ملُجتمع الأفراد ُي�ساوي �صف ًرا ،بالإ�ضافة �إىل �أن ُمعامل االرتباط بني الدرجات
احلقيقي ��ة ودرج ��ات اخلط�أ ُي�ساوي �صف� � ًرا ،وكذلك االرتباط بني درج ��ات اخلط�أ يف �أي
اختباري ��ن منف�صلني لنف�س الأفراد ُي�ساوي �صف ًرا ،وتباين درجات اخلط�أ جلميع الأفراد
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يك ��ون ُمت�ساو ًيا .كما ت�شري كروج ��ر واجلني � )1986( Crocker and Algianإىل �أن هذه
ال َّنظرية تعتمد على كون توزيع درجات الأفراد يف ال�سمة التي يقي�سها االختبار تتبع توزي ًعا
طبيع ًّي ��ا ،وعلى مبد�أ الفروق الفردية؛ لذا ُتقارن درج ��ة الفرد فيها بدرجات املجموعات
الت ��ي ينتمي �إليها ،لذلك تت�أ َّث ��ر اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختب ��ار بطبيعة خ�صائ�ص
ع ِّين ��ة الأف ��راد التي ُيط َّبق عليها االختب ��ار وبخ�صائ�ص ع ِّينة الفق ��رات التي يت�أ َّلف منها
االختب ��ار .وترى ال َّنظرية التَّقليدي ��ة �أن درجة الفرد يف االختبار هي دالة خطية مطردة،
مبعنى كلما زادت درجة الفرد على االختبار زاد مقدار وجود ال�سمة لديه.
وقد �أ�شار الباحثون �إىل وجود جوانب ق�صور يف ال َّنظرية التَّقليدية قد ال متكنها من
ُمعاجل ��ة الق�ضايا املهمة يف القيا� ��س ( ،)1985 ,Hambleton & Swaminathanومن
جوانب الق�صور:
ال�صعوب ��ة والتمييز ،وخ�صائ� ��ص االختبار على
1 .1تعتم ��د خ�صائ� ��ص الفقرة مثل ُّ
خ�صائ� ��ص ع ِّين ��ة الأف ��راد الذين يطب ��ق عليه ��م االختب ��ار (& Hambleton
.)Jones,1993
 2 .ال ت�أخ ��ذ ال َّنظرية التَّقليدية بعني االعتبار ا�ستجابة الفرد على فقرة ما ،ولكنها
تعتمد �إح�صائ ًّيا على الدرجة الكلية لالختبار.
ال�صعوبة �أو ال�سهول ��ة والتمييز لفق ��رات االختبار باختالف
3 .3تختل ��ف ُمعام�ل�ات ُّ
ق ��درة �أف ��راد الع ِّينة؛ فالفقرة الت ��ي ُيخترب بها �أفراد ذوو ُق ��درات مرتفعة تبدو
�سهل ��ة ،بينما تب ��دو الفقرة �صعبة لذوي ال ُقدرات املنخف�ض ��ة ،و�إذا كانت الع ِّينة
متجان�س ��ة ن�سب ًّيا ،ف�إن قيم ُمعامالت التمييز تك ��ون �أقل من القيم التي نح�صل
عليها من ع ِّينة غري ُمتجان�سة (.)Hambleton & Swaminathan, 1985
4 .4كما تق ��وم ال َّنظرية التَّقليدية على افرتا�ض ُت�ساوي تباين خط�أ القيا�س بالن�سبة
جلميع املفحو�صني ،كذلك ت�أثر خ�صائ�ص فقرات االختبار بقدرة الأفراد.
5 .5تختل ��ف نتيجة القيا�س باختالف االختبار املُ�ستخدم ،حيث تت�أ َّثر الدرجة الكلية
للف ��رد يف اختبار ما بفقراته� ،إذ تكون درجة الفرد عندما يخترب بفقرات �سهلة
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�أعل ��ى من الفقرات ال�صعبة ،فال يمُ كن تقدير قدرته فيما تقي�سه هذه الفقرات
تقديرا دقي ًقا (عالم.)2000 ،
نظري��ة اال�ستجاب��ة للفق��رة ُ :Item Response theoryت َع� � ُّد نظرية اال�ستجابة
للفق ��رة تو�سي ًعا للنظري ��ة التَّقليدية ،وقد كان ��ت بداية ال َّنظرية يف ع ��ام 1925م على يد
الع ��امل ثري�ست ��ون ،ثم تط َّورت ب�ش ��كل �أو�ضح على يد العامل لورد ع ��ام  ،1952حيث و�ضع
و�سع ،كما �ساهم برينيوم ع ��ام  1968يف فهم وقبول ال َّنظرية من خالل
ال�صي ��غ ب�ش ��كل ُم َّ
تطبيقات القيا�س النف�سي ،كما و�ضع العامل را�ش  Raschخالل الأعوام (,1966 ,1960
 )1977جمموع ��ة من القوانني والنم ��اذج ( .)Ostini & Nering, 2006وتعتمد نظرية
اال�ستجابة للفقرة على �أن �أداء املفحو�صني على فقرات االختبار ي�ستطيع �أن يتن َّب�أ بعوامل
(ُ )Factorsتدع ��ى ال�سم ��ات (� ،)Traitsأو ال ُق ��درات ( ،)abilitiesكما �أن العالقة بني
�أداء املفحو�ص�ي�ن على املفردات وجمموعة ال�سمات من املمكن �أن ُتو�صف بدالة تزايدية،
ُت�س َّمى دا َّلة خ�صائ�ص الفقرة(.)Hambleton,Swaminathan&Rogers,1991
مناذج نظرية اال�ستجابة للفقرةُ :ي�ؤ ِّكد (� )Hambleton et al.,1991أن مناذج
ا�ستجاب ��ة الفق ��رة ال ت�شبه منوذج ال َّنظرية التَّقليدية ،ويمُ ك ��ن ت�صنيفها تب ًعا للمعامل �إىل
جمموعة من النماذج ،وهي � ،اً
أول :ال ُّنموذج اللوغاريتمي �أحادي املعلم One Parameter
 ، Logistic Modelو ُي َع� � ُّد هذا ال ُّنموذج �أب�سط مناذج نظرية اال�ستجابة للفقرة ،و ُيعرف
ال�صعوبة،
با�س ��م من ��وذج را�ش  ،Rasch Modelوي�شتم ��ل على معلم واحد ُي�س َّم ��ى معلم ُّ
ويتط َّل ��ب هذا ال ُّنم ��وذج ت�ساوي جميع فقرات االختبار ،ويفرت�ض انع ��دام التَّخمني ،و ُي َع ُّد
من النماذج وا�سعة اال�ستخدام ،كما ُيعطى بال�صيغة التالية(:)Demars,2010
) e1.7 (θ −bi
= ) Pi (θ
1+ e1.7(θ −bi ) (8) , i=1,2,3,…..n
حيث : Pi(θ (:احتمال �أن يجيب فرد قدرته � θإجابة �صحيحة عن الفقرة .i
 :biمعلم ��ة �صعوب ��ة الفق ��رة  :θ ،iقدرة الف ��رد :e ،الأ�سا� ��س اللوغاريتمي الطبيعي،
و ُي�ساوي .2.718
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ثان ًيا :ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثنائي املعلم  Two Parameter Logistic Modelط َّور
لورد عام  1952ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثنائي املعلم واملُعتمد على دالة التوزيعي الطبيعية
الرتاكمية ،كما �ساهم برينبوم يف عام  1968يف تطوير ال�صيغة الريا�ضية Hambleton
 .))et al , 1991ويفرت�ض هذا ال ُّنموذج �أن كل مفردة تمُ يز بدرجة مخُ تلفة عن الأخرى
بالن�سب ��ة ملفردات االختبار جميعها ،ومن ثم ف�إن ال ُّنموذج ثنائي املعلم يعتمد على معلمة
�صعوبة الفقرة ( ،)biومعلمة متيي ��ز الفقرة ( .)aiو ُيعطى باملُعادلة()Demars,2010
التالية:
) (θ
−bi

(9) , i=1,2,3,…..n

e 1 .7 a i

) 1.7 ai (θ −bi

1+ e

= ) Pi (θ

ُ : ai:معام ��ل التميي ��ز .وي�ؤك ��د هامبلت ��ون وزال (� Hambleton & Zaal (1991أن
ه ��ذا ال ُّنموذج يفرت�ض عدم ت�أثـر الإجابات بعامل التَّخمني ،وعليه فـ�إن قيمـة( )Cتكـون
ُم�ساويـة لل�صـفر.
ثال ًث��ا :ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالث ��ي ا َملعلم Three Parameter Logistic Model
يف ال ُّنموذج اللوغاريتمي �أحادي املعلم و ُثنائي املعلم ال ي�أخذ يف االعتبار احتمال الإجابة
ال�صحيحة للأفراد منخف�ضي الأداء على فقرات بالتَّخمني الع�شوائي ،ولذا ف�إن ال ُّنموذج
ال ُثالث ��ي املعلم �أ�ضاف معل ًما ثال ًث ��ا ميثل التَّخمني (عالم .)2005 ،وي�شري املعلم اخلا�ص
بالتَّخم�ي�ن يف الإجاب ��ة �إىل اخلط التقاربي الأ�سف ��ل ملنحنى خا�صية املف ��ردة ،حيث يعد
التَّخمني من بني العوامل امل�ؤثرة يف اال�ستجابة ،فهو ميثل �أحد عوامل الأداء يف االختبار،
ولذل ��ك ُي�س َّمى ( )cمعل ��م التَّخمني يف ه ��ذا ال ّنم ��وذج(. )Hambleton et al.,1991
و ُيعطى باملُعادلة التالية(:)Demars,2010
) e1.7 a i (θ −bi

(10) , i=1,2,3,…..n

) 1.7 ai (θ −bi

1+ e

) Pi (θ ) = Ci + (1 − C i

ُ Ciمعامل التَّخمني.
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ثان ًيا :الدِّ را�سات ال�سابقة

قام الباحث ُمبراجعة عديد من الدِّ را�سات ال�سابقة العربية والأجنبية ذات العالقة
مبو�ض ��وع البح ��ث ،وقد تب�َّينَنَّ وجود عدد م ��ن الدِّ را�س ��ات العربية التي تناول ��ت مو�ضوع
التَّخم�ي�ن وطرق ت�صحيح ��ه� ،أ َّما الدِّ را�سات الأجنبية فقد تناول ��ت جوانب مخُ تلفة ،ومن
ه ��ذه الدِّ را�س ��ات ،الدِّ را�س ��ة التي �أجراه ��ا �سواق ��د ( )1985حول ا�ستق�ص ��اء �أثر ثالث
ط ��رق لت�صحيح اختبارات االختيار من متعدد عل ��ى اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار
وعل ��ى �أداء املفحو�ص�ي�ن .وقد قارنت الدِّ را�س ��ة بني طريقة اختي ��ار جمموعة جزئية من
ب�ي�ن جمموعة البدائل املو�ضوعة لل�س�ؤال وطريقة ت�صحي ��ح االختبار على �أ�سا�س جمموع
الإجاب ��ات ال�صحيح ��ة وطريق ��ة ت�صحي ��ح االختبار با�ستخ ��دام ُمعادل ��ة للت�صحيح لأثر
التَّخم�ي�ن ،وذلك م ��ن حيث �أثر كل منها عل ��ى ُمعامل ثبات االختب ��ار و�صدقه وعلى �أداء
املفحو�ص�ي�ن ،وق ��د تك َّون ��ت ع ِّين ��ة الدِّ را�سة م ��ن ( )207طال ًبا وطالبة م ��ن طلبة ال�صف
الثالث الإع ��دادي ،كما ا�ستخدمت الدِّ را�سة اختب ��ا ًرا حت�صيل ًّيا مت بنا�ؤه بحيث تكون من
( )60فقرة من نوع االختيار من متعدد ذات ( )4بدائل ،وقد �أظهرت نتائج الدِّ را�سة �أن
طريق ��ة االختيار اجلزئي يعطي ا�ستخدامها ُمعام�ل�ات ثبات و�صدق �أعلى من ا�ستخدام
الطريقتني الآخرين.
درا�س ��ة ثي�س�ي�ن وزميو�سك ��ي  )1997( Thissen & Zimowskiالت ��ي هدف ��ت �إىل
املُقارن ��ة بني نظري ��ة ا�ستجابة الفق ��رة وال َّنظري ��ة التَّقليدية يف تقدي ��ر درجات الطالب
والطالب ��ات الختبار متعدد املجاالت يف الفيزي ��اء والكيمياء والأحياء ويف كتابة الكلمات،
وق ��د تك َّون ��ت الع ِّينة من ( )1000طال ��ب وطالبة من طالب الدرا�س ��ات ال ُعليا يف جامعة
وتو�صلت الدِّ را�سة �إىل د َّقة ال َّنظرية احلديثة على
كان�س� ��س بالواليات املتحدة الأمريكيةَّ ،
ال َّنظرية التَّقليدية يف تقدير ُقدرات الأفراد ومعامل الفقرات.
ويف درا�س ��ة ق ��ام به ��ا ف� ��إن ( Fan )1998هدف ��ت �إىل ُمقارنة �إح�صائي ��ات الأفراد
واملف ��ردات يف �ض ��وء ال َّنظري ��ة التَّقليدية بنماذج نظري ��ة ا�ستجابة الفق ��رة منوذج را�ش
تو�صلت الدِّ را�س ��ة �إىل اتفاق نتائ ��ج ال َّنظرية
وال ُّنم ��وذج الثنائ ��ي وال ُثالث ��ي املعلم ،وق ��د َّ
التَّقليدي ��ة ومن ��وذج را�ش والثنائي املعلم ،بينم ��ا تختلف عن النتائج املُق� � َّدرة با�ستخدام
ال ُّنم ��وذج ُثالث ��ي املعلم وال ��ذي يع ��ود �إىل �أن ال ُّنموذج ال ُثالث ��ي املعلم ُيعال ��ج م�شكلة �أثر
التَّخمني على تقديرات معامل الأفراد واملفردات.
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ويف درا�س ��ة �ستي ��ج  )2003( Stageهدفت الدِّ را�س ��ة �إىل املُقارنة بني قدرة الأفراد
و�صعوب ��ة الفقرات وفق ال َّنظرية التَّقليدية ونظرية ا�ستجاب ��ة الفقرة .ومت تطبيق اختبار
م ��ن اختي ��ار متعدد على ع ِّينة م ��ن ( )1500طال ًبا وطالبة .وقد �أظه ��رت نتائج الدِّ را�سة
ال�صعوبة وقيم القدرة بني ك ��ل من الأ�سلوبني
وج ��ود عالق ��ة ارتباطية يف تقديرات قي ��م ُّ
تو�صلت نتائج الدِّ را�سة �إىل وجود
با�ستخ ��دام ُمعامل ارتباط (بوينت باي �سرييال) ،كما َّ
ال�صعوبة وف ًقا للأ�سلوبني.
تطابق يف تقدير ُم� ِّؤ�شر ُّ
كم ��ا ق ��ام ه ��واجن  )2002( Hwangبدرا�س ��ة هدف ��ت �إىل املُقارن ��ة ب�ي�ن ال َّنظرية
ال�صعوب ��ة والتمييز
التَّقليدي ��ة ونظري ��ة اال�ستجاب ��ة للفقرة من حي ��ث تقدير ُمعام�ل�ات ُّ
وم�ستوي ��ات القدرة .وقد تك َّونت ع ِّين ��ة الدِّ را�سة من ( )600طال ًبا .وقد ا�ستُخدم اختبار
تو�صلت الدِّ را�سة �إىل �أن ُمعامالت
حت�صيلي يف الريا�ضيات ي�شتمل على ( )15فقرة .وقد َّ
االرتباط املرتفعة (معظمها �أكرب من  ،)0.90بينما املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية امل�ستمدة من
النظريتني ت�شري �إىل ت�شابه كبري بينهما .كما كان هناك ت�شابه وا�ضح بني النظريتني يف
ال�صعوبة� ،إال �أن هذا الت�شابه يقل فيما يتعلق بتقدير ُمعامالت التمييز
تقدي ��ر ُمعامالت ُّ
لفقرات االختبار.
ويف درا�س ��ة �سك ��رك دمي  )2002( Çikrikci-demالتي هدفت �إىل درا�سة مفردات
اختب ��ار م�صفوفة رافن با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدي ��ة ونظرية اال�ستجابة للفقرة ،حيث
مت تطبيق االختبار على ع ِّينة مك َّونة من ( )1118من طلبة املرحلة الثانوية .وقد �أظهرت
ال�صعوب ��ة وفق ال َّنظري ��ة التَّقليدية
النتائ ��ج وجود عالق ��ة ارتباطية دالة ب�ي�ن ُمعامالت ُّ
ال�صعوبة وفق نظرية اال�ستجابة للمفردة ،وكانت �أعالها مع ال ُّنموذج الثالثي
و ُمعامالت ُّ
املعل ��م .كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة وقوية بني ُمعامالت التمييز وفق
ال َّنظرية التَّقليدية وال ُّنموذج اللوغاريتمي الثنائي وال ُّنموذج الثالثي املعلم.
درا�سة كورفيلي  ،)2004( Courvilleوهدفت هذه الدِّ را�سة �إىل املُقارنة بني ال َّنظرية
التَّقليدية وال َّنظرية احلديثة ،ولتحقيق هذا الهدف ُط ِّبق اختبار اال�ستعدادات على ع ِّينة
مك َّونة من ( )322ممن هم يف ال�صف الثاين ع�شر يف الواليات املتحدة الأمريكية .يتكون
االختب ��ار م ��ن ( )215فقرة من نوع االختيار من متع ��دد .مت حتليل البيانات وفق نظرية
اال�ستجاب ��ة للفقرة ،وال َّنظرية التَّقليدية .وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بني
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تقدي ��رات ال ُقدرة وفق ال َّنظرية التَّقليدية ومناذج ال َّنظرية احلديثة ،كما �أظهرت النتائج
ال�صعوبة يف النظريت�ي�ن التَّقليدية
وج ��ود عالق ��ة ارتباطية دالة و�سالب ��ة بني ُمعام�ل�ات ُّ
ال�صعوبة يف ال َّنظري ��ة التَّقليدية .كما
واحلديث ��ة ويعود ذلك الختالف تدري ��ج ُمعامالت ُّ
�أظه ��رت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة ب�ي�ن ُمعامالت التمييز يف ال َّنظرية
التَّقليدي ��ة و ُمعامالت التمييز يف ال ُّنموذج الثنائ ��ي والثالثي املعلم �إال �أن تقديرات متييز
الفقرات كانت �أكرث ا�ستقرا ًرا يف ال َّنظرية التَّقليدية ُمقارنة بتقديرات مناذج اال�ستجابة
للفق ��رة .وخل�صت الدِّ را�سة �إىل �أنه على الرغم من االختالف بني الأ�سلوبني يف القيا�س،
�إال �أنهما ق َّدما خ�صائ�ص ُمت�شابهة لكل من ُقدرة الفرد و�صعوبة الفقرة.
ويف درا�س ��ة �أخرى قامت بها اخلر�شة (� )2004سعت هذه الدِّ را�سة �إىل املُقارنة بني
ث�ل�اث طرق لت�صحيح �أثر التَّخمني و�أثرها على اخلط�أ املعياري وثبات االختبار ،حيث مت
�إع ��داد اختبار حت�صيلي ي�شتم ��ل على ( )30فقرة من نوع االختي ��ار من متعدد ،وتك َّونت
ع ِّين ��ة الدِّ را�س ��ة من ( )197طال ًبا وطالبة ،وقد �أظهرت نتائ ��ج الدِّ را�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني ُمعامالت الثبات عند ا�ستخدام معادلة التَّ�صحيح لأثر التَّخمني
(العقاب واملكاف�أة) ،كما كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الأو�ساط احل�سابية
لعالمات املفحو�صني لطريقة التَّ�صحيح القائمة على املكاف�أة.
كما �أجرى الزبون ( )2004درا�سة هدفت �إىل املُقارنة بني �أثر ثالث طرق لت�صحيح
اختبارات االختيار من متعدد ل�ضبط �أثر التَّخمني يف اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار
والفق ��رة يف �ضوء نظري ��ة اال�ستجابة للفقرة ،حيث مت �إعداد ثالث �صور متكافئة الختبار
وتو�صلت الدِّ را�سة �إىل وجود
حت�صيلي� ،أعطت لع ِّينة مك َّونة من ( )406طالب وطالباتَّ ،
فروق ذات داللة �إح�صائية بني ُمعامالت الثبات ل�صالح ا�ستخدام ُمعادلة التَّ�صحيح لأثر
التَّخم�ي�ن .كما وج ��دت فروق ذات داللة �إح�صائية بني ُمعام�ل�ات �صعوبة الفقرة ل�صالح
التَّ�صحيح لأثر التَّخمني.
ويف درا�س ��ة �أخ ��رى �أجراه ��ا بروق ��ر و�سوك ��ان ( Progar & Socan )2008هدفت
�إىل املُقارن ��ة ب�ي�ن ال َّنظرية التَّقليدية ومناذج نظرية ا�ستجاب ��ة الفقرة يف درجة ا�ستقرار
تو�صلت النتائج
�إح�صائي ��ات الفقرات و ُق ��درات الأفراد عرب جمموع ��ات مخُ تلفة ،وق ��د َّ
�إىل وج ��ود ت�شابه كبري يف درجة التباين بني معامل الفق ��رات يف �ضوء ال َّنظرية التَّقليدية
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ونظري ��ة اال�ستجاب ��ة للفقرة ،وكذلك وج ��ود ت�شابه كبري يف درج ��ة التباين بني تقديرات
الأفراد يف �ضوء النظريتني ،مما ي�شري �إىل ا�ستقرار النتائج.
درا�س ��ة ك ��اين وج�ل�ايل ( Kiany& Jalali (2009الت ��ي هدف ��ت �إىل املُقارن ��ة ب�ي�ن
ال َّنظري ��ة التَّقليدي ��ة ونظرية اال�ستجاب ��ة للفقرة ،حيث مت تطبيق اختب ��ار حت�صيلي على
ع ِّينة مكونة من ( )3000طالب وطالبة .وقد �أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة
ال�صعوبة يف ال َّنظري ��ة التَّقليدية ومناذج نظري ��ة اال�ستجابة للفقرة وهذه
ب�ي�ن ُمعامالت ُّ
العالق ��ة بال�سالب نظ ًرا الختالف منط التدري ��ج يف نظرية اال�ستجابة للمفردة عن منط
التدري ��ج يف نظري ��ة القيا�س التَّقليدية .كما �أظهرت النتائج وج ��ود عالقة ارتباطية دالة
وموجب ��ة بني ُمعامالت التمييز يف ال َّنظرية التَّقليدي ��ة ونظرية القيا�س احلديثة النماذج
الأحادية والثنائية وال ُثالثية املعلم.
ويف درا�سة �أجراها ال�صمادي ( )2012هدفت �إىل الك�شف عن �أثر طريقة ت�صحيح
ال�ص ��واب واخلط�أ املتع ��دد يف ُمعامالت ال�ص ��دق والثبات لالختب ��ار و ُمعامالت
اختب ��ار َّ
ال�صعوب ��ة والتميي ��ز لفقرات االختبار ،حي ��ث مت بناء اختبار حت�صيل ��ي تك َّون من ()25
ُّ
فق ��رة �ص ��واب وخط�أ متعدد ل ��كل منها �أربعة بدائ ��ل ُ
وط ِّبق االختبار عل ��ى ( )122طال ًبا
وتو�صلت نتائج الدِّ را�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ُمعامالت
وطالبة َّ
ال�ص ��دق والثبات والتميي ��ز ،بينما كانت هناك فروق ذات دالل ��ة �إح�صائية يف ُمعامالت
�صعوبة الفقرات.
كم ��ا قامت �صم�صم ( )2012بدرا�سة هدفت �إىل املُقارنة بني ثالث طرق لت�صحيح
اختب ��ارات االختيار من متع ��دد ل�ضبط �أثر التَّخمني على ُم� ِّؤ�شر ثب ��ات الفقرة و�صدقها،
وه ��ذه الطرق هي الطريقة التَّقليدي ��ة ومعادلة التَّ�صحيح لأثر التَّخمني وطريقة االختيار
اجلزئي .وقد مت �إع ��داد اختبار حت�صيلي وتك َّونت الع َّينة من ( )90طالبة �أظهرت نتائج
الدِّ را�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ُم� ِّؤ�شرات ثبات الفقرة ل�صالح
طريق ��ة االختي ��ار اجلزئي ،تليها طريقة ُمعادل ��ة التَّ�صحيح لأثر التَّخم�ي�ن ،ثم الطريقة
التَّقليدي ��ة ،وكذل ��ك يوجد فروق بني متو�سط ��ات متييز الفقرة ل�صال ��ح طريقة االختيار
اجلزئ ��ي ،تليها طريقة التَّ�صحيح لأثر التَّخمني ،ثم الطريقة التَّقليدية ،كما ُيوجد فروق
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ال�صعوبة ل�صالح الطريق ��ة التَّقليدية ،يليه االختيار اجلزئي ،ثم
يف ُم� ِّؤ�ش ��رات ُمعامالت ُّ
طريقة التَّ�صحيح لأثر التَّخمني.
كما �أجرى عبد الوهاب ( )2013درا�سة هدفت �إىل املُقارنة بني ال َّنظرية الكال�سيكية
وال ُّنموذج ُثالثي البارامرت يف ُمعاجل ��ة �أثر التَّخمني عند تقديرات �إح�صائيات املفردات
والأف ��راد يف اختبار االختيار من متعدد ،وتك َّونت ع ِّينة الدِّ را�سة من ( )1010من طالب
الفرق ��ة الرابع ��ة والدبلوم العام يف الرتبية ،كم ��ا قام الباحث ب�إع ��داد اختبار حت�صيلي
م ��ن اختيار متعدد ذات البدائ ��ل الأربعة ،وقد �أو�ضحت النتائ ��ج عدم وجود اختالف يف
تقدي ��ر �إح�صائيات الأفراد واملفردات يف �ضوء ال َّنظري ��ة الكال�سيكية قبل وبعد ت�صحيح
�أث ��ر التَّخم�ي�ن ،ولكن وجد اخت�ل�اف يف �ضوء ال ُّنم ��وذج ال ُثالثي البارامرت ع ��ن ال َّنظرية
الكال�سيكي ��ة ،مما ي�شري �إىل اختالف كل منهما يف ُمعاجلة �أثر التَّخمني عند تقدير هذه
الإح�صاءات.
ويف درا�س ��ة عب ��د العزي ��ز ولين ��ج ( Abedalaziz and Leng (2013التي تناولت
العالق ��ة االرتباطي ��ة ب�ي�ن ال َّنظري ��ة التَّقليدية وال َّنظري ��ة احلديثة يف حتلي ��ل خ�صائ�ص
ال�صعوبة و ُمعامالت التمييز ملقيا�س
املفردات .هدفت هذه الدِّ را�سة �إىل ُمقارنة ُمعامالت ُّ
الق ��درة الريا�ضية با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدي ��ة وال َّنظرية احلديثة بنماذجها الأحادي
والثنائ ��ي والثالثي املعلم على ع ِّينة مكونة من ( )602طالب وطالبة .وقد �أظهرت نتائج
ال�صعوبة يف ال َّنظرية التَّقليدية و ُمعامالت
الدِّ را�سة وجود عالقة �سالبة دالة بني ُمعامالت ُّ
ال�صعوبة يف النماذج الأحادية والثنائية وال ُثالثية البارامرت ،وكانت �أعالها مع ال ُّنموذج
ُّ
ال ُثالث ��ي املعلم .كما �أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية ودالة بني ُمعامالت التمييز يف
ال َّنظرية التَّقليدية و ُمعامالت التمييز يف النماذج الثنائية والثالثة املعلم.
التعليق على الدِّ را�سات ال�سابقة :من خالل عر�ض الدِّ را�سات ال�سابقة وجد الباحث
�أن بع�ض الدرا�سات ق ��د ر َّكزت على املُقارنة بني املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات و ُقدرات
الأف ��راد املُق� � َّدرة وف ��ق ال َّنظرية التَّقليدي ��ة ونظري ��ة ا�ستجابة الفقرة ،وهن ��اك عدد من
الدِّ را�س ��ات ر َّكزت على املُقارن ��ة بني طرق ت�صحيح التَّخمني ،لكن وعلى حد علم الباحث
مل يج ��د �أي درا�سة حاولت املُقارنة بني ال َّنظري ��ة التَّقليدية وال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي
ال�صواب واخلط�أ و�أثره على تقدير ُقدرات الأفراد
املعلم يف ُمعاجلة �أثر التَّخمني الختبار َّ
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ومع ��امل الفق ��رات رغم كرثة ا�ستخدام مثل هذا النوع من االختب ��ارات ،كما �أن الدِّ را�سة
احلالية ت َّتف ��ق مع الدرا�سات ال�سابقة يف املنهج امل�ستخ ��دم وبع�ض الأ�ساليب الإح�صائية
وتختلف يف الع ِّينة وطبيعة الدِّ را�سة.
�إجراءات الدِّ را�سة:

منهج الدِّ را�سة :ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي االرتباطي واملُقارن لكونه الأن�سب
لتحقيق �أهداف الدِّ را�سة.
مجُ تم��ع وع ِّينة الدِّ را�س��ة :تك َّون مجُ تمع الدِّ را�سة من جميع طالب وطالبات ال�سنة
التح�ضريي ��ة الذين يدر�سون مقرر مادة مهارات التفكري والتَّعلُّم� .أما ع ِّينة الدِّ را�سة فقد
تك َّونت من ( )642طال ًبا وطالبة مت تطبيق االختبار التح�صيلي عليهم يف الف�صل الثاين
1438/1437هـ .وجدول رقم ( )1يو�ضح توزيع ع ِّينة الدِّ را�سة.
جدول رقم ()1

ع ِّينة الدِّ را�سة مو َّزعة ح�سب اجلن�س

اجلن�س
طالب
طالبات
املجموع

التكرار
317
325
642

الن�سبة املئوية
49.4
50.6
100

�أداة الدِّ را�س ��ة :ق ��ام الباح ��ث ب�إع ��داد اختبار حت�صيل ��ي يف مادة مه ��ارات التفكري
والتَّعلُّ ��م الذي مت تدري�سه للط�ل�اب والطالبات يف ال�سنة التح�ضريي ��ة بجامعة الطائف،
وذلك من خالل حتديد الغر�ض من االختبار ،والذي يهدف �إىل قيا�س م�ستويات والتذكر
والفه ��م والتطبيق ومت حتليل حمتوى مقرر مهارات التفكري والتَّعلُّم يف الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام 1438/1437ه� �ـ وحتديد الأهداف ال�سلوكية املراد قيا�سها وحتديد الأوزان
الن�سبية ملو�ضوعات املُحتوى ،بعد ذلك مت بناء جدول املوا�صفات لالختبار والذي يت�ض َّمن
املو�ضوع ��ات والأهداف ال�سلوكية ،بعد ذلك َّمتت �صياغة الفقرات ،حيث ت�ض َّمنت ()48
ال�صواب واخلط�أ مت عر�ضه ��ا على جمموعة من ال�س ��ادة املُح ِّكمني بكلية
فق ��رة من ن ��وع َّ
الرتبي ��ة بجامعة الطائف ،وبعد مراجعة الفق ��رات بنا ًء على مقرتحات ال�سادة املُح ِّكمني
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التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

مت تعديل بع�ض الفقرات االختبار ،ومت حذف ( )4فقرات لعدم ُمطابقتها ملُحتوى املقرر،
بع ��د ذلك مت تطبيق االختب ��ار املك َّون من ( )44فقرة على ع ِّينة ا�ستطالعية من الطالب
والطالبات بلغ عددهم ( )47طال ًبا وطالبة من ال َّدار�سني ملقرر مهارات التفكري والتَّعلُّم
بجامع ��ة الطائف لتحليل فقرات االختبار والت�أكد م ��ن �سالمة الفقرات ومدى ُمالءمتها
ت�صحيحا
للتطبيق يف ال�صورة النهائية .كما قام الباحث بعد التطبيق بت�صحيح االختبار
ً
يدو ًّي ��ا ،ومن ث ��م �إدخال البيانات يف برنام ��ج  ،SPSSبحيث تعطى القيم ��ة ( )1للإجابة
ال�صعوبة
ال�صحيح ��ة والقيم ��ة ( )0للإجاب ��ة اخلاطئة ،ومن ث ��م مت ح�ساب ُمعام�ل�ات ُّ
والتمييز لفقرات االختبار وال�صدق والثبات لالختبار.
ال�صعوبة والتمييز لفقرات االختبار كما يو�ضح ذلك اجلدول رقم (.)2
مت ح�ساب ُمعامالت ُّ
جدول رقم ()2

ال�صعوبة والتمييز الختبار مهارات التفكري وال َّتع ُّلم على الع ِّينة اال�ستطالعية
ُمعامالت ُّ
ُمعامل معامل
رقم معامل معامل رقم معامل معامل رقم
ال�صعوبة التمييز
العبارة
ال�صعوبة التمييز
ال�صعوبة التمييز العبارة
العبارة
ُّ
ُّ
ُّ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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0.57
0.85
0.43
0.93
0.89
0.89
0.43
0.78
0.98
0.91
0.50
0.35
0.78
0.33
0.89
0.80

0.40
0.34
0.26
0.13
0.24
0.17
0.45
0.48
0.14
0.19
0.57
0.26
0.31
0.22
0.15
0.30

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0.91
0.92
0.91
0.67
0.76
0.80
0.85
0.89
0.96
0.89
0.93
0.94
0.90
0.70
0.76
0.70

0.18
0.21
0.19
0.36
0.22
0.24
0.19
0.27
0.24
0.26
0.23
0.18
0.15
0.28
0.32
0.44

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0.90
0.88
0.74
0.83
0.67
0.80
0.37
0.59
0.72
0.43
0.24
0.80
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0.27
0.36
0.29
0.41
0.31
0.29
0.39
0.30
0.37
0.21
0.35
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ال�صعوبة لفقرات االختب ��ار تراوحت بني
يت�ض ��ح من اجل ��دول (� )2أن قيم ُمعام�ل�ات ُّ
( 0.24و ،)0.96بينم ��ا تراوح ��ت ُمعام�ل�ات التمييز ب�ي�ن ( 0.13و ،)0.57وهي قيم
منا�سبة لالختبار.
كما مت ح�ساب �صدق وثبات االختبار كالتايل:

�ص ��دق االختب ��ار :مت ح�ساب �صدق الفقرات من خالل ح�س ��اب ُمعامل االرتباط بني
درجات كل فقرة والدرجة الكلية.
جدول رقم ()3

ُمعامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية
رقم
العبارة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ُمعامل
االرتباط

0.276
0.136
**0.379
**0.464
0.179
*0.340
**0.323
**0.436
0.283
*0.359
**0.538
0.233
**0.481
0.188
**0.414
**0.453

رقم
العبارة

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

معامل
االرتباط

**0.359
*0.327
**0.521
0.279
**0.454
0.074
0.173
**0.560
0.226
**0.458
**0.372
**0.427
0.113
0.278
0.291
**0.591

رقم
العبارة

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ُمعامل
االرتباط

0.246
**0.546
0.161
**0.305
**0.415
0.042
0.039
0.221
*0.411
0.130
0.154
**0.467
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ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

ويت�ض ��ح من اجل ��دول رقم (� )3أن قي ��م ُمعامالت االرتباط لكل فق ��رة من فقرات
االختبار كانت منا�سبة لالختبار.
حل�س ��اب ثبات االختبار مت ا�ستخدام طريقة �ألف ��ا كرونباخ ،حيث بلغت قيمة ُمعامل
ثبات االختبار (.)0.831
ال�ص ��ورة النهائي ��ة لالختبار :مما �سب ��ق يت�ضح �أن اختبار مه ��ارات التفكري والتَّعلُّم
�صال ��ح للتطبيق عل ��ى ع ِّينة الدِّ را�س ��ة النهائية ،حيث يتمتع بدرج ��ة منا�سبة من ال�صدق
والثبات ،مما يطمئن على ا�ستخدام نتائجه واالعتماد عليها للتطبيق النهائي.
التطبيق النهائي لالختبار :بعد �أن قام الباحث ببناء االختبار يف ال�صورة النهائية،
مت توف�ي�ر ن�سخ كافي ��ة من االختبار وو�ض ��ع التعليمات والإر�ش ��ادات املنا�سبة ،ومن ثم مت
التطبي ��ق يف نهاي ��ة الف�ص ��ل الث ��اين 1438-1437هـ ،حي ��ث مت التطبيق عل ��ى ع ِّينة من
الط�ل�اب والطالبات يف ال�سنة التح�ضريي ��ة ،ومن ثم متت مراجعة �أوراق الطلبة جميعها
للك�ش ��ف عن اال�ستجابات ذات النمطي ��ة الواحدة �أو غري امل�ستكمل ��ة الإجابة ،وبناء على
ذلك مت ا�ستبعاد ( )26ورقة �إجابة من التحليل.
املُعاجل ��ة الإح�صائية :للإجاب ��ة عن �أ�سئل ��ة الدِّ را�سة ،ا�ستخدم الباح ��ث الأ�ساليب
الإح�صائية التالية:
•التحليل العاملي :للتح ُّقق من �أحادية ال ُبعد يف ال َّنظرية احلديثة.
• ُمعامل االرتباط الثنائي املُت�سل�سل :حل�ساب ُمعامل التمييز.
•معامل ارتباط بري�سون :لدرا�سة العالقة ونوعها.
•ملُقارن ��ة ُمعامالت االرتباط ()Field, 2013, p286-287مت ا�ستخدام اختبار
 tلل ُمقارنة بني ُمعامالت االرتباط لنف�س الع ِّينة ،والتي ت�أخذ ال�صيغة:
) (n − 3)(1 + r
()11
=
) t (r − r
xz

) 2(1 − rxy2 − rxz2 − rzy2 + 2rxy rxz rzy

zy

xy

 :nحجم الع ِّينة

ُ :rxyمعامل االرتباط بني املتغري  xواملتغري y
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ُ :rzyمعامل االرتباط بني املتغري  zواملتغري y
ُ : rxzمعامل االرتباط بني املتغري  xواملتغري z

عر���ض النتائج ومناق�شته��ا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :هل تتح ُّقق افرتا�ضات
نظرية اال�ستجابة للفقرة يف البيانات ع ِّينة البحث؟
للإجاب ��ة على هذا ال�س�ؤال قام الباحث بالتح ُّقق م ��ن افرتا�ضات نظرية اال�ستجابة
للفقرة ،وهي:
� اً
أول :افرتا���ض �أحادية ال ُبع��د ،)Unidimensionality( :و ُيق�صد به �أن فقرات
االختبار تقي�س �سمة �أو قدرة واحدة فقط تف�سر �أداء الفرد على الفقرة ،مبعنى �أن جميع
الفقرات تقي�س ُبعدً ا واحدً ا.
للتح ُّق ��ق م ��ن افرتا� ��ض �أحادية ال ُبع ��د لبيانات االختب ��ار ثنائية التدري ��ج مت �إجراء
التحليل العاملي من الدرجة الأوىل ( )First Orderللفقرات ،وبتدوير مائل Rotation
 Oblique Prom axوذل ��ك ال�ستخال� ��ص العوامل امل�س�ؤولة ع ��ن الأداء يف االختبار ،وقد
ا�ستخرج ��ت قيمة اجلذر الكام ��ن ( )Eigen Valueون�سبة التباين املف�سر لكل عامل من
العوام ��ل امل�ستخل�صة والن�سبة الرتاكمية للتباي ��ن املف�سر .و ُيبني اجلدول رقم ( )4نتائج
التحليل العاملي من الدرجة الأوىل.
جدول رقم ()4

نتائج التحليل العاملي من الدرجة الأوىل اال�ستجابات الع ِّينة على الفقرات ثنائية التدريج.

العامل اجلذر الكامن ن�سبة التباين املف�سر الن�سبة الرتاكمية للتباين املف�سر

1
2
3
4
5
6

5.73
2.01
1.66
1.51
1.46
1.34

13.01
4.58
3.77
3.44
3.33
3.05

13.01
17.59
21.36
24.80
28.13
31.17
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العامل اجلذر الكامن ن�سبة التباين املف�سر الن�سبة الرتاكمية للتباين املف�سر

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.27
1.25
1.21
1.16
1.12
1.08
1.05
1.02
1.01

2.89
2.85
2.76
2.65
2.55
2.47
2.39
2.31
2.29

34.07
36.92
39.67
42.32
44.87
47.34
49.72
52.04
54.32

يتب�َّي�نَّ من اجلدول رقم (� )4أن نتائج التحلي ��ل العاملي من الدرجة الأوىل للنموذج
ثنائ ��ي التدريج بينت وج ��ود ( )15عاملاً ف�سرت ما جمموع ��ه ( )% 54.32من التباين
الكل ��ي .كما ت�شري نتائج التحليل يف اجلدول رقم� )4( إىل �أن قيمة اجلذر الكامن للعامل
الأول ( )5.73وهي مرتفعة ُمقارنة مع بقية العوامل ،و�أن بقية اجلذور الكامنة للعوامل
الأخرى منخف�ضة ومتقاربة ،وهذا ُي َع ُّد ُم� ِّؤ�شرا على وجود عامل �سائد يرجح �أحادية ال ُبعد
لأغرا� ��ض التحليل با�ستخدام مناذج اال�ستجابة للفقرة� ,أما بالن�سبة للتباين الذي ف�سره
ك ��ل عامل جند �أن ن�سبة التباي ��ن املف�سر بالعامل الأول ( )%13.01م ��ن التباين الكلي،
بينم ��ا ن�سبة التباين املف�س ��رة بالعامل الثاين ( )4.58%من التباين الكلي ،و ُيالحظ هنا
�أن ن�سب ��ة التباين املف�سرة بالعامل الأول عالية باملُقارن ��ة مع ن�سبة التباين املف�سر للعامل
الث ��اين ،كم ��ا ُيالح ��ظ �أن الفروق يف ن�س ��ب التباين املف�س ��رة لكل العوام ��ل املتبقية قليلة
ومتقاربة ج ًّدا� ،أي �إن هناك متاثلاً ن�سب ًّيا و�شبه ا�ستقرار يف ن�سب التباين املف�سرة جلميع
العوامل با�ستثناء العامل الأول وهذا يرجح حت ُّقق �أحادية ال ُبعد يف بيانات االختبار.
و ُمبالحظ ��ة التمثيل البي ��اين  Scree plotللعوامل مع اجلذور الكامنة لها يف ال�شكل
( )1يتب�ي�ن في ��ه �أن هناك اً
حتول يف ميل املنحنى عند العام ��ل الثاين ويبقى امليل ُمتقار ًبا
لبقية العوامل مما يرجح � ً
أي�ضا وجود عامل �سائد يمُ كن �أن ي�ستدل منه على �أحادية ال ُبعد
لأغرا�ض تقدير معامل الفقرات والأفراد.
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�شكل ( :)1التمثل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل من الدرجة الأوىل.

ونظ ًرا لتع ُّدد العوامل التي �أفرزها التحليل ،فقد مت �إجراء حتليل عاملي من الدرجة
الثاني ��ة  Second order Factor Analysisلعوام ��ل الدرجة الأوىل مع التدوير املتعامد
 Varimax rotationمن �أجل اختزال التع ُّدد يف العوامل �إىل �أب�سط �صورة ممكنة ،ولقد
�أ�ش ��ارت نتائج التحلي ��ل العاملي يف فقرات منوذج ثنائي التدري ��ج �إىل وجود عامل �سائد
يرجح �أحادية ال ُبعد .و ُيبينِّ اجلدول رقم ( )5نتائج التحليل العاملي من الدرجة الثانية.
جدول رقم ()5

نتائج التحليل العاملي من الدرجة الثانية اال�ستجابات الع ِّينة على الفقرات ثنائية التدريج.

العامل اجلذر الكامن ن�سبة التباين املف�سر الن�سبة الرتاكمية للتباين املف�سر

1
2
3
4
5
6

5.726
2.014
1.658
1.514
1.464
1.340

13.014
4.578
3.767
3.442
3.328
3.046

13.014
17.592
21.359
24.801
28.129
31.175
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يظه ��ر من اجلدول رق ��م (� )5أن عوامل الدرجة الثانية ال�ست ��ة ف�سرت ما جمموعه
( )31.175م ��ن التباين الكلي ،و�أن قيمة اجلذر الكام ��ن الأول كبرية باملُقارنة مع بقية
العوام ��ل و�أن بقية اجلذور الكامنة للعوامل الأخرى منخف�ضة ومتقاربة وهذا ُم� ِّؤ�شر على
وجود عامل �سائد يرجح �أحادية ال ُبعد.
ويو�ض ��ح ال�ش ��كل رقم ( )2التمثي ��ل البياين لقيم اجل ��ذور الكامن ��ة املكونة للعوامل
امل�ستخل�ص ��ة يف التحلي ��ل العاملي من الدرجة الثانية ،حي ��ث �إن هناك اً
حتول يف املنحنى
يب ��د�أ عند العام ��ل الثاين ،ويكون التغيرُّ بعده يف ميل املنحن ��ى طفي ًفا مما يرجح �أحادية
ال ُبعد.

�شكل ( )2التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل من الدرجة الثانية

ثان ًيا :افرتا�ض اال�ستقالل املو�ضعي)Independence Local( :

و ُيق�صد به �أن ا�ستجابة املفحو�ص على فقرة ما ال ُت�ؤ ِّثر �إيجا ًبا �أو �سل ًبا على ا�ستجابته
عل ��ى �أي فق ��رة �أخرى ،مبعن ��ى �آخر �أن ا�ستجاب ��ات املفحو�ص لفق ��رات االختبار م�ستقلة
�إح�صائ ًّيا.
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نظ� � ًرا لأن افرتا� ��ض �أحادي ��ة البعد ُيكاف ��ئ افرتا� ��ض اال�ستقالل املو�ضع ��ي ،لذا مت
االكتف ��اء بالتح ُّقق من افرتا�ض �أحادية ال ُبعد لال�ستدالل على حت ُّقق افرتا�ض اال�ستقالل
املو�ضعي ،فق ��د �أ�شارت املراجع والدِّ را�سات منه ��ا (Hambelton & Swaminathan,
� )1985أن حت ُّق ��ق افرتا� ��ض �أحادية ال ُبع ��د ُيكافئ افرتا�ض اال�ستق�ل�ال املو�ضعي Local
.Independence
ثال ًثا :افرتا�ض ُ�سرعة الأداء :Speededness

ت�أكد الباحث �أن املفحو�صني الذين يف�شلون يف الإجابة عن فقرات االختبار يف�شلون
كاف للو�صول �إىل الفقرة والإجابة
ب�سبب حمدودية ُقدراتهم ولي�س ب�سبب �أن الوقت غري ٍ
عنه ��ا ،حي ��ث راعى الباحث �إعطاء الوق ��ت الكايف للإجابة عن كل فق ��رة ،بحيث ال ت�ؤثر
ال�سرعة يف �أداء الأفراد.
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الثاين :هل يوج ��د اختالف بني ُمعامل ��ي ارتباط ُمعامالت
ال�صواب واخلط�أ (عند تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية
ُّ
ال�صعوبة لفقرات االختبار من نوع َّ
التَّقليدي ��ة قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخم�ي�ن وبعد التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني) ،و(عند
ال�صعوبة
تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ومعامل ُّ
املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم)؟
ال�صعوبة واملقدرة با�ستخدام
للإجابة عن هذ الت�سا�ؤل قام الباحث بتحويل ُمعامالت ُّ
ال�صعوبة املُق َّدرة
ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخمني ،وكذلك ُمعامالت ُّ
با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية بعد التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني �إىل قيم () ،وذلك لتكون
القي ��م يف املُ�ست ��وى الفئ ��وي( ، )Interval Scaleومن ث ��م مت ا�ستخ ��دام ُمعامل ارتباط
ال�صعوبة.
بري�سون حل�ساب العالقات بني متغريات ُمعامالت ُّ
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املُقارن��ة ب�ين النُّم��وذج اللوغاريتم��ي ُثالثي املعل��م والنَّظري��ة التَّقليدي��ة يف ُمعاجلة �أثر
ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

جدول رقم ()6
ال�صعوبة املُقدَّ رة با�ستخدام ال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ت�صحيح ال َّتخمني وبعد
ُمعامالت ُّ
ُ
ُ
ال َّت�صحيح واملقدَّ رة با�ستخدام النُّموذج ثالثي املعلم.
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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معامل التمييز قبل حتويل ف�شر معامل التمييز بعد حتويل ف�شر ال ُّنموذج ُثالثي
ت�صحيح َّالتخمني ( z- Fisher )a1ت�صحيح َّالتخمني  z- Fisher ))a2املعلم ()a3

0.61
0.83
0.4
0.93
0.84
0.9
0.54
0.8
0.88
0.84
0.66
0.46
0.7
0.49
0.88
0.71
0.92
0.79
0.89
0.72
0.8
0.85
0.8
0.87
0.85
0.87

9.71
14.88
4.76
17.24
15.12
16.53
8.06
14.17
16.06
15.12
10.88
6.18
11.82
6.88
16.06
12.06
17
13.94
16.29
12.29
14.18
15.35
14.18
15.82
15.35
15.82

0.43
0.65
0.21
0.87
0.69
0.81
0.37
0.6
0.77
0.68
0.32
0.36
0.4
0.28
0.75
0.41
0.83
0.57
0.77
0.45
0.6
0.69
0.61
0.74
0.7
0.74

9.63
14.26
5
18.89
15.11
17.63
8.37
13.21
16.79
14.89
7.32
8.16
9
6.47
16.37
9.21
18.05
12.58
16.79
10.05
13.21
15.11
13.42
16.16
15.32
16.16
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0.35
0.51.54
1.80.70.751.13
0.41.150.880.44
1.28
0.34
1.163
1.430.310.640.180.890.050.210.660.481.160.970.64-

د .حممد مو�سى ال�شمراين
م

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
املتو�سط
االنحراف املعياري
�أقل قيمة
�أعلى قيمة

معامل التمييز قبل حتويل ف�شر معامل التمييز بعد حتويل ف�شر ال ُّنموذج ُثالثي
ت�صحيح َّالتخمني ( z- Fisher )a1ت�صحيح َّالتخمني  z- Fisher ))a2املعلم ()a3

0.9
0.88
0.9
0.83
0.79
0.8
0.9
0.89
0.72
0.87
0.76
0.85
0.52
0.64
0.71
0.31
0.24
0.87
0.75
0.17
0.24
0.93

16.53
16.06
16.53
14.88
13.94
14.18
16.53
16.29
12.29
15.82
13.24
15.35
7.588
10.41
12.06
2.65
1
15.82
13.11
3.99
1
17.24

0.79
0.76
0.8
0.67
0.57
0.6
0.8
0.79
0.45
0.75
0.53
0.69
0.3
0.28
0.43
0.31
0.22
0.74
0.59
0.19
0.21
0.87

17.21
16.58
17.42
14.68
12.58
13.21
17.42
17.21
10.05
16.37
11.74
15.11
6.89
6.47
9.63
7.11
5.21
16.16
12.91
4.06
5
18.89

1.131.211.260.722.760.310.590.90.26
0.870.210.671.67
0.36
0.31
0
0
0.640.370.88
2.761.67

يتَّ�ض ��ح من اجلدول رق ��م (� )6أن قيمة ُمعامل �صعوبة الفق ��رات املُق َّدرة با�ستخدام
ال َّنظري ��ة التَّقليدية قب ��ل ت�صحيح �أثر التَّخمني تراوحت ب�ي�ن ( 0.24و )0.93مبتو�سط
ح�ساب ��ي ( ،)0.75وانحراف معياري ( ،)0.17وعند حتوي ��ل القيم با�ستخدام طريقة
دلتا تراوحت القيم بني ( 1و( ،17.24ومبتو�سط ح�سابي  ،))13.11وانحراف معياري
(.)3.99
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املُقارن��ة ب�ين النُّم��وذج اللوغاريتم��ي ُثالثي املعل��م والنَّظري��ة التَّقليدي��ة يف ُمعاجلة �أثر
ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

ال�صعوبة وفق ال َّنظري ��ة التَّقليدية بع ��د التَّ�صحيح من �أثر
كم ��ا كان ��ت قيمة ُمعام ��ل ُّ
التَّخمني ترتاوح ب�ي�ن ( 0.21و ،)0.87ومبتو�سط ح�سابي ( ،)0.59وانحراف معياري
ال�صعوبة
ال�صعوبة �إىل قيم دلتا تراوحت قيم ُمعامل ُّ
( ،)0.19وبع ��د حتويل قيم ُمعامل ُّ
بني ( 5و ،)18.89ومبتو�سط ح�سابي ( ،)12.91وانحراف معياري (.)4.06
ال�صعوبة للفقرات املُق� � َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي
كم ��ا كانت قيم ُمعامل ُّ
ال ُثالثي املعلم ترتاوح ب�ي�ن ( 2.76-و ،)1.67ومبتو�سط ح�سابي ( ،)0.37-وانحراف
معياري قدره (.)0.88
ولتحدي ��د قيم ��ة العالق ��ة واجتاهه ��ا مت ح�ساب ُمعام�ل�ات االرتباط ب�ي�ن ُمعامالت
ال�صعوب ��ة املُق َّدرة بال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل ت�صحيح �أثر التَّخمني وبعد التَّ�صحيح كما يف
ُّ
اجلدول رقم (.)7
جدول رقم ()7

ال�صعوبة املُقدَّ رة بال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ت�صحيح �أثر
ُمعامالت االرتباط بني ُمعامالت ُّ
ُ
ال َّتخمني وبعد ال َّت�صحيح واملقدرة بالنُّموذج اللوغاريتمي ثالثي املعلم.
املتغري

ال�صعوبة قبل
ُمعامالت ُّ
ت�صحيح �أثر التَّخمني
ال�صعوب ��ة
ُمعام�ل�ات
ُّ
بعد التَّ�صحي ��ح من �أثر
التَّخمني

ال�صعوبة
ُمعامالت ُّ
قبل التَّ�صحيح من
�أثر التَّخمني

ال�صعوبة
ُمعامالت ُّ
بعد التَّ�صحيح من �أثر
التَّخمني

**0.991

ال�صعوبة
ُمعامالت ُّ
املُقدَّ رة بالنُّموذج
ال ُثالثي املعلم

**- 0.842

**- 0.844

ال�صعوبة للفقرات
من جدول رقم ( )7يت�ضح �أن قيمة ُمعامل االرتباط بني ُمعامالت ُّ
( )N=44املُق� � َّدرة با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ،وبعد
التَّ�صحي ��ح من �أث ��ر التَّخمني ي�س ��اوي ( ،)rb12 =0.991وهو ُمعام ��ل ارتباط طردي قوي
ج ًّدا ذو داللة �إح�صائية عند ُم�ستوى داللة ( ،)0.001وهذا يعني قوة العالقة واجتاهها
ال�صعوبة املُق َّدرة بال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل �إزال ��ة �أثر التَّخمني
املوج ��ب بني قيم ُمعام ��ل ُّ
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وبع ��د �إزالة �أثر التَّخمني بال َّنظرية التَّقليدية ،ويف�سر الباحث ذلك بوجود ت�شابه ًا قوي ًا يف
ال�صعوبة قب ��ل �إزالة �أثر التَّخمني وبعد �إزالة �أثر التَّخمني با�ستخدام املعادلة
قي ��م ُمعامل ُّ
رق ��م ( )3من معادالت ت�صحيح �أثر التخمني وفق ال َّنظرية التَّقليدية وهذا يعني �أن هذه
املعادلة تعطي قيم ًا م�شابهة ملا قبل الت�صحيح ،لذا كانت قيمة ُمعامل االرتباط قوية ج ًّدا
وطردية.
ال�صعوب ��ة املُق َّدرة وفق ال َّنظرية
وبح�س ��اب قيمة ُمعامل االرتباط بني قيم ُمعامالت ُّ
التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني واملُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي املعلم جند
�أن قيم ��ة ُمعام ��ل االرتب ��اط ت�س ��اوي ( )rb13=-0.842وهي قيمة دالة عن ��د ُم�ستوى داللة
( ،)0.001وه ��ي تدل على �أن قيمة العالقة كانت مرتفعة و�سالبة ،وتدل القيمة ال�سالبة
ال�صعوبة يف ال ُّنموذج ُثالثي املعلم ،واملالحظ �أن قيمة ُمعامل
على اختالف تدريج ُمعامل ُّ
االرتباط كانت �أقل ن�سب ًّيا من قيمة ُمعامل االرتباط ال�سابق.
كم ��ا ُيالح ��ظ � ً
ال�صعوب ��ة املُق َّدرة
أي�ض ��ا �أن قيم ��ة ُمعام ��ل االرتباط ب�ي�ن ُمعام�ل�ات ُّ
ال�صعوبة املُق َّدرة
با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية بع ��د ت�صحيح �أثر التَّخمني و ُمعام�ل�ات ُّ
با�ستخ ��دام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعل ��م ي�ساوي ( ،)rb23=-0.844وهي قيمة دالة
عن ��د ُم�ستوى داللة ( ،)0.001وه ��ي قيمة مرتفعة و�سالبة ولكنها �أق ��ل من قيمة ُمعامل
االرتباط .r
b12

ولل ُمقارن ��ة ب�ي�ن ُمعامل االرتب ��اط ( ،)rb12والذي قيمته ت�س ��اوي ()0.991ومعامل
االرتب ��اط ( )rb13وال ��ذي قيمته ت�س ��اوي ( ،)0.842-مت ا�ستخ ��دام املعادلة رقم ()11
اختب ��ار( ( tالختب ��ار الفروق بني ُمعام�ل�ات االرتب ��اط ،))Field, 2013, p286-287
وق ��د كانت قيمة  tالختبار الفروق ُت�ساوي ( )11.36وه ��ي قيمة دالة عند ُم�ستوى داللة
( ،)0.01وه ��ذا يدل على وجود ف ��روق بني ُمعامل االرتب ��اط ( ،)rb12ومعامل االرتباط
ال�صعوبة املُق� � َّدرة با�ستخدام ال َّنظرية
( ،)rb13وه ��ذا يعن ��ي �أن ُمعامل ارتباط ُمعامالت ُّ
التَّقليدي ��ة قبل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني وتلك املُق َّدرة بعد التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني
ال�صعوبة املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي املعلم
يختلف عن ُمعامل ارتباط ُمعام�ل�ات ُّ
ال�صعوب ��ة املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدي ��ة قبل التَّ�صحي ��ح من �أثر
و ُمعام�ل�ات ُّ
التَّخم�ي�ن ،وهذا ي�شري �إىل اختالف ُمعاجل ��ة ال ُّنموذج ال ُثالثي املعلم لعامل التَّخمني عند
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املُقارن��ة ب�ين النُّم��وذج اللوغاريتم��ي ُثالثي املعل��م والنَّظري��ة التَّقليدي��ة يف ُمعاجلة �أثر
ال�صواب واخلط�أ
التَّخم�ين عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار َّ

ال�صعوبة عن ال َّنظرية التَّقليدية ،وميكن تف�سري النتائج يف �ضوء اختالف
تقدي ��ره ملعامل ُّ
خ�صائ� ��ص النظرية التقليدي ��ة حيث تت�أثر بخ�صائ� ��ص العينة والفق ��رات ،بنما تتعامل
نظري ��ة الإ�ستجابة للفقرة م ��ع كل فقرة ب�شكل م�ستقل ورمبا يك ��ون هذا �سبب االختالف
تو�صلت �إليه درا�سة  ،))Fan,1998و(عبد
بني معاملي االرتباط وهي نتيجة تتفق مع ما َّ
الوه ��اب ،2013( ،و( ،)Thissen & Zimowski, 1997و( )Kiany& Jalali 2009يف
ال�صعوبة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم
اختالف النتائج املُق َّدرة ملُعام ��ل ُّ
ع ��ن املُق َّدرة وف ��ق ال َّنظرية التَّقليدية ،والذي يعود �إىل �أن ال ُّنم ��وذج اللوغاريتمي ال ُثالثي
املعل ��م يعالج م�شكلة �أث ��ر التَّخمني يف تقديرات معامل الفقرات والأفراد ب�شكل �أف�ضل من
معادالت ت�صحيح �أثر التخمني وفق النظرية التقليدية.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :هل يوجد اختالف ب ًني بني ُمعاملي ارتباط ُمعامالت
ال�ص ��واب واخلط�أ (عند تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية
التميي ��ز لفقرات االختبار من نوع َّ
التَّقليدي ��ة قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخم�ي�ن وبعد التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني) ،و(عند
تقديرها با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني و ُمعامل التمييز
املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم؟).
للإجاب ��ة ع ��ن هذا الت�س ��ا�ؤل قام الباح ��ث بتحويل قي ��م ُمعامالت التميي ��ز املُق َّدرة
با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قبل ت�صحي ��ح �أثر التَّخمني وكذلك بعد التَّ�صحيح من �أثر
التَّخمني �إىل قيم ( )z- Fisherحتى تكون القيم خطية.
جدول رقم ()8

ُمعامالت التمييز املُقدَّ رة با�ستخدام ال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ت�صحيح ال َّتخمني وبعد
ال َّت�صحيح واملقدرة با�ستخدام النُّموذج ُثالثي املعلم.
م

1
2
3
4
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معامل التمييز قبل حتويل ف�شر معامل التمييز بعد حتويل ف�شر ال ُّنموذج ُثالثي
ت�صحيح َّالتخمني ( z- Fisher )a1ت�صحيح َّالتخمني  z- Fisher ))a2املعلم ()a3

0.4
0.26
0.21
0.64

0.42
0.27
0.21
0.75

0.34
0.20
0.20
0.34

0.352
0.203
0.199
0.336
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م

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

معامل التمييز قبل حتويل ف�شر معامل التمييز بعد حتويل ف�شر ال ُّنموذج ُثالثي
ت�صحيح َّالتخمني ( z- Fisher )a1ت�صحيح َّالتخمني  z- Fisher ))a2املعلم ()a3

0.50
0.45
0.20
0.40
0.63
0.56
0.34
0.23
0.26
0.22
0.55
0.51
0.66
0.30
0.65
0.39
0.38
0.36
0.37
0.47
0.50
0.41
0.74
0.54
0.70
0.64
0.03
0.44
0.53
0.62

0.33
0.49
0.21
0.42
0.73
0.62
0.36
0.23
0.27
0.22
0.61
0.56
0.80
0.30
0.77
0.41
0.40
0.37
0.39
0.51
0.55
0.44
0.95
0.60
0.86
0.76
0.03
0.47
0.59
0.73

0.34
0.27
0.19
0.30
0.40
0.39
0.28
0.18
0.23
0.19
0.40
0.41
0.38
0.23
0.41
0.32
0.29
0.26
0.28
0.30
0.35
0.28
0.45
0.35
0.42
0.45
0.04
0.33
0.33
0.29

0.354
0.275
0.194
0.307
0.419
0.409
0.29
0.184
0.23
0.194
0.419
0.433
0.4
0.234
0.433
0.329
0.301
0.262
0.288
0.314
0.361
0.288
0.485
0.361
0.45
0.48
0.044
0.341
0.336
0.301

1.57
2.47
2.42
1.31
1.58
1.47
1.31
2.23
1.64
2.12
1.29
1.39
5.24
1.28
2.25
1.33
2.12
1.4
1.16
1.29
1.39
1.89
2.19
1.49
1.75
2.09
0.1
1.73
3.86
1.97
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م

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
املتو�سط
االنحراف املعياري
�أقل قيمة
�أعلى قيمة

معامل التمييز قبل حتويل ف�شر معامل التمييز بعد حتويل ف�شر ال ُّنموذج ُثالثي
ت�صحيح َّالتخمني ( z- Fisher )a1ت�صحيح َّالتخمني  z- Fisher ))a2املعلم ()a3

0.19
0.64
0.48
0.49
0.17
0.37
0.32
0.070.150.43
0.41
0.20
0.150.74

0.19
0.76
0.53
0.53
0.17
0.39
0.33
0.06
0.150.47
0.45
0.24
0.150.95

0.17
0.42
0.37
0.34
0.16
0.31
0.27
0.020.090.30
0.29
0.12
0.090.45

0.168
0.44
0.393
0.354
0.163
0.325
0.279
0.0240.0870.312
0.30
0.12
0.090.49

1.16
2.08
1.93
1.73
1.08
2
2.07
1
1
1.89
1.74
0.79
0.1
5.24

يتَّ�ض ��ح من خالل اجل ��دول رقم (� )8أن قي ��م ُمعامل متييز الفق ��رات وفق ال َّنظرية
التَّقليدي ��ة قب ��ل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني قد تراوحت قيمته ب�ي�ن ( 0.15-و،)0.74
ومبتو�سط ح�سابي( ، )0.41وانحراف معياري ( ،)0.20كما مت ا�ستخدام حتويلة ف�شر
( ،)z-Fisherوق ��د تراوحت القيم بني ( 0.15-و ،)0.95ومبتو�سط ح�سابي (،)0.45
وانحراف معياري (.)0.24
كما جند �أن قيم ُمعام ��ل متييز الفقرات املُق َّدرة بال َّنظرية التَّقليدية بعد التَّ�صحيح
م ��ن �أثر التَّخم�ي�ن قد تراوح ��ت ب�ي�ن ( 0.09-و ،)0.45ومبتو�سط ح�ساب ��ي (،)0.29
وانحراف معياري ( ،)0.12وبعد ا�ستخدام حتويلة ف�شر تراوحت قيم ُمعامالت التمييز
بني ( 0.09-و ،)0.49ومبتو�سط ح�سابي ( ،)0.30وانحراف معياري (.)0.12
و ُيالح ��ظ كذل ��ك �أن قي ��م ُمعامالت التميي ��ز للفقرات وف ��ق ال ُّنم ��وذج ُثالثي املعلم
تراوحت بني ( 0.1و ،)5.24ومبتو�سط ح�سابي ( ،)1.74وانحراف معياري (.)0.79
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جدول رقم ()9
ُمعامالت االرتباط بني ُمعامالت التمييز املُقدَّ رة بال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ت�صحيح �أثر
ال َّتخمني وبعد ال َّت�صحيح واملقدرة بالنُّموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم.
املتغري

مُعامالت التمييز قبل ت�صحيح �أثر ال َّتخمني
ُمعامالت التمييز بعد التَّ�صحيح
من �أثر التَّخمني

ُمعامالت التمييز ُمعامالت التمييز
قبل التَّ�صحيح بعد التَّ�صحيح من
�أثر التَّخمني
من �أثر التَّخمني

**0.907

ُمعامالت التمييز
املُقدَّ رة بالنُّموذج
ال ُثالثي املعلم

**0.442
**0.364

من جدول رقم ( )9يت�ضح �أن قيمة ُمعامل االرتباط بني ُمعامالت التمييز للفقرات
( )N=44املُق� � َّدرة با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني ،وبعد
التَّ�صحي ��ح من �أث ��ر التَّخمني ي�س ��اوي ( ،)ra12 =0.907وهو ُمعام ��ل ارتباط طردي قوي
ذو دالل ��ة �إح�صائية عن ��د ُم�ستوى دالل ��ة ( ،)0.001وهذا يعني �أن قي ��م ُمعامل التمييز
املُق� � َّدرة وفق ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل �إزالة �أثر التَّخمني واملق ��درة بعد �إزالة �أثر التَّخمني
وفق ال َّنظرية التَّقليدية متقاربة بدرجة عالية ج ًّدا.
وبح�ساب قيمة ُمعامل االرتباط بني قيم ُمعامالت التمييز املُقدَّرة وفق ال َّنظرية ال َّتقليدية
قب ��ل ال َّت�صحي ��ح من �أثر ال َّتخم�ي�ن واملقدرة با�ستخ ��دام ال ُّنموذج ُثالثي املعل ��م جند �أن قيمة
ُمعام ��ل االرتباط ت�ساوي ( ،)ra13=0.442وهي قيمة دالة عند ُم�ستوى داللة ( ،)0.001وهي
تدل على �أن العالقة متو�سطة ،ولكنها ال تعني التقارب الكبري بني قيم ُمعامل التمييز املُقدَّرة
با�ستخدام ال َّنظرية ال َّتقليدية قبل �إزالة �أثر ال َّتخمني وتلك املُقدَّرة بال ُّنموذج ال ُثالثي املعلم.
كما ُنالحظ � ً
أي�ضا �أن قيمة ُمعامل االرتباط بني ُمعامالت التمييز املُق َّدرة با�ستخدام
ال َّنظري ��ة التَّقليدي ��ة بعد ت�صحي ��ح �أثر التَّخمني و ُمعام�ل�ات التمييز املُق� � َّدرة با�ستخدام
ال ُّنموذج اللوغاريتم ��ي ُثالثي املعلم ي�ساوي ( ،)ra23=0.364وهي قيمة دالة عند ُم�ستوى
داللة ( ،)0.001وهي قيمة ارتباطية منخف�ضة وموجبة.
ولل ُمقارن ��ة بني ُمعامل االرتب ��اط ( ،)ra12والذي قيمته ُت�س ��اوي ( ،)0.907و ُمعامل
االرتب ��اط ( ،)ra13وال ��ذي قيمت ��ه ُت�س ��اوي ( ،)0.442مت ا�ستخ ��دم معادل ��ة اختبار ((t
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الختب ��ار الفروق بني ُمعامالت االرتب ��اط غري امل�ستقل ��ة ،))Field, 2013, p286-287
وق ��د كانت قيمة  tالختب ��ار الفروق ُت�س ��اوي ( ،)6.5وهي قيمة دالة عن ��د ُم�ستوى داللة
( ،)0.01وه ��ذا يدل عل ��ى وجود فروق بني ُمعامل االرتباط  ،ra12ومعامل االرتباط ،ra13
وه ��ذا يعني �أن ُمعامل ارتب ��اط ُمعامالت التمييز املُق َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية
قب ��ل التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخمني ،وتلك املُق َّدرة بعد التَّ�صحي ��ح من �أثر التَّخمني يختلف
عن ُمعامل ارتباط ُمعامالت التمييز املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي املعلم و ُمعامالت
التميي ��ز املُق� � َّدرة با�ستخدام ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني ،وهذا
يعن ��ي اختالف املُعاجلة بني ال ُّنموذج ال ُثالثي املعلم لعام ��ل التَّخمني عند تقديره ملعامل
التميي ��ز عن ال َّنظرية التَّقليدية ،وهي تتفق مع نتائج درا�سة ) ،)Courville,2004و�Kia
 ))ny & Jalali,2009والت ��ي �أظهرت وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بني ُمعامالت
التمييز يف ال َّنظرية التَّقليدية وال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم.
للإجاب��ة ع��ن ال�س���ؤال الرابع :هل ُيوج ��د اختالف بني ُمعامل ��ي ارتباط تقديرات
الط�ل�اب (عند تقديرها با�ستخدام ال َّنظرية التَّقليدية قب ��ل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني
وبع ��د التَّ�صحي ��ح من �أث ��ر التَّخمني) ،و(عن ��د تقديرها با�ستخ ��دام ال َّنظري ��ة التَّقليدية
قب ��ل التَّ�صحيح من �أث ��ر التَّخمني و ُمعامل ارتباط تقديرات الط�ل�اب املُق َّدرة با�ستخدام
ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم؟).
جدول رقم ()10

تقديرات درجات الطالب وفق ال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ال َّت�صحيح من �أثر ال َّتخمني وبعد
ال َّت�صحيح وبا�ستخدام النُّموذج اللوغاريتمي ال ُثالثي املعلم.
منوذج التقديرات

�أقل
قيمة
16

التقدير وفق ال َّنظرية التَّقليدية قبل التَّ�صحيح
لأثر التَّخمني ()θ1
2
التقدير وفق ال َّنظرية التَّقليدية بعد التَّ�صحيح
()θ2
التقدير وفق ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم ( ) 3.81-
θ3
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�أعلى
قيمة
46

املتو�سط االنحراف
املعياري
5.62
33.21

47

27.81

8.42

3.64

0.06-

1.16
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من اجلدول رقم ( )10جند �أن تقدير درجات الطالب وفق ال َّنظرية التَّقليدية قبل
التَّ�صحي ��ح من �أثر التَّخمني ق ��د تراوحت بني ( 16و ،)46ومبتو�سط ح�سابي (،)33.21
وانحراف معياري (.)5.62
كما كانت تقديرات الطالب بعد التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني وفق ال َّنظرية التَّقليدية
ترتاوح بني ( 2و ،)47ومبتو�سط ح�سابي ( ،)27.8وانحراف معياري (.)8.42
كم ��ا جند �أن تقديرات الطالب وفق ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم قد تراوحت
بني ( 3.81-و )3.64مبتو�سط ح�سابي ( ،)0.06-وانحراف معياري (.)1.16
جدول رقم ()11

معامالت االرتباط بني تقديرات الأفراد وفق ال َّنظرية ال َّتقليدية قبل ال َّت�صحيح من �أثر
ال َّتخمني وبعد ال َّت�صحيح ووفق النُّموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم.
تقديرات الأفراد تقديرات الأفراد
قبل التَّ�صحيح من بعد التَّ�صحيح من
�أثر التَّخمني
�أثر التَّخمني

املتغري

تقديرات الأفراد قبل ت�صحيح
�أثر التَّخمني
تقديرات الأفراد بعد
التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني

**0.997

تقديرات الأفراد
املُقدَّ رة بالنُّموذج
ال ُثالثي املعلم

**0.921
**0.921

م ��ن جدول رق ��م ( )11يت�ضح �أن قيمة ُمعامل االرتباط ب�ي�ن ُقدرات الأفراد املُق َّدرة
با�ستخ ��دام ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخم�ي�ن وبعد التَّ�صحيح من �أثر
التَّخم�ي�ن ُت�س ��اوي ( ،)rθ12=0.997وه ��و ُمعامل ارتباط طردي ذو دالل ��ة �إح�صائية عند
ُم�ست ��وى داللة ( ،)0.001وهذا يعني وجود عالق ��ة طردية قوية ج ًّدا ،مما يعني �أن قيم
ال ُقدرات املُق َّدرة وفق ال َّنظرية التَّقليدية قبل �إزالة �أثر التَّخمني متقاربة �إىل حد كبري مع
قيم ال ُقدرات املُق َّدرة وفق ال َّنظرية التَّقليدية بعد �إزالة �أثر التَّخمني.
وبح�س ��اب قيم ��ة ُمعامل االرتب ��اط بني ُمعامل ارتب ��اط ُقدرات الأف ��راد املُق َّدرة وفق
ال َّنظري ��ة التَّقليدية قبل التَّ�صحيح من �أثر التَّخمني واملُق� � َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي
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املعلم جند �أن قيمة ُمعامل االرتباط ُت�ساوي ( ،)rθ13=0.921وهي قيمة دالة عند ُم�ستوى
داللة ( ،)0.001وهي تدل كذلك على �أن العالقة قوية ج ًّدا.
كم ��ا ُنالحظ � ً
أي�ضا �أن قيمة ُمعامل االرتباط بني ُق ��درات الأفراد املُق َّدرة با�ستخدام
ال َّنظرية التَّقليدية بعد ت�صحيح �أثر التَّخمني و ُقدرات الأفراد املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج
اللوغاريتم ��ي ُثالث ��ي املعلم ُي�س ��اوي ( ،)rθ23=0.921وهي قيمة دالة عن ��د ُم�ستوى داللة
( ،)0.001وهي � ً
أي�ضا قيمة ارتباطية طردية قوية ج ًّدا.
ولل ُمقارن ��ة ب�ي�ن ُمعامل االرتب ��اط ( )rθ12وال ��ذي ُت�ساوي قيمت ��ه ()0.997ومعامل
االرتب ��اط ( )rθ13وال ��ذي ت�س ��اوي قيمت ��ه ( )0.921ا�ستخدم الباحث ُمعادل ��ة اختبار t
الختب ��ار الفروق بني ُمعامالت االرتب ��اط غري امل�ستقل ��ة ،))Field, 2013, p286-287
وق ��د كانت قيم ��ة  tالختبار الفروق ُت�ساوي ( ،)50.5وهي قيم ��ة دالة عند ُم�ستوى داللة
( ،)0.01وه ��ذا ي ��دل عل ��ى وجود فروق ب�ي�ن ُمعامل االرتب ��اط  ،rθ12ومعام ��ل االرتباط
 ،rθ13وه ��ذا يعني �أن ارتباط ُق ��درات الأفراد املُق َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظرية التَّقليدية قبل
التَّ�صحي ��ح من �أثر التَّخم�ي�ن ،وتلك املُق َّدرة بعد التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخمني يختلف عن
ُمعام ��ل ارتباط ُقدرات الأفراد املُق َّدرة با�ستخدام ال ُّنموذج ُثالثي املعلم و ُقدرات الأفراد
املُق� � َّدرة با�ستخ ��دام ال َّنظري ��ة التَّقليدي ��ة قبل التَّ�صحيح م ��ن �أثر التَّخم�ي�ن ،وهذا يعني
اخت�ل�اف ُمعاجلة ال ُّنموذج ال ُثالث ��ي املعلم لعامل التَّخمني عند تقدي ��ره ل ُقدرات الأفراد
ع ��ن ال َّنظري ��ة التَّقليدي ��ة �إىل ح ��د ما ،وه ��ي تتفق مع درا�س ��ة (عبد الوه ��اب،)2013 ،
و( ،)Fan,1998و( ،)Courville,2004و( )Kiany&Jalali,2009يف ُمعاجلة ال ُّنموذج
اللوغاريتمي ال ُثالثي املعلم مل�شكلة �أثر التَّخمني على تقديرات الأفراد.
ولقد تبني من النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أنه يوجد اختالف يف قيمة ُمعامل
االرتب ��اط ب�ي�ن ال ُّنموذج ال ُثالث ��ي اللوغاريتمي يف ُمعاجل ��ة �أثر التَّخمني وب�ي�ن ا�ستخدام
ال�صعوبة �أو ُمعام�ل�ات التمييز �أو تقدير
ط ��رق ال َّنظرية التَّقليدي ��ة عند تقدير ُمعامالت ُّ
ُقدرات الأفراد ،وقد يعود هذا �إىل تعامل ال ُّنموذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم مع كل فقرة
عل ��ى ح ��دة عند تقدير �إح�ص ��اءات الفق ��رات �أو الأفراد وهذ ين�سجم م ��ع بع�ض املواقف
االختباري ��ة ،ولي�س الدرجة الكلية كم ��ا يف ال َّنظرية التَّقليدية والتي تت�أثر كما هو معروف
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بخ�صائ� ��ص العينة للأف ��راد والفقرات والتوزي ��ع الطبيعي مما ينعك�س عل ��ى نتائج قيم
معامالت ال�صعوبة والتمييز للفقرات وقدرات الأفراد .
التو�صياتُ :تو�صي الدِّ را�سة احلالية بنا ًء على نتائج الدِّ را�سة ال�سابقة مبا يلي:
1 .1ا�ستخ ��دام ال ُّنم ��وذج ُثالثي املعل ��م ملُعاجلة م�شكل ��ة �أثر التَّخم�ي�ن يف اختبارات
ال�صواب واخلط�أ عند تقدير املُ� ِّؤ�شرات الإح�صائية للفقرات.
َّ
2 .2كم ��ا يمُ كن ا�ستخدام ال ُّنم ��وذج اللوغاريتمي ال ُثالثي املعل ��م لإزالة �أثر التَّخمني
ال�صواب واخلط�أ.
عند تقدير ُقدرات الأفراد يف اختبارات َّ
3 .3توظيف برامج نظرية اال�ستجابة للفقرة يف حتليل البيانات.
4 .4تدري ��ب العاملني يف امليدان الرتبوي ويف جم ��ال االختبارات حتديدً ا على كيفية
التعامل مع م�شكلة �أثر التَّخمني.
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