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• �لبحث �مل�ستلم يجب �أن يكون مدققًا �إمالئيًا ولغويًا.	
• ت�سم���ل �ل�سفحة �لأوىل من �لبحث على عنو�ن �لبحث كامال، و��سم �لباحث �و �لباحثني، 	

و�سفته �لعلمية.
• 	(APA) .يطبق على قائمة �ملر�جع �لعربية و�لأجنبية نظام �لتوثيق بح�سب
• يطبع �لبحث بو��سطة �حلا�سب �لآيل بربنامج(Microsoft Word) :، ويكون على ورقة 	

مقا�ش (A4) ، على وجه و�حد فقط، مع ترك (2.5 �سم) لكل هام�ش.
• تك���ون �لكتابة باخلط [Traditional Arabic]:، �لعناوين �لرئي�سة بحجم (18) �أ�سود، 	

و�ملنت بحجم (16) عادي، و�حلو��سي بحجم (12) عادي.
• يق���دم �لباحث ملخ�سًا للبح���ث باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، بحي���ث ل تزيد كلماته عن 	

(200) كلمة �أو �سفحة و�حدة.
• يت���م توثي���ق �مل�سادر و�ملر�جع بذكر �مل�سدر �أو �ملرج���ع يف �حلا�سية، بو�سع رقم للحا�سية 	

يف �ملكان �ملنا�سب.
• تكتب �ملر�جع يف قائمة منف�سلة يف نهاية �لبحث مرتبة هجائيًا وفق �إحدى �لطرق �لعلمية 	

�ملعتربة، مع �إير�د كامل معلومات �لن�سر �ملتعلقة بامل�سادر و�ملر�جع.
• يف حال ��ستخد�م �لباحث برجميات �أو �أدو�ت قيا�ش كالختبار�ت و�ل�ستبانات، �أو  غريها 	

م���ن �أدو�ت، فعلى �لباحث �أن يقدم ن�سخة كامل���ة من �لأدو�ت �لتي ��ستخدمها �إذ� مل ترد 
يف منت �لدر��سة �أو  مل ترفق مع مالحقه، و�أن ي�سري �إىل  �لإجر�ء�ت �لر�سمية �لتي ت�سمح 

له با�ستخد�مها يف بحثة.

ــط  ــواب ــش �
الــكــتــابــة
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• م �أ�سي���اًل، ومت�سم���ًا بالأ�سالة و�لبت���كار، و�ملنهجية �لعلمي���ة، و�سالمة 	 �أن يك���ون �لبح���ث �ملقدَّ
�لجتاه، و�سحة �للغة، خاليًا من �ملخالفات �لعقدية و�لفكرية.

• �أن يلت���زم �لباح���ث بالأ�سول �لعلمي���ة يف �لعر�ش و�لتوثي���ق و�لقتبا�ش، و�لر�س���وم �لتو�سيحية، 	
و�جلد�ول و�لنماذج .

• �أن يكون مو�سوع �لبحث �سمن جمالت �ملجلة وتخ�س�ساتها.	
• �أن يقّدم �لباحث �إقر�رً� باأن �لبحث مل ُين�سر ومل ُيقّدم �إىل جهات �أخرى للن�سر، ولن ُيقّدم �إىل 	

�أي جملة �أخرى يف حالة قبوله للن�سر.
• �أن ل يكون �لبحث م�ستاًل من ر�سالة علمية، �أو كتاٍب، �أو بحث �سابق، �أو متعّديًا على ملكية علمية.	
• تخ�س���ع �لبح���وث بعد مر�جعتها من قبل هيئة �لتحري���ر �إىل �لتحكيم �لعلمي من متخ�س�سني، 	

ويطل���ع �لباحث على خال�سة تقاري���ر �ملحكمني لي�سلح بحثه وفقها �أو يب���نّي ر�أيه فيما ل يوؤخذ 
منها، وحت�سم �لهيئة �خلالف يف ذلك.

• يتحمل �لباحث م�سئولية ت�سحيح بحثه و�سالمته من �لأخطاء �لطباعية، و�لإمالئية، و�لنحوية، 	
و�أخطاء �لرتقيم.

• عندم���ا يقبل �لبحث للن�سر ت���وؤول حقوق �لن�سر للمجلة، ول يحق للباح���ث �أن يطلب عدم ن�سره 	
بعد �إر�ساله للمحكمني.

• ل تلتزم �ملجلة رد �لبحوث �لتي ل تقبل للن�سر.	
• ل تقّدم �ملجلة مكافاآت مالية ملا ُين�سر فيها.	
• �لآر�ء يف �لبحوث �ملقدمة للمجلة تعرب عن �آر�ء �أ�سحابها ول تعرب بال�سرورة عن ر�أي هيئة �لتحرير.	

اإجراءات طلب الن�شر:
• يت���م �إر�سال �أ�سل �لبحث على �سكل مل���ف وورد(Word) :، وملف  (pdf) :عرب �إمييل �ملجلة) : 	

(HSJ@tu.edu.sa، من�ّسقًا ح�سب �سروط و�سو�بط �لكتابة يف �ملجلة. (�ملرفقة). 
• يتم تعبئة منوذج طلب �لن�سر مع �إقر�ر باأن �لبحث مل ي�سبق ن�سره (�لنموذج رقم (1) .	
• يتم �إخطار �لباحث با�ستالم بحثه و�إحالته لهيئة �لتحرير.	
• لهيئة حترير �ملجلة حق �لفح�ش �لأويل للبحث، وتقرير �أهليته للتحكيم، �أو رف�سه.	
• تخ�سع جميع �لبحوث، بعد �إجازتها من هيئة �لتحرير، للتحكيم �لعلمي على نحو �سري.	
• يف ح���ال قب���ول �لبحث للن�سر يتم �إر�س���ال خطاب يفيد بقبول �لبحث للن�س���ر، وعند رف�ش ن�سر 	

�لبحث يتم �إر�سال خطاب �عتذ�ر عن قبول �لن�سر.

�شــــــروط 
الن�شـــــــــر
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• تعطى �لأولية يف �لن�سر لعتبار�ت منها �لأ�سبقية �لزمنية، و�ل�سرور�ت �لتن�سيقية للمو�سوعات.	
• ُترّت���ب �لبحوث عند �لن�سر يف �أعد�د �ملجلة وفق �لعتبار�ت �لفنية، ولي�ش لأي �عتبار�ت �أخرى 	

�أي دور يف هذ� �لرتتيب.
• يتم تن�سيق �لبحث ح�سب منط �ملجلة �ملعتمد يف �سو�بط �لن�سر من ِقبل �لباحث.	
•  �ملكونات �لرئي�سة للبحوث �لعلمية �ملقبولة للن�سر:	
• ل تعتمد جملة �جلامعة منطًا و�حدً� يف منهجية �لبحث �لعلمي، نظرً� للتنوع يف طبيعة �لبحوث 	

�لن�ساني���ة م���ن �لكم���ي �إىل  �لنوعي، وم���ن �لتجريبي �ملي���د�ين �إىل  �لو�سف���ي، �إل �أن �لعنا�سر 
�لرئي�سة �مل�سرتكة  بينها تتمثل يف:

عنو�ن �لبحث، و��سم �لباحث/ين، و�مل�سمى �لوظيفي باللغتني �لعربية و�لأجنبية. �
ل ي���رد ��سم �لباح���ث، �أو �لباحثني، يف منت �لبح���ث �أو هو�م�سه �أو قائمة مر�جع���ه، �سر�حة، �أو باأي  �

�إ�سارة تك�سف عن هويته، �أو هوياتهم، وت�ستخدم بدًل من ذلك كلمة "�لباحث" �أو "�لباحثني".
ملخ�ش �لدر��س���ة (باللغتني �لعربية و�لأجنبية) بحيث يجب �أن يحتوي على �لهدف �لعام  �

للدر��سة بالإ�سافة �إىل �لعينة و�لأدو�ت �مل�ستخدمة، و�أبرز �لنتائج �لتي تو�سل �إليها، و�أهم 
�لتو�سيات مبا ل يزيد عن ع�سرة �أ�سطر.

�ملقدمة �أو خلفية �لدر��سة. �
م�سكلة �لدر��سة وحتديد عنا�سرها و�أ�سئلتها. �
�أهمية �لدر��سة و�أهد�فها. �
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة �لتي تفيد مو�س���وع �لدر��سة وت�ساع���د �لباح���ث يف مناق�سة نتائجه،  �

ويلت���زم �لباحث بعر�ش �لدر��سات �ل�سابقة بح�سب �لت�سل�سل �لزمني من �لأقدم لالأحدث، 
�أو �لعك����ش كل منه���ا يف فق���رة و�حدة تو�سح �له���دف �لرئي�ش لها وعينته���ا و�أدو�تها و�أهم 

نتائجها. 
تو�سيح منهجية �لدر��سة �ملنا�سبة لطبيعة �مل�سكلة �لبحثية وتت�سمن �لإجر�ء�ت و�لبيانات  �

�لكمية �أو �لنوعية �لتي مّكنت �لباحث من معاجلة �مل�سكلة �لبحثية.
حتديد جمتمع �لدر��سة وعينتها ب�سكل دقيق. �
حتديد �لأدو�ت �مل�ستخدمة يف �لدر��سة وتو�سيح خ�سائ�سها �ل�سيكومرتية. �
تو�سيح نتائج �لدر��سة بطريقة علمية. �
مناق�س���ة �لنتائج مناق�سة علمي���ة مبنية على �لإطار �لنظري و�لدر��س���ات �ل�سابقة، بحيث  �

تعك����ش تفاعل �لباحث مع مو�سوع �لدر��سة من خالل م���ا مت �لتو�سل �إليه من ��ستنتاجات 
وتو�سيات م�ستندة �إىل  تلك �لنتائج.



11
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

كلمة العدد	•
13�لأ�ستاذ �لدكتور / نا�سر بن �سعود �لقثامي � جامعة �لطائف

قادحة رجوع ال�ضاهد عن �ضهادته واأثرها يف رّد ال�ضهادة" درا�ضة فقهية مذيلة بالتطبيقات الق�ضائّية .	•
15�لدكتور / حممد بن فوزي عبد�هلل �حلادر � جامعة �لق�سيم

مداولة احليوان ، الأحكام والأثر - درا�ضة فقهية مقارنة .	•
51�لدكتور / حممد �أمني عبد �لرز�ق بارودي � جامعة �لطائف

• اأثر تداخل حروف ال�ضفات يف توجيه املوهم من الآيات ، درا�ضة يف كتاب جماز القراآن - لأبي عبيدة معمر بن املثني	
103�لدكتور /فادي بن حممود �لرياحنة � جامعة طيبة باملدينة �ملنورة

ن�ضو�ص اأ�ضولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ( ، جمعا ودرا�ضة	•
163�لدكتور / فهد بن عبد�هلل �ملنيع � جامعة �ملجمعه

الأحاديث الواردة يف التاأليِّ املمنوع ، جمع ودرا�ضة ، من خالل كتب ال�ضنة.	•
233�لدكتور / بدر بن حمود بن ربيع �لرويلي � جامعة �حلدود �ل�سمالية

الق�ضاء والق�ضاة يف املدينة املنورة خالل الع�ضر العبا�ضي يف الفرتة )  132هـ - 750م( اإىل )330هـ - 941م(.	•
273�لدكتوره / عذ�ري بنت �إبر�هيم �ل�سعيبي � جامعة �مللك في�سل بالح�ساء

ا ودرا�ضة .	• امل�ضائل النحوّية التي حكم عليها �ضيبويه بالقّلة عر�ضً
315�لدكتور / م�سعان بن نازل �جلابري � جامعة طيبة باملدينة �ملنورة

جماليات الو�ضف -  يف �ضعر �ضحيم عبد بني احل�ضحا�ص.	•
369�لدكتور /حمد فهد حممد جنبان �لقحطاين  � جامعة �لطائف

اجتاهات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات ال�ضعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم  .	•
419�لدكتور / خالد عو��ش عبد�هلل �لثبيتي � جامعة �لإمام حممد  بن �سعود �لإ�سالمية

مـــوذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلـــم والنَّظرية التَّقليدية يف ُمعاجلة اأثـــر التَّخمني عند تقدير 	• املُقارنـــة بـــني النُّ
واب واخلطاأ رات الإح�ضائية للفقرات والأفراد يف اختبار ال�ضَّ املُوؤ�ضيِّ

465�لدكتور / حممد مو�سى �ل�سمر�ين  � جامعة �لطائف

املحتويات
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�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �لأنبياء و�ملر�سلني  �أما بعد.
ف���اإن جامع���ة �لطائف وه���ي تفاخر مبنجز�ته���ا وتتطل���ع بعطائها �مل�ستم���ر وروؤيتها 
�لطموح���ة لتحقيق �لريادة و�لتميز لتويل جمال �لبح���ث �لعلمي �هتمامها �لبالغ ودعمها 

�ملتو��سل �إذ هو طريق �لبتكار و�سبيل �لإبد�ع.
وياأت���ي يف ذلك ما تقدمه جملة جامعة �لطائف للعلوم �لإن�سانية من م�ساهمة بحثية 
فاعل���ة �آتت ثمارها خ���الل �أعو�م متتالية يف دع���م عجلة �لبحث �لعلم���ي و�لن�سر �ملتميز 

خدمة للباحثني و�لباحثات .
وي�سع���دين �لي���وم �أن �أق���دم لالإ�س���د�ر �ل�ساد����ش ع�س���ر م���ن �ملجل���د �لر�ب���ع ملجل���ة 
جامع���ة �لطائ���ف للعل���وم �لإن�سانية و�ل���ذي حر�سنا فيه عل���ى تنوع مو�سوعات���ه �لبحثية 
و�خت���الف تخ�س�سات���ه �لعلمي���ة فقد �سم���ل �لعدد ( عل���وم �ل�سريع���ة و�لأنظم���ة و�للغة 
�لعربي���ة و�لأدب و�لتاري���خ و�لرتبي���ة ) يف بح���وث ر�سين���ة يف حمتو�ها قيم���ة يف مادتها 
لع���دد من �لباحث���ني �ملتميزين من �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش يف عدد م���ن جامعات �ململكة 
(جامع���ة �لطائ���ف � وجامع���ة �لق�سيم � وجامع���ة �ملجمعة � وجامعة طيب���ة � وجامعة 
 �حل���دود �ل�سمالي���ة � وجامعة �لح�ساء � وجامع���ة �لإمام حممد بن �سع���ود بالريا�ش ) 
 مما يعطي �ملجلة تو�سعا كبري� �سيكون له �لأثر باإذن �هلل يف حتقيق روؤية �ملجلة وطموحها 
وق���د خ�سعت �لبحوث �ملقدمة للتحكيم �لعلمي وفق �سيا�س���ة �ملجلة وقو�نينها و�لتي متت 

�إجازتها من قبل �أع�ساء هيئة �لتحرير .
ول ي�سعن���ي يف نهاية ه���ذه �لكلمة �إل �أن �أتقدم بخال�ش �ل�سكر و�لتقدير ملعايل مدير 
�جلامع���ة �أ د ح�س���ام بن عبد �لوهاب زمان على دعمه و�هتمام���ه �لبالغ باملجلة ومتابعته 
�حلثيث���ة و�ل�سك���ر بعد لوكيل �جلامع���ة للدر��سات �لعلي���ا و�لبحث �لعلم���ي على �هتمامه 

ودعمه للمتو��سل .

كــــلــــمــــة 
الــــــعــــــدد
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كما �أخ�ش بال�سكر زمالئي �أع�ساء هيئة �لتحرير على م�ساهمتهم �لفاعلة و�لعلمية 
يف خدم���ة �ملجل���ة وبحوثها، كم���ا �أ�سكر �لفري���ق �لإد�ري باملجلة على جه���وده �ملبذولة يف 

ترتيب و�إخر�ج هذ� �لعدد �ملتميز .
 كم���ا �أ�سك���ر �لباحث���ني عل���ى ثقته���م يف جمل���ة جامع���ة �لطائ���ف للعل���وم �لإن�سانية 

�سائال �هلل عز وجل �أن يكلل �جلهود بالتوفيق و�لنجاح .

اأع�شاء هيئة التحرير 
عنهم رئي�س هيئة حترير املجلة

اأ د. نا�شر بن �شعود القثامي
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

(1)

الدكتور/ محمد بن فوزي عبدالله الحادر
اأ�شتاذ الفقه  امل�شارك بكلية ال�شريعة والدار�شات الإ�شالمية

ق�شم الدعوة والثقافة الإ�شالمية
جامعة الق�شيم

ي�سكر �لباحث جامعة �لق�سيم على دعمها لهذ� �لبحث ممثلة بعمادة �لبحث �لعلمي.  (1)

قادحة رجوع الشاهد عن شهادته 
وأثرها في رّد الشهادة

دراسة فقهية مذيلة بالتطبيقات القضائّية)1(
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

امللخ�س:
تعتن���ي هذه �لدر��سة بجانٍب من �جلو�نب �لتي تقدح يف �ل�سهادة، و�لتي كانت مثارً� 
للخ���الف بني �لفقهاء يف بع����ش جو�نبها دون بع�ش، �أل وهي رجوع �ل�ساهد عن �سهادته، 
و�أثره���ا يف رّد �ل�سه���ادة. وتظهر �أهميتها من خالل م���ا �نت�سر يف ع�سرنا �حلا�سر� ويف 
�ملحاكم ب�سكل �أخ�ش� يف جتروؤ �ل�ساهد يف �أد�ء �ل�سهادة، �لأمر �لذي قد يوؤدي به �لأمر 
�إىل رجوعه عن �سهادته، فكان لز�ما على �لباحث بحث هذه �مل�ساألة و�لوقوف على �لآثار 
�لتي تنتج عن رجوعه،ومعرف���ة �أحو�ل رجوعه عن �سهادته، و�لوقوف على �لآثار �ملرتتبة 
على رجوعه عن �سهادته قبل �سدور �حلكم، و�لوقوف على �لآثار �ملرتتبة على رجوعه عن 
�سهادت���ه بعد �سدور �حلكم، مع �جلانب �لتطبيق���ي من خالل �لرجوع لبع�ش �لتطبيقات 

�لق�سائية يف حماكم �ململكة �لعربية �ل�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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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

المقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
اأما بعد:

 تعت���رب �ل�سهادة من �أهم طرق �لإثب���ات و�أقدمها يف �ملجتمعات، ولقد كرث يف زماننا 
�حلا�سر من يتجر�أ على �أد�ء �ل�سهادة، �لأمر �لذي قد يوؤدي به �إىل رجوعه عن �سهادته.
فعم���د �لباحث �إىل بح���ث جانب من جو�ن���ب �ل�سهادة، وهي قادحة رج���وع �ل�ساهد 
ع���ن �سهادته و�أثرها يف رد �ل�سهادة، و�لوقوف عل���ى �لآثار �لتي تنتج عن رجوعه و�أحو�ل 
رجوعه، �إما �إن كان �لرجوع قبل �حلكم �أو بعد �حلكم قبل �ل�ستيفاء، �أو بعد �حلكم بعد 

�ل�ستيفاء، و�سو�ء كان �لرجوع يف �حلدود و�لق�سا�ش �أم يف �لأمو�ل.
وه���ذ� �لبحث يعتني ببيان جانٍب من �جلو�نب �لتي تق���دح يف �ل�سهادة، و�لتي كانت 
مث���ارً� للخ���الف بني �لفقه���اء يف بع�ش جو�نبه���ا دون بع�ش، �أل وهي رج���وع �ل�ساهد عن 

�سهادته، و�أثرها يف رّد �ل�سهادة. 
م�شكلة الدرا�شة:

تكمن م�شكلة الدرا�شة يف الإجابة على الأ�شئلة الآتية:
هل رجوع �ل�ساهد عن �سهادته موؤثٌر يف ردها ؟. 1
ما �أثر رجوع �ل�ساهد عن �سهادته رّد �ل�سهادة ؟. 2

اأهمية الدار�شة:
تظه���ر �أهمية هذه �لدر��سة من خالل ما �نت�سر يف ع�سرنا �حلا�سر ويف �ملحاكم ب�سكل 
�أخ����ش يف جت���روؤ �ل�ساهد يف �أد�ء �ل�سه���ادة، �لأمر �لذي قد يوؤدي به �لأم���ر �إىل رجوعه عن 
�سهادت���ه، وق���د يكون قب���ل �سدور �حلكم، وق���د يكون بعد �س���دور �حلكم، ف���كان لز�ما على 
�لباح���ث بحث هذه �مل�ساألة و�لوقوف عل���ى �لآثار �لتي تنتج عن رجوعه، للم�ساهمة ولو ب�سكل 
ب�سيط يف  حل م�سكلة من �مل�ساكل �لتي يعاين منها �لق�ساة يف �ملحاكم يف ع�سرنا �حلا�سر.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

الدرا�شات ال�شابقة:
تن���اول �لفقه���اء �ملتقدمون من �أ�سحاب �ملذ�هب �ملعت���ربة م�ساألة رجوع �ل�ساهد عن 
و� عليها يف كتاب �ل�سهادة، وقد وجدت � بعد �لبحث– بع�ش  �سهادت���ه، و�أثر ذل���ك، ون�سّ

من �أفرد هذه �مل�ساألة من �ملعا�سرين ببحث م�ستقل:
ر�شالــة ماج�شتــر بعنــوان: �لقدح يف �لبينة يف �لق�س���اء، حممد حممد خمتار . 1

�ل�سنقيطي، �جلامعة �لإ�سالمية، غري من�سورة.
بحــث من�شــور بعنوان: �لرج���وع عن �ل�سه���ادة و�أحكامه يف �لفق���ه �لإ�سالمي، . 2

عبد�لرحم���ن  �ب���ن عثم���ان �جللعود، جملة جامع���ة �مللك �سع���ود،  م17، �لعلوم 
�لرتبوية و�لدر��سات �لإ�سالمية، 1425ه�.

ر�شالــة ماج�شتر  بعنــوان: �أثر �لرجوع عن �ل�سهادة على �لأحكام �جلنائية يف . 3
�سوء �لفق���ه �لإ�سالمي وتطبيقاته من و�قع �لق�ساي���ا مبحاكم �لريا�ش، حممد  

بن عبد�هلل  �لبعيث، �أكادميية نايف للعلوم �لأمنية، 1424ه.
وم���ا مييز هذه �لدر��س���ة عن �سابقاتها باأنه���ا بينت �لقادحة �لت���ي نتجت من رجوع 
�ل�ساه���د ع���ن �سهادته ومدى تاأثريه���ا على بنية �ل�سهادة، من من���ع قبولها، وبناء �حلكم 

عليها، �أو عدم �عتبارها، �سو�ء �أكانت �سهادة، �أم ميينًا، �أم �إقر�رً�.
اأهداف الدرا�شة:

تهدف هذه الدرا�شة اإىل ما يلي:
معرفة �أحو�ل رجوع �ل�ساهد عن �سهادته.. 1
�لوقوف على �لآثار �ملرتتبة على رجوع �ل�ساهد عن �سهادته قبل �سدور �حلكم وبعده.. 2
�جلان���ب �لتطبيقي م���ن خالل �لرجوع لبع�ش �لتطبيق���ات �لق�سائية يف حماكم . 3

�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
منهج البحث:

يقوم البحث على املنهج العلمي القائم على:
املنهــج ال�شتقرائــي: وهو �ملنه���ج �لرئي�ش يف هذ� �لبح���ث؛ لأّن ��ستخال�ش �أثر . 1

رجوع �ل�ساهد عن �سهادت���ه يقت�سي ��ستقر�ء ما جاءت به �لن�سو�ش �ل�سرعّية، 
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

وما �أورده �لفقهاء يف هذ� �لباب.
املنهج ال�شتنباطي: وقد �عتمدت عليه يف حتليل وتعليل ما مّت ��ستقر�وؤه.. 2
ال�شتنتــاج القائــم على اختــزال معاين �لن�سو����ش للتو�سل لبي���ان �أثر رجوع . 3

�ل�ساهد عن �سهادته.
خطة البحث:

�قت�س���ى �لبحُث يف هذه �لق�سية �أن يك���ون يف مقدمة، و�أربعة مباحث، وخامتة، على 
�لنحو �لآتي:

املبحث الأول: التعريف مبفردات العنوان
 وفيه ثالثة مطالب:

• �ملطلب �لأول: تعريف �لقادحة	
• �ملطلب �لثاين: تعريف �ل�سهادة	
• �ملطلب �لثالث: تعريف �لرجوع عن �ل�سهادة	

املبحث الثاين: م�شروعية القدح يف ال�شهادة اإذا رجع ال�شاهد عن �شهادته وركنه و�شرطه
 وفيه مطلبان: 

• �ملطلب �لأول: م�سروعية �لقدح يف �ل�سهادة �إذ� رجع �ل�ساهد عن �سهادته	
• �ملطلب �لثاين: ركن رجوع �ل�ساهد عن �سهادته و�سرطه	

املبحث الثالث: اأحوال الرجوع عن ال�شهادة، وفيه مطلبان:
• �ملطلب �لأول: �لرجوع عن �ل�سهادة قبل �حلكم	
• �ملطلب �لثاين: �لرجوع عن �ل�سهادة بعد �حلكم	

املبحث الرابع: التطبيقات الق�شائّية لرجوع ال�شاهد عن �شهادته
�خلامتة: وتت�سمن �أبرز �لنتائج

و�هلل م���ن ور�ء �لق�س���د، و�أ�ساأل �هلل �أن يجع���ل هذ� �لعمل خال�س���ًا لوجهه �لكرمي، 
موجبًا لر�سو�نه، و�هلل �أعلم.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

المبحث األول
التعريف مبفردات العنوان

يت�سمن هذ� �ملبحث تعريف���ًا باأهم �مل�سطلحات �لو�ردة يف �لبحث، وهي: �لقادحة، 
�ل�سهادة، �لرجوع عن �ل�سهاد، وبيان ذلك يف ثالثة مطالب على �لنحو �لآتي: 

المطلب األول
تعريف القادحة

اأوًل: القادحة يف اللغة:
َقَدَح َيْقَدُح َقْدحًا �إِذ� َما َغَرف. َوُيَقال: �أْعِطني ُقْدَحًة من َمرقتك �أَي ُغرفة. و�مِلْقدُح: 
َما ُيْغَرُف ِبِه، َو�أْن�سد. لَنا ِمْقَدٌح ِمْنَها وللَجاِر ِمْقدح. َوُيَقال: ُهَو َيْبُذل َقِديح ِقْدِره َيْعِني َما 
ُغ���ِرف ِمْنَها، َقاَل: و�مِلْقدَحة: �مِلْغرفة. َقاَل: َوُيَقال: َق���َدَح يِف �لِقْدح َيْقَدُح َوَذِلَك �إَذ� َخَزَق 

ل.(1) ْهم ِب�ِسْنخ �لّن�سْ يِف �ل�سَّ
َجر ويف  ْند وبالقّد�ح لُي���وري. و�لَقْدح: �أُّكاٌل َيَق���ع يف �ل�سَّ والَقــْدُح: ِفع���ُل �لق���اِدِح بالزَّ

.(2) �لأ�سنان. و�لقاِدحُة: �لُدودة �لتي تاأُكُل �ل�َسَجَرة و�ل�ِسنَّ
ار �أقدحه���ا قدحا من �لزند َوَغ���ريه. وقدحت يِف ن�سب  والقــدح: م�س���در قدحت �لنَّ

�لرجل �إِذ� طعنت ِفيِه، وقدحت �ْلعظم �إِذ� نقرته بحديدة لتخرج َما ِفيِه من َف�َساد.(3)

، حمم���د ب���ن �أحمد ب���ن �لأزهري �لهروي، �أب���و من�سور (�ملتوف���ى: 370ه�)، تهذيب �للغ���ة حتقيق عو�ش   (1)
مرع���ب، د�ر �إحي���اء �لرت�ث �لعربي – ب���ريوت، �لطبعة �لأوىل، 2001م 22/4،  ، �أب���و ن�سر �إ�سماعيل بن 
حم���اد �جلوه���ري �لفار�بي (�ملتوفى: 393ه����)، �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربي���ة حتقيق: �أحمد عبد 

�لغفور عطار،  د�ر �لعلم للماليني – بريوت،�لطبعة �لر�بعة 1407 ه�  � 1987 م،394/1
، �أب���و عبد �لرحمن �خلليل ب���ن �أحمد بن عمرو بن متيم �لفر�هيدي �لب�س���ري (�ملتوفى: 170ه�)، كتاب   (2)

�لعني حتقيق: د مهدي �ملخزومي، د �إبر�هيم �ل�سامر�ئي، د�ر ومكتبة �لهالل، 40/3
�أبو بكر حممد بن �حل�سن بن دريد �لأزدي (�ملتوفى: 321ه�)، جمهرة �للغة، حتقيق رمزي منري بعلبكي،    (3)

د�ر �لعلم للماليني – بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1987م 504/1  
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

وق���دح �ملاء  من �أ�سفل �لبئر، ويق���ال: هذ� ماء ل ينام قادحة �إذ� و�سفه بالقلة، وبئر 
قدوح: ل يوجد ماوؤها �إل غرفة غرفة، وقدح �لقد�ح �لعني: �أخرج ماءها �لفا�سد(1).

ثانيًا: القادحة يف ال�شطالح:
  �لقادح���ة ��سطالح���ا ل يخ���رج معنها عن �ملعن���ى �للغوي،  فهي ما تك���ون �سببا يف 

�لتاأثري على �لبينة، ومدعاة �إىل عدم قبولها، وعدم بناء �حلكم عليها. 
وي�شهد لهذا املعنى ا�شتعمال الفقهاء مل�شطلح القادحة، ومن ذلك:

- جــاء يف نهايــة املطلب: بين���ة �ملدعي عليه يف م�سلك بع����ش �لأئمة مثبتة له ملكا، 
وعل���ى ه���ذ� �لوجه �نتهى �لتفريع �إىل �سماع بينته �ألو�، وه���ي عند بع�ش �لأئمة قادحة يف 

بينة �ملدعي �ملعار�سة  "(2). �أي موؤثرة يف �لبينة
وج���اء يف ل�سان �حلكام �سهادة �لعدو على عدوه هل تقبل �أو ل تقبل، و�ل�سحيح �أنها 

تقبل �سو�ء كانت �لعد�وة دينية �أو دنيوية فاإنها ل تقدح بالعد�لة "(3). �أي ل توؤثر فيها
وجــاء يف املحــرر يف الفقــه: " وق���ال �بن عقيل: �لّته���م �إمّنا تق���دح �إذ� كانت تهمة 

قادحة لفرط �لإ�سفاق يف �لأبوة"(4).
وق���د ��ستهر �أي�سا هذ� �مل�سطل���ح عند �ملحدثني وعرفوها: باأن���ه كالإر�سال �خلفي، 

فتوذي بوجودها �ل�سحة �لظاهرة، ومتنع معها �حلكم و�لعمل معا(5).

�لزخم�سري، �أبو �لقا�سم، �أ�سا�ش �لبالغة، حتقيق حممد با�سل، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1419ه،   (1)
ج2، ����ش55، �لزبيدي، مرت�سى، تاج  �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش، د�ر �لهد�ية، ج7، �ش43. �ل�ساحب 

بن عباد، �ملحيط باللغة، ج1، �ش163.
� �جلويني، نهاية �ملطلب يف در�ية �ملذهب، د�ر �ملنهاج، 1428ه، 96/19  (2)

� �حللبي ، �أحمد بن حممد   ل�سان �حلكام يف معرفة �لأحكام ،�لطبعة �لثانية،   243/1  (3)
� �ب���ن تيمّي���ة، عبد�ل�س���الم بن عب���د�هلل، �ملحرر يف �لفق���ه على مذهب �لإم���ام �أحمد ب���ن حنبل، مكتبة   (4)

�ملعارف، �لريا�ش، 1404ه�، ج2، �ش300
�أب���ي �خلري �ل�سافعي، �سم�ش �لدين، فتح �ملغيث ب�سرح �ألفي���ة �حلديث، حتقيق عبد�لكرمي فهيد، �ش29،   (5)

ولالإ�ستز�دة ميكن �لرجوع �إىل مفهوم �حلديث �ل�سحيح عند �ملحدثني لبيان معنى �لعلة �لقادحة.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

المطلب الثاني
تعريف ال�شهادة

اأوًل: ال�شهادة يف اللغة:
ْعاَلٍم، َل َيْخُرُج �َسْيٌء ِمْن  وٍر َوِعْلٍم َو�إِ ٌل َيُدلُّ َعَلى ُح�سُ �ُل �أَ�سْ نُي َو�ْلَهاُء َو�لدَّ (�َسَهَد) �ل�سِّ
وِر،  �سُ ِتي َذَكْرَناَها ِمَن �حْلُ وَل �لَّ َهاَدُة، َيْجَمُع �ْلأُ�سُ ُفُروِع���ِه َعِن �لَِّذي َذَكْرَناُه. ِمْن َذِلَك �ل�سَّ
َو�ْلِعْل���ِم، َو�ْلإِْعاَلِم. قال تع���اىل چڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ ((1))  ُيَقاُل �َسِهَد َي�ْسَهُد 

ا�ِش.(2) ُر �لنَّ �سَ �َسَهاَدًة. َو�مْلَ�ْسَهُد: حَمْ
ال�ّشهــادة اأن تقــول: �آ�سُت�ْسِه���د فالٌن فهو �سهيد، وقد �سهد عل���ّي فالٌن بكذ� �َسهادًة، 
الة من قول���ك: �أ�سهُد �أن ل �إله �إّل �هلُل، و�أ�سهد �أّن  ُد يف �ل�سّ وه���و: �ساهد و�سهيد. و�لّت�سهُّ
م���ُع �لّنا�ِش، و�جلمُع:  حمّم���دً� َعْبُده ور�سوُله. وف���الٌن ي�سَهُد باخلطبة. منه. و�مَل�ْسَهُد: جَمْ

م�ساهٌد. وم�ساهُد مّكة: مو��سُع �ملنا�سك، وقوُل �هلِل عّز وجل َو�ساِهٍد َوَم�ْسُهوٍد(3)
وال�َشهــادة: خ���رَبٌ قاطع. تقول منه: �َسِهد �لرجل على كذ�، ورمبا قالو� �َسْهَد �لَرُجُل، 

ب�سك���ون �لهاء للتخفيف، ع���ن �لخف�ش. وقولهم: ��سهد بكذ�، �أي �حلف قال تعاىل چ ۀ  
ہ  ہ  ہ   ہچ((4))،

َره، فه���و �ساهٌد. وق���وٌم �ُسهوٌد، �أي  وامل�شاهــدة: �ملعاين���ة. و�سه���ده �ُسه���ودً�: �أي َح�سَ
���ٌد �أي�سًا مثل ر�كع وركع. و�َسِهد له بكذ� �َسهادًة، �أي  ُح�س���وٌر، وهو يف �لأ�سل م�سدٌر، و�ُسهَّ
ى ما عنده من �ل�سهادة، فهو �ساهد، و�جلمع �سهد، مثل �ساحب و�سحب و�سافر و�سفر.  �أدَّ
وبع�سه���م ينك���ره. وجمع �ل�سهد �سهود� و�أ�سه���اد. و�ل�سهيد: �ل�ساهد، و�جلم���ع �ل�ُسَهد�ُء. 

و�أَ�ْسَهْدُتُه على كذ� َف�َسِهَد عليه، �أي �سار �ساِهدً� عليه.(5)

�سورة �لنور، �آية 2  (1)
�أحم���د ب���ن فار�ش بن زكرياء �لقزويني �ل���ر�زي معجم مقايي�ش �للغة، ، �أبو �حل�س���ني (�ملتوفى: 395ه�)،   (2)

حتقيق عبد �ل�سالم حممد هارون،  د�ر �لفكر،  1399ه� � 1979م. (3/ 221)
�أبو عبد �لرحمن �خلليل بن �أحمد بن عمرو بن متيم �لفر�هيدي، كتاب �لعني 398/3  (3)

�سورة �لبقرة، �آية 185  (4)
�أبو ن�سر �إ�سماعيل بن حماد �جلوهري �لفار�بي �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية، 494/2  (5)
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

وال�شهد: �لع�سل يف �سمعها، ويجمع على �ل�سهاد.(1)

ثانيًا: ال�شهادة يف ال�شطالح:
�ختلفت عبارة �لفقهاء يف بيان تعريفها يف �ملذ�هب �لفقهّية �مل�سهورة على �لنحو �لآتي:

1- تعريف احلنفية:
عرفهــا احلنفية: باأنها �إخبار بحق ل�سخ�ش عل���ى غريه عن م�ساهدة �لق�سية �لتي 
ي�سهد بها بالتحقيق وعن عيان، �أي عن معاينة لتلك �لق�سية و�لإ�سارة �إليه(2)، وقيل: هي 

�لإخبار عن كون ما يد غريه لغريه.(3)
 وقي���ل �إخبار عن �س���دق بلفظ �ل�سهادة يف جمل�ش �لق�س���اء و�حلكم و�سببها يف حق 

�لتحمل �ل�سهادة، ويف حق �لأد�ء طلب �ملدعي(4)
2- تعريف املالكية:

عرفهــا املالكيــة بقولهم هــي: �إخبار حاكم عن علم ليق�س���ي مبقت�ساه(5)، قال �بن 

�أحم���د بن فار�ش ب���ن زكرياء �لقزويني �لر�زي جممل �للغة لبن فار����ش ، �أبو �حل�سني (�ملتوفى: 395ه�)   (1)
در��س���ة وحتقي���ق: زهري عبد �ملح�سن �سلط���ان، موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت،�لطبع���ة �لثانية � 1406 ه� � 
1986 م،����ش514، �لفريوزب���اآدي، جمد �لدين ب���ن يعقوب، �لقامو����ش �ملحيط، ط2، موؤ�س�س���ة �لر�سالة، 
بريوت، 1407ه�، �ش372. �لر�زي، حممد بن عبد�لقادر، خمتار �ل�سحاح، كتبة لبنان، بريوت، 1407ه� 

�ش147، �ملقري، �مل�سباح �ملنري، 348/1
،  عثم���ان ب���ن علي بن حمجن �لبارعي، فخر �لدين �لزيلع���ي �حلنفي (�ملتوفى: 743 ه�)، تبيني �حلقائق   (2)
، �حلا�سية: �سه���اب �لدين �أحمد بن حممد بن �أحم���د بن يون�ش بن  ْلِبيِّ �س���رح كن���ز �لدقائق وحا�سي���ة �ل�سِّ
ْلِبيُّ (�ملتوفى: 1021 ه�)،  �ملطبعة �لك���ربى �لأمريية � بولق، �لقاهرة، �لطبعة:  �إ�سماعي���ل ب���ن يون�ش �ل�سِّ

�لأوىل، 1313 ه� 206/4
()ع���الء �لدي���ن، �أب���و بكر بن م�سعود ب���ن �أحمد �لكا�ساين �حلنف���ي بد�ئع �ل�سنائع يف ترتي���ب �ل�سر�ئع،   (3)

(�ملتوفى: 587ه�)، د�ر �لكتب �لعلمية،�لطبعة: �لثانية، 1406ه� � 1986م، 266/6
،  �أبو حممد حممود بن �أحمد بن مو�سى بن �أحمد بن ح�سني �لغيتابى �حلنفى بدر �لدين �لعينى (�ملتوفى:   (4)
855ه�)، �لبناية �سرح �لهد�ية د�ر �لكتب �لعلمية � بريوت، لبنان، �لطبعة: �لأوىل، 1420 ه� � 2000 م، 
ِبيِدّي �ليمني �حلنفي (�ملتوفى:  100/9، ينظ���ر �أي�سا ،  �أبو بكر بن علي بن حمم���د �حلد�دي �لعبادي �لزَّ

800ه�)، �جلوهرة �لنرية �ملطبعة �خلريية، �لطبعة: �لأوىل، 1322ه�، 224/2
()حممد بن �أحمد بن عرفة �لد�سوقي �ملالكي حا�سية �لد�سوقي على �ل�سرح �لكبري،  (�ملتوفى: 1230ه�)،   (5)
د�ر �لفك���ر164/4 �خلر�س���ي، حمم���د بن عبد�هلل، �س���رح �خلر�سي عل���ى خمت�سر خلي���ل، حتقيق زكريا 
عم���ري�ت، ط1، د�ر �لكتب �لعلمي���ة، بريوت، 1417ه، ج8، �ش4. �ل�ساوي، �أحمد بن حممد، بلغة �ل�سالك 

لأقرب �مل�سالك،  �لد�ر �ل�سود�نية للكتب، �خلرطوم، 1428ه، ج4، �ش683.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

عرف���ة: هي ق���ول بحيث يوجب على �حلاك���م �سماعه �حلكم مبقت�س���اه �إن عدل قائله مع 
تعدده �أو حلف طالبه. (1)

فوها �أي�سًا: �إخبار عدل حاكما مبا علم  ولو باأمر عام ليق�سى مبقت�ساه(2).  وعرَّ
- تعريف ال�شافعية:

عرفهــا ال�شافعيــة بقولهــم: هي �أن يخرب به���ا �ملرء �سادقا مبا �ساه���د �أو �سمع(3)، 
وقالو� �أي�سا: هي �إخبار �ل�سخ�ش بحث على غريه بلفظ خا�ش، و�لأ�سل  فيها �لإجماع(4) 
َذ� َتَباَيْعُتْم)(6)، وقيل:  قوله تعاىل: "  (َو��ْسَت�ْسِهُدو� �َسِهيَدْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم)(5)  (َو�أَ�ْسِهُدو� �إِ
�ل�سه���ادة خ���رب قاطع و�ل�ساهد حامل �ل�سهادة وموؤديها، لأن���ه م�ساهد ملا غاب عن غريه، 

ُه ل �إَِلَه �إِل ُهَو{(8)  ُ �أَنَّ ُ َتَعاىَل: }�َسِهَد �هللَّ وقيل: ماأخوذ من �لإعالم(7)، َقاَل �هللَّ

(1)  �أحم���د ب���ن غامن �لفو�ك���ه �لدو�ين على ر�سالة �بن �أب���ي زيد �لقريو�ين،  (�أو غنيم) ب���ن �سامل �بن مهنا، 
�سه���اب �لدين �لنفر�وي �لأزه���ري �ملالكي (�ملتوفى: 1126ه�)، د�ر �لفك���ر، 1415ه� � 1995م 219/2 ، 
�أب���و �لعبا�ش �أحمد بن حممد �خللوت���ي، �ل�سهري بال�ساوي �ملالكي بلغة �ل�سال���ك لأقرب �مل�سالك �ملعروف 
بحا�سي���ة �ل�ساوي عل���ى �ل�سرح �ل�سغري (�ل�سرح �ل�سغري هو �سرح �ل�سي���خ �لدردير لكتابه �مل�سمى �أقرب 

�مل�سالك مِلَْذَهِب �ْلإَِماِم َماِلٍك)، (�ملتوفى: 1241ه�)،  د�ر �ملعارف، 238/4
�خلل���وين، �أب���و �لعبا����ش �أحمد، بلغ���ة �ل�سالك لأق���رب �مل�سالك، �ملع���روف بحا�سية �ل�س���اوي على �ل�سرح   (2)

�ل�سغري،  د�ر �ملعارف، ج4، �ش238.
�أب���و زكري���ا حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي �ملجموع �سرح �ملهذب ((مع تكملة �ل�سبكي و�ملطيعي))،    (3)

(�ملتوفى: 676ه�)، د�ر �لفكر، 286/20
�أحم���د بن حممد بن علي بن حجر �لهيتمي حتف���ة �ملحتاج يف �سرح �ملنهاج ، على عدة ن�سخ مبعرفة جلنة   (4)

من �لعلماء،  �ملكتبة �لتجارية �لكربى مب�سر ل�ساحبها م�سطفى حممد، 211/10
�سورة [�لبقرة: 282]  (5)
(6)  �سورة [�لبقرة: 282]

�سم����ش �لدين، حممد بن �أحمد �خلطي���ب �ل�سربيني �ل�سافعي مغني �ملحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ �ملنهاج،    (7)
(�ملتوف���ى: 977ه����) د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: �لأوىل، 1415ه���� � 1994م، 339/6 �لقليوبي، �سهاب �لدين 
�أحم���د بن �سالم���ة، حا�سيتا قليوبي وعمرية، ط1، د�ر �لكتب  �لعلمية، ب���ريوت، 1417، ج4، �ش484. �جلمل، 
�سليم���ان  ب���ن عمر �لعجل���ي، حا�سية �جلمل عل���ى �سرح �ملنهج، حتقي���ق عبد�لرز�ق �مله���دي، ط1، د�ر �لكتب 
�لعلمية، بريوت، 1417ه، ج8، �ش428. . �لبكري، �أبو بكر عثمان �لدمياطي، حا�سية �إعانة �لطالبيني على حل 
�ألف���اظ �ملع���ني، ط1، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1415ه، ج4، �ش452. �لرملي،  �سهاب �لدين حممد بن  �أبي 

�لعبا�ش، نهاية �ملحتاج �إىل �سرح �ملنهاج، د�ر �لكبت �لعلمية، بريوت، 1414ه، ج8، �ش292.
�سورة [�آل عمر�ن: 18]  (8)
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قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

ويرد عليه: �أنه مل يحدد مكان �ل�سهادة؛ حيث �إن موقعها جمل�ش �لق�ساء �أو جمل�ش 
�حلكمني، ومل يذكر �سدق �خلرب، ول �ملق�سد من �ل�سهادة.

4- تعريف احلنابلة:
عرفها �حلنابلة بقولهم:رهي �لإخبار عما �سوهد �أو علم، ويلزم من ذلك �عتقاد ذلك(1)

وذك���ر �بن عثيم���ني بقوله ه���ي: �إخب���ار �لإن�سان مبا على غ���ريه لغريه بلف���ظ �أ�سهد 
ونحوه���ا، ف���ريون �أنه ل بد من �إخبار بلف���ظ �أ�سهد، وقد يكون �لإخب���ار مبا علمه مطلقًا، 

ك�ساهد �لهالل � مثاًل � بلفظ �أ�سهد.

وقي���ل: �إن �ل�سه���ادة �إخبار �لإن�سان مبا يعلم���ه مطلقًا، �سو�ء بلف���ظ �أ�سهد �أو بدونه؛ 
وله���ذ� مل���ا قيل لالإمام �أحمد رحمه �هلل: �إن علي بن �ملدين���ي � فيما �أظن � يقول: �أقول: �إن 
�لع�سرة باجلنة ول �أ�سهد، قال: �إذ� قال ذلك فقد �سهد، فال�سحيح �أن �ل�سهادة �أن يخرب 

�لإن�سان مبا يعلمه، �سو�ء بلفظ �أ�سهد �أو بغريه.

و�ل�سه���ادة �أمره���ا عظي���م وخطره���ا ج�سيم؛ وله���ذ� ملا ق���ال �لنبي � علي���ه �ل�سالة 
و�ل�سالم: »�أل �أنبئكم باأكرب �لكبائر؟« فذكر �لإ�سر�ك باهلل وعقوق �لو�لدين، وكان متكئًا 

�سم����ش �لدين حممد بن عب���د �هلل �لزرك�سي �مل�سري �حلنبلي �سرح �لزرك�س���ي، (�ملتوفى: 772ه�)،  د�ر   (1)
�لعبي���كان، �لطبعة: �لأوىل، 1413 ه���� � 1993م، 299/7. �إبر�هيم بن حممد بن عبد �هلل بن حممد �بن 
مفلح، �أبو �إ�سحاق، برهان �لدين �ملبدع يف �سرح �ملقنع،  (�ملتوفى: 884ه�)، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – 
لبن���ان، �لطبع���ة: �لأوىل، 1418 ه� � 1997 م، 281/8، مو�سى بن �أحمد بن مو�سى بن �سامل بن عي�سى بن 
�س���امل �حلجاوي �ملقد�سي، ثم �ل�ساحلي، �سرف �لدين، �أبو �لنجا �لإقناع يف فقه �لإمام �أحمد بن حنبل، 
(�ملتوف���ى: 968ه�)عب���د �للطي���ف حممد مو�سى �ل�سبك���ي، د�ر �ملعرفة بريوت – لبن���ان، 430/4 �لرو�ش 
�ملرب���ع �س���رح ز�د �مل�ستقن���ع، من�سور بن يون�ش بن �س���الح �لدين �بن ح�سن بن �إدري����ش �لبهوتى �حلنبلى 
(�ملتوف���ى: 1051ه�)، مع���ه: حا�سية �ل�سيخ �لعثيم���ني وتعليقات �ل�سيخ �ل�سعدي، ����ش719، ك�ساف �لقناع 
ع���ن منت �لإقناع،  من�س���ور بن يون�ش بن �سالح �لدين �بن ح�سن بن �إدري����ش �لبهوتى �حلنبلى (�ملتوفى: 
1051ه�)، د�ر �لكتب �لعلمية، 404/6 �حلجاوي، �سرف �لدين مو�سى بن �سامل، �لإقناع لطالب �لإنتفاع، 
حتقي���ق عبد�هلل بن عبد�ملح�سن  �لرتكي، ط1، هج���ر للطباعة و�لن�سر، �لقاهرة، 1418ه، ج4،  �ش393. 
�لنج���دي، عبد�لرحمن ب���ن قا�سم، حا�سية �لرو�ش �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع، ط2، 1403ه، ج7، �ش580. 
�لفتوحي، تقي �لدين حممد بن �أحمد �حلنبلي، معونة �أويل �لنهى �سرح منتهى �لإر�د�ت،حتقيق عبد�مللك 

بن دهي�ش، ط1، د�ر خ�سر، بريوت، 1426ه، ج9، �ش316.
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فجل�ش، فقال: »�أل وقول �لزور، �أل و�سهادة �لزور« ، وكررها حتى قالو�: ليته �سكت  ، وهي 
خطرية يف �لتحمل ويف �لأد�ء، �أما �لتحمل(1)

و�لذي �أرجحه تعريف �ل�سيخ �بن عثيمني، فهو �أ�سمل هذه �لتعريفات و�أدقها.

المطلب الثالث
تعريف الرجوع عن ال�شهادة

اأوًل: الرجوع يف اللغة:
ِرٌد ُمْنَقا�ٌش، َيُدلُّ َعَلى َردٍّ َوَتْكَر�ٍر. َتُقوُل: َرَجَع  ٌل َكِبرٌي ُمطَّ يُم َو�ْلَعنْيُ �أَ�سْ �ُء َو�جْلِ (َرَجَع) �لرَّ
ُجوُع.  ْجَعى: �لرُّ ْجَعُة. َو�لرُّ ْجَعُة َو�لرِّ َت���ُه، َوِهَي �لرَّ ُجُل �ْمَر�أَ َيْرِج���ُع ُرُجوًعا، �إَِذ� َعاَد. َوَر�َجَع �لرَّ

َعْت(2) �ِجَعُة. َوَقِد �ْرجُتِ اِنَيُة ِهَي �لرَّ ى ِبَثَمِنَها ِمْثُلَها، َو�لثَّ اَقُة ُتَباُع َوُي�ْسرَتَ �ِجَعُة: �لنَّ َو�لرَّ
َرَج���َع بنف�سه ُرجوع���ًا، وَرَجَعًة غريُه َرْجعًا. وُهَذْيٌل تق���ول: �أَْرَجَعُه غريُه. وقوله تعاىل: 
(َيْرِجُع بع�سُهم �إىل َبْع�ٍش �لَقْوَل)، �أي يتالومون. و�لُرجعى: �لرجوُع. تقول: �أر�سلت �إليك 

فما جاءين ُرجعى ر�سالتي، �أي َمْرجوُعها. وكذلك �مَلْرِجُع(3)
ثانيًا: الرجوع عن ال�شهادة يف ال�شطالح:

للفقه���اء يف بيان �ملق�سود م���ن �لرجوع عن �ل�سهادة معاٍن كثرية، منها: �لرجوع عن 
�ل�سهادة باأن يكذب نف�سه ويدخله �ل�سك(4). وعند �لبع�ش: هو �أن يقول كنت مبطال فيها، 

حمم���د ب���ن �سالح بن حمم���د �لعثيمني �ل�سرح �ملمت���ع على ز�د �مل�ستقن���ع،  (�ملتوفى: 1421ه����)،د�ر �بن   (1)
�جلوزي، �لطبعة: �لأوىل، 1422 � 1428 ه�، 389/15

()�أحم���د بن فار�ش بن زكرياء �لقزويني �لر�زي، �أبو �حل�س���ني معجم مقايي�ش �للغة،  (�ملتوفى: 395ه�)،   (2)
حتقيق: عبد �ل�سالم حممد هارون �لنا�سر: د�ر �لفكر،  1399ه� � 1979م.490/2

�ل�سح���اح تاج �للغة و�سح���اح �لعربية،  �أبو ن�س���ر �إ�سماعيل بن حماد �جلوهري �لفار�ب���ي (�ملتوفى: 393ه�)،   (3)
حتقيق: �أحمد عبد �لغفور عطار،  د�ر �لعلم للماليني – بريوت، �لطبعة: �لر�بعة 1407 ه�  � 1987 م، 1216/3، 
جممل �للغة لبن فار�ش �ملوؤلف: �أحمد بن فار�ش بن زكرياء �لقزويني �لر�زي، �أبو �حل�سني (�ملتوفى: 395ه�)، 
در��س���ة وحتقيق: زهري عبد �ملح�سن �سلط���ان ، د�ر �لن�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت، �لطبعة �لثانية � 1406 

ه� � 1986 م، �ش421، ، �لزبيدي، تاج �لعرو�ش، ج21، �ش64. �ملقري، �مل�سباح �ملنري،�ش220
�أفن���دي، حممد ع���الء �لدين، حا�سية ق���رة عيون �لأخبار تكمل���ة رد �ملحتار على �ل���در �ملختار، ط2، د�ر   (4)
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�أي �ل�سهادة(1) وقيل هي: نفي ما �أثبته(2)، �أو يقول: رجعت عما �سهدت به(3)
وللرجوع عن ال�شهادة األفاظ دالة عليه، نحو: 

قوله: �سهدت �سهادة زور، فاإذ� �أقر �ل�ساهد على نف�سه باأنه قد �سهد زور� وكذب . 1
يف �سهادته، فكان دليال على رجوعه عن �سهادته.

�دع���اء �ل�ساه���د �خلطاأ  و�لغل���ط يف �سهادته، ف���اإذ� �أدى �لإن�س���ان �سهادة وبعد . 2
ذل���ك �دعى �أن���ه �أخطاأ �أو غلط يف �سهادته، فاإن ه���ذ� يعترب رجوعا �سريحا عن 

�سهادته(4).
مناف���اة �ل�سهادة �لأوىل ب�سه���ادة �أخرى، كمن �سهد ب�سه���ادة، ثم �سهد ب�سهادة . 3

�أخرى تنايف ما �سهده بالأوىل، وهذه تكون يف ثالثة �أمور:
• �مل�سه���ود ب���ه: كاأن ي�سهد عل���ى رجل بقر�ش، ويحك���م  ب�سهات���ه،  ثم ي�سهد 	

�ل�ساهد نف�سه باأنه  قد وفاه من قبل، فهذ� ياأخذ حكم �لرجوع عن �ل�سهادة 
�لأوىل.

• �مل�سهود عليه: كاأن ي�سهد على فالن بحق، ثم ي�سهد على �آخر باحلق نف�سه.	
• �مل�سهود له: كاأن ي�سهد لزيد على عمرو بحق، ثم ي�سهد لآخر على عمرو باحلق 	

عينه(5).
�لزي���ادة �أو �لنق�س���ان عن  �ل�سهادة �لتي �أدىل  بها: كمن �سهد على فالن باألف، . 4

ثم عاد وقال بل خم�سمائة، �أو �ألف وخم�سمائة.

�لفكر، بريوت، 1386ه، ج7، �ش240. �لر�ساع، �أبو عبد�هلل �لأن�ساري، �سرح حدود �بن عرفة، د�ر �لغرب 
�لإ�سالمي، بريوت،  1413ه، ج2، �ش602.

(1)  حمم���د ب���ن فر�م���رز بن علي �ل�سهري مبال � �أو من���ال �أو �ملوىل � خ�سرو درر �حل���كام �سرح غرر �لأحكام 
(�ملتوفى: 885ه�) ،  د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، 391/2

زي���ن �لدي���ن بن �إبر�هيم ب���ن حممد، �ملعروف باب���ن جنيم �مل�سري �لبح���ر �لر�ئق �سرح كن���ز �لدقائق،   (2)
(�ملتوف���ى: 970ه�)، ويف �آخ���ره: تكملة �لبحر �لر�ئق ملحمد بن ح�سني بن عل���ي �لطوري �حلنفي �لقادري 

(ت بعد 1138 ه�)، وباحلا�سية: منحة �خلالق لبن عابدين،  د�ر �لكتاب �لإ�سالمي، 127/7
�بن عابدين، حممد �أمني بن عمر بن عبد �لعزيز عابدين �لدم�سقي �حلنفي رد �ملحتار على �لدر �ملختار،   (3)

(�ملتوفى:1252ه�) د�ر �لفكر�بريوت، �لطبعة: �لثانية، 1412ه� � 1992م، 504/5
�أفن���دي، حا�سية قرة عيون �لأخبار، ج7، �ش240. �لرملي، نهاية �ملحتاج، ج8، �ش328، �لبهوتي، ك�ساف   (4)

�لقناع،ج6،�ش446.
(5)  �لبعيث، حممد، �أثر �لرجوع عن �ل�سهادة على �لأحكام �جلنائية يف �سوء �لفقه �لإ�سالمي، �ش53.
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وقد ي�سدر ع���ن �ل�ساهد بع�ش �لت�سرفات غ���ري �ل�سريحة ت�سهر برجوعه عن . 5
�ل�سه���ادة،  نحو �متناع �ل�ساهد عن �لبت���د�ء برجم �لز�ين يف جرمية حد �لزنا 

–عند من يقول بوجوب بدء �ل�ساهد بالرجم(1).
�أن يدع���ي �ل�ساه���د بعد �لدلء ب�سهادت���ه �أن بينه  وبني �مل�سه���ود عليه خ�سومة . 6

وتهديد و�ستم ورمي باملكروه، فكل ذلك يدل على �لعدو�ن بني �ل�ساهد و�مل�سهود 
عليه، فهو دللة على رجوعه، لأن �لعد�وة �سببا يف عدم قبول �ل�سهادة(2).

 و�أ�سرحها قول �ل�ساهد: رجعت عن �سهادتي(3).

�لزيلعي، تبيني �حلقائق، ج3، �ش168. �بن  �لهمام،  فتح �لقدير، ج5، �ش14. �ل�سربيني، مغني �ملحتاج، ج4،   (1)
�ش433 �سيخي ز�ده، عبد�لرجمن بن حممد، جممع �لأنهر يف �سرح ملتقى �لأبحر، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 
ط. �لأوىل، 1426ه����، ج3، ����ش298، �حلطاب، مو�هب �جلليل، ج6، �ش199، �خلر�سي، حممد عبد�هلل، �سرح 
�خلر�س���ي على خمت�سر خليل، د�ر �لفكر، ب���ريوت، ط. �لثانية، 1428ه�، ج5، �ش220، �لرملي، حممد بن �أبي 
�لعبا����ش، نهاية �ملحت���اج �إىل �سرح �ملنهاج، د�ر �لفكر، ب���ريوت، ط. �لثالثة، 1404ه����، ج8، �ش310، �لبهوتي، 

من�سور بن يون�ش، �سرح منتهى �لإر�د�ت، د�ر عامل �لكتب، ط. �لأوىل، 1414ه�، ج4، �ش215 
�ب���ن فرحون، �إبر�هيم بن حممد، تب�سرة �حلكام يف �أ�س���ول �لأق�سية ومناهج �لأحكام، ط1، د�ر �لكتب   (2)

�لعلمية، بريوت، ج1، �ش208.
� �لرمل���ي، نهاي���ة �ملحتاج �إىل �سرح �ملنه���اج، ج8، �ش310. �لقيلوب���ي، حا�سيتا �لقليوب���ي وعمرية،  ج4،   (3)

�ش332. �لبهوتي، ك�ساف �لقناع عن منت �لقناع،ج6،�ش442.
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المبحث الثاني
م�شروعية القدح يف ال�شهادة اإذا رجع ال�شاهد عن �شهادته وركنه و�شرطه

المطلب األول
م�شروعية القدح يف ال�شهادة اإذا رجع ال�شاهد عن �شهادته

ميكنن���ا �ل�ست���دلل على م�سروعي���ة �لرجوع عن �ل�سه���ادة م���ا ورد يف �لأثر عن كتاب 
�أر�سل���ه �أم���ري �ملوؤمنني عمر ب���ن �خلطاب "ر�سي �هلل عن���ه" �إىل عامله عل���ى �لب�سرة �أبي 
مو�سى �لأ�سعري "ر�سي �هلل عنه" يف �لق�ساء، ت�سمن ف�سول كثرية ي�ستند عليها  �لق�ساء 
�لإ�سالمي، منه: "ول مينعك ق�ساء ق�سيته بالأم�ش ر�جعت فيه نف�سك وهديت فيه لر�سدك 

�أن تر�جع �حلق، فاإن �حلق قدمي، ومر�جعة �حلق خري ن �لتمادي يف �لباطل"(1).
ويقا����ش ذلك عل���ى رجوع �ل�ساهد ع���ن �سهادته �لباطلة،  لأن �لرج���وع عن �ل�سهادة 

�لباطلة رجوع عن �لباطل �إىل �حلق.
لق���د دّل �لعقل على م�سروعية �لقدح يف �ل�سه���ادة �إذ� رجع �ل�ساهد عن �سهادته من 

ثالثة وجوه، وبيانها على �لنحو �لآتي(2):
الوجــه الأول: �أّن �حلك���م بال�سهادة و�لق�ساء بها ي�ستدع���ي حجيتها، وبالرجوع ل 

تكون كذلك، وعندها ي�سرع �لقدح فيها.
الوجــه الثــاين: �أّن �لرجوع عن �ل�سهادة مبثابة طري���ان ما مينع من قبول �ل�سهادة 

قبل �حلكم، وذلك قادح يف �ل�سهادة، وهو هنا كذلك.
الوجه الثالث: �أّن رجوع �ل�ساهد قبل �حلكم بال�سهادة موجب لعدم �عتبار �سهادته؛ 
لأن���ه �إّما �أن يك���ون كاذبًا يف �سهادته فيجب رّدها وقبول رجوع���ه، و�إّما �أن يكون كاذبًا يف 

رجوعه، فهو غري عدل، فينبغي رّد �سهادته.
و�إّما �أن يكون و�همًا وذلك يوجب �سقوط �سهادته؛ خلفة �سبطه، وتهمته فيها.

�لد�رقطني، علي بن عمر، �سنن �لد�رقطني،  ط2، بريوت، عامل �لكتب، 1403ه، ج4، �ش206.  (1)
حممد حممد �ملختار، �ل�سنقيطي، �لقدح يف �لبينة يف �لق�ساء، ر�سالة ماج�ستري غري مطبوعة. �ش250   (2)
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المطلب الثاني
ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته و�شرطه

اأوًل: ركن رجوع ال�شاهد عن �شهادته:
�إّن ركن رجوع �ل�ساهد عن �سهادته:"�ل�سيغة" باأن  يتلفظ �ل�ساهد بلفظ �سريح يدل 
على رجوعه، ول يوجد فيه غمو�ش. ، فمتى ثبت للقا�سي �أن �ل�ساهد قد رجع عن �سهادته، 
باأن  يقول: رجعت عما �سهدت به، �أو  �سهدت زور�، �أو كذبت �أو �أخطاأت �أو �أي لفظ �سريح 

يدل على رجوعه، دل ذلك على رجوعه، وترد ويحكم عليه بعدم �عتبار �سهادته.(1).
ثانيًا: �شرط رجوع ال�شاهد عن �شهادته:

حت���ى يثبت رج���وع �ل�ساهد عن �سهادت���ه، و�عتباره قادحًا يف �ل�سه���ادة، و�سببًا لردها، 
وع���دم �عتبارها، ل بد من قي���ام �سرٍط لذلك، �أل وهو وقوع ذل���ك يف جمل�ش �لق�ساء،لأنها 
ف�س���خ لل�سهادة �لتي �أد�ها، فاإذ� �خت�ست �ل�سهادة مبجل�ش �لق�ساء، فالرجوع عنها كذلك. 
وكما �أّن �أد�ء �ل�سهادة ل بد من �أن تكون يف جمل�ش �لق�ساء؛ لعتبارها وبناء �حلكم عليها يف 
�إثب���ات �حلقوق، وف�سل �خل�سومة بناًء عليها، فكذلك يف �لرجوع عنها ل بد �أن يكون ذلك 

يف جمل�ش �لق�ساء(2)؛ ليتحقق �لقا�سي من ذلك، ويبني عليه �لقدح يف �ل�سهادة وردها.
وه���ذ� لأن �لتوب���ة بح�سب �جلرمية، ف���اإذ� كانت جرميته يف جمل����ش �لق�ساء جهر�، 
فلتكن توبته بالرج���وع كذلك، ول مينعه �ل�ستحياء من �لنا�ش وخوف �لالئمة من �إظهار 

�لرجوع يف جمل�ش �لق�ساء.

� �ب���ن جني���م، �لبح���ر �لر�ئ���ق �سرح كن���ز �لدقائق، ج7، ����ش127 �أبو �ملع���ايل برهان �لدي���ن حممود بن   (1)
�أحم���د ب���ن عبد �لعزيز بن عمر ب���ن َماَزَة �لبخاري �حلنف���ي ، �ملحيط �لربهاين يف �لفق���ه �لنعماين فقه 
�لإم���ام �أبي حنيفة، (�ملتوفى: 616ه�)، حتقيق: عبد �لكرمي �سام���ي �جلندي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت 
– لبن���ان، �لطبع���ة: �لأوىل، 1424 ه���� � 2004 م.539/8،  حممد بن يو�سف بن �أبي �لقا�سم بن يو�سف 
�لعب���دري �لغرناط���ي، �أبو عبد �هلل �ملو�ق �ملالك���ي �لتاج و�لإكليل ملخت�سر خلي���ل، (�ملتوفى: 897ه�)، د�ر 
�لكت���ب �لعلمية، �لطبعة: �لأوىل، 1416ه��1994م، 244/8،  �أبو حممد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم 
�لأندل�سي �لقرطبي �لظاهري �ملحلى بالآثار،  (�ملتوفى: 456ه�)،  د�ر �لفكر – بريوت، 527/8.�لزيلعي، 

تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق،وحا�سية �ل�سلبي، 243/4.�ل�سرخ�سي، �ملب�سوط، 177/16.
� �أب���و �لربكات،جمد �لدي���ن، �ملحرر يف �ملفقه على مذهب �لإمام  �أحمد ب���ن حنبل، د�ر �لكتاب �لعربي،   (2)
بريوت، ج2، �ش354. �ل�سرخ�سي، �ملب�سوط، ج15، �ش177.حممد مال، درر �حلكام �سرح غرر �لأحكام، 
391/2.�ب���ن عابدي���ن، رد �ملحتار عل���ى �لدر �ملختار وحا�سي���ة �بن عابدي���ن، 504/5، �سيخ ز�ده، جممع 

�لأنهر �سرح ملتقى �لأبحر، 215/2.
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المبحث الثالث
اأحوال الرجوع عن ال�شهادة

يت�سم���ن هذ� �ملبح���ث بيانًا لأحو�ل �لرج���وع �ل�سهادة، وبيان ذل���ك يف مطلبني على 
�لنحو �لآتي:

المطلب األول
الرجوع عن ال�شهادة قبل احلكم بها

هذه �ل�سورة �لأوىل من �سور رجوع �ل�ساهد عن �سهادته، وهي �أن يرجع عن �سهادته 
قبل �حلكم مبقت�ساها و�لبناء عليها، وبيان هذه �مل�ساألة فيما يلي:

�ختل���ف �لفقهاء يف بيان حكم �ل�سه���ادة �إذ� كان هناك رجوع من �ل�ساهد عن كل �أو 
بع�ش �سهادتهم بعد �أد�ء �ل�سهادة وقبل �حلكم يف جمل�ش �لق�ساء �إىل قولني:

القول الأول: ذهب جمهور �لفقهاء من حنفية(1) ومالكية(2) و�سافعية(3) وحنابلة(4) 
وظاهري���ة(5) �إىل �لق���ول باأن �ل�سه���ادة يف هذه �حلال���ة كاأنها مل تك���ن، ول ي�سح �حلكم 
مبوج���ب �سهادتهم، ولأن �حلق يثبت بالق�ساء، و�لقا�س���ي ل يق�سي بكالم متناق�ش، ول 

�سيخ���ي ز�ده، جمم���ع �لأنهر يف �سرح ملتقى �لأبحر، 215/2، �بن عابدي���ن، رد �ملحتار على �لدر �ملختار،   (1)
حا�سية �بن عابدين، 405/5.جملة �لأحكام �لعدلية، 351/1 

�مل���و�ق، �لتاج و�لإكليل ملخت�سر خليل، 240/8، �لقر�يف، �لذخ���رية، 143/1، �لدردير، �ل�سرح �لكبري مع   (2)
حا�سية �لد�سوقي، 206/4.

زكريا �لأن�سار، �أ�سنى �ملطالب �سرح رو�ش �لطالب، 381/4، �ل�سري�زي، �ملهذب يف فقه �لإمام �ل�سافعي،   (3)
464/3.�ب���ن �مللقن، �لتذكرة يف �لفق���ه �ل�سافعي، 153/1، زكريا �لأن�ساري، فت���ح �لوهاب ب�سرح منهج 

�لطالب، 280/2، �إمام �حلرمني، نهاية �ملطلب يف در�ية �ملذهب، 56/19.
�ب���ن قد�مة، �ملغن���ي، 261/10، ، �ل�سمن���اين، علي بن حممد، رو�س���ة �لق�ساة وطريق �لنج���اة، موؤ�س�سة   (4)

�لر�سالة، ط. �لثانية، 1404ه�،299/1
�بن حزم، علني بن �أحمد، �ملحلى بالآثار، 527/8، �بن مفلح، �ملبدع يف �سرح �ملقنع، 344/8.  (5)
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�سم���ان عليهما، لأنهما ما �أتلفا �سيئًا ل على �ملدع���ي ول على �مل�سهود عليه(1)، ولأن عدم 
ثبوت حقه ل ي�ساف �إىل رجوعهما، بل باق على �أ�سل �لعدم(2). ويعزر �ل�ساهد�ن ويحكم 

بعدم عد�لتهما(3).
فقد ذكر �ساحب كتاب جممع �لأنهر من �حلنفية: فاإن رجعا �ل�ساهد�ن عن �ل�سهادة 
قب���ل �حلك���م، ل يحكم �لقا�س���ي ب�سهادتهم���ا، �إذ  ل ق�ساء بكالم متناق����ش، ول �سمان 

عليهما لعدم �لتالف، لكن يعزر �ل�ساهد.(4)
وقال �بن �لقا�سم من �ملالكية: �إن �سهد� على رجل بحق، ثمن قال قبل �حلكم بل هو 
ه���ذ� �لآخر، وقد وهمنا، مل يقب���ال يف �لأوىل ول �لآخرة، لأنهما قد حد �لعدلة باإقر�رهم 

�أنهم �سهدو� على �لوهم و�ل�سك.(5)
وقال �ساحب كتاب �أ�سنى �ملطالب من �ل�سافعية: فاإذ� رجع �ل�سهود عن �ل�سهادة قبل 
�حلك���م به���ا، مل يحكم بها و�إن �أعادوها، �سو�ء �أكانت يف عقوبة �أم غريها، لأن �حلاكم ل 
يدري �أ�سدقو� يف �لأوىل �أو يف �لثانية، ول يف�سقون برجوعهم، �إل �أن قالو� تعمدنا �سهادة 

�لزور، فيف�سقون.(6)
وقــال ابن قدامة يف كتابــه: و�إن رجع �أحد �ل�ساهدين وحده، فاحلكم بيه كاحلكم 
يف رجوعهم���ا، يف �أن �حلاكم ل يحكم ب�سهادتهما �إذ� كان رجوعه قبل �حلكم، ويف �أنه ل 

ي�ستويف �لعقوبة �إذ� رجع قبل ��ستيفائها، لأن �ل�سرط بختل برجوعه.(7)
وقال ابن حزم: �إذ� رجع �ل�ساهد عن �سهادته قبل �أن يحكم بها، ف�سخ ما حكم بها فيه.(8)

�ملرغنياين، �لهد�ية �سرح بد�ية �ملبتدئ، 132/3، �لبابرتي، �لعناية �سرح �لهد�ية، 478/7.  (1)
�لزيلع���ي، تبي���ني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق وحا�سية �ل�سلب���ي، 244/4، �سيخي ز�ده، جممع �لأنهر �سرح   (2)

منتهى �لأبحر، 215/2
�لدردير، �ل�سرح �لكبري، 206/4، جمموعة من �لعلماء، جملة �لأحكام �لعدلية، �ملادة1728، 351/1.  (3)

�سيخي ز�دة، جممع �لأنهر يف �سرح ملتقى �لأنهر، 215/2  (4)
�ملو�ق، �لتاج و�لإكليل ملخت�سر خليل، 240/8، �لقر�يف، �لذخرية، 143/10.  (5)

زكريا �لأن�ساري، �أ�سنى �ملطالب �سرح رو�ش �لطالب، 381/4.  (6)
�بن قد�مة، �ملغني، 221/10  (7)

�بن حزم، �ملحلى بالآثار، 527/8  (8)
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القــول الثــاين: حكي عن �أبي ثور �أنه قال يحكم بقبول �ل�سهادة لأنها قد �ديت، فال 
تبطل برجوع من �سهد بها، كما لو رجع �ل�سهد بعد �حلكم(1).

و�لذي يرتجح يف نظري –و�هلل �أعلم� قول جمهور �لفقهاء وذلك بعدم قبول �سهادة 
�ل�ساه���د �إذ� رج���ع عن �سهادته قبل �حلكم وذلك لعدم بن���اء حكم على بينة غري متحقق 
وجوده���ا، ولكون ر�أي �أبا ثور مرجوح لأنه يحتمل �أن �ل�ساهد �سادق يف �ل�سهادة كاذبا يف 

�لرجوع، ويجوز �أن يكون �سادقا يف �لرجوع كاذبا يف �ل�سهادة.

المطلب الثاني
الرجوع عن ال�شهادة بعد احلكم بها

�إذ� رج���ع �ل�سه���ود ع���ن �سهادتهم بعد �حلكم، ين���درج حتتها عدة م�سائ���ل:  �إن كان 
�لرجوع قبل ��ستيفاء �حلكم �أم بعده، وللفقهاء يف هذه �مل�ساألة ر�أي، و�أي�سا فرقو� بني �إن 

كان �لرجوع يف حد �أو ق�سا�ش، وينب �إن كان �لرجوع يف �لأمو�ل و�لعقود.
امل�شاألــة الأوىل: رجوع �ل�سه���ود عن �سهادتهم بعد �حلكم وقبل ��ستيفاء �لعقوبة يف 

حد �أو ق�سا�ش:
ذهب جمهور �لفقهاء حنفي���ة(2) ومالكية(3) و�سافعية(4) وحنابلة(5) �إىل �أنه �إذ� رجع 
�ل�سه���ود بعد �حلكم وقبل ��ستيفاء �حلك���م، وكان �ملحكوم به عقوبة كحد �أو ق�سا�ش، مل 

� �بن قد�مة، �ملغني، ج9، �ش245  (1)
�ملرغنياين، �لعناية �سرح �لهد�ية، 492/7، �لزيلعي، تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق وحا�سية �ل�سلبي،   (2)
244/4، �سيخ���ي ز�ده، جمم���ع �لأنه���ر �سرح ملتقى �لأبح���ر، 219/2، �بن عابدي���ن، رد �ملحتار على �لدر 

�ملختار، وحا�سية �بن عابدين، 508/5.
�ب���ن ر�سد �لقرطب���ي، �لبيان و�لتح�سي���ل، 56/10، �لقر�يف، �لذخرية، 143/10، �مل���و�ق، �لتاج و�لإكليل   (3)

ملخت�سر خليل، 240/8.
زكري���ا �لأن�ساري، �أ�سنى �ملطال���ب يف �سرح رو�ش �لطالب، 384/4، �بن حجر �لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف   (4)

�سرح �ملنهاج وحو��سي �ل�سرو�ين و�ل�ساوي، 213/10.
�لبهوت���ي، ك�س���اف �لقناع، 442/6، �ب���ن مفلح، �ملبدع يف �س���رح �ملقن���ع، 428/8، عبد�لرحمن �لنجدي،   (5)

حا�سية �لرو�ش �ملربع، 622/7.
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يج���ز ��ستيفاوؤه، وعليه �إذ� رج���ع �ل�سهود �لذين �سهدو� على �لقتل �لعمد بعد �حلكم وقبل 
�إنف���اذه، فال ينف���ذ ول يجري �حلكم، لأن �حل���دود تدر�أ بال�سبهات، ورج���وع �ل�سهود من 
�أعظ���م �ل�سبهات، ولأن �ملحكوم به عقوبة، ومل يتعني ��ستحقاقها، ول �سبيل جلربها، فلم 

يجز ��ستيفاوؤها كما لو رجع �ل�سهود قبل �حلكم.
امل�شاألــة الثانيــة: رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم بعد �حلكم وبعد ��ستيفاء �لعقوبة يف 

حد �أو ق�سا�ش.
ذه���ب جمهور �لفقهاء م���ن حنفية(1) ومالكية(2) و�ل�سافعية يف ق���ول(3) و�حلنابلة(4) 
�إىل �أنه �إذ� �سهد �ل�سهود على رجل بحد �أو ق�سا�ش  ونفذ �حلكم ثم رجعو�، �سمنو� �لدية 

يف مالهما، ول يقت�ش منهم. 
فقــد قالــوا: ويف �لق�سا�ش ي�سمن �لدية فقط، يعن���ي �إذ� �سهد� �أن زيد� قتل بكر�، 
فاقت�ش زيد، ثم رجعا، جتب �لدية ل �لق�سا�ش، لأن �لقل وجد باختيار �لويل، ولأنه لي�ش 
مب�سط���ر فيه لقتد�ره على �لعفو �أي�سا، ومل يكون���ا �سببا بالقتل، فلر�ئحة �ل�سببية وقعت 

�ل�سبهة، وهي مانعة من �لقود ل عن �لدية، ولأنه �ملال يثبت مع �ل�سبهة.
وذه���ب �ل�سافعي(5) �إىل �لقت�سا�ش من �ل�سه���ود �إذ� رجعو� بعد تنفيذ �حلكم، فهو 

يوجب �لق�سا�ش على �ل�سهود �إذ� رجعو� بعدما قتله �لويل.
وعنــد املالكيــة وال�شافعيــة: �إذ� تعم���د� �ل���زور يف �سهادتهم���ا ثم رجع���ا، قال �بن 
�لقا�س���م و�أ�سه���ب يقت�ش منهما يف �لعمد، لأنهما قتال نف�س���ا بغري �سبهة، وقول �آخر عند 

�لزيلعي، تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق، 244/4، �ملرغنياين، �لعناية �سرح �لهد�ية، 492/7  (1)
�لدردي���ر، �ل�سرح �لكبري وحا�سي���ة �لد�سوقي، 207/4، �ل�ساوي، حا�سية �ل�س���اوي على �ل�سرح �ل�سغري،   (2)

بلغة �ل�سالك لأقرب �مل�سالك، 294/4.
زكري���ا �لأن�ساري، �أ�سنى �ملطال���ب يف �سرح رو�ش �لطالب، 384/4، �بن حجر �لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف   (3)

�سرح �ملنهاج وحو��سي �ل�سرو�ين و�ل�ساوي، 213/10.
�لبهوت���ي، ك�س���اف �لقناع، 442/6، �ب���ن مفلح، �ملبدع يف �س���رح �ملقن���ع، 428/8، عبد�لرحمن �لنجدي،   (4)

حا�سية �لرو�ش �ملربع، 622/7.
�لزيلعي، تبيني �حلقائق �سرح كنز �لدقائق، 244/4، �ملرغنياين، �لعناية �سرح �لهد�ية، 492/7  (5)
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�بن �لقا�سم: يوجعان �سربا ويطال يف �سجنهما، ويغرما �لدية من ماليهما(1).
ذكــر يف املهــذب: و�إن �سهدو� مبا يوجب �لقتل، ثم رجعو�، نظ���ر، فاإن قالو�: تعمدنا 
ليقت���ل ب�سهادتن���ا، وجب عليهم �لقود، ملا روي عن �ل�سعب���ي �أن رجلني �سهد� عند علي بن 
�أب���ي طال���ب –ر�سي �هلل عنه� على رج���ل �أنه �سرق، فقطعه، ثم �أتياه رجل �آخر فقال: �إنا 
�أخطاأن���ا بالأول، وهذ� �ل�س���ارق، فاأبطل �سهادتهما على �لآخ���ر، و�سمنهما دية يد �لأول، 

وقال: لو �أعلم �أنكما تعمدمتا لقطعتكما.
واإن قــال: تعمدنا �ل�سهادة ومل نعلم �أنه يقتل، وهم يجهلون قتله، وجبت عليهم دية 
مغلظة ملا فيه من �لعمد، و�إن قال �أخطاأنا، وجبت عليه دية خمففة، لأنه خطاأ، ول حتمله 

�لعاقلة، لأنها وجبت باعرت�فهم(2).
و�لر�ج���ح خمالف���ة قول �لإمام �ل�سافعي يف �لقت�سا�ش م���ن �ل�ساهد �لذي رجع عن 
�سهادته دون تعمد، لأن �لرجوع �سبهة، وي�سقط بال�سبهة، مع �أن �ل�سافعي ي�سقط �ملال يف 

�لرجوع عن �ل�سهادة، و�أمر �لدم �أعظم و�أوىل بال�سقاط.
امل�شاألــة الثالثة: رجوع �ل�سه���ود عن �سهادتهم بعد �حلكم وقبل ��ستيفاء �لعقوبة �أو 

بعدها يف �لأمو�ل، ففي هذه �حلالة �ختلف �لفقهاء �إىل قولني:
 القــول الأول: فق���د ذهب جمه���ور �لفقهاء من حنفي���ة(3) ومالكي���ة(4) و�سافعية(5) 

(1)   �لدردي���ر، �ل�سرح �لكبري وحا�سية �لد�سوق���ي، 207/4، �ل�ساوي، حا�سية �ل�ساوي على �ل�سرح �ل�سغري، 
بلغ���ة �ل�سال���ك لأقرب �مل�سالك، 294/4، �ب���ن ر�سد �لقرطبي، �لبيان و�لتح�سي���ل، 56/10، �ملو�ق، �لتاج 

و�لإكليل ملخت�سر خليل، 240/8.
�ل�سري�زي، �ملهذب يف فقه �لإمام �ل�سافعي، 464/3  (2)

�سيخ���ي ز�ده، جممع �لأنهر �س���رح ملتقى �لأبحر، 215/2، �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع،   (3)
283/6، �لبلدح���ي، �لختي���ار و�لتعلي���ل 112/4. �لزيلع���ي، تبيني �حلقائ���ق �سرح كنز �لدقائ���ق وحا�سية 

�ل�سلبي، حممد مال، درر �حلكام �سرح غرر �لأحكام، 394/2.
�مل���و�ق، �لت���اج و�لإكلي���ل ملخت�سر خلي���ل، 244/8، �خلر�س���ي، �سرح خمت�س���ر خلي���ل، 226/7، �لدردير   (4)

و�لد�سوقي، �ل�سرح �لكبري وحا�سية �لد�سوقي، 206/4.
زكري���ا �لأن�ساري، �أ�سنى �ملطال���ب يف �سرح رو�ش �لطالب، 384/4، �بن حجر �لهيتمي، حتفة �ملحتاج يف   (5)

�سرح �ملنهاج وحو��سي �ل�سرو�ين و�ل�ساوي، 213/10.
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وحنابل���ة(1) �إىل �أن���ه يف حال رجوع �ل�سه���ود عن �سهادتهم وكان �ملحك���وم به مال، فينفذ 
�حلك���م وي�ستوفى �ملال، ول ينق�ش �حلكم، لأن �لكالم �لأول تاأكد بالق�ساء، فال يناق�سه 
�لث���اين،  لأنه ملا كان �حلكم بال���كالم �ملتناق�ش غري جائز، فال يجوز �أي�سا نق�ش �حلكم 
ب���ه، ولأن �لكالمني �ملتناق�سني مت�ساويان يف �لدللة على �حلقيقة،. و�ملرجوح ل يعار�ش 
�لر�جح، فال يختل �حلكم ول ينق�ش، ويغرما �إذ� رجعا عن �سهادتهم يف جمل�ش �لق�ساء 
بعد �لق�ساء ب�سهادتهم، �سمنو� �مل�سهود به مال �أتلفاه ب�سهادتهم، لأن �ل�سهادة يف جمل�ش 
�لق�ساء �سدرت منهم، فكان �لتلف م�سافا �إليهم. ولو قالو� غلطنا، لأن �لعمد و�خلطاأ يف 

�أمو�ل �لنا�ش �سو�ء.(2)
ذكــر املرغنيــاين: �إذ� �سه���د �ساهد�ن مبا، فحك���م �حلاكم به، وقب����ش �ملدعي �ملال، 
دين���ا كان �أو عين���ا، ثم رجعا، �سمنا �ملال �مل�سهود عليه، لأن �لت�سبب على وجه �لتعدي �سبب 

لل�سمان، و�إن رجع �أحدهما �سمن �لن�سف، و�لأ�سل �أن �ملعترب يف هذ� بقاء ما بقي(3).
القــول الثاين: ذهب �بن حزم �لظاهري  و�لأوز�ع���ي و�سعيد بن �مل�سيب(4) �إىل �أنه 
يف حال رجوع �ل�سهود عن �سهادتهم �سو�ء كان �لرجوع يف عقوبة �أو مال فاإن �لرجوع يوثر 

يف �ل�سهادة.
فق���د ق���ال �بن حزم يف كتابه �ملحل���ى بالآثار: �إذ� رجع �ل�ساهد ع���ن �سهادته بعد �أن 

حكم بها �أو قبل �أن يحكم بها، ف�سخ ما حكم بها فيه(5).
وذل���ك �أن �سهادة �لإن�سان على نف�سه بالكذب �أو �لغفلة، �أثبُت عليه من �سهادة غريه 

عليه(6).

لبهوتي، ك�ساف �لقناع، 442/6، �بن مفلح، �ملبدع يف �سرح �ملقنع، 428/8، عبد�لرحمن �لنجدي، حا�سية   (1)
�لرو�ش �ملربع، 622/7.�بن ر�سد �لقرطبي، �لبيان و�لتح�سيل، 20/10

بدر �لدين �لعيني، �لبناية �سرح �لهد�ية، 212/9، �سيخي ز�ده، جممع �لأنهر �سرح ملتقى �لأبحر، 215/2،   (2)
جملة �لأحكام �لعدلية، 351/1. �بن جنيم، �لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق، 136/7، �لقر�يف، �لذخرية، 

323/10، �لكا�ساين، بد�ئع �ل�سنائع يف ترتيب �ل�سر�ئع، 283/6، �لبلدحي، �لختيار و�لتعليل، 212/4
�ملرغنياين، �لهد�ية �سرح بد�ية �ملبتديء، 132/3.  (3)

�بن جزي، �لقو�نني �لفقهية، �ش206  (4)
�بن حزم �لظاهري، �ملحلى بالآثار، 527/8.  (5)

�بن حزم، �ملحلى، 527/8.  (6)
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الرتجيح: 
�ل���ذي يرتج���ح يف نظري – و�هلل �أعل���م – ما ذهب �إليه جمه���ور �لفقهاء بقولهم رد 
�ل�سه���ادة بالرج���وع عنها �إذ� كانت بحد، �أو ق�سا�ش، وعدم رّدها �إذ� كانت باملال، وذلك 

ملا يلي:
اأوًل: ل�سحة ما ذكره �أ�سحاب هذ� �لقول يف تعليلهم.

ثانيــًا: �أّن �ملحكوم به عقوبة يف �لق�سا����ش �أو �حلد مل يتعني ��ستحقاقها، ول �سبيل 
�إىل جربها فلم يجز ��ستيفاوؤها، كما لو رجع �ل�سهود قبل �حلكم؛ �إذ ل فرق بينهما، و�أّم 

�إذ� كان �ملحكوم به ماًل في�ستوفى ول ينق�ش حكم �لقا�سي؛ لإمكان �جلرب بال�سمان.
ثالثــًا: �أّن حق �مل�سهود له يف �لأمو�ل قد وجب له باحلكم، فال ي�سقط بقولهما، كما 

�أنهما لو �دعياه لأنف�سهما مل يثبت لهما.
ر�بع���ًا: �أن �ل�سه���ود يج���وز �أن يكون���ا عدلني �سادق���ني يف �سهادتهم���ا، و�إمّنا كذبا يف 

�لرجوع، فيثبت بذلك �ملال.(1)

�ل�سنقيطي، �لقدح يف �لبينة يف �لق�ساء، 257.  (1)
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المبحث الرابع
التطبيقات الق�شائية لرجوع ال�شاهد عن �شهادته.

م���ن خالل �لرجوع لبع�ش �لتطبيقات �لق�سائية �لت���ي ح�سلت يف �ملحاكم �ل�سرعية 
مبدينة �لريا�ش، باململكة �لعربية �ل�سعودية، �ملتعلقة برجوع �ل�ساهد عن �سهادته، ومدى 

تاأثريها على جمريات �لق�سية. �أذكر من ذلك:
الق�شية الأوىل:

نوع الق�شية: قتل.
رقم الق�شية: 531/4.

تاريخ الق�شية: 1421/11/5ه�.

جمريات الق�شية:
قي���ام بدع���وى �سد  (�أ)   بقتل  (ب) من خالل �سربه بع�سا غليظة على ر�أ�سه، نتج 

عنها فقد�ن وعي �ملجني عليه ودخوله يف غيبوبة تويف على �أثرها.
وبع���د �لتحقي���ق مع �جلاين، �أنك���ر  قيامه ب�سرب �ملجني علي���ه، �أو حتى معرفته،  �أو 

�لت�ساجر معه، وطلب �إ�سقاط �لدعوى عنه.

وعن���د �سوؤ�ل �ل�سهود، �سه���د �ل�ساهد �لأول: �أنه يف متام �ل�ساع���ة �لعا�سرة و�لن�سف 
م�ساء كان هو و�ملجني عليه يف موقف �سيار�ت �لأجرة، وح�سر �إليهم �ملدعى عليه ليو�سلهم 
�إىل �لوجهة �لتي يريدون، و�أخربوه �أنهم يريدون �لذهاب �إىل �ملنطقة �ل�سناعية، و�تفقا 
على �أربعة ريالت �أجرة �لنقل، لكن عند و�سولهم �إىل �ملنطقة �ل�سناعية،  طلب �ملدعى 
علي���ه زيادة ريالني، وذل���ك لأن �لوقت قد تاأخ���ر، فرف�ش �ملجني علي���ه مت�ساجر�، فقام 
�ملدع���ى عليه على �أثر ذلك ب�سربه بع�سا غليظة على موؤخرة ر�أ�سه، ومن ثم مت نقله �إىل 

�مل�ست�سفى ودخوله يف غيبوبة تويف على �أثرها.
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وعن���د عر�ش �ملدعى عليه على �ل�ساهد مع عدد من  �لأ�سخا�ش كانو� موقوفني عند 
�ل�سرط���ة نف���ى �لتهمة عن �ملدعى عليه، ثم عاد و�سهد باتهام �ملدعى عليه، وقد برر نفيه 

للتهمة باخلوف من �ملدعى عليه.  
احلكم:

حك���م �لقا�س���ي يف �لق�سية برب�ءة �ملدعى عليه، و�أمر ب�س���رف �لنظر عن �لدعوى، 
لأن �لدع���وى قائمة على �ل�سهادة، ومل يحكم �لقا�س���ي بال�سهادة، لأن رجوع �ل�ساهد عن 
�سهادت���ه كانت �أحد �لأ�سباب �لتي دعت �لقا�سي �إىل عدم �عتبار �سهادته، وكون �ل�ساهد 
تناق����ش يف �سهادته، وغري كالمه، يعترب ذلك رجوعا عن �ل�سهادة، ورجوعه مل يعتد به، 

لأنه �سبهة عظيمة، خا�سة و�أن دعاوى �لق�سا�ش مما يدر�أ بال�سبهات(1).
الق�شية الثانية:

نوع الق�شية:  �سرقة.
رقم الق�شية: 417/9/ن.

تاريخها: 1410/1/3ه�.

جمريات الق�شية:
�لقي���ام برف���ع دعوى �سد (�أ) للقي���ام ب�سرقة عدد� من �لأغنام م���ن �أحد �لأحو��ش،  
ومبو�جه���ة �ملدع���ى عليه بالدع���وى، �أنكر ما ن�سب �إلي���ه، وب�سبب �إن���كاره طالب �لقا�سي  
م���ن �ملدعي �لعام �لبينة، فاأح�سر �ساهدين وجرى �سوؤ�لهم���ا عما �ساهد�ه، فذكر� �أنهما  
�ساهد� �سخ�سا ي�سبه �ملدعى عليه يوقف �سيارته نوع د�ت�سون ب�سبك غنم �أحد �ملو�طنني 
"وذكر� ��سمه" وهو يخرج �لغنم من �ل�سبك مع �لباب، وي�سعها يف �ل�سيادة، ويبلغ عددها 

حو�يل �سبة �أغنام.
وذك���ر �ل�ساه���د�ن �أنهم���ا �سب���ق و�أن  ذكر� يف �سهادتهم���ا يف جهة �لتحقي���ق �أن هذ� 
�ل�سخ����ش هو �ملدعى عليه، ولكنهما رجعا عن ذلك وق���ال �إنه ي�سبه �ملدعى عليه، لأنهما 

غري متاأكدين فالوقت كان ليال.

حممد ��لبعيث، �أثر �لرجوع عن �ل�سهادة على �لأحكام �جلنائية يف �سوء �لفقه �لإ�سالمي.�ش199.  (1)
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احلكم:
وبعد �لطالع على �لدلة و�سماع �سهادة �ل�سهود، حكم �لقا�سي باإخالء �سبيل �ملدعى 
عليه و�سرف �لنظر عن �لق�سية، وذلك نظر� لأن  �ل�سهادة �مل�ستند عليها قد رجع عنها، 
فال�سه���ود غ���ريو� كالمهم  ف�سه���دو� بد�ية �أن  �ملدع���ى عليه  هو �ل�سخ����ش  �لذي ر�أياه، 

ورجعو� عن ذلك بقولهم �أنه ي�سبه �ملدعى عليه.
فمن خالل ما �سبق �أن  رجوع �ل�سهود بهذه �لطريقة قد �أثر على �حلكم، فلم ي�سدر 

حكم بحق �ملجني عليه ، ومت �سرف �لنظر عن �لق�سية(1).

حممد ��لبعيث، �أثر �لرجوع عن �ل�سهادة على �لأحكام �جلنائية يف �سوء �لفقه �لإ�سالمي.�ش199.  (1)
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الخاتمة

يف خامتة هذا البحث تو�شلت اإىل النتائج الآتية:
اأوًل: ركن رجوع �ل�ساهد عن �سهادته �لقول: رجعت عما �سهدت به، �أو �سهدت بزور 

فيما �سهدت به.
ثانيــا: ي�س���رتط لقبول رج���وع �ل�ساهد ع���ن �سهادت���ه �أن تكون �ل�سه���ادة يف جمل�ش 

�لق�ساء، ول ي�سح �لرجوع يف �أي مكان غري جمل�ش �لق�ساء.
ثالثا: ل يلزم �ل�ساهد  �أي �سيء �إذ� رجع عن �سهادته يف غري جمل�ش �لق�ساء.

رابعــا: يف ح���ال رجع �ل�سهود عن �سهادتهم قبل �حلك���م بها، كانت كاأن مل تكن، ول 
ي�سح �حلكم ب�سهادتهم، ول يثبت عليهم �أي �سيء.

خام�شا: �إذ� رجع �ل�سهود بعد �حلكم وقبل ��ستيفائه يف حد �أو ق�سا�ش، ل ينفذ ول 
يجري �حلكم، وي�سقط �حلكم.

�شاد�شــا: �إذ� رجع �ل�سهود بعد �حلكم وقبل ��ستيفاء �حلكم يف �لأمول، ينفذ �حلكم 
وي�سمن �ل�سهود ما �تلفوه.

�شابعــا: �إذ� رج���ع �ل�سهود بعد �حلكم ول�ستيف���اء يف �حلدود و�لق�سا�ش، مل يقت�ش 
منهم وعليهم �لدية ما مل يتعمدو� �ل�سهادة لأجل �لقتل.
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د. : حممد اأمني عبد الرزاق بارودي  

امللخ�س :
م���د�و�ة �حليو�ن وعالجه مبا في���ه منفعة له، ق�سية نالت جانب���ًا وحيزً� من �لبحث 
و�لتاأ�سي���ل يف �سرعن���ا �لإ�سالم���ي، فلم يغف���ل ق�سية هامة كه���ذه بل و�سع له���ا �لأحكام 
و�ل�سو�ب���ط، �سو�ء �سو�ب���ط ملا يد�وى به �حليو�ن �أو �سو�ب���ط لطريقة �ملد�و�ة، بل ورتب 

�لآثار وبني موجبات �ل�سمان و�أحو�له يف ق�سية مد�و�ة �حليو�ن .
كل ذل���ك يف ف���رتة من تاريخ �لب�سري���ة يتهم فيها �لإ�سالم بالق�س���وة و�لوح�سية �لتي 

تطال من نظر �أعد�ئه حتى �حليو�ن .
فكان هذ� �لبحث ردً� علميًا بالدليل و�لتاأ�سيل لدح�ش تلك �لدعوى �لباطلة، وليبني 
للم�سل���م �أوًل موقف �لإ�سالم من رعاية ومد�و�ة �حليو�ن و�لعتناء به، و ليقدم ذلك كله 

لغري �مل�سلم ثانيًا  لي�ستب�سر هدي و�أحكام �لإ�سالم و�إح�سانه ورحمته باحليو�ن .

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 :
�حلم���د هلل رب �لعاملني، حمدً� يو�يف نعمه، ويدفع نقم���ه، ويكافئ مزيده، �سبحانك 

ربي ل �أح�سي ثناًء عليك، �أنت كما �أثنيت على نف�سك .
و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني، عبدك ونبيك وم�سطفاك �سيدنا حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص   وعلى �آله و�أ�سحابه، ومن �هتدى بهديهم �إىل يوم �لدين .
وبع���د : فالإ�س���الم نظام حياة �سام���ل ي�ستوعب كل جو�نب معي�س���ة �لإن�سان، وينظم 

عالقاته مع نف�سه ومع خالقه ومع من حوله من �ملخلوقات، ومنها �حليو�نات.
ومل يك���ن �لإ�سالم وه���و �لدين �ل�سامل ليغفل وج���ود �حليو�ن وحاج���ة �لإن�سان �إليه 
ُكُلوَن *  و�أهميت���ه يف حياته، قال تع���اىل : (َو�ْلأَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتاأْ
ِمُل �أَْثَقاَلُكْم �إِىَل َبَلٍد مَلْ َتُكوُنو� َباِلِغيِه  َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي ُتِريُحوَن َوِحنَي َت�ْسَرُحوَن * َوحَتْ
َكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُلُق  ِمرَي ِلرَتْ ْيَل َو�ْلِبَغاَل َو�حْلَ ُكْم َلَرُءوٌف َرِحيٌم * َو�خْلَ �إِلَّ ِب�ِسقِّ �ْلأَْنُف�ِش �إِنَّ َربَّ
َم���ا َل َتْعَلُم���وَن ) �لأنعام : 5 – 8، ولذلك جاءت �لن�سو����ش منبهًة على �أهمية هذه �لنعم 
ولت�س���ع �ل�سو�بط و�لأحكام للتعامل م���ع �حليو�نات بل وملد�و�تها �أي�سًا، مع بيان �حلدود 
�لت���ي ينبغي �أل يتجاوزها �لإن�سان يف مد�و�ته للحيو�نات زيادة �أو نق�سًا حفاظًا على حق 

�حليو�نات، وما يرتتب على ذلك كله من �آثار و�أحكام .
اأهمية البحث :

ميكن اإيجاز اأهمية البحث فيما يلي :
 ياأ�سل لفكرة مد�و�ة �حليو�ن، وي�سع �لأحكام �ملنظمة و�ل�سابطة لعملية �ملد�و�ة .. 1
يعال���ج ق�سايا معا�سرة يف م���د�و�ة �حليو�ن، كما يربز �س���ورً� هامة من �عتناء . 2

�لإ�سالم، مبد�و�ة �حليو�ن .
كم���ا تظه���ر �أهمي���ة �لبحث يف �أن���ه �أب���رز �لآثار �ملرتتب���ة على م���د�و�ة �حليو�ن . 3

و�حل���الت �لت���ي يكون فيها �لطبي���ب �لبيط���ري �سامنًا، و�حل���الت �لتي ينتفي 
فيه���ا عنه �ل�سمان، وبذل���ك يكون �لبحث قد �نتقل بالق���ارئ �إىل �حليز �لعملي 

�لتطبيقي يف م�ساألة مد�و�ة �حليو�ن .  
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اأ�شباب اختيار البحث :
�إظه���ار �سمولية �لإ�س���الم " دين �لرحمة و�لإح�سان " �ل���ذي مل يكن له �أن يغفل . 1

ق�سية هامة كق�سية مد�و�ة �حليو�ن من �أحكام و�سو�بط تنظمها �أف�سل تنظيم.

م���ا يتهم ب���ه دين �لإ�س���الم من ق�س���وة ووح�سية تط���ال من وجهة نظ���ر �أعد�ئه . 2
حت���ى �حليو�ن، ف���كان هذ� �لبحث ردً� علميًا مدلاًل عل���ى تلك �لدعوى �لباطلة، 
لتب�س���ري �مل�سلم �أوًل مبوقف دينه م���ن رعاية �حليو�ن ومد�و�ته وعظيم �عتنائه 
ب���ه، ولتقدمي ذلك كله للعامل ثانيًا لي�ستفيد من هدي و�أحكام �لإ�سالم و�إح�سانه 

ورحمته باحليو�ن .

ولع���ل من �لأ�سباب �لهام���ة يف �ختيار �لبحث �أنه م���ن �لبو�كري �لتي جمعت بني . 3
دفتيه���ا �أبرز �لأحكام �ملتعلقة مب���د�و�ة �حليو�ن جمعًا وترتيبًا وحتلياًل ودر��سة، 
وم���ا يرتت���ب على ذلك م���ن �آث���ار، وبذلك يك���ون �لبحث ق���د قدم روؤي���ة �ساملة 
خمت�س���رة ملوقف �لإ�سالم من مد�و�ة �حليو�نات، يف ظل غزو �لأفكار وحماولة 
�سل���خ �مل�سلمني عن ثقافته���م �لإ�سالمية وت�سدير ثقاف���ات مزعومة من حمرم 
ومعي���ب لذبح �حلي���و�ن و�أكل حلم���ه، �إىل مف���رط بالعتناء باحلي���و�ن �إىل حد 

�ل�سرف و�لتبذير وغري ذلك .
�شوؤال البحث :

هل نظم �لإ�سالم عالقة �لإن�س���ان باحليو�ن، ووجه �إىل مد�و�ته ومعاجلة �أمر��سه، 
و �سبط ذلك كله باأحكام و��سحة قابلة للتطبيق على �أر�ش �لو�قع ورتب �لآثار على ذلك 

كله ؟ .
الدرا�شات ال�شابقة : 

بع���د �لتتبع و�لبح���ث مل �أقف على كتابة �أو در��سة جمعت ب���ني دفتيها �أحكام مد�و�ة 
�حلي���و�ن و�لآثار �ملرتتبة عليه���ا كما جاء يف هذ� �لبحث، فيم���ا ��ستطعت �لطالع عليه، 
وم���ن هنا جاءت جدية بحثي �ملعنون " مد�و�ة �حلي���و�ن �لأحكام و�لأثر – در��سة فقهية 
مقارنة " مع �لإ�سارة �إىل �أن قد�مى �لفقهاء قد تناولو� بالبحث و�لبيان بع�ش �جلزئيات 
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و�لتف�سي���الت �ملتعلقة مب���د�و�ة �حليو�ن يف ثناي���ا كتبهم وموؤلفاتهم، كم���ا �سياأتي ذكره 
وبيانه .

منهج البحث واإجراءاته : 
جري���ت يف بحث���ي هذ� �أوًل عل���ى ��ستقر�ء ن�سو����ش �لفقهاء يف جمع �مل���ادة �لعلمية 
ومفرد�تها، ثم عمدت بعد ذلك �إىل حتليلها و��ستنباط �لأحكام منها لتكون �لفائدة �أدق 

و�أعمق، ومل �أكتف بظو�هر �لن�سو�ش و�لنقول .
ومن الإجراءات املتبعة يف بحثي هذا ما يلي : 

حيث كان يرد �لدليل كان من �ملهم جد� ًن�سبته �إىل م�سدره، وحيث يذكر �ملرجع مبا�سرة . 1
دون �أن ي�سب���ق بكلم���ة ينظر، فهذ� معناه �قتبا�ش ونقل حريف من �ملرجع، وحيث كان ي�سبق 

بكلمة ينظر، فمعناه �أن �لنقل و�لقتبا�ش كان للفكرة و�ملعنى دون �حلرفية .
�أما فيما يتعلق بطريقة عر�ش �مل�سائل �لفقهية فيكون �أول بعر�ش �أقو�ل �لفقهاء . 2

من �ملذ�هب �لفقهية �لأربعة، ثم �أدلتهم ومناق�سة �لأدلة، ثم �لر�جح من �لأقو�ل 
مع بيان وجه �لرتجيح .

عمدت �إىل ذكر بطاقة كل مرجع كاملة عند ذكره و�لعتماد عليه يف �ملرة �لأوىل   . 3
وبعد ذلك �كتفيت بذكر �ملرجع و�ملوؤلف، ثم �جلزء و�ل�سفحة .

حر�س���ت على �إير�د �لآيات �لقر�آنية م�سكول���ة ً، ثم �ل�سورة، ورقم �لآية، �أما حديث . 4
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فكان لبد من بيان درجته و�حلكم عليه عند �أهل �لفن �إن مل يكن 

يف �ل�سحيحني �أو �أحدهما .
خطة البحث : 

��ستملت خطة �لبحث على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، على �ل�سكل �لتايل :
• مقدمة : وفيها .	
• �أهمية �لبحث .	
• �أ�سباب �ختيار �لبحث .	
• �سوؤ�ل �لبحث .	
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• �لدر��سات �ل�سابقة .	
• منهج �لبحث و�إجر�ء�ته .	

التمهيد : بيان مل�شطلحات البحث، وفيه مطلبان :
• �ملطلب �لأول : تعريف �ملد�و�ة .	
• �ملطلب �لثاين : تعريف �حليو�ن .	
• �ملطلب �لثالث : مفهوم مد�و�ة �حليو�ن .	

املبحث الأول : اأحكام مداواة احليوان، وفيه ثمانية مطالب :
• �ملطلب �لأول : م�سروعية مد�و�ة �حليو�ن، ووقف �ملال لذلك .	
• �ملطلب �لثاين : ��ستعمال �ملحرمات يف مد�و�ة �حليو�ن .	
• �ملطلب �لثالث : مد�و�ة �حليو�ن مبا فيه تعذيب له .	
• �ملطل���ب �لر�بع : مد�و�ة �حليو�ن �مل�ساب بالأمر��ش �ملعدية، وبيان حكم : بيعه 	

وذبحه و�أكله �أو قتله .
• �ملطلب �خلام�ش : حكم ��ستعمال عقاقري يف مد�و�ة �حليو�ن يكون لها �أثر على �لإن�سان .	
• �ملطلب �ل�ساد�ش : مد�و�ة �حليو�ن بق�سد �لزينة .	
• �ملطلب �ل�سابع : مد�و�ة �حليو�ن بالرقى .	
• �ملطلب �لثامن : �أخذ �لأجرة على مد�و�ة �حليو�ن، وقيمة �لدو�ء .	

املبحث الثاين : اأثر مداواة احليوان يف ثبوت ال�شمان، وفيه اأربعة مطالب .
• �ملطلب �لأول : �سمان �لطبيب �لبيطري فيما �أذن له مبد�و�ته .	
• �ملطلب �لثاين : �سمان �ملتلف بدعوى �لتطبيب ( �لطبيب �جلاهل ) .	
• �ملطلب �لثالث : جناية �لطبيب �لبيطري فيما مل يوؤذن له مبد�و�ته .	
• �ملطلب �لر�بع : خطاأ �لطبيب �لبيطري .	

�خلامتة : وفيها �أهم �لنتائج �لتي تو�سل �إليها �لباحث .  �
فهر�ش �مل�سادر و�ملر�جع .  �

فهر�ش �ملو�سوعات .  �
 



58
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

التمهيد 
بيان مل�شطلحات البحث، وفيه مطلبان 

المطلب األول 
تعريف املداواة 

َو�ُء و�حد  اأوًل – لغــة : �ل���د�ل و�ل���و�و و�حلرف �ملعتل : ب���اب تتقارب �أ�سوله، و�ل���دَّ
َو�ُء : م�س���در د�و�ه مد�و�ة وِدو�ًء، ود�ويته مد�و�ة، ولو قلت دو�ء جاز :  �لأدوي���ة، وقيل �لدِّ

عاجلته، ومنه د�وى �ملري�ش، ونحوه مد�و�ة ودو�ء : عاجله(1)  .
ثانيــًا – ا�شطالحــًا : وبالع���ودة �إىل ن�سو�ش �لفقهاء فاإنن���ا ل جند عندهم تعريفًا 

مل�سطلح �ملد�و�ة مع ثبوت ��ستعمالهم له، ومن �أمثلة ذلك : 
ويق���ول �ساحب �لبد�ئ���ع : ( �إل عند �ل�سرورة : فال باأ�ش �أن ينظر �لرجل من �لرجل 
�إىل مو�س���ع �خلتان ليختنه ويد�ويه بعد �خلنت، وك���ذ� �إذ� كان مبو�سع �لعورة من �لرجل 

قرح �أو جرح �أو وقعت �حلاجة �إىل مد�و�ة �لرجل )(2) . 
ويق���ول �ساحب �ل�سرح �لكبري : ( وجاز ملكلف قدح ع���ني �أي �إخر�ج مائها للروؤية �أي 
لع���ود ب�س���ره بال وجع، و�إل ج���از ولو �أدى �إىل ��ستلق���اء – �أي يف �ل�س���الة – �تفاقًا، ول 

مفهوم للعني بل مد�و�ة �سائر �لأع�ساء كذلك )(3) . 

(1)  ينظر : معجم مقايي�ش �للغة : لأبي �حل�سني �أحمد بن فار�ش بن زكريا ، ت : عبد �ل�سالم هارون ، �حتاد 
�أبي بكر بن  �لُكتاب �لعرب ، ط – 2002/1424 ، مادة : دوي ، 253/2 . خمتار �ل�سحاح : حممد بن 
عب���د �لق���ادر �ل���ر�زي ، ت : حممود خاطر ، مكتبة لبنان نا�سرون ، ب���ريوت ، ط – 1995/1415 ، مادة : 
دوى ، 218/1 . �ملعجم �لو�سيط : �إبر�هيم م�سطفى و�أحمد �لزيات وحامد عبد �لقادر وحممد �لنجار ، 
ت : جمم���ع �للغ���ة �لعربي���ة ، د�ر �لدعوة ، مادة : د�وى ، 306/1 . تاج �لعرو�ش : حممد بن حممد بن عبد 
�ل���رز�ق �حل�سين���ي �مللقب مبرت�سى �لزبي���دي ، ت : جمموعة من �ملحققني ، د�ر �لهد�ي���ة ، مادة : دوي ، 

 . 77/38
بد�ئع �ل�سنائع : عالء �لدين �لكا�ساين ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، ط�2 1982 ، 123/5 .   (2)

(3)  �ل�سرح �لكبري : �أحمد �لدردير �أبو �لربكات ، ت : حممد علي�ش ، د�ر �لفكر ، بريوت ، 261/1 . 
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ويق���ول �ساحب �ملجم���وع يف معر�ش كالمه عن مو��سع جو�ز ك�س���ف �لعورة : ( و�جلو�ب 
�أن ك�سفه���ا ل يجوز لكل مد�و�ة، و�إمنا يج���وز يف مو�سع يقول �أهل �لعرف �إن �مل�سلحة يف 

�ملد�و�ة ر�جحة على �مل�سلحة يف �ملحافظة على �ملروءة و�سيانة �لعورة .... )(1) .
ويق���ول �ساحب �ملب���دع يف معر�ش كالمه عمن تلزمه نفقة �لع���ني �ملرهونة : ( ولأنه 
ملك للر�هن – �أي �لعني �ملرهونة – فكان عليه �لإنفاق كالطعام وهو �سامل ملا �إذ� �حتاج 

�إىل مد�و�ة ملر�ش �أو جرح .... )(2) .
ويظهــر بو�شــوح مــن جمموع ما �شبــق ثبــوت ا�شتعمــال م�شطلح املــداواة يف كالم 
ون�شو�ــس الفقهــاء، ليفهم من جمموع ا�شتعمالهم اأن املــداواة تعني : �لقيام مبا يرجى 

منه �إ�سالح حال �ملري�ش .
ومل يقت�شــر ا�شتعمالهــم مل�شطلــح املداواة يف جانــب معاجلة الإن�شــان، بل كذلك 
ا�شتعمــل يف عــالج احليــوان، ومن ذلك مــا يقوله �شاحــب البهجة يف �شــرح التحفة : 
(و�حليو�ن وغريه يف ذلك �سو�ء، يعني يلزمه مد�و�ة �لد�بة وغريها )(3)، ويقول �ساحب 
ك�ساف �لقناع : ( وللمرتهن مد�و�ة ما�سية مرهونة مل�سلحة لأن له فيها حق �لتوثيق)(4) .
وق���د عرف بع�ش �ملعا�سري���ن �ملد�و�ة باأنها : ( عمل ما يظن �أن���ه �سبيل �ل�سفاء من 

�ملر�ش باإذن �هلل تعاىل )(5).

(1)  �ملجموع : حمي �لدين بن �سرف �لنووي ، ت : حممود مطرحي ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط�1 1996/1417 
 . 366/1 ،

(2)  �ملب���دع : �إبر�هي���م ب���ن حممد بن عب���د �هلل بن مفلح �حلنبلي �أب���و �إ�سحاق ، �ملكت���ب �لإ�سالمي ، بريوت ، 
ط – 1400 ، 226/4 .

(3)  �لبهجة يف �سرح �لتحفة : �أبو �حل�سن علي بن عبد �ل�سالم �لت�سويل ، ت : حممد عبد �لقادر �ساهني ، د�ر 
�لكتب �لعلمية ، 

بريوت ، ط�1 1998/1418 ، 585/2 .   
(4)  ك�س���اف �لقن���اع : من�سور بن يون�ش �لبهوتي ، ت : هالل م�سيلحي م�سطفى هالل ، د�ر �لفكر ، بريوت ، 

ط – 1402، 336/3.
(5)  معج���م لغ���ة �لفقه���اء : حممد رو�����ش قلعة ج���ي وحامد �س���ادق قنيب���ي ، د�ر �لنفائ����ش �لأردن ، ط2 – 

 . 319 ، 1988/1408
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المطلب الثاني 
 تعريف احليوان 

اأوًل – لغــة : �حل���اء و�لي���اء و�حل���رف �ملعتل �أ�س���الن : �أحدهما خ���الف �ملوت(1)، 
و�حلي���و�ن �سد �ملوتان(2)،ويطلق على كل ذي روح ناطقًا كان �أم غري ناطق، وبذلك يكون 

ماأخوذً� من �حلياة، وي�ستوي يف لفظ �حليو�ن �لو�حد و�جلمع(3) .
ثانيــًا – ا�شطالحــًا : يذك���ر �ساحب �لتعريفات حدً� للحي���و�ن فيقول : ( �حليو�ن : 
�جل�س���م �لنامي �حل�سا�ش �ملتح���رك بالإر�دة )(4)، وبالنظ���ر يف �لتعريف فاإنه يجمع بني 
�لب�س���ر وغريه يف جن����ش �حليو�ن، وملا كان مو�س���وع �لبحث : مد�و�ة �حلي���و�ن، وهو نوع 
�لعجم���او�ت م���ن جن�ش �حلي���و�ن، كان ل بد من قيد �إ�س���ايف يف �لتعريف، فيكون تعريف 

�حليو�ن : ( �جل�سم �لنامي �حل�سا�ش �ملتحرك بالإر�دة غري �لآدمي ) .
�شرح التعريف :

• اجل�شــم : و�إمن���ا عرب عن �حلي���و�ن باجل�سم لأن �جل�سم ما ق���ام بذ�ته بخالف 	
�لعر�ش فهو ما ل يقوم بذ�ته بل بغريه(5) .

• النامي احل�شا�س : وبه يخرج كل ما مل يكن له منوً� �أو ح�سًا كاجلماد .	
• املتحرك بالإرادة : وبه يخرج �لنبات لثبوت عدم مقدرته على �حلركة باإر�دته 	

�ملنفردة بل تكون حركته مرتبطة �رتباطًا كليًا باإر�دة وفعل متحرك �آخر .
• غــر الآدمــي : وملا كان �ملق�سود م���ن �لبحث مد�و�ة �لعجم���او�ت من �حليو�ن 	

كان لز�مًا �إخر�ج �لإن�سان من هذ� �لتعريف، فجاء قيد غري �لآدمي يف �لتعريف 
�ملختار للحيو�ن.

(1)  معجم مقايي�ش �للغة : لبن فار�ش ، مادة : حي ، 97/2 .
(2)  خمتار �ل�سحاح : �لر�زي ، مادة : حيا ، 167/1 .

(3)  ينظر : ل�سان �لعرب : لبن منظور ، مادة : حيا ، 1077/2 .
(4)  �لتعريف���ات : عل���ي بن حممد بن علي �جلرجاين ، ت : �إبر�هيم �لأيب���اري ، د�ر �لكتاب �لعرب ، بريوت ، 

ط�1 1405 ، 127/1.
(5)  �حلدود �لأنيقة و�لتعريفات �لدقيقة : زكريا بن حممد بن زكريا �لأن�ساري �أبو يحيى ، ت : مازن �ملبارك 

، د�ر �لفكر �ملعا�سر ، بريوت ، ط�1 1411 ، 71/1 . 
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المطلب الثالث 
مفهوم مداواة احليوان

وبناء على ما تقدم يكون �ملر�د من " مد�و�ة �حليو�ن " : �لقيام مبا يرجى منه �سفاء 
�حليو�ن مبا هو جائز �سرعًا .

�شرح التعريف :
• �لقي���ام مبا يرجى منه �سفاء �حليو�ن : ويكون ذلك من خالل ��ستعمال عقار �أو 	

جر�ح���ة �أو رقية �أو عالج طبيعي �أو غري ذلك مما ي�ستحدث من و�سائل و�أدو�ت 
�لعالج، باإ�سر�ف �أهل �خلربة و�لخت�سا�ش .

• بكل ما هو جائز : لتخرج �ملد�و�ة مبا ل يجوز �سرعًا، كاخلمر و�مليتة .... وغريه.	
مع مالحظة : �أنه �أحيانًا قد يعرب عن مد�و�ة �حليو�ن بالبيطرة، وهي ماأخوذة من 
َبَطَر �ل�سيء �إذ� �سقه، ومنه �لبيطار : وهو معالج �لدو�ب، و�لبيطرة : معاجلة �لدو�ب(1).
ولعل هذ� للتمييز بني مد�و�ة �لإن�سان ومد�و�ة �حليو�ن، فيعرب عن �لثانية بالبيطرة، 
وق���د ورد ه���ذ� �ل�ستعم���ال يف كالم ون�سو�ش �لفقه���اء، يقول �بن عابدي���ن يف حا�سيته : 

(قوله : �أي بيطار، فهو خا�ش بالبهائم )(2) .
و�إمن���ا �آث���رت ��ستعمال م�سطلح �مل���د�و�ة بدًل ع���ن �لبيطرة، لأنه �لأك���رث ��ستعماًل 

و�سهرة بني �لنا�ش، ويف ن�سو�ش �لفقهاء .

(1)  ينظر : معجم مقايي�ش �للغة : لبن فار�ش ، مادة : بطر ، 247/1 . 
(2)  حا�سية �بن عابدين : حممد �أمني بن عابدين ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط1386�2 ،86/6 .

وينظ���ر ��ستعم���ال �لفقه���اء مل�سطلح �لبيطرة يف كل م���ن : �ملدونة �لكربى : مالك بن �أن����ش ، د�ر �سادر ،   
ب���ريوت ، 495/11 . مغن���ي �ملحتاج : حممد �خلطيب �ل�سربين���ي ، د�ر �لفكر، بريوت ، 167/3 . �لفروع : 
حمم���د ب���ن مفلح �ملقد�س���ي �أبو عبد �هلل ، ت : �أبو �لزهر�ء حازم �لقا�س���ي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، 

ط�1 1418 ، 337/4 . 





63
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ
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المبحث األول 
اأحكام مداواة احليوان، وفيه

المطلب األول 
م�شروعية مداواة احليوان، ووقف املال لذلك

اأوًلم�شروعية مداواة احليوان .
م���د�و�ة �حلي���و�ن وعالجه مب���ا فيه منفعة ل���ه �أمٌر جائ���ٌز �سرعًا، يق���ول �ساحب رد 
�ملحتار (ويجوز ف�سد �لبهائم وكيها وكل عالج فيه منفعة لها)(1)، ويقول �ساحب �لآد�ب 
�ل�سرعي���ة و�ملن���ح �ملرعية : ( وقال �بن عقيل : ول يجوز �إخ�س���اء �لبهائم ول كيها بالنار 
للو�س���م، وجتوز للمد�و�ة ح�سب ما �أجزن���ا يف حق �لنا�ش ....)(2)، بل �إن مد�و�ة �حليو�ن 

�أمر مطلوب �سرعًا، وذلك لأ�سباب عدة �أوجزها فيما يلي : 

1- مداواة احليوان من الرحمة به والإح�شان اإليه :
يق���ول ملسو هيلع هللا ىلص : ( �إن �هلل كت���ب �لإح�سان على كل �سيء ف���اإذ� قتلتم فاأح�سنو� �لقتل و�إذ� 
ذبحت���م فاأح�سن���و� �لذبح وليح���د �أحدكم �سفرته فل���ريح ذبيحت���ه )(3)، و�إذ� كان �مل�سلم 
ماأم���ورً� بالإح�س���ان و�لرحمة للحيو�ن عند ذبحه �لذي هو �إزه���اٌق لروحه، فاإن �لإح�سان 
�إليه يف مد�و�ته ومعاجلته عند مر�سه لتخفيف �أمله من باب �أوىل، بل ومقدم على غريه، 
لأن يف مد�و�ت���ه �إحي���اء ل���ه باإذن �هلل تع���اىل، يقول �ساحب �سبل �ل�س���الم : ( قوله : كتب 

(1)  �لدر �ملختار : عالء �لدين �حل�سكفي ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط�2 1386 ، 652/6 .
(2)  �لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية : حممد بن مفلح �ملقد�سي ، ت : �سعيب �لأرناوؤوط وعمر �لقيام ، موؤ�س�سة 

�لر�سالة ، بريوت ، ط�3 1999/1419 ، 129/3 .
(3)  �سحيح م�سلم : م�سلم بن �حلجاج �أبو �حل�سني �لق�سريي �لني�سابوري ، ت : حممد فوؤ�د عبد �لباقي ، د�ر 
�إحي���اء �ل���رت�ث �لعربي ، بريوت ، كتاب : �ل�سيد و�لذبائح وما يوؤكل من �حليو�نات ، باب : �لأمر باإح�سان 

�لذبح و�لقتل وحتديد �ل�سفرة ، رقم : 1955، 1548/3 . 



64
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

�لإح�س���ان �أي �أوجبه كما ق���ال تعاىل : �إن �هلل ياأمر بالع���دل و�لإح�سان، وهو فعل �حل�سن 
�سد �لقبيح )(1) .

ويق���ول ملسو هيلع هللا ىلص : ( �إن���ه من ل يرحم ل يرح���م )(2)، يقول �ساحب فت���ح �لباري : ( قال 
�ب���ن بطال – �أي يف �حلدي���ث – فيه �حل�ش على ��ستعمال �لرحمة جلميع �خللق فيدخل 
�ملوؤمن و�لكافر و�لبهائم �ململوك منها وغري �ململوك ويدخل يف �لرحمة �لتعاهد بالإطعام 
و�ل�سق���ي و�لتخفيف يف �حلمل وترك �لتع���دي بال�سرب .... )(3)، ومن �لرحمة باحليو�ن 
مد�و�ت���ه ومعاجلت���ه من �أمر��سه، ب���ل �إن �لرحم���ة مبد�و�ته �أظهر من غريه���ا حيث �إن 
�ملر����ش و�لأمل �سرر، و�ل�س���رر يز�ل(4)، فتكون �ملد�و�ة مطلوبة �سرعًا ملا فيها من حتقيق 

�أعظم و�أظهر معاين �لرحمة .

ويق���ول ملسو هيلع هللا ىلص : ( �أن �م���ر�أة بغي���ًا ر�أت كلب���ًا يف يوم ح���ار يطيف ببئر ق���د �أدلع ل�سانه 
م���ن �لعط�ش فنزع���ت له مبوقعها – �أي بخفه���ا – فغفر له���ا )(5)، ويف �حلديث مطالبة 
بالرحم���ة و�لإح�سان للحيو�ن و�أنهما من �أ�سباب �ملغف���رة و�لعفو من �هلل تعاىل، ومد�و�ة 
�حليو�ن ومعاجلته لتخفيف �لآلم و�لأوجاع عنه �سكل �آخر من �أ�سكال �لرحمة به فكانت 
مطلوب���ة �سرعًا، بل �إن ترك مد�و�ت���ه �إ�ساءة له باإطالة �أمد �أوجاعه و�آلمه، يقول �ساحب 
�ل�ستذكار : ( و�إذ� كان يف �لإح�سان �إىل �لكلب �أجر ففي �لإ�ساءة �إليه وزر و�لإ�ساءة �إليه 
�أعظ���م من قتل���ه )(6)، وقد ثبت �لنهي عن �لإ�ساءة للحي���و�ن، و�أنه موجب للعذ�ب، فقال 

(1)  �سبل �ل�سالم : حممد بن �إ�سماعيل �ل�سنعاين �لأمري ، ت : حممد عبد �لعزيز �خلويل ، د�ر �إحياء �لرت�ث 
�لعربي ، بريوت ، ط�4 1379 ، 90/4 . 

(2)  �سحي���ح م�سل���م : م�سلم بن �حلجاج ، كتاب : �لف�سائل ، باب : رحمت���ه ملسو هيلع هللا ىلص بال�سبيان و�لعيال وتو��سعه 
وف�سل ذلك رقم : 2318 ، 1807/4 .  

(3)  فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري : �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سقالين �ل�سافعي ، ت : حممد 
فوؤ�د عبد �لباقي وحمب �لدين �خلطيب ، د�ر �ملعرفة ، بريوت ، ط – 1379 ، 440/10 . 

(4)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، ت : جنيب هو�ويني ، كارخانة جتارت كتب ، 18/1 . 
(5)  �سحي���ح م�سل���م : م�سلم بن �حلجاج ، كتاب : قت���ل �حليات وغريها ، باب : ف�سل �ساقي �لبهائم �ملحرتمة 

و�إطعامها ، رقم : 2245 ، 1761/4 . 
(6)  �ل�ستذكار : �أبو عمر يو�سف بن عبد �هلل بن عبد �لرب �لنمري ، ت : �سامل حممد عطا وحممد علي معو�ش 

، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 2000/1421، 498/8 . 
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ملسو هيلع هللا ىلص : ( عذب���ت �م���ر�أة يف ه���رة �سجنتها حتى ماتت فدخلت �لنار فيه���ا، ل هي �أطعمتها 
و�سقتها �إذ هي حب�ستها، ول هي تركتها تاأكل من خ�سا�ش �لأر�ش )(1) .

ومن جمموع ما �سب���ق يتبني �أن �لإن�سان مطالب بالرحمة و�لإح�سان للحيو�ن بجميع 
�أ�سكاله ومد�و�ة �حليو�ن �سكل من �أ�سكال �لإح�سان و�لرحمة .

2 – مداواة احليوان حفظ للمال .
حفظ �ملال مق�سد �سرعي كلي من �ملقا�سد �ل�سرورية �لتي لبد منها لقيام م�سالح 
�لدي���ن و�لدنيا(2)، يقول �ساحب �مل�ست�سفى : ( ومق�سود �ل�سرع من �خللق خم�سة : وهو 
�أن يحف���ظ عليه���م دينهم ونف�سهم وعقلهم ون�سلهم ومالهم، ف���كل ما يت�سمن حفظ هذه 
�لأ�سول �خلم�سة فهو م�سلحة وكل ما يفوت هذه �لأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة(3)، 
و�ملق�س���ود باملال كل ما ينتفع به �لنا����ش �نتفاعًا م�سروعًا وله قيمة مادية بينهم، في�سمل 
�لأعي���ان و�ملنافع و�لديون، وي�ستوعب �لنقود وثرو�ت �لأر����ش و�لطعام و�مل�سكن و�للبا�ش 
و�حليو�ن وجميع �ملتمولت، يقول �ساحب �ملو�فقات : ( و�أعني باملال : ما يقع عليه �مللك 
وي�ستب���د ب���ه �ملالك عن غ���ريه �إذ� �أخذه من وجه���ه، وي�ستوي يف ذلك �لطع���ام و�ل�سر�ب 
و�للبا����ش على �ختالفها وما يوؤدي �إليها من جميع �ملتمولت فلو �رتفع ذلك مل يكن بقاء، 
وهذ� كله معلوم ل يرتاب فيه من عرف ترتيب �أحو�ل �لدنيا و�أنها ز�د �لآخرة )(4)، و�إمنا 
يكون �حلفاظ على م�سلحة �ملال بطريقني ذكرهما �ساحب �ملو�فقات بقوله : ( و�حلفظ 
لهم���ا – �أي للم�سالح �خلم�ش و�مل���ال �أحدها – يكون باأمرين : �أحدهما ما يقيم �أركانها 
ويثب���ت قو�عدها، وذلك عبارة ع���ن مر�عاتها من جانب �لوجود، و�لث���اين ما يدر�أ عنها 

�لختالل �لو�قع �أو �ملتوقع فيها، وذلك عن مر�عاتها من جانب �لعدم )(5).

(1)  �سحيح م�سلم : م�سلم بن �حلجاج ، كتاب قتل �حليات وغريها ، باب : حترمي قتل �لهرة ، رقم : 2242 ، 1760/4 . 
(2)  ينظ���ر : �مل�ست�سف���ى : حمم���د بن حممد �لغز�يل �أب���و حامد ، ت : حممد عبد �ل�س���الم عبد �ل�سايف ، د�ر 
�لكت���ب �لعلمية ، ب���ريوت ، ط�1 1413، 174/1 . �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام : علي بن حممد �لآمدي �أبو 
�حل�سن ، ت : �سيد �جلميلي ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، ط1404�1، 300/3 . �ملو�فقات : �إبر�هيم بن 
مو�سى �للخمي �لغرناطي �ملالكي �ملعروف بال�ساطبي ، ت : عبد �هلل در�ز ، د�ر �ملعرفة ، بريوت ، 38/1 .

(3)  �مل�ست�سفى : �لغز�يل ، 174/1 .
(4)  �ملو�فقات : �ل�ساطبي ، 17/2 .

(5)  �ملرجع �ل�سابق : 17/2 .
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فجانــب الوجــود : ما ب���ه يتحقق وجود �مل���ال وزيادته و��ستثم���اره وتنميته، وجانب 
�لعدم: كل ما مينع به �إتالفه وتعطيله ودرء �ملفا�سد �لو�قعة �أو �ملتوقعة، ومد�و�ة �حليو�ن 

�إحدى �لو�سائل �لتي حتفظه من �ملفا�سد �لو�قعة عليه، وتدر�أ عنه خطر �لتلف .
وم���ن جمي���ع ما �سبق يتبني �أن �حلي���و�ن �أحد �أنو�ع �ملال �ملعت���ربة �ملنتفع بها �نتفاعًا 
م�سروعًا و�ملحافظة عليه تكون بكل و�سيلة يتحقق بها وجوده وزيادته �أو تدر�أ عنه �ملفا�سد 
�لو�قع���ة و�ملتوقع���ة، ومد�و�ته و�حدة م���ن هذه �لو�سائ���ل فتكون جلميع م���ا �سبق مد�و�ة 

�حليو�ن مطلب �سرعي �أ�سيل .
مع �لإ�سارة �إىل �أن م���د�و�ة �حليو�ن تعرتيها �لأحكام �لتكليفية �ملختلفة، لعتبار�ت 

عدة من جائزة �إىل حمرمة، و�أو�سح ذلك من خالل �ملثال �لآتي :
فم���ن �مل�سائل �مل�ستجدة �لت���ي قد ترد هنا يف �لكالم عن م�سروعية مد�و�ة �حليو�ن، 
بي���ان حك���م : عمل �لطبي���ب �لبيطري يف م���د�و�ة �خلنازي���ر باملز�رع �لت���ي تعنى برتبية 

�خلنازير تكثريً� وت�سمينًا و�إنتاجًا .
واجلــواب : �إن �لعمل يف م���د�و�ة �خلنازير و�لعناية بها لإنتاجها وتكاثرها يف �أمثال 
ه���ذه �مل���ز�رع وما يف حكمها حمرم �سرعًا، فمن �ملعلوم �أن يف هذ� �لعمل �إعانة على �لإثم 
و�لع���دو�ن، و�هلل تعاىل يق���ول : ( َوَل َتَعاَوُنو� َعَلى �ْلإِْثِم َو�ْلُع���ْدَو�ِن ) �ملائدة : 2، حيث �إن 
ق�سد تلك �ملز�رع من تربية �خلنزير بيعه وم�ستقاته لال�ستهالك �لب�سري، وقد حرم �هلل 
ْنِزيِر ) �لبقرة :  َم �خْلِ َم َوحَلْ َم َعَلْيُكُم �مْلَْيَتَة َو�ل���دَّ ا َحرَّ َ تع���اىل حلم �خلنزي���ر، فقال : (�إِمنَّ
173، ف���كان كل ما يعني على �إنتاج حلمه وم�ستقاته من مد�و�ة وعناية به مبثابة �لو�سيلة 
�لتي حتقق مق�س���د بيعه وم�ستقاته لال�ستهالك �لب�سري، ومعلوم �أن �لو�سيلة تاأخذ حكم 
�ملق�سد، يقول �ساحب قو�عد �لأحكام : (وللو�سائل �أحكام �ملقا�سد، فالو�سيلة �إىل �أف�سل 

�ملقا�سد هي �أف�سل �لو�سائل، و�لو�سيلة �إىل �أرذل �ملقا�سد هي �أرذل �لو�سائل )(1). 

(1)  قو�ع���د �لأح���كام يف م�سالح �لأنام : �أبي حممد عز �لدين عب���د �لعزيز بن عبد �ل�سالم �ل�سلمي �ملعروف 
بالعز بن عبد �ل�سالم ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، 46/1 . 
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ثانيًا – وقف املال ملداواة احليوان .
و�ساأبني بد�ية حكم �لوقف على �حليو�ن، من حيث جو�ز �لوقف عليه من عدمه، ثم 

�أبني بع�سا من �سور �لوقف على مد�و�ة �حليو�ن خ�سو�سا .
1- حكم الوقف على احليوان . 

و�سورت���ه : كاأن يق���ف �سخ����ش مبلغ���ًا م���ن �مل���ال مل���د�و�ة �حليو�ن���ات و�لعناية بهم 
و�إطعامهم، �أو يقف ب�ستانًا مثاًل على �حليو�نات ليكون لهم مرعى وماأوى ... �إلخ .

اختلفت اآراء الفقهاء يف حكم ما �شبق على النحو التايل :
الراأي الأول : منع �لوقف على �حليو�نات : و�إليه ذهب �حلنفية و�ملالكية و�ل�سافعية 
و�حلنابلة(1)، حي���ث قالو� بعدم �سحة �لوقف على �حليو�نات معللني ذلك باأ�سباب عدة، 

�أوجزها فيما يلي :
يف �لوق���ف عل���ى �حليو�نات ل تتحقق قدرة �ملوقوف عليه على �لتملك  حقيقة �أو . 1

تقديرً� فاحليو�ن مُيلك ول مَيلك فال ي�سح �لوقف عليه، يقول �ساحب �ملحرر : 
( ول ي�س���ح �لوقف على حربي ول مرتد ول حمل ول بهيمة )(2)، ويقول �ساحب 
رو�س���ة �لطالب���ني : ( فرع : وقف على بهيمة و�أطل���ق، هل هو كالوقف على �لعبد 
حت���ى يكون على مالكها ؟، وجهان : �أ�سحهم���ا ل، لأنها لي�ست �أهاًل بحال ولهذ� 
ل جت���وز �لهبة لها و�لو�سية )(3)، ومنه يت�سح ع���دم �سحة �لوقف على �حليو�ن 
قيا�س���ًا على �لعبد لعدم �سح���ة متلكهما حتى لو �أوقف عليهم���ا و�أطلق �ن�سرف 

�لوقف على مالكهما . 
وميك���ن مناق�س���ة ما �سبق : باأن �لناظ���ر يف ماآل �لوقف على �حلي���و�ن ليجد �أنه 
ينتهي �إىل خدمة �لإن�سان �إما ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر، من حيث �إن �حليو�ن 

(1)  ينظ���ر : �أح���كام �لأوق���اف : لأبي بك���ر �أحمد بن عمر �ل�سيب���اين �ملعروف باخل�س���اف ، ت : عبد �ل�سالم 
�ساه���ني ، د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة ، ب���ريوت ، ط 1 : 1999/1420 ، 37 . حا�سي���ة �لد�سوق���ي : حمم���د عرفة 
�لد�سوق���ي ، ت : حمم���د علي����ش ، د�ر �لفكر ، ب���ريوت ، 76/4 . رو�سة �لطالبني : حم���ي �لدين بن �سرف 
�لنووي ، �ملكتب �لإ�سالمي ، بريوت ، ط�2 1405 ، 318/5 . �ملحرر يف �لفقه : عبد �ل�سالم بن عبد �هلل 
بن �أبي �لقا�سم بن تيمية �حلر�ين ، مكتبة �ملعارف ، �لريا�ش ، ط�2 1404 ، 369/1 . �ملغني : عبد �هلل 

بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�سي �أبو حممد ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط�1 1405 ،377/5 . 
(2)  �ملحرر يف �لفقه : لبن تيمية ، 369/1 .

(3)  رو�سة �لطالبني : �لنووي ، 318/5 .
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يف �لنهاية و�سيلة ت�سهل �لعي�ش لالإن�سان، وعليه يقال : �لوقف على �حليو�ن و�إن 
كان م���ن حيث �لظاهر م�ستق���اًل باملنفعة على �حلي���و�ن �إل �أن ماآله يف م�سلحة 
وخدم���ة �لإن�سان و�حلفاظ على �لتو�زن �لبيئي �ل���ذي يحفظ كلياته عمومًا، ثم 
�إن �لناظر يف كالم �لفقهاء ليجد �سحة �لوقف على �ملد�ر�ش و�مل�ساجد وغريها 
ول يتحقق فيها �ل�سرط �ل�سابق حتى لو عللو� كون �مل�ستفيد من ذلك هم جماعة 
�مل�سلمني(1)،ف���اإن ه���ذ� �ملعنى متحق���ق يف �لوقف على �حليو�ن م���ن حيث �ملاآل، 
وم���ا يتحقق بالوقف على �حليو�ن من م�سال���ح مرتبطة باحلفاظ على �لكليات 
�خلم����ش، و�إن مل يدركه���ا �لنا�ش بطريقة مبا�سرة �إل �أنه���ا متحققة بطرق غري 

مبا�سرة.

�حلي���و�ن ل يحتاج �أن يوقف عليه لوجود بد�ئل ينفق عليه منها، فنفقة �حليو�ن . 2
تك���ون م���ن غلته تارة وتكون مما حب�ش و�أوقف علي���ه �أو ممن حب�سه و�أوقفه تارة 
�أخرى، وقد ينفق عليه من بيت مال �مل�سلمني، ولذلك كله ل ي�سح �لوقف عليه، 
يق���ول �ساحب جامع م�سائل �لأحكام يف نو�زل���ه، وهو ينقل كالمه عن �بن ر�سد 
ح���ني �سئ���ل عن نفقة فر�ش حب�ش للجهاد فاأج���اب : ( ل يلزم �ملحِب�ش على علفه 
�إل �أن ي�س���اء ويجرب �ملحَب�ش عليه، فاإن �أبى من علفه رجع ملكًا للمحب�ش �إن عني 
�ملحب����ش علي���ه .... و�إن بتله يف �سبيل �هلل �أخذ من �لذي دفع �إليه و�أبى �أن يعلفه 
ودف���ع لغريه ممن يلتزم علفه ليجاهد علي���ه )(2)، ويقول �ساحب ك�ساف �لقناع 
: ( و�إن مل يعين���ه �أي �لإنف���اق عليه و�قف وكان �ملوقوف ذ� روح كالرقيق و�خليل 
فاإن���ه ينفق عليه من غلت���ه لأن �لوقف يقت�س���ي حتبي�ش �لأ�س���ل وت�سبيل �ملنفعة 
ول يح�س���ل ذل���ك �إل بالإنفاق عليه فكان ذلك من �سرورت���ه، فاإن مل يكن لهاأي 
�ملوقوفغل���ة ل�سع���ف به ونحوه فنفقته عل���ى �ملوقوف عليه �ملعني لأن���ه ملكه، فاإن 

(1)  ينظر : �ملغني : لبن قد�مة ، 377/5 .
(2)  ن���و�زل �ل���ربزيل �مل�سمى باجلامع مل�سائل �لأحكام ملا نزل من ق�ساي���ا باملفتني و�حلكام : لأبي �لقا�سم بن 
�أحم���د �لبل���وي �ملعروف بال���ربزيل ، ت : حممد �حلبيب �لهيل���ة ، د�ر �لغرب �لإ�سالم���ي ، بريوت ، ط�1 

 . 429�425/5 ،2002
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تع���ذر �لإنفاق من �ملوقوف عليه لعج���زه �أو غيبته ونحوهما بيع �ملوقوف و�سرف 
ثمنه يف عني �أخرى ....)(1) .

وميك���ن مناق�س���ة م���ا �سبق باأن���ه ورد يف �حلديث قول���ه ملسو هيلع هللا ىلص : ( �إنك ل���ن تنفق نفقة 
تبتغ���ي به���ا وج���ه �هلل �إل �أجرت عليها حتى م���ا جتعل يف يف �مر�أت���ك )(2)، و�لإنفاق على 
�حلي���و�ن يدخ���ل �سمن د�ئ���رة �ملباح �ل���ذي لي�ش فيه م���ا يعار�سه، بل قد ين���درج �سمن 
د�ئرة �مل�سالح �لتي يخ�سع تقديرها لأهل �لعلم من حيث درجة نفعها وقربها من درجة 
�حلاج���ي �ملكمل لل�س���روري �أو �لتح�سيني �ملكمل لهما معًا، ويق���ول ملسو هيلع هللا ىلص : ( ما من م�سلم 
يغر����ش غر�س���ًا �أو يزرع زرعًا فياأكل منه طرٌي �أو �إن�س���اٌن �أو بهيمٌة �إل كان له به �سدقة (3)،  
فف���ي �حلديث ترغيب على �لزرع و�لغر�ش وعلى م�سروعية �ل�سدقة على �حليو�ن عمومًا 
دون تخ�سي����ش، كم���ا فيه دليل على �أن �لأج���ر حمقق و�إن مل يكن �حلي���و�ن مملوكًا، ملا 
ج���اء يف �حلدي���ث من �سيغة �لنكرة يف قوله طرٌي �أو بهيمٌة فتفيد �لعموم، و�لوقف نوٌع من 

�ل�سدقات فجاز �لوقف على �حليو�ن لطعامه و�سر�به ومد�و�ته و�لعناية به....�إلخ .
الــراأي الثاين : جو�ز �لوقف على �حليو�ن، و�إليه ذهب بع�ش �ملالكية و�حلنابلة(4)، 
يقول �ساحب جامع م�سائل �لأحكام : ( و�أما من بنى �سبياًل للحيو�ن غري �لناطق وبع�سه 
للحي���و�ن �لناط���ق وبنى لكل �سنف �سبي���ل، ف�سئلت هل ي�سوغ، فاأجب���ت : باأنه يجوز جري 
بع�سه���ا يف بع����ش لأنه ما فع���ل �إل لوجه �لتحجري ما مل يوؤد �إىل �سي���ق ما فعل به �أو تعذر 

لغريه �سرورة فيمنع حينئذ )(5). 
و��ستدل���و� باأن ��سرت�ط �مللك من �ملوقوف علي���ه للموقوف يتحقق مبعناه ومبقا�سده 

لأن �لو�قف �أر�د من ذلك نفع �حليو�ن بالنفقة عليه(6) .

(1)  ك�ساف �لقناع : �لبهوتي ، 266/4 .
(2)  �سحيح �لبخاري : حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبد �هلل �لبخاري �جلعفي ، ت : م�سطفى ديب �لبغا ، د�ر �بن 
كثري و�ليمامة ، بريوت ط�3 1987/1407، كتاب : �لإميان ، باب : ما جاء �أن �لأعمال بالنية ، رقم : 56 

. 30/1 ،
(3)  �ملرجع �ل�سابق : كتاب : �مل�ساقاة ، باب : ف�سل �لزرع و�لغر�ش �إذ� �أكل منه ، رقم : 2195، 817/2 .  

(4)  ينظر : نو�زل �لربزيل : �لربزيل ، 409/5 . �ملبدع : لبن مفلح ، 322/5.
(5)  نو�زل �لربزيل : �لربزيل ، 409/5 .

(6)  ينظر : �ملبدع : لبن مفلح ، 322/5 .
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وبعد عر�س الأقوال يف امل�شاألة : يرتجح �لقول بجو�ز �لوقف على �حليو�ن ل�سالمة 
�أدلت���ه وعدم وجود ما يقوى م���ن �لأدلة على معار�سته، وملا ورد م���ن مناق�سات على �أدلة 
من قال باملنع، ولأن �لوقف على �حليو�ن �أقرب لروح �ل�سرع ومقا�سده �لد�عية للرتغيب 
بال�سدق���ة على �لإن�س���ان و�حليو�ن معًا، و�لوق���ف نوع من �ل�سدقات فج���از �لوقف على 

�حليو�ن لطعامه و�سر�به ومد�و�ته وغري ذلك(1).
كم���ا ميك���ن �لتوفيق بني �لآر�ء خروج���ًا من �خلالف فمن ق���ال ل ي�سح �لوقف على 
�حلي���و�ن لأنه ل ميلك، نقول له : ميكن �لق���ول ب�سحة �لوقف على �جلمعيات �لتي ترعى 
وتهتم باحليو�ن، كم���ا ي�سح �لوقف على �ملد�ر�ش و�مل�ساجد و�مل�سايف، بجامع �أن كالهما 

جهة عامة ت�سب يف م�سلحة �مل�سلمني .
2 – �شور من الوقف على مداواة احليوان يف احل�شارة الإ�شالمية .

�حل�سارة �لإ�سالمية �أكرث ح�سار�ت �لعامل �إن�سانية، ولها �ل�سبق يف �لرفق باحليو�ن، 
لي����ش باعتبار �لرف���ق ممار�سة �جتماعية من قبي���ل �لتقليد و�لعرف، ب���ل باعتبار �لرفق 
عب���ادة وطاعة ُيتقرب به���ا �إىل �هلل تعاىل، فالرحمة باحليو�ن قد تدخل �ساحبها �جلنة، 
و�لق�س���وة علي���ه قد تدخله �لنار، يق���ول  ملسو هيلع هللا ىلص : ( من �أعطي حظه م���ن �لرفق فقد �أعطي 

حظه من �خلري، ومن حرم حظه من �لرفق فقد حرم حظه من �خلري )(2) .
و�لناظر يف �أحكام و�سور وقف �مل�سلمني يجد �أنها تعدت حاجة �لإن�سان لتفي بحاجة 
�حلي���و�ن، حيث وج���د يف �لثابت من �لتاري���خ �لإ�سالمي �أوقافًا خا�س���ة مبد�و�ة وتطبيب 
�حليو�نات �ملري�سة، و�أوقافًا لرعي �حليو�نات �مل�سنة �لعاجزة كوقف �أر�ش �ملرج �خل�سر 
بدم�س���ق، وكذل���ك وقفًا للقطط لإطعامه���ا و�سقيها و�لعناية به���ا يف مدر�سة �لقطاط من 
ح���ي �لقيمرية، و�آخر للكالب يف حي �لعمارة، وكالهما م���ن �أحياء دم�سق(3)، وكذلك ما 

(1)  ينظ���ر : م���دى م�سروعية �لوقف على �حليو�ن يف �لفقه �لإ�سالمي : عبد �لقادر بن عزوز ، جملة �أوقاف ، 
�لعدد : 16 ، �ل�سنة �لتا�سعة ، جمادى �لأوىل : 1430 ، مايو : 2009 ، 67�66 .

(2)  �س���نن �لرتم���ذي : حممد بن عي�سى �أب���و عي�سى �لرتمذي �ل�سلمي ، ت : �أحمد �ساك���ر و�آخرون ، د�ر �إحياء 
�لرت�ث �لعربي ، بريوت ، كتاب : �لرب و�ل�سلة ، باب : ما جاء يف �لرفق ، رقم : 2013 ، وقال عنه : ح�سن 

�سحيح ، 367/4 .
(3)  ينظر : من رو�ئع ح�سارتنا : م�سطفى �ل�سباعي ، د�ر �لور�ق ، بريوت ، ط�1 1999/1420 ، 184 .
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د. : حممد اأمني عبد الرزاق بارودي  

كان علي���ه �لأمر يف �ملغرب يف عهد �لدولة �ملرينية حيث �نت�سرت �مل�سحات �ل�ست�سفائية 
�لوقفي���ة �لتي تقدم �لعناية و�ملد�و�ة لالإن�س���ان بالإ�سافة للعناية ومد�و�ة بع�ش من �أنو�ع 
�حلي���و�ن �إذ� �نك�س���ر و�أ�سي���ب باأي �أذى فاإنه يحم���ل �إىل تلك �مل�سح���ات في�سمد ويعالج 

ويعتنى به(1).
ولع���ل �ملقام ل يت�سع ل�ستق�ساء جميع ما ذكر من �سور �لوقف على مد�و�ة �حليو�ن 

و�لعناية به يف تاريخنا وح�سارتنا �لإ�سالمية .
ولكنــي اأقــول : �إن �نت�سار �أمثال هذه �لأوقاف يف حو��سر �لعامل �لإ�سالمي كدم�سق 
و�ملغرب وغريه���ا كثري من �لبلد�ن، �إمنا هو لدليل نا�سع على م�سروعية مد�و�ة �حليو�ن 
و�لعناي���ة ب���ه، وج���و�ز �لوقف عليه، �إذ من غ���ري �ملقبول �أن يكون هذ� �لن���وع من �لأوقاف 
منت�س���ر يف �سرق وغرب حو��س���ر عاملنا �لإ�سالمي و�لفقهاء و�لعلم���اء �سكتو� عنه لو كان 

ممنوعًا �أو خمالفًا لأحكام �سرعنا �حلنيف .   

المطلب الثاني 
ا�شتعمال املحرمات يف مداواة احليوان 

�لأ�سل يف مد�و�ة �حليو�ن �أن تكون مبا يجوز �لتد�وي به �سرعًا، يقول �ساحب �لآد�ب 
�ل�سرعي���ة : ( ول يجوز �إخ�ساء �لبهائم ول كيه���ا بالنار للو�سم، وجتوز �ملد�و�ة ح�سب ما 
�أجزنا يف حق �لنا�ش )(2)، وعليه فال جتوز مد�و�ته مبا هو حمرم، يقول �ساحب �لهد�ية: 
( و�لنتفاع باملحرم حر�م، ولهذ� ل يجوز �أن يد�وي به جرحًا �أو دبر د�بة ول �أن ي�سقي ذميًا 
ول �أن ي�سق���ي �سبيًا للت���د�وي، و�لوبال على من �سقاه وكذ� ل ي�سقيها �لدو�ب )(3)، ويقول 

(1)  ينظر : درر �لأوقاف �ملغربية يف �لتكافل �لجتماعي عرب ع�سر بن مرين 657 – 869 / 1259 – 1465 
: حممد �ملنوين ، ندوة موؤ�س�سة �لأوقاف يف �لعامل �لإ�سالمي ، �ملنظمة �لعربية للرتبية و�لثقافة و�لعلوم ، 

معهد �لبحوث و�لدر��سات �لعربية ، بغد�د : 1983/1403 ، 213 . 
(2)  �لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية : لبن مفلح ، 129/3 . 

(3)  �لهد�ي���ة �س���رح �لبد�ية : علي بن �أبي بكر ب���ن عبد �جلليل �ملرغيناين �أبو �حل�س���ني ، �ملكتبة �لإ�سالمية ، 
بريوت ، 114/4 . 

وينظ���ر : جمم���ع �لأنهر يف �سرح ملتق���ى �لأبحر : عبد �لرحمن بن حممد ب���ن �سليمان �لكليبويل �ملعروف   
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�ساحب �لفروع عند كالمه عن �لتد�وي : ( ويحرم مبحرم .... ويف �لرتياق و�خلمر ونقله 
�مل���روذي يف مد�و�ة �لدبر باخلمر، ونقله �بن من�سور فيه ويف �سقيه �لدو�ب)(1)، و�لقول 
بع���دم جو�ز مد�و�ة �حلي���و�ن باملحرم لأن �ل�سريعة تدع���و� �إىل �لإح�سان له، يقول ملسو هيلع هللا ىلص : 
( �إن �هلل كت���ب �لإح�سان على كل �سيء ف���اإذ� قتلتم فاأح�سنو� �لقتل و�إذ� ذبحتم فاأح�سنو� 
�لذب���ح وليحد �أحدكم �سفرته فلريح ذبيحته )(2)، و�إذ� كان �مل�سلم ماأمورً� بالإح�سان �إىل 
�حليو�ن عند �لذبح �لذي هو �إزهاق للروح، فاإن �لأمر بالإح�سان �إليه يف عدم مد�و�ته مبا 

هو حمرم م�ستقذر من باب �أوىل، لأن باملد�و�ة �إحياء له باإذن �هلل تعاىل .
�أم����ا لو تعذرت م����د�و�ة �حليو�ن مبا يجوز �لت����د�وي به �سرعًا، وتعينت �مل����د�و�ة باملحرم 
باإخب����ار �ساح����ب �خلربة �لثق����ة جازت مد�و�ته باملح����رم من باب �ل�س����رورة، لأن �ل�سرور�ت 
تبي����ح �ملحظ����ور�ت(3)، للحفاظ على حيات����ه، وعلى �ملال �إن كان من �لأم����و�ل، مع مالحظة �أن 
�ل�س����رور�ت تق����در بقدره����ا(4)، فال يتج����اوز باملد�و�ة باملح����رم مكان �ل�س����رورة، وكذلك لأن 
�ملر�ش �سرر باحليو�ن، و�ل�سرر يز�ل(5)، رحمة باحليو�ن وتخفيفًا لالأمل عنه وحفظًا للمال .

. 252/4  ، ب�سيخي ز�ده ، ت : خليل عمر�ن �ملن�سور ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط – 1998/1419 
(1)  �لف���روع : لب���ن مفلح ، 131/2 . وينظر : �لفو�كه �لدو�ين : �أحمد ب���ن غنيم بن �سامل �لنفر�وي ، د�ر �لفكر ، 
بريوت ، ط� 1415 ، 340/2 . حو��سي �ل�سرو�ين : عبد �حلميد �ل�سرو�ين ، د�ر �لفكر ، بريوت ، 170/9 ، مع 

مالحظة : تقيد �ل�سافعية حرمة �لتد�وي بالنج�ش و�ملحرم حالة كونه �سرفا ، �أي غري م�ستهلك يف غريه .
(2)  �سبق تخريج �حلديث : �ل�سفحة (11) من �لبحث .

(3)  جملة لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 18/1 .
(4)  �ملرجع �ل�سابق : 18/1 .

(5)  �ملرج���ع �ل�ساب���ق : 18/1 . وهنا �أ�سري �إىل �أن ما �سدر من ر�أي من �لدكت���ور خالد بن علي �مل�سيقح ع�سو 
هيئ���ة �لتدري����ش بجامعة �لق�سيم يف جو�به عن ج���و�ز مد�و�ة �حليو�ن باخلمر باأن���ه جائز فهذ� ل ي�سلم 

ويحمل على حال �ل�سرورة ل مع وجود �لدو�ء �جلائز �لتد�وي به �سرعًا .
www. : ينظر : موقع �لإ�سالم �ليوم – خز�نة �لفتاوى�لأطعمة و�ِلأ�سربة و�ل�سيد و�لزكاة ، على �لر�بط  

islamtody.ne   بتاريخ : �لثالثاء 12 رجب ، �ملو�فق 9 �سبتمرب 2003 .
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المطلب الثالث 
مداواة احليوان مبا فيه تعذيب له 

�إذ� كان���ت مد�و�ة �حليو�ن مطلوبة �سرع���ًا للرحمة به، فاإنها مبا يكون فيه تعذيبًا له 
مم���ا يخالف قو�ع���د �ل�سرع �ملبنية على �لرحمة باحلي���و�ن و�لإح�سان �إليه، فقد جاء عن 
ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أنه : ( نهى عن �إخ�ساء �خليل و�لبهائم )(1)، يقول �ساحب نيل �لأوطار: 
( وفي���ه دليل على حترمي خ�سي �حليو�نات .... ولك���ن لي�ش كل ما كان جالبًا لنفع يكون 
ح���الًل، ب���ل ل بد من عدم �ملانع، و�إيالم �حليو�ن ههنا مان���ع، لأنه مل ياأذن به �ل�سارع بل 

نهى عنه )(2) .
فكل مد�و�ة ينتج عنها �أمل يكون �سببًا يف تعذيب �حليو�ن حمرم بناًء على ما �سبق، �إل 
�أن تكون م�سلحة مد�و�ة �حليو�ن مقدمة على ما يلحقه من �أمل وتعذيب ب�سبب �ملد�و�ة، 
ومث���ال ذلك لو �أ�سيب طرف من �أط���ر�ف �حليو�ن وكان ل بد من برته، فمما ل �سك فيه 
�أن برت طرف �حليو�ن �سيكون �سببًا يف ح�سول �لأمل و�مل�سقة �لد�ئمة له، ولكن عدم برته 
وت���رك �ل���د�ء حتى ي�سري قد يودي بحياة �حليو�ن، وقد يلحق به �أملًا وم�سقًة �أكرب من برت 
ع�س���وه �مل�ساب، فكانت م�سلحة �ملحافظة على حياة �حلي���و�ن مقدمة على مف�سدة برت 
�أحد �أع�سائه وما ي�سببه من �أمل وتعذيب له، و�لقاعدة تقول : �ل�سرر �لأ�سد يز�ل بال�سرر 
�لأخ���ف(3)، مبعن���ى �أن �لأمل و�لعذ�ب لي����ش بدرجة و�حدة و�إمنا يتف���اوت يف ذ�ته و�آثاره، 
و�لأمل ي���ز�ل لأنه �سرر، و�ل�سرر ي���ز�ل(4)، ولكن �إذ� مل ميكن �إز�لت���ه نهائيًا وكان بع�سه 

�أ�سد من بع�ش ول بد من �رتكاب �أحدهما فيز�ل �ل�سرر �لأ�سد بارتكاب �لأخف . 

(1)  م�سند �أحمد : �أحمد بن حنبل �أبو عبد �هلل �ل�سيباين ، ت : �سعيب �لأرناوؤوط ، موؤ�س�سة قرطبة ، �لقاهرة 
، رق���م : 4769 ، 24/2 ، و�إ�سن���اده �سعي���ف ، ينظر : حتفة �لأحوذي : حممد عب���د �لرحيم �ملباركفوري ، 
د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة ، بريوت ، باب : ما جاء يف �لنهي عن �لتبتل ، 170/4 . ولكن �لألباين ح�سنه مبجموع 
طرق���ه ، ينظ���ر : غاية �ملر�م يف تخريج �أحاديث �حلالل و�حل���ر�م : حممد نا�سر �لدين �لألباين ، �ملكتب 

�لإ�سالمي ، بريوت ، ط�3 1405 ، 280/1 . 
(2)  نيل �لأوطار : حممد بن علي بن حممد �ل�سوكاين ، د�ر �جليل ، بريوت ، ط� 1973 ، 250/8 . 

(3)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 18/1 .
(4)  �ملرجع �ل�سابق : 18/1 .
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المطلب الرابع 
مداواة احليوان امل�شاب بالأمرا�س املعدية، وبيان حكم : بيعه وذبحه 

واأكله اأو قتله

اأوًل – مداواة احليوان امل�شاب بالأمرا�س املعدية .
ل �ختالف من حيث �لأ�سل يف �أن مد�و�ة �حليو�ن مطلوبة �سرعًا �سو�ء �أكان �ملر�ش 
�ل���ذي �أ�سي���ب به �حلي���و�ن معديًا �أم غ���ري معٍد، ولكن ق���د ي�ساف ملا �سب���ق �تخاذ بع�ش 

�خلطو�ت و�لإجر�ء�ت يف مد�و�ة �حليو�ن �ملري�ش مبر�ش معٍد، �أبينها فيما يلي : 

1- عــزل احليــوان املري�ــس مبر�س معــٍد ل�شمان عــدم انتقال املر�ــس للحيوانات 
ال�شليمــة قــدر الإمــكان : وهذ� م���ن �لإج���ر�ء�ت �لوقائية يف م���د�و�ة �حليو�نات، يقول 
ملسو هيلع هللا ىلص : ( ل ي���ورد ممر����ش عل���ى م�سح )(1)، حي���ث �إن �ملر�ش �سرر، و�ل�س���رر يدفع قدر 
�لإم���كان(2)، ف���كان يف عزل �حلي���و�ن �ملري�ش دفع ل�سرر �ملر�ش ع���ن �لأ�سحاء، وهذ� ل 
يتعار�ش مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص : (  ل عدوى ول بنو ول هامة، فقال �أعر�بي : يا ر�سول �هلل فما بال 
�لإبل تكون يف �لرمل كاأنها ظباء فيجيء �لبعري �لأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها، قال : 
فمن �أعدى �لأول )(3)، حيث جمع �لنووي بني �لن�سني فقال : ( قال جمهور �لعلماء يجب 
�جلم���ع بني �حلديث���ني وهما �سحيحان، قالو� : وطريق �جلم���ع �أن حديث ل عدوى �ملر�د 
ب���ه نفي ما كانت �جلاهلية تزعم���ه وتعتقده �أن �ملر�ش و�لعاهة تعدي بطبعها ل بفعل �هلل 
تعاىل، و�أما حديث ل يورد ممر�ش على م�سح فاأر�سد فيه �إىل جمانبة ما يح�سل �ل�سرر 
عن���ه يف �لعادة بفعل �هلل تعاىل وق���دره، فنفى يف �حلديث �لأول �لعدوى بطبعها ومل ينف 

ح�سول �ل�سرر َثم ذلك بقدر �هلل تعاىل )(4).

(1)  �سحيح م�سلم : م�سلم بن �حلجاج ، باب : ل عدوى ول طرية ول هامة .... ، رقم : 2221 ، 1743/4 . 
(2)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 19/1 . 

(3)  �سحيح م�سلم : م�سلم بن �حلجاج ، باب : ل عدوى ول طرية ول هامة .... ، رقم : 2220 ، 1742/4 .
(4)  �س���رح �لن���ووي على �سحيح م�سلم : �أبو زكريا يحيى بن �سرف بن مري �لنووي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي 

، بريوت ، ط�2 1392 ، 213/14 . 
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2 – ا�شتعمــال اللقــاح كنوع من اأنــواع املداواة الوقائية : مبعن���ى دفع �ملر�ش قبل 
وقوع���ه بكل �لو�سائ���ل و�لإمكان���ات �ملتاحة ح�سب �ل�ستطاع���ة و�لقدرة، ف���اإن �أمكن دفع 
�ملر����ش بالكلية و�إل يدف���ع بح�سب �مل�ستطاع، وهذ� من ب���اب �أن �لوقاية خرٌي من �لعالج، 

و�لقاعدة تقول : �ل�سرر يدفع بقدر �لإمكان(1).

فالتح�س���ني �ل�سحي �ملبكر للحيو�نات باللقاحات �سد �لأمر��ش �ملتوقعة �أمٌر جائز 
�سرع���ًا، ومما يدل عل���ى �أهمية �لتح�سني �لوقائي �لو�قع �مل���وؤمل �لناجت عن �نت�سار بع�ش 
�لأمر�����ش ب���ني �لفينة و�لأخرى من �أمث���ال : �أنفلونز� �لطيور، و�حلم���ى �لقالعية، وغري 
ذلك مما ينتج عنه موت �أعد�د هائلة من تلك �حليو�نات، فهذه �لأمر��ش وغريها �سرر 

يلحق �حليو�نات و�أ�سحابها، يدفع بقدر �لإمكان باللقاحات �لوقائية و�ل�ستباقية .
ثانيًا – حكم بيع احليوان امل�شاب بالأمرا�س املعدية، وذبحه واأكله، اأو قتله .

1 – بيع احليوان املري�س مبر�س معٍد : �إما �أن يكون �لبيع مع �لإف�ساح عن �ملر�ش 
و�حليو�ن مما يجوز بيعه فال خالف يف �سحة �لبيع، يقول ملسو هيلع هللا ىلص : ( �مل�سلم �أخو �مل�سلم ول 
يح���ل مل�سل���م باع من �أخيه بيعًا فيه عيب �إل بينه )(2)، يقول �ساحب �ملهذب : ( ومن ملك 
عينًا بها عيبًا مل يجز �أن يبيعها حتى يبني عيبها )(3)، ويقول �ساحب �ملغني : ( من علم 
ب�سلع���ة عيب���ًا مل يجز بيعها حتى يبينه للم�سرتي، فاإن مل يبينه فهو �آثم عا�ش .... و�لعمل 

عليه عند �أهل �لعلم ) (4) .

و�إم���ا �أن يكون بيع �حليو�ن – �جلائ���ز بيعه – من دون �إف�ساح عن مر�سه �ملوؤثر يف 
نق�ش قيمته �أو فو�ت غر�ش �سحيح مق�سود من �حليو�ن، فيثبت للم�سرتي خيار �لعيب، 
لدف���ع �ل�سرر �لو�قع عليه لأنه ر�س���ي باملبادلة بطريق �لبيع، و�لبيع يقت�سي �سالمة �ملبيع 

(1)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 19/1 . 
(2)  �سنن �بن ماجه : حممد بن يزيد �أبو عبد �هلل �لقزويني ، ت : حممد فوؤ�د عبد �لباقي ، د�ر �لفكر ، بريوت 
، كت���اب : �لإج���ار�ت ، باب : من باع عيبًا فليبينه ، رق���م : 2246 ، 755/2 ، وقال عنه �ل�سوكاين : �إ�سناده 

ح�سن . نيل �لأوطار : �ل�سوكاين ، 324/5 .
(3)  �ملهذب : �إبر�هيم بن علي بن يو�سف �ل�سري�زي �أبو �إ�سحاق ، د�ر �لفكر ، بريوت ، 283/1 . 

(4)  �ملغني : لبن قد�مة ، 108/4 .
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م���ن �لعيوب �ملوؤثرة، وهذه �ل�سالمة قد فاتت بوجود �ملر�ش �ملعِد باحليو�ن، وبذلك يثبت 
للم�سرتي �لتخيري بني �لإم�ساء و�لف�سخ، لأن �لر�سا �سرط �سحة �لبيع(1) .   

2 – ذبــح احليــوان املري�س مبر�س معــٍد واأكله . �إن كان �حلي���و�ن �ملري�ش مبر�ش 
مع���ٍد ماأكول �للحم وثبت �أنه ل يرتتب عل���ى �أكل حلمه �سررً� حمققًا �أو ر�جحًا – ويرجع 
يف معرفة ذلك �إىل �لأطباء �لثقات �أ�سحاب �لخت�سا�ش يف هذ� �ملجال – فال مانع من 
�أكل حلم���ه، و�إن ثبت �أن باأكله �سرر حمقق فال يجوز �أكله لأن �لإن�سان ممنوع من �أكل ما 

ي�سر بدنه عماًل بالقاعدة �لقائلة : ل �سرر ول �سر�ر(2) .
3 – قتــل احليــوان املري�س مبر�س معٍد . �أما قتل �حليو�ن �ملري�ش �سو�ء بذبحه �أم 
بغ���ري ذلك من و�سائل �إنهاء �حلي���اة، فقد فرق بع�ش �لفقهاء ب���ني ماأكول �للحم وغريه، 

بينما مل يفرق �لبع�ش �لآخر . 
يق���ول �ساحب �لتاج و�لإكلي���ل : ( �سئل �بن �لقا�سم عن �لد�بة �لتي يوؤكل حلمها تعيا 
يف �أر�ش ل علف فيها، فقال : يدعها ول يذبحها، قال ولو كانت لرجل د�بة مري�سة يئ�ش 
م���ن �لنفع بها على كل وجه فذبحها �أح���ب �إيلَّ من تركها .... لأن يف ذلك �إر�حتها ) (3)، 
وو��س���ح مما �سبق �أن �لد�بة �ملري�س���ة �لتي و�سلت �إىل حد �لياأ�ش من مد�و�تها و�لنتفاع 
به���ا، �أنها تذبح بدع���وى �لإح�سان �إليها، وتخفيف �لأمل عنه���ا و�إر�حتها بغ�ش �لنظر عن 

كونها ماأكولة �للحم �أو غري ماأكولة. 
ويق���ول �ل�سرو�ين : ( يحرم ذب���ح �حليو�ن غري �ملاأكول ولو لإر�حته، كاحلمار �لزمن 
مثاًل... )(4)، فمفهوم كالم �ل�سرو�ين �أنه لو كان بذبحها ينتفع بها باأن كانت ماأكولة فال 
مان���ع من ذبحها لإر�حتها من جهة ولالنتفاع بها من جه���ة ثانية، و�إل فيحرم ذبحها �إن 
مل تك���ن ماأكولة لوجود �لأمل و�لتعذيب للحيو�ن من جهة، ولعدم �لنتفاع بها مذبوحة من 

جهة ثانية .

(1)  ينظر : بد�ئع �ل�سنائع : �لكا�ساين ، 274/5 . 
(2)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 18/1 . 

(3)  �لت���اج و�لإكلي���ل : حممد بن يو�سف بن �أبي �لقا�سم �لعبدري �ملعروف باملو�ق ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط�2 
 . 222/3 ، 1398

(4)  حو��سي �ل�سرو�ين : �ل�سرو�ين ، 322/9 . 
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وبغ����ش �لنظ���ر عن تفري���ق بع�ش �لفقهاء ب���ني ماأك���ول �للحم وغريه يف ج���و�ز قتل 
�حلي���و�ن �ملري����ش من عدمه، وهل يف قتل���ه �إر�حًة �أو تعذيبًا له، ف���اإن كان �ملر�ش مر�سًا 
معدي���ًا مع �نعد�م فر�ش عالجه، فقتله بالطريقة �لالئقة �أوىل لأن يف �لإبقاء على حياته 
خ�سي���ة من �نتقال �ملر�ش للحيو�ن���ات �ل�سليمة فيعم بذلك �ل�سرر ويزد�د، و�ل�سرر يدفع 

بقدر �لإمكان(1) .

المطلب الخامس 
حكم ا�شتخدام عقاقر يف مداواة احليوان لها تاأثر على �شحة الإن�شان 

�إذ� كان���ت مد�و�ة �حلي���و�ن وعالجه مبا فيه منفعة له �أمرً� جائ���زً� ومطلوبًا �سرعًا، 
ف���اإن �ل�سوؤ�ل �ملهم هنا : ماذ� عن �لأثر �ملتبقي للعقاقري و�مل�ستح�سر�ت �لطبية يف حلوم 

وم�ستقات �حليو�نات، و�نعكا�ش ذلك على �سحة �لإن�سان ؟ .
يف �لإجاب���ة عن �ل�س���وؤ�ل �ل�سابق ميكن �لتف�سيل بد�ية ب���ني نوعني من �لعقاقري من 

حيث �لإجمال (2) .
1 – عقاق���ري يك���ون لبقائها يف حلوم �حليو�ن���ات وم�ستقاتها ف���رتة زمنية حمددة، 
وبعده���ا تخ���رج من ج�سمه �أو ت�س���ل �إىل ن�سبة �سئيلة ل يكون لها تاأث���ري على �لإن�سان يف 

حالة تناوله للحوم �أو م�ستقات �حليو�ن �لذي مت �إعطائه هذه �لعقاقري .
2 – عقاق���ري تك���ون فرتة بقائها يف حل���وم وم�ستقات �حليو�نات م���دة زمنية طويلة 

ويكون لها تاأثري مبا�سر على �لإن�سان �أو تاأثري على �ملدى �لبعيد .
ويف جمي���ع �لأح���و�ل ف���اإن بي���ع حل���م �حلي���و�ن �أو م�ستقات���ه قب���ل زو�ل �آث���ار �لعقار 
و�مل�ستح�س���ر�ت �لطبي���ة، �سو�ء يف حالة كون �لعقار يبقى له �آث���ارً� لفرتة حمدودة، �أو يف 
حالة كون �لعقار تبقى �آثاره على �ملدى �لبعيد يف حلم وم�ستقات �حليو�ن، ل يجوز ملا يف 

(1)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 19/1 . 
(2)  ينظ���ر : �إد�رة �ل���رثوة �حليو�ني���ة – موقع �لإر�ساد �لطبي ، حتت عنو�ن : م���اذ� تعرف عن فرتة �لتحرمي 

 www.irshadvetsu.com : لالأدوية �لبيطرية ، على �لر�بط �لتايل
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ذلك من �إحلاق �ل�س���رر بالإن�سان، و�لقاعدة تقول : �لإ�سر�ر بالنا�ش حر�م �لختيار(1)، 
وكذل���ك : يدفع �ل�س���رر قبل وقوعه(2)، من باب �لوقاية من �ل�س���رر قبل وقوعه ول تكون 

�لوقاية �إل مبنع بيع حلم ذلك �حليو�ن وم�ستقاته للم�ستهلكني .
�أم���ا بيع �حليو�ن حيًا فال مانع مع �لإف�س���اح من �لبائع عند �إعطائه بع�ش �لعقاقري 

لحتمال وجود منفعة للم�سرتي يف �حليو�ن غري حلمه وم�ستقاته .

المطلب السادس 
مداواة احليوان بق�شد الزينة

اأوًل – �شــورة امل�شاألــة : عندم���ا ي�سب���ح �قتناء بع����ش �أنو�ع �حليو�ن���ات جزءً� من 
�لدلل���ة عل���ى �لو�سع و�ملكانة �لجتماعي���ة ملالكه، عندها يلجاأ �لبع����ش لطلب مو��سفات 
معين���ة – يرونه���ا �أنه���ا جمالي���ة – حليو�ناتهم ل تتوف���ر �إل من خالل �للج���وء لعمليات 
جر�حي���ة جتميلية كاأمثال �سفط �لده���ون �لز�ئدة باحليو�نات وتق�س���ري �لذيل �أو �لأذن 

و�إز�لة �لتجاعيد خا�سة بوجوه بع�ش �أنو�ع �لكالب .
وق���د ك�سف���ت در��س���ة �إح�سائية حديث���ة �أن عملي���ات �لتجمي���ل للحيو�ن���ات �لأليفة 
وخ�سو�س���ًا �ل���كالب باإز�ل���ة �جللد �لز�ئد – �سف���ط �لدهون – قد �رتفع���ت بن�سبة �أكرث 
م���ن 80% خ���الل �ل�سنو�ت �ملا�سية ووفقًا للكلية �مللكية للط���ب �لبيطري يف بريطانيا فاإن 
�ل�سب���ب �لرئي�ش لهذ� �لنوع من �لعمليات �لتجميلية للحيو�ن���ات هو �لكالب �لتي تتباهى 

بها �لنجمات �مل�سهور�ت و�لتي تتميز بوجه م�سدود خال من �لطيات(3) .
ثانيــًا – حكم مــداواة احليوان بق�شد الزينة : حترم م���د�و�ة �حليو�نات �إن كان 

مق�سود �لتد�وي �لزينة، وميكن �ل�ستدلل على �لتحرمي مبا يلي .

(1)  �لختيار لتعليل �ملختار : عبد �هلل بن حممود بن مودود �حلنفي �ملو�سلي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، 46/5 . 
(2)  معلم���ة ز�ي���د للقو�عد �لفقهية و�لأ�سولية : منظمة �لتعاون �لإ�سالمي – جممع �لفقه �لإ�سالمي �لدويل ، 

ط�1 2013/1434 ،473/7 . 
(3)  �لعرب : �سحيفة عربية يومية تاأ�س�ست يف لندن عام 1977، مقال بعنو�ن : حمى عمليات �لتجميل جتتاح �حليو�نات 

.  www.alarab.co.uk : أي�سًا ، بتاريخ : 2104/9/1 ، �لعدد : 9666 ، �سفحة 24 ، على �لر�بط �لتايل�
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1 – مد�و�ة �حليو�ن تقدر بقدر �حلاجة، وما جاز حلاجة يقدر بقدرها(1)، فال يز�د 
يف �لنفقة على �حليو�ن �إىل حد �لإ�سر�ف و�لتبذير، لأن ذلك من عمل �إخو�ن �ل�سياطني، 
ِه َكُفوًر� ) �لإ�سر�ء :  ْيَطاُن ِلَربِّ َياِطنِي َوَكاَن �ل�سَّ ِريَن َكاُنو� �إِْخَو�َن �ل�سَّ قال تعاىل : (�إِنَّ �مْلَُبذِّ

27، ومد�و�ة �حليو�ن بق�سد �لتجميل تبذيرً� ل فائدًة مرجوة منه .

2 – �إن �ملد�و�ة بق�سد �لتجميل فيه تعذيب للحيو�ن من دون نفع يعود على �حليو�ن، 
وق���د ج���اء يف �حلديث عن ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص �أنه : ( نهى عن �إخ�ساء �خليل و�لبهائم )(2)، 
يق���ول �ساح���ب نيل �لأوطار : ( لي�ش كل م���ا كان جالبًا لنفع يكون حالًل بل ل بد من عدم 

�ملانع، و�إيالم �حليو�ن ههنا مانع لأنه مل ياأذن به �ل�سارع بل نهى عنه )(3) .

3 – كم���ا �أن �إجر�ء عمليات جر�حية جتميلي���ة للحيو�نات من دون حاجة مد�و�ة يف 
تغي���ري خلق �هلل تعاىل ومتثياًل باحليو�ن، وقد نهى عن ذلك �سبحانه وتعاىل وبني �أنه من 
ُك���نَّ �آَذ�َن �ْلأَْنَعاِم  ُهْم َفَلُيَبتِّ ُهْم َوَلآُمَرنَّ َينَّ ُه���ْم َوَلأَُمنِّ لَّنَّ عم���ل �ل�سيطان، فقال تع���اىل : (َوَلأُ�سِ

ِ ) �لن�ساء : 119 .  نَّ َخْلَق �هللَّ ُ ُهْم َفَلُيَغريِّ َوَلآُمَرنَّ

المطلب السابع 
مداواة احليوان بالرقى 

�لت���د�وي بالرق���ى �أمٌر م�سروع، وقد �أجم���ع �لفقهاء �لأربعة على ج���و�زه(4)، ب�سروط 
ذكره���ا �ساح���ب فت���ح �لباري، حيث ق���ال : ( وقد �أجم���ع �لعلماء على ج���و�ز �لرقى عند 

(1)  �لفت���اوى �لفقهي���ة �لكربى عل���ى مذهب �لإمام �ل�سافع���ي : �أحمد بن حممد بن حممد ب���ن علي بن حجر 
�لهيتم���ي ، ت : عب���د �لقادر �لفاكه���اين وعبد �للطيف عبد �لرحمن ، د�ر �لكت���ب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 

 . 204/7 ، 1987/1417
(2)  �سبق تخريج �حلديث : �ل�سفحة (17) من �لبحث .

(3)  نيل �لأوطار : �ل�سوكاين ، 250/8 . 
(4)  ينظر : حا�سية �بن عابدين : لبن عابدين ، 363/6 . �لفو�كه �لدو�ين : �لنفر�وي ، 340/2 . فتح �لباري 
: �أحم���د ب���ن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سق���الين ، ت : حممد فوؤ�د عبد �لباقي وحمب �لدين �خلطيب ، 

د�ر �ملعرفة ، بريوت ، ط� 1379، 195/10 . �ملغني : لبن قد�مة ،160/2 .
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�جتماع �سروط ثالثة: �أن يكون بكالم �هلل تعاىل �أو باأ�سمائه و�سفاته، وبالل�سان �لعربي �أو 
مبا يعرف معناه من غريه، و�أن يعتقد �أن �لرقية ل توؤثر بذ�تها بل بذ�ت �هلل تعاىل )(1).

�أم���ا عن م���د�و�ة �حليو�ن بالرقي���ة، فيمكن �ل�ستدلل عل���ى م�سروعيتها بقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
: ( �إذ� ر�أى �أحدك���م م���ن �أخي���ه �أو م���ن نف�سه �أو من مال���ه ما يعجبه فليربك���ه فاإن �لعني 
ح���ق(2)، فالظاهر من �حلديث ع���دم �لتفريق بني �لقر�ءة على �لإن�س���ان �أو �حليو�ن، بل 
ه���و عام في�سمل �لإن�سان و�حلي���و�ن، ولأن قوله ملسو هيلع هللا ىلص : (�أو من ماله ) ي�سمل �حليو�ن لأنه 
م���ال وكذلك غريه، فال�سبب فيهما و�حد و�لرقية و�حدة �أي�س���ًا، فكما �أن �ملر�ش ي�سيب 
�لإن�سان و�لرقية طريق من طرق عالجه فهو ي�سيب �حليو�ن كذلك، فتكون �لرقية �أي�سًا 

طريق من طرق عالجه .

كم���ا �أن تاأث���ر �لدو�ب و�جلماد�ت بالق���ر�آن وردت به �أدلة كث���رية، ومن ذلك �أن �هلل 
ِ ) �لبقرة :74،  تعاىل �أخرب عن بع�ش �حلجارة بقوله : (َو�إِنَّ ِمْنَها مَلَا َيْهِبُط ِمْن َخ�ْسَيِة �هللَّ
ومنه���ا حت���رك �لفر�ش و��سطر�به لتن���زل �ل�سكينة بتالوة �سورة �لكه���ف، ففي �حلديث: 
(كان رجل يقر�أ �سورة �لكهف وعنده فر�ش مربوط ب�سطنني فتغ�سته �سحابة فجعلت تدور 
وتدن���و وجع���ل فر�سه ينف���ر منها فلما �أ�سبح �أت���ى �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فذكر ذلك ل���ه، فقال : تلك 

�ل�سكينة تنزلت للقر�آن)(3) .

ولق���د عنون �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه، ب���اب بعنو�ن : يف �لد�بة ي�سيبها �ل�سيء باأي 
�س���يء تتع���وذ به(4)، ويوؤيد م�سروعية �لدعاء للعجم���او�ت ما ورد عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال : 
(ثم �إذ� �أفاد �أحدكم �جلارية �أو �ملر�أة �أو �لد�بة فلياأخذ بنا�سيتها وليدع بالربكة، وليقل : 

(1)  فتح �لباري : لبن حجر ، 195/10 . 
(2)  م�سن���د �أحم���د : �أحمد بن حنبل ، حديث عامر ب���ن ربيعة ر�سي �هلل عنه ، برقم : 15738 ، 447/3 . قال 
يف جممع �لزو�ئد : رجال �أحمد رجال �ل�سحيح ، جممع �لزو�ئد : علي بن �أبي بكر �لهيثمي ، د�ر �لريان 

للرت�ث ود�ر �لكتاب �لعربي ، �لقاهرة وبريوت ، ط� 1407، 107/5 . 
(3)  �سحيح م�سلم : م�سلم بن �حلجاج ، باب : نزول �ل�سكينة لقر�ءة �لقر�آن ، رقم : 795، 547/1 . 

(4)  م�سنف �بن �أبي �سيبة : �أبو بكر عبد �هلل بن حممد بن �أبي �سيبة �لكويف ، ت : حتقيق كمال يو�سف �حلوت 
، مكتبة �لر�سد ، �لريا�ش ، ط�1 1409، 50/6 .
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�للهم �إين �أ�سالك خريها وخري ما جبلت عليه، و�أعوذ بك من �سرها و�سر ما جبلت عليه، 
و�إن كان بعريً� فلياأخذ بذروة �سنامه )(1) .

المطلب الثامن 
اأخذ الأجر على مداواة احليوان وقيمة الدواء 

حي���ث تق���ررت م�سروعية مد�و�ة �حلي���و�ن و�أن مد�و�ته من �لإح�س���ان �إليه فال مانع 
م���ن �أخذ �لأجرة على ذلك، لأن مد�و�ته ك�سائ���ر �لأعمال �مل�سروعة �ملتعدية �لنفع، يقول 
�ساحب �ملغني : (ويجوز �ل�ستئجار على �خلتان و�ملد�و�ة وقطع �ل�سلع ل نعلم فيه خالفًا، 
و�أنه فعل يحتاج �إليه ماأذون فيه �سرعًا، فجاز �ل�ستئجار عليه ك�سائر �لأفعال �ملباحة (2)، 
ول يقا�ش جو�ز �أخذ �أجرة  �ملد�و�ة على جو�ز بيع �حليو�ن من عدمه، لأنه لي�ش يف معناه، 
لأن �لأج���رة يف �مل���د�و�ة مقابل عالج تلك �حليو�نات، و�لعو����ش يف �لبيع مقابل ذو�تها ل 
منافعها، ولذ� فاإن �لإن�سان �حلر مع �أنه يحرم بيعه و�أكل ثمنه �إل �أنه جتوز مد�و�ته و�أخذ 

�لأجرة عليها .
�أما �أجرة �لطبيب فهي مقدرة باملدة ل بالربء و�لعمل، فاإن متت �ملدة وبرئ �حليو�ن 
�أم مل ي���رب�أ فل���ه كامل �لأج���رة، و�إن برئ قبل متام �ملدة �نف�سخ���ت �لإجارة فيما بقي من 
�مل���دة �ملحددة لتعذر ��ستيفاء م���ا مت �لتفاق عليه، وكذلك لو �سلم �لطبيب نف�سه ثم برئ 
�حلي���و�ن قبل م�سي فرتة من �لزمن ميكن يف مثله���ا مد�و�ة �حليو�ن �نف�سخت �لإجارة، 
وكذلك لو مات �حليو�ن قبل متام �ملدة �نف�سخت(3)، يقول �ساحب مغني �ملحتاج : (وتقدر 
�ملد�و�ة باملدة ل بالربء و�لعمل فاإن برء قبل متام �ملدة �نف�سخت �لإجارة يف �لباقي )(4) .

(1)  �مل�ست���درك عل���ى �ل�سحيح���ني : حممد ب���ن عبد �هلل  �أبو عب���د �هلل �حلاكم �لني�ساب���وري ، ت : م�سطفى 
عب���د �لق���ادر عطا ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1990/1411، 202/2 . وقال عنه �سحيح على ما 

ذكرناه من رو�ية �لأئمة �لثقات عن عمر بن �سعيب ومل يخرجاه عن عمرو يف �لكتابني .
(2)  �ملغني : لبن قد�مة ، 313/5 . 

(3)  ينظر : حا�سية �بن عابدين : لبن عابدين ، 81/6 . حا�سية �لد�سوقي : �لد�سوقي ، 30/4 . مغني �ملحتاج 
: �ل�سربيني ، 340/2 . ك�ساف �لقناع : �لبهوتي ، 14/4 .

(4)  مغني �ملحتاج : �ل�سربيني، 340/2 . 
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اأما ا�شرتاط ال�شفاء والربء لدفع اأجرة الطبيب فاختلف فيه الفقهاء على اأقوال :
�لأول – ع���دم ج���و�ز �ل�س���رت�ط : وه���و قول عن���د �حلنابلة، يقول �ساح���ب �ملغني : 
(ويحت���اج �إىل بيان قدر ما يكحله مرة يف كل يوم �أو مرتني، فاأما �إن قدرها بالربء، فقال 

�لقا�سي : ل يجوز )(1) .
الثــاين – جواز ا�شرتاط ال�شفــاء والربء للحيوان لدفع الأجرة للطبيب البيطري : 
و�إلي���ه ذه���ب �ملالكية وهو قول ثان عند �حلنابلة : يقول �ساح���ب �ملغني : ( وقال �بن �أبي 
مو�س���ى ل باأ����ش مب�سارطة �لطبيب على �ل���ربء، لأن �أبا �سعيد �خل���دري حني رقى �لرجل 

�سارطه على �لربء )(2) .
وال�شحيح الراجح : عدم جو�ز �مل�سارطة لأن �لإجارة ل بد فيها من مدة معلومة �أو 
عمل معلوم، يقول �ساحب �ملهذب : ( ول ت�سح �لإجارة �إل على منفعة معلومة �لقدر لأنا 
بين���ا �أن �لإج���ارة بيع ول ي�سح �إل يف معلوم �لقدر فكذل���ك �لإجارة، ويعلم مقد�ر �ملنفعة 
بتقدي���ر �لعمل �أو بتقدي���ر �ملدة )(3)، و�مل�سارطة جتعل �لعمل جمه���وًل جلهالة كم يحتاج 
�حلي���و�ن �ملري�ش من �ملد�و�ة ليرب�أ، ولكن ميكن ت�سحي���ح ذلك بناًء على �عتبار مد�و�ة 
�حلي���و�ن عقد جعالة حيث ل ي�س���رتط معلومية مدة �لعمل، يقول �ساحب مغني �ملحتاج : 
( وت�س���ح �جلعالة على جمهول )(4)، فال توؤثر جهالة �ملدة �لالزمة ملد�و�ة �حليو�ن حتى 
ي���رب�أ يف �سح���ة �لعقد، يقول �ساح���ب �ملغني : ( لأن �أبا �سعيد �خل���دري حني رقى �لرجل 
�سارط���ه على �ل���ربء، و�ل�سحي���ح �إن �ساء �هلل تع���اىل �أن هذ� يجوز لك���ن بكونه جعالة ل 

�إجارة)(5) .
واأما ا�شرتاط كون الدواء على الطبيب البيطري اأو اأن يلزمه، فاختلفت فيه 

اآراء الفقهاء على اأقوال عدة :
الأول – ل يلــزم : و�إليه ذهب �ملالكية يف قول، وهو مذهب �حلنابلة، يقول �ساحب 

(1)  �ملغني : لبن قد�مة ، 314/5 . 
(2)  �ملرجع �ل�سابق : 314/5 . وينظر : �لفو�كه �لدو�ين : �لنفر�وي ،115/2 . 

(3)  �ملهذب : �ل�سري�زي ، 395/1 . 
(4)  مغني �ملحتاج : �ل�سربيني ، 430/2 . وينظر : �لكايف يف فقه �بن حنبل : لبن قد�مة ، 333/2 .

(5)  �ملغني : لبن قد�مة ، 314/5 . 
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�ملغن���ي : ( ول يج���وز ��سرت�ط �لدو�ء عل���ى �لطبيب )(1) ، و��ستدلو� ب���اأن �لأ�سل �أن يكون 
�لدو�ء على �ملري�ش ومن �لطبيب �لعمل، وهو ما جرى به �لعرف(2) ، و�أن ��سرت�ط �لدو�ء 

على �لطبيب فيه �جتماع جعل وبيع وهذ� ل يجوز (3)  .
الثــاين – ي�شح اأن ي�شرتط مالك احليــوان املري�س الدواء على الطبيب البيطري : 
فاإن برئ �حليو�ن �أخذ �لطبيب �أجرته وقيمة �لدو�ء، و�إل ياأخذ قيمة �لدو�ء فقط ، يقول 
�ساحب �لفو�كه �لدو�ين : ( و�تفقا على �أن جميع �لدو�ء من عند �لعليل، لأنه يجوز كونه 
م���ن عند �لطبيب على �أنه �إن برئ �لعليل يدفع �لأجرة وثمن �لدو�ء، و�إن مل يرب�أ يدفع له 

قيمة �لدو�ء فقط )(4) .
و�ل���ذي يظهر رجح���ان �لقول �لثاين : ملا في���ه من �لتي�سري وحتقي���ق �مل�سلحة ملالك 
�حلي���و�ن �ملري����ش حي���ث �إن �لطبيب ه���و �لأقدر على �إح�س���ار �ل���دو�ء �ملنا�سب، وكذلك 
للطبي���ب �أي�سًا حي���ث �إن قيمة �لدو�ء م�سمون���ة وبذلك يحفظ مال���ه وحقوقه، بالإ�سافة 
�إىل �أن دلي���ل من من���ع مبناه جريان �لعرف، و�لقاعدة تقول : ل ينكر تغري �لأحكام بتغري 

�لأزمان(5) . 
و�أم���ا دعوى عدم جو�ز ��س���رت�ط �لدو�ء على �لطبيب ملا فيه م���ن �جتماع جعل وبيع 
و�أن ذل���ك ل يج���وز : فقد �أجاز �أ�سهب م���ن �ملالكية �جتماع �أكرث م���ن عقد يف عقد و�حد 
لأن���ه ملا �سرع كل عقد على �لنف���ر�د �سح عند �لجتماع(6)، و�أج���از �ل�سافعية �جلمع بني 
�لبي���ع و�لإجارة، و�جلمع بني �ل�سلم و�لإجارة(7)، كم���ا �أجاز �حلنابلة �جتماع �لقر�ش مع 
�لوكال���ة يف عق���د و�حد، يق���ول �ساحب ك�ساف �لقن���اع : ( �أو قال : �أ�سل���ف يل �ألفًا يف كر 
طعام و�قب�ش �لثمن عني من مالك �أو �قب�ش �لثمن من �لدين �لذي يل عليك �سح، لأنه 
وكله يف �ل�سر�ء و�لإ�سالف ويف �لقرت��ش منه �أو �لقب�ش من دينه و�لدفع عنه، وكل منها 

(1)  �ملرجع �ل�سابق : 315/5 . وينظر : �لفو�كه �لدو�ين : �لنفر�وي ، 115/2 .
(2)  �ملغني : لبن قد�مة ، 315/5 . 

(3)  �لفو�كه �لدو�ين : �لنفر�وي ، 115/2 .
(4)  �ملرجع �ل�سابق : 115/2 .

(5)  جملة �لأحكام : حمعية �ملجلة ، 20/1 . 
(6)  ينظر : �لبهجة يف �سرح �لتحفة : �لت�سويل ، 14/2 .

(7)  مغني �ملحتاج : �ل�سربيني ، 41/2 وما بعدها .



84
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

�سحي���ح مع �لنفر�د فكذ� م���ع �لجتماع )(1)، وبذلك يجوز �جتم���اع عقود يف عقد و�حد 
عم���اًل بالأ�سل يف �لعقود و�ل�سروط، يقول �ساحب جمم���وع �لفتاوى : ( �لأ�سل يف �لعقود 
و�ل�س���روط �جلو�ز و�ل�سحة ول يح���رم منها �إل ما ورد �ل�سرع على حترميه و�إبطاله ن�سًا 
�أو قيا�س���ًا )(2)، و�أما حديث : ( �لنهي ع���ن بيعتني يف بيعة )(3)، فقد ف�سره بع�ش �لعلماء 
باأن �ملر�د به : �لنهي عن �إيجاب �لبيع يف �سلعة بثمنني خمتلفني �إىل �أجلني ...، �أو �إيجاب 
�لبي���ع يف �سلعتني بثمنني خمتلف���ني، ثم يقبل �لطرف �لآخر، ث���م يفرتقان على هذ� دون 

حتديد لثمن معني و�أجل معني �أو �سلعة معينة(4) .

(1)  ك�ساف �لقناع : �لبهوتي ، 489/3 .
(2)  جمم���وع �لفت���اوى : تقي �لدي���ن �أبو �لعبا�ش �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمي���ة �حلر�ين ، ت : عبد �لرحمن 
ب���ن حمم���د بن قا�سم ، جممع �مللك فهد لطباعة �مل�سحف �ل�سريف ، �ملدينة �ملنورة ، ط� 1995/1416، 

. 132/29
(3)  �س���نن �لرتم���ذي : �أب���و عي�سى �لرتمذي ، باب : ما جاء يف �لنهي ع���ن بيعتني يف بيعة ، رقم : 1231 ، وقال 

عنه : ح�سن �سحيح ، 533/3 . 
(4)  نيل �لأوطار : �ل�سوكاين ، 249/5 . 
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المبحث الثاني 
اأثر مداواة احليوان يف ثبوت ال�شمان 

المطلب األول 
�شمان الطبيب البيطري فيما اأذن له مبداواته

�تفق���ت كلم���ة �لفقه���اء على عدم ت�سم���ني �لطبي���ب �لبيطري �إذ� ع���رف منه حذق 
�ل�سنع���ة ومل يف���رط �أو يتع���دى يف مد�و�ة �حلي���و�ن(1)، يقول �ساح���ب رد �ملحتار : ( ول 

�سمان على حجام وبز�غ �أي بيطار وف�ساد مل يجاوز �ملو�سع �ملعتاد )(2).
ويق���ول �ساحب رو�سة �لطالبني : ( و�ملذهب �أنه ل �سمان مطلقًا �إذ� مل يفرط وكذ� 

�لبيطار �إذ� بزغ �لد�بة فتلفت .... فال �سمان )(3) .
ويق���ول �ساحب �لإن�ساف : ( ول �سمان على حجام ول ختان ول بز�غ وهو �لبيطار، 
ول طبيب �إذ� عرف منهم حذق �ل�سنعة ومل جتن �أيديهم، هذ� �ملذهب وعليه �لأ�سحاب 

وقطع به كثري منهم )(4) .
وي���رى �لفقهاء �أن �لعل���ة يف �إ�سقاط �ل�سم���ان عن �لطبيب ومثل���ه �حلجام و�خلتان 
و�لبيط���ار ه���ي �أن �لعم���ل �لطبي عم���ل ماأذون فيه، وم���ا د�م كذلك فقد خ���رج عن �أ�سل 
�ل�سم���ان، لأن���ه ل يجمع ب���ني �ل�سم���ان و�لإذن، و�لقاعدة تقول : �جل���و�ز �ل�سرعي ينايف 
�ل�سم���ان(5)، ومبا �أن �لفعل يف �أ�سله ماأذون فيه وق���ام به �ساحبه على �لوجه �لأكمل ومل 

(1)  ينظ���ر : حتف���ة �لفقهاء : حممد بن �أحمد بن �أبي �أحمد �ل�سمرقندي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 
1405، 353/2 . �ل�سرح �لكبري : �لدردير ، 28/4 . رو�سة �لطالبني : �لنووي ، 229/5 . �لإن�ساف : علي 
بن �سليمان �ملرد�وي �أبو �حل�سني ، ت : حممد حامد �لفقي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ، بريوت ، 74/6 . 

(2)  �لدر �ملختار : �حل�سكفي ، 68/6 . 
(3)  رو�سة �لطالبني : �لنووي ، 229/5 .

(4)  �لإن�ساف : �ملرد�وي : 74/6 .
(5)  جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، 27/1 .
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ي���رتك طريقًا فيه �إل و�سلكه و�تخ���ذ كل �أ�سباب �لعناية و�حليطة فال �سمان عليه، �أ�سف 
�إىل ذلك �أنه �إذ� �سمن �ملعالج مع عدم جتاوز �ملو�سع فاإنه يعزف عن �ملد�و�ة مع م�سا�ش 

حاجة �لنا�ش �إليها(1) .
وم���ن جميع م���ا �سبق ميك���ن �أن نالحظ �أن �س���روط �لفقهاء لع���دم ت�سمني �لطبيب 

�لبيطري تتلخ�ش فيما يلي(2) : 
�أن يكون �لطبيب �لبيطري حاذقًا يف �سنعته .. 1
�أل جتني يده فيتجاوز �أو يفرط .. 2
مبا�سرة �ملد�و�ة بعد �لإذن له فيها .. 3

المطلب الثاني 
 �شمان املتلف بدعوى التطبيب ) الطبيب اجلاهل ( 

يقــول �شاحــب الآداب ال�شرعيــة : ( ق���ال �بن عقي���ل يف �لفنون : جه���ال �لأطباء 
ه���م �لوب���اء يف �لعامل وت�سلي���م �ملر�سى �إىل �لطبيع���ة �أحب �إيلَّ من ت�سليمه���م �إىل جهال                            
�لط���ب )(3)، ف�سبه �جله���ال من �لأطباء بالوباء �خلطري �لذي ينزل على جمتمع فيهلكه، 

و�لطبيب �جلاهل من تعاطى �لطب ومل ت�سبق له به جتربة �أو ممار�سة(4) .
ولذلك جند الفقهاء قد رتبوا على من مار�س الطب وهو جاهل اأمورًا اأربعة :

�أوًل – �سم���ان م���ا �أتلف : يقول ملسو هيلع هللا ىلص : ( من تطب���ب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو 
�سام���ن)(5)، يقول �ساحب ني���ل �لأوطار : ( فيه دليل عل���ى �أن متعاطي �لطب ي�سمن ما 
(1)  ينظ���ر : �لعناي���ة يف �س���رح �لهد�ية : لأب���ي حممد حممود بن �أحم���د �لعيني ، د�ر �لفك���ر ، بريوت ، ط�2 

. 385/9 ،1990/1411
(2)  ينظ���ر : �ل���در �ملختار : �حل�سكف���ي ، 68/6 . حتفة �لفقه���اء : �ل�سمرقن���دي ، 353/2 . �ل�سرح �لكبري : 

�لدردير ، 28/4 . رو�سة �لطالبني : �لنووي ، 229/5 . �لإن�ساف : �ملرد�وي ، 74/6 .
(3)  �لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية : لبن مفلح ، 437/2 .

(4)  ينظ���ر : في����ش �لقدير : لزين �لدين عبد �ل���روؤوف �ملناوي ، ت : �أحمد عبد �ل�سالم ، د�ر �لكتب �لعلمية ، 
بريوت ، ط�1 1994/1415، 267/6 . 

(5)  �ل�س���نن �لك���ربى : �أحم���د بن �سعيب �أبو عبد �لرحم���ن �لن�سائي ، ت : عبد �لغفار �سليم���ان �لبد�ري و�سيد 



87
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. : حممد اأمني عبد الرزاق بارودي  

ح�س���ل من �جلناية ب�سبب عالجه، و�أما من علم منه �أنه طبيب فال �سمان عليه وهو من 
يع���رف �لعلة ودو�ءها وله م�ساي���خ يف هذه �ل�سنعة و�سهدو� له باحل���ذق فيها و�أجازو� له 

�ملبا�سرة )(1) .
وق���د �أجمع �أه���ل �لعلم على ت�سمني �لطبي���ب �جلاهل وما ت�سب���ب يف �إتالفه بجهله، 
يقول �ساحب بد�ية �ملجتهد : ( ول خالف �أنه �إذ� مل يكن من �أهل �لطب �أنه ي�سمن لأنه 

متعٍد وقد ورد يف ذلك �لإجماع )(2).
لك���ن ماذ� ل���و كان مالك �حليو�ن �ملري�ش يعلم �أن �لطبيب جاهل ل علم له باملد�و�ة 
ومعرفة �ملر�ش وت�سخي�ش �لعالج، ثم �أذن له باملد�و�ة فهل ي�سمن �لطبيب ما �أتلفه ؟ .

يق���ول �ساحب �لآد�ب �ل�سرعية : ( ولو علم م���ن ��ستطبه جهله و�أذن له يف طبهفاإنه 
ي�سمنالأن���ه ل حتل له �ملبا�سرة مع جهله ول���و �أذن له، وقال بع�ش �أ�سحابنا يف زماننا : ل 
ي�سم���ن هذ� )(3)، �إل �أن �ساحب ز�د �ملعاد جزم بع���دم �سمانه، فقال : ( متطبب جاهل 
با�سرت يده من يطبه فتلف به فهذ� �إن علم �ملجني عليه �أنه جاهل ل علم له و�أذن له يف 
طب���ه مل ي�سم���ن، ول تخالف هذه �ل�سورة ظاهر �حلديث ف���اإن �ل�سياق وقوة �لكالم يدل 
على �أنه غر �لعليل و�أوهمه �أنه طبيب ولي�ش كذلك، و�إن ظن �ملري�ش �أنه طبيب و�أذن له يف 
طبه لأجل معرفة، �سمن �لطبيب ما جنت يده وكذلك �إن و�سف له دو�ء ي�ستعمله و�لعليل 

يظن �أنه و�سفه ملعرفة وحذقة فتلف به، �سمنه، و�حلديث ظاهر فيه �أو �سريح )(4) .

ك�س���روي ح�س���ن ، د�ر �لكتب �لعلمية ، ب���ريوت ، ط1991/1411�1، باب : ذكر دية �أ�سنان �خلطاأ ، رقم : 
7034، 241/4. يقول �ساحب نيل �لأوطار : ( قال �أبو د�ود بعد �إخر�جه هذ� مل يروه �إل �لوليد بن م�سلم 
ل ي���دري ه���و �سحيح �أم ل و�أخرجه �لن�سائي م�سندً� ومنقطع���ًا ) نيل �لأوطار : �ل�سوكاين ، 36/6 . ويقول 
�ساحب �سبل �ل�سالم : ( �أخرجه �لد�رقطني و�سححه �حلاكم وهو ثم �أبي د�ود و�لن�سائي وغريهما �إل �أن 

من �أر�سله �أقوى ممن و�سله ) �سبل �ل�سالم : �ل�سنعاين ، 250/3.  
(1)  نيل �لأوطار : �ل�سوكاين ، 37/6 . 

(2)  بد�ي���ة �ملجته���د ونهاية �ملقت�سد : حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�سد �لقرطب���ي �أبو �لوليد ، د�ر �لفكر ، 
.313/2

(3)  �لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية : لبن مفلح ، 438/2 .
(4)  ز�د �ملع���اد يف ه���دي خري �لعباد : حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد �سم�ش �لدين �بن �لقيم �جلوزية ، 

موؤ�س�سة �لر�سالة ، بريوت ، ط�3 1986/1406، 140 .
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ثانيــًا – عقوبــة التعزيــر : و�نفرد بذكر ه���ذ� �لنوع من �لعقوب���ة �ساحب تب�سرة 
�حلكام، حيث قال : ( و�إن كان �خلاتن غري معروف باخلنت و�لإ�سابة فيه وعر�ش نف�سه 
فهو �سامن جلميع ما و�سفناه يف ماله ول حتمل �لعاقلة من ذلك �سيئًا، وعليه من �لإمام 
�لع���دل �لعقوبة �ملوجع���ة ي�سرب ظهره و�إطالة �سجنه، و�حلج���ام و�لبيطار فيما �أتى على 

�أيديهم ب�سبيل ما و�سفناه يف �خلاتن )(1) .

ثالثــًا – املنــع من التطبيب باحلجر عليــه : ومما ذكره �لفقهاء يف عقوبة �لطبيب 
�جلاه���ل �حلجر علي���ه مبنعه من مز�ولة مهنة �لطب، يقول �ساح���ب �ملب�سوط : ( وحكي 
عن���ه – �لأم���ام �أب���و حنيفة – �أنه كان يق���ول ل يجوز �حلجر �إل على ثالث���ة : على �ملفتي 
�ملاجن، وعلى �ملتطبب �جلاهل، وعلى �ملكاري �ملفل�ش، ملا فيه من �ل�سرر �لفاح�ش �إذ� مل 

يحجر عليهم )(2) .

رابعــًا – عــدم ا�شتحقــاق الأجر : يقول �ساحب فتح �ملع���ني : ( �أما غري �ملاهر فال 
ي�ستح���ق �أجره، ويرجع عليه بثمن �لأدوية لتق�سريه مببا�سرته مبا لي�ش هو له باأهل )(3) ، 

وظاهر �إ�سقاط �حلق بالأجر، بل وفيه �أي�سًا �سمان لثمن �لأدوية �لتي مت �سر�وؤها .  

المطلب الثالث 
جناية الطبيب البيطري فيما مل يوؤذن له مبداواته

�إذ� �أقدم �لطبيب �لبيطري على �أي �إجر�ء طبي دون �إذن �جلهة �ملخولة بالإذن، من 
مال���ك �حليو�ن �أو من يق���وم مقامه �أو �أي جهة �أخرى، ونتج ع���ن ذلك �سرر فقد �ختلف 

�لفقهاء يف �سمان �لطبيب �لبيطري على �أقو�ل : 

(1)  تب�سرة �حلكام يف �أ�سول �لأق�سية ومناهج �لأحكام : برهان �لدين �أبي �لوفاء �إبر�هيم بن �أبي عبد �هلل 
حممد بن فرحون ، ت : جمال مرع�سلي ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1995/1416، 245/2 . 

(2)  �ملب�سوط : حممد بن �أبي �سهل �ل�سرخ�سي �أبو بكر ، د�ر �ملعرفة ، بريوت ، ط1406، 157/24 . 
(3)  فتح �ملعني : زين �لدين بن عبد �ل�سالم �ملليباري ، د�ر �لفكر ، بريوت ، 122/3 . 
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1 – الطبيب البيطري �شامن لل�شرر واإليه ذهب جمهور الفقهاء)1( : يقول �ساحب 
�لبح���ر �لر�ئ���ق : ( ��سرتط عدم �لتج���اوز و�لإذن لع���دم وجوب �ل�سمان حت���ى �إذ� عدم 
�أحدهما �أو كالهما يجب �ل�سمان )(2)، معللني ذلك �أن �أي �إجر�ء طبي دون �إذن �عتد�ء 

وجتاوز، و�ملعتدي يلزمه �ل�سمان(3) .
2 – ل يلزم الطبيب البيطري ال�شمان واإليه ذهب بع�س احلنابلة : يقول �ساحب 
معون���ة �أويل �لنه���ى : ( و�خت���ار يف كتاب �لهدي : �أن���ه ل ي�سمن �سر�ية قط���ع �ل�سلعة مع 
عدم �لإذن فيه)(4) وعلة ذلك �أن �لطبيب �لبيطري حم�سن يف عمله للحيو�ن وهذ� ينايف 

�ل�سمان(5) .
ويرتج���ح ما ذه���ب �إليه جمه���ور �لفقهاء لق���وة �أدلته، وب���ه جاء ق���ر�ر جممع �لفقه 
�لإ�سالم���ي، ون�س���ه : يكون �لطبيب �سامنًا �إذ� ترتب �س���رر باملري�ش يف �حلالت �لآتية، 

وعد منها :
�إذ� �أقدم على �لعمل دون �إذن �ملري�ش �أو من يقول مقامه(6) .  �

وكذل���ك ل�سعف ما علل ب���ه من قال بعدم �ل�سمان، فذريعة �لإح�سان قد تكون مطية 
لالعتد�ء و�لإتالف حيث ل �سابط دقيق ل�سبطها ومعرفتها .

(1)  ينظ���ر : حا�سي���ة �لد�سوق���ي : �لد�سوقي ، 355/4 . مغني �ملحتاج : �ل�سربين���ي ، 202/4 . ك�ساف �لقناع : 
�لبهوتي ، 35/4 .

(2)  �لبح���ر �لر�ئ���ق : زي���ن �لدين �إبر�هيم بن حممد بن حمم���د بن بكر �ملعروف بابن جني���م ، د�ر �ملعرفة ، 
بريوت ، 33/8 .

(3)  ينظر : ك�ساف �لقناع : �لبهوتي ، 35/4.
(4)  معونة �أويل �لنهى �سرح �ملنتهى : حممد بن �أحمد بن عبد �لعزيز �لفتوحي �حلنبلي �ملعروف بابن �لنجار 

، ت : عبد �مللك بن عبد �هلل دهي�ش ، مكتبة �لأ�سدي ، مكة �ملكرمة ، ط�5 2008/1429، 187/6 .
(5)  �ملرجع �ل�سابق : 187/6 .

(6)  ق���ر�ر جمم���ع �لفقه �لإ�سالمي رق���م : 142 ( 15/8 ) يف دورته �خلام�سة ع�س���ر ، و�ملنعقدة مب�سقط من 
14 – 19 حمرم 1425 �ملو�فق 6 – 11 �آذ�ر 2004 . 
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المطلب الرابع 
خطاأ الطبيب البيطري 

و�خلط���اأ كم���ا عرفه �ساح���ب �لتعريفات : ( هو م���ا لي�ش لالإن�سان في���ه ق�سد )(1)، 
و�خلط���اأ يف حق���وق �هلل تع���اىل ع���ذرً� �إذ� �جتهد �ملخط���ئ، �أما يف حق���وق �لعباد فيجب 
�ل�سم���ان عند �إتالف �أمو�ل �لآخرين، ول يعترب �خلطاأ ع���ذرً� لدفع ورفع �ل�سمان، يقول 
�ساح���ب �لتعريف���ات : ( وهو ع���ذٌر �سالٌح ل�سقوط حق �هلل تع���اىل �إذ� ح�سل عن �جتهاد 
وي�س���ري �سبه���ة يف �لعقوبة، حتى ل يوؤثم �خلاطئ ول يوؤخ���ذ بحد ول ق�سا�ش، ومل يجعل 

عذرً� يف حق �لعباد ... )(2) .
فاخلط���اأ متام���ًا كالعمد يف كونهما عل���ة لل�سمان، يق���ول �ساحب �إع���الم �ملوقعني : 
(فاخلط���اأ و�لعمد ��سرتكا يف �لإت���الف �لذي هو علة �ل�سم���ان و�إن �فرتقا يف علة �لإثم، 
وربط �ل�سمان بالإتالف من باب ربط �لأحكام باأ�سبابها وهو مقت�سى �لعدل �لذي ل تتم 

�مل�سلحة �إل به )(3) .
وفيما يتعلق بخطاأ �لطبيب �لبيطري بحيث هل هو موجب لل�سمان �أم ل، فقد �ختلف 

�لفقهاء على �أقو�ل كالآتي : 
1 – خطاأ الطبيب البيطري موجٌب لل�شمان : و�إليه ذهب جمهور �لفقهاء(4)، يقول 
�لد�سوقي يف حا�سيته : ( �أو �سقى �لطبيب مري�سًا دو�ًء �أو قطع له �سيئًا �أو كو�ه فمات من 
ذل���ك ف���ال �سمان .... ومل يخط���ئ يف فعله، فاإن كان �أخطاأ يف فعل���ه و�حلال �أنه من �أهل 

�ملعرفة فالدية )(5) .  

(1)  �لتعريفات : �جلرجاين ، 134/1 . 
(2)  �ملرجع �ل�سابق : 134/1 . 

(3)  �إعالم �ملوقعني : حممد بن �أبي بكر بن �أيوب �لدم�سقي، ت : طه عبد �لروؤوف �سعد ، د�ر �جليل ، بريوت 
، ط�171/1973،2 .

(4)  ينظ���ر : �ل���در �ملختار : �حل�سكفي ، 68/6 . مغني �ملحت���اج : �ل�سربيني ، 202/4 . �ملغني : لبن قد�مة ، 
. 312/5

(5)  حا�سية �لد�سوقي : �لد�سوقي ، 28/4 . 
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2 – خطــاأ الطبيــب البيطري ل يوجب ال�شمــان : وهو قول �ملالكية، يقول �ساحب 
بد�ي���ة �ملجتهد : ( �لطبيب �إذ� �أخط���اأ لزمته �لدية مثل �أن يقطع �حل�سفة وما �أ�سبه ذلك 
لأنه يف معنى �جلاين خطاأ وعن مالك رو�ية �أنه لي�ش عليه �سيء وذلك عنده �إذ� كان من 

�أهل �لطب )(1) .
ويرتجح ما ذهب �إليه جمهور �لفقهاء ملا �سبق بيانه من �أن �خلطاأ من علل �ل�سمان 
كالعمد متامًا و�إن �فرتقا يف �لإثم، وبه �سدر قر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي، ون�سه : يكون 

�لطبيب �سامنًا �إذ� ترتب �سرر باملري�ش يف �حلالت �لآتية، وعد منها :
�إذ� �رتكب خطاأ ل يقع يف �أمثاله ول تقره �أ�سول �ملهنة �أو وقع منه �إهمال �أو تق�سري(2).
�أم���ا م���ن يتوىل حتديد �خلطاأ يف عمل �لطبيب �لبيطري من عدمه فهم �أهل �خلربة 
و�لدر�ي���ة بال�سنعة، يق���ول �ساحب �ملغني : ( وتقبل �سهادة �لطبي���ب يف �ملو�سحة �إذ� مل 

يقدر على ُيقدر على طبيبني وكذلك �لبيطار يف د�ء �لد�بة ) (3) .

(1)  بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد : لبن ر�سد ، 313/2 . 
(2)  ق���ر�ر جمم���ع �لفقه �لإ�سالمي رق���م : 142 ( 15/5 ) يف دورته �خلام�سة ع�س���ر ، و�ملنعقدة مب�سقط من 

1419 حمرم 1425 �ملو�فق 611 �آذ�ر 2004 . 
(3)  �ملغني : لبن قد�مة ، 240/10 . 
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الخاتمـــــــــــة

�أخت���م بحثي هذ� بحمد �هلل جل يف ُعاله ، و�ل�س���الة و�ل�سالم على نبيه وم�سطفاه 
و�آله و�سحبه ومن و�له ، وبعد : 

فقد جاءت اأبرز نتائج البحث كما يلي : 
�ملق�س���ود مب���د�و�ة �حليو�ن : �لقيام مبا يرجى من���ه �سفاء �حليو�ن مبا هو . 1

جائز �سرعًا .
م���د�و�ة �حليو�ن �أمٌر مطلوب �سرع���ًا ملا فيها من �لرحمة به و�لإح�سان �إليه . 2

وهي حفظ للمال يف �لوقت ذ�ته �إن كان �حليو�ن ماًل .
م���د�و�ة �حليو�ن تعرتيه���ا �لأح���كام �لتكليفية �ملختلف���ة، ول يجوز للطبيب . 3

�لبيطري �لعمل يف �ملز�رع �لتي تعتني برتبية و�إنتاج �خلنازير .
�لر�ج���ح ج���و�ز �لوقف عل���ى �حليو�ن، لأن �س���رط �مللك م���ن �ملوقوف عليه . 4

للموقوف متحقق مبعناه ومقا�سده، لأن �لو�قف �أر�د من وقفه نفع �حليو�ن 
و�لنفقة عليه .

كم���ا ميكن �لقول ب�سحة �لوقف على �جلمعيات �لتي ترعى �حليو�ن وتهتم . 5
ب���ه، كم���ا ي�سح �لوقف عل���ى �ملد�ر�ش و�مل�ساج���د و�مل�سايف، بجام���ع �أن كاًل 

منهما جهة عامة ت�سب وتخدم م�سلحة �مل�سلمني .
�لناظ���ر يف �س���ور �لوق���ف يف تاري���خ وح�س���ارة �مل�سلم���ني يجد �أنه���ا تعدت . 6

حاج���ة �لإن�سان لتعنى ب�سوؤون �حلي���و�ن، حيث ورد يف �ل�سحيح من �لتاريخ 
�لإ�سالمي �أوقافًا خا�سة مبد�و�ة وتطبيب �حليو�نات و�لعناية بها .

�لأ�سل يف مد�و�ة �حليو�ن �أن تكون مبا يجوز �لتد�وي به �سرعًا ما مل تتعني . 7
�ملد�و�ة باملحرم طريقًا وحيدً� باإخبار �لثقة �لعدل �ملتخ�س�ش .
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كل م���د�و�ة تكون �سبب���ًا يف تعذيب �حليو�ن منهي عنه���ا �سرعًا لثبوت ذلك . 8
ع���ن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ما مل يكن ترك �ملد�و�ة فيه �سرٌر �أكرب لحقًا، لأن �ل�سرر 

�لأ�سد يز�ل بال�سرر �لأخف .
ل مانع من عزل �حليو�ن �ملري�ش مبر�ش معٍد بل هو �أمٌر مطلوٌب، لأنه من . 9

باب �لوقاية، و�ل�سرر يدفع بقدر �لإمكان، وكذلك �لأمر بالن�سبة ل�ستعمال 
�للقاح كنوع من �أنو�ع �ملد�و�ة �لوقائية .

ل مان���ع من بيع �حليو�ن �ملري�ش مبر�ش معٍد م���ع �لإي�ساح من قبل �لبائع، . 10
وكذلك �أكل حلمه ما مل يرتتب على �أكله �سرر حمقق �أو ر�جح، �أما بالن�سبة 
لقتله فاإذ� �نعدمت فر�ش عالجه فقتله بالطريقة �لالئقة هو �لأوىل، خ�سية 

�نتقال �ملر�ش للحيو�نات �ل�سليمة .
ل يج���وز بيع حل���م �حليو�ن �أو �أحد م�ستقاته قب���ل زو�ل �أثر �لعقاقري خ�سية . 11

�إحل���اق �ل�سرر بالإن�سان، �أما عن بيع �حليو�ن حي���ًا قبل زو�ل �أثر �لعقاقري 
فال مانع مع �لإف�ساح .

مد�و�ة �حليو�ن بق�سد �لزينة تبذير و�إ�سر�ف ل فائدة مرجوة منه كما فيه . 12
�إيالم له وتغيري خللق �هلل تعاىل ومتثيل به .

�لإجم���اع منق���ول عل���ى جو�ز �لت���د�وي بالرق���ى وهو ع���ام ي�سم���ل �لإن�سان . 13
و�حليو�ن، ولذلك �سو�هد و�آثار توؤيده .

ل مان���ع من �أخ���ذ �لأجر على مد�و�ة �حلي���و�ن لأن مد�و�ته ك�سائر �لأعمال . 14
�ملتعدي���ة �لنفع، و�أج���رة �لطبيب تقدر بامل���دة ل بالربء و�لعم���ل، فاإن متت 
�مل���دة فله �لأجر، ول جتوز �مل�سارطة على �ل���ربء لدفع �لأجرة، ول مانع من 

��سرت�ط �لدو�ء على �لطبيب �لبيطري وتكون له قيمته .
ل �سم���ان على �لطبيب �لبيطري �إذ� عرف منه حذق �ل�سنعة ومل يفرط �أو . 15

يتع���دى يف مد�و�ة �حليو�ن، وعلة �إ�سق���اط �ل�سمان �أن �ملد�و�ة عمل ماأذون 
فيه خُمرج من �أ�سل �ل�سمان، لأن �جلو�ز �ل�سرعي ينايف �ل�سمان .
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�لطبي���ب �جلاه���ل �سامن مل���ا �أتل���ف، وز�د �لبع�ش م���ع �ل�سم���ان : �لعقوبة . 16
تعزيرً�، ومنعه من �لتطبيب باحلجر عليه، وعدم ��ستحقاقه �لأجر .

�إذ� �أق���دم �لطبي���ب �لبيطري على �أي �إجر�ء طب���ي دون �إذن �جلهة �ملخولة . 17
بالإذن ونتج عن ذلك �سرر فالر�جح �أنه �سامن ملا �أتلف .

�خلط���اأ من �لطبيب �لبيط���ري يف عمله لي�ش عذرً� لدفع ورفع �ل�سمان، لأن . 18
�خلط���اأ متامًا كالعم���د يف كونهما علة لل�سم���ان و�إن �فرتق���ا يف علة �لإثم، 

وعليه فخطاأ �لطبيب �لبيطري موجٌب لل�سمان . 
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فهرس المصادر والمراجع

�لإحكام يف �أ�سول �لأحكام : علي بن حممد �لآمدي �أبو �حل�سن ، ت : �سيد �جلميلي . 1
، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، ط1404�1  . 

�لختي���ار لتعلي���ل �ملختار : عب���د �هلل بن حممود بن مودود �حلنف���ي �ملو�سلي ، د�ر . 2
�لكتب �لعلمية ، بريوت .

�لآد�ب �ل�سرعية و�ملنح �ملرعية : حممد بن مفلح �ملقد�سي ، ت : �سعيب �لأرناوؤوط . 3
وعمر �لقيام ، موؤ�س�سة �لر�سالة ، بريوت ، ط�3 1999/1419 .

�إد�رة �ل���رثوة �حليو�ني���ة – موقع �لإر�ساد �لطبي ، حت���ت عنو�ن : ماذ� تعرف عن . 4
www.irshadvetsu. : ف���رتة �لتحرمي لالأدوية �لبيطري���ة ، على �لر�بط �لت���ايل

com

�ل�ست���ذكار : �أب���و عمر يو�سف بن عبد �هلل بن عبد �لرب �لنمري ، ت : �سامل حممد . 5
عطا وحممد علي معو�ش ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 2000/1421 .

�إعالم �ملوقعني : حممد بن �أبي بكر بن �أيوب �لدم�سقي �أبو عبد �هلل ، ت : طه عبد . 6
�لروؤوف �سعد ، د�ر �جليل ، بريوت ، ط�1973 .

�لإن�ساف : علي بن �سليمان �ملرد�وي �أبو �حل�سني ، ت : حممد حامد �لفقي ، د�ر . 7
�إحياء �لرت�ث �لعربي ، بريوت .

�لبح���ر �لر�ئق : زين �لدي���ن �إبر�هيم بن حممد بن حممد ب���ن بكر �ملعروف بابن . 8
جنيم ، د�ر �ملعرفة ، بريوت .

بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�سد : حممد بن �أحمد بن حممد بن ر�سد �لقرطبي �أبو . 9
�لوليد ، د�ر �لفكر .

بد�ئع �ل�سنائع : عالء �لدين �لكا�ساين ، د�ر �لكتاب �لعربي ، بريوت ، ط�2 1982 .. 10
�لبهج���ة يف �سرح �لتحفة : �أبو �حل�س���ن علي بن عبد �ل�سالم �لت�سويل ، ت : حممد . 11

عبد �لقادر �ساهني ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1998/1418 .
تاج �لعرو�ش : حممد بن حممد بن عبد �لرز�ق �حل�سيني �مللقب مبرت�سى �لزبيدي . 12
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، ت : جمموعة من �ملحققني ، د�ر �لهد�ية . 
�لت���اج و�لإكليل : حممد بن يو�سف ب���ن �أبي �لقا�سم �لعبدري �ملعروف باملو�ق ، د�ر . 13

�لفكر ، بريوت ، ط�2 1398 .
تب�س���رة �حلكام يف �أ�س���ول �لأق�سية ومناهج �لأحكام : بره���ان �لدين �أبي �لوفاء . 14

�إبر�هي���م ب���ن �أبي عبد �هلل حمم���د بن فرحون ، ت : جم���ال مرع�سلي ، د�ر �لكتب 
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�لكتاب �لعرب ، بريوت ، ط�1 1405 .
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، �ملنظمة �لعربية للرتبي���ة و�لثقافة و�لعلوم ، معهد �لبحوث و�لدر��سات �لعربية ، 
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.  www.alarab.co.uk : على �لر�بط �لتايل

�لعناي���ة يف �س���رح �لهد�ية : لأب���ي حممد حممود ب���ن �أحمد �لعين���ي ، د�ر �لفكر ، . 35
بريوت ، ط�2 1990/1411 .

غاي���ة �ملر�م يف تخريج �أحاديث �حل���الل و�حلر�م : حممد نا�سر �لدين �لألباين ، . 36
�ملكتب �لإ�سالمي ، بريوت ، ط�3 1405 .

�لفتاوى �لفقهية �لكربى على مذهب �لإمام �ل�سافعي : �أحمد بن حممد بن حممد . 37
بن علي بن حجر �لهيتمي ، ت : عبد �لقادر �لفاكهاين وعبد �للطيف عبد �لرحمن 

، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1987/1417 .
فتح �لباري : �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سقالين ، ت : حممد فوؤ�د عبد . 38

�لباقي وحمب �لدين �خلطيب ، د�ر �ملعرفة ، بريوت ، ط� 1379 .
فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري : �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�سل �لع�سقالين . 39

�ل�سافع���ي ، ت : حمم���د فوؤ�د عبد �لباق���ي وحمب �لدين �خلطي���ب ، د�ر �ملعرفة ، 



100
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

بريوت ، ط – 1379 .
فتح �ملعني : زين �لدين بن عبد �ل�سالم �ملليباري ، د�ر �لفكر ، بريوت .. 40
�لفروع : حممد بن مفلح �ملقد�سي �أبو عبد �هلل ، ت : �أبو �لزهر�ء حازم �لقا�سي ، . 41

د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1418 .
�لفو�كه �لدو�ين : �أحمد بن غنيم بن �سامل �لنفر�وي ، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط 1415 .. 42
في����ش �لقدي���ر : لزين �لدين عبد �لروؤوف �ملن���اوي ، ت : �أحمد عبد �ل�سالم ، د�ر . 43

�لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1994/1415 .
ق���ر�ر جمم���ع �لفقه �لإ�سالمي رق���م : 142 ( 15/8 ) يف دورت���ه �خلام�سة ع�سر ، . 44

و�ملنعقدة مب�سقط من 14 – 19 حمرم 1425 �ملو�فق 6 – 11 �آذ�ر 2004 .
قو�ع���د �لأح���كام يف م�سال���ح �لأنام : �أبي حمم���د عز �لدين عب���د �لعزيز بن عبد . 45

�ل�سالم �ل�سلمي �ملعروف بالعز بن عبد �ل�سالم ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت . 
ك�س���اف �لقناع : من�سور بن يون�ش �لبهوتي ، ت : هالل م�سيلحي م�سطفى هالل . 46

، د�ر �لفكر ، بريوت ، ط – 1402 .
�ملب���دع : �إبر�هي���م بن حممد بن عب���د �هلل بن مفلح �حلنبلي �أب���و �إ�سحاق ، �ملكتب . 47

�لإ�سالمي ، بريوت ، ط – 1400 .
�ملب�س���وط : حمم���د بن �أبي �سهل �ل�سرخ�سي �أبو بك���ر ، د�ر �ملعرفة ، بريوت ، ط – . 48

.1406
جملة �لأحكام �لعدلية : جمعية �ملجلة ، ت : جنيب هو�ويني ، كارخانة جتارت كتب . . 49
جممع �لأنهر يف �سرح ملتقى �لأبحر : عبد �لرحمن بن حممد بن �سليمان �لكليبويل . 50

�ملع���روف ب�سيخ���ي ز�ده ، ت : خليل عمر�ن �ملن�سور ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، 
ط – 1419/ 1998 .

جممع �لزو�ئد : علي بن �أبي بكر �لهيثمي ، د�ر �لريان للرت�ث ود�ر �لكتاب �لعربي . 51
، �لقاهرة وبريوت ، ط – 1407 .

�ملجم���وع : حم���ي �لدين بن �س���رف �لن���ووي ، ت : حممود مطرح���ي ، د�ر �لفكر ، . 52
بريوت ، ط�1 1996/1417 .

جمموع �لفتاوى : تقي �لدين �أبو �لعبا�ش �أحمد بن عبد �حلليم بن تيمية �حلر�ين . 53
، ت : عب���د �لرحم���ن ب���ن حممد بن قا�س���م ، جممع �مللك فه���د لطباعة �مل�سحف 



101
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. : حممد اأمني عبد الرزاق بارودي  

�ل�سريف ، �ملدينة �ملنورة ، ط1995/1416 .
�ملح���رر يف �لفق���ه : عبد �ل�سالم بن عبد �هلل بن �أب���ي �لقا�سم بن تيمية �حلر�ين ، . 54

مكتبة �ملعارف ، �لريا�ش ، ط�2 1404. 
خمت���ار �ل�سح���اح : حممد بن �أبي بكر بن عبد �لقادر �لر�زي ، ت : حممود خاطر . 55

، مكتبة لبنان نا�سرون ، بريوت ، ط – 1995/1415 . 
�ملدونة �لكربى : مالك بن �أن�ش ، د�ر �سادر ، بريوت .  . 56
م���دى م�سروعية �لوقف على �حليو�ن يف �لفقه �لإ�سالمي : عبد �لقادر بن عزوز ، . 57

جملة �أوقاف ، �لعدد : 16 ، �ل�سنة �لتا�سعة ، جمادى �لأوىل : 1430 ، مايو : 2009.
�مل�ستدرك على �ل�سحيحني : حممد بن عبد �هلل  �أبو عبد �هلل �حلاكم �لني�سابوري ، . 58

ت : م�سطفى عبد �لقادر عطا ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1990/1411.
�مل�ست�سف���ى : حمم���د بن حممد �لغز�يل �أبو حام���د ، ت : حممد عبد �ل�سالم عبد . 59

�ل�سايف ، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت ، ط�1 1413 .
م�سن���د �أحم���د : �أحمد بن حنبل �أبو عب���د �هلل �ل�سيباين ، ت : �سعي���ب �لأرناوؤوط ، . 60

موؤ�س�سة قرطبة ، �لقاهرة .
م�سن���ف �ب���ن �أبي �سيبة : �أبو بك���ر عبد �هلل بن حممد بن �أب���ي �سيبة �لكويف ، ت : . 61

حتقيق كمال يو�سف �حلوت ، مكتبة �لر�سد ، �لريا�ش ، ط�1 1409 .
�ملعج���م �لو�سيط : �إبر�هيم م�سطفى و�أحمد �لزي���ات وحامد عبد �لقادر وحممد . 62

�لنجار ، ت : جممع �للغة �لعربية ، د�ر �لدعوة . 
معج���م لغ���ة �لفقهاء : حممد رو��ش قلعة جي وحامد �س���ادق قنيبي ، د�ر �لنفائ�ش . 63

�لأردن ، ط2 – 1988/1408 .
معجم مقايي�ش �للغة : لأبي �حل�سني �أحمد بن فار�ش بن زكريا ، ت : عبد �ل�سالم . 64

هارون ، �حتاد �لُكتاب �لعرب ، ط – 2002/1424 .
معلم���ة ز�يد للقو�ع���د �لفقهية و�لأ�سولي���ة : منظمة �لتع���اون �لإ�سالمي – جممع . 65

�لفقه �لإ�سالمي �لدويل ، ط�1 2013/1434 .
معونة �أويل �لنهى �سرح �ملنتهى : حممد بن �أحمد بن عبد �لعزيز �لفتوحي �حلنبلي . 66

�ملع���روف باب���ن �لنجار ، ت : عبد �مللك بن عبد �هلل دهي�ش ، مكتبة �لأ�سدي ، مكة 



102
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــــــــــــــداواة احليــــــــــــــوان

�ملكرمة ، ط�5 2008/1429 .
�ملغن���ي : عب���د �هلل بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�سي �أبو حمم���د ، د�ر �لفكر ، بريوت ، . 67

ط�1 1405 .
مغني �ملحتاج : حممد �خلطيب �ل�سربيني ، د�ر �لفكر، بريوت .  . 68
من رو�ئع ح�سارتنا : م�سطفى �ل�سباعي ، د�ر �لور�ق ، بريوت ، ط�1 1999/1420.. 69
�ملهذب : �إبر�هيم بن علي بن يو�سف �ل�سري�زي �أبو �إ�سحاق ، د�ر �لفكر ، بريوت. 70
�ملو�فقات : �إبر�هيم بن مو�سى �للخمي �لغرناطي �ملالكي �ملعروف بال�ساطبي ، ت . 71

: عبد �هلل در�ز ، د�ر �ملعرفة ، بريوت .
موق���ع �لإ�سالم �ليوم – خز�ن���ة �لفتاوى�لأطعمة و�لأ�سربة و�ل�سيد و�لزكاة ، على . 72

�لر�بط : www.islamtody.net   ، بتاريخ : �لثالثاء 12 رجب ، �ملو�فق 9 �سبتمرب 
. 2003

ن���و�زل �ل���ربزيل �مل�سمى باجلام���ع مل�سائ���ل �لأحكام ملا ن���زل من ق�ساي���ا باملفتني . 73
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر
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الأ�شتاذ امل�شارك بكلية الأداب والعلوم الإن�شانية 
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د. فادي بن حممود الرياحنة

امللخ�س: 
متّث���ل ظاهرة تد�خل حروف �ل�سفات، ق�سية للبحث كانت وما ز�لت مو�سع خالف 
طويل بني �لعلماء، فقد ذهب �لعلماء يف �أمرها مذ�هب �ستى، وتعددت �آر�وؤهم يف �لنظر 

�إليها ما بني جميز ومانع لها.  
يعال���ج �لبحث �باإذن �هلل تعاىل� هذه �لظاهرة و�أثره���ا يف توجيه �مل�سكل من �آيات 
�لقر�آن �لكرمي� وذلك من خالل كتاب جماز �لقر�آن �لكرمي ، حيث قام �لباحث بدر��سة 

ذلك يف مبحثني: 
�ملبح���ث �لتمهي���دي ، وفيه �ملدخ���ل �إىل �ملو�سوع من خالل ثالث���ة مطالب؛ عرف يف 
�لأول بالإم���ام �أب���ي عبيدة وبكتابه جم���از �لقر�آن، ويف �لثاين حت���دث عن مفهوم حروف 
�ل�سفات، وعالقته بعلم �لتف�سري . ويف �لأخري بني مذ�هب �لعلماء و�ختالفهم حول هذه 

�لظاهرة.
ويف �ملبحث �لتطبيقي، �وهو عماد �لدر��سة� �نتقل يف حديثه عن هذه �لظاهرة من 
حي���ز �لنظرية �إىل ف�س���اء �لتطبيق، وذلك من خالل عر����ش ودر��سة خم�سة مو��سع من 
كت���اب جماز �لق���ر�آن ن�ش فيها �ملوؤلف (رحمه �هلل) على وق���وع مثل هذه �لظاهرة؛  وكل 
ذل���ك ليتبني للقارئ �لكرمي جه���ود �أبي عبيدة، وطريقته يف در��سة ه���ذ� �لنوع من �آيات 
�لقر�آن �لكرمي، وما هو موقفه من ظاهرة تد�خل حروف �ل�سفات، كما ميكن �إبر�ز دوره 
يف �لتاأ�سيل للدر��سات �لتي تناولت هذ� �ملو�سوع ب�سكل خمت�ش؛ كونه �أحد �أقدم �لعلماء 
�ملعني���ني بتف�سري معاين �ألفاظ �لقر�آن �لكرمي وبيانه���ا ، ويف �لأخري ختم �لبحث بخامتة 
ت�سمن���ت جمموعة من �لنتائج و�حلقائق، تلتها بع���د ذلك قائمة باأهم �مل�سادر و�ملر�جع 

�لتي �أفاد منها.
�أ�ساأل �هلل تعاىل �أن ينفع بهذه �لدر��سة، و�أن يهّيئ  لها من ي�سدد ما فيها من نق�ش، 
كم���ا �أ�ساأله �أن يجعلها لنا ولكم يف �لأوىل و�لآخرة ذخ���رً� و�أجرً�. و�هلل �أعلم، و�سلى �هلل 

و�سلم وبارك على نبينا حممد، وعلى �آله و�أ�سحابه �إىل يوم �لدين
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 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:
�حلم���د هلل رب �لعامل���ني، �أحمده �سبحان���ه ، و�أثني عليه �خلري كل���ه ، و�أ�سلي و�أ�سلم 
عل���ى �ملبعوث رحمة للعاملني ؛ نبينا وقدوتنا حممد بن عبد �هلل، �سلى �هلل عليه وعلى �آله 

و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان �إىل يوم �لدين، و�سلم ت�سليما كثري� .  �أّما بعد: 
فاإن �لقر�آن �لعظيم هو �لكنز �لز�خر، و�لبحر �لو�فر �لذي ل تنق�سي عجائبه، نزل 
ُه َلَتنِزيُل  به �لروح �لأمني، على قلب �سيد �ملر�سلني، بل�سان عربي مبني؛  قال تعاىل:﴿ َو�إَِنّ
ِبنٍي  وُح �ْلأَِمنُي * َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن �مْلُنِذِريَن * ِبِل�َساٍن َعَرِبٍيّ ُمّ َرِبّ �ْلَعامَلِنَي * َنَزَل ِبِه �لُرّ

َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾(2)                ا لَّ ا �أَنَزْلَناُه ُقْر�آًنا َعَرِبيًّ ﴾"(1)، وقال تعاىل:﴿�إِنَّ
ق���ال �بن كث���ري يف تف�سري هذه �لآية:" ذل���ك لأن لغة �لعرب، �أف�س���ح �للغات و�أبينها 
و�أو�سعها، و�أكرثها تاأدية للمعاين �لتي تقوم بالنفو�ش، فلهذ� �أنزل �أ�سرف �لكتب باأ�سرف 
�للغات، على �أ�سرف �لر�سل، ب�سفارة �أ�سرف �ملالئكة، وكان ذلك يف �أ�سرف بقاع �لأر�ش، 

و�بتدئ �إنز�له يف �أ�سرف �سهور �ل�سنة، وهو رم�سان فكمل من كل �لوجوه"(3).
وعلي���ه؛ فاإنه ل يخفى على ذي لّب، ما لدر��سة �للغ���ة �لعربية؛ باأ�سماءها، و�أفعالها، 
وحروفه���ا، م���ن �أهمية عظمى يف تف�سري وفهم كتاب �هلل عز وج���ل، فقد ذكر �لإمام بدر 
�لدين �لزرك�سي عن يحيى بن ن�سلة �ملدينى، �أّنه �سمع مالك بن �أن�ش �ر�سي �هلل عنهما� 

يقول:" ل �أوتى برجل يف�ّسر كتاب �هلل، غري عامل بلغة �لعرب �إل جعلته نكاًل"(4).
وملا كانت �حلروف يف �للغة �لعربية �لغة �لقر�آن �لكرمي�؛ هي ثالثة �لأثايف، و�لركن 
�ملهم يف �إفادة �ملعنى، جعلها �لعلماء �لأجالء، من �أو�ئل �لأدو�ت �لتي على �ملف�سر معرفتها 
لفه���م معاين �لقر�آن �لكرمي"(5) قال  �لإمام �لزرك�س���ي:� يف �لنوع �ل�سابع و�لأربعني من 

�سورة �لن�ساء:19  (1)
�سورة يو�سف : 2  (2)

�بن كثري، �أبو �لفد�ء، �إ�سماعيل بن عمر، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، د�ر �لفكر، بريوت، 1406ه� 4 / 365  (3)
�ل�زرك��س���ي، �لإم���ام ب���در �لدي���ن، �لربهان يف عل���وم �لق���ر�آن، ت: حممد �أب���ي �لف�سل �إبر�هي���م، �ملكتبة   (4)

�لع�سرية، �سيد�، بريوت، 1972م.  �ش29
� �لر�غ���ب �لأ�سفه���اين ، �أب���و �لقا�سم، �حل�سني بن حممد ب���ن �ملف�سل، معجم مف���رد�ت �ألفاظ �لقر�آن،   (5)

حتقيق ندمي مرع�سلي، د�ر �لفكر، بريوت.  1392ه�،1972م .، �ش 6.
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كتاب���ه �لربه���ان�:" و�لبح���ث عن مع���اين �حلروف، مما يحت���اج �إلي���ه �ملف�سر لختالف 
مدلوله���ا"(1) وقال �لإمام  �ل�سيوطي  ��لنوع �لأربع���ون�: يف معرفة معاين �لأدو�ت  �لتي 
يحتاج �إليها �ملف�سر�" �علم �أن معرفة ذلك ��حلروف وما �ساكلها �من �ملهمات �ملطلوبة 

لختالف مو�قعها، ولهذ� يختلف �لكالم و�ل�ستنباط بح�سبها "(2) 
     وعلي���ه؛ فقد �أولها �لعلم���اء �لقد�مى عناية كبرية، و�أهتمو� بكل ما يتعلق بها من 
ق�ساي���ا وظو�هر �هتمام���ا بالغا، حيث تعد ق�سي���ة تو�سع �لع���رب يف ��ستخد�مها، و�إيقاع 
بع�سه���ا موقع بع�ش، وما ي���وؤدي ذلك من تد�خل يف �ملعنى كبري، م���ن �أهم هذه �لق�سايا 
�لت���ي �أفرد ��لعلماء �لأجالء� �أبو�با يف كتبهم للحديث عنها،  كاإبن قتيبة �لذي �أفرد لها 
باب���ًا م�ستقاًل يف كتاب���ه �مل�سكل �سماه:( باب دخول بع�ش ح���روف �ل�سفات مكان بع�ش) 
عر����ش فيه ملجموعة كبرية من هذه �حلروف، ��ستعملها �لقر�آن يف غري معانيها �ملعروفة 
ْخِل  ُكْم ِفيُجُذوِع �لَنّ ِلَّبَنّ و��ست�سه���د على ذلك باأمثلة كث���رية �أ�سهرها قوله تع���اىل: ﴿ وَلأُ�سَ
﴾(3) حي���ث ق���ال:" �أن حرف" يف" مبعن���ى "على"، و�ملعنى: على ج���ذوع �لنخل، وكذلك 
قوله تعاىل:﴿َفا�ْساأَْل ِبِه َخِبرًي�﴾(4) �أي: عنه، وبقوله تعاىل:﴿َوَما َيْنِطُق َعِن �ْلَهَوى﴾(5)، 

�أي بالهوى ، فحرف �جلر "عن" مبعنى �لباء".(6) 
      وكذل���ك �ب���ن جن���ي �أي�سا؛ �لذي �أفرد لها باًب���ا يف (�خل�سائ�ش) �سماه:" باب يف 
��ستعم���ال �حل���روف بع�سه���ا مكان بع�ش". ذكر في���ه:" �أن �لفع���ل �إذ� كان مبعنى فعل 
�آخ���ر، وكان �أحدهما يتعدى بحرف و�لآخر يتعدى باآخر؛ فاإن �لعرب قد تت�سع فتوقع �أحد 

�حلرفني موقع �ساحبه"(7)  

�  �لزرك�سي، �لربهان يف علوم �لقر�آن، 2 / 175  (1)
� �ل�سيوطي، �أبو �لف�سل، جالل �لدين  عبد �لرحمن ، �لإتقان يف علوم �لقر�آن،  �ملكتبة �لع�سرية، حتقيق   (2)

حممد �أبو �لف�سل �إبر�هيم، بريوت 1964م ،  2 / 166
� �سورة طه :20  (3)

� �سورة �لفرقان: 59  (4)
� �سورة �لنجم :3  (5)

�ب���ن قتيب���ة، عبد �هلل بن م�سلم، تاأويل م�س���كل �لقر�آن، حتقيق �ل�سيد �أحمد �سق���ر، د�ر �لرت�ث، �لقاهرة   (6)
ط2، 1973م، �ش 299

� �ب�ن جن�ي، �أبو �لف�تح، عثم�ان ب�ن ج�ني،   �خل�سائ�ش، حتقيق حممد علي �لنجار، د�ر �لكتب، �لقاهرة   (7)
1952م.
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ويف ه���ذ� �لإط���ار، يندرج كت���اب قّيم، يع���ّد من �أهم كت���ب �لتف�سري و�أقدمه���ا تناوًل 
له���ذه �لظاه���رة، �أل وهو كت���اب "جماز �لقر�آن �لك���رمي" للعالمة �لبح���ر �ملربز يف �للغة 
وعلومه���ا؛ معمر بن �ملثنى �ملع���روف باأبي عبيدة، فاإن �لد�ر�ش له، يجد �أّن موؤلفه (رحمه 
�هلل تع���اىل)، ق���د تعر����ش �إىل طائف���ة كب���رية من ه���ذه �حل���روف �ملتد�خل���ة يف �ملعنى 
و�لدلل���ة، وذل���ك �أثن���اء تف�سريه لكتاب �هلل ع���ز وجل، حيث بني (رحم���ه �هلل تعاىل) ما 
�أحدثت���ه ه���ذه �لظاهرة �للغوي���ة، من �ختالف يف �ملعن���ى د�خل �لن�ش �لق���ر�آين؛ و�لذي 
ب�سببه���ا �أ�س���كل �ملعنى على كثري م���ن �لنا�ش، فكالمه �رحم���ه �هلل� يك�سف عن معرفته 
ودر�يت���ه �لعميقة يف هذ� �جلانب، فاإنك جت���ده يف مقدمة كتابه "جماز �لقر�آن" يقول:" 
وم���ن جم���از �لأدو�ت �للو�تى لهن معان فى مو��سع �ستى، فتج���ىء �لأد�ة منهن فى بع�ش 
ْر�َش َبْعَد ذِل���َك َدحاها﴾ (1) معناه  تل���ك �ملو��سع لبع�ش تلك �ملعاين، قول���ه تعاىل:﴿َو�ْلأَ
َّكُمْ يفِ جُذُوعِ �لنَّخْ���لِ﴾ (2)معناه: على جذوع �لّنخل، وقال: ﴿ ِّبَن م���ع ذلك، وقوله:﴿لَأُ�سَل
ِري  ا�ِش َي�ْسَتْوُف���وَن﴾ (3) معناه: من �لنا�ش، وقال: ﴿ه���ِذِه �ْلأَْنهاُر جَتْ �إَِذ� �ْكتاُل���و� َعَل���ى �لنَّ
���ِذي ُهَو َمِهنٌي﴾(4)معناه:بل �أنا خري"(5). ُروَن �أَْم �أََنا َخرْيٌ ِمْن هَذ� �لَّ ِتي �أََفال ُتْب�سِ  ِم���ْن حَتْ
َحٍد ِمْن َبْعِدِه﴾(6)  ْم�َسَكُهما ِمْن �أَ       وجتده �أي�سًا �أثناء تف�سري قوله تعاىل:﴿َوَلِئْن ز�َلتا �إِْن �أَ
يق���ول �سر�حة:"جمازه: ل مي�سكهما �أحد، و"�إن" فى مو�س���ع �آخر معناه معنى "ما"،﴿
باُل﴾(7).معناه: "ما كان مكرهم لتزول منه �جلبال""(8)،  َو�إِْن كاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه �جْلِ
وكذل���ك �أي�سًا جنده عند تف�سري قوله تعاىل:﴿ َوًل حت�سنب �لذين كفرو� �أن ما منلي لهم 
خ���ري لأنف�سه���م﴾(9): يق���ول: ""وما": فى هذ� �ملو�س���ع مبعنى "�لذي" فه���و ��سم"(10)، 

� �سورة �لنازعات :30  (1)
� �سورة طه :71  (2)

� �سورة �ملطففني:2  (3)
� �سورة �لزخرف :52  (4)

(5)  ��أب���و عبي���دة، معمر بن �ملثنى، جماز �لقر�آن، ت: حممد فوؤ�د �سزكني، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت 1401ه� 
14 / 1 ،1

�سورة فاطر: 41  (6)
�سورة �إبر�هيم: 46  (7)

جماز �لقر�ن 2 / 156:  (8)
�سورة �آل عمر�ن: 178  (9)

� جماز �لقر�آن 1 / 108:    (10)
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وغريها �لكثري من �جلمل و�لعبار�ت �ل�سريحة �لد�لة على معرفته وعنايته بهذ� �جلانب     
وملعرف���ة جه���وده (رحمه �هلل تعاىل) ، وطريقته يف تناول ه���ذه �لظاهرة، و�لتاأ�سيل 

لها، �أكتب هذ� �لبحث بعد �ل�ستعانة باهلل، يف مبحثني: 
�ملبح���ث �لتمهيدي ، وفي���ه �ملدخل �إىل �ملو�سوع من خالل ثالث���ة مطالب؛ عّرفت يف 
�لأول بالإم���ام �أبي عبيدة وبكتابه جماز �لقر�آن، ويف �لثاين حتدثت عن مفهوم م�سطلح 
ح���روف �ل�سفات ، وعالقته بعلم �لتف�سري  ويف �لأخري بّينت مذ�هب �لعلماء و�ختالفهم 

حول هذه �لظاهرة.
ويف �ملبح���ث �لتطبيقي، �وهو عماد �لدر��سة�، �نتقلت يف حديثي عن هذه �لظاهرة 
م���ن حيز �لنظري���ة �إىل ف�ساء �لتطبيق، وذلك من خالل عر����ش ودر��سة خم�سة مو��سع 
م���ن كت���اب جماز �لقر�آن ن�ش فيه���ا �ملوؤلف (رحمه �هلل) على وقوع ه���ذه �لظاهرة؛ وكل 
ذل���ك ليتبني للق���ارئ �لكرمي جهود �أبي عبي���دة وطريقته يف در��سة ه���ذ� �لنوع من �آيات 
�لقر�آن �لكرمي وما هو موقفه من ظاهرة تد�خل حروف �ل�سفات، كما ميكن �إبر�ز دوره 
يف �لتاأ�سيل للدر��سات �لتي تناولت هذ� �ملو�سوع ب�سكل خمت�ش؛ كونه �أحد �أقدم �لعلماء 
�ملعني���ني بتف�سري معاين �ألفاظ �لك���رمي وبيانها هذ�، ويف �لأخ���ري ختمت �لبحث بخامتة 
ت�سمن���ت جمموعة من �لنتائج و�حلقائق، تلتها بع���د ذلك قائمة باأهم �مل�سادر و�ملر�جع 

�لتي �أفاد منها. 
 و�حلمد هلل رب �لعاملني.
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د. فادي بن حممود الرياحنة

المبحث األول
مقدمات متهيدية:

    المطلب األول
التعريف بالإمام اأبي عبيدة معمر بن املثنى؛ وبكتابه جماز القراآن 

اأوًل: التعريف بالإمام اأبي عبيدة. 
   ه���و �لإم���ام �لعالم���ة �لبح���ر، معم���ر ب���ن �ملثن���ى �لتميم���ي، موله���م �لب�س���ري 
�لنحوي(1) �ملع���روف باأبي عبي���دة، ولد يف �لب�سرة �سنة ع�سٍر ومائ���ة للهجرة، ون�ساأ فيها  
فاأخذ من علمائها �للغة و�لغريب، و�ل�سعر و�لنحو؛ فاأخذ عن �أبي عمرو �بن �لعالء، و�أبًي 
�خلط���اب �لأخف����ش، وروى عن ه�سام بن عروة كما �أخ���ذ طويال عن جماعة من ف�سحاء 
�لأع���ر�ب وثقاته���م، مثل �أبي �سو�ر �لغنوي و�أبي عمرو �له���ذيل، �سافر �أبو عبيدة يف �سنة 
ثم���ان وثمانني ومائة للهجرة �إىل بغد�د، بناء على طلب �خلليفة �لر�سيد، حيث قر�أ عليه 
م���ن كتبه �سيئ���ا، وكان رحمه �هلل من �لعلماء �ملربزين يف �للغ���ة و�لغريب و�ل�سعر و�أخبار 
�لع���رب، وله معرفة بتف�سري �لق���ر�آن وغريب �حلديث، حتى قيل:"�إن���ه �أول من �سنف يف 
غري���ب �حلديث"(2)، وبهذ� كرث �لثناءعلي���ه. فقد �سئل عنه �أبو نو��شٍ، فقال:" �أدمي ُطِوي 
عل���ى علم، كان من �أجمع �لنا�ش للعلم و�أعلمهم باأيام �لعرب و�أخبارها، وو�سفه �لّندي�م، 

فقال:" ك�ان ديو�ن �لعرب يف بيته"(3) 
ويف �ملقاب���ل جند نقدً� �سدي���دً� وّجه لأبي عبيدة، بل ذما ً لذعًا،  فهذ� هو �بن قتيبة 
يقول فيه:" كان يبغ�ش �لعرب، و�سنف يف مثالبهم كتبا وملا مات مل يح�سر جنازته �أحد، 

ل�سدة نقده معا�سريه"(4).

�  �لذه�بي، حممد بن �أحمد بن عثمان ، �سري �أعالم �لنبالء، حتقيق �سعيب �لأرنوؤوط، موؤ�س�سة �لر�سالة،   (1)
بريوت، ط1، 1982م.  �ش 454/9.

(2)  �لد�وودي،  حممد بن علي، طبقات �ملف�سرين، د�ر �لكتب �لعلمية ، بريوت، ط �أوىل ، 1983 م 155/19.
�   �لندمي، �أبو �لفرج، حممد بن �أبى يعقوب ، �لفهر�ست، طبعة د�ر �ملعارف بريوت، 1971، �ش 76.  (3)
�ل�زرك�ل�ي، خي�ر�ل�دي�ن، حممد بن عبد �هلل ، �لأعالم، طبعة 14، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، 1999م، 7 / 272  (4)
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اأثر تداخل حروف ال�سفات يف توجيه املوهم من الآيات - درا�سة يف كتاب جماز القراآن - لأبي عبيدة معمر بن املثني

  وي���رى بع����ش �لباحث���ني �أن �سعوبية �أبي عبي���دة، وحدته يف نق���د معا�سريه، هي �لتي 
جعل���ت خ�سومه مييل���ون �إىل ثلبه وتنق�سه، بن�سب���ة �آبائه �إىل �ليهودي���ة، و�تهامه يف دينه 
ويف ن�سب���ه ، مع �أن َكتاب���ه – �أي �ملجازما ي�سهد بح�سن �إ�سالم���ه، وغريته على دينه(1) كما 
�أن �سه���اد�ت �ملن�سفني م���ن �لعلماء، تدل على ذلك؛ فهذ� يزيد بن مرة يقول:" ما كان �أبو 
عبي���دة يفت����ش عن علم من  �لعل���وم، �إل كان من يفت�سه عنه، يظ���ن �أنه ل يح�سن غريه، ول 
يقوم  ب�سيء �أجود من قيامه به"(2) . وعلىٍ كل، فقد تويف يف �لب�سرة، فيما بني �سنتي(209 

ه�  و213 ه�)،  وله نحو مائتي م�سنف(3) ، رحمه �هلل �تعاىل� رحمة و��سعة (4).
ثانيًا : التعريف بكتابه جماز القراآن وبقيمته العلمية 

حظي كتاب �أبي عبيدة (جماز �لقر�آن)، مبنزلة عالية بني �لكتب �مل�سنفة يف تف�سري 
�لق���ر�آن وبيان غريبه؛ لأنه من �أو�ئل �لكتب �مل�سنف���ة يف هذ� �ملو�سوع، ولتقدم موؤلفه يف 
معرف���ة غريب �للغ���ة و�أ�ساليبها وعادتها يف �ل���كالم، وملا حفظه م���ن كالم �لعرب �سعرً� 
ونرثً�،  ولهذ� فقد �أفاد منه �ملف�سرون و�للغويون و�ملحدثون وغريهم، وتاأثر به بع�سهم يف 
مادتهم �لعلمية، وطريقة عر�سها وتناولها ،وعلى �لرغم مما �سدد �إليه من نقد من بع�ش 
معا�سري���ه فقد ظل بني �لدر��سني قدميًا وحديثًا، مرجع���ًا �أ�سياًل، ينهلون منه ويرجعون 
�إلي���ه،.  فقد �عتم���د عليه �بن قتيبة يف كتابي���ه: (تاأويل م�سكل �لق���ر�آن) و(تف�سري غريب 
�لق���ر�آن)، و�لطربي يف (تف�س���ريه) ، و�لزجاج يف (معانيه)، و�بن دريد يف (�جلمهرة)، 
و�أب���و بكر �ل�سج�ستاين يف (غريبه)، و�أبو جعفر �لنحا�ش يف (معاين �لقر�آن)، و�لأزهري 
يف (�لتهذيب)، و�أبو علي �لقار�سي يف (�حلجة) و�جلوهري يف (�ل�سحاح)، و�بن منظور 

يف (ل�سان �لعرب) وغريهم من �ملتقدمني و�ملتاأخرين من �ملف�سرين و�للغويني(5) 

عبد �لو�حد، �أحمد، �لدر��سات �لبيانية يف �مل�سنفات �لأوىل يف معاين �لقر�آن، نادي مكة �لثقايف، �ش 20 .  (1)
(2)  �ل�سيوط���ي، �أب���و �لف�سل، ج���الل �لدين �لدين عبد �لرحم���ن �ل�سافعي ، بغية �لوع���اة يف طبقات �للغويني 

و�لنحاة د�ر �لفكر، ط ثانية ،1979 م ،2 / 294
�ل�زرك�ل�ي، خي�ر�ل�دي�ن، حممد بن عبد �هلل ، �لأعالم، طبعة 14، د�ر �لعلم للماليني، بريوت، 1999م، 7 / 272  (3)

�  �لن���دمي، �لفهر�س���ت، ����ش 76. �نظر: �سزكني، حمم���د فوؤ�د، مقدم���ة حمقق جماز �لق���ر�آن ، موؤ�س�سة   (4)
�لر�سال���ة، بريوت، 1981م، ����ش 11، وخليفات، عدنان عبد �لكرمي، �مل�سائل �لت���ي خالف فيها �أبو عبيدة 

�ملف�سرين، جملة در��سات علوم �ل�سريعة و�لقانون،�ملجلد :40،�لعدد 2013/1م ،�ملقدمة.  
�نظ���ر: �سزك���ني،  مقدمة حمقق جماز �لق���ر�آن، �ش 11، و�نظ���ر، خليفات، �مل�سائل �لت���ي خالف فيها �أبو   (5)

عبيدة �ملف�سرين، �ملقدمة.  
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المطلب الثاني
مفهوم حروف ال�شفات، وعالقته بعلم التف�شر 

اأوًل:مفهوم حروف ال�شفات
قبل �حلديث عن حروف �ل�سفات، وعالقتها بعلم �لتف�سري، جتدر �لإ�سارة  �أول  �إىل 

�أّن �حلروف يف ��سطالح علماء �للغة، نوعان :
�ح���روف �ملباين : وهي �حل���روف �لهجائية �لتي تبنى منه���ا �لكلمة، ولي�ش للحرف 
منه���ا معن���ى م�ستقل يف نف�س���ه، ول يف غريه. ويطلق عليها ح���روف �لتهجي (1)  �وحروف 
�ملع���اين� �أو كما ي�سميها �لكوفيون "ح���روف �ل�سفات" وهي:" تلك �حلروف �لتي تربط 
�لأ�سم���اَء بالأفع���ال و�لأ�سماء بالأ�سماء. وتدل على معن���ى يف غريها ويطلق عليها حروف 
�لرب���ط ، و�سميت"بح���روف �ل�سفات"، لأن �لكوفيون ي���رون �أن هذه �حلروف تنوب عن 
�سفاته���ا يف مث���ل: زيد يف �لد�ر، �إذ �أ�سل �لتعبري: زيد كائن �أو م�ستقر يف �لد�ر ، فحذفت 

�ل�سفة وهي كائن �أو م�ستقر، وناب عنها �جلار و�ملجرور، فقيل زيد يف �لد�ر"(2).
  وهذ� �لنوع��لثاين� هو مو�سوع �لدر��سة وحمور هذ� �لبحث، ولهذ� كان من �ملهم؛ 

بيان عالقته بعلم �لتف�سري.
ثانيا: عالقته بعلم التف�شر

 م���ن نافلة �لق���ول، �حلديث عن �رتب���اط مو�سوع حروف �ل�سف���ات، بعلم �لتف�سري، 
وذل���ك يف �س���وء ندرة وجود كت���اب يف �لتف�سري يخلو من �حلديث عن���ه، �أو �لعتماد عليه 
يف بي���ان وتو�سيح �آيات �لقر�آن �لكرمي، فه���ي تعد عندهم �أحد �أهم  قو�عد �لتف�سري �لتي 

ينبغي للمف�سر معرفتها وتعلمها قبل �لإقد�م على تف�سري كتاب �هلل تعاىل.

(1)  �نظر:�لزيات، �أحمد و�آخرون، �ملعجم �لو�سيط، جممع �للغة �لعربية ، �لقاهرة،  د�ر �لدعوة،  72/1
(2)  جت���در �لإ�س���ارة �إىل �أن ق�سية �ختالف بع�ش �مل�سطلح���ات بني �ملدر�ستني( �لب�س���رة و�لكوفة) ، ترجع 
�إىل رغب���ة �لعلم���اء يف كل مدر�سة منها بالتفرد  مب�سطلحات خا�س���ة تكون �سمة مميزة لها عن �لأخرى،  
�نظ���ر: �ملخزوم���ي،  مهدي، مدر�سة �لكوفة ومنهجها يف در��سة �لنح���و، مطبعة م�سطفى �لبابي �حللبي، 
ط 2 ،1958 ، ����ش: 310 ،  و : دي���رة، �أحمد، در��سة يف �لنحو �لكويف، ، د�ر قتيبة، بريوت ، ط 1 ، 1991 ، 
�ش: 245 ، و�بن جني،  عثمان ، �سر �سناعة �لإعر� ب،  حتقيق: ح�سن هند�وي، د�ر �لقلم، دم�سق، ط 1 

، 1985 ، 1، �ش: 125 
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 ومن �أكرث ما يو�سح هذه �لعالقة �لكبرية؛ ذلك �لأثر �لذي ذكره �خلطابي يف ر�سالته 
ع���ن �إعج���از �لقر�آن عن مالك بن دينار، قال: "جمعنا �حل�سن لعر�ش �مل�ساحف �أنا و�أبا 
�لعالية �لرياحي، ون�سر بن عا�سم �لليثي، وعا�سما �جلحدري، فقال رجل: يا �أبا �لعالية 
الِتِهْم �َساُهوَن﴾ (1) " �ما  ِلّنَي * �َلِّذيَن ُهْم َعْن �سَ قوله تع���اىل يف كتابه:" ﴿ َفَوْيٌل ِلْلُم�سَ
ه���ذ� �ل�سهو؟ قال:�لذي ل يدري عن كم ين�سرف، عن �سفع �أو عن وتر فقال �حل�سن: مه 
يا �أبا �لعالية، لي�ش هذ� بل �لذين �سهو� عن ميقاتهم حتى تفوتهم. قال �حل�سن: �أل ترى 
الِتِهْم ﴾ "....  ويعلق على ذلك �خلطابي بقوله:" و�إمنا �أتي �أبو  قوله عز وجل: ﴿ َعْن �سَ
�لعالي���ة يف ه���ذ� حيث مل يفرق بني حرف "عن" و " يف " فتنبه له �حل�سن فقال: �أل ترى 
الِتِهْم ﴾ يريد �أن �ل�سهو �لذي هو �لغل���ط يف �لعدد ، �إمنا هو يعر�ش يف  قول���ه ﴿ َع���ْن �سَ
�ل�س���الة بع���د مالب�ستها ، فلو كان هذ� �ملر�د لقيل: يف �سالتهم �ساهون. فلما قال﴿ َعْن 

الِتِهْم ﴾ دل على �أن �ملر�د به �لذهاب عن �لوقت" !!.(2)  �سَ
     وم���ن ذل���ك �أي�سًا ؛ ما ذكره �خلطابي يف تخطاأتهم لب���ن قتيبة �لدينوري، قائاًل 
ْحم���ِن ُنَقِيّ�ْش  " ونظ���ري هذ� م���ا قاله �لقتبي يف قول���ه تعاىل: ﴿ َوَمن َيْع����شُ َعن ِذْكِر �لَرّ
َلُه �َسْيَطاًن���ا َفُه���َو َلُه َقِريٌن ﴾(3) ، زع���م �أنه من قوله: ع�سوت �إىل �لن���ار �أع�سو �إذ� نظرت 
�إليها، فغلطوه يف ذلك وقالو� :�إمنا معنى قوله: ومن يعر�ش عن ذكر �لرحمن ، ومل يفرق 
ب���ني ع�س���وت �إىل �ل�سيء وع�سوت عنه ، وهذ� باب عظيم �خلط���ر ، وكثري� ما يعر�ش فيه 

�لغلط ، وقدميا عنى به �لعربي �ل�سريح فلم يح�سن ترتيبه وترتيله"(4) .
  فه���ذه �لأثار، ت���دل دللة و��سحة، على �أهمية معرفة ه���ذ� �لعلم، وعالقته بتف�سري 
كت���اب �هلل تعاىل،وباإذن �هلل تعاىل، يف مطالب �لبح���ث �لقادمة، ما يو�سح هذه �لعالقة 
بالأمثل���ة �لت���ي �سنذكره���ا، لكن ما يهم بد�ية ه���و معرفة موقف �أبو عبي���دة ( رحمه �هلل 
تع���اىل)، وطريقته يف �لتعر�ش لهذه �لق�سية �أثناء تف�سريه لكتاب �هلل تعاىل، �لأمر �لذي 

�سيت�سح �أي�سًا يف  �ملبحث �لقادم باإذن �هلل تعاىل.

� �سورة �ملطففني:2  (1)
�  �خل�طابي، �أبو �سليمان، حمد بن حممد،  بيان �إعجاز �لقر�آن �سم�ن ثالث ر�سائل، حتقيق: حممد خلف   (2)

�هلل، حممد زغلول، �لقاهرة، د�ر �ملعارف ط 3، �سنة 1976م، �ش 32
� �سورة �لزخرف: 36.   (3)

� �خل�طابي، بيان �إعجاز �لقر�آن �سم�ن ثالث ر�سائل، �ش 33.  (4)
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المطلب الثالث
تداخل حروف ال�شفات بني املجيزين واملانعني 

�ختلفت �آر�ء �لعلماء، وتعدد �جتاهاتهم حول ظاهرة تد�خل معاين حروف �ل�سفات 
فيما بينها، وجميء بع�سها مبعنى بع�ش ، وهم يف هذ� �لختالف على مذهبني: 

املذهب الأول؛  يجيز دخول حروف ال�شفات  بع�شها مكان بع�س
وه���و مذه���ب �لكوفيني، وق���ال به كثرٌي م���ن �لب�سريني، وم���ن �لقائلني ب���ه: �لفّر�ء،  
د ، و�لّزّج�اج ، و�بن ه�سام(1) ، وممن �أفردها بالتاأليف ؛ �بن قتيبة، �لذي  و�لأخف�ش، و�ملب�رِّ
عق���د لها باًبا بعن����و�ن: ( باب دخ�ول بع�ش �ل�سف�ات على بع����ش) (2)،  و�بن �سيده �لذي 
عق���د لها ف�ساًل �ّسماه: (دخول بع�ش �ل�سفات عل���ى بع�ش) (3)، و�بن �ل�ّسيد �لبطليو�سي 
�ل���ذي عم���ل �أي�سا ك�سابقيه، فخ�س����ش باًبا لذلك �سماه:( دخول بع����ش �ل�سفات مكان 

بع�ش) (4)،  وغري ذلك �لكثري مما هو موجود  يف ت�ساعيف كتب �للغة و�لتف�سري . 
املذهب الثَّاين؛  مينع دخول حروف ال�شفات بع�شها مكان بع�س

خم�سري، و�بن يعي�ش، و�بن  وه���و ر�أي �أكرث علماء �لب�سرة، ومن علم���اء هذ� �ملذهب؛ �لزَّ
ع�سفور، وهو من �أ�سد �ملنافحني عن هذ� �ملذهب،  فهوؤلء يرون �أنَّ �حلرف ليخرج عن معناه 

�حلقيقي، وما ورد مما ظاهره خالف ذلك فاإنهم يخرجونه على �أحد هذه �لأمور(5) :
�لأول: �أن ي���وؤول �ملعنى تاأوياًل يقبله �للفظ ،  �لثاين: �أن يكون على �إ�سمار حمذوف ،  

ّمن �لِفْعُل َمْعَنى ِفْعٍل َيَتَعّدى بذلك �حلرف(6)  �لثالث: �أن ُي�سَ

� �نظ���ر تفا�سي���ل �خل���الف؛ ع���و�د، حممد ح�س���ن تناوب ح���روف �جلر يف لغ���ة �لق���ر�آن، د�ر �لفرقان ،   (1)
�لأردن.�ش 7

� �بن قتيبة،  تاأويل م�سكل �لقر�آن،1 / 298  (2)
�  �ب���ن �سيده، علي ب���ن �إ�سماعيل �أبو �حل�سن �لأندل�سي، �ملخ�س�ش، طبع���ة م�سورة يف بريوت عن طبعة   (3)

بولق 1318ه�. 4 / 237.
� �لبطليو�سي، �أبو حممد بن عبد �هلل بن حممد بن �ل�سيد،  �لقت�ساب يف �سرح �أدب �لُكّتاب، ت: م�سطفى   (4)

�ل�سقا وجماعة، �لهيئة �لعامة للكتاب، �لقاهرة 1981م
� �نظر تفا�سيل �خلالف، عو�د، حممد ح�سن، تناوب حروف �جلر يف لغة �لقر�آن، د�ر �لفرقان ، �لأردن.   (5)
� �لت�سم���ني: هو لغة جعل �ل�سيء يف �ل�سيء تق���ول �سمنت �ل�سيء �ل�سيء �إذ� �أودعته �إياه كما تودع �لوعاء   (6)
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    ول �س����ك �أن �خل����الف ح����ول وقوع تد�خ����ل حروف �ل�سف����ات يف �لق����ر�آن �لكرمي، فرع 
ع����ن �خلالف يف وقوع����ه يف �للغة، و�حلو�ر حول ج����و�زه �أو منعه يف �لق����ر�آن، فرع عن �حلو�ر 
ح����ول جو�زه ومنعه يف �للغة، و�أح�س����ب �أن در��ستنا هذه ل تهدف �إىل �لدخول يف تفا�سيل هذ� 
�خل����الف، وبيان �أ�سباب رف�ش �لعلم����اء وتاأييدهم ومناق�ساته����ا، وخ�سو�س�ًا �أن هذ� �ملو�سوع 
مبح����وث يف م�س����ادره �ملتخ�س�سة(1)، لكن����ي عر�ست لهذ� �ملوجز ب����ني �لفريقني؛ لأدلف من 
خالله �إىل هذه �لدر��سة �لتي حتاول معرفة ر�أي �أبي عبيدة، وموقفه من هذه �لظاهرة، وهل 
هو من �لقائلني باجلو�ز، �أو هو من �لقائلني باملنع، �لأمر �لذي �سيو�سحه �ملطلب �لقادم .    

 المطلب الرابع 
موقف اأبي عبيدة من هذه الظاهرة وطريقته التي �شلكها

�سل���ك �أبو عبيدة يف مو�سوع تد�خل حروف �ل�سفات، �سبياًل مقت�سد� بني �لفريقني 
�ل�سابق���ني، مبعن���ى �أّنه �أق���ّر بالتد�خل من جه���ة، لكنه مل يبالغ يف جع���ل جميع �حلروف 
�ملتقارب���ة يف معانيها م���ن �لتد�خل، ولي�ش هذ� منه( رحمه �هلل تعاىل) ما يوقع يف د�ئرة 
�لإ�س���كال، بل هو �ملنهج �ملعتدل �لذي يجيز دخول حروف �جلر بع�سها مكان بع�ش،  �إذ� 

�حتمل �ملعنى ذلك، و�إن مل يحتمل �ملعنى فال . 
وم���ن علماء هذ� �مل�سلك؛ �ب���ن �ل�ّسّر�ج، �لذي ي�سرح فيقول:" و�عل���م �أنَّ �لعرب تت�سع 
ابط يف ذلك، وهو تقارب  فيها، فتقيم بع�سها مقام بع�ش، �إذ� تقاربت �ملعاين، ثّم يبنّي �ل�سَّ
معن���ى �حلرفني، فيق���ول:" فاإذ� تقارب �حلرفان، ف���اإن هذ� �لتقارب ي�سل���ح ملعاقبة، و�إذ� 
تباي���ن معناهم���ا، مل يجز؛ �أل ت���رى �أنَّ رجاًل لو قال: مررُت يف زي���د، �أو كتبُت �إىل �لقلم، مل 
يكن يلتب�ش به، فهذ� حقيقة تعاقب حروف �خلف�ش، فمتى مل يتقارب �ملعنى مل يجز"(2)  .

�ملت���اع و�ملي���ت �لقرب وهو ��سطالحا :حمل �للف���ظ معنى غري �لذي ي�ستحقه بغري �آل���ة ظاهرة. �نظر: �بن 
منظ���ور ،ل�س���ان �لعرب (�سمن) و�لكف���وي، �بو �لبقاء �أيوب بن مو�سى ،�لكلي���ات ، حتقيق �لدكتور عدنان 

دروي�ش،،وحممد �مل�سري، موؤ�س�سة �لر�سالة،بريوت، ،  �ش 640 
� �نظر مثال: عو�د، حممد ح�سن، تناوب حروف �جلر يف لغة �لقر�آن، د�ر �لفرقان ، �لأردن.  (1)

� �ب���ن �ل�س���ر�ج، �أبو بكر حمم���د بن �ل�سري بن �سه���ل، �لأ�سول يف �لنحو، حتقيق: عب���د �حل��سن �لفتل�ي،   (2)
1996م، ط3 ،موؤ�س��سة �لر�سالة، لبنان، 414/1 
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ي حيث يقول يف تعليقه على دخول حروف �جلر بع�سها على  وكذل���ك �أي�سا؛ �ب���ن جنِّ
ا نقول: �إنَّه يكون مبعناه يف مو�سع دون  بع����ش:"  ول�سنا ندفع �أْن يكون ذلك كما قالو�؛ لكنَّ
ا يف كل مو�سع، وعلى كل حال  مو�سع، على ح�سب �لأحو�ل �لد�لة عليه،،و�مل�سوغة له، فاأمَّ

فال" (1)
فقــول ال�شــادة العلماء :(مو�س���ع دون مو�سع)، وقولهم: ( ح�س���ب �لأحو�ل �لد�لة 
علي���ه) هو عني �لر�أي �لذي �سلكه �أبو عبيدة ، ف���اإن �لدر��ش لكتابه جماز �لقر�آن، يلحظ 
جليًا �أنه �رحمه �هلل تعاىل� كما �أنه جنح �إىل �لقول بالتد�خل�وهو مذهب �لكوفيني� يف 
كثري من مو��سع تف�سريه لآيات �لقر�آن �لكرمي، جنح �إىل �لقول بالت�سمني �أو �لتاأويل�وهو 

مذهب �لب�سريني� يف مو��سع �أخرى، ومن �لأمثلة �لد�لة على ذلك: 
 .(2)﴾ َقّ ِ �إَِلّ �حْلَ �أ�عند تف�سري قوله تعاىل:﴿ َحِقيٌق َعَلى �أَن َلّ �أَُقوَل َعَلى �هلَلّ

       فالقائل���ون بالتد�خ���ل قالو�: (على) مبعنى (�لب���اء) (3)، و�ملعنى:( حقيق باأن ل 
�أقول على �هلل �إل �حلق)،  و�لقائلون بالت�سمني �سمنو� معنى (حقيق) معنى (حري�ش).
    ق���ال �أب���و عبيدة:" جمازه: جمازه جماز (حري�ش عل���ى �أن ل �أقول)، �أو (فحق �أن 

ل �أقول)"(4) .
       فه���ذ� �لق���ول من���ه �رحم���ه �هلل تع���اىل� �سري���ح بت�سمني فعل(حقي���ق) معنى 

� �ب���ن جني، �أبو �لفتح عثمان �ملو�سلي، �خل�سائ�ش، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، �لطبعة: �لر�بعة، 2   (1)
310 /

(2)  �سورة �لأعر�ف: 105
ق���ال �لفر�ء:" و�لعرب جتعل (�لباء) يف مو�سوع (على) فتقول: رميت على �لقو�ش وبالقو�ش، وجئت على   (3)
ح���ال ح�سن���ة وبحال ح�سن���ة " �أنظر: �لف���ر�ء، �أبو زكريا، يحيى ب���ن زياد، معاين �لق���ر�آن، حتقيق حممد 
عل���ي �لنجار و�آخرين، �ل���د�ر �مل�سرية، �لقاهرة 1947م.376/1، وقال �لأخف�ش:" هذ� كما قال تعاىل: ( 
َر�ٍط ُتوِعُدوَن) وكما وقعت �لباء يف قوله (بكل �س���ر�ط) موقع على". �نظر: �لأخف�ش  َول َتْقُع���ُدو� ِب���ُكِلّ �سِ
�لأو�سط، �سعيد بن م�سعدة �ملجا�سعّي �لّبْلخي، معاين �لقر�آن، ت: د.  فائز فار�ش، ط2، �ملطبعة �لع�سرية، 

�لكويت، 1401ه� . 307/2.
�أبو عبيدة، معمر بن �ملثنى �لتيمى �لب�سري جماز �لقر�آن، �ملحقق: حممد فو�د �سزكني، مكتبة �خلاجنى،   (4)

�لقاهرة
�لطبعة: 1381ه،� 1 / 224
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�لفع���ل (حري����ش). قال �لزرك�سي: �لت�سم���ني �إعطاء �ل�سيء معنى �ل�س���يء، وتارة يكون 
يف �لأ�سم���اء ويف �لأفع���ال ويف �حلروف فاأما يف �لأ�سماء فه���و �أن ت�سمن ��سما معنى ��سم 
 ﴾ َقّ ِ �إَِلّ �حْلَ لإفادة معنى �ل�سمني جميعا كقوله تعاىل: ﴿ َحِقيٌق َعَلى �أَن َلّ �أَُقوَل َعَلى �هلَلّ

�سمن (حقيق) معنى (حري�ش) ليفيد �أنه حمقوق يقول �حلق وهو حري�ش عليه"(1)
ب�ومما جرى عنده جمرى �لت�سمني �أي�ساً، تف�سريه لقوله تعاىل: ﴿ �أُِحَلّ َلُكْم َلْيَلَة 
ىَل ِن�َساِئُكْم﴾(2). فالقائل���ون بالتد�خل، قالو�:(�إىل) مبعنى (�لباء) �أو  َفُث �إِ َي���اِم �لَرّ ّ �ل�سِ
َياِم �لرفث بن�سائك���م �أو مع ن�سائكم)(3).،   ّ مبعن���ى (مع) ، و�ملعن���ى: (�أُِحَلّ َلُكْم َلْيَل���َة �ل�سِ

و�لقائلون بالت�سمني، �سّمنو� (�لرفث) معنى( �لف�ساء).
َفُث �ىل ن�سائكم:" �أي �لإف�ساء �إىل ن�سائكم، �أي �لنكاح"(4)..    قال �أبو عبيدة:"  �لرَّ

     فهذ� �لقول منه �رحمه �هلل تعاىل�  �سريح  بت�سمني فعل (�لرفث) معنى �لفعل 
(�لإف�ساء).

َف���ُث �إِىَل ِن�َساِئُكْم﴾  ا، قوله تعاىل:﴿�لَرّ         ق���ال �ب���ن ه�س���ام:" ومن مثل ذلك �أي�سً
ُكْم �إِىَل َبْع�ٍش)،  ى َبْع�سُ ْف�سَ �سّمن (�لرفث) معنى (�لإف�ساء) فعدي ب(�إىل) مثل: (َقْد �أَ

و�إمنا �أ�سل �لرفث �أن يتعدى بالباء يقال:( �أرفث فالن بامر�أته)"(5).  
        وقال �بن جني:  "و�أنت ل تقول: ( رفثت �إىل �ملر�أة)، و�إمنا تقول: (رفثت بها �أو 
معها)، لكنه ملا كان (�لرفث) هنا يف معنى (�لف�ساء)، وكنت تعدي �أف�سيت ب(�إىل)، 

كقولك: �أف�سيت �إىل �ملر�أة، جئت ب(�إىل) مع �لرفث �إيذ�نا و�إ�سعار� �أنه مبعناه"(6)

�لزرك�سي، �لربهان يف علوم �لقر�آن ،3 / 338  (1)
� �سورة �لبقرة:187  (2)

ن (�لرفث)  معنى �لإف�س���اء، ��لذي ُير�د به �ملالب�سة� لهذ�  � لأن���ه ل يق���ال: رفثت �إىل �ملر�أة، لكنه �سمَّ  (3)
�ساغ ذلك، و�لتقدير:  �أحل لكم ليلة �ل�سيام �لرفث مف�سني �ىل ن�سائكم"،  ومنه قوله تعاىل: وقد �أف�سى 
بع�سك���م �إىل بع�ش".�نظ���ر: �بن ه�سام، عبد �هلل بن يو�سف بن �أحم���د، مغني �للبيب عن كتب �لأعاريب، 

�ملحقق: د. مازن �ملبارك، حممد علي حمد �هلل، د�ر �لفكر، دم�سق، �لطبعة: �ل�ساد�سة،1985، 1 /898
� جماز �لقر�آن 1 / 67.  (4)

(5)  �بن ه�سام،  مغني �للبيب 1 / 898
�بن جني، �خل�سائ�ش،2 / 310  (6)
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فكالمه رحمه �هلل تعاىل يف هذه �لأمثلة، يدل دللة و��سحة قاطعة على �أنه ل يجيز 
مث���ل هذه �حلالة �لقول بالتد�خ���ل، وبناء عليه؛ يت�سح �أنه مل يق���ل بالتد�خل �ملطلق غري 
�ملقيد، بل جنح �إىل �لت�سمني و�لتاأويل يف كثري من �لأحيان، حاله حال �لب�سريني بذلك، 
غ���ري �أن �لب�سريني، يغل���ب عليهم �لقول بالتاأوي���ل و�لت�سميني �أكرث، وه���و� و�هلل �أعلم� 
�ل���ر�أي �لأجود و�لأ�سهر عند �أكرث علماء �للغ���ة و�لتف�سري، لأّن �لقول باجلو�ز �ملطلق رمّبا 

�أحدث �للب�ش، و�للغة قائمة على �لإبانة و�لإي�ساح. 
ي:"  �أل ت���رى �أنَّك �إْن �أخذت بظاهر هذ� �لقول غف���اًل هكذ�، ل مقيًد�،  ق���ال �بن جنِّ
لزم���ك علي���ه �أْن تقول: (�س���رُت �إىل زيٍد) و�أنت تريد مع���ه؛ و�أن تقول:(زيد يف �لفر�ش)، 

و�أنت تريد عليه...ونحو ذلك مما يطول ويتفاح�ش"(1)
    وم���ا يه���م هنا �لآن� خ�سو�سا بعد معرفتن���ا مبوقف �أبي عبيدة من هذه �لظاهرة 
�هو �لوقوف على طريقته يف تناول هذه �لظاهرة �أثناء تف�سريه لكتاب �هلل تعاىل، �لأمر 

�لذي �سيت�سح باإذن �هلل �تعاىل� يف �ملبحث �لقادم. 

�بن جني، �خل�سائ�ش،  2/ 308  (1)
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المبحث الثاني
الدرا�شة التطبيقية

يف ه���ذ� �ملبحث مو��سع خمتارة من كتاب جم���از �لقر�آن، يتبنّي من خاللها، موقف 
�أبي عبيدة من ظاهرة تد�خل حروف �ل�سفات و�أثرها يف توجيه �ملوهم من �لآيات عنده، 
وق���د جائت ه���ذه �لتطبيقات من مو��سع متفّرقة من �لقر�آن �لك���رمي ، و�أي�سا متنّوعة يف 

�لأحرف، وهي على �لنحو �لآتي:
املو�شع الأول: جميء حرف ال�شك ) اأو ( مبعنى ) الواو  ( املفيدة للجمع واملوالة.

الٍل ُمِبنٍي﴾(1).  اُكْم َلَعلى ُه���دًى �أَْو يِف �سَ ا �أَْو �إِيَّ وذل���ك عن���د تف�سري قوله تعاىل:﴿ َو�إِنَّ
قال �أبو عبيدة:"  جمازه: (�إنا لعلى هدى و�إياكم �إنكم فى �سالل مبني) لأن �لعرب ت�سع 

َجِريٌر: قال  �ملو�لة.   (و�و)  مو�سع  "�أَْو" فى 
َة و�خِل�سابا(2) . �أَثْعَلَبَة �لَفَو�ر�ِش �أْو ِرياحا ... َعَدلَت بهم ُطَهيَّ

َيْعِني �أََثْعَلَبًة َوِرَياًحا"(3) .
   فف���ي هذ� �ملثال، ملا كان خطابه �عليه �ل�سالة و�ل�سالم� لهوؤلء �لكفار �ملعاندين 
على هذه �لطريقة وبهذ� �لأ�سلوب، �أ�سكل فهم �لآية �لكرمية على كثري من �لنا�ش، فتوهم 
خروج �خلرب منه �عليه �ل�سالة و�ل�سالم� على �سبيل �ل�سك و�لرتدد. وهو مما ي�ستحيل 

عقاًل، ول يليق به عليه �ل�سالة �ل�سالم.
      ولدف���ع هذ� �لتوهم، وتاأويل م�س���كل �لآية، يرى �أبو عبيدة خروج حرف (�أو) عن 
معن���اه �لأ�سلي �ملع���روف وهو �ل�سك و�لرتدد، �إىل معنى �آخر جم���ازي، وهو (�لو�و) �لتي 

تفيد �لعطف و�ملو�لة. بدليل �أن �لعرب ت�سع (�أو) مو�سع (و�و) �ملو�لة.

(1)  �سورة �سباأ: 24
�  �أَي: عدل���ت َهاتني �لقبيلتني ِبَهاَتنْيِ �لقبيلتني. �نظر �لبغد�دي، عبد �لقادر بن عمر، خز�نة �لأدب ولب   (2)

لباب ل�سان �لعرب، ت: عبد �ل�سالم هارون، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب 1979م، 11 / 69
� جماز �لقر�آن، 2 / 148  (3)
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      ولبي���ان موقف �لعلماء حول ما ذكره �أبو عبيدة، وبعد �لرجوع �إىل كتب �لتف�سري، 
ومعاجم �للغة، �أمكن ح�سر خالفهم حول هذ� �حلرف على �لنحو �لآتي: 

الوجه الأول: اأن تكون )اأو(  مبعنى )الواو(
و�لقائلون بهذ� �لوجه، ي�سرفون (�أو) عن معناها �لأ�سلي، �إىل معنى �آخر جمازي، 
اَلٍل ُمِبنٍي﴾، وعليه  اُكْم َلِف���ي �سَ يَّ ا لَعَلى ُهًدى َو�إِ وه���و (�لو�و) فيكون نظم �ل���كالم: ﴿َو�إِنَّ
تك���ون هذه �لآلية من باب �لل���ف و�لن�سر �ملرّتب، �أي �أن قوله تع���اىل: (لعلى هدى) ر�جع 
�إىل قوله (�إّنا)، وقوله لفي �سالل( ر�جع) �إىل قوله (�إياكم)، وتقدير �ملعنى (و�إنا لعلى 

هدى و�إياكم لفي �سالل مبنني). فاأخرب عليه �ل�سالم عن كٍلّ مبا ينا�سبه.
 ومم���ن قال بهذ� �مل�سل���ك مو�فقا� لأبي عبيدة�؛ عكرمة، و�ب���ن قتيبة ، و�لأخف�ش، 

وزياد بن �أبي مرمي(1).وغريهم  حمتجني على �سحة هذ� �مل�سلك ب��:  
اأ- العديد من نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل تعاىل ، نحو 

َجاَرِة �أَْو �أَ�َسُدّ َق�ْسَوًة ﴾(2)،  ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ �قوله تعاىل: ﴿ ثَمّ َق�َسْت ُقُلوُبُكم ِمّ
و�ملعن���ى كم���ا قال �لأخف����ش:" ولي�ش قوله:﴿�أو �أ�س����َد﴾ بقولك: ُهَو زي���ٌد �أو عمرو، و�إمنا 
ه���ذه(�أو) �لت���ي يف معنى (�لو�و) نحو قولك: نحُن ناأكل �ل���رُبَّ �أو �ل�سعري �أو �لأرزَّ كٌل هذ� 

ناأكُل"(3). 
ْل���ٍف �أْو َيِزي���ُدوَن﴾(4).�أي: ويزيدون، قال �بن  قول���ه تع���اىل: ﴿ و�أَْر�َسْلَن���اُه �إىَل ِمَاِئة �أَ
قتيب���ة:" ولي�ش هذ� كما تاأول���و�، و�إمنا مبعنى ( �لو�و) يف جميع ه���ذه �ملو��سع، و�أر�سلناه 

�إىل مائة �ألف و يزيدون"(5). 
ْو ُهَو �أَْقَرُب﴾(6) و�ملعنى: ( وهو  ِر �أَ اَعِة �إَِلّ َكَلْمِح �ْلَب�سَ � قوله تعاىل: ﴿ َوَما �أَْمُر �ل�َسّ

(1)  �مل���اوردي ، �أب���و �حل�سن علي بن حممد �لب�سري �لبغ���د�دي، تف�سري �ملاوردي، �لنك���ت و�لعيون، �ملحقق: 
�ل�سيد �بن عبد �ملق�سود بن عبد �لرحيم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 4 / 449

(2)  ��سورة �لبقرة :74
�لأخف�ش، معاين �لقر�آن:85.    (3)

(4)  ��سورة �ل�سافات :174
(5)  ��بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن ، 1 / 290

�سورة �لنحل:77  (6)
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�أقرب) ، عن �بن جريج  قال :هو  �أقرب وكل �سيء يف �لقر�آن (�أَو) فهو هكذ� (ماَئة �ألف 
�أَو يِزيُدوَن) و�هلل �أعلم(1)

ْدَن���ى ﴾(2). و�ملعنى:( ف���كان قاب قو�سني  ْو �أَ �قول���ه تع���اىل:﴿  َفَكاَن َق���اَب َقْو�َسنْيِ �أَ
و�أدنى) (3)

� قوله تعاىل:﴿ َوَل ُتِطْع ِمْنُهم �آِثمًا �أَْو َكُفوًر�﴾(4) و�ملعنى:( �آثما وكفور�)
ف���كل ه���ذه �ملو��سع من كتاب �هلل تع���اىل، يجعلون فيها حرف �ل�س���ك و�لإبهام(�أو) 

مبعنى (�لو�و) .
ب-ورود نظائر ذلك يف الأحاديث النبوية ال�شحيحة: نحو

قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم:" �أ�سكن حر�ء فما عليك �إل نبي �أو �سديق،�أو �سهيد"(5). 
واملعنى:  فما عليك �إل نبي، و�سديق، و�سهد فاأقام (�أو) مقام �لو�و(6).

جالن�سو�ش �للغوية �لو�ردة عن �لعرب، �لتي تبني ورود هذ� �لتد�خل،  ومنها ،
قول ال�شاعر:

ـــا  ـــًئ ـــْي ــــــاُء َيـــــــــــُردُّ �ـــضَ ــــــَك ــــــُب ــــــْو َكــــــــــاَن اْل )7( َفــــــلَ ِعـــــَفـــــاِق  اأَْو  ُبـــــَجـــــْ�ٍ  َعــــلَــــى  َبــــَكــــْيــــُت   

�ل�سيوط���ي، �أب���و �لف�سل، ج���الل �لدين �لدين عبد �لرحمن، �ل���در �ملنثور يف �لتف�س���ري باملاأثور، طبعة د�ر   (1)
�ملعرفة، بريوت، �لتاريخ [بدون]. 5 / 152

�سورة �لنجم:10  (2)
�بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن،1 / 291  (3)

(4)  ��سورة �لإن�سان :24
(5)  ��أخرج���ه �لبخاري يف: ف�سائل �أ�سحاب �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ب���اب قول �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: لو كنت متخذ� خليال، �نظر: 
�لبخ���اري، �لإمام �أبو عبد �هلل، حممد بن �إ�سماعيل، �جلامع �مل�سن���د �ل�سحيح �ملخت�سر من �أمور ر�سول 
�هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه و�أيامه �ملعروف ب�  (�سحيح �لبخاري)، حتقيق: �لدكتور �سطفى ديب، د�ر �لقلم، بريوت 
1981م. حدي���ث رق���م ( 1728 )،  و�لذين كانو� على جبل ح���ر�ء وحترك �جلبل بهم، هم: �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص� 

و�أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، و�لزبري.
�ب���ن مال���ك ، جمال �لدين حممد بن عبد �هلل، �سرح �لت�سهيل، حت:حمم���د عبد �لقادر عطا وطارق فتحي   (6)

�ل�سيد، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1 ،2001م 3/ 223
(7)  �ه���ذ� �ل�سع���ر يقوله متمم بن نويرة يف بجري بن �أبي مليل، و�أخوه عف���اق بن �أبي مليل. قتلهم �لفري�ش بن م�سلمة 

.�نظر: �بن منظور، حممد بن مكرم �لأفريقي، ل�سان �لعرب، ط 1، د�ر �سادر، بريوت، 1300 ه�، (عفق)  



124
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

اأثر تداخل حروف ال�سفات يف توجيه املوهم من الآيات - درا�سة يف كتاب جماز القراآن - لأبي عبيدة معمر بن املثني

�أر�د �ل�ساعر: على بجري وعفاق، فاأقام (�أو) مقام �لو�و.
قول جرير: 

ــــــَدًرا  َق ـــــُه  َل ــــْت  ــــاَن َك اأَْو  ـــــَة  ـــــالَف اخْلِ ــــــاَل  ـــــَدِر )1(َن ــى َعــلَــى َق ــــه ُمــو�ــَض ـــــى َربَّ  َكــَمــا اأََت

�أر�د �ل�ساعر: نال �خلالفة و كانت ، فاأقام (�أو) مقام �لو�و  
قول توبة بن احلمر: 

ــــــــــاأَنيِّ َفــــاِجــــٌر  )2(َوَقـــــــــْد َزَعــــــَمــــــْت َلــــْيــــلَــــى ِب ُفــُجــوُرَهــا  َعلَْيَها  اأَْو  ُتــَقــاَهــا  ِلَنْف�ِضي   

و�ملعن���ى كما �أر�د �ل�ساع���ر: لنف�سي تقاه���ا وعليها فجورها. ق���ال �لإمام �لطربي:" 
ومعل���وم �أن ذلك من توب���ة على غري وجه �ل�سك فيما قال ، ولك���ن ملا كانت ( �أو) يف هذ� 
�ملو�سع د�لة على مثل �لذي كانت تدل عليه (�لو�و) لو كانت مكانها، و�سعها مو�سعها"(3)
�إذن ، فح���رف (�أو) يف جمي���ع ما �سبق لي�ش لل�سك، و�إمن���ا هو مبعنى حرف (�لو�و) 
�ملفي���د للجم���ع و�مل���و�لة قال �لإم���ام �ل�سوكاين:" وه���ي و�إن كانت يف �لأ�س���ل لل�سك فقد 

تو�سع فيها حتى �سارت ملجرد �لت�ساوي من غري �سك"(4) 
الوجه الثاين: بقاء حرف )اأو( على اأ�شله يف الإبهام وال�شك.

وي���رى �أ�سحاب هذ� �لوجه؛ �أن���ه ل حاجة �أو �سرورة ملحة تدعو �إىل �إخر�ج حرف )
�أو( ع���ن �أ�سله، و�إمنا هو على بابه من �لإبهام. ولدفع م�سكل �لآية؛ فاإنهم يوؤولون �لكالم 
عل���ى نحو يقبله �ملعنى، وهو هنا �أن يكون �ل���كالم قد خرج منه�عليه �ل�سالم� على �أحد 

(1)  �يق���ال: قدر �لإله كذ� تقدير�؛ و�إذ� و�ف���ق �ل�سيء �ل�سيء قلت: جاء قدره، وقال �بن �سيده: �لقدر و�لقدر 
(ب�سكون �لد�ل وحتريكها) : �لق�ساء و�حلكم، وهو ما يقدره �هلل من �لق�ساء، ويحكم به من �لأمور. �نظر 

: ل�سان �لعرب، ( قدر)
�أب���و عل���ي �لقايل، �إ�سماعيل ب���ن �لقا�سم بن عيذون، �أم���ايل �لقايل، عني بو�سعه���ا وترتيبها: حممد عبد   (2)

�جلو�د �لأ�سمعي،  د�ر �لكتب �مل�سرية، �لطبعة: �لثانية، 1344 ه� 1 / 88.   
�لطربي، جامع �لبيان1 / 355  (3)

(4)  ��ل�س���وكاين، حمم���د بن علي ، فتح �لقدير �جلامع بني فن �لرو�ية و�لدر�ية يف علم �لتف�سري، دون تاريخ، 
57 / 1
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�أ�ساليب �لتعبري �لبالغية �ملعروفة و�مل�سهورة يف كالم �لعرب، ومن �أظهر هذه �لأ�ساليب:  
اأ- اأن يكون على �شبيل التوبيخ والتنق�س للم�شركني.

     ذك���ر ذل���ك مكي بن �أبي طالب، فقال:"(�أو) ههنا على بابها، ولكن معنى �لكالم 
�لإنتقا�ش للم�سركني و�لإ�ستهز�ء بهم"(1).  

ب-اأن يكون على �شبيل الإن�شاف يف احلجة
     ذك���ر ذل���ك �لقرطب���ي، وقال:" وهذ� عل���ى وجه �لإن�ساف يف �حلج���ة، كما يقول 
�لقائ���ل لغريه: �أحدنا كاذب، وهو يعلم �أنه �س���ادق، و�أن �ساحبه كاذب، و�ملعنى: ما نحن 
و�أنتم على �أمر و�حد، بل على �أمرين مت�سادين، و�أحد �لفريقني مهتد وهو نحن، و�لآخر 

�سال وهو �أنتم، فكذبهم باأح�سن من ت�سريح �لتكذيب(2) 
ج-اأن يكون على �شبيل التعري�س والتورية )3(. 

ذك���ر ذلك �بن قتيبة، فقال:" �ملعنى: �إنا ل�سال���ون �أو مهتدون، و�إنكم �أي�سًا ل�سالون 
�أو مهت���دون، وهو ج���ل وعز يعلم �أن ر�سوله �ملهتدي و�أن خُماِلف���ه �ل�سال، وهذ� كما تقول 
بته من وجٍه هو �أح�سن من  للرج���ل يكذبك ويخالفك: �إنَّ �أحدنا ل���كاذب و�أنت تعنيه، فكذَّ

�لت�سريح"(4). 
و�ل���ذي يظهر و�هلل �أعلم، �أن ه���ذ� �لوجه��لأخري� هو  �لأجود و�لأن�سب و�لأبعد عن 

�لتكلف، و�إمنا كان  ذلك، لثالثة �أمور: 

مك���ي ب���ن �أب���ي طالب، �أب���و حمم���د َحّمو�ش بن حمم���د ب���ن خمت���ار، �لهد�ي���ة �إىل بل���وغ �لنهاية،�ملحقق:   (1) 
جمموع���ة ر�سائل جامعي���ة بكلية �لدر��س���ات �لعليا و�لبح���ث �لعلمي، جامع���ة �ل�سارق���ة، �لطبعة: �لأوىل، 

1429 ه�، 9 / 5926.
(2)  �: �لقرطبي، �أبو عبد �هلل، حممد بن �حمد �لأن�ساري، �جلامع لأحكام �لقر�آن، طبعة د�ر �إحياء �لرت�ث 

�لعربي، بريوت،1405ه�، 1985م، 14 / 298
�لتعري����ش كم���ا ع���ّرف �ل�سيد �جلرج���ايّن هو:( م���ا يفهم ب���ه �ل�سامع م���ر�ده من غري ت�سري���ح) �نظر:   (3)
�جلرج���اين، �ل�سري���ف علي بن حممد بن عل���ي �جلرجاين، �لتعريف���ات، حتقيق: �إبر�هي���م �لأبياري د�ر 

�لكتاب �لعربي، بريوت، �لطبعة:�لأوىل، 1405ه� �ش 48 .
�بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن، �ش269  (4)
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ا-الأ�شهر عند اأهل التف�شر واللغة . 
فق���د ف�ّسر هذه �لآية به���ذ� �لوجه غري و�حد من علماء �للغ���ة و�لتف�سري؛  فهو �لر�أي 
�ل���ذي رجحه �لإم���ام �لطربي، و�خت���اره �لنحا����ش، و�ل�سمرقن���دي، و�لزخم�سري، و�بن 

�جلوزي، و�بن عا�سور... وغريهم (1)
ق���ال �لإمام �لط���ربي:" و�ل�سو�ب من �لق���ول يف ذلك عندي �أن ذل���ك �أمر من �هلل 
لنبي���ه بتكذيب من �أمره بخطابه بهذ� �لقول باأجمل �لتكذيب، كما يقول �لرجل ل�ساحب 
يخاطب���ه، وهو يريد تكذيبه يف خرب له: �أحدنا كاذب، وقائل ذلك يعني �ساحبه ل نف�سه، 

فلهذ� �ملعنى �سري �لكالم ب� " �أو "(2) .
وقال �لنحا�ش:"وهذ� على ح�سن �ملخاطبة"(3).

اُك���ْم َلَعلى ُهدًى﴾ فهي كم���ا تقول للرجل:  ا �أَْو �إِيَّ  وق���ال �أب���و ��سحق �لثعلب���ي:"﴿ َو�إِنَّ

�أحدنا كاذب �أو �أحدنا خمطئ، تكذيًبا جمياًل" (4). 
اُكْم َلَعلى ُهدًى﴾، و�لعرب ت�ستعمل �لتعري�ش  ا �أَْو �إِيَّ وقال �بن �جلوزي:" ومثله ﴿ َو�إِنَّ

يف كالمها كثريً�، فتبلغ �إِر�دتها بوجٍه هو �ألطف من �لك�سف و�أح�سن من �لت�سريح(5).
ب-املوافق ل�شياق الآية ومعاين الكالم.

فعد �لنظر يف �سياق ما جاءت به �لآية �لكرمية ، نعلم  �أنها وردت يف �سياق �ملناظرة �أو 
ماو�ِت  �حلجاج بني �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، وم�سركي قري�ش، قال تعاىل:﴿ ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن �ل�سَّ
���الٍل ُمِبنٍي ﴾ . و�ملعنى �لذي ير�د بها  ْو يِف �سَ اُكْم َلَعلى ُهدًى �أَ ا �أَْو �إِيَّ نَّ ُ َو�إِ َو�ْلأَْر����شِ ُق���ِل �هللَّ

�أب���و �للي���ث �ل�سمرقندي، ن�سر بن حممد بن �أحم���د ،  تف�سري بحر �لعلوم، ت: عل���ي حممد وجماعة، د�ر   (1)
�لكتب �لعلمية، �لطبعة �لأوىل 1413ه� ، 3 / 90

�لطربي، جامع �لبيان،20 / 403  (2)
معاين �لقر�آن: 253/4  (3)

�لثعلبي، �أبو ��سحق �أحمد بن حممد بن �إبر�هيم،  �لك�سف و�لبيان عن تف�سري �لقر�آن، حتقيق: �لإمام �أبي   (4)
حممد بن عا�سور،  د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، �لطبعة: �لأوىل 1422، ه�2002 م، 8 / 88

�بن �جلوزي، �أبو �لفرج، عبد �لرحمن بن علي بن حممد ، ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري، ط: �لثالثة دم�سق،   (5)
بريوت: �ملكتب �لإ�سالمي، 1404ه�/1984م، 3 / 196
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ه���و:( و�سف هوؤلء �مل�سرك���ني بال�سالل).  غري �أن �لآية قد �سلك���ت يف تاأدية هذ� �ملعنى 
م�سل���كًا تعري�سي���ًا، هو �أقدر على �لإقن���اع من م�سلك �لت�سري���ح �أو �لتعبري �ملبا�سر، ذلك 
لأن �لتعب���ري �ملبا�سر، ومكا�سفة �خل�س���م و�لتجريح به يجره، �إىل مزيد من �جلدل �لذي 
ي�س���د نو�فذ فك���ره ، ويطم�ش على ب�سريته . لكن عنما يج���يء �خلطاب على هذ� �ل�سكل 
م���ن �حل�س���ن و�ملالينة فاإنه بال �س���ك  يبعث �كما يقول �ساحب �لإي�س���اح يف بيان فائدة 
�لتعري����ش هنا� �مل�سركني على "�لفكر يف حال �أنف�سه���م وحال �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص� و�ملوؤمنني، 
و�إذ� فّك���رو� فيما هم عليه من:( �إغ���ار�ت بع�سهم على بع�ش، و�سْبي ذر�ريهم و��ستباحة 
�أمو�له���م، وقط���ع �لأرحام، و�إتيان �لف���روج �حلر�م، وقتل �لنفو�ش �لت���ي حرم �هلل قتلها، 
و�س���رب �خلمر �لتي ُتْذِهب �لعقول، وحت�سن �رتكاب �لفو�ح�ش)، وفكرو� فيما �لنبي عليه 
�ل�س���الم و�ملوؤمنون عليه من:( �سلة �لأرح���ام، و�جتناب �لآثام، و�لأمر باملعروف، و�لنهي 
ع���ن �ملنكر، و�إطعام �مل�ساك���ني، وبر �لو�لدين، و�ملو�ظبة على عب���ادة �هلل تعاىل)، علمو� 
�أن �لنب���ي �عليه �ل�سالم� و�مل�سلم���ني على هدى، و�أنهم على �ل�ساللة، فبعثهم ذلك على 

�لإ�سالم، وهذه فائدة عظيمة"(1).
3- القول بهذا الوجه اأعرق يف البالغة من القول بالتداخل :

فالق���ول ب���اأن �لكالم قد خرج منه �علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم� عل���ى �سبيل �لتعري�ش 
و�لتوري���ه، و�أن���ه كّذبهم عليه �ل�س���الم بلفظ "غري مك�س���وف ول �سنيع ف���اإن ذلك، �أح�لى 

و�أدم�ث، و�أن�س�ب، من �أن يكون م�سافهة وك�سفًا، وم�سارحة وجهرً�" (2) 
و�إذ� كان �لق���ر�آن �لكرمي، قد نزل بلغة �لعرب، وعل���ى �أ�ساليبها �لبالغية و�لبيانية، 

فقد جاءت بع�ش �آياته على هذ� �لنحو.
  وهو �ملعنى �لذي �أفاد به �لزخم�سري، بقوله:" وهذ� من �لكالم �ملن�سف، �لذي كل 
م���ن �سمع���ه من مو�ل، �أو مناف قال ملن خوطب به، ق���د �أن�سفك �ساحبك ويف درجه بعد 
تقدمه ما قدم من �لتقرير �لبليغ دللة غري خفية على من هو من �لفريقني على �لهدى. 

�ل��سعي�دي، �ل�سيخ عبد �ملتعال، بغية �لإي�ساح لتلخي�ش �ملفتاح يف علوم �لبالغة،  مكتبة �لآد�ب  (1)
�لطبعة: �ل�سابعة ع�سر: 1426ه��2005م 4 / 632 . 

�بن جني، �خل�سائ�ش، �ش 64  (2)
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ومن هو يف �ل�سالل �ملبني،�ويعلل �لزخم�سري �سبب �للجوء �ىل �لتعري�ش بقوله�  ولكن 
�لتعري����ش و�لتوري���ة �أن�سل باملج���ادل �إىل �لغر����ش، و�أهجم به على �لغلب���ة مع قلة �سغب 

�خل�سم، وفل �سوكته بالهوينا"(1).

وتب���ع  �أب���و �لف���رج �ملعايف �لزخم�س���ري  يف ذلك، وق���ال:" فاإن مثل ه���ذ� �حل�سن يف 
�خلط���اب و�لتعري����ش فيه "  مم���ا قد تعط���ف �خل�س���م �إىل �ملقاربة، وتثني���ه عن �للدد 
و�مل�ساغب���ة. وقد يقول �لرجل ملن ركب معه �لبهت يف مناظرته و�ملكابرة يف منازعته: قد 
زعم���ت �أنه �إذ� جمع بني �لنار و�لقطن �أنه ل يحرتق �لقطن، فنحن جنمع بينهما فننظر 
�أيحرتق �أم ل، فاإن مل يحرتق فالقول ما قلت، و�إن �حرتق فالقول فيه على ما قلنا. وقائل 
هذ� لي�ش يحتاج بجمعه بني هذين �ل�سيئني �إىل علم �سيء جهله، ول دفع �سك عر�ش له، 
ولكن���ه ل�ستظه���اره ق�سد ح�سم �سغب خ�سمه، ورده �إىل �حلق عن باطله. قال �هلل تعاىل 
ِ �َسْيًئا ﴾ (2)  ِلُكوَن يِل ِمَن �هللَّ ْيُتُه َفال مَتْ �ُه ُقْل �إِِن �ْفرَتَ ذكره لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص:﴿ �أَْم َيُقوُلوَن �ْفرَتَ

املو�شع الثاين:  جميء حرف ال�شتثناء )اإل( مبعنى )واو( املوالة 
وذل���ك عند تف�س���ري قوله تعاىل:﴿ َوِم���ْن َحْيُث َخَرْجَت َف���َولِّ َوْجَهَك �َسْط���َر �مْلَ�ْسِجِد 
ٌة �إِلَّ �لَِّذيَن  ا����شِ َعَلْيُكْم ُحجَّ ���َر�ِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّ���و� ُوُجوَهُكْم �َسْطَرُه ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ �حْلَ
َظَلُم���و� ِمْنُه���ْم َفاَل َتْخ�َسْوُهْم َو�ْخ�َس���ْويِن َوِلأُمِتَّ ِنْعَمِت���ي َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْهَت���ُدوَن﴾ (3)، قال 
�أب���و عبي���دة:" مو�سع "�إل" هاهن���ا لي�ش مبو�سع ��ستثناء، �إمنا ه���و مو�سع (و�و) �ملو�لة، 

وجمازها: (لئال يكون للنا�ش عليكم حجة، وللذين ظلمو�)، وقال �لأع�سى:

ُنـــــْعـــــِطـــــيـــــِه ِمـــــْن اأْبـــــَنـــــاِئـــــَنـــــا  ل  ـــــــُت  ـــــــْي ــَدهــْم َكـــمـــْن قـــد اأْفـــ�ـــَضـــَدا اآَل  ُرُهـــنـــاً فــُيــفــ�ــضِ

�لزخم�سري، �لك�ساف 205/2    (1)
�س���ورة �لأحقاف:8.   و�نظر: �أبو �لفرج �ملعاف���ى،  زكريا بن يحيى �جلريرى �لنهرو�ين، �جللي�ش �ل�سالح   (2)
�لكايف و�لأني�ش �لنا�سح �ل�سايف، �ملحقق: عبد �لكرمي �سامي �جلندي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت،�لطبعة: 

�لأوىل 1426 ه�، 1 / 718
� �سورة �لبقرة: 150  (3)
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نـــفـــ�ـــضـــه  ــــــف  ــــــكــــــّل امل كــــــخــــــارجــــــة  ويــ�ــضــهــدا)1(اإّل  اأغــيــب  اأن  قبي�ضة  وابــنــي   
ومعناه: وخارجة"(2)

   فف���ي هذ� �ملثال، ملا نفى �هلل عز وج���ل �أن يكون لأحد من �لنا�ش حجة على ر�سوله 
ِذيَن َظَلُمو� ِمْنُه���ْم﴾ �أ�سكل ذلك �ملعنى  علي���ه �ل�سالم، و��ستثنى بعد ذل���ك بقوله ﴿�إِلَّ �لَّ
عل���ى بع�ش �لنا�ش،  فتوهمو� وجود حجة للذين ظلمو� على ر�سوله عليه �ل�سالم ، وكاأنهم 

يقولون: كيف يكون للظاملني حجة على �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم؟
ولدف���ع هذ� �لتوهم، يرى �أبو عبيدة خروج حرف �ل�ستثناء (�إل) عن معناه �لأ�سلي 
�ملع���روف، وه���و �ل�ستثن���اء، �إىل معنى �آخر جمازي وه���و هنا (�لو�و) �لت���ي تفيد �جلمع 

و�ملو�لة"  ذلك لأن �لعرب ت�سع (�إل)يف مو�سع (�لو�و) 
 ولبي���ان موق���ف �لعلماء حول ما ذك���ره �أبو عبيدة، وبعد �لرج���وع �إىل كتب �لتف�سري، 

ومعاجم �للغة، �أمكن ح�سر خالفهم حول �حلرف على �لنحو �لآتي:
الوجه الأول: اأن يكون حرف ال�شتثناء )اإل( مبعنى )الواو(.

 و�لقائل���ون بهذ� �لوجه، يجعلون (�إل) مبعن���ى (و�و) �لعطف، فيكون ترتيب �لكالم 
ِذيَن َظَلُمو� ِمْنُه���ْم)، ويكون �ملعنى �ملقدر لالآية؛"  ٌة و�لَّ ا����شِ َعَلْيُكْم ُحجَّ :﴿ ِلَئ���الَّ َيُكوَن ِللنَّ
�إن �لذي���ن ظلمو� (وهم قري�ش) لي����ش لهم حجة على �لر�سول يف حتويل �لقبلة، و(�لذين 

ظلمو�) ل يكون لهم �أي�سا حجة".
      ومم���ن ذه���ب �إىل هذ� �لر�أي، �مو�فقا لأبي عبي���دة �، �لأخف�ش، و�لفر�ء، و�بن 

قتيبة ... وغريهم 

� و�ملعن���ى: �آلي���ت �أل جنيب���ه �إىل ما ي�ساألنا من تق���دمي �لرهائن من �أبنائنا، �إل ما �سب���ق من �أمر خارجة   (1)
�وهو رجل من �سيبان� �لذي يكلف نف�سه �أن يح�سر حني �أغيب، و�بني قبي�سة �للذين �أخذ منهما �خلوف 
فاأرهقا �أنف�سهما وحمال �إليك �لرهائن، و�خلائف جدير باأن يرهق نف�سه. و�نظر:  �ملربد، حممد بن يزيد 
بن عبد �لأكرب �لثماىل �لأزدي ، �ملقت�سب، �ملحقق: حممد عبد �خلالق عظيمة.،  عامل �لكتب. – بريوت، 
4/ 418. و�نظر :  �بن جني، �أبو �لفتح عثمان بن جني �ملو�سلي، �سر �سناعة �لإعر�ب، د�ر �لكتب �لعلمية 

بريوت�لبنان ، �لطبعة: �لأويل 1421ه�� 2000م، 1/ 302
� جماز �لقر�آن 1/ 61  (2)
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اأثر تداخل حروف ال�سفات يف توجيه املوهم من الآيات - درا�سة يف كتاب جماز القراآن - لأبي عبيدة معمر بن املثني

 م�ستدلني على �سحة م�سلكهم ب�� :
اأ-ورود نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل تعاىل، نحو  

َّلَ حُ�سْنًا بَعْدَ �سُوٍء﴾ (1).  َّ بَد َّ مَنْ ظَلَمَ ثُم �قوله تعاىل: ﴿�إِينِّ لَ يَخَافُ لَدَيَّ �ملُْرْ�سَلُونَ * �إِل
� و�ملعنى:  ل يخاف لدّي �ملر�سلون، ول من ظلم ثم بّدل ح�سنا،

لَّ َمْن ُظِلَم﴾ �أي "ول من  وِء ِمَن �ْلَق���ْوِل �إِ ْهَر ِبال�سُّ ُ �جْلَ � قول���ه تعاىل: ﴿َل ُيِح���بُّ �هللَّ
ظلم" (2).  

ب-ورود )اإل( مبعنى )الواو( كثرا يف كالم العرب واأ�شعارها ، نحو 
�قول �ل�ساعر: 

ُخــــــــــــــــوه  اأَ ُمــــــــــفــــــــــاِرُقــــــــــُه  اأٍخ  ــــــــــــــــــلُّ  ـــــــداِن)3(.َوُك ـــــــْرَق الـــــــَف اإل  اإِبــــــيــــــَك  َلــــَعــــْمــــُر 
و�ملعنى كما �أر�ده �ل�ساعر: و�لفرقد�ن �أي�سا متفرقان(4).

الوجه الثاين: بقاء حرف ال�شتثناء )اإل( على بابه. 
    و�أ�سح���اب ه���ذ� �لوجه �لقائلون باأن �ل�ستثناء مت�س���ل و�سحيح، و�أن �حلرف باق 
عل���ى معناه �حلقيق���ي، متفقون على �س���رورة تاأويل �لآي���ة �لكرمية على نح���و ي�سح معه 
�ملعن���ى،  وهم هنا �على �لأ�سهر بينهميقولون بت�سمني معنى  كلمة (�حلجة) معنى �آخر 

وهو؛ (�ملحاجة؛ �لتي هي �ملخا�سمة، و�لدعوى �لباطة، و�حلجة �لو�هية �لد�ح�سة.
فهم يقولون �أن �لقر�آن قد �سماها (حجة) لكن هي يف �حلقيقة (خما�سمة باطلة)، 
وه���ي (حج���ة و�هية). فيكون معنى �لآية �لكرمية: (�إن للذي���ن ظلمو� حجة عند �لر�سول 

لكن هذه �حلجة هي حجة �سعيفة، حجة و�هية، د�ح�سة..). 

�سورة �لنمل �لية :11  (1)
�سورة �لنمل �لية :11 و�نظر: �لطربي، جامع �لبيان ، 19 / 432  (2)

�لبي���ت لعم���رو بن معديكرب ويف "�لل�سان" �لفرقد�ن: جنمان يف �ل�سماء ل يغربان،  �نظر: ل�سان �لعرب،   (3)
15 / 432 و�نظر : �ملربد، �أبو �لعبا�ش، حممد بن يزيد،  �لكامل يف �للغة و�لأدب، ت: �أبو �لف�سل �إبر�هيم، 

و�ل�سيد �سحاته، د�ر �لنه�سة، م�سر، 4 / 65 
�بن �جلوزي، ز�د �مل�سري يف علم �لتف�سري ، 1 / 448  (4)
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د. فادي بن حممود الرياحنة

ذك���ر ذلك �بن عطية فق���ال:" �ملعنى �أنه ل حجة لأحٍد عليك���م �إل �حلجُة �لد�ح�سُة 
ة، وحكم بف�سادها  اها ُحَجّ للذين ظلمو� من �ليهود وغرِيهم �لذين تكَلّمو� يف �لنازلة، و�سَمّ

حني كانت من ظلمة"(1). 
        وق���ال �لر�غ���ب �لأ�سفه���اين:" يج���وز �أنه �سمى م���ا يحتجون به حج���ة �كقوله: 
ِهْم ﴾ (2)   ���ٌة ِعْنَد َربِّ ُتُهْم د�ِح�سَ ِ ِمْن َبْعِد م���ا ��ْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ ���وَن يِف �هللَّ ِذي���َن ُيَحاجُّ ﴿ َو�لَّ

ف�سمى �لد�ح�سة حجة"(3) 
    و�ل���ذي يظهر و�هلل �أعلم، �أن ه���ذ� �لوجه هو �لأجود و�لأن�سب ل�سياق �لآية و�لأبعد 

عن �لتكلف، و�إمنا كان  ذلك خلم�سة �أمور: 
1-تف�شرات ال�شلف واملرويات ال�شحيحة املروية عنهم)4(.:

   فق���د ف�س���ر ه���ذه �لآية به���ذ� �لوجه،غ���ري و�حد من �ل�سل���ف ، كمجاه���ٍد، وعطاٍء، 
ّح���اك، و�لّربي���ع بن �أن�ٍش، وقت���ادة، و�ل�ّسّدّي" وغريهم.ر�س���ي �هلل عنهم �أجمعني .  و�ل�سّ

وممن �أ�سهر �أقو�لهم ما روي  
�ع���ن جماهد :" قال هم م�سركو �لعرب، قالو� ح���ني �سرفت �لقبلة �إىل �لكعبة: قد 

رجع �إىل قبلتكم، فيو�سك �أن يرجع �إىل دينكم(5)
�وعن قتادة :"قال "هم م�سرُكو قري�ش. يقول: �إنهم �سيحتجون عليكم بذلك، فكانت 
حجته���م على نبّي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بان�سر�َفُه �إىل �لبيت �حل���ر�م  �أنهم قالو� �سريجع �إىل ديننا 

كما رجع �إىل قبلتنا! (6)
���رف نبّي �هلل ملسو هيلع هللا ىلص نحَو �لكعبة، بعد �سالته �إىل بيت  �وع���ن �بن م�سعود قال:" ملا �سُ
�ب���ن عطية �لأندل�سي، �أبو حممد، عبد �حلق بن غالب، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز، ت: عبد   (1)

�ل�سالم عبد �ل�سايف، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط. �لأوىل، 1414ه� ، 1 / 225
�سورة �ل�سورى : 16  (2)

�لر�غ���ب، �أب���و �لقا�سم، �حل�س���ني بن حممد ب���ن �ملف�سل �ملع���روف بالأ�سفهاين، معجم مف���رد�ت �ألفاظ   (3)
�لقر�آن، حتقيق ندمي مرع�سلي، د�ر �لفكر، بريوت. 1392ه�،1972م، 1 / 219

�لطربي، جامع �لبيان،3 / 203  (4)
(5) �ملرجع �ل�سابق ، 3 / 202

�ملرجع �ل�سابق بنف�ش ل�سفحة  (6)
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�ملقد����ش، ق���ال �مل�سرك���ون من �أهل مك���ة: حترّي على حممد دين���ه! فتوّجه بقبلت���ه �إليكم، 
وعل���م �أنك���م كنتم �أهدى من���ه �سبيال وُيو�س���ك �أن يدخل يف دينكم! فاأن���زل �هلل جل ثناوؤه 

ِذيَن َظَلُمو� ِمْنُهْم﴾"(1) ٌة �إِلَّ �لَّ ا�ِش َعَلْيُكْم ُحجَّ فيهم:﴿ ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ
2- الراأي الأ�شهر بني علماء التف�شر واللغة.

فه���ذ� �لتوجيه هو منتقى �أك���رث �مل�سرحني وعلماء �للغة ؛ منه���م �لزجاج و �لطربي، 
و�ب���ن عطية، و�لزخم�س���ري و�لقرطبي... وغريهم رحمه���م �هلل �أجمعني، ومن �أ�سهر ما 
ورد عنه���م ق���ول �لإمام �لطربي:"  فاإن قال قائل:" و�أّي���ُة حجة كانت مل�سركي قري�ش على 
ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سحاب���ه، يف توجهه���م يف �سالته���م �إىل �لكعبة؟ وهل يج���وز �أن يكون 
للم�سركني على �ملوؤمنني �فيما �أمرهم �هلل به �أو نهاهم عنه� ُحجة؟ قيل: �إن معنى ذلك 
بخالف ما توهمَت وذهبَت �إليه. و�إمنا"�حلجة" يف هذ� �ملو�سع، (�خل�سومة و�جلد�ل). 
ومٌة ودع���وى باطٌل غرَي م�سركي  ومعن���ى �لكالم: لئال يك���ون لأحد من �لنا�ش عليكم ُخ�سُ
قري����ش، فاإن لهم عليكم دعوى َباطلة وخ�سومًة بغري حق،  بقيلهم لكم:"َرَجع حممٌد �إىل 
قبلتنا، و�سريجع �إىل ديننا". فذلك من قولهم و�أمانّيهم �لباطلة، هي"�حلجة" �لتي كانت 
لقري����ش على ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�أ�سحابه. ومن �أجل ذلك ��ستثنى �هلل تعاىل ذكره"�لذين 
ظلمو�" من قري�ش من �سائر �لنا�ش غريهم، �إذ نفى �أن يكون لأحد منهم يف قبلتهم �لتي 

وّجههم �إليها ُحجة"(2)
وق���ال �لزج���اج يف معاين �لقر�آن:" و�لق���ول عندي: �أن �ملعنى يف ه���ذ� و��سح، و�إمنا 
�سمّي���ت هن���ا حج���ة؛ لأن �ملحتج به �سم���اه حجة وحّجت���ه د�ح�سة عند �هلّل. ق���ال �هلّل عّز 
ِه���ْم﴾(3)، �سميت حجة �إل �أّنها حج���ة مبطلة، فلي�ست  ٌة ِعنَد َرِبّ ُتُه���ْم َد�ِح�سَ وج���ّل:﴿ ُحَجّ

بحجة موجبة حقاً. وهذ� بيان �ساف �إن �ساء �هلل"(4).

(1)  �ملرجع �ل�سابق 3 / 203
(2)  ��لطربي، جامع �لبيان، 3 / 201

�سورة �لن�ساء: 148  (3)
�لزج����اج، �أبو ��سحق، �إبر�هيم �ل�ّسري، معان�ي �لقر�آن و�إعر�ب����ه، ت: د. عبد �جلليل �سلبي، عامل �لكتب،   (4)

بي�روت: 1408ه� / 1988، 1/ 225.
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�2 �ملع���روف و�مل�سهور لغة، ع���دم جميء (�إل) مبعنى "�لو�و"، �إل مع ��ستثناء �سابق 
قد تقدمها .

ذكر ذلك �لفر�ء، وقال:" �إمنا تكون (�إل) مبنزلة (�لو�و) �إذ� عطفتها على ��ستثناء 
قبله���ا، فهنالك ت�سري مبنزلة �لو�و؛  كقولك: (يل على ف���الن �ألف �إل ع�سرة �إل مائة) ، 
تري���د ب���� (�إّل) �لثانية �أن ترجع على �لأل���ف، كاأنك �أغفلت �ملائ���ة ، فا�ستدركتها ، فقلت: 
�لله���ّم �إل مائ، فاملعنى : له علّي �ألف ومائ���ة،  و�أن تقول: (ذهب �لنا�ش �إل �أخاك، �للهّم 

�إل �أباك) ، فت�ستثنى �لثاين، تريد: �إل �أباك و�إل �أخاك.
 كما قال �ل�ساعر:  

َواِحـــــــــــَدٍة  َغـــــــــْ�ُ  َداٌر  ـــــِة  ـَــــِديـــــَن ـــــامْل ِب ــــــا)1(َمــــــا  ــــــْرَواَن َم َداُر  اإِلَّ  ـــِلـــيـــَفـــِة  اخْلَ َداُر   

كاأنه �أر�د: ما باملدينة د�ر �إل د�ر �خلليفة ، ود�ر مرو�ن" (2) 
3- القول بالوجه الثاين اأعرق يف البالغة والبيان .

     ذل���ك لأن���ه لو كانت �لآية �لكرمية على معنى �لعطف، لكان �لنفي �لأول عن جميع 
�لنا�ش مبّينا للمعنى �ملر�د(3).، ذكر ذلك �لإمام �لطربي، وقال:" لو كانت �لآية �لكرمية 
على معنى �لعطف  لكان �لّنفي �لأّول عن جميع �لّنا�ش �أن يكون لهم حّجٌة على ر�سول �هلّل 
�سّلى �هلّل عليه و�سّلم و�أ�سحابه يف حتّولهم نحو �لكعبة بوجوههم مبّيًنا عن �ملعنى �ملر�د، 
ومل يكن يف ذكر قوله بعد ذلك:﴿ �إَِلّ �َلِّذيَن َظَلُمو� ِمْنُهْم﴾ �إّل �لّتلبي�ش �ّلذي يتعاىل عن 

�أن ي�ساف �إليه، �أو يو�سف به"(4).
4- ال�شتعمال القراآين لكلمة احلجة يف كتاب اهلل يقوي القول بهذا الراأي .

    ذك���ر ذلك �ب���ن �لقيم يف بد�ئع �لفو�ئد، وقال:" �سمع���ت �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية 
يق���ول:" لي����ش �ل�ستثناء مبنقط���ع بل هو مت�سل عل���ى بابه، و�إمنا �أوجب له���م �أن حكمو� 

�لفر�ء، معاين �لقر�آن، 1 / 90 و�لبيت للفرزدق، و�أر�د مرو�ن بن �حلكم  (1)
�نظر �لطربي، جامع �لبيان:3 / 204   (2)

�ملرجع �ل�سابق بنف�ش �ل�سفحة   (3)
�ملرجع �ل�سابق بنف�ش �ل�سفحة  (4)
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بانقطاع���ه حيث ظن���و� �أن �حلجة ههنا �ملر�د بها �حلج���ة �ل�سحيحة �حلق، و�حلجة يف 
كتاب �هلل ير�د بها نوعان:   

ُتَنا �آَتْيَناَه���ا �إِْبَر�ِهيَم َعَلى  �أحدهم���ا: �حلجة �حلق �ل�سحيح���ة كقوله:﴿ َوِتْل���َك ُحجَّ
وَك َفُقْل �أَ�ْسَلْمُت  َقْوِمِه﴾(1). وير�د بها مطلق �لحتجاج بحق �أو بباطل كقوله:﴿ َفاإِْن َحاُجّ
ْن َقاُلو� �ْئُتو�  ّل �أَ َتُهْم �إِ َناٍت َما َكاَن ُحجَّ َذ� ُتْتَلى َعَلْيِه���ْم �آَياُتَنا َبيِّ ﴾(2) وقوله:﴿َو�إِ ِ ّ َوْجِه���َي هلِلَ
ِه﴾(4)  وقوله:  ىَل �لَِّذي َحاجَّ �إِْبَر�ِهيَم يِف َربِّ اِدِقنَي﴾(3) وقوله: ﴿ �أَمَلْ َتَر �إِ ِباآَباِئَنا �إِْن ُكْنُتْم �سَ
ِهْم ﴾(5) و�إذ�  ٌة ِعْنَد َربِّ ُتُهْم َد�ِح�سَ ِ ِمْن َبْعِد َما ��ْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ وَن يِف �هللَّ ِذيَن ُيَحاجُّ ﴿ َو�لَّ
 كان���ت �حلجة �إ�سما ملا يحت���ج به من �حلق �أو باطل �سح ��ستثناء حجة �لظاملني من قوله:
ٌة ﴾(6) وهذ� يف غاية �لتحقيق و�ملعنى �أن �لظاملني يحتجون  ا�ِش َعَلْيُكْم ُحجَّ ﴿ ِلَئاّل َيُكوَن ِللنَّ
عليك باحلجة �لباطلة �لد�ح�سة فال تخ�سوهم و�خ�سوين. ومن ذلك قوله تعاىل:﴿ َو�إَِذ� 
ِبُع َما �أَْلَفْيَنا َعَلْيِه �آَباَءَنا �أََوَلْو َكاَن �آَباوؤُُهْم ل َيْعِقُلوَن  ُ َقاُلو� َبْل َنتَّ ِبُعو� َما �أَْنَزَل �هللَّ ِقيَل َلُهُم �تَّ
�َسْيئ���ًا َول َيْهَت���ُدوَن﴾(7) فهذه مناظرة حكاها �هلل بني �مل�سلمني و�لكفار فاإن �لكفار جلاأو� 
 �إىل تقلي���د �لآب���اء وظنو� �أنه منجيه���م لإح�سانهم ظنه���م بهم فحك���م �هلل بينهم بقوله:
ْيَطاُن  ُهْم ل َيْعِقُلوَن �َسْيئًا َول َيْهَتُدوَن﴾(8) ويف مو�سع �آخر: ﴿ �أََوَلْو َكاَن �ل�سَّ ﴿ �أََوَلْو َكاَن �آَباوؤُ
ا َوَجْدمُتْ  ْهَدى مِمَّ ِعرِي﴾(9) ويف مو�سع �آخر: ﴿ َقاَل �أََوَلْو ِجْئُتُكْم ِباأَ َيْدُعوُهْم �إِىَل َعَذ�ِب �ل�سَّ
َعَلْي���ِه �آَباَءُك���ْم ﴾(10) فاأخرب عن بطالن هذه �حلجة و�أنها ل تنجني من عذ�ب �هلل تعاىل  

لأنها تقليد من لي�ش عنده علم ول هدى من �هلل" (11)..

�سورة �لأنعام: 83  (1)
�سورة �آل عمر�ن: 20  (2)

�سورة �جلاثية: 25  (3)
�سورة �لبقرة: 258  (4)
�سورة �ل�سورى: 16  (5)
�سورة �لبقرة: 150  (6)
�سورة �لبقرة: 170  (7)
�سورة �لبقرة: 170  (8)

�سورة لقمان: 21  (9)
�سورة �لزخرف: 24  (10)

�ب���ن قي���م �جلوزية، حممد بن �أبي بكر بن �أيوب، بد�ئ���ع �لفو�ئد،  د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، لبنان، 4 /   (11)
.173
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ِذي���َن َظَلُمو� ِمْنُهْم﴾، ��ستثناٌء �سحي���ح مبعنى �ل�ستثناء  �إذن فقول���ه تعاىل:﴿ �إِلَّ �لَّ
�ملع���روف �ّل���ذي "يثبت فيه ملا بعد حرف �ل�ستثناء م���ا كان منفيًّا عّما قبله فهو كما يقال 
يف �للغة :( ما �سار من �لّنا�ش �أحٌد �إّل �أخوك) �إثباٌت لالأخ من �ل�ّسري ما هو منفيٌّ عن كّل 

�أحٍد من �لّنا�ش
وكذلك هذه �لآية �لكرمية على �لقيا�ش نف�سه،  فهي تنفي  �أن يكون لأحٍد (خ�سومٌة 
وجدٌل قبل ر�سول �هلّل �سّلى �هلّل عليه و�سّلم، ودعوى باطلة عليه ب�سبب توّجهه يف �سالته 
قبل �لكعبة) ، (�إّل ) �ّلذين ظلمو� �أنف�سهم� من قري�ٍش�، فاإّن لهم قبله خ�سومًة ودعوى 
باطل���ة باأن يقولو� : �إمّنا توّجهه �إلينا و�إىل قبلتنا؛ لأّنا كّنا �أهدى منه �سبياًل، و�أنه بتوّجهه 

نحو بيت �ملقد�ش على �سالٍل وباطٍل(1).. ..و�هلل تعاىل �أعلم 
املو�شع الثالث:جميء حرف النفي )ما( مبعنى  ال�شم املو�شول )الذي(. 

ِهْم  ا َلُه���ْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِّ وذل���ك عند تف�سري قوله تع���اىل:﴿ �أُْوَلِئَك ُهُم �مْلُوؤِْمُنوَن َحقَّ
قِّ َو�إنَّ َفريقًا ِمَن �مْلُوؤِْمننَي َلَكاِرُهوَن.  َوَمْغِفَرٌة َورْزٌق َكرمٌي. َكَما �أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبْيِتَك باحْلَ
���ا ُي�ساُقوَن �إِىَل �مْلَْوِت َوُهْم َينُظ���ُروَن﴾ (2) قال �أبو  َ منَّ َ َكاأَ ���قِّ َبْعَد َما َتَبنيَّ ُيَجاِدُلوَن���َك يِف �حْلَ
عبي���دة:" جمازها جم���از �لق�س���م، كقولك: و�لذي �أخرج���ك ربك لأن "م���ا" فى مو�سع 

"�لذي" وفى �آية �أخرى :﴿ وَ�ل�سَّماءِ وَما بَناها﴾(3) �أي و�لّذى بناها، وقال:

ــــي  ــــْوِب ــــــــــا َخــــَطــــِئــــي َو�ــــضَ َ ـــــــاُلَلـــــَعـــــْمـــــُرَك اإِنَّ َم ـــــــُت  ـــــــْك ـــــــلَ ْه اأَ ـــــــا  َم َواإِنَّ  َعــــــلَــــــيَّ   

�أي و�إنّ �ل���ذي �أهلكت مال. وفى �آي���ة �أخرى: ﴿�إِمنَّا �سَنَعُو� كَيْدُ �ساِحٍر﴾(4) �إّن �لذي 
فعلوه كيد �ساحر"(5) 

 فف���ي ه���ذ� �ملث���ال، مل���ا ذك���ر �هلل ع���ز وج���ل يف �لآي���ة �لكرمي���ة؛ �مل�سب���ه يف قول���ه:
 ﴿َكَم���ا �أَْخَرَجَك َربَُّك﴾ ومل يذكر �مل�سبه به!!! �أ�س���كل ذلك على بع�ش �لنا�ش فتوهم فيه 

(1)  �ملرجع �ل�سابق ،3 / 204
�سورة �لأنفال: 5  (2)

(3)  �سورة �ل�سم�ش: 5
� �سورة طه: 69  (4)

� جماز �لقر�آن ، 1 / 241  (5)
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�لنقطاع ؟ وكاأنه يقول �أين �مل�سبه به؟  وما �لذي �سبه باخر�ج �هلل نبيه عليه �ل�سالم من 
بيته باحلق؟

       ولدف���ع ه���ذ� �لإيهام، وفهم �ملعنى �لدقيق لالآية، ي���رى �أبو عبيدة، خروج حرف 
�لنف���ي (ما) عن معناه �لأ�سلي �ملعروف، �إىل معنى �آخر جمازي وهو هنا (�لذي)، ذلك 

لأن �لعرب ت�سع (ما) مو�سع (�لذي).
ولبي���ان موق���ف �لعلماء حول ما ذكره �أب���و عبيدة، وبعد �لرج���وع �إىل كتب �لتف�سري، 

ومعاجم �للغة، �أمكن ح�سر خالفهم حول �حلرف على �لنحو �لآتي:
الوجه الأول: اأن يكون حرف الت�شبيه)كما( مبعنى )والذي( املفيدة للق�شم .

     و�ملو�فق���ون لأب���ي عبيدة يف هذ� �لوج���ه يجعلون (�لكاف) مبعن���ى حرف �لق�سم 
(�لو�و)، و(ما) حرف مو�سول مبعنى (�لذي)، فيكون تقدير �لكالم: ﴿و�لذي �أخرجك 

من بيتك باحلق﴾ جملة ق�سم ، وقوله تعاىل ﴿ُيَجادُلونك﴾ جو�با لهذ� �لق�سِم .
 ومما ي�ستدل به �أ�سحاب هذ� �لر�أي:

اأ-موا�شع  عديدة ومتفرقة من كتاب اهلل جاءت على هذا النحو: نحو:
�قول���ه تع���اىل: ﴿و�ل�سم���اآء َوَم���ا َبَناَها﴾(1)  (م���ا) هنا مبعنى ( �ل���ذي)  وتقديره 

: و�لذي بناها(2) قال �خلازن:"  فعلى هذ� كاأنه �أق�سم به وباأعظم خملوقاته" (3)
� ومثله���ا قوله تعاىل: ﴿َوَم���ا َخَلَق �لذكر و�لأنثى﴾(4) و�ملعن���ى : و�لذي خلق �لذكر 

و�لأنثى

� �سورة �ل�سم�ش: 5  (1)
� ق���ال عط���اء: يريد و�لذي بناها. :�نظ���ر: �لو�حدي، �أبو �حل�سن علي بن �أحم���د بن حممد،  �لو�سيط يف   (2)
تف�س���ري �لق���ر�آن �ملجيد، تعليق: عادل �أحم���د عبد �ملوجود، و�آخرون  د�ر �لكت���ب �لعلمية، بريوت، �لطبعة: 

�لأوىل  1994 م،4 / 495
� �خل���ازن، ع���الء �لدين علي بن حممد بن �إبر�هيم، لباب �لتاأوي���ل يف معاين �لتنزيل ، �ملحقق: ت�سحيح   (3)

حممد علي �ساهني،  د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة: �لأوىل1415 ه� ، 4 / 432
� �سورة �لليل: 3  (4)
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َنُعو� َكْيُد �ساِحٍر﴾(1)  و�ملعنى: �إّن �لذي فعلوه كيد  ا �سَ � وكذل���ك قوله تع���اىل: ﴿ �إِمنَّ
�ساحر.

        فهم يف جميع هذه �ملو��سع من كتاب �هلل تعاىل يوجهون فيها حرف �لنفي (ما) 
مبعنى حرف �لو�سل (�لذي)

ب-العديد من اأقوال العرب واأ�شعارها التي تبني ورود هذا التداخل ، نحو 
  �قول �ل�ساعر:

ــــي  ــــْوِب ــــــــــا َخــــَطــــِئــــي َو�ــــضَ َ َمــــــــــاُل)2(َلـــــَعـــــْمـــــُرَك اإِنَّ ــــــْكــــــُت  اأَْهــــــلَ َمــــــا  َواإِنَّ  ـــــيَّ  ـــــلَ َع  

و�ملعن���ى كم���ا �أر�د �ل�ساعر : و�إّن �ل���ذي �أهلكت مال ،  قال يف ل�س���ان �لعرب:"  ماٌل، 
بالرفعِ ، �أي و�إن �لذي �أهلكت �إمنا هو ماٌل"(3).

الوجه الثاين: بقاء حرف الت�شبيه )كما( على اأ�شله . 
 و�لقائلون ببقاء �حل���رف على �أ�سله يف �لت�سبيه، متفقون على �سرورة تقدير مبتد�أ 
حم���ذوف ي�س���ح معه �ملعنى، وي���دل عليه �ل�سياق، وه���و هنا على �أ�سه���ر �أقو�لهم،  (هذه 

�حلال) كحال ما �أخرجك ربك من بيتك باحلق  
ووجه �ل�سبه هو :كر�هية �ملوؤمنني يف باديء �لأمر ملا هو خري لهم يف �لو�قع(4)

وعلي���ه يكون حرف(كما) حرف ت�سبيه ، حيث �سبه���ت  كر�هية �أ�سحاب ر�سول �هلل 
عليه �ل�سالم خلروجه من �ملدينة حني حتققو� خروَج قري�ٍش للدفع عن �أبي �سفيان وِحْفِظ 
ِعريه( بكر�هيتهم) لنزع �لغنائم ِمْن �أيديهم وَجْعِلها هلل ور�سوله َيْحكم فيها ما ي�ساء. (5)

� �سورة طه: 69  (1)
� لأو����ش بن غلف���اء ،�نظر: ل�سان �لعرب مادة: (�س���وب) ، من �أبيات يقولها لمر�أت���ه، يقول:دعيني �منا   (2)
�أتلف���ت م���ال ، ومل �أتلف عر�سا، ول دينا (و�إن �لذي �أهلكت �إمنا هو م���ال، و�ملال ي�ستخف) و�نظر �أي�سا : 

�لقرطبي، �جلامع لأحكام �لقر�آن ، 10/ 252.
� ل�سان �لعرب، 1 / 535  (3)

� �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير 263/9  (4)
� �نظر : �ل�سمني �حللبي، �أحمد بن يو�سف بن عبد �لد�ئم، �لدر �مل�سون يف علم �لكتاب �ملكنون ت: �أحمد   (5)

�خلر�ط، د�ر �لقلم دم�سق 1406ه� ،5 / 561
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و�ل���ذي يظه���ر و�هلل �أعلم، �أن هذ� �لوجه هو �لأوجه و�لأن�س���ب ملعاين �لآيات و�لأبعد 
عن �لتكلف، و�إمنا كان ذلك لأربعة �أمور: 

1- الراأي الأ�شهر بني علماء التف�شر واللغة.
     فه���ذ� �ملذه���ب ه���و منتق���ى �أك���رث �ملف�سري���ن؛ منه���م �ب���ن عطي���ة، و�لقا�سم���ي، 
و�لزخم�سري، و�لبي�ساوي، و�لر�زي، و�بن عا�سور، و�لزجاج، و�لفر�ء ، وهو قول جماهد 

كما ذكر �لطربي؛ و�ختاره لنف�سه... وغريهم رحمهم �هلل �أجمعني.
    وم���ن �أ�سه���ر ما ورد عنه���م، قول �لزخم�سري:"  "يرتفع حملُّ �لكاف على �أنه خرب 
�بتد�ء حمذوف تقديره: هذه �حلاُل كحاِل �إخر�جك. يعني �أن حاَلهم يف كر�هة ما ر�أيت 

من َتْنفيل �لغز�ة مثُل حالهم يف كر�هة خروجهم للحرب"(1)  .
م     وه���ذ� �ل���ذي ذكره �لزخم�سري هو �أي�سًا قول �بن عطية وقد �سرحه بنحو ما تقدَّ
ِم���ن �لألف���اظ فق���ال :" وحترير ه���ذ� �ملعنى عندي �أن يق���ال �إن هذه �ل���كاف �سبهت هذه 
�لق�سة �لتي هي �إخر�جه من بيته بالق�سة �ملتقدمة �لتي هي �سوؤ�لهم عن �لأنفال، كاأنهم 
�ساألو� عن �لنفل وت�ساجرو� فاأخرج �هلل ذلك عنهم، فكانت فيه �خلرية كما كرهو� يف هذه 
�لق�س���ة �نبع���اث �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأخرجه �هلل من بيته فكان���ت يف ذلك �خلرية، فت�ساجرهم 
يف �لنف���ل مبثابة كر�هيتهم هاهنا للخروج، وحكم �هلل يف �لنفل باأنه هلل وللر�سول دونهم 

هو مبثابة �إخر�جه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من بيته، ثم كانت �خلرية يف �لق�ستني فيما �سنع �هلل"(2)
وقال �لبي�ساوي: "هذه �حلال يف كر�هتهم �إياها كحال �إخر�جك للحرب يف كر�هتهم 

له، وهي كر�هة ما ر�أيت من تنفيل �لغز�ة"(3). 
ب-ال�شتئنا�س بنظائر هذا الت�شبيه يف القراآن :

حي���ث ميكن �ل�ستئنا�ش لهذ� �لر�أي، بورود مثل ذلك يف مو��سع عديدة من �لقر�آن، 

� �لزخم�سري، �لك�ساف عن حقائق غو�م�ش �لتنزيل،2 / 197  (1)
� �بن عطية �لأندل�سي، �أبو حممد، عبد �حلق بن غالب، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري �لكتاب �لعزيز، ت: عبد   (2)

�ل�سالم عبد �ل�سايف، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط. �لأوىل، 1414ه� ، 2 / 502
� �لبي�س���اوي، نا�س���ر �لدي���ن عبد �هلل بن عمر ب���ن حممد �ل�سري�زي،  �أن���و�ر �لتنزيل و�أ�س���ر�ر �لتاأويل (   (3)

�ملعروف بتف�سري �لبي�ساوي)، �ملكتبة �لتجارية �لكربى، م�سر، 3 / 50
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���ِذي ��ْسَتْوَقَد  كم���ا يف قوله تع���اىل يف و�سف �ملنافقني يف �سورة �لبق���رة:﴿ َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لَّ
َّا �أَ�سَ���اءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَ���بَ �هللُّ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ يفِ ظُلُمَ���اتٍ لَّ يُبْ�سِرُوَن ﴾ (1) .  نَ���ار�ً فَلَم
حي���ث �سبه هنا (حال بحال)، حال �ملنافقني يف ��سرت�ئهم �ل�ساللة بالهدى بحال  �لذي 
��ستوق���د ناًر� فلما �أ�س���اءت ما حوله ذهب �هلل بنوره هو ومن مع���ه وتركهم يف ظلمات ل 

يب�سرون.  
ْيَطاِن �إِْذ َقاَل ِلالإْن�َساِن     وقوله تعاىل يف �سورة �حل�سر يف �سفة �ملنافقني:﴿ َكَمَثِل �ل�َسّ
َ َرَبّ �ْلَعامَلِني﴾(2)  حيث �سبهت �لكاف  ا َكَفَر َقاَل �إِيِنّ َبِريٌء ِمْنَك �إِيِنّ �أََخاُف �هلَلّ �ْكُفْر َفَلَمّ
هن���ا (ح���ال )�ملنافق���ني يف تخليهم ع���ن �ملوؤمنني يف �ملعرك���ة وتقاع�سهم ع���ن ن�سرتهم 

(بحال) �ل�سيطان حني يتخلى عن �لإن�سان بعد �أن يورده مو�رد �لكفر و�لطغيان . (3)
ج-غرابة قول اأبي عبيدة وبعده عن ال�شواب يف جعل )الكاف( حرف ق�شم.

فقول���ه �رحم���ه �هلل� غريب جدً� يف �لعربية ويف معنى �لآي���ة، وقد �أنكر عليه �لأئمة 
�لأع���الم �ن���كار� �سديدً� فقد جعل �بن ه�سام قول �بي عبيدة هذ� من �لتخريج على ما مل 
يثب���ت يف �لعربي���ة فقال يف �ملغني:" بع���د �أن  ذكر قول �أبي عبي���دة يف �لآية : ويبطل هذه 
�ملقالة �أربعة �أمور: �أن �لكاف مل جتيء مبعنى و�و �لق�سم .و�إطالق (ما) على �هلل �سبحانه 
وتعاىل، وربط �ملو�سول بالظاهر وهو فاعل (�أخرج)...وو�سله باأول �ل�سورة مع تباعد ما 

بينهما"(4). �أي جعله �لتقدير: �لأنفال هلل و�لر�سول و�لذي �أخرجك. 
ق���ال يف �لبح���ر �ملحي���ط:" وقال �لكرم���اين عن �أبي عبي���دة:" هذ� �سه���و. وقال �بن 

�لأنباري:" �لكاف لي�ست من حروف �لق�سم(5) .  
وق���ال  �ب���ن �ل�سجري:" وهذ� قول �آخذ بحظ و�فر من �ل�ستحالة –�أي قول من زعم 

� �سورة �لبقرة :17  (1)
� �سورة �حل�سر: 16    (2)

� �نظر: يون�ش، �أحمد عزت، �لعالقات �لن�سية يف لغة �لقر�آن �لكرمي، د�ر �لآفاق �لعربية، �لقاهرة،�لطبعة   (3)
�لأوىل 2014، �ش 9.

� �ب���ن ه�سام �لأن�س���اري، جمال �لدين، �أبو حممد عبد �هلل بن يو�س���ف �ل�سافعي، مغني �للبيب عن كتب   (4)
�لأعاريب، ت: مازن �ملبارك، ط2، مكتبة �سيد �ل�سهد�ء، 1972م 546/2.

��أبو حيان، �لبحر �ملحيط  273/5  (5)
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�أن �ل���كاف للق�س���م مبنزل���ة �لو�و�...  وهذ� مم���ا ل جتوز حكايته ف�ساًل ع���ن تقبله، وما 
علمت يف مذهب �أحد ممن يوثق بعلمه يف �لنحو ب�سري ول كويف �أن �لكاف يكون مبنزلة 

�لو�و يف �لق�سم" (1)
د-القول باأن) ُيَجادُلونَك( جوابا للق�شم ل ي�شح، ويرده عدم توكيده.

     ذل���ك لأن���ه لو كانت (كما) للق�س���م، للزم �أن يكون جو�به موؤك���د�( بالالم �أو نون 
�لتوكيد)، على مذهب �لب�سريين �أو �لكوفيين. �أما خلو جو�ب �لق�س���م منهما �أو �أحدهما، 

فهو يدل على �أن لي�ش ثمة ق�سم يف �لجملة.
ذك���ر ذلك �ل�سمني �حللبي  وق���ال:" فالقول باأن( ُيَجادُلونَك) جو�با للق�سم ل ي�سح 
ُم، و�إحدى  ���ُه على مذهب �لب�سريني متى كان م�سارعًا مثبتًا؛ وجب فيه �سيئان: �لالَّ ً؛ لأنَّ
ا  ُم، و�إمَّ ���ا �لالَّ ن �ل�ساغري���ن﴾(2) وعند �لكوفيني �إمَّ �لنون���ني نحو:﴿َلُي�ْسَج���نَنَّ َوَلَيُكونًا مِّ

�إحدى �لنونني، وُيجادُلونَك عاٍر عنهما" (3)
   و�إذ� ك���ان ذل���ك، فاإن �لتاأوي���ل �لأجود و�لأن�س���ب �أن تكون �لآي���ة �لكرمية من قبيل 

�لت�سبيه،  ولي�ست �لق�سم 
فالكاف: للت�سبيه مبعنى (مثل)، وهي خرب ملبتد�أ حمذوف تقديره (هذه �حلال) هو 
(�مل�سب���ه) م���ا بعدها هو (�مل�سبه به)   ، ووجه �ل�سبه: كر�هية �ملوؤمنني ملا هو خري لهم يف 
�لو�ق���ع ، و�ملعنى: حال بع�ش �أهل بدر يف كر�هتهم تق�سيمك �لغنائم بال�سوية، مثال حال 

بع�سهم يف كر�هة �خلروج للقتال، مع ما يف هذه �لق�سمة و�لقتال من خري وبركة.
املو�شع الرابع: جميء حرف النفي )ل( مبعنى حرف الو�شل)اأن(

     وذلك عند تف�سري قوله تعاىل: ﴿ َما َمَنَعَك �أَلَّ َت�ْسُجَد �إِْذ �أََمْرُتَك قاَل �أََنا َخرْيٌ ِمْنُه 
َخَلْقَتِن���ي ِم���ْن ناٍر َوَخَلْقَتُه ِم���ْن ِطنٍي ﴾(4) قال �أبو عبيدة:"  جم���ازه: ما منعك �أن ت�سجد، 

��نظر: �بن ه�سام ، مغني �للبيب ،1 / 707  (1)
� �سورة يو�سف: 32  (2)

� �ل�سم���ني �حللبي، �أحمد بن يو�سف بن عبد �لد�ئ���م بن حممد، �لدر �مل�سون يف علم �لكتاب �ملكنون ت:   (3)
�أحمد �خلر�ط، د�ر �لقلم دم�سق 1406ه� ،5 / 560

� �سورة �لأعر�ف :12  (4)
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و�لعرب ت�سع(ل) فى مو�سع �لإيجاب وهى من حروف �لزو�ئد،
 قال �أبو �لنجم :

ـــَخـــَرا  ـــ�ـــضْ َت اأَلَّ  اْلـــِبـــيـــ�ـــَص  اأَُلـــــــــــوُم  ـــــَدَراَفــــَمــــا  ـــــَقـــــَفـــــْن ــــِمــــَط اْل ــــــــــــــَن الــــ�ــــضَّ ــــــا َراأَْي َـّ  مَل

و�ملعنى كما �أر�د �ل�ساعر : ما �ألوم �لبي�ش �أن ي�سخرن، و�لقفندر: �لقبيح �ل�ّسمج(1).
 وقال �لأحو�ش:

ــــه  اأحــــّب اأّل  الـــلـــهـــو  فـــــى  غــــافــــلويـــلـــحـــيـــنـــنـــى  غـــــــ�  دائــــــــــــب  داع  ولـــــلـــــهـــــو   
�أر�د: فى �للهو �أن �أحبه(2)

قال �لعجاج:

�ـــَضـــَعـــْر َوَمـــــــا  ــــَرى  �ــــضَ ُحـــــــوٍر  َل  ــــِر  ــــْئ ِب َجــ�ــَضــْريِف  ـــْبـــَح  الـــ�ـــضُّ َراأَى  ـــى  َحـــتَّ ِبــــاإِْفــــِكــــِه 
 �حلور: �لهلكة، وقوله ل حور: �أي فى بئر حور، و "ل" فى هذ� �ملو�سع ف�سل"(3)

فف���ي ه���ذ� �ملثال، مل���ا �أنكر �هلل ع���ز وجل عل���ى �إبلي����ش �متناعه عن �ل�سج���ود بهذ� 
�ل�ستفه���ام، �أ�سكل هذ� على بع�ش �لنا�ش فتوه���م  �بالنظرة �لعجلى� وجود خطاأ فيها، 
وكاأن���ه يقول: كيف يكون �لإنكار على �إبلي�ش ب���رتك �ل�سجود  بهذ� �ل�ستفهام �لذي يطلب 
في���ه بي���ان �ل�سبب �لذي منعه م���ن عدم �ل�سجود؟ وهو على خالف �مل���ر�د من �ل�ستفهام 
�ل���ذي يطل���ب في���ه �أن يجيب ع���ن �سبب �ملنع ع���ن �ل�سج���ود، ل عن �سبب �ملن���ع من عدم 

�ل�سجود.. كيف يكون هذ�؟  
ولدف����ع هذ� �لوه����م، وتاأويل هذ� �مل�سكل، ي����رى �أبو عبيدة خروج ح����رف �لنفي (ل) عن 
معن����اه �لأ�سل����ي �ملع����روف، �إىل معن����ى �آخ����ر جمازي،  وه����و هن����ا ح����رف �لو�سل(�أن).فيكون 
 تقدي����ر �لك����الم (م����ا منع����ك �أن ت�سجد)، ذل����ك لأن �لع����رب تزي����د (ل) يف كالمه����ا للتاأكيد 

� ل�سان �لعرب، (قفندر)  (1)
� �ملرجع �ل�سابق، (قفندر)  (2)
� جماز �لقر�آن ، 1 / 211  (3)
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و�ملعنى طرحها. 
ولبي���ان موق���ف �لعلماء حول ما ذكره �أب���و عبيدة، وبعد �لرج���وع �إىل كتب �لتف�سري، 

ومعاجم �للغة، �أمكن ح�سر خالفهم  حول �حلرف على �لنحو �لآتي:

َلٌة زائدة مبعنى )اأن( ولي�س مبعنى النفي . الوجه الأول: اأن يكون احلرف النفي )َل( �شِ
فاملو�فق���ون لأبي عبي���دة يف هذ� �لوجه، يرون �أن ح���رف (ل) يف �لآية �لكرمية، من 
جملة �حلروف �لتي تز�د يف �لكالم فهي ل تغرّي يف �ملعنى �سيئا، و�إمنا ُيو�سل بها �لكالم 

للتاأكيد فهي مبعنى (�أن)، وعليه يكون تقدير �لكالم: َما َمَنَعَك �أَْن َت�ْسُجَد؟ 

    ق���ال �ب���ن عا�س���ور:" فقيل ه���ي مزي���دة للّتاأكي���د، ول تفي���د نفي���ًا، لأّن �حل���رف 
�ملزيد للّتاأكي���د ل يفي���د معن���ى غ���رَي �لّتاأكي���د و(َل) من جملة �حل���روف �لت���ي يوؤكد بها 
�لكالم"(1).   وقال �بن قتيبة:" قد تز�د (ل) يف �لكالم و�ملعنى: طرحها لإباء يف �لكالم 
�أو جحد. كقول �هلل عز وجل: ﴿ما َمَنَعَك �أَلَّ َت�ْسُجَد �إِْذ �أََمْرُتَك﴾، �أي ما منعك �أن ت�سجد. 
فز�د يف �لكالم (ل) لأنه مل ي�سجد"(2) وقال جمال �لدين �لقا�سمي:" (ل) مزيدة للتنبيه 

على �أن �ملوّبخ عليه ترك �ل�سجود. ولتوكيد ملعنى �لفعل �لذي دخلت عليه وحتقيقه(3)  

 وهذ� �لر�أي هو قول �لك�سائي، و�لزخم�سري، و�بن قتيبة، و�لبغوي، و�بن عا�سور.... 
وغريهم(4)

ويحتج �أ�سحاب هذ� �مل�سلك بجملة من �لأدلة منها:

�بن عا�سور، حممد �لطاهر بن حممد بن حممد، تف�سري �لتحرير و�لتنوير، �لد�ر �لتون�سية، 1984 ه� ، 8 / 40�  (1)
(2)  �بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن، 1 / 154

�لقا�سم���ي، حمم���د جم���ال �لدي���ن ب���ن حممد �سعي���د ، حما�س���ن �لتاأوي���ل، �ملحق���ق: حممد با�س���ل عيون   (3)
�ل�سود،�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلميه – بريوت، �لطبعة: �لأوىل1418 ه� ، 5 / 12

�ب���ن عا�س���ور، �لتحرير و�لتنوي���ر،  8 / 40 وقال �لزخم�سري:" فاإن قلت: ما فائ���دة زيادتها؟ قلت: توكيد   (4)
معنى �لفعل �لذي تدخل عليه وحتقيقه كاأنه قيل: ليتحقق علم �أهل �لكتاب. وما منعك �أن حتقق �ل�سجود 
وتلزم���ه نف�س���ك؟ �إِْذ �أََمْرُتَك لن �أمرى لك بال�سجود �أوجبه عليك �إيجابًا و�أحتمه عليك حتما ل بّد لك منه 
ف���اإن قل���ت: مل �ساأله عن �ملانع م���ن �ل�سجود، وقد علم ما منع���ه؟ قلت: للتوبيخ، ولإظه���ار معاندته وكفره  

و�فتخاره باأ�سله و�زدر�ئه باأ�سل �آدم " �نظر: �لزخم�سري، �لك�ساف، 2 / 89
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اأ- نظائر هذا احلرف يف كتاب اهلل ، نحو
�قوله تعاىل:﴿ َل �أُْق�ِسُم ِبَيْوِم �ْلِقياَمِة﴾(1) معناه: �أق�سم

�قوله تعاىل :﴿ َوما ُي�ْسِعُرُكْم �أَنَّها �إِذ� جاَءْت ل ُيوؤِْمُنوَن﴾(2) يريد وما ي�سعركم �أنها 
�إذ� جاءت يوؤمنون، فز�د (ل) لأنهم ل يوؤمنون �إذ� جاءت(3).

 (4) ﴾ ِ ِل �هللَّ �قول���ه تعاىل:﴿ ِلَئالَّ َيْعَلَم �أَْه���ُل �ْلِكتاِب �أَلَّ َيْقِدُروَن َعلى �َس���ْيٍء ِمْن َف�سْ
و�ملعنى:  ليعلم �أهل �لكتاب �أنهم ل يقدرون، فز�د (ل) يف �أول �لكالم(5)  

ُه���ْم ل َيْرِجُعوَن﴾ (6). و�ملعنى: �أنهم  ْهَلْكناها �أَنَّ � قول���ه تعاىل:﴿ َوَحر�ٌم َعلى َقْرَيٍة �أَ
يرجعون، فز�د (ل) : لأنهم ل يرجعون.. �أي ممنوع �أنهم يرجعون منعا حمققا(7) 

ب-العديد من اأقوال العرب واأ�شعارها التي تبني ورود هذا التداخل ، نحو
قول �ل�ساعر 

تـــ�ـــضـــخـــرا  اأّل  الــــبــــيــــ�ــــص  األـــــــــــوم   مّمــــــــا راأيـــــــــــن الــــ�ــــضــــمــــط الــــقــــفــــنــــدرافــــمــــا 

و�ملعن���ى كما �أر�د �ل�ساعر: �أي ما �ألوم �لبي�ش �أن ي�سخرن، و(�لقفندر): هو: �لقبيح 
�ل�ّسمج، فز�د (ل) يف �آخر �لكالم(8)

�قول �لأحو�ش: 

ـــــُه  اأُِحـــــبَّ اأَلَّ  ــــْهــــِو  الــــلَّ يِف  ـــي  ـــِن ـــُن ـــي ـــِح ـــْل ــــِلَوَت ــــاِف َغ ــــــــْ�ُ  َغ َداِئـــــــــــٌب  َداٍع  ـــــِو  ـــــْه ـــــلَّ َوِل  

�سورة �لقيامة: 1  (1)
(2)  ��سورة �لأنعام: 182

(3)  �بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن، 1 / 154
�سورة �حلديد:29  (4)

�بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن ، 1 / 154  (5)
(6)  �سورة �لأنبياء: 95

�بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير،8 / 40  (7)
(8)  �بن قتيبة، تاأويل م�سكل �لقر�آن ، 1 / 154
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و�ملعنى كما �أر�د: فى �للهو �أن �أحبه (ول) ز�ئدة(1)
 اْلَقْوُل الثَّايِن: بقاء حرف النفي )ل( على اأ�شله

و�لقائل���ون ببق���اء حرف �لنفي (ل) على �أ�سله متفقون عل���ى تاأويل �لكالم على نحو 
ي�سح معه �ملعنى، وهو هنا �على �أ�سهر �أقو�لهم�

�أ� ت�سمني فعل (ما منعك)  معنى فعل �آخر حمذوف تقديره: ( ما �أحوجك و�ألزمك، 
و��سط���رك )...وغريه���ا مما ي�ستق منها من �أفعال. وعليه يك���ون �ملعنى: (ما منعك من 

�ل�سجود، فاأحوجك �أن ل ت�سجد �إذ �أمرتك). 

وه���ذ� �مل�سلك هو قول: �لك�سائ���ي، و�لفر�ء، و�لزج���اج(2)، و�لزخم�سري، و�لطربي، 
و��ستح�سن���ه �بن كثري حيث قالبعد ذكر �لأقو�ل يف �مل�ساألة� :" حكاها �بن جرير وردها، 
و�خت���ار �أن"منع���ك " ت�سمن معنى فعل �آخر تقديره: ما �أحوج���ك و�ألزمك و��سطرك �أل 

ت�سجد �إذ �أمرتك، ونحو ذلك. وهذ� �لقول قوي ح�سن، و�هلل �أعلم"(3). 

وق���ال �لإمام �لطربي:" و�ل�سو�ب عندي من �لقول يف ذلك، �أن يقال: �إن يف �لكالم 
حمذوف���ًا ق���د كفى دليل �لظاهر منه، وهو �أن معناه: م���ا منعك من �ل�سجود فاأحوجك �أن 
ل ت�سج���د..؟ فرتك ذكر �أحوجك ��ستغناء مبعرفة �ل�سامع���ني... وغري جائز �أن يكون يف 
كت���اب �هلل �س���يء ل معنى له، و�أن ل���كل كلمة معًنى �سحيًحا، فتب���ني بذلك ف�ساُد قول من 

قال:"ل" يف �لكالم ح�سو ل معنى لها" (4).

     وه���ذ� �لتوجي���ه مع جاللة قدره، وقوته عند �أكرث �لعلم���اء، �إل �أن �لإمام �لآلو�سي 
ذك���ر ر�أيا �آخر عن بع�ش �ملف�سرين �ميكن �عتب���اره و�هلل �أعلم– �لأف�سل و�لأجود، كونه 

(1)  ��ل�سن�قيط���ي، حمم���د �لأمني بن حممد �ملختار،  �أ�س���و�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالق���ر�آن، د�ر �إحياء 
�لرت�ث، بريوت، ط 1، 1996م،6 /111

�نظر: �لفخر �لر�زي، مفاتيح �لغيب، 14 / 207  (2)
�بن كثري، �إ�سماعيل بن عمر �لدم�سقي، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، د�ر �لفكر، بريوت، 1406ه� ، 3 / 392.  (3)

�لطربي، جامع �لبيان ،12 / 326  (4)
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�لأبع���د عن �لتكلف، ول حاجة فيه �إىل �لقول بخروج �حلرف عن �أ�سله، �أو �لقول ت�سمني 
�لفعل (منعك) معنى فعل �آخر . 

    وهو �أن تف�سر كلمة (ما منعك) على �أحد معانيها يف �للغة وهو: (ما حماك) ذلك 
لأن فع���ل ( منع ) يحمل معنيني �ثن���ني يف �للغة:�ملعنى �لأول هو(�حليلولة و�لعرت��ش)، 

و�ملعنى �لثاين : هو (�حلماية  و�لتاأييد)(1). 

    وهذ� �لثاين هو معنى �لآية يف �سورة �لأعر�ف، وعليه يكون معنى قوله تعاىل (ما 
منعك �أل ت�سجد ) �أي ما �لقّوة �لتي حمتك فجعلتك تظن �أنك منيع فرتف�ش �ل�سجود.

     ق���ال ج���الل �لدي���ن �لقزويني �عن بع����ش �ملف�سرين� معنى ﴿ َم���ا َمَنَعَك ﴾ ما 
حماك وجعلك يف منعة مني يف ترك �ل�سجود؛ �أي: يف معاقبة تركه "(2).

      وق���ال �لإم���ام �لآلو�س���ي:" �ملن���ع يقال يف �س���د �لعطية، ويق���ال يف �حلماية، ومنه 
 مك���ان مني���ع وق���د منع وف���الن ذو منع���ة �أي عزي���ز ممتن���ع على م���ن يروم���ه. و�ملنع يف 
لَّ َت�ْسُج���َد  ﴾ من �لثاين �أي ما حماك عن ع���دم �ل�سجود �إِْذ �أمرتك  �لآي���ة ﴿ َم���ا َمَنَعَك �أَ

بال�سجود" (3) 

    فالقائل���ون به���ذ� �لوجه؛ يجعلوها من قول �لعرب:" فالن منع فالنًا من �أن ُيوؤَذى، 
�أي: حم���اه م���ن �أن تناله يد �لأذى، وقولهم:(فالن يف َمَنَع���ة)، �أي: يف قوة حامية له. قال 
�لإمام �لزخم�سري:" فالن مينع �جلار: يحميه من �أن ي�سام. وله يف قومه ح�سن وممنع، 

وقد منع فالن: �سار ممنوعًا حمميًا مناعًة ومنعًة، ومتّنع به متّنعًا"(4)

�نظر: �بن فار�ش، �أبو �حل�سن زكرياء �لقزويني �لر�زي، جممل �للغة، حتقيق: زهري عبد �ملح�سن �سلطان،  (1)
 موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، �لطبعة �لثانية1406 ه�1986 م ،1  / 817 ول�سان �لعرب، ( منع )

�ل�سعيدي،  بغية �لإي�ساح 3 / 472.   (2)
�لآل�و�س����ي، �أب����و �لف�سل، �سهاب �لدين �ل�سي���د حممود �لبغد�دي ، روح �ملع���اين يف تف�سري �لقر�آن �لعظيم   (3)

و�ل�سبع �ملثاين،  د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، 4 / 328.
(4)  �ل�زخم�س����ري، �أبو �لقا�س���م ج�ار�هلل حممود بن عمر �خلو�رزمي، �أ�سا����ش �لبالغة، حتقيق عبد �لرحيم 

حممود، د�ر �ملعرفة، بريوت 1979م. 2 / 229.
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    وق���ال �ل���ر�زي:" "َمَنع من باب قطع فهو ماِنٌع.. ومكان َمِنيٌع، وفالن يف عز وَمَنَعٍة 
بفتحت���ني وقد ت�سك���ن �لنون عن بن �ل�سكي���ت، وقيل �ملنعة جمع مان���ع �أي هو يف عز ومن 

مينعه من ع�سريته"(1).
    وقال �لر�غب �لأ�سفهاين:" �ملنع يقال يف �حلماية ومنه مكان منيع وقد منع،وفالن 

ذو منعة �أي عزيز ممتنع على من يرومه" (2).
�ومن نظائر هذ�  �ملعنى يف كتاب �هلل :

َنْعُكمْ ِم���نَ �مْلُوؤِْمنِ���نَي ﴾(3) فاملعن���ى؛ �أَمَلْ   �قول���ه تع���اىل: ﴿ �أَمَلْ َن�ْسَتْح���ِوذْ َعَلْيُكمْ َومَنْ
ن�سرفهم عنكم وحميناكم فتاأمنون وت�سلمون منهم(4). 

  (5)﴾ ِ وُنُهْم ِمَن �هللَّ ُهْم َماِنَعُتُهْم ُح�سُ �قول تعاىل﴿ :  َما َظَنْنُتْم �أَْن َيْخُرُجو� َوَظنُّو� �أَنَّ
وُنُه���مْ) �أي  متن���ع وقوع �لع���ذ�ب عليهم من �هلل وم���ن �ملوؤمنني  ومعن���ى  (َماِنَعُتُه���ْم ُح�سُ

وحتميهم من و�سول �أيدي �ملوؤمنني �إليهم(6)
ْيَت  ِبَعِن �أََفَع�سَ َلّ َتَتّ ُلّو� �أَ ْيَتُه���ْم �سَ � قول���ه تعاىل: ﴿قاَل َي���ا َه���اُروُن َم���ا َمَنَع���َك �إِْذ َر�أَ
�أَْم���ِري﴾(7). ق���ال حمم���د �أبو زه���رة يف تف�سريه �زه���رة �لتفا�سري� :" ونح���ن ل نرى يف 
�لقر�آن حرفا ز�ئد�؛ فهو كالم �هلل (تعاىل)؛ �ملنزه عن �لزيادة؛ بل كل كلمة يف مو�سعها؛ 
ونق���ول: �إن �ملن���ع مبعنى �حلماية؛ ومنه "مك���ان منيع "؛ و "ح�سن مني���ع "؛ و "فالن ذو 
منع���ة "؛ �أي: حماية؛ وبتخريج �لن�ش �ل�سامي على هذ� �ملعنى يكون كالم مو�سى لأخيه: 

�ل����ر�زي، زين �لدين، حممد ب���ن �أبي بكر بن عبد �لقادر،   خمتار �ل�سح���اح، �ملكتبة �لع�سرية، بريوت،   (1)
�لطبعة �خلام�سة، 1999م.

�لر�غ���ب، �أب���و �لقا�س���م، �حل�سني بن حممد ب���ن �ملف�سل �ملع���روف بالأ�سفهاين،  معجم مف���رد�ت �ألفاظ   (2)
�لقر�آن، حتقيق ندمي مرع�سلي، د�ر �لفكر، بريوت.  1392ه�،1972م  ، �ش 779

�سورة  �لن�ساء:141  (3)
(4)  �نظر: �لبغوي، حميي �ل�سنة، �أبو حممد، �حل�سني بن م�سعود،  معامل �لتنزيل، ت: حممد عبد �هلل �لنمر 

وجماعة، د�ر طيبة، ط: 4، 1417 ه�،1997م،  1 / 714،  و�بن كثري، تف�سري �لقر�آن �لعظيم، 2 / 436
(5)  �سورة �حل�سر:2

�ملر�غ���ي، �أحمد بن م�سطفى، تف�سري �ملر�غي، مطبع���ة م�سطفى �لبابى �حللبي ،�لطبعة: �لأوىل، 1365   (6)
ه�1946 م،  28 / 33

(7)  �سورة طه:93
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م���ا منع���ك �أل تتبعني؟ م���ا �لذي جعلك ذ� منع���ة وحماية على �أل تتبعن���ي؟ ويكون �ملعنى 
�لع���ام للن�ش: م���ا �لن�سري لك جعلك منيعا على �أل تتبعني؟ كاأن���ه يقول له: �إنك معاوين 
ونا�س���ري؛ فلماذ� ل تتبعن���ي؟ �أ�سرت ذ� قوة حتميك ومتنع���ك؛ وجتعلك منف�سال عني؛ 
و�أنت يل ردء ومع���اون غري ممانع؟ ولذ� �أردف هذ� بقوله: �أفع�سيت �أمري �لفاء لرتتيب 
م���ا بعدها على ما قبلها؛ �أي: فباعتم���ادك وحمايتك من غريي؛ ع�سيت �أمري؛ وقد قال 
�لأ�سفه���اين يف مفرد�ت���ه: ويق���ال �ملنع يف �حلماية؛ ومن���ه "مكان مني���ع "؛ و "فالن  ذو 
َنْعُكْم ِمَن  منع���ة "؛ �أي: عزيز ممتنع على م���ن يرومه؛ ق���ال: ﴿ �أَمَلْ َن�ْسَتْح���ِوْذ َعَلْيُكْم َومَنْ
ِ �أَْن ُيْذَكَر ِفيَها ��ْسُمُه﴾ ؟  وهذ� قريب  ْن َمَنَع َم�َساِجَد �هلَلّ  �ملُْوؤْمِنِنيَ ﴾ ؛ ﴿ َوَمْن �أَْظَلُم مِمَّ
ُلّو� ﴾ .. و�هلل �أعلم مبر�ده." (1).  مما ذكرنا يف قوله﴿ َيا َهاُروُن َما َمَنَعَك �إِْذ َر�أَْيَتُهْم �سَ
ويق���ول �لدكت���ور �سامي عطا ح�سن:" ومعنى قوله تع���اىل : ﴿ما منعك �أل ت�سجد﴾:  
���ي يف ترك �ل�سج���ود ، �أي : من �ملعاقبة  بن���اء عل���ى ذلك : ما حم���اك وجعلك يف َمَنَعٍة ِمنِّ
عل���ى ترك���ه. وعليه يكون جو�ب �إبلي�ش ( �أنا خرٌي من���ه ) مطابقا لل�سوؤ�ل ، كاأنه يقول : �إن 
�عتقادي يف متييزي وف�سلي على �آدم ، جعلني يف َمَنَعٍة ، َوِعَزة، َوِحماَية، و�عتقاُد �لتَّميُّز 
و�لأف�سلي���ة يجع���ل �ساحبهفي ظنه –يف حماي���ة من �خل�سوع لغريه . وه���ذ� معنى لغوي 
�سحي���ح، وتخريٌج عربي م�ستقيم، يتجنب �لق���ول باملجاز �أو �لت�سمني . ف�سال عن �إبعاده 
�لقول بزيادة ( ل ) �لذي يعتربه �ملحققون �إ�سر�فًا وت�سرعًا ل يجوز ول ي�سوغ �لقول به يف 

كتاب �هلل عز وجل(2) .. و�هلل �أعلم 
املو�شع اخلام�س : جميء حرف ال�شرط )اإن( مبعنى )ما(النافية

ُل �ْلعاِبِديَن﴾ (3) ،  وَّ ْحمِن َوَلٌد َفاأََنا �أَ ْن كاَن ِللرَّ وذل���ك عند تف�سري قوله تعاىل:﴿ ُقْل �إِ
قال �أبو عبيدة:" (�إن) فى مو�سع (ما) فى قول بع�سهم: ما كان للرحمن ولد ، و(�لفاء) 

جمازها جماز( �لو�و): ما كان للرحمن ولد و�أنا �أول �لعابدين"(4)

�أبو زهرة، حممد، زهرة �لتفا�سري، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة،   (1)
(2)  �عب���د �لرحمن، �سام���ي عطا ح�سن، حروف �لزي���ادة يف �لقر�آن بني �ملجيزين و�ملانع���ني جملة �ل�سريعة 

�لدر��سات �ل�سالمية (�لكويت)، مج 27، ع 89.: 2012. 1433. �ش 109160 .
� �سورة �لزخرف: 81  (3)

� جماز �لقر�آن : 2 / 207  (4)
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 فف���ي ه���ذ� �ملثال، ملا كان كالمه �عليه �ل�سالة و�ل�س���الم� لهوؤلء �لكفار �ملعاندين 
ْحمِن َوَلٌد﴾، �أ�س���كل فهم �لآية �لكرمي���ة على بع�ش  عل���ى هذه �لطريق���ة ﴿  �إِْن ك���اَن ِللرَّ
�لنا����ش، فتوه���م خروج �لكالم منه �عليه �ل�سالة و�ل�س���الم� على �سبيل �ل�سك و�لرتدد 

يف �إثبات ولد هلل عز وجل، وهو مما ي�ستحيل عقال، ول يليق به عليه �ل�سالة �ل�سالم.

     ولدف���ع ه���ذ� �لتوهم، وتاأويل م�س���كل �لآية، يرى �أبو عبيدة خ���روج حرف �ل�سرط 
(�إن) عن معناه �لأ�سلي �ملعروف وهو �ل�سك و�لرتدد، �إىل معنى �آخر جمازي، وهو (ما) 

�لنافية، بدليل �أن �لعرب ت�سع ( �إِْن ) مبعنى (ما) �لنافية . 

  ولبي���ان موقف �لعلم���اء حول ما ذكره �أبو عبيدة، وبعد �لرج���وع �إىل كتب �لتف�سري، 
ومعاجم �للغة، �أمكن ح�سر �خلالف على �لنحو �لآتي: 

الوجه الأول: اأن يكون حرف ال�شرط) اإِْن ( مبعنى )ما( النافية 
وعل���ى ه���ذ� �لوجه يك���ون �حلرف (�إن) قد خرج ع���ن معناه �لأ�سل���ي، وهو  �ل�سرط 
ْحمِن  �إىل معن���ى �آخ���ر جمازي وهو �لنفي (ما) ، وعليه يكون ترتي���ب �لآية: ﴿ ما كاَن ِللرَّ
ُل �ْلعاِبِدي���َن﴾  و(�لو�و) بدل  َوَلٌد﴾، ويت���م �لك���الم حينئذ، ثم يبت���د�أ قول���ه: ﴿ َو�أََن���ا �أَوَّ

(�لفاء) .

وه���ذ� �مل�سل���ك؛ ه���و ر�أي قتادة، و�حل�س���ن، و�بن عبا����ش، وزيد بن �أ�سل���م، و�بنه... 
وغريهم (1)

ذكر ذلك �لإمام �لقرطبي عن بع�ش �ملف�سرين، وقال:" �ختلف فى معناه. فقال �بن 
عبا����ش و�حل�سن و�ل�سدى: �ملعنى: ما كان للرحم���ن ولد(�إن) مبعنى (ما) ويكون �لكالم 
ُل �لعابدين﴾(2)وقال �لإمام �لطربي:"  عل���ى هذ� تاما ، ثم تبتدى بقول���ه تعاىل﴿ َفاأََنْا �أَوَّ
قال قتادة و�بن زيد: (�إن) هنا نافية مبعنى (ما كان للرحمن ولد) ومت �لكالم، ثم �بتد�أ 

� �بن عا�سور، �لتحرير و�لتنوير، 25 / 265  (1)
�  �لقرطبي،�جلامع لأحكام �لقر�آن  16 / 119  (2)



149
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. فادي بن حممود الرياحنة

ْحمِن  ُل �لعابدين﴾،.. وعن زيد بن �أ�سلم، عن قول �هلل :﴿ ُقْل �إِْن كاَن ِللرَّ قوله ﴿ َفاأََنْا �أَوَّ
َوَلٌد﴾ قال: هذ� قول �لعرب معروف، �إن كان: ما كان"(1) 

وق���ال �ب���ن كثري:"  وقال علي ب���ن �أبي طلحة، عن �بن عبا����ش يف قوله: ( قل �إن كان 
للرحمن ولد ) ، يقول : مل يكن للرحمن ولد فاأنا �أول �ل�ساهدين"(2)  .

وي�ستدل �أ�سحاب هذ� �لر�أي ب�
اأ- ورود )اإن( مبعنى ) ما ( يف موا�شع خمتلفة من كتاب اهلل، نحو .

َباُل﴾(3) و�ملعنى؛ ما كان مكرهم  �قول���ه تعاىل:﴿ َو�إِن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْن���ُه �جْلِ
لتزول منه �جلبال، فالذي �أن�زل �هلل من كتابه وق�ساه من ق�سائه �أثبت من �جلبال"(4)

ْكَرى﴾(5)   و�ملعنى؛  فذكر ما نفعت �لذكرى"(6)   ْر �إِْن َنَفَعِت �لِذّ �قوله تعاىل:﴿ َفَذِكّ

ا َفاِعِلنَي﴾(7) قال  ن ُكَنّ ���ا �إِ ُدَنّ َخْذَناُه ِمن َلّ َتّ َتِّخَذ َلْهًو� َلّ ن َنّ َرْدَن���ا �أَ �قول���ه تعاىل:﴿ َلْو �أَ
�لمام �لبغوي: قال قتادة ومقاتل و�بن جريج: ( �إن) للنفي، �أي: ما كنا فاعلني"(8)

�قول���ه تع���اىل :﴿ �إِْن ُه���َو �إِلَّ َوْحٌي ُيوَح���ى﴾(9)  �إن" مبعنى"ما"، �ملعن���ى: ما هو �إل 
وحي"(10).

ب-النفي ال�شريح يف القراآن مطابق ل�شيغة النفي )ما( .
"فالآي���ات  كثرية يف ذلك، تب���ني �أن (�إن) نافية. وخري ما يف�سر ب���ه �لقر�آن �لقر�آن 

� �لطربي، جامع �لبيان،21 / 649  (1)
� �بن كثري،تف�سري �لقر�آن �لعظيم / 242   (2)

�سورة �بر�هيم ،�لية 52  (3)
(4)  �لطربي، جامع �لبيان،21 / 649

�سورة �لأعلى ،�لية:9  (5)
�ل�سوكاين، فتح �لقدير لل�سوكاين ، 5 / 516  (6)

�سورة �لأنبياء: 17  (7)
�لبغوي، معامل �لتنزيل 3 / 285  (8)

�لزجاج، معاين �لقر�آن و�إعر�به،5 / 70  (9)
�لآلو�سي، روح �ملعاين،14 / 47  (10)
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فكون �ملعرب يف �لآية:( وما كان للرحمن ولد) ب�سيغة �لنفي �ل�سريح مطابق لقوله تعاىل 
���ِذى مَلْ َيتَِّخْذ َوَل���ًد�﴾ (1)، وقوله تعاىل يف  ِ �لَّ ْمُد هلِلَّ يف �س���ورة بن���ي �إ�سر�ئيل :﴿ َوُق���ِل �حْلَ
ُه �َسِريٌك ِفى �ملُْل���ِك﴾ (2)�ىل �أن يقول .و�لذي  �أول �لفرق���ان:﴿ َومَلْ َيتَِّخْذ َوَل���دً� َومَلْ َيُكن لَّ
يظه���ر يل يف معنى هذه �لآية �لكرمية: �أنه يتعني �مل�سري �إىل �لقول باأن( �إن) نافية، و�أن 
�لقول بكونها �سرطية ل ميكن �أن ي�سح له معنى بح�سب و�سع �للغة �لعربية �لتي نزل بها 

�لقر�آن، و�إن قال به جماعة من �أجالء �لعلماء"(3). 
  الوجه الثاين: بقاء حرف ال�شرط )اإن( على بابه.

و�لقائلون ببق���اء (�إن) على �أ�سلها يف �ل�سرطية، متفقون على �سرورة تاأويل �لكالم 
عل���ى نحو ي�س���ح معه �ملعنى، وه���و هنا�على �أ�سه���ر توجيهاتهم� يقول���ون بت�سمني فعل 
(�لعابدي���ن) معن���ى فعل �آخ���ر تقديره (�آنفني)؛  حي���ث جعلوه من قول �لع���رب: قد عبد 
فالن من هذ� �لأمر ، �إذ� (�أنف منه) (4)، وعليه يكون معنى �لآية �لكرمية: ( قل �إن كان 

للرحمن ولد، فاأنا �أول �لآنفني لذلك)(5)  

ذك���ر ذل���ك �لإمام �لطربي عن بع����ش �ملف�سرين فقال:" وقال �آخ���رون: معنى ذلك: 
ق���ل �إن ك���ان للرحمن ولد، فاأن���ا �أّول �لآنفني ذلك، ووجهو� معن���ى �لعابدين �إىل �ملنكرين 
�لآيب���ني، من قول �لعرب: ق���د عِبد فالن من هذ� �لأمر �إذ� �أنف من���ه وغ�سب و�أباه، فهو 

يعبد عبد�"(6)  

ُل �ْلعاِبِديَن﴾ (7)، من  وق���ال �جلوه���ري:" وقال �أبو عم���رو وقوله تع���اىل :﴿ َفاأََن���ا �أَوَّ
�لأن���ف و�لغ�سب، وق���ال �لك�سائي و�لقتبي، حك���اه �ملاوردي عنهما. وق���ال �لهروي: وقوله 

� �سورة �ل�سر�ء :111  (1)
� �سورة �لفرقان :2  (2)

�ل�سنقيطي، �أ�سو�ء �لبيان ، 7 / 149  (3)
�لطربي، جامع �لبيان،21 / 650  (4)

معاين �لقر�آن: 420/4  (5)
�لطربي، جامع �لبيان،21 / 650  (6)

� �سورة �لزخرف: 81  (7)
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ُل �ْلعاِبِديَن﴾ (1) قيل هو من عبد يعبد ، �أي : من �لآنفني" (2) وقال �بن  وَّ تع���اىل:﴿ َفاأََن���ا �أَ
كثري:"وقال بع�ش �ملف�سرين �أي: �لآنفني، منهم �سفيان �لثوري"(3)

وي�ستدل �أ�سحاب هذ� �لتوجيه ، بورود نظائر لهذ� �ملعنى يف كالم �لعرب، نحو 
�قول �ل�ساعر: 

ـــَحـــْت  ـــَب واأ�ـــضْ الــــَوِلــــيــــِد  اأُمُّ  َهـــــِوَيـــــْت  ــُداأل  َّ ــب ــعَ يِّـــي تَ ـــن ــــا اأبْــــ�ــــضَــــرَتْ يفِ الــــراأ�ــــص مِ  ملَِ

ومعن���ى (تعب���د)  يف �لبي���ت: مبعنى تاأن���ف �أو تغ�سب، قال يف ل�س���ان �لعرب: وتعبد: 
كعبد(4)  .

�ومنه قول �ل�ساعر:

ــِرْم َخــِلــيــلـَـُه  ــ�ــضْ ــــْه ل حَمــــــاَلــــــَة ظــــامِلـَـــا َمــتــى مــا َيــ�ــضــاأْ ُذو الــــوّد َي ــــْي ــــلَ َع ـــــْد  ـــــَب ـــــْع َوَي  

ومعنى (يعبد عليه) :�أي يغ�سب عليه وهو م�سارع عبد عليه(5)   
وقد تعقب �أكرث �لعلماء هذ� �لتاأويل، و�حتجو� عليه باأنه تخريج له على �ل�ساذ و�لقليل 

من �للغة و�لقر�آن �لكرمي ل ياأتي على ذلك ول يحمل على �ل�سارد من �للغة. 
  قال �لمام �لقرطبي:" لو كان كذلك لكان (�ْلَعِبِديَن). بغري �ألف، يقال : عبدبك�سر 
�لباءيعب���د عبد�بفتحها�إذ� �أنف وغ�سب فهو عبد ، و�ل�س���م �لعبدة ، مثل �لأنفة  عن �أبي 

زيد قال �لفرزدق :

ِبـــــــــَداِرِم اأوَلـــِئـــَك َقــْوِمــي اإْن َهــَجــْوِتــي َهــَجــْوُتــُهــم  ـــْيـــبـــا  ُكـــلَ اأْهـــــُجـــــو  اأْن  َواأَْعـــــــَبـــــــُد   

� �سورة �لزخرف: 81  (1)
�لقرطبي، 16 / 120  (2)

�بن كثري،تف�سري �لقر�آن �لعظيم ، 7 / 242  (3)
ل�سان �لعرب: (عبد)  (4)

�ملرجع �ل�سابق   (5)
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وق���ال �بن عرفة:" �إمنا يقال عبد يعب���د فهو عبد، وقلما يقال عابد، و�لقر�آن ل ياأتي 
بالقليل من �للغة، ول �ل�ساذ"(1).

و�إذ� ك���ان كذلك، فاإنه ل حاج���ة �أو �سرورة ملحة، تدع���و �إىل �إخر�ج حرف �ل�سرط 
(�إن) ع���ن معن���اه �لأ�سل���ي �أو ت�سمني فع���ل (�لعابدين) معن���ى فعل �آخر، لك���ن  �لأجود 
و�حل�س���ن و�لبعد عن �لتكلفة �و�هلل �أعلم� تاأويل �لكالم على نحو �أنه قد خرج منه على 
�أ�سل���وب من �أ�ساليب �لتعب���ري �لبالغية �ملعروفة و�مل�سهورة يف ك���الم �لعرب، وهو �أ�سلوب 
(�لفر����ش �ملحال)(2)  �أو كما ي�سميه �أب���و حيان:"�لفر�ش و�لتمثيل لغر�ش �ملبالغة يف نفي 
�لولد عنه جل وعال و�لطناب فيه"(3)   �أو كما ي�سميه �لزرك�سيُّ :�يف �لنوع �لتا�سع ع�سر� 
( �إب���ر�ز �لك���الم يف �سورة �مل�ستحيل على طريق �ملبالغ���ة)  وفيه يقول: " كقول �لعرب: ل 
ْحَمِن  ن َكاَن ِللرَّ �أكّلمك حّتى يبي�ّش �لقار، وحّتى ي�سيب �لغر�ب .. ومنه قوله تعاىل:﴿ ُقْل �إِ

َّلُ �لْعَابِدِيَن﴾. �أي ولكن لي�ش له ولد فال �أعبد  �سو�ه" (4)  وَلَدٌ فَاأَنَا �أَو
    وعليه يكون معنى �لآية �ملقدر: �إن كان للرحمن ولد (يف زعمكم) و�سح ذلك وثبت 
يف بره���ان �سحيح وحجة و��سحة، فاأنا �أول من يعبد ه���ذ� �لولد" وذلك �أنه علق �لعبادة 
بكينون���ة �لولد ، وهى حمالة فى نف�سها ، فكان �ملعلق بها حمال مثلها ، وهو كما تقول ملن 
تناظره : �إن ثبت ما قلت بالدليل ، فاأنا �أول من يعتقده ، وهذ� مبالغة فى �ل�ستبعاد ، �أى 

: ل �سبيل �إىل �عتقاده(5) .
   وهذ� �لتوجيه، هو ما عليه �أكرث �أهل �لعلم من �ملف�سرين وعلماء �للغة ، فهو �ختيار 
�لطربي، و�لقرطبي، و�بن عا�س���ور، و�لن�سفي.. وغريهم  قال �لإمام �لن�سفي يف مد�رك 
�لتنزيل:" وهذ� كالم و�رد على �سبيل (�لفر�ش) و�ملر�د نفي �لولد وذلك �أنه علق �لعبادة 
بكينون���ة �لول���د وهي حمال يف نف�سها فكان �ملعلق بها حم���اًل مثلها ونظريه قول �سعيد بن 

�لقرطبي،�جلامع لأحكام �لقر�آن 16 / 120  (1)
ع���ّرف �ل�سي���د �جلرجايّن �ملحال بقول���ه : " ما ميتنع وج���وده يف �خلارج . و�ملحال �ل���ذي �أحيل على جهة   (2)

�ل�سو�ب �إىل غريه ، وير�د به يف �ل�ستعمال ما �قت�سى �لف�ساد من كّل وجه" �نظر �لتعريفات / 167.
�أبو حيان، �لبحر �ملحيط يف �لتف�سري 9 / 390  (3)

�لزرك�سي،  �لربهان يف علوم �لقر�آن 3 / 47  (4)
(5)  ��لزخم�سري، �لك�ساف ، 4 / 266
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جب���ري للحج���اج حني قال له و�هلل لأبدلنك بالدنيا نارً� تلظى ل���و عرفت �أن ذلك �إليك ما 
عبدت �إلهًا غريك"(1)

وق���ال �لإمام �لط���ربي:" و�أوىل �لأق���و�ل عندنا بال�سو�ب فى ذل���ك ، قول من قال : 
معن���ى( �إِن ) �ل�سرط �لذى يقت�سى �جلز�ء . ومعنى �لكالم  قل يا حمّمد مل�سركي قومك 
�لّز�عمني �أّن �ملالئكة بنات �هلّل: �إن كان للّرحمن ولٌد فاأنا �أّول عابديه بذلك منكم، ولكّنه 
ل ول���د ل���ه، فاأنا �أعبده باأّنه ل ول���د له، ول ينبغي �أن يكون ل���ه....و�إذ� وّجه �لكالم �إىل ما 
قلنا من هذ� �لوجه مل يكن على وجه �ل�ّسّك، ولكن على وجه �لإلطاف من �لكالم وح�سن 
�خلّطاب، كما قال جّل ثناوؤه:﴿قل �هلّل و�إّنا �أو �إّياكم لعلى هًدى �أو يف �سالٍل مبنٍي﴾. وقد 

اّلل �ملبني) "(2).  علم �أّن �حلّق معه، و�أّن خمالفيه يف �ل�سّ

وق���ال �لإم���ام �لزخم�س���ري،  ق���ل �إن ك���ان للرحمن ولد و�س���ح ذلك وثب���ت بربهان 
�سحي���ح توردونه وحجة و��سحة تدلون بها فاأنا �أول من يعظ���م ذلك �لولد و�أ�سبقكم �إىل 

طاعته..."(3).   

ُل       وق���ال  �ب���ن كثري: يقول تعاىل: (ُقْل ) يا حممد:﴿ �إِن َك���اَن للرحمن َوَلٌد َفاأََنْا �أَوَّ
�لعابدي���ن﴾. �أى : ل���و فر�ش هذ� لعبدته على ذلك ، لأين عب���د من عبيده، مطيع جلميع 
م���ا �أمرن���ى به، لي�ش عندى ��ستكبار ول �إباء عن عبادته، فل���و فر�ش هذ� كان هذ�، ولكن 
هذ� ممتنع فى حقه  تعاىل، و�ل�سرط ل يلزم منه �لوقوع ول �جلو�ز �أي�سا كما قال تعاىل: 
ا َيْخُلُق َم���ا َي�َساآُء �ُسْبَحاَنُه ُه���َو �هلل �لو�حد  ِخ���َذ َوَل���دً� ل�سطف���ى مِمَّ َر�َد �هلل �أَن َيتَّ ���ْو �أَ ﴿ لَّ

�لقهار﴾."(4).

�لن�سفي، مد�رك �لتنزيل وحقائق �لتاأويل،3 / 283.  (1)
�لطربي، جامع �لبيان، 653/20  (2)
�لزخم�سري، �لك�ساف 4 / 265.  (3)

�سورة �لزمر: 4،   و�نظر: �بن كثري، تف�سري �لقر�آن �لعظيم ، تف�سري �بن كثري 7 / 242  (4)
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ق���ال �لقرطب���ى: وقيل: �ملعنى قل ي���ا حممد �إن ثبت هلل ولد فاأن���ا �أول من يعبد ولده، 
ولك���ن ي�ستحيل �أن يك���ون له ولد ، وهو كما تقول ملن تناظره: �إن ثبت بالدليل فاأنا �أول من 

يعتقده، وهذ� مبالغة يف �ل�ستبعاد، �أي : ل �سبيل �إىل �عتقاده"(1).

      وبع���د، فه���ذه جمموعة من �لأمثلة �ملو�سحة ملو�سوع  ح���روف �ل�سفات يف كتاب 
جم���از �لق���ر�آن لأبي عبيدة، و�أثره���ا يف توجيه �ملوهم من �لآيات، تب���نّي من خاللها �سعة 
علمه، وغز�رة معرفته�رحمه �هلل� ملعاين حروف �لقر�آن و�أهم �لق�سايا �لدللية �ملتعلقة 

بها ويف مقدتها ق�سية تد�خلها وجميء بع�سها يف معنى بع�ش . 

       ويف �خلت���ام �أ�س���األ �هلل �تع���اىل� �أن �أك���ون ق���د وفق���ت يف تو�سي���ح موقف �أبي 
عبي���دة ور�أيه وطريقته (رحمه �هلل) يف  �لتعام���ل مع مو�سوع �أ�سغل �لباحثني و�لد�ر�سني 
و�ختلف���ت �آر�وؤهم وتباينت �جتاهاته���م فيه،...�سائله �عز وجل��أن يجعل هذ� �لعمل يف 

ميز�ن ح�سناتي وح�سناتكم �أجمعني، �إنه على كل �سئ قدير، وبالإجابة جدير.
و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني

�لقرطبي، �جلامع لأحكام �لقر�آن ،16 / 119.  (1)
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الخاتمــة

�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله 
و�سحبه و�سلم ت�سليما كثري�، فهذه خامتة �لبحث ، وفيها �أهم �لنتائج �مل�ستنبطة:

تنبع �أهمية هذه �لدر��سة كونها تتناول �أحد �لأق�سام �لثالثة للكلمة �لعربية وهو . 1
�حلرف، ثالث �لأثايف و�أحد �لأركان �ملهمة يف �إفادته للمعاين.

مثلت ظاهرة تد�خل حروف �ل�سفات؛ ق�سية للبحث كانت مو�سع خالف طويل . 2
بني �لعلماء وما تز�ل كذلك، فقد ذهب �لعلماء يف �أمرها مذ�هب �ستى، وتعددت 

�آر�وؤهم يف �لنظر �إليها، بني جميز ومانع لها.  
��ستحوذت هذه �لظاه���رة، على �هتمام �للغويون �لقد�مى، فاألفو� فيها ر�سائل، . 3

و�أفردو� لها �أبو�با وف�سول. 
تد�خل حروف �ل�سفات يف �لقر�آن، فرع عن تد�خل حروف �ل�سفات يف �للغة �لعربية، . 4

و�لبحث حول �لقول بجو�زه �أو منعه، فرع على �حلو�ر حول جو�زه يف �للغة �أو منعه 
تعر����ش �لبحث �إىل عدد من حروف �ل�سفات �أمك���ن �لتاأكيد من خاللها �أّن �أبا . 5

عبيدة من �لقائلني بجو�ز تد�خل �حلروف بع�سها مكان بع�ش، وهو �لر�أي �لذي 
�أقر ب���ه كبار علماء �للغة و�لتف�س���ري �أمثال  قطرب، و�لف���ر�َء، و�لأ�سمعّي، و�بَن 

�ل�سّكيت، و�بن قتيبة،  وغريهم �لكثري.
ب���ني �لبح���ث �أهمي���ة كتاب "جم���از �لق���ر�آن"، ودوره يف �لتاأ�سي���ل لدر��سة هذه . 6

�لظاه���رة ،  ل �سيم���ا و�أن���ه م���ن �لكتب �ملبك���رة �ملتقدم���ة؛ ول���و ��ستثنينا بع�ش 
�لتفا�سري �لأوىل يف �لقرن �لثاين ملقاتل �بن �سليمان ت150ه�، و�سعبة ت160ه�، 
وغريه���م ، مل���ا وجدنا كتبًا �سبقت كتابه (جماز �لق���ر�آن ) �إل �لقليل، مما جعله 

مفيدً� لكل من جاء بعده يف تناول هذه �لظاهرة.
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للحروف يف �للغة �لعربية �كما للكلمة� �أهمية بالغة يف �ي�سال �ملعنى، فهو و�إن . 7
كان �أي�سر �سور �لكلمة ، �إل �أنه قد يت�سع يف دللته لي�سمل معاين كثرية ، ل تت�سح 

�إل من خالل �معان �لنظر يف  �ل�سياق �لقر�آين . 
�أّكد �أبو عبيدة  �سحة ر�أيه ب�سو�هد خمتلفة من �ل�سعر �لعربي �ملحتج به؛ �إ�سافة . 8

�إىل �ملعروف و�مل�سهور من كالم �لعرب، كما �سهد لكالم �أبي عبيدة جمهرة من 
علماء �لتف�سري و�للغة .

ب���ني �لبح���ث �أن �لعلم باأح���رف �ل�سفات، وم���ا يتعلق بها من ق�ساي���ا وظو�هر، . 9
خ�سو�سَا �ملختلف فيه منها كق�سية �لتد�خل و�لنابة �أحد �أهم  قو�عد �لتف�سري؛ 
و�أ�س���اًل من �أ�سول���ه �لتي ينبغي للمف�س���ر معرفتها، وتعلمها، قب���ل �لإقد�م على 

تف�سري كتاب �هلل �تعاىل�. 
�أفاد �أبو عبيدة من در�يته �لعميقة يف �للغة و�أ�سر�رها، فعر�ش �إىل بع�ش �ملو��سع . 10

�لت���ي �أ�سكل���ت ب�سب���ب  ب�سبب تد�خ���ل دللة �أح���رف �ل�سفات منه���ا،  ف�سرحها 
وتلم����ش معانيها �لدقيق���ة �خلفية، و��سعا بذلك حج���ر �لأ�سا�ش لكل �لدر��سات 

�ملتخ�س�سة �لتي جاءت بعده يف هذ� �ملجال. 
�لأ�س���ل �ل���ذي بنيت علي���ه �للغة �أن يكون ل���كل كلمة �أو حرف معن���ى خا�ش به ل . 11

ت�سارك���ه يف هذ� �ملعن���ى كلمة �أو حرف �آخر وهذ� �لأ�س���ل ومقت�سى �لإبانة �لتي 
و�سع���ت �للغة من �أجلها لكن �لعرب قد تو�سع���ت يف �ل�ستخد�م فاأخرجو� بع�ش 
هذه �حلروف عن معناها �لأ�سلي �لذي و�سعت له �إىل معنى �آخر جمازي، وهذ� 
�لت�س���اع يف �ل�ستعمال هو �أحد  دلئل عظمة لغتنا �لعربية� لغة �لقر�آن� ،و�سر 

من  �أ�سر�رها �لتي تتفرد به على بقية �للغات �لأخرى. 
و�أخري� فاإن �ملو�سوع يف هذ� �مل�سمار ما ز�ل يت�سع للكثري من �لبحوث �لعلمية �لدقيقة، 
وما هذه �لدر��سة �إل خدمة متو��سعة لهذ� �لقر�آن �لكرمي ولغته �ل�سريفة �ل�سامية، هدفت 
م���ن خاللها �إىل �إبر�ز جهود �أحد كبار فحول �لعل���م يف در��سة هذه �لظاهرة وبيان موقفه 

(رحمه �هلل) وطريقته يف �لتعر�ش �إليها يف ثنايا تف�سريه لكتاب �هلل �عز وجل� .
و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.
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المصادر والمراجع

 �لندمي، �أبو �لفرج، حممد بن �أبى يعقوب ، �لفهر�ست، طبعة د�ر �ملعارف بريوت، 1. 
1971

�ب���ن �لأنباري، �أبو بكر، حممد بن �لقا�س���م.) 1325ه(.�لأ�سد�د يف �للغة، حتقيق . 2
حممد �أبي �لف�سل �إبر�هيم، طبعة �حل�سينية، م�سر

�ب���ن �جلوزي، �أب���و �لفرج، عبد �لرحم���ن بن علي بن حمم���د ، ز�د �مل�سري يف علم . 3
�لتف�سري، ط: �لثالثة دم�سق، بريوت: �ملكتب �لإ�سالمي، 1404ه�/1984م

�ب���ن �ل�سر�ج، �أبو بكر حممد بن �ل�سري بن �سهل، �لأ�سول يف �لنحو، حتقيق: عبد . 4
�حل��سن �لفتل�ي، 1996م، ط3 ،موؤ�س��سة �لر�سالة، لبنان

�ب���ن جني، �أبو �لفت���ح عثمان بن جني �ملو�سلي، �سر �سناع���ة �لإعر�ب، د�ر �لكتب . 5
�لعلمية بريوت�لبنان ، �لطبعة: �لأويل 1421ه�� 2000م

�ب�ن جن�ي، �أبو �لف�تح، عثم�ان ب�ن ج�ني،   �خل�سائ�ش، حتقيق حممد علي �لنجار، . 6
د�ر �لكتب، �لقاهرة 1952م.

�بن �سيده، علي بن �إ�سماعيل �أبو �حل�سن �لأندل�سي، �ملخ�س�ش، طبعة م�سورة يف . 7
بريوت عن طبعة بولق 1318ه�.

�بن عا�سور، حممد �لطاهر بن حممد بن حممد، تف�سري �لتحرير و�لتنوير، �لد�ر . 8
�لتون�سية، 1984 ه� 

�ب���ن عطية �لأندل�سي، �أبو حممد، عبد �حلق ب���ن غالب، �ملحرر �لوجيز يف تف�سري . 9
�لكت���اب �لعزي���ز، ت: عبد �ل�سالم عب���د �ل�سايف، د�ر �لكت���ب �لعلمية، بريوت، ط. 

�لأوىل، 1414ه� 
�بن فار�ش، �أبو �حل�سن زكرياء �لقزويني �لر�زي، جممل �للغة، حتقيق: زهري عبد . 10

�ملح�سن �سلطان،
�ب���ن قتيبة، عبد �هلل بن م�سلم، تاأويل م�س���كل �لقر�آن، حتقيق �ل�سيد �أحمد �سقر، . 11

د�ر �لرت�ث، �لقاهرة ط2، 1973م
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�بن قيم �جلوزية، حممد بن �أبي بكر بن �أيوب، بد�ئع �لفو�ئد،  د�ر �لكتاب �لعربي، . 12
بريوت، لبنان

�ب���ن كث���ري، �أبو �لف���د�ء، �إ�سماعيل بن عمر، تف�س���ري �لقر�آن �لعظي���م، د�ر �لفكر، . 13
بريوت، 1406ه� 

�ب���ن مال���ك ، جمال �لدين حمم���د بن عب���د �هلل، �سرح �لت�سهي���ل، حت:حممد عبد . 14
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

الدكتور / فهد بن عبدالله المنيع
الأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم الدرا�شات الإ�شالمية

كلية الرتبية بالزلفي، جامعة املجمعة 

نصوص أصولية من كتب أبي 
عثمان عمرو بن بحر )الجاحظ(

جمعا ودراسة
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

امللخ�س :
تكت�س���ب �لن�سو�ش �لأ�سولية �لأوىل �أهمية كربى؛ باعتبار �أ�سبقيتها و�إعالنها �ملبكر 
عن علم �أ�سول �لفقه؛ فكتاب �لر�سالة لل�سافعي يعد �أول كتاب موؤلف يف هذ� �لفن؛ �إذ حوى 
جمل���ة من م�سائل علم �لأ�سول، فاكت�سب �أهمية ك���ربى وتاأثري� عظيما على مر �لع�سور؛ 
�إل �أنن���ا ل جن���د م�سادر كثرية يف زمنه تدلنا على مقارب���ة م�سائل �أ�سولية، وتك�سف عن 
م�ست���وى وجود �مل�سائل و�مل�سطلحات �لأ�سولية؛ ولذل���ك حت�سر ر�سالة �ل�سافعي يف كتب 
�لتاأري���خ للعل���م، ثم ينتق���ل �إىل زمن متاأخر بع���ده؛ فكانت هذ� �لدر��س���ة لت�سد فر�غا يف 
تاأري���خ علم �لأ�سول؛ و�إثبات ح�سور �لق�ساي���ا و�مل�سطلحات �لأ�سولية يف �لقرنني �لثاين 
و�لثال���ث؛ من خالل ��ستق���ر�ء وتتبع كتابات �أبي عثمان �جلاح���ظ، و�لذي تعترب موؤلفاته 

ر�سيد� �سخما يف �ستى �لفنون مبا فيها علم �لأ�سول.  

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 اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

مقدمة
م���ر علم �أ�س���ول �لفقه مبر�حل متعددة ن�ساأة وتاأ�سي�س���ا، وتوظيفا وتو�سعا؛ وتد�خلت 
في���ه جمموعة كبرية من �ملوؤثر�ت و�مل�سادر يف خمتلف مر�حله ، وتعترب حلظة �لتاأ�سي�ش 
�لأوىل عل���ى ي���د �لإمام �ل�سافع���ي(204 ه�)  م���ن �للحظات �ملهمة يف تاري���خ هذ� �لعلم، 
�إذ �بت���د�أ �لإمام �ل�سافعي بكتابه تاريخ �لعلم باعتب���اره علما م�ستقال ومتميز� عن غريه، 
وباعتبار وظيفت���ه �حلاكمة و�ملحددة مل�سادر �لت�سريع وقو�ع���د �ل�ستدلل، وبتتبع تاريخ 
�لعل���م و�ملوؤلف���ات فيه: جند �سحا كبري� يف �لتاأليف فيه بعد �ل�سافعي؛ فال جند بعد كتاب 
�لر�سال���ة و�سول لكت���اب �لتقري���ب و�لإر�ساد للقا�س���ي �لباقالين(403 ه����) ؛ و�لقا�سي 
عبد�جلب���ار(415 ه����)؛ ما ميكن �أن ن�سفه باأنه عمل �أ�س���ويل ي�ستوعب �أدو�ته ومناهجه 
وم�س���ادره عل���ى �لرغم من وجود بع�ش �ل�سخ�سيات �لأ�سولي���ة مثل :�لأ�سم (201 ه�)؛ 
وثمام���ة بن �لأ�سر�ش(213 ه�)؛ وعي�سى بن �أب���ان(221 ه�)؛ و�أبي �لهذيل �لعالف(235 
ه����)، و�جلبائيان(�أبي علي303 ؛ �أبي ها�سم315 ه�)، و�لكعبي(327 ه�)، و�أبي عبد�هلل 
�لب�سري(369ه����) ، وبع�ش علم���اء �حلديث �لذين تاأث���رو� بالإم���ام �ل�سافعي؛ كالإمام 
�أحمد بن حنبل(241 ه�) ؛ و�سول لكتاب �لتقريب و�لإر�ساد للقا�سي �لباقالين� ؛ �إل ما 
يذك���ر من بع�ش �لكتابات �لتي تناولت ق�سايا جزئية؛ �أو �أقو�ل متفرقة لعلماء يف م�سائل 
�أ�سولي���ة متنوعة؛ فكان من �ملهم �أن تت���م مر�جعة ما كتب ودون يف �لقرن �لثاين و�لثالث 
م���ن خالل �مل�سادر �ملتوفرة ودر��سة مدى ح�سور �مل�سائ���ل و�مل�سطلحات �لأ�سولية فيما 
تبق���ى من كتب ذل���ك �لع�سر ؛ و�إذ� كان �لأمر على هذ� �لنح���و؛ فمن �ملهم مر�جعة هذه 
�لف���رتة �لتاريخية ودر��س���ة كيفية تطور علم �لأ�س���ول بعد �لإمام �ل�سافع���ي؛ ومدى تاأثر  
�لعلماء من �ستى �ملذ�هب مبا قرره �لإمام �ل�سافعي، وهل مت �لبناء على �أ�سوله؛ �أو كانت 
هناك منهجيات خمتلفة و�إعر��ش عن تقرير�ت �لإمام �ل�سافعي؛ ولعل من �أهم ما يذكر 
يف تل���ت �ملرحل���ة؛ هو مدى تاأث���ري �ل�سخ�سيات �لعتز�لية يف علم �لأ�س���ول؛ ومن �أهم ما 
ميكن �أن يقدم لنا �إ�سافة يف هذ� �جلانب؛ هو ما كتبه موؤرخ و�أديب ومتكلم تلك �ملرحلة: 
�أب���و عثمان عمرو بن بح���ر �جلاحظ(255�150 ه�)؛ و�لذي يعترب م���ن �أكرث �ملوؤلفني يف 
�لتاريخ �لعربي و�لإ�سالمي(1)؛ ي�ساف �إىل ذلك فرته حياته �ملمتدة و�لطويلة �لتي عا�سر 

تنظ���ر در��سة مو�سعة ملوؤلف���ات �جلاحظ و�إح�سائها؛ وما �سحت ن�سبته وم���امل ي�سح يف :�أدب �جلاحظ، ح�سن   (1)
�ل�سندوبي؛ �ملطبعة �لرحمانية م�سر 1350 ه�. �ش144�116 وقد �أو�سلها �ملوؤلف �إىل159 كتابا ور�سالة. 
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فيها جملة من �لعلماء �لبارزين يف �ستى �لفنون و�ملذ�هب؛ وخ�سو�سا �أ�سحابه �ملعتزلة؛ 
كالنظ���ام(221 ه�)، و�أب���ي �لهذيل �لعالف؛ و�أحمد بن �أب���ي دوؤ�د (240 ه�)، وثمامة بن 
�لأ�سر����ش، وموي�ش ب���ن عمر�ن(246 ه�)، و�ملُ���رَد�ر (226 ه�) وغريهم م���ن �أهل �لأدب 
و�حلدي���ث و�ل�سعر كاخلليل بن �أحم���د(170 ه�)، و�لأ�سمعي(216 ه����)(1)؛  �إ�سافة �إىل 
رحالته و�نتقالته بني �أهم �لماكن يف ذلك �لوقت: بغد�د و�لب�سرة ، ومعا�سرته لق�سايا 

كبرية؛ كم�ساألة �لقول بخلق �لقر�آن(2).  
كم���ا جن���د حفظ �جلاح���ظ وت�سجيل���ه يف كتبه جلملة م���ن تر�جم �لعلم���اء و�آر�ئهم 
�لكالمي���ة و�لأ�سولية؛ �إ�سافة �إىل �آر�ئه و�ختيار�ته يف م�سائل �أ�سولية؛ �إذ له كتاب يظهر 
م���ن مقدمت���ه �لباقية وعنونت���ه �أن له �رتباطا وثيق���ا مب�سائل �أ�سولية مهم���ة؛ وهو كتاب: 

(�أ�سول �لفتيا و�لأحكام(3)).
كم���ا �أن �جلاحظ يعد من �أبرز علماء �لأدب وتن�سب ل���ه �لأ�سبقية يف �لقول باملجاز؛ 

وكان �هتمامه بدللت �للفاظ و��سحا؛ ول�سيما يف كتابه �لبيان و�لتبني.
 وبع���د قر�ءة ما وقفت عليه م���ن كتابات وموؤلفات �جلاحظ؛ وجدت جملة و�فرة من 
�مل�سائ���ل و�مل�سطلح���ات �لأ�سولية �لتي  يحكيه���ا �جلاحظ عن غ���ريه؛ �أو يذكرها متبنيا 

جن���د ح�س���ور� كب���ري� لعدد م���ن �لعلماء يف �ست���ى �لفن���ون يف كتب �جلاحظ، وه���و يحك���ي �سماعه منهم   (1)
ومناق�ساته لهم.

وق���د �ألف �جلاحظ ر�سالت���ه يف خلق �لقر�آن؛ وحكى �سيئا من �ملناظ���رة يف جمل�ش �ملعت�سم بني �أحمد بن   (2)
�أب���ي دوؤ�د؛ و�لإم���ام �أحم���د بن حنبل, ومنه���������ا قوله :"وقد ق���ال �ساحبكم (يعني �لإم���ام �أحمد بن حنبل) 
للخليف���ة �ملعت�سم، يوم جمع �لفقه���اء و�ملتكلمني و�لق�ساة و�ملخل�سني، �إعذ�رً� و�إن���ذ�رً�: �متحنتني و�أنت 
تع���رف م���ا يف �ملحنة، وما فيها من �لفتنة، ثم �متحنتن���ي من بني جميع هذه �لأمة!". ر�سالة �جلاحظ يف 
حكاي���ة �ملناظرة بني �لإمام �أحمد و�أحمد �بن �أبي دوؤ�د يف جمل�ش �خلليفة �ملعت�سم �سمن جمموع ر�سائل 

�جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون292/3.
وق���د فقد ه���ذ� �لكتاب ومل تبق منه �إل مقدمته؛ ويبدو �أنه جمع يف ه���ذ� �لكتاب �أقو�ل �ملعتزلة مما يتعلق   (3)

بالفتيا. 
قال �لد�رقطني يف �ملوؤتلف و�ملختلف عند ذكره ملوي�ش بن عمر�ن (4/ 2166): " و�أما موي�ش: فهو موي�ش   

بن عمر�ن �أحد �ملتكلمني ، ذكره �جلاحظ يف �أ�سول �لفتيا ، وحكى عنه حكايات يطول ذكرها".
وينظ���ر: مقدم���ة ر�سالة يف �أ�سول �لفتي���ا و�لأحكام �سمن جمموع ر�سائل �جلاح���ظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم   

هارون214/1.
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له���ا وم�ستدل عليه���ا ومنافحا عنها؛ وكان م���ن �ملهم ر�سد �أقو�ل �جلاح���ظ لالعتبار�ت 
�ل�سابق���ة؛ ولكونه يغط���ي فر�غا كبري� ويق���دم �إ�سافة مهمة لفهم �مل�س���ار �لتاريخي لعلم 
�أ�س���ول �لفقه؛ وكيفية تط���ور م�سائله، وطريق���ة توظيفه؛ �إ�سافة للمعرف���ة بكيفية دخول 
بع����ش �مل�سادر ملادة هذ� �لعلم ومو�سوعاته؛ ول�سيما عل���م �لكالم؛ فتاأتي هذه �لدر��سة 
لت�سج���ل ه���ذه �لآر�ء وم���دى �إ�سافتها �لتاريخية؛ كم���ا تقارن �لأقو�ل �لت���ي دونت يف تلك 
�ملرحل���ة؛ كما تب���ني مدى �رتباط �مل�سائل �لفقهية و�لعقدي���ة �لكالمية بعلم �أ�سول �لفقه، 
وحر�ش �لعلماء و�لأدباء على �جلمع بني �لتاأ�سيل و�لتفريع:" فاإن �لفروع لحمالة ر�جعة 
�إىل �أ�سولها؛ و�لأعجاز لحقة ب�سدورها؛ و�ملو�يل تبع لأوليائها"(1). " ول تلتم�ش �لفروع 

�إل بعد �إحكام �لأ�سول(2)".
اأهمية املو�شوع 

هذ� �ملو�سوع له �أهمية كبرية لالعتبار�ت �لآتية:
�أن ه���ذ� �ملو�سوع يغط���ي فرتة تاريخية م���ن علم �لأ�سول؛ تعت���رب فرتة متقدمة . 1

ومهمة؛ وهي ما بني �لقرن �لثاين و�لثالث.
 قل���ة �ملعلومات و�لكتب �ملوؤلفة يف هذه �لفرتة؛ ويتبني هذ� من خالل تتبع �لكتب . 2

�لتي تناولت تاأريخ علم �لأ�سول.
�أهمي���ة ومكانة �جلاحظ؛ باعتباره من �أه���م �ل�سخ�سيات �لعلمية �لتي عا�سرت . 3

�لقرنني �لثاين و�لثالث.
عالقة �جلاحظ �ملتعددة بعدد كبري من �لعلماء و�لأدباء و�خللفاء؛ ومن خمتلف . 4

�ملذ�هب �لعقدية و�لفقهية.
ُحفي �ملعتزلة، ور��سد . 5  تاأث���ري �جلاحظ �لكبري يف زمانه؛ فهو �ملو�سوف بكونه �سُ

�أقو�له���م و�أفكارهم، ومعتقد�تهم وخالفاتهم ونقا�ساته���م؛ يف �مل�سائل �لفقهية 
و�لعقدية و�للغوية و�حلياتية و�لأدبية(3).

ر�سال���ة �لقي���ان للجاحظ �سمن جمموع ر�سائ���ل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم ه���ارون ؛مكتبة �خلاجني   (1)
بالقاهرة147/2 .

�لرب�س���ان و�لعرج���ان و�لعميان و�حل���ولن، �جلاحظ، حتقي���ق: عبد�ل�سالم ه���ارون، د�ر �جليل بريوت؛   (2)
�لطبعة �لأوىل 1410 ه�. �ش29.

وم���ن ذل���ك قول �جلاحظ:" كن���ا يف جمل�ش ب�سر بن �ملعتم���ر يومًا، وعنده �ملُ���ْرد�ر، وثمامة، و�لعالَّف، يف   (3)
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كون �جلاحظ م���ن �لعلماء �لذين حفظت كتبهم وموؤلفاته���م غالبا؛ فبقي منها . 6
ع���دد كبري ي�سمل ق���در� كبري� من �مل�سائ���ل �ملهمة ويف فنون متع���ددة(1)؛ ومنها 

م�سائل د�خلة يف علم �لأ�سول(2).
 متكن���ه و�طالع���ه على جملة من �لعل���وم؛ �لتي كان لها تاأث���ري يف �سياغة �ملادة 7. 

�لأ�سولية؛ مثل علم �للغة �لعربية، وعلم �لكالم، و�ملنطق(3) .
 �أن �جلاح���ظ م���ن �ملو�سوفني يف زمنه بالإحاطة مبا يكت���ب ويوؤلف؛ مما يجعلنا . 8

قادرين على قيا�ش مدى تاأثره �أو تاأثريه بالكتابات �لأ�سولية يف زمنه(4).

جماع���ٍة من �ملعتزلة و�أ�سح���اب �لكالم، فتذ�كرو� �لعو�مَّ و��ستحو�ذ �لفتن���ة عليهم يف �لتقليد، و��ستغالق 
مهم وتق�س���ي لكل من نبل منه���م بال�سو�ب يف قول���ه و�إْن مل  قلوبه���م بكث���رٍي مما لي�ش يف طبعه���م، فتعظِّ
يعلم���و�؛ ل يدين���ون باحلقيق���ة، ول يحمدون �إل ظاه���ر �حلْلية. ومن �لدلي���ل على نذ�لة طبعه���م، و�لعلم 
بف�سال���ة ر�أيه���م...". ر�سالة يف ذم �أخالق �لكت���اب �سمن جمموع ر�سائل �جلاح���ظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم 

هارون196/2.
وذك���ر �حلاكم �جل�سمي يف تعليقه على طبق���ات �ملعتزلة للقا�سي عبد�جلبار �ش279 عند ترجمته ملوي�ش   
ب���ن عمر�ن: باأن �جلاحظ نقل عن موي����ش مذهبه يف �لإفتاء: وهو �أنه يجوز �أن يفو�ش �هلل تعاىل �لأحكام 

�إىل نبيه وعلماء �أمته؛ �إذ� علم �نهم ي�سيبون.
(1)  و�سفه �بن خلكان باأنه:" �ساحب �لت�سانيف يف كل فن". وفيات �لأعيان (3/ 471).

و�سياأت���ي يف ثناي���ا �لبحث ما يوؤكد ذلك؛ وم���ن �لن�سو�ش �لتي زخرت بجملة م���ن �مل�سطلحات �لأ�سولية   (2)
قول���ه:" ولي�ش ينتفع �لنا�ش بالكالم يف �لأخبار �إل م���ع �لت�سادق، ول ت�سادق �إل مع كرثة �ل�سماع، و�لعلم 
بالأ�س���ول؛ لأن رج���اًل لو ن���ازع يف �لأخب���ار، ويف �لوع���د و�لوعيد، و�خلا����ش و�لعام، و�لنا�س���خ و�ملن�سوخ، 
و�لفري�سة و�لنافل���ة، و�ل�سنة و�ل�سريعة، و�لجتماع و�لفرقة..." ينظر: ر�سالة حجج �لنبوة �سمن جمموع 

ر�سائل هارون 265/3.
وه���ذ� يتب���ني م���ن بع�ش �لنق���ول �لتي تدل عل���ى معرفته بكت���ب �ملنطق �ليون���اين ومن ذلك قول���ه: " و�أما   (3)
دميقر�ط؛ فاإنه قال: ينبغي �أن يعرف �أنه ل بد من �أن يكون لكل كتاب علم و�سعه �أحد من �حلكماء ثمانية 
�أوج���ه : منها �لهمة، و�ملنفعة، و�لن�سبة، و�ل�سح���ة، و�ل�سنف، و�لتاأليف، و�لإ�سناد، و�لتدبري ... فذكر �أن 
�أبقر�ط قد جمع هذه �لثمانية �لأوجه يف هذ� �لكتاب، وهو كتابه �لذي ي�سمى: �أفوري�سمو�� تف�سريه: كتاب 
�لف�س���ول". �حلي���و�ن (1/ 102�101). و�أما ما يتعلق بعلم �لكالم: فله عبار�ت كثرية تدل على �هتمامه 
به ومتكنه منه، ومن ذلك قوله:" و�أرى �أن �ألفظ باألفاظ �ملتكلمني؛ ما دمت خائ�سا يف �سناعة �لكالم مع 
خو�����ش �أه���ل �لكالم فاإن ذلك �أفهم لهم عني و�أخف ملوؤنتهم علي  ... وقبيح باملتكلم �أن يفتقر �إىل �ألفاظ 

�ملتكلمني يف خطبة �أو ر�سالة". �حليو�ن (3/ 368).
(4)  يذك���ر يف ترجم���ة �جلاحظ �أنه كان يك���رتي دكاكني �لور�قني ويبي���ت فيها للقر�ءة و�لنظ���ر، و�أنه مل يقع 
بي���ده كت���اب �إل ��ستوفى قر�ءته كائنا ما كان �لكتاب. ينظر ثقافة �جلاحظ و�طالعه �لو��سع: �سري �أعالم 

�لنبالء (11/ 527)؛
  فل�سفة �لأخالق عند �جلاحظ؛ عزت �ل�سيد �أحمد، من�سور�ت �حتاد �لكتاب �لعرب2005م. �ش13. 
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معا�سرته وم�ساهدته لأحد�ث كان لها تاأثري كبري على م�ستوى �خلالف �لأ�سويل . 9
و�لعقدي؛ مثل م�ساألة خلق �لقر�آن.

 حتلي �جلاحظ مبيزة مهمة يف موؤلفاته وهو حر�سه على �إ�سناد �لأقو�ل ون�سبتها . 10
لأ�سحابها(1)؛ مما يجعلنا قادرين على �كت�ساف بد�يات بع�ش �مل�سائل �ملرتبطة 

بعلم �لأ�سول، ومن قال بها.
�أ�سبقية �جلاح���ظ يف �لكالم عن بع�ش �مل�سائل بحيث �سارت تن�سب له؛ كالقول . 11

باملج���از، و�إعجاز �لق���ر�آن، و�لتاأليف يف �أ�س���ول �لفتيا و�لأحك���ام؛ مع �لهتمام 
باأ�سباب �خلالف و�لوفاق(2)؛ وحمك �لنظر يف معرفة �ملهم يف فهم �مل�سائل(3).

�هتم���ام �جلاحظ بالناحي���ة �لتاأ�سيلي���ة و�لتاأ�سي�سية يف �لعل���وم �ملتعددة؛ وهذ� . 12
يظه���ر من خ���الل طريقت���ه وعبار�ت���ه �ملهم���ة يف �س���رورة �لفه���م و�لتثبت(4)؛ 

وهذ� ما يظهر كثري� يف كتب �جلاحظ �ملختلفة؛ بل �إن �أقو�ل كبار �ملعتزلة �إمنا عرفت عن طريقه؛ ومن �أمثلة   (1)
ذل���ك حر�س���ه على ر�س���د �أقو�ل �لنظام وغ���ريه من �ملعتزلة؛ ومن ذل���ك قوله:" خربين �أب���و �إ�سحاق �إبر�هيم 
�لنظام؛ وقد كان جال�سه حينا؛ وكان �إبر�هيم ماأمون �لل�سان قليل �لزلل و�لزيغ يف باب �ل�سدق و�لكذب؛ ومل 

�أزعم �أنه قليل �لزيغ و�لزلل؛ على �أن ذلك قد كان يكون منه و�إن كان قليال". �حليو�ن (2/ 229).
وق���ال عنه يف �حلي���و�ن (3/ 451): " و�أخربين �أبو �إ�سحاق �إبر�هيم بن �سي���ار �لنظام قال : "جعت حتى   

�أكلت �لطني".
(2)     وم���ن ذل���ك ما ذكره ور�سده �جلاحظ يف �لبيان و�لتبني375/3ومابعدها؛ يف ق�سة �خلر��ساين �ملرتد، 

ونقا�ش �ملاأمون له: " قال �ملرتد: �أوح�سني كرثة ما ر�أيت من �لختالف فيكم. 
  ق���ال �ملاأمون: لن���ا �ختالفان؛ �أحدهما: كالختالف يف �لأذ�ن، وتكب���ري �جلنائز، و�لختالف يف �لت�سهد، 
و�س���الة �لأعي���اد وتكبري �لت�سريق، ووجوه �لق���ر�ء�ت، و�ختالف وجوه �لفتيا، وم���ا �أ�سبه ذلك، ولي�ش هذ� 
باخت���الف؛ �إمن���ا هو تخيري وتو�سع���ة وتخفيف من �ملحنة، فمن �أذن مثنى و�أق���ام مثنى مل يوؤثم؛ ومن �أذن 
وب..و�لختالف �لآخر: كنح���و �ختالفنا يف تاأوي���ل �لآية من كتابن���ا؛ وتاأويل  مثن���ى و�أق���ام ف���ر�دي مل يحَّ
�حلدي���ث ع���ن نبينا م���ع �إجماعنا على �أ�سل �لتنزي���ل و�تفاقنا على عني �خلرب؛ ف�إن ك���ان �لذي �أوح�سك 
ه���ذ� حتى �أنكرت م���ن �أجله هذ� �لكتاب؛ فقد ينبغي �أن يكون �للفظ بجمي���ع �لتور�ة و�لإجنيل متفقا على 
تاأويله كما يكون متفقا على تنزيله؛ ول يكون بني جميع �لن�سارى و�ليهود �ختالف يف �سيء من �لتاأويالت؛ 
وينبغ���ي ل���ك �أن ل ترجع �إل �إىل لغة ل �ختالف يف تاأويل �لفاظها؛ ولو �ساء �هلل �أن ينزل كتبه ويجعل كالم 
�أنبيائه وورثة ر�سله ل يحتاج �إىل تف�سري لفعل؛ ولكنا مل نر �سيئا من �لدين و�لدنيا دفع �إلينا على �لكفاية؛ 

ولو كان �لمر كذلك ل�سقطت �لبلوى و�ملحنة؛ وذهبت �مل�سابقة و�ملناف�سة؛ ومل يكن تفا�سل ".
وكان���ت له يف ه���ذ� �ملقام عبار�ت تاأ�سيلية �سابقة؛ مثل قوله:" وم���د�ر �لأمر على فهم �ملعاين ل �لألفاظ؛   (3)

و�حلقائق ل �لعبار�ت". �حليو�ن542/5.
وغالب���ا م���ا يبد�أ �جلاحظ كتبه مبقدمة فيها دعاء للخالق وتوجيه للقاريء؛ ومن �أهم ما يبد�أ به �جلاحظ   (4)
ه���و �لدع���وة للفه���م و�لتثبت؛ ومن ذلك ما ذك���ره يف مقدمة �لبي���ان و�لتبيني11/1 :" مد�ر �لأم���ر على �لبيان 
و�لتبيني، وعلى �لإفهام و�لتفهيم؛ وكلما كان �لل�سان �أبني كان �أحمد؛ كما �أنه كلما كان �لقلب �أ�سد ��ستبانة كان 
�أحمد؛ و�ملفهم لك و�ملتفهم عنك �سريكان يف �لف�سل؛ �إل �أن �ملفهم �أف�سل من �ملتفهم وكذلك �ملعلم و�ملتعلم".
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و��ستيع���اب مقدمات �لعلوم، وتر�تبية �لعلم، و�مل�س���ادر و�مل�سائل (1)، و�للتفات 
للفروق �لدقيقة بني �ملعاين و�لأ�سياء �ملت�سابهة(2).

بعد �جلاحظ عن �لتقليد و�عتد�ده باآر�ئه مما جعله يخالف بع�ش �أ�ساتذته من . 13
�ملعتزلة وغريهم(3).

منهجية البحث
 مل���ا كان���ت كت���ب �جلاحظ كث���رية ومتع���ددة ويف فن���ون خمتلفة؛ فق���د حر�ست على 
��ستقر�ئه���ا وتتبعها، وجمع �ملهم مما يتعل���ق باجلانب �لأ�سويل مع حذف �ملكَرر و�ملوؤَِكد؛ 
وكان �لقت�سار يف �جلمع على ما ينقله �جلاحظ عن غريه �أو يتبناه بنف�سه؛ دون �لتعر�ش 

ق���ال �جلاحظ:" فاطلب �لعلم على تنزيل �ملر�تب، وعل���ى ترتيب �ملقدمات، وليكن لتدبريك نطاق، فاإنه �أمان   (1)
م���ن �خلط���اأ ... فاإنه ل بد للبنيان من قو�عد؛ وليكن �أحب �لعل���م �إليك �أطوعه هلل، فاإن مل تفعل فاأك�سبه للحال 

�جلميلة، و�لذي ل بد لل�سريف من معرفته علم �لأخبار، ومعرفة علل �لنحو ". �لرب�سان و�لعرجان �ش34.
وع���دد �جلاح���ظ �أن���و�ع �جلنون؛ فجاء ب�سيء فري���د! فقال:" و�لتخبي���ل �سروب: تخبيل من �مل���ر�ر! وتخبيل من   
�ل�سيط���ان؛ وتخبي���ل �آخر: كالرجل يعمد �إىل قل���ب رطب مل يتوقح ؛ وذهن مل ي�ستم���ر؛ فيحمله على �لدقيق وهو 
بع���د ل يفي باجللي���ل؛ ويتخطى �ملقدمات مت�سكعا ب���ال �أمارة؛ فرجع ح�سري� بال يقني؛ وغ���رب زمانا ل يعرف �إل 

�ش29. �لرب�سان  �ل�سكوك". �حليو�ن (3/ 379). وقال :" ول تلتم�ش �لفروع �إل بعد �إحكام �لأ�سول". 
(2)  ومن ذلك قوله:" ومل �أذكر لك من �لأبو�ب �لطو�ل �سيئا؛ ولو قد �سرت �إىل ذكر فرق ما بني �جلن و�لإن�ش؛ 
وف���رق م���ا بني �ملالئكة و�لأنبياء؛ وفرق ما بني �لأنثى و�لذكر؛ حتى ميتد بنا �لقول يف ف�سيلة �لإن�سان على 

جميع �أ�سناف �حليو�ن؛  ويف ذكر �لق�سم و�لأعمار؛ ويف ذكر مقادير �لعقول و�لعلوم و�ل�سناعات ".
قال �جلاحظ عن �أ�ستاذه �لنظام:" و�إمنا كان عيبه �لذي ل يفارقه: �سوء ظنه وجودة قيا�سه على �لعار�ش   (3)
و�خلاطر و�ل�سابق �لذي ل يوثق مبثله؛ فلو كان بدل ت�سحيحه �لقيا�ش! �لتم�ش ت�سحيح �لأ�سل �لذي كان 
قا�ش عليه �أمره على �خلال�ش؛ ولكنه كان يظن ثم يقي�ش عليه، وين�سى �أن بدء �أمره كان ظنا؛ فاإذ� �أتقن 
ذل���ك و�أيقن جزم عليه وحكاه عن �ساحبه حكاي���ة �مل�ستب�سر يف �سحة معناه؛ ولكنه كان ل يقول: �سمعت 
ول ر�أيت؛ وكان كالمه �إذ� خرج خمرج �ل�سهادة �لقاطعة: مل ي�سك �ل�سامع �أنه �إمنا حكى ذلك عن �سماع 
ق���د �متحنه، �أو عن معاينة قد بهرت���ه". �حليو�ن (�229/2 230).وقال حمذر� م���ن �لتقليد بدون دليل 
وبرهان: "و�أنا �أعيذ نف�سي باهلل �أن �أقول �إل له؛ و�أعيذك باهلل �أن ت�سمع �إل له؛ وقد قال �هلل عز وجل:(َو�إِن 

ُرون)[�لأعر�ف:198]. َتْدُعوُهْم �إِىَل �ْلُهَدى َل َي�ْسَمُعوْ� َوَتَر�ُهْم َينُظُروَن �إَِلْيَك َوُهْم َل ُيْب�سِ
  فاح���ذر م���ن �أن تك���ون منهم؛ وممن ينظر �إىل حكم���ة �هلل وهو ل يب�سرها؛ ومم���ن يب�سرها بفتح �لعني 
و��ستم���اع �لآذ�ن؛ ولك���ن بالتوق���ف من �لقلب و�لتثبت م���ن �لعقل وبتحفيظه ومتكينه م���ن �ليقني و�حلجة 

�لظاهرة؛ ول ير�ها من يعر�ش عنها". �حليو�ن (4/ 211).
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لأقو�ل���ه وما نقل عنه يف كتب �لأ�سول �لأخرى؛ نظر� لوجودها يف مظانها؛ وعدم �لفائدة 
يف ر�سد ما دونه �لأ�سوليون وناق�سوه يف كتبهم(1). 

و�ستكون منهجية �لبحث خادمة لغر�ش �لبحث: وهو �إبر�ز �مل�سائل �لأ�سولية يف �لقرن 
�لث���اين و�لثالث؛ من خالل كتابات �جلاحظ وتتبع �مل�سطلحات �لأ�سولية؛ مع تو�سيح ما 
يحت���اج �إىل ذل���ك؛ دون در��سة �لأقو�ل ومقارنتها و�لرتجي���ح بينها؛ نظر� لأن قدر� كبري� 
من م�سائل �لأ�سول مت تناولها على هذ� �لنحو، و�ملهم هو ر�سد �لأقو�ل وطريقة �إير�دها؛ 
ولف���ت �لنتباه ملا يهم منه���ا و�سرح ما يحتاج �إىل تو�سيح وتبي���ني؛ مع ر�سد مدى مقاربة 
�لق�ساي���ا �لتي ناق�سها �جلاحظ للم�سائ���ل وللق�سايا �ملذكورة يف �لقرنني �لثاين و�لثالث؛ 
ول�سيم���ا �ملوجود يف ر�سالة �ل�سافعي؛ وما نق���ل عن �ملعتزلة �ملتقدمني؛ كما حر�ست على 
جمع كالمه يف �مل�ساألة �لو�حدة يف مكان و�حد مهما تعددت �مل�سادر؛ حر�سا على معرفة 
قول���ه يف �مل�ساألة م���ن جو�نبها �ملتعددة؛ وقد ذك���رت �لن�سو�ش �لأ�سولي���ة للجاحظ وفق 

ترتيب �مل�سائل �لآتي:  
• �ملبحث �لأول: �لن�سو�ش يف �أن �لأ�سل يف �لأ�سياء �لإباحة.	
• �ملبحث �لثاين: �لن�سو�ش يف �لتكليف بالأمر و�لنهي.	
• �ملبحث �لثالث: �لن�سو�ش يف �لن�سخ.	
• �ملبحث �لر�بع: �لن�سو�ش يف �ل�ستدلل بالقر�آن و�ل�سنة و�لإجماع و�لقيا�ش. 	
• �ملبحث �خلام�ش: �لن�سو�ش يف مكانة �ل�سحابة.	
• �ملبحث �ل�ساد�ش: �لن�سو�ش يف �سرع من قبلنا.	
• �ملبحث �ل�سابع: �لن�سو�ش يف عمل �أهل �ملدينة.	
• �ملبحث �لثامن: �لن�سو�ش فيما يتعلق بدللت �لألفاظ: وفيه مطالب:	

�ملطلب �لأول: �لن�سو�ش يف معنى �لبيان.
�ملطلب �لثاين: �لن�سو�ش يف �لعمل بالعام و�خلا�ش و�ملطلق و�ملقيد.

�ملطلب �لثالث: �لن�سو�ش يف مبد�أ �للغات.

وم���ن ذل���ك ق���ول �جلاح���ظ يف �مل�ساأل���ة �مل�سه���ورة يف �لت�سوي���ب و�لتخطئ���ة؛ وقول���ه يف �إعج���از �لقر�آن   (1)
ْرف���ة؛ وقول���ه يف وج���ود و��سط���ة ب���ني �ل�س���دق و�لكذب يف ب���اب �لإخب���ار. ينظ���ر: �لبحر  ومذه���ب �ل�سِ

�ملحيط524/4�288/3.
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�ملطلب �لر�بع: �لن�سو�ش يف �حلقيقة و�ملجاز.
�ملطلب �خلام�ش: �لن�سو�ش يف وقوع �لرت�دف.

�ملبحث �لتا�سع: �لن�سو�ش فيما يتعلق بالجتهاد: وفيه مطالب:
�ملطلب �لأول: �لن�سو�ش يف جتزوؤ �لجتهاد.

�ملطلب �لثاين: �لن�سو�ش يف �أن �جتهاد �لنبي يخطيء وي�سيب.
�ملطلب �لثالث: �لن�سو�ش يف علم �لكالم و��سرت�طه يف �لدين.

وم�ستبقًا ذلك كله بتمهيد موجز ل�ساحب هذه �لن�سو�ش: �أبو عثمان عمرو بن بحر 
�لكناين (�جلاحظ).
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التمهيد
ترجمة موجزة للجاحظ)1(

يع���د �جلاحظ من �أب���رز �ل�سخ�سيات يف �لرت�ث �لعربي �لت���ي حظيت بكم كبري من 
�لهتم���ام و�لدر��سة؛ وذلك يعود للكم �لكبري من �ملوؤلفات و�لكتابات �لتي تركها يف فرتة 
متقدم���ة من تاريخ �لتاأليف عند �مل�سلمني و�لعرب؛ �إ�ساف���ة �إىل تفننه وتعدد �لعلوم �لتي 
�أ�سه���م فيه���ا؛ فمنها كت���ب �لأدب و�لبيان؛ و�حلي���و�ن؛ وعلم �لكالم؛ و�لبخ���ل و�لبخالء، 
وطبائ���ع �ملجتمعات، وكتب �ل���ردود و�ملناق�سات، و�لفتاوى و�لأحك���ام؛ وكل هذه �ملوؤلفات 
و�ملقارب���ات جاءت بقلم �سيال، وعبارة ر�ئقة، وذهن م�ستوعب؛ �إ�سافة �إىل قدر كبري من 

�لفكاهة و�ل�سخرية ��إن �قت�ست �حلاجة لذلك�.
و�جلاح���ظ هو لقب و�س���ف به؛ نظر� جلحوظ عينيه وبروزهم���ا؛ ولذلك كان ي�سمى 
؛ و�أما ��سمه: فهو �أبو عثمان عمرو بن بحر بن حمبوب �لكناين �لب�سري  �أي�س���ا باحِلَدقيَّ

�ملعتزيل(2).
 و�سفه �لذهبي(748 ه�) باأنه:" �لعالمة، �ملتبحر، ذو �لفنون...وكان �أحد �لأذكياء 
... من بحور �لعلم، وت�سانيفه كثرية جد�... وكان باقعة  يف قوة �حلفظ... فما روى من 
�حلدي���ث �إل �لنزر �لي�س���ري، ول هو مبتهم يف �حلديث، يف �لنف�ش م���ن حكاياته ولهجته، 
فرمبا جازف، وتلطخه بغري بدعة �أمر و��سح، ولكنه �أخباري عالمة، �ساحب فنون و�أدب 

باهر، وذكاء بني عفا �هلل عنه (3)".

تنظر م�سادر ترجمته: تاأويل خمتلف �حلديث؛ �بن قتيبة �لدينوري، حتقيق: حممد زهري �لنجار �ش59،   (1)
ف�سل �لعتز�ل وطبقات �ملعتزلة، �لقا�سي عبد�جلبار بن �أحمد؛�ش275؛ طبقات �ملعتزلة؛ �أحمد بن يحى 
�ملرت�سى؛ بريوت لبنان1380 ه�.����ش67، وفيات �لأعيان (470/3)؛ �سري �أعالم �لنبالء526/11؛ ل�سان 
�مليز�ن ت �أبي غدة (6/ 190)؛ طبقات �ملف�سرين للد�وودي (2/ 17)؛ �لأعالم للزركلي (5/ 74)؛ �أدب 
�جلاحظ، ح�سن �ل�سندوبي؛ �ملطبعة �لرحمانية م�سر1350 ه� ؛ �جلاحظ، �سارل بالت، ترجمة: �إبر�هيم 

�لكيالين، دم�سق، د�ر �ليقظة �لعربية 1961م.
وتن�سب له فرقة من �ملعتزلة ت�سمى باجلاحظية كما ذكر يف ترجمته.  (2)

ينظر: �سري �أعالم �لنبالء530�527�526/11.  (3)
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ول���د �جلاح���ظ �سنة (150 ه����) فعا�سر فرتة زخرت بكم كبري م���ن �لعلماء يف �ستى 
�لفنون.

ومن �أبرز �سفاته �لعلمية: قدرته على ��ستق�ساء �ملعاين و��ستيفاء جميع �حلقوق مع 
�للف���ظ �جلزل و�ملخرج �ل�سهل(1).وكانت وفاة �جلاح���ظ يف �ملحرم �سنة خم�ش وخم�سني 

ومائتني بالب�سرة(2)، وقد نيف على مائة �سنة(3).
           

(1)        ينظر: ل�سان �مليز�ن ت �أبي غدة (6/ 190).
(2)  وفيات �لأعيان (3/ 474).

(3)         وق���د تاأخ���رت وفاته عن �أقر�نه وعلماء ع�سره؛ و�متدت حياته قرنا من �لزمان؛ فاأ�سرف و�طلع على 
�أقو�ل �أهل زمانه ور�سدها يف كتبه.
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث األول
 الن�شو�س يف اأن الأ�شل يف ال�شياء الإباحة

ج���اء ك���الم �جلاحظ يف هذه �مل�ساألة يف �سياق تبيينه حل���د �لغرية �لو�جب و�ملمنوع؛ 
فيم���ا ب���ني �لإفر�ط و�لتفريط؛ فقال:" �أّما بعد فاإنه لي�ش كلُّ �سامٍت عن حجته مبطاًل يف 
�عتق���اده، ول ك���لُّ ناطٍق بها ل برهان له حمّق���ًا يف �نتحاله؛ و�حلاكم �لعادل من مل يعجْل 
���ل �لق�ساء دون ��ستق�س���اء ُحجج �خل�سماء، ودون �أن يحّول �لقول فيمن ح�سر من  بف�سْ

�خل�سماء و�ل�ستماع منه، و�أن تبلغ �حلّجة مد�ها من �لبيان... 
�ش يخت�سر، و�ملطويَّ ُين�سر، و�لأ�سول تتفرع... ���ر، و�مللخَّ و�عتمدنا على �أنَّ �ملطّول يق�سَّ
�إّن �لف���روع ل حمالة ر�جع���ٌة �إىل �أ�سولها، و�لأعجاز لحقٌة ب�سدوره���ا، و�ملو�يل تبٌع لأوليائها، 
ة، وبع�سه���ا ِعلٌَّة لبع�ش...وك���لُّ �سيٍء مل  و�أم���ور �لع���امل ممزوج���ة بامل�ساكلة ومنف���ردة بامل�سادَّ
م���ًا يف كتاب �هلل و�سّنة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ فمباٌح ُمطل���ق؛ ولي�ش على ��ستقباح �لنا�ش  ُيوج���د حمرَّ

و��ستح�سانهم قيا�ٌش؛ ما مل نخرج من �لتحرمي دلياًل على ح�سنه، ود�عيًا �إىل حالله(1)".
فابت���د�أ �جلاح���ظ ببيان �أهمية �لتاأ�سي���ل وفهم �لفروع بناء عل���ى �لأ�سول؛ و�سرورة 
ع���دم �ل�ستعجال يف �إ�سد�ر �لأحكام قبل �لثبت و�لتفهم؛ و�أنه ل ميكن حترمي �سيء مامل 
يوج���د دليل �لتحرمي يف كتاب �هلل و�سنة ر�سوله؛ فيكون �لأ�سل فيه �لإباحة �ملطلقة؛ و�أما 
��ستقباح �لنا�ش و��ستح�سانهم فهو لي�ش دليال؛ كما ن�ستخل�ش من هذ� �لن�ش مدى مت�سك 
�جلاح���ظ بالن�ش �ل�سرعي؛ وعدم �إعمال �ل�ستح�سان و�ل�ستقباح �لذي ل يوؤيده �لدليل؛ 
و�أما ما دل �لدليل على حترميه فهو كذلك �إىل �أن يقام �لدليل على كونه ح�سنا وحالل. 

وقول �جلاحظ هنا يو�فقه قول عامة �ملعتزلة وجمهور �لأ�سوليني(2).

(1)  ر�سال���ة �لقيان للجاحظ �سمن جمم���وع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم ه���ارون ؛مكتبة �خلاجني 
بالقاهرة147/2.

ينظر: قو�طع �لأدلة يف �لأ�سول لأبي �ملظفر �ل�سمعاين؛ حتقيق: حممد ح�سن �ل�سافعي: د�ر �لكتب �لعلمية،   (2)
ب���ريوت، لبنان؛ �لطبعة �لأوىل، 1418ه����/1999م؛ 59/3؛ �للمع يف �أ�سول �لفقه : �أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي؛ 
د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة �لطبع���ة : �لطبع���ة �لثانية 2003 م1424 ه�. ����ش122، �لو��سح يف �أ�س���ول �لفقه ،�أبو 
�لوف���اء، علي بن عقيل بن حممد ب���ن عقيل؛ �ملحقق: �لدكتور عبد�هلل �لرتكي ؛ موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان �لطبعة: �لأوىل، 1420 ه�.  317/2. �لبحر �ملحيط للزرك�سي322/4.
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ن�صو�ص اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

كم���ا يتو�فق ه���ذ� �لقول يف رد قيا�ش �لنا�ش يف �ل�ستح�س���ان و�ل�ستقباح؛ مع ما نقل 
ام �ملعتزيل؛ فابن �ملقفع يرى �أن �لقيا�ش دليل ي�ستدل به  ع���ن �بن �ملقفع(142 ه�) و�لنظَّ
على �ملحا�سن؛ فاإن �أدى �إىل ح�سن معروف �أخذ به؛ و�إن قاد �إىل قبيح م�ستنكر ترك؛ ل�أن 

�ملق�سود لي�ش ذ�ت �لقيا�ش ولكن حما�سن �لأمور ومعروفها(1).
ولعل هذ� �لنقل عن �جلاحظ يوؤيد �لقول باختالف نظر �ملعتزلة �لأو�ئل عن �لأو�خر 
يف �لنظر �إىل �لعقل و�لنقل؛ فاملعتزلة:" يف بد�ية م�سريهم مع �لعقل مل يريدو� به �أن يكون 
حاكم���ًا على �ل�سرع ، بل �أر�دو� �أن �لعقل طريق �إىل �لعلم باحلكم �ل�سرعي ، ولكنهم بعد 

�أن توغلو� يف �لعقل بالغو� يف تقدي�سه حتى جعلوه مقدمًا على �ل�سرع وحاكمًا عليه(2)".
و�أك���رب �لق�سايا يف م�سائ���ل �لتح�سني و�لتقبيح هي �لأحك���ام �ملتعلقة مبا مل يرد فيه 
دليل �سرعي؛ ونالحظ هنا �أن �جلاحظ مت�سك بعدم وجود �لدليل �ل�سرعي على �لإباحة؛ 

ومل يجعل �حلكم مبنيا على ما ي�ستح�سنه �لعقل �أو ي�ستقبحه.
ويف ه���ذ� �ملقام وعالقة �لعقل بالن�ش وبناء �لأحك���ام؛ يقول �جلاحظ:" فالعقل هو 
�مل�ستدل، و�لعيان و�خلرب هما علة �ل�ستدلل و�أ�سله، وحمال كون �لفرع مع عدم �لأ�سل، 
وكون �ل�ستدلل مع عدم �لدليل؛ و�لعقل م�سمن بالدليل، و�لدليل م�سمن بالعقل، ول بد 

لكل و�حد منهما من �ساحبه، ولي�ش لإبطال �أحدهما وجه مع �إيجاب �لآخر(3)".

ينظر: ر�سالة �ل�سحابة لبن �ملقفع �سمن جمموعة ر�سائل �لبلغاء طبعة م�سر1331 ه�. �ش120.   (1)
�إبر�هي���م بن �سيار �لنظام و�آر�وؤه �لكالمية و�لفل�سفية؛ حممد عبد�لهادي �أبو ريده؛ مطبعة جلنة �لتاأليف   

للرتجمة و�لن�سر؛ �لقاهرة؛ 1365 ه�.�ش29.
�لعق���ل عن���د �لأ�سولي���ني: د. عل���ي �ل�سويح���ي (����ش: 29).وتنظ���ر در��سة مو�سع���ة للق���ول بالقيا�ش عند   (2)
�ملعتزل���ة من خ���الل بيان موقف �إبر�هيم �لنظام من �لقيا�ش: �إبر�هيم ب���ن �سيار �لنظام و�آر�وؤه �لكالمية 

و�لفل�سفية30�24.
ومم���ن ن����ش عل���ى �لتفريق ب���ني �أق���و�ل �ملعتزل���ة �ملتقدم���ني و�ملتاأخري���ن: �لإم���ام �لبيهق���ي يف �لأ�سماء   

و�ل�سفات623/1.
حجج �لنبوة �سمن ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون3/ �ش226.  (3)
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث الثاني
الن�شو�س يف التكليف بالأمر والنهي.

ج���اء ك���الم �جلاحظ يف هذه �مل�ساألة يف �سياق تبيينه لالأمور �لتي يح�سل بها �سالح 
�لإن�س���ان يف دني���اه و�أخ���ر�ه؛ و�بتد�أها كعادت���ه بالأمر بالتثب���ت و�لتفهم؛ وبن���اء �لأ�سول 
و�ختباره���ا بالف���روع؛ فق���ال:" فاإمن���ا ُحِم���َدت �لعلماء بح�س���ن �لتثبت يف �أو�ئ���ل �لأمور، 
و��ست�سفافهم بعقولهم ما جتيء به �لعو�قب، فيعلمون عند ��ستقبالها ما توؤول به �حلالت 

يف ��ستدبارها؛ وبقدر تفاوتهم يف ذلك ت�ستبني ف�سائلهم (1)"،
 ث���م ب���نيَّ منهجه يف تو�سيح هذه �لأمور؛ فقال:" ور��سٌم ل���ك يف ذلك �أ�سوًل، ومبنيِّ لك مع كل 
�أ�سل منها علته و�سببه(2)...غري ر��ٍش لك بالأ�سول حتى �أتق�سى لك ما بلغه علمي من �لفروع(3)".
ث���م ق���ال: "و�جعل �أم���ر �هلل ونهيه ن�سب عيني���ك؛ و�أحذرك ونف�س���ي �هلل و�لغرت�ر 
ب���ه(4)... هلل �بت���الء�ن يف خلقهو�لبت���الء هو �لختبار�بت���الء بنعمة، و�بت���الء مب�سيبة. 

وبقدر عظمها يجب �لتكليف من �هلل عليها(5)". 
وب���نيَّ �جلاح���ظ �سب���ب ه���ذ� �لتكليف؛ فق���ال:" فعل���م �هلل �أنه���م ل يتعاطف���ون، ول 
يتو��سل���ون، ول ينق���ادون �إل بالتاأديب، و�أن �لتاأدي���ب لي�ش �إل بالأمر و�لنه���ي؛ و�أن �لأمر 
و�لنهي غري ناجعني فيهم �إل بالرتغيب و�لرتهيب �لذين يف طباعهم؛ فدعاهم بالرتغيب 
�إىل جنت���ه، وجعله���ا عو�سًا مما ترك���و� يف جنب طاعته، وزجره���م بالرتهيب بالنار عن 
مع�سيته، وخوفهم بعقابها على ترك �أمره...ثم �أقام �لرغبة و�لرهبة على حدود �لعدل، 
 � ٍة �َسرًّ � َيَره َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخ���رْيً ومو�زي���ن �لنَّ�سفة.. فقال:( َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َيَره)  [�لزلزلة: 7، 8](6)".

ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 91/1.    (1)
ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 97/1.    (2)
ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 98/1.   (3)

ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 100/1.   (4)
ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 100/1.    (5)
ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 104/1.   (6)
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ن�صو�ص اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

ث���م قال:" �أخ���رب �هلل �تبارك وتعاىل� �أنه غ���ري د�خٍل يف تدبريه �خلل���ل، ول جائٌز 
عنده �ملحاباة؛ ليعمل كل عامٍل على ثقٍة مما وعده وو�عده، فتعلقت قلوب �لعباد بالرغبة 
د �لتدب���ري، و��ستقامت �ل�سيا�س���ة، ملو�فقتهما ما يف �لفط���رة، و�أخذهما  و�لرهب���ة، فاطرَّ
مبجام���ع �مل�سلحة، ثم جعل �أكرث طاعته فيما ت�ستثقل �لنفو�ش، و�أكرث مع�سيته فيما تلذ، 
ولذل���ك قال �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص:(حفت �جلنة باملك���اره، و�لنار  بال�سهو�ت(1)). يخرب �أن �لطريق 
�إىل �جلن���ة �حتمال �ملك���اره، و�لطريق �إىل �لنار �تباع �ل�سه���و�ت ، فاإذ� كانو� مل ي�سلحو� 

خلالقهم ومل ينقادو� لأمره �إل مبا و�سفت لك من �لرغبة و�لرهبة(2)".
ويف ر�سالة �لقيان يقول �جلاحظ موؤيدً� هذ� �لكالم:" ولول �ملحنة و�لبلوى يف حترمي 
م؛ وحتليل ما �أحّل، وتخلي�ش �ملو�ليد من �ُسبهات �ل�سرت�ك فيها، وح�سول �ملو�ريث  ما حرَّ
و�م  يف �أي���دي �لأعقاب، مل يكن و�حٌد �أحقَّ بو�حدٍة منهن م���ن �لآخر، كما لي�ش بع�ش �ل�سَّ
حاب م���ن بع�ش، ... �إل �أّن �لفر�ش وقع بالمتحان فخ�شَّ �ملطلق،  �أح���قَّ برْعي مو�قع �ل�سَّ

رع فاإّنه مرعًى لولد �آدم ول�سائر �حليو�ن �إلَّ ما منع منه �لتحرمي(3)". كما فعل بالزَّ
���ا يف كتاب �حليو�ن؛ فقد �سرح �جلاحظ �أنو�ع �ملح���رم، و�رتباط ذلك بالبتالء  و�أمَّ
و�لمتحان؛ فقال:" وقد �أنباأك كما ترى عن �لتحرمي �أنه يكون من وجوه : فمنها ما يكون 
كالك���ذب، و�لظلم، و�لغ�س���م  و�لغدر؛ وهذه �أمور ل حتل على وج���ه من �لوجوه؛ ومنها ما 
يح���رم يف �لعق���ل من ذبح �لإن�سان �لطفل؛ وجعل يف �لعق���ول �لتبني باأن خالق �حليو�ن �أو 
�ملالك له و�لقادر على تعوي�سه يقبح ذلك يف �ل�سماع على �أل�سنة ر�سله؛ وهذ� مما يحرم 
بعينه و بذ�ته؛ ل �أنه حرم لعلة قد يجوز دفعها؛ و�لظلم نف�سه هو �حلر�م؛ ومل يحرم لعلة 
غ���ري نف�س���ه . وهو ما جاء من طريق �لتعبد وما يع���رف باجلملة ويعرف بالتف�سري ؛ ومنه 
م���ا يكون عقابا ويك���ون مع �أنه عقاب �متحان���ا و�ختبار�؛ كنحو ما ذكر م���ن قوله:(َذِلَك 
اِدُقون) [من �لآية146 من �س���ورة �لأنعام].؛ وكنحو �أ�سحاب �لبقرة  ا َل�سَ َجَزْيَناُه���م ِبَبْغِيِهْم ِو�إِنَّ
�لذي���ن قي���ل لهم : �ذبحو� بقرة ف���اإين �أريد �أن �أ�س���رب بها �لقتيل ثم �أحييهم���ا جميعا؛ ولو 
�عرت�س���و� من جميع �لبقر بق���رة فذبحوها كانو� غري خمالفني؛ فلم���ا ذهبو� مذهب �لتلكوؤ 

رو�ه �لبخاري برقم (6487) وم�سلم برقم(2822).  (1)
ر�سالة �ملعا�ش و�ملعاد للجاحظ �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون 105/1.  (2)

ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون147/2.  (3)
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و�لتعلل، ثم �لتعر�ش و�لتعنت يف طريق �لتعنت؛ �سار ذلك �سبب تغليظ �لفر�ش(1)".
وه���ذ� �لك���الم من �جلاحظ ه���و يف �سياق ت�سمي���ة �أو�مر �هلل ونو�هي���ه تكاليف �سرعية؛ 
وكونها مبنية على حتقيق �مل�سالح؛ مع ما ي�ستتبع ذلك من ح�سول �مل�سقة �لبالغة و�لتاأديب.
 وهذ� �لقول �أ�سل من �أ�سول �ملعتزلة؛ يف �أنه ل ي�سح �لتكليف �إل مع ح�سول �مل�سقة؛ 
ومت���ى مل يك���ن كذلك مل يكن تكليفا؛ ولهذ� جعلو� �لأحكام كلها من باب �لتكليف؛ كما �أن 

�إطالق �لتكاليف على �لأو�مر و�لنو�هي ين�سب ��ستعماله �لأول للمعتزلة.
 قال �لباقالين ملا ذكر �سفات �ملاأمور به:" هذ� قدر ما يلزم �ملاأمور به من �ل�سفات 
حتى ي�سح �لأمر به و�لنهي عنه، دون جميع ما يدعيه �لقدرية(2)؛ من وجوب... �أن يكون 

�ساًقا على �ملكلف وثقيال فعله(3)".
ثم قال:" و�أما ��سرت�طهم كونه ثقيال �ساًقا على �ملكلف؛ فالأجل قولهم: �إنه ل ي�سح �لتكليف 

�إل مع �لكلفة و�مل�سقة يف حتمل �لفعل و�لن�سر�ف، ومتى مل يكن كذلك مل ي�سح تكليفه(4)".
ق���ال �بن تيمية(728 ه�) مو�سح���ا �سبب هذ� �لقول و�جلو�ب عن���ه: "نف�ش �لإميان 
باهلل وعبادته وحمبته و�إجالله: هو غذ�ء �لإن�سان وقوته و�سالحه وقو�مه؛ كما عليه �أهل 
�لإميان وكما دل عليه �لقر�آن؛ ل كما يقول من يعتقد من �أهل �لكالم ونحوهم: �إن عبادته 
تكلي���ف وم�سقة وخالف مق�سود �لقل���ب ملجرد �لمتحان؛ و�لختب���ار؛ �أو لأجل �لتعوي�ش 
بالأج���رة؛ كم���ا يقوله �ملعتزلة وغريه���م؛ فاإنه و�إن كان يف �لأعم���ال �ل�ساحلة ما هو على 
خ���الف هوى �لنف����ش، و�هلل �سبحانه ياأجر �لعبد على �لأعمال �ملاأمور بها مع �مل�سقة؛ كما 
ٌب )[�لتوبة: من �لآية120]... فلي�ش ذلك هو  يُبُهْم َظَماأٌ َوَل َن�سَ ُهْم َل ُي�سِ قال تعاىل:( َذِلَك ِباأَنَّ
�ملق�سود �لأول بالأمر �ل�سرعي؛ و�إمنا وقع �سمنا وتبعا لأ�سباب؛ ولهذ� مل يجئ يف �لكتاب 
و�ل�سن���ة وكالم �ل�سلف �إطالق �لقول على �لإمي���ان و�لعمل �ل�سالح �أنه تكليف؛ كما يطلق 
ذل���ك كثري م���ن �ملتكلمة و�ملتفقهة، و�إمنا ج���اء ذكر �لتكليف يف مو�س���ع �لنفي كقوله:(َل 

(1)       �حليو�ن62/4. 
(2)       من �أ�سماء �ملعتزلة لقولهم بنفي �لقدر. ينظر: �لأ�سماء و�ل�سفات للبيهقي623/1.

�لتقريب و�لإر�ساد (�ل�سغري) (1/ 263).  (3)

�لتقريب و�لإر�ساد (�ل�سغري) (1/ 264).  (4)
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ُيَكلُِّف �هلّلُ َنْف�ًسا �إِلَّ ُو�ْسَعَها)[�لبقرة: من �لآية286 ]... �أي: و�إن وقع يف �لأمر تكليف؛ فال يكلف 
�إل قدر �لو�سع؛ ل �أنه ي�سمى جميع �ل�سريعة تكليفا(1)".

 ويالح���ظ �أي�سا يف كالم �جلاحظ تفريقه بني �ملحرم���ات: فمنه ما هو قبيح لنف�سه 
ومنهي عنه لذ�ته؛ ومن �ملحرم ما يكون عقابا �أو تعبد�ً و�بتالًء. 

ق���ال �بن عقيل(513 ه�) مو�سحا �أ�سباب تفريق �ملعتزلة بني �أنو�ع �ملحرم: "قالو� : 
�إن يف �لأمور �لد�خلة حتت �لتكاليف فما هو قبيح لنف�سِه، فال يح�سن �إل �لنهي عنه، ول 
يختل���ف باختالِف �لأزمنة، ول يختلف باختالف �لأ�سخا����ش، مثُل �لكذب، وكفر�ِن نْعمة 
�ملنع���م، وعقوق �لو�لدين، و�جلهل باهلل �سبحان���ه، و�إ�سافة ما ل يجوز عليه �إليه، و�لظلم 

ه نفع يويف عليه.  ُبُه ول ي�سامُّ و�لبغي، وهو �لإ�سر�ر �ملح�ش �لذي ل يتعقَّ
ويف �لتكليف ما هو ح�سن يف نف�سِه لأمٍر يرجع �إليه ل �إىل غريه، كالإح�سان، و�لعفو، 
وبرِّ �لو�لدين، ومعرفة �هلل �وهي �لأ�سل�، و�سكِره على ما �أنعَم به، فهذ� ح�سن ل َيْح�ُسُن 

�لنهي عنه، بل يح�سن �لأمر به ، و�حلث عليه(2)".               

جمم���وع �لفت���اوي لب���ن تيمية25/1.وينظر:�مل�سائل �مل�سرتك���ة لل�سي���خ �لعرو�سي �ش86؛ �ل�س���رح �لكبري   (1)
ملخت�سر �لأ�سول (�ش: 90).

�لو��س���ح يف �أ�سول �لفقه (4/ 257).وينظر مزيد� من تبيان ق���ول �ملعتزلة يف هذه �مل�ساألة و�لرد عليهم:   (2)
تق���ومي �لأدل���ة يف �أ�س���ول �لفقه (����ش: 459)؛ �لبحر �ملحيط يف �أ�س���ول �لفق���ه (1/ 275�274)؛ �أعالم 

�لنبوة�ملاوردي (�ش: 27)؛ �لعو��سم و�لقو��سم يف �لذب عن �سنة �أبي �لقا�سم (6/ 42).
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المبحث الثالث
الن�شو�س يف الن�شخ

ج���اء ك���الم �جلاح���ظ يف م�سائل �لن�س���خ موجز� وخمت�س���ر�؛ ويف معر����ش حكايته 
لبع�ش �ملناظر�ت �لتي جرت يف م�ساألة خلق �لقر�آن؛ ومنها �ملناظرة �مل�سهورة يف جمل�ش 
�خلليف���ة �ملعت�سم(227 ه�) بني �لإمام �أحمد بن حنب���ل(1)؛ و�لوزير �أحمد بن �أبي دوؤ�د؛ 
وكعادته بد�أ �لر�سالة ببيان �أهمية �لتثبت و�لبعد عن �لعجلة، و�حلر�ش على فهم �لأ�سول 
و��ستيفاء �لفروع؛ فقال:" ول بد من ��ستجماع �لأ�سول، ومن ��ستيفاء �لفروع، ومن ح�سم 
كل خاطر، وقمع كل ناجم، و�سرف كل هاج�ش، ودفع كل �ساغل، حتى تتمكن من �حلجة، 
وتتهناأ بالنعمة، وجتد ر�ئحة �لكفاية، وتثلج بربد �ليقني، وتف�سي �إىل حقيقة �لأمر(2)".

ث���م �ساق ق�سة �ملناظرة؛ وقول �لإمام �أحمد: باأن حكم كالم �هلل كحكم علمه؛ فكما 
ل يجوز �أن يكون علما حمدثا خملوقا؛ فكذلك ل يجوز �أن يكون كالمه خملوقا حمدثا(3)؛ 
فاأج���اب �ب���ن �أبي دوؤ�د بقوله:" �ألي�ش قد كان �هلل يقدر �أن يبدل �آية مكان �آية، وين�سخ �آية 
باآية، و�أن يذهب بهذ� �لقر�آن، وياأتي بغريه، وكل ذلك يف �لكتاب م�سطور؟. قال: نعم(4)".
قد ك���ان �مل�سلمون يتكلمون يف  وكذل���ك ذكر �جلاحظ ومثَّل للن�س���خ وجو�زه بقوله:" 
ِة و�سرب عليه(6) بعد �أن  ُقون �إذ� ركعو�(5)؛ فنهى عن ذل���ك �إمام من �لأئمَّ ���الة ويَطبِّ �ل�سَّ

ج���رت عادة �جلاحظ �أن���ه ل ي�سمي علماء �ل�سنة؛ وكذل���ك فعل يف هذه �لر�سالة؛ و�إمن���ا ي�سري �إليه بقول:   (1)
�ساحبك���م. ينظ���ر: ر�سالة �جلاحظ يف حكاية �ملناظرة بني �لإمام �أحم���د و�أحمد �بن �أبي دوؤ�د يف جمل�ش 

�خلليفة �ملعت�سم �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون292/3.
ر�سال���ة �جلاحظ يف حكاي���ة �ملناظرة بني �لإمام �أحمد و�أحمد �بن �أب���ي دوؤ�د يف جمل�ش �خلليفة �ملعت�سم   (2)

�سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون286/3.
ر�سال���ة �جلاحظ يف حكاي���ة �ملناظرة بني �لإمام �أحمد و�أحمد �بن �أب���ي دوؤ�د يف جمل�ش �خلليفة �ملعت�سم   (3)

�سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون294/3.
ر�سال���ة �جلاحظ يف حكاي���ة �ملناظرة بني �لإمام �أحمد و�أحمد �بن �أب���ي دوؤ�د يف جمل�ش �خلليفة �ملعت�سم   (4)

�سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون295/3.
�لتطبيق :�أن ي�سبك �أ�سابع يديه وي�سعهما بني فخذيه. وحديث �لتطبيق �ملن�سوخ رو�ه م�سلم حديث(534).   (5)
نق���ل �لنه���ي عنه ع���ن عمر بن �خلط���اب؛ و�ل�س���رب عن �سعد ب���ن �بي وقا����شy كما يف �س���نن �لرتمذي    (6)
برقم(258)، �سنن �لن�سائي برقم(1032) وفيه: عن م�سعب بن �سعد، قال: �سليت �إىل جنب �أبي وجعلت 
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فهم �أن ذلك من �ملن�سوخ؛ فكاأَنَّ قائاًل قال : �أتنهانا عن �سيٍء وقد كان  �سخ وعرَّ �أظَه���َر �لنَّ
على عهد �لنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟.

ا�سخ و�ملن�سوخ(1)".  فيقول : نعم. وقد قدم �لحتجاج يف �لنَّ
وقال �جلاحظ يف �سياق ذكره لقول �أهل �ل�سنة يف �لقر�آن و�عتقادهم فيه:" ثم زعم 
بور غري  بور، و�لزَّ ، وحجة وبرهان، و�أنَّ �لتَّور�ة غري �لزَّ �أكرثه���م �أنَّ كالم �هلل ح�سن وبنيِّ
�لإجني���ل، و�لإجنيل غ���ري �لقر�آن، و�لبقرة غري �آل عم���ر�ن، و�أنَّ �هلل توىلَّ تاأليفه، وجعله 
ه لو �ساء �أن يزيد فيه ز�د، ولو �ساء �أن ينق�ش منه نق�ش،  برهان���ه على �سدق ر�سوله، و�أنَّ
���ه �أنزله تنزيال، و�أنَّه  له، ولو �س���اء �أن ين�سخه كلَّه بغريه ن�سخه، و�أنَّ له بدَّ ول���و �س���اء �أن يبدِّ

له تف�سيال(2). ف�سَّ
 وه���ذ� �لق���ول و�إن ك���ان حكاية م���ن �جلاحظ لقول غ���ريه؛ �إل �أنه ي���دل على ح�سور 
م�سائ���ل �لن�س���خ يف كالم���ه؛ وتد�خ���ل م�سائل �لن�سخ م���ع بع�ش �ل�ست���دللت يف �لق�سايا 
�لعقدية �لكربى؛ كم�ساألة خلق �لقر�آن؛ وهذه �لنقول تدل مبجملها على مو�فقة �جلاحظ 
جلماه���ري �لعلماء يف جو�ز �لن�سخ ووقوعه؛ ووهم م���ن ن�سب له �لقول بعدم جو�ز �لن�سخ؛ 
كم���ا ق���ال �ساحب فو�حت �لرحموت:" و�أجمع �هل �ل�سر�ئع عل���ى وقوعه �سمعا خالفا لأبي 

م�سلم �جلاحظ من �سياطني �ملعتزلة(3)".
 

ي���دي بني ركبتي، فق���ال يل: ��سرب بكفيك على ركبتيك، قال: ثم فعلت ذل���ك مرة �أخرى، ف�سرب يدي، 
وقال: "�إنا قد نهينا عن هذ�، و�أمرنا �أن ن�سرب بالأكف على �لركب".

�حليو�ن277/4.  (1)
ر�سال���ة يف �ل���رد على �لنابتة �سمن جمم���وع ر�سائل �جلاحظ حتقيق ه���ارون 18/2.وينظر �سرح �لعقيدة   (2)
�لطحاوي���ة؛ ملحمد بن �أب���ي �لعز �حلنفي، حتقيق: جماعة من �لعلماء، تخريج: نا�سر �لدين �لألباين؛ د�ر 

�ل�سالم؛ �لطبعة �مل�سرية �لأوىل، 1426ه�2005م.176/1.
و�ملذك���ور يف كتب �لأ�سول �أن���ه �أبو م�سلم �لأ�سفهاين. ينظر: فو�حت �لرحم���وت �سرح م�سلم �لثبوت65/2.  (3)

�لعدة يف �أ�سول �لفقه770/3.



185
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. فهد بن عبداهلل املنيع

 المبحث الرابع
 الن�شو�س يف ال�شتدلل بالقراآن وال�شنة والإجماع والقيا�س

ثم���ة ن�سو�ش كث���رية للجاحظ تدل على مت�سكه بالن�سو����ش �ل�سرعية وتعظيمه لها؛ 
وج���اء كالمه عن �أدلة �ل�س���رع مفرقا يف ر�سائله وكتبه؛ ومن �أ�سرح عبار�ته يف هذ �ملقام 
م���ا ذكره يف بد�ي���ة ر�سالته يف �لرتجيح و�لتف�سيل؛ فقال:" ه���ذ� كتاُب َمن �عتزل �ل�سك 
و�لظ���ن، و�لدعوى و�لأهو�َء، و�أخذ باليق���ني و�لثقة من طاعة �هلل ور�سوله �سلى �هلل عليه 
نه �لكتاب و�ل�سنة؛ وترك �لقول بالآر�ء،  و�آله  و�سلَّم ، وباإجماع �لأمة بعد نبيها؛ مما ت�سمَّ
فاإنه���ا تخط���ئ وت�سي���ب؛ لأن �لنبي �س���اور �أ�سحاب���ه يف �لأ�سرى ببدر؛ و�تف���ق على قبول 
�لفد�ء فاأنزل �هلل:(َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَن َيُكوَن َلُه �أَ�ْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف �لأَْر�ِش ) [�لأنفال:من 
�لآي���ة67]؛ فق���د بان ل���ك �أن �لر�أي يخط���ئ وي�سيب ول يعطي �ليق���ني، و�إمنا �حلجة هلل 
ور�سول���ه؛ وما �أجمعْت عليه �لأمُة من كتاب �هلل و�سنة نبيه���ا... و�أجمعت �لأمُة بعد نبيها 
�أن���ه خلَّف كتاَب �هلِل تع���اىل ِذكره، و�أمرهم بالرجوع �إليه �إذ� نابه���م �أمٌر، و�إىل �سنة نبيه 

فيتدبرونهما وي�ستنبطو� منهما ما يزيل به �ل�ستباه (1)".
وق���ال �جلاح���ظ يف بيان حل �أكل �ل�سب:" قالو� : �ل�سيء ل يحرم �إّل من جهة كتاٍب؛ 
�أو �إجماٍع؛ �أو حجِة عقل؛ �أو من جهة �لقيا�ش على �أ�سل يف كتاب �هلّل عّز وجّل؛ �أو �إجماع؛ 
ومل جن���ْد يف حترميه �سيئًا م���ن هذه �خل�سال(2)".وقال يف �س���در ر�سالته فيما يحل من 
�ل�س���ر�ب وما يح���رم: "و�إمنا يعرف �حلالل و�حل���ر�م بالكتاب �لناط���ق، و�ل�سنة �ملجمع 

عليها، و�لعقول �ل�سحيحة، و�ملقايي�ش �مل�سيبة(3)".
وقال �جلاح���ظ:" فكتبت لك كتابًا، �أجهدت فيه نف�سي، وبلغت منه �أق�سى ما ميكن 
مثلي يف �لحتجاج للقر�آن، و�لرد على كل طعان (4)". وقال �جلاحظ يف بيان مكانة �ل�سنة 

ر�سالة �لرتجيح و�لتف�سيل �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق: د حممد �حلاجري �ش62.  (1)
�حليو�ن84/6.  (2)

ر�سالة �ل�سارب و�مل�سروب �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق :عبد�ل�سالم هارون �ش277.  (3)
ر�سال���ة �جلاحظ يف حكاي���ة �ملناظرة بني �لإمام �أحمد و�أحمد �بن �أب���ي دوؤ�د يف جمل�ش �خلليفة �ملعت�سم   (4)

�سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ عبد�ل�سالم هارون287/3.
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�لنبوية؛ و�أقو�ل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص: "ولإياد ومتيم يف �خلطب خ�سلة لي�ست لأحد من �لعرب؛ لأن 
ر�س���ول �هلل هو �ل���ذي روى كالم ق�ش بن �ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ، وموعظته(1)، 
وه���و �ل���ذي رو�ه لقري�ش و�لعرب، وهو �لذي عجب من ح�سن���ه و�أظهر من ت�سويبه؛ وهذ� 
�إ�سن���اد تعجز عنه �لأماين وتنقط���ع دونه �لآمال (2)".وقال �جلاح���ظ:" و�لدليل �لو��سح 
و�ل�ساه���د �لقاطع قول �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص:(ن�سرت بال�سبا؛ و�أعطيت  جو�م���ع �لكلم(3))؛ وهو 

�لقليل �جلامع للكثري(4)".  
وق���ال �جلاحظ:" لكن���ا �أحببنا �أن ن�سدر هذ� �جلزء(5) بك���الم من كالم ر�سول رب 
�لعامل���ني، و�ل�سلف �ملتقدمني، و�جللة م���ن �لتابعني؛ �لذين كانو� م�سابيح �لظالم، وقادة 
ه���ذ� �لأن���ام، وملح �لر����ش، وحلى �لدنيا، و�لنج���وم �لتي ل ي�سل معها �ل�س���اري، و�ملنار 
�ل���ذي �إليه يرجع �لباغي، و�حلزب �لذي كرث �هلل به �لقليل، و�أعز به �لذليل، وز�د �لكثري 
يف ع���دده، و�لعزيز يف �رتفاع قدره، وهم �لذين جلو� بكالمهم �لأب�سار �لعليلة، و�سحذو� 
مبنطقهم �لأذهان �لكليلة؛ فنبهو� �لقلوب من رقدتها، ونقلوها من �سوء عادتها، و�سفوها 

من د�ء �لق�سوة وغباوة �لغفلة، ود�وو� من �لعي �لفا�سح، ونهجو� �لطريق �لو��سح(6)".
وق���ال �جلاحظ يف بيان مكانة �لقر�آن و�ل�سنة؛ وخطورة جحد ما ن�ش عليه:" ولي�ش 
فاعة و�لقر�بة،  ... �ل�ستئث���ار بالفيء، و�ختيار �لولة على �لهوى، وتعطيل �حل���دود بال�سَّ
نن �ملن�سوبة؛ و�سو�ٌء يف  م���ن جْن�ش َجْحد �لأحكام �ملن�سو�سة، و�ل�سر�ئع �مل�سه���ورة، و�ل�سُّ
ة يف �ُسهرة �لكتاب  ب���اب ما ي�ستحقُّ من �لإكفار؛ جحد �لكتاب وردُّ �ل�سن���ة؛ �إْذ كانت �ل�سنَّ
وظه���وره، �إلَّ �أنَّ �أحدهم���ا �أعظم، وعقاب �لآخرة عليه �أ�س���د(7)". وقال �جلاحظ يف بيان 

م���ا روي يف ق�س���ة ق�ش ب���ن �ساعدة مو�سوع. ينظ���ر: �ملو�سوعات لبن �جل���وزي213/1. وقال �لهيثمي يف   (1)
جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد 807 (9/ 419):" رو�ه �لطرب�ين و�لبز�ر، وفيه حممد بن �حلجاج �للخمي 

وهو كذ�ب".
�لبيان و�لتبيني؛ حتقيق: عبد�ل�سالم هارون (1/ 52).  (2)

�جل���زء �لأول م���ن �حلديث رو�ه �لبخ���اري(988) وم�سلم برقم(900).و�جلزء �لث���اين يف �سحيح م�سلم   (3)
برقم(523).

�لبيان و�لتبيني حتقيق عبد�ل�سالم هارون29/4.   (4)
�جلزء �لثاين من �لبيان و�لتبني ح�سب ترتيب �مل�سنف. ينظر:5/2.  (5)

�لبيان و�لتبيني 6�5/2.  (6)
ر�سالة يف �لرد على �لنابتة �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون 18/2  (7)
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مكان���ة �لعقل ودوره يف فهم �لن�سو�ش:" ولالأمور حكم���ان : حكم ظاهر للحو��ش؛ وحكم 
باطن للعقول؛ و�لعقل هو �حلجة(1)".وقال:" و�حلجة حجتان: عيان ظاهر، وخرب قاهر؛ 
فاإذ� تكلمنا يف �لعيان وما يفرع منه، فال بد من �لتعارف يف �أ�سله وفرعه منه؛ ول بد من 
�لت�س���ادق يف �أ�سل���ه، و�لتعارف يف فرعه؛ فالعقل هو �مل�ست���دل، و�لعيان و�خلرب هما علة 
�ل�ست���دلل و�أ�سله، وحمال كون �لفرع مع عدم �لأ�سل، وكون �ل�ستدلل مع عدم �لدليل؛ 
و�لعق���ل م�سمن بالدلي���ل، و�لدليل م�سمن بالعقل، ول بد ل���كل و�حد منهما من �ساحبه، 
ولي�ش لإبطال �أحدهما وجه مع �إيجاب �لآخر؛ و�لعقل نوع و�حد، و�لدليل نوعان: �أحدهما 
�ساه���د عيان يدل عل���ى غائب، و�لآخر جميء خرب يدل على �س���دق؛ ثم رجع �لكالم �إىل 

�لإخبار عن دلئل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�أعالمه، و�لحتجاج ل�سو�هده وبرهانه(2)".
ومن جملة ه���ذه �لن�سو�ش �ملتظافرة: نرى طريقة �جلاح���ظ يف �لحتجاج بالأدلة؛ 
وعل���ى ر�أ�سها: �لكتاب، و�ل�سنة، و�لإجماع، وحجج �لعق���ل، �أو �لقيا�ش على �أ�سل يف كتاب 
ة يف  �هلل؛ فاعترب  جحد �لكتاب ورد �ل�سنة؛ �سببا ل�ستحقاق و�سف �لكفر؛ �إذ� كانت �ل�سنَّ

�ُسهرة �لكتاب وظهوره، �إلَّ �أنَّ �أحدهما �أعظم، وعقاب �لآخرة عليه �أ�سد(3).
ولذلك قال �أبو �حل�سني �خلياط �ملعتزيل يف بيان دور �جلاحظ يف �لحتجاج للقر�آن 
و�ل�سن���ة :" ل يع���رف �ملتكلمون �أحد� منهم ن�سر �لر�سال���ة، و�حتج للنبوة؛ بلغ يف ذلك ما 
بلغ���ه �جلاحظ؛ ول يعرف كت���اب يف �لحتجاج لنظم �لقر�آن وعجي���ب تاأليفه، و�أنه حجة 
ملحم���د ملسو هيلع هللا ىلص  عل���ى نبوته غري كت���اب �جلاحظ؛ وهذه كتب���ه يف �إثبات �لر�سال���ة؛ وكتبه يف 

ت�سحيح جميء �لخبار م�سهورة(4)".
 كم���ا يتب���ني من �سياق كالم �جلاح���ظ وترجيحاته: �أن لالإجم���اع عنده معنى خا�ش 
يختل���ف عن معن���اه عند �لأ�سوليني؛ فعلى �لرغم من �أنه يحك���ي �إجماع �لأمة؛ فهو ينتهي 
يف ر�سالت���ه �إىل �أن �لأوىل بالإمام���ة ه���و علي بن �أبي طالب ر�س���ي �هلل عنه(5) ! وهذ� من 

�حليو�ن207/1.  (1)
حجج �لنبوة �سمن ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون3/ �ش226.  (2)

ينظر: ر�سالة يف �لرد على �لنابتة �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون 18/2  (3)
ينظ���ر: كتاب �لنت�سار و�ل���رد على �بن �لروندي �مللحد؛ لأبي �حل�س���ني عبد�لرحيم بن حممد بن عثمان   (4)

�خلياط؛ حتقيق: �لدكتور نيربج، مطبعة د�ر �لكتب �مل�سرية1344.�ش154.
(5)  ر�سالة �لرتجيح و�لتف�سيل �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق د حممد �حلاجري �ش62. 



188
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

ن�صو�ص اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

�ملع���روف �أن���ه خالف �لإجم���اع متاما؛ ومن �لظاه���ر �أن �جلاحظ يتبنى ق���ول �لنظام يف 
�لإجم���اع؛ وه���و �أن �لإجماع كل قول ق���ام �لدليل على حجيته؛ ولو كان ق���ول و�حد؛ ولهذ� 
�عت���رب �لقا�سي عبد�جلبار �أن �ملعتزلة ه���م �ملتم�سكون بال�سنة و�جلماعة؛ و�جلماعة: ما 
�أجمعت عليه �لأمة وثبت ذلك من �إجماعها؛ وهو ما و�فق طاعة و�إن كان رجال و�حد�(1). 
 ق���ال �لغز�يل:" وذهب �لنظام �إىل �أن �لإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته؛ و�إن 
�ه على مذهبه؛ �إذ مل ير �لإجماع  كان قول و�حد؛ وهو على خالف �للغة و�لعرف، لكنه �سوَّ
حجة، وتو�تر �إليه بالت�سامع حترمي خمالفة �لإجماع؛ فقال: هو كل قول قامت حجته(2)".
وكذل���ك قوله بالقيا�ش؛ فهو ي�سرتط �لأخ���ذ بالقيا�ش �لذي ن�ش على �أ�سله يف كتاب 
�هلل؛ وه���ذ� �لق���ول هو مطابق لقول �أب���ي ها�سم �جلبائي: في �أنه ل يج���وز �لقيا�ش على 

�أ�سل مل ين�ش على حكمه يف �جلملة(3).
وتظه���ر �أي�سا مكانة �لعقل عند �جلاح���ظ باعتباره حجة من حجج �ل�سرع وم�سدر� 
من م�سادر �لأحكام؛ و�إن ك�ن يتبني من �سياقه للكالم �أنه يجعل �لعقل يف مرتبة متاأخرة 
ع���ن �لكت���اب و�ل�سنة؛ "فالعقل هو �مل�ستدل، و�لعيان و�خلرب هم���ا علة �ل�ستدلل و�أ�سله، 
وحم���ال كون �لفرع م���ع عدم �لأ�سل، وك���ون �ل�ستدلل مع عدم �لدلي���ل. و�لعقل م�سمن 
بالدلي���ل، و�لدلي���ل م�سمن بالعقل، ول بد ل���كل و�حد منهما من �ساحب���ه، ولي�ش لإبطال 

�أحدهما وجه مع �إيجاب �لآخر؛ و�لعقل نوع و�حد(4)".

ينظر: ف�سل �لعتز�ل وطبقات �ملعتزلة، عبد�جلبار بن �أحمد، حتقيق فوؤ�د �سيد، �لد�ر �لتون�سية للن�سر.�ش187.  (1)
�مل�ست�سفى137/1.وينظ���ر �لتف�سي���ل يف قول �لنظام ومن تابعه يف �لإجم���اع وحجيته: �إبر�هيم بن �سيار   (2)
�لنظ���ام و�آر�وؤه �لكالمية و�لفل�سفية؛ حممد عبد�لهادي �أبو ريده؛ مطبعة جلنة �لتاأليف للرتجمة و�لن�سر؛ 

�لقاهرة؛ 1365 ه�.�ش18.
قل���ت: وعل���ى هذ� يحمل �لرتدد بني �إثبات بع�ش �مل�سطلحات حين���ا ونفيها حينا �آخر عند بع�ش �ملعتزلة؛   

فهم يثبتونها مبعنى وينفونها مبعنى �آخر.
ق���ال حمق���ق كتاب �سرح �لعمد: �ل�سي���خ عبد�حلميد �أبو زنيد تعليقا على نقل �أب���ي �حل�سني �لب�سري هذ�   (3)
�لقول عن �أبي ها�سم:" مل �أجد يف كتب �أ�سول �لفقه �لتي �طلعت عليها؛ �أن �أحد� تابع �أبا ها�سم على قوله 
ه���ذ�؛ �سوى ما نقله �بن �لنج���ار يف �سرح �لكوكب �ملنري عن �أبي زيد �لدبو�س���ي. ينظر: �سرح �لعمد؛ لأبي 
�حل�س���ني �لب�سري حممد بن علي �لطيب، حتقيق عبد�حلميد �أبو زني���د؛ د�ر �ملطبعة �ل�سلفية بالقاهرة؛ 

�لطبعة �لأوىل129/2�1410.�سرح �لكوكب �ملنري112/4؛ �آر�ء �ملعتزلة �لأ�سولية �ش393.
(4)  حجج �لنبوة �سمن ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون3/ �ش226.
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وعل���ى �لرغم من هذ� فاإنه يتبني من خالل تناوله لبع�ش �لأحاديث و�ل�سنن؛ �أنه �إذ� 
توه���م وجود تعار�ش بني �خلرب و�لعقل؛ فاإنه يقدم �لعقل جريا على طريقة �ملعتزلة؛ �إما 
بتاأوي���ل �لأحادي���ث؛ �أو ردها وت�سعيفها؛ �أو �لطعن يف رو�ته���ا؛ ومن ذلك طعنه يف حديث 
ا�ِش �ليوم يقتلون �لَوَزغ على �أنَّ �آباَءها  اُل �لنَّ نفخ �لوزغ على �إبر�هيم؛ قال �جلاحظ:" ُجهَّ
هاِتها  و�أمهاته���ا كانت تنُفخ على نار �إبر�هيم وتنُقل �إليها �حلط���ب؛ فاأح�َسب �أنَّ �آباءه و�أمَّ
ي؛ و�أنَّهن �عتقْدن عد�وة �إبر�هيم على تق�سرٍي  ل ما بني �لنب���يِّ و�ملتنبِّ ق���د كنَّ يعرفن ف�سْ
يف �أ�س���ل �لنظ���ر؛ �أو عن معاندٍة بع���د �ل�ستبانة حتَّى فعل���َن ذلك؛ كيف جاز لن���ا �أن َتِزر 
ة و�لكافرُة  ع���و� �أنَّ هذه �لتي نقتلها هي تل���ك �جلاحدُة للنبوَّ و�زرة ووزر �أخ���رى؛ �إلَّ �أن تدَّ
بالربوبّي���ة؛ و�أنَّها ل تتناكح ول تتو�لد؛ وقد ي�ستقيم يف �لأمِر �أن تقتَل �أكرث هذه �لأجنا�ش: 
ا من طريق �ملحنة و�لتعبُّد. و�إّما �إذ كان �هلّل عّز وجّل قد ق�سى على جماعتها �ملوَت �أن  �إمَّ
يجرَي ذلك �ملجرى على �أيدي �لنا�ش؛ كما �أجرى موت جميع �لنا�ش على يد ملك و�حد؛ 
وه���و ملك �مل���وت؛ وبعد فلعلَّ �لنب���يَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال هذ� �لق���ول(1) �إن كان قال���ه! على �حلكاية 
ا����شُ �لِعلَّة وروو�  ك �لنَّ لأقاوي���ل ق���وم؛ ولعلَّ ذلك ك���ان على معًنى كان يومئ���ٍذ معلومًا؛ فرَتَ
دً� غري م�سّمن؛ ولعلَّ َمن �سمع هذ� �حلديث �سِهد �آخَر �لكالم  �خلرب �ساملًا من �لِعلل جمرَّ
د بهذ� �لكالم �إىل نا�ٍش من �أ�سحابه قد  ومل ي�سهد �أوله؛ ولعلَّه عليه �ل�سالة و�ل�سالم ق�سَ
ك���ان د�ر بينهم وبينه فيه �سيء وكلُّ ذلك(2)(3)". فكل هذه �لإير�د�ت و�لحتمالت مبنية 
على عدم مو�فقة �لعقل �كما يظن �جلاحظ�للحديث �لذي جاء فيه �لأمر بقتل �لوزغ(4)
ق���ال �بن �ل�سمعاين تعليق���ا على طريقة �ملعتزل���ة يف رد �لأحاديث بدعوى خمالفتها 
للعقل:" و�أما خمالفونا فجعلو� قاعدة مذ�هبهم: �ملعقولت و�لآر�ء؛ وبنو� �لكتاب و�ل�سنة 
وطلب���و� �لتاأويالت �مل�ستكرهة، وركب���و� كل �سعب وذلول، و�سلكو� كل وعر و�سهل، و�أطلقو�  
�أعن���ة عقوله���م كل �لإط���الق؛ فهجمت بهم كل مهج���م وعرثت بهم كل عن���اء؛ ثم �إذ� مل 

(1)  حدي���ث �لأمر بقت���ل �لوزغ وتعليله ثابت يف �ل�سحاح. فينظر: �سحي���ح �لبخاري(3359)؛ و�سحيح م�سلم 
برقم (2237) .

�أي وكل ذلك حمتمل يف �حلديث.   (2)
�حليو�ن 1/ 305.  (3)

ولذل���ك كت���ب �بن قتيب���ة �لدينوري كتاب���ه: تاأويل خمتلف �حلديث؛ لل���رد خ�سو�سا عل���ى �ملعتزلة ومنهم   (4)
�جلاحظ يف ردهم �لأخبار بدعوى خمالفتها للعقل.
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يج���دو� وجه���ا للتاأويل طلبو� رد �ل�سنة ب���كل حيلة يحتالونها ومكي���دة يكيدونها؛ لي�ستقيم 
وجهة ر�أيهم ووجهة معقولهم؛ فق�سمو� �لأق�سام ونوعو� �لأنو�ع وعر�سو� �لأحاديث عليها؛ 

فما مل يو�فقها ردوها و�أ�ساءو� �لظن بنقلتها ورموهم مبا نزههم �هلل تعاىل عنه(1)".
وهذ� �ملوقف من �جلاحظ فيه قدر كبري من �لتاأثر مبوقف �سيخه �لنظام(2).

و�ما من جهة �لعالقة بني �لكتاب و�ل�سنة؛ ومكانة �ل�سنة بالنظر للكتاب؛ فاجلاحظ 
ا �أَْم�َسْكَن  ي���رى �أن �لقر�آن فوق �ل�سنة مع حجيتها. ق���ال �جلاحظ: "قال تعاىل:(َفُكُلوْ� مِمَّ
ُل �سيٍء يعُظم به يف عينك �إم�ساُكه  َعَلْيُك���ْم َو�ْذُكُروْ� ��ْسَم �هلّلِ َعَلْيِه) [�ملائدة: من �لآية4].فاأوَّ
ا مُي�ِس���ك على نف�سه �إّل �لكلَب؛  يد: �إنَّ كلِّ �سائٍد فاإمنَّ علي���ك؛ وهكذ� يقول �أَ�سح���اُب �ل�سَّ
ًة م���ن �ُسنَن �لنبي �سلى �هللَّ  فاإّن���ُه مُي�سك على �ساحبه؛ ول���و كان �جلو�ُب لزيد �خليل �ُسنَّ

ّنة(3)".  فعُة؛ فكيَف و�لكتاُب فوَق �ل�سُّ عليه و�سلم لكان يف ذلك �لرِّ
وبن���اء على ذلك فقد ف�سل �جلاحظ �لكلب عل���ى �ل�سنور؛ باعتبار �أن �لكلب ذكر يف 

�لقر�آن بخالف �لهر(4).
كم���ا يظهر �حتجاج �جلاحظ و�عت���د�ده بالأخبار؛ ول�سيما �إذ� كانت مروية بالتو�تر 
و�لع���دد �لكث���ري �لذي ل ميكن �أن يتفقو� معه على �لكذب.ق���ال �جلاحظ:" على �أن �لعدد 
�لكثري �ملختلفي �لعلل، �ملت�سادي �لأ�سباب، �ملتفاوتي �لهمم، ل يتفقون على تخر�ش �خلرب 
يف �ملعنى �لو�حد، وكما ل يتفقون على �خلرب �لو�حد على غري �لتالقي و�لرت��سل �إل وهو 
حق؛ فكذلك ل ميكن مثلهم يف مثل عللهم �لتالقي عليه، و�لرت��سل فيه. ولو كان تالقيهم 
ممكنًا، وتر��سلهم جائزً� لظهر ذلك وف�سا، و��ستفا�ش وبد�. ولو كان ذلك �أي�سًا ممكنًا، 
وكان قوًل متوهمًا لبطلت �حلجة، ولنق�ست �لعادة، ولف�سدت �لعربة، ولعادت �لنف�ش بعلة 
�لأخب���ار جاهلة، ولكان للنا�ش على �هلل �أكرب �حلج���ة. وقد قال �هلل جل وعز:(ِلَئالَّ َيُكوَن 
�ُسِل )[�لن�ساء: من �لآية165]؛ �إذ كلفهم طاعة ر�سله، وت�سديق  ٌة َبْعَد �لرُّ ا�ِش َعَلى �هلّلِ ُحجَّ ِللنَّ

(1)    قو�ط���ع �لأدل���ة يف �لأ�سول؛ لل�سمع���اين (1/ 370). وينظر: �إبر�هيم بن �سيار �لنظ���ام و�آر�وؤه �لكالمية 
و�لفل�سفية  �ش30.

(2)    ينظر: �ملرجع �ل�سابق.
(3)   �حليو�ن205/2

(4)   ينظر: �ملرجع �ل�سابق.
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�أنبيائ���ه ور�سل���ه وكتبه، و�لإميان بجنته ون���اره، ومل ي�سع لهم دلياًل عل���ى �سدق �لأخبار، 
و�متناع �لغلط يف �لآثار، تعاىل �هلل عن ذلك علوً� كبريً�(1)".

كم���ا كان �جلاح���ظ مهتما مب�ساأل���ة طريق���ة �لرو�ية ب���ني �لرو�ية باللف���ظ و�لرو�ية 
باملعن���ى؛ فق���ال:" وقال �بن عون(150 ه����): �أدركت ثالثة يت�س���ددون يف �ل�سماع، وثالثة 
يت�ساهلون يف �ملعاين. فاأما �لذين يت�ساهلون: فاحل�سن(2)، و�ل�سعبي(3)، و�لنخعي(4)، و�أما 
�لذي���ن يت�سددون: فمحمد بن �سريين(5)  ، و�لقا�سم ب���ن حممد(6)؛ ورجاء بن حيوة(7)".
كم���ا كان ل���ه �آر�ء نقدية يف رو�ية �حلدي���ث؛ ومن تقبل رو�يته ومن ت���رد رو�يته؛ ول�سيما 
ممن عا�سرهم؛ وتتفق �آر�ء �لنقدية مع �آر�ء �أئمة �جلرح و�لتعديل؛ ول�سيما من ذكرهم 
م���ن �أه���ل �ل�سري و�لأخبار؛ فقال:" ما هو �إل �أن وّلد �أبو خمنف(8)  حديثا،  �أو �ل�سرقّي بن 
�لقطامّي(9) ، �أو �لكلبّي(10) ، �أو �بن �لكلبّي(11) ؛ �أو لقيط �ملحاربّي(12)  ، �أو �سوكر(13)؛  �أو عطاء 

حجج �لنبوة �سمن ر�سائل �جلاحظ: حتقيق هارون3/ �ش241.  (1)
هو �حل�سن بن �أبي �حل�سن �لب�سري؛ �لورع �لعابد �لثقة تويف �سنة 110 ه�. ينظر: �سري �أعالم �لنبالء563/4.  (2)
هو عامر بن �سر�حيل �ل�سعبي؛ تابعي من �لثقات �لأثبات تويف �سنة100 ه�. ينظر: �سري �أعالم �لنبالء294/4.  (3)
ه���و �إبر�هي���م بن يزيد �لنخعي؛ من كبار �لتابعني �ملحدثني �لفقهاء. ت���ويف �سنة96 ه�. ينظر: �سري �أعالم   (4)

�لنبالء520/4.
هو �أبو بكر حممد بن �سريين �لأن�ساري �لب�سري؛ من �لثقات �لورعني �لأثبات. تويف �سنة110 ه�. ينظر:   (5)

�سري �أعالم �لنبالء4 /606.
هو �لقا�سم بن حممد بن �أبي بكر �ل�سديق؛ فقيه و�إمام مكرث من �حلديث. تويف �سنة107 ه�. ينظر: �سري   (6)

�أعالم �لنبالء53/5.
�لبي���ان و�لتب���ني حتقيق هارون322/2.ورجاء بن حي���وة هو بن جرول �لكندي ثق���ة فا�سل كثري �لعلم من   (7)
عباد �أهل �ل�سام؛ تويف �سنة 112 ه�.ينظر: �سري �أعالم �لنبالء557/4. وينظر كالم �لأ�سوليني يف م�ساألة 

�لرو�ية باللفظ �أو �ملعنى: �لر�سالة لل�سافعي �ش274،�أ�سول �ل�سرخ�سي355/1؛ �لعدة969/3.
�أبو خمنف هو لوط بن يحى �لأزدي �إخباري من �أهل �لكوفة؛ ومات قبل �سنة170 ه�.قال فيه �بن حجر يف   (8)
ل�سان �مليز�ن (4/ 492):" �إخباري تالف ل يوثق به؛ وقال �بن عدى: �سيعى حمرتق �ساحب �أخبارهم". 

وينظر: �لبيان و�لتبيني361/1.
�لقطامي هو �لوليد بن �حل�سني بن حمال؛ من �أهل �لأدب و�لرو�ية و�ملعرفة بالأن�ساب. ينظر: �لبيان و�لتبيني360/1.  (9)
ه���و �أبو �لن�س���ر حممد بن �ل�سائب �لكلبي �لكويف �لن�سابة �ملف�سر؛ ت���ويف بالكوفة �سنة146ه�.ينظر:�لبيان   (10)

و�لتبيني242/1، ل�سان �مليز�ن 359/7. 
هو �أبو �ملنذر ه�سام بن حممد �لن�سابة؛ �ملتوفى �سنة204 ه�. ينظر: �سري �أعالم �لنبالء101/10.  (11)

هو لقيط بن بكر �ملحاربي �لكويف �ملتوفى �سنة ه� 190.ينظر: �لبيان و�لتبيني162/2؛�لفهر�ست138/1.    (12)
�أحد �لإخباريني �لو�ساعني �ل�سيعة كان يف �ملائة �لثانية. قال �بن حجر عنه يف ل�سان �مليز�ن (3/ 158):"   (13)

�سوكر: �إخباري موؤرخ ل يعتمد عليه؛ �سيعي كان يف �ملائة �لثانية ". 
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�ملل���ط(1) ، �أو �ب���ن د�أب(2) ، �أو �أب���و �حل�س���ن �ملد�ئن���ّي (3)، ث���م �س���ّوره يف كت���اب، و�ألق���اه يف 
���ل ول يتثّبت ول يتوّقف؛ وه���وؤلء كّلهم يت�سّيع���ون... ومن �أر�د  �لوّر�ق���ني، �إل رو�ه م���ن ل يح�سّ
�لأخبار فلياأخذها عن مثل قتادة(4)... و�أبي عا�سم �لّنبيل(5) ........(6)؛ فاإّن هوؤلء و�أ�سباههم 
ماأمونون، و�أ�سحاب توّق وخوف من �لزو�ئد، و�سون ملا يف �أيديهم، و�إ�سفاق على عد�لتهم(7)".
ويالحظ هنا منهج �جلاح���ظ يف قبول �لرو�ية وردها؛ فمن ��ستهر بالكذب و�لو�سع 
وع���دم �ملبالة بالعد�لة؛ فرو�يته غري مقبولة؛ كما �أ�سار �جلاحظ �إىل كون هوؤلء غالبهم 
ممن يت�سيع؛ �أو ممن عرف بالت�ساهل وعدم �ملبالة بال�سبط و�لإتقان، ثم �أ�سار باملقابل 
�إىل �أهل �ل�سبط و�لإتقان و�خلوف على �لعد�لة و�لتوقي؛ مما يوؤثر يف �لرو�ية؛ و�أن هوؤلء 
هم من ينبغي �أن توؤخذ عنهم �لأخبار؛ وما قرره �جلاحظ هنا يف وجوب �لتثبت و��سرت�ط 

�لعد�لة لقبول �لرو�ية يتفق مع مذهب �لكافة من �لعلماء وحكي �لتفاق عليه(8).

من �ل�سعر�ء �ملعا�سرين لب�سار بن برد وله معه �أخبار؛ ومعنى �مللط: �خلبيث. ينظر:�لأغاين223/3.  (1)
ه���و عي�س���ى بن يزيد بن بكر بن د�أب �لن�سابة �لإخباري؛ وك���ان متهما بو�سع �حلديث. قال عنه �بن حجر   (2)
يف ل�س���ان �مليز�ن (4/ 408):" كان �إخباريا عالم���ة ن�سابة؛ لكن حديثه و�ه؛ قال خلف �لأحمر: كان ي�سع 

�حلديث، وقال �لبخاري وغريه: منكر �حلديث". 
ه���و �أب���و �حل�سن علي ب���ن حممد �ملد�ئن���ي ؛ �ساحب �أخبار وت�ساني���ف كثرية؛ تويف �سن���ة 215 ه�. ينظر:   (3)

�لفهر�ست147/1.
ه���و قت���ادة بن دعامة �ل�سدو�سي؛ من �ملحدث���ني �حلفاظ �لأثبات؛ وتويف �سنة118 ه����. ينظر: �سري �أعالم   (4)

�لنبالء 269/5.
ه���و �أب���و عا�سم �ل�سحاك ب���ن خملد �ل�سيب���اين �لب�سري؛ من �لفقه���اء �لثقات �ملكرثي���ن للحديث؛ تويف   (5)

�سنة213 ه�. ينظر: ل�سان �مليز�ن 249/7.
�ساق �جلاحظ جملة من �لرو�ة و�لإخباريني �لذين ��ستهرو� بال�سدق و�لعد�لة.  (6)

ر�سالة �لبغال للجاحظ �سمن جمموع �لر�سائل حتقيق عبد�ل�سالم هارون228�225/2 �ش27،28،29.  (7)
وقد ترجم �ملحقق للرو�ة �ملذكورين.

ينظر: �سرح خمت�سر �لرو�سة142/2،�لبحر �ملحيط333/3.  (8)
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المبحث الخامس
الن�شو�س يف مكانة ال�شحابة

تظهر من عبار�ت �جلاحظ �لتبجيل لفقهاء �ل�سحابة؛ ويحيل بع�ش �مل�سائل لقولهم 
و�ختيارهم ويعت���رب �ختيار�تهم �أ�سح من غريهم؛ فقال:" و�إن كان �لأول �أحق بالتقدمي، 
و�لآخر �أحق بالتاأخري، للذي قدمو� من �لحتمال، و�أعطو� من �ملجهود، ولأنهم �أ�سل هذ� 
�لأم���ر ونحن فرعه، و�لأ�سل �أحق بالقوة من �لفرع؛ وهم �ل�سابقون ونحن �لتابعون، وهم 
�لذين وطئو� لنا، وكلفونا ما مل نكن لنكلفه �أنف�سنا، فتجرعو� دوننا �ملر�ر، ومنحونا روح 
�لكفاية؛ ولأن �هلل تعاىل �ختارهم ل�سحبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ولأن �لقر�آن نطق بف�سيلتهم؛ و�هلل 
تع���اىل �أعلم مب���ن بعدهم(1)". وقال عند ذكره مل�ساألة يف �لبي���وع: " وكره �بن عمر ر�سي 
(2)؛  �هلّل عنهم���ا ق���ول �لقائل : �أ�سلم���ت يف كذ� وكذ� وقال : لي�ش �لإ�س���الم �إّل هلِلّ عّز وجلَّ

وهذ� �لكالم جماُزه عند �لنا�ش �سهل؛ وقد كرهه �بُن عمر وهو �أعلم بذلك(3)".
ول يلتزم �جلاحظ هذ� �ملوقف من �ل�سحابة كلهم؛ بل يوجه �أحيانا �سهام �لنقد على 
طريقت���ه يف �إظهار قدرته على �لدفاع عن �لر�أي ونقي�س���ه(4)؛ و�قرت�با من ر�أي �أ�سحابه 
�ملعتزلة �لذين يرون �أن �ل�سحابة عدول �إل من ظهر ف�سقه ومل يتب(5).                            

ر�سالة حجج �لنبوة �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق عبد�ل�سالم هارون228/3..  (1)
رو�ه عبد�لرز�ق يف م�سنفه برقم (14115).  (2)

�حليو�ن341/1.   (3)
ينظ���ر على �سبيل �ملثال يف تردد �جلاحظ يف مو�قفة من �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم: �لعثمانية؛ جلاحظ؛   (4)
حتقيق و�سرح: عبد �ل�سالم حممد هارون؛ �لنا�سر: د�ر �جليل، بريوت �لطبعة �لأوىل، 1411 ه�1991 م، 

ور�سالة من �سدر كتابه يف مقالة �لزيدية و�لر�ف�سة �سمن جمموع �لر�سائل حتقيق هارون311/4.
وقال �بن قتيبة يف ترجمة �جلاحظ:" ويبلغ به �لقتد�ر �إىل �أن يعمل �ل�سيء ونقي�سه؛ ويحتج لف�سل �ل�سود�ن على 
�لبي�س���ان؛ وجت���ده يحتج مرة للعثمانية على �لر�ف�س���ة، ومرة للزيدية على �لعثماني���ة و�أهل �ل�سنة، ومرة 

خمتلف �حلديث �ش59. تاأويل  يف�سل عليا ر�سي �هلل عنه ومرة يوؤخره". 
ينظر: م�سائل �أ�سول �لدين �ملبحوثة يف �أ�سول �لفقه. خالد عبد�هلل؛ ن�سر عمادة �لبحث �لعلمي باجلامعة   (5)
�لإ�سالمية؛ �لطبع���ة �لأوىل1426.�ش1258مابعدها.عقيدة �أهل �ل�سن���ة و�جلماعة يف �ل�سحابة �لكر�م؛ 
نا�س���ر بن علي عائ�ش ح�سن �ل�سيخ؛ �لنا�سر : مكتبة �لر�سد، �لريا�ش، �ململكة �لعربية �ل�سعودية؛ �لطبعة 

: �لثالثة، 1421ه�/2000م. 817/2.
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث السادس
الن�شو�س يف الحتجاج ب�شرع من قبلنا 

ق���ال �جلاحظ:" فقد �أجمعو� على �أن قتل �لبع�ش �إحياء للجميع؛ و�أن �إ�سالح �لنا�ش 
يف �إقام���ة ج���ز�ء �حل�سنة و�ل�سيئ���ة؛ ولكم يف �لق�سا�ش حياة ؛ و�لق���ود حياة؛ وهذ� �سيء 
تعم���ل به �لأمم كلها؛ غري �لزنادقة؛ و�لزنادقة مل تكن قط �أمة ول كان لها ملك ومملكة؛ 
ومل ت���زل بني مقتول وهارب ومنافق؛ فال �أنت���م زنادقة، ول ينكر ملن كان ذلك مذهبه �أن 
يق���ول ه���ذ� �لقول ؛  فاأنتم ل دهرية، ول زنادقة، ول م�سلمون، ول �أنتم ر��سون بحكم �هلل 
�أيام �لتور�ة؛  فاإن كان هذ� �حلكم قد �أمر �هلل به وهو عدل؛ فلي�ش بني �لزمانني فرق(1)".
وه���ذ� �ل�ستدلل م���ن �جلاحظ على حجية �سرع من قبلنا قائم على نفي �لفارق بني 
زمانن���ا وزمان مو�سى عليه �ل�سالم؛ باعتب���ار �أن �لقود عدل وفيه �إ�سالح للنا�ش؛ وماكان 

ح�سنا و�سالحا يف �لزمان �لأول؛ فهو كذلك يف �لزمان �لثاين.
ق���ال �لق���ر�يف: "جمي���ع �سر�ئ���ع �لأمم �سرع لن���ا، �إل ما ن�س���خ، ول فرق ب���ني مو�سى 

وغريه(2)".

�حليو�ن432/4.  (1)
نفائ�ش �لأ�سول يف �سرح �ملح�سول (6/ 2371).  (2)
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث السابع
 الن�شو�س يف عمل اأهل املدينة

م���ن �مل�سائل �لتي بحثها �جلاح���ظ يف ر�سائله: هي �لأ�سربة ما يحل منها وما يحرم؛ 
فكت���ب فيها كتابا �أ�سماه: (�ل�س���ارب و�مل�سروب)؛ و�نتهى فيه �إىل ِحل �لنبيذ دون �خلمر؛ 
ث���م ذك���ر �إير�د� يف حترمي �أهل �ملدين���ة للنبيذ ثم �أجاب عنه؛ فق���ال:" ولعل قائاًل يقول: 
و�أه���ل مدين���ة �لر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص و�سك���ان حرم���ه ود�ر هجرت���ه، �أب�سر باحل���الل و�حلر�م، 
و�مل�سك���ر و�خلم���ر، وما �أب���اح �لر�سول وما حظ���ره، وكيف ل يكون كذل���ك و�لدين ومعامله 
م���ن عندهم خرج �إىل �لنا����ش؛ و�لوحي عليهم نزل، و�لنبي rفيهم دفن؛ وهم �ملهاجرون 
�ل�سابق���ون، و�لأن�سار �ملوؤثرون على �أنف�سهم. وكلهم جممع على حترمي �لأنبذة �مل�سكرة، 
و�أنها كاخلمر؛ وخلفهم على منهاجٍ �سلُفهم �إىل هذه �لغاية، حتى �إنهم جلدو� على �لريح 

�خلفي...
و�إن���ا نق���ول يف ذل���ك: �إن عظم حق �لبلدة ل يح���ل �سيئًا ول يحرم���ه(1)، و�إمنا يعرف 
�حلالل و�حلر�م بالكتاب �لناطق، و�ل�سنة �ملجمع عليها، و�لعقول �ل�سحيحة، و�ملقايي�ش 

�مل�سيبة ...  وبعد، فاأهل �ملدينة مل يخرجو� من طبائع �لإن�ش �إىل طبع �ملالئكة(2)".
ويالح���ظ هنا �أن ما ذك���ره �جلاحظ يف �سياق �ل�ستدلل ملن ق���ال بحجية عمل �أهل 
�ملدين���ة مطاب���ق ملا ذكره �مل�ستدلون به وبعب���ار�ت مقاربة؛ فج���اء يف ر�سالة �لإمام مالك 
ب���ن �ن�ش(179 ه����) ؛ لالإمام �لليث بن �سع���د(175 ه�)؛ يف �سياق �لحتج���اج بعمل �أهل 
�ملدين���ة:" و�إمنا �لنا�ش تبع لأهل �ملدينة : �إليها كان���ت �لهجرة، وبها تنزل �لقر�آن، و�أحل 
�حل���الل وح���رم �حلر�م ، �إذ ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص بني �أظهرهم ، يح�سرون �لوحي  و�لتنزيل ، 
وياأمرهم فيطيعونه ، ويبني لهم فيتبعونه ، حتى توفاه �هلل ، و�ختار له ما عنده ، �سلو�ت 
�هلل و�سالم���ه عليه ورحمته وبركاته؛ ثم قام من بع���ده �أتبع �لنا�ش له من �أمته ، فما نزل 
به���م مم���ا علمو� �أنفذوه؛ وما مل يكن عنده���م فيه علم �ساألو� عنه ، ث���م �أخذو� باأقوى ما 

ج���اءت عبارة �أب���ي �حل�سني �لب�سري يف نف�ش �ل�سياق:" �لأماكن ل توؤث���ر يف كون �لأقو�ل حجة ". �ملعتمد   (1)
.(34 /2)

ر�سالة �ل�سارب و�مل�سروب �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ؛ حتقيق :عبد�ل�سالم هارون �ش 276ومابعدها.  (2)
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ن�صو�ص اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

وج���دو� يف ذل���ك ، يف �جتهادهم ، وحد�ثة عهدهم ، ف���اإن خالفهم خمالف ، �أو قال �مروؤ 
غ���ريه م���ا هو �أقوى من���ه و�أوىل ، ترك قوله ، وعم���ل بغريه؛ ثم كان �لتابع���ون من بعدهم 
ي�سلكون ذلك �ل�سبيل ويتبعون تلك �ل�سنن ، فاإذ� كان �لأمر باملدينة ظاهًر� معموًل به ، مل 
�أر لأحد خالفه؛ للذي يف �أيديهم من تلك �لور�ثة �لتي ل يجوز �نتحالها ول �دعاوؤها ، ولو 
ذهب كل �أهل �لأم�سار يقولون : هذ� �لعمل ببلدنا ، وهو �لذي م�سى عليه من م�سى منا 
مل يكون���و� فيه من ذلك على ثقة ، ومل يج���ز لهم من ذلك مثل �لذي جاز لهم(1)". وقول 

�جلاحظ مو�فق لقول جمهور �لعلماء يف عدم حجية عمل �أهل �ملدينة(2).                      

ينظر: �ملعرفة و�لتاريخ؛ �أبو يو�سف يعقوب بن �سفيان �لف�سوي؛( ت : 277ه�)؛�ملحقق : د �أكرم �لُعَمري؛  (1)
موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت؛ �لطبعة : �لأوىل ، 1981؛ (1/ 696ومابعدها). �لإ�سارة يف �أ�سول �لفقه �ش28؛نفائ�ش 

�لأ�سول يف �سرح �ملح�سول2698/6.
ينظر:�ملعتم���د34/2؛ �لو��س���ح يف �أ�سول �لفقه183/5؛ �سرح خمت�سر �لرو�س���ة103/3؛ �لردود و�لنقود   (2)

لبن �لبابرتي550/1.
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د. فهد بن عبداهلل املنيع

المبحث الثامن
الن�شو�س فيما يتعلق بدللت الألفاظ

وفيه مطالب: 

المطلب األول
الن�شو�س يف معنى البيان

�جلاح���ظ من كبار �أهل �للغة و�لبيان؛ وله �هتمام كبري بالألفاظ و�رتباطها باملعاين 
من جهة �ل�سرع و�للغة(1)؛ ولذلك �ألف كتابا يعترب من �لُعَمد يف هذ� �لباب(2)؛ وهو كتاب: 
�لبي���ان و�لتبني؛ وكان من �أوىل �مل�سائل �لتي ناق�سها هو معنى �لبيان و�أنو�عه وما يح�سل 

به �لبيان من �لدللت �للفظية �و �ملعنوية. 

فق���ال:" �لبي���ان: ��س���م جامع لكل �س���يء ك�سف لك قن���اع �ملعنى، وهت���ك �حلجب دون 
�ل�سمري؛ حتى يف�سي �ل�سامع �ىل حقيقته، ويهجم على حم�سوله كائنا ما كان ذلك �لبيان.

ثم �علم حفظك �هلل: �أن حكم �ملعاين خالف حكم �لألفاظ؛ ل�أن �ملعاين مب�سوطة �إىل 
غ���ري غاية؛ وممتدة �إىل غري نهاية؛ و�أ�سماء �ملعاين مق�س���ورة معدودة وحم�سلة حمدودة؛ 
وجمي���ع �أ�سناف �لدللت على �ملعاين من لفظ وغري لفظ خم�سة �أ�سياء ل تنق�ش ول تزيد: 
�أوله���ا �للفظ، ث���م �ل�سارة، ثم �لعقد، ثم �خلط، ثم �حل���ال: وت�سمى ن�سبة؛ و�لن�سبة: هي 

�حلال �لد�لة �لتي تقوم مقام تلك �لأ�سناف ول تق�سر عن تلك �لدللت. 

 ولكل و�حد من هذه �خلم�سة �سورة بائنة من �سورة �ساحبتها؛ وحلية خمالفة حللية 
�أخته���ا؛ وهي �لتي تك�سف لك عن �أعي���ان �ملعاين يف �جلملة؛ ثم عن حقائقها يف �لتف�سري 

تنظر در��سة مو�سعة حول ق�سية �للفظ و�رتباطها باملعنى عند �ملعتزلة عموما و�جلاحظ خ�سو�سا و�أبعاد   (1)
ذلك. �لرت�ث �لنقدي و�لبالغي للمعتزلة؛ 375 �405.

ينظر: �لبالغة �ل�سعرية يف كتاب �لبيان و�لتبيني، د حممد علي �ل�سباغ، �ملكتبة �لع�سرية بريوت؛ �لطبعة   (2)
�لأوىل1418. �ش113.
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ن�صو�ص اأ�صولية من كتب اأبي عثمان عمرو بن بحر )اجلاحظ(

وع���ن �أجنا�سها و�أقد�رها؛ وع���ن خا�سها وعامها وعن طبقاته���ا يف �ل�سار و�ل�سار؛ وعما 
يكون منها لغو� بهرجا و�ساقطا مطرحا(1)".

ويالح���ظ هنا حر�ش �جلاحظ على بيان معنى �لبي���ان يف مقدمة كتابه؛ فما �سياأتي 
بعده مبني على فهم مدلول �لبيان ومعرفة �أق�سامه؛ وهو قريب مما فعله �لإمام �ل�سافعي 
يف ر�سالت���ه(2)؛ �إذ �بتد�أ كتابه بباب: كي���ف �لبيان؟ ثم و�سح معانيه �لعامة وذكر �أق�سامه 
وم���ا يح�سل به �لبيان(3)؛ وهذ� م���ا جعل �لإمام �لزرك�سي يتعقب �لغ���ز�يل يف قوله: باأن 
ع���ادة �لأ�سولي���ني جرت على عق���د كتاب له؛ و�خلط���ب فيه ي�سري(4)؛ فق���ال �لزرك�سي:" 
ر به  و�أم���ره لي�ش بال�سه���ل؛ فاإنه من جملة �أ�ساليب �خلطاب؛ بل هو من �أهمها؛ ولهذ� �سدَّ

�ل�سافعي كتاب �لر�سالة(5)".
كم���ا و�س���ح �جلاحظ ما يح�سل ب���ه �لبيان من �للف���ظ، ثم �لإ�سارة، ث���م �لعقد، ثم 
�خلط، ثم �حلال وت�سمى ن�سبة؛ وما ذكره هو مو�فق ملا يذكره �لأ�سوليون يف باب �لبيان 

من ح�سوله باأي طريق؛ فقد يكون بالفعل �و �لإ�سارة �أو �لرمز(6) .

�لبيان و�لتبيني حتقيق عبد�ل�سالم هارون 74/1.  (1)
ل جن���د يف كتب �جلاحظ كلها �أي ذكر لالإمام �ل�سافعي؛ كما �أنه يتحا�سى ذكر �لإمام �أحمد با�سمه �كما   (2)
تق���دم يف حكايته للمناظرة �مل�سه���ورة بني �لإمام �أحمد و�بن �أبي دوؤ�د� ويظهر يل �أن �جلاحظ �طلع على 
ر�سال���ة �لإمام �ل�سافعي و��ستفاد منها؛ و�إن مل ي�س���رح بذلك، وقد ذكر �بن قتيبة �تلميذ �جلاحظ� كما 
يف بع����ش ن�س���خ كتابه: تاأوي���ل خمتلف �حلديث: " وذك���ر �ل�سافعي باأقبح قول وقال: م���ا ي�سنع �لنا�ش مبا 
و�س���ع و�سن���ع؛ هال ��ستغ���ل ب�سعر جميل وكثري؛ ك���ان �أ�سلح له منها؛ وك���ان ي�ستمه باأقب���ح �ل�ستم". تاأويل 
خمتل���ف �حلديث لبن قتيبة؛ حتقيق: �سليم �لهاليل؛ د�ر �ب���ن عفان؛ �لطبعة �لثانية1430.�ش143. وقد 

نبه �ملحقق �إىل �أن �لزيادة موجودة يف بع�ش �لن�سخ �ملرموز لها بالن�سخة (�ش).
و�لإعر�����ش عن ذك���ر علماء �ل�سنة يف كتب �ملعتزلة ظاهر؛ ولذلك نق���ل �لقا�سي عبد�جلبار بن �أحمد يف   
ترجمة �لوليد بن �أبي �لوليد بن �أحمد بن �أبي دوؤ�د؛ �أن له كتابا ي�سمى: كتاب �لختالف و�لئتالف، فنظر 
في���ه �أب���و علي �جلبائ���ي وقال: ما فيه عيب �إل ذكره في���ه �بن حنبل و�بن ر�هويه. ينظ���ر: طبقات �ملعتزلة 

�ش301 وما بعدها.
ينظر: �لر�سالة �ش21.  (3)

ينظر: �مل�ست�سفى ط �لر�سالة 38/2.  (4)
ينظر: �لبحر �ملحيط للزرك�سي64/3.وينظر: �لر�سالة لل�سافعي �ش21.  (5)

ينظ���ر ط���رق �لبي���ان �ملختلف���ة: �مل�ست�سف���ى ط �لر�سالة39/2.�س���رح خمت�س���ر �لرو�سة678/2،�لبحر   (6)
�ملحي���ط67/3، �أفع���ال �لر�س���ول ملسو هيلع هللا ىلص ودللته���ا على �لأحكام �ل�سرعي���ة، حممد بن �سليم���ان بن عبد �هلل 
�لأ�سق���ر؛ �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت – لبنان. �لطبعة: �ل�ساد�سة، 1424 

ه�2003 م.88/1ومابعدها، �لرت�ث �لنقدي و�لبالغي عند �ملعتزلة �ش85ومابعدها.
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المطلب الثاني
الن�شو�س يف العمل بالعام واخلا�س واملطلق واملقيد

يح���اول �لباحث���ون يف علم �أ�س���ول �لفقه وتاريخ���ه �لتما�ش �لبد�ي���ات �لأوىل لظهور 
�مل�سطلحات �لأ�سولية؛ كالعام، و�خلا�ش، و�ملطلق، و�ملقيد، و�لبيان، و�ملجمل(1) ...ومن 
خالل قر�ءة ما ذكره �جلاحظ يف كتبه �ملختلفة جند ح�سور� لهذه �مل�سطلحات؛ وتوظيفا 
لها مبا ي���دل على معناها �لأ�سويل وتطبيقاتها عن���د �لأ�سوليني؛ ومن ذلك م�سطلحات 

�لعام و�خلا�ش و�ملطلق و�ملقيد.
 وق���د نبه �جلاح���ظ على �أن �جلهل مبع���اين كالم �لعرب �سبب لله���الك و�لإهالك؛ 
فق���ال:" فللعرب �أمث���ال و��ستقاق���ات و�أِبنية، ومو�سع ك���الم يدل عندهم عل���ى معانيهم 
و�إر�دته���م؛ ولتل���ك �لألفاظ مو��سُع �أَُخ���ُر ولها حينئذ دللت �أخر؛ فم���ن مل يعرفها جهل 
ت�أويل �لكتاِب و�ل�سنة و�ل�ساهد و�ملثِل؛ فاإذ� نَظر يف �لكالم، ويف �سروب من �لعلم ولي�ش 

هو من �أَهل هذ� �ل�ساأن؛ هلك و�أَهلك!(2)".
 وم���ن ذل���ك قول �جلاحظ م�ستدًل على زو�ل ثم���ود، و�نقر��ش ن�سلهم؛ وتزييف قول 
م���ن ق���ال ببقاءهم:" فاأما ثمود: فقد خرب �هلل عز وج���ل عنهم؛فقال:(َوَثُموَد َفَما �أَْبَقى)
���ن َباِقَية)[�حلاقة:8]؛ فاأنا �أعج���ب من م�سلم ي�سدق  [�لنج���م:51]. وقال:(َفَه���ْل َتَرى َلُهم مِّ
بالق���ر�ن، ويزعم �أن يف قبائ���ل �لعرب من بقايا ثمود! وكان �أبو عبيدة(209 ه�)(3) يتاأول 
قوله:(َوَثُموَد َفَما �أَْبَقى)[�لنجم:51]. �أن ذلك �إمنا وقع على �لأكرث وعلى �جلمهور �لأكرب(4)! 

ينظر: علم �أ�سول �لفقه من �لتدوين �إىل نهاية �لقرن �لر�بع �لهجري �ش92 وما بعدها.  (1)
�حليو�ن154/1. وقريب منه ما قرره �لإمام �ل�سافعي يف �لر�سالة؛ يف بيان �أهمية �للغة ومعرفة دللتها؛   (2)
فقال:" فاإمنا خاطب �هلل بكتابه �لعرب بل�سانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها 
�ت�س���اع ل�سانها؛ و�أن فطرت���ه �أن يخاطب بال�سيء منه عاما ظاهر� ير�د به �لع���ام �لظاهر، وي�ستغني باأول 
هذ� منه عن �آخره؛ وعاما ظاهر� ير�د به �لعام ويدخله �خلا�ش ... فتكلف �لقول يف علمها تكلف ما يجهل 
بع�س���ه. وم���ن تكلف ما جهل وم���ا مل تثبته معرفته: كانت مو�فقته لل�سو�ب���اإن و�فقه من حيث ل يعرفه �: 
غ���ري حممودة، و�هلل �أعلم؛ وكان بخطئه غ���ري معذور، �إذ� ما نطق فيما ل يحيط علمه بالفرق بني �خلطاأ 

و�ل�سو�ب فيه". �لر�سالة �ش53�51.
(3)  �أبو عبيدة معمر بن �ملثنى وهو من �سيوخ �جلاحظ.

(4)  ووج���ه تاأويل �أبي عبيدة: هو �حتمال �أن يك���ون بع�ش ثمود ممن �آمن؛ فيكون �ل�ستئ�سال خا�سا مبن كفر 
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وه���ذ� �لتاأوي���ل �أخرجه من �أبي عبيدة �سوء �لر�أي يف �لق���وم؛ ولي�ش له �ن يجيء �ىل خرب 
عام مر�سل غري مقيد، وخرب مطلق غري م�ستثنى منه؛ فيجعله خا�سا كامل�ستثنى منه؛ و�أي 
ن َباِقَية}[�حلاقة:8]. فكيف يقول  �س���يء بقي لطاعن �أو متاأول بعد قوله: {َفَهْل َتَرى َلُهم مِّ

ذلك؟ �إذ� كنا نحن قد نرى منهم يف كل حي باقية؛ معاذ �هلل من ذلك(1).
 وروو� �أن �حلجاج(95 ه�) قال يوما على �ملنرب: يزعمون �أنا(2) من بقايا ثمود؛ وقد 

قال �هلل تبارك وتعاىل: {َوَثُموَد َفَما �أَْبَقى}[�لنجم:51] (3)!".
ْعَر}[ي�ش:من �لآية69]؛ ثم قال: {َوَما   وقال �جلاحظ:" وقال تعاىل:{َوَم���ا َعلَّْمَناُه �ل�سِّ
ُهْم َيُقوُلوَن َما َل  ُهْم يِف ُكلِّ َو�ٍد َيِهيُمون َو�أَنَّ نَّ َينَبِغ���ي َلُه }[ي�ش:من �لآية69]؛ ثم قال: {�أَمَلْ َتَر �أَ

َيْفَعُلون}[�ل�سعر�ء:226�225] ؛ فعم ومل يخ�ش و�أطلق ومل يقيد(4)".
اُر }[�لأنعام: من  وق���ال �جلاحظ ��ستدلل ملن �أجاز روؤية �هلل بقوله: {لَّ ُتْدِرُكُه �لأَْب�سَ
�لآي���ة103]:" وقلت���م هذه �لآية مبهم���ة؛ وخرجت خمرج �لعموم و�لع���ام غري �خلا�ش؛ وقد 

�سدقتم؛ كذلك �لعام �إىل �أن يخ�سه �هلل باية (5)".
و�ملالح���ظ هن���ا هو ��ستعمال �جلاح���ظ للعام و�ملطلق مبعنى و�ح���د وهو يتفق مع ما 

ذكره �لأ�سوليون من ��ستعمال �ملتقدمني لهذين �مل�سطلحني مبعنى و�حد(6).

منه���م. ينظر هذ� �لق���ول: نكت وتنبيهات يف تف�سري �لقر�آن �ملجيد؛ �أبو �لعبا�ش �لب�سيلي �لتون�سي (�ملتويف 
830 ه����) مم���ا �خت�سره من تقيي���ده �لكبري عن �سيخه �لإمام �بن عرف���ة (ت 803 ه�) وز�د عليه؛ تقدمي 
وحتقي���ق: �لأ�ست���اذ / حممد �لط���رب�ين؛ من�سور�ت وز�رة �لأوق���اف و�ل�سئ���ون �لإ�سالمية�ململكة �ملغربية؛ 
مطبعة �لنجاح �جلديدة�لد�ر �لبي�ساء؛ �لطبعة: �لأوىل، 1429 ه�2008 م.670/3؛ روح �ملعاين يف تف�سري 
�لقر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين؛ حممود �لألو�سي �أبو �لف�سل؛ �لنا�سر : د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت.

.(70/27 )
ولذلك حمل جمهور �ملف�سرين �لآية على عمومها دون ��ستثناء. ينظر: �ملرجعني �ل�سابقني.  (1)

يعني قبيلته ثقيف.  (2)
�لبيان و�لتبيني حتقيق هارون188�187/1.  (3)

يعني يف ذم �ل�سعر�ء. ينظر: �لبيان و�لتبيني حتقيق هارون 29/4.  (4)
مامل ين�سر من تر�ث �جلاحظ، حتقيق �لدكتور: عثمان �ل�سامن، من�سور�ت وز�رة �لثقافة �لعر�قية1979م.   (5)

�ش12.
ينظر: جمموع �لفتاوي لبن تيمية391/7.  (6)
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وق���ال �جلاح���ظ يف �سياق توظيف م�سائ���ل �لعموم و�خل�سو�ش يف دف���ع �لتعار�سات 
و�لإ�سك���الت : " و�س���األ �سائلون يف حترمي �خلنزير عن م�ساأل���ة؛ فمنهم من �أر�د �لطعن؛ 
ومنهم من �أر�د �ل�ستفهام، ومنهم من �أحب �أن يعرف ذلك من جهة �لفتيا؛ �إذ كان قوله 

خالف قولنا(1).
ْنِزيِر}[�ملائدة: من �لآية3]؛  ُم �خْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم �مْلَْيَتُة َو�ْلدَّ قالو�:�إمنا قال �هلل: {ُحرِّ
فذك���ر �للحم دون �ل�سحم، ودون �لر�أ�ش، ودون �ملخ، ودون �لع�سب، ودون �سائر �أجز�ئه، 
ومل يذك���ره كما ذكر �مليتة باأ�سرها، وكذلك �ل���دم؛ لأن �لقول وقع على جملتهما فا�ستمل 
على جميع خ�سالهما بلفظ و�حد، وهو �لعموم؛ ولي�ش ذلك يف �خلنزير؛ لأنه ذكر �للحم 
من بني جميع �أجز�ئه، ولي�ش بني ذكر �للحم و�لعظم فرق، ول بني �للحم و�ل�سحم فرق، 
وق���د كان ينبغي يف قيا�سكم هذ� لو قال : حرمت عليكم �مليتة و�لدم و�سحم �خلنزير! �أن 
حترمو� �ل�سحم و�إمنا ذكر �للحم؛ فلم حرمتم �ل�سحم؟ وما بالكم حترمون �ل�سحم عند 
ذك���ر غري �ل�سحم؛ فهال حرمتم �للح���م بالكتاب وحرمتم ما �سو�ه باخلرب �لذي ل يدفع. 
ف���اإن بقي���ت خ�سل���ة �أو خ�سلتان مما مل ت�سيب���و� ذكره يف كتاب من���زل ويف �أثر ل يدفع؛ 

رددمتوه �إىل جهة �لعقل.
 قلن���ا:�إن للنا����ش ع���اد�ت وكالما يعرف ك���ل �سيء مبو�سع���ه؛ و�إمنا ذل���ك على قدر 
��ستعماله���م ل���ه و�نتفاعهم به؛ وقد يقول �لرجل لوكيله: ��س���رت يل بهذ� �لدينار حلما، �أو 
به���ذه �لدر�هم فياأتيه باللحم: فيه �ل�سحم، و�لعظم، و�لعرق(2)، و�لع�سب، و�لغ�سروف، 
و�لفوؤ�د، و�لطحال، و�لرئة، وببع�ش �أ�سقاط �ل�ساة، وح�سو �لبطن؛ و�لر�أ�ش حلم، و�ل�سمك 
ا َوَت�ْسَتْخِرُجوْ�  ًما َطِريًّ َر �ْلَبْحَر ِلَتاأُْكُلوْ� ِمْنُه حَلْ �أي�سا حلم، قال �هلل تعاىل: {َوُهَو �لَِّذي �َسخَّ

نق���ل �بن قتيبة عن بع�ش �ملتكلمني بع�ش �لآر�ء �ل�ساذة؛ فق���ال:" وبلغني �أن من �أ�سحاب �لكالم من يرى   (1)
�خلم���ر غ���ري حمرمة؛ و�أن �هلل تعاىل �إمنا نهى عنها على جهة �لتاأديب ... ومنهم من يرى �سحم �خلنزير 
ُم  ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُك���ُم �مْلَْيَتُة َو�ل���دَّ وجل���ده ح���الل؛ لأن �هلل تعاىل �إمنا ح���رم حلمه يف �لقر�آن؛ فق���ال: {ُحرِّ
ْنِزيِر}[�ملائدة: 3]. فلم يحرم �سيئا غري حلمه". تاأويل خمتلف �حلديث: حتقيق �لنجار (�ش: 60). �خْلِ
ج���اء يف ت���اج �لعرو�ش م���ن جو�هر �لقامو����ش (26/ 136):" و�لع���رق بالفتح . و�لعر�ق كغ���ر�ب : �لعظم   (2)
�ل���ذي �أك���ل حلم���ه ، وقيل : �أخ���ذ معظم �للحم وه���ربه وبقي عليها حل���وم رقيقة طيب���ة ، فتك�سر وتطبخ ، 
وتوؤخذ �إهالتها من طفاحتها ، ويوؤكل ما على �لعظام من حلم رقيق وتتم�س�ش �لعظام ، وحلمها من �أطيب 

�للحمان".
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ِمْن���ُه ِحْلَيًة َتْلَب�ُسوَنَها}[�لنحل: من �لآي���ة14]؛ فاإن كان �لر�سول ذهب �إىل �مل�ستعمل من ذلك؛ 
وترك بع�ش ما يقع عليه ��سم حلم، فقد �أخذ مبا عليه �ساحبه؛ فاإذ� قال: حرمت عليكم 
حلم���ا، فكاأنه قال :حل���م �ل�ساة و�جلزور؛ ولو �أن رجال قال: �أكلت حلما؛ و�إمنا �أكل ر�أ�سا، 
�أو كب���د�، �أو �سمكا، مل يك���ن كاذبا؛ وللنا�ش �أن ي�سعو� كالمهم حي���ث �أحبو� �إذ� كان لهم 

جماز �إل يف �ملعامالت.
 ف���اإن قلت : فم���ا تقول يف �جللد؟ فلي�ش للخنزير جلد، كم���ا �أنه لي�ش لالإن�سان جلد، 
�إل بقط���ع م���ا ظهر لك منه مب���ا حتته، و�إمنا �جللد ما ي�سلخ ويدح����ش فيترب�أ مما كان به 
ملتزق���ا ومل يكن ملتحما، كفرق ما بني جل���د �حلو�سلة و�لعرقني ؛فاإن �ساألت عن �ل�سعر، 
وعن جلد �ملنخنقة، و�ملوقوذة، و�ملرتدية، و�لنطيحة، وما �أكل �ل�سبع؛ فاإين �أزعم �أن جلده 
ل يدب���غ ول ينتف���ع به �إل �لأ�ساكف���ة؛ و�لقول يف ذل���ك: �أن كله حمرم؛ و�إمن���ا ذلك كقوله 
ِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه}[�لأنفال: من �لآية16]؛وكقوله عز وجل: {َوَل َتُقوَلنَّ ِل�َسْيٍء  تعاىل: {َوَمن ُيَولِّ
ن َي�َساء �للَّ�ُه }[�لكهف:23،وجزء م���ن �لآية24]؛ و�لعرب تقول للرجل  لَّ �أَ �إِينِّ َفاِع���ٌل َذِل���َك َغًد� �إِ
�ل�سان���ع جنار�: �إن كان ل يعمل باملثقب و�ملن�سار ونحوه، ول ي�سرب بامل�سلع ونحو ذلك، 
وت�سميه خباز�: �إذ� كان يطبخ ويعجن، وت�سمي �لعري لطيمة(1): و�إن مل يكن فيها ما يحمل 
�لعط���ر �إل و�حد؛ وتقول : هذه ظع���ن فالن للهو�دج: �إذ� كانت فيها �مر�أة و�حدة؛ ويقال: 
ه���وؤلء بنو فالن؛ و�إن كانت ن�ساوؤهم �أكرث من �لرج���ال؛ فلما كان �للحم هو �لعمود �لذي 
�إلي���ه يق�س���د و�سار يف �أعظم �لأجز�ء قدر�؛ دخل �سائر تل���ك �لأجز�ء يف ��سمه؛ ولو كان 
�ل�سح���م معتزل من �للحم ومفرد� يف جميع �ل�سحام؛ ك�سحوم �لكلى و�لرثوب(2): مل يجز 
ذلك؛ و�إذ� تكلمت على �ملفرد�ت: مل يكن �ملخ حلما ل �لدماغ، ول �لعظم، ول �ل�سحم، ول 
ُم  ُم َوحَلْ َمْت َعَلْيُكُم �مْلَْيَتُة َو�ْلدَّ �لغ�سروف، ول �لكرو�ش، ول ما �أ�سبه ذلك؛ فلما قال: {ُحرِّ
ْنِزي���ِر} [�ملائدة: من �لآية3]؛ وكانت ه���ذه �لأ�سياء �مل�سبهة باللحم تدخل يف باب �لعموم  �خْلِ

يف ��سم �للحم كان �لقول و�قعا على �جلميع(3)". 

�للطيمة : هي �لعري  �لتي حتمل �لطيب وبز �لتجارة. تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش (33/ 424).  (1)
يف تاج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو�ش (2/ 83):" �لرثب : �سحم رقيق يغ�سي �لكر�ش و�لأمعاء ) وقيل : هو   (2)

�ل�سحم �ملب�سوطة على �لأمعاء و�مل�سارين".
ينظر: �حليو�ن77�74/4.  (3)
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اء  ٍة ِمن مَّ ُ َخَلَق ُكلَّ َد�بَّ : { َو�هللَّ وق���ال �جلاحظ يف مثال �آخر:" وقد قال �هلّل عزَّ وجلَّ
ْرَبٍع  �ِسي َعَلى �أَ ن مَيْ �ِسي َعَلى ِرْجَل���نْيِ َوِمْنُهم مَّ ن مَيْ �ِس���ي َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّ ن مَيْ َفِمْنُه���م مَّ
ُ َم���ا َي�َساء } [�لنور:م���ن �لآية45].وقد و�سع �لكالم عل���ى ق�سمة �أجنا�ش �حليو�ن،  َيْخُل���ُق �هللَّ
وعلى ت�سنيف �سروب �خللق، ثم ق�سر عن �ل�سيء �لذي و�سع عليه كالمه؛ فلم يذكر ما 
يطري، وما يعوم، ثم جعل ما ين�ساح مثل: �حليات، و�لديد�ن مما مي�سي، و�مل�سي ل يكون 
�إل برجل، كما �أن �لع�ش ل يكون �إل بفم، و�لرمح ل يكون �إل بحافر، وذكر ما مي�سي على 
�أرب���ع، وه���ا هنا دو�ب كثرية مت�سي على ثمان قو�ئم وعلى �ست وعلى �أكرث من ثمان! ومن 

تفقد قو�ئم �ل�سرطان وبنات ورد�ن و�أ�سناف �لعناكب عرف ذلك . 
 قلنا:ق���د �أخط���اأمت يف جميع هذ� �لتاأويل وحده؛ فما �لدلي���ل على �أنه و�سع كالمه يف 
��ستق�س���اء �أ�سن���اف �لقو�ئم، وباأي حج���ة جزمتم على ذلك؛ وقد ق���ال �هلل �سبحانه عز 
َج���اَرُة }[�لبقرة: من �لآي���ة24]؛ وترك ذك���ر �ل�سياطني و�لنار  ا�ُش َو�حْلِ وج���ل: {َوُقوُدَه���ا �لنَّ
له���م �آكل، وعذ�بهم به���ا �أ�سد؛ فرتك ذكرهم من غري ن�سيان وعل���ى �أن ذلك معلوم عند 

�ملخاطب.
ن ُتَر�ٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َجَعَلُكْم �أَْزَو�ًجا} [فاطر:من   وقد قال �هلل عز وجل: { َخَلَقُكم مِّ
�لآي���ة11]؛ �أخ���رج من هذ� �لعموم عي�سى �بن م���رمي؛ وقد ق�سد يف خمرج هذ� �لكالم �إىل 
ْذُكوًر�}  ْهِر مَلْ َيُك���ن �َسْيًئا مَّ ���َن �لدَّ جمي���ع ول���د �آدم؛ وقال:{َهْل �أََت���ى َعَلى �لإِن�َساِن ِحنٌي مِّ
���ا َخَلْقَنا �لإِن�َساَن ِمن  [�لإن�س���ان:1]؛ �أدخ���ل فيها �آدم وح���و�ء؛ ثم قال على �سلة �لكالم: {�إِنَّ
ْبَتِليِه } [�لإن�سان: من �لآية2]؛ �أخرج منه���ا �آدم وح�سن ذلك؛ �إذ كان �لكالم  ْم�َس���اٍج نَّ نُّْطَف���ٍة �أَ
ن  مل يو�س���ع على جميع ما تعرفه �لنفو�ش من جه���ة ��ستق�ساء �للفظ؛ فقوله:{ َفِمْنُهم مَّ
�ِسي َعَلى �أَْرَبٍع } [�لنور:من  ���ن مَيْ �ِسي َعَلى ِرْجَلنْيِ َوِمْنُهم مَّ ن مَيْ �ِس���ي َعَل���ى َبْطِنِه َوِمْنُهم مَّ مَيْ
�لآي���ة45]؛ ك���ان على هذ� �ملثال �لذي ذكرنا؛ وعل���ى �أن كل �سيء مي�سي على �أربع: فهو مما 

مي�سي على رجلني؛ و�لذي مي�سي على ثمان: هو مما مي�سي على �أربع وعلى رجلني(1)".
وق���ال �جلاحظ يف �سياق �لتمثيل للعموم؛ ونقا�س���ه ملن ل يحمل �لعموم على عمومه؛ 
 { نَّ َخْلَق �هلّلِ ُ وَخَطِئ���ه يف ذل���ك:" لو �أن �إن�سان���ًا �سمع قول �هلّل تب���ارك وتعاىل: { َفَلُيَغ���ريِّ

�حليو�ن272/4.  (1)
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ا يعني �خِل�ساء: مل يقبل ذلك من���ه؛ لأن �للفظ لي�ست فيه  [�لن�ساء:م���ن �لآي���ة119]. قال:�إمنَّ
د به �إىل �سيٍء  دلل���ٌة على �سيٍء دون �س���يء؛ و�إذ� كان �للفظ عاّمًا مل يكن لأح���د �أن يق�سِ
بعينه؛ �إلَّ �أن يكون �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك مع تالوة �لآية؛ �أو يكوَن جربيل عليِه �ل�سالم قال 
ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لأنَّ �هلّل تبارك وتعاىل: ل ي�سمر، ول ينوي، ول يخ�شُّ ول يعمُّ بالق�سد؛ 

ا �لدللة يف ِبنيِة �لكالم نف�ِسه؛ ف�سورة �لكالم هو �لإر�دة وهو �لق�سد(1)". و�إمنَّ
ومن �لأمثلة �ل�سابقة كلها؛ يتبني �أن �جلاحظ كان يحمل معاين �لعموم و�خل�سو�ش 
على �إطالقاتها �ملعروفة عند �لأ�سوليني؛ و�أن �للفظ �إذ� كان عاما فاإنه ل يجوز تخ�سي�سه 
��أو ق�س���د �س���يء بعينه؛ كما ه���ي عبارة �جلاح���ظ� �إل مقرتنا به؛ وه���ذ� متفق مع ر�أي 
بع�ش �ملعتزلة(2) �لذين يقولون بامتناع تاأخر �ملخ�س�ش عن �للفظ �لعام؛ وهي من فروع 
م�ساأل���ة تاأخري �لبيان عن وقت �حلاجة(3)؛ وقد بنيَّ �أبو �حل�سني �لب�سري مذهب �ملعتزلة 
يف ه���ذ� �لقول و�أدلته؛ ومن �أهمها :"�أنه لو �أ�سمع �حلكيم غريه �لعام دون �خلا�ش؛ لكان 

قد �أغر�ه باجلهل، وهو �عتقاد ��ستغر�قه و�إباحة ذلك، وهذ� قبيح(4)".
 كما �أ�سار �جلاحظ �أخري� �إىل م�ساألة تتعلق باللفظ ودللته على �ملعنى، وهي من �أهم 

�مل�سائل �ملتعلقة بارتباط �لق�سد بالإر�دة و�ملر�د؛ لأن �لكالم مما يدل على �لق�سد(5).
وما ذكره �جلاحظ هنا هو �ختيار بع�ش �أهل �لأ�سول(6).

قال ابن تيمية:" �لكالم يدل بق�سد �ملتكلم و�إر�دته، وهو يدل على مر�ده(7)".

وب���اإز�ء هذ� يقول �بن �لقيم(751 ه�):" دللة �لن�سو�ش نوعان: حقيقية و�إ�سافية؛ 

ينظر: �حليو�ن180/1.  (1)
ومنهم �أبو �لهذي���ل �لعالف، و�ل�سحام، و�أبو علي �جلبائي.ينظر:�ملعتم���د331/1. �آر�ء �ملعتزلة �لأ�سولية   (2)

�ش552.
ينظر: �لتقريب و�لإر�ساد387/3، �لبحر �ملحيط204/2، �آر�ء �ملعتزلة �لأ�سولية552.  (3)

ينظر هذ� �لدليل و�ل�ستدللت �لخرى لأ�سحاب هذ� �لقول:�ملعتمد332/1 وما بعدها.  (4)
نقل �لزرك�سي عن �لقفال �ل�سا�سي قوله:" ومن �سبط هذ� �لباب �أفاده علما كثري�". �لبحر �ملحيط349/2.  (5)
ينظ���ر: �لبح���ر �ملحيط للزرك�سي349/2. �ل�ست���دلل بالدليل يف غري ما �سيق ل���ه، عبد�لرحمن �ل�سعالن   (6)

�ش32 وما بعدها.
�لنبو�ت لبن تيمية، حتقيق: عبد�لعزيز �لطويان، �أ�سو�ء �ل�سلف، �لريا�ش �لطبعة �لوىل1420. �ش738.  (7)
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فاحلقيقي���ة تابعة لق�سد �ملتكلم و�إر�دته؛ وهذه �لدللة ل تختلف؛ و�لإ�سافية تابعة لفهم 
�ل�سامع و�إدر�كه وجودة فكره وقريحته و�سفاء ذهنه (1)".

قــال ابن القيــم:" هذ� �أمر يعم �أهل �حلق و�لباطل ل ميكن دفعه؛ فاللفظ �خلا�ش 
ق���د ينتقل �إىل معن���ى �لعموم بالإر�دة، و�لعام ق���د ينتقل �إىل �خل�سو�ش ب���الإر�دة؛ فاإذ� 
دع���ي �إىل غ���د�ء فقال: و�هلل ل �أتغ���دى �أو قيل له: "من"؛ فق���ال: و�هلل ل �أنام؛ �أو "��سرب 
ه���ذ� �ملاء" فق���ال: و�هلل ل �أ�سرب؛ فهذه كله���ا �ألفاظ عامة نقل���ت �إىل معنى �خل�سو�ش 
ب���اإر�دة �ملتكلم �لت���ي يقطع �ل�سامع عند �سماعها باأنه مل يرد �لنفي �لعام �إىل �آخر �لعمر؛ 
و�لألف���اظ لي�ست تعبدية...وقد ك���ان �ل�سحابة ي�ستدلون على �إذن �ل���رب تعاىل و�إباحته 
باإقر�ره وعدم �إنكاره عليهم يف زمن �لوحي؛ وهذ� ��ستدلل على �ملر�د بغري لفظ، بل بها 

عرف من موجب �أ�سمائه و�سفاته، و�أنه ل يقر على باطل حتى يبينه(2)".
وقــال:" فم���ن عرف م���ر�د �ملتكلم بدليل من �لأدل���ة وجب �تباع م���ر�ده؛ و�لألفاظ مل 
تق�س���د لذو�ته���ا و�إمنا هي �أدلة ي�ستدل بها على مر�د �ملتكلم؛ ف���اإذ� ظهر مر�ده وو�سح باأي 
طري���ق ك���ان عمل مبقت�ساه؛ �سو�ء ك���ان باإ�سارة �أو كتابة �أو باإمي���اءة �أو دللة عقلية �أو قرينة 
حالي���ة �أو عادة له مط���ردة ل يخل بها، �أو من مقت�سى كماله وكم���ال �أ�سمائه و�سفاته؛ و�أنه 
ميتنع منه �إر�دة ما هو معلوم �لف�ساد، وترك �إر�دة ما هو متيقن م�سلحته؛ و�أنه ي�ستدل على 

�إر�دته للنظري باإر�دة نظريه ومثله و�سبهه، وعلى كر�هة �ل�سيء بكر�هة مثله ونظريه(3)".
ولذل���ك يظه���ر �أن" �ملهم عند �لأ�سوليني: ه���و معرفة ق�سد �ل�س���ارع من �خلطاب؛ 
ولي����ش فهم معن���ى �خلطاب؛ لأن كل لفظ يف �لرتكيب له معنى؛ لك���ن لي�ش بال�سرورة �أن 
يك���ون له ق�سد؛ لأن �لق�سد ل يكون يف دللة �للفظ وهي خا�سة بال�سامع؛ و�إمنا يكون يف 

�لدللة باللفظ وهي خا�سة باملتكلم(4)". 

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني؛ لبن �لقيم؛ حتقيق: طه �سعد، د�ر �جليل بريوت1973م.�ش350/1.  (1)
�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني (1/ 259�258).  (2)

�إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني (1/ 258).  (3)
ينظر: �لق�سدية و�لال ق�سدية يف �لفكر �ل�سويل، عالء حمز�وي. �ش18.وينظر: �لبحر �ملحيط349/2   (4)

وما بعدها.
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المطلب الثالث
الن�شو�س يف مبداأ اللغات

�جلاح���ظ يرى ب���اأن �للغ���ات كلها توقيفي���ة؛ فاهلل عز وج���ل عل���م �آدم �لأ�سماء كلها 
باألفاظه���ا ومعانيها؛ وهو �ختيار جمهور �لأ�سوليني؛ وهو خالف مذهب جمهور �ملعتزلة؛ 
ومنهم �أبو ها�سم �جلبائي و�أتباعه من �ملعتزلة؛ �لذين يرون باأن �للغات ��سطالحية(1).

قال اجلاحظ:" كان �هلل تعاىل يكلم �آدم؛ كما كان يكلم مالئكته، ثم علمه �لأ�سماء 
كلها(2)؛ ومل يكن ليعلمه �لأ�سماء كلها �إل باملعاين كلها، فاإذ� كان ذلك كذلك؛ فقد علمه 

جميع م�ساحله وم�سالح ولده، وتلك نهاية طباع �لآدميني، ومبلغ قوى �ملخلوقني(3)".

كم���ا كان للجاح���ظ ر�أي يف ن�سوء �للغ���ة �لعربية؛ وكونها توقيفي���ة من �هلل عز وجل؛ 
فقال:"�لق���ول يف �إنط���اق �هلل تعاىل �إ�سماعيل بن �إبر�هيم �سل���ى �هلل على نبينا وعليهما 
بالعربي���ة �ملبين���ة؛ على غ���ري �لتلقني و�لتمري���ن، وعلى غ���ري �لتدري���ب و�لتدريج، وكيف 
�س���ار عربيا �أعجمي �لأبوي���ن... �أول من فتق ل�سانه بالعربية �ملبين���ة �إ�سماعيل، وهو �بن 
�أرب���ع ع�سرة �سنة وروى  عن �ب���ن عبا�ش: �أن �هلل �ألهم �إ�سماعي���ل �لعربية �إلهاما(4)؛وقال 
�لآي���ة4](5). َلُهْم}[�إبر�هيم:م���ن   َ ِلُيَب���نيِّ َقْوِم���ِه  ِبِل�َس���اِن  �إِلَّ  �ُس���وٍل  رَّ ِم���ن  �أَْر�َسْلَن���ا  �هلل:  {َوَم���ا 
وق���ال �جلاحظ يف نف�ش �ل�سياق:":ق���د جعلو� �إ�سماعيل وهو �بن عجميني عربيًا؛ لأن �هلل 
تع���اىل فتق لهاته بالعربي���ة �ملبينة على غري �لتلقني و�لرتتيب، ث���م فطره على �لف�ساحة 
�لعجيب���ة على غري �لن�سوِّ و�لتقدير، و�سل���خ طباعه من طبائع �لعجم، ونقل �إىل بدنه تلك 
�ه تلك �لت�سوية، و�ساغه تلك �ل�سياغة،  �لأجز�ء، وركبه �خرت�عًا على ذلك �لرتكيب، و�سوَّ
ث���م حباه من طبائعه���م، ومنحه من �أخالقه���م و�سمائلهم، وطبعه م���ن كرمهم و�أنفتهم 

ينظر: �لإحكام لالآمدي109/1، �سرح خمت�سر �لرو�سة471/1، �سرح �لكوكب �ملنري285/1.  (1)
وه���ذ� �أح���د �ملعاين �لتي قيلت يف �لتوقيف؛ وهو �أن يكل���م �هلل �آدم عليه �ل�سالم ويخاطبه مبا�سرة. ينظر:   (2)

ن�ساأة �للغات، د ترحيب �لدو�سري؛ �سمن جملة كلية �ل�سريعة بالق�سيم �لعدد �لأول �ش239.
�ملختار يف �لرد على �لن�سارى (�ش: 83).  (3)

ذكره �لآلو�سي يف روح �ملعاين ون�سبه لل�سري�زي م�سند� يف كتاب �لألقاب. روح �ملعاين172/12.  (4)
�لبيان و�لتبيني290/3ومابعدها.  (5)
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وهمهم على �أكرمها و�أمكنها، و�أ�سرفها و�أعالها، وجعل ذلك برهانًا على ر�سالته، ودلياًل 
على نبوته(1)".وقد ��ستدل �جلاحظ لهذ� �لقول مبا يلي:" و�ملوؤمنون من جميع �لأمم �إذ� 
دخل���و� �جلنة، وكذل���ك �أطفالهم و�ملجانني منهم، يتكلمون �ساع���ة يدخلون �جلنة بل�سان 
�أه���ل �جلنة على غ���ري �لرتتيب و�لتنزي���ل، و�لتعليم على طول �لأي���ام و�لرتقيم و�لتلقني؛ 
فكي���ف يتعجب �جلاهلون من �إنط���اق �إ�سماعيل بالعربية على غري تعلي���م �لآباء، وتاأديب 

�حلو��سن(2)".
وه���ذ� �لقول مو�فق لختيار بع�ش �لأ�سوليني �لذين تكلمو� يف مبد�أ �للغات على وجه 

�لعموم، و�للغة �لعربية على وجه �خل�سو�ش؛ ومنهم �بن حزم و�لقر�يف وغريهم.
ق���ال �ب���ن ح���زم:" و�إذ� تيقن���ا ذل���ك؛ فال�سرياني���ة �أ�سل للعربي���ة وللعرب�ني���ة معا، 
و�مل�ستفي����ش �أن �أول م���ن تكل���م به���ذه �لعربي���ة �إ�سماعيل علي���ه �ل�سالم؛ فه���ي لغة ولده، 

و�لعرب�نية لغة �إ�سحاق ولغة ولده(3)".
ويظه���ر من ه���ذه �لن�سو�ش �أ�سبقي���ة �جلاحظ يف نقا����ش بع�ش �مل�سائ���ل �لأ�سولية 

�ملرتبطة باللغة(4).

ر�سالة مناقب �لرتك �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق عبد�ل�سالم هارون31/1.  (1)
ر�سائل �جلاحظ حتقيق هارون 33/1.  (2)

�لإحكام لبن حزم (1/ 30)؛ نفائ�ش �لأ�سول يف �سرح �ملح�سول457/1.  (3)
ينظر كالم �بن تيمية رحمه يف مبد�أ �خلالف يف م�ساألة ن�ساأة �للغات بني �أبي ها�سم �جلبائي و�أبي �حل�سن   (4)

�لأ�سعري: جمموع �لفتاوي90/7.
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المطلب الرابع
الن�شو�س يف احلقيقة واملجاز

يع���د �جلاحظ هو �أول م���ن ��ستعمل �ملجاز فى �لقر�آن باملعنى �ملقابل للحقيقة، وهذ� 
م���ا يظه���ر من خالل �ملو��سع �لكث���رية �لتي �أ�سار فيها للمجاز يف �لق���ر�آن وكالم �لعرب؛ 
ويالح���ظ �أن���ه ��ستخدم �ملج���از باملعنى �ملقاب���ل للحقيقة ولي�ش مبعن���ى �لتف�سري(1)؛ ومن 

ح فيها �جلاحظ باملجاز ما يلي: �ملو��سع �لتي �سرَّ
قــال اجلاحــظ:" ويروى عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أنه قال: (نعم���ت �لعمة لكم �لنخلة خلقت 
م���ن ف�سلة طين���ة �آدم)(2)؛  وهذ� �لكالم �سحيح �ملعنى؛ ل يعيب���ه �إل من ل يعرف جماز 
بَح على مثاِل تاأوي���ِل قولنا يف ذْبح �إبر�هيم  لنا �لذَّ ا ل���و تاأوَّ �لكالم(3)".ق���ال �جلاحظ:" �أنَّ
�إ�سماعي���َل عليهم���ا �ل�سالم؛ َو�إمنا ك���ان ذلك ذبح���ًا يف �ملعنى لغريه؛ �أو عل���ى معنى قول 
�لقائ���ل: �أّم���ا �أنا فقد ذبحته و�سربت عنَقه ولكن �ل�سيف خانن���ي؛ �أو على قولهم : �مِل�ْسك 

بيح؛ �أو على قولهم : فجئت وقْد َذَبَحِني �لعط�ش لكان ذلك جماز�(4)". �لذَّ
وقــال اجلاحــظ:" �أن �مل�سي���ح �أمر �حلو�ري���ني �أن يقولو� يف �سلو�تهم: ي���ا �أبانا يف 
�ل�سم���اء، تقد�ش ��سمك . يف �أمور عجيبة، ومذ�هب �سنيعة، يدل على �سوء عبادة �ليهود، 

و�سوء تاأويل �أ�سحاب �لكتب، وجهلهم جماز�ت �لكالم (5)".
ِذيَن َياأُْكُلوَن �أَْم���َو�َل �ْلَيَتاَمى ُظْلًما}[�لن�ساء:من  وق���ال �جلاحظ يف قوله تعاىل:" {�إِنَّ �لَّ

لأب���ي عبي���دة معمر بن �ملثنى (ت209)؛ �وهو من �سيوخ �جلاحظ� كت���اب: جماز �لقر�آن؛ �إل �أنه عنى به   (1)
�لطرق �لتي ي�سلكها �لقر�آن يف تعبري�ته؛ وهذ� �ملعنى �أعم من �ملعنى �لو�رد يف كتب �لبالغة و�لأ�سول. 

  وتنظ���ر �أ�سبقية �جلاحظ يف ��ستخد�م لفظ �ملجاز: �لرت�ث �لنقدي و�لبالغي للمعتزلة حتى نهاية �لقرن 
�ل�ساد����ش �لهجري، وليد ق�ساب، د�ر �لثقافة �لدوح���ة1405 �ش89. مقدمة حمقق جماز �لقر�آن؛ حممد 

فوؤ�د �سزكني؛ مكتبة �خلاجني �لقاهرة.�ش18ومابعدها. 
حديث ل ي�سح مرفوعا؛ وذكره �بن �جلوزي يف �ملو�سوعات؛ د�ر �لكتب �لعلمية184/1.  (2)

�حليو�ن212/1.  (3)
�حليو�ن 4/ 85  (4)

ووجه ذلك: �أن �لن�سارى ذهبو� �إىل �أن �ملق�سود بكلمة �لأب: هي �أبوة �لولدة؛ وهذ� جهل منهم بالكالم   (5)
ودللته �حلقيقية و�ملجازية. ينظر: رد �جلاحظ على �لن�سارى (�ش: 72).
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ْحِت}[�ملائدة:من �لآية42] ؛ وقد يقال لهم ذلك؛  اُلوَن ِلل�سُّ �لآي���ة10]؛ وقوله تعاىل ع���ز ��سمه: {�أَكَّ

و�إن �سربو� بتلك �لأمو�ل �لأنبذة؛ ولب�سو� �حللل؛ وركبو� �لدو�ب؛ ومل ينفقو� منها درهما 
ا َياأُْكُلوَن يِف ُبُطوِنِهْم َناًر�} [�لن�ساء:من  َ و�ح���د� يف �سبي���ل �لأكل؛ وقد قال �هلل عز وجل: { �إِمنَّ

�لآية10]؛ وهذ� جماز �آخر(1)".

ويظهر من هذه �لن�سو�ش ��ستعمال �جلاحظ لكلمة �ملجاز باملعنى �ملقابل للحقيقة؛ 
ويظهر من كالم �بن تيمية رحمه �هلل ما يدل على ظهور هذ� �مل�سطلح على يد �ملعتزلة؛ 

و�إن مل ي�سرح باأول من قاله.
 قال ابن تيمية:" و�أول من عرف �أنه تكلم بلفظ �ملجاز: �أبو عبيدة معمر بن �ملثنى 
يف كتاب���ه؛ ولكن مل يعن باملجاز ما هو ق�سيم �حلقيقة؛ و�إمنا عنى مبجاز �لآية ما يعرب به 
ع���ن �لآي���ة  ... ومل يقل ذلك �أحد من �أهل �للغة ول من �سل���ف �لأمة وعلمائها؛ و�إمنا هذ� 
��سطالح حادث؛ و�لغالب �أنه كان من جهة �ملعتزلة ونحوهم من �ملتكلمني؛ فاإنه مل يوجد 
ه���ذ� يف كالم �أح���د من �أهل �لفقه و�لأ�س���ول و�لتف�سري و�حلديث ونحوه���م من �ل�سلف ؛ 
وهذ� �ل�سافعي هو �أول من جرد �لكالم يف  �أ�سول �لفقه مل يق�سم هذ� �لتق�سيم؛  ول تكلم 
بلف���ظ �حلقيقة و�ملجاز.. فاإن تق�سيم �لألفاظ �إىل حقيق���ة وجماز ؛ �إمنا ��ستهر يف �ملائة 
�لر�بعة، وظهرت �أو�ئله يف �ملائة �لثالثة؛ وما علمته موجود� يف �ملائة �لثانية؛ �للهم �إل �أن 

يكون يف �أو�خرها(2)".

�حليو�ن25/5.  (1)
ووج���ه �ملج���از يف �لآية �لكرمية هو �أن �هلل عرب �سبحانه عن �أكل �مل���ال �حلر�م باأكل �لنار ، باعتباره يكون   
�سبب���ا لدخ���ول �لن���ار و��ستحقاقها ، ل �أنهم حقيق���ة يتناولون �لنار بالأك���ل ، وملا كان �أكل �أم���و�ل �ليتامى 
ظلم���ا ي�سبب دخول �لنار؛ كان �لتج���وز بالتعبري عنه بالنار ناظر� �إىل هذه �حلقيقة. ينظر: جماز �لقر�آن 
خ�سائ�سه �لفنية وبالغته �لعربية؛ حممد ح�سني علي �ل�سغري, دار املؤرخ العربي ؛ بيروت؛ الطبعة 

األولى1420. (�ش: 159) وما بعدها.. 
جمموع �لفتاوى لبن تيمية (7/ 89).قلت: ولأهل �للغة �هتمام كبري بدر��سة ق�سية �ملجاز، وتاريخ دخول   (2)
ه���ذ� �مل�سطلح مبعناه �لبالغي �ملقابل للحقيقة، ويخل�ش كثري من �لباحثني �إىل �عتبار �جلاحظ �ساحب 
�لأ�سبقية يف هذ�. ينظر مبحث: جماز �لقر�آن عند �لرو�د �لأو�ئل؛ �سمن كتاب جماز �لقر�آن: خ�سائ�سه 

�لفنية وبالغته �لعربية؛ 19�11.
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المطلب الخامس
الن�شو�س يف وقوع الرتادف)1(

ولل�سن���ور ف�سيلة �أخرى: �أنه كثري �لأ�سم���اء �لقائمة باأنف�سها غري  قــال اجلاحظ:" 
�مل�ستق���ات؛ ول �أنها جتم���ع �ل�سفات و�لأعمال؛ ب���ل هي �أ�سماء قائمة، م���ن ذلك: �لقط، 

و�لهر، و�ل�سيون، و�ل�سنور.  

ولي����ش للكلب ��س���م �سوى �لكلب؛ ول للدي���ك ��سم �إل �لديك؛ ولي����ش لالأ�سد ��سم �إل 
�لأ�س���د �لليث؛ و�أما �ل�سيغم و�خلناب�ش و�لرئب���ال وغريها(2)؛ فلي�ست مبقطوعة، و�لباقي 
لي�ست باأ�سماء مقطوعة، ول ت�سلح يف كل مكان (3)".كما نبه �جلاحظ �إىل �أهمية �لتفريق 
ب���ني �لكلمات ودللته���ا، وعدم حملها على معنى و�حد؛ فما يظ���ن �أنه يفيد معنى و�حد� 
يك���ون بينه �خت���الف وفرق؛ فقال:" وق���د ي�ستخف �لنا�ش �ألفاظ���ا وي�ستعملونها؛ وغريها 
�أح���ق بذلك منها؛ �أل ترى �ن �هلل تبارك وتع���اىل مل يذكر يف �لقر�آن �جلوع �إل يف مو�سع 
�لعقاب، �أو يف مو�سع �لفقر �ملدقع و�لعجز �لظاهر، و�لنا�ش ل يذكرون �ل�سغب ويذكرون 
�جلوع يف حال �لقدرة و�ل�سالمة، وكذلك ذكر �ملطر؛ لأنك ل جتد �لقر�آن يلفظ به �إل يف 
مو�س���ع �لنتقام؛ و�لعامة و�أكرث �خلا�سة ل يف�سلون ب���ني ذكر �ملطر وذكر �لغيث؛ ولفظ 
�لق���ر�آن �لذي علي���ه نزل �أنه �إذ� ذكر �لأب�سار مل يقل �لأ�سماع؛ و�إذ� ذكر �سبع �سمو�ت مل 
يق���ل �لأر�س���ني؛ �أل تر�ه ل يجمع �لأر�ش �أر�سني ول �ل�سم���ع �أ�سماعا؛ و�جلاري على �أفو�ه 
�لعام���ة غ���ري ذلك؛ ل يتفقدون من �لألف���اظ ما هو �أحق بالذك���ر و�أوىل بال�ستعمال؛ وقد 
زعم بع�ش �لقر�ء �أنه مل يجد ذكر لفظ �لنكاح يف �لقر�آن �إل يف مو�سع �لتزويج؛ و�لعامة 
رمب���ا ��ستخفت �أقل �للغتني و�أ�سعفهما؛ وت�ستعمل ما هو �أقل يف �أ�سل �للغة ��ستعمال وتدع 

�هت���م �لأ�سوليون مبباحث �لرت�دف؛ لأهميته �لكربى يف ��ستنباط �لأحكام من �أدلة �ل�سرع؛ و�لفقه مبني   (1)
على فهم �للغة و�ألفاظها ودللتها.

تنظ���ر �أ�سم���اء �لأ�س���د عند �أه���ل �للغة: معج���م  �أ�سم���اء �لأ�سي���اء �مل�سمى �للطائ���ف يف �للغ���ة؛ �أحمد بن   (2) 
م�سطف���ى �لدم�سق���ي � �سنة �لوف���اة 1318ه�.�لنا�سر : د�ر �لف�سيل���ة مكان �لن�س���ر : �لقاهرة 66/1،تاج 

�لعرو�ش30/16.

�حليو�ن336/5.  (3)
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م���ا هو �أظهر و�أكرث؛ ولذل���ك �سرنا جند �لبيت من �ل�سعر قد �س���ار ومل ي�سر ما هو �أجود 
منه؛ وكذلك �ملثل �ل�سائر(1)". 

ومن هذه �لن�سو�ش ن�ستنتج �أن �جلاحظ يقول بوقوع �لرت�دف: وهي �لألفاظ �ملفردة 
�لد�ل���ة على م�سمى و�حد باعتبار و�حد(2)؛ ومن ذل���ك �أ�سماء �ل�سنور: فهو ي�سمى بالقط 
و�له���ر و�ل�سيون(3)؛ وكلها تدل على م�سمى و�حد؛ و�ختيار �جلاحظ هو ر�أي �جلمهور يف 
�مل�ساأل���ة؛ فالرت�دف و�قع(4)؛ ون�سب �لقول مبنعه مل���ن �سذ يف �مل�ساألة(5)؛ و�إن كان �لظاهر 
م���ن عبارة �جلاح���ظ: �أن �لرت�دف قليل يف �للغة؛ ولذلك �عترب ك���رثة �أ�سماء �ل�سنور من 
ف�سائل���ه �لت���ي يتميز بها عن غريه، و�عت���رب �أن ما يذكر من �أ�سم���اء �لأ�سد فهو لي�ش من 
قبيل �ملرت�دف؛ كما �عترب �أن �سنع �لعامة هو عدم �لتفريق بني �لكلمات ويظنونها مبعنى 
و�ح���د؛ وه���ي لي�ست كذلك؛ وقول �جلاح���ظ و�ختياره يف �مل�ساألة ه���ذه مو�فق لقول بع�ش 

�ملحققني؛ ومنهم �بن تيمية؛ حيث �عترب �أن �لرت�دف يف �للغة قليل(6).        

�لبيان و�لتبني20/1 وما بعدها.  (1)
�ملح�سول374/1.وينظر: معجم  �أ�سماء �لأ�سياء �مل�سمى �للطائف يف �للغة 29/1.  (2)

ينظر: تاج �لعرو�ش للزبيدي41/20.  (3)
ينظر: �لبحر �ملحيط للزرك�سي474/1.  (4)

ينظر: �لإحكام لالآمدي46/1.  (5)
ينظر: جمموع �لفتاوي341/13.  (6)
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المبحث التاسع
 الن�شو�س فيما يتعلق بالجتهاد

للجاح���ظ �هتمام مب�سائ���ل �لجتهاد و�لإفت���اء و�لتقليد؛ وهذ� ظاهر م���ن مناق�سته 
لبع����ش �مل�سائل �ملتعلقة بها؛ كما �أن له كتابا مفرد� يظهر من مقدمته �أنه خا�ش مب�سائل 
�لفتيا و�لأحكام؛ فقد قال يف مقدمة ر�سالته لبن �أبي دوؤ�د:" عندياأبقاك �للهكتاٌب جامٌع 
لخت���الف �لنا����ش يف �أ�سول �لفتيا، �لت���ي عليها �ختلفت �لفروع وت�س���اّدت �لأحكام، وقد 
جمعت فيه جميع �لدعاوي مع جميع �لعلل؛ ولي�ش يكون �لكتاب تامًا، وحلاجة �لنا�ش �إليه 
جامع���ًا، حتى حتتّج لكلِّ قوٍل مب���ا ل ي�ساب عند �ساحبه، ول يبلغه �أهله؛ وحتى ل نر�سى 

بك�سف قناع �لباطل دون جتريده، ول بتوهينه دون �إبطاله(1)".

المطلب األول
الن�شو�س يف جتزوؤ الجتهاد 

من ��ستعر��ش كتابات �جلاحظ جند �أنه ناق�ش بع�ش �مل�سائل ومنها: جتزوؤ �لجتهاد.            
ق���ال �جلاحظ�:" يق���ال: �إن �أ�سلح �لأمور مل���ن تكلف علم �لط���ب؛ �أن ل يح�سن منه 
�سيئ���ا؛ �أو يكون م���ن �حلذ�ق �ملتطببني؛ ف�إن���ه �إذ� �أح�سن منه �سيئ���ا ومل يبلغ فيه �ملبالغ 
هل���ك و�أهلك �أهله؛ وكذلك �لعلم ب�سناعة �لكالم؛ ولي�ش كذلك �سائر �ل�سناعات! فلي�ش 
ي�سر من �أح�سن باب �لفاعل و�ملفعول به، وباب �لإ�سافة وباب �ملعرفة و�لنكرة، �أن يكون 
جاه���ال ب�سائر �أب���و�ب �لنحو؛ وكذلك من نظر يف علم �لفر�ئ����ش، فلي�ش ي�سر من �أحكم 

باب �ل�سلب �أن يجهل باب �جلد وكذلك �حل�ساب، وهذ� كثري(2)".
فاجلاحظ هنا يرى �أن علم �لطب وعلم �لكالم ي�سرتط �لتمكن منهما؛ وعدم �إغفال 

ر�سال���ة يف �أ�سول �لفتيا و�لأحكام �سمن جمموع ر�سائل �جلاح���ظ حتقيق هارون214/1. وجاء يف خطبة   (1)
كتابه �حليو�ن:" وعبت كتابي يف �لقول يف  �أ�سول �لفتيا و�لأحكام". �حليو�ن (1/ 9).

�لبي���ان و�لتبيني حتقي���ق هارون40/4 ، وقال يف �حلي���و�ن: (1/ 59):من �أر�د �أن يعل���م كل �سيء فينبغي   (2)
لأهله �أن يد�ووه".
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�س���يء م���ن ق�ساياهما؛ ولي�ش �لأم���ر كذلك يف �سائ���ر �لعلوم و�ل�سناع���ات؛ ومنها �لفقه 
و�لنحو؛ كما ذكر يف �ملثالني؛ ففي باب �لفر�ئ�ش ل ي�سر �جلهل مب�ساألة يف �إتقان م�ساألة 

�أخرى؛ لعدم �لرتباط بينهما. 
وه���ذه �مل�ساألة يناق�سه���ا �لأ�سوليون حتت عنو�ن جتزوؤ �لجته���اد؛ وهو �أن يكون لدى 

�ملجتهد �لقدرة على �لنظر يف م�ساألة و�حدة �أو باب و�حد(1).
وق���د جع���ل بع�ش �لأ�سولي���ني حمل �لنز�ع: ه���و يف جتزوؤ �لجته���اد يف �لأبو�ب، دون 

م�سائل تلك �لأبو�ب؛ وعد هوؤلء �لجتهاد ل يتجز�أ يف �مل�سائل قطعا(2) .
و�ل�سحيح من كالم �لأ�سوليني جريان �خلالف يف �مل�ساألتني؛ ون�ش على ذلك بع�ش 

�لأ�سوليني(3). وهو �ختيار �جلاحظ كما يظهر من عبارته. 
و�إن كان بع�ش �لعلماء قد ��ستبعد �لجتهاد يف �مل�ساألة �لو�حدة ، فابن تيمية –رحمه 
�هلل – �أجاز جتزوؤ �لجتهاد ومع ذلك ��ستبعد وقوعه يف م�ساألة و�حده؛ حيث قال " فاأما 
م�ساأل���ة و�ح���دة من فن فيبعد �لجته���اد فيها"(4) . وقول جمهور �لعلم���اء هو جو�ز جتزوؤ 

�لجتهاد(5).
وقد ن�ش �أبو �حل�سني �لب�سري من �ملعتزلة على ��ستثناء علم �لفر�ئ�ش؛ وجو�ز جتزوؤ 
�لجته���اد فيه� كم���ا ذكر �جلاحظ� فقال:" ويجوز �أن يجته���د يف م�ساألة من �لفر�ئ�ش؛ 
�إذ� ك���ان عامل���ا بالفر�ئ�ش، و�إن مل يعلم ما عد�ه من �أبو�ب �لفقه؛ لأن �لظاهر من �أحكام 
�لفر�ئ�ش �أنها ل ت�ستنبط من غريها �إل نادر�؛ و�لذهاب عن �لنادر ل يقدح يف �لجتهاد؛ 
�أل ترى �أن �ملجتهد قد يخفي عليه من �لن�سو�ش �لي�سري، ول يقدح ذلك يف كونه من �أهل 

�لجتهاد(6)".

ينظر:�أدب �ملفتي و�مل�ستفتي لبن �ل�سالح26/1، �سرح خمت�سر �لرو�سة585/3.  (1)
�ملح�سول 24/6 ، وينظر: نهاية �ل�سول1038/2.       (2)

ينظر: �ملح�سول 24/6 ، وينظر: نهاية �ل�سول1038/2.  �لبحر �ملحيط 210/6  (3)
جمموع �لفتاوي 204/20 .          (4)

ينظر: بذل �لنظر692 ،ك�سف �لأ�سر�ر (29/4). �سرح تنقيح �لف�سول �ش (343) .                              (5)
�ملعتمد (2/ 359).  (6)
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المطلب الثاني
الن�شو�س يف حكم اجتهاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص .   

ق���ال �جلاح���ظ:" وترك �لقول بالآر�ء، فاإنها تخطئ وت�سي���ب؛ لأن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �ساور 
�أ�سحابه يف �لأ�سرى  ببدر؛ و�تفق على قبول �لفد�ء فاأنزل �هلل:{َما َكاَن ِلَنِبيٍّ �أَن َيُكوَن َلُه 
�أَ�ْس���َرى َحتَّى ُيْثِخَن يِف �لأَْر�ِش } [�لأنفال: م���ن �لآية67].فقد بان لك �أن �لر�أي يخطئ وي�سيب؛ 

ول يعطي �ليقني(1)". 
من هذه �لعبارة يتبني �أن �جلاحظ يرى وقوع �لجتهاد من �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص وجو�ز �خلطاأ 

عليه. 
وهذ� �لدليل هو من �أقوى �أدلة من قال بوقوع �لجتهاد من �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث �إنهعليه 
�ل�سالمعوتب يف �أ�سارى بدر ، فقبل منهم �لفد�ء ، ومل يقتلهم(2).و�لقول بجو�ز �لجتهاد 
من �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ووقوعه منه هو مذهب جمهور �لعلماء(3)؛ خالفا لبع�ش �ملعتزلة(4).          

ر�سالة �لرتجيح و�لتف�سيل �سمن جمموع ر�سائل �جلاحظ حتقيق د حممد �حلاجري �ش62.  (1)
ينظر: �سرح خمت�سر �لرو�سة595/3.  (2)

ينظ���ر: �لعدة 1578/5، �ملح�سول 7/6، �لإحكام لالآمدي 398/2، رو�سة �لناظر حتقيق �لنملة 969/3،   (3)
�لردود و�لنقود 680/2،  �إر�ساد �لفحول 1045/2.

(4)  ينظر: �آر�ء �ملعتزلة �لأ�سولية �ش569.
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المطلب الثالث
الن�شو�س يف علم الكالم وا�شرتاطه يف الدين.

ا نذكرها لكرثة من يعرت�ش يف هذ�   ق���ال �جلاحظ:" و�سنذكر م�ساأل���ة كالمية؛ و�إمنَّ
مم���ن لي�ش له علم بالك���الم؛ ولو كان �أعلُم �لنا�ش باللغ���ة؛ مل ينفعك يف باب �لدين حتى 

يكون عاملًا بالكالم(1)".
نًا يف �ل�سناعة ي�سلح للرئا�سة  وقال:" ولي�ش يكون �ملتكلُم جامعًا لأقطار �لكالم متمكِّ
ين يف وزن �لذي يح�سن من كالم �لفل�سفة؛ و�لعامِلُ  حتى يكون   �لذي ُيح�ِسن من كالم �لدِّ
عندن���ا ه���و �ل���ذي يْجَمعهما..و�أنا �أعوُذ ب���اهلل �أن �أكون كّلما َغمَز قنات���ي باب من �لكالم 

ْعُب �ملدخل؛ نق�ست ركنًا من �أركان مقالتي؛ ومن كان كذلك مل ُينتَفْع به(2)!". �سَ
وق���ال �جلاحظ:" �إّنُه لول مكاَن �ملتكلمني لهلكت �لعو�م من جميع �لأمم، ولول مكاُن 
حل؛ فاإن مل �أقل ولول �أ�سحاب �إبر�هيم(3) و�إبر�هيُم؛  �ملعتِزلة لهلكت �لعو�م من جميع �لنِّ
لهلكت �لعو�م من �ملعتزلة؛ فاإين �أقول: �إنُه قد �أنهج لهم �ُسُباًل، وَفتَق لهم �أمورً�، و�خت�سر 

لهم �أبو�با، ظهرت فيها �ملنفعة و�سملتهم بها �لنعمة(4)".
وق���ال يف �س���در ر�سالته يف �سناعة �لكالم:" �إن �سناع���ة �لكالم علق نفي�ش، وجوهر 
ثم���ني، وه���و �لكنز �ل���ذي ل يفنى ول يبل���ى، و�ل�ساحب �لذي ل ميل ول يغ���ل، وهو �لعيار 
على كل �سناعة، و�لزمام على كل عبارة، و�لق�سطا�ش �لذي به ي�ستبان نق�سان كل �سيء 
ورجحان���ه، و�لر�ووق(5) �لذي به يعرف �سفاء ك���ل �سيء وكدره، و�لذي كل �أهل علم عليه 

عيال، وهو لكل حت�سيل �آلة ومثال...

�حليون15/2.  (1)
�حليون135/2.  (2)

ام. يعني �سيخه �إبر�هيم بن �إ�سحاق �لنظَّ  (3)
�حليو�ن206/4.  (4)

�ل���ر�ووق: ه���و �سيء يعلق وي�سفى به �ل�سر�ب. ينظر: �ملفرد�ت يف غري���ب �لقر�آن؛ �حل�سني بن حممد بن   (5)
�ملف�س���ل �ملع���روف بالر�غب �لأ�سفهاين؛ �لنا�سر : د�ر �لعلم �لد�ر �ل�سامي���ة؛ دم�سق � بريوت �سنة �لطبع : 

1412 ه�؛ حتقيق : �سفو�ن عدنان د�ودى (�ش: 791). 
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وكي���ف ل يكون حرمًا! وبه عرفن���ا حرمة �ل�سهر �حلر�م و�حل���الل �ملنزل، و�حلر�م 
�ملف�سل؟ ! وكيف ل يكون ثغرً� وكل �لنا�ش لأهله عدو، وكل �لأمم له مطالب. و�أحق �ل�سيء 
بالتعظي���م، و�أوله باأن يحتمل فيه كل عظي���م ما كان م�سلمًا �إىل معرفة �ل�سغري و�لكبري، 
و�حلق���ري و�خلطري، و�أد�ة لإظهار �لغام����ش، و�آلة لتخلي�ش �لغا�سية، و�سببًا لالإيجاز يوم 
�لإيج���از و�لإطناب يوم �لإطناب؛ وبه ي�ست���دل على �سرف ما بني �ل�سرين من �لنق�سان، 
وعل���ى ف�سل ما بني �خلريين من �لرجحان، و�لذي ي�سنع يف �لعقول من �لعبارة و�إعطاء 

�لآلة مثل �سنيع �لعقل يف �لروح، ومثل �سنيع �لروح يف �لبدن(1)".
وق���ال يف نف�ش �لر�سالة مبينا ف�سل علم �لكالم و�ملتكلمني على حفظ �لفروع و�لفتيا 
فيه���ا:" �إن���ه ل���و مل يكن يف �ملتكلمني م���ن �لف�سل �إل �أنه���م قد ر�أو� �إدب���ار �لدنيا عن علم 
�لك���الم، و�إقباله���ا �إىل �لفتي���ا و�لأحك���ام، و�إجماع �لرعي���ة و�لر�عي على �إغن���اء �ملفتي، 
وعل���م �لفت���وى فرع؛ و�إطباقهم عل���ى حرمان �ملتكلم، وعلم �لكالم �أ�س���ل، فلم يرتكو� مع 
ذل���ك تكلفه، و�سحت نفو�سهم عن ذلك �حلظ، خمافة �إدخ���ال �ل�سيم على علم �لأ�سل، 
و�إ�سفاق���ًا من �أن ل ت�سع طبائعهم �جتم���اع �لأ�سل و�لفرع، فكان �لفقر و�لقلة �آثر عندهم 
مع �إحكام �لأ�سول، من �لغنى و�لكرثة، مع حفظ �لفروع، فرتكو� �أن يكونو� ق�ساة، وتركو� 
�لق�س���اة وتعديلهم وترك���و� �أن يكونو� حكامًا وقنعو� باأن يحك���م عليهم، مع معرفتهم باأن 
�آلته���م �أمت، و�آد�بهم �أكم���ل، و�أل�سنتهم �أحد، ونظرهم �أثق���ب، وحفظهم �أح�سر، ومو�سع 

حفظهم �أح�سن(2)".
و�إع���الء �جلاحظ من �ساأن عل���م �لكالم و�عتباره �سروريا للعل���م بالدين و�لجتهاد 
في���ه؛ من�سجم م���ع ر�أي �ملعتزلة �لذين يعتربون علم �لكالم م���ن م�سادر �ل�سرع؛ و�سرطا 

�سروريا ل�ستجماع �أو�ساف �لجتهاد(3)؛
ق���ال �لقا�سي عبد�جلبار(415 ه�)؛ موؤيد� لهذ� �لق���ول وم�ستدل له:" �لو�جب على 
ك���ل من يطل���ب علما �أن يق���دم على هذ� �لعل���م...لأن كل عل���م ي�سرف ب�س���رف معلومه؛ 

عبد�ل�س���الم  حتقي���ق:  �جلاح���ظ؛  ر�سائ���ل  جمم���وع  �سم���ن  �لك���الم؛  �سناع���ة  يف  ر�سال���ة  تنظ���ر   (1)
هارون243/4ومابعدها.

�ملرجع �ل�سابق �ش249ومابعدها.  (2)
ينظر:�ملعتمد358/2.  (3)
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ومعلوم علم �ملتكلمني: هو �هلل تعاىل وما يخت�ش به؛ ولأن هذ� �لعلم ل يختلف باختالف 
�لأع�سار و�للغات و�لأحو�ل، وغريه من �لعلوم قد يختلف باختالف ذلك؛ ولأن هذ� �لعلم 
�أ�س���ل ل�سائ���ر �لعلوم �لدينية ي�ستقل بنف�سه، ولي�ش كذلك �سائ���ر �لعلوم(1)". وخالفهم يف 
ذل���ك جمهور �لعلماء. قال �لزرك�س���ي:" �ختلفو� يف ��سرت�ط تبحره يف �أ�سول �لدين على 
وجه���ني ... �ل�سرت�ط، وهو قول �لقدري���ة(2)؛ و�لثاين: ل ي�سرتط بل من �أ�سرف منه على 
و�س���ف �ملوؤم���ن كفاه... وعلى ه���ذ� �لقول جل �أ�سح���اب كتب �حلدي���ث و�لفقه وغريهم؛ 
و�أطل���ق �لر�زي عدم ��سرت�ط عل���م �لكالم(3)، وف�سل �لآم���دي(4)؛ ف�سرط �ل�سروريات، 
�لعل���م بوجود �لرب و�سفاته وما ي�ستحقه وجوب وج���وده لذ�ته، و�لت�سديق بالر�سول وما 
ج���اء به، ليكون فيما ي�سنده �إليه من �لأحكام حمقا ول ي�سرتط علمه بدقائق �لكالم؛ ول 
بالأدل���ة �لتف�سيلية و�أجوبته���ا؛ كالنحارير من علمائه. وكالم �ل���ر�زي حممول على هذ� 

�لتف�سيل(5)".

                                   

ينظر: طبقات �ملعتزلة للقا�سي عبد�جلبار بن �أحمد؛ �ش183.  (1)
�أي �ملعتزلة.  (2)

ينظر: �ملح�سول36/6.  (3)
ينظر تف�سيل �لآمدي:�لإحكام170/4.   (4)

ينظر: �لبحر �ملحيط494/4 .  (5)
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الخاتمة                  

�حلم���د هلل على �إح�سان���ه وتوفيقه وت�سهيل �أم���ره؛ و�لإعانة على ما ب���د�أت و�أمتمت؛ 
و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما كثري� مزيد� �إىل يوم 

�لدين... �أما بعد.
ففي خامتة هذ� �لبحث �جلامع لن�سو�ش �أ�سولية ل�سيخ �لبيان: �أبي عثمان عمرو بن 

بحر �جلاحظ؛ و�سلت جلملة من �لنتائج و�لتو�سيات ومن �أهمها:
�أهمي���ة �لرجوع للبد�يات �لأوىل يف تاريخ علم �أ�س���ول �لفقه، و�سد �لهوة ما بني . 1

كتاب �لر�سالة لل�سافعي وما جاء بعده من كتب �لأ�سول.
يع���د �جلاح���ظ من �أك���رث �لعلم���اء يف تاري���خ �لإ�سالم تاأليف���ا وكتاب���ة؛ وتناولت . 2

كتابات���ه علوما متعددة من �للغة، و�لكالم، و�لأحكام، و�حليو�ن، وطبائع �لنا�ش 
و�أخالقهم.

 ��ستملت كتب �جلاحظ �ملتنوعة على جملة من �لق�سايا و�مل�سائل �لأ�سولية.. 3
 ظه���ر يف �لدر��س���ة تاأثر �جلاح���ظ �لكبري باملعتزل���ة؛ فهو من تالمي���ذ �لنظام . 4

�ملعتزيل، وناقل �أقو�له ومناق�ساته. 
 وج���ود عدد كبري م���ن �مل�سائل �لأ�سولية يف كالم �جلاح���ظ؛ و�لتي ظهرت فيما . 5

بعد يف كتب �ملعتزلة وظهر تاأثريه على من جاء بعده من �لأ�سوليني.
ظه���ر من خالل �لدر��س���ة تقارب على م�ست���وى �لهتمام و�لبح���ث بني ما كتبه . 6

�جلاحظ، وما قرره �ل�سافعي وتناوله يف كتاب �لر�سالة.
تبني م���دى �هتمام �ملعتزلة ومنه���م �جلاحظ بعلم �لك���الم، ودور هذ� �لعلم يف . 7

خدمة �لق�سايا �لعتز�لية.
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ك�سف���ت هذه �لدر��سة عن ظهور بع�ش �مل�سطلحات على يد �جلاحظ لأول مرة؛ . 8
ومنها م�سطلح �ملجاز مبعناه �ملعروف عند �أهل �لبالغة و�لأ�سول.

تاأثري عل���م �لأ�سول وم�سائله ودخوله يف بع�ش �لق�سايا �جلدلية و�خلالفية مثل . 9
م�ساألة خلق �لقر�آن.

وج���ود بع�ش �لكتاب���ات �لأ�سولية للجاحظ �لتي تناول���ت ق�سايا �لفتيا و�لأحكام . 10
على جهة �لإفر�د و�ل�ستقالل.

وجود قدر كبري من �ل�ستدللت على �لق�سايا �لأ�سولية، و�لتي ظهرت فيما بعد . 11
يف ��ستدللت �لأ�سوليني.

ومن املهم ت�شجيل بع�س القرتاحات والتو�شيات ومنها:
�أهمية �لرجوع لكتب �للغة و�لكالم �ملوؤلفة يف �لقرن �لثاين و�لثالث؛ و��ستك�ساف . 1

خمباآتها؛ مما يتعلق مب�سائل �لأ�سول و�للغة �ملرتبطة بدللت �للغة �لعربية.
�أهمية �لرجوع لكتب �لطبقات ول�سيما طبقات �ملعتزلة؛ ففيها جملة من �مل�سائل . 2

�لأ�سولية �ملهمة، وفيها تو�سيح لن�ساأة �لأقو�ل �لأ�سولية و�سبب ذلك.
�حتي���اج كتب �جلاح���ظ ملزيد من �لدر��س���ة و�ل�ستك�ساف؛ ول�سيم���ا كتب �للغة . 3

و�لبيان و�لكالم.
�إع���ادة �لنظر يف كالم �ملعتزل���ة �لأو�ئل ومقارنته مبتاأخريه���م، و�كت�ساف مدى . 4

�لتفاوت بينهم و�أ�سباب ذلك.
و�أ�س���األ �هلل عز وجل �أن يكون هذ� �لعمل نافعا ومفي���د� وم�سدد� و�سلى �للهم و�سلم 

وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �جمعني.
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فهرس أهم المصادر والمراجع

�لأ�سم���اء و�ل�سفات: �لبيهقي �أحمد بن �حل�س���ني �أبو بكر458 ه� ؛ �ملحقق : . 1
عب���د �هلل بن حممد �حلا�سدي؛ �لنا�س���ر : مكتبة �ل�سو�دي – جدة. �لطبعة 

: �لأوىل.
�أبج���د �لعل���وم �لو�س���ي �ملرق���وم يف بي���ان �أحو�ل �لعل���وم: �سدي���ق بن ح�سن . 2

�لقنوج���ي، حتقيق : عب���د �جلبار زكار، �لنا�س���ر : د�ر �لكتب �لعلميةبريوت 
.1978 ،

�لإبه���اج يف �س���رح �ملنهاج: علي بن عبد�لكايف �ل�سبك���ي (ت756ه�)، وولده . 3
ت���اج �لدي���ن �ل�سبك���ي؛ حتقيق: جماعة م���ن �لعلم���اء، د�ر �لكت���ب �لعلمية، 

بريوت، 1404ه�.
�إبر�هي���م بن �سيار �لنظام و�آر�وؤه �لكالمي���ة و�لفل�سفية: حممد عبد�لهادي . 4

�أبو ريده؛ مطبعة جلنة �لتاأليف للرتجمة و�لن�سر؛ �لقاهرة؛ 1365 ه�.
�لإحك���ام يف �أ�سول �لأحك���ام: �سيف �لدين �أبي �حل�سن علي بن �أبي علي بن . 5

حمم���د �لآمدي (ت631ه�) حتقي���ق: عبد�لرز�ق عفيف���ي، د�ر �ل�سميعي، 
�لطبعة �لأوىل،1424ه. 

�إر�ساد �لفحول �إىل حتقيق �حلق من علم �لأ�سول: حممد بن علي �ل�سوكاين . 6
(ت1250ه����)، حتقي���ق: �سامي �لعرب���ي، د�ر �لف�سيلة، �لريا����ش، �لطبعة 

�لأوىل 1421ه�.
�لنت�س���ار و�لرد على �ب���ن �لروندي �مللحد: لأبي �حل�س���ني عبد�لرحيم بن . 7

حمم���د بن عثم���ان �خلياط؛ حتقي���ق: �لدكتور ني���ربج، مطبع���ة د�ر �لكتب 
�مل�سرية1344 ه�.

�أدب �جلاحظ: ح�سن �ل�سندوبي؛ �ملطبعة �لرحمانية م�سر1350 ه�.. 8
�آد�ب �ل�سافع���ي ومناقب���ه: عبد�لرحم���ن ب���ن �أب���ي حامت �ل���ر�زي، حتقيق: . 9

عبد�لغني عبد�خلالق، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �لوىل1424 ه�.
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�أ�س���ول �لب���زدوي م���ع ك�س���ف �لأ�س���ر�ر: عبد�لعزيز ب���ن �أحم���د بن حممد . 10
�لبخاري، �لطبعة �لعثمانية1310 ه�.

      �لأع���الم: خ���ري �لدين بن حممود بن حممد �لزركلي (ت1396ه�)، د�ر . 11
�لعلم للماليني.

�أع���الم �لنبوة: �أبو �حل�سن علي بن حممد بن حبيب �ملاوردي؛ �لنا�سر : د�ر . 12
�لكتاب �لعربيبريوت

�لطبعة �لأوىل ، 1987؛ حتقيق : حممد �ملعت�سم باهلل �لبغد�دي.. 13
�لإ�س���ارة يف �أ�س���ول �لفقه: �أبو �لولي���د �سليمان بن خلف ب���ن �سعد بن �أيوب . 14

ب���ن و�رث �لقرطبي �لباجي �لأندل�س���ي (�ملتوفى: 474 ه�)؛ �ملحقق: حممد 
ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل؛ �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان؛ 

�لطبعة: �لأوىل، 1424 ه�2003 م.
�لإف���اد�ت و�لإن�ساد�ت: �أبو �إ�سحاق �إبر�هيم ب���ن مو�سى �ل�ساطبي، حتقيق: . 15

حممد �أبو�لأجفان، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة �لأوىل1403 ه�.
�أفع���ال �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص ودللتها عل���ى �لأحكام �ل�سرعية: حمم���د بن �سليمان . 16

بن عب���د �هلل �لأ�سقر؛ �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، 
بريوت – لبنان. �لطبعة: �ل�ساد�سة، 1424 ه�2003 م.

   �لبح���ر �ملحي���ط يف �أ�سول �لفق���ه: بدر �لدين حممد بن به���ادر �لزرك�سي . 17
(ت794ه����)، حتقي���ق �لق�سم �لأول من �لبحر �ملحي���ط �لدكتور: حممد بن 
عبد�لرز�ق �لدوي�ش، ر�سالة دكتور�ه جامعية من ق�سم �أ�سول �لفقه بجامعة 

�لإمام حممد بن �سعود �لإ�سالمية1406. 
�لبد�ي���ة و�لنهاية: لإ�سماعيل بن عمر بن كثري �لقر�سي (ت774ه�)، مكتبة . 18

�ملعارف، بريوت.
عب���د�هلل . 19 ب���ن  عبد�ملل���ك  �ملع���ايل  لأب���ي  �لفق���ه:  �أ�س���ول  يف  �لربه���ان 

�جلويني(ت478ه�)حققه: عبد�لعظيم �لديب، �لطبعة �لأوىل 1399 ه�.
�لرب�س���ان و�لعرجان و�لعمي���ان و�حلولن: �جلاحظ، حتقي���ق: عبد�ل�سالم . 20

هارون، د�ر �جليل بريوت؛ �لطبعة �لأوىل 1410 ه�.
�لبالغ���ة �ل�سعرية يف كتاب �لبيان و�لتبي���ني: د حممد علي �ل�سباغ، �ملكتبة . 21
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�لع�سرية بريوت؛ �لطبعة �لأوىل1418.
�لبيان و�لتب���ني: �أبو عثمان عمرو بن بح���ر �جلاحظ(�سنة �لولدة 150ه�/ . 22

�سن���ة �لوفاة 255ه�)،حتقيق عبد �ل�سالم حمم���د هارون، مكتبة �خلاجني 
بالقاهرة؛ �لطبعة �ل�سابعة 1418 ه�.

تاأويل خمتلف �حلديث؛ �بن قتيبة �لدينوري: حتقيق: حممد زهري �لنجار. . 23
ت���اج �لعرو�ش م���ن جو�ه���ر �لقامو����ش: حممد ب���ن حممد ب���ن عبد�لرز�ق . 24

�حل�سيني، حتقيق جمموعة من �ملحققني، د�ر �لهد�ية .
�ل���رت�ث �لنقدي و�لبالغ���ي للمعتزلة حتى نهاية �لق���رن �ل�ساد�ش �لهجري: . 25

وليد ق�ساب، د�ر �لثقافة �لدوحة1405.
ت�سنيف �مل�سامع بجمع �جلو�مع لتاج �لدين �ل�سبكي:�أبو عبد �هلل بدر �لدين . 26

حممد بن عبد �هلل بن بهادر �لزرك�سي �ل�سافعي (�ملتوفى: 794ه�)،در��سة 
وحتقي���ق: د �سيد عبد �لعزي���زد عبد �هلل ربيع، �ملدر�س���ان بكلية �لدر��سات 
�لإ�سالمي���ة و�لعربية بجامعة �لأزهر، �لنا�سر: مكتبة قرطبة للبحث �لعلمي 

و�إحياء �لرت�ثتوزيع �ملكتبة �ملكية، �لطبعة: �لثانية 1426ه.
�لتعريفات:علي بن حممد بن علي �جلرجاين، �لنا�سر : د�ر �لكتاب �لعربي . 27

– بريوت �لطبعة �لأوىل ، 1405،حتقيق : �إبر�هيم �لأبياري.
ج���زي . 28 ب���ن  �أحم���د  ب���ن  حمم���د  �لأ�س���ول:  عل���م  �إىل  �لو�س���ول  تقري���ب 

�لكلب���ي(ت741ه)، حتقيق :حمم���د علي فركو�ش، د�ر �ل���رت�ث �لإ�سالمي، 
�جلز�ئر،�لطبعة �لأوىل1410.

�لتقريب و�لإر�ساد:�أبو بكر حممد بن �لطيب �لباقالين (ت403ه�)، حققه: . 29
عبد�حلميد �أبو زنيد، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة �لأوىل، 1418ه�.

جام���ع �لعل���وم يف ��سطالح���ات �لفنون:�لقا�س���ي عبد رب �لنب���ي بن عبد . 30
�لر�س���ول �لأحمد نكري،  عّرب عبار�ته �لفار�سية: ح�سن هاين فح�ش، د�ر 

�لكتب �لعلمية لبنان بريوت، �لطبعة �لأوىل 1421 ه�.
�جلاح���ظ: �سارل بالت، ترجم���ة: �إبر�هيم �لكيالين، دم�س���ق، د�ر �ليقظة . 31

�لعربية 1961م.
�جلام���ع �لكبري�س���نن �لرتمذي: حممد ب���ن عي�سى بن �َسْورة ب���ن مو�سى بن . 32
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�ل�سح���اك، �لرتمذي، �أبو عي�س���ى (�ملتوفى: 279ه�)؛ �ملحق���ق: ب�سار عو�د 
معروف؛ �لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي – بريوت؛ �سنة �لن�سر: 1998 م.

�جلام���ع �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر من �أمور ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص و�سننه و�أيامه . 33
= �سحي���ح �لبخاري: حممد ب���ن �إ�سماعيل �أبو عب���د�هلل �لبخاري �جلعفي؛ 
�ملحقق: حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر؛ �لنا�سر: د�ر طوق �لنجاة (م�سورة 
ع���ن �ل�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤ�د عب���د �لباقي)؛�لطبعة: �لأوىل، 

1422ه�
حا�سي���ة �لعالم���ة �لبن���اين على �سرح �جل���الل �ملحلي على جم���ع �جلو�مع: عبد . 34

�لرحمن بن جاد �هلل �لبناين �ملغربي(ت1198 ه�)، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر.
�حل���دود يف �لأ�س���ول (مطبوع م���ع: �لإ�س���ارة يف �أ�سول �لفق���ه): �أبو �لوليد . 35

�سليم���ان بن خلف بن �سعد ب���ن �أيوب بن و�رث �لتجيب���ي �لقرطبي �لباجي 
�لأندل�سي (�ملتوفى: 474 ه�)،�ملحقق: حممد ح�سن حممد ح�سن �إ�سماعيل، 

�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوتلبنان
�لطبعة: �لأوىل، 1424 ه�2003 م.. 36
�حلي���و�ن: �أبو عثمان عمرو ب���ن بحر �جلاحظ(�سنة �ل���ولدة 159ه�/ �سنة . 37

�لوف���اة 255ه�)،حتقي���ق عب���د �ل�سالم حممد ه���ارون، �لنا�س���ر د�ر �جليل 
1416ه�1996م مكان �لن�سر: لبنان/ بريوت.

�لر�سال���ة: حممد بن �إدري�ش �أب���و عبد�هلل �ل�سافع���ي (ت 204ه�)، حتقيق: . 38
�أحمد حممد �ساكر، �لقاهرة، 1358ه�.

ر�سال���ة �ل�سحاب���ة: لب���ن �ملقف���ع �سم���ن جمموع���ة ر�سائ���ل �لبلغ���اء طبعة . 39
م�سر1331 ه�.

ه���ارون، مكتب���ة �خلاجن���ي . 40 للجاح���ظ:  حتقي���ق عبد�ل�س���الم  �لر�سائ���ل 
بالقاهرة1384 ه�.

روح �ملعاين يف تف�سري �لق���ر�آن �لعظيم و�ل�سبع �ملثاين: حممود �لألو�سي �أبو . 41
�لف�سل؛ �لنا�سر : د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت.

�سال�س���ل �لذهب:بدر �لدين �لزرك�س���ي (ت794ه)، حتقيق ودر��سة: حممد . 42
�ل�سنقيطي، �لطبعة �لثانية1423ه. 
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�س���ري �أع���الم �لنبالء: حممد ب���ن �أحمد ب���ن عثمان �لذهب���ي (ت748ه�)، . 43
حتقي���ق: �سعيب �لأرناوؤوط، حممد نعيم، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، �لطبعة 

�لتا�سعة، 1413ه�.
�سري �أعالم �لنبالء:�ملوؤلف : �سم�ش �لدين �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن . 44

عثمان بن َقامْياز �لذهبي (�ملتوفى : 748ه�)
�ملحقق : جمموعة من �ملحققني باإ�سر�ف �ل�سيخ �سعيب �لأرناوؤوط. �لنا�سر . 45

: موؤ�س�سة �لر�سالة. �لطبعة : �لثالثة ، 1405 ه� / 1985 م.
�ل�س���رح �لكب���ري ملخت�سر �لأ�سول من عل���م �لأ�سول: �أب���و �ملنذر حممود بن . 46

حمم���د بن م�سطفى بن عب���د �للطيف �ملنياوي؛ �لنا�س���ر: �ملكتبة �ل�ساملة، 
م�سر؛ �لطبعة: �لأوىل، 1432 ه�2011 م.

�سرح �لتلويح على �لتو�سيح:�سعد �لدين م�سعود بن عمر �لتفتاز�ين �ل�سافعي . 47
(ت792ه�)، �سبطه: زكريا عم���ري�ت، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة 

�لأوىل، 1416ه�.
�سرح �لعمد: لأبي �حل�سني حممد بن علي بن �لطيب �لب�سري (ت436ه�)، . 48

حتقي���ق: عبد�حلمي���د �أبو زني���د، مكتبة �لعل���وم و�حلكم، �لطبع���ة �لأوىل، 
1410ه�.

�س���رح �لكوكب �ملن���ري: حممد بن �أحم���د بن عبد�لعزي���ز �لفتوحي �حلنبلي . 49
(ت972ه����)، حتقي���ق: حمم���د �لزحيل���ي، نزيه حم���اد، مكتب���ة �لعبيكان، 

1418ه.� 
�س���رح خمت�س���ر �لرو�س���ة: جن���م �لدي���ن �سليمان ب���ن عبد�لق���وي �لطويف . 50

(ت716ه����) حتقيق: عب���د�هلل عبد�ملح�سن �لرتكي، توزي���ع: وز�رة �ل�سئون 
�لإ�سالمية بال�سعودية، �لطبعة �لثانية، 1419ه�.

�ل�سحاح؛ تاج �للغة و�سحاح �لعربية:�إ�سماعيل بن حماد �جلوهري (ت393ه�). . 51
�لنا�سر: د�ر �لعلم للماليني� بريوت. �لطبعة: �لر�بعة� يناير 1990.

طبقات �ملعتزلة: �أحمد بن يحى �ملرت�سى؛ بريوت لبنان1380 ه�.. 52
�ل�س���روري يف �أ�سول �لفقه:لأبي �لوليد حممد بن ر�سد �حلفيد(ت595ه�) . 53

حتقيق :جمال �لدين �لعلوي. د�ر �لغرب �لإ�سالمي، �لطبعة �لأوىل1994.
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�لعق���د �ملنظ���وم يف �خل�سو����ش و�لعموم:�سه���اب �لدين �أحمد ب���ن �إدري�ش . 54
�لقر�يف (626682 ه�) در��سة وحتقيق: د. �أحمد �خلتم عبد �هلل؛ �لنا�سر: 

د�ر �لكتبي – م�سر.�لطبعة: �لأوىل، 1420 ه�1999 م.
عالقة عل���م �أ�سول �لفقه بعل���م �ملنطق: و�ئل بن �سلط���ان �حلارثي، ر�سالة . 55

ماج�ستري، جامعة �أم �لقرى،1431 ه�.
�لعو��س���م و�لقو��سم يف �لذب عن �سنة �أبي �لقا�سم: �بن �لوزير، حممد بن . 56

�إبر�هيم بن علي بن �ملرت�سى بن �ملف�سل �حل�سني �لقا�سمي، �أبو عبد �هلل، 
ع���ز �لدين، م���ن �آل �لوزير (�ملتوفى: 840ه�)؛حقق���ه و�سبط ن�سه، وخرج 
�أحاديث���ه، وعّلق عليه: �سعيب �لأرنوؤوط؛ �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع، بريوت �لطبعة: �لثالثة، 1415 ه�1994 م.
غاي���ة �مل���ر�م يف �س���رح مقدم���ة �لإم���ام: لأب���ي �لعبا����ش �أحم���د ب���ن زكري . 57

�لتلم�ساين �ملالكي (ت900ه)، حتقيق حمند م�سنان، د�ر �بن حزم، �لطبعة 
�لأوىل1426 ه�.

ف�سل �لعت���ز�ل وطبقات �ملعتزلة: �لقا�سي عبد�جلب���ار بن �أحمد، حتقيق . 58
فوؤ�د �سيد، �لد�ر �لتون�سية للن�سر.

ف���و�حت �لرحم���وت ب�س���رح م�سل���م �لثب���وت: حم���ب �هلل ب���ن عبد�ل�سك���ور . 59
(ت1119ه�)، و�ل�سرح: لعبد �لعلي حممد �لأن�ساري �للكنوي (ت1225ه�)، 
�سبطه: عبد�هلل حممود عمر، مكتبة: عبا�ش �لباز، �لطبعة �لأوىل، 1423ه�.

فل�سفة �لأخالق عند �جلاحظ: عزت �ل�سيد �أحمد، من�سور�ت �حتاد �لكتاب . 60
�لعرب2005م.

يف �أ�س���ول �لنح���و: �سعي���د �لأفغ���اين، �ملكت���ب �لإ�سالمي، ب���ريوت، �لطبعة . 61
�لأوىل1407 ه�.

قو�ط���ع �لأدلة يف �لأ�سول:لأب���ي �ملظفر من�سور بن حمم���د بن عبد�جلبار . 62
�ل�سمعاين (ت489ه�)، حتقيق: حممد ح�سن �ل�سافعي، د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت، 1418ه�.
ك�س���اف ��سطالحات �لفنون و�لعل���وم: حممد على �لتهان���وى (ه� 1158)، . 63

�إ�سر�ف: د رفيق �لعجم مكتبة لبنان: بريوت، �لطبعة �لأوىل: 1996 م.
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كتاب �لكليامتعجم يف �مل�سطلحات و�لفروق �للغوية : لأبى �لبقاء �لكفومى . 64
(ت1094 ه�)، د�ر �لن�س���ر: موؤ�س�سة �لر�سالةبريوت1419ه�تحقيق: عدنان 

دروي�ش حممد �مل�سري.
ل�س���ان �ملي���ز�ن: �أبو �لف�س���ل �أحمد بن عل���ي بن حممد ب���ن �أحمد بن حجر . 65

�لع�سقالين (�ملتوفى: 852ه�)
�ملحق���ق: عبد �لفتاح �أبو غ���دة؛ �لنا�سر: د�ر �لب�سائ���ر �لإ�سالمية؛ �لطبعة: . 66

�لأوىل، 2002 م.
�للم���ع يف �أ�سول �لفقه : �أبو �إ�سحاق �ل�سري�زي؛ د�ر �لكتب �لعلمية �لطبعة : . 67

�لطبعة �لثانية 2003 م1424 ه�:
مامل ين�سر من تر�ث �جلاحظ: حتقيق �لدكتور: عثمان �ل�سامن، من�سور�ت . 68

وز�رة �لثقافة �لعر�قية1979م.
�ملجتب���ى من �ل�سنن = �ل�سنن �ل�سغ���رى للن�سائي: �ملوؤلف: �أبو عبد �لرحمن . 69

�أحم���د بن �سعيب بن علي �خلر��ساين، �لن�سائي (�ملتوفى: 303ه�)؛حتقيق: 
عبد �لفتاح �أبو غدة؛ �لنا�سر: مكتب �ملطبوعات �لإ�سالمية – حلب �لطبعة: 

�لثانية، 1406 – 1986.
مذك���ر�ت يف علم �لأ�سول: حمم���د حمرو�ش �ملدر�ش �لأعظم���ي، مقرر�ت ق�سم . 70

�لفقه و�لأ�سول يف كلية معارف �لوحي يف �جلامعة �ملاليزية �لإ�سالمية، 2002م.
م�سائ���ل �أ�س���ول �لدي���ن �ملبحوث���ة يف �أ�س���ول �لفق���ه: خالد عب���د�هلل؛ ن�سر . 71

�لأوىل1426. �لطبع���ة  �لإ�سالمي���ة؛  باجلامع���ة  �لعلم���ي  �لبح���ث  عم���ادة 
�ش1258مابعدها.عقي���دة �أه���ل �ل�سن���ة و�جلماع���ة يف �ل�سحاب���ة �لكر�م؛ 
نا�س���ر بن علي عائ����ش ح�سن �ل�سيخ؛ �لنا�س���ر : مكتبة �لر�س���د، �لريا�ش، 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية؛ �لطبعة : �لثالثة، 1421ه�.
�مل�ست�سفى من علم �لأ�سول: لأبي حامد حممد بن حممد �لغز�يل (ت505ه�)، . 72

حتقيق: حممد بن �سليمان �لأ�سقر، موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة �لأوىل 1417ه�.
�ملعتم���د يف �أ�س���ول �لفقه: لأبي �حل�س���ني حممد بن علي �لطي���ب �لب�سري . 73

– ب���ريوت �لطبع���ة �لأوىل ،  (ت436ه�)،�لنا�س���ر : د�ر �لكت���ب �لعلمي���ة 
1403حتقيق : خليل �ملي�ش.
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�ملعرفة و�لتاريخ: �أبو يو�سف يعقوب بن �سفيان �لف�سوي؛( ت : 277ه�)؛�ملحقق . 74
: د �أكرم �لُعَمري؛

موؤ�س�سة �لر�سالة – بريوت؛ �لطبعة : �لأوىل ، 1981.. 75
مقدمة �بن خلدون: عبد�لرحمن �بن خلدون(ت808ه)، د�ر �إحياء �لرت�ث . 76

�لعربي �لطبعة �لر�بعة بريوت – لبنان.
�ملوؤَتِل���ف و�ملخَتِلف: �أبو �حل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي بن م�سعود . 77

بن �لنعم���ان بن دين���ار �لبغد�دي �لد�رقطن���ي (�ملتوف���ى: 385ه�)حتقيق: 
موفق بن عبد �هلل بن عبد �لقادر؛ �لنا�سر: د�ر �لغرب �لإ�سالمي – بريوت 

�لطبعة: �لأوىل، 1406ه�1986م.
جم���از �لق���ر�آن خ�سائ�س���ه �لفني���ة وبالغت���ه �لعربية: حمم���د ح�سني علي . 78

�ل�سغري، د�ر �ملوؤرخ �لعربي ؛ بريوت؛ �لطبعة �لأوىل1420.
�ملخت���ار يف �لرد على �لن�سارى: �ملوؤلف: عمرو بن بحر بن حمبوب �لكناين . 79

بالولء، �لليثي، �أبو عثمان، �ل�سهري باجلاحظ (�ملتوفى: 255ه�) �ملحقق: د 
/ حممد عبد �هلل �ل�سرقاوي �لنا�سر: د�ر �جليل – بريوت �لطبعة: �لأوىل، 

1411 ه�1991 م.
�مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر بنقل �لعدل عن �لعدل �إىل ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص:: م�سلم . 80

بن �حلجاج �أبو �حل�سن �لق�س���ريي �لني�سابوري (�ملتوفى: 261ه�)؛�ملحقق: 
حممد فوؤ�د عبد �لباقي؛ �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت.

معج���م  �أ�سم���اء �لأ�سي���اء �مل�سمى �للطائ���ف يف �للغة؛ �أحمد ب���ن م�سطفى . 81
�لدم�سق���ي � �سن���ة �لوف���اة 1318ه�.�لنا�س���ر : د�ر �لف�سيل���ة مك���ان �لن�سر : 

�لقاهرة.
�ملف���رد�ت يف غري���ب �لق���ر�آن:  �حل�س���ني بن حمم���د بن �ملف�س���ل �ملعروف . 82

بالر�غ���ب �لأ�سفه���اين؛ �لنا�سر : د�ر �لعلم �ل���د�ر �ل�سامية؛ دم�سق � بريوت 
�سنة �لطبع : 1412 ه�؛ حتقيق : �سفو�ن عدنان د�ودى. 

ميز�ن �لأ�س���ول يف نتائج �لعقول: لعالء �لدين �سم�ش �لنظر �أبو بكر حممد . 83
بن �أحمد �ل�سمرقندي (�ملتوفى: 539 ه�) ر�سالة جامعية ملرحلة �لدكتور�ه، 

�أعدها: عبد�مللك �ل�سعدي، جامعة �أم �لقرى 1404ه.
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�لنبو�ت: لبن تيمية، حتقيق: عبد�لعزيز �لطويان، �أ�سو�ء �ل�سلف، �لريا�ش . 84
�لطبعة �لوىل1420.

ن�س���اأة �للغات: د ترحيب �لدو�س���ري؛ جملة كلية �ل�سريع���ة بالق�سيم �لعدد . 85
�لأول. 

نفائ����ش �لأ�س���ول يف �سرح �ملح�سول: �سه���اب �لدين �أب���و �لعبا�ش �أحمد بن . 86
�إدري����ش �لق���ر�يف (ت684ه�)، حتقيق: ع���ادل عبد�ملوج���ود، علي معو�ش، 

مكتبة نز�ر �لباز، �لطبعة �لأوىل، 1416ه�.
نك���ت وتنبيهات يف تف�س���ري �لقر�آن �ملجيد: �أب���و �لعبا�ش �لب�سيل���ي �لتون�سي . 87

(�ملت���ويف 830 ه�) مما �خت�سره من تقييده �لكبري ع���ن �سيخه �لإمام �بن 
عرفة (ت 803 ه�) وز�د عليه؛ تقدمي وحتقيق: �لأ�ستاذ / حممد �لطرب�ين؛ 
من�س���ور�ت وز�رة �لأوق���اف و�ل�سئ���ون �لإ�سالمية�ململك���ة �ملغربي���ة؛ مطبعة 

�لنجاح �جلديدة�لد�ر �لبي�ساء؛ �لطبعة: �لأوىل، 1429 ه�2008 م.
�لو��س���ح يف �أ�سول �لفق���ه: �أبو �لوفاء، علي بن عقيل ب���ن حممد بن عقيل؛ . 88

�ملحق���ق: �لدكتور عب���د�هلل �لرتك���ي ؛ موؤ�س�س���ة �لر�سالة للطباع���ة و�لن�سر 
و�لتوزيع، بريوت – لبنان �لطبعة: �لأوىل، 1420 ه�.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

بدر بن حمود بن ربيع الرويلي
اأ�شتاذ م�شاعد، بكلية العلوم والآداب

بجامعة احلدود ال�شمالية، مبحافظة طريف.

ي  األحاديث الواردة في التألِّ
الممنوع
جمع ودراسة

من خالل كتب السنة
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امللخ�س:
   تناول���ت �لدر��س���ة �لأحاديث �ل���و�ردة يف �لتاأيلِّ �ملمنوع، وك���ان جمع �لأحاديث من 
خالل تتبعها يف كتب �ل�سنة حا�سا �لكتب �لت�سعة، مقت�سرة على �ملرفوع منها، وقد بلغت 
ع�س���رة �أحاديث: حدي���ث �إ�سناده ح�سن، و�آخ���ر خمتلف فيه، وخم�س���ة �إ�سنادها �سعيف، 

وثالثة �إ�سنادها �سعيف جدً�.
كما �أو�سح���ت مفهوم �لتاأيلِّ على �هلل تعاىل، وبي���ان �أق�سامه، وكيفية معاجلة �لنبي 

ملسو هيلع هللا ىلص له، وكذلك ��ستملت على فقه �لأحاديث و�أهم م�سائلها.
�لكلمات �ملفتاحية: �آفات �لل�سان، مفهوم �لتاأيّل، �أق�سام، فقه �لأحاديث.

 
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.



236
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

الأحاديث الواردة يف التاأليِّ املمنوع

مقدمة
�حلم���د هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�س���الم على �أ�سرف �لأنبي���اء و�ملر�سلني، نبينا 

حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، �أما بعد: 
ف����اإن �هلل ع����ز وجل خل����ق �لل�س����ان وجعله نعمة م����ن نعمه �لعظيم����ة، وبديعة م����ن بد�ئعه 
ز من فلتاته  �لعجيب����ة، وقد ج����اء �لقر�آن �لكرمي بالتحذير م����ن خطره و�آفاته، ووج����وب �لَتَحرُّ
ا َيلِفُظ ِمن َقوٍل �إِلَّ َلَديِه َرِقيٌب َعِتيد 18﴾[�سورة ق: 18]. ولفظاته، فقال �هلل جل �ساأنه: ﴿مَّ
ط  َنة جز�ء �مل�َُفرِّ بة من �آفات �لل�سان، ُمَبيِّ كما �أن �ل�سنة �لنبوية زخرت بالأخبار �مل�َُرهِّ
يف َكْبح ِجَماِحه، �سو�ء متلفظًا باملمنوع �أو �سامتًا عن �حلق، ففي �ل�سنن �أن معاذً� t قال: 
يا نبي �هلل، و�إنا ملوؤ�خذون مبا نتكلم به؟، فقالr: (( ثكلتك �أمك يامعاذ، وهل َيُكبُّ �لنا�ش 

يف �لنار على وجوههم �أو على مناخرهم �إل ح�سائد �أل�سنتهم؟! ))(1).
اأَيلِّ على �هلل  و�إن م���ن �آفاته �خلطرية م���ا ثبت يف �ل�سنة �ملطهرة من �لتحذير من �لتَّ
عزوج���ل عل���ى وجه �لِكرْب و�لُعج���ب و�لغرور؛ ملا فيه من �س���وء �لأدب مع �خلالق عزوجل، 
فلي�ش لأحد �أن يجزم على �أمر غيبي، وقد قال �هلل تعاىل: ﴿َوَل َتقُف َما َلي�َش َلَك ِبِه ِعلٌم 

�َد ُكلُّ �أُْوَلِئَك َكاَن َعنُه َم�س ُول 36﴾ [�لإ�سر�ء:36]. َر َولُفوؤَ مَع َو�لَب�سَ �إِنَّ �ل�سَّ
اأهمية املو�شوع واأ�شباب اختياره:

�إن للمو�س���وع �أهمية بالغ���ة؛ لتعلقه باهلل عزوجل، وملا يرتتب عل���ى �ساحبه من �ملاآل 
�لوخيم �لذي رمبا خ�سر فيه دنياه و�آخرته.

وك���ان �سبب �ختي���ار �ملو�سوع كرثة �لألف���اظ �ملتد�ول���ة يف �ملجتمعوخا�سة بني عو�م 
�مل�سلم���ني �، كق���ول: فالن حمّرمة عليه �جلنة، وقول �لقائ���ل يف حق من مات: ذهب �إىل 
جهنم وبئ�ش �مل�سري، �أو قول: �سّلم على فرعون و�أبي لهب، وغريها من �لألفاظ �لتي فيها 
تاأيلِّ على �هلل عزوجل، وحتجري لرحمته �لو��سعة، فماآل �لعباد �إىل �هلل تعاىل لي�ش لأحد 

�أخرج���ه �لرتمذي، �أبو�ب: �لإميان، باب: ما ج���اء يف حرمة �ل�سالة (12�11/5) رقم (2616) و�للفظ   (1)
له، و�بن ماجه، كتاب: �لفنت، باب: كف �لل�سان يف �لفتنة (1314/2) رقم (3973)، و�لن�سائي يف �ل�سنن 
�لكربى (214/10) رقم (11330). قال �لرتمذي: (( حديث ح�سن �سحيح )).  وقال �لعقيلي: (( ويف هذ� 

�لباب عن معاذ، وغريه، �أحاديث ثابتة )). �ل�سعفاء �لكبري (480/3).  
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من �خللق �أن مينع رحمة �خلالق عن �أحد من عباده؛ لذ� رغبت يف �مل�ساهمة يف معاجلة 
هذ� �ل�سلوك من خالل در��سته يف �سوء �ل�سنة �لنبوية.

اأهداف البحث:
خدمة �سنة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص.. 1
�لتحذير من �لألفاظ �ملنهي عنها �سرعًا، وُرتِّب عليها ماآل وخيم. . 2
تو�سيح مفهوم �لتاأيلِّ على �هلل عزوجل، ومتييز �لفرق بني �ملمنوع و�مل�سروع.. 3
معاجلة هذه �لق�سية �ل�سلوكية ِوفق هدي �ل�سنة �لنبوية �ل�سريفة.. 4
در��سة �أحاديث �لبحث در��سة حديثية ومتييز �ل�سحيح من �ل�سقيم.. 5
بيان �أهم �مل�سائل �لتي �أ�سارت �إليها �أحاديث �لدر��سة.. 6

حدود البحث:
يقت�س���ر �لبحث على �لأحاديث �ملرفوعة �لو�ردة يف �لت���اأيل �ملمنوع، من خالل كتب 

�ل�سنة عد� �لكتب �لت�سعة.
م�شكالت البحث:

يف �س���وء م���ا جاءت به �لأحاديث �لنبوية من �لتحذير م���ن �لتاأيلِّ على �هلل عزوجل، 
تناول �لبحث �لإجابة عن جملة من �لأ�سئلة منها:

ما معنى �لتاأيلِّ على �هلل تعاىل؟
وما �أق�سامه؟ وما حكم كل ق�سم؟

وكيف عالج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص ق�سية �لتاأيل �ملمنوع ؟
الدرا�شات ال�شابقة:

مل �أق���ف على در��سة جمع���ت �أحاديث �لتاأيلِّ على �هلل عزوج���ل بوجهه �ملمنوع، عد� 
ر�سال���ة علمي���ة بعنو�ن: " �لأحاديث �ل���و�ردة يف �ملناهي �للفظيةجم���ع ودر��سة من خالل 

�لكتب �لت�سعة"، للباحث: بدر بن حمود �لرويلي، باجلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة.
وق���د تطّرق فيها �لباحث يف �أحد مباح���ث ر�سالته فجمع �أحاديث �لنهي عن �لتاأيلِّ 
يف ح���دود �لكتب �لت�سعة، وق���د ��ستملت على حديثني، بينما ه���ذه �لدر��سة �ستتناوله من 

خالل �سائر كتب �ل�سنة دون �لكتب �لت�سعة، وقد بلغت ع�سرة �أحاديث.
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منهج البحث:
يعتمد �لبحث على منهج �ل�ستقر�ء و�لتتبع، وكان �لعمل فيه على �لنحو �لتايل:

جمع �لأحادي���ث �ملرفوعة يف �لتاأيلِّ �ملمنوع حمذوف���ة �لأ�سانيد، من خالل كتب . 1
�ل�سنةعد� �لكتب �لت�سعةمرتبة من حيث �ل�سحة.

�أُورد �حلديث بتمامه، فاإن كان �ل�سياق طوياًل �كتفيت منه بمو�سع �ل�ساهد. . 2
ج �حلديث من كتب �ل�سنة وم�سادرها �لأ�سيلة، م���ع در��سة �إ�سناده وبيان . 3 �أَُخ���رِّ

�حلكم عليه.
�أَُبنّي �أهم �مل�سائل �لتي �أ�سارت �إليها �لأحاديث مما له �سلة باملو�سوع.. 4
�أكت���ب �لآيات (�لو�ردة يف �ملنت) وفق �لر�سم �لعثم���اين، مو�سحًا ��سم �ل�سورة، . 5

ورقم �لآية بعدها. 
مته وفق اخلطة التالية: وقد ق�شَّ

�ملقدمة: وت�ستمل على �أهمية �ملو�سوع، و�أ�سباب �ختياره، وحدود �لبحث وم�سكالته، 
ومنهجه، وخطته.

�لتمهيد: وفيه مطلبان:
• �ملطلب �لأول: مفهوم �لتاأيلِّ على �هلل تعاىل. 	
• �ملطلب �لثاين: �أق�سام �لتاأيل على �هلل تعاىل.	

املبحث الأول: تخريج الأحاديث الواردة يف التاأيل املمنوع، وفيه ثالثة مطالب:
• �ملطلب �لأول: �لأحاديث �ل�سحيحة و�حل�سنة.	
• �ملطلب �لثاين: �لأحاديث �ل�سعيفة.	
• �ملطلب �لثالث: �لأحاديث �ل�سعيفة جدً�.	

املبحث الثاين: فقه اأحاديث الباب.
�خلامتة: وفيها �أهم نتائج �لبحث.

    فهر�ش �مل�سادر و�ملر�جع.
    فهر�ش �ملو�سوعات.
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تمهيد

المطلب األول
مفهوم التاأيليِّ على اهلل تعاىل

اأَيلِّ يف �للغة: ماأخوذ من �لأَِليَّة وهي �ليمني، وجمعه �لأَليا على وزن �لبلية و�لباليا.  �لتَّ
قال �ل�ساعر: 

ِت)1(قـــــلـــــيـــــُل الأليـــــــــــــــا حـــــــافـــــــٌظ لـــيـــمـــيـــنـــه َبرَّ ــــــُة  الأِلــــــيَّ مـــنـــه  ـــَقـــْت  ـــَب �ـــَض فـــــــاإْن 

وقال �آخر:

ـــــــالـــــــطـــــــالق)2(واأكــــــــــــــــذب مـــــــا يــــــكــــــون اأبــــــــــــو املــــثــــنــــى ب ميــــــيــــــًنــــــا  اآىل  اإذا 

ورمبا قالو�: �لأُْلَوة �أو �لأَْلَوة �أو �لإِْلَوة يف معنى �لأليَّة.
يًا، و�ئتلى ياأتلي �ئتالًء(3).       ويقال: �آىل �لرجل يوؤيل �إيالًء �إذ� حلف. وتاأَىلَّ يتاأىلَّ تاألِّ

َعِة﴾ [�لنور: 22]. قال �هلل تعاىل: ﴿َوَل َياأَتِل �أُْوُلوْ� �لَف�سِل ِمنُكم َول�سَّ
وقال �لفّر�ء: "�لئِتالء: �حَلِلف"(4). 

     ومن���ه حدي���ث: "م���ن ذ� �لذي يتاأىّل علي"(5)، يعني: �ل���ذي يحكم على �هلل تعاىل 
فيزعم �أنه ل يغفر لفالن. 

ة (�ش325). ة. ينظر: ديو�ن ُكَثرّي َعزَّ قائله ُكَثرّي َعزَّ  (1)
�لقو�يف، للتنوخي (�ش61).   (2)

ينظر: تهذيب �للغة (310/15)، �ل�سحاح (2270/6) مادة: ((�أل))، طلبة �لطلبة (�ش61).    (3)
معاين �لقر�آن (248/2).   (4)

�أخرج���ه م�سل���م، كت���اب: �لرب و�ل�سل���ة و�لآد�ب، ب���اب: �لنهي عن تقني���ط �لإن�سان من رحم���ة �هلل تعاىل   (5)
(2023/4) رقم (2621�137).  
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ويف �ل�سطالح: هو �جلر�أة باحللف على �هلل تعاىل و�حلكم عليه على �أمر من �أمور 
�لغيب(1).

وم���ن �أمثل���ة ذل���ك: ق���ول �لقائ���ل: (و�هلل ل يغفر �هلل لف���الن)، �أو(ف���الن بعيد عن 
�لهد�ية)، ونحو ذلك مما باعثه �لُعْجب و�لِكرْب و�لغرور.

المطلب الثاني
اأق�شام التاأيل على اهلل تعاىل.

لقد بّينت �لأخبار �لو�ردة عن �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أن �لإق�سام على �هلل عزوجل ينق�سم �إىل ق�سمني: 

الأول: م�شروع، وله �شورتان:
ال�شورة الأوىل:

�أن يق�س���م مب���ا �أخرب �هلل عزوجل ب���ه ور�سوله ملسو هيلع هللا ىلص من نفي �أو �إثب���ات ليقينه بذلك، 
َع���ن �هلل نبي���ه يف �خللق ي���وم �لقيامة، �أو يق���ول: و�هلل ل يغفر �هلل ملن  كق���ول: و�هلل لُي�َسفِّ

�أ�سرك به ومات عليه، ونحو ذلك.

ال�شورة الثانية:
�أن يق�س���م على �هلل تع���اىل لقوة رجائه، وثقت���ه بعطائه، وح�سن ظن���ه بربه، وتاأميل 
�خل���ري منه، كاأن يق�س���م على �هلل تعاىل باأن ي�سق���ي �لعباد بالأمطار؛ لق���وة ثقته برحمة 
�هلل وعطائ���ه، �أو �أن ين�سرهم عل���ى �لأعد�ء؛ لقوة ح�سن ظنه ب���اهلل عزوجل و�أنه نا�سر 

�ملوؤمنني، ونحو ذلك.

ينظ���ر: �إكمال �ملعل���م، للقا�سي عيا�ش (102/8)، �ملفاتي���ح يف �سرح �مل�سابي���ح، للم�ُْظهري (182/3)،   (1)
�لكا�سف عن حقائق �ل�سنن، للطيبي (1844/6). 
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وي�شهد لهذا ن�شو�س من ال�شنة، منها:
ه ))(1). حديث �أن�ش � ر�سي �هلل عنه � : (( �إن من عباد �هلل من لو �أق�سم على �هلل لأبرَّ

الثاين: ممنوع:
ب���اأن يكون �حلامل له ه���و �لإعجاب بالنف����ش، و�حلقد، و�لِكرْب، و�لغ���رور، و�جلهل، 
ر ف�سل �هلل عز وجل، و�سوء �لظن به تعاىل فهذ� حمرم، وهو و�سيك باأن  جُّ و�لتعّجل، وحَتَ
ُيْحِبط �هلل عز وجل عمل هذ� �مل�ُْق�ِسم(2)، وقد جاء يف حديث جندب بن عبد �هلل � ر�سي 
�هلل عن���ه �  ق���ال: قال ر�س���ول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص : (( قال رجل: و�هلل ل يغفر �هلل لفالن، فقال �هلل 
عز وجل: من ذ� �لذي يتاأىلَّ عليَّ �أن ل �أغفر لفالن، قد غفرت له و�أحبطت عملك ))(3).

                                            

�أخرج���ه �لبخاري، كت���اب: تف�سري �لقر�آن، باب: }ي���ا �أيها �لذين �آمنو� كتب عليك���م �لق�سا�ش يف �لقتلى   (1)
�حل���ر باحلر{ [�لبقرة: 178] �إىل قوله }عذ�ب �أليم{ [�لبقرة: 10] (24/6) رقم (4500)، وم�سلم، 
كت���اب: �لق�سام���ة و�ملحاربني و�لق�سا����ش و�لديات، باب: �إثب���ات �لق�سا�ش يف �لأ�سن���ان، وما يف معناها 

(1302/3) رقم (�24 1675). 
ينظ���ر: حا�سية كت���اب �لتوحيد لبن قا�س���م (�ش388)، �لق���ول �ملفي���د (499�497/2)، معجم �ملناهي   (2)

�للفظية (�ش537).  
�سبق تخريجه �ش6.    (3)
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المبحث األول
تخريج الأحاديث الواردة يف التاأيل املمنوع

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول
الأحاديث ال�شحيحة واحل�شنة، وفيه حديثان:

[1]- عن ابن عبا�س )ر�شي اهلل عنهما( قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )) يقول 
اهلل عز وجل: من تاأىلَّ على عبدي، اأدخلت عبدي اجلنة واأدخلته النار ((.

تخريج احلديث:
�أخرج���ه ُم�َسّدد يف م�سن���ده كما يف (�ملطال���ب �لعالية) (1) ق���ال: حدثنا �حلارث بن 
عبي���د، عن عامر �لأحول، عن فطر ب���ن خليفة، عن �أبي ب�سر جعفر �بن �أبي وح�سية، عن 

�سعيد بن جبري، عن �بن عبا�ش (ر�سي �هلل عنهما).
احلكم على احلديث:

�إ�سن���اده في���ه �سع���ف ويحتمل �لتح�س���ني؛ ففيه �حلارث ب���ن عبيد، وعام���ر �لأحول، 
خمتلف فيهما، وبقية رجال �إ�سناده ثقات.

احلارث بن عبيد:
قال �بن مهدي: " من �سيوخنا وما ر�أيت �إل خريً� "(2).

وقال �بن معني: " �سعيف �حلديث "(3)، ومرًة قال: " يف حديثه �سعف "(4).

(552/12) رقم (3001).   (1)
�لتاريخ �لكبري (275/2).  (2)

من كالم �أبي زكريا يحيى بن معني يف �لرجال (رو�ية طهمان) (�ش67).  (3)
تاريخ �بن معني (رو�ية �لدوري) (248/4).  (4)
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وقال �أحمد بن حنبل: " م�سطرب �حلديث "(1).
وقال �أبو حامت: " لي�ش بالقوي، يكتب حديثه ول يحتج به "(2).
وقال �لن�سائي: " لي�ش بالقوي "(3)، ومرًة قال: " �سالح "(4).

وقال �ل�ساجي: " �سدوق عنده مناكري "(5).
وقال �بن حبان: " كان �سيخًا �ساحلًا ممن كرث وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج 

بهم �إذ� �نفردو� "(6).
وقال �لذهبي: " لي�ش باملكرث، وهو ح�سن �حلديث "(7).

وقال �بن حجر: " �سدوق يخطئ "(8).
فاخلال�سة: �أنه يحتج به فيما يتابعه عليه �لثقات، وقد روى له م�سلم يف �سحيحه(9).

عامر الأحول:
قال �بن معني: " لي�ش به باأ�ش "(10). ووثقه م�سلم(11).

وقال �أبو حامت: " ثقة، ل باأ�ش به "(12).
وقال �ل�ساجي: " يحتمل ل�سدقه، وهو �سدوق "(13).

وقال �بن عدي: ل �أرى برو�يته باأ�سا "(14).

�لعلل ومعرفة �لرجال (رو�ية �بنه عبد �هلل) (27/3).  (1)
�جلرح و�لتعديل (81/3).  (2)

�ل�سعفاء و�ملرتوكون �ش29.  (3)
تهذيب �لتهذيب (150/2).  (4)

�إكمال تهذيب �لكمال (305/3).  (5)
�ملجروحني (224/1).  (6)

تاريخ �لإ�سالم (597/4).  (7)
تقريب �لتهذيب (�ش147 رقم 1033).    (8)

ينظر: تهذيب �لكمال (260/5).  (9)
ينظر: �جلرح و�لتعديل (326/6).  (10)
ينظر: ميز�ن �لعتد�ل (362/2).  (11)

�جلرح و�لتعديل (327/6).  (12)
�إكمال تهذيب �لكمال (146/7).  (13)

�لكامل يف �سعفاء �لرجال (154/6).  (14)
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وقد �سعفه �أحمد بن حنبل، فقال: " يف حديثه �سيء "(1)، ومرًة قال: " لي�ش بالقوي، 
�سعيف   �حلديث "(2). وكذ� �لن�سائي، فقال: " لي�ش بالقوي "(3).

و�خلال�سة: يظهر �أنه حمتج به؛ فجرحه مبهم وكل من جرحه مل يكن جرحه مف�سرً� 
يف مقابل �لتوثيق. و�هلل �أعلم.

و�حلدي���ث ي�سهد ل���ه ما جاء يف حديث جن���دب � ر�سي �هلل عن���ه � : "من ذ� �لذي 
يتاأىّل علي"(4). 

ق���ال �لبو�سريي يف تعليقه على �حلدي���ث �: " رو�ه ُم�َسّدد، و�أ�شله يف �سحيح م�سلم 
من حديث جندب بن عبد �هلل "(5).

[2]- عن اأبي قتادة الأن�شاري - ر�شي اهلل عنه -  عن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
)) األ اأحدثكــم عــن رجلــني من بنــي اإ�شرائيــل، اأما اأحدهمــا فرى اأنــه اأف�شلهما 

يف الديــن والعلــم واخللــق، واأما الآخر فرى اأنــه م�شرف على نف�شــه، فُذِكر عند 
�شاحبه، فقال: لن يغفر اهلل له، فقال اهلل: "اأمل تعلم اأين اأرحم الراحمني، اأمل 
تعلــم اأن رحمتــي �شبقت غ�شبي، واإين قد اأوجبت لهــذا الرحمة ولهذا العذاب"، 

قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فال تتاألَّوا على اهلل ((.

تخريج احلديث:
�أخرجه �بن �أبي �لدنيا يف (ح�سن �لظن باهلل) (6)، و�لطرب�ين يف (م�سند �ل�ساميني(7) 

و�للفظ له، وعنه �أبو نعيم يف (حلية �لأولياء) (8)، من طريق �أبي ُم�ْسِهر.

�لعلل ومعرفة �لرجال (رو�ية �بنه عبد �هلل) (44/2).  (1)
�مل�سدر نف�سه (182/2).  (2)

ميز�ن �لعتد�ل (362/2).  (3)
�سبق تخريجه �ش6.    (4)

�إحتاف �خلرية �ملهرة (378/7) رقم (7120).    (5)
(�ش52) رقم (44) بنحوه.   (6)

(168/1) رقم (281).    (7)
(275/8) بنحوه.     (8)
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و�أخرجه �بن ع�ساكر يف (تاريخ دم�سق) (1) من طريق �لوليد بن م�سلم، ومن طريق 
ِب�ْسر بن َبْكر.

ثالثته���م (�أبو ُم�ْسِهر، و�لولي���د، وب�سر) عن �سعيد بن عبد �لعزيز، عن �إ�سماعيل بن 
عبيد �هلل، عن رجل من �آل ُجبري بن ُمْطِعم، عن �أبي قتادة � ر�سي �هلل عنه � .

احلكم على احلديث:
���ّرح با�سمه، �إل �أن �بن ع�ساكر  رج���ال �إ�سن���اده ثقات عد� �لرجل من �آل ُجَبري مل ُي�سَ
قال يف تاريخه: " قال �أبو زرعة �لدم�سقي: �ساألت عبد �لرحمن بن �إبر�هيم عن ��سم هذ� 

�لرجل �لذي من ولد جبري، فقال: هو نافع بن علقمة .." (2). 
وبهذ� يزول �لإبهام.

ونافع بن علقمة خمتلف يف �سحبته:
ق���ال �ب���ن �أبي حامت: " يقال: �إنه �سمع من �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص،وقال �:  �سمعت �أبي يقول: ل 

�أعلم له �سحبة "(3). 
وقال �بن حبان: " يروي عن جماعة من �ل�سحابة، روى عنه �لنا�ش "(4).

وقال �بن عبد �لرب: " يقال: �إنه �سمع �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قيل: �إن حديثه مر�سل "(5).
وذكره �أبو مو�سى �ملديني يف (معرفة �ل�سحابة) (6)، و�بن �لأثري يف (�أُ�سد �لغابة(7)، 
و�ب���ن حج���ر يف (�لإ�سابة) (8)، وقال���و�: " ذكره �بن �ساه���ني يف �ل�سحابة ". ورجح �بن 

حجر �سحبته.

(411/61) بنحوه.     (1)
تاريخ دم�سق (411/61).    (2)

�جلرح و�لتعديل (451/8).     (3)
�لثقات (469/5).    (4)

�ل�ستيعاب يف معرفة �لأ�سحاب (1491/4).     (5)
نقله �لَعْيني يف نخب �لأفكار يف تنقيح مباين �لأخبار (97/16).      (6)

  .(529/4)  (7)
  .(323/6)  (8)
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قال �أبو نعيمعقب �حلديث �: " غريب من حديث �إ�سماعيل، مل نكتبه �إل من حديث      
�سعيد "(1). 

وللحديث �سو�هد، كحديث جندب(2)، و�أبي هريرة(3) ر�سي �هلل عنهما.

المطلب الثاني
 الأحاديث ال�شعيفة، وفيه خم�شة اأحاديث:

 [1]- عــن عبــد اهلل بــن م�شعــود - ر�شــي اهلل عنــه -  عن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  قال: 
)) فيمن كان قبلكم رجل وطئ على ُعُنق نبي، قال: فقال له: واهلل ل يغفر اهلل 

لك هذا اأبدًا، قال: فقال اهلل عز وجل: تاأىلَّ علي، فاإين قد غفرت له ((.

تخريج احلديث:
�أخرج���ه معمر بن ر��سد يف جامعه(4)، ومن طريقه �لطرب�ين يف (�ملعجم �لكبري(5)، 

و�أبو نعيم يف (حلية �لأولياء) (6). 
بلف���ظ: (( ع���ن �بن م�سعود � ر�سي �هلل عنه �  �أن رجاًل مرَّ برجل وهو �ساجد فوطئ 
عل���ى رقبته، فق���ال: �أتطاأ على رقبتي و�أنا �ساجد؟ و�هلل ل يغف���ر �هلل لك �أبدً� .. )) وذكره 

حلية �لأولياء (275/8).    (1)
�سبق تخريجه �ش6.    (2)

ولفظه: " كان رجالن يف بني �إ�سر�ئيل متو�خيني، فكان �أحدهما يذنب، و�لآخر جمتهد يف �لعبادة، فكان   (3)
ل ي���ز�ل �ملجتهد يرى �لآخر على �لذنب، فيقول: �أق�س���ر، فوجده يومًا على ذنب، فقال له: �أق�سر، فقال: 
خلني وربي �أبعثت علي رقيبا؟، فقال: و�هلل ل يغفر �هلل لك،�أو ل يدخلك �هلل �جلنة �، فقب�ش �أرو�حهما، 
فاجتمع���ا عن���د رب �لعاملني، فقال لهذ� �ملجته���د: �أكنت بي عاملا؟، �أو كنت على م���ا يف يدي قادر�؟، وقال 
للمذن���ب: �ذه���ب فادخل �جلنة برحمت���ي، وقال لالآخر: �ذهبو� به �إىل �لنار ". ق���ال �أبو هريرة: " و�لذي 
نف�س���ي بي���ده لتكلم بكلم���ة �أوبقت دنياه و�آخرت���ه ". �أخرجه �أب���و د�ود، كتاب: �لأدب، ب���اب: يف �لنهي عن 
�لبغي (275/4) رقم (4901)، و�أحمد (46/14) رقم (8292)، و�بن حبان (20/13) رقم (5712)، 

و�لبيهقي يف �سعب �لإميان (62/9) رقم (6262)، و�للفظ لأبي د�ود و�إ�سناده ح�سن.  
(183/11) رقم (20275) بنحوه.    (4)

(158/9) رقم (8795).    (5)
(205/4) مبثله.   (6)
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بنحوه. و�للفظ للطرب�ين. 
و�أخرج���ه م�سدد يف م�سنده كم���ا يف (�ملطالب �لعالي���ة) (1)، و�ل�سا�سي يف م�سنده(2) 

و�للفظ له، من طريق �سعبة بن �حلجاج.
كالهم���ا (معمر، و�سعبة) عن �أبي �إ�سحاق، عن �أبي عبيدة، عن �بن م�سعود � ر�سي 

�هلل عنه � .
احلكم على احلديث:

�إ�سن���اده �سعي���ف؛ لنقطاع �سن���ده، فهو ُيروى من طريق �أبي عبي���دة بن عبد �هلل بن 
م�سعود، عن �أبيه، وقد �ختلف �لنقاد يف �سماع �أبي عبيدة من �أبيه: 

قال �شعبة: " عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: تذكر من �أبيك �سيئًا؟ قال: ل "(3).

وقال �بن �سعد: " روى عن �أبيه رو�ية كثرية، وذكرو� �أنه مل ي�سمع منه �سيئًا "(4).
ون����ش على عدم �سماع���ه �بن مع���ني(5)، و�أحم���د (6)، و�لرتمذي(7)، و�أب���و حامت(8)، 

وغريهم(9).
و�ُسِئل �لدر�قطني: " قيل: �سماع �أبي عبيدة بن عبد �هلل بن م�سعود، عن �أبيه �سحيح؟، 

قال: يختلف فيه، و�ل�سحيح عندي �أنه مل ي�سمع منه، ولكنه كان �سغريً� بني يديه "(10).

(425/12) رقم (2939) بنحوه.    (1)
(334/2) رقم (929).    (2)

�لعلل ومعرفة �لرجال لأحمد بن حنبل (رو�ية �بنه عبد �هلل) (284/1) رقم (456)، �ملر��سيل لبن �أبي   (3)
حامت (�ش256) رقم (952). 
�لطبقات �لكربى (210/6).     (4)

ينظر: تاريخ �بن معني (رو�ية �لدوري) (354/3) رقم (1716).    (5)
ينظر: مو�سوعة �أقو�ل �لإمام �أحمد بن حنبل يف رجال �حلديث وعلله (219/4) رقم (3709).    (6)

ينظر: �سنن �لرتمذي (25/1) رقم (17).     (7)
ينظر: �ملر��سيل لبن �أبي حامت (�ش256) رقم (953).    (8)

ينظر: �لثقات (561/5)، تهذيب �لكمال (61/14)، جامع �لتح�سيل (�ش204).   (9)
علل �لد�رقطني (308/5) رقم (903).     (10)
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وقال �لذهبي: " روى عن �أبيه �سيئًا، و�أر�سل عنه �أ�سياء "(1). 
وقال يف مو�سع �آخر: " روى عن �أبيه مر�ساًل "(2).

وق���ال �حلاف���ظ �بن حج���ر: " �ختلف يف �سماعه من �أبيه، و�لأك���رث على �أنه مل ي�سمع 
منه، وثبت له لقاوؤه و�سماع كالمه، فرو�يته عنه د�خلة يف �لتدلي�ش، وهو �أوىل بالذكر من 

�أخيه عبد �لرحمن "(3).
و�لذي يظهر عدم �سماعه، ل �سيما وهو قول �أكرث �لنقاد. و�هلل �أعلم.

[2]- عــن جعفــر العبدي قــال: قال ر�شــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )) ويــل للمتاأّلني من 
اأمتي الذين يقولون: فالن يف اجلنة، فالن يف النار ((.

 تخريج احلديث:
�أخرج���ه ُم�َس���ّدد يف م�سنده كم���ا يف (�ملطالب �لعالية) (4) و�للفظ ل���ه، و�لبخاري يف 
"، و�بن بطة يف (�لإبانة �لك���ربى) (6)، من طريق ليث بن  (�لتاري���خ �لكبري)(5)"تعليق���ًا 

�أبي �سليم، عن زيد بن �أرطاة �لفز�ري، عن جعفر �لعبدي، به مرفوعًا. 
احلكم على احلديث:

اإ�شناده �شعيف؛ لعلتني:
�لأوىل: �لإر�س���ال؛ فجعف���ر �لعبدي مل يدرك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ق���ال �حلافظ �بن حجر: " 
قال �أبو مو�سى: �إن كان هذ� هو جعفر بن زيد �لعبدي فهو تابعي معروف. و�إل فما �أعرفه. 
قلت: هو هو، فقد ذكره �لبخاري يف (�لتاريخ)، وذكر هذ� �حلديث يف ترجمته من طريق 

معتمر، وقال: هو مر�سل "(7).

�سري �أعالم �لنبالء (363/4).   (1)
تاريخ �لإ�سالم (1029/2).    (2)

تعريف �أهل �لتقدي�ش مبر�تب �ملو�سوفني بالتدلي�ش (�ش48).   (3)
(551/12) رقم (3000).    (4)

 .(191/2)  (5)
(753/2) رقم (1049) مبثله.   (6)

�لإ�سابة يف متييز �ل�سحابة (648/1).     (7)
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فه �ب���ن �سع���د(1)، و�ب���ن معني(2)،  �لثاني���ة: في���ه لي���ث ب���ن �أبي �سلي���م �سعي���ف، �سعَّ
و�لن�سائي(3)، و�لد�رقطني(4). 

ث �لنا�ش عنه )) (5).  وقال �أحمد بن حنبل: (( م�سطرب �حلديث، ولكن َحدَّ
وقال �أبو زرعة، و�أبو حامت: (( ليث ل ُي�ْسَتَغل به، هو م�سطرب �حلديث )) (6). 

ك )) (7). وقال �بن حجر: (( �سدوق �ختلط جدً�، ومل يتميز حديثه فرُتِ

[3]- عــن اأبــي اأمامة - ر�شي اهلل عنه -  اأنه �شمع ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو راكب 
على اجَلْدعاء )8(، وخلفه الف�شل بن عبا�س )ر�شي اهلل عنهما( يقول: )) ل تاأْلوا 

على اهلل، ل تاأْلوا على اهلل، فاإنه من تاأىلَّ على اهلل اأَْكَذَبه اهلل ((.

تخريج احلديث:
�أخرج���ه �لطرب�ين يف (�ملعجم �لكبري) (9) من طريق حممد بن �سلمة، عن �أبي عبد 
�لرحي���م خالد بن �أبي يزيد �حلر�ين، عن �أبي عبد �مللك، عن �لقا�سم بن عبد �لرحمن، 

عن �أبي �أمامة � ر�سي �هلل عنه � .

ينظر: �لطبقات �لكربى (349/6).     (1)
ينظر: تاريخ �بن معني (رو�ية �لد�رمي) (�ش158).    (2)

ينظر: �ل�سعفاء و�ملرتوكون (�ش90).    (3)
�سنن �لد�رقطني (122/2).   (4)

�لعلل ومعرفة �لرجال (رو�ية �بنه عبد �هلل) (379/2).    (5)
�جلرح و�لتعديل (179/7).   (6)
تقريب �لتهذيب (�ش464).  (7)

�جَلْدع���اء: ��سم ناق���ة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�جَلْدعاء ه���ي �ملقطوعة �لأذن، وقيل:مل تكن ناقت���ه مقطوعة �لأذن،   (8)
و�إمنا كان هذ� ��سمًا لها. ينظر: �لنهاية يف غريب �حلديث (247/1).

(229/8) رقم (7898).  (9)
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احلكم على احلديث:
�إ�سن���اده �سعي���ف؛ ل�سع���ف �أبي عب���د �مللك علي ب���ن يزي���د �لأْلهاين (1)، وب���ه �سّعفه 

�لهيثمي(2)، و�لألباين(3).
 

[4]- عــن اأبــي هريرة -ر�شي اهلل عنه -  قــال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )) من 
حتَّم)4( على اهلل اأَْكَذَبه ((.

تخريج احلديث:
�أخرجه �بن �أبي �لدنيا يف (�ملنامات) (5)، و�بن بطة يف (�لإبانة �لكربى) (6) و�للفظ 
ل���ه، م���ن طريق عبد �مللك بن عمرو، ع���ن عكرمة بن عمار، عن يحيى ب���ن �أبي كثري، �أن 

�لنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: .. فذكره. 
وق���د ع���ز�ه يف (كنز �لعم���ال) (7) �إىل �أبي نعيم من حديث �أب���ي هريرة � ر�سي �هلل 

عنه � ، ومل �أجده عنده فيما وقفت عليه من كتبه �ملطبوعة.
احلكم على احلديث:

�إ�سن���اده �سعيف؛ لعلة �لإر�سال، فيحيى بن �أبي كث���ري يرفعه �إىل �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويحيى 
من �سغار �لتابعني.

ينظر: تقريب �لتهذيب (�ش 406).    (1)
ينظ���ر: جمم���ع �لزو�ئ���د (208/7) رق���م (11897)، وق���ال يف مو�سع �آخ���ر عند رق���م (5638): " رو�ه   (2)

�لطرب�ين يف �لكبري، وفيه علي بن يزيد، وهو �سعيف، وقد وثق ".   
ينظر: �سل�سلة �لأحاديث �ل�سعيفة (458/8) رقم (3992).     (3)

حّتم: �حَلْتم هو �لالزم �لو�جب �لذي ل بد من فعله. و�ملعنى: من �أوجب على �هلل و�ألزمه. ينظر: �لنهاية   (4)
يف غريب �حلديث (338/1). 

(�ش147) رقم (333) �سمن ق�سة يرويها �أبو هريرة t، ثم قال �بن �أبي �لدنيا يف �آخرها: "وزعم يحيى   (5)
  ."..

(870/2) رقم (1186).   (6)
(560/3) رقم (7905).  (7)
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ومل يثبت عندي �أنه من م�سند �أبي هريرة � ر�سي �هلل عنه � .
كم���ا �أنه م���ن رو�ية عكرمة بن عم���ار، عن يحيى ب���ن �أبي كثري، وقد ق���ال �أحمد بن 

حنبل(1)، و�لبخاري(2): (( م�سطرب �حلديث عن يحيى بن �أبي كثري )).

[5]- عــن عمر بن اخلطاب - ر�شــي اهلل عنه -  قال: من زعم اأنه موؤمن فهو 
كافــر، ومــن زعم اأنه يف اجلنة فهو يف النار، ومــن زعم اأنه عامل فهو جاهل، قال: 
فنازعــه رجل، فقــال: اإن تذهبــوا بال�شلطان فــاإن لنا اجلنة، قــال: فقال عمر: 

�شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )) من زعم اأنه يف اجلنة فهو يف النار ((.

  تخريج احلديث:
�أخرج���ه �حلارث يف م�سنده كم���ا يف (بغية �لباحث) (3) و�للفظ له، و�أبو بكر �خلاّلل 
يف (�ل�سن���ة) (4)، و�ب���ن بط���ة يف (�لإبانة �لك���ربى) (5)، من طريق هّم���ام بن يحيى، عن 

قتادة، عن عمر � ر�سي �هلل عنه � .
و�أخرجه ُم�َسدد يف م�سنده كما يف (�ملطالب �لعالية) (6) من طريق مو�سى بن عبيدة، 
ع���ن طلح���ة بن عبيد �هلل بن َكِريز، بلفظ: " قال عمر ب���ن �خلطاب: �إن �أخوف ما �أخاف 
عليك���م �إعجاب �ملرء بر�أيه، ومن قال: �أنا ع���امل فهو جاهل، ومن قال: �إين يف �جلنة فهو 

يف �لنار".
و�أخرج���ه �أبو بك���ر �خلاّلل يف (�ل�سنة) (7) و�للفظ له، من طريق معتمر بن �سليمان، 

عن ليث.      

�لعلل ومعرفة �لرجال (رو�ية �بنه عبد �هلل) (117/3).    (1)
نقله �لعقيلي يف (�ل�سعفاء �لكبري) (378/3)، و�بن َعِدي يف (�لكامل يف �سعفاء �لرجال) (478/6).    (2)

(162/1) رقم (17).   (3)
(108/4) رقم (1282) مبثله.  (4)
(868/2) رقم (1180) مبثله.  (5)

(559/12) رقم (3006).  (6)
(111/4) رقم (1290).    (7)
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و�أخرج���ه �لاللكائي يف (�سرح �أ�سول �عتقاد �أه���ل �ل�سنة) (1)، من طريق معتمر بن 
�سليمان، عن �أبيه.

كالهما (ليث، و�سليمان) عن ُنَعيم بن �أبي هند قال: قال عمر بن �خلطاب � ر�سي 
�هلل عنه � : " من قال: �أنا موؤمن فهو كافر، ومن قال: هو عامل فهو جاهل، ومن قال: هو 

يف �جلنة فهو يف �لنار ".
احلكم على احلديث:

�إ�سناده �سعيف؛ لنقطاع �سنده، فقتادة مل ي�سمع من عمر  � ر�سي �هلل عنه � ، وقد 
كان مولده بعد وفاة عمر � ر�سي �هلل عنه �  بب�سٍع وثالثني �سنة(2).

قال �لبو�سرييفي حكمه على �حلديث �: " �سحيح �إل �أنه منقطع "(3).
و�أم���ا م���ا �أخرجه م�سددموقوفًا له حك���م �لرفع �، فاإ�سناده �سعي���ف؛ فيه مو�سى بن 

عبيدة �سعيف(4).
و�أم���ا ما �أخرجه �خلاّلل فاإ�سناده منقط���ع �أي�سًا؛ ُنَعيم بن �أبي هند مل يدرك عمر � 

ر�سي �هلل عنه � (5). 
وعلي���ه، فال يثبت عن عم���ر � ر�سي �هلل عنه �  يف هذ� �لباب �سيءفيما وقفت عليه 

من طرق �. و�هلل �أعلم.

(1047/5) رقم (1777) مبثله.   (1)
وفيات �لأعيان (85/4)، �سري �أعالم �لنبالء (270/5).  (2)

�إحتاف �خلرية �ملهرة (137/1) رقم (2�125).     (3)
تقريب �لتهذيب (�ش552) رقم (6989).     (4)

�جلرح و�لتعديل (460/8)، �لثقات لبن حبان (536/7)، تاريخ مولد �لعلماء ووفياتهم (263/1).    (5)
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المطلب الثالث
الأحاديث ال�شعيفة جدًا، وفيه ثالثة اأحاديث:

 [1]- عن عقبة بن عامر اجلهني - ر�شي اهلل عنه -  قال: خرجنا مع ر�شول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف غــزوة تبــوك ..ثم �شاق احلديث بطوله -، وجاء فيه: ) ومن يتاأىلَّ 

على اهلل ُيْكِذْبه(.

تخريج احلديث:
اعي يف (م�سند �ل�سهاب) (1)، و�لبيهقي يف (دلئل �لنبوة) (2) و�للفظ  �أخرج���ه �لُق�سَ
له، و�أبو �لقا�سم �بن منده يف (�مل�ستخرج من ُكتب �لنا�ش للتَّذكرة و�مل�ستطرف من �أحو�ل 
�لرج���ال للمعرف���ة) (3)، و�بن ع�ساكر يف (تاريخ دم�س���ق) (4)، كلهم من طريق يعقوب بن 
حمم���د ب���ن عي�سى �لزهري، عن عب���د �لعزيز �بن عمر�ن، عن عب���د �هلل بن م�سعب بن 

 .t منظور بن جميل، عن �أبيه، عن عقبة بن عامر �جلهني
احلكم على احلديث:

�إ�سن���اده �سعيف جدً�؛ فيه عبد �لعزيز بن عمر�ن �لزهري، وهو عبد �لعزيز بن �أبي 
ثابت، قال �لبخاري: "منكر �حلديث، ل يكتب حديثه"(5).

وقال �لن�سائي وغريه: "مرتوك"(6).
وعبد �هلل بن م�سعب بن منظور وو�لده مل �أجد لهما ترجمة. 

قال �بن كثري: "هذ� حديث غريب، وفيه نكارة، ويف �إ�سناده �سعف"(7). 
وكذل���ك �سّعفه �لألب���اين، فقالفي تعليقه على حديث عقب���ة �: " �أخرجه �بن َعِدي، 

(58/1) رقم (38) ولي�ش فيه ذكر �لتاأيل على �هلل تعاىل، و�إمنا قال: " وذكر خطبة �لنبي r بطولها ".    (1)
 .(242�241/5)  (2)
(399/1) بنحوه.  (3)

(240/51) بنحوه.   (4)
�ل�سعفاء �ل�سغري (�ش88).    (5)

�ل�سعفاء و�ملرتوكون (�ش72)، ميز�ن �لعتد�ل (632/2).   (6)
�لبد�ية و�لنهاية (171/7).   (7)
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اع���ي (12/109) م���ن طريق عب���د �لعزيز بن عمر�ن، ق���ال: �أخربنا عبد �هلل بن  و�لُق�سَ
م�سعب بن منظور، قال: �أنباأنا �أبي قال: �سمعت عقبة بن عامر يقول: فذكره.

قل���ت: وعبد �لعزيز ب���ن عمر�ن هذ�وهو �لزه���ري �ملدنيمرتوك؛ كما ق���ال �لن�سائي 
وغريه "(1).

[2]- عــن عمــر بن اخلطاب - ر�شي اهلل عنه -  قالوهو على املنرب -: يا اأيها 
النا�س توا�شعوا؛ فاإين �شمعت ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )) من توا�شع هلل رفعه .. (( 

ُبه .. ((. احلديث. وفيه: )) من يتاألَّ على اهلل ُيَكذيِّ

تخريج احلديث:
�أخرجه �لطرب�ين يف (�ملعجم �لأو�سط) (2)، و�لقطيعي يف (جزء �لألف دينار(3)، و�أبو 
نعيم يف (حلي���ة �لأولياء) (4)، و�لق�ساعي يف (م�سند �ل�سه���اب)(5) و�للفظ له، و�لبيهقي 
يف (�سعب �لإميان)(6)، كلهم من طريق �سعيد بن �سالم �لعطار، عن �سفيان �لثوري، عن 

�لأعم�ش، عن �إبر�هيم عن عاِب�ش بن ربيعة، عن عمر بن �خلطاب � ر�سي �هلل عنه �.
احلكم على احلديث:

�إ�سن���اده �سعيف جدً� �إن مل يك���ن مو�سوعًا؛ فيه �سعيد بن �س���الم �لعطار، كّذبه �بن 
ري(7)، و�أحمد بن حنبل(8).  مُنَ

ينظر: �سل�سلة �لأحاديث �ل�سعيفة (118/6) رقم (2611).   (1)
(172/8) رقم (8307) بنحوه، ومل يذكر �لتاأيل على �هلل.    (2)

(�ش417) رقم (275) بنحوه، ومل يذكر �لتاأيل على �هلل.    (3)
(129/7) بنحوه، ومل يذكر �لتاأيل على �هلل.    (4)

(219/1) رقم (335).     (5)
(455/10) رقم (7790) بنحوه، ومل يذكر �لتاأيل على �هلل.    (6)

ينظر: �لعلل ومعرفة �لرجال لأحمد بن حنبل (رو�ية �بنه عبد �هلل) (361/3) رقم (5585).     (7)
�مل�سدر نف�سه.    (8)
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وقال �لبخاري: " ُيذكر بو�سع �حلديث عن �سفيان "(1). 
وق���ال يف مو�س���ع �آخر: " �سعيد ب���ن �سالم �أبو �حل�س���ن �لب�سري ع���ن �لثوري منكر 

�حلديث "(2). 
وقال �أبو حامت: " منكر �حلديث جدً� "(3). 

وقال �لن�سائي: " مرتوك �حلديث"(4). 
وقال �بن حبان: " منكر �حلديث، ينفرد عن �لأثبات مبا ل �أ�سل له "(5).

[3]- عن اأن�س بن مالك - ر�شي اهلل عنه -  قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : )) من قال: 
اإنه يف النار فهو يف النار، ومن قال: اإنه يف اجلنة فهو يف النار ((.

تخريج احلديث:
�أخرج���ه �ب���ن َعِدي يف (�لكامل يف �سعفاء �لرجال) (6) من طريق ح�سني بن علي بن 
مه���ر�ن، عن �ل�ّسمي���دع بن �سبيح �لعتكي، عن �سر�ر بن عم���رو، عن �حل�سن عن �أن�ش � 

ر�سي �هلل عنه � .
احلكم على احلديث:

�إ�سناد �سعيف جدً�؛ فيه ح�سني بن علي، و�ل�ّسميدع بن �سبيح، مل �أجد لهما ترجمة.
و�سر�ر بن عمرو �سّعفه �بن معني(7). 

وقال �لبخاري: " فيه نظر "(8). 
وقال �بن عدي: " منكر �حلديث "(9). 

�لتاريخ �لأو�سط (343/2).    (1)
�لتاريخ �لكبري (482�481/3).    (2)

�جلرح و�لتعديل (32/4).    (3)
ينظر: �ل�سعفاء و�ملرتوكون (�ش52).     (4)

�ملجروحني (321/1).   (5)
  .(161/5)  (6)

ميز�ن �لعتد�ل (328/2)، ل�سان �مليز�ن (340/4).     (7)
�لتاريخ �لكبري (339/4) رقم (3051).    (8)

�لكامل يف �سعفاء �لرجال (161/5).     (9)
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المبحث الثاني
فقه اأحاديث الباب

فيها دللة على حترمي �حَلِلف على �هلل تعاىل على وجه �حَلْجر، باأنه ل يرحم عباده، . 1
�أو ل يغف���ر له���م، �أو ل يدخله���م �جلن���ة، ونحو ذل���ك؛ لكونه من �س���وء �لأدب مع �هلل 
عزوج���ل، وهو مناف لكمال �لتوحيد، �إن مل يكن من���اف لأ�سله، فلي�ش لأحد �أن يعلم 
�لغي���ب �أو يفت���ات عل���ى �هلل عزوجل باأن مينع���ه من �أن يت�س���رف يف خلقه، يغفر ملن 

ي�ساء، ويعذب من ي�ساء، ويدخل �جلنة من �ساء، �سبحانه هو �حلكيم �خلبري(1).
�إن �حلام���ل للم�ُق�ِسم على �هلل تعاىل هو �لإعجاب بالنف����ش، و�لِكرْب، و�جلهل، و�سوء . 2

�لظن به تعاىل، وهو و�سيك باأن ُيْحِبط �هلل عز وجل عمل هذ� �مل�ُْق�ِسم(2)؛ لكونه جهل 
�سعة رحمة �هلل وكرمه، قال �بن �جلوزي رحمه �هلل " وهذ� �ملتاأيّل جهل �سعة �لكرم 

فعوقب باإحباط �لعمل "(3).
�إنه من �أعظم �لبغي �أن ُي�سَهد على ُمَعنيَّ �أن �هلل ل يغفر له، �أو ل يرحمه، �أو ل يدخله . 3

�جلنة؛ فاإن هذ� حكم �لكافر بعد �ملوت؛ لأن �ل�سخ�ش �ملعني ميكن �أن يكون جمتهدً� 
خمطئًا مغفورً� له، �أو ميكن �أن يكون ممن مل يبلغه ن�شٌّ �سرعي بحرمة ِفْعِله، وميكن 
�أن يكون له �إميان عظيم وح�سنات �أوجبت له رحمة �هلل تعاىل(4)، فعقيدة �أهل �ل�سنة 

و�جلماعة تن�ش على: �أننا ل جنزم لأحد بجنة ول نار �إل ملن ورد فيه ن�شٌّ �سرعي.
ق���ال �لطحاوي: (( ونرى �ل�سالة خلف كل برٍّ وفاجر من �أهل �لقبلة، وعلى من مات 

منهم، ول ننزل �أحدً� منهم جنة ول نار� )) (5).

ينظر: �لقول �ملفيد (499/2).   (1)
�مل�سدر نف�سه.  (2)

ك�سف �مل�سكل من حديث �ل�سحيحني (50/2).  (3)
ينظر: �سرح �لعقيدة �لطحاوية لبن �أبي �لعز (437�436/2).   (4)

�لعقيدة �لطحاوية (�سرح وتعليق �لألباين) (�ش67).    (5)
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وق���ال �بن �أبي �لعز �حلنف���ي: (( ل نقول عن �أحد معني من �أه���ل �لقبلة �إنه من �أهل 
�جلن���ة �أو من �أه���ل �لنار، �إل من �أخرب �ل�سادق ملسو هيلع هللا ىلص �أنه م���ن �أهل �جلنة، كالع�سرة 
� ر�س���ي �هلل عنه���م �، و�إن كنا نقول: �إنه ل ب���د �أن يدخل �لنار من �أهل �لكبائر من 
ي�ساء �هلل �إدخاله �لنار، ثم يخرج منها ب�سفاعة �ل�سافعني، ولكنا نقف يف �ل�سخ�ش 
�ملع���ني، ف���ال ن�سهد له بجنة ول نار �إل عن علم؛ لأن حقيقته باطنة، وما مات عليه ل 

نحيط به، لكن نرجو للمح�سن، ونخاف على �مل�سيء))(1).

ومع هذ� �لتوقف يف �أمر �لآخرة، ل مينعنا ذلك من �أن نعاقبه يف �لدنيا؛ ملنع بدعته  
و��ستتابته(2).

به، و�إن . 4 د �لعا�سي حتت م�سيئة �هلل عزوجل يوم �لقيامة، �إن �ساء عذَّ �إن �ملوؤمن �مل�َُوحِّ
�ساء غفر له، فال يجوز �أن يقال: �إن �هلل تعاىل يعاقبه ل حمالة، ول �أن يقال: �إن �هلل 
تع���اىل يعفو عنه ل حمال���ة، بل هو حتت م�سيئة �هلل عز وجل، كم���ا قال تعاىل: ﴿�إِنَّ 
َ َل َيغِفُر �أَن ُي�سَرَك ِبِه َوَيغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَن َي�َساُء ﴾ [�سورة �لن�ساء: 48، 116]،  �هللَّ
�إن �س���اء عفا عنه بف�سل���ه وكرمه، �أو بربكة ما معه من �لإمي���ان وكرثة �لطاعات، �أو 
ب�سفاعة �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، �أو با�ستغفار �لر�سل و�ملالئكة (عليهم �ل�سالم) لعامة �ملوؤمنني، 
�أو ب�سفاع���ة و�حد من �لأخيار، و�إن �ساء عذبه بقدر ذنبه، ثم يخرج �إىل �جلنة، فهي 
عاقبت���ه ل حمال���ة؛ لأنه ل يخلد يف �لنار موؤمن، ول يجوز �أن ي�سهد لأحد من �ملوؤمنني 

باجلنة �إل لالأنبياء (عليهم �ل�سالة و�ل�سالم)، وملن ب�سرهم �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص بها(3).

�إن �لَت���اأَيلِّ على �هلل تعاىل، �إ�سافة �إىل كونه م���ن كبائر �لذنوب(4)، فاإنه يرتتب عليه . 5
عقوب���ة خط���رية، وهي كما يف قول���ه: (( و�أحبطت عملك ))، و�مل���ر�د حبط بقدر هذه 

�سرح �لعقيدة �لطحاوية لبن �أبي �لعز (535�537/2).    (1)
�مل�سدر نف�سه (437�436/2) بت�سرف ي�سري.   (2)

ينظر: �لكا�سف عن حقائق �ل�سنن (1844/6)، حتقيق �لتجريد �سرح كتاب �لتوحيد (551/2).   (3)
ينظر: �لكبائر ملحمد بن عبد �لوهاب (�ش13�11).    (4)
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�ل�سيئ���ة ل ك���ل عمله(1)، ق���ال �بن رجب رحم���ه �هلل: " بع�ش �ل�سيئ���ات حتبط بع�ش 
�حل�سنات، ثم تعود بالتوبة منها "(2).

ون����ش بع�ش �أهل �لعلم عل���ى �أن �لتاأيّل رمبا كان كفرً�، ق���ال �لقا�سي عيا�ش رحمه 
�هلل " �ملتاأيل قانط من رحمة �هلل ومكذب بها، و�لقنوط كفر، و�لكفر يحبط �لعمل "(3).
فاملوؤم���ن ينبغ���ي �أل يفعل فعاًل ول يقول قوًل �إل وينظ���ر هل هو �سرعي �أو ل؟، و�إن مل 

ينظر فالبد �أن يغفل ويقع يف هذ� �خلطر و�أمثاله(4).

ينظر: �لآد�ب �ل�سرعية (438/3).    (1)
فتح �لباري لبن رجب (199/1).    (2)

�إكمال �ملعلم (102/8).    (3)
ينظر: فتح �هلل �حلميد �سرح كتاب �لتوحيد (�ش471).    (4)
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الخاتمة

خل�شت الدرا�شة اإىل نتائج ِعّدة، من اأهمها:
بلغت �لأحاديث �ملجموعة يف هذه �لدر��سة ع�سرة �أحاديث، منها حديث �إ�سناده . 1

ح�س���ن، وحديث خمتلف يف �سحة �إ�سناده؛ لالختالف يف �سحبة ر�ويه، وخم�سة 
�أحاديث �إ�سنادها �سعيف، وثالثة �أحاديث �إ�سنادها �سعيف جدً�. 

مفه���وم �لتاأيّل على �هلل عزوج���ل: هو �جلر�أة باحللف عل���ى �هلل تعاىل و�حلكم . 2
عليه على �أمر من �أمور �لغيب.

حكم �لتاأيلِّ على �هلل عزوجل منه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، فمن يق�سم . 3
مبا �أخرب �هلل به ور�سوله من نفي �أو �إثبات، �أو يق�سم على �هلل تعاىل لقوة رجائه 
وح�س���ن ظن���ه بربه، فهذ� جائز، و�أما �إن كان �حلامل ل���ه هو �لإعجاب بالنف�ش، 
ر ف�س���ل �هلل عز وج���ل، و�سوء �لظن به تع���اىل، فهذ�  جُّ و�لِك���رْب، و�جله���ل، وحَتَ

حمرم، وهو و�سيك باأن ُيْحِبط �هلل عز وجل عمل هذ� �مل�ُْق�ِسم.
���ت ن�سو�ش �ل�سنة على جملة م���ن �لألفاظ �لتي فيها تاأيّل ممنوع، من ذلك . 4 ن�سّ

قول �لقائل:
لن يغفر �هلل له، و�هلل ل يغفر �هلل لفالن، و�هلل ل يغفر �هلل لك �أبدً�، ل يدخلك 
�هلل �جلن���ة، فالن يف �جلنة، فالن يف �لن���ار، زعم �ملرء �أنه يف �جلنة، وغريها، 
وق���د تكون هذه �لألفاظ جاءت يف �أحاديث �سعيف���ة �إل �أن معناها �سحيح، فكل 
مافيه حتج���ري لرحمة �هلل وف�سله و�سعة كرمه على وجه �لِكرب و�جلهل و�لغرور 

هو حمّرم بال ريب.
عال���ج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص هذه �لق�سية بالتحذير �ل�سديد منها، فذكر عاقبة من �رتكب . 5

ه���ذ� �جُلْرم من �لأمم �ل�سابق���ة، باأن �أحبط �هلل عمله و�أدخله �لنار. وغري ذلك 
من �لنتائج �ملنثورة يف طيات هذه �لدر��سة.
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وهناك بع�س التو�شيات العلمية اأحببت الإ�شارة اإليها، من ذلك:
توجي���ه �لعناي���ة �إىل �لهتم���ام بالق�سايا �لجتماعي���ة �أو �مل�سك���الت �ل�سلوكية، . 1

ودر��سته���ا من خالل �ل�سنة �لنبوي���ة (ر�وية ودر�ية)؛ فخري �لهدي هدي حممد 
ملسو هيلع هللا ىلص.

�حلر�ش عل���ى تقومي �ملخالفات �لعقدية �ملنت�سرة يف �ملجتمعات �لإ�سالمية، من . 2
خالل �لدر��سات �ملنهجية على �سوء �ل�سنة �لنبوية.

وختام���ًا، ه���ذ� جهد �مل�ُِقل، فما كان فيه من �سو�ب فمن �هلل وحده، وما كان فيه من 
خلل وتق�سري ون�سيان فمن نف�سي و�ل�سيطان و�هلل ور�سوله منه بريئان.

و�هلل �أعلم، و�سلى �هلل و�سلم وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني.



263
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

المصادر والمراجع

�لقر�آن �لكرمي.. 1
���ة (�ملتوفى: . 2 �لإبان���ة �لك���ربى، عبيد �هلل بن حمم���د �لُعْكرَبي، �ملع���روف بابن َبطَّ

387ه����)، �ملحقق: ر�س���ا معطي، و�آخرون، �لنا�س���ر: د�ر �لر�ية للن�س���ر و�لتوزيع، 
�لريا�ش، 1415ه� / 1994م.

�إحت���اف �خلرية �ملهرة بزو�ئد �مل�سانيد �لع�سرة، �سه���اب �لدين �أحمد بن �أبي بكر . 3
ب���ن �إ�سماعيل �لبو�سريي (�ملتوفى: 840ه�)، �ملحق���ق: د�ر �مل�سكاة للبحث �لعلمي 
باإ�س���ر�ف �أبو متيم يا�سر ب���ن �إبر�هيم، د�ر �لن�سر: د�ر �لوط���ن للن�سر، �لريا�ش، 

�لطبعة: �لأوىل، 1420ه�1999م.
�لأحادي���ث �لو�ردة يف �ملناهي �للفظية (جم���ع ودر��سة من خالل �لكتب �لت�سعة)، . 4

بدر بن حمود �لرويلي، �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورةكلية �حلديث �ل�سريف، 
(ر�سالة دكتور�ه، 1437ه).

�لآد�ب �ل�سرعي���ة و�ملن���ح �ملرعية، حممد ب���ن مفلح �حلنبلي (�ملتوف���ى: 763ه�)، . 5
�لنا�سر: عامل �لكتب.

�ل�ستيع���اب يف معرف���ة �لأ�سح���اب، يو�سف بن عب���د �هلل بن حممد ب���ن عبد �لرب . 6
(�ملتوف���ى: 463ه�)، �ملحق���ق: علي حممد �لبجاوي، �لنا�س���ر: د�ر �جليل، بريوت، 

�لطبعة: �لأوىل، 1412ه�1992م.
�أ�س���د �لغابة، علي بن �أبي �لكرم حممد بن حممد �جل���زري، �بن �لأثري (�ملتوفى: . 7

630ه�)، �لنا�سر: د�ر �لفكربريوت، 1409ه� / 1989م.
�لإ�ساب���ة يف متيي���ز �ل�سحاب���ة، �أحم���د ب���ن عل���ي بن حمم���د بن �أحم���د بن حجر . 8

�لع�سق���الين (�ملتوفى: 852ه�)، حتقي���ق: عادل �أحمد عب���د �ملوجود وعلى حممد 
معو�ش، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة: �لأوىل، 1415ه�.

�إكم���ال تهذيب �لكمال يف �أ�سماء �لرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد �هلل �لبكجري . 9
�مل�سري �حلكري �حلنفي، �أبو عبد �هلل، عالء �لدين (�ملتوفى: 762ه�)، �ملحقق: 
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�أب���و عبد �لرحمن عادل بن حممد�أبو حممد �أ�سامة بن �إبر�هيم، �لنا�سر: �لفاروق 
�حلديثة للطباعة و�لن�سر، �لطبعة: �لأوىل، 1422ه�   / 2001م.

�إكم���ال �ملعلم بفو�ئد م�سل���م، عيا�ش بن مو�سى بن عيا�ش ب���ن عمرون �ليح�سبي . 10
�ل�سبتي، �أبو �لف�سل، (�ملتوفى: 544ه�)، حتقيق: د. يحيى �إ�سماعيل، �لنا�سر: د�ر 

�لوفاء للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، م�سر، �لطبعة: �لأوىل، 1419ه/1998م.
�لبد�ية و�لنهاية، �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �لدم�سقي (�ملتوفى: 774ه�)، حتقيق:     . 11

عب���د �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي، �لنا�سر: د�ر هجر، �لطبعة: �لأوىل، 1418ه� / 
1997م.

تاري���خ �بن مع���ني (رو�ية �لد�رمي)، يحي���ى بن معني بن عون ب���ن زياد (�ملتوفى: . 12
233ه����)، �ملحق���ق: د. �أحمد حمم���د نور �سي���ف، �لنا�سر: د�ر �ملاأم���ون للرت�ث – 

دم�سق.
�ري���خ �ب���ن معني (رو�ي���ة �ل���دوري)، يحيى بن معني ب���ن عون بن زي���اد (�ملتوفى: . 13

233ه�)، �ملحقق: د. �أحمد حممد نور �سيف، �لنا�سر: مركز �لبحث �لعلمي و�إحياء 
�لرت�ث �لإ�سالميمكة �ملكرمة، �لطبعة: �لأوىل، 1399ه� / 1979م.

تاري���خ �لإ�سالم ووفيات �مل�ساهري و�لأعالم، حممد بن �أحمد بن عثمان بن َقامْياز . 14
�لذهب���ي (�ملتوفى: 748ه�)، �ملحق���ق: �لدكتور ب�سار عو�د مع���روف، �لنا�سر: د�ر 

�لغرب �لإ�سالمي، �لطبعة: �لأوىل، 2003م.
�لتاري���خ �لكبري، حممد ب���ن �إ�سماعيل بن �إبر�هيم بن �ملغ���رية �لبخاري (�ملتوفى: . 15

256ه����)، �لطبعة: د�ئرة �ملعارف �لعثمانية، حيدر �آباد�لدكن، طبع حتت مر�قبة: 
حممد عبد �ملعيد خان.

تاري���خ دم�س���ق، علي ب���ن �حل�سن بن هب���ة �هلل �ملع���روف بابن ع�ساك���ر (�ملتوفى: . 16
571ه����)، �ملحقق: عمرو بن غر�مة �لعمروي، �لنا�سر: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر 

و�لتوزيع، 1415ه� / 1995م.
تاري���خ مولد �لعلم���اء ووفياتهم، حممد ب���ن عبد �هلل بن �أحم���د �لربعي (�ملتوفى: . 17

379ه����)، �ملحقق: د. عبد �هلل �أحم���د �سليمان �حلمد، �لنا�س���ر: د�ر �لعا�سمة – 
�لريا�ش، �لطبعة: �لأوىل، 1410ه.

حتقي���ق �لتجري���د �سرح كت���اب �لتوحيد، عبد �له���ادي بن حممد ب���ن عبد �لهادي . 18
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�لعجيل���ي (�ملتوفى: ق 13ه����)، �ملحقق: ح�سن بن علي �لعو�ج���ي، �لنا�سر: �أ�سو�ء 
�ل�سلف، �لريا�ش، �لطبعة: �لأوىل، 1419ه�1999م.

تعريف �أه���ل �لتقدي�ش مبر�تب �ملو�سوفني بالتدلي�ش، �أحمد بن علي بن حممد بن . 19
�أحم���د بن حجر �لع�سق���الين (�ملتوفى: 852ه�)، �ملحق���ق: د. عا�سم بن عبد �هلل 

�لقريوتي، �لنا�سر: مكتبة �ملنارعمان، �لطبعة: �لأوىل، 1403ه� / 1983م.
تقريب �لتهذيب، �أحمد بن علي بن حممد بن �أحمد بن حجر �لع�سقالين (�ملتوفى: . 20

852ه����)، �ملحقق: حممد عو�مة، �لنا�سر: د�ر �لر�سيد – �سوريا، �لطبعة: �لأوىل، 
1406ه� / 1986م.

تهذي���ب �لتهذي���ب، �أحم���د ب���ن عل���ي بن حممد ب���ن �أحمد ب���ن حج���ر �لع�سقالين . 21
(�ملتوف���ى: 852ه����)، �لنا�سر: مطبعة د�ئ���رة �ملعارف �لنظامي���ة، �لهند، �لطبعة: 

�لأوىل، 1326ه�.
تهذيب �لكمال يف �أ�سماء �لرجال، يو�سف بن عبد �لرحمن بن يو�سف، �أبو �حلجاج . 22

�مل���زي (�ملتوف���ى: 742ه����)، �ملحقق: د. ب�س���ار عو�د مع���روف، �لنا�س���ر: موؤ�س�سة 
�لر�سالة – بريوت، �لطبعة: �لأوىل، 1400ه�1980م.

تهذي���ب �للغة، حممد ب���ن �أحمد بن �لأزهري (�ملتوف���ى: 370ه�)، �ملحقق: حممد . 23
عو����ش مرع���ب، �لنا�س���ر: د�ر �إحياء �ل���رت�ث �لعربي – ب���ريوت، �لطبعة: �لأوىل، 

2001م.
�لثق���ات، حممد بن حبان بن �أحمد، �أبو حامت �لُب�ستي (�ملتوفى: 354ه�)، �لنا�سر: . 24

د�ئ���رة �ملع���ارف �لعثمانية بحيدر �آب���اد �لدكن �لهند، �لطبع���ة: �لأوىل، 1393ه  / 
1973م.

�جلام���ع (من�س���ور كملح���ق مب�سنف عبد �ل���رز�ق)، �ملوؤلف: معمر ب���ن �أبي عمرو . 25
ر��س���د (�ملتوف���ى: 153ه�)، �ملحقق: حبي���ب �لرحمن �لأعظم���ي، �لنا�سر: �ملجل�ش 

�لعلمي بباك�ستان، وتوزيع �ملكتب �لإ�سالمي ببريوت، �لطبعة: �لثانية، 1403ه�.
جام���ع �لتح�سيل يف �أحك���ام �ملر��سيل، �س���الح �لدين خليل ب���ن كيكلدي �لعالئي . 26

(�ملتوفى: 761ه�)، �ملحقق: حمدي عبد �ملجيد �ل�سلفي، �لنا�سر: عامل �لكتببريوت، 
�لطبعة: �لثانية، 1407ه� / 1986م.
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�جل���رح و�لتعديل، عب���د �لرحمن ب���ن حممد بن �إدري����ش �لر�زي، �ب���ن �أبي حامت . 27
(�ملتوف���ى: 327ه����)، �لنا�سر: طبعة جمل�ش د�ئ���رة �ملع���ارف �لعثمانية�لهند، د�ر 

�إحياء �لرت�ث �لعربيبريوت، �لطبعة: �لأوىل، 1271ه� / 1952م.
جزء �لأل���ف دينار وهو �خلام�ش من �لفو�ئد �ملنتق���اة و�لأفر�د �لغر�ئب �حل�سان، . 28

�أحمد بن جعفر بن حمد�ن �ملعروف بالقطيعي (�ملتوفى: 368ه�)، �ملحقق: بدر بن 
عبد �هلل �لبدر، �لنا�سر: د�ر �لنفائ�سالكويت، �لطبعة: �لأوىل، 1414ه� / 1993م.

حا�سي���ة كتاب �لتوحيد، عب���د �لرحمن بن حممد بن قا�س���م (�ملتوفى: 1392ه�)، . 29
�لنا�سر: (بدون)، �لطبعة: �لثالثة، 1408ه�.

ح�سن �لظن باهلل، عبد �هلل بن حممد بن عبيد �ملعروف بابن �أبي �لدنيا (�ملتوفى: . 30
281ه�)، �ملحقق: خمل�ش حممد، �لنا�سر: د�ر طيبة – �لريا�ش، �لطبعة: �لأوىل، 

1408ه� / 1988م.
حلية �لأولياء وطبقات �لأ�سفياء، �أحمد بن عبد �هلل بن �أحمد، �أبو نعيم �لأ�سبهاين . 31

(�ملتوفى: 430ه�)، �لنا�سر: �ل�سعادةبجو�ر حمافظة م�سر، 1394ه� / 1974م.
دلئل �لنبوة ومعرفة �أحو�ل �ساحب �ل�سريعة، �أحمد بن �حل�سني بن علي، �أبو بكر . 32

�لبيهق���ي (�ملتوفى: 458ه����)، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلميةب���ريوت، �لطبعة: �لأوىل 
1405ه�.

ة، جمعه و�سرح���ه د. �إح�سان عبا����ش، د�ر �لثقاف���ة، بريوتلبنان، . 33 دي���و�ن ُكَثرّي َع���زَّ
1391ه/1971م.

�سل�سل���ة �لأحادي���ث �ل�سعيف���ة و�ملو�سوعة و�أثره���ا �ل�سيئ يف �لأم���ة، حممد نا�سر . 34
�لدي���ن �لألباين (�ملتوف���ى: 1420ه�)، �لنا�س���ر: د�ر �ملع���ارف، �لريا�ش، �لطبعة: 

�لأوىل، 1412ه�1992م.
ل (�ملتوفى: 311ه�)، �ملحقق: د. عطية . 35 �ل�سنة، �أحمد ب���ن حممد بن هارون �خَلالَّ

�لزهر�ين، �لنا�سر: د�ر �لر�ية – �لريا�ش، �لطبعة: �لأوىل، 1410ه� / 1989م.
ِج�ْست���اين (�ملتوفى: 275ه�)، . 36 �س���نن �أب���ي د�ود، �سليمان بن �لأ�سع���ث، �أبو د�ود �ل�سِّ

�ملحقق: حممد حميي �لدين عبد �حلميد، �لنا�سر: �ملكتبة �لع�سرية، �سيد�بريوت.



267
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

�س���نن �لرتم���ذي، حممد ب���ن عي�سى ب���ن �َس���ْورة، �أبو عي�س���ى �لرتم���ذي (�ملتوفى: . 37
279ه����)، حتقيق وتعليق: �أحمد حممد �ساكر و�آخ���رون، �لنا�سر: مكتبة م�سطفى 

�لبابي �حللبي – م�سر، �لطبعة: �لثانية، 1395ه�1975م.
�س���نن �لد�رقطني، علي بن عمر بن �أحم���د �لد�رقطني (�ملتوفى: 385ه�)، حققه: . 38

�سعيب �لرن���وؤوط و�آخرون، �لنا�س���ر: موؤ�س�سة �لر�سالة، ب���ريوت، �لطبعة: �لأوىل، 
1424 ه�2004 م.

�س���ري �أعالم �لنب���الء، حممد ب���ن �أحمد بن عثم���ان �لذهبي (�ملتوف���ى: 748ه�)، . 39
�ملحق���ق: جمموعة م���ن �ملحققني باإ�سر�ف: �سعي���ب �لأرناوؤوط، �لنا�س���ر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة، �لطبعة: �لثالثة ، 1405ه� / 1985م.
�س���رح �أ�س���ول �عتقاد �أه���ل �ل�سن���ة و�جلماعة، هب���ة �هلل بن �حل�سن ب���ن من�سور . 40

�لاللكائي (�ملتوفى: 418ه�)، حتقيق: �أحمد بن �سعد �لغامدي، �لنا�سر: د�ر طيبة 
– �ل�سعودية، �لطبعة: �لثامنة، 1423ه�2003م.

�س���رح �لعقيدة �لطحاوية، حممد بن ع���الء �لدين �بن �أبي �لعز �حلنفي (�ملتوفى: . 41
792ه�)، حتقيق: �سعيب �لأرنوؤوط عبد �هلل بن �ملح�سن �لرتكي، �لنا�سر: موؤ�س�سة 

�لر�سالة – بريوت، �لطبعة: �لعا�سرة، 1417ه�1997م.
�سع���ب �لإميان، �أحم���د بن �حل�سني بن علي، �أبو بكر �لبيهق���ي (�ملتوفى: 458ه�)، . 42

حقق���ه: د. عب���د �لعل���ي    عبد �حلميد حام���د، �لنا�س���ر: مكتب���ة �لر�سد�لريا�ش، 
�لطبعة: �لأوىل، 1423ه�2003م.

�ل�سحاح ، �إ�سماعيل بن حم���اد �جلوهري (�ملتوفى: 393ه�)، حتقيق: �أحمد عبد . 43
�لغف���ور عط���ار، �لنا�س���ر: د�ر �لعلم للماليني – ب���ريوت، �لطبع���ة: �لر�بعة 1407 

ه� 1987م.
�سحيح �لبخاري، حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري (�ملتوفى: 256ه)، �ملحقق: حممد . 44

زهري بن نا�سر �لنا�سر، �لنا�سر: د�ر طوق �لنجاة، �لطبعة: �لأوىل، 1422ه�.
�سحيح م�سلم، م�سلم بن �حلجاج �لق�سريي �لني�سابوري (�ملتوفى: 261ه)، �ملحقق: . 45

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربيبريوت.
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�ل�سعف���اء �ل�سغري، حمم���د بن �إ�سماعي���ل �لبخاري (�ملتوفى: 256ه����)، �ملحقق: . 46
�أحم���د ب���ن �إبر�هيم بن �أبي �لعين���ني، �لنا�سر: مكتبة �بن عبا����ش، �لطبعة: �لأوىل 

1426ه�2005م.
�ل�سعفاء �لكبري، حممد بن عمرو �لعقيلي (�ملتوفى: 322ه�)، �ملحقق: عبد �ملعطي . 47

�أمني قلعجي، �لنا�سر: د�ر �ملكتبة �لعلميةبريوت، �لطبعة: �لأوىل، 1404ه�1984م.
�ل�سعف���اء و�ملرتوك���ون، �أحم���د بن �سعي���ب بن عل���ي �لن�سائي (�ملتوف���ى: 303ه�)، . 48

�ملحقق: حممود �إبر�هيم ز�يد، �لنا�سر: د�ر �لوعيحلب، �لطبعة: �لأوىل، 1396ه�.
�لطبقات �لكربى، حممد بن �سعد بن منيع �ملعروف بابن �سعد (�ملتوفى: 230ه�)، . 49

�ملحقق: �إح�سان عبا�ش، �لنا�سر: د�ر �سادربريوت، �لطبعة: �لأوىل، 1968م. 
طلب���ة �لطلبة، عمر بن حممد بن �أحم���د، جنم �لدين �لن�سفي (�ملتوفى: 537ه�)، . 50

�لنا�سر: �ملطبعة �لعامرة، مكتبة �ملثنى ببغد�د، بدون طبعة، 1311ه�. 
�لعقي���دة �لطحاوي���ة، �أحمد بن حممد ب���ن �سالمة �ملعروف بالطح���اوي (�ملتوفى: . 51

�ملكت���ب  �لنا�س���ر:  �لألب���اين،  �لدي���ن  نا�س���ر  وتعلي���ق: حمم���د  �س���رح  321ه����)، 
�لإ�سالميبريوت، �لطبعة: �لثانية، 1414ه�.

�لعلل �ل���و�ردة يف �لأحاديث �لنبوية، علي بن عمر بن �أحمد �لد�رقطني (�ملتوفى: . 52
385ه����)، حتقيق وتخريج: حمفوظ �لرحمن زين �هلل �ل�سلفي، �لنا�سر: د�ر طيبة 
– �لريا�ش، �لطبعة: �لأوىل 1405ه� / 1985م، [ و�ملجلد�ت من �لثاين ع�سر، �إىل 
�خلام�ش ع�سر]، علق عليه: حممد بن �سالح بن حممد �لدبا�سي، �لنا�سر: د�ر �بن 

�جلوزي – �لدمام، �لطبعة: �لأوىل، 1427ه�.
�لعل���ل ومعرفة �لرج���ال (رو�ية عبد �هلل ب���ن �أحمد)، �أحمد ب���ن حممد بن حنبل . 53

�ل�سيب���اين (�ملتوفى: 241ه�)، �ملحقق: و�سي �هلل بن حمم���د عبا�ش، �لنا�سر: د�ر 
�خلاين ، �لريا�ش، �لطبعة: �لثانية، 1422 ه�2001 م. 

فت���ح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، زين �لدين عب���د �لرحمن بن �أحمد بن رجب . 54
�حلنبل���ي (�ملتوف���ى: 795ه)، �ملحق���ق: حمم���ود �سعبان عب���د �ملق�س���ود و�آخرون، 
�لنا�سر: مكتبة �لغرباء �لأثرية�ملدينة �لنبوية، �لطبعة: �لأوىل، 1417ه� / 1996م.  
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فت���ح �هلل �حلمي���د �ملجيد يف �سرح كتاب �لتوحيد، حامد ب���ن حممد بن ح�سني بن . 55
حم�س���ن، �ملحقق: بكر بن عب���د �هلل �أبو زيد، �لنا�سر: د�ر �ملوؤي���د، �لطبعة: �لأوىل 

1417ه� 1996م.
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عذاري بنت إبراهيم الشعيبي
اأ�شتاذ التاريخ الإ�شالمي امل�شارك
بجامعة امللك في�شل بالأح�شاء
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د. عذاري بنت اإبراهيم ال�شعيبي

ملخ�س : 
�أخ���ذ �لق�س���اء ومن�س���ب �لقا�س���ي �هتمام���ًا وعناية من قب���ل �مل�س���ادر  �لفقهية و 
�لتاريخي���ة عل���ى �ل�سو�ء، وقد �أخ���ذت تلك �لقو�ن���ني و�لت�سريعات �خلا�س���ة بالقا�سي �أو 
مبن�س���ب �لق�ساء تتط���ور وتتغري على مر �لع�سور �لإ�سالمية. وق���د جاءت هذه �لدر��سة 
لت�سلي���ط �ل�س���وء على تاريخ �لق�ساء و�لق�ساة  يف حقبة تاريخية مهمة من تاريخ �لق�ساء 
ع���رب �لع�سور �لإ�سالمية، �أل وهي فرتة �خلالف���ة �لعبا�سية يف �لفرتة (  132ه� 750م) 
�إىل (330ه� 941م) ، ل�سيم���ا و�أن �لع�س���ر �لعبا�س���ي متي���ز بن�ساط �ملذ�ه���ب �لفقهية 
وب���روز عدد من �لجتاهات �لفكرية. ومن جانب �آخر كان �ختيار �ملدينة �ملنورة لدر��سة 
تط���ور �لتنظيمات �خلا�سة بالق�ساء و�لق�ساة يف هذه �حلقبة �لتاريخية لكون ُجّل تركيز 
�ملوؤرخ���ني و�لباحث���ني توجه نحو ق�ساة بغ���د�د كونها عا�سمة �لعبا�سي���ني على �لرغم من 
�أهمية �ملدينة �ملنورة �لروحية وتاأثريها �لعلمي �لكبري على باقي �لأم�سار �لإ�سالمية مبا 

فيها بغد�د وغريها من �ملدن �لرئي�سة يف تلك �لفرتة . 

وق���د عمدت �لدر��س���ة لتحقيق �أهد�فه���ا �إىل �تباع منهجية �لبح���ث �لو�سفي وذلك 
بالرجوع �ىل �أمهات �لكت���ب و�مل�سادر �لتاريخية ذ�ت �لعالقة، وحتليل حمتو�ها و�جلمع 
ب���ني متفرقاتها ومقارن���ة معطياتها لتقدمي �سورة �أو�سح و�أك���رث تف�سياًل عن �لق�ساء يف 
تلك �لفرتة �لتاريخية �ملهمة يف �لتاريخ �لإ�سالمي، ويف بقعة مقد�سة لدى عموم �مل�سلمني 
وله���ا تاأثريها �لأهم يف ت�سكيل �لتنظيم���ات �لت�سريعية. ونتيجة لذلك مت تق�سيم �لدر��سة 
�إىل ع���دة �أج���ز�ء رئي�سة كالتايل: ملحة عامة ح���ول �لق�ساء يف �ملدين���ة �ملنورة ، منهجية 
�ختيار �لق�ساة و مر��سم تعيينهم ، مهام �لقا�سي و�سالحياته، جمال�ش �لق�ساء، رو�تب 
�لق�س���اة وخم�س�ساتهم، لبا�ش �لق�ساة، �أبرز ق�ساة �ملدين���ة �ملنورة بالع�سر �لعبا�سي، 
�لوظائ���ف �مل�ساندة للقا�سي، وختمت �لدر��سة بخامتة بينت فيها �أهم نتائج �لبحث �لتي 

مت �لتو�سل �إليها.
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الق�ساء والق�ساة يف املدينة املنورة خالل الع�سر العبا�سي يف الفرتة )  132هـ - 750م( اإىل )330هـ - 941م(

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:
�حلم���د هلل و�ل�سالة و�ل�س���الم على �سيدنا حمم���د عليه �أف�سل �ل�س���الم و�لت�سليم، 
�أم���ا بعد، فلم يك���ن للعرب يف ع�سر �جلاهلية نظام ق�سائي مع���روف، بل كانت �لعاد�ت 
و�لتقالي���د ه���ي �مل�سيطرة على حل �مل�سك���الت و�خل�سومات، وملا ج���اء �لإ�سالم �أمر �هلل 
�تع���اىل� �أن يك���ون �حلكم بني �مل�سلمني عل���ى مبادئ �لدين �لإ�سالم���ي و�أ�سبح �لر�سول 
�ملسو هيلع هللا ىلص� �أول قا�ٍش يف �لإ�سالم و�سع �لأ�س�ش �لق�سائية �لتي �سارت عليها �لدولة �لإ�سالمية، 
ولق���د ت�سارعت �لتغيري�ت و�لتطور�ت يف �لأنظم���ة و�لقو�نني �لق�سائية من عهد �لر�سول 
�ملسو هيلع هللا ىلص� حت���ى �خلالفة �لعبا�سية، وذلك نتيجة لتز�يد �أع���د�د �ملعتنقني لالإ�سالم وتو�سع 
رقعة �خلالفة �لإ�سالمية، ون�سوء �ملذ�هب �لفقهية، وتعدد �جتاهاتها �لفكرية، و�ختالف 
�آر�ئه���ا �لق�سائية، وزيادة �أعد�د متبعيها وتع�سبه���م جتاهها. هذ� كله، ��ستوجب تطوير 
�لتنظيم���ات �لق�سائية، حماية حلق���وق �لنا�ش، و�سبطًا لآليات �ختي���ار �لق�ساة، حتى ل 

يكون مدعاة للتناف�ش �أو �لتوجيه من قبل طائفة �سد �أخرى �أو مذهبًا فكريًا �سد �آخر.
ورغ���م تو�سع رقعة �خلالف���ة �لإ�سالمية و�نتقال عا�سمته���ا �إىل �لعر�ق ثم �ل�سام ثم 
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�لعر�ق مرة �أخرى ، �إل �أن �ملدينة �ملنورة بقيت لها قيمتها �ملعنوية، و�سد�رتها �لروحية، 
كونه���ا موطن حياة �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – و�سحابته �لك���ر�م، مما حفظ لها �أن تكون مهوى 
لقل���وب كثري من �مل�سلم���ني من �أرجاء �ملعم���ورة ، ومن بينهم علماء �أج���الء �آثرو� �لعي�ش 
فيه���ا ليكون فيها مثو�هم �لأخري يف هذه �حلي���اة �لدنيا جماورة للحبيب �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
ت�سليم���ًا كثريً�. هذه �ملمي���ز�ت �خلا�سة للمدينة �ملنورة، �أعطاها ميزة علمية �أي�سًا، حتى 
��ستهر يف كتب �لفقه م�سطلح "عمل �أهل �ملدينة" كاأحد �حلجج �لفقهية و�لأحكام �لتي 
يبنى عليها، وذل���ك لخت�سا�ش �ملدينة بنزول معظم �لأحكام فيها و�سلة �ملجتمع �ملدين 
مبوروث �لنبي – ملسو هيلع هللا ىلص �، و��ستيطان كثري من م�ساهري �ل�سحابة و�لتابعني وتابع �لتابعني 
فيه���ا، لذ� كان للق�س���اء يف �ملدينة �ملنورة ميزت���ه �خلا�سة ، و�أهميت���ه �لعظيمة، وتاأثريه 

�لو��سع لي�ش فقط يف نطاق �ملدينة �ملنورة و�إمنا على �متد�د �خلالفة �لإ�سالمية.
م�شكلة الدرا�شة وحتديد عنا�شرها :

من خ���الل �لقر�ءة يف �مل�س���ادر �لتاريخية جند �أن ُجّل تركي���ز �ملوؤرخني و�لباحثني 
توجه نحو ق�ساة بغد�د كونها عا�سمة �لعبا�سيني مع �إغفال كبري عن ق�ساة �ملدينة �ملنورة 
زم���ن �لدول���ة �لعبا�سية على �لرغم م���ن �أهمية �ملدينة �ملنورة �لروحي���ة وتاأثريها �لعلمي 
�لكب���ري على باقي �لأم�سار �لإ�سالمية مبا فيها بغد�د وغريها من �ملدن �لرئي�سة يف تلك 
�لفرتة ، لذ� جاءت هذه �لدر��سة لت�سليط �ل�سوء على �لق�ساء و�لق�ساة يف �ملدينة �ملنورة 
خ���الل حقب���ة تاريخية مهمة من تاري���خ �لق�ساء عرب �لع�سور �لإ�سالمي���ة، �أل وهي فرتة 
�خلالفة �لعبا�سية وحتديدً� يف �لفرتة (  132ه� 750م �إىل 330ه� 941م) حيث متيزت 
تلك �لفرتة بن�ساط �ملذ�هب �لفقهية وبروز عدد من �لجتاهات �لفكرية يف �ملدينة �ملنورة 

على وجه �خل�سو�ش. 
اأهمية الدرا�شة:

�أهمية �ملدينة �ملنورة و�سد�رتها �لدينية �لروحية يف جمال �لق�ساء.. 1
�لأهمي���ة �لديني���ة و�لدنيوي���ة للق�ساء يف �لإ�س���الم ومكانة �لق�س���اة عند خلفاء . 2

�لدولة �لعبا�سية.
قل���ة �لدر��س���ات �لبحثية �ملتخ�س�سة �حلديثة حول مو�س���وع �لق�ساء يف �ملدينة . 3

�ملنورة يف �لع�سر �لعبا�سي.
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من �ملحتمل �أن تفتح هذه �لدر��سة جماًل �أرحب للبحث يف ق�ساء وق�ساة �ملدينة . 4
�ملنورة يف �لع�سور �لإ�سالمية �ملتنوعة.

الأهداف :
هدفت هذه الدرا�شة اإىل حتقيق الآتي: 

حتديد �أهم معامل �لق�ساء يف �ملدينة �ملنورة خالل �لع�سر �لعبا�سي.. 1
�لتع���رف على منهجية �ختيار �لق�ساة ومر��سم تعيينهم يف �ملدينة �ملنورة خالل . 2

�لع�سر �لعبا�سي. 
حتدي���د �ملهام �لت���ي حددتها تنظيم���ات �لق�س���اء للقا�س���ي و�سالحياته خالل . 3

�لع�سر �لعبا�سي.
�لتعرف على رو�تب �لق�ساة وخم�س�ساتهم �ملالية يف �ملدينة �ملنورة.. 4
�لتعرف على �أهم �لوظائف �مل�ساندة للق�ساة يف �لع�سر �لعبا�سي.. 5
�لتعريف باأبرز ق�ساة �ملدينة �ملنورة يف �لع�سر �لعبا�سي.. 6

الدرا�شات ال�شابقة:
مو�س���وع �لق�ساء و�لق�ساة خالل �لع�سر �لعبا�سي حظي باهتمام ل باأ�ش به من قبل 
�لباحث���ني و�ملوؤلفني �إميانًا منهم باأهمية هذ� �ملو�سوع وح�سا�سيته، �إل �أن ��ستك�ساف حال 
�لق�ساء و�لق�ساة يف �ملدينة �ملنورة مل يحظ بنف�ش �لهتمام. و�ملتتبع للدر��سات و�ملوؤلفات 
يف هذ� �جلانب يجد �أنها �ت�سمت بكثري من �لعمومية دون �لدخول يف �لتفا�سيل �لدقيقة ، 
كما �أن �أغلب ما كتب يف هذ� �ملو�سوع جنده يف بطون �مل�سادر �لتاريخية و�سمن �سياقات 
عام���ة، وقلما تناول���ه باحثون معا�سرون يف در��سات بحثي���ة متخ�س�سة ، ويف �سوء ذلك 
لعلن���ا نلخ�ش بع�سًا م���ن �أهم �لت�سنيف���ات �لعلمية �لتي تناولت طيفًا م���ن هذ� �ملو�سوع  

ح�سب �لأقدم يف تاريخ �لطباعة كالآتي: 
ع�س���ام �سبارو ( �لق�س���اة و�لق�ساء يف �ل�سالم ، د�ر �لنه�سة �لعربية ، 1983م . 1

) وق���د حتدث���ت �لدر��سة ع���ن �لق�ساء و�لق�س���اة ب�سكل �سمويل ع���ام مل يحدد 
في���ه ف���رتة مكان حم���دد �أو فرتة زمنية معين���ة بل تناولت �لق�س���اة خالل عهود 

�خلالفات �ل�سالمية كافة .
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مي�سون �لعنزي ( �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية يف �ملدينة �ملنورة يف �لع�سر . 2
�لعبا�سي �لأول(232�132ه�) ، جامع���ة �لريموك� �لأردن، 2004م) وبالرغم 
من �أن عنو�ن �لر�سالة مقارب لعنو�ن �لدر��سة �إل �أن �ملادة �لعلمية حول �لق�ساة 
و�لق�ساء كانت خمت�سرة وحمددة ومل يتم �ل�ستفادة منها �إل ب�سكل ي�سري جدً�

در��س���ة رحمن �بر�هيم ( جمل�ش �لق�س���اء يف �لعهد �لعبا�سي ، �ل�ستاذ" �لعدد . 3
203 �1433ه/ 2012م����"  كلي���ة �لرتبية �بن ر�سد للعل���وم �لن�سانية – جامعة 
بغ���د�د ) وهذه �لدر��سة تناول���ت نو�حي �لق�ساء خالل �لع�س���ر �لعبا�سي ولكن 
ك���ان جل تركي���ز �لدر��سة على �لعر�ق وحتديدً� مدين���ة بغد�د ، وقد �سمت هذه 
�لدر��س���ة معلومات �أخرى تناولها �لباحث يف در��سته ل�سيما يف مو�سوع جمل�ش 

�لق�ساء و�مل�ساعدون ور�سوم �لق�ساء وغري ذلك.
در��سة ماج�ستري لفاطمة قيطون (تطور نظام �لق�ساء يف �حل�سارة �لإ�سالمية . 4

من عهد �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �إىل �لع�سر �لعبا�سي �لأول، كلية �لأدب و�للغات�جامعة �أبو 
بك���ر بلقايد ،�جلز�ئ���ر ، 1434�1433ه� )  وقد تناولت ه���ذه �لدر��سة �لق�ساء 
ب�س���كل عام يف �لع�سر �لعبا�سي �لأول حتدي���دً� ، كما �أن �أغلب ما ذكر كان حول 
ق�ساء �لعر�ق وبغد�د على وجه �خل�سو�ش ومل تتطرق �إل بالقليل من �ملعلومات 

عن ق�ساء �ملدينة �ملنورة . 

 الق�شاء والق�شاة يف املدينة املنورة خالل الع�شر العبا�شي يف الفرتة 
)  132هـ - 750م( اإىل )330هـ - 941م(

مل يكن للعرب يف ع�سر �جلاهلية نظام ق�سائي معروف، بل كانت �لعاد�ت و�لتقاليد 
ه���ي �مل�سيطرة على حل �مل�سك���الت و�خل�سومات، وملا جاء �لإ�سالم �أمر �هلل �تعاىل� �أن 
يك���ون �حلكم ب���ني �مل�سلمني على مبادئ �لدي���ن �لإ�سالمي و�أ�سب���ح �لر�سول �ملسو هيلع هللا ىلص� �أول 
قا����شٍ يف �لإ�سالم و�س���ع �لأ�س�ش �لق�سائية �لت���ي �سارت عليها �لدول���ة �لإ�سالمية، حتى 
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�أ�سب���ح �لق�ساء ذو �سلطة قوية تنفيذية(1)، و�أ�سبح ملن�س���ب �لقا�سي �أهميته ومكانته يف 
�لدين �لإ�سالمي حتى �أ�سبح من و�جبات �حلكام و�لأئمة تعيني ق�ساة بالبالد.(2)

ولق���د ت�سارع���ت �لتغيري�ت و�لتط���ور�ت يف �لأنظم���ة و�لقو�ن���ني �لق�سائية من عهد 
�لر�س���ول �ملسو هيلع هللا ىلص� حتى �خلالفة �لعبا�سية، وذلك نتيجة لتز�يد �أعد�د �ملعتنقني لالإ�سالم 
وتو�س���ع رقعة �خلالف���ة �لإ�سالمية، ون�سوء �ملذ�هب �لفقهية، وتع���دد �جتاهاتها �لفكرية، 
و�ختالف �آر�ئها �لق�سائية، وزيادة �أعد�د متبعيها وتع�سبهم جتاهها. هذ� كله، ��ستوجب 
تطوير �لتنظيمات �لق�سائية، حماية حلقوق �لنا�ش، و�سبطًا لآليات �ختيار �لق�ساة، حتى 
ل يكون مدعاة للتناف�ش �أو �لتوجيه من قبل طائفة �سد �أخرى �أو مذهبًا فكريًا �سد �آخر.
ورغ���م تو�سع رقعة �خلالف���ة �لإ�سالمية و�نتقال عا�سمته���ا �إىل �لعر�ق ثم �ل�سام ثم 
�لعر�ق مرة �أخرى ، �إل �أن �ملدينة �ملنورة بقيت لها قيمتها �ملعنوية، و�سد�رتها �لروحية، 
كونه���ا موطن حياة �لر�سول – ملسو هيلع هللا ىلص – و�سحابته �لك���ر�م، مما حفظ لها �أن تكون مهوى 
لقل���وب كثري من �مل�سلم���ني من �أرجاء �ملعم���ورة ، ومن بينهم علماء �أج���الء �آثرو� �لعي�ش 
فيه���ا ليكون فيها مثو�هم �لأخري يف هذه �حلي���اة �لدنيا جماورة للحبيب �مل�سطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
ت�سليم���ًا كثريً�. هذه �ملمي���ز�ت �خلا�سة للمدينة �ملنورة، �أعطاها ميزة علمية �أي�سًا، حتى 
��ستهر يف كتب �لفقه م�سطلح "عمل �أهل �ملدينة" كاأحد �حلجج �لفقهية و�لأحكام �لتي 
يبنى عليها، وذل���ك لخت�سا�ش �ملدينة بنزول معظم �لأحكام فيها و�سلة �ملجتمع �ملدين 
مبوروث �لنبي – ملسو هيلع هللا ىلص �، و��ستيطان كثري من م�ساهري �ل�سحابة و�لتابعني وتابع �لتابعني 
فيه���ا، لذ� كان للق�س���اء يف �ملدينة �ملنورة ميزت���ه �خلا�سة ، و�أهميت���ه �لعظيمة، وتاأثريه 

�لو��سع لي�ش فقط يف نطاق �ملدينة �ملنورة و�إمنا على �متد�د �خلالفة �لإ�سالمية.
له���ذ� كله، جاء هذه �لدر��سة لت�سليط �ل�سوء عل���ى تاريخ �لق�ساء يف حقبة تاريخية 
مهم���ة م���ن تاريخ �لق�ساء ع���رب �لع�سور �لإ�سالمي���ة، �أل وهي فرتة �خلالف���ة �لعبا�سية، 
ل�سيم���ا و�أن �لع�سر �لعبا�سي متيز بن�ساط �ملذ�ه���ب �لفقهية وبروز عدد من �لجتاهات 

(1)  كرمى، �أحمد عجاج: �لإد�رة يف ع�سر �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، د�ر �ل�سالم – �لقاهرة، 1427 ه� ، �ش223
(2)  �لزحيلي ، وهبة بن م�سطفى : �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، د�ر �لفكر – دم�سق، �لطبعة : �لر�بعة ، 1427ه� 

، ج8، �ش6232
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�لفكري���ة. ومن جانب �آخر كان �ختي���ار �ملدينة �ملنورة لدر��سة تطور �لتنظيمات �خلا�سة 
بالق�س���اء و�لق�ساة يف هذه �حلقب���ة �لتاريخية لكون ُجّل تركيز �ملوؤرخني و�لباحثني توجه 
نحو ق�ساة بغد�د كونها عا�سمة �لعبا�سيني على �لرغم من �أهمية �ملدينة �ملنورة �لروحية 
وتاأثريه���ا �لعلمي �لكبري على باقي �لأم�سار �لإ�سالمية مبا فيها بغد�د وغريها من �ملدن 

�لرئي�سة يف تلك �لفرتة . 
وق���د عمدت �لباحثة لتحقيق هذ� �لهدف بالرج���وع �إىل �لكتب و�مل�سادر �لتاريخية، 
مبا تي�سر من رو�يات بع�ش �ملوؤرخني ونقولتهم خالل تلك �لفرتة. ونتيجة لذلك مت تق�سيم 
�لدر��سة �إىل عدة �أجز�ء رئي�سة جاءت على �لنحو �لآتي: ملحة عامة حول �لق�ساء باملدينة 
�ملنورة، منهجية �ختيار �لق�ساة، ومر��سم تعيينهم، مهام �لقا�سي و�سالحياته، جمال�ش 
�لق�ساء، رو�تب �لق�ساة وخم�س�ساتهم، �أ�سهر ق�ساة �ملدينة �ملنورة، �لوظائف �مل�ساندة 
للقا�س���ي، ويف �خلت���ام مت تقدمي جمموعة م���ن �خلال�سات �ملهمة �ملتعلق���ة بالتنظيمات 

�لق�سائية يف هذه �لفرتة �لتاريخية.
ولعله من �ملهم �لتنويه هنا �إىل �أن كثري من �لتنظيمات �لو�رد ذكرها يف هذه �لدر��سة 
ق���د ل تكون خم�سو�سة باملدينة �ملنورة دون غريها، و�إمن���ا لها وجه �لعموم على م�ستوى 
�خلالف���ة، قد مت ذكرها من بني تنظيمات �لق�س���اء يف �ملدينة �ملنورة لي�ش خل�سو�سيتها 
لها، و�إمنا لكون ذلك هو �ل�سائد يف �خلالفة �لعبا�سية حينها، وبالتايل ميكن �عتبار هذه 

�لتنظيمات �سارية يف �ملدينة �ملنورة كما يف غريها من �لأم�سار �لتابعة للخالفة.
ملحة عامة حول الق�شاء يف املدينة املنورة 

كان �ملتب���ع يف �لعهد �لنبوي �ل�سريف و�خللفاء �لر��سدي���ن حتى �لع�سر �لأموي، �أن 
�لق�س���اء يعتمد يف �أحكامه عل���ى روؤية وفهم �لقا�سي دون �لت���ز�م مبذهب حمدد؛ وذلك 
لكون �لعهد �لنبوي مرجعيته و�حدة حمددة وو��سحة، وكذلك �لأمر يف �لعهد �لر��سدي. 
�أما يف �لع�سر �لأموي فقد ��ستمر �لنهج �لق�سائي على ما هو عليه يف �لع�سر �لر��سدي، 
م���ع تطور وتغري�ت تدريجية وذلك لتو�سع �لدولة �لأموي���ة �ل�سريع، و�لعتماد حينها على 
�لثق���ات من �لفقهاء و�لق�ساة يف �إ�سد�ر �لأحكام. وعلى �لرغم من ظهور بع�ش �ملذ�هب 
�لإ�سالمية يف �لع�سر �لأموي �إل �أن تاأثريها يف �لق�ساء كان حمدودً� ن�سبيًا، حيث ��ستمر 
�لق�ساء و تنظيماته يف �سورة من �لب�ساطة �لن�سبية �لتي كان عليها يف �لعهد �لر��سدي.
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�أم���ا يف �لع�س���ر �لعبا�سي، فق���د كان للق�ساء �س���اأن �آخر حيث تبل���ور ظهور �ملذ�هب 
�لفقهي���ة �ملتنوع���ة، وكرث �أتباعه���ا، و�أ�سبح للق�ساء تاأث���ري�ت �سيا�سية �أي�س���ًا قد توؤثر يف 
م�س���رية �لدولة، لذ� عمدت �خلالف���ة �إىل تنظيمه مركزيًا، فجعلت ل���كل منطقة ومدينة 
قا����شٍ يحك���م بها وفق مذهب���ه، بل كانت بع�ش �مل���دن يحكم فيها عل���ى �أكرث من مذهب 
بح�سب �لق�ساة(1)، وقد ن�ساأ و�ساد يف �ملدينة �ملنورة مذهب �لإمام مالك، �لذي ُولد وعا�ش 
فيها حيث كانت مقرً� له، ومن�سة لنت�سار مذهبه، ل�سيما و�أنه حظي بتاأييد من �خلليفة 
�لعبا�سي �أبي جعفر �ملن�سور( 95ه��714م/ 158ه��775م) �لذي كلفه بت�سنيف موؤلٍف 
يف �حلدي���ث حلفظ �لأحاديث �لنبوية �ل�سحيحة من �لخت���الط باملكذوبة، فقام �لإمام 
مال���ك بن �أن�ش بتاألي���ف كتابه �ملوطاأ، ثم �تبع���ه بكتابة �ملدونة، وهو م���ا �ساعد على ن�سر 
علمه ومذهبه، فكانت �سببًا لن�سر �ملذهب �ملالكي لي�ش يف د�خل �ملدينة �ملنورة فح�سب بل 
وخارجه���ا عن طريق تالمذته(2)، وبالتايل كان له���ذ� �ملذهب تاأثري مبا�سر على �لأحكام 

�لق�سائية يف �ملدينة �ملنورة على وجه �خل�سو�ش وغريها على وجه �لعموم.
منهجية اختيار الق�شاة ومرا�شم تعيينهم 

يف �لعهد �لنبوي كان �لر�سول �لكرمي ملسو هيلع هللا ىلص هو �لقا�سي و�حلاكم بني �لنا�ش يف �ملدينة 
�ملنورة وما حولها، �أما �ملناطق �لبعيدة فكان �لو�يل هو من يقوم بالق�ساء، وقد ��ستمرت 
ه���ذه �لطريق���ة معموًل بها يف عه���د �أبي بكر �ل�سدي���ق وبد�يات عهد عم���ر بن �خلطاب 
ر�س���ي �هلل عنهما (3)، ولكن خ���الل �لن�سف �لثاين من عهد عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل 
عنه وبع���د �أن تو�سعت �لبالد �لإ�سالمية، ولن�سغاله بالعديد م���ن �أمور �لدولة �لإ�سالمية 
�لو��سعة، قام بتعيني �لق�ساة و ف�سل �لولية عن �لق�ساء، فاأ�سبح �لقا�سي هو من ينظر 

باأمور �لق�ساء وهذ� كان بد�ية ��ستقالل �لق�ساء ك�سلطة لوحدها(4).

(1)  �حلمي�سي ، عبد �لرحمن �إبر�هيم : �لق�ساء ونظامه يف �لكتاب و�ل�سنة ، مركز بحوث ودر��سات جامعة 
�أم �لقرى – مكة �ملكرمة ، 1409ه�   ، �ش283

(2)  �سبارو ، ع�سام حممد : �لق�ساة و�لق�ساء يف �لإ�سالم ، د�ر �لنه�سة �لعربيةبريوت ، 1983م،  �ش131
(3)  وكي���ع، حمم���د بن خلف بن حي���ان (ت: 306ه�): �أخبار �لق�س���اة ،مر�جعة ،�سعيد حمم���د �للحام، عامل 

�لكتب – بريوت ، د.ت،  ج1، �ش105
(4)  �لكري�سي ، غالب عبد �لكايف : �أولويات �لفاروق يف �لإد�رة و�لق�ساء ، ج1، �ش86 ؛ طقو�ش، حممد �سهيل: 
تاري���خ �خللفاء �لر��سدين �لفتوحات و�لإجناز�ت �ل�سيا�سية ، د�ر �لنفائ�ش – �لأردن، 1424ه��2003م ، 

�ش346



283
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. عذاري بنت اإبراهيم ال�شعيبي

ويف �لع�س���ر �لأم���وي ��ستمر هذ� �لأمر عل���ى ما هو عليه، حيث ك���ان يتوىل �خلليفة 
زم���ام تقليد �لق�س���اة بنف�سه(1)، ولكن ه���ذ� �لتقليد طر�أ عليه بع����ش �لتطور�ت يف زمن 
�خللفاء �لعبا�سيني، وحتديدً� يف عهد �خلليفة هارون �لر�سيد ( 194ه��766م/193ه��
809م) ؛ فلم يعد حكرً� على �خلليفة فقط بل �أ�سبح م�سموحًا ملن دونه من رجال �لدولة 
كالوزي���ر و�لأمري وقا�سي �لق�س���اة(2)، بل حتى ولة �ملدن �أ�سبح م���ن �سالحياتهم تقليد 

ق�ساة �لأقاليم و�ملدن �لتابعة لهم(3).
ومل تتغري �سروط �ختيار ق�ساة �ملدينة �ملنورة يف �لدولة �لعبا�سية عما كان عليه من 
قب���ل، فكان يتم �ختيار �لق�ساة غالبًا بن���اء على �ل�سروط �لأ�سا�سية �مل�ستمدة من �لقر�آن 
و�ل�سن���ة �لتي يجب توفرها يف �لق�س���اة، فالقا�سي يجب �أن يكون: ذكرً� بالغًا م�سلمًا حرً� 
�سلي���م �حلو��ش، عامل���ًا باأمور �لدين و�أحك���ام �ل�سريعة، كثري �لورع و�جل���د، نظيف �ل�سر 
و�لعلن(4)، ورغم ذلك فاإنه من �ملتوقع �أن يكون لختيار �لق�ساة يف �ملدينة رمزية معنوية، 
ومزي���ة خا�سة، و�هتمام خمتلف ملكان���ة �ملدينة �ملنورة يف نفو�ش �مل�سلمني من جهة، ومن 
جهة �أخرى لكثافة توفر �لفقهاء و�لعلماء �ملوؤهلني علميًا ومكانة �جتماعية فيها، وهذ� ل 

مينع من وجود ��ستثناء�ت لظروف �سيا�سية �أو �جتماعية معينة.
وم���ن �ملالحظ يف زمن �خلالف���ة �لعبا�سية كرثة �لتعيني و�لع���زل للق�ساة يف �ملدينة 
�ملن���ورة(5)، فقد كان �سائع���ًا �أن يعنّي �لقا�سي باملدينة �ملنورة ثم ُيعزل بعد فرتة، ثم يعاد 

(1)  مدكور، حممد �سالم : �لق�ساة و�لق�ساء يف �لإ�سالم ، د�ر �لنه�سة �لعربية ،�لقاهرة، د.ت،�ش46
(2)  قا�سي �لق�ساة هو من يكون مكلف من �خلليفة لختيار �لق�ساة وتعيينهم ثم توزيعهم على مدن و�أم�سار 
�لدول���ة . مدك���ور: �لق�ساة و�لق�ساء  يف �لإ�سالم ، ����ش47؛ عليان، �سوكت حمم���د: �ل�سلطة �لق�سائية يف 

�لإ�سالم، د�ر �لر�سيد للن�سر و�لتوزيع – �لريا�ش، 1402ه�، �ش78
(3)  وكي���ع: �أخب���ار �لق�س���اة،ج1، �ش148؛ م�سكوي���ه، �أبو علي �حم���د بن حممد (ت:421ه����): جتارب �لأمم 
وتعاق���ب �لهم���م، ت�سحيح ه�. ف. �مدروز ، مطبع���ة �سركة �لتمدن �ل�سناعية – م�س���ر ،1332ه� ، ج2، 

�ش83
(4)  �مل���اوردي ، �أبو �حل�سن علي ب���ن حممد بن حبيب �لب�سري (ت:450ه�): �لأحك���ام �ل�سلطانية و�لوليات 
�لدينية، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت ، 1398ه�، �ش65؛ �ملاوردي ، �أبو �حل�سن علي بن حممد بن  حبيب 
�لب�س���ري (ت:450ه�): ت�سهيل �لنظ���ر وتعجيل �لظفر ، حتقيق: حمي ه���الل �ل�سرحان، د�ر �لنه�سة – 

بريوت ، 1981م ،�ش405
(5)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش224 ،232
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تعيين���ه مرة �أخ���رى، �إما باإرجاعه بتويل ق�س���اء �ملدينة يف ولية خليف���ة عبا�سي �آخر، �أو 
بتعيينه قا�سيًا ولكن مبدينة �أخرى(1)، ومن �أمثلة ذلك ما حدث مع �لقا�سي عبد �هلل بن 
حممد بن عمر�ن �لتيمي �لذي ويل ق�ساء �ملدينة يف حياة �خلليفة �ملهدي( 172ه�745م/ 
185ه�775م) وبعده���ا مت عزل���ه، ولكنه عاد لتويل من�سب ق�ساء �ملدينة يف عهد هارون 
�لر�سي���د، �لذي �سرعان ما قام بعزله بعد فرته ليجعل���ه و�ليًا ملكة �ملكرمة، ولكن مل يطل 
بق���اوؤه مبك���ة �إذ �سرعان ما �أرجعه �لر�سيد مرة �أخ���رى �إىل ق�ساء �ملدينة �ملنورة، ثم عاد 

وعزله عن ذلك وطلب �سحبته حتى تويف(2). 
 ك���رثة �لتعيني و�لعزل يف �ملدينة �ملنورة �أح���د موؤ�سر�ت ح�سا�سية هذ� �ملن�سب لهذه 
�ملدينة، و�سعوبة �لعمل فيها قا�سيًا، وقد يكون ذلك لأ�سباب تتعلق بكرثة �لعلماء �ملوؤهلني 
لت���ويل هذه �ملهمة، وق���د يكون ب�سبب �لتناف����ش �لذي ميكن �أن يكون عليه���ا حال �لعلماء 

فيها، �أو لأ�سباب �أخرى تتعلق بالولء للخليفة.
ومل يكن لق�ساة �ملدينة �ملنورة يف �لع�سر �لعبا�سي عمر حمدد لتويل �لق�ساء، فكان 
ي�ستق�س���ى �لرجل �إن وجد فيه �لفقه و�ل���ورع(3)، وعادة ما يختار كبري �ل�سن لرتجي �سعة 
�لعلم و�لفقه، لذلك روي �أن هناك من يعمد �إىل �إظهار ما خفي عنده من �سعر �أبي�ش �أو 
عالمة كرب بال�سن ليبدو مبظهر �لهيبة و�لوقار و�سعة �لعلم و�ملعرفة ليكون موؤهاًل لختياره 
مبن�س���ب �لقا�سي(4). ومع ذلك فقد كانت هناك ��ستثناء�ت �أي�سًا؛ حيث مت تعيني ق�ساة 
�سغ���ار �ل�سن ن�سبيًا ممن يتمتعون ب�سعة �لعلم و�لتدي���ن، كا�ستق�ساء و�يل �ملدينة �ملنورة 
ح�سن بن زيد بن ح�سن بن علي بن �أبي طالب ر�سي �هلل عنهما(5)، للقا�سي عبد �لرحمن 

بن �لقا�سم وكان وقتها دون �لثالثني من �لعمر(6).

(1)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ،ج1، �ش �ش148، 150 
(2)  وكيع : �أخبار �لق�ساة،ج1 ،  229 

(3)  وكيع :�أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش145
(4)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج3، �ش137

(5)  يكنى �أبو حممد ثقة ر�وي لالأحاديث ، وله �ملن�سور �ملدينة �ملنورة خم�ش �سنني ثم تعقبه فعزله و�سجنه فاأخرجه 
�مله���دي ورده �إلي���ه �أمو�له، يف �لطري���ق �إىل مكة للحج تويف �سنة 168ه�. �بن �سع���د، �أبو عبد �هلل حممد بن �سعد 
بن منيع �لها�سمي(�ملتوفى: 230ه�): �لطبقات �لكربى، �لق�سم �ملتمم لتابعي �أهل �ملدينة ومن بعدهم، �ملحقق: 

زياد حممد من�سور، مكتبة �لعلوم و�حلكماملدينة �ملنورة ،�لطبعة: �لثانية، 1408 ه�، �ش386.
(6)  وكيع: �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش145
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وق���د ��ستحدثت �خلالف���ة �لعبا�سية مر��سم خا�سة لتعي���ني �لق�ساة مل تكن موجودة 
قبله���ا، فكان هناك ما يعرف مبر�س���وم تقليد �لق�ساة وي�سمى "�لعه���د" حيث يتم تعيني 
�لقا�س���ي يف �حتف���الت خا�سة ت�سمى "�لتعي���ني"(1)، وكانت تلك �ملر��س���م �ملتبعة لتقليد 
�لق�س���اة حم���ددة ذ�ت طاب���ع ر�سمي، وقد يك���ون ذلك لإ�سب���اغ نوع من �لأهمي���ة و�لوقار 
لوظيف���ة �لق�س���اء، فكان يجل����ش �خلليفة �أو �ل���و�يل �أو �لأمري يقابله �لقا�س���ي للمبا�سرة 
بالتقلي���د، فيقول �خلليفة قلدتك �أو وليت���ك �لق�ساء فريد �لقا�سي قبلت(2)، عندها يخلع 
عل���ى �لقا�سي بدر�عة(3)، وطيل�س���ان(4)، وعمامة(5) �سود�ء، وهو م���ا يعرف وقتها بخلعة 
�لق�ساء(6)، فيلب�سها �لقا�سي ويخرج بها مع جمموعة من كبار �لقوم و�أ�سحاب �ل�ساأن(7) 
حتى ي�سل للم�سجد وي�سلي فيه ركعتني وعندها يقوم �أحد مر�فقيه و�أتباعه بقر�ءة ن�ش 

وليته للق�ساء ثم يبا�سر عمله بعدها(8).

(1)  �سبارو: �لق�ساة،  �ش55 ، فاطمة ، قيطون : تطور نظام �لق�ساء يف �حل�سارة �لإ�سالمية من عهد �لنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص �إىل �لع�س���ر �لعبا�سي �لأول، ر�سالة ماج�ستري ، كلية �لأدب و�للغات�جامعة �أبو بكر بلقايد ، �1434

1433ه�، �ش88  
(2)  �ب���ن �أب���ي �لدم ، �سهاب �لدين �أب���و �إ�سحاق �إبر�هيم( ت:642ه�) : �أدب �لق�س���اء �أو �لدرر �ملنظومات يف 

�لأق�سية و�حلكومات، حتقيق: حممد م�سطفى �لزحيلي، د.ت، �ش44
(3)  �لدر�ع���ة: هو قمي�ش مفتوح من �لأمام يعرف باملغرب ب���الإز�ر وغالبًا يكون و��سعًا غري �سيق. �ل�سفدي 
، �س���الح �لدي���ن خليل بن �أيبك (�ملتوفى: 764ه�) : ت�سحي���ح �لت�سحيف وحترير �لتحريف، حققه وعلق 
عليه و�سنع فهار�سه: �ل�سيد �ل�سرقاوي، ر�جعه: رم�سان عبد �لتو�ب، مكتبة �خلاجني – �لقاهرة، 1407 
ه�1987 م،�ش258 ؛ �ن دوزي، رينهارت بيرت : تكملة �ملعاجم �لعربية، نقله �إىل �لعربية ج� 4:حممد �سليم 

�لنعيمي، وز�رة �لثقافة و�لإعالم� �لعر�ق، 2000م، ج4، �ش330 
(4)  طيل�س���ان: وه���و لفظ فار�سي يق�سد به �لك�ساء �لذي يلقى على �لكتف، �أو يحيط بالبدن بدون �أي تف�سيل 
�أو خياط���ة ويعرف يف �للهجة �لعامية �مل�سري���ة بال�سال. م�سطفى ، �إبر�هيم و�آخرون : �ملعجم �لو�سيط ، 

د�ر �لدعوة� م�سر ، د.ت،  ج2،�ش553،561
(5)  عمام���ة: ه���ي �ملفرد لعمائ���م وعمام وهي ما يل���ف على �لر�أ�ش. عم���ر،  �أحمد خمتار عب���د �حلميد (ت: 

1424ه�): معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة ، عامل �لكتب_ �لقاهرة ، 1429 ه� ، ج2، �ش1558 
(6)  �خللع���ة :ه���ي من �خللع وخلع عليه �إذ� نزع ثوبه وطرحه علي���ه، وك�ساه �خللعة . �لزخم�سري، �أبو �لقا�سم 
حمم���ود بن عمرو بن �أحمد جار �هلل (ت: 538ه����): �أ�سا�ش �لبالغة ، حتقيق: حممد با�سل عيون �ل�سود، 

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت ، 1419 ه� ،ج1، �ش262  
(7)  �لقرطبي ، عريب بن �سعد (ت:366ه�): �سلة تاريخ �لطربي ، د�ر �لقلم – بريوت ، د.ت، ج12، �ش23�22.

(8)  �ل�سويل ، �أبو بكر حممد بن يحيى(ت:335ه�):�أخبار �لر��سي باهلل و�ملتقي هلل ، د�ر �مل�سرية – بريوت 
، 1399ه����، �ش109 ؛ ياقوت �حلم���وي ،�سهاب �لدين �أبو عبد �هلل (ت:626ه����): معجم �لأدباء �ملعروف 

باإر�ساد �لأريب �إىل معرفة �لأديب ، د�ر �ملاأمون – �لقاهرة ، د.ت، ج16، �ش68
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ولأنه من �سروط ولية �لق�ساء؛ �إعالم �لنا�ش بتقليد �لقا�سي لال�ستجابة له ولطاعة 
حكم���ه وتنفي���ذ �أو�مره، كان ُيقر�أ �لعهد على روؤو�ش �لنا�ش، حيث يذكر فيه ��سم �لقا�سي 
ومكان وليته للق�ساء و�آد�ب �لق�ساء و�أحكامه، و�لأمور �لو�جب على �لقا�سي �تباعها(1). 
وكان خالل �لدولة �لعبا�سية تقليد متبع يف جميع مناطق �لدولة؛ فاإن كان �لقا�سي �لذي 
�ختري لق�ساء �ملدينة من خارجها؛ فاإن قا�سي �لق�ساة هو من يخترب علمه وقدرته ويعمل 
ل���ه �لحتف���الت ثم ي�سلمه عهدته، وير�سله �إىل �ملدين���ة (2)، و�إن كان �لقا�سي من د�خلها 
فيقوم قا�سي �لق�ساة باإر�سال �لعهدة �إليه يف �ملدينة �لتي عني قا�سيًا فيها حيث يتم عمل 

�لحتفالت له هناك (3).
و�إجم���اًل ميك���ن �لق���ول �إن �خلالف���ة �لعبا�سية حر�ست عل���ى �أن يتوف���ر يف ق�ساتها 
مو��سف���ات معين���ة كاأن يك���ون �ساحب دي���ن وخلق و�سمعة طيب���ة، و�أن يك���ون م�سهودً� له 
بالتق���وى و�لورع. وهذ� ل يعني �أن جميع م���ن مت تعيينهم يف من�سب �لق�ساء تتوفر فيهم 
جمي���ع ه���ذه �ملو��سفات و�خل�سائ�ش، بل حدثت عدة �خرت�ق���ات لهذه �لآلية، وقد يكون 
ذلك ب�سبب �سع���ف �ل�سلطة �ملركزية وتزعزعها، وقد يكون منها ما له عالقة باملو�زنات 
�ل�سيا�سي���ة و�ملجامالت، ومل تكن �ملدين���ة �ملنورة مبناأى من هذه �ل�ستثناء�ت، حيث روي 
�أن م���ن بني من تول���و� �لق�ساء يف �ملدينة �ملنورة من ��ستهر ب�س���وء �ل�سمعة، وممن ُعرف 
عن���د بع�ش �أهل �حلديث بعدم �أمانته يف رو�ية ونقل �أحاديث �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص كالقا�سي �أبو 
�لبخ���رتي(4) وهب ب���ن وهب(5)، و�لذي قال عن���ه هارون �لر�سيد" ل���ول �أن هذ� قد كفانا 
بع�ش ما يهمنا من �أمر �ملدينة مل �أكن �أقبله يكذب على ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جمل�سي "(6). 

(1)  �مل���اوردي ، �أب���و �حل�سن علي بن حممد بن حبيب �لب�سري (ت:450ه����): �أدب �لقا�سي، حتقيق : حميي 
هالل �ل�سرحان، بغد�د ، 1971م، �ش179�177

(2)  �ب���ن طيف���ور �لبغ���د�دي ، �أحمد بن علي بن ثابت (ت: 280ه�) : تاريخ بغ���د�د ، بريوت ، د.ت، ج14، �ش258؛ 
�لع�سقالين ، �بن حجر �سهاب �لدين �أحمد بن علي (ت:852ه�): رفع �لإ�سر عن ق�ساة م�سر ، بريوت ، 
1908م، �ش518؛ �لتنوخي ، �لقا�سي �أبو علي �ملح�سن بن علي بن حممد (ت: 384ه�): ن�سو�ر �ملحا�سرة 

و�أخبار �ملذ�كرة ، حتقيق: عبود �ل�ساجلي ، د�ر �سادر – بريوت ، 1973م ، ج5، �ش204. 
(3)  �ل�سويل : �أخبار �لر��سي و�ملتقى ، �ش200؛ �لع�سقالين : رفع �لإ�سر ، �ش518 

(4)  �ستتم ترجمته عند ذكر ق�ساة �ملدينة �ملنورة . 
(5)   وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج3، �ش269؛ �ليماين : �لعو��سم و�لقو��سم ، ج8، �ش258 

(6)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش253،244
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د. عذاري بنت اإبراهيم ال�شعيبي

وم���ن هذه �ل�ستثناء�ت �أي�سًا �أن يعني �لقا�سي ليكون خلف���ًا لو�لده قا�سي �ملدينة �ملنورة 
�ل�ساب���ق حتى �أ�سبح يورث من�سب �لقا�سي بني �أف���ر�د �لأ�سرة �لو�حدة ، كالقا�سي عبد 
�لأعل���ى ب���ن عبيد �هلل بن حممد ب���ن �سفو�ن �لقر�س���ي �جلمحي، وه���و يف زمن �خلليفة 
�مله���دي(1)، و�لقا�سي عب���د �جلبار بن �سعيد بن نوفل �بن م�ساح���ق، �ساحب مالك وكان 
ذلك زمن �خلليفة �ملاأمون( 170ه�786م/218ه�833م) (2)،  وكذلك �لقا�سي �إبر�هيم 
بن �سعد بن �إبر�هيم بن عبد �لرحمن بن عوف، حيث كان خلفًا لو�لده �لذي كان قا�سيًا 
عليها (3) ،  كذلك �أ�سرة عبد �مللك بن �أبي �ل�سو�رب �لأموي وهي �إحدى �لأ�سر �لتي توىل 
�لعدي���د من �أفر�دها مهنة �لق�س���اء يف �لع�سر �لعبا�سي بل و�سل���و� حتى من�سب قا�سي 
�لق�س���اة (4). كذل���ك �أ�سرة  يعقوب بن �إ�سماعيل بن حم���اد �لأزدي، نالت �أ�سرته على ثقة 
خلف���اء بني �لعبا�ش فلم ينل �أحد مثل ما ناله مبلغهم من مال وجاه وحظوة عند �خللفاء 
مم���ا ك���ان له �لأثر يف تعيني معظم �أ�سرته مبجال �لق�ساء يف �لع�سر �لعبا�سي حتى و�سل 
�أحف���اده �إىل من�س���ب قا�سي �لق�ساة (5). هذ� ل يعني �أن �لق�ساة �لذين مت تعيينهم خلفًا 
لآبائهم ل تتوفر فيهم �ملو��سفات و�ملعايري �لالزمة للق�ساء، و�إمنا يعني �أن هناك معايري 

�أخرى تتعلق بالقر�بة �أو �ملجامالت ميكن �أن تكون مرجحة لبع�ش �لأفر�د على �آخرين.
م���ن �لو��سح �أن من�سب �لقا�سي يف زمن �خلالف���ة �لعبا�سية من �ملنا�سب �جلذ�بة 
و�لت���ي يطم���ع فيه���ا كثري م���ن �لنا�ش، ومع ذل���ك مل تخل تل���ك �لفرتة من علم���اء �أجالء 
يتورعون من �ل�سعي لهذ� �ملن�سب، بل ويتهربون منه �إن مت عر�سه عليهم �إما ورعًا وتقوى 
وخوف���ًا من �هلل عز وج���ل كالفقيه �لورع عبد �لرحمن بن �أب���ي ربيعة، �لذي رف�ش ق�ساء 
�ملدين���ة حني عر����ش عليه(6)، �أو ب�سبب تدخل بع�ش �خللف���اء �لعبا�سيني يف عمل �لق�ساة 

(1)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة ، ج3، �ش130
(2)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة ، ج1، �ش90

(3)  �ل�سخ���اوي : �لتحفة �للطيفة، ج 1، ����ش118�117؛ �لعنزي ، مي�سون مزكي فردو�ش : �حلياة �لجتماعية 
و�لقت�سادي���ة يف �ملدين���ة �ملن���ورة يف �لع�سر �لعبا�س���ي �لأول(232�132ه�) ،ر�سال���ة ماج�ستري ، جامعة 

�لريموك ، كلية �لآد�ب _ق�سم �لتاريخ ، 2004م ، �ش91
(4)  وكيع : �لق�ساة ،ج1،  �ش166؛ �سبارو :�لق�ساة ، �ش85،82

(5)   �ملالقي �لندل�سي : �ملرقبة �لعليا فيمن ي�ستحق �لق�ساء و�لفتيا ، ج1، �ش32؛ �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة 
، ج6، �ش21،23، ج5، �ش209

(6)  �ب���ن �جل���وزي ، جمال �لدين �أبو �لف���رج عبد �لرحمن بن علي بن حمم���د (ت: 597ه�): �سفة �ل�سفوة ، 
حتقيق: �أحمد بن علي، د�ر �حلديث ��لقاهرة، 1421ه�، ج1، �ش383
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وم�سايقتهم لهم مما جعل بع�سهم يزهد يف هذه �لوظيفة(1)، حتى لو �أدى زهده ورف�سه 
ملن�س���ب �لق�ساء يف �أحيان كثرية �إىل �إحل���اق �لأذى به كالزج بال�سجن (2)، وهو ما حدث 
م���ع �إ�سحاق بن �إبر�هي���م بن طلحة �لذي عر�ش عليه ح�سن بن زي���د و�يل �ملدينة �ملنورة 
وقته���ا ت���ويل �لق�ساء، فرف�ش ومتّنع، فحاول �لو�يل �أن يج���ربه على قبول �لق�ساء بالقوة 
و�لإك���ر�ه حتى �أنه قام ب�سجنه، وعندما وجد �أن �ل�سجن مل يوؤِت نتيجة معه، طلب منه �أن 
يت���وىل �لق�ساء ل�ساعات؛ حتى يرب بق�سم���ه حيث �أنه �أق�سم �أن ل يخلي �سبيله من �ل�سجن 
�إل بقبوله �جللو�ش مبجل�ش �لق�ساء، وعندها قبل �إ�سحاق وجل�ش مبجل�ش �لق�ساء ل�ساعة 
من �لوقت فقط ليرب ميينه وبعدها مت عزله(3). وهناك من يحاول �أن يجنب نف�سه �لأذى؛ 
وذل���ك بقبول من�س���ب �لق�ساء على م�س�ش ولفرتة وجيزة ثم يطل���ب �لإعفاء بعد ذلك، 
كما حدث مع قا�سي �ملدينة �ملنورة يف عهد �ملهدي عثمان بن طلحة بن عمر �لتيمي �لذي 
�نته���ز قدوم �خلليفة �ملهدي للعمرة فقدم علي���ه وطلب منه �إعفائه من من�سب �لق�ساء، 
فقب���ل �ملهدي طلب���ه، و�أعفاه من من�سبه و��ستق�سى عبد �هلل ب���ن حممد بن عمر�ن بدًل 

منه(4).
مهام القا�شي و�شالحياته

كان���ت مه���ام �لق�س���اة و�ل�سالحيات �ملعط���اة لهم متقارب���ة يف �أنحاء م���دن �لدولة 
�لعبا�سي���ة، فمن�س���ب قا�س���ي �لق�ساة مث���اًل �لذي ��ستح���دث يف �لع�س���ر �لعبا�سي زمن 
�خلليف���ة هارون �لر�سيد كانت له �سالحيات و��سعة متيز بها عن بقية �لق�ساة، فقد كان 
يق���وم باختيار وتعي���ني معظم ق�ساة �لدولة �لعبا�سية. ومل تقت�س���ر مهمة قا�سي �لق�ساة 
على �لتعيني فح�سب، بل كان يتاأكد من ح�سن �أد�ء �لق�ساة يف �أحكامهم �لق�سائية، وذلك 
مبتابعته���م ومر�جع���ة �أحكامهم وق�ساياهم، وتفقد �سري �أحو�له���م مع �لنا�ش، فاإذ� وجد 
خل���ل ل���دى �أحدهم قام بعزل���ه. وبهذ� �أ�سبح للق�س���اة يف �لع�سر �لعبا�س���ي ولية خا�سة 

(1)  �حلمي�سي: �لق�ساء ونظامه ، �ش283
(2)   وكيع: �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش226؛ �لتنوخي: ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج7، �ش35 ؛ جمهول: �ألف ليلة وليلة ، 

بريوت، �لطبعة : �لثانية، 1981م، ج1، �ش355.
(3)  وكيع: �أخبار �لق�ساة،ج1 ، �ش 146  
(4)  وكيع : �أخبار �لق�ساة، ج1، �ش 148 
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بهم، يحكمهم رئي�ش، يهتم بهم وينظم �سوؤونهم ويتابع �أمورهم(1)، وميكن �عتبار ذلك 
بد�ي���ة �لتنظيم ر�سمي للف�سل ب���ني �ل�سلطة �لق�سائية عن �ل�سلطة �لتنفيذية يف �خلالفة 
�لإ�سالمية. وعلى �لرغم من �أهمية �ملدينة �ملنورة �لروحية و�ملعنوية، �إل �أن هذ� �ملن�سب 
�لرفي���ع كان مقره عا�سم���ة �خلالفة فقط، ومل يكن لها خا�سية ع���ن بقية مدن �خلالفة 

فيما يتعلق ب�سالحيات �لقا�سي وتنظيمات �لق�ساء.
وكان لق�ساة �ملدينة �ملنورة كغريهم من ق�ساة �لدولة �لعبا�سية �حلق يف تويل من�سب 
�أو ع���دة منا�سب مهمة بالدولة �إ�سافة �إىل من�سب �لق�س���اء، كتويل ولية �ملدينة وقيادة 
�جليو�ش ورئا�سة �ل�سرطة وغريها، وبذلك ميكن �أن يجمع �لقا�سي مع �لق�ساء من�سبني 
�أو �أك���رث بالدول���ة، بالإ�سافة �إىل ذلك يقوم �لق�ساة بدور توعوي وتثقيفي مهم للنا�ش من 
خ���الل �إعطاء درو�ش �لفقه و�حلديث و�إمامة �ل�س���الة و�لإفتاء (2). ومن هوؤلء �لق�ساة 
�لقا�س���ي �أب���و �لبخرتي وهب بن وهب �ل���ذي توىل ولية �ملدينة �ملنورة م���ع ق�سائها �سنة 
192ه����(3)، وكذلك �لقا�سي عبد �جلبار بن �سعي���د �مل�ساحقي وذلك �سنة(202ه) (4). 
وق���د ي�ساف �إىل من�سب���ي �لق�ساء وولية �ملدينة من�سب �آخ���ر، وهو قيادة �جليو�ش كما 
حدث م���ع �لقا�سي عبيد �هلل بن �سفو�ن �جلمحي زمن �خلليفة �ملهدي، و�أي�سًا �لقا�سي 
حمم���د بن عب���د �هلل بن كثري ب���ن �ل�سلت �لذي كان يت���وىل �سرطة �ملدين���ة �ملنورة زمن 
�مله���دي، ثم قام بتعيينه على ق�سائها لفرتة من �لزمن حتى ��ستبدله بعدها فجعله و�ليًا 
للمدين���ة �ملنورة بعد �أن عزل عنه���ا و�ليها �ل�سابق(5)، ويبدو نفور بع�ش �لنا�ش و�سيقهم 
م���ن تلك �ملنا�سب �لهامة �لتي تولها و�لتي يجدون �نه ل ي�ستحقها حتى هجاه �أحدهم و 

قال  :

(1)  مدكور: �لق�ساة و�لق�ساء يف �لإ�سالم ، �ش31،47
(2)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج2، �ش234، 238

(3)   �ب���ن �لأث���ري : �لكام���ل ، ج5، �ش390؛ �ليافعي، �أبو حمم���د عفيف �لدين عبد �هلل ب���ن �أ�سعد بن علي بن 
�سليم���ان (�ملتوف���ى: 768ه�) : مر�آة �جلنان وعربة �ليقظان يف معرفة ما يعترب من حو�دث �لزمان، و�سع 

حو��سيه: خليل �ملن�سور، د�ر �لكتب �لعلمية – لبنان، 1417 ه�1997 م، �ش354
(4)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ،ج1، �ش257.

(5)   �ب���ن خي���اط ، �أبو عمرو خليفة بن خياط ب���ن خليفة �ل�سيباين �لع�سفري �لب�س���ري (�ملتوفى: 240ه�): 
تاري���خ خليف���ة بن خياط، �ملحق���ق: �أكرم �سياء �لعم���ري، د�ر �لقل���م ، موؤ�س�س���ة �لر�سالةدم�سق ،�لطبعة: 

�لثانية، �ش440؛ �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج6، �ش63 
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ـــري( قــحــطــاننــقــمــنــاك �ــضــرطــيــا فــاأ�ــضــبــحــت قــا�ــضــيــا ـــض ـــ� ـــرت اأمــــــ�ا ) اأب و�ـــض
تــــــفــــــاوت بـــــيـــــنـــــهـــــن  نـــــــــــــــــزوات  حـــــدثـــــان.اأرى  وذا  اأحــــــــــــــداث  ولـــــلـــــدهـــــر 

ولي����ش من �ل�سروري �أن هجاء �لقا�سي �سادق و�سحيح ، فهناك من �لق�ساة من مت 
هجائه���م غرية وح�سدً� من قبل ق�ساة �سابق���ني وجدو� �أنهم �سلبوهم مكانهم ووجاهتهم 
فيعمدو� �إىل بع�ش �ل�سعر�ء ممن يعرف بالهجاء ليهجو ذلك �لقا�سي �ملناف�ش له وهو ما 
كان مع �لقا�سي حممد بن عبد �هلل بن عمر�ن حينما عزل عن من�سب �لق�ساء و��ستبدل 
مكان���ه بالقا�سي ه�سام بن عب���د �هلل بن عكرمة فجزع وغ�سب و طل���ب من �ل�ساعر �بن 
�خلياط �أن يهجوه وي�سيء له لي�سوه �سمعته ومكانته فكتب فيه �أبياتا من �سعر �لهجاء(1).
وكذلك كان للق�ساة حق �جلمع بني �أكرث من ق�ساءين يف وقت و�حد؛ كق�ساء �ملدينة 
�ملنورة ومك���ة �ملكرمة، فكان يقيم �لقا�سي مبدينة وي�ستخلف عنه بالأخرى قا�سيًا ينوب 
عنه، كالقا�سي �أبو ها�سم �بن �أخي �بن �أبي م�سرة �ملكي يف �أيام �خلليفة �ملعتمد(256ه�
870م/284ه�892م) ، وكذل���ك �لقا�س���ي حممد بن عبد �هلل ب���ن علي بن �أبي �ل�سو�رب 
�لذي توىل ق�ساء �ملدينة ومكة �سنة 301ه�(2). ومن جهة �أخرى، قد ل يكفي قا�ٍش و�حد 
لت���ويل �أمور �لق�ساء يف �ملدن �لكبرية، فيتم تعيني �أكرث من قا�سي يف ذ�ت �لوقت حتى ل 
تتاأخر �لق�ساي���ا ول تزدحم عند �لق�ساة، بالإ�سافة �إىل �ختالف مذ�هب �لنا�ش بها من 
زو�ر �أو مقيم���ني، كما �أن هن���اك �لعديد من �لق�سايا يحتاج فيه���ا �خل�سوم لال�ستعجال 
بالبت يف �لأحكام وعدم �ملماطلة �أو �لتاأخري فيها حتى ل ترتتب عليها م�سكالت وق�سايا 
�أك���رب(3)، ومما ل �سك في���ه �أن للمدينة �ملنورة و�سع يتطلب �أك���رث من قا�ش بها، وذلك 
مل�ساحة �ملدينة �ملنورة �لكبرية وكرثة �لنا�ش �ملقيمني فيها و�لو�فدين �إليها من �لزو�ر  مع 

�ختالف مذ�هبهم.  
وقد �أُعطي �لقا�سي �أهمية كبرية ومكانة مرتفعة حني ُمنح �لعديد من �ل�سالحيات 
�لتي ميزت ق�س���اة �لع�سر �لعبا�سي عن بقية �لع�سور، فلم تقت�سر وظيفة �لقا�سي على 

(1)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1،�ش �ش164، 147, 157
(2)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش261،260

(3)   �بر�هي���م ، رحم���ن ح�سني عل���ي : جمل�ش �لق�ساء يف �لعه���د �لعبا�سي ، �ل�ستاذ" �لع���دد 203 �1433ه/ 
2012م�"  كلية �لرتبية �بن ر�سد للعلوم �لن�سانية – جامعة بغد�د ، �ش553.
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�لف�س���ل يف �خل�سوم���ات �أو �نهاء �ملنازعات، بل �أ�سيف �إليه���ا �لعديد من �ملهام �لأخرى 
كالف�س���ل و�لب���ت يف �لق�ساي���ا �ملتعلق���ة بالأمر�ء و�أ�سح���اب �ل�سلطة و�لنف���وذ حتى �أمور 
�خلطبة و�لزو�ج (1)، وكان �لكثري من �لأهايل من يطلب من �لق�ساة �ل�سفاعة لهم عند 

�أ�سحاب �ل�ساأن و�لنفوذ لتي�سري �أمورهم وت�سهيل م�ساعبهم(2).
جمال�س الق�شاء

�أقام���ت �خلالف���ة �لعبا�سي���ة للق�س���اء جمال����ش خا�س���ة ب���ه لإقام���ة �لدع���وى ب���ني 
�ملتخا�سم���ني(3)، و�لنظ���ر يف �ل�سوؤون �لأخرى ذ�ت �لعالق���ة. ولقد كان �لق�ساء يف زمن 
�لر�سول �عليه �ل�سالة و�ل�سالم� و�خللفاء �لر��سدين من بعده ل يعدو� �أن يكون �إما يف 
�مل�سج���د �أو يف منزل���ه ملسو هيلع هللا ىلص �أو منزل �أحد �ل�سحاب���ة �أو يف �لطرقات �أمام �لنا�ش يف مكان 
�خل���الف �أو �لنز�ع  وذلك حتى تنزه �مل�ساج���د حتى تنزه عن �حلائ�ش و�جلنب و�لذمي. 
(4)،  ، ولك���ن �سرع���ان ما تغري �لأمر بع���د ذلك، فالتو�سع يف �لفتوح���ات �لإ�سالمية �أدى 
لتن���وع �لأديان يف �لدي���ار �لإ�سالمية، وبالتايل وجود �لعديد من �أهل �لكتاب وغريهم من 
�لرعاع و�سفهاء �لعقول �لذين ر�أى بع�ش �لق�ساة �أن تنزه �مل�ساجد من دخولهم فيها عند 
ف���ك �أي خ�سومه �أو خالف. وقد خ�س����ش يف زمن �خلالفة �لعبا�سية للق�ساء يف �ملدينة 
�ملنورة �أماكن وجمال�ش خا�سة به متيزت بالرحابة و�ل�سعة، ويف �أحايني كثرية خ�س�ست 
ل���ه قاعات ملحقة بامل�ساج���د (5)، ولكن بعد فرتة عاد ق�ساة �ملدين���ة �ملنورة للق�ساء يف 
�مل�سج���د �لنب���وي �إ�سافة لالأماكن �ل�سابق���ة ، فاأ�سبحت �لق�سايا تعر����ش ب�سكل معلن يف 

(1)   وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش 209؛ �أبو فار�ش : �لق�ساء يف �لإ�سالم ، �ش �ش 78، 79، 81، 82؛ عليان: 
�ملظامل يف �لإ�سالم، �ش41. 

(2)  �لتنوخ���ي : ن�س���و�ر �ملحا�س���رة، ج3، �ش126، �لغر�يبة ، حمم���د حمد : نظام �لق�س���اء يف �ل�سالم ، د�ر 
�حلامد للن�سر و�لتوزيع –�لردن ، 2008م، �ش87

(3)  عالية ، �سمري:نظام �لدولة و�لق�ساء و�لعرف ، �ملوؤ�س�سة �جلامعية للدر��سات و�لن�سر و�لتوزيع – بريوت 
، 1418ه�، �ش337

(4)   �سحي���ح �لبخ���اري ، ج9، ����ش85�80؛ �بن قد�مه، عب���د �هلل بن �أحم���د (ت:620ه): �ملغني ويليه �ل�سرح 
�لكبري ، د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت ، 1972م،ج11، �ش389

(5)  �لع�سق���الين ،  �أحمد بن علي بن حج���ر �أبو �لف�سل: فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخاري، رقم كتبه و�أبو�به 
و�أحاديث���ه: حممد فوؤ�د عبد �لباق���ي،  قام باإخر�جه و�سححه و�أ�سرف على طبعه: حمب �لدين �خلطيب، 

د�ر �ملعرفةبريوت، 1379، ج13، �ش156؛عالية : نظام �لدولة و�لق�ساء و�لعرف ، �ش338
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�مل�سج���د �أم���ام �جلمي���ع (1). وقد يك���ون �ل�سبب يف ذل���ك �أن �لق�ساة وج���دو� �أن جمل�ش 
�لق�س���اء عندما يكون يف �مل�سجد �لنبوي يتحلى بطابع رم���زي خا�ش، لكونه �ملكان �لذي 
كان ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص يق�سي فيه بني �لنا�ش. وجود جمل�ش �لق�ساء يف �مل�سجد �لنبوي �أتاح 
�لفر�س���ة لعموم �لنا�ش �حل�سور و�ل�ستم���اع �إىل �لدفوع، وحكم �لقا�سي (2). هذ� �لأمر 
�أت���اح مزية خا�سة للق�س���اء يف �ملدينة �ملنورة عن �سائر �ملعمول به يف �خلالفة �لعبا�سية، 
خا�س���ة و�أن عددً� م���ن �لفقهاء و�لعلماء يح�سرون جمال����ش �لق�ساء هذه ممن ي�سادف 
وجوده���م يف �مل�سجد �لنب���وي �أثناء �نعقاد تلك �جلل�سات، وهو م���ا دعا عدد من �لق�ساة 

�ل�ستئنا�ش بر�أي من يح�سر من �لفقهاء يف بع�ش �لأحكام �لق�سائية(3).
وق���د كان���ت هناك مر��سم خا�سة ملجل����ش �لق�ساء ت�سفي عليه �لهيب���ة و�لوقار، ويف 
�لوق���ت نف�سه جتعل من �لعمل �أكرث تنظيمًا و�سال�سة؛ فكان �ملتخا�سمون يقومون باإعطاء 
حاجب �لقا�سي(4) �قبل قدوم �لقا�سي ملجل�ش �لق�ساء� رقاعًا فيها �أ�سماوؤهم و�أ�سماء 
�آبائه���م، فيجمع �حلاجب �لرقاع منه���م، وي�سلمها للقا�سي �لذي يقوم باإنهاء ما ي�ستطيع 

منها يف ذلك �ليوم �ح�سب طاقته وجهده� وما تبقى كان يوؤّجل لليوم �لتايل(5) .
وم���ن ترتيبات �جلل�سات �لق�سائية، �أن يجل����ش �لقا�سي مبكان حمدد يف �مل�سجد(6) 
يك���ون خا�س���ًا جلل�سات �لق�س���اء، مت�سح���ًا بلبا�ش �ل�س���و�د، متو�سطًا �ل�سه���ود عن ميينه 
وي�ساره(7)، ويكون بح�سرته �ساحب �ل�سرطة �أو من ينوب عنه(8)، وبجانبه يقف �لكاتب، 

(1)  �لبيهق���ي ، �إبر�هي���م ب���ن حمم���د (ت: 320ه�): �ملحا�س���ن و�مل�س���اوؤي ، د�ر �سادر – ب���ريوت ، 1390ه�، 
�ش499�498

(2)   �ل�سرخ�س���ي ، حمم���د بن �أحمد بن �أبي �سهل �سم�ش �لأئمة (�ملتوف���ى: 483ه�) : �ملب�سوط، د�ر �ملعرفة – 
بريوت، 1414ه��1993م ، ج16، �ش 82؛ �سبارو : �لق�ساء ، �ش11

(3)   �ب���ن م���ازة �لبخ���ارى ، �ملع���روف بال�سدر �ل�سهي���د (ت: 526ه�): �س���رح �أدب �لقا�س���ي للخ�ساف (ت: 
261ه�)، حتقيق : حمي هالل �ل�سرحان ، بغد�د ، 1977م، �ش317

(4)  �حلاجب �سيتم �لتعريف بامل�سطلح لحقًا
(5)  متز ، �آدم:  �حل�سارة �لإ�سالمية يف �لقرن �لر�بع �لهجري، ترجمة : حممد عبد �لهادي �أبو ريدة، مكتبة 

�خلاجني – �لقاهرة ، 1967م،ج1، �ش412
(6)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة، ج1، �ش235

(7)  �ب���ن �أب���ي �لدم : �أدب �لق�ساء ، �ش58؛ �لتنوخي: ن�سو�ر �ملحا�س���رة، ج5، �ش 177؛  �آدم متز : �حل�سارة 
�ل�سالمية ، ج1، �ش422

(8)  �ل�سويل : �أخبار �لر��سي و�ملتقي، �ش109.
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وقريب���ًا منه يك���ون �حلاجب لتلبية ما ياأم���ره �لقا�سي �أو لإدخال �خل�س���وم(1). وقد كان 
�خل�سوم يعر�سون ق�ساياهم على �لقا�سي وهم وقوف بني يديه(2)، ومل يكن هناك �أحد 
م���ن �خل�سوم م�ستثنى من ح�س���ور جل�سات �لق�ساء مهما علت مكانت���ه و�رتفع �ساأنه(3).
ه���ذ� �لتنظي���م �خلا�ش باللبا�ش و�جللو�ش كان هو �ل�سائد �ملتبع، �إل �أنه ل مينع من وجود 
��ستثناء�ت؛ حيث كان هناك من �لق�ساة من يرف�سون �أن يتميزو� عن �لنا�ش يف �ملكان �أو 
�لفر����ش، فيجل�سون على ما يجل�ش عليه �خل�سوم دون تفرقة �أو متييز تو��سعًا وحياًء(4). 
وبع���د �ل�ستماع للق�سية و�سم���اع ر�أي �ل�سهود يقوم �لقا�سي باإ�س���د�ر حكمه يف �لق�سية، 
ولإثب���ات �حلكم �لق�سائي؛ يقوم كاتب �لقا�س���ي(5) بكتابة �لتهمة و�سهادة �ل�سهود وحكم 
�لقا�س���ي، ويوقع عليه���ا �لقا�سي و�ل�سهود حي���ث تو�سع تلك �لورق���ة وحتفظ يف �سندوق 

خا�ش حلفظ �ملحاكمات و�لق�سايا(6).
�إجم���اًل، يت�سح �أن جمل�ش �لق�ساء زمن �خلالفة �لعبا�سية كان له طابعه وتنظيماته 
ومر��سم���ه وهيبته �ملنظمة و�ملقننة، ومتيزت �ملدينة �ملنورة عن غريها من مدن �خلالفة 
�لعبا�سي���ة �أن جمل�ش �لق�ساء فيها كان يف �لأغلب مقره مكان خم�س�ش بامل�سجد �لنبوي 
�ل�سري���ف، وهو ما �أ�سفى على هذ� �ملجل�ش �لمتي���از �ملعنوي و�لروحي لكونه �ملكان �لذي 
ك���ان يجل�ش فيه خري �لب�سر عليه �أف�سل �س���الة وت�سليم، كما �أعطى جمل�ش �لق�ساء فيها 
مزي���ة �أخرى متثل���ت يف �حل�سور �جلماهريي له���ذه �جلل�سات لكونها تق���ام يف �مل�سجد، 
�إ�ساف���ة �إىل �حل�س���ور �لنوعي بح�سور عدد م���ن �لفقهاء �لذين ي�س���ادف تو�جدهم يف 

�مل�سجد �لنبوي �أثناء �نعقاد �جلل�سات.
رواتب الق�شاة وخم�ش�شاتهم

(1)  �لع�سقالين : رفع �لإ�سر ، �ش522،569  
(2)  �آدم متز : �حل�سارة �لإ�سالمية ، ج1، �ش415

(3)  �ب���ن عبد رب���ه ، �أبو عمر حممد( ت: 328ه�) :�لعقد �لفريد ،حتقيق: حمم���د �سعيد �لعريان ، �لقاهرة ، 
1953م، ج1، �ش65

(4)  �ل�سرخ�سي : �ملب�سوط، ج16، �ش 83؛ �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج6، �ش190
(5)  كاتب �لقا�سي �ستتم ترجمته يف �لوظائف �مل�ساندة للقا�سي.  

(6)  �لكن���دي ، �أب���و عمر حممد ب���ن يو�سف (ت:350ه����): �لولة و�لق�س���اة ، حتقيق: ريفن ك�س���ت ، بريوت ، 
1980م، ����ش392�390؛ �لتنوخ���ي : ن�سو�ر �ملحا�س���رة ، ج2، �ش15�14 ؛ �بر�هي���م :جمل�ش �لق�ساء يف 

�لع�سر �لعبا�سي ، �ش557�556



294
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

الق�ساء والق�ساة يف املدينة املنورة خالل الع�سر العبا�سي يف الفرتة )  132هـ - 750م( اإىل )330هـ - 941م(

متي���ز �خللفاء �لعبا�سيون ب�سخائهم مع �لق�س���اة، فحر�سو� كل �حلر�ش على �إكر�م 
�لق�ساة و�إغ���د�ق �لهبات و�لأمو�ل �لعظيمة عليهم (1)، فكانت �لدولة تلتزم بتاأمني رزق 
�لقا�س���ي ب���اأن ت�سرف له رو�ت���ب �سهرية، وقد حر�س���ت �خلالفة �لعبا�سي���ة �أن يكون ما 
يتقا�س���اه �لقا�سي �سخيًا ل�سمان نز�هة �لق�ساء، وعدم �إتاحة �لفر�سة ل�سعاف �لنفو�ش 

ل�ستغالل �لظروف �ملادية لبع�ش �لق�ساة (2).
كان���ت رو�ت���ب �لق�س���اة ت�س���رف من بيت م���ال �مل�سلمني، �أم���ا حتديد مبل���غ �لنفقة 
و�لرو�ت���ب فح�س���ب ما ي���ر�ه و�يل �ملدينة �لتي يتبعه���ا �لقا�سي، فكان لل���و�يل �حلرية يف 
زيادة رو�تب �لق�ساة و�إنقا�سها ح�سب ما يرى وفق ما تقت�سي �مل�سلحة �لعامة، وقد كان 
بع����ش �خللفاء يزيد يف عطائه لبع�ش �لق�ساة كونه موكل باأمور �إ�سافية كحفظ �ملو�ريث 
و�لهتم���ام بها ورعايتها (3)وغريها م���ن �ملهام، ولقد كانت رو�تب �لق�ساة ت�سرف لهم 
مق���دم كل �سهر ول حتتمل �لتاأخري يف ت�سليمه���ا �إليهم(4)، وقد يكون ذلك ل�سد كفايتهم 

وحاجتهم لتح�سينهم من �لوقوع يف �ملفا�سد �ملالية كالر�ساوى وغريها.
وق���د �رتفع���ت رو�تب �لق�س���اة ومكافاآتهم منذ بد�ي���ة �لع�سر �لعبا�س���ي، و��ستمرت 
بالرتف���اع حتى نهاي���ة �لدولة �لعبا�سية، ل���ذ� مل يكن هناك ر�تبًا حم���ددً� للق�ساة طو�ل 
فرتة �خلالف���ة �لعبا�سية، حتى �أ�سبح من�سب �لقا�سي و�سيلة �سريعة وم�سمونة لتح�سني 
�لدخ���ل و�لو�سع �ملايل للق�ساة بعد توليهم من�س�ب �لق�ساء (5)، فبالإ�سافة �إىل �لر�تب 
�ملخ�س����ش لهم كانت هناك مد�خي���ل مالية �إ�سافية كر�س���وم �ملتخا�سمني �أو مكافاآتهم 
م���ن �لأوق���اف �أو من هب���ات �خللفاء �لعبا�سي���ني وعطاياهم(6)، ونظرً� لك���رثة �لأوقاف 
�لت���ي يتم �إيقافها على �مل�سجد �لنبوي، فمن �ملتوق���ع �أن يكون للق�ساة فيها ميزة �إ�سافية 

(1)  �أب���و فار����ش ، حممد عبد �لقادر : �لق�ساء يف �لإ�س���الم ، د�ر �لفرقان للن�سر و�لتوزيع – �لأردن، 2009م، 
�ش222

(2)  عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم، �ش82 ؛�أبو فار�ش : �لق�ساء يف �لإ�سالم ، �ش73
(3)  �خل�سري، حممد (ت:1345ه�): حما�سر�ت يف تاريخ �لأمم �لإ�سالمية، �لدولة �لعبا�سية ، حتقيق: عبده 

علي ك�سك، د�ر �لب�سائر �لإ�سالمية� بريوت، 1434ه�، �ش231�230 
(4)  عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم ، �ش163.

(5)  �لتنوخ���ي ، �لقا�س���ي �بو علي �ملح�سن بن علي بن حمم���د (ت: 384ه�): �لفرج بعد �ل�سدة ،حتقيق: عبود 
�ل�ساجلي، د�ر �سادر – بريوت ، 1978م ، ج2، �ش333؛ �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ،ج6، �ش196 

(6)  ياقوت �حلموي : معجم �لدباء ، ج5، �ش302
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ع���ن غريهم من �لق�س���اة يف �أنحاء �خلالفة للقيام بو�جب �لنظ���ارة على هذه �لأوقاف، 
وبالتايل �حل�سول على دخل �إ�سايف معترب منها.

ول يعني هذ� �أن جميع �لق�ساة كانو� يعي�سون يف رغد من �لعي�ش، بل كان هناك من 
عا�ش يف فقر و�سيق وقد بلغ �حلال ببع�سهم �أن ميوت مديونًا ل ميلك �سيًئا(1)، بل وكان 
بع����ش �لق�ساة يتعف���ف عن قبول �أي رو�ت���ب �أو �أمو�ل من �لدولة نظ���ري قيامه بالق�ساء، 
وم���ن �أمثلة هوؤلء �لق�س���اة يف �ملدينة �ملنورة �لقا�سي عثمان بن طلحة �لتيمي �لذي توىل 
ق�ساء �ملدينة �ملنورة زمن �خلليفة �لعبا�سي �ملهدي، حيث مل يقبل �أجرً� مقابل عمله(2)، 
وق���د يك���ون رف�سه لقبول �أي �أجر عن �لق�ساء هو نوع من �لورع و�لتقوى �لذي عرف عنه، 

بالإ�سافة �إىل  عدم حاجته لالأمو�ل فقد كان من �أ�سحاب �لنعمة و�لقدر و�لرث�ء(3).
لبا�س الق�شاة

مل يك���ن للق�ساة قبل �لع�سر �لعبا�س���ي زي خا�ش مييزهم عن عامة �لنا�ش، غري ما 
متي���زو� به من لب�ش �لبيا�ش وهو ل���ون مالب�ش �لفقهاء، و�أ�سحاب �لعلم(4)، ومع �لتو�سع 
�حل�س���اري يف �لع�سر �لعبا�سي �ل���ذي �نعك�ش على مالب�ش �لنا����ش و�أزيائهم �أ�سبح لكل 
فئ���ة لب����ش خا�ش بها مييزها عن غريها، وقد ر�أى �أبو يو�سف قا�سي �لق�ساة زمن هارون 
�لر�سيد(5) �أن يكون هناك نوعًا من �لهيبة للق�ساة �أمام �لنا�ش باأن يتميزو� بلبا�ش خا�ش 
بهم، وحدد لونه بال�سو�د ليتنا�سب مع رمز �لدولة �لعبا�سية و�للب�ش �لر�سمي خللفائها(6)، 

(1)  ياق���وت �حلم���وي : معجم �لدباء ، ج5، �ش333؛ �لتنوخي : �لفرج بع���د �ل�سدة ، ج3، �ش150؛ �لتنوخي :  
ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج5، �ش200

(2)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة ، ج3، �ش155؛ �لبغد�دي : تاريخ بغد�د ، ج11، �ش277�276، فاطمة : تطور 
نظام �لق�ساء يف �حل�سارة �لإ�سالمية ، �ش95

(3)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج6، �ش184؛ �لبغد�دي : تاريخ بغد�د ، ج11، �ش277�276؛ وكيع : �أخبار 
�لق�ساة ،ج1، �ش148

(4)  �سبارو : �لق�ساء ، �ش65
(5)  ه���و يعق���وب بن �أبر�هيم بن حبيب يلقب باأبي يو�سف ، كان حافظا و�ساحب حديث، توىل ق�ساء بغد�د يف 
خالفة هارون �لر�سيد حتى تويف �سنة 182ه�. �لدينوري ، �أبو حممد عبد �هلل بن م�سلم بن قتيبة (�ملتوفى: 
276ه����): �ملعارف، حتقيق: ث���روت عكا�سة، �لهيئة �مل�سري���ة �لعامة للكتاب، �لقاه���رة، �لطبعة: �لثانية، 

1992 م، �ش498.
(6)  �بن �بي �لدم : �أدب �لق�ساء ، �ش58؛ مدكور: �لق�ساة و�لق�ساء يف �لإ�سالم ، �ش31
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على �عتبار �أن �لق�ساة ممثلو �خلليفة و�أحد رموز �لدولة. ويبدو �أن �لق�ساة حر�سو� على 
لب����ش �ل�سو�د يف �ملنا�سبات �لر�سمي���ة و�ملحافل �لجتماعية فقط، �أم���ا يف �لأيام �لعادية 
فللق�س���اة �حلري���ة يف لب�ش �ملالب����ش �مللونة و�لتي تك���ون غالبًا بي�ساء �لل���ون(1). وعادة 
ي�ستم���ل لبا�ش �لق�ساة على قمي�ش من فوقه �لطيل�سان وعمامة مبطنة(2). ولقد حر�ش 
�لق�ساة خالل �لع�سر �لعبا�سي على �لظهور بهند�م �أنيق ومالب�ش فاخرة ليتم متييزهم 
ع���ن عام���ة �لنا�ش؛ فتدخل هيبتهم يف �لنفو����ش (3). من �لو��سح هن���ا �أن ق�ساة �ملدينة 
�ملن���ورة مثلهم مثل غريه���م من ق�ساة �لدولة �لعبا�سية فيما يتعل���ق باللبا�ش، ل يتميزون 

عنهم ب�سيء.
اأبرز ق�شاة املدينة املنورة بالع�شر العبا�شي:

تعاق���ب عدد كبري من �لق�ساة عل���ى ق�ساء �ملدينة �ملنورة زم���ن �خلالفة �لعبا�سية، 
مم���ا يجعل م���ن ح�سرهم �أم���رً� �سعبًا وغري ذي ج���دوى يف مثل ه���ذه �لدر��سة، وميكن 
�لقت�س���ار هنا على ذكر �أبرز م���ن توىل �لق�ساء يف مدينة ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص خالل �لع�سر 

�لعبا�سي، مرتبني بح�سب �لتعاقب �لزمني:
�أب���و بكر بن عبد �هلل بن حممد بن �أبي �سربه �لعام���ري، ��ستق�ساه و�يل �ملدينة . 1

�ملنورة زياد بن عبيد �حلارثي زمن �خلليفة �لعبا�سي �أبو �لعبا�ش �ل�سفاح(104ه�
721م/ 136ه�743م) (�سن���ة 133ه����/ 750م)، ث���م �أق���ر �أبو جعف���ر �ملن�سور 
ق�ساءه، وبذلك يكون �أول قا�ٍش للمدينة �ملنورة يف �لع�سر �لعبا�سي، وقد ��ستهر 
ب�سعة علمه، وغز�رة معرفته ب�سرية �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص وباأيام �لنا�ش و�أخبارهم (4).

عب���د �لعزيز بن �ملطلب بن عبد �هلل بن �ملطلب بن خمزوم، توىل ق�ساء �ملدينة . 2
�ملن���ورة ومكة �ملكرمة فرتة �خلليفتني �ملن�س���ور و�ملهدي (�سنة 141ه/ 758م)، 

(1)  ريان ، �أحمد علي طه : مالمح من حياة �لفقيه �ملحدث مالك بن �أن�ش �إمام د�ر �لهجرة، د�ر �لعت�سام 
، �لقاهرة ، د.ت،  �ش103

(2)  �جلناب���ي ، خل���ود م�ساف���ر: �ملجال�ش �لعلمية يف ع�سري ما قب���ل �لإ�سالم و�لر�سال���ة و�لع�سور �لر��سدية 
و�لأموية و�لعبا�سية، �لد�ر �لعربية للمو�سوعات – لبنان ، 2012م، �ش203�202

(3)  �ل�ساب���ئ ، �أب���و �حل�س���ن هالل بن �ملح�سن : حتفة �لأمر�ء يف تاريخ �ل���وزر�ء ، حتقيق: عبد �ل�ستار فرج ، 
لبنان – د�ر �إحياء �لكتب �لعربية ، 1958م، �ش354

(4)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، �ش131
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وينحدر �لقا�سي عبد�لعزيز من �أ�سرة علمية، حيث يعد و�لده و�أخوه من علماء 
�ملدين���ة وثقاته���ا، وقد ع���رف باجل���ود و�لك���رم، وذ�ع �سيته ل�سعة علم���ه باأمور 

�لق�ساء (1).
�أبو �سليمان حممد بن عمر�ن �لتيمي، كان قا�سيا لبني �أمية على �ملدينة، ثم وله . 3

�أبو جعفر �ملن�سور على ق�ساء �ملدينة، عرف عنه عند �لق�ساء �ملروؤة و�ل�سالبة 
و�حلزم وقلة �حلديث، مات وهو على ق�ساء �ملدينة �ملنورة (ت 154ه/ 770م�)، 

وعند وفاته حزن عليه �ملن�سور وقال �ليوم ��ستوت قري�ش (2).
�سعي���د ب���ن �سليمان �مل�ساحقي، ه���و �أول قا�س���ي ��ستق�ساه �مله���دي على �ملدينة . 4

�ملن���ورة، لكنه عاد وعزله عن �لق�س���اء، ولكنه عاد لق�ساء �ملدينة �ملنورة حينما 
توىل مو�سى بن �ملهدي �خلالفة، و��ستمر قا�سيًا حتى خالفة �لر�سيد لفرتة من 

�لزمن، لكن �لر�سيد عاد وعزله عن �لق�ساء مرة �أخرى(3) .
عثم���ان ب���ن طلحة بن عمر بن عبيد �هلل بن معمر �لتيم���ي، �أحد �أ�سر�ف قري�ش . 5

و�سادتهم، ��ستهر بالفقه وبح�س���ن �ل�سرية وطيب �لذكر، روى بع�ش �لأحاديث، 
عر����ش عليه ق�ساء �ملدينة �ملنورة زمن �خلليفة �مله���دي فرف�سه، ثم �أكره عليه 
فقبله (�سنة 165ه�/ 781م)، ومل ياأخذ عليه �أجرً�، وبعد فرتة من توليه �لق�ساء 
�نته���ز قدوم �خلليفة �ملهدي للعمرة فطلب منه �إعفائه من �لق�ساء، و�أ�سر على 

طلبه حتى ��ستجاب له فاأعفي (4).

(1)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، �ش 202
(2)  �ب���ن �سعد،  �أبو عبد �هلل حممد بن �سعد بن منيع �لها�سمي (�ملتوفى: 230ه�): �لطبقات �لكربى، �لق�سم 
�ملتمم لتابعي �أهل �ملدينة ومن بعدهم، �ملحقق: زياد حممد من�سور، مكتبة �لعلوم و�حلكماملدينة �ملنورة 
،�لطبع���ة: �لثاني���ة، 1408 ه���� ، ج1، �ش393؛ �لَب���اَلُذري،  �أحمد ب���ن يحيى بن جابر ب���ن د�ود (�ملتوفى: 
279ه����): جمل من �أن�ساب �لأ�سر�ف ،حتقي���ق: �سهيل زكار وريا�ش �لزركلي، د�ر �لفكر – بريوت، 1417 
ه�1996 م، ج10، �ش132؛ �بن �جلوزي، جمال �لدين �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن علي بن حممد (�ملتوفى: 
597ه����): �ملنتظ���م يف تاريخ �مللوك و�لأمم، �ملحقق: حممد عبد �لقادر عطا، م�سطفى عبد �لقادر عطا، 

د�ر �لكتب �لعلمية� بريوت، 1412 ه�1992 م ، ج2، �ش795.
(3)  وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش233�232

(4)  �ل�سخ���اوي : �لتحف���ة �للطيفة ، ج2، ����ش244؛ �خلطيب �لبغد�دي ، �أبو بكر �أحمد ب���ن علي بن ثابت بن �أحمد 
ب���ن مه���دي �خلطيب (ت: 463ه�): تاريخ بغد�د ، حتقي���ق: م�سطفى عبد �لقادر ، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت ، 

1417ه�، ج11، �ش277�276؛ وكيع ، �لق�ساة ،ج1، �ش 229
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عبد �هلل بن حممد بن عمر�ن �لتيمي، توىل �لق�ساء بتكليف من �خلليفة �ملهدي . 6
بع���د عثمان بن طلحة �لتيمي ولكنه �سرفه عنه���ا، وعندما توىل �لر�سيد �أرجعه 
لق�س���اء �ملدينة م���رة �أخرى لكنه عاد و�سرفه عنها حي���ث جعله و�ليًا على مكة، 
وبعدها �سرفه عن ولية مكة حيث �أرجعه لق�ساء �ملدينة �ملنورة وبعدها ��ستعفاه 

عن ق�ساء �ملدينة ولزم �لر�سيد حتى تويف (ت 189ه�/ 804م) (1).
�أب���و �لبخ���رتي وهب ب���ن وهب بن كثري بن عب���د �هلل، توىل ق�س���اء �لع�سكر عند . 7

�مله���دي، ثم ولية �ملدينة �ملنورة وق�سائها زم���ن �لر�سيد �سنة (192ه/807م)، 
ثم �أ�سبح قا�سي �لق�ساة بعد �أبي يو�سف، كان جو�دً� كرميًا، وبالرغم من توليه 
�لق�ساء �إل �أنه كان متهما ًعند بع�ش �أهل �حلديث برو�ية وتاأليف �أحاديث كاذبة 

عن �لر�سول ملسو هيلع هللا ىلص، تويف �سنة مئتان من �لهجرة (2) .
�إبر�هي���م بن �سع���د بن �إبر�هيم بن عبد �لرحمن بن ع���وف، من �لعلماء �لثقات . 8

عرف عن���ه ورعه ومالزمته للم�سجد فال يخرج من���ه �إل قلياًل، روى �لعديد من 
�لأحادي���ث �ل�سحيحة، توىل ق�ساء �ملدين���ة زمن �لر�سيد خلفًا لو�لده �لذي كان 

قا�سيًا عليها، تويف �سنة مئتني وخم�سة من �لهجرة (3). 
عب���د �جلبار ب���ن �سعيد بن �سليم���ان �لقر�سي �ملدين، �ساح���ب �لإمام مالك بن . 9

�أن����ش وروى عنه وعن غريه من �أه���ل �ملدينة، متيز بجمال �لوجه و�لهيئة وح�سن 
�لل�س���ان، توىل �إمارة �ملدينة �ملنورة لأكرث من مرة، ثم خلف و�لده ق�ساء �ملدينة 

�ملنورة يف عهد �ملاأمون، (ت 226ه�/ 840م) (4).
 يعق���وب ب���ن �إ�سماعيل ب���ن حم���اد �لأزدي، كان و�ل���ده من �أبرز ق�س���اة ع�سره . 10

(5)، ت���وىل ق�س���اء �ملدينة ثم �نتق���ل عنها �إىل بغد�د، عرف عن���ه �ل�سدق يف رو�يته 

(1)  وكيع :�أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش229.
(2)  �ليماين : �لعو��سم و�لقو��سم ، ج8، �ش259�258؛ وكيع : �خبار �لق�ساة ، ج1 ، �ش244

(3)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة، ج 1، �ش118�117؛ �لعنزي : �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية، �ش91
(4)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة ، ج2، �ش 450�449؛ �لعنزي: �حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية ، �ش90

(5)  �ملالق���ي �لندل�س���ي ، �أبو �حل�سن عل���ي بن عبد �هلل بن حممد بن حممد �بن �حل�س���ن (ت: نحو 792ه�): 
�ملرقبة �لعليا فيمن ي�ستحق �لق�ساء و�لفتيا( تاريخ ق�ساة �لأندل�ش)، حتقيق :جلنة �إحياء �لرت�ث �لعربي 

يف د�ر �لآفاق �جلديدة، د�ر �لآفاق �جلديدة – بريوت، �لطبعة : �خلام�سة، 1403ه�، ج1، �ش32
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لالأحاديث حيث �أخذ �حلديث عن جمموعة من �لثقات، (ت 297ه�/ 909م)(1).
حمم���د ب���ن �أحمد ب���ن حممد بن �أب���ي بكر �ملقدمي، ت���وىل ق�ساء مك���ة �ملكرمة . 11

و�ملدين���ة �ملنورة �سنة (280ه����)، ثم �أر�سل �إىل بغد�د لت���ويل ق�سائها، ثم �أعيد 
م���رة �أخ���رى �سنة (284ه�/ 897م) لتويل ق�ساء مك���ة �ملكرمة وبقي قا�سيًا بها 

حتى �سنة (292ه�/904م) (2). 
حمم���د ب���ن عبد �هلل بن علي بن �أب���ي �ل�سو�رب، توىل ق�ساء مك���ة و�ملدينة �سنة . 12

(298ه����/910م) خلفًا لو�لده بعد �أن �أ�سيب بالفالج (3) وبقي يق�سي فيها حتى 
عزل عنها �سنة(301ه/ 913م) (4).   

عبيد �هلل بن حممد بن �سفو�ن بن �أبي خلف �لقر�سي �جلمحي، كان عاملًا �أديبًا، . 13
ت���وىل ق�ساء بغ���د�د زمن �ملن�س���ور، ويف خالفة �ملهدي عزله ع���ن ق�ساء بغد�د 
حيث وله ق�ساء �ملدينة، وقيادة �جلي�ش و�لإمامة فيها، وقد بقي باملدينة �ملنورة 
حتى مات، ثم ��ستخلف �ملهدي �بنه عبد �لأعلى لق�ساء �ملدينة خلفًا لو�لده (5). 

الوظائف امل�شاندة للقا�شي
�أدى �ت�س���اع �لدولة �لإ�سالمية زمن �لعبا�سيني، وكرثة �ملقيمني فيها و�لو�فدين �إليها 
مع �ختالف ثقافاتهم ومذ�هبهم �إىل كرثة �خلالفات و�مل�سكالت �لق�سائية، وهو ما �أدى 
�إىل �زدياد �أعباء �لق�ساة، فكان لبد من عمل هيكل تنظيمي للق�ساء لتنظيم �سري �لأمور 
�لق�سائية، فكان لبد له من �أعو�ن وم�ساعدين حتى ي�سري �لعمل �لق�سائي بطريقة �سريعة 
ومكتمل���ة (6)، ونتيجة لذلك �أ�سبح هناك جهاز خا�سة للق�ساء، و��ستحدثت عدة وظائف 

(1)  �لبغد�دي : تاريخ بغد�د، ج14، �ش313 ،ج16، �ش401؛ �بن �جلوزي : �ملنتظم ، ج11، �ش352�351
(2)  وكيع : �لق�ساة ،ج1،  �ش260

(3)  �لفال���ج: ه���و ��سرتخاء �أح���د �جلانبني من ج�س���م  �لإن�سان و يق���ال �أفلج فالن �إذ� ذهب عن���ه �لح�سا�ش 
و�حلركة عن بع�ش �أع�سائه. �خلو�رزمي:  مفاتيح �لعلوم ، �ش186.

(4)  وكيع : �لق�ساة ،ج1،  �ش166؛ �سبارو : �لق�ساة ، �ش85،82
(5)  �ل�سخاوي : �لتحفة �للطيفة، ج3، �ش130؛ �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج6، �ش60،63

(6)  �أب���و �حل�س���ن �لتُّ�ُس���ويل ، علي بن عب���د �ل�سالم بن عل���ي (�ملتوفى: 1258ه����): �لبهجة يف �س���رح �لتحفة 
((�سرح حتفة �حلكام))، �ملحقق: �سبطه و�سححه: حممد عبد �لقادر �ساهني، د�ر �لكتب �لعلميةلبنان 

، 1418ه�1998م ، ج1، �ش64؛ عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم،�ش83
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تتبع �لق�ساء، ول تكتمل �ملحاكمة �لق�سائية دونها، ولعل �أهمها �لآتي:
1/ نائب القا�شي وخليفته: وجد هذ� �ملن�سب لكرثة �لأعباء و�زدياد �ملهمات لدى 
�لق�س���اة، وقد خ�س�ست هذه �لوظيفة للق�س���اة يف �ملدن �لرئي�سة فقط، وحظيت �ملدينة 
�ملن���ورة بهذ� �ملن�س���ب لأهميتها �ملعنوية وحلجمه���ا �ل�سكاين. ينوب نائ���ب �لقا�سي عن 
�لقا�س���ي يف ح���ال غيابه �أو �ن�سغاله ب�سبب مر�ش �أو �سف���ر �أو يف م�ساركة �خللفاء و�لولة 
و�جباته���م �لجتماعية و�لديني���ة و�ل�سيا�سية. ولقد كان معظ���م �لق�ساة يف ذلك هم من 
ت���وىل وظيفة نائب قا�سي بال�سابق فك���ان ترتيب �ل�سلم �لق�سائي يب���د�أ من نائب قا�سي 

فقا�سي حتى ي�سل لقا�سي �لق�ساة(1).
2/ الكاتب: هو من يقوم بكتابة �سري �لق�سايا و�خلالفات وغريها، ويرجع تاريخ هذه 
�ملهمة �إىل �أيام �لر�سول �ملسو هيلع هللا ىلص� (2)، �إل �أنها يف �لع�سر �لعبا�سي �أ�سبح لها تنظيمًا خا�سًا 
ومهمات حمددة، حيث مل تقت�سر �لكتابة يف �سجالت �لق�ساء على �مل�سكالت و�ملنازعات، 
ب���ل �أ�سيف �إىل تلك �ل�سج���الت ق�سايا �لديون و�لأوقاف و�لو�ساي���ا (3). يتطلب �لأمر من 
�لكاتب �أن يجل�ش قريبًا من �لقا�سي ليكتب كل ما ميليه عليه، وما يدور بني �ملتخا�سمني. 

وعادة يقوم �لقا�سي بالتاأكد من �سحة ما يكتبه ويدونه �لكاتب يف �ل�سجل(4).
3/ احلاجــب: ترج���ع هذه �ملهمة �أي�س���ًا �إىل عهد �لر�سول علي���ه �ل�سالة و�ل�سالم، 
ولكنه���ا تطورت كث���ريً� يف �لع�سر �لعبا�سي حتى �أ�سبحت م���ن �لوظائف �لرئي�سة ل غنى 
���م لدخول وجلو�ش �خل�سوم فال يحق لأحد �لدخول �إل بعد  عنه���ا عند �لق�ساة؛ فهو منظِّ
�إذن���ه، وذلك ملنع دخول �خل�س���وم يف نف�ش �لوقت مما ي�سب���ب �لفو�سى و�لزدحام عند 
�لقا�س���ي (5)، بالإ�ساف���ة �إىل �أن وظيفة �حلاجب حتفظ للقا�سي هيبته ومكانته في�ستعني 

(1)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج8، �ش190؛ �لبغد�دي : تاريخ بغد�د ، ج12، �ش 479؛ �سبارو : �لق�ساء، �ش39
(2)  �أبو فار�ش : �لق�ساء يف �لإ�سالم ، �ش60؛ عالية : نظام �لدولة و�لق�ساء و�لعرف ، �ش328

(3)  �لع�سقالين : رفع �لإ�سر ،�ش 438؛ �لكندي : �لولة و�لق�ساة ، �ش274
(4)  �ل�سرخ�س���ي : �ملب�س���وط، ج16، ����ش 94؛ علي���ان: �ملظ���امل يف �لإ�سالم،�ش84�83؛ عالي���ة : نظام �لدولة 

و�لق�ساء و�لعرف،�ش331
(5)  �ب���ن كثري : �لبد�ي���ة و�لنهاية، ج11، ����ش126؛ �ملو�سوعة �لفقهي���ة �لكويتية، �سادر ع���ن: وز�رة �لأوقاف 
و�ل�سئ���ون �لإ�سالمي���ة – �لكويت، مطاب���ع د�ر �ل�سفوةم�سر ،ج33، �ش310؛ علي���ان: �ملظامل يف �لإ�سالم 

،�ش84�83.
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به للرتفع عن ��ستطالة �ل�سفهاء من �ملتخا�سمني يف جمل�ش �لق�ساء (1). ويجب �أن يتوفر 
باحلاجب �خلوف من �هلل و�لأمانة و�لعدل يف �لتعامل مع �لنا�ش (2).

4/ الرتجمان: وجدت هذه �لوظيفة ب�سكل ر�سمي نتيجة لكرثة �لو�فدين �إىل �ملدينة 
�ملنورة ممن ل يتحدثون �لعربية ب�سكل كاف، فكان لبد للقا�سي من وجود مرتجم د�ئم 
مع���ه حت���ى يو�سح له ما يعجز عن فهم���ه من لغات �خل�سوم مل�ساعدت���ه يف فهم كالمهم 
و�سكو�ه���م، و�إن مل ي�ستط���ع �لقا�س���ي �إيج���اد مرتجم ينا�س���ب لغة خ�سومه ك���ان ي�سمح 

للخ�سوم با�ستدعاء مرتجم لهم (3).
5/ املزكي: هذه �لوظيفة ��ستحدثت �أي�سًا نتيجة لكرثة �لو�فدين �إىل �ملدينة �ملنورة 
م���ن غري �أهلها، ولأنه من �ل�سعب على �لقا�سي �أن يك���ون على معرفة وعلم بكل �ل�سهود 
يف جمي���ع ق�ساياه، كان وجود �ملزكي يف تلك �لفرتة �أمرً� �سروريًا يف �ملحاكم �لق�سائية. 
فاملزك���ي ه���و من يخرب �لقا�س���ي باأح���و�ل �ل�سهود �لذي���ن يزكيهم م�ستن���دً� على معرفة 
�سخ�سي���ة به���م �أو معا�سرة �أو �سف���ر، ولهذ� كان من �ملهم �أن يك���ون �ملزكي نف�سه معروفًا 

عند �لقا�سي ب�سدقه و �أمانته (4).
6/ القا�شــم اأو خبر الق�شمة: م���ن مهمات �لق�ساة �لف�سل بني �ملنازعات و�حلكم 
بني �لنا�ش، وقد يكون يف حكمه تق�سيم �أمو�ل �أو �أر��ٍش وغريها، وهنا كان دور �ملق�سم �أو 
�لقا�س���م فهو يقوم بعمله بكل خربة و�سابق معرفة وعل���م، ويتبع �لقا�سم �أهل �خلربة من 

�أ�سحاب �حلرف و�ل�سناعات و�لأطباء و�لتجار وغريهم (5).

(1)  �ب���ن �ملو�سل���ي، حممد بن حممد بن عبد �لكرمي ب���ن ر�سو�ن بن عبد �لعزيز (�ملتوف���ى: 774ه�): ح�سن 
�ل�سل���وك �حلاف���ظ دولة �مللوك، �ملحقق: فوؤ�د عبد �ملنعم �أحم���د، د�ر �لوطنالريا�ش ، د.ت، �ش112؛ �بن 
كث���ري :�لبد�ية و�لنهاية، ج11، �ش126؛ �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتي���ة،ج33، �ش310؛ عالية : نظام �لدولة 

و�لق�ساء و�لعرف ، �ش331�330
(2)  �ل�سبك���ي، �أبو �حل�سن تق���ي �لدين علي بن عبد �لكايف (�ملتوفى: 756ه�): فت���اوى �ل�سبكي، د�ر �ملعارف، 

د.ت، ج1، �ش207
(3)  �ل�سرخ�سي : �ملب�سوط، ،ج16، 94؛ عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم، �ش85؛ �أبو فار�ش : �لق�ساء يف �لإ�سالم ، 

�ش65
(4)  �ل�سرخ�سي : �ملب�سوط ، ج16، �ش89؛ عليان:�ملظامل يف �لإ�سالم ، �ش86

(5)  عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم، �ش87�86
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7/ الوكيل اأو املحامي: وهو من يوَكل �إليه �لأمور(1)، فهو يتكفل باحل�سور للمحكمة 
ومناق�سة �لقا�سي وكالة عن �خل�سوم �إما جلهلهم باأمور �ل�سريعة �أو ل�سعوبة ح�سورهم 
لن�سغ���ال بعم���ل �أو مر�ش �أو �سف���ر. ومن �أعمال �لوكي���ل �إن�ساف �ملر�أة م���ن ظلم زوجها 
وم�ساعدته���ا على طالقها منه(2)، وم�ساعدة �مل�ساجني بع���د زيارتهم بال�سجون وحماولة 
�إخر�جه���م منها(3)، وياأخذ �لوكي���ل �أمو�ًل من موكله و�أ�سح���اب �لق�سايا بناًء على عمله 

هذ�(4).
8/ ال�شهــود: �أو ما يطل���ق عليهم لقب �أخو�ن �لقا�سي لقربه���م منه وثقته فيهم(5)، 
وهم من ي�سهدون باأمور حدثت �أمامهم وحتت �سمعهم �أو ب�سرهم يف �لق�سية �ملطروحة 
عن���د �لقا�سي، وعادة تكون �سهادتهم �سفهية لكنه���ا تكتب وت�سجل. و�ل�سهود نوعان؛ نوع 
يع���رف بال�سهود �ل�سرعيني، وهم مبثاب���ة م�ساعدين للقا�سي وكاأنه���م تابعون للمحكمة، 
وه���وؤلء �ل�سهود يعتمد عليه���م �لقا�سي يف �سهادتهم يف ت�سجي���ل �لقر�ر�ت وعمل �لعقود 
للنا����ش (6). وهناك �أنو�ع من �لق�سايا �جلنائية �أو ق�سايا �خلالفات و�ملنازعات ل يكتفي 
�لقا�س���ي ب�سه���ادة و�حدة للق�سية فيطل���ب ما ل يقل عن �سهادت���ني لزيادة �حلر�ش على 
ع���دم �لتزوي���ر �أو �لتالعب بحقائ���ق �لق�سية، وحتى ي�سمن ذلك يق���وم �لقا�سي باختيار 
بع����ش �لأف���ر�د �لثقات �مل�سه���ود لهم بالع���دل و�لأمانة بع���د �لتحري عنه���م و�لتاأكد من 
�أمانته���م، فيعتم���د �أ�سماءهم يف ق�ساي���اه وهم من ي�سمون �ل�سهود �لع���دول، وعادة يكون 
�أعد�ده���م بالع�سر�ت م���ن �لرجال �لثق���ات (7)، وهذ� هو �لنوع �لثاين م���ن �ل�سهادة وهو 

(1)   �ل���ر�زي، �أحم���د بن فار�ش بن زكريا �لقزويني �أبو �حل�سني (ت: 395ه�): معجم مقايي�ش �للغة، حتقيق: 
عبد �ل�سالم حممد هارون، د�ر �لفكر، 1399ه�، ج6، �ش136

(2)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج7، �ش241
(3)  �لتنوخي : �لفرج بعد �ل�سدة ، ج2، �ش150�151
(4)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج3، �ش222�221

(5)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة، ج2، �ش24
(6)  �لروم���ي �حلنف���ي ، قا�سم بن عبد �هلل ب���ن �أمري علي �لقونوي (ت: 978ه�): �أني����ش �لفقهاء يف تعريفات 
�لألف���اظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء ، حتقيق: يحيى ح�سن مر�د ،د�ر �لكتب �لعلمية� بريوت، 2004م، �ش87؛ 

�لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج2، �ش77، ج7، �ش221؛ �سبارو: �لق�ساة ، �ش45
(7)   �لأزه���ري ، حمم���د ب���ن �أحمد �لهروي، �أبو من�س���ور (ت: 370ه�): تهذيب �للغ���ة، حتقيق: حممد عو�ش 
مرعب، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، 2001م،ج2، �ش125؛ وكيع : �أخبار �لق�ساة ، ج1، �ش213؛  

�لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج2، �ش269.
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�ل���ذي ��سُتحدث يف �خلالفة �لعبا�سية، ومل يك���ن معروفًا من قبل (1). ولأن هوؤلء �ل�سهود 
م���ن �ختيار �لقا�سي ووفق ر�أيه وقناعته بهم؛ فعادة يكون �أمرهم مرتبط به فهم ُيعزلون 

بوفاة �لقا�سي �أو عزله (2).
9/ اأمــني القا�شــي: ه���و من ي�ستاأمن���ه �لقا�سي حلف���ظ �أمو�ل �ليتام���ى �لقا�سرين 
و�لهتم���ام بالأوق���اف و�إد�رتها، ويحر�ش �لق�س���اة عند تعيينهم له���وؤلء �لأمناء على �أن 
يت�سفو� بالأمانة و�لثقة ليقومو� مبهامهم على �أف�سل وجه (3). وقد حر�سو� على متابعتهم 
وحما�سبته���م لت���د�رك �أي ق�سور �أو خطاأ قد ي�سدر منهم ب���دون عمد، بل ومعاقبتهم �إن 
وج���دو� �أدن���ى تق�سري خ���الل قيامهم بعمله���م، كعدم �حلر����ش على �أم���و�ل �لأوقاف �أو 
�لإ�س���ر�ف عند �ل�سرف على �لأيتام (4)، وقد كان �أمن���اء �لقا�سي ي�ستلمون رو�تبهم من 

�لدولة، من �أمو�ل �لأوقاف و�ل�سدقات �ملتنوعة (5).
10/ُم�شــر اخل�شوم: ه���و �أحد �أعو�ن �لقا�سي لأن جمل����ش �لق�ساء يحتاج للهيبة 
فه���م من يق���وم با�ستدعاء �خل�س���وم �إىل جمل�ش �لق�س���اء، و�إعالمهم بوق���ت �لنظر يف 

ق�سيتهم، وينهى ويزجر من ي�ستحق �لنهي يف جمل�ش �لق�ساء (6).
معظ���م �لوظائ���ف �ل���و�رد ذكرها �أع���اله مل تخت����ش باملدينة �ملنورة، ب���ل هي عامة 
لتنظي���م �لق�ساء يف �لدولة �لعبا�سية كله���ا، �إل �أن هناك بع�ش �لوظائف تتاأكد �أكرث فيها 
نتيج���ة لطبيع���ة �ملدينة �ملنورة و�أهميته���ا ونوعية قاطنيها �أو �لز�ئري���ن �إليها مثل وظيفة 

نائب �لقا�سي و�ملرتجم و�ملزكي.

(1)  �لع�سقالين : رفع �ل�سر ، �ش438
(2)  �ملاوردي : �لحكام �ل�سلطانية ، �ش128

(3)  �لتنوخي : �لفرج بعد �ل�سدة ، ج3، �ش76،265
(4)  �لتنوخي : ن�سو�ر �ملحا�سرة ، ج3، �ش222

(5)  �لتنوخي : �لفرج بعد �ل�سدة ، ج3، �ش265،266،267
(6)  �ملو�سوعة �لفقهية �لكويتية،ج33، �ش310؛ عليان: �ملظامل يف �لإ�سالم، �ش87
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الخاتمة

مما ل �سك فيه �أن �لع�سر �لنبوي هو �لنو�ة �لتي �نطلقت منها �لتنظيمات �لق�سائية 
ع���رب ع�س���ور �ل���دول �لإ�سالمية �ملتعاقب���ة، حيث تط���ور تدريجيًا من جه���ة �لتف�سيالت 
و�لتدوي���ن يف �لع�س���ر �لر��س���دي، وبعده���ا �لع�س���ر �لأموي، حت���ى و�سل �أعل���ى درجات 
�لهتم���ام بالتفا�سيل خالل �لع�سر �لعبا�سي، حيث ظهر �هتمام خا�ش بتطوير �لأنظمة 
�لق�سائي���ة �ملتو�رثة، �أو ب�سن قو�نني و�أنظمة جديدة مل تكن موجودة من قبل كا�ستحد�ث 

عدة وظائف تتبع �لنظام �لق�سائي.

وق���د �حتلت �ملدينة �ملن���ورة موقعًا ��ستثنائي���ًا من حيث مكانته���ا �لروحية يف نفو�ش 
�مل�سلم���ني، �إ�ساف���ة �إىل ذلك كله يف���د �إىل �ملدينة �ملنورة جموع غف���رية من �مل�سلمني من 
خمتل���ف �لطو�ئف و�للغات و�لجتاهات �ملذهبية، ذلك كله ي�سكل حتديًا للق�ساة ل ميكن 
تغافل���ه، مما جعل من �ختي���ار ق�ساتها وتعيينهم �أمرً� مهم���ًا يف �لدولة �لعبا�سية، �أ�سف 
�إىل ذل���ك، نظرة �مل�سلم���ني من كافة �أنحاء �ملعمورة �إىل �أن فت���وى �أهل �ملدينة لها تقدير 
خا����ش. هذه �ملز�يا �خلا�سة باملدينة �ملنورة ��ستدعى �أن يكون لها مزية خا�سة يف تعيني 
ق�ساته���ا �إذ غالبًا ما يتوىل �خلليفة نف�س���ه �ختيار قا�سي �ملدينة �ملنورة و�إ�سد�ر مر�سوم 

تعيينه فيها.

�أوجدت هذه �ملكانة لق�ساة �ملدينة تناف�سًا غري حممود على تويل �لق�ساء يف �ملدينة 
�ملن���ورة خا�سة مع �إمكانية ت���ويل ق�ساة �ملدينة �ملنورة منا�س���ب �إد�رية هامة بالدولة مع 
�لق�س���اء، وكذل���ك �إمكانية تويل ق�ساء �ملدين���ة �ملنورة مع مكة �ملكرم���ة يف نف�ش �لوقت، 
حت���ى و�س���ل �حلر�ش على نيل هذ� �ملن�س���ب قيام بع�ش �لق�ساة بجعله �أم���رً� متو�رثًا يف 
�أ�سره���م من خالل تهيئة �أبنائهم للق�ساء خلفًا عنهم. بطبيعة �حلال هذ� �لأمر ل ي�سمل 
�لعموم من �لق�ساة فهناك من �لعلماء ممن رف�ش تويل من�سب �لق�ساء زهدً� وورعًا فيه 
بالرغم من �ملح���اولت و�ل�سغوط �لتي مار�سها عليهم بع����ش �خللفاء �لعبا�سيني للقبول 

باملن�سب.
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ومم���ا جتدر �لإ�سارة �إلي���ه �أن �لأو�ساع �لعامة لق�ساة �ملدين���ة �ملنورة خالل �لع�سر 
�لعبا�س���ي مل يك���ن خمتلفًا ع���ن بقية مدن �لدول���ة �لعبا�سية يف �لكثري م���ن �لأمور، �إل �أن 
�ملكانة �لروحية �لدينية للمدينة �ملنورة و�لرمزية �لتي يحملها من يتوىل من�سب �لق�ساء 
فيه���ا �أك�سب���ت هذ� �ملن�س���ب بريقًا خا�سًا ميزت���ه عن غريه يف بقية �مل���دن �لأخرى. وقد 
ك���ان ذلك �سببًا كافيًا خللفاء بن���ي �لعبا�ش لإعطاء �أهمية خا�سة وعناية بالغة يف �ختيار 
م���ن يتوىل هذ� �ملن�سب حي���ث ير�عون فيه جو�نب متعددة لي�س���ت فقط �لكفاءة �لعلمية 
و�لنز�هة فح�سب، بل تتجاوز �إىل �مليول �ل�سيا�سية و�لعتد�ل �لفقهي و�لقبول �ملجتمعي.
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المراجع

1/قائمة امل�شادر
ابن ابي الدم ، �شهاب الدين ابو ا�شحاق ابراهيم) ت:642هـ( 

�أدب �لق�س���اء �أو �ل���درر �ملنظوم���ات يف �لق�سي���ة و�حلكوم���ات ، حتقي���ق: حممد . 1
م�سطفى �لزحيلي، د.م، د.ن،د.ت.

ابن اجلوزي ، جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن ممد )ت: 597هـ(
�سفة �ل�سفوة ، حتقيق: �أحمد بن علي، د�ر �حلديث ��لقاهرة، 1421ه�.. 2
�ملنتظ���م يف تاريخ �مللوك و�لأمم، �ملحقق: حممد عبد �لقادر عطا، م�سطفى عبد . 3

�لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية� بريوت، 1412 ه�1992 م.
ابن �شعد،  اأبو عبد اهلل ممد بن �شعد بن منيع الها�شمي )املتوفى: 230هـ(

�لطبق���ات �لكربى، �لق�س���م �ملتمم لتابعي �أهل �ملدينة وم���ن بعدهم، �ملحقق: زياد . 4
حممد من�سور، مكتبة �لعلوم و�حلكماملدينة �ملنورة ،�لطبعة: �لثانية، 1408 ه�.

ابن طيفور البغدادي ، اأحمد بن اأبي طاهر )ت: 280هـ( 
تاريخ بغد�د ، بريوت ، د.ن، د.ت .. 5

ابن عبد ربه ، اأبو عمر ممد) ت: 328هـ( 
�لعقد �لفريد ،حتقيق: حممد �سعيد �لعريان ، �لقاهرة ، 1953م.. 6

ابن ع�شاكر ، اأبو القا�شم علي بن احل�شن بن هبة اهلل )املتوفى: 571هـ(
 تاري���خ دم�س���ق، �ملحقق: عمرو بن غر�م���ة �لعمروي، د�ر �لفك���ر للطباعة و�لن�سر 7. 

و�لتوزيع، 1415 ه�1995 م.
ابن قدامه، عبد اهلل بن اأحمد )ت:620ه(

�ملغني ويليه �ل�سرح �لكبري ، د�ر �لكتاب �لعربي – بريوت ، 1972م.. 8
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ابن كثر ، اأبو الفداء اإ�شماعيل بن عمر القر�شي )املتوفى: 774هـ(
�لبد�ية و�لنهاية، �ملحقق: علي �سريي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، 1408، ه�1988 م.. 9

ابن مازة البخارى ، املعروف بال�شدر ال�شهيد )ت: 526هـ(
�سرح �أدب �لقا�سي للخ�ساف ، حتقيق : حمي هالل �ل�سرحان ، بغد�د ، 1977م.. 10

ابن املو�شلي، ممد بن ممد بن عبد الكرمي بن ر�شوان بن عبد العزيز )املتوفى: 774هـ(
ح�س���ن �ل�سل���وك �حلاف���ظ دول���ة �ملل���وك، �ملحقق: ف���وؤ�د عب���د �ملنعم �أحم���د، د�ر . 11

�لوطنالريا�ش ، د.ت.
الأزهري ، ممد بن اأحمد الهروي، اأبو من�شور )ت: 370هـ(

 تهذيب �للغة، حتقيق: حممد عو�ش مرعب، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، 21. 
2001م.

البخاري ، اأبو عبد اهلل ممد بن ا�شماعيل ) ت:256ه( 
�جلام���ع �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر من �أمور ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلصه و�سننه و�أيامه ، د�ر . 13

طوق �لنجاة ،1422ه
البغدادي ، اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي اخلطيب )ت: 463هـ(

تاريخ بغد�د ، حتقيق: م�سفى عبد �لقادر ، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، 1417ه�.. 14
الباَلذري،  اأحمد بن يحيى بن جابر بن داود )املتوفى: 279هـ(

جم���ل من �أن�س���اب �لأ�سر�ف ،حتقيق: �سهيل زكار وريا����ش �لزركلي، د�ر �لفكر – . 15
بريوت، 1417 ه�1996م.

البيهقي ، اإبراهيم بن ممد )ت: 320هـ(
�ملحا�سن و�مل�ساوؤي ، د�ر �سادر – بريوت ، 1390ه�.. 16

التنوخي ، القا�شي ابو علي املح�شن بن علي بن ممد )ت: 384هـ(
�لفرج بعد �ل�سدة ،حتقيق: عبود �ل�ساجلي، د�ر �سادر – بريوت ، 1978م. . 17
ن�سو�ر �ملحا�سرة و�أخبار �ملذ�كرة ، حتقيق: عبود �ل�ساجلي ، د�ر �سادر – بريوت . 18

، 1973م. 
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د. عذاري بنت اإبراهيم ال�شعيبي

اخلوارزمي،  ممد بن اأحمد بن يو�شف )ت: 387هـ(
مفاتي���ح �لعلوم ، حتقيق: �إبر�هيم �لأبياري، د�ر �لكتاب �لعربي، �لطبعة : �لثانية، . 19

د.ت.
الدينوري ، اأبو ممد عبد اهلل بن م�شلم بن قتيبة )املتوفى: 276هـ(

�ملعارف، حتقيق: ثروت عكا�سة، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، �لقاهرة، �لطبعة: . 20
�لثانية، 1992 م

الرازي، اأحمد بن فار�س بن زكريا القزويني اأبو احل�شني )ت: 395هـ(
 معجم مقايي�ش �للغة، حتقيق: عبد �ل�سالم حممد هارون، د�ر �لفكر، 1399ه�.12. 

الرومي احلنفي ، قا�شم بن عبد اهلل بن اأمر علي القونوي )ت: 978هـ(
 �أني����ش �لفقه���اء يف تعريفات �لألفاظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء ، حتقيق : يحيى ح�سن 22. 

مر�د ،د�ر �لكتب �لعلمية� بريوت، 2004م.
الزخم�شري، اأبو القا�شم ممود بن عمرو بن اأحمد جار اهلل )ت: 538هـ(

�أ�سا����ش �لبالغة ، حتقيق: حمم���د با�سل عيون �ل�سود، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت ، . 23
1419 ه�.

ال�شبكي، اأبو احل�شن تقي الدين علي بن عبد الكايف )املتوفى: 756هـ(
فتاوى �ل�سبكي، د�ر �ملعارف، د.ت.. 24

ال�شخاوي ، �شم�س الدين ممد )ت: 902هـ(
�لتحفة �للطيفة يف تاريخ �ملدينة �ل�سريفة ، مكتبة �بن �جلوزي – �لأح�ساء ، د.ت.. 25

ال�شرخ�شي ، ممد بن اأحمد بن اأبي �شهل �شم�س الأئمة )املتوفى: 483هـ(
�ملب�سوط، د�ر �ملعرفة – بريوت، 1414ه��1993م.. 26

ال�شابئ ، اأبو احل�شن هالل بن املح�شن 
حتف���ة �لأم���ر�ء يف تاريخ �لوزر�ء ، حتقيق: عبد �ل�ستار ف���رج ، لبنان – د�ر �حياء . 27

�لكتب �لعربية ، 1958م.
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الق�ساء والق�ساة يف املدينة املنورة خالل الع�سر العبا�سي يف الفرتة )  132هـ - 750م( اإىل )330هـ - 941م(

ال�شفدي ، �شالح الدين خليل بن اأيبك )املتوفى: 764هـ(
ت�سحي���ح �لت�سحيف وحترير �لتحريف، حقق���ه وعلق عليه و�سنع فهار�سه: �ل�سيد . 28

�ل�سرق���اوي، ر�جع���ه: رم�سان عبد �لت���و�ب،  مكتبة �خلاجن���ي – �لقاهرة، 1407 
ه�1987 م. 

ال�شويل ، ابو بكر ممد بن يحيى)ت:335هـ(
�أخبار �لر��سي باهلل و�ملتقي هلل ، د�ر �مل�سرية – بريوت ، 1399ه�.. 29

الع�شقالين ،  ابن حجر �شهاب الدين اأحمد بن علي )ت:852هـ(
فتح �لباري �سرح �سحيح �لبخ���اري، رقم كتبه و�أبو�به و�أحاديثه: حممد فوؤ�د عبد . 30

�لباق���ي،  قام باإخر�جه و�سححه و�أ�س���رف على طبعه: حمب �لدين �خلطيب، د�ر 
�ملعرفةبريوت، 1379.

رفع �لإ�سر عن ق�ساة م�سر ، بريوت ، 1908م. . 31
القرطبي ، عريب بن �شعد )ت:366هـ(

 �سلة تاريخ �لطربي ، د�ر �لقلم – بريوت ، د. ت. 23. 
الكندي ، اأبو عمر ممد بن يو�شف )ت:350هـ(

�لولة و�لق�ساة ، حتقيق: ريفن ك�ست ، بريوت ، 1980م.. 33
املالقي الندل�شي ، اأبو احل�شن علي بن عبد اهلل بن ممد بن ممد ابن احل�شن )ت: نحو 792هـ(

�ملرقب���ة �لعليا فيمن ي�ستح���ق �لق�ساء و�لفتي���ا( تاريخ ق�س���اة �لأندل�ش)، حتقيق . 34
:جلن���ة �إحياء �ل���رت�ث �لعرب���ي يف د�ر �لآفاق �جلدي���دة، د�ر �لآف���اق �جلديدة – 

بريوت، �لطبعة : �خلام�سة، 1403ه�.
املاوردي ، اأبو احل�شن علي بن ممد بن  حبيب الب�شري )ت:450هـ(

�أدب �لقا�سي، حتقيق : حميي هالل �ل�سرحان، بغد�د ، 1971م.. 35
�لأحكام �ل�سلطانية و�لوليات �لدينية، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت ، 1398ه�.. 36
ت�سهي���ل �لنظ���ر وتعجيل �لظفر ، حتقي���ق: حمي هالل �ل�سرح���ان، د�ر �لنه�سة – . 37

بريوت ، 1981م .
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د. عذاري بنت اإبراهيم ال�شعيبي

م�شكوية ، اأبو علي احمد بن ممد )ت:421هـ(
جت���ارب �لأمم وتعاقب �لهم���م، ت�سحيح ه�. ف. �مدروز ، مطبع���ة �سركة �لتمدن . 38

�ل�سناعية – م�سر ،1332ه� .
وكيع ، ممد بن خلف بن حيان )ت: 306هـ(

�أخبار �لق�ساة ،مر�جعة :�سعيد حممد �للحام، عامل �لكتب – بريوت ، د.ت.. 39
اليافعي، اأبو ممد عفيف الدين عبد اهلل بن اأ�شعد بن علي بن �شليمان )املتوفى: 768هـ(

م���ر�آة �جلن���ان وع���ربة �ليقظان يف معرف���ة ما يعترب م���ن حو�دث �لزم���ان، و�سع . 40
حو��سيه: خليل �ملن�سور، د�ر �لكتب �لعلمية – لبنان، 1417 ه�1997 م.

ياقوت احلموي ،�شهاب الدين اأبو عبد اهلل )ت:626هـ(
معجم �لأدباء �ملعروف باإر�ساد �لريب �ىل معرفة �لديب ، د�ر �ملاأمون – �لقاهرة . 41

،د.ت.
اليماين ، الوزير ممد بن ابراهيم )ت:840هـ(

�لعو��سم و�لقو��سم يف �لذب عن �سنة �أبي �لقا�سم ، حققه وخرج �أحاديثه : �سعيب . 42
�لأرنوؤوط ، بريوت� موؤ�س�سة �لر�سالة ، �لطبعة: �لثالثة، 1415ه�.

2/ قائمة املراجع:
ابراهيم ، رحمن ح�شني علي 

جمل����ش �لق�ساء يف �لعهد �لعبا�س���ي ، �ل�ستاذ" �لع���دد 203 �1433ه/ 2012م�"  . 1
كلية �لرتبية �بن ر�سد للعلوم �لن�سانية – جامعة بغد�د .

اآدم متز 
�حل�س���ارة �لإ�سالمية يف �لقرن �لر�بع �لهج���ري، ترجمة : حممد عبد �لهادي �أبو . 2

ريدة، مكتبة �خلاجني – �لقاهرة ، 1967م.



312
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

قادحة رجوع ال�شاهد عن �شهادته واأثرها يف رّد ال�شهادة" 

ان دوزي، رينهارت بيرت 
تكملة �ملعاجم �لعربية، نقله �إىل �لعربية ج� 4:حممد �سليم �لنعيمي، وز�رة �لثقافة . 3

و�لإعالم� �لعر�ق ، 2000م.
�ُشويل ، علي بن عبد ال�شالم بن علي )املتوفى: 1258هـ( اأبو احل�شن التُّ

�لبهج���ة يف �سرح �لتحفة (�سرح حتفة �حلكام)، �ملحقق: �سبطه و�سححه: حممد . 4
عبد �لقادر �ساهني، د�ر �لكتب �لعلميةلبنان ، 1418ه�1998م.

اأبو فار�س ، ممد عبد القادر 
�لق�ساء يف �لإ�سالم ، د�ر �لفرقان للن�سر و�لتوزيع – �لأردن، 2009م.. 5

احلمي�شي،  عبد الرحمن ابراهيم 
�لق�س���اء ونظامه يف �لكتاب و�ل�سنة ، مرك���ز بحوث ودر��سات جامعة �أم �لقرى – . 6

مكة �ملكرمة ، 1409ه� .
اخل�شري، ممد )ت:1345هـ(

حما�سر�ت يف تاريخ �لأمم �لإ�سالمية ،�لدولة �لعبا�سية، حتقيق: عبده علي ك�سك، . 7
د�ر �لب�سائر �لإ�سالمية� بريوت، 1434ه�.

ريان ، اأحمد علي طه 
مالم���ح م���ن حي���اة �لفقي���ه �ملح���دث مال���ك ب���ن �أن����ش �إم���ام د�ر �لهج���رة، د�ر . 8

�لعت�سامالقاهرة ، د.ت.
الزحيلي ، وهبة بن م�شطفى 

�لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، د�ر �لفكر – دم�سق، �لطبعة : �لر�بعة ،1427ه�.. 9
�شبارو، ع�شام ممد 

�لق�ساة و�لق�ساء يف �ل�سالم ، د�ر �لنه�سة �لعربية ، بريوت ، 1983م.  . 10
عالية ، �شمر

نظام �لدول���ة و�لق�ساء و�لعرف ، �ملوؤ�س�سة �جلامعي���ة للدر��سات و�لن�سر و�لتوزيع . 11
– بريوت ، 1418ه�.
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

عليان، �شوكت ممد
�ل�سلطة �لق�سائية يف �لإ�سالم، د�ر �لر�سيد للن�سر و�لتوزيع – �لريا�ش، 1402ه�.. 12

عمر، اأحمد خمتار عبد احلميد واآخرون 
معجم �للغة �لعربية �ملعا�سرة، عامل �لكتب –لبنان، 1429 ه� .. 13

العنزي ، مي�شون مزكي فردو�س 
�حلياة �لجتماعية و�لقت�سادية يف �ملدينة �ملنورة يف �لع�سر �لعبا�سي �لأول(�132. 14

232ه�) �لأردن ، جامعة �لريموك ، كلية �لآد�ب _ق�سم �لتاريخ ، 2004م.
الغرايبة ، ممد حمد 

نظام �لق�ساء يف �ل�سالم ، د�ر �حلامد للن�سر و�لتوزيع –�لردن ، 2008م.. 15
فاطمة ، قيطون 

تط���ور نظ���ام �لق�س���اء يف �حل�سارة �لإ�سالمي���ة من عهد �لنب���ي ملسو هيلع هللا ىلص �إىل �لع�سر . 16
�لعبا�س���ي �لأول، ر�سالة ماج�ستري ، �جلز�ئر، كلية �لأدب و�للغات�جامعة �أبو بكر 

بلقايد ، 1433�1434ه�.
كرمى، اأحمد عجاج

�لإد�رة يف ع�س���ر �لر�س���ول �سلى �هلل علي���ه و�آله و�سلم، د�ر �ل�س���الم – �لقاهرة، . 17
1427 ه� .

مدكور، ممد �شالم 
�لق�ساء يف �لإ�سالم ، د�ر �لنه�سة �لعربية ��لقاهرة، د.ت.. 18

مرت�شى الزبيدي ، مّمد بن مّمد بن عبد الرّزاق احل�شيني)ت: 1205هـ(
ت���اج �لعرو�ش من جو�هر �لقامو����ش، حتقيق : جمموعة من �ملحققني، د�ر �لهد�ية . 19

،د. ت، د.م.
م�شطفى، اإبراهيم واآخرون 

�ملعجم �لو�سيط ، د�ر �لدعوة� م�سر ، د.ت.. 20
جمهول، �ألف ليلة وليلة ، بريوت ،�لطبعة : �لثانية ، 1981م.. 21
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د/ حممد بن فوزي عبداهلل احلادر

الدكتور / مشعان بن نازل الجابري)
الأ�شتاذ امل�شاعد بجامعة طيبة 

وكيل كلية املجتمع باملهد مبنطقة املدينة املنورة

المسائل النحوّية التي حكم 
عليها سيبويه بالقّلة عرًضا 

ودراسة
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

المقّدمة

�حلم���ُد هلل حمًد� يليُق بجالل وجِهه وعظي���م �ُسلطانه، و�ل�سالُة و�ل�سالُم على نبّينا 
حمّمد، وعلى �آله، و�سحبه وجميع �إخو�نه، وبعد:

ف���اإّن كتاب �سيبويه بحٌر من بحور �لعربّية ز�خٌر، ت�سابق �إليه �لعلماء، وعّدو� معرفته 
من �ملفاخر، فمنهم من بّل بفهمه �سد�ه، ومنهم حال موُج �لكتاب دون مبتغاه.

وق���د كان وليز�ل هذ� �لكتاب من مفاخ���ر �لعربّية، وكلٌّ يغرتف بح�سب ��ستطاعته، 
وقد ي�ّسر �هلل �سرحه جلماعة، ومنهم َمْن جعل له عليه ((تعليقة))،  و�آخُر �سرح مو��سع. 
هم �كتفى بدر��سة تر�جمه،  وم���ن �ملتاأّخرين من حاول معرفة �لك�سف عن منهجه، وبع�سُ

ولز�لت �لدر��سات ترتى، و�لبحُر ل ين�سب!
وهذه �لّدر��سة حتاول �لوقوف على جزٍء ي�سرٍي من �لكتاب، وتهدف �إىل حكٍم �أطلقه 
�سيبوي���ه يف مو��س���ع من كتابه، وك�ْسف مر�ده به، �أل وه���و (�لقليل) ، وقد �قت�سرُت على 
بع�ش م�سائل �لق�سم �لنحوّي، و�سمّيته ب�(�مل�سائل �لنحوّية �لتي حكم عليها �سيبويه بالقّلة 

ا ودر��سة) . عر�سً
وقد �شرُت يف هذا البحث ودرا�شة م�شائله على املنهج التايل:

• ع عنو�ٍن للم�ساألة.	 و�سْ
• �إير�د ن�ّش �سيبويه.	
• �سرح �مل�ساألة باإيجاز؛ معتمًد� على �سروح �لكتاب وغريها من �لكتب �لنحوّية.	
• ربط �مل�ساألة بالباب �لذي �أوردها �سيبويه فيه، من خالل ذكر خمت�سٍر للباب.	
• حماول���ة در��سة �مل�ساألة در��سة تاريخّية، من خالل تتّبع ورودها يف كتب �لعلماء 	

مر�عًي���ا �لت�سل�س���ل �لزمني، من لدن �سيبويه �إىل �ل�سيوط���ي، وتدوين �لتغيري�ت 
�لتي طر�أت على ذلك �حلكم:

��ستمّر و�سف �لقّلة.. 1
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�ندثر و�سف �لقّلة، و�أ�سبحت من �مل�سائل �ل�سائعة.. 2
�ندثرت �مل�ساألة.. 3
وَقع تف�سيل وتو�سيع للم�ساألة.. 4

ول �أّدعي �لإح�ساء، و�لإحاطة، بل بذلت ما يف �لو�سع، و�لتوفيق من �هلل.
• مل �أتو�ّس���ع كث���رًي� يف در��س���ة �مل�ساأل���ة؛ بذكر �حلج���ج و�لرّد عليه���ا، ومناق�ستها 	

و�لرتجيح؛ لأّن ذلك لي�ش من �أهد�ف هذ� �لبحث.
• جعلت ترتيب �مل�سائل كما وردت يف كتاب �سيبويه.	
• ل �إليه �لبحث، ثم �مل�سادر و�ملر�جع 	 ختمُت �لبحث بخامتٍة �سمنتها �أبرز ما تو�سّ

�لتي ��ستقى منها �لبحُث مادته.
واأُ�شر ُهنا اإىل ثالثِة اأمور:

الأّول: مل �أقف على در��سٍة تناولت مو�سوع هذ� �لبحث –على كرثة �لدر��سات �لتي 
قامت على �سيبويه وكتابه�.

���ر م�سائل �لقلي���ل، ول در��سته���ا بالطريقة  الثــاين: لي����ش هدف ه���ذ� �لبحث ح�سْ
�ملعه���ودة؛ �إذ لي����ش َثّم م�ساألة من م�سائ���ل �لنحو �إل وُدِر�ست قدمًي���ا وحديًثا، و�إمّنا �أردت 
ة حكم �سيبويه  �أن �أعر����ش بع�ش �مل�سائل، ث���ّم �أحاول �أن �أدر�سها در��سًة تاريخّيًة، وبخا�سّ

و�سد�ه يف كتب �لنحو. 
و�جلان���ُب �لتاريخ���ي يف �لّدر��سات �لنحوّية، وك�ْسُف ما يع���رتي �مل�سائل من زيادة �أو 
نق�س���ان ل ي���ز�ل بحاجة �إىل در��ساٍت كث���رية، و�لأبحاث �لتي تناولته قليل���ٌة، �إل ما كتب 
بر�ج�سرت��س���ر يف �لتط���ّور �لنحوي، وقد ذك���ر �أّن �لغر�ش من تل���ك �ملحا�سر�ت(1)((هو 
دْر����ش �لل�سان �لعربّي من �لوجهة �لتاريخّي���ة، �أي: من جهة ن�ساأته وتكّونه و�أ�سول حروفه 
و�أبنيته، و�أ�سكال �جلملة فيه، و�لتغيري�ت �لتي وقعت فيه، مع تو�يل �لأزمان))(2)، �إل �أّن 

ه���ي حما�سر�ت �ألقاه���ا يف �لتطّور �لنحوّي للغة �لعربّي���ة باجلامعة �مل�سرّي���ة 1929م. ينظر: مقّدمة د.   (1)
رم�سان عبد �لتّو�ب للكتاب نف�سه.

�لتطّور �لنحوّي: 7.  (2)
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در��س���ة بر�ج�سرت��سر فيما قبل �سيبويه، ومقارنته���ا بال�سامّيات �لأخرى، وهذه �لدر��سة 
ملا بعد �سيبويه.

الثالث: من �أ�سباب �ختيار هذ� �ملو�سوع حماولة ك�سف مر�د �سيبويه من �لقليل.

و�هلَل �أ�ساأل �لعلم �لنافع و�لعمل �ل�سالح �خلال�ش.

د. م�شعان بن نازل اجلابري
املدينة النبوّية 
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تمهيد

املُراد بالقليل:
ه���ذه �ملف���ردة من �ملفرد�ت �لت���ي ُيفَهم جُممل دللتها لكن لي����ش على وجه �لتحديد 

و�لّطر�د. 
ا. فيقال يف �للَُّغة: �سيٌء قليٌل، وجمعه ُقُلل، مثل �َسريٍر و�ُسُرٍر. وقوٌم َقليلوَن وقليٌل �أي�سً
اُه قلياًل. و�لُقالل بال�سم:  وق���د قّل �ل�سيُء يقّل ِقلًَّة، و�أقلَّه غريه وقلَّلُه يف عيِنه، �أي: �أر�ُه �إيَّ

�لقليل(1).
َغر  ق���ال �لر�غ���ب: ((�لِقلَّ���ُة و�لكرثة ي�ستعم���الن يف �لأعد�د، كم���ا �أّن �لِعَظ���م و�ل�سِّ
غر  ي�ستعم���الن يف �لأج�س���ام، ُثّم ُي�ستعار ك���ّل و�حد من �لكرثة و�لعظم، وم���ن �لقّلة و�ل�سّ

لالآخر))(2).
وقال �أبو �لبقاء �لكفوي: ((كّل �َسْيء يِف �ْلُقْر�آن "َقِليال" (3)، و"�إِلَّ َقِليل" (4)، َفُهَو دون 

�لع�ْسَرة))(5).
�أّما �بُن ه�سام، فقد �أر�د �أن يجعل لالأحكام �للغوّية حدوًد� ُمتمايزة، فيقول:((�علم 

�أّنهم ي�ستعملون غالًبا وكثرًي� ونادًر� وقلياًل وُمطرًد�:
رُد ل يتخّلف.. 1 فاملطَّ
و�لغالُب �أكرث �لأ�سياء، ولكّنه يتخلف.. 2
و�لكثرُي دونه.. 3
و�لقليُل دونه.. 4
و�لنادُر �أقلُّ من �لقليل.. 5

تاج �للغة و�سحاح �لعربّية: 1804/5 (ق ل ل).  (1)
�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن: 681. وينظر: تاج �للغة و�سحاح �لعربّية: 1804/5 (ق ل ل).  (2)

وردت يف �أكرث من �سورة، منها يف �سورة �لبقرة: 41.  (3)
وردت يف �أكرث من �سورة، منها يف �سورة �آل عمر�ن: 197.  (4)

�لُكلّيات: 702/1.  (5)
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فالع�سرون بالن�سبة �إىل ثالثة وع�سرين غالٌب، و�خلم�سة ع�سر بالن�سبة �إليها كثرٌي ل 
غالٌب، و�لثالثُة قليٌل، و�لو�حد نادٌر، فاعلم بهذ� مر�تب ما يقال فيه ذلك))(1).

 ول يعن���ي �أّن ذل���ك حدٌّ و�ساب���ٌط ل ُيحاد عنه ول يختلف بتقدي���ر �لأ�سخا�ش، بل هو 
للتقري���ب(2)، و�إّل فالأربع���ة، و�خلم�سة بالن�سبة �إىل �لع�سرين قلي���ل. ُي�ساف �إىل ذلك �أّن 

�مل�سائل �للغوّية مبنّية على �لتقدير ل �حل�سر.
مفهوم القليل عند �شيبويه:

�ملتتّب���ع لكالم �سيبوي���ه يكاد يقطع باأّن ُمر�ده بالقليل هو م���ا يقابل �لكثري، وقد ��ستعمل 
ك���ال �لأ�سلوب���ني. �أّما �لأّول (�لقليل) ف�سيمّر معنا يف م�سائل ه���ذ� �لبحث، و�أّما �لّثاين (لي�ش 
ا لي�ش بالكثري يف كالمهم؛ و�لأكرث يف كالمهم...))(3). بالكثري)، فقد قال: ((...وهذ� �أي�سً
 وبه���ذ� تّت�سح معامُل �لقليل عند �سيبويه باأّنه يقع مقابل �لكثري، و�أقّل منه ((ل يكاد 

ُيعَرف))(4).
 وقد يقرن مع �ل�((قليل))، و�سًفا �آخر، وهو((ل َيكاُد ُيْعَرُف))(5).

و�ل���ذي يظه���ر �أّن ��ستقر�ء �بن ه�س���ام لالأحك���ام �لنحوّية �ل�سابقة مو�ف���ٌق لأحكام 
�سيبويه.

وينق�شم القليل عند �شيبويه اإىل ق�شمني:
�لأّول: قليٌل يف �لكالم �ملنثور، وعليه غالب �مل�سائل �لتي قام عليها هذ� �لبحث.

�لّثاين: قليٌل يف �ل�سعر، قال �سيبويه: ((وقد تدخل �لنون بغري ما يف �جلز�ء، وذلك 
قليٌل يف �ل�سعر))(6).

�لقرت�ح: 116، وفي�ش ن�ْسر �لن�سر�ح من رو�ش طّي �لقرت�ح: 560/1.  (1)
ينظر: �أ�سول �لّنحو عند �بن مالك: 184.  (2)

�لكتاب: 265/2.  (3)
�لكتاب: 60/1، 147.  (4)

�لكتاب: 147/1.  (5)

�لكتاب: 250/4.  (6)
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القيا�س على القليل:
لي����ش من �سرط �ملقي�ش عليه �لكرثة فقد يقا�ش على �لقليل ملو�فقته للقيا�ش، وميتنع 

على �لكثري ملخالفته له.
مث���ال �لأّول: قوله���م يف �لن�س���ب �إىل ((�َسُنوءة)):((�َسَنئ���ي)). فل���ك �أن تق���ول يف 
((َرُكوبة)):((َرَكب���ي))، ويف ((َحُلوبة)):((َحَلبي))؛ قيا�ًسا على ((�سنئي))، وذلك 

�أّنهم �أجرو� ((َفُعولة)) جُمرى ((َفِعيلة))؛ مل�سابهتها �إياه من �أوجه:
� �أّن كالًّ منها ثالثّي.

� و�أنَّ ثالثه حرُف لني.
� و�أنَّ �آخره تاُء �لتاأنيث.

� و�أن ((فع���وًل)) و((فعي���اًل)) يت���و�رد�ن نحو: �أثيم و�أثوم ورحي���م ورحوم وم�سي 
وم�سو ونهي عن �ل�سيء ونهو.

فلّم���ا ��ستمّرت حال فعيلة وفعولة هذ� �ل�ستمر�ر جرت و�و �سنوءة جمرى ياء حنيفة 
فكما قالو� حنفي قيا�ًسا قالو�:((�سنئي)) قيا�ًسا.

قال �أبو �حل�سن: فاإن قلت: �إمّنا جاء هذ� يف حرٍف و�حٍد يعني ((�سنوءة))؟.
فاجلو�ب:�أّنه جميع ما جاء(1).

ق���ال �ب���ُن جّني:((وما �ألطف هذ� �جل���و�ب ومعناه �أن �لذي ج���اء يف فعولة هو هذ� 
�حلرف، و�لقيا�ش قابله ومل ياأت فيه �سيء ينق�سه.فاإذ� قا�ش �لإن�سان على جميع ما جاء، 

ا �سحيًحا يف �لقيا�ش مقبوًل فال غرو ول مالم))(2). وكان �أي�سً

ينظر: �خل�سائ�ش: 115/1، و�لقرت�ح: 159.  (1)
�خل�سائ�ش: 116/1.  (2)
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امل�شاألة الأوىل: َحْمُل)لي�س( على )ما(
ق���ال �سيبويه: ((وق���د زعم بع�سهم �أّن (لي����ش) جتعل ك�(ما)، وذل���ك قليٌل ل َيكاُد 
ُيْع���َرُف. فه���ذ� يجوز �أن يكون منه: لي����ش َخَلَق �هلُل �أَ�ْسَعَر من���ه(1)، و: لي�ش قالها زيٌد. قال 

ُحَمْيٌد �لأْرَقُط(2):

ــِهــْم  �ــِض ـــوى عـــال ُمــَعــرَّ ــُحــوا والـــنَّ ــَب ــاكــنُي)3(فــاأ�ــضْ ــِقــي املــ�ــَض ــْل ـــَوى ُت ولــيــ�ــَص كـــلَّ الـــنَّ

وقال ه�سام �أخو ذي �لّرمة(4):

بــَهــا  َظــــِفــــْرُت  اإِْن  ـــَدائـــي  ِل ــفــاُء  الــ�ــضيِّ ـــُذوُل)5(ِهــــَي  اِء مـــْب  ولــْيــ�ــص ِمــْنــَهــا �ــِضــفــاُء الـــــدَّ

ِمَله على �أَّن يف(لي�ش) �إ�سماًر� وهذ�  هذ� كلُّه �ُسِمَع من �لعرب. و�لوجه و�حلّد �أن حَتْ
ه �أم���ُة �هلل ذ�هب���ٌة. �إلَّ �أنَّهم زعم���و� �أنَّ بع�سهم قال: لي����ش �لَطيُب �إّل  مبت���د�أ، كقول���ه: �إنَّ

�مِل�سَك(6)، وما كاَن �لطيُب �إل �مل�سَك))(7).

هك���ذ� يف طبعت���ي باري�ش، وه���ارون، ويف طبعة ب���ولق و�لن�سخة �لتي �سرحها �ل�س���ري�يف ((لي�ش خلق �هلل   (1)
مثل���ه)). وينظر: جه���ود �لزّجاج يف در��سة كتاب �سيبوي���ه: 268/1. وقد �أوردها به���ذه �ل�سيغة �لأخرية 
م على ه���ذ� �ملو�سع فقال: ((فمن ذلك قوُل بع�ش �لع���رب: لي�ش َخَلَق �هلُل مثَله.  �سيبوي���ه يف مو�س���ع متقدِّ
ُه.و�سوف  فل���ول �أّن فيه �إ�سمار مل يج���ز �أن َتْذُكَر �لفعَل ومل ُتْعِمله يف ��سم، ولكن فيه �لإ�سمار مثُل ما يف �إنَّ

ُ حاَل هذ� يف �لإ�سماِر وكيف هو �إن �ساء �هلل)). �لكتاب: 70/1. نبنَيّ
ه���و: حمي���د بن َمالك بن ربع���ي بن خما�سن بن قي����ش �لتميمي. �َساِع���ر �إ�سالمي جُميد م���ن �سعر�ء �لدولة   (2)
ب بالأرقط؛ لآثار كانت بوجهه. ُتنَظر: ترجمته يف: معجم �لأدباء: 1225/3، و�خلز�نة: 395/5. �لأموية، ُلقِّ
ل، ويف هذ� �لبيت  ُينَظر يف: �ملقت�سب: 100/4، و�لأ�سول: 86/1، و�لتذييل: 140/4. وقد كان ُحميٌد ُييخَّ  (3)
ي�س���ف �أ�سياًف���ا نزلو� به فقر�هم مت���ًر�، فلما �أ�سبحو� فاإذ� نوى �لتمر كومة مرتفع���ة، مع �أنهم مل يكونو� 
���ا؛ �إ�سارة �إىل كرثة ما قدم لهم  يرم���ون كل ن���و�ة ياأكلون مترها، بل كانو� يلقون بع�ش �لنوى ويبلعون بع�سً

منه، وكرثة ما �أكلو�، و�سَرههم.
ب (كّل) وجْعل (لي�ش) مبعنى (ما) كاأّنه قال: ما يلقي. ينظر: �سرح �سيبويه لل�سري�يف: 6/2. و�ل�ساهد فيه: ن�سْ

هو: ه�سام بن نهي�ش بن م�سعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة �لعدوي، كان �ساعًر� جميًد�. ُتنَظر ترجمته   (4)
يف: معجم �لأدباء: 2682/6.

ُينَظر يف: �جلمل �ملن�سوب للخليل: 146، و�ملقت�سب: 101/4، و�سفر �ل�سعادة: 802/2.  (5)
بط �مل�سك يف حتقيق هارون، ود. �لبّكاء بالرفع، و�ل�سو�ب �لن�سب، كما نّبه على ذلك د. عّياد �لثبيتي  �سُ  (6)

يف تعليقه على �لب�سيط لبن �أبي �لّربيع: 708/2.
�لكتاب: 147/1.  (7)
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درا�شة امل�شاألة:
حك���ى �سيبوي���ه ع���ن ((بع�سه���م))، ومل يب���نّي َمن �ملُ���ر�د ب���ه، وكذلك �س���ار �سرَيه 
�ُس���ّر�ُح كتابه. ويف طبعت���ي باري�ش(1)وبولق(2): ((وقد زعم���و� �أّن بع�سهم يجعل (لي�ش) 
ك�(م���ا)))، وك���ذ�ك �أبهم �أبو عل���يٍّ �لفار�سّي �إذ ق���ال: ((ُذِكَر �أنَّ قوًم���ا يجرون (لي�ش) 
جُم���رى (ما)...))(3).  وهي �أوىل م���ن �لذي يف طبعة هارون؛ لأّنه ق�سم �لعربي ق�سمني: 

منهم من يرفع، ومنهم من ين�سب.
وهذه �مل�ساألة �أورده���ا �سيبويه ُمدرجًة مع غريها حتت (باب حروٍف �أُجريْت جُمرى 
حروف �ل�ستفهام وحروِف �لأمر و�لنْهي) وقد �أباَن ُمر�َده بهذه �لرتجمة قوُله �إثر ذلك: 
ْف���ي �سّبهوها بحروف �ل�ستفهام) ودللة ه���ذه �لرتجمة وبابها جاّلها  (وه���ى حروف �لنَّ
�ل�س���ري�يفٌّ بقوله: "قّدمن���ا �أّن قولك: ((زيٌد �سربته))، وقول���ك: ((�أزيًد� �سربَته)) يف 
�ل�ستفه���ام �أج���ود من قول���ك: ((�أزيٌد �سربته))، وق���د تو�ّسطت هذي���ن �لبابني حروٌف 
يتق���ارُب �لن�سُب فيها و�لرْف���ع، وهي (ما) و(ل)، تقول: ((ما زي���ًد� �سربته))، و((ما 

زيٌد �سربته)).
ب فيها و�لرْفع؛ لأّنها ت�سبه حروف �ل�ستفهام بدخولها على  و�إمّنا تقارب فيها �لن�سْ
�ملبت���د�أ فتخرجه من حّد �لإيجاب �إىل حّد �لنف���ي، كما �أّن حروف �ل�ستفهام �أخرجت ما 
دخل���ت عليه من �لإيج���اب �إىل �ل�ستفهام، وت�سبه �ملبتد�أ من جه���ة؛ لأّنها نقي�سة �ملبتد�أ، 

ونفٌي له"(4).
�أّم���ا م�ساألتنا فقد �أبان �أبو �سعيٍد �ل�سري�يفُّ مر�د �سيبويه بها بقوله: يعني �أّن بع�سهم 
يجع���ل (لي����ش) حممولًة على (ما) فيلغي عملها. ول يج���وز �أن يكون �لذي يفعل هذ� من 
�لعرب �إل َمن كانت من لغته يف (ما) �إلغاوؤها، فتحمل (لي�ش) على (ما)، وجتعلها حرًفا 
ل تعم���ل يف �لّلف���ظ �سيًئا كم���ا مل تعمل(ما). ولي�ش على هذه �لّلغة دلي���ٌل قاطع، ول حّجة 
تقطع �لعذر؛ لأّن كّل ما ي�ست�سهد به يحتمل �لتاأويل؛ لأّنه �إذ� �حتّج حمتّج بقولهم: ((لي�ش 

.62/1  (1)

.74/1  (2)
�لبغد�دّيات: 383.  (3)

ينظر: �سرح كتاب �سيبويه لل�سري�يف: 25�24/4.  (4)
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خل���ق �هلُل مثَله)) فقال: (خلق) فعل، ول���و كانت (لي�ش) فعاًل ملا وليها �لفعل(1)، فللقائل 
�أن يق���ول يف: (لي����ش) �سمري �لأم���ر و�ل�ساأن، و(خلق) وما بع���ده جملة يف مو�سع �خلرب؛ 

فلذلك قال �سيبويه: ((فهذ� يجوز �أن يكون منه لهذ� �ملعنى))(2).
اأقوال العلماء:

للعلماء يف هذه امل�شاألة قولن:
الأّول: يج���وز �أن حُتَم���ل (لي����ش) على (م���ا) فُيلَغى عملها، وهو قلي���ٌل. وبذلك قال 
�سيبوي���ه(3)، و�أبو عليٍّ �لفار�سّي(4)، فقد خّرج قولهم: لي�ش �لطيُب �إل �مل�سك باأّنه كقولهم 
م���ا �لطيُب �إل �مل�سُك، ُم�ستدلًّ برفعهم (�مل�سك) كما رفعو� خرب (ما). و�ملالقي(5)، و�بُن 
ه�س���ام(6)، فقد �أورد يف �لباب �لثام���ن قاعدًة(7) عْنوَن لها ب��(م���ن ُمَلح كالمهم تقار�ش 
�للَّفظ���ني يف �لأحكام) وذكر منه:  �إِْعَطاء (َلي�ش) حكم (َم���ا) يِف �لإهمال ِعْند �ْنِتَقا�ش 

يم. ْفي باإل كقوِلِهم:((َلْي�َش �لّطيب �إِلَّ �مل�سك))، َوِهي ُلَغة بني مَتِ �لنَّ
 وقال يف مو�سع �آخر: وتالزم(8) رفع �ل�سم َون�سب �خلرَب. َوقيل: قد تخرج َعن َذِلك 
ْفع؛  لَّ �مل�سك ِبالرَّ )، َنح���و: لي�ش �لّطيب �إِ ���ع، منها: �أَن يْقرَتن �خلرَب بعدها ب�(�إِلَّ يِف َمو��سِ
ْفي َكَما حمل �أهُل  يم َيْرَفُعوَنُه حماًل َلَها على (َما) يِف �لإهمال ِعند �نِتَقا�ش �لنَّ َفاإِّن بني مَتِ

�حْلجاز (َما) على َلْي�َش يِف �لإعمال ِعْند ��ْسِتيَفاء �ُسُروطَها(9). 

ُي�سري �إىل �خلالف يف فعلّية (لي�ش)، وللنحاة فيها قولن:  (1)
�لأّول: مذهب �أبي بكر بن �سقري، و�أبي علي �لفار�سي يف �أحد قوليه، وجماعة من �أ�سحابه، �أّنها حرف.  

�لّث���اين: مذه���ب �جلمهور �أّنها فعل. ينظر: �لكت���اب: 37/2، ومعاين �لقر�آن للف���ّر�ء: 43/2، و�حللبيات:   
222، و�لب�سرّيات: 833/2، و�لتذيل: 117/4.

�سرح كتاب �سيبويه لل�سري�يف: 28/4.  (2)
ينظر: �لكتاب: 147/1.  (3)

ينظر: �لبغد�دّيات: 384.  (4)
ر�سف �ملباين: 301، و�جلنى �لد�ين: 494.  (5)

مغني �للبيب: 558/3، َو 725�724/6.  (6)
وهي �لقاعدة �حلادية ع�سرة.  (7)

�أي: لي�ش.  (8)
مغني �للبيب: 558/3.  (9)



327
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د.م�شعان بن نازل اجلابري

الّثــاين: جماعة من �لعلم���اء يظهر عدُم مو�فقتهم ل�سيبويه، ومنهم �ل�سري�يّف؛ فقد 
ق���ال: ((ول يج���وز �أن يكون �لذي يفع���ل ذلك من �لعرب �إل َمن كان���ت ِمن لغته يف (ما) 
�إلغاوؤه���ا، فتحمل (لي�ش) على (ما)، وجتعله���ا حرًفا ل تعمل يف �لّلفظ �سيًئا كما مل تعلم 
(م���ا). ولي�ش على هذه �لّلغ���ة دليٌل قاطع، ول حّجة تقطع �لع���ذر؛ لأّن كّل ما ُي�سَت�سهد به 
يحتمل �لتاأويل))(1)، وكذلك �لّرّمايّن يرى �أّنه ((مذهب �سعيٌف؛ من �أجل �أّنه يكفي فيما 
يوجب���ه �ل�سب���ُه منُع �لت�سّرف، كم���ا يكفي يف (ما) �أْن تعم���ل �إذ� ترّتب �خلرب يف مو�سعه 
على �أ�سله. و�أّما قول ه�سام(2) فال ُيحَمل على هذ� �ملذهب �ل�سعيف، ولكن على �لإ�سمار 
يف (لي����ش) وكذلك ق���ول ُحميد))(3)، و�أبو علّي �ل�سلوبني، فقد قال كما روي عنه: ((فال 

ينبغي �أن ُيحَمل عليه ما وجدت مندوحة))(4).
وَث���مَّ فري���ٌق ثالٌث حكو� ق���ول �سيبوي���ه ومل يبدو� ر�أًيا ب���رّد ول مو�فق���ة، ومنهم: �بُن 
�ل�سجرّي(5)، و�بُن يعي�ش فقد حكى �أقو�ل �لعلماء فيها دون �أن يرّجح فقال: (َلْي�َش) فيها 
خالٌف، فمنهم من ُيغّلب عليها جانَب �حلرفية، فُيجريها جمرى (ما) �لنافية؛ فال ُيجيز 
تقدمَي خربها على ��سمها، ول عليها، ل يقولون: ((لي�ش قائًما زيٌد))، و((ل قائًما لي�ش 
زي���ٌد)). وعلي���ه حمل �سيبويه  قوَله���م: ((لي�ش �لطيُب �إّل �مل�س���ُك))، و((لي�ش َخْلُق �هلل 

�أ�ْسَعُر منه)). �أجر�ها جمَرى (ما).
ومنه���م من �أجاز تقدمَي خربها عليه���ا نف�ِسها، نحَو: ((قائًما لي�ش زيٌد))، وهو قول 
�سيبويه، و�ملتقّدمني من �لب�سريني، وجماعٍة من �ملتاأخِرين كال�سري�يّف، و�أبي علّي، و�إليه 

ذهب �لفّر�ء من �لكوفيني(6).

�سرح كتاب �سيبويه لل�سري�يف: 28/4.  (1)
يعني ه�ساًما �أخا ذي �لّرّمة، وقد تقّدم تخريجه.   (2)

�سرح كتاب �سيبويه للّرماين: 385�384/1 (ر�سالة).  (3)
�لتذيي���ل: 149/4، ومتهيد �لقو�عد: 1098/3، ومل �أقف عليه فيما بني يدّي من كتبه �ملطبوعة. ونقل عنه   (4)
�لّدمامين���يُّ يف تعليق �لفر�ئد: 186/3 �أّنه يجيز ((�إلغاء (لي�ش) وجعلها حرًفا مبنزلة (ما)، وذلك قليٌل 

�، ومّمن ن�ّش على ثبوته �سيبويه)).   جدًّ
ينظر: �أمايل �بن �ل�سجرّي: 302/1.   (5)

ل لبن يعي�ش: 369/4. ينظر: �سرح �ملف�سّ  (6)
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ونلح���ظ ُهن���ا �أّن �بن يعي�ش جعل قول �سيبويه و�حًد�، �أّما �بُن مالك فريى �أّن �سيبويه 
�أج���از �لر�أي���ني �إذ قال:((�أ�سار �سيبويه �إىل جو�ز ذلك(1) و�أجاز يف قول من قال: ((لي�ش 
خل���ق �هلل �أ�سعر منه)) كون (لي����ش) فعاًل متحّماًل �سمري �ل�س���اأن ��سًما وكونها حرًفا(2) 

مهمال(3).
وهنا اأمور ل تكتمل درا�شة امل�شاألة اإل بتجليتها:

الأّول: ر�أي �سيبوي���ه و�ختياره يف هذه �مل�ساألة قد يتبادُر �إىل �لذهن �أّنه و��سٌح �أبانه 
ه �أمُة  ِمَله على �أَّن يف لي�ش �إ�سم���اًر� وهذ� مبتد�أٌ، كقوله: �إنَّ قوُل���ه: ((و�لوجه و�حلّد �أن حَتْ
�هلل ذ�هب���ٌة))(4) وقال يف باب �لإ�سمار: ((قول بع�ش �لعرب: لي�ش َخَلَق �هلُل مثَله. فلول 
�أّن في���ه �إ�سم���اًر� مل يجز �أن َتْذُكَر �لفعَل ومل ُتْعِمله يف ��سم، ولكن فيه �لإ�سمار مثُل ما يف 
���ُه))(5). �إل �أّن قوله: ((�إلَّ �أنَّهم زعم���و� �أنَّ بع�سهم قال: لي�ش �لَطيُب �إّل �مِل�سُك))(6)،  �إنَّ
وقال يف باب �لإ�سمار: ((فجاز هذ� �إذ كان معناه ما �لطيُب �إلَّ �مل�سُك))(7)، فقوله هذ� 
ُيفَهم منه غرُي ذلك، بل �سّرح �أبو علّي �لفار�سي باأّن ((�سيبويه مل يتاأّول (لي�ش) على �أنَّ 

ة و�حلديث))(8). فيه �سمري �لق�سّ
 وق���د �سّنع على �سيبوي���ه وعلى �ل�س���ري�يف وو�سفهما بالتخّبط يف ه���ذه �مل�ساألة ملُك 

�لنحاة(9)، وت�سّدى له �بُن بّري(10)، وعلم �لدين �ل�ّسخاوّي(11). 
و�ل���ذي يظهر يل �أّن �سيبويه يفّرق بني (لي�ش) �إذ� وليها فعٌل، وبينها يف نحو قولهم: 
((لي�ش �لطيُب �إل �مل�سُك))، فالوجه عند �سيبويه �إذ� وليها فعٌل �أّن (لي�ش) فيها �إ�سماًر�، 

�لكتاب: 70/1.  (1)
�ل�سابق: 147/1.  (2)

�سرح �لت�سهيل: 379/1.  (3)
�لكتاب: 147/1.  (4)

�لكتاب: 70/1.  (5)
�لكتاب: 147/1.  (6)

�لكتاب: 71/1.  (7)
�لبغد�دّيات: 384، و ينظر: �ل�سري�زّيات: 261/1.  (8)

ينظر: جو�ب �مل�سائل �لع�سر: 39، و�سفر �ل�سعادة: 799/2.  (9)
ينظر: جو�ب �مل�سائل �لع�سر: 52�44.  (10)

ينظر: �سفر �ل�سعادة: 802/2.  (11)
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ودلي���ُل هذ� قول���ه �ملتقّدم، وقوله يف باب �لإ�سمار بعد �إي���ر�ده بيت ُحَميٍد �لأرقط: ((فلو 
ك���ان (ك���ّل) على (لي�ش) ول �إ�سماَر في���ه مل يكن �إل �لرفُع يف ك���ّل))(1). و�أّما يف قولهم: 
((لي����ش �لطي���ُب �إل �مل�سُك)) فلي�ش فيه �إ�سم���ار، كما حكاه �أبو عل���يٍّ �لفار�سي. –و�هلل 

�أعلم�.
ّث���م وقف���ُت باأََخرة عل���ى ن�شٍّ لأبي عل���يٍّ �لفار�سّي يعّزز م���ا ذهبُت �إلي���ه، وهو قوله: 
((حك���ى �سيبويه قولهم:((لي�ش �لطي���ُب �إل �مل�سُك)) وذهب في���ه �إىل �أّنه مبنزلة (ما) 
ة و�حلديث كما حمل قوله: ((لي�ش خلق �هلل  ومل يحمله على �أّن يف (لي�ش) �سمري �لق�سّ

�أ�سعَر منه)) على هذ� �ل�سمري))(2). 
ــاين: �ل���ذي يظه���ر يل �أّن �لق���ول بحم���ل (لي�ش) على (م���ا) متفّرع ع���ن �لقول  الثَّ
بحرفّيتها؛ لأّن �لفعل ل يحمل على �حلرف، و�لذي ر�أيته يف باب �لتقار�ش حمل �لنظائر 
عل���ى بع�سه���ا، ويف �لت�سم���ني ت�سمني �لفع���ل معنى فعل �آخ���ر. يوؤّيد هذ� ق���وُل �أبي �سعيٍد 
�ل�س���ري�يّف �ملتقّدم: ((.. وجتعله���ا حرًفا ل تعمل يف �لّلفظ �سيًئا كما مل تعلم (ما)))(3)، 
اأْن  ا �سمري لكنه �سمري �ل�سَّ وقوُل �بن ه�ساِم: ((َو�أّما َلْي�َش خلق �هلل مثله َفِفي (لي�ش) �أَْي�سً
ْرف)) �ْسَكال، َوَكَذ� �إِذ� قيل: فعل ي�سبه �حْلَ و�حَلِدي���ث َو�إِذ� قيل ِباأَن (َلْي�َش) حرف َف���اَل �إِ
(4).  َوزع���م َبع�سهم َعن َقاِئل َذِلك �أَّنه قدرَه���ا حرًفا َو�أَّن من َذِلك َقْولهم: َلْي�َش خلق �هلل 

مثله َوَقوله:

ـــَفـــاء لـــدائـــي َلــــو َظـــفـــرت بــَهــا   َوَلْي�َص ِمْنَها �ِضَفاء النَّف�ص مبذول(()5(.ِهـــــَي الـــ�ـــضيِّ

الّثالــث: نلح���ظ من ق���ول �بن ه�س���ام �ملتقّدم ح�س���ر حمل (لي�ش) عل���ى (ما) يف 
؛ لأّنه �لقائل:((وقد  قولهم:((لي����ش �لطيب �إل �مل�سك))، خالًف���ا ل�سيبويه، فقوله ع���امٌّ
زع���م بع�سهم �أّن (لي����ش) جتعل ك�(ما)، وذلك قليٌل ل َيكاُد ُيْع���َرُف فهذ� يجوز �أن يكون 

�لكتاب: 71/1.  (1)
�حللبّيات: 210. وينظر: 220، 270.  (2)

�سرح كتاب �سيبويه لل�سري�يف: 5/2، وينظر: �سرح �ملقّرب (�لتعليقة) لبن �لنّحا�ش: 397/1.  (3)
مغني �للبيب: 367/1.  (4)
مغني �للبيب: 564/3.  (5)
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من���ه: لي����ش َخَلَق �هلُل �أَ�ْسَعَر منه)). ففي مثاله مل ينتق�ش نفي (لي�ش) ب�(�إل). ومثل ر�أي 
�سيبوي���ه ر�أي �ملالقي فقد ق���ال: ((و�لذي ينبغي �أن يقال فيه���ا، �إذ� وجدت بغري خا�سية 
م���ن خو��ّش �لأفع���ال، وذلك �إذ� دخلت على �جلملة �لفعلي���ة، �أنها حرف ل غري، ك�(ما) 

�لنافية. كقول �ل�ساعر:

ُمها  َيْع�ضِ لي�ص  ــًرا  ُخــ�ــضْ َكــَتــاِئــَب  بــــاإجلــــام)1((()2(.يــْهــِدي  َمــــْوٍت  اإىل  اْبـــِتـــداٌر  اإّل   

الّرابــع: مل ي�ستم���ّر �لو�سف بالقّلة عن���د غري �سيبويه �ح�س���ب بحثي�بل �ن�سرف 
�حلدي���ُث �إىل در��سة �مل�ساألة، حتى ياأتي �لقرن �ل�ّسابع فنج���د عاملًا �أندل�سيًّا وهو �أبو عليٍّ 
�ل�سلوبني؛ فقد نقل �لّدمامين���يُّ �إجازته  �إلغاء(لي�ش) وجعلها حرًفا مبنزلة (ما)وو�سف 
�، و��ست�سه���د باإثبات �سيبوي���ه لها(3).و�كتفى �بُن مال���ك بنْقل كالم  ذل���ك باأّنه قليٌل ج���دًّ
�سيبوي���ه وو�سفه بالقّل���ة، دون تعقيب(4). وبه���ذ� يظهر �لفرق بني �سيبوي���ه وبني َمن جاء 
بع���ده، ف�سيبوي���ه ي�سف �لظو�هر �للغوّية �لت���ي �سمعها من �لعرب مبا�س���رة �أو رو�ها عن 

�لعلماء �لذين �سمعوها، وغرُيه �هتّم بدر��سة �مل�سائل �لنحوّية ل �أّنها ظو�هر لغوّية.
امل�شاألة الثانية: الرْفُع على اإ�شمار مبتداأ

قــال �شيبويــه: ((ومن ذلك قول �لعرب: َمْن �أنَت زيًد�، فزعم يون�ُش �أّنه على قوله: 
َمْن �أنت َتذُكر زيًد�، ولكنه كرث فى كالمهم و��سُتعمل و��ستغنو� عن �إظهاِره...ول يكون َمْن 

�أنَت زيًد� �إلَّ جو�ًبا، كاأَنَّه ملّا قال: �أنا زيٌد، قال: َفَمْن �أنَت ذ�ِكًر� زيًد�.
ا َقلَّ  ه���م َيرف���ع �وذلك قليل�كاأَّنه ق���ال: َمْن �أنت كالُمك �أو ذك���ُرك زيٌد. و�إمنَّ وبع�سُ
�لرفُع؛ لأنَّ �إعماَلهم �لفعَل �أح�سُن من �أن يكون خرًب� مل�سدٍر لي�ش له(5)، ولكّنه يجوز على 
�سع���ة �لك���الم، و�سار كاملثل �جلاري، حّت���ى �إنهم َلي�ْساألون(6) �لرجل ع���ن غريه، فيقولون 

للنابغ���ة يف ديو�نه: 106، و�أ�سعار �ل�سعر�ء �ل�سّت���ة �جلاهليني: 226/1، و�جلنى �لد�ين: 494. وقد ورد يف   (1)
بع�ش �مل�سادر كاجلنى �لد�ين (كاأ�سياِف)، و�ملُثَبت هو �ملو�فق لرو�ية �لديو�ن.

ر�سف �ملباين: 301.  (2)
ينظر: تعليق �لفر�ئد: 186/3.  (3)

ينظر: �سرح �لكافية �ل�سافية: 425/1.  (4)
يف طبعتي باري�ش: 123/1، وبولق: 147/1 (به).  (5)

يف طبعتي باري�ش: 123/1، وبولق: 147/1 (ي�ساألون).  (6)
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للم�س���وؤول(1): َم���ْن �أنَت زيًد�، كاأَّنه يِكّلُم �لذي قال: �أن���ا زيٌد، �أي: �أنت عندي مبنزلة �لذي 
ي �إّنِك ناعلٌة))(3)،  ق���ال: �أنا زيٌد، فقي���ل له: من �أنت زيًد�؟ كما تقول للرجل(2): ((�أَِط���َرّ

و((�حمقي))(4). 
�أي: �أنَت عندي مبنزلة �لتي يقال لها هذ�))(5).

درا�شة امل�شاألة:
حك���ى �سيبويه �أّن((بع�سهم)) يرفع، وكما مّر يف �مل�ساألة �ل�سابقة مل يبنّي َمن �ملُر�د 

به، وكذلك نحا نحوه �ُسّر�ُح كتابه، وتابعوهم.
وه���ذه �مل�ساأل���ة �أورده���ا �سيبويه تابع���ة مل�ساألٍة م���ن م�سائل باب �سّماه (ه���ذ� باب ما 
ينت�س���ب على �إ�سم���ار �لفعالملرتوك �إظهاُره فى غري �لأم���ر و�لنَّهي)(6)، وعر�ش م�سائله 

يف طبعتي باري�ش: 123/1، وبولق: 147/1(فيقول �لقائل منهم).  (1)
�أي: �أّن���ه ج���رى كاملثل �إْذ �ُسِمع عربيٌّ يذكُر رج���اًل فقال لرجل: �ساألتك من �أنت زي���ًد�؟ �أي: �أنت يف تركك   (2)
�لبي���ان ع���ن هذ� �ملذكور مبنزلة �لذي قيل ل���ه: ((من �أنت زيًد�؟))  فهذ� مثٌل عل���ى نحو: ((�أطّري �إنك 

ناعلة)). �سرح �لكتاب للّرّماين: 603/2 (ر�سالة).
مث���ٌل ي�سرب ملن يوؤمر بارتكاب �لأمر �ل�سديد لقت���د�ره عليه. وي�ستوي فيه خطاُب �ملذكر و�ملوؤنث و�جلمع   (3)

و�لثنني على لفظ �لتاأنيث.
، وقيل: �جمعي. قال �أبو عبيد: معناه  و�لإط���ر�ر: �أن تركب ُطَرَر �لطريق، وهي نو�حيه، وقيل: معن���اه �أَديلِّ  
�ْرَك���ِب �لأْم���َر �ل�سدي���َد فاإنك قوّي علي���ه، و�أ�سُله: �أنَّ رجاًل ق���ال لر�عيٍة له كانت ترع���ى يف �ل�سهولة وَتَدُع 
�حُلُزون���ة: �أَِطّري، �أي ُخِذي ُطَرَر �لو�دي وهي نو�حيه، ف���اإّن عليك َنْعَلني، قال: �أح�سُبه عني بالنعلني ِغَلَظ 
جل���د َقَدَمْيَه���ا. ينظر يف: �لأمثال لأبي ُعبي���د: 115، و�إ�سالح �ملنطق: 288، وكت���اب تهذيب �لألفاظ لبن 
���د يف �للغة: 252، وجمه���رة �لأمثال: 50/1، و�ملحك���م: 126/9، و�مل�ستق�سى:  �ل�سّكي���ت: 160/1، و�ملَُنجَّ

221/1، و�مل�سوف �ملعلم: 482/1، و�لل�سان: 500/4. 
ي �إّنِك ناعلٌة و�حمقي)). يف طبعتي باري�ش وبولق((�أَِطَرّ  (4)

  وقد ر�آها هارون حتريًفا، وذكر �أن �ل�سو�ب: ((و�جمعي)).و�ل�سو�ب �أّنه مَثٌل �آخر. كما �سياأتي.
ل ثمَّ ُيَقال  وهو جزٌء من �ملثل ((�حمقي وتي�سي)) �أَي: كوين يِف �حلمق كالتي�ش، هى �سبة لْلَمْر�أَة يِف �لأَ�سْ  
مل���ن يَتَكلَّم بكلمة حم���ق. وهو يف: تهذيب �للغة: 33/13، وغريب �حلدي���ث للخّطابي: 176�175/2، وتاج 

�لعرو�ش: 88/15. 
و�أورده �سيبويه تبًعا لل�سابق؛ �و�إن كان �أ�سله خلطاب �ملر�أة� على �أّنه ُيطَلق للذكر و�لأنثى؛ لأّن �لأمثال ل   

. ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 63/5. ُتغريَّ
�لكتاب: 292/1.  (5)
�لكتاب: 290/1.  (6)
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حت���ى و�سل �إىل م�ساألة ((م���ن �أنت زيًد�)) وذكر �أّن مذهب �لع���رب فيها �لن�سب، وبنّي 
وج���ه �لن�سب، و�لتعليل له(1)ثّم �أردفه مب�ساألة �لّرفع ((من �أنت زيٌد))، وو�سفها بالقّلة، 
وبنّي وجه �لرفع كاأَّنه قال: َمْن �أنت كالُمك �أو ذكُرك زيٌد. ثّم عّلل َقلَّة �لرفِع؛باأنَّ �إعماَلهم 
�لفع���َل �أح�س���ُن من �أن يكون خ���رًب� مل�سدٍر لي�ش له، ولكّنه يجوز عل���ى �سعة �لكالم، و�سار 

كاملثل �جلاري(2).
ى ب���� (زيد)، وكان زي���ٌد م�سهوًر�  و�أ�س���ُل ه���ذ� : �أّن رج���اًل غرَي مع���روف بف�سل ت�سمَّ
ى �لرجل �ملجهول بزيد �لذي ه���و معروٌف بالف�سل، ُدفع  بالف�س���ل و�ل�سجاعة، فلّم���ا ت�سمَّ
ع���ن ذلك، و�أُنِكر عليه، فقيل له: م���ن �أنت زيًد�؟ على جهِة �لإنكار �أو �لتحقري، كاأّنه قال: 

من �أنت تذكر زيًد�، �أو ذ�كًر�.
وبع����شُ �لع���رب يرفع ذل���ك، فيقول: ((من �أن���ت زيٌد؟)) فيكون خ���رًب� عن م�سدر 
حم���ذوف، كاأّن���ه ق���ال: ((من �أن���ت، كالُم���ك زيٌد؟)) ف���اإن قي���ل: كيف يج���وز �أن يكون 
خ���رَب �مل�سدر، و�خل���رُب �إذ� كان مفرًد� يك���ون هو �ملبتد�أَ يف �ملعن���ى، ولي�ش �خلرُب ها هنا 
�ملبت���د�أَ؟ قيل: َثّم م�ساٌف حمذوُف، و�لتقديُر: من �أنت كالُمك كالُم زيد، �أو ذكُرك ذكُر 
ًعا على حدِّ "َو��ْس���اأَِل �ْلَقْرَيَة"  زي���د، ثّم ُحذف �مل�س���اف، و�أُقيم �مل�ساف �إليه ُمقاَم���ه تو�سُّ

[يو�سف:82(3).
اأقوال العلماء:

مل �أقف على قوٍل مينع رفع تلك �مل�ساألة، بل يوردونها لتخريج رفعها، ومن �ملجيزين 
ّماين(5)، و�أبو �ل�سعاد�ت �بن �لأثري(6)، و�لأعلم(7)، و�بن  له���ا: �سيبويه، و�ل�سري�يف(4)،و�لرُّ

�لكتاب: 192/1.  (1)
ينظر: �لكتاب: 392/1.  (2)

ل لبن يعي�ش: 395/1، وهمع �لهو�مع: 18/2. ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 63/5، و�سرح �ملف�سّ  (3)
�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 63/5.  (4)

ّماين: 603/2 (ر�سالة). ينظر: �سرح �لكتاب للرُّ  (5)
ينظر: �لبديع يف علم �لعربّية: 143/1.  (6)

ينظر: �لنَُّكت: 166.  (7)
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يعي����ش(1)، و�بن مال���ك(2)، و�أبو حّيان(3)، وبه���اء �لدين �ل�سبكي(4)،و�ب���ن ه�سام، وناظر 
�جلي����ش(5)، لك���ن �بن ه�سام يخال���ف �سيبويه يف �لتقدير؛ �إذ ُيق���ّدره ((مذكورك زيد))
وير�ه �أوىل من تقدير �سيبويه: كالمك زيد(6)؛ ((لأّن �ملعاين ل ُيخرب عنها بالذو�ت؛ ولأن 
(زي���ًد�) لي�ش بكالم لعدم تركيبه. و�أجي���ب باأّنه من باب �إطالق �لكالم على �ملفرد، وهو 
جائ���ز لغة، كما جاء عك�سه وهو �إطالق �لكلمة على �لك���الم))(7)، وهو عند �ل�سري�يف(8) 
و�ب���ن يعي�ش(9) عل���ى حذف م�ساف تقدي���ره: ((كالُمك ذكُر زي���ٍد))، و((كالُمك ��سُم 
ًعا على حدِّ "َو��ْساأَِل �ْلَقْرَيَة"  زي���ٍد))؛ ثّم ُحذف �مل�س���اف، و�أُقيم �مل�ساف �إليه ُمقاَمه تو�سُّ

[يو�سف:82].
ّماينُّ ب������((من �أنت ذكُرك ��سِم زيد))(10).      وقّدره �لرُّ

وق���ال �بُن طاه���ر(11) يف �لرفع و�لتقدير: مذكورك زي���د، فيكون �ملقدر يف �لرفع من 
لفظ �ملق���در يف �لن�سب، و�لتزم حذف �لر�فع، كما �لت���زم �لنا�سب، ن�ّش عليه �سيبويه، 

و�أفاد ذلك تعظيم زيد و�إجالله، وحتقري �ملخاطب و�إذلله(12).
وُيلَح���ظ م���ن خالل ��ستعر�����ش �آر�ء �لعلم���اء �ل�سابقني �ختفاء �لو�س���ف بالقّلة بعد 
�سيبوب���ه، ثّم يتج���ّدد �لو�سف بالقّلة يف �لقرن �ل�سابع فنجد �أّن �أب���ا �ل�سعاد�ت �بن �لأثري 

ُيجيز رفعه، ومع ذلك ي�سفه باأّنه ((قليل))(13).

ل لبن يعي�ش: 395/1. ينظر: �سرح �ملف�سّ  (1)
ينظر: �سرح �لت�سهيل: 288/1.  (2)

ينظر: �لتذييل: 317/3.  (3)
عرو�ش �لأفر�ح يف �سرح تلخي�ش �ملفتاح: 161/1.  (4)

ينظر: متهيد �لقو�عد: 915/2.  (5)

ينظر: �أو�سح �مل�سالك: 198/1.  (6)
ينظر: �لت�سريح: 223/1.  (7)

ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 189/2.  (8)
ل لبن يعي�ش: 395/1. ينظر:  �سرح �ملف�سّ  (9)
ّماين: 603/2 (ر�سالة). �سرح �لكتاب للرُّ  (10)

ينظر: �لت�سريح: 223/1.  (11)

ينظر: �لت�سريح: 223/1.  (12)
ينظر: �لبديع يف علم �لعربّية: 143/1.  (13)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

امل�شاألة الثالثة: الّن�شب يف نحو ))كيف اأنت وزيًدا((، على اإ�شمار فعل.
قــال �شيبويــه: ((وزعمو� �أنَّ نا�ًسا يقولون: كيف �أنت وزيًد�، وما �أنت وزيًد�. وهو قليٌل 
ف���ى كالم �لع���رب، مل(1) يحملو� �لكالم على (ما) ول (كي���ف)، ولكنهم حملوه على �لِفعل، 
���ى َيلفظو� به مل َينُق�ْش ما �أر�دو� م���ن �ملعنى حني حملو� �لكالم على  عل���ى �سيء لو َظَهَر حتَّ
(ما)، و(كيف)، كاأَّنه قال: كيف تكون �أنت وق�سعًة من ثريد؟ وما كنَت وزيًد�؟ لأنَّ (كنَت) 
و(تكوُن) يقعان هاهنا كثرًي�، ول َينق�ساِن ما تريد من معنى �حلديث. فَم�سى �سدُر �لكالم 

هم: وكاأَّنه قد َتكّلم بها�و�إن كان مل َيلفظ بها� لوقوعها هاهنا كثرًي�.ومن َثمَّ �أن�سد بع�سُ

ـــــــَ� فـــــــى َمـــــتـــــلَـــــٍف  ــــــاِبــــــِط؟)2(فـــــمـــــا اأنـــــــــــا والـــــــ�ـــــــضَّ ُح بــــــالــــــّذَكــــــِر الــــــ�ــــــضّ  يــــــــــــَ�يِّ

ه���م يقولون: (ما كن���َت) هنا(3) كثرًي�، ول َيْنُق�ُش ه���ذ� �ملعنى. ويف(كيف) معنى  لأنَّ
يكون، فجرى (ما �أَنت) جَمرى (ما كنَت)، كما �أّن (كيف) على معنى (يكون)(4).

((وزعم �أبو �خَلطّاب(5) �أنَّه �سمع بع�َش �لعرب �ملوثوِق بهم(6) ُيْن�ِسُد  هذ� �لبيت ن�سًبا:
ـــَن َحـــْجـــٍل)8( ـــُدن بـــقـــوِمـــَك)7( يــا ْب ـــــادااأتـــوِع ـــــب ـــــِع ُيـــــــخـــــــاُلـــــــوَن ال ـــــــــابـــــــــاٍت  اأُ�ـــــــــضَ  

�لو�و مثبتة يف طبعة هارون، وبدونها يف طبعتي باري�ش: 127/1، وبولق: 153/1.  (1)
لأُ�سام���ة ب���ن �حل���ارث بن حبيب �له���ذيّل. وهو يف:  دي���و�ن �لهذلّي���ني: 195/2، و�سرح �أ�سع���ار �لهذلّيني:   (2)

ل: 52/2. 1289/3، و�لّتب�سرة 260/1، و�سرح �ملف�سّ
و(�ملتَل���ف): �لقف���ر �ّل���ذي يتل���ف فيه َمن �سلك���ه. و(يرّبح): يجه���د، ِمن برح ب���ه �لأمر تربيًح���ا: �أجهده.   

ابط): �لقوّي. و(�لّذكر) : يق�سد �لّذكر من �لإبل. و(�ل�سّ
هكذ� يف طبعة هارون، ويف طبعتي باري�ش وبولق ( هاهنا).  (3)

�لكتاب: 304�302/1.  (4)
ْعَر�ب  ���ة َقِدميا، َلِقي �ْلأَ ُبو �خْلطاب �ْلأَْخَف����ش �ْلأَْكرَب. َكاَن �إَِماًما يِف �ْلَعَربيَّ عب���د �حلميد بن عب���د �ملِجيد �أَ  (5)
ُبو ُعَبْيَدة، َوَكاَن  َو�أخ���ذ َعْنُه���م، َوَعن �أبي َعْمرو بن �ْلَع���اَلء وطبقته. �أَخذ َعنُه �ِسيَبَوْيٍه َو�ْلك�َساِئّي َوُيوُن����ش َو�أَ

دّينا ورعا ِثَقة. ينظر: بغية �لوعاة: 74/2.
يف طبعتي باري�ش وبولق بعربّيتهم، ون�سب هارون �إىل �أّن �لذي يف باري�ش (بحّريتهم) !   (6)

وكال �لأ�سلوبني (بهم� بعربّيتهم) له حظٌّ من �لذكر يف �لكتاب.  
يف طبعة باري�ش (قّنك).  (7)

يف طبعات �سيبويه (حجل)وهو �لأكرث وروًد� يف �مل�سادر، وورد عند �أبي علي �لقايل، و�لأ�سود �لغندجاين،   (8)
و�ب���ن �ل�سج���ري، و�لآمدي، ونور �لدي���ن �ليو�سي، �أّنه (جحل)، وه���و جحل بن ن�سلة �أح���ُد بني عمرو بن 
عب���د ب���ن قتيبة بن �أع�س���ر،  له �لأ�سمعّية (43) كان���ت بينه وبني �سقيق مهاج���اة �أورد �سيًئا منها �لأ�سوُد 
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ــــٍن وَعـــــْمـــــرٍو  ــــَت ِمـــــن َحــــ�ــــضَ ــــْع ـــٌن وَعــــــْمــــــرٌو واجلــــــيــــــادا)1(مبــــا َجــــمَّ  ومـــــا َحـــ�ـــض

وزعمو� �أنَّ �لّر�عي كان ُيْن�ِسُد هذ� �لبيت ن�سًبا:

ــــِذي  ــــَة َكــــاَلَّ ــــاَع ــيــَل مَمــيــال)3(اأَْزَمــــــــــاَن َقــــْوِمــــي َواجَلــــَم ْن َتِ اأَ َحــاَلــَة   َمـــَنـــَع)2( الــريِّ

كاأَّنــه قــال: �أَْزماَن كان قومي و�جلماع���َة(4)، فحملوه عل���ى (كان)؛لأّنها(5) تقُع فى 
ه���ذ� �ملو�سع كثرًي�، ول َتنق����ش ما �أر�دو� من �ملعنى حني َيحمل���ون �لكالم على ما َيرفع، 
فكاأَّنه �إذ� قال: �أزماَن قومي، كان معناه: �أزماَن كانو�(6) قومي و�جلماعة كالذي، وما كان 
ٌن وعمٌرو و�جلياد�. ولومل يقل: �أزمان كان قومي، لكان معناه �إذ� قال: �أزمان قومي،  ح�سَ

�أزمان كان قومي(7)؛ لأنه �أمٌر قد م�سى))(8).

�لغندج���اين يف فرح���ة �لأديب: 49�48. قال �لآمدي: من يقال له جحل وحجل: فاأّما جحل فهومن باهلة، 
وهو جحل بن ن�سلة �أحد بني عمرو بن عبد بن قتيبة بن معن بن �أع�سر وهو �لقائل:

جاء �سقيق عار�سًا رحمه *** �إّن بني عمك فيهم رماح.  
يعني �سقيق بن جزء بن رباح بن عمرو بن عبد �سم�ش بن �أعيا �أحد بني قتيبة بن معن و�أما حجل فوجدته   
يف كت���اب ف���ز�رة ذك���ر �أنه عبد بني مازن م���ن فز�رة. ينظ���ر: �ملوؤتلف و�ملختل���ف: 102، و�لأمايل للقايل: 

97/2، وفرحة �لأديب: 48، و�أمايل �بن �ل�سجري: 100/1، وزهر �لأكم: 144/2.
ن�سب���ه �ساحُب �حلما�س���ة �لب�سرّي���ة: 103/1، و�بُن �ل�سري�يّف يف �س���رح �أبيات �سيبوي���ه: 253/1و�لأ�سود   (1)
يف فرح���ة �لأدي���ب: 49 ل�َسِقيق بن ُجْزء �ْلَباِهِل���ّي، وهو بال ن�سبة يف: �سرح �أبي���ات �سيبويه لبن �ل�سري�يف: 
253/1، و�أم���ايل �ب���ن �ل�سجري: 100/1، و�س���رح �لت�سهيل لبن مال���ك: 259/2.و(ح�سن)، بفتح �حلاء 

و�ل�ساد: قبيلة من تغلب، و(�لأ�سابات): �لأخالط من �لنا�ش �لذين ل خري فيهم
و�ل�ساه���د �إنه ن�سب (�جلياد)؛ لأّن���ه مفعول معه، و�لعامل فيه مقدر حم���ذوف تقديره: وما يكون ح�سن   

وعمرو و�جلياد�، �أي: مع �جلياد.
رو�ية �لديو�ن: لِزم.  (2)

()للر�عي �لنمريي يف ديو�نه: 234، و�لأزهية: 71، و�سرح �لت�سهيل: 195/1، و�لرت�ساف: 1191/3.  (3)
ق���ال �ل�س���ري�يّف: ((�أر�د: �أزمان كان قومي مع �جلماعة، وحذف(ك���ان)؛ لأّنهم ي�ستعملونها كثرًي� يف مثل   (4)
ه���ذ� �ملو�سع ول لب�ش فيه، ول يغرّي معنى)). �سرح �لكتاب: 77/5. وينظر: �سرح �أبيات �سيبويه للنّحا�ش: 
98، و�س���رح �لكافي���ة �ل�سافي���ة: 691/2، و�س���رح �ألفّية �بن مالك لب���ن �لناظم: 282، ومتهي���د �لقو�عد: 

1172/3، و�لت�سريح: 258/1.
يف طبعة هارون (�أّنها)، وما �أثبّت مو�فٌق لطبعتي باري�ش وبولق.  (5)

يف طبعتي باري�ش وبولق (كان). وبعدها �سقٌط فيهما ��ستدركه هارون.  (6)
ّماين: ((فاأ�سمر (كان) يف �خلرب؛ و�إمّنا جاز ذلك؛ لأّنه تذكرٌي بحال قومه، و�لتذكري باأمٍر لي�ش  ق���ال �لرُّ  (7)

بحا�سٍر كال�ستفهام، فلهذ� جاز �إ�سمار (كان))). ينظر: �سرح �لكتاب للّرّماين: 625/2 (ر�سالة).
�لكتاب: 305�304/1 (هارون)، 388/1 (�لبكاء).  (8)
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درا�شة امل�شاألة:
�أورد �سيبويه م�ساألتنا ذه مع جملٍة من م�سائل باٍب �بتد�أه بقوله (هذ� باب معنى �لو�و 
في���ه كمعناه���ا يف �لباب �لأول �إّل �أنها تعطف �ل�سم ههنا على ما ل يكون ما بعده �إل رفًعا 

على كّل حال)(1).
ويعن���ي بالباب �لأّول �لب���اَب �لذي �سبقه وهو (باب ما َيْظَهُر فيه �لفعُل وَينت�سب فيه 
َنْعَت و�أَباك، ولو ُتركت  �ل�س���ُم؛ لأنَّه مفعوٌل مع���ه، ومفعوٌل به)(2) ومن م�سائله: ((م���ا �سَ
ا �أردَت: ما �سنعَت مع �أَبيك، ولو ُتركت �لناقُة مع ف�سِيلها.  َعها، �إمنَّ يَلها َلَر�سِ اقُة وَف�سِ �لنَّ
ه���ا ُتْعمُل فى �ل�سم ما  فالف�سي���ُل مفعوٌل مع���ه، و�لأَُب كذلك، و�لو�ُو مل تغرَيّ �ملعنى، ولكنَّ

قبلها))(3).
ق���ال �أبو �سعيد �سارًحا ترجم���ة م�ساألتنا: ((هذ� �لباب معنى �ل���و�و فيه كمعناها يف 
�لب���اب �لأّول؛ لأّنهما مبعنى (م���ع)، �إّل �أّن �لباب �لأّول يف �أّوله فع���ٌل يعمل فيما بعد �لو�و 
عل���ى �لرتتيب �لذي ذكرته، وهذ� �لباب فيه ��سم معطوف على ��سم بالو�و �لتي معناها: 

(مع)، فيعطف ما بعد �لو�و على ما قبلها لفًظا، و�ملعنى فيه �ملالب�سة))(4).
وم���ن ه���ذ� يظهر �أّن ب���اَب م�ساألتنا مبنيٌّ عل���ى �لرْفع؛ لأّن �ل�سم معط���وف على �ل�سم 
بال���و�و �لت���ي معناها: (مع)، فيعطف ما بعد �لو�و على م���ا قبلها لفًظا(5). وقد �ساق �سيبويه 
م�سائل���ه ووّج���ه ن�سبها، و��ستكماًل للب���اب �أتبعه مب�ساألتنا وهي على �لرف���ع، وهي م�ساألٌة مل 
يبتدعه���ا خياُله، ومل يفرت�سها فك���ُره، بل �أ�سندها �إىل �لعرب، غ���رَي ُمكتٍف بذلك بل حاول 
�إيج���اد وجٍه ت�ستقيم به فقال: ((مل يحملو� �لك���الم على (ما)، ول (كيف)، ولكّنهم حملوه 
عل���ى �لِفع���ل، على �سيء لو َظَه���َر حتَّى َيلفظو� به مل َينُق�ْش م���ا �أر�دو� من �ملعنى حني حملو� 
�لكالم على (ما) و(كيف)، كاأَّنه قال: كيف تكون وق�سعًة من ثريد، وما كنَت وزيًد�))(6)، 

�لكتاب: 299/1.  (1)

�لكتاب: 297/1.  (2)

�لكتاب: 297/1.  (3)
�سرح �لكتاب: 73/5.  (4)

ينظر:�سرح �لكتاب: 73/5.  (5)
�لكتاب: 305/1.  (6)
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وقال يف �لباب �لذي يليه: ((وَمْن قال: ما �أنت وزيدً�، قال: ما �ساأُن عبِد �هلل وزيًد�.كاأَّنه 
قال: ما كان �ساأُن عبِد �هلل وزيًد�، وحمله على(كاَن)؛ لأّن (كان) تقع ههنا))(1).

اأقوال العلماء:
غال���ب َم���ن جاء بعد �سيبويه م���ن �لعلماء –مّمن وقفُت عل���ى كالمهم� حذ� حذوه، 
وم���ا وج���دُت له خُمالًف���ا ول ُمنازًعا بل ه���م لقوله �سارح���ون، ولر�أيه مّتبع���ون، ومبذهبه 
ُم�ست�سه���دون. ومنه���م: �ب���ُن �ل�س���ّر�ج(2)، و�أبو�سعي���ٍد �ل�ّس���ري�يّف(3)، و�لّرّم���ايّن(4)، و�بن 
يم���رّي(6)، و�لأعل���م �ل�ّسنتم���ري(7)، و�لُعك���ربي(8)، و�ب���ن مالك(9)،  ���ري�يّف(5)، و�ل�سَّ �ل�سِّ
و�لنّحا�ش(10)، و�بن ه�سام(11)، و�بن �لقّيم �حلفيد(12)، و�أحمد بن يحيى بن �ملرت�سى(13)، 

و�جلوجري(14)، و�ل�سيوطي(15).
�إّل م���ا ذكره �ملرّبد يف �لكامل(16) يف نحو: ((فما �أنت وعثماُن)) فالرفُع فيه �لوجه؛ 
لأّن���ه عَط���َف ��سًما ظاه���ًر� على ��سٍم ُم�سَم���ٍر و�أجر�ه جُم���ر�ه، ولي�ش ههنا فع���ٌل فُيحَمل 
عل���ى �ملفعول، فكاأّنه قال: ((فما �أنت وما عثماُن؛ ه���ذ� تقديره يف �لعربّية)). وما ن�سبه 

�لكتاب: 309/1، 311.  (1)
ينظر: �لأ�سول: 251/2.  (2)

ينظر: �سرح �لكتاب: 75/5، 77.  (3)
ينظر: �سرح �لكتاب للّرّماين: 623/2، 624 (ر�سالة).  (4)

ينظر: �سرح �أبيات �سيبويه لبن �ل�سري�يف: 253/1.  (5)
ينظر: �لتب�سرة و�لتذكرة: 259/1.  (6)

ينظر: �لنُّكت: 170/1.  (7)
ينظر: �للُّباب يف علل �لبناء و�لإعر�ب: 283/1.  (8)

قال يف �ألفّيته:  (9)
ْب*** بِفْعِل َكوٍن ُم�سَمٍر بع�ُش �لعرْب. وبعد (ما) ��ستفهاٍم، �و (كيف) َن�سَ  

ينظر: �ألفّية �بن مالك: 109، �لبيت (313).  
ينظر: �لتعليقة (�سرح �ملقّرب): 557/1.  (10)

ينظر: �أو�سح �مل�سالك: 210/2.  (11)
ينظر: �إر�ساد �ل�سالك: 377/1.  (12)

ينظر: تاج علوم �لأدب: 286.  (13)
ينظر: �سرح �سذور �لذهب: 442/2.  (14)

ينظر: همع �لهو�مع: 244/2.  (15)
.431/1  (16)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

�أب���و حّي���ان لبع�ش �ملتاأّخرين فق���ال: ((ما ترّجح فيه �لعطف، وه���و �أن يتقدم �لو�و جملة 
مت�سّمن���ة معنى �لفع���ل، وبعد �لو�و ��سٌم ل يتع���ّذر عليه �لعطف، نحو: م���ا �ساأن عبد �هلل 
وزي���د، ويجوز �لن�سب، ن�ّش عليه �سيبويه، ومنعه بع�ش �ملتاأخّرين))(1). ومن �ملتاأّخرين 
�لذي���ن �أ�س���ار �إليهم �أبو حّيان: �بن ع�سفور(2)، فقد زع���م �أّن هذ� مما يجب فيه �لن�سب 
عل���ى �ملعّية، فقال: ((ول يجوز �لت�سريك؛ لأنَّه يلتب����ش بال�سوؤ�ل عن حال كّل و�حٍدمنهما 

على �لنفر�د))(3).
ق���ال �ب���ن �ل�سائع: ((وهذ� غلط، بل قد ن�ّش �ش على �ختي���ار �لرفع، وذلك �أّنك �إذ� 
�ساأل���ت من بينه وبني زيد �ختالط و�لتبا�ش فهم �ملق�س���ود، فال يقع لب�ش، فقدكان ينبغي 
�أل يجوز فيه �لن�سب؛ �إذ ل نا�سب له، لكن زعم �ش �أّنه جاٍر على توهم كان �أو تكون))(4).
و�ل�سب���ب يف منعهم هذه �مل�ساأل���ة �أّنهم وقفو� مع ظاهر ق���ول �سيبويه: ((فاإذ� �أظهر 
�ل�س���م فق���ال ما �ساأن عب���د �هلل و�أخيه ي�ستمه فلي����ش �إل �جلّر؛ لأّنه ق���د ح�سن �أن حتمل 
�لك���الم على عب���د �هلل؛ لأنَّ �ملظهر �ملج���رور حتمل عليه �ملجرور. و�سمعن���ا بع�ش �لعرب 

يقول: ما �ساأُن عبد �هلل و�لعرب ي�ستمها))(5).
وه���ذ� وه���ٌم من �لّنحاة عند �أبي حّي���ان؛ نظرو� �إىل كالم �سيبوي���ه �أّوًل، ومل ينظرو� 
�إليه �آخًر�، فقول �سيبويه: ((فلي�ش �إل �جلر)) يعني يف �لأف�سح، ويدّل على هذ� �لتقييد 
بالأف�سح قول �سيبويه بعد ذلك: ((ومن قال ما �أنت وزيًد�؛ قال ما �ساأن عبد �هلل وزيًد�، 
وحمله على (كان)؛ لأّن(كان) تقع هاهنا، و�لرفع �أجود و�أكرث، و�جلّر يف قولك: ما �ساأُن 
ا  عب���د �هلل وزيٌد �أح�سن و�أجود، كاأّنه قال: ما �ساأُن عب���د �هلل و�ساأُن �أخيه، ومنن�سب �أي�سً
قال: ما لزيد و�أخاه)). فهذ� ن�شٌّ من �سيبويه على ترجيح �لعطف وجتويز �لن�سب على 

�أنَّه مفعول معه، وكالم �سيبويه يف هذ� بني(6).

�رت�ساف �ل�سرب: 1488/3. وينظر: �لتذييل: 125�124/8.  (1)
ينظر: �سرح �جلمل لبن ع�سفور: 423/2.  (2)

�لتذييل: 125/8.  (3)
�ل�سابق: 126�125/8.  (4)

�لكتاب: 309/1.  (5)
ينظر: �لتذييل: 124/8.  (6)
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

الو�شف بالقّلة:
ق���د �ختفى �لو�س���ف بالقّلة يف م�ساألتن���ا ذه بعد �سيبويه حتى ج���اء �بن مالك فقال: 
ر بعد (ما)، �أو (كيف)، �أو زمن م�ساف))(1)، وقال: ((و�لرفع  ب بفعل ُمقدَّ ((ورمبا ُن�سِ
يف م���ا �أن���ت وزيًد�، وكيف �أنت وق�سع���ة من ثريد هو �جلّيد))(2). ق���ال �أبو حّيان �سارًحا 

كالم �بن مالك �ل�سابق: (((رمّبا) تفيد �لقّلة))(3).
ب ما بعد )اأّما( يف نحو: ))اأّما العبيَد فذو عبيد((. امل�شاألة الّرابعة: ن�شْ

ا  ا �لعبيَد فذو عبيٍد، و�أمَّ قال �سيبويه: ((وزعم يون�ش �أنَّ قوًما من �لعرب يقولون: �أمَّ
�لعبَد فذو عبٍد، ُيجرونه جُمرى �مل�سدر �َسو�ًء. وهو قليٌل خبيٌث))(4).

درا�شة امل�شاألة: 
�أورد �سيبوي���ه ه���ذه �مل�ساألة م���ع غريها من م�سائل (باب ما يخت���ار فيه �لرفع ويكون 
ا �ختري  فيه �لوجه يف جميع �لّلغات)، وقد عّدد �مل�سائل �لتي بنى عليها �لباب وبنّي ((�إمنَّ
�لرف���ُع؛ لأّن م���ا ذكرت يف هذ� �لباب �أ�سماٌء، و�لأ�سماُء ل جتري جمرى �مل�سادر. �أل َترى 
�أنَّك تقوُل: هو �لرجُل ِعْلًما وِفْقًها، ول تقول: هو �لرجُل َخْياًل و�إباًل. فلّما قبح ذلك جعلو� 
ما بعده خرًب� له، كاأَّنهم قالو�: �أَّما �لعبيُد فاأنت فيهم �أو �أنت منهم ذو َعبيٍد، �أي: لك من 
���ك �أردَت �أن تقول: �أَّما ِمن �لعبيد �أو �أَّما يف �لعبيد فاأنت ذو َعبيٍد. �إلَّ  نَّ �لعبي���د َن�سيٌب، كاأَ

رَت (يف) و(من) و�أ�سمرَت فيهما �أَ�سماَءهم))(5). �أنك �أََخّ
ا �لعبيَد ف���ذو عبيٍد)، وقد حكم عليه باأّنه قليٌل   حت���ى �نتهى �إىل م�ساألة �لن�سب (�أمَّ
خبي���ٌث، و�عتم���ديف ُحكمه بالقّل���ة و�خلبث على �ل�سم���اع �لذي �أورده �خللي���ل عن �لعرب 
ه���و� خم�سَتهم  ���اَء �لغفرَي بامل�س���در، و�سبَّ هو� �جلمَّ ب�((�أّنه���م �سّبه���وه بامل�س���در كم���ا �سبَّ
بامل�سدر. كاأنَّ هوؤلء �أجازو�: هو �لرجُل �لعبيَد و�لّدر�هَم، �أي: للعبيد وللدر�هم، وهذ�(6) 

�لت�سهيل: 99.  (1)
�سرح �لت�سهيل لبن مالك: 258/2.  (2)

�لتذييل: 124/8.  (3)
�لكتاب: 389/1.  (4)
�لكتاب: 388/1.   (5)

يف طبعة بولق: 194/1 (فهذ�).  (6)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

ل ُيتكلَّ���م ب���ه، و�إمّنا وجهه و�سو�ب���ه �لرفع، وهو قول �لعرب و�أبي عم���رو ويون�َش، ول �أعلم 
�خللي���َل خاَلَفُهما. وقد حملوه على �مل�سدر، فقال �لنحوّي���ون: �أّما �لِعْلَم و�لَعبيَد فذو علٍم 
جرَي غرُي �مل�سدر  وذو عبيد. وهذ� قبيح؛ لأنَّك لو �أفردَته كان �لرفُع �ل�سو�َب؛ فَخُبَث �إْذ �أُ

.(1)(( َد�ءِة مثُله، وهو قوُلهم: َويٌل لهم وَتبٌّ كامل�سدر، و�سّبهوه مبا هو فى �لرَّ
وق���د �ّتبعه �أبو �سعيد �ل�سري�يّف يف بيان م�سائل �لباب بقوله: ((قوله: �أّما �لعبيُد فذو 
عبيد؛ فرْفُع(�لعبيد) هو �لوجه؛ لأنَّ �لعْبد لي�ش مب�سدر فيقّدر له فعٌل من لفظه ين�سبه 
عل���ى ما تقّدم يف �مل�سادر، فوجب رفعه بالبت���د�ء، وما بعده يكون خرًب� له، و�لعائد �إليه 

حمذوف تقديره: �أّما �لعبيد فاأنت منهم، �أو فيهم، �أو نحو هذ� ذو عبيد))(2).
ّماين فقد جعل عن���و�ن �لباب (باب ��سم �جلن�ش �جل���اري على طريقة كذ�  �أّم���ا �لرُّ
فكذ�)(3)، وذكر �أّن غر�ش �سيبويه من هذه �لرتجمة ((�أْن ُيبنّي ما يجوز يف ��سم �جلن�ش 
�جل���اري عل���ى طريقة (�أّما كذ� فكذ�) مّم���ا ل يجوز))(4).ويجوز �لّن�س���ُب على �سعٍف؛ 
ل�سبه���ه بامل�س���در باأّنه جن�ٌش كما �أّن �مل�سدر جن����ش، �إّل �أّن �مل�سدر جن�ُش �لفعل وقد وقع 
موقعه يف �أّما فجاز ن�سبه لهذه �لعّلة، ول يجوز �إذ� كان على تعريف �لعهد فيه �إل �لّرفع؛ 

لأّنه قد بطل �سبهه بامل�سدر(5).
اأقوال العلماء:

للعلماء يف الن�شب وتوجيهه مذاهب:
�لأّول: يج���وز �لن�سب على �سعف، �إّل �أن يكون �لعبيد بغري �أعيانهم ليلحق بامل�سادر 
�ملبهم���ة، فل���و قال: �أّما �لعبيد �لذين عندك �أو �لذي���ن يف د�رك، �أو هوؤلء �لعبيد، مل يجز 
ّم���اين(7)، وذهب �أبو �سعيٍد �ل�سري�يّف �إىل �أّنه ُجِعل  �لّن�س���ب، وهذ� مذهب �سيبويه(6)،و�لرُّ
(�لعبي���د)� وهو ��سم� مكان (�لتعبيد) وهو م�سدٌر، و�لعرُب قد ��ستعملت (�لعبيد) يف 

�لكتاب: 389/1.  (1)
ينظر: �سرح �لكتاب: 173/5.  (2)

�سرح �لّرماين للكتاب: 693/2 (ر�سالة).  (3)
�ل�سابق: 693/2 (ر�سالة).  (4)

ينظر: �سرح �لّرماين: 693/2 (ر�سالة).  (5)
�لكتاب: 390/1، وينظر: �سرح �لكتاب لل�ّسري�يف: 173/5.  (6)

ينظر: �سرح �لّرماين: 693/2 (ر�سالة).  (7)
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

ت�سريف �لفعل من �لعبد، قال روؤبة:

ــــــا�ــــــُص عــــنــــدي َكــــــُثــــــَمــــــاِم الـــتـــّمـــي ــــــي)1(والــــــنَّ ــــــاأميِّ ـــيـــِد والــــــتَّ ـــعـــِب ـــــوَن بـــالـــتَّ َيـــــر�ـــــضَ

ر�ب) وهو ��سم للم�سروب  فعلى هذ� ُيجَعل (�لعبيد) مكان (�لتعبيد)، كما ُجِعل (�ل�َسّ
يف مو�سع �مل�سدر؛ فقالو�: �َسرِبت �َسر�ًبا، مبعنى �َسرِبت �ُسرًبا(2)، وقالو�: �أعطيته عطاء؛ 
ب، ول يجوز:  مبعنى:�إعط���اء، و�لعطاُء: ��سٌم لل�سيء �لذي ُيعَطى؛ فعلى ه���ذ� يكون �لنَّ�سْ
هو �لرجل خياًل و�إِباًل، كما جاز هو �لرجل علًما وعقاًل؛ لأنَّ علًما وعقاًل يف مو�سع �حلال، 
�أو �ملفعول له على �أح���د �لتقدير�ت(3).وهذ� هو ظاهر قول �سيبويه؛ لأّنه قال: ((يجرونه 
جُم���رى �مل�سدر))(4). وق���ال يف قولهم: �أّما �لعلم و�لعبيد:((حمل���وه على �مل�سدر))(5) 
) بابه �لن�سب؛  ))(6) من حيث ك���ان (�لتَّبُّ ، �أي: عطف���وه عليه. ونظره ب�((وي���ٌل له وتبٌّ
ب حماًل على �لعلم،  فرفع���وه حماًل على(�لوي���ل)، وهنا كان (�لعبيد) بابه �لرف���ع، فُن�سِ

�سّبهوه بامل�سدر فن�سبوه(7).
الثَّاين: ل يجوز �لّن�سب ولي�ش له وجٌه، و�إليه ذهب �ملرّبد(8).

الثالث:�أّن���ه على ح���ذف م�ساف تقديره: �أما ملك �لعبيد، وه���و مفعول له، وبه قال 
�لزّجاج(9).

�لّر�ب���ع: �أّنه مفع���وٌل به لفعٍل حم���ذوف، وتقديره: مهما تذكر �لعبي���َد فهو ذو عبيد، 
ومهم���ا تذك���ر �لعبَد فهو ذو عب���د، وهذ� �ل���ر�أي ُين�َس���ب �إىل �لكوفي���ني(10)، و�ختاره �بُن 

لروؤبة بن �لعّجاج، يف: ديو�نه: 143، و�ملُبهج: 207، و�لتذييل: 59/9.  (1)
قال �لفريوز�آبادي: ((...وبال�سم و�لك�س���ر: ��ْسماِن، وبالفتح: �لَقْوُم َي�ْسَربوَن)). �لقامو�ش �ملحيط: 100   (2)

(�ش ر ب).
ينظر: �سرح �لكتاب: 280/2.  (3)

�لكتاب: 174/5.  (4)

�لكتاب: 389/1.  (5)

�لكتاب: 389/1.  (6)
ينظر: �لتذييل: 58/9.  (7)

ينظر: �سرح �لكتاب لل�ّسري�يف: 173/5، و�لتذييل: 58/9، و�لرت�ساف: 1575/3.  (8)
ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 174/5.  (9)

ينظر: �لرت�ساف: 1573/3.  (10)
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مالك(1)، و�سّعفه �أبو حّيان(2).
الو�شف بالقّلة:

هذه �مل�ساألة ك�سابقاتها �ختفى �لو�سف لها بالقّلة بعد �سيبويه، وتوّجه حديث �لّنحاة 
�إىل توجي���ه �لن�س���ب، دون �لنظر �إىل كرثته وقّلت���ه، �إل ما ذكره �أبو حّي���ان(3) من و�سف 

�سيبويه له بالقبح، وكذلك �بُن ه�سام(4) ذكر �أّن �سيبويه �أنكره.
امل�شاألة اخلام�شة: تقدمي احلال على �شاحبها النكرة

قال �شيبويه: ((وتقول: عليك �أمرًي� زيٌد؛ لأّنه لو قال: عليك زيٌد، وهو يريد �لإمرَة 
كان ح�سًنا. وهذ� قليٌل يف �لكالم كثرٌي يف �ل�ّسعر؛ لأنَّه لي�ش بفعل. وكّلما تقّدم كان �أ�سعَف 
له و�أبعَد، فمن ثّم مل يقولو�: قائًما فيها رجٌل، ومل يح�ُسن ُح�ْسَن: فيها قائًما رجٌل))(5).

درا�شة امل�شاألة:
اأورد �شيبويــه هــذه امل�شاألــة �شمن م�شائل باب �شّماه: (هذ� ب���اب ما ينت�سب؛ لأّنه 
قبيٌح �أن يو�سف مبا بعده ويبنى على ما قبله)، وذلك قولك: هذ� قائًما رجٌل، وفيها قائًما 
ف �ل�سفة بال�س���م وُقبح �أن تقول: فيها قائ���ٌم، فت�سع �ل�سفة  رج���ٌل. ملّا مل يج���ز �أن ُتو�سَ
مو�س���ع �ل�سم، كما قبح مررُت بقائٍم و�أتاين قائٌم، جعل���ت �لقائم حاًل وكان �ملبنّي على 

�لكالم �لأّول ما بعده(6).
قــال اأبو �شعيــٍد ال�شرايف �شارًحا هــذه الرتجمة: ُجملُة هذ� �لب���اب �أن يكون ��سٌم 
منك���وٌر ل���ه �سفٌة جتري عليه، ويج���وز ن�سب �سفته على �حل���ال، و�لعامل يف �حلال �سيٌء 
م لذلك �ملنكور، ث���ّم تتقّدم �سفُة ذلك �ملنكور عليه؛ ل�س���رورٍة عر�ست ل�ساعر �إىل  متق���دِّ
تق���دمي تلك �ل�سف���ة، فيكون �لختيار يف لفظ تل���ك �ل�سفة �أن حُتَمل عل���ى �حلال، مثال 
ذل���ك: هذ� رج���ٌل قائٌم، وفى �لد�ر رجٌل قائٌم، (هذ�) مبت���د�أٌ، و(رجٌل) خرُبه، و(قائٌم) 

ينظر: �سرح �لت�سهيل لبن مالك: 330/2.  (1)
ينظر: �لتذييل: 54/9.  (2)

يننظر: �لتذييل: 232/7.  (3)
ينظر: �أو�سح �مل�سالك: 197/2.  (4)

�لكتاب: 125/2.  (5)

�لكتاب: 122/2.  (6)
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نع���ت (رجل). ويف �لد�ر رج���ٌل قائٌم، (رجٌل) مبتد�أ، و(فى �لد�ر) خرٌب مقّدم، و(قائٌم) 
نع���ت (رجل)، ويج���وز ن�سُب(قائ���م) يف �مل�ساألت���ني جميًعا.�أّما يف (هذ� رج���ٌل قائًما)، 
فالعام���ل في���ه �لتنبيه �أو �لإ�س���ارة، و�أّما (يف �ل���د�ر رجٌل قائًما)، فالعام���ل فيه �لظرف، 
و�لختي���ار �ل�سف���ة، فلّما �حت���اج �إىل تقدمي �ل�سفة على �ملو�س���وف،ومل ي�سلح �أن ترتفع 
عل���ى �ل�سفة ل�سيٍء بعده���ا؛ لأّن �ل�سفة ل تكون �إّل بعد �ملو�س���وف، وكانت �حلال تتقّدم 

بت على �حلال، وعامل �حلال قد تقّدم(1). وتتاأّخر، ُن�سِ
وقــال �شارًحــا م�شاألتنا: وكذل���ك �إذ� قلت: زيٌد عليك، جاز �أن يك���ون عليك يعتمد، 
وعلي���ك ينزل، وعليك يثن���ي، ونحو ذلك. فاإذ� قل���ت: زيٌد بك، و�أنت تري���د (ماأخوذ) �أو 
زي���ٌد عليك، و�أنت تريد (نازل)، ثّم حذفت ماأخوًذ� ونازًل بطل �لكالم؛ لأّنهما خرب�ن ل 
ب���ّد منهما، و�إمّنا جاز �أن تقول: زي���ٌد يف �لد�ر �أو يف �ل�سوق �أو ما �أ�سبه ذلك من �لأماكن؛ 
لأّن ه���ذه �لأ�سياء حم���الٌّ لزيد، و�أّن �لق�سد فيها �أّنه قد ��ستق���ّر فيها �أو حّلها، ول يذهب 
�لوْهُم يف قولك: زيٌد يف �لد�ر �أو يف �ل�سوق، �أّنه يرغب يف �لد�ر �أو يزهد فيها ملا قد ُعِرف 
بالع���ادة م���ن �أّن �لق�سد �إىل حلوله فيها. ف�سار قولك: (يف �ل���د�ر) خرًب� يتّم �لكالم به 
ا بالعادة �أن ُيقال: زيٌد على �لب�سرة، يريدون: و�ٍل عليها، و�إذ�  بع���د زيد، وقد ُعِرف �أي�سً
مّت �لك���الم بظرٍف و�سار خرًب� جاز ن�سُب م���ا بعَده من �ل�سفات على �حلال؛ ولهذ� جاز 

ن�سب: عليك �أمرًي� زيٌد، ول يجوز: عليك نازًل زيد. 
ْعر)) يريد تقدمي �حلال  وقوله يف اآخر الباب: ((وهذ� قليٌل يف �لكالم كثرٌي يف �ل�سِّ
على �ل�سم �لذي منه �حلال �إذ� كان �لعامُل ظرًفا لي�ش بكثرٍي يف �لكالم، و�لكثرُي �أن يكون 
�حلال بعد �لظرف و�ل�سم جميًعا، �أل ترى �أّنك ل تكاد جتد يف كالم �لعرب: �إّن يف �لد�ر 
قائًم���ا زي���ًد�، كما جتُد: �إّن يف �لد�ر زيًد� قائًما و�أنَّ زي���ًد� يف �لد�ر قائًما. و�لذي وجد يف 
اٍت  �لق���ر�آن قد تقّدمت في���ه �لأ�سماء على �لأحو�ل، كقوله عز وج���ل(2):"�إِنَّ �مْلُتَِّقنَي يِف َجنَّ
�ِسِننَي"   [�لذ�ريات:�15 16]،  ُهْم َكاُن���و� َقْبَل َذِلَك حُمْ نَّ َوُعُيوٍن*�آِخِذي���َن َما �آَتاُهْم َربُُّهْم �إِ
َربُُّهْم" [�لطور:18�17].و�هلل �أعلم(3). �آَتاُهْم  ا  مِبَ َفاِكِهنَي  َوَنِعيٍم  اٍت  َجنَّ �مْلُتَِّقنَي يِف  "�إِنَّ 

ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 58/7.  (1)
ّر �مل�سون: 44/10. ينظر: معاين �لقر�آن للفّر�ء: 83/3، ومعاين �لقر�آن و�إعر�به للزّجاج: 53/5، و�لدُّ  (2)

ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 62/7.  (3)
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عر)) بقوله:  وعّل���ل �لّرّماينُّ حلك���م �سيبويه: ((وهذ� قلي���ٌل يف �لكالم كث���رٌي يف �ل�سِّ
ْعر يحتاج فيه �إىل �لتقدمي من �أجل �إقامة �لوزن، ولي�ش كذلك غريه من �لكالم  ((لأّن �ل�سِّ

فيجري على �لرتتيب))(1). 
كم���ا بنّي وجه جو�ز م�ساألتن���ا ((عليك �أمرًي� زيٌد))؛ لأّنك ل���و قلت: عليكعلى معنى 
�لإم���رة� لأّن (علي���ك) تقت�سي �ل�ستعالء بالإمرة، ومع ذل���ك ي�سعف تقدمي �حلال على 
�ل�س���م مع �لظرف، ول ي�سع���ف مع �لفعل؛ لقّوة عمل �لفعل حتى ج���از �أن يتقّدم معموله 

عليه(2). 
و�أجاز �سيبويه: فيها قائًما رجٌل؛ لتقّدم �لعامل عليها، ومل ُيِجز:قائًما فيها رجٌل؛ لأّن 
�حلال ل تتقّدم على �لعامل �لذي ل يت�سّرف؛ ل�سعفه عن منزلة �لعامل �لذي يت�سّرف، 

ى بينهما يف قّوة �لعمل؛ لأّنه �إخر�ج �ل�سيء عن حّقه �لذي يجب له(3). ول يجوز �أن ُي�سوَّ
ويبنّي ما تقّدَم من كالم �ل�سري�يّف: ((و�إذ� مّت �لكالم بظرٍف و�سار خرًب� جاز ن�سُب 
�ر َقاِئًما، فتن�سب  م���ا بعده من �ل�سف���ات على �حلال))قوُل �مل���رّبد: َوتقول: زيٌد يِف �ل���دَّ
�ر َولَذِلك  �ر؛ ِلأَنَّ �مَلْعنى ��ْسَتقر عبد �هلل(4) يِف �لدَّ ْعنى �لِفْعل �لَِّذي َوقع يِف �لدَّ (َقاِئًم���ا) مِبَ

�نت�سبت �لظروف.
ا  َ �ر َقاِئٌم؛ ِلأَنَّك �إِمنَّ َعلُه لزيٌد قلت: زي���ٌد يِف �لدَّ �ر) لْلِقَيام َومل جَتْ َف���اإِن جعل���ت (يِف �لدَّ
�ر) ظرًفا لقائم. �ر َفجعلت (َقاِئًما) َخرًب� َعن زيد َوجعلت (يِف �لدَّ �أرْدت: زيٌد َقاِئٌم يِف �لدَّ

�ر َقاِئٌم. َفمن َقاَل َهَذ� َقاَل: �إِّن زيًد� يِف �لدَّ
�ر �خَلرَب، ثمَّ خربَّ على  �ر َقاِئًما، َفيكون يِف �لدَّ َوم���ن َق���اَل �لأّول(5) َقاَل �إِنَّ زيًد� يِف �لدَّ
ا  َ ال. َوملّا َقاَل (َقاِئم) �إِمنَّ �ر، َفَقاَل َقاِئًما، �أَي، على َهِذه �حْلَ ة َحال َوقع ��ستقر�ره يِف �لدَّ �أَيَّ

�سرح �لكتاب للّرّماين: 1419/3 (ر�سالة).  (1)
ينظر: �سرح �لكتاب للّرّماين: 1421/3 (ر�سالة).  (2)
ينظر: �سرح �لكتاب للّرّماين: 1419/3 (ر�سالة).  (3)

هكذ� يف �ملقت�سب، و�ملذكور يف �ملثال (زيد)!  (4)
�ر َقاِئًما. �أي: زيٌد يِف �لدَّ  (5)
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ٍع َوقع ِقَياُمه(1). ولبن �ل�سّر�ج كالم نحوه، بل يكاد يكون  �ر)؛ ليخرب �أَّي َمو�سِ َقاَل:(يِف �لدَّ
ه(2). بن�سّ

قال ابُن جّني: �إذ� ح�سر عندك �سرورتان لبّد من �رتكاب �إحد�هما فاأِت باأقربهما 
و�أقّلهما فح�ًسا، وذلك كو�و (ورنتل)... وكذلك �إذ� قلت: (فيها قائًما رجٌل) ملا كنت بني 
�أن ترف���ع (قائًما) فتقدم �ل�سفة على �ملو�سوف وهذ� ليكون بحال وبني �أن تن�سبه حاًل 

من �لنكرة، وهو على قّلته جائٌز حملت �مل�ساألة على �حلال فن�سبت(3).
اأقوال العلماء:

�أج���از ه���ذه �مل�ساألة، �ملرّبد(4)، و�بن �ل�س���ّر�ج(5)، و�لّرّماين(6)، و�ل�س���ري�يّف(7)، و�بُن 
جّن���ي(8)، و�بن �ل�سيد �لبطليو�س���ي(9)، و�ب���ن يعي�ش(10)،و�بن مالك(11)، و�أب���و حّيان(12)، 

وغريهم.
الو�شف بالقّلة:

ًد� بعد �سيبويه بقرن���ني عند فقيه �لعربّي���ة �بن جّني �إذ  ظه���ر �لو�س���ف بالقّلة جُم���دَّ
حكم على (فيها قائًما رجٌل) باأّنه((على قّلته جائٌز))(13). كما ظهر يف �لقرن �ل�ساد�ش 
عن���د �ب���ن �خل�ّساب؛ �إذ قال: "...و�أك���رث ما يجيء هذ� يف �ل�سع���ر، و��ستعماله يف �لكالم 

ينظر: �ملقت�سب: 167�166/4، َو 317/4.  (1)
ينظر: �لأ�سول: 217�216/1.  (2)

ينظر: �خل�سائ�ش: 214/1 (باب يف �حلمل على �أح�سن �لأقبحني).  (3)
ونق���ل ه���ذ� �لك���الم �ل�سيوطيُّ يف �لق���رت�ح: 241 (�لكتاب �ل�ساد����ش/ يف تعار�ش قبيح���ني)، و�أبو �لبقاء   

�لكفوي يف �لكلّيات: 379/1.
ينظر: �ملقت�سب: 167�166/4، َو 317/4.  (4)

ينظر: �لأ�سول: 217�216/1.  (5)
ينظر: �سرح �لكتاب للّرّماين: 1421/3 (ر�سالة).  (6)

ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 454/2.  (7)
ينظر: �خل�سائ�ش: 214/1 (باب يف �حلمل على �أح�سن �لأقبحني).  (8)

ينظر: �لقت�ساب يف �سرح �أدب �لكّتاب: 142/2.  (9)
ل: 52/2. �سرح �ملف�سّ  (10)

�سرح �لت�سهيل لبن مالك: 333/2.  (11)
ينظر: �لتذييل: 64/9.  (12)

ينظر: �خل�سائ�ش: 214/1 .  (13)
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يق���ّل..."(1)، ويف �لقرن �ل�سابع يحكي �بُن �أبي �لّربيع و�سف �سيبويه بالقّلة(2)، ثّم يتجّدد 
ب �حلال  �لو�س���ف بالقّلة يف �لق���رن �لثامن عند �أبي حّيان �لأندل�س���ّي؛ �إذ يرى �أّن ((ن�سْ
�ملتقّدم���ة م���ن �لنكرة ل يك���ون �إّل يف قلي���ٍل من �لك���الم))(3)، وكذلك ك���ّرر هذ� �حلكم 

�ل�سيوطيُّ يف �لقرن �لعا�سر نا�سًبا له �إىل �بن جّني(4).
ملحوظتان:

ن بعد تتّبع هذه �مل�ساألة من ل���دن �سيبويه �إىل �ل�سيوطي  الأوىل: مّم���ا مُيك���ن �أن ُيدوَّ
جن���د �أّن �ملث���ال �لذي ذكره �سيبويه (علي���ك �أمرًي� زيٌد) قد غاب عن كت���ب َمْن جاء بعد 
�سيبوي���ه –ح�سب بحث���ي�. و��ستمّرت در��سة �ملث���ال �لآخر �لذي نّظر ب���ه �سيبويه (فيها 

قائًما رجٌل).
الّثانية: تو�ّسعْت و�ن�سرفْت در��سُةهذه �مل�ساألة �إىل �أمٍر �آخر مل يُن�ّش عليه �سيبويه، 

ومل يعقد له �لباب، وهو َمْن �ساحب �حلال؟
ُيجّلي لنا ذلك �أبو حّيان فيقول: ويظهر من كالم �ش �أنَّ �ساحب �حلال يف نحو:(فيها 

رجٌل قائًما) هو �ملبتد�أ.
�أّن �ساحب���ه �ل�سم���ري �مل�ستك���ّن يف �خل���رب. ق���ال �مل�سن���ف يف  وذه���ب ق���وٌم �إيل 
�ل�سرح(5):((وق���ول ����ش هو �ل�سحيح؛ لأّن �حلال خرٌب يف �ملعن���ى، فجْعُله لأظهِر �ل�سمني 
�أوىل م���ن جعل���ه لأغم�سهما))(6). وه���ذ� �لذي ذكره ي�ستقي���م لو ت�ساَوي���ا، و�أّما �إذ� كان 

�أحُدهما معرفًة و�لآخُر نكرًة فجعُله حاًل للمعرفة �أوىل.
� وجم���روًر� ل �سمري فيه عند  وزع���م �ب���ُن خروف �أنَّ �خل���رب �إذ� كان ظرًفا �أو ج���ارًّ
����ش و�لف���ّر�ء �إّل �إذ� تاأّخر، و�أّما �إذ� تقّدم فال �سم���ري فيه. و��ستدّل على ذلك باأنَّه لو كان 

�ملرجتل: 166.  (1)
�لب�سيط: 519/1.  (2)

�لتذييل: 64/9.  (3)
ينظر: �لقرت�ح: 241 .  (4)

�أي: �بن مالك.  (5)
�سرح �لت�سهيل لبن مالك: 333/2.  (6)
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د، و�أن ُيعَطف علي���ه،و�أن ُيبَدل منه، كما فعل ذلك مع  م جلاز �أن ُيوؤكَّ في���ه �سمرٌي �إذ� تق���دَّ
ر(1). �ملتاأخِّ

امل�شاألة ال�شاد�شة: توجيه رفع الفعل الواقع يف اجلزاء
ق���ال �سيبويه: ((وتقول: ُمْرُه يحِفْره���ا، وقْل له َيُقْل ذ�ك. وقال �هللَّ عز وجل(2):"ُقل 
���اَلَة "  [�إبر�هيم:31]. ولو قلت: ُم���ْرُه يحِفُرها على  ِذي���َن �آَمُن���و� ُيِقيُمو� �ل�سَّ ِعَب���اِدَي �لَّ ِلّ
ًد�. وقد جاء رفعه على �سىء هو قليٌل يف �لكالم، على (ُمْرُه �أْن يحفَرها)،  �لبتد�ء كان جيَّ
ف���اإذ� مل يذك���رو� (�أْن)، جعلو� �ملعنى مبنزلته يف (ع�َسينا نْفَعُل). وهو يف �لكالم قليٌل، ل 
يكادون يتكّلمون به، فاإذ� تكّلمو� به فالفعُل كاأّنه يف مو�سع ��سٍم من�سوٍب، كاأّنه قال: ع�سى 

زيٌد قائاًل، ُثمَّ و�سع (يقول) يف مو�سعه(3). وقد جاء يف �ل�سعر، قال طرفة بن �لعبد:

ـــُر الــَوَغــى  اأَْحـــ�ـــضُ  واأَْن اأَ�ْضَهَد الَّلذاِت هْل اأنت ُملِدي)4((()5(األ اأّيـــهـــذا الــــزاِجــــِري 

درا�شة امل�شاألة:
�أورد �سيبويه هذه �مل�ساألة �سمن م�سائل باب �أ�سماه: ((هذ� باب من �جلز�ء ينجزم 

فيه �لفعل �إذ� كان جو�ًبا لأمٍر �أو نهٍي �أو ��ستفهاٍم �أو متنٍّ �أو عر�ش))(6).

ينظر: �لتذييل: 64/9.  (1)
يف طبعة �لبّكاء: 221/4 (تعاىل جّده وتبارك).  (2)

يف طبع���ة �لبّك���اء: 222/4 (يف مو�سع قائل) وذكر �أّن يف �إحدى ن�سخ���ه زيادة : وقد جاء لي�ش للفعل يعني   (3)
�مل�سدر، ولكّنه للفاعل ثّم و�سع (يقول) يف مو�سعه.

لطرف���ة ب���ن �لعبد يف: ديو�نه: 25، ويف: �جلم���ل �ملن�سوب للخليل: 165، و�ملقت�س���ب: 85/2، و�سرح �أبيات   (4)
�سيبويه لبن �لنّحا�ش: 169، و�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 299/3.

�ل�ساه���د في���ه: �أّنه حذف (�أْن) من قوله: (�أن �أح�سُر �لَوغ���ى). فاإن قال قائل: وما �لذي �أحوج �إىل تقدير   
(�أْن)، قي���ل ل���ه: معنى �لكالم �أحوج �إىل ه���ذ�؛ لأّن �لز�جر لطرفة َزَجره عن �سيء م���ن �أفعاله، ف� (عن) 
مق���ّدرة و (�أْن) ُحِذَف���ت من �لك���الم. و(عن) من حروف �جلّر ول يدخل على �لأفع���ال، و�إمّنا يدخل على 

�لأ�سماء، و (�أْن و�لفعل) يف تاأويل ��سم هو م�سدر.
فاأ�س���ل �لكالم: �أل �أيُّهذ� �لز�ج���ري عن �أن �أح�سُر �لَوغى. يريد عن ح�سور �لوغى، وحذف (عن) ف�سار   

(�أن �أح�سَر �لَوغى) ثم حذف (�أْن) ورفع �لفعل.
وق���وم من �أهل �لكوف���ة، يرون �لن�سب يف هذ� �لفعل بع���د حذف (�أّن). ينظر: �س���رح �أبيات �سيبويه لبن   

�ل�سري�يف: 50/2.
�لكتاب: 99/3.  (5)
�لكتاب: 99/3.  (6)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

قال �ل�سري�يف �سارًحا لهذه �مل�ساألة:وقوله مره يحفرها، وقل له يقل ذ�ك على وجهني:
اأحدهما: على �جلو�ب كاأّنه قال: ُمْرُه �إْن تاأمْره يحفْرها، و�إن تقل له يقل ذ�ك؛ ثقًة 

باأّن �لّثاين يقع �إذ� وقع �لأّول، �أوتغليًبا للظّن يف ذلك.
والوجه الّثاين: �أن يكون حكايَة فعل �لأمر وهو مبنّي؛ وزيدت فيه �لياء لأّنه غائب، 
وه���و م�ستقبٌل كاأّنه قال: ُمْرُه: �حِفْرها وُقْل له: ُقْل ذ�ك، ودخلت �لباء؛ لأنَّ �ساحب �لفعل 
غائب، كم���ا تقول:حَلف زيٌد ليخُرجّن، ولفظ ميينه َلأخُرجّن، ومثله قول �هلل عز وجل�: 

اَلَة "(1)، على �لوجهني: ِذيَن �آَمُنو� ُيِقيُمو� �ل�سَّ ِعَباِدَي �لَّ "ُقل ِلّ
 اأحدهمــا: ق���ل لهم �إْن تقل يقيمو� وينفقو�؛ لأّن دعاء �لنبي �ملسو هيلع هللا ىلص� للموؤمنني وقوله 

لهم �سبب �إقامتهم لل�سالة و�إنفاقهم(2)، و�إن كان بع�ش من ُدِعَي مل يفعل ذلك.

مني �حللبّي:قوله تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ(فيه �أوجٌه: قال �ل�سَّ  (1)
�أحُدها: �أنَّ (ُيقيمو�) جمزوٌم بالِم �أمٍر حمذوفٍة تقديُره: ليقيمو�، فُحِذَفْت وبقي عمُلها.   

�لث���اين: �أنَّ (ُيقيم���و�) جمزوم على جو�ِب (ُقْل)، و�إليه نحا �لأخف�ش و�مل���ربد. وقد َردَّ �لنا�ُش عليهما هذ�   
باأنه ل يلزُم ِمْن قوله لهم: �أقيمو� �أَْن َيْفعلو�، وكم َمْن تخلَّف عن هذ� �لأمر. وقد �أجيب عن هذ�: باأنَّ �ملر�َد 

بالعباد �ملوؤمنون، ولذلك �أ�سافهم �إليه ت�سريفًا، و�ملوؤمنون متى �أََمَرهم �ْمَتَثُلو�.
�لثال���ث: �أنه جمزوٌم عل���ى جو�ِب �ملقوِل �ملحذوِف تقدي���ره: قل لعبادي: �أقيمو� و�أَْنِفُق���و�، ُيقيمو� وينفقو�.   
�سو� لإِف�ساِده. وهو فا�سد لوجهني، �أحُدهما: �أنَّ  قال �أبو �لبقاء: وعز�ه للمربد، كذ� ذكره جماعة ومل يتعرَّ
ا �إذ� كان مثَله يف �لفعِل و�لفاعِل  ا يف �لفعِل �أو يف �لفاعل �أو فيهما، فاأمَّ ج���و�َب �ل�س���رِط ُيخاِلُف �ل�سرَط: �إمَّ
فه���و خط���اأٌ كقوِلك: قم تقْم، و�لتقديُر عل���ى ما ُذِكَر يف هذ� �لوجه: �إْن ُيقيم���و� ُيقيمو�. و�لوجه �لثاين: �أنَّ 

َر للمو�جهة، و (ُيقيمو�) على لفظ �لَغْيَبِة وهو خطاأٌ، �إذ� كان �لفاعل و�حدً� . �لأمَر �ملقدَّ
�لر�ب���ع: �أنَّ �لتقدي���َر: �إن َتُقْل له���م: �أقيمو�، ُيقيمو�، وهذ� َمْرِويٌّ عن �سيبوي���ه فيما حكاه �بن عطية. قلت:   

وهذ� هو �لقوُل �لثاين.
�خلام����ش: ق���ال �بن عطية: ((ويحتمل �أن يك���وَن (ُيقيمو�) جو�َب �لأمِر �لذي يعطين���ا معناه قوُله (ُقْل)؛   

وذلك �أن جتعَل قوَله (ُقْل) يف هذه �لآيِة مبعن َبّلْغ و�أَدِّ �ل�سريعَة ُيقيمو�)).
َة)). ٌر تقول: ((�أَِطِع �هلَل ُيْدِخْلَك �جلنَّ �ل�ساد�ش: قال �لفر�ء: �لأمُر معه �سرٌط مقدَّ  

ن فيه �لأمُر نف�ُسه معنى �ل�سرط، ويف هذ� ُقدر فعُل �ل�سرِط  مِّ و�لفرُق بني هذ� وبني ما قبله: �أنَّ ما قبله �سُ  
بعد فعِل �لأمِر ِمْن غرِي ت�سمنٍي.

ِرف عن �لأمِر �إىل �خلرِب ومعن���اه: (�أقيمو�) )). وهذ� مردوٌد؛  ���ه م�سارٌع �سُ : ((نَّ �ل�ساب���ع: قال �لفار�سيُّ  
َة على �إعر�به. و�أُجيَب عن هذ� باأنه ُبني لوقوِعه موقَع �ملبني، كما ُبني  لأن���ه ك���ان ينبغي �أن ُيْثِبَت نوَنه �لد�لَّ
�ملن���ادى يف نح���و: (يا زيُد)؛ لوقوِعه موقَع �ل�سمري، ولو قيل باأنه ُحِذَف���ْت نوُنه تخفيفًا على َحدِّ َحْذفها يف 

ة حتى توؤمنو�، ول توؤمنو� حتى حتابُّو�)). ينظر: �لّدّر �مل�سون: 106/7. قوِله: ((ل َتْدُخلو� �جلنَّ
يف طبعتي د�ر �لكتب �لقومية بالقاهرة، و�لكتب �لعلمية (�ّتفاقهم)!  (2)
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 و�لوج���ه �لآخ���ر: �إّنه �أمٌر دخ���ل يف �أّوله �لياء ملا ذكرته لك م���ن غيبة �لفاعلني، كاأّنه 
ق���ال: ق���ل لهم �أقيم���و� �ل�سالة و�أنفقو�، وهذ� ق���وٌل مل يذكره �سيبوي���ه، ول من تقدم من 
اج(3)، ولعلَّ  جَّ اج يحكيه عن �ملازين(2)، وقّو�ه �لزَّ جَّ �أ�سحابنا، وذكره �لفّر�ء(1)، ور�أيت �لزَّ
ِعَباِدي  �مل���ازينَّ �أخ���ذه عن �لفّر�ء، ور�أيت �أب���ا �لعّبا�ش �ملرّبد ذكر� يف �ملقت�س���ب� "َوُقل ِلّ

َيُقوُلو� �لَِّتي ِهَي �أَْح�َسُن"   [�لإ�سر�ء:53] وفيما ذكره تخليط فكرهت ذكره(4).
 و�إذ� قل���ت: ُمْرُه يحفره���ا، ونحو ذلك جاز يف (يحفره���ا) �لرفع من وجهني� فيما 
ذك���ره �سيبوي���ه�: �أحدهما: على �لبتد�ء و�ل�ستئناف، فكاأّنه قال: ُم���ْرُه فاإّنه َيحِفُرها ول 

يخالف.
 والوجه الآخر: على معنى ُمْرُه �أْن يحفَرها، و�أ�سقط (�أن) ورفع، كما تقول: ع�سينا 

�أْن نفعَل، ُثّم تقول: ع�سينا نفعُل، ومثله:
ُر �لَوَغى(5) �أل �أيَُّهَذ� �لّز�ِجري �أْح�سُ

و�ملعن���ى �أن �أح�سر �لوغ���ى، و�إذ� ُرِفع �س���ار تقديره ��سم فاع���ل، و�إذ� ظهرت (�أن) 
���ب �س���ار تقدي���ره تقدير م�س���در، ف���اإذ� قلت:ُم���ْرُه �أن يحفرها(6)، فتقدي���ره: مره  وُن�سِ

ينظر: معاين �لقر�آن، للفّر�ء: 77/2.  (1)
ينظ���ر كالم �لزّجاج عن هذه �لآي���ة يف: 142/1، و162/3. ومل �أقف للمازين على ذكر حول هذه �لآية يف   (2)

�ملعاين و�إعر�به. و�لذي فيه (بع�ش �لنحويني).
ينظر: معاين �لقر�آن و�إعر�به للزجاج: 142/1، و162/3.  (3)

ق���ال �ملرّبد: َو�أم���ا َقْول���ه:)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ (   َوَما �أ�سبه���ه َفَلْي�َش (َيُقوُل���و�) َجَو�ًبا   (4)
ل�(ق���ل) َوَلِكن �مْلَْعنى �َو�هلل �أعلم� قل لعبادي ُقوُلو� َيُقوُلو� َوَكَذِلَك )ۀ ۀ ہ ہ ہ 
���ا ُهَو قل َلُهم َيْفَعُلو� َيْفَعُل���و�. َوتقول ُمرُه يحفُرها ومرُه يحفْرها، فالرفع على َثاَلَثة �أوجه  َ ہ( َو�إِمنَّ
ُه �إِن �أَمرته حفرَها َو�أما �لّرْفع فاأحد  و�ب َكاأَنَّ ُه عل���ى �جْلَ جود من �لّرْفع؛ ِلأَنَّ و�جل���زم على َوجه َو�ِحد َوُهَو �أَ
ُكلك.  َويكون على  ن يحفرها َكَم���ا َكاَن َل تدُن من �ْلأ�سد َياأْ ُه مِمَّ نَّ وجوه���ه �أَن يك���ون يحفرها على َقْولك: َفاإِ
���ُه َق���اَل مره يِف َحال حف���ره َفَلو َكاَن ��ْسًما َلَكاَن م���رُه حافًر� َلَها.  َويكون على �َس���ْيء ُهَو َقِليل يِف  ���ال َكاأَنَّ �حْلَ
ْحِويني من  ن يحفرها فتحذف �أَن وترفع �ْلِفْعل ِلأَن َعامله َل ي�سمرَوَبع�ش �لنَّ �ْلَك���اَلم َوَذِل���َك �أَن ُتِريُد مره �أَ
ن يكون ِمْنَها عو�ش.�ملقت�سب:  لَّ �أَ َمار �أَن و�لب�سريون ياأبون َذِلك �إِ غري �ْلَب�سِريني ُيِجيز �لن�سب على �إِ�سْ

85�84/2. وقد �أورد �بُن يعي�ش نحو هذ� �لتخريج. ينظر: �سرح �ملف�سل: 281�280/4.
�سبق تخريجه.  (5)

. يف �ملطبوع من �سرح �ل�سري�يف: 128/10 (يحفرها). ولعّل �ل�سو�ب ما �أثبتُّ  (6)
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بحْفِره���ا، و�إذ� قلت: ُمْرُه يحفُرها على معنى (�أن) فتقديره: حافٌر لها، كاأّنه ظهرت فيه 
�أمارة �لنّية يف حفرها و�لعزم عليه ف�سار كاأّنه حافٌر(1).

اأقوال العلماء: 
ه���ذه �مل�ساألة مبنّيٌة على م�ساألٍةمن م�سائل �خل���الف بني �لب�سريني و�لكوفيني، وقد 

عقد لها �أبو �لربكات �لأنباري �مل�ساألة �ل�سابعة و�ل�سبعني من �إن�سافه.
وقد ذهب �لب�سرّيون �إىل �أنَّ (�أن)لتعمل يف �لفعل �مل�سارع �لن�سب مع �حلذف من 
غري بدل، وذهب �لكوفيون �إىل �أنَّها تعمل يف �لفعل �مل�سارع �لن�سب مع �حلذف من غري 

بدل(2).
الو�شف القّلة:

ظه���ر �لو�س���ف بالقبح يف �لقرن �لر�بع؛ �إذ نقله �بُن �ل���وّر�ق عن �لب�سريني(3)، وهو 
مغايٌر لو�سف �سيبويه. 

�أّم���ا �لو�سف بالقّلة فقد جاء يف �لقرن �لثالث عند �ملرّبد(4)،وظهر يف �لقرن �ل�سابع 
عند �بن يعي�ش(5)، و�بن مالك(6).�مل�ساألة �ل�ّسابعة: ��ستعمال �ل�سفات �أ�سماء

قــال �شيبويــه: ((وكذلك َجن���وٌب(7)، و�َسماٌل(8)، وَح���روٌر، و�َسم���وٌم(9)، وَقبوٌل(10)، 

ينظر: �سرح �لكتاب لل�سري�يف: 128�127/10.  (1)
ينظر: �لإن�ساف يف م�سائل �خلالف: 456/2.  (2)

ينظر: علل �لنحو: 442.  (3)
�ملقت�سب: 85�84/2.  (4)

ينظر: �سرح �ملف�سل: 281�280/4.  (5)
�سرح �لت�سهيل لبن مالك: 50/4.  (6)

وت�سّم���ى �ْلأَْزَيُب، و�لنُّعام���ي. ينظر: �ملنتخب من غريب كالم �لع���رب: 576/1، و�لإبانة يف �لّلغة �لعربّية:   (7)
378/4، و�لنهاية يف غريب �حلديث لبن �لأثري: 324/2.

�ش: 413/2. َماُل هي �لتي َتاأتي من َقَبل �حِلْجر. �ملخ�سّ �ل�سَّ  (8)
ُم���وم بالنهار وقد تكون بالليل، و�حَل���ُرور بالليل وقد تكون بالنه���ار. وهي ريٌح حاّرة.  ق���ال �أب���و عبيدة: �ل�سَّ  (9)

ينظر: �إ�سالح �ملنطق: 236، و�إي�ساح �سو�هد �لإي�ساح: 520/1.
�ش: 413/2. با. ينظر: �ملخ�سّ �لَقُبوُل �لتي تاأتي من تْلَقاء �لكعبة َوِهي �ل�سَّ  (10)



351
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د.م�شعان بن نازل اجلابري

وَدب���وٌر(1)، �إذ� �سّمي���ت رجاًل ب�س���يٍء منها �سرفت���ه؛ لأنَّها �سفاٌت يف �أك���رث كالم �لعرب. 
�سمعناه���م يقولون: ه���ذه ريٌح َحروٌر، وهذه ري���ٌح �َسماٌل، وهذه �لري���ح �جَلنوب(2)، وهذه 
ري���ح �َسموٌم، وهذه ريٌح َجن���وٌب. �سمعنا ذلك من ف�سحاء �لع���رب، ل يعرفون غريه. قال 

�لأع�سى:

ـــا  ــــيــــِف احَلـــ�ـــضَ ــــِف ــــَح ـــــَهـــــا َزَجـــــــــــــــٌل)3( َك َدُبـــــــــــوًرا)4(َل ــــا  ــــًح ِري بـــالـــلـــيـــِل  ِد �ـــــضـــــاَدَف 

وُيجَعل ��سًما، وذلك قليٌل، قال �ل�ساعر:

َ اآَيــــهــــا  ـــــــــــ�َّ  �ـــضـــرُف الـــِبـــلَـــى جَتـــــري بـــه الـــِرّيـــحـــاِنَحـــــــــــالـــــْت وِحــــــيــــــَل بــــهــــا وَغ
ـــمـــال وتــــــارًة  ــهــتــان)5((()6(.ريــــــُح اجَلـــــنـــــوِب مــــع الـــ�ـــضَّ الــتَّ و�ضائُب  بيع  الرَّ ِرَهـــُم 

درا�شة امل�شاألة:
�أورد ه���ذه �مل�ساألة �سيبويه �سمن باٍب �أ�سماه ((هذ� باب ت�سمية �ملذكر باملوؤنث)(7)، 
ذك���ر فيه �سيًئا م���ن م�سائل �ملمنوع من �ل�س���رف. �بتد�أه بحْكم �ملذك���ر �إذ� �سّمي مبوؤّنث 
رباع���ي فاأكرث، ث���م �أتبعه بالت�سمية ب�سفة �ملوؤّن���ث، ثّم �أورد م�ساألتن���ا ذه، تالها �لت�سمية 

�ش: 413/2، وحتفة �ملجد  ِتي َتاأت���ي من ُدُبِر �لَكْعَبة، �أي من �جلهة �لغربية. ينظ���ر: �ملخ�سّ ُب���ور هي �لَّ �لدَّ  (1)
�ل�سريح: 227/1.

لي�ست يف بولق: 20/2.  (2)
رو�ية �لديو�ن (جر�ش).  (3)

لالأع�سى، يف: ديو�نه: 99، ويف: �سرح �أبيات �سيبويه لبن �لنّحا�ش: 176، و�ملحكم: 313/9، و�سرح �لكافية   (4)
�ل�سافية: 1488/3.

و�ملعن���ى: �أن �س���وت �لدروع ��ملذكورة يف �لبيتني �ل�سابقني لهذ� �لبي���ت� �إذ� حتركت على لب�سها ك�سوت   
�حل�ساد �إذ� هبت عليه �لدبور. ينظر: �سرح �أبيات �سيبويه: 165/2.

����ش: 101/5، وحتفة �ملج���د �ل�سريح:  لرج���ل م���ن باهلة، وهو يف: �س���رح �أبيات �سيبوي���ه: 176، و�ملخ�سّ  (5)
229/1، و�س���رح �لكافي���ة �ل�سافي���ة: 1488/3. و�ل�(ره���م): �لأمطار �للينة و�حدته���ا رهمة، و(�سائب): 

نازل، و(�لتهتان): م�سدر هتنت �ل�سماء: �سّبت �أمطارها.
و�ل�ساهد فيه: �أنه �أ�ساف (ريُح �جَلنوب) وجعل (�جَلنوب) ��سمًا لهذه �لريح �لتي جتيء من ميني �لكعبة،   
ولو كانت �سفة مل ي�سف �إليها؛ لأّن �ل�سي ل ي�ساف �إىل �سفته كما ل ُي�ساف �إىل نف�سه. ينظر: �سرح �أبيات 

�سيبويه لبن �ل�سري�يف: 215/2، و�سرح �لكتاب لالأعلم: 444/2.
�لكتاب: 238�237/3.  (6)

�ل�سابق: 235/3.  (7)
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مبوؤّنٍث ُم�ستّق، وذكره بعد �لت�سمية مبا ل يخت�ّش باملوؤّنث، و�أردفه بالت�سمية باملوؤّنث �لذي 
يقع على �جلميع، و�لت�سمية بجمع �ملوؤّنث.

ق���ال �ل�ّسري�يف �سارًحا عب���ارة �سيبويه: ((ومعن���ى قول �سيبوي���ه: (�سمعنا ذلك من 
حاَء ل يعرفون غ���ريه))(1)، (فمن �أ�ساف  ف�سح���اء �لعرب) �أي: م���ن جماعٍة منهم ُف�سَ
ُعود و�لَهُبوط  �إليها جعلها �أ�سماء، ومل ي�سرف �سيًئا منها ��سَم رجٍل، و�سارت مبنزلة: �ل�سَّ

و�حَلُدور و�لَعُرو�ش).وهذه �لأ�سماء �أماكن، وقعت موؤنثة، ولي�ست ب�سفات(2).
اأقوال العلماء:

ق���ال �أبو جعف���ر(3): ((وهل هذه �لألف���اظ �أ�سماء �أم �سفات؟ ف���اإنَّ �سيبويه قال: هي 
�سفات يف �أكرث كالم �لعرب، �سمعناهم يقولون: هذه ريٌح �َسَماٌل، وهذه ريٌح �َسُموم، وهذه 
ري���ٌح َجُنوب، �سمعنا ذلك م���ن ف�سحاء �لعرب ل يعرفون غريه))(4). وقد �أجاز ��ستعمال 
�سفة �ملوؤّنث ��سًما جماعٌة من �لعلماء، منهم: �سيبويه(5)، و�ملرّبد(6)، و�ل�سري�يف(7)، و�بن 

�ل�سري�يف(8)،و�لأعلم(9).
ومنهم من �أجاز وقوعها ��سًما و�سفًة �وكاأّن ذلك من �أ�سل و�سعها� ومن �أولئك �بن 

�لأعر�بي(10)، و�أبو علّي �لفار�سّي(11).

�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 54/12.  (1)

�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 54/12.  (2)
هو �أحمد بن يو�سف �لّلبلي �ملتوّفى 691ه� �سارح كتاب �لف�سيح.  (3)

حتفة �ملجد �ل�سريح: 229/1.  (4)
ينظر: �لكتاب: 238�237/3.  (5)
ينظر: �لكامل: 957/2، 962.  (6)
ينظر: �سرح �لكتاب: 54/12.  (7)

ينظر:�سرح �أبيات �سيبويه لبن �ل�سري�يف: 215/2.  (8)
ينظر: �لنُّكت: 444/2.  (9)

ينظر: ل�سان �لعرب: 272/4 ( د ب ر).  (10)
ُذِك���ر �أّن���ه قاله يف �لتذكرة. ومل �أق���ف عليه يف خمتار �لتذك���رة. ينظر: �ملحك���م: 313/9، وتاج �لعرو�ش:   (11)

258/11 (د ب ر).
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الو�شف بالقّلة:
مل يتجاوز و�سف �لقّلة –ح�سب بحثي� �سيبويه وكتابه.

امل�شاألة الّثامنة: فْتح )اأم�س(.
) يف (ُمْذ) ملّا رفعو�، وكانت يف �جلّر هي �لتي  ق���ال �سيبويه: ((وقد فتح قوٌم(�أْم����شَ

بهوها بها. قال: ترفع، �سَّ

ـــــا  ـــــا ُمــــــــــْذ اأْمـــــ�ـــــضَ ـــــًب ـــــَج ـــعـــال َخـــْمـــ�ـــَضـــا)1(لــــقــــد راأيـــــــــــــُت َع  َعـــجـــائـــًزا ِمــــْثــــَل الـــ�ـــضَّ

وهذ� قليٌل))(2).
درا�شة امل�شاألة: 

�أورد �سيبوي���ه م�ساألتن���ا ذه تبًعا للت�سمي���ة ب�(�أم�ش) يف (باب �لظ���روف �ملبهمة غري 
�ملتمكنة)(3)، ول يرى �لدكتور حمّمد كاظم �لبّكاء �أّن لها �سلًة بالباب، فقال: ((��ستطرد 
�سيبويه يف �لكالم على (�أم�ش)، وهي ظرٌف ولي�ست من �أمثلة هذ� �لباب �لذي ُعِقد على 
�لأ�سم���اء �ملبهم���ة، و�إمّنا مو�سعها يف �لباب �لذي يليه، ولك���ّن (�أم�ش) ��سم رجل عوملت 

معاملة (ل) وهي �لتي جرت عليها �أمثلة هذ� �لباب فهي مثلها، وكذلك (�سحر)(4).
ي  �أّم���ا �ل�سري�يفُّ فريى �أّن َثَمّ �سلًة قال: ((�عل���م �أّن �لأ�سل يف �ملبنّيات كلِّها �إذ� �ُسمِّ
) مبنيٌّ على �لك�سر،  . و(�أم����شِ ب�س���يٍء منهّن رجٌل �أُعِرب ومل يغ���ريِّ ُحكَمه �أنَّ �أ�سله مبنيٌّ
ف���اإذ� �سّمينا به رجاًل �أعربناه كما ُنعربه �إذ� �سّمين���اه ب�(�أين)، و�إمّنا ُبني؛ لأّنه ظرٌف يف 
�لأ�س���ل، و�س���ار فيه معنى �لإ�سارة؛ لأّن���ك �إذ� قلت:(�أم�ش) فاإمّنا ت�س���ري �إىل �ليوم �لذي 
تالي���ه يوُمك، فاإذ� �نق�سى �ليوم مل يلزمه هذ� �ل�س���ُم ف�سار مبنزلة �سيٍء حا�سٍر ت�سري 

للعّجاج، يف ديو�نه: 400، ويف: نو�در �أبي زيد: 57، و�أ�سر�ر �لعربّية: 32، و�مل�ساعد 520/1.  (1)
و(�لعجائ���ز): جمع عج���وز، و(�ل�سعايل): جمع �سعالة بك�سر �ل�سني �ملهمل���ة، وهي �أخبث �لغيالن، وقيل:   

هي �ساحرة �جلن.
و�ل�ّساهُد: يف قوله: (مذ �أم�ًسا) حيث �أُعِرب �إعر�ب ما ل ين�سرف على لغة بني متيم؛ ولهذ� جر بالفتحة،   

و�لألف فيه لالإطالق. ينظر: �ملقا�سد �لنحوّية: 1834/4.
�لكتاب: 285�284/4.  (2)

�لكتاب: 280/4.  (3)
كتاب �سيبويه حتقيق �لبّكاء حا�سية: 454/4.  (4)
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رة مل تقل: ذ�. �إليه فتقول: ذ�، فاإذ� ز�ل عن �حل�سْ
ويج���وز �أن يكون مبنزلة �ل�سمري؛ لأّنه ل ُيع���َرف ول ُي�سّمى �إل باليوم �لذي �أنت فيه، 
ى �إل باأن يجري ذكُره، �أو يح�سر فيكون متكلًِّما �أو خماطًبا.  فاأ�سبه �ل�سمرَي �لذي ل ُي�سمَّ
ي ب���ه ما عمل ب�(غ���اِق) �إذ� �سّميَت به رجاًل، تق���ول: هذ� �أم�ٌش  فُعِم���ل ب�(�أم����ش) �إذ� �ُسمِّ
وغ���اٌق، ور�أي���ت �أم�ًسا وغاًقا، ومررت باأم�ٍش وغاٍق، ول يختلف���ان، و�إن كان (�أم�ش) ��سًما، 

و(غاق) �سوًتا))(1).
وق���د بنّي �ل�سري�يفُّ مر�د �سيبوي���ه ب�((قوم)) يف قوله: ((وقد فت���ح قوٌم(�أم�ش) يف 

(مذ)))، فقال: ((هم بع�ُش بني متيم، و�إمّنا فعلو� ذلك؛ لأّنهم تركو� �سرفه))(2).
بهوها بها)) قائاًل:  ثم بنّي معنى قول �سيبويه: ((وكانت يف �جلر هي �لتي ترفع، �سَّ

((ما بعد (مذ) ُيرَفع وُيخَف�ش، 
ا َمن َيج���ّر �سْرَفه بعدها،  فلّم���ا ت���رك بع�ُش َمن َيرف���ع �سْرَفه بعد (مذ) ت���رك �أي�سً

فكانت م�سّبهة بنف�سها))(3).
ثّم �أبان وجه �لقّلة عند �سيبويه:((لأنَّ �خلف�ش بعد (مذ) قليٌل))(4).

بهوها بها)) �أي: �أّن  وق���ال �لبّكاء معنى قوله: ((وكانت يف �جلر هي �لتي ترف���ع، �سَّ
(ُم���ذ) جت���ّر �أو ترفع ما بعدها، فاختري يف (�أم�ش) بعدها �أح���د �أمرين: �ل�سّم �أو �لفتح؛ 

�سّبهوها مبا يجيء بعد (ُمْذ) يف �لختيار(5). 
      وَق���اَل �لّنحا����ش: ((قوله: قد فتح قوم �أم�ش يِف مذ...)) َه���َذ� من َكاَلم �ِسيَبَوْيٍه 

ْرح.  م�سكٌل يْحَتاج �إِىَل �ل�سَّ
َو�َسرح���ه َعل���ّي ب���ن �ُسَلْيَمان بقول���ه: �أهل �حلجاز على َم���ا َحَكاُه �لنحوي���ون يك�ِسرون 

�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 119�118/12.  (1)
�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 121/12.   (2)
�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 121/12.   (3)
�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 122/12.  (4)

ينظر: �حلا�سية �لثالثة من حتقيق �لبّكاء للكتاب: 456/4.  (5)
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

���ع �لّرْفع ِباَل َتْنِوين  ي���م َيْرَفُعوَنُه يِف َمو�سِ ) يِف �لّرْف���ع َو�لّن�سب و�خلف�ش، َوَبُنو مَتِ (�أم����شِ
رف؛ َوَذِلَك �أَنه َلْي�َش �َسِبيل �لّظْرف �أَن يرفع ِلأَن �ْلأَْخَبار َلي�ست  ْنِزَلة َما َل يْن�سَ يجعلونه مِبَ
طر  ا ��سْ رف َفَلمَّ ���ا �أخربو� َعنُه ز�دوه ف�سَلة فاأخرجوه من �لبن���اء �إِىَل َما َل يْن�سَ َعن���ُه َفَلمَّ
ُه َل  ْف�ش جْم���َر�ه يِف �لّرْفع َوقدر (مذ) َهِذه �خلاف�س���ة وفتحه ِلأَنَّ اِع���ر �أج���ر�ه يِف �خْلَ �ل�سَّ

رف(1). يْن�سَ
اأقوال العلماء:

قال �سيبويه: (�أم�ش) متى َدَخَلْت عليه �أل �أو �أُ�سيَف �أُْعِرَب، ومتى َعِرَي منهما فاأهل 
نعونه �ل�سرَف(2). �حلجاُز يبنونه، و�لتميميُّون مَيْ

ق���ال �لك�سائ���ي: ُبني (�أم�ش)عل���ى �لك�سر؛ لأّنه فعل �سّمي به، وه���و عنده ماأخوذ من 
قولهم: (�أم�ِش)، فرتكت �ل�سني على ك�سرتها، وهو ��سم مبني ومعرفة بغري: (�ألف)، ول: 

فة بغري �لالم.  (لم)، نحو ُهَنْيَدة، و�َسُعوب، ونحو ذلك من �ملبنيات �ملعرَّ
وقال �لفر�ء: ومن �لعرب من يخف�ش �لأم�ِش و�إن �أدخل عليه �لألف و�لالم))(3).

ق���ال �لقرطبّي: ((وحك���ى �سيبويه وغرُيه �أنَّ من �لعرب م���ن ُيجري (�أم�ش) جُمرى 
م���ا ل ين�س���رف يف مو�س���ع �لرفع خا�سة، ورمب���ا ��سطّر �ل�ساعر ففع���ل هذ� يف �خلف�ش 

و�لن�سب))(4).
الو�شف بالقّلة:

 �نحرف و�سُف �سيبويه بالقّلة عند بع�ش َمن جاء بعده؛ فقد ن�سب �إليه �جلوهرّي �أّنه 
قال: ((قد جاء يف �سرورة �ل�سعر مذ �أم�ش بالفتح))(5).

ينظر: خز�نة �لأدب: 170/7.  (1)
ينظر: �لّدّر �مل�سون: 659/8، و�للُّباب لبن عادل: 231/15.  (2)

ينظر: �لتف�سري �لب�سيط للو�حدي: 361�360/17.  (3)
ينظر: �جلامع لأحكام �لقر�آن: 266�265/13.  (4)

�ل�سّحاح: 904/3 .  (5)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

امل�شاألة الّتا�شعة: توكيُد الفعِل امل�شارع يف اجلزاء بالّنون اخلفيفة
قال �سيبوي���ه: ((وقد تدخُل �لنُّوُن بغري (ما) يف �جلز�ء �وذلك قليٌل يف �ل�سعر(1)� 

ْهي؛ حني كان جمزوًما غرَي و�جب. وقال �ل�ّساعر: �سّبهوه بالنَّ

ى  ـــْم َنــــبــــاَت اخَلــــــيــــــُزرانيِّ يف الــــ�َّ ـــتُّ ـــَب َيْنَفَعا)2(َن اخلــُ�  َيــاأِْتــك  ما  متى  َحديًثا   
وقال ابن اخلرع)3(:

ــــاأْ مـــنـــه َفـــــــــزارُة ُتـــْعـــِطـــكـــْم  تــنــعــا)4((()5(.َفـــمـــْهـــمـــا َتــــ�ــــضَ فـــزارُة  منه  َت�َضاأْ  وَمْهما   

قال �بُن مالك يف �لكافية �ل�سافية مّتبًعا ر�أي �سيبويه:   (1)
وتْرُكه من بعد (�إّما) قّلما *** تلفيه �إل يف كالٍم ُنِظما.  

لكّن���ه قال يف �لت�سهي���ل: ((: وقد تلحق جو�ب �ل�س���رط �ختياًر�))، قال ناظُر �جلي����ش: ((و�أعطى قوله:   
((�ختياًر�)) �أّن ذلك جائٌز يف �لكالم)). وقال �لأ�سموين: ((مقت�سى كالمه �أن ذلك جائز يف �لختيار 
وبه �سرح يف �لت�سهيل فقال: وقد تلحق جو�ب �ل�سرط �ختياًر�، وذهب غريه �إىل �أن دخولها يف غري �سرط 

�إّما وجو�ب �ل�سرط مطلًقا �سرورة)).
وق���ال �لر�سيُّ مبثل قول �ب���ن مالك.  ينظر: ت�سهيل �لفو�ئد: 216، و�سرح �لكافي���ة �ل�سافية: 1399/3، و�سرح   

�لكافية للر�سي: 1441/2( حت: يحيى م�سري)، ومتهيد �لقو�عد: 3934/8، و�سرح �لأ�سموين: 410/3.
للنجا�سي �حلارثي يف ديو�نه: 110، و�سرح �لكتاب لل�سري�يف: 250/4، وخز�نة �لأدب: 387/11. و(نبات   (2)
�خلي���زر�ين) يريد به �خلي���زر�ن. و�أدخل عليه ياًء يف �لن�سب، و(حديًث���ا) �أي: عن قرب. يريد �أنهم لي�ش 
له���م قدمي،(متى ما ياأتك �خل���ري ينفعا)، يقول: �إذ� �أدرك �خلري �نتف���ع به.و�ملعنى: �أّن �خليزر�ن ل يعلو 
ول ي�سمو ول يرتفع، �إمّنا هو ي�سري وميتد يف �لأر�ش؛ و�ملر�د �أنهم ل يعلون ول ُيذكرون ب�سيء من �ملفاخر. 

قاله يهجو بني عامر بن �سع�سعة.
و(�ل�ساهد) يف �إدخاله �لنون �خلفيفة يف جو�ب �ل�سرط.ينظر: �سرح �أبيات �سيبويه لبن �ل�سري�يف: 205/2.  

ه���و: ع���وف بن عطية ب���ن عمرو �مللقب باخلرع �بن عب����ش بن وديعة �لتيمي، من تي���م �لرباب، من م�سر:   (3)
�ساع���ر جاهلي. �أدرك �لإ�سالم، وعّده �بن �سالم يف �لطبق���ة �لثامنة من �لإ�سالميني. تنظر: ترجمته يف: 

معجم �ل�سعر�ء للمرزباين: 111، و�لأعالم: 96/5.
للكمي���ت ب���ن معروف يف ديو�نه: 195، وحما�سة �لبحرتي: 15، و�سرح �أبيات �سيبويه: 2/ 186، و�سرح �بن   (4)

�لناظم: 444/1.
  وللكميت بن ثعلبة يف خز�نة �لأدب: 11/ 387، 388، 390، ول�سان �لعرب 8/ 273 (قزع).

  وللكميت بن معروف �أو للكميت بن ثعلبة �لفقع�سّي يف �ملقا�سد �لنحوية: 4/ 1807.
  ولعوف بن عطية بن �خلرع يف �لدرر: 5/ 165.

  وبال ن�سبة يف �سرح �لأ�سموين: 2/ 500، وهمع �لهو�مع 2/ 79، خز�نة �لأدب: 7/ 509، 510.
و(�ل�ساهد) �أّنه �أر�د: (متنعن) موؤكًد� بالنون �خلفيفة ثم �أبدلها �ألًفا للوقف، و�لفعل جو�ب �سرط. ينظر:   

�لبديع يف علم �لعربّية: 666/1، و�سرح �بن �لناظم: 444/1.
�لكتاب: 515/3.  (5)
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

درا�شة امل�شاألة:
�أورد �سيبويه م�ساألتنا ذه يف باٍب �أ�سماه (هذ� باب �لنون �لثقيلة و�خلفيفة)(1)�بتد�أه 
بقاع���دة عاّمة يف دخول �لنون �خلفيفة و�لثقيلة، ثّم ذكر مو��سع دخولها، و�أعقبه ببع�ش 
م�سائله���ا، و�سو�هدها يف �لقر�آن، ويف �أ�سعار �لع���رب. �أعقب ذلك بوقوعها يف �لفعل بعد 
�لعر�ش، و�لتح�سي�ش. ثم جميئها بعد �أ�سماء �ل�سرط و��ست�سهد لر�أيه ب�سو�هد من كتاب 

�هلل، ثّم �أتبعه مب�ساألتنا .
اأقوال العلماء:

ا يجوز  ْرط مِمَّ ْرط �إِذ� َك���اَن �ل�سَّ يج���وز �أَن تدخل نون �لتوكي���د �ْخِتَيار� يِف َجَو�ب �ل�سَّ
ْرط(2). ُدُخولَها ِفيِه. َوُهَو �أقل من ُدُخولَها يِف �ل�سَّ

وك���لُّ َم���ن وقفُت عل���ى ر�أيه من �لعلم���اء، يجيز توكي���د �لفعل �مل�س���ارع �لو�قع جو�ًبا 
لل�سرط، ومن �لقائلني باجل���و�ز: �خلليل(3)، و�أبو بكر بن �لأنباري(4)، و�بن �ل�سري�يف(5)، 

و�ساحب �لإبانة(6)، و�بن ع�سفور(7)، و�بن مالك(8)، و�لر�سّي(9). وغريهم.
الو�شف بالقّلة:

غ���اب و�سُف �لقّلة بعد �سيبويه، ثّم ظهر يف �لقرن �لّر�بع عند �ل�سري�يّف حكايًة لقول 
�سيبوي���ه(10)،  ويف بد�ية �لقرن �لعا�سر يحك���ي �ل�سيخ خالد �لأزهرّي(11) قول �سيبويه كما 

حكاه �ل�سري�يف.

�لكتاب: 508/3.  (1)
�خلز�نة: 388/11.  (2)

ينظر: �جلمل �ملن�سوب للخليل: 257.  (3)
()ينظر: �سرح �لق�سائد �ل�سبع �لطو�ل �جلاهليات: 17.  (4)

ينظر: �سرح �أبيات �سيبويه: 2/ 186.  (5)
ينظر: �لإبانة: 80/2.  (6)

�سر�ئر �ل�سعر لبن ع�سفور: 30.  (7)
ينظر: �لت�سهيل: 216، �سرح �لكافية �ل�سافية: 1399/3.  (8)

ينظر: �سرح �لكافية للر�سي: 1441/2( حت: يحيى م�سري).  (9)
ينظر: �لكتاب: 250/4.  (10)

ينظر: �لت�سريح: 307/2.  (11)
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

�أّما �بن مالكفقد قال: 

ـــعـــد غـــــ� )اإّمــــــــــــا( اأّكـــــــدا  ــــرط ب وردا)1(والــــ�ــــض ـــا-  -اأيـــ�ـــضً اجلـــــواب  كــــذا  نـــــزًرا   

ويف �لق���رن �لثام���ن ينحى �ب���ُن ه�س���اٍم �لأن�سارّي منح���ًى �أ�سّد من و�س���ف �سيبويه 
فم�ساألتنا عنده ((�أقلَّ من �لقليل))(2).

�سرح �لكافية �ل�سافية: 1399/3.  (1)
ينظر: �أو�سح �مل�سالك: 98/4.  (2)
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د.م�شعان بن نازل اجلابري

الخاتمة

ج كت���اب �سيبويه، وقد  �حلم���د هلل �لذي ي�ّس���ر در��سة هذه �مل�سائ���ل، و�لغو�ش يف جُلَ
ظهرت يل بعد در��سة هذ� �لبحث �أمور، �أبرزها:

ح���اول �لبحث �لك�سف عن �ملُر�د بالقليل عند �سيبويه، وما يقاربه من �لأحكام، . 1
وم���ا ي�ساّده، وخل�ش �إىل �أّن �لقليل عن���د �سيبويه هو ما يقع مقابل �لكثري، و�أقّل 

منه ((ل يكاد ُيعَرف)).
قد يقرن �سيبويه مع �ل�((قليل))، و�سًفا �آخر، وهو((ل َيكاُد ُيْعَرُف)).. 2
ينق�سم �لقليل عند �سيبويه –ح�سب �لبحث� �إىل ق�سمني: �لأّول: قليٌل يف �لكالم . 3

�ملنثور، وعليه غالب �مل�سائل �لتي قام عليها هذ� �لبحث. �لّثاين: قليٌل يف �ل�سعر.
ك���رثة �أحكام �سيبوي���ه �لتي يحكم بها على �مل�سائل �لنحوّي���ة، و�ل�سرفّية، ومنها . 4

�لقليل.
�أّن �سيبوي���ه يحكي ق�سايا لغوية، ثّم يعاجلها: فرت�ه يحكي عن �لعرب ثم ي�سف . 5

((وذلك قليل))، ُمبّيًنا بعد ذلك �سبب �لقّلة، �أو يخّرج �ل�سائع.
�سيبوي���ه ي�س���ف �لظو�هر �للغوّية �لتي �سمعها من �لع���رب مبا�سرة �أو رو�ها عن . 6

�لعلم���اء �لذين �سمعوها، وغ���رُيه �هتم بدر��سة �مل�سائل �لنحوّي���ة ل �أّنها ظو�هر 
لغوّية.

�عتم���اد �سيبوي���ه يف م�سائله عل���ى �مل�سموع قبل �لتقعيد، من ذل���ك قوله: ((من . 7
ذل���ك قول �لع���رب..))، و: ((زعم �أبو �خَلطّاب �أنَّه �سم���ع بع�َش �لعرب �ملوثوِق 

بهم ُيْن�ِسُد  هذ� �لبيت ن�سًبا:
�أتوِعُدين بقوِمَك يا ْبَن َحْجٍل*** �أُ�َساباٍت ُيخاُلوَن �لِعباد�)).. 8
و((زعمو� �أنَّ �لّر�عي كان ُيْن�ِسُد هذ� �لبيت ن�سًبا:. 9
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ا ودرا�سة امل�سائل النحوّية التي حكم عليها �سيبويه بالقّلة عر�سً

�أَْزَماَن َقْوِمي َو�جَلَماَعُة َكَالَِّذي)). 10
توجي���ه �ل�سو�هد من ذلك: كاأَّنه قال: �أَْزماَن كان قومي و�جلماعَة، فحملوه على . 11

((كان))؛لأّنهاتق���ُع فى هذ� �ملو�سع كثرًي�، ول َتنق�ش ما �أر�دو� من �ملعنى حني 
َيحملون �لكالم على ما َيرفع، فكاأَّنه �إذ� قال: ((�أزماَن قومي، كان معناه: �أزماَن 

ٌن وعمٌرو و�جلياد�...)). كانو�قومي و�جلماعة كالذي، وما كان ح�سَ
�لتو�زن عند �سيبويه فُيلَحظ �أّنه ل يرّد بع�ش �مل�سائل، بل يحكم عليها بال�سعيف . 12

خالًف���ا مل���ن مينع بالكلّية �أو يجيز بالكلّية، ومن ذل���ك �مل�ساألة �لر�بعة �لتي مّرت 
معن���ا، منعها �مل���رّبد، و�أجازها �لكوفّيون وتو�ّس���ط �سيبويه؛ و�لعّل���ة يف ذلك �أّنه 

يجمع بني �ل�سماع و�لأ�سول �للغوّية.
�أّن �لنح���و بعد �سيبويه نحى منحًى �آخ���ر، �إل �أّن بع�ش �ملتاأّخرين حاول �أن ينهج . 13

نهج �سيبويه، ومنهم: �بن مالك.
كت���اب �سيبويه لز�ل بحاجة �إىل �سرٍح تاّم جلمي���ع م�سائله وفقر�ته، وقد �ّت�سح . 14

ّر�ح لبع�ش �مل�سائل. من خالل بع�ش �مل�سائل �ل�سابقة �إغفال �ل�سُّ
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�لأزهي���ة يف علم �حل���روف، لعي بن حمّمد �لهروّي، بتحقي���ق عبد �ملعني �مللوحي، . 3
من�سور�ت �ملجمع �لعلمي بدم�سق 1391ه�.

�أ�سعار �ل�سعر�ء �ل�سّتة �جلاهليني، لالأعلم �ل�سنتمري، حتقيق جلنة �إحياء �لرت�ث، . 4
بريوت: من�سور�ت د�ر �لآفاق �جلديدة، ط(2) 1401ه�.

�إ�سالح �ملنطق، لبن �ل�ّسّكيت، حتقيق �أحمد �ساكر وعبد �ل�ّسالم هارون، �لقاهرة . 5
: د�ر �ملعارف، ط(4) 1987م.

�لأ�س���ول يف �لّنحو، لبن �ل�ّس���ّر�ج، حتقيق �لّدكتور عبد �حل�س���ني �لفتلي، بريوت: . 6
موؤ�س�سة �لّر�سالة، ط(4) 1420ه�.

�أ�س���ول �لنح���و عند �بن مال���ك، للدكتور خالد �سعب���ان، �لقاه���رة: مكتبة �لآد�ب، . 7
ط(2)2009.

�لأعالم، للّزِرْكلي، بريوت: د�ر �لعلم للماليني، ط(17) 2007م.. 8
�لقرت�ح يف علم �أ�سول �لنحو، لل�سيوطي، �لقاهرة: مكتبة �لأد�ب، ط(3) 1428ه�.. 9

�لقت�ساب يف �سرح �أدب �لكّتاب، لبن �ل�سيد �لبطليو�سّي، حتقيق م�سطفى �ل�ّسّقا، . 10
و�لدكتور حامد عبد �ملجيد، �لقاهرة: مطبعة د�ر �لكتب �مل�سرية، 1996م.

�أمايل �بن �ل�ّسجرّي، حتقيق �لّدكتور حممود �لّطناحّي، �لقاهرة: مكتبة �خلاجني، . 11
ط(2) 1427ه�.

�لأم���ايل �لّنحوّية (�أم���ايل �لقر�آن �لكرمي)، لبن �حلاج���ب، حتقيق �لّدكتور فخر . 12
�سالح قد�رة، عّمان: د�ر عّمار، وبريوت: د�ر �جليل، ط (1)1409ه�.

�أو�س���ح �مل�سالك �إىل �ألفّية �بن مالك، لبن ه�سام، حتقيق حمّمد حمّي �لّدين عبد . 13
�حلميد، �سيد�بريوت: �ملكتبة �لع�سرّية، ط(1) 1427ه�.
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�لّدكتور حمّمد بن حمود �لّدعجايّن، بريوت: د�ر �لغرب �لإ�سالمي، ط(1) 1408ه�.
�لبدي���ع يف علم �لعربّية، لأب���ي �ل�ّسعاد�ت بن �لأثري، حتقي���ق �لدكتور فتحي �أحمد . 16
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د�ر �لغرب، بريوت، 1407ه�.
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بغي���ة �لُوع���اة يف طبقات �لّلغويني و�لنح���اة، لل�سيوطي، حتقيق حمّم���د �أبو �لف�سل . 19
�إبر�هيم، �سيد�بريوت: �ملكتبة �لع�سرية، 1424ه�.

ت���اج �لعرو����ش من جو�ه���ر �لقامو����ش، للّزبيدي، حتقي���ق جماعة م���ن �ملحّققني، . 20
�لكويت: مطبعة حكومة �لكويت بتو�ريخ خمتلفة.

ت���اج عل���وم �لأدب وقانون كالم �لع���رب، لأحمد بن �ملرت�سى، �لقاه���رة: د�ر �سعد . 21
�لدين، ط(1) 1428ه�.

يم���رّي، حتقيق �لّدكت���ور فتحي �أحم���د م�سطفى علّي . 22 �لتب�س���رة و�لتّذك���رة، لل�سّ
�لّدين، د�ر �لفكر، دم�سق، ط(1) 1402ه�.

حتفة �ملجد �ل�سريح يف �سرح كتاب �لف�سيح، حتقيق �لدكتور عبد �مللك بن عي�سة . 23
�لثبيتي، �لقاهرة: مكتبة �لآد�ب، 1418ه�.

�لّتذيي���ل و�لّتكميل يف �سرح كتاب �لت�سهي���ل، لأبي حّيان �لأندل�سي، حتقيق �لدكتور . 24
ح�س���ن هند�وي، دم�س���ق: د�ر �لقل���م، و�لريا�ش: كن���وز �إ�سبيلي���ا، ط(1) بتو�ريخ 

خمتلفة.
ت�سهيل �لفو�ئد وتكميل �ملقا�سد، لبن مالك، حّققه وقّدم له حمّمد كامل بركات، . 25

د�ر �لكاتب �لعربي، 1387ه�.
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�لّت�سري���ح مب�سمون �لّتو�سيح، لل�سيخ خالد �لأزهري، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمّية، . 26
ط(2) 1427ه�.

�لتط���ّور �لنحوي يف �للغة �لعربي���ة، لربج�سرت��سر، ترجمة �لدكت���ور رم�سان عبد . 27
�لتّو�ب، مكتبة �خلاجني.

تعلي���ق �لفر�ئ���د عل���ى ت�سهيل �لفو�ئ���د، للّدمامين���ي، حتقيق �لّدكت���ور حمّمد عبد . 28
�لرحمن �ملفّدى، ط (2) 1425ه�.

�لّتعليق���ة على كت���اب �سيبويه، للفار�سي، حتقي���ق وتعليق �لّدكت���ور عو�ش �لقوزي، . 29
ط(1) 1410ه�.

تلخي����ش �ل�سو�ه���د، وتلخي�ش �لفو�ئ���د، لبن ه�سام �لأن�س���اري، حتقيق �لدكتور . 30
عبا�ش �ل�ساحلي، بريوت: د�ر �لكتاب �لعربي، ط(1) 1406ه�.

متهي���د �لقو�ع���د، لناظ���ر �جلي�ش، حتقي���ق �لدكتور عل���ي حممد فاخ���ر و�آخرين، . 31
�لقاهرة: د�ر �ل�ّسالم، ط(1) 1428ه�.

كن���ز �حلّفاظ يف تهذيب �لألفاظ، لب���ن �ل�سّكيت، �لقاهرة: د�ر �لكتاب �لإ�سالمي . 32
(د. ت).

تهذيب �للغة، لالأزهري، بتحقيق حممد عو�ش، بريوت: د�ر �إحياء �لرت�ث، ط(1) . 33
2001م.

�جلام���ع لأحكام �لق���ر�آن، للقرطب���ي حتقيق �لّدكت���ور عبد �هلل بن عب���د �ملح�سن . 34
�لرّتكي و�آخرين، بريوت: موؤ�س�سة �لّر�سالة، ط(1) 1427ه�.

�جلمل يف �لنحو، للخليل بن �أحمد �لفر�هيدي، حتقيق �لّدكتور فخر �لّدين قباوة، . 35
بريوت: موؤ�س�سة �لّر�سالة ، ط(1) 1405ه�.

جمهرة �لأمثال، لأبي ه���الل �لع�سكري، حتقيق حمّمد �أبو �لف�سل �إبر�هيم، وعبد . 36
�ملجيد قطام�ش، بريوت: د�ر �جليل، ود�ر �لفكر، ط(2) 1408ه�.

�جلن���ى �لّد�ين يف ح���روف �ملعاين، للم���ر�دي، حتقيق �لّدكتور فخ���ر �لّدين قباوة . 37
وحمّمد ندمي فا�سل، بريوت: د�ر �لكتب �لعلمّية، ط(1) 1413ه�.

جه���ود �لزّجاج يف در��سة كتاب �سيبوي���ه، للدكتور عبد�ملجيد �جلار�هلل، �لريا�ش: . 38
طار �لتدمرّية، ط(1) 1435ه�.

جو�ب �مل�سائل �لع�سر، لبن بّري، حتقيق �لدكتور حمّمد �أحمد �لد�يل، دم�سق: د�ر . 39
�لب�سائر، ط(1) 1418ه�.
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1403ه�.
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د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

�ُس البحث: ُملخَّ
• يه���دف ه���ذ� �لبحث �لَك�ْس���ف عن جمالي���ات �لو�سف يف �سعر �سحي���م عبد بني 	

اعر  �حل�سحا����ش؛ متخًذ� غر�ش �لو�سف ودللته، عالمة بارزة على �هتمام �ل�سَّ
باإير�د �لت�سوير �لو�سفي للتعبري عن جتربته �لإبد�عية.

• ر��سة على: (مقدمة، ومتهيٍد، 	 و�عتمدت على �ملنهج �لتَّحليلي �لو�سفي. و��ستملت �لدِّ
وبحث���ني، وخامت���ة). تناولت �ملقدمة (م�سكل���ة �لبحث، و�أ�سباب �ختي���اره، و�أهميته، 
�ش �لتَّمهيد:  و�أهد�فه، وخطة �لبحث، ومنهجيته، و�أدو�ته و�إجر�ء�ته، وحدوده)، وَتعرَّ

لنبذة خمت�سرة عن �ل�ساعر، وحدود �مل�سطلح �لو�سفي عند علماء �للغة و�لنقد. 
• ويح���وي �ملبحث �لأول عل���ى: �لو�سف �خلارج���ي �ملتمثل يف �لطبيع���ة و�حليو�ن 	

و�ملحبوب���ة. و�لث���اين: �لو�سف �لد�خلي �لن���اجت عن مدى �لأث���ر �لنف�سي �لذ�تي 
�ملتمثل يف �للون و�لعذ�ب و�ل�سجن و�حلرمان من �ملحبوبة.

• تائج �لتي �نتهى �لبحث �إليها.	 وتك�سف �خلامتة عن �أهم �لنَّ
كلمات مفتاحية: 

بيعة، �حليو�ن، �للون، �لعذ�ب و�حلرمان. �لو�سف، �سحيم عبد بني �حل�سحا�ش، �لطَّ
 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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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

مقدمة

ع���ر�ء �لعرب �لُقد�مى نوًعا من �لِع�سق �لت�سويرّي، فكان  ل فنُّ �لو�سف لدى �ل�سُّ �س���كَّ
ُج���لُّ �سعره���م ل يخلو من �لو�سف ول���و بلْمحة ب�سيطة �أو �ساهد قلي���ل، وذلك يف �أغر��ش 

عر �ملختلفة كاملديح، و�لغزل، و�لهجاء، وغري ذلك. �ل�سِّ
و�سه �ملختلفة، فعربَّ عن  وك���ان للو�سف طابٌع ذ�تيٌّ يعك�ش وجد�ن �ل�ّساعر عل���ى ن�سُ
ة �لتي تنا�سب فكره وعقله وم�ساعَره وثقافته،  نف�س���ه وفل�سفته يف �حلياة بطريقته �خلا�سَّ

وكان �ل�سعر عندئٍذ ت�سويًر� للمعاناة �لفردية �لتي تختلف من �ساعر لآخر.
ة دللت �أنتجْت عند  ة و�خلا�سَّ وقد نتج عن �لوُقوف �أم���ام �لطبيعة مبفرد�تها �لعامَّ
ة ينبغ���ي للباحثني �لوقوف �أمامها بالتاأمل و�لقر�ءة  بع����ش �ل�ّسعر�ء �سماٍت تعبرييَّة خا�سَّ

و�لتف�سري و�لدر��سة و�لبحث، مثل ذلك: �لوقوف �أمام �لطبيعة، و�ملر�أة، و�حليو�ن.
ولق���د ك���ان لكلِّ �ساع���ٍر حياته �لتي عا����ش فيها ب���ُكلِّ مفرد�تها �ملتباين���ة، و�أدى هذ� 
�لخت���الف �إىل �خت���الف موقف �ل�ساع���ر جتاه �لق�ساي���ا �لفنية �ملختلف���ة �لتي عاجلها، 
اه���ا، ومنهم م���ن  طبع �سعره  فمنه���م من نق���ل �سورة متفائل���ة للحياة �لت���ي ر�آها �أو متنَّ
�لت�س���اوؤُم و�لرف�ُش و�لثورُة و�لغ�سب، ومنهم من ��ست�سلم لهذه �حلياة موؤثًر� موقًفا �سلبيًّا 

ا ينال �ل�ّسالمة و�ملنافع. رمبَّ
 م���ن هنا �هتمَّ كثري م���ن �ُسعر�ء �لعرب �لُقد�مى و�ملُحدث���ني باآليات �لو�سف لك�سف 
اعر ونف�ِسه وت�سور�ته ونظرته للكون وم�سكالته، وهذه �لآليات تباينت بني  عمق ذ�ت �ل�سَّ

�لو�سف �خلارجيِّ و�لو�سف �لد�خلي.
اعر  وِم���ن �ُسعر�ء �لع���رب �لُقدماء �لذين ب���رَز يف �سعرهم �لو�سُف ب���ُكلِّ دللته �ل�سَّ
اعر  �ل���ذي عا�ش يف ظروف  �لعرب���يُّ �ملُخ�س���رم �ُسحي���م عبُد بني �حَل�ْسحا����ش، ذلك �ل�سَّ
زة له عن �سعر�ء  ة �سبغت �سعره ب�سماٍت فنيَّة مميِّ ة و�سيا�سيَّة خا�سَّ ���ة و�قت�ساديَّ �جتماعيَّ

ِجيله وع�سره، جعلت �لباحث يقف �أمام �سعره بالتحليل و�لدر��سة لفًظا وتركيًبا.



373
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

وهذه �لدر��سة �  يف ر�أي �لباحث � ُتعدُّ جديدة يف مو�سوعها  و�سكلها ومعاجلتها،نظًر� 
لأن ظاهرة �لو�سف عند �ل�ساعر �سحيم عبد بني �حل�سحا�ش، مل تدر�ش من قبل، وخا�سة 
ا بهذ� �ل�ساعر،  �لو�سفي � �خلارجي و�لد�خلي� يف �سعره؛ مما جعلنا نويل �هتماًما خا�سً

ويف هذ� �جلانب من �سعره.
و�لبح���ث يثري يف م�سماره بع�ش �لت�ساوؤلت �لت���ي تتطرق لذهن �ملتلقي عند تعر�سه 
للبحث: ما �لو�سف �لأكرث تاأثرًي� يف �ساعريته؟، وما �لو�سف �لذي �أثر على �سعر �سحيم؟، 
وم���ا دلل���ة ذلك؟ وم���ا �خُل�سو�سية �لت�سويرية �لت���ي متيز بها �سع���ره؟، وكيف �أثر ذلك 

�ل�سر�ع على نف�سيته �لد�خلية؟
وحاول هذ� �لبحث يف �إ�سكالياته �أن يك�سف عن �لدللت �خلا�سة بالو�سف يف ديو�ن 
اع���ر "�سحي���م عبد بن���ي �حل�سحا�ش"، من خ���الل �لت�سوير �لذي ك�س���ف عن معاناة  �ل�سَّ

�ل�ساعر جتاه �لذ�ت و�لآخر، مما �أ�سهم يف �إثر�ء جتربته �لإبد�عية.
وقد �عتمدت يف بحثي ل�سعر �ل�ساعر على �ملنهج �لتحليلي �لو�سفي، حيث يقوم هذ� 

�ملنهج على حتليل �لنُّ�سو�ش �ل�سعرية وبيان دللتها.

عري���ة �لت���ي تتعلق  وتطرق���ت يف بحث���ي عل���ى �أدو�ت �أهمه���ا در��س���ة �لن�سو����ش �ل�سِّ
بجماليات �لو�سف يف ديو�ن "�سحيم عبد بني �حل�سحا�ش" در��سة علمية حتليلية كا�سًفا 
م���ن خاللها نتائج �لبحث و�أهم م�سامينه، كما ك���ان لالأعمال �لنقدية �ملتعلقة باملو�سوع 

دوًر� بارًز� يف ذلك.

وعر�ست لبع�ش �لإجر�ء�ت �ملهمة يف هذ� �لبحث ، منها: �حلديث عن �سرية �ل�ساعر 
بيعية ودللتها،  و�ملُ�سطَل���ح �لو�سفي و�لدر��سات �ل�سابقة، ثم �حلدي���ث عن �لو�سف للطَّ
كالري���ح، و�ل���ربق و�ملط���ر، بالإ�سافة �إىل و�س���ف �حليو�ن م���ن �لناقة، و�لث���ور �لوح�سي 
وكالب �ل�سيد وغريها، و�أوردت �ل�سو�هد على ذلك، ثم تعر�ست لدر��سة و�سف �جلي�ش 
و�ملحبوبة، وحللت �سو�هدها، ثم تناولت �لو�سف �لد�خلي �ملتمثل يف �للون، و�لذي يعك�ش 
دلل���ة نف�سية و�أخرى جمالي���ة، وختمت ذلك بتن���اول �ل�ساعر �لو�س���ف للحب�ش و�لعذ�ب 
و�حلرمان و�ل�سوق �للذين كان له �أثر على نف�سيته مما جعله يفتخر ب�ساعريته ويلجاأ �إىل 
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�لله���و و�ملجون حتى ظهرت عنده �لندية للتحرر م���ن �حلالة �لقهرية، فاأوردت �سو�هدها 
وبينت خ�سائ�سها وحلَّلت مناذجها.

  ويتك���ون �لبح���ث من (متهي���ٍد، ومبحثني، وخامت���ة). فاأما �لتمهي���د؛ فتناولت فيه: 
�سرية �ل�ساعر و�ملُ�سطَلح �لو�سفي. 

ويتعر�س املبحث الأول: للو�سف �خلارجي، �ملتمثل يف �لطبيعة و�حليو�ن و�ملحبوبة. 

ويتناول الآخر: �لت�سوير �لد�خلي �لناجت عن مدى �لأثر �لنف�سي �لذ�تي �ملتمثل يف 
�للون و�لعذ�ب و�ل�سجن و�حلرمان من �ملحبوبة.
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تـمهيد

ويتناول التمهيد: 
1- نبذة خمت�شرة عن حياة ال�شاعروثقافته: 

يعد �ل�ساعر "�سحيم عبد بن���ي �حل�سحا�ش"(1) و�حًد� من �ل�سعر�ء �لعرب �ملتميزين 
�مل�سوري���ن، وكنت �أجد ع�س���ًر� يف �سرب �أغو�ر معانيه فلما �سربت عل���ى غريب ��ستعار�ته 
تك�س���ف يل بديع ت�ساويره ولفتاته، فقد و�سل �إلينا من �سعره ما مت جمعه يف ديو�ن �سغري 
�حلج���م حققه عبد �لعزيز �مليمني �لرئي�ش �لأ�سبق لق�سم �للغة �لعربية يف جامعة عليكرة 

بالهند، وقد طبعته د�ر �لكتب �مل�سرية عام 1369ه�/ 1950م.
ُة(2)، وموله جندل بن معبد من بني  و�ل�ساع���ر هو �أبو عبد �هلل، وقيل: ��سم���ُه َحيَّ  
�حل�سحا����ش(3)، و�سحي���م ت�سغري �لأ�سحم مبعن���ى �لأ�سود(4)، وهو زجن���ي �أ�سود تويّف يف 

حدود �لأربعني للهجرة(5)، من �ملخ�سرمني �أدرك �جلاهلية و�لإ�سالم(6).

�حل�سحا����ش ه���و �حل�سحا�ش بن نفاثة بن �سعد بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بن ُدود�ن بن �أ�سد بن خزمية،   (1)
(ينظ���ر: �أبو �لفرج، علي ب���ن �حل�سني �لأ�سفهاين (ت 356ه�)، كتاب �لأغ���اين، حتقيق: �إح�سان عبا�ش، 
�إبر�هي���م �ل�سعاف���ني، بك���ر عبا�ش، د�ر �سادر، ب���ريوت، ط3، 1429ه�، 2008م، م22، ����ش 213، وينظر: 

�لديو�ن، �ش 15)، و�حل�سحا�ش من �حل�سح�سة، يقال: ح�سح�سته �لنار ولوحته ، (�لديو�ن، �ش 15).
�لديو�ن، �ش 5، وينظر: �أبو �لفرج، �لأ�سفهاين(ت 356ه�)، كتاب �لأغاين، مرجع �سابق، م22، �ش 213،   (2)
�سالح �لدين خليل بن �أبيك �ل�سفدي، �لو�يف بالوفيات، حتقيق: �أحمد �لأرناوؤوط، وتركي م�سطفى، د�ر 
�إحي���اء �لرت�ث �لعربي، ب���ريوت، ط1، 1420ه�، 2000م، ج15، �ش77، وينظ���ر: حممد �ساكر �لكتبي(ت 

764ه�)، فو�ت �لوفيات و�لذيل عليها، حتقيق: �إح�سان عبا�ش، د�ر �سادر، بريوت، م2، �ش 43.
عبد �لقادر عمر �لبغد�دي (ت 1093ه)، خز�نة �لأدب ولب لباب ل�سان �لعرب، حتقيق: عبد �ل�سالم هارون،   (3)
مكتبة �خلاجني، �لقاهرة، مطبعة �ملدين، �ملوؤ�س�سة �ل�سعودية مب�سر، ط4، 1418ه، 1997م، ج2، �ش 104.

�لديو�ن، �ش 5.  (4)
�ل�سف���دي، �لو�يف بالوفي���ات، مرجع �سابق، ج15، ����ش76، وينظر: �لكتبي(ت: 764ه����)، فو�ت �لوفيات   (5)

و�لذيل عليها، مرجع �سابق، م2، �ش 43.
�ل�سف���دي، �لو�يف بالوفي���ات، مرجع �سابق، ج15، ����ش76، وينظر: �لكتبي(ت: 764ه����)، فو�ت �لوفيات   (6)
و�لذي���ل عليه���ا، مرجع �سابق، م2، �ش 43، وينظر: عبده بدوي، �ل�سع���ر�ء �ل�سود وخ�سائ�سهم يف �ل�سعر 

�لعربي، �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب، 1988م، �ش 89.
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�شاعريته
ا   و�سع���ه �ب���ن �ساّلم يف �لطبق���ة �لتا�سعة من �جلاهلي���ني(1)، وكان عب���ًد� �أ�سوَد نوبيًّ

�أعجميًّا مطبوًعا يف �ل�سعر(2)، ويف �سو�ده يقول:

ــــنــــي لــكــاملــ�ــضــك ل يــ�ــضــلــو عـــن املــ�ــضــك ذائـــُقـــْهومــــــا �ــــضــــرَّ اأثــــــوابــــــي �ـــــضـــــوادي واإنَّ
�ـــــضـــــواد وحتـــتـــه ذا  ـــا  قـــمـــيـــ�ـــضً ـــُت  ـــيـــ�ـــض  قــمــيــ�ــٌص مـــن الـــُقـــوهـــّي بــيــ�ــص بـــنـــائـــُقـــْه(3)ُك

وقيل: �إن �أول ما تكلم به عبد بني �حل�سحا�ش من �ل�سعر �أنهم �أر�سلوه ر�ئًد� فقال:   

ـــــا نـــــبـــــاُتـــــه ـــــًن كـــــــاحلـــــــبـــــــ�ـــــــضـــــــييِّ حـــــــــولـــــــــه بــــــــــنــــــــــاُتــــــــــه(4)اأنــــــــــعــــــــــُت غــــــيــــــًثــــــا حـــــ�ـــــض

فقالو�: �ساعر و�هلل، ثم �نطلق بال�سعر بعد ذلك.
وقيل �إنه �أدرك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد متثل ب�سيء من �سعره يف قوله: (َكَفى �ل�سيُب و�لإ�سالُم 
مَت �لإ�سالَم  للم���رِء ناهيا)، وقيل: �إن عمر ب���ن �خلطاب –ر�سي �هلل ع�نه� قال له: لو قدَّ
على �ل�سيب لأجزتك(5). وقيل �أُن�سد ر�سول �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قول "�سحيم عبد بني �حل�سحا�ش":

لــه ــــقــــطــــاَع  ان ل  حـــــمـــــًدا  هلِل  ـــانـــه عــــّنــــا مبــــقــــطــــوِع(6)احلـــــمـــــُد  ـــض فــلــيــ�ــص اإحـــ�

فق���ا: �أح�سَن و�س���دق، و�إن �هلل ي�سكر مثل هذ�، وَلئْن ولإن �س���ّدد وقارب �إنه ملن �أهل 
�جلنة(7).  

حم�م���د ب���ن �سالم �جلمحي (ت231)، طبقات فح���ول �ل�سعر�ء، مع متهيد للنا�س���ر �لأملاين: جوزف هل،   (1)
ودر��سة: طه �أحمد �إبر�هيم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1322ه، 2001م، �ش71.
�أبو �لفرج، �لأ�سفهاين(ت 356ه�)، كتاب �لأغاين، مرجع �سابق، م22، �ش 213.  (2)

�ل�سابق، م22، �ش 213.  (3)
�أبو �لفرج، �لأ�سفهاين (ت 356ه�)، كتاب �لأغاين، مرجع �سابق، م22، �ش 214.  (4)

�لدي���و�ن، �ش 5، وينظ���ر: �أبو �لفرج، �لأ�سفه���اين (ت 356ه�)، كتاب �لأغاين، مرج���ع �سابق، م22، �ش   (5)
214، 215، وينظ���ر: �أب���و بكر حممد ب���ن ه�سام(ت380ه�)، و�أب���و عثمان �سعيد بن ه�س���ام (ت391ه�)، 
كت���اب �ل�سباه و�لنظائر من �أ�سعار �ملتقدمين و�جلاهلية و�ملخ�سرمني لللخالديني، حتقيق: �ل�سيد حممد 

يو�سف، مطبعة جلنة �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�سر، �لقاهرة، 1965م، ج2، �ش21.
ينظر: �لبغد�دي (ت 1093ه)، خز�نة �لأدب ولب لباب ل�سان �لعرب، مرجع �سابق، ج2، �ش 104.  (6)

�ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (7)



377
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

وي�ست�سه���د �ب���ن منظ���ور يف ل�س���ان �لعرب �عل���ى معنى �لو�س���ف� ببي���ت ل�ساعرنا 
"�سحي���م"، �ل���ذي نحن يف �سدد �لدر��سة عنه، مما يوؤكد �أهمية �لبحث و�رتباطه بر�سد 

هذه �لظاهرة يف �سعره، وذلك يف قوله: (�ت�سافا) �لذي هو من �لو�سف يف قوله:

ـــنـــا ـــــ�ـــــضـــــافـــــا(1) َومــــــــــا ُدَمــــــــيــــــــٌة ِمــــــــن ُدمــــــــــى َمـــيـــ�ـــَض واتيِّ َنــــــَظــــــًرا  ــــٌة  ــــعــــِجــــَب ُم َن 

2- الو�شف يف اللغة:
�ساأعر����ش باخت�سار حلدود هذ� �مل�سطلح ليكون مدخاًل لدر��ستي، �أول �لو�سف يف 

�للغة:
ِف،  َفًة، وَتو��سفو� �ل�سيء من �لَو�سْ ًفا و�سِ ْفُت �ل�سيء َو�سْ فالو�شف لغًة: و�سف وَو�سَ
ف  َفه �ل�سيَء: �ساأَله �أَن َي�سفه له، و�تَّ�سَ ًفا(2)، و��ستْو�سَ َف �ل�سيُء، �أي: �سار ُمَتو��سَ و�تَّ�سَ

ُفه(3). �ل�سيُء: �أَمكن و�سْ
و�لو�س���ف هو �لبي���ان و�لإظهار ل�سيء ما يف �س���ورة حم�سو�سة تك�س���ف ذلك �ل�سيء 
(�ملو�س���وف)، �أو تظه���ره يف بلون �أو �سكل ي�سفي على ذلك �ل�س���يء جماًل و�أبهًتا ورونًقا، 
وي�س���رتط يف هذ� �لو�سف ليكون ر�ئًعا وجمياًل �أن يكون �أعمق بياًنا ولفًظا من �ملو�سوف، 
كم���ا قد ي�سنع ه���ذ� مقارن���ًة �أو ت�سبيًها ت�سكل �س���ورة بالغيًة جديدًة �س���و�ء �أكانت هذه 

�ل�سورة مق�سودًة يف ذ�تها �أو يف غريها.
 وينق�س���م �لو�س���ف �إىل ح�سي وخي���ايل؛ "فاحل�سي: ه���و �لذي يتن���اول �ملح�سو�سات 
في�سوره���ا ب�س���ورة ر�ئع���ة، فال�ساعر ياأخ���ذ �ملرئيات �لت���ي �أمامه فري�سمه���ا كما ير�ها 
وي�ساهده���ا، فَهمُّ �ل�ساع���ِر �كت�ساُف �لت�سابي���ه �لتي ت�سخ�ش م�سهدي���ن خمتلفني، وهذ� 
�لن���وع من �لو�سف هو �ملرحلة �لأوىل من مر�حل �لو�سف، وهو حماولة جت�سيد �لظاهرة 

جم���ال �لدين حممد بن مكرم بن منظور، ل�س���ان �لعرب، د�ر �سادر، بريوت، م9، �ش 356، مادة و�سف،   (1)
وينظر �لديو�ن: �ش 43.

�إ�سماعيل حماد �جلوهري (ت: 393ه)، �ل�سحاح، تاج �للغة و�سحاح �لعربية، حتقيق: �أحمد عبد �لغفور   (2)
عط���ار، د�ر �لعل���م للماليني، ب���ريوت، ط2، 1399ه، 1979م، ج4، �ش 1438، م���ادة: و�سف، وينظر: �بن 

منظور، ل�سان �لعرب، م9، �ش 356، مادة و�سف.
�بن منظور، ل�سان �لعرب، م9، �ش 356، مادة و�سف.  (3)
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كما تبدو للحو��ش... �أما �لو�سف �خليايل فهو �لنظر �إىل ما ور�ء �ملح�سو�سات، و�ل�ساعر 
�لذي يت�سف ب�سعة �خليال ل يقف عند ما ير�ه، بل يتعد�ه �إىل �إجاد �أ�سياء يفتحها خياله 
�أمام���ه بحيث يجعل �ملرئيات �أ�سا�سا لغري �ملرئيات، ويولد من �ملح�سو�سات �سوًر� جمردة 

ير�سمها للنا�ش"(1). 
3- الدرا�شات ال�شابقة:

هن���اك �لعديد من �لدر��سات و�لر�سائل �لت���ي تناولت �سعر �سحيم، ولعل من �أبرزها 
ما يلي:

اأوًل: الأداء باللون يف �شعر �شحيم عبد بني احل�شحا�س ملحمود اجلادر)2(
فه���و بحث جيد �سغري �حلجم ل يتجاوز �لت�سع �سفحات. وقد �أ�سار فيه �لباحث �إىل 
(�للون)، حيث يرى �أن �ل�سو�د كان عقدًة حتطمه من �لد�خل بينما نرى �أن �ل�ساعر كان 

ا �سويًّا يعي�ش بني قبيلته، ومل يكن �ل�سو�د موؤثًر� عائًقا و��سًحا وملحوًظا. �سخ�سً
ثانًيا: عقدة اللون واأثرها يف �شعر �شحيم درا�شة وحتليل، لرا�شية طر�شون)3(

تناول���ت �لباحث���ة يف ه���ذه �لدر��سة و�سعية �لرقي���ق �لأ�سود يف �ملجتم���ع �لعربي قبل 
�لإ�س���الم وبعده، وعق���دة �للون من خالل �لفرو�سي���ة و�ملر�أة و�لهجاء و�مل���وت، بالإ�سافة 
�إىل �خل�سائ����ش �للغوية و�لأ�سلوبية و�ملو�سيقية. كما �أ�س���ارت �لباحثة لل�سورة �ل�سعرية 
م���ن ت�سبيه و��ستعارة وغري ذلك، وتناول���ت �أي�سا �لأ�سلوب �لق�س�سي باعتباره من وجهة 
نظرها يتعلق ب�سعر �لعبيد، وتعد در��ستها يف �ل�سورة �أقرب للنمط �لتقليدي �لتعليمي. 

 ثالًثا: الأبعاد ال�شيميائية يف �شعر �شحيم عبد بني احل�شحا�س، للباحثة اإميان ع�شام)4(
ه���ذه �لدر��سة ر�سالة دكتور�ه، حتدثت فيها �لباحثة ع���ن �ملنهج �ل�سيميائي وطبقته 
على �سعر �سحيم، وذكرت فيه مفهوم �ل�سيميائية يف ف�سل كامل عند �لعلماء ب�سكل �أقرب 

(1)  عب���د �هلل �سليم���ان �لعقل، �لبحرتي و�سعره يف �لو�سف، ر�سال���ة ماج�ستري، غري من�سورة، جامعة �لأزهر، 
كلية �للغة �لعربية، 1974م، �ش64.

حممود �جلادر، �لأد�ء باللون يف �سعر �سحيم عبد بني �حل�سحا�ش ، ن�سر مبجلة �ملورد �لعر�قية ، ع4 ، 1999م.  (2)
ر��سية طو�سون، عقدة �للون و�أثرها يف �سعر �سحيم ، ر�سالة ماج�ستري ، جامعة �ل�سكندرية ،2014 م.  (3)

�إمي���ان ع�سام خلف كامل علي، �لأبعاد �ل�سيميائية يف �سعر �سحيم عبد بني �حل�سحا�ش، ر�سالة دكتور�ه،   (4)
كلية د�ر �لعلوم، جامعة �ملنيا، 2016م، 1438ه.
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للعر�ش �لتاريخي للنظرية، و�لف�سل �لثاين طبقت مفهوم �ل�سيميائية على �سعر �سحيم، 
فتحدث���ت فيه ع���ن �سفر�ت �لطبيع���ة. و�أما �لف�س���ل �لثالث فتحدثت فيه ع���ن �سيميائية 
�لأل���و�ن و�سفر�ت���ه، وف�سل �آخر �أ�س���ارت ل�سيميائية �مل���وت و�لقه���ر، ويف �لف�سل �لأخري 
�أ�س���ارت ل�سيميائية �ل�سورة عند �ل�ساعر ومع���روف �أن �ل�سيميائية تقوم على د�ر�سة علم 
�لدلئ���ل وتف�سري �لرم���وز و�لإ�سار�ت، وفك �سفر�ت �لن�ش، و�أ�س���ارت �لباحث ل�سيميائية 
�ل�س���ورة لتعريفها وماهيتها، وو�سيميائية �ل�س���ورة �للونية، و�سيميائية �ل�سورة �لقبلية، 

معتمدة على �ملنهج �ل�سيميائي يف �لتطبيق.

وق���د متثلت مو�سوعات بحثن���ا يف جماليات �لو�سف من ت�سوي���ٍر خارجي متمثل يف 
�لطبيع���ة و�حليو�ن و�ملحبوبة، و�لت�سوي���ر �لد�خلي �لناجت عن مدى �لأثر �لنف�سي �لذ�تي 
�ملتمث���ل يف �للون و�لعذ�ب و�ل�سجن و�حلرمان من �ملحبوبة، حتى نخرج من �لتقليدية يف 

در��سة �ل�سعر �لقدمي. 
اأوًل: الو�شفي اخلارجي

يع���د فن �لو�سف من �لأغر��ش �ملهمة �لتي عرف بها "�سحيم" يف جتربته �ل�سعرية، 
حي���ث �إن طبيعة �ل�سعر�ء �لقدم���اء من �جلاهليني و�ملخ�سرم���ني وغريهم يتميزون بفن 
�لو�س���ف ع���ن غريه م���ن �لأغر��ش �ل�سعري���ة �لأخ���رى لأن �لو�سف "مرتب���ط يف �أ�سا�سه 
بحقيق���ة �ل�سعر، خا�س���ة �أن هذ� �لفن مل يكن مو�سوًعا م�ستقاًل عند �لقدماء �أو هدًفا يف 
ح���د ذ�ته بل كان �ل�سعر يف عمومه عماًل و�سفيًّا، �سو�ء �أكان �ل�ساعر يتحدث عن عاطفة 
خا�س���ة، �أو ع���ن حدث خارجي، فهو من �أب���رز �سروب �ل�سعر، و�أغناه���ا... فالو�سف هو 

�ل�سعر وبقية �لألو�ن جتيء تابعة له متفرعة عنه(1).
�أقدم ه���ذه �لأغر��ش �لتي عرفها �لنا�ش، ومل ياأت فًنا منفرًد�،  "ويع���د �لو�سف من 
و�إمن���ا �أتى يف �سياغة �لق�سائد وحناياها وت�س���رب �إىل ت�ساعيفها"(2)، وملا كان �لو�سف 

(1)  خديجة �بر�هيمي، �لو�سف يف �سعر ب�سار بن برد، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، جامعة حممد خ�سري 
ب�سكرة، ق�سم �للغة �لعربية، 2013/2012م، �ش ب.

(2)  حم�م���د �سدي���ق ح�سن عبد �لوهاب، �ل�سحر�ء يف �ل�سعر �جلاهل���ي، �أطروحة دكتور�ة، جامعة �أم درمان 
�لإ�سالمية، كلية �لدر��سات �لعربية، ق�سم �لدر��سات �لأدبية و�لفنية، 1428ه، 1429ه، �ش 190.
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عن���د �لعرب �أ�سبه باحلقيقة �لعلمية... فاإن �ل�ساعر قد يتفرد يف بع�ش �لأو�ساف، وذلك 
م���ن جهة �لعلم ل م���ن جهة �ل�سياغة، فكلما كان �أعلم باأجز�ء �ملو�سوف وحالته، و�أقدر 

على ��ستق�ساء هذ� �لعلم يف �سعره، كان �أبلغ يف �لو�سف و�أوىل بالتقدمي فيه(1).    
 ول يخف���ى �أن �ساعرنا ك���ان رقيًقا مما جعله يتاأثر بالطبيع���ة، وخا�سة عند خلوته، 
في�سف �لريح و�لربق و�ل�سحاب و�ملطر، و�خليل و�لناقة و�لثور �لوح�سي، و�لليث، وكالب 
�ل�سي���د، وبي�ش �لنعام، و�ملحبوبة ولقاء�تها به، وقد �أ�سفى �ل�ساعر على و�سفه ت�سويًر� 
خيالًي���ا م���زج فيه بني �لت�سبيه���ات و�لو�قعية يف �أ�سلوب ق�س�سي �ساع���ري، ويت�سح ذلك 

جليًّا خالل عر�سنا.       
1- و�شف الطبيعة 

تتميز �لطبيعة ب�سورها �خلالبة ومناظرها �جلميلة �لتي ي�سفي عليها �ل�سعر�ء   
ت�سوي���ًر� خياليًّا فري���ًد�، ل �سيما �إذ� عا�ش �ل�ساعر هذ� �لت�سوير �لو�سفي لهذه �ملناظر، 

ومل�ش وجد�نه وتاأثر مب�ساعره.
فالطبيع���ة مي���د�ن خيال �ل�ساع���ر ومثار تاأمالت���ه ومهوى ت�سور�ت���ه... حيث و�سف 
�ل�سع���ر�ء كل ما وقع���ت عليه �أعينهم من �ستى �أل���و�ن �لبيئة �لتي عا�س���و� فيها، ومظاهر 

�حلياة �لتي �ألفوها يف بيئتهم، فر�فق �لو�سف �لإن�سان منذ �إطاللته على �لدنيا(2).
فال�سع���ر�ء �لع���رب على ر�أ�ش �لفنان���ني �لذين �هتمو� بالطبيع���ة يف خمتلف �لأوقات 
و�لأزمان، ق���د �أكرثو� من و�سفها و�حلديث عن عنا�سره���ا و�أجز�ئها ومكوناتها؛ تعبرًي� 
ع���ن �إعجابهم وفتنتهم بها، فن�ساأ بذلك فنُّ و�سف �لطبيعة يف �ل�سعر �لعربي(3). و�ساعر 
�لطبيع���ة �جلاهلي ب�سيط يف �أ�سلوب���ه، �سادق يف �لتعبري ع���ن �إح�سا�سه..وهو ذ�تي ميثل 

نف�سه باآلمها و�أحز�نها وخو�طرها(4).  

(1)  م�سطف���ى �سادق �لر�فعي، تاري���خ �آد�ب �لعرب، ر�جعه: عبد �هلل �ملن�س���اوي، ومهدي �لبحقريي، مكتبة 
�لإميان، �ملن�سورة، م�سر، 1359ه، 1940م، ج2،�ش 110.

(2)  عبد �هلل �سليمان �لعقل، �لبحرتي و�سعره يف �لو�سف، مرجع �سابق، �ش63.
حمم���د عاي����ش حممد �أمني، �لو�سف و�لغزل يف �سعر �لو�أو�ء �لدم�سق���ي، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة،   (3)

جامعة �لنجاح �لوطنية، كلية �لدر��سات �لعليا، نابل�ش، فل�سطني، 2012م، �ش 13.
�سيد نوفل، �سعر �لطبيعة يف �لأدب �لعربي، مكتبة �لدر��سات �لأدبية، د�ر �ملعارف، ط2، 1978م �ش70، 72.  (4)
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ول �سيم���ا �أن �سعر�ء �لقبائل و�لبادية يتنقلون بني �ل�سحر�ء فال يجدون غري جمال 
�لطبيع���ة و�حلي���و�ن ولقاء �لأحب���ة، ورمبا ل يك���ون �ل�ساعر �لقدمي عا�سًق���ا للطبيعة �إمنا 
ك���ان جمرًب� عل���ى و�سفها ل �سيما �أن �ل�س���ر�ع د�ئر بينهما فالطبيع���ة بقوتها و�سعوبتها 
وخماطره���ا تعاند �ل�ساعر وحتاول �لنيل من���ه، و�ل�ساعر هو �لآخر ل يجد و�سيلة للرتفيه 
�أو �لتعبري عن �آلمه �سوى �لطبيعة بقبحها وجمالها. فنجد �سحيًما ي�سور �لريح وي�سف 

�ملطر و�ل�سحاب يف خطابه ملحبوبته بقوله:

ـــــاِك الإِلــــــــــُه واأُ�ـــضـــِقـــَيـــت ـــــَر َحـــــّي ِاأَغـــــا�ـــــضِ ـــــوَب الــــــَرائــــــِح املُــــَتــــَحــــ�يِّ ـــــــــــالُدِك �ـــــضَ ِب
يــــ�ــــضــــاُر �ـــَضـــتـــَوٍة (1)َمـــ�ـــضـــاعـــُ� مـــا َحــــــرٍب واأَ ِ املُــ�ــَضــرتَّ بــالــَكــنــيــِف  اأَلـــــَوت  الـــِريـــُح  اإِذا 

 فال�ساعر يثني على من يخاطبها بتحية �لإله لها، وذلك ب�سقيا بالدها من �ل�سحاب 
�لذي ين�سب منه �ملطر وهو يروح ويرجع، ويف هذ� �لدعاء ت�سوير ��ستعاري، حيث �سور 
�ل�سح���اب باإن�س���ان متحري يروح ويج���يء، وحذف �مل�سبه به، ورمز ل���ه ب�سيء من لو�زمه، 
وهو قول���ه: "ر�ئح متحري"، و�إثبات هذ� �لو�سف لل�سح���اب تخييل. ثم يثني �ل�ساعر على 
ق���وم �ملخاطبة يف مدحهم بال�سجاعة، فهم ي�سعلون �حلرب �إذ� حان موعدها، و�إذ� حان 
�ل�س���الم يف �ل�ست���اء فاإنهم يجل�سون من �أجل �للهو ب�سرب �لِق���َد�ح، بينما تع�سف �لرياح 
يف �خل���ارج بالأ�سج���ار �مللتفة، ولعل���ه �أر�د �أن ي�سّور فتكهم يف �حل���رب بالريح �ل�سديدة 
�لت���ي تل���وي جمموع���ة �ل�سجر على بع�ش ث���م تقتلعه، ويف ه���ذ� �لت�سوير دلل���ة على قوة 
�لري���ح و�سرعتها؛ حيث تقلع جمموعة �لأ�سجار �ملتقاربة �لتي ي�سترت فيها من يدخلها من 
ا يف ت�سوير  �إن�سان وحيو�ن، فهذه �لريح تقتلعه من جذوره، ودللة �لقتالع(2) �وخ�سو�سً

�ل�سجر� هي �جلذع �لذي هو ثابت بجذوره على �سدة �لقوة �مل�ساعفة.
وكلت���ا �ل�سورتني: و�سف ت�سوير �لريح مرة بالهدوء و�لتحري، و�أخرى بال�سرعة تدل 
عل���ى �سفات �إيجابي���ة لأهل من ميدحها، م���ع �ختالف �لدللة و�ملعن���ى، لكنها ت�سب يف 

مديح �لفرد و�جلماعة؛ لتو�سيح �ل�سورة �ملر�د ر�سمها عند �ل�ساعر.

�لديو�ن، �ش52.  (1)
�لقت���الع: هو �نتز�ع �ل�سيء من �أ�سله... وقيل: كم���ا يقلع �لنبات من �لأر�ش ونحوه، (ينظر: �بن منظور،   (2)

ل�سان �لعرب، م8، �ش 290، 293).
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وهناك عالقة متكررة بني �لريح و�ل�سحاب، وذلك يف �لت�سوير �لو�سفي للمطر عند 
يقول:  حيث  "�سحيم"، 

ــُه ــبــُت َكـــتـــُه الــــِريــــُح حـــّتـــى َحــ�ــضِ ثـــــاِويـــــا(1)َفـــمـــا َحـــرَّ ـــَة  ـــخـــلَ ـــَن ِب اأَو  َلـــيـــلـــى  ِة  ِبـــــَحـــــرَّ

 ثم ��ستمر �ل�ساعر يف و�سف �ل�سحاب �ملمطر �لذي يتحكم �لريح يف م�سريته؛ حيث 
توق���ع �ل�ساع���ر من �سرعته �أنه ميطر فوق "حرة ليلى ، �أي: ح���رة بني �ُسَلْيٍم �أو نخلة، وهو 
مو�س���ع قريب من مك���ة �ملكرمة"(2)، وهنا ي�سور �ل�ساعر �ل�سح���اب �ملمطر باإن�سان يقيم 
يف مك���ان، ويحذف (�لإن�سان)، ويرمز �إليه ب�سيء من لو�زمه، وهو قوله: (ثاويا) مبعنى 

مقيًما، و�ثبات �لثو�ء للريح تخييل.
 ث���م �أكد عليه بت�سرف �لريح لهذ� �ل�سح���اب يف �لتنقل �ملكاين باملرور على �لأنهاء، 

وجبال طيٍء و�لفر�ت وغريها(3).
 ويف مو�سع �آخر ي�سف �ل�ساعر دور �لريح يف ت�سريف �ل�سحاب يف قوله:

ـــبـــا وانـــــَتـــــَحـــــتـــــُه اجَلـــنـــو ُب(4)َتــــــطــــــَحــــــُر َعــــنــــُه َجــــهــــامــــاً ِخــفــافــاَمــــــَرتــــــُه الـــ�ـــضَّ
ــــــــَن الـــــَبـــــحـــــِر ُمــــــزنــــــاً ِكـــثـــافـــا فــــــاأَقــــــَبــــــَل َيـــــــزَحـــــــُف َزحــــــــــَف الـــَكـــ�ـــضـــ� َيــــــُجــــــرُّ ِم
َبـــــــــرا ل  ـــــــــــــــــاأَن  ب ــــــــــادى  ــــــــــن َت ـــــــلـــــــّمـــــــا  ـــجـــافـــا(5)َف ـــِت ان الـــــِريـــــاُح  ـــتـــُه  ـــجـــَف وانـــَت َح 

 ي�س���ف �ل�ساع���ر ت�سوير هذه �لري���ح وعالقتها بال�سحاب يف تنقل���ه وحتوله، فجعل 
�لري���اح �لت���ي تهب من �ل�سرق مت���ره و�لرياح �جلنوبية تنحي���ه، �أي: ت�سوقه ب�سرعة وقوة، 
وه���ي ترم���ي عنه ما كان خفيًف���ا وما فرغ منه �مل���اء، ثم جند �ل�ساعر ي�س���ور �إقبال هذ� 

�لديو�ن، �ش 31.  (1)
�ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (2)

�لديو�ن، �ش 32.  (3)
با  يقول �بن عبا�ش: �ل�سمال ما بني �جلدي ومغرب �ل�سم�ش، و�جلنوب ما بني مطلع �ل�سم�ش و�سهيل، و�ل�سَّ  (4)
ما بني مطلع �ل�سم�ش �إىل �جلدي، و�لدبور ما بني مغرب �ل�سم�ش �إىل �سهيل، (ينظر: �أبو بكر عبد �هلل بن 
حممد بن عبيد بن �أبي �لدنيا �لبغد�دي (ت: 281ه)، �ملطر و�لرعد و�لربق و�لريح، حتقيق: طارق حممد 

�سكلوع �لعمودي، د�ر �بن �جلوزية، �لدمام، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ط1، 1418ه، 1997م، �ش 147.
�لديو�ن، �ش 47.  (5)
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�ل�سح���اب م�سبًه���ا �إياه ت�سبيًها بليًغا بزح���ف �لك�سري، وذلك يف ثقله���ا وهدوئها، ومل يقل 
�ل�ساع���ر: زح���ف �ل�سغري م���ع �أن ذلك ل يخل بال���وزن، ولكن مغزى �ل�ساع���ر كان لدللة 
بالغي���ة �أعم���ق، وهي: �لثقل و�لكرب، كم���ا �أن هناك دللة يف �لزحف ب���ني �ل�سغري �لذي 
رمب���ا يكون �أ�سرع من �لك�سري ولي�ش �أمامه ما يعوق���ه، وقد وفق �ل�ساعر يف هذ� �لت�سوير 
�لت�سبيهي �لو�سفي بربط �لعالقة بني زحف �لك�سري وزحف �ل�سحاب، �سيما �أنه ��ستخدم 

�لت�سبيه �لبليغ؛ ليدلل على قوة �ل�سبه بني زحفه وزحف �لك�سري، وكاأنه ل فرق بينهما.
وي�سي���ف �ل�ساع���ر على هذ� �لت�سوي���ر و�سًفا �آخر هو و�سف �ل�سح���اب باأنه �آلة قوية 
ق���ادرة على جر (�سحب) �ملاء م���ن �لبحر بو�سف ��ستعاري جاء عل���ى طريقة �ل�ستعارة 
�ملكني���ة يف قوله: (يجر من �لبحر)، ويف هذ� �لت�سوير دللة على كرثة �ملاء �لذي يحمله 

�ل�سحاب.
وق���د و�سف �ل�ساعر عالقة �لريح بال�سحاب يف �إدب���اره ونقله بال�سرعة يف �لنتحاء، 
ث���م بالتاأين و�لركود عندم���ا �أر�د �أن يفرغ ماءه وي�سكبه، ففي ه���ذ� �ملكان �أفرغ �لريح ما 
بال�سح���اب. من مياه، وو�سف ذل���ك بالنتجاف، وهو "��ستخر�ج �أق�سى مايف �ل�سرع من 

�للنب"(1)، وجو�ب (فلما تنادي) ياأتي بعد بيتني يف قوله: "فاألقى مر��سيه و��ستهل"(2).
2- و�شف الربق

تن���اول �ل�ساعر و�سف �لربق يف بد�ية حديثه ع���ن و�سف �ملطر و�ل�سحاب، وذلك يف 
قوله:

َيــغــَتــمــ�ــص َل  الــــــــــَ�َق  َتـــــــرى  ُيـــــ�ـــــضـــــيُء ِكـــــفـــــافـــــاً وَيـــــجـــــلـــــو ِكــــفــــافــــااأَحــــــــــــاِر 
ــــت ــــَن ــــطيِّ ــــــــد ُب ـــــمـــــاريـــــَخ َق ـــخـــافـــا(3)ُيــــــ�ــــــضــــــيُء �ـــــضَ َمـــثـــافـــيـــَد َريــــطــــاً َوريـــــطـــــاً �ـــضِ

ي�س���ور �ل�ساعر �ل���ربق باللمعان �مل�ستمر �لذي �سبهه بالع���ني �لتي مل تغم�ش، وذلك 
با�ستخد�م���ه �لفعل �مل�سارع �لد�ل على �ل�ستقب���ال يف قوله: "مل يغتم�ش"، وبا�ستخد�مه 

�لديو�ن، �ش 47.  (1)

�لديو�ن، �ش 48.  (2)
�لديو�ن، �ش 47�46.  (3)
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

�لفعلني (ي�س���يء ويجلو) ب�سيغة �مل�سارع؛ ل�ستح�سار �ل�س���ورة يف ذهن �ل�سامع، وكاأن 
�س���ورة �ل���ربق حتدث �أمام���ه، وير�ها بعينيه؛ حي���ث ي�سف �ل�ساعر �إ�س���اءة ما تعلق من 
�ل�سح���اب وب���رز �لربق م���ن خالله، فه���و ي�سيء بع�سه، ويجل���و �لبع�ش �لآخ���ر، ثم يوؤكد 
با�ستخد�مه للفعل �مل�سارع "ي�سيء" مرة �أخرى على ذلك، �أي: على ما تعلق من �ل�سحاب 
م�سبًها �إياه بال�سماريخ يف عدم ��ستو�ئها و�رتفاعها ونزولها، وهي مبطنة ب�سحب مرت�كمة 

ت�سبه �لثياب �لبي�ش �لتي تر�كب بع�سها على بع�ش.
ويف مو�سع �آخر يقول �سحيم: 

ـــوَء بـــارٍق ــــرى �ـــضَ ـــِكـــن َهـــل َت ــــا ُمـــــنـــــِجـــــًدا ُمـــَتـــعـــاِلـــيـــاَفـــــَدع ذا وَل ــــيء َحــــبــــيًّ ــــ�ــــضِ ُي
ــيــاُيــ�ــضــيُء �ــَضــنــاُه الــَهــ�ــضــَب َهــ�ــضــَب ُمــتــاِلــٍع وُحـــــبَّ ِبــــــذاَك الــَهــ�ــضــِب َلـــو كــــاَن داِن
ــــــــــُه يــــــقــــــنــــــُت اأَنَّ ــــيــــنــــاً واأَ ــــــــِه َع ــــعــــمــــُت ِب الَروا�ِضيا(1)َن خوَر  وال�ضُ الوعوَل  َيُحطُّ 

يدخ���ل �سحيم يف و�سف �لربق بدقة مذهل���ة تطاوعه لغة وقريحة دفاقة، وقد �نفلت 
�إىل ت�سوي���ر �لربق يف ح�س���ن تخل�ش �سل�ش (فدع ذ� ولك���ن)، و�لت�سوير �لو�سفي للربق 
يظه���ر عن���د �ل�ساعر يف �لعتالء، وذل���ك يف قول���ه: "متعالًيا ومنجًد� وحبًي���ا" فكل هذه 
�لكلمات د�لة على ما عال من �لأر�ش و�رتفع، و�أكد بذلك يف قوله: "ي�سيء �سناه" و�ل�سنا 
دلل���ة على ر�أ�ش �سوء هذ� �ل���ربق، فكاأن �ل�ساعر يقول �إن �أق�س���ى ما ي�سيء �لربق لدى 
ه�س���ب "متال���ع"(2)، �لذي �أكد باأن���ه لي�ش قريًبا عن���ده، ثم ربط �ل�ساعر ه���ذ� �لت�سوير 
�لو�سف���ي ب���ني �لعني و�ل�سوء �ل�ساطع م���ن �سناء �لربق؛ حيث جعل �لع���ني تنعم به، وهنا 
دلل���ة نف�سية متاأثرة بحب �ملطر �لناجت عن �لتفاوؤل بهذ� �لربق �لذي توقع باأنه ينتج منه 
مطر يحط �لوعول و�ل�سخور �لر��سية من عاليات �جلبال، ويف هذ� �لت�سوير دللة على 

�لكرثة و�لغز�رة.
وق���د رب���ط �لعرب بني �لوع���ل و�جلبل، وذل���ك حماولة ملقاومة �خلط���ر �لذي يتهدد 
�لوعل يف �لأودية و�ل�سهول على �أيدي �لنا�ش، �أو نتيجة �ل�سيول، ولكن �ملطر �لغزير حينما 

�لديو�ن، �ش 31.  (1)
متال���ع جبل بنجد وفيه عني يق���ال لها �خلر�رة، (ياقوت بن عبد �هلل �حلم���وي �لرومي �لبغد�دي، معجم   (2)

�لبلد�ن، د�ر �سادر، بريوت، 1397ه، 1977م، م5، �ش 52.
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ين�سك���ب على �جلبال ي�سبح �خلطر على حي���اة هذه �لوعول، فجعل �ل�سعر�ء موت �لوعل 
وحتدره مع �لو�دي دللة على كرثة �ملطر(1).

3- و�شف املطر 
تظه���ر لنا يف هذه �جلزئية �سورة ممتدة للمط���ر، ر�سمها �ل�ساعر "�سحيم"، بد�أها 
باحلديث عن و�سف �ملطر مبتابعة روؤيا �لربق و�ل�سحاب ثم �لريح �لتي تتحكم يف �نتقاله 
وم�سريته، وكل ذلك بقدرة �لقادر �لعزيز �حلكيم، ثم ينتقل �ل�ساعر للحديث عن �ن�سكاب 

�ملطر، و�لأماكن �لتي ينزل عليها ر�بطًا بني دللة �ملكان، وكرثة �ل�سيول و�ملياه، فيقول:

ـــى الأَنــــــهــــــاِء فــــالــــَتــــجَّ ُمــــزُنــــُه ـــل ــاِجــيــاَفــــَمــــرَّ َع َفــــعــــقَّ َطــــويــــاًل َيـــ�ـــضـــُكـــُب املـــــــاَء �ــَض
ـــــن ُكــــــليِّ فــيــَقــٍة ــــُح املــــــــاَء ِم َكـــمـــا �ــُضــقــَت َمـــنـــكـــوَب الـــــدواِبـــــِر حــاِفــيــا ُركـــــامـــــاً َيــــ�ــــضُ
ـــئ جــــــبــــــاِل اأَجـــــبـــــاِل َطـــييِّ فــــــغــــــاَدَر بـــالـــقـــيـــعـــان َرنـــــقـــــاً و�ـــضـــافـــيـــاوَمـــــــرَّ َعـــلـــى الأَ
ــــيــــُلــــُه َمـــــــَع َودِقـــــــــِه ــيــِه َطـــَواِفـــيـــا(2)اأََجـــــــ�ـــــــصُّ َهـــــــــزمٌي �ــــضَ ـــرى َخــ�ــَضــَب الـــُغـــاّلن ِف َت

هنا ب���د�أ �لو�سف مل�سرية �ل�سح���اب؛ حيث ل يعوقه �سيء، و��ستخ���دم �ل�ساعر لذلك 
كلم���ة (مّر) ب�سيغة �ملا�سي �لتي ت���دل على جمرد �لعبور، وعدم �لبقاء، لكن هذ� �لعبور 
مل يك���ن �سريًعا خالًيا، و�إمنا كان بطيًئا منتًج���ا؛ حيث و�سف �لغيم �لأبي�ش على �لغدر�ن 
بتكث���ري �ملاء، ث���م ي�سور هطول �ملطر من �ملزن بالن�سكاب، فك���اأن  �لغيم �ن�سق ن�سفني، 
فان�سك���ب �ملاء عل���ى �لغدر�ن، ثم ي�سف ه���ذ� �لن�سقاق بالطول؛ حي���ث ي�سكب �ملاء وهو 
�ساك���ن ل يتح���رك، موؤك���ًد� �ل�ساعر على ذلك بك���رثة �ل�سحاب يف و�سف���ه، وذلك بقوله: 
ه م�سريته بالفر�ش �ملنكوب من �حلجارة يف ماآخري  "ركاًما"، �أي: مرت�كًبا غليًظا، ثم ي�سبِّ
�حلو�ف���ر، فيم�س���ي رويًد� رويًد�، وي�س���ّح �ملاء من كل طرف وجهة، وه���و ت�سبيه حم�سو�ش 

مبح�سو�ش؛ ليقرب �ل�سورة لل�سامع، وكاأنه ير�ها ماثلة �أمام عينيه.
 ث���م ي�سف �ل�ساع���ر مرور �ل�سحاب على جبال طيء، وقد غ���ادر قيعانها وهي مليئة 

ينظ���ر: جريدي ب���ن �سليم �ملن�سوري، �ساعرية �ملك���ان، د�ر �لعلم للطباعة و�لن�س���ر، جدة، ط1، 1412ه،   (1)
1992م ، ����ش 39، 40، وق���د �ساهدت وعاًل ميًتا يف �أ�سف���ل و�دي طريف باحل�ساة قبل قر�بة خم�سة ع�سر 

عاًما، من قوة �ل�سيل وغز�رته، وعرف �أهل �ملنطقة بذلك.
�لديو�ن، �ش 32.  (2)
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ة،  بامل���اء �لكدر و�ل�سايف، ثم ي�سف �ل�ساعر �سوته وي�س���وره بكدرة �ل�سوت �لذي به ُبحَّ
م�سوًر� ذلك بت�سبيه بليغ؛ ليوؤكد على عدم �لفرق بني �سوت هذ� �ل�سحاب و�سوت �لأج�ش، 
ول يخف���ى �أن �ل�ساع���ر جمع يف �أبياته بني �لت�سوير �حلرك���ي و�ل�سمعي، موؤكًد� على ذلك 
بو�سف �سرعة وقع قطر �ملطر �لذي �سال يف �لأودية ذ�ت �ل�سجر، ويف هذ� �لت�سوير دللة 
على �سرعة �سقوط قطر�ت �ملطر، حيث جرى �لو�دي مع �أولها، وهو ل يز�ل ي�سكب �ملطر، 
و�خل�سب يطفو فوق �سيله، ويف هذ� دللة على �سرعة �لهطول وغز�رته، ثم و��سل �ل�ساعر 

و�سفه لل�سحاب، بقوله:

واأَ�ــضــَبــَحــت َغــرقــى  الــِثــ�اُن  ــيــا(1)فاأَ�ضَبحِت  ــيــا�ــضِ ِنــ�ــضــاُء َتــيــٍم َيــلــَتــِقــطــَن الــ�ــضَ

ويف ه���ذ� �لبي���ت ت�سوير لغز�رة �مل���اء وقوته وكرثته؛ حيث �إن ه���ذه �لغز�رة �أغرقت 
�لثري�ن و�لأبقار �لوح�سية، لدرجة �أنه مل يظهر منها �إل �سيا�سيه جترها ن�ساء بني متيم 
بقرونه���ا؛ لتنقذها، ورمبا �أر�د �ل�ساعر �أن هذه �لث���ري�ن غرقت بالفعل، ومل يبق منها ما 

ي�ستفاد منه �إل �ل�سيا�سي؛ ل�ستخد�مها يف �حلياكة، وغري ذلك.  
ويف و�سف �آخر للمطر يتكرر و�سف �قتالع �ل�سيل يف قوله: 

ـــــــاَه لأَذقـــــــــاِنـــــــــهـــــــــا ـــــــ�ـــــــض ــــَكــــبيِّ الـــَفـــنـــيـــِق الــــِلــــقــــاَح الـــِعـــجـــافـــا(2)َيــــــــــُكــــــــــبُّ الـــــــِع َك

يف �لبي���ت ي�ستخ���دم �ل�ساعر �لفع���ل �مل�سارع "يك���ب" ليدل به عل���ى �ل�ستمر�ر من 
جهة، ولي�سور به �حلال من جهة �أخرى، وي�ستح�سرها جلية �أمامنا، في�سوره باأنه يقتلع 
�ل�سج���ر من جذوره فتنقلب �لأ�سجار على روؤو�سه���ا مثلما يقلب فحل �لإبل �لنوق �ملهازيل 
عل���ى وجهها، وجاء قوله (لأذقانه���ا) جت�سيًد� لالأ�سجار متو�فًقا م���ع بقية �ل�سورة �لتي 
تر�س���م �لناق���ة �لهزيلة حني يقلبه���ا �لفحل، ويف ه���ذ� �لت�سوير ما يدل عل���ى قوة �ل�سيل 
و�سرعت���ه �لتي جعل���ت �ل�سجر يت�ساقط من دون �أن يتمايل مييًن���ا، �أو �سماًل، �أو حتى على 

�أحد جانبيه.

�لديو�ن، �ش 33.  (1)
�ل�سابق، �ش 48، وَكبَّ �ل�سيَء َيُكبُّه، وكبَكَبه: قلبه، (ينظر: �بن منظور، ل�سان �لعرب، م1، �ش 695).  (2)
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4- و�شف اجلي�س واخليل
و�س���ف "�سحيم" جي�ش قومه يف ثالثة �أبيات و�سًف���ا ت�سويريًّا موجًز�، �أبرز بها قوة 

قومه، و�سجاعتهم بقوله:

ُجـــنـــوُدهـــاوَنحُن َجلَبنا اخَليَل ِمن جاِنِب الَغ�ضى بـــالـــِر�ـــضـــاِء  َتــــالَقــــت  اأَن  اإِىل 
ـــيـــِل َرعـــــنـــــاَء َفـــخـــَمـــٍة ــــلــــمــــَوَمــــٍة كـــالـــلَ َوَرقـــــراَقـــــٍة ُيــعــ�ــضــى الـــُعـــيـــوَن َحــديــُدهــا مِبَ
َنــــهــــَدٍة ــــــليِّ  ُك اإِىل  طـــــــاروا  َفـــــِزعـــــوا  ـــــــفُّ ُلــــبــــوُدهــــا(1)اإِذا  واأَجـــــــــــَرَد َنــــهــــٍد مــــا جَتِ

ي�س���ف �ل�ساع���ر جي�ش قومه بالكتيب���ة �ملجتمعة �لتي ت�سبه �للي���ل ب�سو�دها وكثافتها 
وكرثتها، لها مقدمة كرعن �جلبل كبرية بر�قة بال�سالح تغ�سى �لعيون باخلوف ملن ير�ها 
ب�سبب ملعان �أ�سلحتها، وهنا نالحظ �أن �ل�ساعر قد ��ستخدم �لفعل �مل�سارع "تع�سى" �لد�ل 
عل���ى �ل�ستمر�ر، ثم ي�سف هذ� �جلي�ش عند �لفزع ب�سرعة �لركوب على �خليل �ل�سخمة 
�مل�سرف���ة، و�لفر�ش �لق�سرية �ل�سع���ر؛ حيث مل يجف �سعرها من ك���رثة �لغزو و�لغار�ت، 
وبالت���ايل مل جتف لبودها(2)، ولعل هذ� �لو�سف يوحي بك���رثة جي�ش قومه وقوته وفتكهم 
يف �ملع���ارك بعدوهم؛ حيث و�سفهم باجلبل و�لليل و�ل���ربق و�سرعة �لعْدو و�لكرثة، وكلها 
�أو�س���اف تخيف �لَعُدو، فاجلبل يدل على �لقوة، و�للي���ل يدل على �لرهبة و�خلوف، وكذ� 
�ل���ربق و�سرعة �لَع���ْدو على خيول مدربة على �حلرب يف كل �أوقاته���ا، ورمبا �أر�د �ل�ساعر 
ت�سبي���ه �لكتيبة بالليل؛ لي���دل بهذ� �لت�سبيه على كرثة �لغبار �ل���ذي تثريه حو�فر �خليول، 
فتجع���ل �لنه���ار كاأنه مظلم. و"�أح�سن �لو�سف ما نعت به �ل�سيء حتى يكاد ميثله عياًنا 

لل�سامع"(3). كما جند ذلك يف و�سف �آخر للخيل يتقارب �ملعنى، حيث يقول:

ــَحــى بــالــ�ــضُّ املـُـــغــــ�َة  اخَلـــيـــَل  ــــــَزِع  َت ــــــِل اأَجــــــــَرداَوَل  ـــى َهــــيــــَكــــٍل َنــــهــــِد املـَـــــراِك ـــل َع
ـــمـــِر الـــَبـــديـــهـــة لَحــــُه داَطـــويـــل الــــَقــــرا َغ ِطـــــراُد َهـــــوادى الــَوحــ�ــِص حــّتــى َتــخــدَّ

�لدي���و�ن، ����ش 49،50، يذكر �ل�ساعر �ليوم �لذي كان لبني �أ�سد عل���ى بني عامر؛ حيث قتل �سريح يومئذ،   (1)
وكان رئي�ش �لقوم، (ينظر: �لديو�ن،�ش49)

و�للب���د م���ا يو�سع حتت �ل�سرج، قيل �أَْلَب���َد �لفر�ش، و�سَع �للَّبد على ظهره، ينظ���ر: �ملعجم �لوجيز، جممع   (2)
�للغة �لعربية، مرجع �سابق، �ش 549.

�ب���ن ر�سيق �لق���ريو�ين(ت 456ه)، �لعمدة يف حما�سن �ل�سعر و�آد�به ونق���ده، حتقيق:حممد حميي �لدين   (3)
عبد �حلميد، د�ر �جليل، ط5، 1401ه، 1981م، �ش 294.
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ــــِه اإِلــــِف دوِن  ِمـــــن  ــــَ�  الــــَع ــيــنــا  ــل َع ـــدا(1)َيــــــــُردُّ  وثـــــ�اَن َرو�ـــضـــاِت الــَقــ�ــضــيــَمــة ُعـــنَّ

 تتق���ارب هذه �لأبيات مع �لأبي���ات �ل�سابقة يف و�سف �ل�ساع���ر لفر�سه؛ حيث و�سفه 
بالط���ول و�ل�سخامة، وق�سر �ل�سع���ر، و�أ�ساف �إىل ذلك طول ظه���ره، وكرثة جريه �أثناء 
ُه َجْرُيُه �إىل �ملتقدمات من �لوحو�ش بكرثة �لطرد مما جعله يهزل قلياًل،  َ �ل�سيد حتى َغريَّ
ث���م ي�سفه بلحوق ُحُمر �لوح�ش وردها لدرجة �أن �لثري�ن �لوح�سية �لتي هربت يف �لرمال 
�لت���ي تنبت �سجر �لغ�سا؛ كان �لفر�ش يردها، حتى ذل���ك �لثور �لوح�سي �لذي كان يعاند 
ل�سدة �سرعته كان يدركه �لفر�ش، وقد ��ستعان يف ذلك بالكنايات دون �لت�سريح، كقوله: 

(َطويل �لَقر�، َغمِر �لَبديهة، ِطر�ُد َهو�دى �لَوح�ِش).
ويف �حلقيق���ة �أن �ساعرن���ا يكرث من و�سف���ه للخيل بت�سوير دقي���ق؛ فقد "يكون �أكرث 
و�س���ف �ل�سع���ر�ء يقع على �لأ�سياء �ملركبة من �سروب �ملع���اين، كان �أح�سنهم من �أتى يف 
�سع���ره باأكرث �ملعاين �لتي �ملو�سوف مركب منه���ا"(2)، ف�"�أجود �لو�سف ما ي�ستوعب �أكرث 

ُر �ملو�سوف فرت�ه ن�سَب عينيك"(3)، ومن ذلك قوله:  معاين �ملو�سوف، حتى كاأنه ي�سوِّ

�ـــــــــصُ بـــــــالـــــــَداِرعـــــــيــــــــ ــــــوِل َتـــــــــــوؤُمُّ الـــِكـــهـــافـــاوَخـــــــــيـــــــــٍل َتـــــــــَكـــــــــدَّ ـــــــَن َمـــ�ـــضـــي الــــــوُع
ـــــنَّ الــــَوجــــيـــــ ـــــُه ـــــفَّ ـــــــواِمـــــــَر َقــــــــد �ـــــضَ ــفــافــا �ـــــــضَ ـــــــِ�َن الـــَعـــجـــاجـــَة دونـــــى �ــضِ ــــُف ُي ـ
مــــــــُتــــــــُهــــــــنَّ َعــــــــلــــــــى ِمــــــــرَجــــــــل ا�ـــضـــَتـــهـــافـــاَتــــــــَقــــــــدَّ مـــــا  اإِذا  الـــــِلـــــجـــــاَم  َيـــــلـــــوُك 
ــــــًة ــــــيَّ ــــــميِّ َخــــــطيِّ ــــــــارى ِمــــــــــــَن الــــــ�ــــــضُ ــــــــب ْت ِثـــــقـــــافـــــا(4)ُي َمــــــًة َقـــــــد اأُِمـــــــــــــــــرَّ ُمــــــَقــــــوَّ

يف �لأبي���ات �ل�سابق���ة ي�سور �ل�ساع���ر �خليل مب�سية �لوعل، وذل���ك يف �ل�سرعة؛ حيث 
مر �لتي �أهزلهن  يرم���ي �لفر�ش بنف�سه �إىل �لأم���ام مثلما مي�سي �لوعل، ثم ي�سفه���ا باُل�سُ
كرثة �ل�سري �ل�سريع؛ فيثار �لغبار خلفها غري م�سطف، ثم يكمل �ل�ساعر و�سفه يف م�سريته 

�لديو�ن، �ش 42.  (1)
قد�مه بن جعفر (ت: 327ه)، نقد �ل�سعر، حتقيق: حممد عبد �ملنعم خفاجي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت،   (2)

�ش130.
�أب���و هالل �حل�سن عبد �هلل بن �سهل �لع�سكري، كت���اب �ل�سناعتني� �لكتابة و�ل�سعر، حتقيق: علي حممد   (3)

�لبجاوي، وحممد �أبو �لف�سل �إبال�هيم، د�ر �إحياء �لكتب �لعلمية، ط1، 1371ه، 1952م، �ش 128.
�لديو�ن، �ش46�45.  (4)
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مع هذه �خليل �لتي يتقدمها فر�سه �لن�سط كاأنه يغلي مثلما يغلي �لقدر يلوك جلامه، وهو 
يط���ري يف رك�س���ه، وفر�سه يناف�ش �لرماح �لقوية �مل�ستقيم���ة، "�ملن�سوبة �إىل بلدة �خلط يف 
�لبحري���ن، وهي قرية يف �لبحرين م�سهورة ب�سناعة �لرماح"(1)، وقد ��ستعان �ل�ساعر يف 
هذ� �لو�سف بت�سبيه �خليل يف م�سيتها مب�سي �لوعل(2)، وهو ت�سبيه بليغ؛ لأن �ملعنى تكد�ش 
كم�س���ي �لوعل، �إل �أن �ل�ساعر �أ�سقط �أد�ة �لت�سبيه ووجه �ل�سبه؛ لقوة �ل�سبه بينهما، وهذ� 
�ل�سب���ه يعك�ش لنا يف �سورة بليغة قوة ذلك �لفر����ش، و�إقد�مه من دون مهابة، وقامت تلك 
ُهنَّ �لَوجي��ُف، ُيرِثَن  �لأو�ساف على �لكنايات �لتي من �ساأنها �إعمال �لفكر، كقوله: (َقد �َسفَّ

�لَعجاجَة، ِمرَجل َيلوُك �لِلجاَم). 
5- و�شف الناقة 

تنوع �لو�سف عند "�سحيم" بني �لطبيعة و�حليو�ن و�ملحبوبة، وكانت �لناقة من �أهم 
ما تناوله �ل�ساعر يف و�سف �لرحلة؛ حيث يقول:

ــــليِّ الــــَهــــمَّ َعـــنـــَك ِبــَجــ�ــضــَرٍة ــلــوُعــهــاَفــــــَدع ذا و�ــــضَ ـــٍة ُتـــنـــبـــى الــــُقــــتــــوَد �ــضُ ُجـــمـــالـــيَّ
َزَجــــرُتــــهــــا مــــا  اإِذا  ــــفــــرى  َت ٍة  ـــــ�َّ َقــطــيــُعــهــا ُمـــــ�ـــــضَ َلـــيـــهـــا  اإِ َكـــلَّـــت  اإِذ  ُيـــثـــَن  َوَل 
ِه ـــــــــــِرزيِّ ــــهــــا َفـــــحـــــٌل َتــــــنــــــوُء ِل ـــــيـــــ�ـــــَص َل ــاِر َيــ�ــضــوُعــهــا(3)َوَل َول ُرَبـــــٌع َو�ـــضـــَط الــعــ�ــَض

تخل����ش �ل�ساعر �من مدح قوم���ه بال�سجاعة و�لكرم� بفعل �لأم���ر (دع)، وهو �أمر 
ا �آخر يحدثه  لي����ش على حقيقته، و�إمنا هو من قبيل �لتجريد، فهو جرد من نف�سه �سخ�سً
عن ماآثر �لقوم، وما تت�سف به ناقته يف قوتها و�سدتها �لتي ت�سبه �لبعري يف خْلقه، وحتمل 
خ�سب �لرحل  فوق جنبيها بخلق طيب، وتفري �لأر�ش من دون �سرب ب�سوٍط �سو�ء �أتعبْت 
�أم مل تتع���ب، فمم�ساها و�حد، ثم ي�سفها بالوح���دة؛ حيث لي�ش لها فحل تنه�ش ل�سوته، 
ول ع�س���ار تدعوها فتوؤث���ر على م�سريها يف �لرحلة، م�ستعيًن���ا يف ذلك كله بالكناية، ففي 

�ملعجم �لوجيز، جممع �للغة �لعربية، مرجع �سابق، �ش 203.  (1)
، و�لأنثى ُت�سم���ى �أُروية، وهي �ساُة  �لَوِع���ُل: بفتح �ل���و�و، وك�سر �لعني �ملهمل���ة: �لأروى...وهو �لتي�ش �جلبليُّ  (2)
�لوح����ش، و�جلمع: �أوع���ال ووعول، (كمال �لدين حممد بن مو�سى �لدم���ريي (ت: 808ه)، حياة �حليو�ن 
�لك���ربى، حتقيق: �إبر�هيم �سالح، د�ر �لب�سائر، دم�س���ق، ط1، 1426ه، 2005م، ج4، 215)، �لتكد�ش �أن 

يرمي بنف�سه �إىل ُقّد�ُم، وكذلك مت�سي �لوعول، (�لديو�ن، �ش 45).
�لديو�ن، �ش 53،54.  (3)
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لوُعها)، كناي���ة عن و�سفها بالقوة �لت���ي ل تقل عن قوة  ���ٍة ُتنب���ى �لُقتوَد �سُ قول���ه: (ُجماليَّ
ٍة َتفرى �إِذ� ما َزَجرُتها) كناية عن �ل�سرعة و�لن�ساط  ربَّ �لبع���ري �ل�سخم، ويف قوله: (ُم�سَ

من دون ز�جر لها.
6- و�شف الثور الوح�شي

ويف و�سف ناقته يف رحلتها جند �ل�ساعر يتخل�ش من �حلديث عن حمبوبته، وينتقل 
�إىل و�سف �لثور �لوح�سي و�ل�سياد بقوله:  

يـــــُت َنـــفـــ�ـــضـــي واجــــَتــــَنــــبــــُت َغــــواَيــــتــــي ـــــزَّ ـــــَع ـــاَف ـــي ـــاِج ــــِة ن ــــيَّ ــــ�ــــض ـــــــرجـــــــوَج الــــَع بــــــــُت ُح ــــــــرَّ وَق
ــــــا كــــــاأَنَّ الــــــَنــــــهــــــاُر  �ــــــضــــــاَم  اإِذا  طــاِويــا(1)َمــــــــروًحــــــــا  الــلَــوِن  َع  نا�ضِ ُقــُتــودي  َك�َضوُت 

 يف هذي���ن �لبيتني ي�س���ف �ل�ساعر رحلته على ناقته �لطويل���ة �ل�سريعة م�سبًها �إّياها 
بالثور �لوح�سي؛ م�ستعيًنا يف ذلك بكثري من �لألو�ن �لبالغية �لتي ت�سور لنا �مل�سهد، كما 
ت�سور لنا نهار �سفره عليها يف طوله و�سدته حتى لكاأن هذ� �ليوم �لطويل �حلار من �سدة 

حره كاأنه و�قف.

وي�س���ور ناقته بالث���ور �لوح�سي يف حتمله���ا و�سمورها و�سرعته���ا؛ م�ستعيًنا يف ذلك 
بال�ستع���ارة �ملكنية، حيث"قد جاء �ل�سعر �جلاهلي �سورة ناطقة باأهمية �ل�سيد يف حياة 

�لعرب، فكرث يف �سعرهم ذكره وذكر حيو�نه"(2).

وبع���د �أن ��ستغرق �ل�ساع���ر يف و�سف ناقته �نتقل �إىل و�سف �لث���ور �لوح�سي وو�سف 
مبيته و�عرت�كه مع �لقنا�ش وكالب �ل�سيد بقوله:

ــــيــــا ـــــبـــــوًبـــــا حَتــــــــامــــــــاُه الــــــــِكــــــــالُب حَتــــاِم ــــــا�ـــــضَ ا َعــــلــــيــــِه َوعــــــاِدي ـــــيـــــُث َمــــــــعــــــــُدوًّ ُهـــــــــَو الـــــلَ
ٍة ِقــــــــــرَّ ذاُت  َلــــــيــــــلـَـــــٌة  ـــــاَء  ـــــ�ـــــض الـــــَع ـــيـــا َحــــــَمــــــتــــــُه  خـــاِل ِبــــــَحــــــزنــــــاَن  اأَو  َرمــــــــــٍل  ِبــــَوعــــ�ــــضــــاء 
ــــهــــا ـــــبـــــدي َعــــــن ُعـــــــــروٍق َكــــاأَنَّ ـــــــــُة َخـــــــــــــــــّراٍز َجـــــــــديـــــــــًدا َوبـــــالـــــيـــــاَيــــثــــُ� وُي َِعـــــــــنَّ

�لديو�ن �ش 28  (1)
(2)  ليلى �سامل حممد بابنجي، �لو�سف يف �سعر عبد �هلل بن �ملعتز �لعبا�سي، ر�سالة ماج�ستري، غري من�سورة، 

جامعة �أم �لقرى، كلية �للغة �لعربية، 1409ه/1989م، �ش 26.
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ـــّحـــي ُتــــراًبــــا َعــــن َمـــبـــيـــٍت وَمــكــِنــ�ــٍص ـــَن ــــيــــَدنــــاّن داِنــــيــــاُي ُركـــــامـــــا َكــــَبــــيــــِت الــــ�ــــضَ
ــَحــُه الـــَرامـــي ِمـــَن الـــَغـــوِث ُغــــدَوًة ــبَّ ــــواِريــــاَفــ�ــضَ ـــــغـــــرى الــــــِكــــــالَب الــــ�ــــضَ بـــــاأَكـــــُلـــــِبـــــه ُي
ـــــُه ـــــخـــــاُل ــــه وَت ــــييِّ ـــيـــاَفــــــجــــــاَل َعـــــلـــــى َوحــــ�ــــض ـــا َجـــــديـــــًدا مَيـــاِن ـــبًّ َعــــلــــى َمــــتــــِنــــِه �ـــضِ
ـــيـــا(1)َيــــــــذوُد ذيـــــــاَد اخلـــاِمـــ�ـــضـــات وَقــــــد َبـــــَدت �ـــَضـــواِبـــُقـــهـــا ِمـــــَن الــــِكــــالِب َغـــوا�ـــضِ

�إن ه���ذ� �لثور �لوح�سي كبري بلغ عند �ل�ساعر مبلًغا عظيًما من �ل�سدة و�لقوة لدرجة 
�أن ك���الب �ل�سي���د تتحا�ساه لقوته ومنعته، وتتقيه �إن عد� عليه���ا، ويتقيها �إن َعَدْت عليه، 
فحالهم���ا ك���ّر وفّر. ث���م �إن هذ� �لثور �لوح�س���ي قد بات يف رمل "حزن���ان"(2)، وهو يحفر 
�لأر�ش ِلَيْكنَتَّ فيه من �لربد و�ملطر بحو�فره �ل�سلبة �لقوية، فيحفر عن عروق �ل�سجرة، 
���ي �لرت�ب فيجعله  ويبع���د �ل���رت�ب عن بيته �ل���ذي هو مدخل يف �ل�سجر ي���اأوي �إليه، وُيَنحِّ

ركاًما مثلما يفعل �لثعلب يف بيته، وي�سع لنف�سه بيًتا �آمًنا. 
وح���ني جاء �ل�سباح  ي�سور لن���ا �ل�ساعر باأن �لر�مي ياأتي �إىل هذ� �ملكان؛ لينال منه 
دون ج���دوى مع �أن �لر�مي من قبيلة غوث �لتابعني لقبيلة طيء �مل�سهورة باأن رجالها من 

�أمهر �لرماة.
وهن���ا �أ�سفى �ل�ساعر عل���ى جتربته �لكثري من �ل�سور فف���ي �ل�سخامة و�لقوة �سبهه 
بالليث ت�سبيًها بليًغا؛ ليوؤكد لل�سامع �أنه ل فرق بينهما، فالليث هو ذلك �لثور يف �سخامته، 
و�لث���ور هو ذل���ك �لليث يف قوته، وحني و�سف مبيته �سور قوت���ه �لتي تظهر عروق �ل�سجر 
�لت���ي ت�سبه �أعنة �خلر�ز ت�سبيه حم�سو�ش مبح�سو�ش؛ م�ستعيًنا يف ذلك بالت�ساد يف قوله: 
(جدي���ًد� وباليا)، وه���ذ� �لطباق لي�ش �ملق�سود منه جمرد �لتح�س���ني و�لزينة يف �للفظ، 
و�إمنا هو يفيد يف هذ� �ملو�سع �لتاأكيد على قوة هذ� �لثور �لذي ��ستطاع �أن يتجاوز عروق 
�ل�سج���ر �لظاهرة وي�سل بحو�فره �إىل �لعروق �لطرية �لرطبة �ملدفونة يف باطن �لأر�ش. 
وهن���ا يظهر قول �ساح���ب �لعمدة: "�إن �ل�سعر �إل �أقله ر�ِج���ٌع �إىل باب �لو�سف، ول �سبيل 

�لديو�ن، �ش 30�29.  (1)
حزنان: لغة: كاحلزم، وهو ما غلظ من �لأر�ش، وهو و�سف، ثم عرف به مو��سع كثرية م�سافة �إىل �سكانها،   (2)
(ينظر: حممد مو�سى �حلازمي (ت 584ه)، �لأماكن، �أو ما �تفق لفظه و�فرتق م�سماه من �لأمكنة، حتقيق: 

حمد �جلا�سر، د�ر �ليمامة للبحث و�لرتجمة و�لن�سر، �لريا�ش، 1415ه، ج1، هام�ش، �ش 245).
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�إىل ح�س���ره و��ستق�سائه، وهو منا�سب للت�سبيه... و�لفرق بني �لو�سف و�لت�سبيه �أن هذ� 
�إخبار عن حقيقة �ل�سيء، و�أن ذلك جماز ومتثيل"(1). 

وم���ن ذلك ت�سبيه �ل�ساع���ر بيت �لثور �ل���ذي ��ستقر فيه ببي���ت "�ل�سيدناين"(2) يف 
�سدته و�إحكامه؛ حيث ل ي�ستطيع �لو�سول �إليه �أحد، ويوؤكد على معنى �لقوة قوله: (�َسبوًبا 
َحُه �لَر�م���ي ِمَن �لَغوِث ُغدَوًة)، قلما �أن �لكالب  بَّ حَتام���اُه �لِكالُب حَتاِميا)، وقوله: (َف�سَ
�ل�س���و�ري ل ت�ستطيع �لو�سول �إليه، فكذلك �ملهرة م���ن �ل�سيادين ل ي�ستطيعون �لو�سول 
�إلي���ه؛ لقوته ومنعت���ه، فكالب �ل�سيد ل جتدي معه نفًعا، فهو ث���ور قوي ي�سبه ظهره �لثوب 
�ليم���اين يف �سدة بيا�سه، وه���و ل يق�سد بهذ� �ل�سبه نقل �سورته لن���ا، و�إمنا يق�سد دللة 
عل���ى �سمن���ه وقوته، وينقل لنا �ل�ساعر دفاعه عن نف�سه ب�س���ورة ت�سبيهية، وهو يذود ذياد 
�لإبل �لتي قد وردت �ملاء خلم�ٍش، و�ساحبها يطردها؛ حتى ل تزدحم على �حلو�ش؛ حيث 
يكون منعها �سديًد� ل�سدة عط�سها، وهنا ل �سك  يف �أن �ل�سورة تنقل لنا �مل�سهد �إىل و�قع 
حم�سو�ش، "وقد �عتمد �ل�سعر�ء يف غالبية حديثهم عن �لبقرة �لوح�سية �أو �لثور �لوح�سي 
عل���ى �لبناء �لدر�مي �لق�س�سي، �لقائم على �ل�سر�ع و�ل�سخو�ش �لذين متثلو� يف �لبقرة 

و�ل�سائد وكالب �ل�سيد و�ل�سباع"(3).
7- و�شف املحبوبة

يعد و�سف �ملحبوبة من �لو�س���ف �خلارجي �لذي تناوله "�سحيم" يف ق�سائده، وقد 
تن���وع و�سف �ملحبوبة عند �ل�ساعر بني �لو�س���ف �جل�سدي �خَلْلِقي كو�سف �ل�سعر و�لوجه 
و�جلي���د وغريه، وهذ� �لو�سف هو "�ل���ذي يقوم على �إلتقاط �ل�سبه �حل�سي بني ظاهرتني 
خمتلفتني، وهو يعني با�ستح�سار ومتثيل �ملالمح �خلارجية للمو�سوف، ولي�ش بال�سرورة 
�أن يعتم���د على ق���وة �خليال و�لمتز�ج �لعاطفي"(4)، و�لو�س���ف �لأخالقي ملحبوبته �لذي 

�بن ر�سيق �لقريو�ين(ت 456ه)، �لعمدة يف حما�سن �ل�سعر و�آد�به ونقده، م�سدر �سابق، �ش 294.  (1)
ٌة، قال �أبو عبيد: تعمل لنف�سها بيًتا يف  �ل�سيدن���اين: �لثعلب (�لديو�ن، �ش 29)، وقي���ل: �ل�سيدناين: دوْيبَّ  (2)
يه، ويقال: �لثعلب، (ينظر: �إ�سماعيل حماد �جلوهري (ت 393ه)، �ل�سحاح، م�سدر �سابق،  �لأر�ش وُتعمِّ

ج6، �ش 2151، مادة: �سدن.
حمد فهد جنبان �لقحطاين، �ملها يف "حومل" عند �ل�سعر�ء�در��سة حتليلية، جملة جذور، من �إ�سد�ر�ت   (3)

�لنادي �لأدبي �لثقايف بجدة، �لعدد 43، رجب 1437ه، �إبريل 2016م، �ش 57.
(4)  خديجة �بر�هيمي، �لو�سف يف �سعر ب�سار بن برد، مرجع �سابق، �ش 16.
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خرج في���ه �إىل تو�سيف �للقاء و�حلو�ر وتبادل �مل�ساعر بينهم���ا، وهو: "ما كانت �ل�سورة 
فيه تعرب عن حالة نف�سية من جهة، وم�سهد ح�سّي... وقد يقوم على وحدة �لتاأثر �لنف�سي 
بني فكرة يف �لذهن وم�سهد يف �حلو��ش"(1)، ومن �لو�سف �خللقي للمحبوبة قول �ل�ساعر: 

ـــًمـــا ـــــا وِمـــعـــ�ـــضَ ِة �ــضــافــيــا(2)ُتـــــريـــــَك َغــــــــــداَة الـــــَبـــــنِي َكـــــفًّ ـــاِر الأَِعــــــــــزَّ ـــِديـــن ــــا َك َوَوجــــًه

فه���و ي�سف وجه حمبوبته يف ��ستد�رت���ه و�سفائه بالدينار م�ستعيًنا يف ذلك باأ�سلوب 
�ل�سب���ه �ل���ذي يجمع بني �مل�سبه و�مل�سبه به ووجه �ل�سب���ه و�لأد�ة، فهو �سبه مكتمل �لأركان 
ينا�س���ب وجه حمبوبت���ه �ملكتمل يف جمال���ه و�سفائه، ث���م يوؤكد �ل�ساعر عل���ى �سفاء وجه 

حمبوبته بت�سبيه متثيلي يف قوله:

ـــهـــا ــــيــــُم َيـــُحـــفُّ ــــُة بـــــــــاَت الــــَظــــل ــــيــــ�ــــضَ ــــهــــا ُجـــــــــــوؤُجـــــــــــوؤاً ُمــــَتــــجــــافــــيــــاَفـــــمـــــا َب ــــن َوَيــــــــــــــــــَرُع َع
ــــــــــــــِه ــــــــــــنَي اجَلــــــــــنــــــــــاِح وَدفيِّ ــــــهــــــا َب ــــــُل ــــــجــــــَع ــــهــــا َوحــــــفــــــاً ِمــــــــَن الـــــــــــِزفيِّ وافـــيـــا َوَي ــــفــــِر�ــــضُ َوُي
ـــٌة ـــلَّ ـــيـــ�ـــضـــاُء َط �ضاحياَفـــــ�َفـــــُع َعـــنـــهـــا َوهـــــــَي َب ال�َضم�ِص  ِمَن  َقرناً  واَجَهت  َوَقد 
ـــَن ِمــنــهــا َيــــــوَم قـــاَلـــت اأَراِحــــــــٌل ــيــالــيــا(3)ِبـــاأَحـــ�ـــضَ َل َلــَديــنــا  اأَم ثــــاٍو  كـــِب  َمــــَع الـــرَّ

ي�س���ف �ل�ساع���ر بي�ش �لنع���ام ب�سورة خيالية فري���دة؛ حيث �سور لن���ا ذكر �لنعام، 
وه���و يحف �لبي�َش ويرف���ع عنه �سدره، ويجعله بني جناحيه فار�سًا له ري�سه؛ لي�سكب عليه 
�ل���دفء ويحميه من �لهو�ء وحر�رة �ل�سم�ش، م�سوًر� لن���ا ذلك بكل �لو�سائل �لتي يفعلها 
ذلك �لظليم حلمايته، وهو ل يهدف من ت�سويره هذه �حلماية �إىل و�سف �لبي�سة، و�إمنا 
يه���دف �إىل �ل�س���ورة �لتي و�سل �إليها وج���ه حمبوبته يف بيا�سه ونعومت���ه و�سفائه، ويدل 
عل���ى ذلك قوله: (ِباأَح�َسَن ِمنها َيوَم قاَلت �أَر�ِحٌل)، و"قد يكون ت�سبيه �ملر�أة بالبي�سة من 
قب���ل �ملال�سة و�ل�ستو�ء، وقد يكون رمًز� للخ�سوب���ة و�لتو�لد، فالبي�سة ترمز �إىل �حلياة 

�ملتجّددة"(4).

(1)  �ملرجع �ل�سابق، �ش 8.
�لديو�ن، �ش 18.  (2)
�لديو�ن، �ش 18.  (3)

�سم���ر �لديوب، �ل�سورة �لفنية عند �سعر�ء �لبادية يف ع�س���ر �سدر �لإ�سالم، �أطروحة ماج�ستري، جامعة   (4)
�لبعث، كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية، ق�سم �للغة �لعربية، 1419ه، 1998م، �ش 206.
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

وقد عرفت �لنعامة ب�سفقتها على حب بي�سها ور�أفتها به، فاإذ� "تركت بي�سها وذهبت 
تلتم����ش �لطعام، جتد بي����شَ �أُخرى فتحت�سنه، ورمبا ح�سنت هذه بي�ش تلك، ورمبا �ساع 
�لبي����ش بينهما"(1)، فرمب���ا ق�سد "�سحيم" ت�سبيه ر�أفة �لظلي���م ببي�سة �لنعام وحمايته 

وحنايته لها بجمال حمبوبته وحنايتها ور�أفتها به حينما �ساألته عن رحلته وبقائه.

َغـــاِديـــا ــــزَت  ــــهَّ جَتَ اإِن  َوديِّع  َكـــَفـــى الـــ�ـــَضـــيـــُب والإِ�ــــــضــــــالُم ِلـــلـــَمـــرِء نــاهــيــاُعـــــَمـــــ�َة(2) 
ــــرنــــا ُعــــاللــــًة ــــهــــا فـــيـــمـــا اعــــَتــــ�ــــضَ ا َوبـــــــاديـــــــاُجـــــُنـــــوًنـــــا ِب ـــــرًّ ـــــ�ـــــضِ َعـــــــــالَقـــــــــَة ُحـــــــــــبٍّ ُمـــــ�ـــــضـــــَت
ـــطـــاد الـــــقـــــلـــــوَب بـــفـــاحـــٍم ـــبـــت عــافــيــالـــــيـــــال تـــ�ـــض ـــــا نـــــاعـــــَم الـــن ـــــيـــــًث تـــــــــراُه اأَِث
مِي َلــيــ�ــَص ِبــعــاِطــٍل ريِّ والـــيـــاُقـــوِت والـــ�ـــَضـــذِر حــاِلــيــاوجـــيـــٍد َكــجــيــِد الــــــرَّ ِمــــَن الـــــدُّ
ـــت َفـــــــوَق َنـــحـــِرهـــا ـــَق ـــليِّ ـــــا ُع ّي َ ــت َلــــُه الـــريـــُح ذاكــيــاكــــــــاأَنَّ الـــــ�ُّ وَجـــمـــَر َغــ�ــضــًى َهــبَّ
وَخــمــيــ�ــضــٍة َريـــــَطـــــٍة  يف  انــــَدَفــــَعــــت  دِف ُبــــرًدا مَيــانــيــا(3)اإِذا  ـــت بــاأَعــلَــى الــــريِّ ولَث

يريد �ل�ساعر �أن يكون عفيًفا يف ود�ع حمبوبته، �إن مل ينهه عن فعل ذلك حبه ووفاوؤه 
ملحبوبت���ه كفاه �ل�سيب و�لإ�س���الم ر�دًعا. فهو حمبٌّ لها �إىل ح���د �جلنون وظل يقلب هذ� 

�حلب بني جو�نحه زماًنا طوياًل يخفيه تارًة ويبديه �أخرى.

وق���د و�سف �للي���ايل �لتي ك���ان يق�سيها معها مقرًن���ا ذلك ب�سعرها �لأ�س���ود �لناعم 
�لكثي���ف، معرًب� عن ذلك بطريقة �لكناية، ويب���دو �أن �ل�ساعر مل يرتك �سيًئا يف حمبوبته 
�إل و�سفه، فقد بد�أ بر�أ�سها حيث و�سف �سعرها بالنعومة و�لكرثة؛ لينتقل منه �إىل و�سف 
جيده���ا م���ن دون فا�سل، فيقول: (وجي���د كجيد �لرمي)؛ حيث �سب���ه جيدها بجيد �لرمي 
حال كونه لي�ش بعاطل؛ لأن �لالآيل و�لياقوت تزينه، وت�سبيه جيدها بجيد �لرمي كناية عن 

عم���رو ب���ن بحر �جلاحظ (ت: 255ه����)، كتاب �حليو�ن، حتقي���ق: عبد �ل�سالم ه���ارون، ط 2، 1385ه�،   (1)
1966م، ج4، �ش 328.

ُة: ت�سغ���ري َعْمَرة، وعم���رة: موؤنث َعْم���ٍر، و�حِد �لعمور، وه���ي �أ�سول �لأ�سن���ان و�لأ�سر��ش، وكانت  ُعَم���رْيَ  (2)
، ومل يتجا�سر على ذكر  �ساحب���ة �سحي���م �لتي �سغف به���ا ��سمها غالية، وه���ي من �أ�سر�ف متيم ب���ن ُم���رٍّ

��سمها، (�لديو�ن، �ش 16).
�لديو�ن، �ش16، 17، 18.  (3)
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جم���ال هذه �ملر�أة ور�ساقتها؛ لأن "�لرمي"(1) هو �لظب���ي �خلال�ش �لبيا�ش جميل �ل�سكل 
ر�سيق �لقو�م خفيف �حلركة.

ث���م ي�سف نحرها وقد علق���ت عليه �لزينة بت�سبيه متثيلي ي�س���ور هذ� �جليد بجمر 
�لغ�س���ى �ل���ذي هبت عليه �لريح، فاأ�سب���ح ذ�كًيا لمًعا، ورمبا عك�ش ه���ذ� �لت�سوير �سدة 
�حل���ب ولهفة �ل�س���وق �لذي رمز �إليه باحلني���ة، و�حلر�رة �لتي يعك�سه���ا جمر �لغ�سى يف 
�س���دة �لإ�ستعال وقوة �حلر�رة، ثم ينتقل من و�سف جيده���ا ونحرها �إىل و�سف ج�سدها 
�ملزين بالثياب �لفخمة، في�سفها باأنها تلف فوق ردفها برًد� ميانًيا؛ ليجمع بهذ� �لو�سف 
بني زينة �حللي وزينة �لثياب.فالو�سف هو "ذ�ك �لنوع من �لفن �لذي ياأخذ �لعاطفة من 

قلب �ل�ساعر فري�سم بها هيئات �ملو�سوف"(2).
ويف مو�سع �آخر يقول يف و�سف حمبوبته:

َفــــــطــــــافــــــا َعـــــــــ�ـــــــــضـــــــــاًء  َخــــــــــــيــــــــــــاٌل  اخــــِتــــطــــافــــااأََلَّ  اإِلَّ  طــــــــــاَف  اإِذ  َيــــــــــُك  َوَل 
ــــنــــا ــــــ�ــــــضــــــافــــــا َومـــــــــــــا ُدَمـــــــــــيـــــــــــٌة ِمـــــــــــن ُدمـــــــــــــى َمــــيــــ�ــــضَ واتيِّ ـــــــــــًرا  ـــــــــــَظ َن ـــــــٌة  ـــــــعـــــــِجـــــــَب ُم َن 
ــــــَن ِمــــنــــهــــا َغـــــــــــــداَة الــــَرحــــيـــــ ـــــــِل قــــاَمــــت ُتــــرائــــيــــَك َوحـــــًفـــــا ُغــــدافــــاِبــــــاأَحــــــ�ــــــضَ
ــــــــزاِل الــــَنــــزيـــــ رُّ فــــيــــِه ائــــِتــــالفــــاِوجـــــــيـــــــًدا َكــــجــــيــــِد الــــــــَغ ــــــــِف يــــــاأَتــــــِلــــــُف الـــــــــــدُّ
ــــقــــِط اجِلــــمــــا ِنـــعـــافـــاَوَعــــــيــــــنــــــْى َمـــــــهـــــــاٍة بــــ�ــــضِ َوَتـــــــقـــــــرو  ـــــا  ـــــعـــــاًف ِن ــــعــــطــــو  َت ِد 
ـــــــٍة ـــــــزَن ــــــا َكــــــــــــــــــاأَنَّ َحـــــ�ـــــضـــــا ُم ـــــافـــــاوِبــــــيــــــ�ــــــضً ـــــــا ِر�ـــــض ـــــــرَخـــــــديًّ َتـــــــــهـــــــــادى ِبــــــــــــِه �ـــــــضَ
ـــــــَل والـــــَزجَنـــــبـــــيــــــ ـــــــُف ـــــــَرْن ـــــــَق ـــــــــــــــــاأَنَّ ال ـــا ِقـــَطـــافـــاَك ــــ�ــــضــــَك خـــــاَلـــــَط َجـــفـــًن ـــــَل واملِ ـ
ــــــهــــــا َقــــــــهــــــــَوًة ـــالفـــاُيــــــــخــــــــاِلــــــــُط ِمــــــــــن ريــــــِق ـــبـــاهـــا اَلـــــــــذي َيـــ�ـــضـــَتـــبـــيـــهـــا �ـــضُ �ـــضَ
ـــجـــا ـــــــوٍد ِمـــــــــَن الــــِهــــنــــد ِعــــــنــــــَد الـــتيِّ ـــــــُع ُمـــــدافـــــاِب ِمــــ�ــــضــــًكــــا  ُيـــــخـــــاِلـــــُط  غـــــــــاٍل  ِر 
ــــــــمــــــــا ُذقـــــــــــَتـــــــــــُه ــــــــلَّ ارِتــــ�ــــضــــافــــاُيــــــــــخــــــــــاِلــــــــــُطــــــــــُه ُك اأََردَت  حـــــــــاٍل  كـــــــليِّ  َعـــــلـــــى 
ـــــــَم مَمــــــــكــــــــورًة ـــــطـــــافـــــا(3)واأَبـــــــــــــــــــــــَدت َمـــــــعـــــــا�ـــــــضِ ـــــــُهـــــــنَّ الـــــِل َتـــــــزيـــــــُن اأَنـــــــاِمـــــــلَ

ْبُي �لأَبي�ش �خلال�ش �لبيا�ش، (�بن منظور، ل�سان �لعرب، م12، �ش 260، مادة رمي). مُي: �لظَّ �لرِّ  (1)
فوؤ�د �أفر�م �لب�ستاين، �ل�سعر �جلاهلي –ن�ساأته –فنونه� �سفاته، �ملطبعة �لكاثويكية، بريوت، 1937م، �ش 37.  (2)

�لديو�ن، �ش 42، 43، 44.  (3)
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

يق���ول "�سحي���م" �إن خيال حمبوبته ق���د ز�ره زيارة، م�س���وًر� جماله���ا �لفاتن �لذي ل 
يفوق���ه �سيء حتى دمى "مي�سنان"(1) �لتي ي�سرب بها �ملثل عندهم يف �جلمال، بجمالها يف 
�سورته���ا و�سفاته���ا، فعند قيامها يظهر �سعرها �لأ�سود �لفاح���م، ثم ي�سبه جيدها يف زينته 
بجي���د �لغز�ل حال كونه ينزف دًما، ووجه �ل�سبه بينهم���ا هو �لبيا�ش �لذي تخالطه حمرة، 
ث���م ي�سور �ل�ساع���ر عينيها �لو��سعتني �جلميلت���ني م�سبههما بعيون �ملها ح���ال كونها تتناول 
�أور�ق �ل�سجر من �جلبال و�لنعاف، فهو ل ي�سبه عيونها بعيون �ملها على �إطالق، و�إمنا قيده 
بكونه وقت �لتقاط �أور�ق �ل�سجر �ملرتفعة حني ترمقه بعينها �أو حني تلتقط �لنبات �ل�سغري، 
وه���ي تنظر �إىل �أ�سفل. ثم ي�سبه بيا�سها بالثلج �ملت�ساقط من �لغيم، تتهادى به مياه �سافية 
يف �أر����ش حجري���ة، ف�"و�سف �مل���ر�أة بالبيا�ش، كان يعيدها مبا�س���رة �إىل �ل�سم�ش و�لزهرة، 
وت�سبيهه���ا بالبي�س���ة و�لدرة و�ملهاة لي����ش �ملر�د به جمّرد �للون، بل �إنن���ا لنلمح �سفات �أهم 
تنتقل عرب �للونني، �أهمها .. �خللود"(2)، و�لبيا�ش هنا "لي�ش تاأكيًد� للون �ساحبته فح�سب، 
ب���ل هو تاأكيد لرغبة �ل�ساعر �لعميقة �لتي تف�سل ه���ذ� �للون يف �ملر�أة �لتي يحب، بالإ�سافة 
�إىل �أن �ل�ساع���ر �أعطى هذه �لفتاة �سفات �أخرى ت�سّور م���دى جمالها، فالبيا�ش بحّد ذ�ته 
ل ي�س���كل جماًل �إذ� مل تر�فقه �أ�سياء �أخرى"(3)، مثل ت�سبيه رو�ئح �لقرنفل و�لزجنبيل �لتي 
خالطت �لعن���ب، و�ملق�سود �أن ر�ئحتها وريقها قد خالط �خلمر، و�أ�سيف لهما رو�ئح �لعود 
�لهن���دي �ملم���زوج بامل�سك، ثم ت�سوير معا�سمها �ملمتلئة �لتي تزي���ن �لأنامل �للطاف لهوؤلء 

�لن�سوة.
وقد تكرر من �ل�ساعر و�سف حمبوبته بالدمى فيقول: 

مــى كــالــدُّ الــــَكــــواعــــِب  ِبــالــبــيــ�ــصِ  َتـــلـــُه  َمقَعدا(4)َوَل  الأَر�ــِص  ِمَن  َتقُعد  َوَل  َزماناً 

مي�سن���ان: بزي���ادة نون �أخرى بني �ل�س���ني و�لألف، وهو مو�سع ين�سب �إليه �سرٌب م���ن �لثياب �جلياد..وقد   (1)
ن�س���ب  �إليه �سحيم �لعبد جيد �لدمى، (ينظ���ر: �أبو عبيد، عبد �هلل بن عبد �لعزيز �لبكري �لأندل�سي(ت: 
487ه����)، معجم ما ��ستعجم من ��سماء �لبالد و�ملو��سع، حتقيق: م�سطفى �ل�سقا، عامل �لكتب، بريوت، 

ج 4، �ش 1284)، وقيل: مي�سنان: مو�سع بال�سام، (�لديو�ن، �ش 43) .
ينظر: �إبر�هيم حممد علي، �للون يف �ل�سعر �لعربي قبل �لإ�سالم� قر�ءة ميثولوجية، مرجع �سابق، �ش 137.  (2)

�أمل ن�سري، �سورة �ملر�أة يف �ل�سعر �لأموي، �ملوؤ�س�سة �لعربية للن�سر، بريوت، 2000م، �ش 72.  (3)
�لديو�ن، �ش 42.  (4)
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د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

يق���ول كاأن���ك مل يجمعك �للهو بالن�س���اء �لبي�ش �جلميالت يف زم���ن فائت، و"�سياق 
�ملر�أة رمبا كان �أل�سق �ل�ّسياقات بالبيا�ش ذلك �أّن هذ� �للون قد �كت�سب كثرًي� من �لتعلق 

باأجو�ء �ل�سفاء و�لإ�سر�ق و�حلب"(1)، ويف مو�سع �آخر يقول:

ـــــِه الـــــُدمـــــى ـــــَب ـــــهـــــا �ـــــضَ ـــدَن َفـــمـــا َيــنــجــو َلــــُهــــنَّ �ـــَضـــلـــيـــُم(2)لــــهــــنــــٍد واأَتــــــــــــــــــراٍب َل ـــ�ـــضِ َي

حيث �سبه "�سحيم" هوؤلء �لن�ساء بالتماثيل �جلميلة �لتي تتو�فر فيها �أرقى مقايي�ش 
�جلمال �جل�سدي. 

 كما تكرر و�سف حمبوبته بالدمى تكرر كذلك و�سف ريقها، يف قوله: 

ــــــهــــــا َبــــــعــــــَد َهــــجــــعــــٍة داكــــــــــــــاأَنَّ َعـــــلـــــى اأَنــــــيــــــاِب ــــــــــَ�َّ ـــــالفـــــاً ُم ـــهـــا �ـــــضُ ـــــيـــــِل نـــامـــت ِمـــــــــَن الـــــلَ
ذاِرٍع ـــــــَة  ـــــــالَف �ـــــــضُ اأَو  َدنٍّ  ـــــــَة  ـــــــالَف ــــــدا(3)�ـــــــضُ اأَزَب الــُزجــاجــِة  ــنــُه يف  ِم ــبَّ  اإِذا �ــضُ

هن���ا يق���ول �ل�ساعر �إنها بع���د �أن تنام قلياًل من �لليل، ثم ت�ستيق���ظ من نومتها يكون 
ريقها مثل �ل�سالف �لذي هو �أول ما ي�سيل من ع�سري �لعنب، وقد �أر�د �أن يقول �إن ريقها 

ي�سبه �خلمر �لباردة.
وهذه �ل�سالفة من وعاء خمر كبري �أو ما ي�سبه �جلرة �لطويلة، فاإذ� �سب يف �لزجاجة 
تكون مثل �لزبد يف تلك �لزجاجة، فهو يقول �إن ريقها ي�سكره، وقد ��ستخدم �ل�ساعر �أد�ة 
�لت�سبي���ه (كاأن) دون غريها م���ن �أدو�ت �لت�سبيه؛ ليوؤكد على قوة �لت�سبيه بني ريقها وبني 

�ل�سالف �لذي و�سفه.
ثانًيا- الو�شف الداخلي النف�شي:

مل يكتِف "�ُسَحي���م" بالو�سف �خلارجي للمحبوبة، �أو و�سف �حليو�ن من خيل وناقة 
وثور وح�سي، �أو و�سف �ل�سياد، ومل يكتف بو�سف �لطبيعة من ريح وبرق ومطر –بح�سب 
ا يف �ملبح���ث �لأول� و�إمنا �جته "�سحيم" �إىل �لو�سف �لد�خلي �لنف�سي من خالل  نَّ م���ا َبيَّ

حمم���د عبد �ملطلب، �ساعرية �لألو�ن عند �م���رئ �لقي�ش، جملة ف�سول �لقاهرية، �لهيئة �مل�سرية �لعامة   (1)
للكتاب، م5، ع2، 1985م، 59.

�لديو�ن ، �ش 37 .  (2)

�لديو�ن ، �ش 40 .  (3)
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

�لو�س���ف �للوين م���ن �سو�د وبيا����ش، وو�سف �لقهر و�لع���ذ�ب من �سجن وجل���د وعبودية 
ا و�سف �حل���ب و�ل�سوق و�حلرمان، ومما ل �سك  وترق���ب �ملوت و�لإح�سا�ش بالقتل، و�أي�سً
في���ه �أن تلك �لآثار �لنف�سي���ة �ملنعك�سة على �ل�ساعر، هي نتاج �نفع���الت من �لو�قع �لذي 

يعي�سه، و�ملوؤثر�ت �لبيئية �لتي حتيط به.
وي�سم���ى بالو�س���ف �لوجد�ين حيث �إن �ل�سورة ي�سف فيه���ا �ل�ساعر ذ�ته من خالل 
ا بقلق وتع�س���ب �لإن�سان �لذي يعرتيه كثري من �لت�ساوؤل �أمام  �لأ�سياء...ويتاأث���ر تاأثًر� قويًّ

مفاهيم �لكون وحدوده(1)
1- الدللة اللونية

يعد �للون من �ملوؤثر�ت �لذ�تية لدى �لإن�سان، وهناك دللت رمزية يعرب كل لون عن 
�س���يء ما، رمبا يتفق عليه وقد يختلف. ف�"�لتاأث���ري �لنف�سي لّلون �أمٌر ماألوٌف، �أقّره �لعلم، 
و�أثبتت���ه �لتجربة �لإن�سانية، ومَلّا ك���ان �لأدب جزًء� من تلك �لتجربة؛ فاإنه مل ينف�سم عن 
مقّدماته���ا ول ع���ن نتائجها، و�أ�سبح مما ل �سك فيه �أن لالألو�ن قيمة فنية ونف�سّية جليلة 
يف جم���ال �لأدب"(2)، وياأتي �لل���ون بو�سفه لغة خا�سة تعرّب عن ع���و�مل �سعرية و�سيعة... 

يكون �لباب �إليها هو �لختيار �للوين �خلا�ش �لذي يعمد �إليه �ل�ساعر(3).
 وق���د ��ستخ���دم "�سحيم" عدًد� من �لأل���و�ن يف �سعره، وكان لكل ل���ون دللة معنوية 

ودللة نف�سية، مثال ذلك قوله:
َلـــعـــ�ـــضـــقـــَنـــنـــي(4) َلــــــوُنــــــُه  َورًدا  ــــُت  ــــن ُك ــــو  ــــلَ َف

فه���و يق���ول �إنه لو كان ذ� لون �أحمر مائٍل �إىل �ل�سف���رة؛ لع�سقته �لن�ساء جلمال هذ� 
�للون، وي�ستخدم "�سحيم" لفظة (�للون)، يف قوله: 

ـــــقـــــاُم ِمـــــــن َقـــــَمـــــٍر ــــــريــــــُد الـــــ�ـــــضَ ـــــــُعمـــــــــاذا ُي ـــــــَب ــــــــــــــلُّ َجــــــــــمــــــــــاٍل لـــــــــَوجـــــــــِهـــــــــِه َت  ُك

(1)  خديجة �بر�هيمي، �لو�سف يف �سعر ب�سار بن برد، مرجع �سابق، �ش17.
يون�ش �سنو�ن، �للون يف �سعر �بن زيدون، من�سور�ت جامعة �لريموك، �إربد، 1999م، �ش 105.  (2)

�ل�سابق، �ش 31.  (3)
�لديو�ن، �ش 26.  (4)
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د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

ـــــَرهـــــا ـــــغَّ ـــــــــن َلــــــوِنــــــهــــــا و�ـــــضَ َ ِم ـــــــزيـــــــَد فـــــيـــــِه اجَلــــــــمــــــــاُل والـــــــــــِبـــــــــــَدُع(1)َغــــــــــــــ�َّ  َف

ه���ذه �سورة لونية بديعة، يق���ول "�سحيم" ما �لذي يريد �ملر�ش من قمر جميل، يتبع 
َ من لون �حلبيبة، و�أنحل ج�سمها، لكن  وجَهُه كلُّ جماٍل موجود؟.. �إن هذ� �ملر�ش قد َغريَّ

ذلك مل يوؤد �إىل قبحها، بل ز�دها جماًل و�إبد�ًعا.
كم���ا جنده ي�ستخ���دم �للون �لذهبي يف و�سف���ه �خلامت(2)، و�لل���ون �لأ�سقر يف و�سفه 
�لفج���ر(3)، لكن يف هذين �ملثالني تخلو �لدللة �لنف�سية بينما يظهر �لتاأكيد على �ل�سورة 

�جلمالية ذ�تها. 
لونان �شائدان/ الأ�شود.. والأبي�س

تعددت �لألو�ن يف �سعر "�سحيم"، ولعل �للونني �لأ�سود و�لأبي�ش �لأ�سا�سيان يف �لتعبري 
عن���د �ل�سعر�ء؛ حيث "يرى كثري من علماء �لأل���و�ن �أن �لأ�سود مع �لأبي�ش هما �أّول لونني 
و�سعت لهما �ألفاظ يف معظم لغات �لعامل"(4)، و�لأبي�ش و�لأ�سود لونان متناق�سان؛ ميثل 
�أحدهم���ا �لقّوة و�لآخر �ل�سعف؛ ولذ� فاإّن �جلمع بينهما ي�سري �إىل �ل�سمول و�لإحاطة(5)، 
ول���كل منهما دللته �ملعنوي���ة ودللته �لنف�سية و�إيحاء�ته. وق���د ��ستخدم "�سحيم" هذين 
�للون���ني بكثافة يف �سعره، ومن �لطبيعي �أن يكون ��ستخد�مه لالأ�سود �أكرث من ��ستخد�مه 

لالأبي�ش، فقد عانى من �سو�د ب�سرته، ويف ذلك يقول:

َعـــــبـــــاءٍة ــــحــــَق  و�ــــضَ ـــــــــا  َرثًّ َقــــَتــــًبــــا  ــــُك الـــنـــا�ـــُص عـــــاِريـــــا(6)َراأَت  ــــــا مَيــــِل ــــــَوَد مِمّ  واأَ�ــــــض

 مل يقل عبًد� �أ�سود، و�إمنا قال (�أ�سود.. مما ميلك �لنا�ش) فاإن كلمة �لعبودية كانت 
ثقيلة على نف�سه، ومل يذكرها �إل يف حالة حتقري، فهو يدرك �أنه يفقد �لكثري ب�سبب �سو�د 

ب�سرته، ومن ذلك قوله:

�لديو�ن، �ش 54.  (1)
�نظر: �لديو�ن، �ش 26.  (2)
�نظر: �لديو�ن، �ش 27.  (3)

�إبر�هيم حممد علي، �للون يف �ل�سعر �لعربي قبل �لإ�سالم� قر�ءة ميثولوجية، د�ر جرجو�ش، (د.ت)�ش 165.  (4)
�أمل حممود عبد �لقادر �أبو عون، �للون و�أبعاده يف �ل�سعر �جلاهلي��سعر�ء �ملعلقات منوذًجا، �أطروحة ماج�ستري،   (5)

جامعة �لنجاح �لوطنية، كلية �لدر��سات �لعليا، ق�سم �للغة �لعربية، نابل�ش، فل�سطني، 2003م، �ش 91.
�لديو�ن، �ش 25.  (6)
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

َلــعــ�ــضــقــَنــنــي ـــــُه  ـــــوُن َل َورًدا  ُكــــنــــُت  ــــو  ــــــواِديــــــا(1)َفــــلَ ـــــــكـــــــنَّ َرّبـــــــــــي �ــــضــــاَنــــنــــي بــــــ�ــــــضَ  َوَل

�، وتطارده  و�ل�س���و�د متعم���ق يف نف�س���ه يقا�سي منه ويع���اين، وه���و يعاي�سه م�سط���رًّ
ملحقات �ل�سو�د من �سفات و�أفعال. حيث ��ستخدم "�سحيم" �سفَة �لزعانِف و�لزعانُف: 

اُر و�حدهم: ِزْعِنَفٌة(2) فقال: وُد �لِق�سَ �ل�سُّ

جَنـــــــَدٍة َفـــــــواِر�ـــــــصُ  ـــــــــا  اأَّن ـــمـــوا  ـــعـــلَ َت ــُف(3)اأََل  الــَزعــاِن ــعــاُف  الــ�ــضِ الَهيجا  يف  خـــاَم  اإِذا 

يعل���ن "�سحيم" باأنهم �لفر�سان �لذين ينجدون من ي�ستغيث بهم يف �ل�سدة �إذ� َجنُبَ 
وتقاع�ش �ل�سود �لق�سار قا�سًد� حتقريهم، وهنا دللة على �سجاعتهم، وقوة باأ�سهم. 

وي�ستخ���دم �سف���ة (�أ�سح���م) فيلحقها بالغي���وم(4)، كما ��ستخدم �لأ�س���ود فعاًل حني 
ْت(5). كما ��ستخدم �سف���ة �ل�سمرة يف و�سفه جلملني  ْت، �أي: ��ْسَودَّ ��ستخ���دم �لفعل �ْرَب���دَّ
قوي���ني جاء عليهما غالما �أم عم���رٍو، �أحدهما �أحمر �للون، و�لثاين �آدم �للون، �أي: �أ�سمر 
�لل���ون(6). ويف �ل�سفتني �لأخريت���ني و�لفعل دللة جمالية على ت�سوي���ر �سحيم �لو�سفي، 

و�لتي تخلو من دللت نف�سية تنعك�ش على ذ�تيته.
وك���ان �أبو َمْعَب���ٍد َجْنَدٌل قد خرج ب�"�سحيم" �إىل �ل�سلط���ان باملدينة، ف�سجنه و�سربه 

ثمانني �سوًطا، ثم خرج به ر�جًعا �إىل بالده، فقال "�سحيم" ذ�كًر� �لعبودية:

ـــٍد بــئــ�ــَص الـــَفـــرا�ـــضـــُة ِلــلــَفــتــى ــــدا(7)اأَبــــــا َمـــعـــَب ــــب َع ــــلــــِفــــُكــــُم  ـــــــرُتك حِلِ َت ثـــمـــانـــوَن َل 

وبالرغم من كل معاناته من �سو�د ب�سرته �إل �أنه �أحياًنا مييل �إىل �لتفاوؤل مد�فًعا عن 
ِة؛ حيث ل ي�سريها لونها �لأ�سود، فيقول:  نف�سه عاليِة �لهمَّ

�لديو�ن، �ش 26.  (1)

�لديو�ن، �ش 51.  (2)
�لديو�ن، �ل�سفحة نف�سها.  (3)

�نظر: �لديو�ن، �ش 49.  (4)
�نظر: �لديو�ن، �ل�سفحة نف�سها.  (5)

�نظر: �ل�سابق، �ش 61.  (6)
�ل�سابق، �ش 66.  (7)
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د. حمد فهد حممد جنبان القحطاين 

ـــا ِبــــذى الـــ ـــوًم ـــواُد َي ـــــزرى الـــ�ـــَض ــيــ�ــَص ُي الأَديــــــــِبَل الـــلـــبـــيـــِب  ِبـــالـــَفـــتـــى  َول  ــــبيِّ  ـــــلُّ
ـــيـــٌب ـــ�ـــض َن يفَّ  ــــــواِد  ِلــــــلــــــ�ــــــضَّ ــــــُكــــــن  َي َفــــَبــــيــــا�ــــصُ الأَخـــــــــــــالِق ِمـــــنـــــُه َنـــ�ـــضـــيـــبـــي(1)اإِن 

جمع �ل�ساعر هنا بني �سو�د �لب�سرة وبيا�ش �لأخالق مقارًنا بينهما، موؤكًد� �أن �سو�د 
ب�سرته ل يقلل من قيمته ول ي�سينه ما د�م فتى عاقاًل �أديًبا.

ب���ل �إنه يذك���ر �لعبودية، ويذكر لونه �لأ�سود، ويقول �إن ه���ذ� �ل�سو�د لي�ش له قيمة يف 
ا، "وهنا نوع  �حلك���م عليه م���ا د�م �إن�ساًنا �ساحب �أخالق كرمي���ة و�سفها بالبيا����ش �أي�سً
م���ن �ملو�جه���ة �لذ�تية؛ �إذ يح���اول �أن يو��سي نف�س���ه، فيوهمها مبا يعّو����ش �لنق�ش �لذي 
يعرتيه���ا.. فيقابل بني �لعبودي���ة و�حلرية، وبني �سو�د �للون وبيا����ش �لأخالق"(2)، وهذه 
�ل�س���ورة "تق���وم عل���ى �لرتتيب �ملنطقي ب���ني �ملت�س���اد�ت، وتك�سف عن مرك���ب �لنَّق�ش 

لديه"(3)، وذلك يف قوله:

َكـــَرًمـــا ٌة  ُحــــــرَّ َفــنــفــ�ــضــي  ـــبـــًدا  َع ُكـــنـــُت  ــــِق(4)اإِن  اخُلــــُل ـــ�ـــصُ  اأَبـــَي اإِّن  الــــلـَـــوِن  ــــَوَد  ــــض اأَ� اأَو 

هكذ� قرن "�سحيم" بني �ل�سو�د و�لبيا�ش يف بع�ش �أبياته، لكنه يف �أبيات �أخرى ذكر 
�لبيا�ش وح���ده �سو�ء �أكان ذلك بالت�سريح �أم بالكناية؛ فنج���ده ي�سور �لن�ساء �لكو�عب 

بالتماثيل �جلميلة(5)، ويرمز لهن بالبيا�ش مرة(6)، و�أخرى بالبي�ش(7).
وي�ستخ���دم �ل�ساعر "�سحيم" ملحق���ات �لبيا�ش من �ل�سيب �ل���ذي يتجلى يف بيا�ش 

�ل�سعر ويدل على معانيه �ل�سعر �لذي �أبي�شَّ مع مرور �ل�سنني؛ حيث يقول �سحيم: 

�لديو�ن، �ش 54، 55.  (1)
رباح عبد �هلل علي، مظاهر �لقهر �لإن�ساين يف �ل�سعر �جلاهلي، �أطروحة ماج�ستري، جامعة ت�سرين، كلية   (2)

�لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية، ق�سم �للغة �لعربية، د.ت، �ش 49، 50.
�سمر �لديوب، �ل�سورة �لفنية عند �سعر�ء �لبادية يف ع�سر �سدر �لإ�سالم، مرجع �سابق، �ش170.  (3)

�لديو�ن، �ش 55.  (4)
�نظر: �ل�سابق، �ش 42.  (5)

�نظر: �لديو�ن، �ش 44، و�نظر: �لديو�ن، �ش 62.  (6)
�نظر: �لديو�ن، �ش 53.  (7)
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ـــــــــــالن املـَـــ�ــــضــــيـــــ ــــــَريــــــنــــــي َع ـــرافـــا(1)فـــــــــاإِّمـــــــــا َت ـــي انـــ�ـــضِ ــــَرَف الـــلَـــهـــُو َعـــّن ــــُب وانــــ�ــــضَ ـ

و��ستخ���دم "�سحيم" �لل���ون �لأبي�ش �سفة للثي���اب؛ حيث ��ستخ���دم �ل�سب �ليماين، 
و�ل�سب نوع من �لثياب �لبي�ش(2).

 ونلح���ظ مم���ا �سبق �أن �ل�ساعر مل يذك���ر �للون �لأ�سود ذكًر� مف���رًد� �سريًحا، و�إمنا 
يقابل���ه باللون �لأبي����ش، وكاأنه يفر من ذكر �للون �لأ�سود جمرًد�، ذلك نظًر� للون ب�سرته 
ب���ل �إنه يف بع����ش �لأحيان يحّول لنا �لل���ون �لأ�سود �إىل لون نع�سق من���ه �سفاته، وذلك يف 

مقابلة �سو�د �للون ببيا�ش �خللق.
كما نلمح يف مبحث �لو�سف �للوين بع�ش �لإ�سار�ت �لد�لة �لتي �نعك�ست على طبيعة 
�ل�ساع���ر �لجتماعي، فو�سف �للون �سر�حة مرة، فانعك�س���ت �لعبودية على لونه �لأ�سود، 

ومرة �أخرى و�سفها عن طريق �لكناية ليرتك �أثًر� دلليًّا على نف�سه.
لك���ن هن���اك دللت لونية كث���رية غري ذل���ك �أر�د بها �ل�ساع���ر تاأكي���ًد� فل�سفيًّا على 
ت�سوي���ره دون �لتعب���ري على �آثار نف�سية علي���ه؛ فاللون فيها مل يكن ظاه���رة عند �ل�ساعر 
يهدف من ور�ئها ت�سوير عالقة نف�سية حاّلة، بل �إحد�ث دللة جمالية من خالل �حلديث 
ع���ن �ملحبوب���ة وجمالها، وو�سف �جلمل، وو�س���ف �لثياب، وكنايته ع���ن �لن�ساء بالبي�ش، 

وت�سبيهه لهن بالدمى وغري ذلك.
وق���د جرى هذ� �لو�سف دون توُّ�سع �أو �إطال���ة، ورمبا كان هذ� مق�سوًد� لدى �ل�ساعر 
حتى ل ي�سغل حّيًز� لغوًيا كبرًي� يثري �أزمة نف�سية خا�سة بلون �ل�سو�د �لذي ي�سعه �ل�ساعر 

يف خميلته د�ئًما.
2- و�شف القهر والعذاب

و�سف "�سحيم" م�ساعره وما يتحرك يف نف�سه من �أحا�سي�ش م�سوًر� �لقهر و�لعذ�ب 
و�ملعان���اة �لتي تعر�ش لها، و��سًفا حاله يف �ل�سجن، وحتت �سياط �جلالد، وما قا�ساه من 
عبودي���ة، وما �سع���ر به من �قرت�ب �ملوت و�إح�سا�سه باأنه مقت���ول، فنجده ي�سور �إح�سا�سه 

�لديو�ن، �ش 45.  (1)
�نظر: �لديو�ن، �ش 27، و�نظر: �ش 30.   (2)
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بالقهر يف غياهب �ل�سجن و�ل�سدة قائاًل:  

َوردافـــــاإِن حَتــِبــ�ــضــون حَتــِبــ�ــضــوا ذا َولـــيـــَدٍة ــــًدا  �ــــضَ اأَ ــقــوا  ُتــطــِل ــقــون  ُتــطــِل واإِن 
ــَكــنــُتــُه �ــَض َبـــيـــٍت  ِظـــــلُّ  اإِّل  احَلـــبـــ�ـــُص  ِجــــلــــدا(1)َومـــــا  قــــاَرَنــــت  اإِّل جــــلــــَدُة  اجَلــــلــــُد  َومـــــا 

و�لأ�سد �لورد هو �لأ�سد �لأحمر. �إنه هنا يهون على نف�سه �ل�سجن من ناحية و�ل�سرب 
بال�س���وط من ناحية �أخ���رى، فهو قد جعل �ل�سجن وهو �ملكان �ملع���ادي –بالتاأكيد� مكاًنا 
�أليًف���ا، فك���ان �سكًنا له حني عا�ش في���ه فرتة من �لزمن، �أما �جَلْل���ُد فهو جمرد جلدة من 
ْرٍب  ���َه "�سحيم" ما يفعلونه به م���ن َحْب�ٍش و�سَ �ل�س���وط تالق���ت مع جلد ج�سمه، هكذ� �َسفَّ
بال�سياط، بالرغم من �أن �حلب�ش يوؤمله بالتاأكيد، وكذلك �جَلْلُد، لكنه �أبدى عدم �هتمامه 

بذلك.
�إن �ل�ساع���ر هن���ا قد �نطلق م���ن قوته �لتي منح���ه �إياها �سعره فاأعط���اه �ملكانة �لتي 

ا، ويت�سح ذلك يف قوله: تعّو�سه عن كرم �لأ�سل وعن �لرث�ء �أي�سً

َلــُه ُقــمــَن  احَل�ضحا�ِص  َبني  َعــبــِد  ـــقـــاَم الأَ�ــــضــــِل والـــــــــَوِرِق(2)اأَ�ــضــعــاُر  ـــــوَم الـــَفـــخـــاِر َم  َي

وهو يعتز باأنه ذ� نف�ش حرة كرمية؛ حيث يقول:

َكـــَرًمـــا ٌة  ُحــــــرَّ َفــنــفــ�ــضــي  ـــبـــًدا  َع ُكـــنـــُت  ــــِق(3)اإِن  اخُلــــُل ـــ�ـــصُ  اأَبـــَي اإِّن  الــــلـَـــوِن  ــــَوَد  ــــض اأَ� اأَو 

وقد قرن "�سحيم" بني �حلب و�لعذ�ب، فاإن �حلبيبة هي �لتي تعذبه، ويف ذلك يقول:

ـــــُكـــــم والــــــَعــــــبــــــُد َعـــــبـــــُدُكـــــُم ـــي الــــَيــــوَم َمـــ�ـــضـــروُف(4)املـــــــــــاُل مـــــاُل َفـــهـــل َعــــذاُبــــِك َعـــّن

يت�سح هن���ا �لقهر و�لإح�سا����ش بالعبودية ومعاناة �لعذ�ب، وقد ق���ال �بن �لأعر�بي: 
ُعِر����ش "�سحي���م" على عثمان بن عفان ر�س���ي �هلل ع�نه فقال عبد �هلل بن �أبي ربيعة 

�لديو�ن، �ش 57، وقد ورد هذ�ن �لبيتان ب�سياغة �أخرى يف �سفحة 66.  (1)
�لديو�ن، �ش 55 .  (2)

�ل�سابق، �ل�سفحة نف�سها.  (3)
�لديو�ن، �ش 62.  (4)
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جماليات الو�سف  يف �سعر �سحيم عبد بني احل�سحا�س

�ملخزومي –وكان عاماًل لعثمان على �جلند�:"�إنه �ساعر ُيرغب يف مثله، فقال: ل حاجة 
لنا فيه؛ لأنه �إن �سبع �سبب بن�ساء �أهله، و�إن جاع هجاهم"(1).

و�س���دق عثم���ان –ر�سي �هلل ع�نه، فقد قتل "�سحيم" ب�سب���ب تغزله يف �مر�أة جندل 
ويف غريها، حيث يقول: 

ـــنُّ ُيــخــطــى وُيــخــِلــُفَومـــا كــنــُت اأَخــ�ــضــى َجـــنـــَدًل خـــاَب جــنــدٌل َعــلــى ِمــثــِلــهــا والـــظَّ
َبــيــِنــنــا ــــُد  ــــمــــوِع َف َتــــــنــــــاأَى  اإِن  َوبــــــــنَي املـَـــنــــايــــا َمـــــــّر رثــــريــــث َيــــخــــذُفاأَعـــــــــــاَل 
ــمــي َعــــلــــى َرغـــــــــِم اآنـــــــــــاٍف ُتـــــكـــــتُّ وَتــــــرُعــــــُفاأَعــــــــاَل قـــد بـــــاَح املُـــَجـــمـــِجـــُم فــاعــلَ
ــ�ــضــاِعــدي ـــ�ـــصُّ ِب ـــــاًرا حُتَ وَكـــــّفـــــَى مــــا اأَقــــلــــعــــُت مــــا ُدمـــــــُت اأَطـــــــــــِرُف(2)َفـــلـــوا اأَوَقـــــــــدوا ن

فقد تغزل باإمر�أة جندل وعر�ش بجندل كذلك م�سرًحا با�سمها منادًيا لها (�أعايل) 
مكرًر� ذلك، ويف �لتكر�ر دللة و��سحة، فهو يتلذذ بذكر حمبوبته، و�أق�سم باأنه لن يرتك 
�أمرها، ولو �أوقدو� ناًر� حت�ش �ساعده وحترق كفه، فاإنه لن يرتك ذلك ما د�م حيًّا يرم�ش 

له طرف جفنه، وهذ� ت�سوير طريف.   
فلما �سمع �لقوم �سعره هذ� جمعو� له حطًبا كثرًي�، وقررو� قتله فاأوثقوه ِكَتاًفا، وقّربوه 

من نار كانو� ي�سطلون عندها، وجعلو� يحملون عيد�ن �لَعْرَفِج �لرطب وي�سربونه(3).
وك���ان �لق���وم حني عزمو� على قت���ل "�سحيم" قد جمع���و� حطًبا كثرًي� كم���ا �أ�سلفنا، 
وجعل���و� هذ� �حلطب يف حظرية �سخمة(4)، ثم �أوثقوه برجله ويده، ثم �أدخلوه �حلظرية، 

و�أر�سلو� �لنار يف �حلطب، ف�سمع وهو يقول: 

ــــذي ـــِرِم الَّ ـــ�ـــض ـــمـــاَلـــَعـــمـــُر اأَبـــــي املـُـــذكــــنَي واملُ َجـــَهـــنَّ َعــــــلــــــىَّ  يــــــاألــــــو  َول  ـــــبُّ  ـــــ�ـــــضُ َي

�لدي���و�ن، ����ش 55، وينظر: �بن قتيبة (ت 276ه����)، �ل�سعر و�ل�سعر�ء، حتقيق: �أحم���د حممد �ساكر، د�ر   (1)
�ملعارف، م�سر، ط2، 1386ه، 1967م، ج1، �ش 408، وينظر: �أبو �لفرج، عبد �لرحمن بن علي بن حممد 
ب���ن �جل���وزي (ت 597ه����)، �ملنتظم يف تاريخ �ملل���وك و�لأمم، در��سة وحتقيق: حممد عب���د �لقادر عطا، 

وم�سطفى عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1، 1312ه�، 1992م، �ش 141.
�لديو�ن، �ش 64.  (2)

�ل�سابق، �ش 58، 59.  (3)
�حلظرية ما �أحاط بال�سي، وهي تكون من ق�سب وخ�سب، ينظر: ل�سان �لعرب، م 4، �ش203.  (4)
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ــــــا ـــــوَق الـــَعـــرانـــنِي مــيــ�ــَضــمــا(2)َلـــــئـــــن َورثــــــــــوهــــــــــا(1) ُمــــ�ــــضــــعــــلــــنَي َلــــــُرمبَّ  َجـــَعـــلـــُت َلـــُهـــم َف

يقول "�سحيم" �إنه ترك عالمة �لعار على �أنوفهم بتعامله مع ن�سائهم، فاإ�سعال �لنار 
فيه و�إحر�قه لن يزيل ما حلق بهم من عار، وهو يدرك حقيقة �ملوت.

هن���اك �سفات مهم���ة يف "�سحيم" ميكننا �أن جنملها يف نقطت���ني �أ�سا�سيتني، جعلتا 
منه رجاًل قادًر� على مقاومة �أزمة �لعبودية يف نف�سه؛ وهما:

اأ- لهوه وجمونه
ك���ان �لن�ساء يهوينه بالرغم من �أنه عبد �أ�س���ود، ولعل يف �أ�سماء �لن�ساء، وحكاية كل 
منه���ن مع���ه(3)، ما يدل عل���ى كرثتهن، فهناك من يحبه���ا، وهناك من �تُّه���م بها، هوؤلء 
وغريه���ن ق���د جعلن منه رج���اًل و�ثًقا بنف�س���ه، فكادت تغط���ى هذه �لثقة عل���ى �إح�سا�سه 
بالعبودية، بل �إنه يرغب –�أحياًنا� يف �لعبودية كي يكون قريًبا ممن يهو�ها، فيقول:     

ــــــنــــــي(4) اأنَّ قَّ  الــــــــــريِّ اإبــــغــــا�ــــضــــي  عـــلـــى  اأَُكـــــــــــوُن لأَجــــــمــــــاِل ابـــــن اأَمَيــــــــــَن راعـــيـــاوددُت 
ـــــُهـــــم واأَنُّ ـــــــــاُع  ب اأَ ل  اأَّن  ــــرِط  الــــ�ــــضَّ ــيــُف الــــَعــــذاريــــا(5)ويف  ــ�ــض ـــق يـــا َع ـــبيِّ ـــقـــولـــوَن َغ  َي

َب بن�ساء بيت �سيده �أبي َمْعَبٍد  وهو ل يتوب عن �لفح�ساء حتى بعد �لعقاب، فحني �َسبَّ
َجْنَدٍل وخرج به �إىل �سلطان �ملدينة ف�سربه ثمانني �سوًطا عاد "�سحيم"، وهو يقول:

ـــهـــا ُحـــبَّ َحــــــــلَّ  مـــــا  واهلَلِ  َمــــعــــَبــــٍد  ـــزيـــُد ِبــهــا َوْجـــــــَدا(6)اأَبـــــــــا   ثــمــانــوَن �ــضــوًطــا َبـــل َت

فه���و م�سمم على �ل�ستمر�ر يف حب من يع�سقها وتع�سق���ه، وقد جاءت �أ�سماء ن�ساء 
كثري�ت يف �أ�سعار "�سحيم" �لتي ت�سمنها ديو�نه.

ورثوها: �أوقدوها.  (1)
�لديو�ن، 65.  (2)

ينظ���ر: �لديو�ن، �ش 59، �ملقطوعة �لأوىل و�ملقطوع���ة �لثانية، وينظر: �لديو�ن، �ش 60، �ملقطوعة �لأوىل   (3)
و�ملقطوعة �لثانية، وينظر: �لديو�ن، �ش 19، 20، 21، 22، 23، 27، 28.

ويروى: َفيا َليَتني ِمن َغرِي َبلوى ُت�سيُبني.  (4)
، و�لع�سيف: �لأجري، (�نظر: �لديو�ن، �ش 56، 57). �لَغُبوُق: �ُسْرُب �لَع�ِسيِّ  (5)

�ل�سابق، �ش66.  (6)
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وق���د ل يكون ت�سويره يف �لتغزل بن�ساء قومه، وذكرهن بالفح�ش و�لفجور �سحيًحا؛ 
ولك���ن ليغيظ �لقوم، وينكد به���م، ويركب عليهم �لعار؛ لعدم قبوله���م �إياه، ورف�سهم له، 

وعدم �لر�ساء عنهم، ويوؤكد ذلك رف�ش �لن�ساء له، وعدم قبوله يف قوله:

ـــــــُت نــــ�ــــضــــاَء احلـــــارِثـــــيـــــنَي ُغــــــــــْدَوًة ـــــــْي َجـــمـــيـــِلاأََت َغــــــــــْ�ِ  اهلُل  َبــــــــــــــَراُه  بـــــــَوْجـــــــٍه 
ــــُت بـــَفـــْوَقـــِه ــــ�ــــضْ ـــْهـــَنـــِنـــى َكـــْلـــًبـــا َوَل َقــــلــــيــــِل(1)َفـــ�ـــَضـــبَّ َغـــــــــْ�َ  كــــــــاْن  اأَْن  ُدَوِنــــــــــــــِه  ول   

ويذكر ��ستهجان �ملر�أة له، و�سخريتها منه يف مو�سع �آخر:

القوافيااأ�ـــــــضـــــــارْت مبـــــدراهـــــا وقـــــالـــــت لــرتبــهــا يزجي  احل�ضحا�ص  بني  اأعبد 
َعـــــبـــــاءٍة ــــحــــَق  و�ــــضَ ـــــــــا  َرثًّ َقــــَتــــًبــــا  ــــــا مَيــــِلــــُك الـــنـــا�ـــُص عـــــاِريـــــا(2)َراأَت  واأَ�ـــــــضـــــــَوَد مِمّ

فن�ساء �لقوم يتعالني عليه ويحتقرونه؛ لأنه دونهن و�لبيئة �لقبلية تتعاىل على �لعبيد، 
ومم���ا ل �س���ك فيه �أن مثل ذلك يوؤث���ر يف نف�سه، ويجعله ينتقم برمي ن�س���اء �لقوم بالعهر 

و�لفح�ش، مما يطفئ لهيب عبوديته و�حتقارهم له، و�ل�سعر�ء يقولون ما ل يفعلون.  
�شاعريته 

ي�سع���ر "�سحي���م" �أنه يقاوم �لعبودية ب�سع���ره؛ لأنه �سوف يخّلد ��سم���ه على �ملالأ �إىل 
�لأبد، ويف يوم �لفخر تكون �أ�سعاره كافية و�ساهدة له، ف�سعره من وجهة نظره يقوم مقام 

�لأ�سل �لعريق و�حل�سب و�لن�سب و�ملال، وذلك يف قوله:

َلــُه ُقــمــَن  احَل�ضحا�ِص  َبني  َعــبــِد  ـــقـــاَم الأَ�ــــضــــِل والــــــــَوِرق(3)اأَ�ــضــعــاُر  ـــــوَم الـــَفـــخـــاِر َم  َي

وت�سه���د �لأ�سعار �لتي قالها يف �ملوقف �لأخ���ري قبل موته باأنه كان غزير �لإنتاج كثري 
�لق���ول يف �ل�سعر، فهو يهاجم من �سحكت �سامتة به، وي�سري ملن �تهموه بها، ويقول للقوم 
�أن ي�س���دو� وثاق���ه بقوة، حتى ل يفلت منهم، ويعريهم باأنه تعامل مع ن�سائهم وعا�سرهن، 

عم���رو ب���ن بحر �جلاحظ (ت: 255ه����)، كتاب �حليو�ن، حتقي���ق: عبد �ل�سالم ه���ارون، ط 2، 1384ه�،   (1)
1965م، ج1، �ش 255، ويف �لديو�ن �سمنت هذه �لأبيات حتت �ملنحول من �سعره.

�لديو�ن، �ش 25.  (2)

�لديو�ن، �ش 55.  (3)
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عل���ى �لرغم م���ن علمه باأنه���م �سيقتلون���ه ب�سبب ذلك، لكن���ه نكاأ جر�حه���م ب�سعره حتى 
وه���م ي�ستعدون لقتله، ب���ل و�أن�سد بيتني من �ل�سعر، وهو يح���رتق يف �لنار، كل ذلك ي�سري 
�إىل غ���ز�رة �إنتاج���ه �ل�سعري، فاإذ� ك���ان يقول �ل�سعر وهو ُي�س���اق �إىل �لقتل، بل وهو ُيقتل 
حمروًق���ا، فكيف ك���ان وهو يف ظروف �أقل عنًفا من مثل ه���ذه �لظروف؟؟ لذلك نظن �أن 

ا �أنه:  �لذي و�سل �إلينا من �سعر "�سحيم" �أقل بكثري مما قال، وخ�سو�سً
 مت تدوينه بعد مقتل "�سحيم" مبا يقارب �ستة قرون، فقد جاء يف �آخر �لديو�ن: . 1

"كتب���ه �أحم���د ب���ن �أبي �ل�سعود �لر�س���ايف يف ذي �لقعدة من �سن���ة ثالث ع�سرة 
و�ستمائة"(1).

 ك���ان ت�سجي���ل �آد�ب �لع���رب وعلومه���م عن طري���ق �لرو�ية، ومل يك���ن عبد بني . 2
�حل�سحا�ش مم���ن ُيحتفى برت�ثهم �لأدبي، ويهتم �لنا����ش بحفظ ما قالوه، فقد 
كان ذلك يف �أو�خر عهد �خللفاء �لر��سدين على �لأرجح، �أو �أو�ئل �لعهد �لأموي؛ 
حي���ث ك���ان �لإ�سالم قريًب���ا، ومل يكونو� ي�ستح�سن���ون رو�ية �لأ�سع���ار �لتي تن�سر 
�لفاح�سة مثل كث���ري من �سعر "�سحيم"، بالإ�سافة �إىل كونه رقيًقا، فجلو�سه مع 
�أخد�ن���ه �لعبيد �أكرث م���ن غريه، وهم ل يهتمون بحفظ �ل�سع���ر ورو�ياته، وهو ل 
يظه���ر يف �ملجامع �لتي يلقى فيها �ل�سعر، وفوق ذلك فاإنه مل يوؤثر عنه �أنه حقق 
بط���ولت حربية حتى حتفظ �أ�سعاره، وتخل���د مثل ما و�سلنا منها؛ ولعل �عتز�زه 

ب�سعره يدل على كرثته.
وبن���اء عل���ى ما فات نظن �أن ما ورد يف ديو�ن "�سحيم" ل ميثل كل ما قال من �سعره، 

وقد كان متمكًنا من �حلديث عن �لع�سق، وو�سف �حلب و�ل�سوق و�حلرمان.
2-  و�شف احلب وال�شوق واحلرمان

يك���رث "�سحيم" م���ن قول �ل�سع���ر يف ق�سائد �لغزل مب���ا ي�سم من �أ�س���و�ق وحرمان 
وو�سال، ومن ق�سائده �لبديعة يف ذلك ق�سيدته �مليمية، وق�سة هذه �لق�سيدة �أن موله 
ي  ق���د �تهم���ه بابنته، فجل�ش يف مو�سع كان "�سحيم" يقي���ل فيه بعد رعيه، وذ�ت مرة ق�سَّ

�لقيلولة فيه، فلما ��سطجع تنف�ش �ل�سعد�ء، ثم قال:         

�لديو�ن، �ش 67.  (1)
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ـــــِر مــــــــاَلــــــــَك يف احلـــــا�ـــــضِ ِذكـــــــــــــــرًة  ـــــــــاِدِر(1)يـــــــا  الـــــــــ�ـــــــــضَ يف  ـــــــــــــــــَت  واأَن َتــــــــذُكــــــــُرهــــــــا 

فظهر له �سّيده من �ملكان �لذي كمن فيه و�ساأله: مالَك يا�سحيم؟.. فلجلج يف كالمه. 
فلم���ا رجع �أجمع على قتله. وخرجت �إليه �ساحبته �لت���ي كان يهو�ها، فحادثته، و�أخربته 

مبا ير�د به، فقام ينف�ش ثوبه، ويزيل �أثره وهو يقول(2):

ــــاأي ُتــكــَتــمــا ــــَن ـــيـــُتـــم َعـــلـــى ال ــــُم ُحـــييِّ ــــِك ُمـــغـــَرمـــااأَُتــــكــــَت ـــى ِبــــُحــــبيِّ مـــ�ـــض ــــَة َمـــــن اأَ حَتــــيَّ
َدنـــيـــئـــًة َتـــــكـــــون  اأَن  ُتــــكــــَتــــمــــنَي  اخَلــــِ� حَمـــَرمـــا(3)َومــــــــا  ابـــَنـــَة  يــا  ــكــون  َت اأَن  َول 
خـــَرجـــُت ِمـــن خـــدر َبيِتها ـــمـــا(4)وِمــثــِلــِك َقـــد اأَ ـــهَّ ـــضَ ـــ� ُم ُبـــــــــرًدا  ــــــــرُّ  جَتُ جَمــــِلــــ�ــــٍص  اإِىل 
ـــَبـــعـــُتـــهـــا ـــيـــٍة َمـــ�ـــضـــى الــــَقــــطــــاِة اتَّ ــهــا اأَن َتــَكــلَّــمــاومـــا�ـــضِ ــرْت َنــخــ�ــضــى اأَهــلَ ِمــــَن الــ�ــضيِّ
ــــنــــي مــــا(5)َفـــقـــالـــت َلـــــــُه: يــــا َويـــــــَح َغــــــــِ�َك اإِنَّ ــم َيـــقـــُطـــُر الــــدَّ ــُه ــيــَن ـــا َب ـــالًم ــعــُت َك ــِم �ــَض

ي�س���ف �ل�ساع���ر هنا حركة تخفيه���ا �إذ كانت مت�س���ي على �أطر�فه���ا كم�سي �لقطاة 
خ�سية �أن يعلم �أهلها باأمره فت�سيل �لدماء، ونلمح هنا يف خطابه معرفته ب�سفات �لن�ساء 
وخربته بهن وبطر�ئقهن و�ألفاظهن، كما يف قوله: "ياويح غريك"، فجاء ت�سويره بارًعا 

ا باحلياة.  دقيًقا مفعًما باحلركة ناب�سً
وي�سف ع�سقه للجميالت من خالل و�سف حبيبته هند و�ساحباتها، فيقول:

ـــٌة - َطـــويـــلَ ـــــاأَتـــــي َعـــــلـــــيَّ ــــَر ِمــــــن َحـــــــــوٍل َطـــــبـــــاُه َنـــعـــيـــُمَومــــــا َلــــيــــلَــــٌة -ت ــــ�ــــضَ ــــاأَق ب
ـــزاِء فــ�ــضــاَقــنــي ـــَع ـــل ـــكـــي ِل ــــــوُم َوَقــــــد ُكـــنـــُت اأُ�ـــضْ ــــــيــــــِل ُر�ــــــض ـــــحـــــراء اجُلــــــَب ـــــ�ـــــضَ ِلـــــهـــــنـــــٍد ِب
مــــى ــــَبــــِه الــــدُّ ـــــنَّ �ـــَضـــلـــيـــُملـــهـــنـــٍد واأَتـــــــــــــراٍب َلــــهــــا �ــــضَ ـــــُه ـــنـــجـــو َل ـــــدَن َفــــمــــا َي َيـــــ�ـــــضِ

�لديو�ن، �ش 34.  (1)
�لدي���و�ن، ����ش34، وينظر: �أبو �لفرج، �لأ�سفهاين (ت: 356ه�)، كت���اب �لأغاين، مرجع �سابق، م22، �ش   (2)

.217 ،216
َرًما له، (�نظر: �لديو�ن، �ش 35). يعني �أنه ما يكتمها لدناءتها، ول كر�هيَة �أن تكون حَمْ  (3)

ُط، (�نظر: �لديو�ن، �ش 35). ُم: �ملَُخطَّ �ملُ�َسهَّ  (4)
�لديو�ن، �ش34، 35، 36.  (5)
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ـــ�ـــضـــا�ـــضـــٌة ــــــنَّ َب ــــــُه َيـــــــــــرمُي(1)َكــــــــواِعــــــــَب اأَتـــــــــــــــراٍب َل َفـــلـــيـــ�ـــَص  ـــيـــًئـــا  �ـــضَ ـــــَقـــــْت  َعـــــِل اإِذا 

يقول "�سحيم" �إنه ل ياأتي عليه ليلة طويلة هي يف حقيقتها �أق�سر من عام ي�ستميله 
�لنعيم، وقد كنت �أُْن�َسُب للعز�ء فا�ستقُت �إىل ديار هند يف �سحر�ء �جُلَبْيِل، ��ستقت لهند 
و�ساحباته���ا �لالت���ي ُي�ْسِبْهَن �لتماثيل �جلميل���ة �لتي ت�سيد �لقلوب ف���ال تبقى من ي�سلم 
م���ن �لوقوع يف ع�سقها، وهن فتيات كاعبات ب���ارزة، يف �سن و�حدة، ويف حديثهن ب�سا�سة 
ومرح و�أمل، لكنهن �إذ� �أوقعن �أحًد� يف حبائلهن فاإنه ل يربح مكانه. ثم ينتقل �إىل فر�ق 

�لأحبة، فيقول:

ــْت نــواُهــمــا ـــوَم �ــَضــطَّ ـــَي ــكــي ذا الـــَهـــوى َطــلَــالُهــمــاُهــمــا جــــاَرتــــاَك ال ــْب ـــَح ُي ـــَب واأَ�ـــض
اأَرى َول  ــي  ــّن ِم الـــَعـــنِي  ُدمـــــوُع  ــت  ــا ُبـــكـــاُهـــمـــا(2)َوفــا�ــضَ  َنـــــوى احلـــــييِّ ُيــدنــيــهــا َجــمــيــًع

ي�س���ف "�سحيم" ف���ر�ق �لأحبة وحتولهم م���ن د�ر قريب���ة �إىل د�ر بعيدة، مما جعل 
�لدموع ت�سيل وقت ل يجدي �لبكاء نفًعا؛ لأنه ل يعود من رحل عن �لديار.    

�لديو�ن، �ش 37.  (1)
�ل�سابق، �ش 60.  (2)
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الخاتمة

وبع���د هذه �لدر��سة يتبني لن���ا �أن �سعر"�سحيم" و�سف خارجي وو�سف د�خلي، ففي 
ًر� �لري���ح و�لربق و�ملطر و�ملحبوبة،  �لو�سف���ي �خلارجي وجدناه قد و�سف �لطبيعة م�سوِّ
و�جلي�ش، كما و�سف �حليو�ن من خيل وناقة وثور وح�سي وغريه، �أما يف �لو�سف �لد�خلي 
�لنف�س���ي فنجد �ل�ساع���ر قد تعّر�ش �للون م���ن بيا�ش و�سو�د و�سق���رة وغريها، كما وقف 
�لو�س���ف �أم���ام �ل�سجن و�جللد و�لعبودي���ة و�أثر ذلك على نف�سه، كذل���ك �سور �لإح�سا�ش 
ا و�سف �ل�ساعر �حلب و�ل�سوق و�حلرمان و�أثر ذلك على  بالقتل و�قرت�به من �ملوت، �أي�سً

نف�سه.
وقد ��ستطاع �ل�ساعر مو�جهة �لعبودية وتو�بعها و�آثارها يف نف�سه ب�سالحني، �أولهما: 
له���وه وجمون���ه �لذي �أفرغه يف تعامله عل���ى �لرغم من �سو�د ب�سرت���ه وموقعه �لجتماعي 
بو�سف���ه عب���ًد�، ثانيهما: �ساعريته �لتي كانت �أهم م�سدر ق���وة و�جه بها �لعبودية، فكان 
�سع���ره �ساحبه يف جمي���ع مو�قف حياته �لتي عربَّ عنها بق�سائ���د �سعرية رفيعة �مل�ستوى، 

ت�سعه يف م�ساّف �ل�سعر�ء �لكبار.
و�سع���ر �سحي���م مل ُيجمع كله، ومن �لو��س���ح �أن عبوديته ودعوت���ه للرذيلة يف �أ�سعاره 
مل حتف���ز �ل���رو�ة يف ع�سره على رو�ية �أ�سعاره، حي���ث مل يبق غري �لقليل �لذي مت تدوينه 
فيم���ا بعد، و�سمت���ه خمطوطة ُكتبت بعد وفاته مبا يقرب من �ستة قرون، ومع ذلك �لفقد 

و�ل�سياع فاإن �لذي و�سلنا من �سعره يدل على قّوته ومتيزه.
وكان���ت نظ���رة �ل�ساعر �على �لرغم من �سو�د لونه� جت���اه �لقبيلة كان فيها نوع من 
�ملقاوم���ة يف كثري من �لأحيان، ثم حاول �أن ي�ستغل كثرًي� �سو�د لونه لينال بع�ش �ملكا�سب 
�أو �خل���روج م���ن بع�ش �ملاآزق، و�أح�س���ب �أن ت�سبيهه بالن�س���اء �أو �أن تغزل���ه بن�ساء �لقبيلة 
م���ن �حلر�ئر وكرميات �لقبيلة مل يكن من باب �لعب���ث و�إمنا كان �سدى حلالته �لنف�سية 
ل�س���رف �إح�سا�ش �لدونية عن���ه، تلك �لتي برزت يف �سعره من خ���الل �لو�سف �خلارجي 

و�لد�خلي.
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ومن خالل �لو�سف �ل�سعري �خلارجي نلمح �لكثري من �ملعاين ذ�ت �لطر�فة و�جلدة 
�لتي مل ي�سبق �إليها، و�إن كان �ل�ساعر ملتزًما بال�سفات �لتي �سبق �إليها من �لقد�ما �إل �أن 

�سخ�سيته ونف�سيته بدت بينة للمتاأمل يف و�سفه للريح و�ل�سحاب و�لربق.
�أم���ا و�سف���ه �لنف�س���ي فلم يكن بالعم���ق �ملتوقع من �ساع���ٍر عانى ما عان���ى من �سو�د 
لون���ه وفقره، ونبذ و��ستنكار �ملجتمع لكرثة لهوه وجمون���ه، فلم يغ�ش يف كثري من ق�سايا 

�لفل�سفة وتعقيد�تها.
كذل���ك عرب �ل�ساعر عن �لظل���م �لجتماعي �لذي وقع علي���ه بطريقة خا�سة تختلف 
ع���ن كثري من �ل�سعر�ء �لذين وق���ع عليهم ذلك �لظلم، و�ذكر عل���ى �سبيل  �ملثال: عنرتة 

بن �سد�د و�سو�د لونه، وطرفه بن �لعبد يف لهوه وجمونه تلك �لتي عرب عنها يف معلقته.
ور�أيت �أن �لو�سف �خلارجي كان �أقوى و�أكرث جز�لة يف �سوره ومعانيه؛ لأنه كان نابًعا 
م���ن نف����ش �ساعرة �سادقة، �أما و�سفه �لد�خلي مل يكن بق���وة �لعاطفة �لتي بد�أت ظاهرة 
للعي���ان يف و�سف���ه �خلارجي، ولعل ذلك يعود �إىل �أن معاناة �ل�ساعر جتاه �ملجتمع مل تكن 

بالقوة �لتي عاناها من قبل بع�ش �ل�سعر�ء �لقدماء يف �لع�سر �جلاهلي.
وق���د تن���وع �لو�سف عند �سحي���م يف �لق�سيدة �لو�ح���دة، كما �عتم���د �لو�سف عنده 
عل���ى �ملقطوعات، وخا�س���ة �لو�س���ف �لد�خلي �لوج���د�ين؛ ومل يقف �ل�ساع���ر "�سحيم" 
بالتدقيق و�لتف�سري و�لتحليل و�لتاأمل �أمام بع�ش �ملقطوعات �ل�سعرية رمبا لأن بع�ش هذه 
�ملقطوع���ات كانت �رجتاًل يف حني وق���ف �أو �أطال �لوقف مع مو�قف �أخرى ل�سرح معاناته 
و�لتخفي���ف م���ن مو�جعه و�إيالم خ�سومه وقهرهم. ويف �عتم���اده على �لو�سف �خلارجي 
ي�س���ور �ملقاربة بني �لأ�سياء بدقة، وذل���ك �سو�ء بالت�سريح �أو �لت�سبيهات و�لكنايات �لتي 

�أ�سفت على �لت�سوير نوًعا من �جلمال و�لكمال.
ك���ذ� عرف "�سحي���م" يف و�سفه بالو�قعية، فو�سف �لري���ح و�ل�سحاب و�ملطر و�لناقة 
و�ملحبوب���ة، كم���ا هي بل �أ�سفى عليها م���ن �ل�سور �خليالية �لتي ز�دته���ا جماًل ودقة، ول 
�سيم���ا �لو�س���ف �لد�خل���ي �لوجد�ين �ل���ذي ك�سف عن �ست���ار معاناته مع �لل���ون و�حلب�ش 

و�لعذ�ب.
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 ه���ذ� وقد �متاز "�سحيم" يف و�سفه �خلارج���ي بجمال �ل�سور، حيث �سور �لأ�سياء، 
وكاأنه���ا ماثلة روؤيا �لعني بدقة ي�سوبها �ل�سال�سة و�لو�س���وح من خالل �لتنقل بني م�ساهد 
متنوعة �سو�ء �أكان ذلك يف مقطوعة �أم يف ق�سيدة، يف حني �عتمد على �لت�سوير �ملبا�سر 
م���ن خ���الل ملحات و�إ�سار�ت يف �لو�س���ف �لوجد�ين كان لها �أثر نف�س���ي على �ل�ساعر عرب 
�لأح���د�ث �لتي مرت به ف�سورها ت�سويًر� عابًر� مبا�سًر� يخلو من �ل�سور �جلمالية بحٍد 

كبري.
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د. خالد عوا�ض عبداهلل الثبيتي

امللخ�س:
هدف���ت �لدر��سة �إىل �لتعرف عل���ى �جتاهات �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش يف �جلامعات 
�ل�سعودي���ة نح���و دور �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم، و�لك�س���ف عن �ل�سعوبات �لتي 
تو�ج���ه تنمية قدر�تهم، وتقدمي مقرتح���ات ت�سهم يف تنمية قدر�تهم، و�عتمدت �لدر��سة 
على �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي، وقد تكون جمتمع �لدر��سة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ش رجاًل 
ون�ساًء �لذين �لتحقو� برب�مج تدريبية عن بعد عن طريق �ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين 
و�لتعليم عن بعد خالل �لعام �لدر��سي 1437/1436ه� و�لبالغ عددهم (1057) ع�سوً�، 
مت �ختيار عين���ة ممثلة للمجتمع بطريقة ع�سو�ئية بلغت (350) ع�سو هيئة تدري�ش، ومت 

ت�سميم ��ستبانة �إلكرتونية مت توزيعها بطريقة �إلكرتونية على عينة �لدر��سة.
وتو�سلت �لدر��سة �إىل عدٍد من �لنتائج �أبرزها: �أن �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش 
يف �جلامع���ات �ل�سعودية عينة �لدر��سة نحو دور �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم نحو 
�لبعد �لإد�ري و�لتنظيمي كانت بدرجة عالية ومتو�سط ح�سابي (2.54)، وبدرجة عالية 
نحو �لبعد �ملهني ومتو�سط ح�سابي (2.76)، وبدرجة عالية نحو �لبعد �لتقني ومتو�سط 
ح�سابي (2.69)، و�أن �أهم �ل�سعوبات هي �سعف �عتماد �لتدريب عن بعد يف �جلامعات 
و�ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية، �فتقاد �لتفاعل �ملطل���وب يف �لربنامج �لتدريبي، ومن �ملقرتحات 
توف���ري بر�مج تدريبي���ة عن بعد متز�منة وغ���ري متز�منة، و�ملزج ب���ني �لتدريب �لتقليدي 

و�لتدريب عن بعد.
يف �س���وء �لنتائج قدمت �لدر��سة عددً� من �لتو�سي���ات من �أهمها: و�سع �ل�سيا�سات 
و�لإجر�ء�ت �لإد�رية و�لتنظيمية �لتي تدعم وت�سجع بر�مج �لتدريب عن بعد يف �جلامعات 

�ل�سعودية، �لتكامل و�لرت�بط و�لتنوع يف ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية.
الكلمات املفتاحية: 

�لتدريب عن بعد، �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش، �جلامعات �ل�سعودية.
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اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم 

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 non-
asynchronous, 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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د. خالد عوا�ض عبداهلل الثبيتي

املقدمة:
�إن �لتط���ور �لهائل و�ل�سري���ع و�ل�سخم �لذي ي�سهده �لع���امل يف �لألفية �لثالثة �أحدث 
تغيري�ت جذرية يف �ملفاهي���م و�لأدو�ت و�لطرق و�لأ�ساليب �لإد�رية و�لتنظيمية، و�أ�سبح 
للتكنولوجي���ا دور مه���م ورئي����ش يف ح���دوث �لتغيري�ت و�لتح���ولت �لت���ي �سملت خمتلف 

�ملجالت.
وم���ن �أكرث �ملجالت �لتي تاأثرت بهذه �لتطور�ت �لتقنية و�لتكنولوجية جمال �لتعليم 
و�لتدريب، فقد ظهرت طرق حديثة تتيح للمتعلم و�ملتدرب فر�ش �لتعليم و�لتدريب يف �أي 

مكان وزمان، متجاوزة كل �حلدود �لتي تعيق وتوؤثر على عمليات �لتدريب.
على �لرغم من �أهمية �لتدريب �لتقليدي و�حلاجة �إليه و�سرورته �إل �أنه �أ�سبح غري 
قادر عل���ى تلبية حاجات ورغبات �ملنظمات و�ملتدربني، و�لذين يرغبون يف �لتدريب على 
مهار�ت معينة ويف وقت ق�سري، بالإ�سافة �إىل كرثة �أعد�د �ملتدربني وزيادتهم وما تتطلبه 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية من تطوير ملهار�ت وقدر�ت من�سوبيها، وهذ� جعل موؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل يف خمتلف �لدول توظف تقنيات وو�سائط �لتعليم عن بعد لأغر��ش �لتدريب.
ويعد �لتدريب عن بعد من �لطرق و�لأ�ساليب �لفاعلة يف عمليات �لتدريب و�أ�سبح �جتاهًا 
عاملي���ًا حديث���ًا، و�لتدريب ل يركز فق���ط على �لعاملني �جلدد يف �ملنظمة م���ن �أجل �إك�سابهم 

�ملهار�ت و�ملعارف، ولكنه عملية م�ستمرة با�ستمر�ر وبقاء �ملنظمة (تري�سي، 2004).
و�لتدريب مفيد لكل من �لفرد و�ملنظمة فهو ي�سيف للمنظمة قيمة جديدة من خالل 
�ك�س���اب �لأفر�د ملهار�ت وقدر�ت و�أفكار جديدة ومعرف���ة �أو�سع و�أ�سمل يف جمال عملهم 

(�خلطيب، 2002).
يف ظ���ل قلة �لفر����ش �لتدريبية �ملتاحة للموظ���ف يف �لقطاع �لع���ام، يتميز �لتدريب 
ع���ن بعد ع���ن �لأ�ساليب �لتقليدية يف تلبي���ة �لحتياجات �لتدريبي���ة لالأعد�د �لكبرية من 

�ملوظفني باململكة �لعربية �ل�سعودية (�ل�سنبل، 2003).
وميك���ن �لتوجه نحو �لتدريب عن بعد كاأ�سل���وب تكنولوجي جديد ملو�جهة �لتحديات 
�حلالي���ة؛ لأن���ه ميثل �سكاًل متطورً� م���ن �أنو�ع و�أ�ساليب �لتدريب، ويعت���رب �أ�سلوب متجدد 
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اجتاهات اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية نحو دور التدريب عن بعد يف تنمية قدراتهم 

لتق���دمي بر�م���ج و�أن�سطة �لتنمية �ملهني���ة ذ�ت �لكفاءة �لعالية، م���ع �حلر�ش على حتقيق 
�لتفاعل بني �ملدرب و�ملتدرب �إىل جانب تطوير حمتوى �لتدريب با�ستمر�ر.

م�شكلة الدرا�شة:
ميث���ل �لتدريب �لإلكرتوين �أهمية بالغة يف ه���ذ� �لع�سر، فقد �أ�سار كل من نيكل�سون 
Global e-Training cen-) ومرك���ز �لتدريب �لإلكرتوين �لعاملي (Nichalson,2010)
ter, 2011 ) �إىل �أن���ه ميث���ل م�ستقبل عملي���ة �لتدريب ملا يتمتع به م���ن خ�سائ�ش جعلته 

مطلًب���ا �سرورًي���ا للعدي���د من �ملوؤ�س�س���ات خا�سة �أثن���اء �خلدمة، حيث ي�سه���م يف �لتغلب 
على �لكث���ري من �مل�سكالت من �أهمها نق�ش �لإمكانات �ملادي���ة و�لب�سرية �ملتعلقة بتنفيذ 
�لرب�م���ج �لتدريبية، كما �أنه يك�سر حو�جز �لزمان و�ملكان بني �ملتدربني ومكان �لتدريب، 

�إ�سافة �إىل توظيف �لعديد من �لو�سائط �أثناء �لتدريب.
وق���د �أكدت در��سة قندي���ل (2010م) �أن �أ�ساليب �لتدري���ب �لتقليدية ل تتما�سى مع 
�لتطور�ت �لعاملية و�لثورة �ملعرفية و�لتكنولوجية، و�أن �لتدريب �لتقليدي ل يحقق �لهدف 
من���ه، ويجب �لجت���اه �إىل �أ�سلوب جديد يتنا�س���ب مع �لتطوير �ملطل���وب، و�ل�ستفادة من 

�لو�سائل �لتكنولوجية، وو�سائل �لت�سال �حلديثة.
ويف ظ���ل �مل�سك���الت �لإد�ري���ة و�لتنظيمية و�لإجر�ئي���ة و�لتحويلية �لت���ي يعاين منها 
�لتدريب، مت �بتكار طرق و�أ�ساليب حديثة توظف �لتكنولوجيا و�لتقنية يف تقدمي �لرب�مج 

�لتدريبية �لتي يحتاج �إليها �أع�ساء هيئة �لتدري�ش.
وينبغ���ي تنمية مه���ار�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �ل�ستف���ادة من تكنولوجيا �لتعليم 
�لإلكرتوين �حلديث���ة وحت�سني �لبيئة �لتعليمية د�خل �جلامعة، وتعزيز �ملناهج �لدر��سية 

(Dee & Daly, 2009) و�لرتبوية و�لرب�مج �لأكادميية
ونظ���رً� لن�سغال معظ���م �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش يف تق���دمي �ملحا�س���ر�ت بالإ�سافة 
�إىل �لأعم���ال �لأكادميية �لتي يقومون بها فقد ل يج���د كثري منهم �لوقت �لكاف حل�سور 
�لرب�م���ج �لتدريبي���ة �لتقليدي���ة (وجهًا لوجه) �سم���ن �أوقات حمدودة، فق���د مت ت�سميم 

بر�مج تدريبية عن بعد تقدم لأع�ساء هيئة �لتدري�ش لتنمية مهار�تهم وقدر�تهم.
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د. خالد عوا�ض عبداهلل الثبيتي

وم���ن �أجل تتغلب وز�رة �لتعليم ممثلة يف �جلامع���ات وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل على 
�مل�سك���الت و�ل�سعوب���ات �لتي تو�جه �لتدري���ب �لتقليدي، �جتهت نح���و تفعيل و��ستخد�م 
�لتدري���ب ع���ن بعد لتدريب وتطوي���ر �أع�ساء هيئة �لتدري����ش، وقد �أن�س���اأت وز�رة �لتعليم 
�لع���ايل �ملركز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم ع���ن بعد �لذي من �أهد�فه ت�سخري كل 
�لمكان���ات لدعم متي���ز �لعملية �لتعليمية وت�سهيل �لتو��س���ل �لعلمي، من خالل �لتوظيف 
�لأمثل لتقنيات �ملعلومات و�لنظم �حلديثة، مبا يعزز �لتو��سل و�لتفاعل يف هذه �لعملية، 

لتحقيق �لأهد�ف �لتعليمية و�لعملية.
ويعترب �لتدريب عن بعد من �لأ�ساليب �حلديثة على �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لذي يقوم على عدد من �ملتطلبات �لتي ت�سمن جناحه، وبالتايل لميكن للجامعات �أن 
تق���دم مثل ذلك �لنوع دون �أن تك���ون لديها �لإمكانات و�ل�ستعد�د�ت �ل�سرورية و�لالزمة 
لنجاحه، فاأ�سب���ح �ملركز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد كمركز يتبع لوز�رة 
�لتعلي���م "�لتعليم �لع���ايل" هو �جلهة �لتي متل���ك كل متطلبات تق���دمي �لتدريب عن بعد 

لأع�ساء هيئة �لتدري�ش.
ولتنمية مهار�ت وقدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش باجلامعات �ل�سعودية كاأحد جمالت 
�لتنمي���ة �لإد�رية، قام �ملرك���ز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد بتقدمي �لعديد 
م���ن �لدور�ت �لتدريبية لأع�ساء هيئة �لتدري�ش باأ�سالي���ب تدريبية متنوعة ومنها �أ�سلوب 

وطريق �لتدريب عن بعد.
و��ستن���ادً� عل���ى ما �سبق تتحدد م�سكل���ة �لدر��سة يف حتديد �جتاه���ات �أع�ساء هيئة 

�لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم
اأ�شئلة الدرا�شة:

�سع���ت �لدر��س���ة لالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لرئي�ش �لت���ايل: ما �جتاه���ات �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية نحو �لتدريب عن بعد يف تنمي���ة قدر�تهم، من خالل 

�لإجابة عن �لأ�سئلة �لتالية:
م���ا �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية نحو �لتدريب عن . 1

بعد يف تنمية قدر�تهم؟
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م���ا �ل�سعوب���ات �لتي تو�جه تنمي���ة قدر�ت �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش با�ستخد�م . 2
�لتدريب عن بعد؟

ما �ملقرتحات �لإجر�ئية �لتي ت�سهم يف تفعيل ��ستخد�م �لتدريب عن بعد لتنمية . 3
قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية؟

اأهداف الدرا�شة:
�شعت الدرا�شة اإىل حتقيق الأهداف التالية:

• �لتع���رف عل���ى �جتاهات �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية نحو 	
�لتدري���ب عن بع���د يف تنمية قدر�تهم من خ���الل ثالثة حم���اور: �لبعد �لإد�ري 

و�لتنظيمي و�لبعد �ملهني و�لبعد �لتقني.
• �لك�س���ف ع���ن �ل�سعوب���ات �لت���ي تو�جه تنمي���ة ق���در�ت �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش 	

با�ستخد�م �لتدريب عن بعد.
• تق���دمي مقرتح���ات �إجر�ئية ت�سهم يف تفعيل ��ستخ���د�م �لتدريب عن بعد لتنمية 	

قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية.
اأهمية الدرا�شة:

تنب���ع �أهمي���ة �لدر��س���ة من �أهمية تنمي���ة مهار�ت وق���در�ت �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش 
باجلامع���ات �ل�سعودي���ة، وم���ا يقدمه �لتدريب ع���ن بعد كاأ�سل���وب حدي���ث و�إ�سرت�تيجية 
متقدم���ة من فو�ئد ومز�يا يف تطوير �ملنظمات و�لأف���ر�د، وقد متثلت �أهمية �لدر��سة يف 

�لعنا�سر �لتالية:
• معرفة �لدور �لذي يقوم به �لتدريب عن بعد يف تطوير وتنمية مهار�ت وقدر�ت 	

�أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش باجلامعات �ل�سعودية يف �ملجالت �لإد�رية و�لتنظيمية، 
و�ملهنية، و�لتقنية.

• تك�س���ف للم�سوؤولني عن �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملركز �لوطني للتعليم 	
�لإلك���رتوين و�لتعل���م ع���ن بعد ع���ن �ل�سعوبات �لت���ي تو�جه �لتدري���ب عن بعد، 

وبالتايل و�سع �حللول �ملمكنة للتغلب على تلك �مل�سكالت.
• تق���دمي مقرتحات تعمل عل���ى م�ساعدة �جلامع���ات و�ملوؤ�س�س���ات �لتعليمية على 	

تطوير بر�جمها �لتدريبية �لتي ت�ستخدم �لتدريب عن بعد.
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• �لتاأكي���د على �أهمية �لتنمي���ة �لإد�رية �لتي تقوم به���ا وز�رة �لتعليم و�جلامعات 	
�ل�سعودية لأع�ساء هيئة �لتدري�ش.

حدود الدرا�شة:
احلدود املو�شوعية:

حتددت مو�سوعات �لدر��سة يف متغ���ري�ت �لدر��سة باأبعادها �ملختلفة و�لتي تناولت 
دور �لتدري���ب عن بعد يف تنمية ق���در�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش باجلامعات �ل�سعودية من 

خالل: �لبعد �لإد�ري و�لتنظيمي و�لبعد �ملهني و�لبعد �لتقني.
احلدود املكانية:

حت���ددت �حلدود �ملكانية يف �لرب�مج �لتدريبية عن بعد �لتي يقدمها �ملركز �لوطني 
للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد.

احلدود الزمنية:
مت تطبي���ق �لدر��س���ة على �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش �لذين تلقو� بر�م���ج تدريبية عن 
بعد عن طريق �ملرك���ز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد خالل �لعام �لدر��سي 
1437/1436ه���� �ملو�ف���ق 2016م، ومت توزي���ع �أدو�ت �لدر��سة على عين���ة �لدر��سة خالل 

�لفرتة من 1 مايو �إىل 30 �أغ�سط�ش 2016م.
احلدود الب�شرية: 

�أع�ساء هيئة �لتدري�ش �لذين تلقو� بر�مج تدريبية عن بعد عن طريق �ملركز �لوطني 
للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد.

م�شطلحات الدرا�شة:
�لتدري���ب عن بعد: يعرف مدين (2007م، ����ش18) �لتدريب عن بعد باأنه: "�أ�سلوب 
من �أ�ساليب �لتدريب معزز با�ستخد�م �لو�سائط �لتقنية و�لتي ميكن عن طريقها حتقيق 
�لت�س���ال �مل���زدوج بني �مل���درب و�ملتدرب عن بعد د�خ���ل تنظيم موؤ�س�س���ي ي�سمن توفري 
�لت�سال �ملبا�سر ومييل ذلك �لنوع من �لتعلم �إىل تعليم �جلماهري على نطاق و��سع دون 

متييز بينهم".
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ويع���رف �لباحث �لتدريب عن بعد باأن���ه: �أحد �أ�ساليب �لتدريب �حلديثة �لتي توظف 
�لو�سائ���ط �لتقني���ة يف عملياته���ا �لتدريبية وحتق���ق �لت�سال بني �مل���درب و�ملتدربني من 
�أع�ساء هيئة �لتدري�ش باجلامعات �ل�سعودية دون �لتقيد باحلدود �لزمانية و�ملكانية ويتم 

ذلك د�خل �ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد.
�لُق���درة: �لُقدر�ت ه���ي جمع كلمة ُقدرة، ويعرف �لباحث �لق���درة باأنها: قدرة ع�سو 
هيئ���ة �لتدري�ش على �أد�ء و�جباته �لوظيفية و�لأكادميية و�ملهنية و�لإد�رية وفقًا للمعارف 

و�ملهار�ت و�لجتاهات �لتي �كت�سبها من خالل �لتدريب عن بعد.
قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش: وميكن تعريف قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش �إجر�ئيًا 
باأنه���ا: �ملعارف و�ملهار�ت �لتي ميتلكها ع�سو هيئة �لتدري�ش يف �لبعد �لإد�ري و�لتنظيمي 

و�لبعد �لفني و�لبعد �لتقني وميكن �أن يكت�سبها من خالل �لتدريب عن بعد.
الإطار النظري:

التدريب عن بعد:
ظه���ر �لتدريب ع���ن بعد كاأ�سلوب تدريب���ي حديث نتيجة للتط���ور يف و�سائط �لتقنية 
�ملختلف���ة، حيث دم���ج بني �أ�س�ش ومتطلب���ات �لتدريب م���ن ناحية وبني �لو�سائ���ل �لتقنية 
و�لتكنولوجي���ة �ملختلف���ة م���ع �ملحافظ���ة على �أهمي���ة وج���ودة و�أ�س�ش �لتدري���ب، وبالتايل 
مت �لتغل���ب على عدد م���ن �مل�سكالت �لتي و�جه���ت �لتدريب �لتقليدي كاحل���دود �لزمنية 

و�ملكانية وتوفري �لتدريب لأكرب عدد ممكن من �ملوظفني و�مل�ستفيدين.
:)Distance Training( مفهوم التدريب عن بعد

�إن �ختالف وتباين مفهوم �لتدريب عن بعد يعود لأ�سباب من �أهمها تعددت �ملد�ر�ش 
و�لجتاهات، ومن تلك �لتعريفات:

ع���رف �ملطريف (2005، �ش35) �لتدريب عن بع���د �أنه: "�أ�سلوب تدريبي من خالله 
ي�ستطي���ع �ملتدرب �أي���ًا كان موقع عمله �للتحاق بدورة �أو برنام���ج تدريبي ب�سكل متز�من 
�أو غ���ري متز�م���ن دون �حلاج���ة �إىل �حل�سور �ل�سخ�س���ي ملكان �نعقاده���ا �أو �لتقيد بعدد 

�ملتدربني �أو �لوقت وذلك عرب و�سائط �ت�سال تقنية حديثة وو�سائط �أخرى متعددة".
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ويع���رف �لغامدي (2006، �ش11) �لتدريب ع���ن بعد باأنه: " �لعملية �لتفاعلية �لتي 
يت���م خاللها نقل �لتدريب و�إد�رته عن بعد، بني �ملدربني و�ملتدربني، عرب و�سائط �ت�سال 

منا�سبة، بهدف تو�سيل خدمات �لتدريب �إىل �مل�ستفيدين يف �أماكن تو�جدهم".
ويت�س���ح م���ن مفهوم �لتدري���ب عن بعد �أن �لخت���الف بينه وبني �لتدري���ب �لتقليدي 
ه���و �ختالف يف �لأدو�ت و�لو�سائل �لت���ي ��ستطاعت توفري فر�ش �لتدريب لأكرب عدد من 
�ملوظف���ني يف �أي مك���ان و�أي زم���ان، فهو يوظ���ف و�سائط �ت�سال منا�سب���ة ت�سمن حتقيق 

�لكفاءة و�لفعالية من �لتدريب.
مبادئ التدريب عن بعد:

يوج���د عدد من �ملب���ادئ �لأ�سا�سية �لتي يرتكز عليها �لتدري���ب عن بعد و�لتي ينبغي 
�أن تر�ع���ى عند �لتخطي���ط للرب�مج �لتدريبية �لتي تقدم عن بع���د وهي (�سيام، 2005، 

�ش8):
مبداأ ال�شمولية (Comprehensiveness): ويق�سد به تنوع و�سمولية وتر�بط . 1

�لرب�مج �لتدريبية، بحيث تر�عي جميع �ملتدربني و�حتياجاتهم �لتدريبية، وتنوع 
�ملو�سوعات.

مبــداأ الفعاليــة (Effectiveness): ويق�سد به �نتقال ك���ل �ملعارف و�ملهار�ت . 2
�ملوجهة نحو �لعمل و�ملكت�سبة دون هدر للمو�رد �ملالية و�لب�سرية.

مبــداأ ال�شتمرارية (Continuity): فالتدري���ب عن بعد متاح يف �أي وقت و�أي . 3
مكان يف �سوء �حتياجات �ملنظمات �أو �لأفر�د.

مبــداأ املرونة (Flexibility): ويق�س���د بها �إعد�د �لرب�مج و�لدور�ت �لتدريبية . 4
�ملتنوعة و�ملتعددة �لتي تتميز باملرونة و�لتطور ملو�كبة م�ستجد�ت �لع�سر.

مبــداأ العتمادية (Accreditation): حيث يتيح �لتدريب عن بعد للمتدربني . 5
حري���ة �ختي���ار �لرب�م���ج �لتدريبي���ة �لت���ي تتنا�سب م���ع �حتياجاته���م �لوظيفية 

و�أهد�فهم، وتقدمي بر�مج وتخ�س�سات ملبية لحتياجات كل متدرب.
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�أن فر�س���ة �للتح���اق بالرب�م���ج . 6 مبــداأ الإتاحــة (Accessibility): ويعن���ي 
�لتدريبية متوفر جلميع �لفئات دون وجود عو�ئق حتول دون �ل�ستفادة منها.

على �لرغم من �لتط���ور يف ��سرت�تيجيات وطرق �لتدريب وتنوع و�ختالف �أ�ساليبه، 
�إل �أن هن���اك �أ�س�ش ومب���ادئ يجب توفرها يف كل نوع من �أن���و�ع �لتدريب ومنها �لتدريب 
ع���ن بع���د و�لذي يتمي���ز باأ�س�ش ومبادئ تختلف ع���ن �لأنو�ع �لأخرى م���ن �لتدريب ومنها 
�ل�ستمر�ري���ة و�لعتمادي���ة و�ملرون���ة و�لإتاح���ة، بالإ�ساف���ة �إىل �سمان حتقي���ق �لتكامل 

و�ل�سمول يف ت�سميمه و�لو�سول �إىل �لكفاءة و�لفعالية �ملطلوبة منه.
اأهداف التدريب عن بعد:

ي�سع���ى �لتدريب ع���ن بعد لتحقيق ع���دد� من �لأه���د�ف �أهمها: (ن�س���و�ن، 2004)، 
(�ل�سيد، 2004)

• �إتاح���ة �لتدري���ب لأكرب ع���دد من �ملتدربني عل���ى �ختالف وظائفه���م و�أعمالهم 	
وجمالته���م، بحيث يتحقق �لغر�ش م���ن �لتدريب �أل وهو تنمية وتطوير �ملوظف 

و�ملنظمة.
• �إي�س���ال �خلدمات �لتدريبي���ة �إىل �لفئات �خلا�سة و�لت���ي متنعهم ظروفهم من 	

�للتحاق بالتدريب �لتقليدي.
• تنمي���ة قدر�ت �ملتدرب���ني على �لعتماد عل���ى �لذ�ت وتوظي���ف و�سائل �لت�سال 	

و�لتكنولوجيا خلدمة �لعمليات �لتدريبية و�لنمو �ملهني.
• تخفيف �ل�سغط عل���ى �لتدريب �لتقليدي و�لذي ل ي�ستطيع مو�كبة �لنمو �لهائل 	

و�ل�سريع يف جمال �ملعلومات.
• جع���ل �لتدريب �أك���رث مرونة، وحتريره من �لقيود �لزماني���ة و�ملكانية و�لتي حتد 	

من منو و�نت�سار �لتدريب �لتقليدي.
• �ل�ستجابة ملتطلبات خطط �لتنمية من �لكو�در �لب�سرية �ملوؤهلة و�ملدربة.	
• حتقيق تطلعات وطموحات �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �لتحول نحو روؤية 2030.	
• �ل�ستفادة من �لتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي خلدمة �لدور�ت و�لرب�مج �لتدريبية 	

يف خمتلف �ملوؤ�س�سات و�ملنظمات.
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فالتدري���ب عن بعد يرك���ز يف �أهد�فه على تدريب �أكرب ع���دد و�سريحة من �ملوظفني 
و�مل�ستفيدين، حتى ي�ستطيع حتقيق �أهد�ف �ملنظمة يف تنمية قدر�ت من�سوبيها.

مزايا التدريب عن بعد:
لق���د �أوردت وز�رة �لتعلي���م �لع���ايل (2006) عددً� من �ملز�ي���ا للتدريب عن بعد من 

�أهمها:
• ع���دم �لتقيد باملكان و�لزمان باأي �سكل من �لأ�سكال؛ وذلك با�ستخد�م �لو�سائل 	

�حلديث���ة �ملتنوع���ة و�ملختلفة، وه���ذ� ما يجعل���ه متميزً� عن �لتدري���ب �لتقليدي 
و�لذي يعتمد على عدد حمدود من �لو�سائل.

• متك���ني �ملتدرب من �لعتم���اد على ذ�ت���ه، و�ل�ستعانة مب�س���ادر خمتلفة تدعم 	
تدريبه؛ ليحقق �لفائدة �ملرجوة من �لتدريب.

• تنوي���ع ط���رق �لتدريب، و�لت���ي تتن���وع بتن���وع �لو�سائ���ل و�لأدو�ت �مل�ستخدمة يف 	
�لتدريب عن بعد.

• مر�عاة ظروف �ملتدربني، فهو ي�سد �حتياج �ملتدربني �لذين ل ي�ستطيعون ح�سور 	
�لدور�ت �لتدريبية يف مكان �نعقادها.

• ��ستقطاب كفاء�ت عالية من �لهيئة �لتدري�سية ومن �ملدربني، فهو يتيح �لفر�سة 	
ل�ست�سافة مدربني من خارج �ملوؤ�س�سة و�ل�ستفادة من خرب�تهم.

• قلة �لتكاليف �ملالية يف �لتدريب عن بعد مقارنة بتكاليف �لتدريب �لتقليدي.	
• يتيح �لتدريب عن بعد تبادل �خلرب�ت ب�سكل و��سع ومرن بني �ملتدربني.	

متطلبات التدريب عن بعد:
م���ن �أجل �سم���ان جناح تطبيق �لتدريب عن بعد فالبد م���ن توفري متطلبات جناحه 
وحتقي���ق �أهد�فه، فقد �أ�سار كل م���ن (�سيام، 2005)، (عبد �لك���رمي، 2006)، (وز�رة 

�لتعليم �لعايل، 2006) �إىل عدد من �ملتطلبات هي:
• توف���ري مبنى خا�ش باملوؤ�س�سة �لت���ي تقدم بر�مج �لتدريب ع���ن بعد �سو�ء كانت 	

جامعة �أو مركًز� تابًعا لها �أو وز�رة.
• توفري �لطاقم �لإد�ري �ملوؤهل لإد�رة �ملركز.	
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• جتهي���ز بني���ة حتتية لكافة خدم���ات �لت�س���الت و�سبكات �ملعلوم���ات باملوؤ�س�سة 	
�لتدريبية.

• �لدع���م و�مل�سان���دة من �سانع �لقر�ر، لأن �لتدريب ع���ن بعد له متطلبات تختلف 	
عن متطلبات �لتدريب �لتقليدي من حيث �خلدمات و�لتمويل.

• تدريب �ملدربني و�أع�ساء هيئة �لتدري�ش على تقنيات �لتدريب عن بعد.	
• توف���ري �آلي���ات �سمان جودة ه���ذ� �لنظام �لتدريب���ي وتق���ومي �لأد�ء وو�سع نظم 	

لقيا�ش �لأد�ء وتطوير �لرب�مج.
• �ل�ستعانة بهيئة ��ست�سارية متخ�س�سة بالتدريب عن بعد.	
• توف���ري �لدع���م �ملايل �لك���اف لتنفيذ جمي���ع بر�م���ج �لتدريب عن بع���د ولتمويل 	

�ملوؤ�س�سات �لقائمة عليه.
وتتوفر يف �ملركز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد كل متطلبات ومقومات 
�لتعليم عن بع���د و�لتدريب بعد من بنية حتتية وجتهيز�ت تقنية ومتخ�س�سني وموظفني 
�إد�ريني وهيئة ��ست�سارية؛ مما يعني �سمان جناح بر�مج �لتدريب عن بعد �لتي يقدمها.

معوقات التدريب عن بعد:
يو�جه �لتدريب عن بعد جمموعة من �ملعوقات �لتي حتول دون حتقيقه لأهد�فه، فقد 
�أ�سارت جمموعة من �لدر��سات �إىل عدد من �ملعوقات منها (�سامل، 2004)، (�لغامدي، 

2006)، (وز�رة �لتعليم �لعايل، 2006):
• �سعف �لبنية �لتحتية لالت�سالت و�سبكة �ملعلومات، ويعد ذلك من �أهم �لعو�ئق 	

�لتي تقف �أمام حتقيق �لتدريب عن بعد لأهد�فه.
• قل���ة توفر كف���اء�ت علمية وفنية متخ�س�سة يف جم���ال �لتدريب عن بعد ونق�ش 	

�خلرب�ت.
• ندرة �لهيئة �لإد�رية �ملدربة على مثل هذ� �لنوع من �لتدريب.	
• �سعف �قتناع �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش باجلامعات با�ستخد�م و�سائط �لتقنية يف 	

�لتعليم و�لتدريب.
• �سع���ف د�فعية �ملتدربني نح���و ��ستخد�م بر�مج �لتدريب ع���ن بعد لعدم فهمهم 	

ملعنى �لتدريب عن بعد و�أهد�فه.
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• �لتوجه �ل�سلبي نحو ��ستخد�م و�سائط وو�سائل �لتكنولوجيا يف �لتدريب.	
• نق�ش �لكو�در �لب�سرية �لفنية �ملتخ�س�سة يف �لتدريب عن بعد.	
• غياب �لإطار �لت�سريعي و�لتنظيمي للتدريب عن بعد.	
• �سعف �لتمويل لرب�مج �لتدريب عن بعد و�لتي حتتاج �إىل دعم ومتويل ي�سهم يف 	

حتقيق �أهد�فها.
وتوجد بع�ش �ل�سعوبات �ملرتبط���ة بت�سميم �لرب�مج وتكاملها و�سمان �لتفاعل بني 
�ملتدرب و�ملتدربني وحتقيق �أهد�ف �لتدريب �ملطلوبة؛ مما يكون له تاأثري يف �إيجاد طرق 

و��سرت�تيجيات ت�سمن حتقيق �لكفاءة و�لفعالية �ملطلوبة.
املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد:

ب���رز �ملركز �لوطني للتعلم �للك���رتوين و�لتعليم عن بعد، ليكون ف�ساًء رحبًا لت�سييد 
م�ستقبل و�عد يف تطور �لتعلم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد يف �ململكة. 

وت�سع���ى وز�رة �لتعليم لتحقيق �لروؤي���ة �لطموحة بخطى جادة تتمثل فيما �أعدته من 
خط���ة ��سرت�تيجية (�آف���اق)، وبالعمل على حتقيق �لتكامل ب���ني �لقطاعات ذ�ت �ل�سلة، 
ومو�كب���ة م�ستجد�ت �لع�سر، بد�ي���ة يف ��ستثمار �لتقنية وتطوي���ر �لتعليم �لتقليدي، فاإن 
�لو�ق���ع ومعطياته فر����ش حتويل �ملركز �إىل منظومة متكاملة يف �إث���ر�ء �لعملية �لتعليمية 

ليكون جمتمع معرفًيا متكاماًل.
وغاي���ة �ملرك���ز هي تاأ�سي�ش نظ���ام تعليمي متكامل يعتمد عل���ى �لتقنيات �حلديثة يف 
جم���ال �لتعلم �للك���رتوين و�لتعليم عن بعد، يف هيئة مركز وطني يحقق �لتقدم و�لتمييز 

يف �لعملية �لتعليمية، وي�سعى ليكون بيت خربة ومرجعية وطنية يف جمال �خت�سا�سه.
اأهداف املركز:

للمركز �أه���د�ف ي�سعى لتحقيقها وهي (�ملركز �لوطن���ي للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم 
عن بعد، 2016):

• ن�سر تطبيقات �لتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد مبا يتو�فق مع معايري �جلودة.	
• �لإ�سهام يف تقومي م�سروعات وبر�مج �لتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد.	
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• دعم �لأبحاث و�لدر��سات يف جمالت �لتعلم �للكرتوين و�لتعليم عن بعد.	
• و�س���ع معاي���ري �جلودة �لنوعي���ة لت�سميم �مل���و�د �لتعليمية �لرقمي���ة، و�إنتاجها، 	

ون�سرها.
• تقدمي �ل�ست�سار�ت للجهات ذ�ت �ل�سلة يف جمالت �لخت�سا�ش.	
• ت�سجي���ع بن���اء �لربجمي���ات �لتعليمي���ة وتعميمها خلدم���ة �لعملي���ة �لتعليمية يف 	

موؤ�س�سات �لتعليم �جلامعي على �لقطاعني �لعام و�خلا�ش.
• ت�سجي���ع �مل�سروع���ات �ملتميزة يف جم���الت �لتعلم �لإلك���رتوين و�لتعليم عن بعد 	

و�لتن�سيق بينها.
• عق���د �للقاء�ت، وتنظيم �ملوؤمتر�ت، وور����ش �لعمل، �لتي ت�سهم يف تطوير �لتعلم 	

�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد.
• �لتعاون �لدويل مع �ملنظمات و�لهيئات �لعاملية و�جلهات �ملماثلة.	

خدمات املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد:
يقدم �ملركز �لوطني حلوًل تقنية متنوعة لت�سهيل عمليات �لتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم 
عن بعد، يت���م تطويرها من �أجل حتقيق �أهد�ف �جلهات �لتعليمية و�لتدريبية، كما يوفر 
�ملرك���ز �لوطن���ي �أف�سل �خلدم���ات �لتقنية �لت���ي تت�سمن تقدمي جمموعة م���ن �ملنتجات 
�ملتو�فق���ة مع �لحتياجات و�حللول �ملنا�سبة (�ملرك���ز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم 

عن بعد، 2016):
نظم ادارة التعلم والتدريب اللكرتوين:  )1

)Learning Management System and Electronic Training ( 
يق���دم �ملركز �لوطني جمموعة خيار�ت م���ن �أنظمة �إد�رة �لتعلم و�لتي تعترب �لبو�بة 
�لإلكرتوني���ة �لتي جتمع بني �ملدرب و�ملتدرب، وتتيح ل���كل منهما �لتفاعل مع �لآخر – يف 
�أي زم���ان ومن �أي مكانبح�س���ب دوره يف �لعملية �لتعليمية م�ستفيدين من �لأدو�ت �لتقنية 

�لتعليمية �لتي يوفرها لهم �لنظام.
نظم الف�شول الفرتا�شية:  )2

ميّك���ن نظام �لف�س���ول �لفرت��سي���ة من �لتفاعل �ملبا�سر بني �مل���درب و�ملتدرب عن 
طري���ق �سبكة �لإنرتنت ومن خ���الل �ل�سا�سة �أو لوحة عر�ش تق���دم جمموعة من �لأدو�ت 
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�لت���ي ت�سمل بث �لفيدي���و و�لتفاعل �ل�سوت���ي و�ملحادثات �لن�سية و�ل�سب���ورة �لإلكرتونية 
وجمموع���ة من �أدو�ت �لتعل���م و�مل�ساركة و�أدو�ت �لإد�رة �لتعليمي���ة �لتي متّكن من تقدمي 

مبا�سر وتفاعلي وباأ�ساليب م�سابهة ملا يتم يف �لتعليم و�لتدريب �لتقليدي.
التكامل مع انظمة املوؤ�ش�شات التعليمية:  )3

ميك���ن �ل�ستفادة م���ن خرب�ت �ملركز �لوطن���ي يف �لعمل على �لتكام���ل بني �لأنظمة 
�مل���وردة و�أنظمة �ملوؤ�س�سة �لتعليمية مثل �لربط م���ع قو�عد �لبيانات وبر�مج �د�رة �لقبول 

و�لت�سجيل.
خدمات الدعم الفني:  )4

يق���دم �ملركز �لوطن���ي خدمات �لدعم �لفن���ي ويعترب نظام (�سني���د) همزة �لو�سل 
�لن�سط���ة بني �ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعلي���م عن بعد، وبني كافة �مل�ستفيدين 
من خدماته، فاإن �ملركز �لوطني يتيح للم�ستفيد عددً� من قنو�ت �لتو��سل و�لدعم، مثل: 
�لهات���ف �ملوحد، و�لربي���د �لإلكرتوين، و�لبالغات �لإلكرتوني���ة (e-Tickets) و�خلدمة 

�لذ�تية عرب �لهاتف، وغريها.
ا للتو�سع حيثما �متدت  ممت �لبنية �لتحتية يف "�سنيد" ت�سميًما متطوًر�، مهيًّ ولقد �سُ
خدم���ات �ملرك���ز �لوطني، كما مت تزويدها مب�ستوى عال م���ن �لأنظمة �لذكية، و�لتقنيات 
�ملعتم���دة عامليًا، �لتي يديرها وي�سغلها نخبة من �لكف���اء�ت �لوطنية �ملتخ�س�سة، �بتد�ء 
م���ن م�ستقبلي �لت�س���الت، ومرورً� بامل�سرفني، ومر�قبي �جل���ودة، وعدد �مل�ست�سارين يف 

تطبيقات �لدعم �لفني، ومر�كز �لت�سال، و�جلودة، وغريها.
املحتوى الرقمي:  )5

تعّد �سناعة �ملحتوى �لرقمي موؤ�سرً� حيويًا على �لتحّول نحو جمتمع �ملعرفة، حيث �إن 
�إنتاج �ملحتوى �لرقمي �لتعليمي وتنظيمه ومعاجلته و�إخر�جه يف قالب ينا�سب ��ستخد�مه 
يف �لعمليات �لتعليمية و�لتدريبية، و�إمكانية �إعادة ��ستخد�مه و�مل�ساركة فيه، خطوة نحو 

��ستثمار �ملعلومة للو�سول �إىل �ملجتمع �ملعريف.
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مركز التميز للمحتوى الرقمي:  )6
يع���د مركز �لتميز للمحتوى �لرقمي �أحد م�ساري���ع �ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين 
و�لتعلي���م ع���ن بعد، و�لت���ي ُتعن���ى ب�سبط وحتدي���د �ملعايري �لو�ج���ب تو�فره���ا يف �ملنتج 
�لرقم���ي يف جميع مر�حل �إنتاجه، يف �سبيل تطوير وحت�س���ني �ملقرر�ت �لإلكرتونية؛ ومن 
ه���ذ� �ملنطلق يقدم مركز �لتميز �ل�ست�سار�ت و�خل���رب�ت �لتي ت�ساند �جلامعات يف بناء 

�ملحتوى �لإلكرتوين بجودة وفاعلية.
الربامج التدريبية التي يقدمها املركز:

يق���دم �ملرك���ز �لوطني للتعل���م �لإلك���رتوين و�لتعليم ع���ن بعد �لعدي���د من �لرب�مج 
�لتدريبية �ملتخ�س�س���ة ع���ن بعد و�لت���ي يتم تطويره���ا دوريًا على �أي���دي خرب�ء حمليني 
وعامليني، حيث يقدم �أكرث من (40) برناجمًا تدريبيًا متميزً� باأحدث �لو�سائل �لتدريبية 
ب�س���كل دوري خالل �لعام و�لتي يقدمها نخبة م���ن �خلرب�ء �ملحليني و�لعامليني وبالإمكان 

�ل�ستفادة من خدمات �ملركز �لوطني باملجالت �لتالية: 
�إع���د�د وتطوير دور�ت تدريبية متخ�س�سة، وتق���دمي بر�مج تدريبية متكاملة ح�سب 
�حتياج �جلهة �لتعليمية. (�ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد، 2016م)

ويو�س���ح �جل���دول �لت���ايل �لرب�م���ج �لتدريبية �لت���ي قدمه���ا �ملركز �لوطن���ي للتعلم 
�لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد خالل �لعام �لدر��سي 1437/1436ه�:
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جدول )1(
الربامج التدريبية التي قدمها املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد

الفئة امل�شتهدفةمدة الربنامجالتاريخالربنامج التدريبيم
ت�سميم حمتوى تعليمي با�ستخد�م برنامج 1

articulate
يومني 8 �لثنني 2015/10/19م

�ساعات
رجال/ن�ساء

2Acadox  ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثنني 2015/10/19م�ملن�سة �لتعليمية �ملجانية �أكادوك�ش
��ستخد�م���ات من���اذج قوق���ل Google يف 3

�لعملية �لتعليمية
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأحد 2015/10/25م

4Mental Map ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثنني 2015/10/26م�خلر�ئط �لذهنية
5Teacher Tube رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثنني 2015/10/26م�لتيت�سر تيوب يف �لتعليم
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء2015/10/27متوظيف �لآيباد IPAD يف �لتعليم و�لتعلم6
7Easy generator رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء2015/10/27م�إن�ساء �أن�سطة و�ختبار�ت
8 Edmodo رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأربعاء2015/10/28م�ملن�سة �لتعليمية �دمودو
ن�ساءيوم 5 �ساعات�خلمي�ش2015/10/29مت�سميم كتب وجمالت �لكرتونية تعليمية9

�ملق���رر�ت 10 ت�سمي���م  �جل���ودة يف  معاي���ري 
و�ملناهج �لإلكرتونية

رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثنني 2015/11/2م

11Cloud Storage  ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثالثاء 2015/11/3م�لتخزين �ل�سحابي
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء 2015/11/3م�لتقومي �للكرتوين12
ف�س���ل �فرت��س���ي وحمط���ة ب���ث مبا�س���ر 13

Hangouts با�ستخد�م
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأربعاء 2015/11/4م

14Gamification ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/11/4م�لتدري�ش عن طريق �للعب
ن�ساءيوم 4 �ساعات�خلمي�ش 2015/11/5م�أ�سا�سيات يف �لتدريب و�لتعليم عرب �لنرتنت15
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات �لأحد 2015/11/8مبيئات �لتعلم على �سبكات �لبث �ملبا�سر16
��ستخد�م���ات بر�مج �حلا�س���ب �لتطبيقية 17

يف �لتعليم
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثنني 2015/11/9م

رجال/ن�ساءيومان 4 �ساعات�لثالثاء 2015/11/10م�أدو�ت قوقل Google يف �لتعليم18
19 IPAD تطبيق���ات ت�سميم �ملحتوى لالآيباد

يف �لتعليم
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء 2015/11/10م

ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأربعاء 2015/11/11متطبيقات �لو�قع �ملعزز يف �لعملية �لتعليمية20
ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/11/11م�سناعة �لنفوجر�فك Infographic �لتعليمي21
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الفئة امل�شتهدفةمدة الربنامجالتاريخالربنامج التدريبيم
�لتعل���م 22 لعنا�س���ر  �لتحفي���زي  �لت�سمي���م 

e-Learning Objects لرقمي�ة�
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأحد 2015/11/15م

�لتقدميي���ة 23 �لعرو����ش  و�إنت���اج  ت�سمي���م 
Prezi  لحرت�فية با�ستخد�م برنامج�

رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثنني 2015/11/16م

رجال /ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء 2015/11/17مكتابك / جملتك �للكرتونية24
رجال /ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثالثاء 2015/11/17م��ستخد�م �لآيباد IPAD يف �لتعليم (�ملعلم �للكرتوين)25
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/11/18م��ستخد�م �مل�سادر �لتعليمية �ملفتوحة26
ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/11/18متخطيط وتقييم �لتعلم �لقائم على �مل�ساريع27
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأحد 2015/11/22م�ن�ساء �لختبار�ت �للكرتونية على �لنرتنت28
29Camtasia Studio رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأحد 2015/11/22معمل ت�سجيل ومونتاج
ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثنني 2015/11/23م�إنتاج و�إد�رة �ملدونات �لإلكرتونية �لتعليمية30
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء 2015/11/24متطبيقات جوجل Google للمبتدئني31
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لثالثاء 2015/11/24م�ملن�سات �لتعليمية (�دمودو، �سيكولوجي)32
��ستخد�م �لآيباد IPAD يف �لتعليم (�سرح 33

وتقدمي �لدرو�ش)
رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأحد 2015/11/29م

رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأحد 2015/11/29م�ملبادئ �لأ�سا�سية يف �لتعلم �لإلكرتوين (مبتدئ)34
35Peer Feedback رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثنني 2015/11/30م�آليات �لتغذية �لر�جعة بني �لأقر�ن
رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثنني 2015/11/30م�إعد�د �مل�سمم �لتعليمي36
ت�سميم حمتوى تعليمي با�ستخد�م برنامج 37

Lecture maker
يومان 8 �لثالثاء 2015/12/1م

�ساعات
رجال/ن�ساء

38 Digital تطوي���ر رو�يات �لق�س���ة �لرقمية
Storytelling

رجال/ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأربعاء 2015/12/2م

ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/12/2متفعيل تطبيقات �لآيباد IPAD كو�سيلة تعليمية39
رجال/ن�ساء3 �أيام 12 �ساعة�لأحد 2015/12/6متطبيقات جوجل Google للمتقدمني40
�أدو�ت و��سرت�تيجي���ات �لتق���ومي �لبنائ���ي 41

�لإلكرتوين
ن�ساءيومان 8 �ساعات�لثالثاء 2015/12/8م

رجال/ن�ساءيوم 4 �ساعات�لأربعاء 2015/12/9متطبيقات �لأندرويد Android يف �لتعليم42
43Flipped Classroom ن�ساءيومان 8 �ساعات�لأربعاء 2015/12/9م�ل�سف �ملقلوب
ن�ساءيوم 4 �ساعات�خلمي�ش 2015/12/10مEver note �لتعليمي لتدوين �ملالحظات44

�مل�سدر: �ملركز �لوطني للتعلم �لإلكرتوين و�لتعليم عن بعد، http://www.elc.edu.sa/ يف 10 مايو 2016م 
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يت�س���ح من جدول (1) �أن معظم �لدور�ت �لتدريبية �لتي يقدمها �ملركز هي ما بني 
ي���وم �إىل يومني بح���دود �أربع �ساعات يوميًا، تقدم لأع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش رجاًل ون�ساًء، 
وهناك دور�ت خم�س�سة للن�ساء، ويقدمها عدد من �خلرب�ء و�ملخت�سني يف �ملو�سوعات 
�ملختلف���ة، ويت�سح من �جلدول �أن �لدور�ت �لتدريبية متنوعة وحديثة وتو�كب م�ستجد�ت 

�لع�سر وتقدم لأع�ساء هيئة �لتدري�ش يف د�خل وخارج �ململكة.
الدرا�شات ال�شابقة:

تنوع���ت وتباين���ت �لدر��سات �لتي تناولت �لتدريب عن بع���د �أو �لتدريب �لإلكرتوين، 
ويع���ود �لختالف بينها لختالف �أهد�فها ومنهجيته���ا و�أدو�تها، ومن تلك �لدر��سات ما 

يلي:
يف جامع���ة نرب��سك���ا (University of Nebraska, 2005) �أجرى معهد �لتدري�ش 
ع���ن بعد �ل�سيفي در��س���ة بهدف تقييم برناجًم���ا تدريبًيا لتطوير ق���در�ت �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش باجلامعة يتكون من خم�سة �أ�سابيع يف ف���رتة �ل�سيف بو��سطة �خلط �ملبا�سر، 
وق���د �أن�سم �إىل �لربنامج �لتدريبي بو��سطة تقني���ات �لتعلم عن بعد 164 �أ�ستاذً� ميثلون 
جمتم���ع �لدر��س���ة، وتو�سلت �لدر��س���ة �إىل �لنتائج �لتالي���ة: �أن �لربنامج ق���دم لأع�ساء 
هيئ���ة �لتدري�ش معلومات جدي���دة ومفيدة و�أن �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش يو�سون زمالءهم 
بالن�سم���ام �إىل هذ� �لربنام���ج، وذكر 83% منهم �أن �حلافز لإنه���اء �لتدريب كان عاليًا 

لديهم خالل مر�حل �لربنامج.
در��س���ة بلفقيه (2006م) هدفت �إىل �لتعرف على �أ�سلوب �لتدريب عن بعد كمدخل 
لتنمي���ة �لق���وى �لعاملة وتاأهيلها من خ���الل تو�سيح �أهم مفاهيم���ه ومقومات تطبيقه مع 
مناق�سة �ل�سعوبات �لتي ميكن �أن حتد من �إمكان تطبيق هذ� �لأ�سلوب �لتدريبي باململكة، 
حماولة للتو�سل �إىل منوذج عملي للباحثة يعر�ش خطو�ت حمددة ميكن �إتباعها لتطبيق 
�لتدريب عن بع���د، و��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �لو�سفي فطبقت �لدر��سة على من�سوبات 
جامع���ة �ملل���ك عبد�لعزيز بجدة ��ستمل���ت على �ملوظفات �لإد�ري���ات و�لأكادمييات ممن 
�سبق لهن �ل�سطالع مبهام �إد�رية فتّكون جمتمع �لدر��سة من (384) موظفة، وتو�سلت 
�لدر��س���ة لع���دد من �لنتائج منه���ا: وعي غالبية �ملوظف���ات بالتطور �حلا�س���ل يف و�سائل 
�لت�س���ال و�أجهزة �حلا�سب �لآيل مما جعل �ملوؤ�س�س���ة �جلامعية تتجه ملثل هذ� �لنوع من 
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�لتدري���ب، بالإ�ساف���ة �إىل �لنتيجة �ل�سلبية �لت���ي خرجت بها �لدر��سة م���ن وجود عالقة 
�سلبية بني �لعمر و�سنو�ت �خلربة وبني �للتحاق بدور�ت تدريبية يف جمال �لإد�رة فكلما 

كان �ل�سن �أو �سنو�ت �خلربة �أقل كان �إمكانية �للتحاق برب�مج تدريبية �أقل.
�أج���رى �لبج���ادي (2008م) در��س���ة بهدف �لتعرف عل���ى �جتاه���ات �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية نح���و �لرب�م���ج �لتدريبية �خلا�س���ة بالتعليم عن بعد 
ع���رب �لإنرتنت، و�أو�سحت نتائج �لدر��سة وج���ود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية يف �جتاهات 
�أع�ساء هيئة �لتدري�ش تعود ملتغري �جلن�ش ل�سالح �لذكور، ومتغري �ملوؤهل �لعلمي ل�سالح 
�لأ�سات���ذة �مل�ساركني، ومتغري م�ستوى �خل���ربة يف �لتعليم عن بعد عرب �لإنرتنت، ومقد�ر 
�لتدري���ب �لذي تعر�سو� له، و�أن �جتاه �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحو �لرب�مج �لتدريبية عن 
بع���د با�ستخد�م �لإنرتنت �جتاه موجب، و�أو�ست �لدر��سة بتهيئة �لبيئة �ملنا�سبة للتدريب 
�لإلك���رتوين، وتكثيف �لرب�مج �لتدريبية �لن�سائية ودمج �جلو�نب �لنظرية بالتطبيقية يف 

بر�مج �لتدريب عن بعد.
در��سة ريجنو (Regino, 2009) هدفت �إىل و�سف �حلالة �لفعلية لتدريب �ملعلمني 
عل���ى �لإنرتن���ت يف �لتعلي���م �لعايل من خالل ت�س���ور�ت �ملعلمني �ملدرب���ني على �لإنرتنت 
�سم���ن جمموعة من كليات �ملجتمع يف �إحدى مقاطع���ات ولية كاليفورنيا، وقد مت �إجر�ء 
��ستط���الع على �لإنرتنت بني ه���ذه �ملجموعة من �أع�ساء هيئة �لتدري����ش من �أجل قيا�ش 
�آر�ئه���م ح���ول جودة تدري���ب �ملعلمني عل���ى �لإنرتنت د�خ���ل �ملوؤ�س�سات �لت���ي يعملون بها 
و�أ�س���ارت �لنتائج �إىل �أن �ملعلم���ني يعتقدون �أن �لتدريب على �لإنرتنت ذو �أهمية عالية يف 

�كت�ساب �ملعارف و�ملهار�ت �لالزمة.
هدف���ت در��سة �ل�سع���اد�ت (2009م) �إىل �لتع���رف على �إمكاني���ة �لتدريب عن بعد 
با�ستخ���د�م تقني���ات �لتعليم ع���ن بعد كما ي���ر�ه �ملتدربون يف مركز �لتدري���ب و�لإ�سر�ف 
�لرتب���وي مبدينة �لدمام، وتكونت عينة �لدر��سة من 119 متدربًا يف �ملركز وجاءت نتائج 
�لدر��س���ة لتظه���ر �أن هناك �إمكانية �لتدري���ب عن بعد حيث �أنه يوف���ر �لكثري من �جلهد 
و�لوق���ت و�مل���ال وي�ساير �لتط���ور�ت �ملهنية و�لوظيفي���ة �مل�ستمرة كما ميك���ن �ملتدرب من 

�ختيار �لربنامج �لذي ينا�سب حاجاته و�هتماماته.
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وهدفت در��سة �ل�سه���ر�ين (2009م) �إىل �لتعرف على �ملطالب �لو�جب توفرها يف 
ع�س���و هيئة �لتدري�ش و�لبيئة �لتعليمية عند ��ستخ���د�م �لتعليم �لإلكرتوين ودرجة �همية 
تلك �ملطالب، وقد ��ستخدمت �لدر��سة �ملنهج �لو�سفي، وطبقت على عينة قو�مها (250) 
من �أع�ساء هيئة �لتدري����ش باجلامعات �ل�سعودية وتو�سلت �إىل �أن جميع �ملطالب �لالزم 
توفره���ا يف ع�س���و هيئة �لتدري����ش ويف �لبيئة �لتعليمي���ة تعترب مطالب هام���ة ل�ستخد�م 

�لتعليم �لإلكرتوين.
بينم���ا هدف���ت در��سة �لرتك���ي (2010م) �إىل حتدي���د متطلبات ��ستخ���د�م �لتعليم 
�لإلك���رتوين و�لتع���رف على مدى وجود �خت���الف يف تقدير �أهمية ه���ذه �ملتطلبات يعزى 
لبع����ش �ملتغ���ري�ت وذل���ك يف كليات جامع���ة �مللك �سع���ود، و��ستخدم���ت �لدر��سة �ملنهج 
�لو�سفي �لتحليلي وطبقت على عينة قو�مها (278) ع�سو هيئة تدري�ش باجلامعة، وكان 
م���ن �أهم نتائجها �لتو�سل �إىل �أن متطلبات �ملقرر �لإلكرتوين، ومتطلبات تدريب �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ش كانت على درجة كبرية من �لأهمية من وجهة نظر �لعينة.
وهدفت در��سة ح�سني (2011م) �إىل �لتعرف على �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش 
باجلامع���ات �ل�سعودية نحو ��ستخد�م نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين ج�سور �لتابع للمركز 
�لوطن���ي للتعلم �لإلك���رتوين، با�ستخد�م �ملنه���ج �لو�سفي �لتحليل���ي ومقيا�ش ل�ستطالع 
�ل���ر�أي ومت تطبيقه على عينة قو�مه���ا (90) ع�سو هيئة تدري�ش ببع�ش كليات �جلامعات 
�ل�سعودية، وتو�سلت �إىل نتائج �أهمها وجود �جتاهات �إيجابية لدى �أع�ساء هيئة �لتدري�ش 
باجلامع���ات �ل�سعودي���ة نح���و نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �لإلك���رتوين ج�سور رغم ع���دم تفعيل 
��ستخد�م���ه ب�سكل كاف، و�أظهرت عينة �لدر��سة مدى حاجاتهم للتدريب على ��ستخد�م 
�لنظ���ام وبخا�س���ة �إد�رة حمتوى �لتعلم وم�ساركة �مللفات و�ملنتدي���ات وبنك �لأ�سئلة، كما 
تو�سل���ت �لدر��سة �إىل عدم وجود فروق يف �لجتاهات نحو ��ستخد�م �لنظام بني �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ش بني نوعيات �لكليات �لإن�سانية و�لعلمية و�ل�سحية.
وهدف���ت در��سة �أبو خط���وة (2013م) �إىل ت�سميم و�إنت���اج برنامج مقرتح للتدريب 
عن بعد مب�ساعدة �لف�سول �لفرت��سية وقيا�ش �أثره يف تنمية مهار�ت �لتقومي �لإلكرتوين 
با�ستخ���د�م نظ���ام م���ودل Moodel، و�لجتاه نح���و �لتدريب عن بعد ل���دى �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش يف �جلامعة �خلليجي���ة، م�ستخدمًا �ملنهج �لتجريبي عل���ى عينة قو�مها (18) 
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ع�س���و هيئة تدري����ش، و�أظهرت نتائجها �أن حجم �لتاأثري للربنامج �لتدريبي كبري جدً� يف 
تنمي���ة �جلانب �ملعريف و�لأد�ئي ملهار�ت �لتقومي �لإلكرتوين، كما �أن تاأثري �لربنامج كبري 

جًد� يف تنمية �لجتاه نحو �لتدريب �لإلكرتوين.
وهدف���ت در��س���ة �حلباب���ي (2013م) �إىل تقيي���م فعالية �لتدري���ب �لإلكرتوين غري 
�ملتز�م���ن يف تدريب �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش من خالل جتربة عم���ادة �لتعلم �لإلكرتوين 
بجامع���ة �مللك خال���د يف �لتدريب �لإلكرتوين غري �ملتز�من لأع�س���اء هيئة �لتدري�ش على 
��ستخد�م �أنظمة و�أدو�ت �لتعلم �لإلكرتوين، وتو�سلت �إىل نتائج �أهمها �أن طريقة �لتدريب 
�لإلكرتوين غري �ملتز�من فعالة وحتقق �لأهد�ف ومالئمة لطبيعة �لعمل �لأكادميي لع�سو 
هيئة �لتدري�ش، كما �ساهمت يف تو�سيح مفاهيم �لتعلم �لإلكرتوين لأع�ساء هيئة �لتدري�ش 

وغريت كثرًي� من قناعاتهم �ل�سابقة عن �لتعلم �لإلكرتوين.
هدفت �لدر��سة �ملوز�ن (2015م) �إىل �لتعرف على منا�سبة ��سرت�تيجيات �لتدريب 
Black-  �لإلك���رتوين �ملتبعة يف �لتدريب على نظام �إد�رة �لتعلم �لإلكرتوين (�لبالك بورد
board) و�أدو�ت���ه �ملختلفة م���ن وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري����ش بجامعة �لأمرية نوره 
بنت عبد�لرحمن، وما �كت�سبنه من مهار�ت وقناعات بعد �جتيازهن للربنامج �لتدريبي، 
وتكون���ت عين���ة �لدر��س���ة من (30) م���ن �ع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش بجامع���ة �لأمرية نوره، 
و��ستخدمت �لدر��سة �ملنهج �لو�سف���ي �لتحليلي، مت ��ستخد�م �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، 
وتو�سل���ت �إىل جمموع���ة من �لنتائ���ج �أهمها ع���دم منا�سبة ��سرت�تيجي���ات �لتدريب غري 
�لتز�مني���ة �ملتبع���ة يف �لربنامج �لتدريب���ي من وجهة نظ���ر �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش وفقًا 
للعو�مل �ملرتبطة بها، وتو�سلت �إىل �أن �أع�ساء هيئة �لتدري�ش بحاجة للمزيد من �ملهار�ت 
عل���ى توظيف �لتعليم �لإلكرتوين �إ�ساف���ة لعدم �لتمكن من توظيف �ملهار�ت �ملكت�سبة من 
�لربنام���ج يف �لعملي���ة �لتعليمية حتى بعد �جتياز �لربنام���ج �لتدريبي، كما �أظهرت نتائج 
�لدر��سة تّكون قناعات �إيجابية نحو �لربنامج �لتدريبي بعد �جتيازه على �لرغم من عدم 

�لتمكن من تفعيله ب�سكل كاف.
التعليق على الدرا�شات ال�شابقة:

يت�س���ح من �لدر��سات �ل�سابقة �أن �لتدريب ع���ن بعد �سمة من �سمات �لع�سر و�لذي 
تتبن���اه موؤ�س�سات ع���دة لتدريب من�سوبيه���ا وموظفيها نتيجة للتط���ور �حلا�سل يف و�سائل 
�لت�س���ال و�أجه���زة �حلا�سبات وكنوع من �أنو�ع تنمية �أع�س���اء هيئة �لتدري�ش و�ملوظفني، 
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وخ�سو�س���ًا يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�جلامعات، فقد �أكدت نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �أن 
�لتدري���ب ع���ن بعد يت�سف باملرونة وميّك���ن �ملتدربني من �ختيار �لوق���ت ومكان �لدر��سة 
ويغط���ي م�ساح���ات جغر�في���ة و��سعة، ويوف���ر �لكثري من �جله���د و�لوقت و�مل���ال وي�ساير 
�لتطور�ت �ملهنية و�لوظيفية، و�أن �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحو �لتدريب عن بعد 
كان���ت �إيجابية وحقق لهم ع���ددً� من �لفو�ئد منها تنمية �جلان���ب �ملعريف و�لأد�ئي لهم، 
وعلى �لرغم من فعالية طريقة �لتدريب عن بعد غري �ملتز�منة ومنا�سبتها لطبيعة �لعمل 
�لأكادمي���ي لع�س���و هيئة �لتدري����ش، �إل �أن طريق �لتدريب عن بع���د �لتز�مني كان �أف�سل 

و�أكرث فعالية وحقق نتائج جيدة لأع�ساء هيئة �لتدري�ش.
و�أك���دت نتائ���ج �لدر��سات �ل�سابق���ة على �س���رورة توفري �ملتطلب���ات �لالزمة لنجاح 
�لتدري���ب ع���ن بعد من بني���ة حتتية متكاملة وو�سائ���ل �ت�سال فعالة و�أجه���زة حا�سب �آيل 
كافي���ة ومتو�فق���ة مع �ملو��سف���ات �ملطلوبة، ومتك���ني �أع�ساء هيئة �لتدري����ش من عمليات 

�لتدريب عن بعد.
منهج واإجراءات الدرا�شة:

منهج الدرا�شة:
تنتم���ي �لدر��س���ة �إىل �لدر��سات �لو�سفي���ة �لتي ت�ستهدف حتلي���ل ودر��سة �حلقائق 
�ملتعلق���ة بطبيع���ة �مل�سكلة، حيث �عتمدت �لدر��سة �حلالية عل���ى �ملنهج �لو�سفي �مل�سحي 
لالإجابة ع���ن �أ�سئلة �لدر��سة وحتقيق �أهد�فها. و�لذي يق�سد به ذلك �لنوع من �لبحوث 
�ل���ذي يت���م بو��سطته ��ستجو�ب جميع �أفر�د جمتمع �لدر��س���ة �أو عينة ممثلة لهم؛ وذلك 
بهدف و�سف �لظاهرة �ملدرو�سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها، دون �أن يتجاوز ذلك 

�إىل در��سة �لعالقة �أو ��ستنتاج �لأ�سباب (�لع�ساف، 1427ه�).
جمتمع الدرا�شة:

تكون جمتمع �لدر��سة من جميع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش رجاًل ون�ساًء �لذين �لتحقو� 
برب�م���ج تدريبية ع���ن بعد عن طريق �ملركز �لوطني للتعلي���م �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد 
خ���الل �لعام �لدر��س���ي 1436ه�/1437ه� و�لبالغ عدده���م (1057) ع�سو هيئة تدري�ش 
باجلامعات �ل�سعودية، وفق �إح�سائية �ملركز �لوطني. (�ملركز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين 

و�لتعلم عن بعد، 2016).
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عينة الدرا�شة:
مت �ختيار عينة ع�سو�ئية من جمتمع �لدر��سة بلغ عددهم (350) ع�سو هيئة تدري�ش 
متث���ل ن�سبة 33% من جمتم���ع �لدر��سة، ونظرً� لكرب حجم �ملجتم���ع وتنوعه من جامعات 
�سعودية خمتلفة، مت �ختيار �لعينة بطريقة ع�سو�ئية عن طريق �حلا�سب �لآيل، و�لتوزيع 
عن طريق قاعدة �لبيانات �ملوجودة يف �ملركز �لوطني للتعليم �لإلكرتوين و�لتعلم عن بعد، 
ومت توزي���ع �أدو�ت �لدر��سة عليهم �إلكرتونًيا عن طري���ق معلوماتهم وبريدهم �لإلكرتوين 

�ملخزنة يف قاعدة بيانات �ملركز.
اأدوات الدرا�شة:

لالإجابة على �أ�سئلة �لدر��سة قام �لباحث بت�سميم ��ستبانة تكونت من ثالثة حماور رئي�سية:
املحور الأول: �جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية نحو �لتدريب 

عن بعد يف تنمية قدر�تهم، وتكون �ملحور من ثالثة �أبعاد و(33) عبارة هي:
• البعد الأول: �لإد�ري و�لتنظيمي وتكون من (11) عبارة.	
• البعد االثاين: �لبعد �ملهني وتكون من (12) عبارة.	
• البعد الثالث: �لبعد �لتقني وتكون من (10) عبار�ت.	

وملعرفة �جتاهات �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية نحو دور �لتدريب 
عن بعد يف تنمية قدر�تهم ��ستخدم �لباحث مقيا�ش رباعي متدرج من �أربعة نقاط، حيث 
مت حتدي���د �لدرجات م���ن (1) �إىل (4) لقيا����ش درجة �ملو�فقة لأي عب���ارة، حيث ت�سري 
�لدرج���ة (4) �إىل مو�فق ب�سدة، و(3) �إىل مو�فق، و(2) �إىل غري مو�فق، و(1) �إىل غري 

مو�فق ب�سدة.
املحــور الثــاين: �ل�سعوب���ات �لت���ي تو�ج���ه تنمية ق���در�ت �أع�س���اء هيئ���ة �لتدري�ش 

با�ستخد�م �لتدريب عن بعد، عبارة عن �سوؤ�ل مفتوح موجه لأفر�د �لدر��سة.
املحــور الثالــث: �ملقرتح���ات �لت���ي ت�سهم يف تنمية ق���در�ت �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش 

با�ستخد�م �لتدريب عن بعد، عبارة عن �سوؤ�ل مفتوح موجه لأفر�د �لدر��سة.
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�شــدق اأداة الدرا�شــة: للتاأكد من �سدق �أد�ة �لدر��سة يف حماورها وعبار�تها و�أنها 
تقي�ش ما �سّممت من �أجله، قام �لباحث باإجر�ء�ت �ل�سدق �لتالية:

ال�شدق الظاهري: مت عر�ش �أد�ة �لدر��سة على عدد من �ملتخ�س�سني يف جمال �لإد�رة 
و�لتدريب بلغ عددهم (13) حمكمًا علميًا، قامو� بتحكيمها لت�سبح جاهزة للتطبيق.

�سدق �لت�ساق �لد�خلي: للتاأكد من �سدق �لت�ساق �لد�خلي لالأد�ة، مت ح�ساب قيمة 
�ل�س���دق �لد�خلي با�ستخ���د�م معامل �رتباط بري�سون للمح���ور �لأول �خلا�ش باجتاهات 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�ش نح���و دور �لتدريب عن بعد باأبعاده �لثالث���ة: �لإد�ري و�لتنظيمي 

و�ملهني و�لتقني، وجاءت قيم معامالت �ل�سدق على �لنحو �لتايل:
اأوًل: �شــدق الت�شــاق الداخلــي ملحــور اجتاهــات اأع�شــاء هيئــة التدري�س نحو 

)البعد الإداري والتنظيمي(:
جدول )2(

 معامالت ارتباط بر�شون لكل عبارة من عبارات البعد الأول )الإداري والتنظيمي( 
بالدرجة الكلية للمحور

معامل ارتباط بر�شونالعبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
0.914*معارف جديدة يف جمال �لعمل1
0.905*مهار�ت جديدة يف جمال �لعمل2
0.894*�جتاهات �إيجابية نحو �لعمل3
0.914*حت�سني �أد�ئي يف بيئة �لعمل4
0.870*تقليل م�ساكل �لعمل و�لتخل�ش منها5
0.870*تطوير �أد�ئي �لإد�ري و�لتنظيمي6
0.913*حل م�سكالت �لعمل �لتي تو�جهني �سورة �أف�سل7
0.921*�لتكيف مع متطلبات �لعمل �جلديدة8
0.905*تنمية كفاءتي �لإنتاجية �سمن جمموعة �لعمل9

0.898*�لن�سجام مع �ملو�قف �ملختلفة يف بيئة �لعمل10
0.856*زيادة قدرتي �لإبد�عية يف �لعمل11

*م�ستوى �لدللة �لإح�سائية (0.01)
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يت�سح من جدول (2) �أن قيم معامالت �لرتباط موجبة وعالية ود�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى �لدلل���ة (0.01) مما ي�سري �إىل �لت�ساق �لد�خلي ب���ني عبار�ت �لبعد (�لإد�ري 

و�لتنظيمي) و�لدرجة �لكلية للمحور.
ثانيًا: �شدق الت�شاق الداخلي ملحور اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو )البعد املهني(:

جدول )3(
معامالت ارتباط بر�شون لكل عبارة من عبارات البعد الثاين )املهني( بالدرجة الكلية للمحور

معامل ارتباط بر�شونالعبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
0.904*تفعيل عملية �لتعليم و�لتعلم1
0.954*ت�سميم �سيناريو �لدرو�ش ب�سكل ب�سيط ومنظم2
0.872*حت�سني نوعية �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية3
0.951*مهار�ت يف �لتعليم و�لتعلم4
0.951*توظيف معارف ومهار�ت �لتعلم يف �لعملية �لتعليمية5
0.896*رفع م�ستو�ي �لثقايف و�ملهني6
0.954*تنظيم �ملحتوى �لتعليمي ب�سكل منطقي7
0.917*تقدمي �لأن�سطة �لتعليمية ب�سكل تفاعلي8
0.954*تطوير �أ�ساليب �لتقومي يف �لعملية �لتعليمية9

0.891*ت�سميم عنا�سر �لدر�ش وحمتوياته با�ستخد�م بر�مج �لت�سميم10
0.859*��سرت�تيجيات حديثة يف �لتدري�ش11
0.880*تقدمي �لتغذية �لر�جعة ب�سورة دورية12

*م�ستوى �لدللة �لإح�سائية (0.01)
يت�سح من جدول (3) �أن قيم معامالت �لرتباط موجبة وعالية ود�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى �لدلل���ة (0.01) مما ي�سري �إىل �لت�ساق �لد�خلي ب���ني عبار�ت �لبعد (�ملهني) 

و�لدرجة �لكلية للمحور.
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ثالثًا: �شدق الت�شاق الداخلي ملحور اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو )البعد التقني(:
جدول )4(

معامالت ارتباط بر�شون لكل عبارة من عبارات البعد الثالث )التقني( بالدرجة الكلية للمحور
معامل ارتباط بر�شونالعبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
0.943*تبادل �ملعلومات با�ستخد�م �لتقنية بغر�ش �لتعليم و�لتدريب1
0.924*توظيف �لتقنية يف ت�سميم �لوحد�ت �لتعليمية2
0.941*كتابة �ملحتوى �لتعليمي ليكون على �سكل ن�ش مقروء3
0.847*تطوير �ملحتوى �لتعليمي يف �سكل �سوت م�سموع4
0.848*�لتعامل مع �نظمة �إد�رة �لتعليم و�لتعلم بفعالية5
0.922*توظيف �لتقنية يف �إجر�ء�ت عمليات �لختبار�ت و�لتقومي6
0.880*�لقدرة على ت�سميم �ملحتوى �لتعليمي �إلكرتونيًا7
0.911*��ستخد�م �لتطبيقات �حلا�سوبية يف عمليات �لتعليم و�لتعلم8
0.938*تنفيذ �لدرو�ش �لتعليمية با�ستخد�م �لتقنية9

0.898*توظيف معارف ومهار�ت �لتعليم �لإلكرتوين يف �لعملية �لتعليمية10

*م�ستوى �لدللة �لإح�سائية (0.01)
يت�سح من جدول (4) �أن قيم معامالت �لرتباط موجبة وعالية ود�لة �إح�سائيًا عند 
م�ست���وى �لدللة (0.01) مما ي�سري �إىل �لت�س���اق �لد�خلي بني عبار�ت �لبعد (�لتقني) 

و�لدرجة �لكلية للمحور.
ثبات اأداة الدرا�شة:

مت �لتاأكد من ثبات �أد�ة �لدر��سة با�ستخد�م معامل �لثبات " �لفا كرونباخ" ويو�سح 
�جل���دول (5) معامل �لثبات لكل بعد من �أبعاد �ملح���ور �لأول �خلا�ش باجتاهات �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم.
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جدول )5( 
معامل الثبات لكل بعد من اأبعاد مور اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س مع الثبات الكلي لالأداة

معامل الثباتالبعدم
0.975�لإد�ري و�لتنظيمي1
0.981�ملهني2
0.972�لتقني3

0.976�لثبات �لكلي لالأد�ة

يت�سح من جدول (5) �أن قيم معامالت �لثبات لكل بعد من �أبعاد �جتاهات �أع�ساء 
هيئة �لتدري�ش يف �جلامعات �ل�سعودية نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم مرتفعة، 

مما يدل على �أنها تتمتع بدرجة عالية من �لثبات ميكن �لعتماد عليها.
املعاجلــة الإح�شائية: ��ستخدم �لباحث لتحليل بيانات �لدر��سة ومعاجلتها �إح�سائيًا 
�لربنام���ج �لإح�سائ���ي Statistical Package for Social Sciences ،(spss)  (�حل���زم 

�لإح�سائية للعلوم �لجتماعية)، ومن ثم ��ستخرج �لباحث �لنتائج وقام بتف�سريها.
مت تف�شر البيانات وفقًا ملقيا�س املتو�شط التايل:

• مو�فق ب�سدة يكون يف �لفئة ( 3.26 – 4.00)	
• مو�فق يكون يف �لفئة (2.51 – 3.25)	
• غري مو�فق يكون يف �لفئة (1.76 – 2.50)	
• غري مو�فق ب�سدة يكون يف �لفئة (1.00 – 1.75)	

وقد ا�شتخدم الباحث الأ�شاليب الإح�شائية التالية:
• �ملتو�سط���ات �حل�سابي���ة و�لنحر�ف���ات �ملعياري���ة، و�لرتتيب ل�ستجاب���ات �أفر�د 	

جمتمع �لدر��سة للعبار�ت ح�سب قيم �ملتو�سط �حل�سابي.
• معامل �رتباط بري�سون؛ للتحقق من �لت�ساق �لد�خلي لعبار�ت �أد�ة �لدر��سة.	
• معادلة �لفا كرونباخ، للتحقق من ثبات �د�ة �لدر��سة.	
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عر�س وحتليل نتائج الدرا�شة:
فيما يلي عر�ش لنتائج �لإجابة على �أ�سئلة �لدر��سة، و�لتي جاءت على �لنحو �لتايل:

اإجابة ال�شوؤال الأول:
لالإجابة على �ل�سوؤ�ل �لأول مت �إيجاد قيم �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية 
لإجابات عينة �لدر��سة من �أع�ساء هيئة �لتدري�ش حول �جتاهاتهم نحو �لتدريب عن بعد 

يف تنمية قدر�تهم باأبعاده �لثالث:
�أوًل: ملعرف���ة �جتاه���ات �أع�ساء هيئة �لتدري����ش نحو �لبع���د �لإد�ري و�لتنظيمي، مت 
ح�س���اب قيم �ملتو�سطات �حل�سابي���ة و�لنحر�فات �ملعيارية لإجاب���ات عينة �لدر��سة �لتي 

جاءت على �لنحو �لتايل:
جدول )6(

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو البعد 
)الإداري والتنظيمي(

املتو�شط العبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
احل�شابي 

النحراف 
الرتتيباملعياري

2.880.782معارف جديدة يف جمال �لعمل1
2.560.637مهار�ت جديدة يف جمال �لعمل2
2.570.736�جتاهات �إيجابية نحو �لعمل3
2.910.721حت�سني �أد�ئي يف بيئة �لعمل4
2.310.609تقليل م�ساكل �لعمل و�لتخل�ش منها5
2.320.628تطوير �أد�ئي �لإد�ري و�لتنظيمي6
2.750.673حل م�سكالت �لعمل �لتي تو�جهني ب�سورة �أف�سل7
2.630.785�لتكيف مع متطلبات �لعمل �جلديدة8
2.630.624تنمية كفاءتي �لإنتاجية �سمن جمموعة �لعمل9

2.250.6810�لن�سجام مع �ملو�قف �ملختلفة يف بيئة �لعمل10
2.130.6211زيادة قدرتي �لإبد�عية يف �لعمل11

2.540.68�ملتو�سط �حل�سابي �لعام للبعد �لتقني
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يت�س���ح من جدول (6) �أن قيمة �ملتو�سط �حل�ساب���ي �لعام للبعد �لإد�ري و�لتنظيمي 
ملح���ور �جتاه���ات �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش ه���ي (2.54) وقيمة �لنح���ر�ف �ملعياري هي 
(0.68)، وهذه �لقيمة تقع يف �لفئة �لثانية من �ملقيا�ش، و�لتي ت�سري �إىل درجة "مو�فق" 
لعينة �لدر��سة على �لبعد �لإد�ري و�لتنظيمي، مع وجود ت�ستت متو�سط بني �إجابات عينة 
�لدر��س���ة، وه���ذ� يدل على �أن �لتدريب عن بعد كان ل���ه دور يف حت�سني �أد�ء �أع�ساء هيئة 
�لتدري����ش يف بيئ���ة �لعمل، و�أك�سبه���م معارف ومهار�ت جديدة يف جم���ال �لعمل، و�ساهم 
�لتدري���ب ع���ن بعد يف حل �مل�سك���الت �لتي تو�جه �أع�س���اء هيئة �لتدري����ش يف بيئة �لعمل 
�لتعليمي���ة، و�سجعهم عل���ى �لعمل �جلماعي و�لتع���اوين، وكّون لديهم �جتاه���ات �إيجابية 
نح���و �لعم���ل، وتتفق هذه �لنتيجة م���ع نتيجة در��سة كل من (جامع���ة نرب��سكا، 2005م) 
و(�لبج���ادي، 2008م) و(�أب���و خط���وة، 2013م) و�لتي �أكدت �أن �لتدري���ب عن بعد قدم 

معلومات جديدة ومفيدة، وكان �جتاه �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحوه �جتاه �إيجابي.
وت�س���ري قيم �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لنح���ر�ف �ملعياري لإجابات عين���ة �لدر��سة نحو 
عب���ار�ت �لبع���د �لإد�ري و�لتنظيم���ي �إىل ح�س���ول (7) عب���ار�ت على درج���ة " مو�فق"، 

وح�سول (4) عبار�ت على درجة غري مو�فق، وميكن تو�سيح ذلك على �لنحو �لتايل:
ح�سلت �لعبار�ت (2، 3، 8، 9، 7، 1، 4) تو�ليًا على قيم متو�سط ح�سابي تر�وحت   �
ب���ني (2.56 �2.91) بدرجة "مو�فق" و�نحر�ف معياري تر�وحت قيمته بني (�0.62
0.78) مم���ا يعني وجود ت�ستت متو�سط حول تلك �لإجابات، وميكن تف�سري تلك �لنتائج 
�إىل �أنه ميكن �إك�ساب �ملتدرب���ني معارف ومهار�ت جديدة و�جتاهات �إيجابية با�ستخد�م 
�لتدريب عن بعد، و�أنه ل يختلف يف حتقيق �لنتائج عن �لتدريب �لتقليدي، و�أي�سًا �ساهم 
�لتدريب عن بعد يف تكيف �أع�ساء هيئة �لتدري�ش مع متطلبات �لعمل �جلديدة وخ�سو�سًا 
�ملرتبط���ة بتفعيل �لتقنية يف �لعملية �لتعليمي���ة وبيئة �لعمل، ولأن �لتدريب عن بعد ي�سهم 
يف تنمي���ة قدر�تهم على �لعتم���اد على �لذ�ت وتوظيف و�سائ���ل �لت�سال خلدمة �لتنمية 

�لإد�رية و�لنمو �ملهني.
ح�سلت �لعبار�ت (11، 10، 5، 6) تو�ليًا على قيم متو�سط ح�سابي تر�وحت بني   �
(2.32�2.13) بدرج���ة "غ���ري مو�فق" و�نحر�ف معي���اري تر�وحت قيمته بني (0.60 
– 0.68) مم���ا يعني وجود ت�ستت متو�سط حول تل���ك �لإجابات، وميكن تف�سري ح�سول 
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تل���ك �لنتائج على عدم �ملو�فق���ة �إىل �أن تطوير �لأد�ء يف بيئة �لعمل وتقليل م�ساكل �لعمل 
مرتب���ط مبنظوم���ة موؤ�س�سي���ة و�إد�رية له���ا �لدور �لأك���رب يف تطوير بيئة �لعم���ل �لتعليمية 
وتطوي���ر �أد�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�ش، بالإ�سافة �إىل �أن بر�مج �لتدريب عن بعد مل ت�سهم 
ب�سكل مبا�سر يف زيادة �لقدرة �لإبد�عية لأع�ساء هيئة �لتدري�ش يف بيئة �لعمل، وقد يكون 
�ل�سب���ب يف ذلك ع���دم �قتناع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش يف �جلامع���ات �ل�سعودية با�ستخد�م 

و�سائط �لتقنية يف �لتدريب عن بعد.
ثانيــًا: ملعرفــة اجتاهات اأع�شــاء هيئة التدري�س نحــو البعد املهنــي، مت ح�شاب 
قيــم املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لإجابات عينة الدرا�شة التي 

جاءت على النحو التايل:
جدول )7( 

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو البعد )املهني(

املتو�شط العبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
احل�شابي 

النحراف 
الرتتيباملعياري

3.130.811تفعيل عملية �لتعليم و�لتعلم1
2.810.667ت�سميم �سيناريو �لدرو�ش ب�سكل ب�سيط ومنظم2
3.000.632حت�سني نوعية �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية3
2.880.724مهار�ت يف �لتعليم و�لتعلم4
2.880.825توظيف معارف ومهار�ت �لتعلم يف �لعملية �لتعليمية5
2.440.8111رفع م�ستو�ي �لثقايف و�ملهني6
2.830.686تنظيم �ملحتوى �لتعليمي ب�سكل منطقي7
2.690.709تقدمي �لأن�سطة �لتعليمية ب�سكل تفاعلي8
2.780.688تطوير �أ�ساليب �لتقومي يف �لعملية �لتعليمية9

2.500.7310ت�سميم عنا�سر �لدر�ش وحمتوياته با�ستخد�م بر�مج �لت�سميم10
2.940.573��سرت�تيجيات حديثة يف �لتدري�ش11
2.310.7912تقدمي �لتغذية �لر�جعة ب�سورة دورية12

2.760.72�ملتو�سط �حل�سابي �لعام للبعد �لتقني

يت�سح من جدول (7) �أن قيمة �ملتو�سط �حل�سابي �لعام للبعد �ملهني ملحور �جتاهات 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�ش ه���ي (2.76) وقيم���ة �لنحر�ف �ملعياري ه���ي (0.72)، وهذه 
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�لقيم���ة تقع يف �لفئة �لثانية من �ملقيا�ش، و�لتي ت�سري �إىل درجة "مو�فق" لعينة �لدر��سة 
عل���ى �لبعد �ملهني، مع وجود ت�ستت متو�سط بني �إجاب���ات عينة �لدر��سة، وهذ� يدل على 
�أن �لتدريب عن بعد كان له دور كبري يف تطوير �أد�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�ش مهنيًا ويت�سح 
ذلك من خالل تفعيل عملية �لتعليم و�لتعلم، وحت�سني نوعية �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية، 
وتوظي���ف ط���رق و�أ�ساليب حديث���ة يف �لتدري����ش، و�أك�سبهم معارف ومه���ار�ت جديدة يف 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة، وتتف���ق هذه �لنتيجة م���ع نتيجة در��س���ة كل من (بلفقي���ه، 2006م) 
و(�لرتك���ي، 2010م) و(ح�س���ني، 2011م) و�لتي �أك���دت �أن �لتدريب ع���ن بعد ��سهم يف 
تطوي���ر �أد�ئه���م با�ستخد�م و�سائ���ل �لت�سال و�لتقني���ة وتوظيفها يف �لعملي���ة �لتعليمية، 
و�أن متطلب���ات �لتدريب �لإلك���رتوين و�لتدريب عن بعد مهمة لإك�س���اب �ملتدربني �أهد�ف 

�لتدريب.
وت�س���ري قيم �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لنح���ر�ف �ملعياري لإجابات عين���ة �لدر��سة نحو 
عب���ار�ت �لبعد �ملهن���ي �إىل ح�سول (9) عب���ار�ت على درجة " مو�ف���ق"، وح�سول (3) 

عبار�ت على درجة غري مو�فق، وميكن تو�سيح ذلك على �لنحو �لتايل:
ح�سلت �لعبار�ت (8، 9، 2، 7، 5، 4، 11، 3، 1) تو�ليًا على قيم متو�سط ح�سابي   �
تر�وح���ت بني (2.69 �3.13) بدرجة "مو�فق" و�نح���ر�ف معياري تر�وحت قيمته بني 
(0.81�0.57) مم���ا يعن���ي وجود ت�ست���ت متو�سط حول تلك �لإجاب���ات، وميكن تف�سري 
تل���ك �لنتائج �إىل �أن �لتدريب عن بع���د حقق �لأهد�ف �ملطلوبة ومنها تفعيل �أع�ساء هيئة 
�لتدري�ش لعملية �لتعليم و�لتعلم من خالل �ملعارف و�ملهار�ت �لتي مت �كت�سابها، وحت�سني 
�ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية، وتوظيف ��سرت�تيجيات حديثة يف �لتدري�ش، وتنظيم �ملحتوى 
�لتعليم���ي ب�سكل تفاعلي وعلمي، ويعود �ل�سبب ملا يتميز ب���ه �لتدريب عن بعد من مرونة، 

و��ستجابته خلطط �لتنمية �لإد�رية يف �لأجهزة �حلكومية.
ح�سل���ت �لعب���ار�ت (12، 6، 10) تو�ليًا على قي���م متو�سط ح�سابي تر�وحت بني   �
(2.50�2.31) بدرجة "غري مو�فق" و�نحر�ف معياري تر�وحت قيمته بني (0.73 – 
0.81) مم���ا يعني وجود ت�ستت متو�سط حول تلك �لإجابات، وميكن تف�سري ح�سول تلك 
�لنتائ���ج على ع���دم �ملو�فقة �إىل �أن ت�سميم �لدرو�ش عن طري���ق بر�مج �لت�سميم يحتاج 
�إىل بر�مج تدريبية تطبيقية ونوعية طويلة وم�ستمرة ولي�ست ق�سرية، و�أي�سًا رفع �مل�ستوى 
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�لثق���ايف و�ملهني لأع�ساء هيئة �لتدري�ش هو عملية يوؤدي �لزمن و�ل�ستمر�ر و�لتكامل بني 
عدد من �جلهات دورً� مهمًا و�أ�سا�سيًا يف ذلك، وتقدمي �لتغذية �لر�جعة ب�سورة م�ستمرة 
يحت���اج تدريب نوعي وتطبيقي يتميز بال�ستم���ر�ر و�لتقومي �ملبا�سر، وقد يكون �ل�سبب يف 

ذلك نق�ش �لكو�در �لب�سرية �لفنية �ملتخ�س�سة يف �لتدريب عن بعد.
ثالث���ًا: ملعرفة �جتاه���ات �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش نحو �لبعد �لتقن���ي، مت ح�ساب قيم 
�ملتو�سط���ات �حل�سابية و�لنحر�ف���ات �ملعيارية لإجابات عينة �لدر��س���ة �لتي جاءت على 

�لنحو �لتايل:
جدول )8(

 املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية لجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س نحو البعد )التقني(

املتو�شط العبارة )اك�شبني التدريب عن بعد:(م
احل�شابي 

النحراف 
الرتتيباملعياري

2.890.722تبادل �ملعلومات با�ستخد�م �لتقنية بغر�ش �لتعليم و�لتدريب1
2.500.828توظيف �لتقنية يف ت�سميم �لوحد�ت �لتعليمية2
2.750.686كتابة �ملحتوى �لتعليمي ليكون على �سكل ن�ش مقروء3
2.220.9610تطوير �ملحتوى �لتعليمي يف �سكل �سوت م�سموع4
2.780.585�لتعامل مع �نظمة �إد�رة �لتعليم و�لتعلم بفعالية5
2.690.797توظيف �لتقنية يف �إجر�ء�ت عمليات �لختبار�ت و�لتقومي6
2.440.739�لقدرة على ت�سميم �ملحتوى �لتعليمي �إلكرتونيًا7
2.940.681��ستخد�م �لتطبيقات �حلا�سوبية يف عمليات �لتعليم و�لتعلم8
2.810.664تنفيذ �لدرو�ش �لتعليمية با�ستخد�م �لتقنية9

2.880.623توظيف معارف ومهار�ت �لتعليم �لإلكرتوين يف �لعملية �لتعليمية10
2.690.72�ملتو�سط �حل�سابي �لعام للبعد �لتقني

يت�سح من جدول (8) �أن قيمة �ملتو�سط �حل�سابي �لعام للبعد �لتقني ملحور �جتاهات 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�ش ه���ي (2.69) وقيم���ة �لنحر�ف �ملعياري ه���ي (0.72)، وهذه 
�لقيم���ة تقع يف �لفئة �لثانية من �ملقيا�ش، و�لتي ت�سري �إىل درجة "مو�فق" لعينة �لدر��سة 
عل���ى �لبعد �لتقني، مع وجود ت�ستت متو�سط ب���ني �إجابات عينة �لدر��سة، وهذ� يدل على 
�أن �لتدري���ب عن بع���د �ك�سب �ملتدربني ��ستخد�م تطبيقات �حلا�س���ب يف عمليات �لتعليم 
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و�لتعل���م، وتبادل �ملعلومات �لتعليمي���ة بو��سطتها، وتوظيف �لتقني���ة يف �لعملية �لتعليمية 
ويف �إج���ر�ء�ت عملي���ات �لختبار�ت و�لتق���ومي، وميكن تف�سري ذلك ب���اأن هدف وحمتوى 
�لرب�م���ج �لتدريبية �سممت وركزت على تفعيل �لتقنية تعليمًا وتعلمًا، وتتفق هذه �لنتيجة 
م���ع نتيجة در��سة كل م���ن (�حلبابي، 2013م) و (�مل���وز�ن، 2015م) و�للت���ان �أكدتا �أن 
�لتدري���ب �لإلكرتوين �ساهم يف تو�سيح مفاهيم �لتعليم و�لتعلم �لإلكرتوين لأع�ساء هيئة 
�لتدري����ش وغريت كثرًي� من قناعاته���م �ل�سابقة عن �لتعليم و�لتدري���ب �لإلكرتوين، و�أن 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�ش بحاجة �إىل �ملزيد من �ملهار�ت عل���ى توظيف �لتعليم �لإلكرتوين 

يف �لبيئة �لتعليمية.
وت�س���ري قيم �ملتو�س���ط �حل�سابي و�لنح���ر�ف �ملعياري لإجابات عين���ة �لدر��سة نحو 
عب���ار�ت �لبع���د �لتقني �إىل ح�سول (7) عب���ار�ت على درجة " مو�ف���ق"، وح�سول (3) 

عبار�ت على درجة غري مو�فق، وميكن تو�سيح ذلك على �لنحو �لتايل:
ح�سل���ت �لعب���ار�ت (6، 3، 5، 9، 10، 1، 8) تو�لي���ًا عل���ى قي���م متو�سط ح�سابي   �
تر�وح���ت بني (2.69 �2.94) بدرجة "مو�فق" و�نح���ر�ف معياري تر�وحت قيمته بني 
(0.79�0.58) مما يعني وجود ت�ستت متو�سط حول تلك �لإجابات، وميكن تف�سري تلك 
�لنتائ���ج �إىل �أن تركي���ز بر�مج  �لتدريب عن بعد �لت���ي يقدمها �ملركز �لوطني على تفعيل 
وتوظي���ف �لتقنية يف �لتعلي���م و�لتعلم من حيث �لأهد�ف و�ملحت���وى و�لت�سميم ��سهم يف 
حتقي���ق تلك �لنتائج، وغري من قناعات و�جتاهات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش حول ��ستخد�م 

�لتقنية يف �لعملية �لتعليمية تغيريً� �إيجابيًا، و�كت�سبو� �ملهار�ت و�ملعارف �لالزمة.
ح�سل���ت �لعب���ار�ت (4، 7، 2) تو�لي���ًا على قي���م متو�سط ح�ساب���ي تر�وحت بني   �
(2.50�2.22) بدرجة "غري مو�فق" و�نحر�ف معياري تر�وحت قيمته بني (0.73 – 
0.96) مم���ا يعني وجود ت�ستت متو�سط حول تلك �لإجابات، وميكن تف�سري ح�سول تلك 
�لنتائج على عدم �ملو�فق���ة �إىل �أن ت�سميم �لوحد�ت �لتعليمية با�ستخد�م �لتقنية يحتاج 
�إىل تدريب���ات تطبيقي���ة وم�ستمرة وب�س���كل تفاعلي ومبا�سر خ�سو�س���ًا يف بد�ية مثل تلك 
�لرب�م���ج، ويحتاج حتويل �ملحت���وى �لتعليمي �إىل �سوت م�سموع �إىل عمل منهجي وتكاملي 

لكي يحقق �أهد�ف �لعملية �لتعليمية.
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اإجابة ال�شوؤال الثاين:
لالإجاب���ة على �ل�سوؤ�ل �لثاين �ملفتوح و�ملتعل���ق بال�سعوبات �لتي تو�جه تنمية قدر�ت 
�أع�س���اء هيئة �لتدري�ش با�ستخد�م �لتدري���ب عن بعد، قام �لباحث بتحليل جميع �إجابات 
عين���ة �لدر��س���ة، بحيث �أن �لعب���ار�ت �لتي تكررت ثالثة مر�ت فاأك���رث مت �إدر�جها �سمن 
�ل�سعوبات، ومت ترتيب �ل�سعوبات ح�سب تكر�رها يف �إجابات عينة �لدر��سة من �أع�ساء 

هيئة �لتدري�ش، وجاء ترتيب �ل�سعوبات على �لنحو �لتايل:
• �سعف �لتهيئة للربنامج �لتدريبي ومتطلباته �أو تهيئة �مل�ساركني به.	
• قلة �لعتماد هذ� �لنوع من �لتدريب يف �جلامعة و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية.	
• �سغوط �لعمل �لأكادميي و�لإد�ري لع�سو هيئة �لتدري�ش.	
• �سعف �لت�سجيع و�لتقدير ملثل هذه �لدور�ت.	
• �سعف �لإملام �لكاف بالتقنية وعدم �لقناعة مبا تقدم.	
• �فتقاد �لتفاعل �ملطلوب يف �لربنامج �لتدريبي.	
• غياب �لأن�سطة �لتدريبية �ملعززة للتدريب.	
• غياب مر�عاة �لحتياجات �لتدريبية للمتدربني.	
• م�ساكل �لت�سال و�لتو��سل �لتي حتدث با�ستمر�ر �أثناء �لربنامج �لتدريبي.	
• �فتقاد مثل هذ� �لنوع من �لتدريب لأ�ساليب �لتقومي �ملبا�سرة.	
• �فتقاد تنا�سب وقت �لربنامج مع ظروف �ملتدربني.	

ويت�سح من �إجابات عين���ة �لدر��سة �أن �ل�سعوبات �لتي تو�جه تنمية قدر�ت �أع�ساء 
هيئة �لتدري�ش با�ستخد�م �لتدريب عن بعد ميكن تق�سيمها �إىل:

�سعوب���ات يف �لتقني���ة من حي���ث توفريها وجودته���ا و�سم���ان ��ستمر�رها وعدم . 1
�نقطاعها.

�سعوب���ات متعلقة باأع�ساء هيئة �لتدري�ش من حيث قناعتهم وتفاعلهم ومر�عاة . 2
ظروفهم.

�سعوبات �إد�ري���ة وتنظيمية من حيث و�سع �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت و�لتنظيمات . 3
�لتي ت�سجع على مثل تلك �لرب�مج وتدعمها وتعتمدها.
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�سعوب���ات متعلقة بالرب�م���ج �لتدريبية من حيث �سموليته���ا ومنا�سبتها وتلبيتها . 4
لالحتياجات �لتدريبية.

اإجابة ال�شوؤال الثالث:
لالإجاب���ة على �ل�سوؤ�ل �لثالث �ملفتوح و�ملتعلق باملقرتح���ات �لإجر�ئية �لتي ت�سهم يف 
تفعي���ل ��ستخد�م �لتدريب عن بع���د لتنمية قدر�ت �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش يف �جلامعات 
�ل�سعودي���ة، قام �لباح���ث بتحليل جميع �إجابات عينة �لدر��سة، بحي���ث �أن �لعبار�ت �لتي 
تكررت ثالث���ة مر�ت فاأكرث مت �إدر�جها �سمن �ملقرتح���ات، ومت ترتيب �ملقرتحات ح�سب 
تكر�ره���ا يف �إجابات عينة �لدر��سة من �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش، وجاء ترتيب �ملقرتحات 

على �لنحو �لتايل:
• تبني �جلهات �لر�سمية ب�سكل و��سح �لتنمية �لقائمة على �لتدريب عن بعد.	
• �لتوعية و�لتثقيف بقيمة هذ� �لنوع من �لتدريب وتبنيه باعتباره خياًر� �قت�سادًيا 	

و��سرت�تيجًيا.
• ت�سجيع �أع�ساء هيئة �لتدري�ش على ��ستخد�م مثل هذ� �لنوع من �لتدريب.	
• �ل�ستم���ر�ر يف تق���دمي بر�م���ج �لتدريب ع���ن بعد، ورب���ط �لربنام���ج بالحتياج 	

�لتدريبي.
• توفري بر�مج تدريبية متز�منة وغري متز�منة لتتو�فق مع ظروف كل متدرب.	
• ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية بناًء على �لحتياجات �لتدريبية.	
• توفري �لعو�مل �لتي ت�ساعد على جناح �لتدريب عن بعد.	
• مر�عاة �لفروق �لفردية بني �ملتدربني عند ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية.	
• تعزي���ز وتوفري متطلبات جن���اح �لتدريب عن بعد كاأجه���زة �حلا�سبات �حلديثة 	

و�ملتو�فقة مع �لربنامج وجودة �لت�سالت �ملقدمة.
• �ملزج بني �لتدريب �لتقليدي و�لتدريب عن بعد.	

خال�شة نتائج الدرا�شة:
تو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

�أن �جتاه���ات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم يف   (1
�لبعد (�لإد�ري و�لتنظيمي) قد �أك�سبهم:
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• حت�سني �لأد�ء يف بيئة �لعمل.	
• معارف جديدة يف جمال �لعمل.	
• حل م�سكالت �لعمل ب�سورة �أف�سل.	
• تنمية �لكفاءة �لإنتاجية �سمن جمموعة �لعمل.	
• �لتكيف مع متطلبات �لعمل �جلديدة.	
• �جتاهات �إيجابية نحو �لعمل.	
• مهار�ت جديدة يف جمال �لعمل.	
• تطوير �لأد�ء �لإد�ري و�لتنظيمي.	
• تقليل م�ساكل �لعمل و�لتخل�ش منها.	
• �لن�سجام مع �ملو�قف �ملختلفة يف بيئة �لعمل.	
• زيادة �لقدرة �لإبد�عية يف �لعمل.	

�أن �جتاه���ات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم يف   (2
�لبعد (�ملهني) قد �أك�سبهم:

• تفعيل عملية �لتعليم و�لتعلم.	
• حت�سني نوعية �ملو�د �لتعليمية و�لتدريبية.	
• ��سرت�تيجيات حديثة يف �لتدري�ش.	
• مهار�ت يف �لتعليم و�لتعلم.	
• توظيف معارف ومهار�ت �لتعلم يف �لعملية �لتعليمية.	
• تنظيم �ملحتوى �لتعليمي ب�سكل منطقي.	
• ت�سميم �سيناريو �لدرو�ش ب�سكل ب�سيط ومنظم.	
• تطوير �أ�ساليب �لتقومي يف �لعملية �لتعليمية.	
• تقدمي �لأن�سطة �لتعليمية ب�سكل تفاعلي.	
• ت�سميم عنا�سر �لدر�ش وحمتوياته با�ستخد�م بر�مج �لت�سميم.	
• رفع �مل�ستوى �لثقايف و�ملهني.	
• تقدمي �لتغذية �لر�جعة ب�سورة دورية.	

�أن �جتاه���ات �أع�ساء هيئة �لتدري�ش نحو �لتدريب عن بعد يف تنمية قدر�تهم يف   (3
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�لبعد (�لتقني) قد �أك�سبهم:
• ��ستخد�م �لتطبيقات �حلا�سوبية يف عمليات �لتعليم و�لتعلم.	
• تبادل �ملعلومات با�ستخد�م �لتقنية بغر�ش �لتعليم و�لتدريب.	
• توظيف معارف ومهار�ت �لتعليم �لإلكرتوين يف �لعملية �لتعليمية.	
• تنفيذ �لدرو�ش �لتعليمية با�ستخد�م �لتقنية.	
• �لتعامل مع �نظمة �إد�رة �لتعليم و�لتعلم بفعالية.	
• كتابة �ملحتوى �لتعليمي ليكون على �سكل ن�ش مقروء.	
• توظيف �لتقنية يف �إجر�ء�ت عمليات �لختبار�ت و�لتقومي.	
• توظيف �لتقنية يف ت�سميم �لوحد�ت �لتعليمية.	
• �لقدرة على ت�سميم �ملحتوى �لتعليمي �إلكرتونيًا.	
• تطوير �ملحتوى �لتعليمي يف �سكل �سوت م�سموع.	

التو�شيات ومقرتحات الدرا�شة:
بن���اء على �لنتائج �لتي تو�سلت له���ا �لدر��سة فاإن �لباحث و�سع عددً� من �لتو�سيات 
�لالزمة لتطوير وحت�سني �لتدريب عن بعد لأع�ساء هيئة �لتدري�ش ومن �أجل �لتغلب على 

�ل�سعوبات �لتي تو�جهه:
• تبن���ي �جلامعات �ل�سعودي���ة لتنمية قدر�ت �أع�ساء هيئ���ة �لتدري�ش �لقائمة على 	

�لتدريب عن بعد.
• و�س���ع �ل�سيا�سات و�لإج���ر�ء�ت �لإد�رية و�لتنظيمية �لتي تدع���م وت�سجع بر�مج 	

�لتدريب عن بعد يف �جلامعات �ل�سعودية وموؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.
• �لتن���وع يف تق���دمي بر�مج �لتدريب عن بعد بحيث تك���ون متز�منة وغري متز�منة 	

لتتنا�سب مع ظروف �أع�ساء هيئة �لتدري�ش وت�سهم يف تنمية قدر�تهم.
• ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية ع���ن بعد وفًقا لالحتياجات �لتدريبية لأع�ساء هيئة 	

�لتدري�ش.
• توف���ري متطلبات جناح بر�مج �لتدريب ع���ن بعد من بنية حتتية وو�سائل �ت�سال 	

عالي���ة �جل���ودة وحا�سبات حديثة ومتو�فق���ة مع �لرب�مج، وتطبيق���ات حا�سوبية 
�سهلة �ل�ستخد�م.
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• �مل���زج بني �لتدريب �لتقليدي و�لتدريب عن بعد من �أجل معاجلة �لق�سور �لذي 	
قد ينتج عن بر�مج تنمية قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش.

• �لتكامل و�لرت�بط و�لتنوع يف ت�سميم �لرب�مج �لتدريبية لأع�ساء هيئة �لتدري�ش.	
• �لتوعية و�لتثقيف بقيمة �لتدريب عن بعد وباعتباره خيارً� �قت�ساديًا ��سرت�تيجيًا 	

لتنمية قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش.
• ت�سجيع ودعم �أع�ساء هيئة �لتدري�ش على �للتحاق برب�مج �لتدريب عن بعد.	
• ت�سمي���م �لأن�سطة �لتدريبية لرب�مج �لتدريب عن بع���د ب�سورة ت�سمن �لتفاعل 	

وحتقيق �أهد�ف تنمية قدر�ت �أع�ساء هيئة �لتدري�ش.
الدرا�شات امل�شتقبلية:

بن���اًء عل���ى نتائ���ج �لدر��سة، يق���رتح �لباحث عدًد� م���ن �لدر��س���ات �مل�ستقبلية ذ�ت 
�لعالقة مبتغري�ت �لدر��سة و�لتي يرى �سرورة �لقيام بها وهي على �لنحو �لتايل:

• �إجر�ء در��سة تقوميية لرب�مج �لتدريب عن بعد لأع�ساء هيئة �لتدري�ش.	
• �إج���ر�ء در��سة عن متطلبات جن���اح �لتدريب عن بع���د يف �ملوؤ�س�سات �حلكومية 	

و�لتعليمية.
• �إج���ر�ء در��س���ة مقارنة ب���ني بر�مج �لتدريب ع���ن بعد يف �ململك���ة وبع�ش �لدول 	

�ملتقدمة.
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�س املُلخَّ
ر��س���ة �إىل �ملُقارن���ة بني �لنُّم���وذج �للوغاريتم���ي ُثالثي �ملعل���م و�لنَّظرية  هدف���ت �لدِّ
ر�ت �لإح�سائية  �لتَّقليدي���ة قبل ت�سحيح �أثر �لتَّخم���ني وبعد �لتَّ�سحيح لتقدي���ر�ت �ملُوؤ�سِّ
ر��سة  و�ب و�خلطاأ، و��ستخدمت �لدِّ ملعامل �لفقر�ت وُقدر�ت �لأفر�د لختبار من نوع �ل�سَّ
ر��سة من (642)  نة �لدِّ نت عيِّ �ملنهج �لو�سفي �لرتباط���ي �ملُقارن لتحقيق �أهد�فها، وتكوَّ
نت من �ختبار حت�سيلي من �إعد�د �لباحث من نوع  ر��سة فتكوَّ ا �أد�ة �لدِّ طالًبا وطالبة، �أمَّ
ق  ر��سة �إىل حتقُّ لت نتائج �لدِّ ���و�ب و�خلطاأ يف مادة مهار�ت �لتفكري و�لتَّعلُّ���م، وتو�سَّ �ل�سَّ
عوبة  �فرت��س���ات نظرية �ل�ستجابة للفق���رة يف �لبيانات، كما �أن �رتب���اط ُمعامالت �ل�سُّ
رة  رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخم���ني، وتلك �ملُقدَّ �ملُق���دَّ
رة  عوبة �ملُقدَّ بع���د �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخمني تختلف عن ُمعامل �رتب���اط ُمعامالت �ل�سُّ
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية  عوبة �ملُق���دَّ با�ستخ���د�م �لنُّم���وذج ُثالث���ي �ملعلم وُمعام���الت �ل�سُّ
ر��سة �إىل �أن �رتباط ُمعامالت  لت �لدِّ �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني، كما تو�سَّ
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني وتلك  �لتميي���ز �ملُق���دَّ
رة بع���د �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخم���ني يختلف عن ُمعامل �رتب���اط ُمعامالت �لتمييز  �ملُق���دَّ
رة با�ستخد�م �لنَّظرية  رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم وُمعامالت �لتمييز �ملُقدَّ �ملُق���دَّ
ر��سة �أن �رتباط ُقدر�ت  �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني، كما كان من نتائج �لدِّ
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني وتلك  �لأف���ر�د �ملُق���دَّ
رة  رة بعد �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني يختلف عن ُمعامل �رتباط ُقدر�ت �لأفر�د �ملُقدَّ �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية  با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالث���ي �ملعلم وُقدر�ت �لأفر�د �ملُقدَّ

ر��سة جمموعة من �لتَّو�سيات. مت �لدِّ قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني، كما قدَّ
الكلمات املفتاحية: �لتَّخمني، نظرية �ل�ستجابة للفقرة، �لنَّظرية �لتَّقليدية.



468
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

مــوذج اللوغاريتمــي ُثالثي املعلــم والنَّظريــة التَّقليديــة يف ُمعاجلة اأثر  املُقارنــة بــن النُّ
واب واخلطاأ رات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار ال�صَّ التَّخمــن عند تقدير املُوؤ�صِّ

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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مة: ُمقديِّ
ق  دة ته���دف �إىل قيا�ش مدى حتقُّ ���ل �إىل �أ�ساليب ُمتعدِّ �هت���مَّ ُعلم���اء �لقيا�ش بالتَّو�سُّ
�لأه���د�ف �لتعليمية وقيا�ش ُم�ستوى �لتح�سيل �ملعريف لدى �لأفر�د و�حُلكم عليه يف �سوء 
ن���ة، ولذلك ظهرت �أمن���اٌط خُمتلفة يف بناء �لختب���ار�ت �لتح�سيلية  �أ�س����ش وقو�عد ُمعيَّ
يف حُماول���ة للتَّغلُّب عل���ى ُم�سكالت �لقيا�ش �أو ما ُيعرف بخط���اأ �لقيا�ش (مر�د و�سليمان، 
(2002. فف���ي فرتة من �لفرت�ت �عتمدت �لختبار�ت يف �أ�ساليب بنائها وحتليل فقر�تها 
وُمعاجل���ة ُم�سكالت خط���اأ �لقيا�ش على �أ�س�ش ومب���ادئ �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة لالختبار�ت 
Classical Test Theory (CTT) و�لتي تنطلق من فر�ش �أ�سا�سي يف بناء �لختبار�ت من 

كون توزيع درجات �لأفر�د يتبع توزيعًا طبيعيًا  (Normal Distribution)، و�لذي يتاأثر 
بطبيع���ة خ�سائ����ش �لأفر�د وخ�سائ�ش عين���ة �لفقر�ت ؛ ولذ� تتاأث���ر خ�سائ�ش فقر�ت 
ه  �لختب���ار بطبيعة خ�سائ�ش عينة �لأفر�د و�لفق���ر�ت وفق هذه �لنظرية. كما ظهر توجُّ
ى نظرية �ل�ستجابة للفق���رة Item Response Theory (IRT) ت�سعى �إىل  ُمعا�س���ر ُي�سمَّ
ز على �لفقرة ذ�ته���ا، ولي�ش �لختبار ككل، وقد عاجلت  بن���اء نظام قيا�ش مو�سوعي ُيركِّ
ه���ذه �لنَّظري���ة كثرًي� من ُم�سك���الت �لقيا�ش من خالل وجود عدد م���ن �لنماذج �ملُختلفة 

(عالم، 2000).
�إن �لتَّخم���ني ُيَع���دُّ من �أه���مِّ م�س���ادر ُم�سكالت �لقيا����ش �لتي ت���ربز يف �لختبار�ت 
�لتح�سيلي���ة �ملو�سوعي���ة(Wright,2008)، حي���ث �إن ع���دم معرف���ة �لطال���ب بالإجابة 
�ل�سحيح���ة قد يع���ود �إىل تخمني �لإجابة �ل�سحيحة �ملُعطاة وتك���ون �مل�سكلة بارزة ب�سكل 
و�ب و�خلطاأ، حيت ت�سل فر�سة �لتَّخمني  �أك���رب عندما يكون منط �لفقر�ت من ن���وع �ل�سَّ
�إىل 50%، بينم���ا تق���ل ه���ذه �لن�سب���ة كلما ز�دت ع���دد �لبد�ئل(�لطري���ري، 1997)، ويف 
�حل���دود �لق�سوى قد ي���رت�وح عدد �لبد�ئل بني (8�2)، وبالت���ايل تكون فر�سة �لتَّخمني 

ترت�وح نظريًّا بني (0.125–0.50)، حيث تقل بزيادة عدد �لبد�ئل(عودة، 2014). 
���د �سيلكاين���د Salkind (2013,p173) �أن �لتَّخم���ني ُيَع���دُّ من �أه���م ُم�سكالت  وُيوؤكِّ
���و�ب و�خلط���اأ، فهناك فر�س���ة (50%) للح�س���ول على قيم  �لقيا����ش يف �ختب���ار�ت �ل�سَّ
�سحيح���ة ع���ن طري���ق �لتَّخمني وحده، �إل �أنه ي���رى على �لرغم من ذل���ك �أن هذ� ل يقلل 
���و�ب و�خلطاأ يف �ختب���ار�ت �لتح�سيل.  م���ن �أهمي���ة ��ستخد�م �لختب���ار�ت من نوع �ل�سَّ
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و�ب و�خلطاأ، فريى �إيبل (Ebel,1979) �أنها تفوق  وتتباين �لآر�ء حول منط فقر�ت �ل�سَّ
غريها م���ن �لأ�سئلة �ملو�سوعية يف جميع �ملز�يا، ل���ذ� ُي�ستح�سن �لإكثار من ��ستخد�مها، 
حي���ث يرى �ملوؤيدون ل�ستخد�م هذ� �لنوع م���ن �لختبار�ت �سهولة �إعد�دها وُقدرتها على 
ر��سية خالل وقت �لختبار ُمقارنة بغريها من �أنو�ع  قيا�ش كم كبري من حُمتوى �ملادة �لدِّ
�لأ�سئل���ة �لأخرى، كما متتاز ب�سهولة ت�سحيحه���ا و�إمكانية تطويعها لقيا�ش �أنو�ع خُمتلفة 
ت كتابتها  ر��سية، ومُيك���ن �أن تقي�ش ُم�ستويات ذهنية �أعل���ى �إذ� متَّ م���ن حُمتوى �ملو�د �لدِّ

بعناية (�لدو�سري، 2000).
 (Miller, Linn and Gronlund (2013,p177 ا ميلر ولين وقر�وناليند ويوؤكد �أي�سً
�أن م���ن �لعيوب �لتي حتدُّ من ��ستخد�م ه���ذ� �لنوع من �لختبار�ت هو قابليتها للتخمني، 
و�ب و�خلطاأ �أنها �أكرث عر�سة  كم���ا يوؤكد ع���ودة (2014) �أن ما ُيعاب على �ختبار�ت �ل�سَّ
للتخمني، و�لذي ُيعترب �أحد م�سادر �لأخطاء  (E)يف �لنَّظرية �لتَّقليدية للقيا�ش و�لقائمة 
عل���ى �لعالقة بني �لدرجة �حلقيقية (T) و�لدرجة �ملُ�ساهدة (X)، حيث T=X+E، وُيعترب 
د �أدبيات �لقيا�ش  ة تقدير �لدرجة �حلقيقية للفرد، ولذلك توؤكِّ ًر� يف دقَّ �لتَّخمني عاماًل ُموؤثِّ
�أهمي���ة �حلد من تاأثري �لتَّخمني عل���ى دقة �لقيا�ش. كما يوؤكد ر�يت Wright (2008) �أن 
ر �سعوبة  ر�ت �لإح�سائي���ة للفقر�ت، ففي ُموؤ�سِّ �لتَّخم���ني يلعب دوًر� حا�سًما يف دقة �ملُوؤ�سِّ

�لفقرة كلما ز�دت �سعوبة �لفقرة ز�د �حتمال قيام �لطالب بتخمني �إجابة �لفقرة.
ل���ت م�سكل���ة �لتَّخم���ني وتطبيق ُمع���ادلت ت�سحيحها جم���اًل و��سًع���ا لتباين  لق���د مثَّ
�لآر�ء حوله���ا، فهناك من يرى تطبيق �ملُع���ادلت �لتَّ�سحيحية للتخمني، كما يف �لنَّظرية 
�لتَّقليدي���ة، مث���ل Salkind,2013 ،((Miller et al,2013))، (�خلر�سة، 2004)، بينما 
هناك من يرى �حلد منه ولي�ش ُمعاجلته (Wright, 2008)، وهناك من يرى �أنه مُيكن 
��ستخ���د�م نظرية �ل�ستجابة للفقرة حيث مُيكن ��ستخد�م �لنُّموذج �لُثالثي �ملعلم و�لذي 
 Thissen & Zimowski,) يفرت����ش معلمة �لتَّخم���ني ملعاجلة مثل ه���ذه �مل�سكل���ة، مث���ل
د عودة (2014) �أنه ل ُيوجد  1997)، و (�لزبون، 2004)، (عبد �لوهاب، 2013)، ويوؤكِّ

و�سفة �سحرية ل�سبط �أثر �لتَّخمني ول �إىل معرفة حجم �لتاأثري على خ�سائ�ش �لختبار 
ر��سات �أهمي���ة �لأخذ يف �لعتبار �لهتمام  ودق���ة �لق���ر�ر�ت. ولقد عك�ست نتائج هذه �لدِّ

بالتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني بطرق �أكرث عد�لة بني �لأفر�د.
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ر��سة �حلالية حُتاول �أن تتن���اول هذ� �جلانب �ملهم يف      م���ن هذ� �ملنطل���ق، فاإن �لدِّ
دق���ة �لقيا�ش و�تِّخاذ �لقر�ر، وذلك من خالل �ملُقارنة ب���ني �لنَّظرية �لتَّقليدية و�لنُّموذج 
�للوغاريتم���ي ُثالثي �ملعل���م عند ُمعاجلة �أث���ر �لتَّخمني عند تقدير �إح�س���اء�ت �لفقر�ت 

و�ب و�خلطاأ. و�لأفر�د يف نوع �ختبار �ل�سَّ
را�شة وت�شاوؤلتها: م�شكلة الديِّ

ر��سة يف �إطار �جلهود �لعلمي���ة للباحثني �ملهتمني بالقيا�ش، حيث حُتاول  تاأت���ي هذه �لدِّ
ر��سة �لإجابة عن �لت�ساوؤل �لرئي�سي �لتايل: هل تختلف نتائج �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم  هذه �لدِّ
عند تقدير �إح�ساء�ت �لفقر�ت و�لأفر�د مع نتائج �لنَّظرية �لتَّقليدية بعد �إز�لة �أثر �لتَّخمني 

ع من هذ� �لتَّ�ساوؤل �لتَّ�ساوؤلت �لفرعية �لتالية: و�ب و�خلطاأ؟ ويتفرَّ يف �ختبار �ل�سَّ
و�ب . 1 ق �فرت��سات نظرية ��ستجابة �لفقرة يف بيانات تطبيق �ختبار �ل�سَّ هل تتحقَّ

نة �لبحث؟ و�خلطاأ على عيِّ
عوبة لفقر�ت . 2 ه���ل ُيوجد �ختالف ب���ني ُمعاملي �رتباط كل م���ن ُمعام���الت �ل�سُّ

و�ب و�خلطاأ عند (تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية  �لختبار من نوع �ل�سَّ
قب���ل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني وبع���د �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني)، و(عند 
رة  تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني و�ملُقدَّ

با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم)؟
هل ُيوجد �ختالف بني ُمعاملي �رتباط ُمعامل �لتمييز لفقر�ت �لختبار من نوع . 3

���و�ب و�خلطاأ (عند تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح  �ل�سَّ
من �أثر �لتَّخمني وبعد �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني)، و(عند تقديرها با�ستخد�م 
رة با�ستخد�م �لنُّموذج  �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني و�ملُقدَّ

�للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم)؟
ه���ل ُيوج���د �ختالف ب���ني ُمعامل���ي �رتباط تقدي���ر�ت �لطالب (عن���د تقديرها . 4

بالنَّظري���ة �لتَّقليدي���ة قبل �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخمني وبع���د �لتَّ�سحيح من �أثر 
�لتَّخم���ني)، و(عند تقديرها با�ستخد�م �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من 

رة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم)؟ �أثر �لتَّخمني و�ملُقدَّ
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را�شة احلالية اإىل: را�شة: تهدف الديِّ اأهداف الديِّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي . 1 �ملُقارن���ة بني ُمعامالت �لرتباط للقيم �ملُقدَّ

ُثالث���ي �ملعل���م و�لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل ت�سحيح �أثر �لتَّخم���ني وبعد �لتَّ�سحيح 
عوبة للفقر�ت. لتقدير�ت معلمة �ل�سُّ

رة با�ستخد�م . 2 د من مدى وجود �ختالف بني ُمعامالت �لرتباط للقيم �ملُقدَّ �لتاأكَّ
�لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم و�لنَّظرية �لتَّقليدية قبل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني 

وبعد �لتَّ�سحيح لتقدير�ت معلمة �لتمييز للفقر�ت.
رة با�ستخد�م �لنُّموذج . 3 ق من مدى �ختالف ُمعامالت �لرتباط للقيم �ملُقدَّ �لتحقُّ

�للوغاريتم���ي ُثالثي �ملعلم و�لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني وبعد 
�لتَّ�سحيح لتقدير�ت ُقدر�ت �لأفر�د.

را�شة: اأهمية الديِّ
ر��س���ة �حلالية يف �ملُ�ساهم���ة يف �لتَّغلُّب على م�سكلة . 1 مُيك���ن �أن ُت�ساع���د نتائج �لدِّ

و�ب  �لتَّخم���ني و�أثره على تقدير�ت �لأفر�د ومعامل فقر�ت �لختبار من نوع �ل�سَّ
و�خلطاأ.

���و�ب و�خلطاأ . 2 ر��س���ة كيفي���ة ُمعاجل���ة �أث���ر �لتَّخمني يف �ختب���ار �ل�سَّ تو�س���ح �لدِّ
با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية و�لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم.

را�شة على: را�شة: تقت�شر هذه الديِّ حدود الديِّ
ر�ت �لإح�سائية للفقر�ت و�لأفر�د . 1 احلدود املو�شوعية: �أثر �لتَّخمني على �ملُوؤ�سِّ

وفق �لنُّموذج �لُثالثي �ملعلم و�لنَّظرية �لتَّقليدية.
احلدود املكانية: طالب وطالبات �ل�سنة �لتح�سريية بجامعة �لطائف مبحافظة . 2

�لطائف.
احلدود الزمانية �لف�سل �لثاين للعام 1438/1437ه�.. 3

را�شة: ُم�شطلحات الديِّ
نظرية ��ستجابة �لفقرة Item Response Theory: حُتاول منذجة �لعالقة �لقائمة 
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ب���ني ُم�ستوى �سم���ة ((Trait Level ُمعيَّنة لدى �لتي يقي�سها �ختبار ما، و��ستجابته لفقرة 
من فقر�ت �لختب���ار، حيث مُيكن و�سف �لفقرة �لختبارية بطريقة م�ستقلة عن �لأفر�د 
نة من �لفقر�ت �لتي  �لذي���ن �ختربو� بها، وو�سف ُقدرة �لفرد بطريقة ُم�ستقلة عن �أيِّ عيِّ

�خترب بها (عالم، 2005).
�لنُّم���وذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم (Three-Parameter Logistic Model): هو 
Ham-) عوبة و�لتمييز ومعلمة �لتَّخمني ن تقدي���ر معلمة �ل�سُّ منوذج ُثالثي �ملعلمة يت�سمَّ

.(bleton et al,1991

�لتَّ�سحي���ح لأثر �لتَّخمني: ُيق�سد بالتَّ�سحي���ح لأثر �لتَّخمني تعديل درجات �لفرد يف 
ن �لإجابة (عودة، 2010). اأ فيه �لفر�سة للفرد �أن ُيخمِّ �لختبار �لذي تتهيَّ

 :True – false Test واب واخلطاأ اختبار ال�شَّ
�ختب���ار مو�سوع���ي يتاألَّف من عدد م���ن �لفقر�ت بع�سها �سحي���ح، وبع�سها خاطئ، 
وله���ا فقط �إجابت���ان حُمتملتان، ُيطلب من �لفرد و�سع عالم���ة (�سح) �إذ� كانت �لإجابة 
�سحيح���ة، �أو (خطاأ) �إذ� كانت �لإجابة خاطئ���ة، وت�سل ن�سبة تخمني �لفرد �إىل ((50% 

.(Miller et al,2013) أن يختار �لإجابة �ل�سحيحة دون معرفة علمية�
عوبــة: ن�سب���ة �ملفحو�س���ني �لذين �أجاب���و� �إجابة �سحيحة ع���ن �لفقرة  معلمــة ال�شُّ

.(Crocker & Algina,1986)
معلمــة التمييــز: ن�سبة من �أجابو� عن �لفقرة �إجاب���ة �سحيحة من �أفر�د �ملجموعة 
�لُعلي���ا �أك���رب من ن�سبة من �أجابو� عن �لفقرة �إجابة �سحيح���ة من �أفر�د �ملجموعة �لدنيا 

(مر�د و�سليمان، 2002).
ية على فق���رة ما �إجابة  معلمــة التَّخمــني: هي �حتم���ال �إجابة فرد ذي ق���درة ُمتدنِّ

�سحيحة.
مة �مَلقي�سة ل���دى �لأفر�د �لذين يجيبون عن  معلمــة الُقــدرة: ُم�ستوى �لقدرة �أو �ل�سِّ

.(Hambleton et al,1991))مة فقر�ت �ختبار ُمَعدٍّ لقيا�ش هذه �ل�سِّ
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را�شة: اأدبيات الديِّ
اأوُل: الإطار النظري

و�ب  ُي�س���ري ميلر و�آخ���رون Miller et al (2013) �إىل �أن ��ستخ���د�م �ختبار�ت �ل�سَّ
���ة �لبيانات وتعريف  ف على �سحَّ و�خلط���اأ �لأك���رث �سيوًعا عند قيا����ش �لُقدرة على �لتَّع���رُّ
�مل�سطلحات، ويف قيا�ش جمموعة و��سعة من �ملعرفة و�لنو�جت �لتعليمية، وميتاز هذ� �لنوع 
م���ن �لختبار�ت ب�سهولة �لبن���اء وتغطية جمموعة و��سعة من �ملُحت���وى، كما مُيكن قيا�ش 
عدي���د من خُمرجات �لتَّعلُّم مبزيد من �لفعالية، على �لرغم من تاأثُّرها بعامل �لتَّخمني، 
وهو ما يوؤكده �سليكايند Salkind (2013) من �أهمية هذ� �لنوع من �لختبار�ت و�سرورة 

ُمعاجلة �أثر �لتَّخمني.
اأنواع التَّخمني: ُت�سري �لأدبيات �إىل نوعني من �لتَّخمني (�أبو لبدة، 2008)، الأول: 
Blind guess- ى �لتَّخمني �لأعمى Random guessing ، �أو ما ُي�سمَّ  �لتَّخمني �لع�سو�ئي
ف على حُمتوى  ing، ويف ه���ذ� �لن���وع يقوم �لفرد باختي���ار �لبديل يف �لإجابة دون �لتَّع���رُّ

�ل�سوؤ�ل �أو �ل�ستفادة من مفاتيح �لإجابة �أو �ملُ�ساعد�ت �لتي قد ُت�ساهم يف معرفة �لإجابة 
ى �لتَّخمني �لذكي Intelligent guessing، حيث يقوم �لفرد  �ل�سحيحة، والثاين: ُي�سمَّ
با�ستبع���اد بع�ش �لبد�ئل بناًء على معرفة جزئي���ة ملُحتوى �ل�سوؤ�ل و�ل�ستفادة من مفاتيح 
هات �ل�سوؤ�ل. ويوؤكد عبد �لوهاب (2013) على �تفاق �لباحثني على �سرورة مو�جهة  وُمنبِّ
�لتَّخمني �لع�سو�ئي مع �لختالف جتاه �لتَّخمني �لذكي، حيث نادى �لبع�ش ب�سرورة تعليم 

وتدريب �لطالب على �لتعامل مع �لتَّخمني كاإحدى مهار�ت �لختبار.
���ى طريقة �لعق���اب، ويقرتح  ُطــرق ت�شحيــح اأثــر التَّخمني: �لطريق���ة �لأوىل ُت�سمَّ
� (١)  ،  حل�ساب درجة 

∗

= � − ��سالكايند(Salkind,2013)  ��ستخد�م �ملعادلة (1)  
�لطالب يف �لختبار بعد ت�سحيح �أثر �لتَّخمني، كما مُيكن ��ستخد�م �ل�سيغة �لتالية:
�

∗

= � −

�

���

  (٢) 

حيث x: �لإجابات �ل�سحيحة.، w : �لإجابات �خلاطئة، L : عدد �لبد�ئل. 

وُيعاب على هذه �لطريقة �أنها تبخ�ش ُقدرة �لفرد، لذ� �عترب لتل (Little)عام 1962 
ا  �أن هذه �ملُعادلة مت�سددة، و�أن ما يقوم به �لفرد من �إجابة ل مُيكن �أن يكون ع�سو�ئيًّا تامًّ
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ا، و�فرت����ش �أن �لتَّخمني تتم منا�سفة بني �لنوع���ني وياأخذ �ل�سيغة  ���ا تامًّ �أو تخميًن���ا ذكيًّ
�لتالية:

�

∗

= � −

�

�(���)

  (٣) 

و�ب و�خلطاأ (عودة، 2014).  وقد تكون �أن�سب �إىل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني يف �ل�سَّ
ى طريقة �ملكافاأة لع���دم �ملُخاطرة، وهي ُتعطي �لفرد درجة  الطريقــة الثانية ُت�سمَّ

�إ�سافية ملن ل يقوم بتخمني �لإجابة �ل�سحيحة وتاأخذ �ل�سيغة �لتالية:
�

∗

= � +

�

�

 (٤) 

 Over-) الإجابات املرتوكة، وُيعاب على هذه �لطريقة �أنها ُتبالغ يف ُقدرة �لفرد : o
 .(estimate

الطريقــة الثالثة، تعتمد على �جلمع بني �لطريقتني؛ �لعقاب و�ملكافاأة مًعا، وتاأخذ 
�ل�سيغة �لتالية:

�

∗

= � +

�

�

�

�

���

  (٥) 

وُت�سري در��سة (Klaus & Cristian,2007) �إىل �أن فر�سة �لتَّخمني ُت�سبح ذ�ت �أثر  
ر�ت �لفقرة. �سعيف عند ��ستخد�م خم�سة بد�ئل فاأكرث على ُموؤ�سِّ

عوبة والتمييز(:  رات الفقرات )ُمعامل ال�شُّ ت�شحيح اأثر التَّخمني ملوؤ�شيِّ
ُي�س���ري عالم (2000، ����ش270) �إىل �سرورة ُمر�عاة �أث���ر �لتَّخمني Guessing عند 
د. وكما  و�ب و�خلطاأ �أو �لختيار من ُمتعدِّ عوبة و�لتمييز لفقر�ت �ل�سَّ �إيجاد ُمعام���ل �ل�سُّ
و�ب و�خلطاأ %50،  ه���و معروف فاإن �حتمال تخم���ني �لإجابة �ل�سحيحة يف �ختب���ار �ل�سَّ
عوبة ومُيكن ��ستخد�م �ل�سيغة �لتالية لإز�لة �أثر �لتَّخمني ملعامل  ر يف ُمعامل �ل�سُّ مما ُيوؤثِّ

عوبة:  �ل�سُّ
� =

��

�

���

����

  (٦) 
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x :ع���دد �لذين �أجابو� �إجاب���ة �سحيحة على �لفقرة، w : عدد �لذي���ن �أجابو� �إجابة 
خاطئة على �لفقرة، : L عدد �لبد�ئل، n : �لعدد �لكلي لالأفر�د، ′n : عدد �لأفر�د �لذين 

تركو� �لفقرة.
عوبة للفق���ر�ت، �س���و�ء مت ت�سحيحها من �أثر  كم���ا ينبغ���ي ُمر�عاة قيم ُمعام���ل �ل�سُّ
�لتَّخم���ني �أو مل يتم ذلك، حيث تكون م���ن �ملُ�ستوى �لرتبي، وهذ� ُيَعدُّ �أوجه ق�سور ُمعامل 
 ،(z) عوب���ة يف �إط���ار �لنَّظري���ة �لتَّقليدية، ولذ� مُيكن حتويلها �إىل درج���ات معيارية �ل�سُّ
لة (وتاأخذ �ل�سيغة  �أو ��ستخ���د�م �لتحويل �خلط���ي، �أو ما ُيعرف بالدرجة �ملعياري���ة �ملُعدَّ

�لتالية:
∆= 13 + 4 ∗ �  (٧) 

 وحل�س���اب ُمعام���ل �لتميي���ز مُيكن ��ستخ���د�م ُمعام���ل �لرتب���اط �لثنائ���ي �ملُت�سل�سل 
 Biserial correlation، ويتم بني �لدرجة للفقرة و�لدرجة �لكلية، ويوؤكد عالم (2000) 
عوبة، و�أن هناك من  ر يف ُمعامل �ل�سُّ ���ر يف ُمعامل �لتمييز، كما ُيوؤثِّ �أن عام���ل �لتَّخمني ُيوؤثِّ
ر��سات �لتجريبية �أو�سحت �أن تاأثري  ي���رى ت�سحيح �لدرجات من �أثر �لتَّخمني، �إل �أن �لدِّ
�لتَّ�سحي���ح ُيَع���دُّ �سئياًل عند ح�ساب قي���م ُمعامل متييز �لفقر�ت. كما يت���م ت�سحيح �أثر 
�لتَّخمني عند ح�ساب ُمعامل �لتمييز من خالل ح�ساب ُمعامل �لرتباط �لثنائي �ملُت�سل�سل 
ب���ني �لفقرة وجمموع �لدرجات �لكلية يف �لختبار، ولك���ن بعد ت�سحيح هذ� �ملجموع من 

�أثر �لتَّخمني.
النَّظريــة التَّقليديــة Classical Test Theory : ��ستخدم���ت �لنَّظري���ة �لتَّقليدية 
لالختب���ار�ت يف بناء وت�سمي���م �لختبار�ت خ���الل �لقرن �ملا�سي، حي���ث �سيطرت على 
منهجي���ة �لقيا�ش. كما ُي�سري Allen and Yen (2002) �إىل �أن �لنَّظرية �لتَّقليدية تعتمد 
ن  عل���ى جمموعة من �لفرت��سات، فالدرج���ة �ملُ�ساهدة (X) للفرد عل���ى �ختبار ما تتكوَّ
م���ن �لدرج���ة �حلقيقية (T) ودرج���ة �خلطاأ (E). كم���ا �أن �لو�س���ط �حل�سابي لالأخطاء 
�لع�سو�ئية ملُجتمع �لأفر�د ُي�ساوي �سفًر�، بالإ�سافة �إىل �أن ُمعامل �لرتباط بني �لدرجات 
�حلقيقي���ة ودرج���ات �خلطاأ ُي�ساوي �سف���ًر�، وكذلك �لرتباط بني درج���ات �خلطاأ يف �أي 
�ختباري���ن منف�سلني لنف�ش �لأفر�د ُي�ساوي �سفًر�، وتباين درجات �خلطاأ جلميع �لأفر�د 
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يك���ون ُمت�ساوًيا. كما ت�سري كروج���ر و�جلني Crocker and Algian (1986) �إىل �أن هذه 
�لنَّظرية تعتمد على كون توزيع درجات �لأفر�د يف �ل�سمة �لتي يقي�سها �لختبار تتبع توزيًعا 
���ا، وعلى مبد�أ �لفروق �لفردية؛ لذ� ُتقارن درج���ة �لفرد فيها بدرجات �ملجموعات  طبيعيًّ
���ر �خل�سائ�ش �ل�سيكومرتية لالختب���ار بطبيعة خ�سائ�ش  �لت���ي ينتمي �إليها، لذلك تتاأثَّ
نة �لفق���ر�ت �لتي يتاألَّف منها  ن���ة �لأف���ر�د �لتي ُيطبَّق عليها �لختب���ار وبخ�سائ�ش عيِّ عيِّ
�لختب���ار. وترى �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة �أن درجة �لفرد يف �لختبار هي د�لة خطية مطردة، 

مبعنى كلما ز�دت درجة �لفرد على �لختبار ز�د مقد�ر وجود �ل�سمة لديه. 
وقد �أ�سار �لباحثون �إىل وجود جو�نب ق�سور يف �لنَّظرية �لتَّقليدية قد ل متكنها من 
ُمعاجل���ة �لق�سايا �ملهمة يف �لقيا����ش (Hambleton & Swaminathan، 1985)، ومن 

جو�نب �لق�سور:
عوب���ة و�لتمييز، وخ�سائ����ش �لختبار على . 1 تعتم���د خ�سائ����ش �لفقرة مثل �ل�سُّ

 Hambleton &) ن���ة �لأف���ر�د �لذين يطب���ق عليه���م �لختب���ار خ�سائ����ش عيِّ
.(Jones,1993

 ل تاأخ���ذ �لنَّظرية �لتَّقليدية بعني �لعتبار ��ستجابة �لفرد على فقرة ما، ولكنها 2. 
تعتمد �إح�سائيًّا على �لدرجة �لكلية لالختبار.

عوبة �أو �ل�سهول���ة و�لتمييز لفق���ر�ت �لختبار باختالف . 3 تختل���ف ُمعام���الت �ل�سُّ
نة؛ فالفقرة �لت���ي ُيخترب بها �أفر�د ذوو ُق���در�ت مرتفعة تبدو  ق���درة �أف���ر�د �لعيِّ
نة  �سهل���ة، بينما تب���دو �لفقرة �سعبة لذوي �لُقدر�ت �ملنخف�س���ة، و�إذ� كانت �لعيِّ
متجان�س���ة ن�سبيًّا، فاإن قيم ُمعامالت �لتمييز تك���ون �أقل من �لقيم �لتي نح�سل 

.(Hambleton & Swaminathan, 1985) نة غري ُمتجان�سة عليها من عيِّ
كما تق���وم �لنَّظرية �لتَّقليدية على �فرت��ش ُت�ساوي تباين خطاأ �لقيا�ش بالن�سبة . 4

جلميع �ملفحو�سني، كذلك تاأثر خ�سائ�ش فقر�ت �لختبار بقدرة �لأفر�د.
تختل���ف نتيجة �لقيا�ش باختالف �لختبار �ملُ�ستخدم، حيث تتاأثَّر �لدرجة �لكلية . 5

للف���رد يف �ختبار ما بفقر�ته، �إذ تكون درجة �لفرد عندما يخترب بفقر�ت �سهلة 
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�أعل���ى من �لفقر�ت �ل�سعبة، فال مُيكن تقدير قدرته فيما تقي�سه هذه �لفقر�ت 
تقدير� دقيًقا (عالم، 2000).

 نظريــة ال�شتجابــة للفقــرة Item Response theory: ُتَع���دُّ نظرية �ل�ستجابة 
للفق���رة تو�سيًعا للنظري���ة �لتَّقليدية، وقد كان���ت بد�ية �لنَّظرية يف ع���ام 1925م على يد 
رت ب�س���كل �أو�سح على يد �لعامل لورد ع���ام 1952، حيث و�سع  �لع���امل ثري�ست���ون، ثم تطوَّ
ع، كما �ساهم برينيوم ع���ام 1968 يف فهم وقبول �لنَّظرية من خالل  �ل�سي���غ ب�س���كل ُمو�سَّ
تطبيقات �لقيا�ش �لنف�سي، كما و�سع �لعامل ر��ش  Rasch خالل �لأعو�م (1960، 1966، 
1977) جمموع���ة من �لقو�نني و�لنم���اذج (Ostini & Nering, 2006). وتعتمد نظرية 
اأ بعو�مل  �ل�ستجابة للفقرة على �أن �أد�ء �ملفحو�سني على فقر�ت �لختبار ي�ستطيع �أن يتنبَّ
(Factors) ُتدع���ى �ل�سم���ات (Traits)، �أو �لُق���در�ت (abilities)، كما �أن �لعالقة بني 
�أد�ء �ملفحو�س���ني على �ملفرد�ت وجمموعة �ل�سمات من �ملمكن �أن ُتو�سف بد�لة تز�يدية، 

.(Hambleton,Swaminathan&Rogers,1991)ى د�لَّة خ�سائ�ش �لفقرة ُت�سمَّ
د (Hambleton et al.,1991) �أن مناذج  مناذج نظرية ال�شتجابة للفقرة: ُيوؤكِّ
��ستجاب���ة �لفق���رة ل ت�سبه منوذج �لنَّظرية �لتَّقليدية، ومُيك���ن ت�سنيفها تبًعا للمعامل �إىل 
 One Parameter جمموعة من �لنماذج، وهي، اأوًل: �لنُّموذج �للوغاريتمي �أحادي �ملعلم
Logistic Model ، وُيَع���دُّ هذ� �لنُّموذج �أب�سط مناذج نظرية �ل�ستجابة للفقرة، وُيعرف 

عوبة،  ���ى معلم �ل�سُّ با�س���م من���وذج ر��ش Rasch Model، وي�ستم���ل على معلم و�حد ُي�سمَّ
ويتطلَّ���ب هذ� �لنُّم���وذج ت�ساوي جميع فقر�ت �لختبار، ويفرت�ش �نع���د�م �لتَّخمني، وُيَعدُّ 

:(Demars,2010)من �لنماذج و��سعة �ل�ستخد�م، كما ُيعطى بال�سيغة �لتالية
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(8)    ,   i=1,2,3,…..n   

 .i إجابة �سحيحة عن �لفقرة� θ حتمال �أن يجيب فرد قدرته� : Pi(θ ):حيث
bi: معلم���ة �سعوب���ة �لفق���رة θ ،i: قدرة �لف���رد، e: �لأ�سا����ش �للوغاريتمي �لطبيعي، 

وُي�ساوي 2.718.



479
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. حممد مو�شى ال�شمراين

ر  ثانًيا: �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثنائي �ملعلم Two Parameter Logistic Model  طوَّ
لورد عام 1952 �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثنائي �ملعلم و�ملُعتمد على د�لة �لتوزيعي �لطبيعية 
 Hambleton لرت�كمية، كما �ساهم برينبوم يف عام 1968 يف تطوير �ل�سيغة �لريا�سية�
et al , 1991)). ويفرت�ش هذ� �لنُّموذج �أن كل مفردة مُتيز بدرجة خُمتلفة عن �لأخرى 

بالن�سب���ة ملفرد�ت �لختبار جميعها، ومن ثم فاإن �لنُّموذج ثنائي �ملعلم يعتمد على معلمة 
 (Demars,2010)وُيعطى باملُعادلة .(ai) ومعلمة متيي���ز �لفقرة ،(bi) سعوبة �لفقرة�

�لتالية:
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:ai : ُمعام���ل �لتميي���ز. ويوؤك���د هامبلت���ون وز�ل Hambleton & Zaal (1991) �أن  
ه���ذ� �لنُّموذج يفرت�ش عدم تاأث�ر �لإجابات بعامل �لتَّخمني، وعليه ف�اإن قيم�ة(C)  تك�ون 

ُم�ساوي�ة لل�س�فر.
  Three Parameter Logistic Model ثالًثــا: �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالث���ي �مَلعلم
يف �لنُّموذج �للوغاريتمي �أحادي �ملعلم وُثنائي �ملعلم ل ياأخذ يف �لعتبار �حتمال �لإجابة 
�ل�سحيحة لالأفر�د منخف�سي �لأد�ء على فقر�ت بالتَّخمني �لع�سو�ئي، ولذ� فاإن �لنُّموذج 
�لُثالث���ي �ملعلم �أ�ساف معلًما ثالًث���ا ميثل �لتَّخمني (عالم، 2005). وي�سري �ملعلم �خلا�ش 
بالتَّخم���ني يف �لإجاب���ة �إىل �خلط �لتقاربي �لأ�سف���ل ملنحنى خا�سية �ملف���ردة، حيث يعد 
�لتَّخمني من بني �لعو�مل �ملوؤثرة يف �ل�ستجابة، فهو ميثل �أحد عو�مل �لأد�ء يف �لختبار، 
 . (Hambleton et al.,1991)معل���م �لتَّخمني يف ه���ذ� �لّنم���وذج (c) ى ولذل���ك ُي�سمَّ

:(Demars,2010)وُيعطى باملُعادلة �لتالية
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Ci ُمعامل �لتَّخمني. 
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را�شات ال�شابقة ثانًيا: الديِّ
ر��سات �ل�سابقة �لعربية و�لأجنبية ذ�ت �لعالقة  قام �لباحث مُبر�جعة عديد من �لدِّ
ر��س���ات �لعربية �لتي تناول���ت مو�سوع  مبو�س���وع �لبح���ث، وقد تب���نيَّ وجود عدد م���ن �لدِّ
ر��سات �لأجنبية فقد تناول���ت جو�نب خُمتلفة، ومن  ا �لدِّ �لتَّخم���ني وطرق ت�سحيح���ه، �أمَّ
ر��س���ة �لتي �أجر�ه���ا �سو�ق���د (1985) حول ��ستق�س���اء �أثر ثالث  ر��س���ات، �لدِّ ه���ذه �لدِّ
ط���رق لت�سحيح �ختبار�ت �لختيار من متعدد عل���ى �خل�سائ�ش �ل�سيكومرتية لالختبار 
ر��س���ة بني طريقة �ختي���ار جمموعة جزئية من  وعل���ى �أد�ء �ملفحو�س���ني. وقد قارنت �لدِّ
ب���ني جمموعة �لبد�ئل �ملو�سوعة لل�سوؤ�ل وطريقة ت�سحي���ح �لختبار على �أ�سا�ش جمموع 
�لإجاب���ات �ل�سحيح���ة وطريق���ة ت�سحي���ح �لختبار با�ستخ���د�م ُمعادل���ة للت�سحيح لأثر 
�لتَّخم���ني، وذلك م���ن حيث �أثر كل منها عل���ى ُمعامل ثبات �لختب���ار و�سدقه وعلى �أد�ء 
ر��سة م���ن (207) طالًبا وطالبة م���ن طلبة �ل�سف  ن���ة �لدِّ ن���ت عيِّ �ملفحو�س���ني، وق���د تكوَّ
ر��سة �ختب���اًر� حت�سيليًّا مت بناوؤه بحيث تكون من  �لثالث �لإع���د�دي، كما ��ستخدمت �لدِّ
ر��سة �أن  (60) فقرة من نوع �لختيار من متعدد ذ�ت (4) بد�ئل، وقد �أظهرت نتائج �لدِّ
طريق���ة �لختيار �جلزئي يعطي ��ستخد�مها ُمعام���الت ثبات و�سدق �أعلى من ��ستخد�م 

�لطريقتني �لآخرين. 
در��س���ة ثي�س���ني وزميو�سك���ي Thissen & Zimowski (1997) �لت���ي هدف���ت �إىل 
�ملُقارن���ة بني نظري���ة ��ستجابة �لفق���رة و�لنَّظري���ة �لتَّقليدية يف تقدي���ر درجات �لطالب 
و�لطالب���ات لختبار متعدد �ملجالت يف �لفيزي���اء و�لكيمياء و�لأحياء ويف كتابة �لكلمات، 
نة من (1000) طال���ب وطالبة من طالب �لدر��س���ات �لُعليا يف جامعة  ن���ت �لعيِّ وق���د تكوَّ
ة �لنَّظرية �حلديثة على  ر��سة �إىل دقَّ لت �لدِّ كان�س����ش بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، وتو�سَّ

�لنَّظرية �لتَّقليدية يف تقدير ُقدر�ت �لأفر�د ومعامل �لفقر�ت.
ويف در��س���ة ق���ام به���ا ف���اإن Fan (1998) هدف���ت �إىل ُمقارنة �إح�سائي���ات �لأفر�د 
و�ملف���رد�ت يف �س���وء �لنَّظري���ة �لتَّقليدية بنماذج نظري���ة ��ستجابة �لفق���رة منوذج ر��ش 
ر��س���ة �إىل �تفاق نتائ���ج �لنَّظرية  لت �لدِّ و�لنُّم���وذج �لثنائ���ي و�لُثالث���ي �ملعلم، وق���د تو�سَّ
رة با�ستخد�م  �لتَّقليدي���ة ومن���وذج ر��ش و�لثنائي �ملعلم، بينم���ا تختلف عن �لنتائج �ملُق���دَّ
�لنُّم���وذج ُثالث���ي �ملعلم و�ل���ذي يع���ود �إىل �أن �لنُّموذج �لُثالث���ي �ملعلم ُيعال���ج م�سكلة �أثر 

�لتَّخمني على تقدير�ت معامل �لأفر�د و�ملفرد�ت. 
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ر��س���ة �إىل �ملُقارنة بني قدرة �لأفر�د  ويف در��س���ة �ستي���ج Stage (2003) هدفت �لدِّ
و�سعوب���ة �لفقر�ت وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية ونظرية ��ستجاب���ة �لفقرة. ومت تطبيق �ختبار 
ر��سة  نة م���ن (1500) طالًبا وطالبة. وقد �أظه���رت نتائج �لدِّ م���ن �ختي���ار متعدد على عيِّ
عوبة وقيم �لقدرة بني ك���ل من �لأ�سلوبني  وج���ود عالق���ة �رتباطية يف تقدير�ت قي���م �ل�سُّ
ر��سة �إىل وجود  لت نتائج �لدِّ با�ستخ���د�م ُمعامل �رتباط (بوينت باي �سرييال)، كما تو�سَّ

عوبة وفًقا لالأ�سلوبني. ر �ل�سُّ تطابق يف تقدير ُموؤ�سِّ
 كم���ا ق���ام ه���و�جن Hwang (2002) بدر��س���ة هدف���ت �إىل �ملُقارن���ة ب���ني �لنَّظرية 
عوب���ة و�لتمييز  �لتَّقليدي���ة ونظري���ة �ل�ستجاب���ة للفقرة من حي���ث تقدير ُمعام���الت �ل�سُّ
ر��سة من (600) طالًبا.  وقد ��سُتخدم �ختبار  ن���ة �لدِّ نت عيِّ وم�ستوي���ات �لقدرة. وقد تكوَّ
ر��سة �إىل �أن ُمعامالت  لت �لدِّ حت�سيلي يف �لريا�سيات ي�ستمل على (15) فقرة. وقد تو�سَّ
ر�ت �لإح�سائية �مل�ستمدة من  �لرتباط �ملرتفعة (معظمها �أكرب من 0.90)، بينما �ملُوؤ�سِّ
�لنظريتني ت�سري �إىل ت�سابه كبري بينهما. كما كان هناك ت�سابه و��سح بني �لنظريتني يف 
عوبة، �إل �أن هذ� �لت�سابه يقل فيما يتعلق بتقدير ُمعامالت �لتمييز  تقدي���ر ُمعامالت �ل�سُّ

لفقر�ت �لختبار.
ويف در��س���ة �سك���رك دمي Çikrikci-dem (2002) �لتي هدفت �إىل در��سة مفرد�ت 
�ختب���ار م�سفوفة ر�فن با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة ونظرية �ل�ستجابة للفقرة، حيث 
نة من (1118) من طلبة �ملرحلة �لثانوية. وقد �أظهرت  نة مكوَّ مت تطبيق �لختبار على عيِّ
عوب���ة وفق �لنَّظري���ة �لتَّقليدية  �لنتائ���ج وجود عالق���ة �رتباطية د�لة ب���ني ُمعامالت �ل�سُّ
عوبة وفق نظرية �ل�ستجابة للمفردة، وكانت �أعالها مع �لنُّموذج �لثالثي  وُمعامالت �ل�سُّ
�ملعل���م. كما �أظهرت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية د�لة وقوية بني ُمعامالت �لتمييز وفق 

�لنَّظرية �لتَّقليدية و�لنُّموذج �للوغاريتمي �لثنائي و�لنُّموذج �لثالثي �ملعلم.
ر��سة �إىل �ملُقارنة بني �لنَّظرية  در��سة كورفيلي Courville (2004)، وهدفت هذه �لدِّ
نة  ق �ختبار �ل�ستعد�د�ت على عيِّ �لتَّقليدية و�لنَّظرية �حلديثة، ولتحقيق هذ� �لهدف ُطبِّ
نة من (322) ممن هم يف �ل�سف �لثاين ع�سر يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. يتكون  مكوَّ
�لختب���ار م���ن (215) فقرة من نوع �لختيار من متع���دد. مت حتليل �لبيانات وفق نظرية 
�ل�ستجاب���ة للفقرة، و�لنَّظرية �لتَّقليدية. وقد �أظهرت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية بني 
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تقدي���ر�ت �لُقدرة وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية ومناذج �لنَّظرية �حلديثة، كما �أظهرت �لنتائج 
عوبة يف �لنظريت���ني �لتَّقليدية  وج���ود عالق���ة �رتباطية د�لة و�سالب���ة بني ُمعام���الت �ل�سُّ
عوبة يف �لنَّظري���ة �لتَّقليدية. كما  و�حلديث���ة ويعود ذلك لختالف تدري���ج ُمعامالت �ل�سُّ
�أظه���رت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية د�لة وموجبة ب���ني ُمعامالت �لتمييز يف �لنَّظرية 
�لتَّقليدي���ة وُمعامالت �لتمييز يف �لنُّموذج �لثنائ���ي و�لثالثي �ملعلم �إل �أن تقدير�ت متييز 
�لفقر�ت كانت �أكرث ��ستقر�ًر� يف �لنَّظرية �لتَّقليدية ُمقارنة بتقدير�ت مناذج �ل�ستجابة 
ر��سة �إىل �أنه على �لرغم من �لختالف بني �لأ�سلوبني يف �لقيا�ش،  للفق���رة. وخل�ست �لدِّ

ما خ�سائ�ش ُمت�سابهة لكل من ُقدرة �لفرد و�سعوبة �لفقرة.   �إل �أنهما قدَّ
ر��سة �إىل �ملُقارنة بني  ويف در��س���ة �أخرى قامت بها �خلر�سة (2004) �سعت هذه �لدِّ
ث���الث طرق لت�سحيح �أثر �لتَّخمني و�أثرها على �خلطاأ �ملعياري وثبات �لختبار، حيث مت 
نت  �إع���د�د �ختبار حت�سيلي ي�ستم���ل على (30) فقرة من نوع �لختي���ار من متعدد، وتكوَّ
ر��سة �إىل وجود فروق  ر��س���ة من (197) طالًبا وطالبة، وقد �أظهرت نتائ���ج �لدِّ ن���ة �لدِّ عيِّ
ذ�ت دللة �إح�سائية بني ُمعامالت �لثبات عند ��ستخد�م معادلة �لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني 
(�لعقاب و�ملكافاأة)، كما كانت هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لأو�ساط �حل�سابية 

لعالمات �ملفحو�سني لطريقة �لتَّ�سحيح �لقائمة على �ملكافاأة. 
كما �أجرى �لزبون (2004) در��سة هدفت �إىل �ملُقارنة بني �أثر ثالث طرق لت�سحيح 
�ختبار�ت �لختيار من متعدد ل�سبط �أثر �لتَّخمني يف �خل�سائ�ش �ل�سيكومرتية لالختبار 
و�لفق���رة يف �سوء نظري���ة �ل�ستجابة للفقرة، حيث مت �إعد�د ثالث �سور متكافئة لختبار 
ر��سة �إىل وجود  لت �لدِّ نة من (406) طالب وطالبات، وتو�سَّ نة مكوَّ حت�سيلي، �أعطت لعيِّ
فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني ُمعامالت �لثبات ل�سالح ��ستخد�م ُمعادلة �لتَّ�سحيح لأثر 
�لتَّخم���ني. كما وج���دت فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني ُمعام���الت �سعوبة �لفقرة ل�سالح 

�لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني. 
ويف در��س���ة �أخ���رى �أجر�ه���ا بروق���ر و�سوك���ان Progar & Socan (2008) هدفت 
�إىل �ملُقارن���ة ب���ني �لنَّظرية �لتَّقليدية ومناذج نظرية ��ستجاب���ة �لفقرة يف درجة ��ستقر�ر 
لت �لنتائج  �إح�سائي���ات �لفقر�ت وُق���در�ت �لأفر�د عرب جمموع���ات خُمتلفة، وق���د تو�سَّ
�إىل وج���ود ت�سابه كبري يف درجة �لتباين بني معامل �لفق���ر�ت يف �سوء �لنَّظرية �لتَّقليدية 
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ونظري���ة �ل�ستجاب���ة للفقرة، وكذلك وج���ود ت�سابه كبري يف درج���ة �لتباين بني تقدير�ت 
�لأفر�د يف �سوء �لنظريتني، مما ي�سري �إىل ��ستقر�ر �لنتائج. 

در��س���ة ك���اين وج���اليل Kiany& Jalali (2009) �لت���ي هدف���ت �إىل �ملُقارن���ة ب���ني 
�لنَّظري���ة �لتَّقليدي���ة ونظرية �ل�ستجاب���ة للفقرة، حيث مت تطبيق �ختب���ار حت�سيلي على 
نة مكونة من (3000) طالب وطالبة. وقد �أظهرت �لنتائج وجود عالقة �رتباطية د�لة  عيِّ
عوبة يف �لنَّظري���ة �لتَّقليدية ومناذج نظري���ة �ل�ستجابة للفقرة وهذه  ب���ني ُمعامالت �ل�سُّ
�لعالق���ة بال�سالب نظًر� لختالف منط �لتدري���ج يف نظرية �ل�ستجابة للمفردة عن منط 
�لتدري���ج يف نظري���ة �لقيا�ش �لتَّقليدية. كما �أظهرت �لنتائج وج���ود عالقة �رتباطية د�لة 
وموجب���ة بني ُمعامالت �لتمييز يف �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة ونظرية �لقيا�ش �حلديثة �لنماذج 

�لأحادية و�لثنائية و�لُثالثية �ملعلم.

ويف در��سة �أجر�ها �ل�سمادي (2012) هدفت �إىل �لك�سف عن �أثر طريقة ت�سحيح 
���و�ب و�خلطاأ �ملتع���دد يف ُمعامالت �ل�س���دق و�لثبات لالختب���ار وُمعامالت  �ختب���ار �ل�سَّ
ن من (25)  عوب���ة و�لتميي���ز لفقر�ت �لختبار، حي���ث مت بناء �ختبار حت�سيل���ي تكوَّ �ل�سُّ
ق �لختبار عل���ى (122) طالًبا  فق���رة �س���و�ب وخطاأ متعدد ل���كل منها �أربعة بد�ئ���ل وُطبِّ
ر��سة �إىل عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني ُمعامالت  لت نتائج �لدِّ وطالبة وتو�سَّ
�ل�س���دق و�لثبات و�لتميي���ز، بينما كانت هناك فروق ذ�ت دلل���ة �إح�سائية يف ُمعامالت 

�سعوبة �لفقر�ت.

كم���ا قامت �سم�سم (2012) بدر��سة هدفت �إىل �ملُقارنة بني ثالث طرق لت�سحيح 
ر ثب���ات �لفقرة و�سدقها،  �ختب���ار�ت �لختيار من متع���دد ل�سبط �أثر �لتَّخمني على ُموؤ�سِّ
وه���ذه �لطرق هي �لطريقة �لتَّقليدي���ة ومعادلة �لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني وطريقة �لختيار 
نت �لعيَّنة من (90) طالبة �أظهرت نتائج  �جلزئي. وقد مت �إع���د�د �ختبار حت�سيلي وتكوَّ
ر�ت ثبات �لفقرة ل�سالح  ر��سة وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطات ُموؤ�سِّ �لدِّ
طريق���ة �لختي���ار �جلزئي، تليها طريقة ُمعادل���ة �لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخم���ني، ثم �لطريقة 
�لتَّقليدي���ة، وكذل���ك يوجد فروق بني متو�سط���ات متييز �لفقرة ل�سال���ح طريقة �لختيار 
�جلزئ���ي، تليها طريقة �لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني، ثم �لطريقة �لتَّقليدية، كما ُيوجد فروق 
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عوبة ل�سالح �لطريق���ة �لتَّقليدية، يليه �لختيار �جلزئي، ثم  ���ر�ت ُمعامالت �ل�سُّ يف ُموؤ�سِّ
طريقة �لتَّ�سحيح لأثر �لتَّخمني. 

كما �أجرى عبد �لوهاب (2013) در��سة هدفت �إىل �ملُقارنة بني �لنَّظرية �لكال�سيكية 
و�لنُّموذج ُثالثي �لبار�مرت يف ُمعاجل���ة �أثر �لتَّخمني عند تقدير�ت �إح�سائيات �ملفرد�ت 
ر��سة من (1010) من طالب  نة �لدِّ نت عيِّ و�لأف���ر�د يف �ختبار �لختيار من متعدد، وتكوَّ
�لفرق���ة �لر�بع���ة و�لدبلوم �لعام يف �لرتبية، كم���ا قام �لباحث باإع���د�د �ختبار حت�سيلي 
م���ن �ختيار متعدد ذ�ت �لبد�ئ���ل �لأربعة، وقد �أو�سحت �لنتائ���ج عدم وجود �ختالف يف 
تقدي���ر �إح�سائيات �لأفر�د و�ملفرد�ت يف �سوء �لنَّظري���ة �لكال�سيكية قبل وبعد ت�سحيح 
�أث���ر �لتَّخم���ني، ولكن وجد �خت���الف يف �سوء �لنُّم���وذج �لُثالثي �لبار�مرت ع���ن �لنَّظرية 
�لكال�سيكي���ة، مما ي�سري �إىل �ختالف كل منهما يف ُمعاجلة �أثر �لتَّخمني عند تقدير هذه 

�لإح�ساء�ت. 
ويف در��س���ة عب���د �لعزي���ز ولين���ج Abedalaziz and  Leng (2013) �لتي تناولت 
�لعالق���ة �لرتباطي���ة ب���ني �لنَّظري���ة �لتَّقليدية و�لنَّظري���ة �حلديثة يف حتلي���ل خ�سائ�ش 
عوبة وُمعامالت �لتمييز ملقيا�ش  ر��سة �إىل ُمقارنة ُمعامالت �ل�سُّ �ملفرد�ت. هدفت هذه �لدِّ
�لق���درة �لريا�سية با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة و�لنَّظرية �حلديثة بنماذجها �لأحادي 
نة مكونة من (602) طالب وطالبة. وقد �أظهرت نتائج  و�لثنائ���ي و�لثالثي �ملعلم على عيِّ
عوبة يف �لنَّظرية �لتَّقليدية وُمعامالت  ر��سة وجود عالقة �سالبة د�لة بني ُمعامالت �ل�سُّ �لدِّ
عوبة يف �لنماذج �لأحادية و�لثنائية و�لُثالثية �لبار�مرت، وكانت �أعالها مع �لنُّموذج  �ل�سُّ
�لُثالث���ي �ملعلم. كما �أظهرت �لنتائج وجود عالقة �يجابية ود�لة بني ُمعامالت �لتمييز يف 

�لنَّظرية �لتَّقليدية وُمعامالت �لتمييز يف �لنماذج �لثنائية و�لثالثة �ملعلم.
ر��سات �ل�سابقة وجد �لباحث  را�شات ال�شابقة: من خالل عر�ش �لدِّ التعليق على الديِّ
ر�ت �لإح�سائية للفقر�ت وُقدر�ت  زت على �ملُقارنة بني �ملُوؤ�سِّ �أن بع�ش �لدر��سات ق���د ركَّ
رة وف���ق �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة ونظري���ة ��ستجابة �لفقرة، وهن���اك عدد من  �لأف���ر�د �ملُق���دَّ
زت على �ملُقارن���ة بني طرق ت�سحيح �لتَّخمني، لكن وعلى حد علم �لباحث  ر��س���ات ركَّ �لدِّ
مل يج���د �أي در��سة حاولت �ملُقارنة بني �لنَّظري���ة �لتَّقليدية و�لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي 
و�ب و�خلطاأ و�أثره على تقدير ُقدر�ت �لأفر�د  �ملعلم يف ُمعاجلة �أثر �لتَّخمني لختبار �ل�سَّ
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ر��سة  ومع���امل �لفق���ر�ت رغم كرثة ��ستخد�م مثل هذ� �لنوع من �لختب���ار�ت، كما �أن �لدِّ
�حلالية تتَّف���ق مع �لدر��سات �ل�سابقة يف �ملنهج �مل�ستخ���دم وبع�ش �لأ�ساليب �لإح�سائية 

ر��سة. نة وطبيعة �لدِّ وتختلف يف �لعيِّ
را�شة: اإجراءات الديِّ

را�شة: ��ستخدم �لباحث �ملنهج �لو�سفي �لرتباطي و�ملُقارن لكونه �لأن�سب  منهج الديِّ
ر��سة. لتحقيق �أهد�ف �لدِّ

ر��سة من جميع طالب وطالبات �ل�سنة  ن جُمتمع �لدِّ را�شــة: تكوَّ نة الديِّ جُمتمــع وعييِّ
ر��سة فقد  نة �لدِّ �لتح�سريي���ة �لذين يدر�سون مقرر مادة مهار�ت �لتفكري و�لتَّعلُّم. �أما عيِّ
نت من (642) طالًبا وطالبة مت تطبيق �لختبار �لتح�سيلي عليهم يف �لف�سل �لثاين  تكوَّ

ر��سة. نة �لدِّ 1438/1437ه�. وجدول رقم (1) يو�سح توزيع عيِّ
جدول رقم )1(

را�شة موزَّعة ح�شب اجلن�س نة الديِّ عييِّ

الن�شبة املئويةالتكراراجلن�س
31749.4طالب

32550.6طالبات
642100�ملجموع

ر��س���ة: ق���ام �لباح���ث باإع���د�د �ختبار حت�سيل���ي يف مادة مه���ار�ت �لتفكري  �أد�ة �لدِّ
و�لتَّعلُّ���م �لذي مت تدري�سه للط���الب و�لطالبات يف �ل�سنة �لتح�سريي���ة بجامعة �لطائف، 
وذلك من خالل حتديد �لغر�ش من �لختبار، و�لذي يهدف �إىل قيا�ش م�ستويات و�لتذكر 
و�لفه���م و�لتطبيق ومت حتليل حمتوى مقرر مهار�ت �لتفكري و�لتَّعلُّم يف �لف�سل �لدر��سي 
�لثاين للعام 1438/1437ه���� وحتديد �لأهد�ف �ل�سلوكية �ملر�د قيا�سها وحتديد �لأوز�ن 
ن  �لن�سبية ملو�سوعات �ملُحتوى، بعد ذلك مت بناء جدول �ملو��سفات لالختبار و�لذي يت�سمَّ
نت (48)  ت �سياغة �لفقر�ت، حيث ت�سمَّ �ملو�سوع���ات و�لأهد�ف �ل�سلوكية، بعد ذلك متَّ
مني بكلية  و�ب و�خلطاأ مت عر�سه���ا على جمموعة من �ل�س���ادة �ملُحكِّ فق���رة من ن���وع �ل�سَّ
مني  �لرتبي���ة بجامعة �لطائف، وبعد مر�جعة �لفق���ر�ت بناًء على مقرتحات �ل�سادة �ملُحكِّ
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مت تعديل بع�ش �لفقر�ت �لختبار، ومت حذف (4) فقر�ت لعدم ُمطابقتها ملُحتوى �ملقرر، 
نة ��ستطالعية من �لطالب  ن من (44) فقرة على عيِّ بع���د ذلك مت تطبيق �لختب���ار �ملكوَّ
�ر�سني ملقرر مهار�ت �لتفكري و�لتَّعلُّم  و�لطالبات بلغ عددهم (47) طالًبا وطالبة من �لدَّ
بجامع���ة �لطائف لتحليل فقر�ت �لختبار و�لتاأكد م���ن �سالمة �لفقر�ت ومدى ُمالءمتها 
للتطبيق يف �ل�سورة �لنهائية. كما قام �لباحث بعد �لتطبيق بت�سحيح �لختبار ت�سحيًحا 
���ا، ومن ث���م �إدخال �لبيانات يف برنام���ج SPSS، بحيث تعطى �لقيم���ة (1) لالإجابة  يدويًّ
عوبة  �ل�سحيح���ة و�لقيم���ة (0) لالإجاب���ة �خلاطئة، ومن ث���م مت ح�ساب ُمعام���الت �ل�سُّ

و�لتمييز لفقر�ت �لختبار و�ل�سدق و�لثبات لالختبار.
عوبة و�لتمييز لفقر�ت �لختبار كما يو�سح ذلك �جلدول رقم (2). مت ح�ساب ُمعامالت �ل�سُّ

جدول رقم )2(
نة ال�شتطالعية علُّم على العييِّ عوبة والتمييز لختبار مهارات التفكر والتَّ ُمعامالت ال�شُّ

رقم 
العبارة

معامل 
عوبة ال�شُّ

معامل
التمييز

رقم 
العبارة

معامل 
عوبة ال�شُّ

معامل 
التمييز

رقم 
العبارة

  ُمعامل 
عوبة ال�شُّ

معامل 
التمييز

10.570.40170.910.18330.900.23
20.850.34180.920.21340.880.27
30.430.26190.910.19350.740.36
40.930.13200.670.36360.830.29
50.890.24210.760.22370.670.41
60.890.17220.800.24380.800.31
70.430.45230.850.19390.370.29
80.780.48240.890.27400.590.39
90.980.14250.960.24410.720.30

100.910.19260.890.26420.430.37
110.500.57270.930.23430.240.21
120.350.26280.940.18440.800.35
130.780.31290.900.15
140.330.22300.700.28
150.890.15310.760.32
160.800.30320.700.44



487
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. حممد مو�شى ال�شمراين

عوبة لفقر�ت �لختب���ار تر�وحت بني     يت�س���ح من �جل���دول (2) �أن قيم ُمعام���الت �ل�سُّ
(0.24 و0.96)، بينم���ا تر�وح���ت ُمعام���الت �لتمييز ب���ني (0.13 و0.57)، وهي قيم 

منا�سبة لالختبار.
كما مت ح�شاب �شدق وثبات الختبار كالتايل:

�س���دق �لختب���ار: مت ح�ساب �سدق �لفقر�ت من خالل ح�س���اب ُمعامل �لرتباط بني 
درجات كل فقرة و�لدرجة �لكلية.

جدول رقم )3(
ُمعامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية 

رقم
 العبارة

ُمعامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
الرتباط

رقم 
العبارة

 ُمعامل 
الرتباط

10.276170.359**330.246
20.136180.327*340.546**
3**0.379190.521**350.161
4**0.464200.279360.305**
50.179210.454**370.415**
6*0.340220.074380.042
7**0.323230.173390.039
8**0.436240.560**400.221
90.283250.226410.411*

10*0.359260.458**420.130
11**0.538270.372**430.154
120.233280.427**440.467**
13**0.481290.113
140.188300.278
15**0.414310.291
16**0.453320.591**
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 ويت�س���ح من �جل���دول رقم (3) �أن قي���م ُمعامالت �لرتباط لكل فق���رة من فقر�ت 
�لختبار كانت منا�سبة لالختبار.

حل�س���اب ثبات �لختبار مت ��ستخد�م طريقة �ألف���ا كرونباخ، حيث بلغت قيمة ُمعامل 
ثبات �لختبار (0.831).

�ل�س���ورة �لنهائي���ة لالختبار: مما �سب���ق يت�سح �أن �ختبار مه���ار�ت �لتفكري و�لتَّعلُّم 
ر��س���ة �لنهائية، حيث يتمتع بدرج���ة منا�سبة من �ل�سدق  نة �لدِّ �سال���ح للتطبيق عل���ى عيِّ

و�لثبات، مما يطمئن على ��ستخد�م نتائجه و�لعتماد عليها للتطبيق �لنهائي.
�لتطبيق �لنهائي لالختبار: بعد �أن قام �لباحث ببناء �لختبار يف �ل�سورة �لنهائية، 
مت توف���ري ن�سخ كافي���ة من �لختبار وو�س���ع �لتعليمات و�لإر�س���اد�ت �ملنا�سبة، ومن ثم مت 
نة من  �لتطبي���ق يف نهاي���ة �لف�س���ل �لث���اين 1438�1437ه�، حي���ث مت �لتطبيق عل���ى عيِّ
�لط���الب و�لطالبات يف �ل�سنة �لتح�سريي���ة، ومن ثم متت مر�جعة �أور�ق �لطلبة جميعها 
للك�س���ف عن �ل�ستجابات ذ�ت �لنمطي���ة �لو�حدة �أو غري �مل�ستكمل���ة �لإجابة، وبناء على 

ذلك مت ��ستبعاد (26) ورقة �إجابة من �لتحليل.
ر��سة، ��ستخدم �لباح���ث �لأ�ساليب  �ملُعاجل���ة �لإح�سائية: لالإجاب���ة عن �أ�سئل���ة �لدِّ

�لإح�سائية �لتالية:
• ق من �أحادية �لُبعد يف �لنَّظرية �حلديثة.	 �لتحليل �لعاملي: للتحقُّ
• ُمعامل �لرتباط �لثنائي �ملُت�سل�سل: حل�ساب ُمعامل �لتمييز.	
• معامل �رتباط بري�سون: لدر��سة �لعالقة ونوعها.	
• ملُقارن���ة ُمعامالت �لرتباط   (Field, 2013, p286-287)مت ��ستخد�م �ختبار 	

نة، و�لتي تاأخذ �ل�سيغة: t للُمقارنة بني ُمعامالت �لرتباط لنف�ش �لعيِّ

2 2 2

( 3)(1 )

( )

2(1 2 )

xz

xy zy

xy xz zy xy xz zy

n r

t r r

r r r r r r

− += −
− − − +

     (11)              

n: حجم العييِّنة
y و�ملتغري x ُمعامل �لرتباط بني �ملتغري :rxy    
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y و�ملتغري z ُمعامل �لرتباط بني �ملتغري :rzy
z و�ملتغري x ُمعامل �لرتباط بني �ملتغري  : rxz

ق �فرت��سات  عر�ــس النتائج ومناق�شتهــا: �لنتائج �ملتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول: هل تتحقُّ
نة �لبحث؟ نظرية �ل�ستجابة للفقرة يف �لبيانات عيِّ

ق م���ن �فرت��سات نظرية �ل�ستجابة  لالإجاب���ة على هذ� �ل�سوؤ�ل قام �لباحث بالتحقُّ
للفقرة، وهي: 

اأوًل: افرتا�ــس اأحادية الُبعــد: (Unidimensionality)، وُيق�سد به �أن فقر�ت 
�لختبار تقي�ش �سمة �أو قدرة و�حدة فقط تف�سر �أد�ء �لفرد على �لفقرة، مبعنى �أن جميع 

�لفقر�ت تقي�ش ُبعًد� و�حًد�. 
���ق م���ن �فرت�����ش �أحادية �لُبع���د لبيانات �لختب���ار ثنائية �لتدري���ج مت �إجر�ء  للتحقُّ
 Rotation للفقر�ت، وبتدوير مائل (First Order) لتحليل �لعاملي من �لدرجة �لأوىل�
Oblique Prom ax وذل���ك ل�ستخال����ش �لعو�مل �مل�سوؤولة ع���ن �لأد�ء يف �لختبار، وقد 

��ستخرج���ت قيمة �جلذر �لكام���ن (Eigen Value) ون�سبة �لتباين �ملف�سر لكل عامل من 
�لعو�م���ل �مل�ستخل�سة و�لن�سبة �لرت�كمية للتباي���ن �ملف�سر. وُيبني �جلدول رقم (4) نتائج 

�لتحليل �لعاملي من �لدرجة �لأوىل.
جدول رقم )4(

نة على الفقرات ثنائية التدريج. نتائج التحليل العاملي من الدرجة الأوىل ال�شتجابات العييِّ

الن�شبة الرتاكمية للتباين املف�شرن�شبة التباين املف�شراجلذر الكامنالعامل
15.7313.0113.01
22.014.5817.59
31.663.7721.36
41.513.4424.80
51.463.3328.13
61.343.0531.17
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الن�شبة الرتاكمية للتباين املف�شرن�شبة التباين املف�شراجلذر الكامنالعامل
71.272.8934.07
81.252.8536.92
91.212.7639.67

101.162.6542.32
111.122.5544.87
121.082.4747.34
131.052.3949.72
141.022.3152.04
151.012.2954.32

يتب���نيَّ من �جلدول رقم (4) �أن نتائج �لتحلي���ل �لعاملي من �لدرجة �لأوىل للنموذج 
ثنائ���ي �لتدريج بينت وج���ود (15) عاماًل ف�سرت ما جمموع���ه (54.32 %) من �لتباين 
�لكل���ي. كما ت�سري نتائج �لتحليل يف �جلدول رقم (4) �إىل �أن قيمة �جلذر �لكامن للعامل 
�لأول (5.73) وهي مرتفعة ُمقارنة مع بقية �لعو�مل، و�أن بقية �جلذور �لكامنة للعو�مل 
ر� على وجود عامل �سائد يرجح �أحادية �لُبعد  �لأخرى منخف�سة ومتقاربة، وهذ� ُيَعدُّ ُموؤ�سِّ
لأغر�����ش �لتحليل با�ستخد�م مناذج �ل�ستجابة للفقرة، �أما بالن�سبة للتباين �لذي ف�سره 
ك���ل عامل جند �أن ن�سبة �لتباي���ن �ملف�سر بالعامل �لأول (13.01%) م���ن �لتباين �لكلي، 
بينم���ا ن�سبة �لتباين �ملف�س���رة بالعامل �لثاين (%4.58) من �لتباين �لكلي، وُيالحظ هنا 
�أن ن�سب���ة �لتباين �ملف�سرة بالعامل �لأول عالية باملُقارن���ة مع ن�سبة �لتباين �ملف�سر للعامل 
�لث���اين، كم���ا ُيالح���ظ �أن �لفروق يف ن�س���ب �لتباين �ملف�س���رة لكل �لعو�م���ل �ملتبقية قليلة 
�، �أي �إن هناك متاثاًل ن�سبيًّا و�سبه ��ستقر�ر يف ن�سب �لتباين �ملف�سرة جلميع  ومتقاربة جدًّ

ق �أحادية �لُبعد يف بيانات �لختبار.  �لعو�مل با�ستثناء �لعامل �لأول وهذ� يرجح حتقُّ
ومُبالحظ���ة �لتمثيل �لبي���اين Scree plot للعو�مل مع �جلذور �لكامنة لها يف �ل�سكل 
(1) يتب���ني في���ه �أن هناك حتوًل يف ميل �ملنحنى عند �لعام���ل �لثاين ويبقى �مليل ُمتقارًبا 
ا وجود عامل �سائد مُيكن �أن ي�ستدل منه على �أحادية �لُبعد  لبقية �لعو�مل مما يرجح �أي�سً

لأغر��ش تقدير معامل �لفقر�ت و�لأفر�د.
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�شكل )1(: التمثل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل من الدرجة الأوىل.

د �لعو�مل �لتي �أفرزها �لتحليل، فقد مت �إجر�ء حتليل عاملي من �لدرجة  ونظًر� لتعدُّ
�لثاني���ة Second order Factor Analysis لعو�م���ل �لدرجة �لأوىل مع �لتدوير �ملتعامد 
د يف �لعو�مل �إىل �أب�سط �سورة ممكنة، ولقد  Varimax rotation من �أجل �ختز�ل �لتعدُّ

�أ�س���ارت نتائج �لتحلي���ل �لعاملي يف فقر�ت منوذج ثنائي �لتدري���ج �إىل وجود عامل �سائد 
يرجح �أحادية �لُبعد. وُيبنيِّ �جلدول رقم (5) نتائج �لتحليل �لعاملي من �لدرجة �لثانية.

جدول رقم )5(
نة على الفقرات ثنائية التدريج. نتائج التحليل العاملي من الدرجة الثانية ال�شتجابات العييِّ

الن�شبة الرتاكمية للتباين املف�شرن�شبة التباين املف�شراجلذر الكامنالعامل
15.72613.01413.014
22.0144.57817.592
31.6583.76721.359
41.5143.44224.801
51.4643.32828.129
61.3403.04631.175
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واب واخلطاأ رات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار ال�صَّ التَّخمــن عند تقدير املُوؤ�صِّ

يظه���ر من �جلدول رق���م (5) �أن عو�مل �لدرجة �لثانية �ل�ست���ة ف�سرت ما جمموعه 
(31.175) م���ن �لتباين �لكلي، و�أن قيمة �جلذر �لكام���ن �لأول كبرية باملُقارنة مع بقية 
ر على  �لعو�م���ل و�أن بقية �جلذور �لكامنة للعو�مل �لأخرى منخف�سة ومتقاربة وهذ� ُموؤ�سِّ

وجود عامل �سائد يرجح �أحادية �لُبعد.
ويو�س���ح �ل�س���كل رقم (2) �لتمثي���ل �لبياين لقيم �جل���ذور �لكامن���ة �ملكونة للعو�مل 
�مل�ستخل�س���ة يف �لتحلي���ل �لعاملي من �لدرجة �لثانية، حي���ث �إن هناك حتوًل يف �ملنحنى 
يب���د�أ عند �لعام���ل �لثاين، ويكون �لتغريُّ بعده يف ميل �ملنحن���ى طفيًفا مما يرجح �أحادية 

�لُبعد.

 

�شكل )2( التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل من الدرجة الثانية

)Independence Local( :ثانًيا: افرتا�س ال�شتقالل املو�شعي
ر �إيجاًبا �أو �سلًبا على ��ستجابته  وُيق�سد به �أن ��ستجابة �ملفحو�ش على فقرة ما ل ُتوؤثِّ
عل���ى �أي فق���رة �أخرى، مبعن���ى �آخر �أن ��ستجاب���ات �ملفحو�ش لفق���ر�ت �لختبار م�ستقلة 

�إح�سائيًّا.
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نظ���ًر� لأن �فرت�����ش �أحادي���ة �لبعد ُيكاف���ئ �فرت�����ش �ل�ستقالل �ملو�سع���ي، لذ� مت 
ق �فرت��ش �ل�ستقالل  ق من �فرت��ش �أحادية �لُبعد لال�ستدلل على حتقُّ �لكتف���اء بالتحقُّ
 Hambelton & Swaminathan،) ر��سات منه���ا �ملو�سعي، فق���د �أ�سارت �ملر�جع و�لدِّ
 Local ق �فرت�����ش �أحادية �لُبع���د ُيكافئ �فرت��ش �ل�ستق���الل �ملو�سعي��� 1985) �أن حتقُّ

 .Independence

 :Speededness ثالًثا: افرتا�س �ُشرعة الأداء
تاأكد �لباحث �أن �ملفحو�سني �لذين يف�سلون يف �لإجابة عن فقر�ت �لختبار يف�سلون 
ب�سبب حمدودية ُقدر�تهم ولي�ش ب�سبب �أن �لوقت غري كاٍف للو�سول �إىل �لفقرة و�لإجابة 
عنه���ا، حي���ث ر�عى �لباحث �إعطاء �لوق���ت �لكايف لالإجابة عن كل فق���رة، بحيث ل توؤثر 

�ل�سرعة يف �أد�ء �لأفر�د.
لالإجابــة عــن ال�شــوؤال الثاين: هل يوج���د �ختالف بني ُمعامل���ي �رتباط ُمعامالت 
و�ب و�خلطاأ (عند تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية  عوبة لفقر�ت �لختبار من نوع �ل�سَّ �ل�سُّ
�لتَّقليدي���ة قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخم���ني وبعد �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني)، و(عند 
عوبة  تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني ومعامل �ل�سُّ

رة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم)؟ �ملُقدَّ
عوبة و�ملقدرة با�ستخد�م  لالإجابة عن هذ �لت�ساوؤل قام �لباحث بتحويل ُمعامالت �ل�سُّ
رة  عوبة �ملُقدَّ �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخمني، وكذلك ُمعامالت �ل�سُّ
با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية بعد �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني �إىل قيم ()، وذلك لتكون 
�لقي���م يف �ملُ�ست���وى �لفئ���وي(Interval Scale) ، ومن ث���م مت ��ستخ���د�م ُمعامل �رتباط 

عوبة. بري�سون حل�ساب �لعالقات بني متغري�ت ُمعامالت �ل�سُّ
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جدول رقم )6(
رة با�شتخدام النَّظرية التَّقليدية قبل ت�شحيح التَّخمني وبعد  عوبة املُقدَّ ُمعامالت ال�شُّ

موذج ُثالثي املعلم. رة با�شتخدام النُّ التَّ�شحيح واملُقدَّ

معامل التمييز قبل م
)a1( ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر
z- Fisher

معامل التمييز بعد 
))a2 ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر 
z- Fisher

موذج ُثالثي  النُّ
)a3( املعلم

10.619.710.439.630.35
20.8314.880.6514.260.5�
30.44.760.2151.54
40.9317.240.8718.891.8�
50.8415.120.6915.110.7�
60.916.530.8117.630.75�
70.548.060.378.371.13
80.814.170.613.210.4�
90.8816.060.7716.791.15�

100.8415.120.6814.890.88�
110.6610.880.327.320.44
120.466.180.368.161.28
130.711.820.490.34
140.496.880.286.471.163
150.8816.060.7516.371.43�
160.7112.060.419.210.31�
170.92170.8318.050.64�
180.7913.940.5712.580.18�
190.8916.290.7716.790.89�
200.7212.290.4510.050.05�
210.814.180.613.210.21�
220.8515.350.6915.110.66�
230.814.180.6113.420.48�
240.8715.820.7416.161.16�
250.8515.350.715.320.97�
260.8715.820.7416.160.64�
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معامل التمييز قبل م
)a1( ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر
z- Fisher

معامل التمييز بعد 
))a2 ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر 
z- Fisher

موذج ُثالثي  النُّ
)a3( املعلم

270.916.530.7917.211.13�
280.8816.060.7616.581.21�
290.916.530.817.421.26�
300.8314.880.6714.680.72�
310.7913.940.5712.582.76�
320.814.180.613.210.31�
330.916.530.817.420.59�
340.8916.290.7917.210.9�
350.7212.290.4510.050.26
360.8715.820.7516.370.87�
370.7613.240.5311.740.21�
380.8515.350.6915.110.67�
390.527.5880.36.891.67
400.6410.410.286.470.36
410.7112.060.439.630.31
420.312.650.317.110
430.2410.225.210
440.8715.820.7416.160.64�

�0.7513.110.5912.910.37�ملتو�سط
0.173.990.194.060.88�لنحر�ف �ملعياري

�0.2410.2152.76�أقل قيمة
0.9317.240.8718.891.67�أعلى قيمة

رة با�ستخد�م  يتَّ�س���ح من �جلدول رق���م (6) �أن قيمة ُمعامل �سعوبة �لفق���ر�ت �ملُقدَّ
�لنَّظري���ة �لتَّقليدية قب���ل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني تر�وحت ب���ني (0.24 و0.93) مبتو�سط 
ح�ساب���ي (0.75)، و�نحر�ف معياري (0.17)، وعند حتوي���ل �لقيم با�ستخد�م طريقة 
دلتا تر�وحت �لقيم بني (1 و(17.24، ومبتو�سط ح�سابي 13.11))، و�نحر�ف معياري 

.(3.99)
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واب واخلطاأ رات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار ال�صَّ التَّخمــن عند تقدير املُوؤ�صِّ

عوبة وفق �لنَّظري���ة �لتَّقليدية بع���د �لتَّ�سحيح من �أثر  كم���ا كان���ت قيمة ُمعام���ل �ل�سُّ
�لتَّخمني ترت�وح ب���ني (0.21 و0.87)، ومبتو�سط ح�سابي (0.59)، و�نحر�ف معياري 
عوبة  عوبة �إىل قيم دلتا تر�وحت قيم ُمعامل �ل�سُّ (0.19)، وبع���د حتويل قيم ُمعامل �ل�سُّ

بني (5 و18.89)، ومبتو�سط ح�سابي (12.91)، و�نحر�ف معياري (4.06).
رة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي  عوبة للفقر�ت �ملُق���دَّ كم���ا كانت قيم ُمعامل �ل�سُّ
�لُثالثي �ملعلم ترت�وح ب���ني (�2.76 و1.67)، ومبتو�سط ح�سابي (�0.37)، و�نحر�ف 

معياري قدره (0.88).
ولتحدي���د قيم���ة �لعالق���ة و�جتاهه���ا مت ح�ساب ُمعام���الت �لرتباط ب���ني ُمعامالت 
رة بالنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني وبعد �لتَّ�سحيح كما يف  عوب���ة �ملُقدَّ �ل�سُّ

�جلدول رقم (7).
جدول رقم )7(

رة بالنَّظرية التَّقليدية قبل ت�شحيح اأثر  عوبة املُقدَّ ُمعامالت الرتباط بني ُمعامالت ال�شُّ
موذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم. التَّخمني وبعد التَّ�شحيح واملقدرة بالنُّ

املتغر
عوبة  ُمعامالت ال�شُّ
قبل التَّ�شحيح من 

اأثر التَّخمني

عوبة  ُمعامالت ال�شُّ
بعد التَّ�شحيح من اأثر 

التَّخمني

عوبة  ُمعامالت ال�شُّ
موذج  رة بالنُّ املُقدَّ

الُثالثي املعلم
عوبة قبل  ُمعامالت �ل�سُّ

ت�سحيح �أثر �لتَّخمني
0.991** � 0.842**

عوب���ة  �ل�سُّ ُمعام���الت 
بعد �لتَّ�سحي���ح من �أثر 

�لتَّخمني

� 0.844**

عوبة للفقر�ت  من جدول رقم (7) يت�سح �أن قيمة ُمعامل �لرتباط بني ُمعامالت �ل�سُّ
رة با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني، وبعد  (N=44) �ملُق���دَّ
�لتَّ�سحي���ح من �أث���ر �لتَّخمني ي�س���اوي (rb12 =0.991)، وهو ُمعام���ل �رتباط طردي قوي 
� ذو دللة �إح�سائية عند ُم�ستوى دللة (0.001)، وهذ� يعني قوة �لعالقة و�جتاهها  جدًّ
رة بالنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �إز�ل���ة �أثر �لتَّخمني  عوبة �ملُقدَّ �ملوج���ب بني قيم ُمعام���ل �ل�سُّ



497
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية ، العدد )16( ، جمادى الآخر 1439هـ

د. حممد مو�شى ال�شمراين

وبع���د �إز�لة �أثر �لتَّخمني بالنَّظرية �لتَّقليدية، ويف�سر �لباحث ذلك بوجود ت�سابهًا قويًا يف 
عوبة قب���ل �إز�لة �أثر �لتَّخمني وبعد �إز�لة �أثر �لتَّخمني با�ستخد�م �ملعادلة  قي���م ُمعامل �ل�سُّ
رق���م (3) من معادلت ت�سحيح �أثر �لتخمني وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية وهذ� يعني �أن هذه 
 � �ملعادلة تعطي قيمًا م�سابهة ملا قبل �لت�سحيح، لذ� كانت قيمة ُمعامل �لرتباط  قوية جدًّ

وطردية.  
رة وفق �لنَّظرية  عوب���ة �ملُقدَّ وبح�س���اب قيمة ُمعامل �لرتباط بني قيم ُمعامالت �ل�سُّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم جند  �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني و�ملُقدَّ
�أن قيم���ة ُمعام���ل �لرتب���اط ت�س���اوي (rb13=-0.842) وهي قيمة د�لة عن���د ُم�ستوى دللة 
(0.001)، وه���ي تدل على �أن قيمة �لعالقة كانت مرتفعة و�سالبة، وتدل �لقيمة �ل�سالبة 
عوبة يف �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم، و�ملالحظ �أن قيمة ُمعامل  على �ختالف تدريج ُمعامل �ل�سُّ

�لرتباط كانت �أقل ن�سبيًّا من قيمة ُمعامل �لرتباط �ل�سابق.
رة  عوب���ة �ملُقدَّ ���ا �أن قيم���ة ُمعام���ل �لرتباط ب���ني ُمعام���الت �ل�سُّ كم���ا ُيالح���ظ �أي�سً
رة  عوبة �ملُقدَّ با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية بع���د ت�سحيح �أثر �لتَّخمني وُمعام���الت �ل�سُّ
با�ستخ���د�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعل���م ي�ساوي (rb23=-0.844)، وهي قيمة د�لة 
عن���د ُم�ستوى دللة (0.001)، وه���ي قيمة مرتفعة و�سالبة ولكنها �أق���ل من قيمة ُمعامل 

 .rb12 لرتباط�
وللُمقارن���ة ب���ني ُمعامل �لرتب���اط (rb12)، و�لذي قيمته ت�س���اوي  (0.991)ومعامل 
�لرتب���اط (rb13) و�ل���ذي قيمته ت�س���اوي (�0.842)، مت ��ستخ���د�م �ملعادلة رقم (11) 
 ،((Field, 2013, p286-287 لختب���ار �لفروق بني ُمعام���الت �لرتب���اط t)  )ختب���ار�
وق���د كانت قيمة t لختبار �لفروق ُت�ساوي (11.36) وه���ي قيمة د�لة عند ُم�ستوى دللة 
(0.01)، وه���ذ� يدل على وجود ف���روق بني ُمعامل �لرتب���اط (rb12)، ومعامل �لرتباط 
رة با�ستخد�م �لنَّظرية  عوبة �ملُق���دَّ (rb13)، وه���ذ� يعن���ي �أن ُمعامل �رتباط ُمعامالت �ل�سُّ
رة بعد �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني  �لتَّقليدي���ة قبل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني وتلك �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم  عوبة �ملُقدَّ يختلف عن ُمعامل �رتباط ُمعام���الت �ل�سُّ
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة قبل �لتَّ�سحي���ح من �أثر  عوب���ة �ملُق���دَّ وُمعام���الت �ل�سُّ
�لتَّخم���ني، وهذ� ي�سري �إىل �ختالف ُمعاجل���ة �لنُّموذج �لُثالثي �ملعلم لعامل �لتَّخمني عند 
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عوبة عن �لنَّظرية �لتَّقليدية، وميكن تف�سري �لنتائج يف �سوء �ختالف  تقدي���ره ملعامل �ل�سُّ
خ�سائ����ش �لنظرية �لتقليدي���ة حيث تتاأثر بخ�سائ����ش �لعينة و�لفق���ر�ت، بنما تتعامل 
نظري���ة �لإ�ستجابة للفقرة م���ع كل فقرة ب�سكل م�ستقل ورمبا يك���ون هذ� �سبب �لختالف 
لت �إليه در��سة Fan,1998))، و(عبد  بني معاملي �لرتباط وهي نتيجة تتفق مع ما تو�سَّ
�لوه���اب، (2013، و(Thissen & Zimowski, 1997)، و(Kiany& Jalali 2009) يف 
عوبة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم  رة ملُعام���ل �ل�سُّ �ختالف �لنتائج �ملُقدَّ
رة وف���ق �لنَّظرية �لتَّقليدية، و�لذي يعود �إىل �أن �لنُّم���وذج �للوغاريتمي �لُثالثي  ع���ن �ملُقدَّ
�ملعل���م يعالج م�سكلة �أث���ر �لتَّخمني يف تقدير�ت معامل �لفقر�ت و�لأفر�د ب�سكل �أف�سل من 

معادلت ت�سحيح �أثر �لتخمني وفق �لنظرية �لتقليدية.
لالإجابة عن ال�شوؤال الثالث: هل يوجد �ختالف بنًي بني ُمعاملي �رتباط ُمعامالت 
���و�ب و�خلطاأ (عند تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية  �لتميي���ز لفقر�ت �لختبار من نوع �ل�سَّ
�لتَّقليدي���ة قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخم���ني وبعد �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني)، و(عند 
تقديرها با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني وُمعامل �لتمييز 

رة با�ستخد�م �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم؟). �ملُقدَّ
رة  لالإجاب���ة ع���ن هذ� �لت�س���اوؤل قام �لباح���ث بتحويل قي���م ُمعامالت �لتميي���ز �ملُقدَّ
با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل ت�سحي���ح �أثر �لتَّخمني وكذلك بعد �لتَّ�سحيح من �أثر 

�لتَّخمني �إىل قيم (z- Fisher) حتى تكون �لقيم خطية. 
جدول رقم )8(

رة با�شتخدام النَّظرية التَّقليدية قبل ت�شحيح التَّخمني وبعد  ُمعامالت التمييز املُقدَّ
موذج ُثالثي املعلم. التَّ�شحيح واملقدرة با�شتخدام النُّ

معامل التمييز قبل م
)a1( ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر
z- Fisher

معامل التمييز بعد 
))a2 ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر 
z- Fisher

موذج ُثالثي  النُّ
)a3( املعلم

10.40.420.340.3521.24
20.260.270.200.2031.14
30.210.210.200.1991.57
40.640.750.340.3361.37
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معامل التمييز قبل م
)a1( ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر
z- Fisher

معامل التمييز بعد 
))a2 ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر 
z- Fisher

موذج ُثالثي  النُّ
)a3( املعلم

50.500.330.340.3541.57
60.450.490.270.2752.47
70.200.210.190.1942.42
80.400.420.300.3071.31
90.630.730.400.4191.58

100.560.620.390.4091.47
110.340.360.280.291.31
120.230.230.180.1842.23
130.260.270.230.231.64
140.220.220.190.1942.12
150.550.610.400.4191.29
160.510.560.410.4331.39
170.660.800.380.45.24
180.300.300.230.2341.28
190.650.770.410.4332.25
200.390.410.320.3291.33
210.380.400.290.3012.12
220.360.370.260.2621.4
230.370.390.280.2881.16
240.470.510.300.3141.29
250.500.550.350.3611.39
260.410.440.280.2881.89
270.740.950.450.4852.19
280.540.600.350.3611.49
290.700.860.420.451.75
300.640.760.450.482.09
310.030.030.040.0440.1
320.440.470.330.3411.73
330.530.590.330.3363.86
340.620.730.290.3011.97
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معامل التمييز قبل م
)a1( ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر
z- Fisher

معامل التمييز بعد 
))a2 ت�شحيح التَّخمني

حتويل ف�شر 
z- Fisher

موذج ُثالثي  النُّ
)a3( املعلم

350.190.190.170.1681.16
360.640.760.420.442.08
370.480.530.370.3931.93
380.490.530.340.3541.73
390.170.170.160.1631.08
400.370.390.310.3252
410.320.330.270.2792.07
420.07�0.060.02�0.024�1
430.15�0.15�0.09�0.087�1
440.430.470.300.3121.89

0.410.450.290.301.74�ملتو�سط
0.200.240.120.120.79�لنحر�ف �ملعياري

0.15�0.15�0.09�0.09�0.1�أقل قيمة
0.740.950.450.495.24�أعلى قيمة

يتَّ�س���ح من خالل �جل���دول رقم (8) �أن قي���م ُمعامل متييز �لفق���ر�ت وفق �لنَّظرية 
�لتَّقليدي���ة قب���ل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني قد تر�وحت قيمته ب���ني (�0.15 و0.74)، 
ومبتو�سط ح�سابي(0.41) ، و�نحر�ف معياري (0.20)، كما مت ��ستخد�م حتويلة ف�سر 
(z-Fisher)، وق���د تر�وحت �لقيم بني (�0.15 و0.95)، ومبتو�سط ح�سابي (0.45)، 

و�نحر�ف معياري (0.24).
رة بالنَّظرية �لتَّقليدية بعد �لتَّ�سحيح  كما جند �أن قيم ُمعام���ل متييز �لفقر�ت �ملُقدَّ
م���ن �أثر �لتَّخم���ني قد تر�وح���ت ب���ني (�0.09 و0.45)، ومبتو�سط ح�ساب���ي (0.29)، 
و�نحر�ف معياري (0.12)، وبعد ��ستخد�م حتويلة ف�سر تر�وحت قيم ُمعامالت �لتمييز 

بني (�0.09 و0.49)، ومبتو�سط ح�سابي (0.30)، و�نحر�ف معياري (0.12).
وُيالح���ظ كذل���ك �أن قي���م ُمعامالت �لتميي���ز للفقر�ت وف���ق �لنُّم���وذج ُثالثي �ملعلم 
تر�وحت بني (0.1 و5.24)، ومبتو�سط ح�سابي (1.74)، و�نحر�ف معياري (0.79).
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جدول رقم )9(
رة بالنَّظرية التَّقليدية قبل ت�شحيح اأثر  ُمعامالت الرتباط بني ُمعامالت التمييز املُقدَّ

موذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم. التَّخمني وبعد التَّ�شحيح واملقدرة بالنُّ

ُمعامالت التمييز املتغر
قبل التَّ�شحيح 
من اأثر التَّخمني

ُمعامالت التمييز 
بعد التَّ�شحيح من 

اأثر التَّخمني

ُمعامالت التمييز 
موذج  رة بالنُّ املُقدَّ

الُثالثي املعلم
**0.442**0.907ُمعامالت �لتمييز قبل ت�سحيح �أثر �لتَّخمني
ُمعامالت �لتمييز بعد �لتَّ�سحيح 

من �أثر �لتَّخمني
0.364**

من جدول رقم (9) يت�سح �أن قيمة ُمعامل �لرتباط بني ُمعامالت �لتمييز للفقر�ت 
رة با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني، وبعد  (N=44) �ملُق���دَّ
�لتَّ�سحي���ح من �أث���ر �لتَّخمني ي�س���اوي (ra12 =0.907)، وهو ُمعام���ل �رتباط طردي قوي 
ذو دلل���ة �إح�سائية عن���د ُم�ستوى دلل���ة (0.001)، وهذ� يعني �أن قي���م ُمعامل �لتمييز 
رة وفق �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �إز�لة �أثر �لتَّخمني و�ملق���درة بعد �إز�لة �أثر �لتَّخمني  �ملُق���دَّ

.� وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية متقاربة بدرجة عالية جدًّ
رة وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية  وبح�ساب قيمة ُمعامل �لرتباط بني قيم ُمعامالت �لتمييز �ملُقدَّ
قب����ل �لتَّ�سحي����ح من �أثر �لتَّخم����ني و�ملقدرة با�ستخ����د�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعل����م جند �أن قيمة 
ُمعام����ل �لرتباط ت�ساوي (ra13=0.442)، وهي قيمة د�لة عند ُم�ستوى دللة (0.001)، وهي 
رة  تدل على �أن �لعالقة متو�سطة، ولكنها ل تعني �لتقارب �لكبري بني قيم ُمعامل �لتمييز �ملُقدَّ

رة بالنُّموذج �لُثالثي �ملعلم. با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �إز�لة �أثر �لتَّخمني وتلك �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م  ا �أن قيمة ُمعامل �لرتباط بني ُمعامالت �لتمييز �ملُقدَّ كما ُنالحظ �أي�سً
رة با�ستخد�م  �لنَّظري���ة �لتَّقليدي���ة بعد ت�سحي���ح �أثر �لتَّخمني وُمعام���الت �لتمييز �ملُق���دَّ
�لنُّموذج �للوغاريتم���ي ُثالثي �ملعلم ي�ساوي (ra23=0.364)، وهي قيمة د�لة عند ُم�ستوى 

دللة (0.001)، وهي قيمة �رتباطية منخف�سة وموجبة.
وللُمقارن���ة بني ُمعامل �لرتب���اط (ra12)، و�لذي قيمته ُت�س���اوي (0.907)، وُمعامل 
 t)) و�ل���ذي قيمت���ه ُت�س���اوي (0.442)، مت ��ستخ���دم معادل���ة �ختبار ،(ra13) لرتب���اط�
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مــوذج اللوغاريتمــي ُثالثي املعلــم والنَّظريــة التَّقليديــة يف ُمعاجلة اأثر  املُقارنــة بــن النُّ
واب واخلطاأ رات الإح�صائية للفقرات والأفراد يف اختبار ال�صَّ التَّخمــن عند تقدير املُوؤ�صِّ

 ،((Field, 2013, p286-287 لختب���ار �لفروق بني ُمعامالت �لرتب���اط غري �مل�ستقل���ة
وق���د كانت قيمة t لختب���ار �لفروق ُت�س���اوي (6.5)، وهي قيمة د�لة عن���د ُم�ستوى دللة 
 ،ra13 ومعامل �لرتباط ،ra12 (0.01)، وه���ذ� يدل عل���ى وجود فروق بني ُمعامل �لرتباط
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية  وه���ذ� يعني �أن ُمعامل �رتب���اط ُمعامالت �لتمييز �ملُقدَّ
رة بعد �لتَّ�سحي���ح من �أثر �لتَّخمني يختلف  قب���ل �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخمني، وتلك �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم وُمعامالت  عن ُمعامل �رتباط ُمعامالت �لتمييز �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني، وهذ�  �لتميي���ز �ملُق���دَّ
يعن���ي �ختالف �ملُعاجلة  بني �لنُّموذج �لُثالثي �ملعلم لعام���ل �لتَّخمني عند تقديره ملعامل 
Kia-و ،(Courville,2004) لتميي���ز عن �لنَّظرية �لتَّقليدية، وهي تتفق مع نتائج در��سة�
ny & Jalali,2009)) و�لت���ي �أظهرت وجود عالقة �رتباطية د�لة وموجبة بني ُمعامالت 

�لتمييز يف �لنَّظرية �لتَّقليدية و�لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم.
لالإجابــة عــن ال�شــوؤال الرابع: هل ُيوج���د �ختالف بني ُمعامل���ي �رتباط تقدير�ت 
�لط���الب (عند تقديرها با�ستخد�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قب���ل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني 
وبع���د �لتَّ�سحي���ح من �أث���ر �لتَّخمني)، و(عن���د تقديرها با�ستخ���د�م �لنَّظري���ة �لتَّقليدية 
رة با�ستخد�م  قب���ل �لتَّ�سحيح من �أث���ر �لتَّخمني وُمعامل �رتباط تقدير�ت �لط���الب �ملُقدَّ

�لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم؟).
جدول رقم )10(

تقديرات درجات الطالب وفق النَّظرية التَّقليدية قبل التَّ�شحيح من اأثر التَّخمني وبعد 
موذج اللوغاريتمي الُثالثي املعلم. التَّ�شحيح وبا�شتخدام النُّ

اأقل منوذج التقديرات
قيمة

اأعلى 
النحراف املتو�شطقيمة

املعياري
�لتقدير وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح 

(θ1) لأثر �لتَّخمني
164633.215.62

�لتقدير وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية بعد �لتَّ�سحيح 
(θ2)

24727.818.42

(θ3) 3.81�3.640.06�1.16�لتقدير وفق �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم
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من �جلدول رقم (10) جند �أن تقدير درجات �لطالب وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل 
�لتَّ�سحي���ح من �أثر �لتَّخمني ق���د تر�وحت بني (16 و46)، ومبتو�سط ح�سابي (33.21)، 

و�نحر�ف معياري (5.62).
كما كانت تقدير�ت �لطالب بعد �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية 

ترت�وح بني (2 و47)، ومبتو�سط ح�سابي (27.8)، و�نحر�ف معياري (8.42).
كم���ا جند �أن تقدير�ت �لطالب وفق �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم قد تر�وحت 

بني (�3.81 و3.64) مبتو�سط ح�سابي (�0.06)، و�نحر�ف معياري (1.16).
جدول رقم )11(

معامالت الرتباط بني تقديرات الأفراد وفق النَّظرية التَّقليدية قبل التَّ�شحيح من اأثر 
موذج اللوغاريتمي ُثالثي املعلم. التَّخمني وبعد التَّ�شحيح ووفق النُّ

املتغر
تقديرات الأفراد 
قبل التَّ�شحيح من 

اأثر التَّخمني

تقديرات الأفراد 
بعد التَّ�شحيح من 

اأثر التَّخمني

تقديرات الأفراد 
موذج  رة بالنُّ املُقدَّ

الُثالثي املعلم
تقدير�ت �لأفر�د قبل ت�سحيح 

�أثر �لتَّخمني
0.997**0.921**

تقدير�ت �لأفر�د بعد 
�لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني

0.921**

رة  م���ن جدول رق���م (11) يت�سح �أن قيمة ُمعامل �لرتباط ب���ني ُقدر�ت �لأفر�د �ملُقدَّ
با�ستخ���د�م �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخم���ني وبعد �لتَّ�سحيح من �أثر 
�لتَّخم���ني ُت�س���اوي (rθ12=0.997)، وه���و ُمعامل �رتباط طردي ذو دلل���ة �إح�سائية عند 
�، مما يعني �أن قيم  ُم�ست���وى دللة (0.001)، وهذ� يعني وجود عالق���ة طردية قوية جدًّ
رة وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل �إز�لة �أثر �لتَّخمني متقاربة �إىل حد كبري مع  �لُقدر�ت �ملُقدَّ

رة وفق �لنَّظرية �لتَّقليدية بعد �إز�لة �أثر �لتَّخمني.  قيم �لُقدر�ت �ملُقدَّ
رة وفق  وبح�س���اب قيم���ة ُمعامل �لرتب���اط بني ُمعامل �رتب���اط ُقدر�ت �لأف���ر�د �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي  �لنَّظري���ة �لتَّقليدية قبل �لتَّ�سحيح من �أثر �لتَّخمني و�ملُق���دَّ
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�ملعلم جند �أن قيمة ُمعامل �لرتباط ُت�ساوي (rθ13=0.921)، وهي قيمة د�لة عند ُم�ستوى 
.� دللة (0.001)، وهي تدل كذلك على �أن �لعالقة قوية جدًّ

رة با�ستخد�م  ا �أن قيمة ُمعامل �لرتباط بني ُق���در�ت �لأفر�د �ملُقدَّ كم���ا ُنالحظ �أي�سً
رة با�ستخد�م �لنُّموذج  �لنَّظرية �لتَّقليدية بعد ت�سحيح �أثر �لتَّخمني وُقدر�ت �لأفر�د �ملُقدَّ
�للوغاريتم���ي ُثالث���ي �ملعلم ُي�س���اوي (rθ23=0.921)، وهي قيمة د�لة عن���د ُم�ستوى دللة 

.� ا قيمة �رتباطية طردية قوية جدًّ (0.001)، وهي �أي�سً
وللُمقارن���ة ب���ني ُمعامل �لرتب���اط (rθ12) و�ل���ذي ُت�ساوي قيمت���ه  (0.997)ومعامل 
  t و�ل���ذي ت�س���اوي قيمت���ه (0.921) ��ستخدم �لباحث ُمعادل���ة �ختبار (rθ13) لرتب���اط�
 ،((Field, 2013, p286-287 لختب���ار �لفروق بني ُمعامالت �لرتب���اط غري �مل�ستقل���ة
وق���د كانت قيم���ة t لختبار �لفروق ُت�ساوي (50.5)، وهي قيم���ة د�لة عند ُم�ستوى دللة 
(0.01)، وه���ذ� ي���دل عل���ى وجود فروق ب���ني ُمعامل �لرتب���اط rθ12، ومعام���ل �لرتباط 
رة با�ستخ���د�م �لنَّظرية �لتَّقليدية قبل  rθ13، وه���ذ� يعني �أن �رتباط ُق���در�ت �لأفر�د �ملُقدَّ

رة بعد �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخمني يختلف عن  �لتَّ�سحي���ح من �أثر �لتَّخم���ني، وتلك �ملُقدَّ
رة با�ستخد�م �لنُّموذج ُثالثي �ملعلم وُقدر�ت �لأفر�د  ُمعام���ل �رتباط ُقدر�ت �لأفر�د �ملُقدَّ
رة با�ستخ���د�م �لنَّظري���ة �لتَّقليدي���ة قبل �لتَّ�سحيح م���ن �أثر �لتَّخم���ني، وهذ� يعني  �ملُق���دَّ
�خت���الف ُمعاجلة �لنُّموذج �لُثالث���ي �ملعلم لعامل �لتَّخمني عند تقدي���ره لُقدر�ت �لأفر�د 
ع���ن �لنَّظري���ة �لتَّقليدي���ة �إىل ح���د ما،  وه���ي تتفق مع در��س���ة (عبد �لوه���اب، 2013)، 
و(Fan,1998)، و(Courville,2004)، و(Kiany&Jalali,2009) يف ُمعاجلة �لنُّموذج 

�للوغاريتمي �لُثالثي �ملعلم مل�سكلة �أثر �لتَّخمني على تقدير�ت �لأفر�د. 

ولقد تبني من �لنتائج �لتي تو�سلت �إليها �لدر��سة �أنه يوجد �ختالف يف قيمة ُمعامل 
�لرتب���اط ب���ني �لنُّموذج �لُثالث���ي �للوغاريتمي يف ُمعاجل���ة �أثر �لتَّخمني وب���ني ��ستخد�م 
عوبة �أو ُمعام���الت �لتمييز �أو تقدير  ط���رق �لنَّظرية �لتَّقليدي���ة عند تقدير ُمعامالت �ل�سُّ
ُقدر�ت �لأفر�د، وقد يعود هذ� �إىل تعامل �لنُّموذج �للوغاريتمي ُثالثي �ملعلم مع كل فقرة 
عل���ى ح���دة عند تقدير �إح�س���اء�ت �لفق���ر�ت �أو �لأفر�د وهذ ين�سجم م���ع بع�ش �ملو�قف 
�لختباري���ة، ولي�ش �لدرجة �لكلية كم���ا يف �لنَّظرية �لتَّقليدية و�لتي تتاأثر كما هو معروف 
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بخ�سائ����ش �لعينة لالأف���ر�د و�لفقر�ت و�لتوزي���ع �لطبيعي مما ينعك�ش عل���ى نتائج قيم 
معامالت �ل�سعوبة و�لتمييز للفقر�ت وقدر�ت �لأفر�د .

ر��سة �ل�سابقة مبا يلي: ر��سة �حلالية بناًء على نتائج �لدِّ التو�شيات: ُتو�سي �لدِّ

��ستخ���د�م �لنُّم���وذج ُثالثي �ملعل���م ملُعاجلة م�سكل���ة �أثر �لتَّخم���ني يف �ختبار�ت . 1
ر�ت �لإح�سائية للفقر�ت. و�ب و�خلطاأ عند تقدير �ملُوؤ�سِّ �ل�سَّ

كم���ا مُيكن ��ستخد�م �لنُّم���وذج �للوغاريتمي �لُثالثي �ملعل���م لإز�لة �أثر �لتَّخمني . 2
و�ب و�خلطاأ. عند تقدير ُقدر�ت �لأفر�د يف �ختبار�ت �ل�سَّ

توظيف بر�مج نظرية �ل�ستجابة للفقرة يف حتليل �لبيانات.. 3
تدري���ب �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي ويف جم���ال �لختبار�ت حتديًد� على كيفية . 4

�لتعامل مع م�سكلة �أثر �لتَّخمني.
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