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قواعد الن�صر يف املجلة
املعرفة  ال�سليمة يف جماالت  واملنهجية  باالأ�سالة  تت�سم  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   -1

املختلفة من داخل ال�سودان وخارجه.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي واملعريف وفقًا ملنهج االإ�سالم.  -2

اأن ال يكون البحث �سبق ن�سره اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى.  -3
اأن ميثل البحث اإ�سافة اأو م�ساهمة علمية جادة يف العلم واملعرفة.  -4

يجب اأن يت�سدر البحث ملخ�سًا بعنا�سره املعروفة علميًا، ال تقل عن 150 كلمة وال تزيد عن 200   -5
كلمة باللغتني )العربية دومًا، وباالإجنليزية اأو لغة البحث(.

يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا علي برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية حم�سة �سمن اخت�سا�سات هيئة التحرير.  -14

يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15
يرفق الباحث اأو الباحثون مع البحث �سفحة عنوان البحث ونبذة تعريفية عن نف�سه اأو اأنف�سهم،   -16
التوا�سل  بغر�ض  ال�سارية(  االت�ساالت  واأرقام  كاماًل،  والعنوان  الدقيق،  )التخ�س�ض  ت�سمل: 

معهم متى تطلب ذلك.
مالحظـــة:

خارج  ومن  �سوداين  1000جنيه  وقدرهـ   مبلغ  ال�سودان  داخل  من  الباحثون  اأو  الباحث  يدفع  	•
ال�سودان مبلغ 100 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
حكلمة العدد

1د. را�سد بن حمود بن را�سد الثنيانهدايات القراآن )مناهج واآثار(
45د. اإبراهيم علي جماع البا�سادور القراآن الكرمي يف اإ�سالح �سلوك امل�ستهلك

»مقارنة  ال�سماوية  الأديان  يف  والبعث  واملعاد  املوت 
اأديان«

77د. اإ�سماعيل �سديق عثمان اإ�سماعيل

يف  الواردة  لالأحاديث  متجددة  »روؤية  املتعة  نكاح 
ال�سحيحني«

111د. حممد عبد الرحمن اأبو احل�سن

تطبيق القواعد الأ�سولية على حكم �سلة الرحم »درا�سة 
تطبيقية«

153د. حممد عبد اهلل الزبري حممد

واآثارها،  اأ�سبابها  الهندو�سية:  الديانة  يف  العن�رصية 
وموقف الإ�سالم منها »درا�سة حتليلية مقارنة«

اهلل  رزق  اخلري  �سباح  اأحمد  د. 
�سعيد

183

عو�ض الت�سور البالغي يف م�ساهد القيامة القراآنية عبدالقادر  احلارث  د. 
الكرمي حمد

211

درا�سة  العربية  اللغة  يف  املعنى  وعلى  اللفظ  على  احلمل 
تطبيقية يف �سورة البقرة

239د. عثمان اأحمد الب�سري

احلروف اأق�سامها ودللتها ووظائفها يف كتاب ]بدائع 
الفوائد[ لبن قيم اجلوزية

د. حمي الدين حممد جربيل حممد 
د. نهى علي عو�ض العليم علي

277

الّنحِو  ُكتِب  اأنواِع الإعراِب وعالماِتِه بني  وقفات مع 
ودار�سي العربيِة

علي  ال�رصيف  عمر  اأبوحنيفة  د. 
عمر

325

العبا�سي »درا�سة  البنية الإيقاعية يف ديوان حممد �سعيد 
نقدية حتليلية اإح�سائية«

353د. عبا�ض دفع اهلل م�سّوي

منهج الإمام الزرك�سي وم�سادره يف كتابه: ]الربهان يف 
علوم القراآن[ »درا�سة حتليلية«

اأ. حممد بكر علي
د. اأ�سامة خالد حممد عبداهلل

401

عبد  "لل�سيخ  الأحباب  وهدية  املقل  جهد  ق�سيدتا 
ال�سالم  الربناوي النيجريي »درا�سة حتليلية«(

د. بابكر الأمني الدرديري
اأ./عمر عبد اهلل عمر

427

العالقات  يف  والعوملة  املعلومات  تكنولوجيا  فاعلية 
العامة »درا�سة و�سفية حتليلية بالتطبيق على املوؤ�س�سات 

احلكومية بولية الق�سارف 2015- 2017م«

د. حممد اأحمد التجاين
اأ. بثينة عو�ض ب�رصى

467

البحث املؤجل من هذا العدد

تطبيق القواعد اأُلصولية على حكم صلة الرحم »دراسة تطبيقية«
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كلمة العدد
الذي  اخلامت  حممد  نبيه  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى،  لله  احلمد   
نلتقيكم  اأن  ي�سعدنا  اأما بعد-  اقتدى،  به  اآله و�سحبه، ومن  ا�سطفى، وعلى 
بكم  العلوم(العامرة  تاأ�سيل  )جملة  جملتكم  من  الع�سرين  العدد  رحاب  يف 
حيث جاء هذا العدد ليحمل بني دفتيه اأربعة ع�سرة مو�سوعًا يف تخ�س�سات 
خمتلفة، تعالج م�سائل بحثية تاأ�سيلية متنوعة، بذل فيها الباحثون ع�سارة 

فكرهم وجهدهم، نقدمها لكم على النحو التايل:
البحث االأول جاء بعنوان : )هد�يات �لقر�آن مناهج و�آثار( للباحث   

�لدكتور/ ر��شد بن حمود بن ر��شد �لثنيان.
واأما البحث الثاين فجاء بعنوان: )دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�شالح   

�شلوك �مل�شتهلك( للباحث �لدكتور/ �إبر�هيم علي جماع �لبا�شا.
والبحث الثالث جاء بعنوان: )�ملوت و�ملعاد و�لبعث يف �لأديان   
�ل�شماوية »مقارنة �أديان«( للباحث �لدكتور/ �إ�شماعيل �شديق عثمان 

�إ�شماعيل.
متجددة  روؤية  �ملتعة  )نكاح   : بعنوان  فجاء  الرابع  والبحث   
عبد  حممد  �لدكتور/  للباحث  �ل�شحيحني(  يف  �لو�ردة  لالأحاديث 

�لرحمن �أبو �حل�شن.
كما جاء البحث اخلام�ض حتت عنوان: )تطبيق �لقو�عد �لأ�شولية   
على حكم �شلة �لرحم »در��شة تطبيقية«( للباحث دكتور/ حممد عبد 

�لله �لزبري حممد.
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�لهندو�شية:  �لديانة  يف  )�لعن�شرية  بعنوان:  ال�ساد�ض  البحث   
�أ�شبابها و�آثارها، وموقف �لإ�شالم منها »در��شة حتليلية مقارنة«( 

للباحث �لدكتور/ �أحمد �شباح �خلري رزق �لله �شعيد.
م�شاهد  يف  �لبالغي  )�لت�شور  بعنوان:  جاء  ال�سابع  والبحث   

�لقيامة( للباحث �لدكتور/ �حلارث عبد�لقادر عو�ض �لكرمي حمد.
والبحث الثامن جاء بعنوان: )�حلمل على �للفظ وعلى �ملعنى يف   
�للغة �لعربية در��شة تطبيقية يف �شورة �لبقرة( للباحث �لدكتور/ 

عثمان �أحمد �لب�شري.
ودللتها  �أق�شامها  )�حلروف  بعنوان:  جاء  التا�سع  والبحث   
للباحث  �جلوزية(  قيم  لبن  �لفو�ئد[  ]بد�ئع  كتاب  يف  ووظائفها 
�لدكتور/ حمي �لدين حممد جربيل حممد و�لدكتورة/ نهى علي 

عو�ض �لعليم علي.
والبحث العا�سر جاء بعنوان: )وقفات مع �أنو�ِع �لإعر�ِب وعالماِتِه   
بني ُكتِب �لّنحِو ود�ر�شي �لعربيِة( للباحث �لدكتور/ �أبوحنيفة عمر 

�ل�شريف علي عمر.
والبحث احلادي ع�سر جاء بعنوان: )�لبنية �لإيقاعية يف ديو�ن   
للباحث  �إح�شائية«(  حتليلية  نقدية  »در��شة  �لعبا�شي  �شعيد  حممد 

�لدكتور/ عبا�ض دفع �لله م�شّوي.
والبحث الثاين ع�سر جاء بعنوان: )منهج �لإمام �لزرك�شي وم�شادره   
للباحثني  حتليلية«(  »در��شة  �لقر�آن[  علوم  يف  ]�لربهان  كتابه:  يف 

�لأ�شتاذ/ حممد بكر علي و�لدكتور/ �أ�شامة خالد حممد عبد�لله.
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�ملقل وهدية  )ق�شيدتا جهد   : بعنوان  جاء  ع�سر  الثالث  والبحث   
»در��شة  �لنيجريي  �لربناوي  �ل�شالم   عبد  "لل�شيخ  �لأحباب 
حتليلية«( للباحثني �لدكتور/ بابكر �لأمني �لدرديري و�لأ�شتاذ /عمر 

عبد �لله عمر.
والبحث الرابع ع�سر جاء بعنوان: )فاعلية تكنولوجيا �ملعلومات   
بالتطبيق  حتليلية  و�شفية  »در��شة  �لعامة  �لعالقات  يف  و�لعوملة 
2017م«(   -2015 �لق�شارف  بولية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  على 
عو�ض  بثينة  و�لأ�شتاذة/  �لتجاين  �أحمد  �لدكتور/حممد  للباحثني 

ب�شرى.
فكل ال�سكر والتقدير لهوؤالء الباحثني .. وكلنا ثقة يف توا�سل االإبداع   

والعطاء البحثي .. وتتجدد ثقتنا يف مدنا باآرائكم الداعمة لتطوير املجلة.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                    د. حامد اإبراهيم علي حممد 
                                                                     عميد مركز تاأ�سيل العلوم
                                                                      رئي�ض هيئة حترير املجلة
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هدايــــــات القــــــرآن )مناهــــــج وآثــــــــار(
د. را�صد بن حمود بن را�صد الثني�ن•

ملخــــ�ض
�لقر�آن  مقا�صد  �لهد�يات من  �أن  �صرتكز على  �لبحث  در��صتي يف هذ�   
هذه  �أثر  متناواًل  تناولها،  يف  �لعلماء  ومناهج  عر�صها  يف  �لقر�آن  منهج  وبيان 
�لقر�آن،  بهد�يات  �ملر�د  �لبحث:  يف  و�صاأبني  و�الآجل،  �لعاجل  يف  �لهد�يات 
بيان  وفيه  �لفرد و�ملجتمع،  �لهد�يات على  و�آثار هذه  قر�آين،  وقيمتها كمق�صد 
�أهمية �لتاأمل و�لتدبر مبا يف كتاب �هلل تعاىل من �لهد�يات �لكربى و�ملقا�صد �لعليا 
�خلفايا،  تتجلى كثري من  �ملتجددة، وبها  �حلياة  منهاجاً و��صحاً يف هذه  لتكون 
وبها حتل �مل�صاكل وتعالج �لق�صايا، ففي �لقر�آن �لوقاية من �ملكاره، و�لعالج لكافة 

م�صتجد�ت �لع�صر، وعليه ففي در��صة �لهد�يات بد�ية تاأ�صي�س مل�صروع كبري. 
Abstract

 This research dealt with (hidayat alquran); guidance’s of the Qur’an, methods 
and effects. The aim of the research is to clarify what is meant by (hidayat alquran); 
guidance’s  of the Qur’an and their value, to present the Qur’an’s approach to urging 
(hidayat alquran); guidance’s to learn about the scholars ’approaches to devising 
(hidayat alquran); guidance’s from the Qur’an, and to collect the effects of the 
Qur’an’s guidance’s   on the individual and society. The researcher adopted the applied 
inductive method. Among the most important results - what is meant by the guidance’s 
of the Qur’an is all the best is indicated by the Qur’an, spoken or understood, and the 
types of guidance of the Qur’an fall into three sections: The first: innate guidance, the 
second: general guidance, and the third: private guidance. Concerning guidance’s, and 
for teachers of interpretation and Quranic science to be interested in reviving these 
guidance’s and implementing them in the lessons of interpretation, and if a separate 
subject is devoted to them, it is not much, and the establishment of scientific meetings, 
workshops and training courses with specialists to discuss the guidance’s of the Qur’an 
and its types, methods of deducing them, and laying down basic rules for knowing the 
correct ones And take out what is not included in it.
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مقدمـــــة
مَّوْعَِظٌة  جَاءتُْكم  َقدْ  النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا  تنزيله:  حمكم  يف  �لقائل  هلل  �حلمد   
و�ل�صالة   ،]57 ]يون�ض:  لْمُؤْمِنِنيَ{ 

ِّ
ل وَرَحْمٌَة  وَهُدًى  الصُّدُوِر  فِي  مَا 

ِّ
ل وَشَِفاء  رَّبُِّكمْ  مِّن 

و�ل�صالم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�صلم ت�صليماً كثري�ً، �أما بعد:
بكتاب �هلل عز وجل، ومن  �لتم�صك  �ل�صامية هو  �لهد�يات  فاإن طريق   
�لذكر �حلكيم،  �ملتني، وهو  �هلل  �أ�صله �هلل، وهو حبل  �لهدى يف غريه  �بتغى 
وهو �ل�صر�ط �مل�صتقيم، وهو �لذي ال تلتب�س به �الأل�صن، وال تزيغ به �الأهو�ء، 
وال يخلق عن كرثة �لرد، وال ي�صبع منه �لعلماء، وال تنق�صي عجائبه، من قال به 

�صدق، ومن حكم به عدل، ومن �عت�صم به فقد هدي �إىل �صر�ط م�صتقيم. 
حت�صى،  ال  و�آثارها  تنتهي،  ال  و�إر�صاد�ته  ودالالته  �لقر�آن  وهد�يات   
قال تعاىل: }إِنَّ هَـَذا الُْقرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ َأْقوَمُ{ ]�لإ�شر�ء: ٩[، فتحقيق �لهد�ية يف 
يَهْدِي  مُِّبنيٌ •  وَكَِتابٌ  ُنورٌ  اللّهِ  مِّنَ  }َقدْ جَاءُكم  �صبحانه:  قال  �لقر�ن  مقا�صد  مقدمة 
إِلَى  وَيَهْدِيِهمْ  بِِإْذنِهِ  النُّوِر  إِلَى  ُلمَاتِ  الظُّ مِِّن  وَيُْخِرجُهُم  السَّالَمِ  سُبَُل  ِرْضوَانَهُ  اتَّبَعَ  مَِن  اللّهُ  بِهِ 
مِنْ  َّشَاء  ن مَنْ  بِهِ  َّهْدِي  ن ُنورًا  جَعَلْنَاهُ  }وَلَكِن  وقال:   ،]1٦-15 ]�ملائدة:  مُّسَْتقِيٍم{  صِرَاطٍ 
عِبَادِنَا{ ]�ل�شورى: 52[. ولذ� فقد �هتم �لعلماء و�ملف�صرون بهذ� �جلانب وبحثو� 
يف  وتدبرو�  و�أحكامه،  حَكمه  وك�صفو�  وهد�ياته،  تعاىل  �هلل  معاين كالم  يف 

�آثاره وغاياته.
ويف هذ� �لبحث م�صاركة ي�صرية يف بيان �ملر�د بهد�يات �لقر�آن، وقيمتها   
كمق�صد قر�آين، ومناهج عر�صها يف �لقر�آن، و�آثار هذه �لهد�يات على �لفرد 
و�ملجتمع، وفيه بيان �أهمية �لتاأمل و�لتدبر مبا يف كتاب �هلل تعاىل من �لهد�يات 
�لكربى و�ملقا�صد �لعليا لتكون منهاجاً و��صحاً يف هذه �حلياة �ملتجددة، وبها 
تتجلى كثري من �خلفايا، وبها حتل �مل�صاكل وتعالج �لق�صايا، ففي �لقر�آن �لوقاية 

هدايــــــات القــــــرآن )مناهــــــج وآثــــــــار(

د. را�صد بن حمود بن را�صد الثني�ن
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�لع�صر، وعليه ففي در��صة هد�يات  لكافة م�صتجد�ت  �ملكاره، و�لعالج  من 
�لقر�آن وتطبيقاتها بد�ية تاأ�صي�س مل�صروع كبري.

اأهداف البحث:
 1- بيان �ملر�د بهد�يات �لقر�آن وقيمتها.

2- عر�س منهج �لقر�آن يف �حلث على �لهد�يات.
3- معرفة مناهج �لعلماء يف ��صتنباط هد�يات �لقر�آن.

4- جمع �آثار هد�يات �لقر�آن على �لفرد و�ملجتمع.
منهج البحث:

�ال�صتقر�ئي �لتحليلي �لتطبيقي.
الدرا�سات ال�سابقة:

�أقف على بحث يف مناهج هد�يات �لقر�آن  بعد �لبحث و�ل�صوؤ�ل مل   
و�آثارها، فلم تفرد ببحث م�صتقل، بل تكلم عنها �لعلماء يف ثنايا �لكتب �أو يف 
مقاالت ق�صرية حول هد�ية و�حدة �أو ب�صع هد�يات، ثم وقفت على بحثني 

متميزين يف �ملو�صوع: 
مو�صوعي  وتف�صري  م�صطلحية  در��صة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �لهدى  مفهوم   -1
�لدر��صات  معهد  يف  دكتور�ه  ر�صالة  وهو  مغر�وي،  �حلبيب  للدكتور 
مبدينة  �ملهر�ز  بظهر  �الإن�صانية  و�لعلوم  �الآد�ب  لكلية  �لتابع  �مل�صطلحية 
ومقومات  ومعطياتها،  �لهدى  دالالت  وتناول  1432هـ،  عام  طبع  فا�س 
لفظ �لهدى وعالقاته �للفظية، و�لق�صايا �ملتعلقة به. وبحثي يف غري هذه 

�ملباحث وال عالقة لها فيما نحن ب�صدده. 
�لهد�يات �لقر�آنية در��صة تاأ�صيلية للفريق �لبحثي �أ.د طه عابدين طه حمد،   -2
د. يا�صني بن حافظ قاري، د. فخر �لدين �لزبري علي. باإ�صر�ف كر�صي �مللك 
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عبد�هلل بن عبد�لعزيز للقر�آن �لكرمي وعلومه بجامعة �أم �لقرى وطبع عام 
1438هـ، وقد بحث �لفريق ما يتعلق بالهد�يات تاأ�صياًل فبينو� �ملر�د بها، 
و�أنو�عها وجماالتها و�أحو�ل �لنا�س معها، و�أ�صاليب �لقر�آن فيها، و�ملنهج 
�الأمثل يف �لتعامل معها، وحتقيقها يف و�قع �الأمة، وهو بحث مميز وحمرر، 
وبحثي �صي�صيف عليه يف بع�س �ملباحث تاأ�صياًل، و�صيتناول منهج �لقر�آن 
يف عر�س �لهد�يات، ومناهج �لعلماء يف ��صتنباط �لهد�يات، متوّجاً باأثر 
هذه �لهد�يات �لعاجل و�الآجل، تكاماًل مع �مل�صروع �ل�صابق. لذ� ر�أيت 
�أهمية �ل�صروع بحثاً يف بيان �لهد�يات ومناهج عر�صها و��صتنباطها و�أثرها 

على �لفرد و�ملجتمع.
خطة البحث:

تاأتي خطة �لبحث يف مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة وفهار�س كما يلي:  
�ملقدمة، وفيها م�صكلة �لبحث، و�أهد�فه، و�لدر��صات �ل�صابقة، ومنهج �لبحث، 

وخطته.
�ملبحث �الأول: املراد بهدايات القراآن.

�ملبحث �لثاين: منهج القراآن يف عر�ض الهدايات.
�ملبحث �لثالث: مناهج العلماء يف ا�ستنباط هدايات القراآن.

�ملبحث �لر�بع: اأثر هدايات القراآن على الفرد واملجتمع.
اخلامتة.

املراجع.
 



{5}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�ملبحث �الأول
املراد بهدايات القراآن

الهدايات لغة:
جمع ِهد�ية، وهي: م�صدر من َهَدى: يَهدي هدياً وُهَدى وِهد�ية، فهو   

هاد و�ملفعول: َمهِديّ.
ُم  قال �بن فار�س: )�لهاء و�لد�ل و�حلرف �ملعتلّ: �أ�صالِن �أحدهما: �لتقدُّ  

لالإر�صاد، و�الآخر بَعثة لََطٍف.
ٍم  ريق ِهد�يًة، �أي تقدّمُته الأر�صَده. وكلُّ متقدِّ ل قولُهم: هَديُته �لطَّ فاالأوَّ  

لذلك هاٍد.
ُهدًى.  َهَديته  تقول:  اللة.  �ل�صَّ ِخالُف  �لُهَدى:  فيقال:  هذ�  ويت�صعب   
ويقال �أقبَلْت َهو�ِدي �خليل، �أي: �أعناقها، ويقال هاديها: �أوُّل َرِعيل منها، الأنّه 
م مُم�ِصَكها كاأنَّها تُر�ِصده. و�لباب يف هذ�  م. و�لهاِديَُة: �لع�صا، الأنَّها تتقدَّ �ملتقدِّ

�لقيا�س كلِّه و�حد.
يقال:  ة.  َمودَّ ذي  �إىل  لََطف  من  �أهَدْيَت  ما  �لَهِديّة:  �الآخر  و�الأ�صل   

بُق تُهَدى عليه()1(. �أهَدْيُت �أُهِدي �إهد�ًء. و�مِلْهَدى: �لطَّ
�الإر�صاد  فاالأول:  �لقر�آنية،  �لهد�يات  بحث  يف  د�خل  �الأ�صلني  وكال   
و�لثاين:  �لقر�آن.  مقا�صد  من  �أ�صا�س  مق�صد  وهذ�  و�ل�صو�ب،  �خلري  لطريق 
�لداللة بلطف، �صو�ء كانت ح�صية �أو معنوية. وكلها من غايات �لقر�آن، وكل 

�ملعاين �ملت�صعبة من �الأ�صلني ترجع �إىل �الأ�صل �الأول وهو �لتقدم لالإر�صاد.
قال �بن عطية: )�لهد�ية يف �للغة: �الإر�صاد؛ لكنها تت�صرف على وجوه يعبّر   

عنها �ملف�صرون بغري لفظ �الإر�صاد، وكلها �إذ� تُوؤُمّلت رجعت �إىل �الإر�صاد()2(.
معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س 6/ 42، 43.  )1(

املحرر الوجيز 1/ 65.  )2(
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قال �لفريوز�آبادي بعد كالم �بن عطية: )وهو �صحيح، ومل يذكر �أهل �للغة فيها 
ن يَ�صل ثاين  �إال �أنها مبعنى �الإر�صاد، و�الأَ�صل عدُم �ال�صرت�ك. و�أَ�صُل َهَدى �أَ
َّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{  �أَو �لالَّم، قال تعاىل: }ُقْل إِن َمْفُعولَْيه باإىل 
لِلّهِ  الْحَمْدُ  }وََقاُلواْ  }اجَْتبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{ ]�لنحل: 121[،  ]�لأنعام: 1٦1[، 

ى بنف�صه،  لِهَـَذا{ ]�لأعر�ف: ٤٣[. وقد يُتَّ�صع فيه فيُْحَذف �حلرُف ويَُعدَّ َّذِي هَدَانَا  ال
ومنه: }اهدِنَــا الصِّرَاَط امُلسَتقِيمَ{ ]�لفاحتة: ٦[، }وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيِْن{ ]�لبلد: 10[)1(.

له، ودلّه عليه و�صاقه ووجهه.  بينّه  له:  �أو  �إليه  �أو  �لطريق  تقول: هد�ه   
وكلها و�ردة يف كتاب �هلل تعاىل. 

�أوجه:  ثالثة  �لعزيز على  �لكتاب  َهَدى يف  �لفريوز�آبادي: )ورد  قال   
هدى بنف�صه كقوله تعاىل: }اهدِنَــــا الصِّرَاَط امُلسَتقِيمَ{ ]�لفاحتة: ٦[، وقوله تعاىل: 
لِلّهِ  الْحَمْدُ  }وََقاُلواْ  بالالم كقوله تعاىل:  ]�لبلد: 10[. وهدى  النَّجْدَيِْن{  }وَهَدَيْنَاهُ 
لِلْحَقِّ{ ]يون�ض: ٣5[.  يَهْدِي  }ُقِل اللّهُ  لِهَـَذا{ ]�لأعر�ف: ٤٣[، وقوله تعاىل:  َّذِي هَدَانَا  ال

وهدى باإىل كقوله تعاىل: }وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ{ ]�ض: 22[)2(.
َضالًاّ  }وَوَجَدََك  �أ�صلّه.  عك�صه  ودله،  �أر�صده  �حلائر:  هدى  وتقول:   

َفهَدَى{ ]�ل�شحى: 7[. و�هتدى: ��صرت�صد، وكل �ملعاين �ملتفرعة منه مبعناه.
قال �جلوهري: )�لهدى: �لر�صاد و�لداللة، يوؤنث ويذكر. يقال: هد�ه   
�هلل للدين هدى. وقوله تعاىل: }َأوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ{ ]�ل�شجدة: 2٦[، قال �أبو عمرو بن 
وهدى  عرفته،  �أي:  هد�ية،  و�لبيت  �لطريق  وهديته  لهم.  يبني  �أومل  �لعالء: 
و�هتدى مبعنى. و�لهد�ء: م�صدر قولك: هديت �ملر�أة �إىل زوجها هد�ء، وقد 

هديت �إليه()٣(.

ب�سائر ذوي التمييز 5/ 312.  )1(
خمتار ال�سحاح 705.  )2(

ال�سحاح للجوهري 7/ 383.  )3(
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�بن  قال  �لهادي،  �صبحانه:  تعاىل  �هلل  �أَ�صماء  )من  منظور:  �بن  وقال   
و� بُربُوبيَّته وَهدى  َفهم َطريَق معرفته حتى �أَقرُّ َر ِعباَده وعرَّ �الأَثري: هو �لذي بَ�صَّ

كل خملوق �إىِل ما ال بُدَّ له منه يف بَقائه وَدو�م وُجوده()1(.
و�لهد�ية ��صطالحاً: �لداللة على ما يو�صل �إىل �ملطلوب، وقد يقال:   

هي �صلوك طريق يو�صل �إىل �ملطلوب)2(. 
قال �لر�غب �الأ�صفهاين: )�لهد�ية: داللة بلطف، وخ�س ما كان داللًة   

بهَديُت، وما كان �إعطاًء باأهَدْيت()٣(. 
�هلل  �إىل  ت�صند  �ل�صرع حني  ��صطالح  )�لهد�ية يف  عا�صور:  �بن  وقال   
�ل�صاللة وهي  ما ير�صي �هلل من فعل �خلري، ويقابلها  �لداللة على  تعاىل هي: 

�لتغرير()٤(.
و�إ�صافة �لقر�آن للهد�يات من باب �لتعريف مبحل �لبحث، و�أن �ملر�د ما   
دل عليه �لقر�آن من �خلري �أو حذر عنه من �ل�صر وهدى �إىل �ل�صر�ط �مل�صتقيم، 
ويق�صرها �أي�صاً على ما كان �لقر�آن م�صدره دون غريه من �مل�صادر، مع �لعلم 
�ملر�د  لي�س  �أنه  ويبيّن  �صر�ً،  تدفع  �أو  هد�ية جتلب خري�ً  كل  �لقر�آن جمع  باأن 

بالبحث دالالت لفظ �لهدى يف �لقر�آن. 
تعريف هدايات القراآن ا�سطالحًا:

وبعد بيان معنى �لهد�يات لغة و��صطالحاً، ومعنى �إ�صافة �لقر�آن لها،   
ننتقل �إىل تعريف هد�يات �لقر�آن كم�صطلح مركب يحدد �ملر�د بها)5(، ولذ� 

نقول يف تعريفها: )هي كل خري دل عليه �لقر�آن منطوقاً �أو مفهوماً(.

ل�سان العرب لبن منظور 15/ 353.  )1(
التعريفات للجرجاين 256.  )2(
مفردات األفاظ القراآن 835.  )3(
التحرير والتنوير 1/ 188.  )4(
وهو املق�سود بهذا البحث.  )5(
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قال �لقا�صمي: )و�لهد�ية هي: �الإر�صاد �إىل �خلري�ت قواًل وفعاًل()1(.  
ومن هنا تت�صح �أهمية معرفة هد�يات �لقر�آن، و�لوقوف عليها و��صتنباط   
كنوز �لقر�آن من خاللها، وهي حت�صل من تكر�ر قر�ءة �لقر�آن وتدبره و�الطالع 
على تفا�صريه، ومنها ما له �رتباط باالإميان باهلل، وتربية �لنفو�س وتزكيتها، ومنها 
ما يتعلق بالدعوة و�لعلم، ومنها ما له �صلة باللغة و�لبالغة، و�لبيان و�لنحو، 

و�لفقه و�الأحكام، و�جلدل و�خلالف وغريها كثري.
وعليه؛ فنح�صر �ملعنى �لو��صع للهد�ية باأق�صامها يف بحثنا مبا دل عليه �لقر�آن   

من �خلري�ت، فيخرج ما كان فطرياً، وما �خت�س �هلل به يف �لدنيا و�الآخرة.

�ملبحث �لثاين
منهج القراآن يف عر�ض الهدايات

وله  مو�صعاً،  وع�صرين  ثالثمائة  من  �أكرث  يف  �لهدى  لفظ  �لقر�آن  كرر   
و�لنظائر  �لوجوه  كتب  يف  �لعلماء  ذكرها  �لتي  �لكثرية  �ملختلفة  �ملعاين  من 
مو�صوعي)٣(،  وتف�صري  م�صطلحية  بدر��صة  و�أفردت  بالدر��صة)2(،  وخ�صوها 
وخدمت لغوياً �إىل حد كبري، ولي�س هذ� حمل بحثها �أو تكر�ر ما كتب فيها، 
بل �ملر�د هنا بيان منهج �لقر�آن يف عر�س هذه �لهد�يات باملعنى �ال�صطالحي، 
وقد كرر �لقر�آن هد�ياته و�أعاد يف غري ما �أ�صلوب وطريقة ويف جميع �الأنو�ع 

و�الأبو�ب و�الأوجه.
وبني �صبحانه �أنه تكفل ببيان طريق �لهدى للنا�س يف قوله تعاىل: }إِنَّ   

الل. عََليْنَا لَلْهُدَى{ ]�لليل: 12[، �أَي: �إِنَّ علينا �أَْن نُبيِّن طريَق �لُهَدى من َطِريق �ل�صَّ
تف�سري القا�سمي 1/ 231.  )1(

ينظر: نزهة الأعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر لبن اجلوزي 626 ذكر للهدى اأربعة وع�سرين وجهًا، ب�سائر ذوي التمييز 5/   )2(
312، الربهان للزرك�سي يف النوع الرابع 1/ 103 وذكر �سبعة ع�سر وجهًا، الإتقان لل�سيوطي يف النوع التا�سع والثالثني 1/ 410 

وذكر نحو ما ذكر الزرك�سي.
وهي امل�سار اإليها يف الدرا�سات ال�سابقة.  )3(
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بَيَّنَّا لهم َطِريَق  وقال عز وجل: }وََأمَّا َثمُودُ َفهَدَيْنَاهُمْ{ ]ف�شلت: 17[، �أَي:   
�آثُرو�  �أَي:  ]ف�شلت: 17[،  الْهُدَى{  الْعَمَى عََلى  }َفاسَْتحَبُّوا  �ل�صاللة  �لُهدى وطريق 

�ل�صاللة على �لُهَدى.
غاياتها  وح�صر  عام  ب�صكل  �لقر�آن  هد�يات  تق�صيم  تاأملت  وقد   
�أق�صام  �أنها ال تخرج عن  تبني يل  ومدلوالتها، وبعد �ال�صتقر�ء وتتبع �ملعاين 
ثالثة جتمع ما ذكره �لعلماء �ل�صابقون رحمهم �هلل تعاىل، ومن بينها نحدد مكان 

�لبحث �لذي نريده من بينها:
الق�سم الأول: الهداية الفطرية الغريزية:

�صبحانه  فاهلل  �لعاقل،  وغري  منها  �لعاقل  �لكائنات  جميع  هد�ية  وهي   
وتعاىل �أعطى كل خملوق ما ينا�صبه يف �خللق ظاهر�ً وغرز �لهد�ية فيه باطناً 

فرت�ه بفطرته يفرق بني �لنافع و�ل�صار.
تكرر  وقد  وغريها،  و�حليو�ن  لالإن�صان  �صامل  و�لهدى  �خللق  وهذ�   
�قرت�ن �خللق بالهدى يف مو��صع كثرية من �لقر�آن داللة على ربوبيته �صبحانه، 
وقوله   ،]50 ]طه:  هَدَى{  ُثمَّ  خَلَْقهُ  شَيْءٍ  ُكلَّ  َأعَْطى  َّذِي  ال رَبُّنَا  }َقاَل  قوله:  يف  كما 

َّذِي َقدَّرَ َفهَدَى{ ]�لأعلى: 2-٣[. َّذِي خََلقَ َفسَوَّى • وَال تعاىل: }ال
وحمل بحث هذ� �لق�صم يف غري هذ� �ملو�صع.  

الق�سم الثاين: الهداية العامة:
وهي  وغريه،  �ل�صالح  �لدنيا،  يف  عباده  جلميع  �هلل  جعلها  �لتي  وهي   
ما ي�صميه �لعلماء: هد�ية �لداللة و�الإر�صاد، وبها �أقام �هلل �حلجة على عباده، 
بنِيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوًل{ ]�لإ�شر�ء: 15[، 

ِّ
}وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيِْن{ ]�لبلد: 10[، }وَمَا ُكنَّا مُعَذ

]�ل�شورى: 52[، وقد ي�صد من ُهدي بها ف�صاد  لََتهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{  َّكَ  }وَإِن
فطرة �أو طغيان �أو عناد كما قال تعاىل: }وَجَحَدُوا بِهَا وَاسَْتيَْقنَْتهَا َأنُفسُهُمْ ُظلْمًا 
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وَعُُلوًّا َفانُظرْ َكيْفَ َكانَ عَاقِبَُة الْمُْفسِدِينَ{ ]�لنمل: 1٤[.
�لتعريف  على  بناء  �لقر�آنية  بالهد�يات  �ملر�د  هو  �لق�صم  وهذ�   

�ال�صطالحي، وهو حمل بحثنا باإذن �هلل.
الق�سم الثالث: الهداية اخلا�سة:

وهي �لتي �خت�صها �هلل لنف�صه دون من �صو�ه يهدي بها من ي�صاء.   
�أنو�ع  ]�لأنعام: ٨٤[، وهد�يته من  َقبُْل{  مِن  }وَُنوحًا هَدَيْنَا  �ل�صعدي:  قال   
�لهد�يات �خلا�صة �لتي مل حت�صل �إال الأفر�د من �لعامل؛ وهم �أولو �لعزم من 

�لر�صل، �لذي هو �أحدهم()1(.
ومنها ما ي�صميه �لعلماء: هد�ية �لتوفيق و�الإلهام، وكل ُهدى منفي يف   
�لقر�آن يحمل على هذ� �لنوع، و�هلل يهدي بها من ي�صاء بف�صله ورحمته وهو 
َّكَ َل َتهْدِي مَنْ َأحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن  �أحكم �حلاكمني كما يف قوله تعاىل: }إِن

يَشَاءُ وَهُوَ َأعَْلمُ بِالْمُهَْتدِينَ{ ]�لق�ش�ض: 5٦[.
�الآخرة من  به يف  تعاىل  �هلل  مما �خت�س  لها  نتيجة  ما كان  فيها  ويدخل   
دخول �جلنة، فمن وفقه يف �لدنيا وهد�ه ل�صر�طه �مل�صتقيم هد�ه جلنته، قال 
 • بَالَهُمْ  وَيُصْلِحُ  سَيَهْدِيِهمْ   • َأعْمَالَهُمْ  يُضِلَّ  َفَلن  اللَّهِ  سَِبيِل  فِي  ُقتُِلوا  َّذِينَ  }وَال تعاىل: 
وَيُدْخُِلهُمُ الْجَنََّة عَرََّفهَا لَهُمْ{ ]حممد: ٤-٦[، ومن �نحرف عن �ل�صر�ط �مل�صتقيم هدي 

للجحيم كما قال تعاىل: }َفاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيِم{ ]�ل�شافات: 2٣[.
َّذِي  ال لِلّهِ  الْحَمْدُ  }وََقاُلواْ  �جلنة:  �أهل  عن  حكاية  تعاىل  قوله  يف  وكما   
هَدَانَا لِهَـَذا وَمَا ُكنَّا لِنَهَْتدِيَ لَوْل َأنْ هَدَانَا اللّهُ{ ]�لأعر�ف: ٤٣[. وقال تعاىل: }وَمَن يُؤْمِن 
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبَُلنَا{  َّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  ]�لتغابن: 11[، وقال تعاىل: }وَال َقلْبَهُ{  يَهْدِ  بِاللَّهِ 
]�آل  إِلَى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{  َفَقدْ هُدِيَ  بِاللّهِ  يَعَْتصِم  }وَمَن  تعاىل:  ]�لعنكبوت: ٦٩[، وقال 

من  �إال  �صالٌّ  كلُّكم  عبادي،  "يا  �لقد�صي:  �حلديث  يف  جاء  وكما   ،]101 عمر�ن: 

تف�سري ال�سعدي 263.  )1(
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هَدْيُته؛ فا�صتهدوين �أَْهِدكم")1(. 
ولي�س مر�د�ً لنا بحث هذ� �لق�صم من �لهد�ية.  

�أربعة  على  لالإن�صان  تعاىل  �للّه  )وهد�ية  �الأ�صفهاين:  �لر�غب  قال   
�أوجه: 

و�ملعارف  و�لفطنة،  �لعقل،  من  مكلّف  كلّ  بجن�صها  عمّ  �لتي  �لهد�ية  الأّول: 
}رَبُّنَا  قال:  �حتماله كما  فيه ح�صب  بقدر  �صيء  كلّ  منها  �أعمّ  �لتي  �ل�صّروريّة 

َّذِي َأعَْطى ُكلَّ شَيْءٍ خَلَْقهُ ُثمَّ هَدَى{ ]طه: 50[. ال
و�إنز�ل  �الأنبياء،  �أل�صنة  على  �إيّاهم  بدعائه  للنا�س  جعل  �لتي  �لهد�ية  الثاين: 
يَهْدُونَ  َأئِمًَّة  مِنْهُمْ  }وَجَعَلْنَا  تعاىل:  بقوله  �ملق�صود  وهو  ذلك،  ونحو  �لقر�آن 

بَِأمِْرنَا{ ]�ل�شجدة: 2٤[.
َّذِينَ  الثالث: �لتّوفيق �لذي يخت�صّ به من �هتدى، وهو �ملعنيّ بقوله تعاىل: }وَال
يَهْدِ َقلْبَهُ{ ]�لتغابن: 11[،  يُؤْمِن بِاللَّهِ  اهَْتدَوْا َزادَهُمْ هُدًى{ ]حممد: 17[، وقوله: }وَمَن 
يَهْدِيِهمْ رَبُّهُمْ بِِإميَانِِهمْ{ ]يون�ض: ٩[، وقوله:  َّذِينَ آمَنُواْ وَعَمُِلواْ الصَّالِحَاتِ  وقوله: }إِنَّ ال
اهَْتدَوْا  َّذِينَ  ال اللَّهُ  }وَيَِزيدُ   ،]٦٩ ]�لعنكبوت:  سُبَُلنَا{  لَنَهْدِيَنَّهُمْ  فِينَا  جَاهَدُوا  َّذِينَ  }وَال
َّذِينَ آمَنُواْ{ ]�لبقرة: 21٣[، }وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى  ُهدًى{ ]مرمي: 7٦[، }َفهَدَى اللّهُ ال

صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{ ]�لبقرة: 21٣[.
بَالَهُمْ{  وَيُصْلِحُ  }سَيَهْدِيِهمْ  بقوله:  �ملعنيّ  �جلنّة  �إىل  �الآخرة  يف  �لهد�ية  الّرابع: 
{ ]�لأعر�ف: ٤٣[ ، �إىل قوله : }الْحَمْدُ لِلّهِ 

ٍّ
]حممد: 5[، }وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِم مِّنْ غِل

َّذِي هَدَانَا لِهَـَذا{ ]�لأعر�ف: ٤٣[. ال
وهذه �لهد�يات �الأربع مرتتّبة، فاإنّ من مل حت�صل له �الأوىل ال حت�صل له   
�لثّانية بل ال ي�صحّ تكليفه، ومن مل حت�صل له �لثّانية ال حت�صل له �لثّالثة و�لرّابعة، 
ومن ح�صل له �لرّابع فقد ح�صل له �لثالث �لتي قبلها، ومن ح�صل له �لثالث 

اأخرجه م�سلم )2577( 4/ 1994، يف كتاب الرب وال�سلة، باب حترمي الظلم، من حديث اأبي ذر الغفاري )ر�سي اهلل عنه(.  )1(
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فقد ح�صل له �للّذ�ن قبله. ثمّ ينعك�س، فقد حت�صل �الأوىل وال يح�صل له �لثاين 
وتعريف  بالدّعاء  �إلّا  �أحد�  يهدي  �أن  يقدر  ال  و�الإن�صان  �لثالث،  يح�صل  وال 

�لطّرق دون �صائر �أنو�ع �لهد�يات()1(.
و�لهد�يات �لقر�آنية �لتي دل عليها �لقر�آن كما �أ�صرت �صابقاً هي ما كان   

يف �لوجه �لثاين من كالم �لر�غب رحمه �هلل.
وبناء عليه؛ فمنهج عر�س �لقر�آن لهد�ياته جاء باأ�صاليب كثرية ومتنوعة،   

ومنها:
�أن �أول ما و�صف �هلل �لقر�آن بالقر�آن �أنه هدى، قال تعاىل: }َذلِكَ الْكَِتابُ   -1
لْمُتَّقِنيَ{ ]�لبقرة: 2[.  فهذه �ل�صفة �صاملة للقر�آن كله بجميع 

ِّ
َل رَيْبَ فِيهِ هُدًى ل

�صوره و�آياته، وجمله ومفرد�ته، بل وحروفه وحركاته.
قال �لبقاعي يف �صورة �لبقرة: )مق�صودها: �إقامة �لدليل على �أنَّ �لكتاب   
هًدى ليُتَّبع يف كلِّ ما قال، و�أعظم ما يهدي �إليه �الإميان بالغيب، وجَممعه 
�الإميان باالآخرة، فمد�ره �الإميان بالبعث �لتي �أعَربت عنه ق�صة �لبقرة �لتي 

مد�رها �الإميان بالغيب)2(.
�لهادي  �لعظيم  �لكتاب  هذ�  من  باال�صتفادة  �لرتغيب  �ل�صفة  هذه  ويف   
�إىل �صر�ط �هلل �مل�صتقيم، وعلى قارئه ومف�صره ��صتجالء هد�ياته وتعاليمه 

وِحَكمه و�أحكامه.
تف�صري جاف ال  �أحدهما  باالإجمال:  نوعني  )�لتف�صري على  �لزرقاين:  قال   
يتجاوز حل �الألفاظ و�إعر�ب �جلمل وبيان ما يحتويه نظم �لقر�آن �لكرمي 
من نكات بالغية و�إ�صار�ت فنية وهذ� �لنوع �أقرب �إىل �لتطبيقات �لعربية 

منه �إىل �لتف�صري وبيان مر�د �هلل من هد�ياته.
مفردات األفاظ القراآن 835، 836.  )1(

نظم الدرر 1/ 24.  )2(
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جتلية  �الأعلى  هدفه  ويجعل  �حلدود  هذه  يجاوز  تف�صري  �لثاين:  �لنوع   
هذ�  يف  للنا�س  �صرع  فيما  �هلل  وحكمة  �لقر�آن  وتعاليم  �لقر�آن  هد�يات 
�لقر�آن على وجه يجتذب �الأرو�ح ويفتح �لقلوب ويدفع �لنفو�س �إىل 
�الهتد�ء بهدي �هلل وهذ� هو �خلليق با�صم �لتف�صري وفيه ي�صاق �حلديث �إذ� 

تكلمنا عن ف�صله و�حلاجة �إليه)1(.
تف�صيل �لهد�يات للنا�س وتو�صيحها لهم ليكمل �نتفاعهم بها.  -2

فاهلل جل وعال و�صح للنا�س �الآيات وبينها لهم، �أحكمها ثم ف�صلها، وهو   
�حلكيم �خلبري، فال ت�صل بعد هذ� عن عظمتها، و��صتمالها على �خلري كله.

]�لأعر�ف: ٣2[،  يَعَْلمُونَ{  لَِقوْمٍ  ُنَفصُِّل اآليَاتِ  }َكَذلِكَ  تعاىل:  �بن عطية: )وقوله  قال   
�لذكر  �ملتقدمة  �الأ�صياء  هذه  ف�صلنا  كما  �أي:  �لكالم  تقدير  }َكَذلِكَ{ 
فكذلك وعلى تلك �ل�صورة نف�صل �الآيات، �أي: نبني �الأمار�ت و�لعالمات 
و�لهد�يات لقوم لهم علم ينتفعون به و }ُنَفصُِّل{ معناه: نق�صم ونبني الأن 

بيان �الأمور �مل�صبهات �إمنا هو يف تق�صيمها بالف�صول()2(.
وهم  و�ملعرفة،  �لعلم  �أهل  الأنهم  يعلمون؛  لقوم  �الآيات  هذه  وتف�صيل   
دون  �لهد�يات  هذه  من  �مل�صتفيدون  وهم  �خلطاب،  لهم  يوجه  �لذين 

غريهم.
3- جعل �هلل �لقر�آن مي�صر�ً للتالني وحث على �لتذكر و�حلفظ ملا فيه؛ لتكون 
�لهد�يات حا�صرة يف �لنفو�س، و�ملو�عظ موؤثرة يف �لقلوب، قال تعاىل: 

ْكِر َفهَْل مِن مُّدَّكٍِر({ ]�لقمر: 17[.
ِّ

}وَلََقدْ يَسَّرْنَا الُْقرْآنَ لِلذ
حفظه  على  وح�صٌّ  ��صتدعاٌء  مُّدَّكٍِر{  مِن  }َفهَْل  )وقوله:  عطية:  �بن  قال   

وذكره لتكون زو�جره وعلومه وهد�ياته حا�صرة يف �لنف�س.
مناهل العرفان 2/ 6.  )1(

املحرر الوجيز 2/ 459.  )2(
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قال مطرف: معناه: هل من طالب علم فيُعان عليه؟  
ر  ي�صَّ تبارك وتعاىل  �أن �هلل  �أبو حممد: �الآية تعديد نعمه يف  �لقا�صي  قال   

�لهدى وال بخل من قبله، فلله درُّ من قبل و�هتدى()1(.
�أي�صر  من  بهد�ياته  و�الهتد�ء  به  و�التعاظ  وفهمه  �لقر�آن  حفظ  وحت�صيل   

�صيء بحمد �هلل)2(.
علّم �لقر�آن �لنا�س �لدعاء حل�صول �لهد�ية و�ال�صتز�دة منها؛ الأن �الألطاف   -4

و�لهد�يات من �هلل تعاىل ال تتناهى.
�هدنا:   ،]٦ ]�لفاحتة:  امُلسَتقِيمَ{  الصِّرَاَط  }اهدِنَــــا  )َقْولُُه:  �لبغوي:  قال   
�أَعوَد  ِلْلَقاِئِم ُقْم حتى  �أَر�صدنا، وقال علي و�أُبي بن كعب: ثَبِّتنا كما يَُقاُل 
كونهم  مع  �ملوؤمنني  من  �لدعاء  وهذ�  عليه.  �أنت  ما  على  ُدْم  �أي:  �إِليك 
�اْلأَْلَطاَف  الأَنَّ  �لهد�ية؛  مزيد  طلب  ومبعنى  �لتثبيت،  مبعنى  �لهد�ية  على 

ِه تعاىل ال تتناهى على مذهب �أَهل �ل�صنة()٣(. و�لهد�ياِت من �للَّ
باحلث  �لقر�آن وغاياته،  �لذهن و��صتخر�ج مقا�صد  �لنا�س الإعمال  دعوة   -5
على �لتفكر و�لتدبر �ملو�صل �إىل �لعمل. قال تعاىل: }َأَفالَ يََتدَبَّرُونَ الُْقرْآنَ 
وَلَوْ َكانَ مِنْ عِندِ َغيِْر اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِالَفًا َكثِريًا{ ]�لن�شاء: ٨2[، قال �بن عا�صور: 
لْبَاِب{ ]�ض:  رَ ُأوُْلوا اْلَ يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيََتَذكَّ

ِّ
)قوله تعاىل: }كَِتابٌ َأنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارٌَك ل

2٩[. وكل �آيات �لقر�آن مبارك فيها؛ الأنها: �إما مر�صدة �إىل خري، و�إما �صارفة 

عن �صر وف�صاد، وذلك �صبب �خلري يف �لعاجل و�الآجل، وال بركة �أعظم 
من ذلك()٤(. وبني �صبحانه �أن من عمل بالقر�آن �هتدى قال تعاىل: }َفِإمَّا 
يَْأتِيَنَُّكم مِّنِّي هُدًى َفمَِن اتَّبَعَ هُدَايَ َفالَ يَضِلُّ وََل يَشَْقى{ ]طه: 12٣[. قال �لقرطبي: 

املحرر الوجيز 5/ 196.  )1(
ينظر: بدائع التف�سري لبن القيم 3/ 87.  )2(

تف�سري البغوي 1/ 54.  )3(
التحرير والتنوير 23/ 251.  )4(
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)قال �بن عبا�س )ر�صي �هلل عنه(: �صمن �هلل تعاىل ملن قر�أ �لقر�آن وعمل به 
�أال ي�صل يف �لدنيا، وال ي�صقى يف �الآخرة، وتال �الآية()1(.

بيان �لقر�آن للنا�س باإر�صال �لر�صل وبيان �حلق و�لهدى على �أيديهم، قال   -6
بنِيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوًل{ ]�لإ�شر�ء: 15[، و�ختارهم �هلل جل 

ِّ
تعاىل: }وَمَا ُكنَّا مُعَذ

به،  جاوؤ�  مبا  و�الإميان  لت�صديقهم  �أدعى  ليكون  �لقوم  �أ�صر�ف  من  وعال 
وحذر من �لتقليد �ملذموم �ملانع من قبول �لهد�يات بقوله تعاىل:}وَإَِذا 
يَعْقُِلونَ  نَتَِّبعُ مَا َألَْفيْنَا عََليْهِ آبَاءنَا َأوَلَوْ َكانَ آبَاؤُهُمْ َل  بَْل  قِيَل لَهُمُ اتَِّبعُوا مَا َأنزََل اللّهُ َقاُلواْ 

شَيْئًا وََل يَهَْتدُونَ{ ]�لبقرة: 170[.
قال �أبو �ل�صعود: )قوله تعاىل: }ُقِل اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ{ ]يون�ض: ٣5[، �أي: هو   
يهدي له دون غريه، وذلك مبا ذكر من ن�صب �الأدلة و�حلجج، و�إر�صال 
فنون  من  ذلك  و�لتدبر، وغري  للنظر  و�لتوفيق  �لكتب،  و�إنز�ل  �لر�صل، 
�لهد�يات()2(. وحث على �الهتد�ء بهدي �الأنبياء و�ل�صاحلني، قال تعاىل: 
}لََقدْ َكانَ لَُكمْ فِيِهمْ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة لِمَن َكانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اآْلخِرَ وَمَن يََتوَلَّ َفِإنَّ اللَّهَ 

هُوَ الَْغنِيُّ الْحَمِيدُ{ ]�ملمتحنة: ٦[. 
�لرتغيب بهد�يات �لقر�آن بتنويع �الأ�صاليب ومر�عاة �الأحو�ل، فمرة باالأمر   -7
�ل�صريح وثانية باأ�صلوب �لتح�صي�س، وثالثة باال�صتفهام و�لتقرير، و�أخرى 
باالإقناع �لعقلي، �أو �صرب �الأمثال، �أو �ملو�عظ �لبليغة و�حلو�ر�ت �لهادئة، 
و�أحياناً بذكر �لعرب يف ق�ص�س �ملا�صني، وبذكر �لثو�ب و�لعقاب، ومرة 

بالتف�صيل و�أخرى باالإجمال وغري ذلك. 
لَعَلَُّكمْ  َقبْلُِكمْ  مِن  َّذِينَ  وَال َّذِي خََلَقُكمْ  ال رَبَُّكمُ  اعْبُدُواْ  النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال   
رُونَ{ ]�لنحل: 17[،  َتتَُّقونَ{ ]�لبقرة: 21[، وقوله: }َأَفمَن يَْخُلقُ َكمَن لَّ يَْخُلقُ َأَفال َتَذكَّ
الَْخاسِرُونَ{  هُمُ  َفُأوْلَـئِكَ  يُْضلِْل  وَمَن  الْمُهَْتدِي  َفهُوَ  اللّهُ  يَهْدِ  }مَن  تعاىل:  وقال 

تف�سري القرطبي 14/ 156.  )1(
تف�سري اأبي ال�سعود 4/ 143.  )2(
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مِلََّة  بَْل  ُقْل  َتهَْتدُواْ  نَصَارَى  َأوْ  هُودًا  ُكوُنواْ  }وََقاُلواْ  �صبحانه:  وقال   ،]17٨ ]�لأعر�ف: 

}وََضرَبَ  تعاىل:  وقال   ،]1٣5 ]�لبقرة:  الْمُشِْركِنيَ{  مِنَ  َكانَ  وَمَا  حَنِيفًا  إِبْرَاهِيمَ 
بَِأنْعُِم اللّهِ   مََكاٍن َفَكَفرَتْ 

ِّ
يَْأتِيهَا ِرْزُقهَا رََغدًا مِّن ُكل اللّهُ مََثالً َقرْيًَة َكانَتْ آمِنًَة مُّْطمَئِنًَّة 

َفَأَذاَقهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوِع وَالَْخوْفِ بِمَا َكاُنواْ يَصْنَعُونَ{ ]�لنحل: 112[، وقال جل وعال: 
}وَمَن يَعَْتصِم بِاللّهِ َفَقدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم{ ]�آل عمر�ن: 101[، و�الأمثلة يف 

هذ� �لباب ال حت�صر.
�لدول  م�صتوى  وعلى  و�الآخرة،  �لدنيا  يف  للهد�يات  �لعر�س  تنويع   -8
و�ل�صعوب، و�الأفر�د و�الأ�صر و�ملجتمعات، مع مر�عاة جميع �لطبقات، 
و�لعباد�ت،  �العتقاد�ت  ل�صحيح  و�لهد�ية  و�لباطن،  بالظاهر  و�لعناية 

و�الهتمام باالأخالق و�ملعامالت، و�لتطور�ت و�مل�صتجد�ت.
من  فيه  عما  وحذر  �خلري  من  فيه  ما  �إىل  و�أر�صد  دل  �إال  حااًل  يرتك  فلم   
قال  و�الآفاق،  �الأنف�س  يف  و�ل�صو�هد  �الأدلة  ذلك  على  و�أقام  �ل�صر، 
َّهُ الْحَقُّ َأوَلَمْ يَْكفِ  تعاىل:}سَنُِريِهمْ آيَاتِنَا فِي اآْلَفاقِ وَفِي َأنُفسِِهمْ حَتَّى يََتبَيَّنَ لَهُمْ َأن

 شَيْءٍ شَِهيدٌ{ ]ف�شلت: 5٣[.
ِّ
َّهُ عََلى ُكل بِرَبِّكَ َأن

قال �أبو �ل�صعود: )و�نك�صف �أن �لدالالت �لتكوينية �ملن�صوبة يف �الأنف�س   
و�الآفاق و�لبيانات �لت�صريعية �لو�ردة يف �لكتب �ل�صماوية على �الإطالق 
بالن�صبة �إىل كافة �لربية برها وفاجرها هد�يات حقيقة فائ�صة من عند �هلل 
اللّهُ{  َأنْ هَدَانَا  لَوْل  لِنَهَْتدِيَ  ُكنَّا  }وَمَا  لهذ�  �لذي هد�نا  �صبحانه و�حلمد هلل 

]�لأعر�ف: ٤٣[()1(.

وهد�يات �لقر�آن يف �لعقائد و�الأحكام و�ل�صلوك و�لعرب وغريها تقود   
�لعقل و�لقلب �إىل �الهتمام مبقا�صد �لقر�آن يف �لتف�صري. 

تف�سري اأبي ال�سعود 1/ 27.  )1(
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�ملبحث �لثالث
مناهج العلماء يف ا�ستنباط هدايات القراآن

من  تف�صري  يخلو  وال  �لقر�آن  هد�يات  ��صتنباط  كثري�ً يف  �لعلماء  �هتم   
�الإ�صارة �إىل �لهد�يات مهما كان �خت�صاره الأن مق�صد �الأ�صل هو �لهد�ية �إىل 
�ل�صر�ط �مل�صتقيم، ومن �ملهم جد�ً �أن نعلم يف هذ� �ملقام �أن هد�يات �لقر�آن 
�لكرمي منها ما ��صتفيد من معاين �لقر�آن �الأ�صلية، ومنها ما ��صتفيد من معانيه 
�لتابعة، �أما �لق�صم �الأول فو��صح ال يحتاج �إىل متثيل وهو مو�صع �تفاق بني 

�جلميع، و�أما �لق�صم �لثاين ففيه دقة جعلت بع�س �لباحثني يجادل فيه)1(.
وقد �ختلفت مناهج �لعلماء يف ��صتنباط �لهد�يات يف تفا�صريهم ح�صب   
تفاوتهم يف طرقهم �لتف�صريية، و�ختلفت جماالتها بح�صب هدف �ملف�صر و�لنظر 
�لتابعة للمعاين �الأ�صلية  �لقر�آن و��صتنباطه ملعاين �لقر�آن  �ألفاظ  يف داللة نظم 
ولطائف،  و�أدلة  و�آد�ب  و�أحكام  عقائد  من  متنوعة  هد�يات  على  �مل�صتملة 

وهذه مما تختلف فيه �الأفهام، لدقة طرق �لو�صول لها.
قال �لزرقاين: )و�علم �أن قر�آنية �لقر�آن و�متيازه ترتبط مبعانيه �لثانوية   
لالعتبار�ت  منها  ��صتفيد  وما  �الأ�صلية  مبعانيه  ترتبط  مما  �أكرث  منها  ��صتفيد  وما 
�أما �ملعاين �لثانوية  �الآنفة والأن �ملعاين �الأ�صلية �صيقة �لد�ئرة حمدودة �الأفق 
�الإلهية  فيها علوم �هلل وحكمته وعظمته  تتجلى  �الأمو�ج  فبحر ز�خر متالطم 
�لفيو�صات  �لعلوية على من وهبهم هذه  و�إلهاماته  �هلل  فيو�صات  منها  وتظهر 
و�الإلهامات من عباده �مل�صطفني وورثة كالمه �ملقربني و�أهل �لذوق و�ل�صفاء 

من �لعلماء �لعاملني جعلنا �هلل منهم مبنه وكرمه �آمني. 
و�أن نظم �لقر�آن �لكرمي م�صدر لهد�ياته كلها �صو�ء منها ما كان طريقه   
يطالعك  وهنا  عليه  �لز�ئدة  �خل�صو�صيات  تلك  طريقه  كان  وما  �لنظم  هيكل 

مناهل العرفان 2/ 92،93.  )1(
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و�حتد  �آخاها  قد  �الإ�صالمية  �لهد�ية  �صدق  دليل  جتد  حني  �لعاجب  �لعجب 
مطلعهما يف �صماء �لقر�آن فاأد�ه و�أد�ها()1(.

�لثاين،  �لنوع  هو  �لعلماء  مناهج  يف  �لكالم  فمحل  هذ�؛  على  وبناء   
وهو �لهد�يات �مل�صتنبطة من كالم �هلل تعاىل، �أما �الأول فيتفقون عليه غالباً يف 

بيان �ملعاين �الأ�صلية �مل�صاحب لهد�يات �لقر�آن.
��صتخر�ج  �أعمق يف  �أنه  �إال  �لتف�صري  ينفك عن  �ال�صتنباط ال  و�إن كان   
�لهد�يات، و�أكرث تاأثري�ً على �لنا�س، فاأول �الأمر فهم وتف�صري لالآية ثم تدبر لها 

و�لنتيجة ��صتنباط ما خفي من معانيها و�أحكامها ودالالتها.
قال �بن �لقيم: )و�ملق�صود تفاوت �لنا�س يف مر�تب �لفهم يف �لن�صو�س،   
منها ع�صرة  يفهم  �أو حكمني، ومنهم من  �الآية حكما  يفهم من  منهم من  و�أن 
�أحكام �أو �أكرث من ذلك، ومنهم من يقت�صر يف �لفهم على جمرد �للفظ دون 
�إميائه و�إ�صارته وتنبيهه و�عتباره، و�أخ�س من هذ� و�ألطف �صمه  �صياقه ودون 
�إىل ن�س �آخر متعلق به فيفهم من �قرت�نه به قدر�ً ز�ئد�ً على ذلك �للفظ مبفرده، 
فاإن  �لعلم،  �أهل  من  �لنادر  �إال  له  يتنبه  ال  �لقر�آن  فهم  من  باب عجيب  وهذ� 

�لذهن قد ال ي�صعر بارتباط هذ� بهذ� وتعلقه به()2(.
بتوفيق �هلل تعاىل للعلماء و�ملف�صرين، وال  له  نهاية  وهذ� �ال�صتنباط ال   

يقدر �أحد �أن يعرف كل ما تدل عليها �الآية من هد�يات و�إر�صاد�ت.
�أَهل  َعَلى مذهب  تَتناهى  ال  تعاىل  ه  �للَّ �لبغوي: )و�لِهد�ياِت من  قال   

نَّة()٣(. �ل�صُّ
و�صاأ�صري  متفاوتة،  �لهد�يات  ��صتنباط  يف  �لعلماء  مناهج  جاءت  ولذ�   

الأبرزها على وجه �الإجمال:
تف�سري اأبي ال�سعود 1/ 27.  )1(

اإعالم املوقعني عن رب العاملني 1/ 354.  )2(
تف�سري البغوي 1/ 54.  )3(
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جميع  يف  �لعلماء  جميع  ومرجع  كلها،  �لعلوم  م�صدر  �لكرمي  �لقر�آن  اأوًل: 
�ملجاالت و�ملو�صوعات.

�أ�صول  و�الآخرون يف  �الأولون  به  تكلم  ما  تاأمل  تيمية: )ومن  �بن  قال   
و�ل�صيا�صات  و�الأخالق  و�لنبو�ت،  �ملعاد  و�أمور  �الإلهية،  و�لعلوم  �لدين 
و�لعباد�ت، و�صائر ما فيه كمال �لنفو�س و�صالحها و�صعادتها وجناتها؛ مل يجد 
عند �الأولني و�الآخرين من �أهل �لنبو�ت ومن �أهل �لر�أي كاملتفل�صفة وغريهم 

�إال بع�س ما جاء به �لقر�آن()1(.
وقال �لزرك�صي: )وكل علم منتزع من �لقر�آن، و�إال فلي�س له برهان()2(.  

�الأ�صول  �لدنيا و�الآخرة، وي�صع  لعلوم  �صامل  �لقر�آن  فاال�صتنباط من   
�لتي ترجع �لتي ترجع �إليها �لفروع.

و�إذ� نظرنا �إىل مناهج �لعلماء يف ��صتنباط �لهد�يات �لقر�آنية وجدنا لها   
م�صاحة كبرية يف تفا�صريهم وموؤلفاتهم وحاجتها �إىل در��صة متو�صعة للوقوف 
تق�صيمها  من  بد  فال  ت�صهيلها و�خت�صارها  �لتف�صيلية، والأجل  �لتطبيقات  على 

وتاأ�صيلها علمياً.
ثانيًا: �عتنى �لعلماء ببيان �أنو�ع �لهد�يات عند تف�صريهم الألفاظ �لهد�ية �لو�ردة 

يف �لقر�آن.
فغالباً ما يبني �لعلماء �أنو�ع �لهد�ية عند ورودها يف �لقر�آن و�أيها �ملر�د   
يف �الآية �ملف�صرة، كما يف قوله تعاىل: }اهدِنَــــا الصِّرَاَط امُلسَتقِيمَ{ ]�لفاحتة: ٦[.

قال �لبي�صاوي: )وهد�ية �هلل تعاىل تتنوع �أنو�عا ال يح�صيها عد كما قال   
ولكنها  ]�لنحل: 1٨[،  رَّحِيمٌ{  لََغُفورٌ  اللّهَ  إِنَّ  ُتحْصُوهَا  َل  اللّهِ  نِعْمََة  َتعُدُّواْ  }وَإِن  تعاىل: 

تنح�صر يف �أجنا�س مرتتبة:
جمموع الفتاوى 17/ 45.  )1(

الربهان 1/ 8.  )2(
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كالقوة  �إىل م�صاحله  �ملرء من �الهتد�ء  يتمكن  بها  �لتي  �لقوى  �إفا�صة  الأول: 
�لعقلية و�حلو��س �لباطنة و�مل�صاعر �لظاهرة. 

الثاين: ن�صب �لدالئل �لفارقة بني �حلق و�لباطل و�ل�صالح و�لف�صاد و�إليه �أ�صار 
حيث قال: }وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيِْن{ ]�لبلد: 10[، وقال: }وََأمَّا َثمُودُ َفهَدَيْنَاهُمْ َفاسَْتحَبُّوا 

الْعَمَى عََلى الْهُدَى{ ]ف�شلت: 17[.
الثالث: �لهد�ية باإر�صال �لر�صل و�إنز�ل �لكتب و�إياها عنى بقوله: }وَجَعَلْنَاهُمْ 
َأْقوَمُ{  هِيَ  لِلَّتِي  يِهْدِي  الُْقرْآنَ  هَـَذا  }إِنَّ  وقوله:   ،]7٣ ]�لأنبياء:  بَِأمِْرنَا{  يَهْدُونَ  َأئِمًَّة 

]�لإ�شر�ء: ٩[.

�أو  بالوحي  �الأ�صياء كما هي  �ل�صر�ئر ويريهم  قلوبهم  يك�صف على  �أن  الرابع: 
و�إياه  و�الأولياء  �الأنبياء  بنيله  يخت�س  ق�صم  وهذ�  �ل�صادقة  و�ملنامات  �الإلهام 
َّذِينَ  َّذِينَ َهدَى اللّهُ َفِبهُدَاهُمُ اْقَتدِهْ{ ]�لأنعام: ٩0[، وقوله: }وَال عنى بقوله: }ُأوْلَـئِكَ ال
من  منحوه  ما  زيادة  �إما  فاملطلوب   ،]٦٩ ]�لعنكبوت:  لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبَُلنَا{  فِينَا  جَاهَدُوا 

�لهدى �أو �لثبات عليه �أو ح�صول �ملر�تب �ملرتبة()1(.
وهكذ� عامة �ملف�صرين، وبيَّنو� �أنها حُتمل يف كل مو�صع ح�صب �صياقه،   

فاإذ� �أفادت معنى جميع �الأنو�ع دون ت�صاد ُحملت عليها جميعاً)2(.
 ،]٦ ]�لفاحتة:  امُلسَتقِيمَ{  الصِّرَاَط  }اهدِنَــــا  تعاىل:  �لر�زي:)قوله  قال   

بح�صب كل �أنو�ع �لهد�يات()٣(.
يف  مو�قعها  �صائر  يف  �لهد�ية  معنى  حتقيق  يعلم  )وبه  �لقا�صمي:  قال   
�لتنزيل �لكرمي، و�أن �لوجوه �ملاأثورة يف �آية ما -�إذ� مل تتناف- �صح �إر�دتها 

كلها، ومثل هذ� ي�صمى: �ختالف تنوّع ال �ختالف ت�صاد()٤(.
تف�سري البي�ساوي 1/ 70، 71.  )1(

ينظر: تف�سري الطربي 1/ 166، تف�سري البغوي 1/ 54، الك�ساف 1/ 57، تف�سري ابن كثري ، تف�سري القرطبي 1/ 160، تف�سري اأبي   )2(
ال�سعود 1/ 18، 27، التحرير والتنوير لبن عا�سور 1/ 188، 189، وغريها.

تف�سري الرازي 1/ 15.  )3(
تف�سري القا�سمي 1/ 231.  )4(
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ثالثًا: تفنن �لعلماء يف ��صتنباط هد�يات �لقر�آن من جميع �أنو�ع علوم �لقر�آن 
��صتنباط  من  تخلو  ال  �لتف�صري  كتب  وغالب  بيانه،  و�أوجه  مو�صوعاته  وكل 
�ألف بع�صهم  �لهد�يات و��صتخر�ج �ملعاين �لز�ئدة على �ملعاين �الأ�صلية، بل 

��صتقالاًل يف ��صتنباط �لهد�يات �لقر�آنية، ومن �أ�صهر �ملوؤلفات يف ذلك:
كتب ��صتنباط �لهد�يات �الإميانية و�الإ�صار�ت �ل�صوفية، كتف�صري �لت�صرتي)1(،   -
�لتف�صري الأبي عبد  �لق�صريي)2(، وحقائق  �لقا�صم  �الإ�صار�ت الأبي  ولطائف 

�لرحمن �ل�صلمي)٣(.
كتب ��صتنباط �لهد�يات �ل�صرعية و�حلجج �لعقدية؛ كـكتب �لقر�آن �لد�لَّة   -
وُحَجُج  �لكرجي)٤(،  للق�صاب  و�الأحكام  �لعلوم  �أنو�ع  يف  �لبيان  على 
�لقر�آن الأبي �لف�صـــــــــائل �أحمد بن حممـد بن مظفـر �لر�زي)5(، و�الإكليل 
يف ��صتنباط �لتْنزيل لل�صيوطي)٦(، وفتح �لرحيم �مللك �لعالم يف علم �لعقائد 

و�لتوحيد و�الأحكام �مل�صتنبطة من �لقر�آن لعبد �لرحمن �ل�صعدي)7(.
جمال�س  يف  �لفجر  كاأنو�ر  �لعلوم؛  عامة  يف  �لهد�يات  ��صتنباط  كتب   -
للكرماين)٩(،  �لتاأويل  وعجائب  �لتف�صري  وغر�ئب  �لعربي)٨(،  البن  �لذكر 

و�الإ�صار�ت �الإلهية �إىل �ملباحث �الأ�صولية للطويف)10(.
و�صحة ��صتنباط �لهد�يات متوقف على �أمرين:  

�صحة داللة �الآية على �ملعنى �مل�صتنبط.  -1
تف�سري الت�سرتي 15- 17.  )1(
ك�سف الظنون 2/ 1551.  )2(

حقائق التف�سري 1/ 20.  )3(
نكت القراآن 1/ 59، 77.  )4(

ينظر: معجم املف�سرين 1/ 65.  )5(
الإكليل يف ا�ستنباط التْنزيل 1/ 282.  )6(

فتح الرحيم امللك العالم 17.  )7(
ينظر: قانون التاأويل 206.  )8(

الإ�سارات الإلهية اإىل املباحث الأ�سولية 1/ 204.  )9(
غرائب التف�سري وعجائب التاأويل 1/ 88.  )10(
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�صحة �ملعنى �مل�صتنبط يف ذ�ته، بعدم وجود معار�س �صرعي ر�جح)1(.  -2
�إىل  بالنظر  تفا�صريهم  و�أْثرو�  �لقر�آن  هد�يات  با�صتنباط  �ملف�صرون  �هتم  رابعًا: 
�أحكامه  و�إىل  وق�ص�صه،  �لقر�آن  �أمثال  و�إىل  �لقر�آن،  ونظم  �الألفاظ  دالالت 
و�أ�صوله، و�إىل �إعجازه وبيانه، و�إىل توجيهاته وغاياته، و��صتخر�ج ما فيها من 

دالالت و�إر�صاد�ت وحكم و�آد�ب.
ومن �أبرز �لتفا�صري �لتي هي م�صدر ثري لهد�يات �لقر�آن: جامع �لبيان   
�لوجيز  و�ملحرر  للبغوي،  �لتنزيل  ومعامل  للطربي،  �لقر�آن  �آي  تاأويل  عن 
البن عطية، و�جلامع الأحكام �لقر�آن للقرطبي، و�لت�صهيل لعلوم �لتنزيل البن 
�لعظيم البن كثري، وفتح  �لقر�آن  �لقيم، وتف�صري  �لتف�صري البن  جزي، وبد�ئع 
�ملثاين  و�ل�صبع  �لعظيم  �لقر�آن  تف�صري  يف  �ملعاين  وروح  لل�صوكاين،  �لقدير 
لل�صعدي،  �لرحمن  �لكرمي  وتي�صري  للقا�صمي،  �لتاأويل  وحما�صن  لالألو�صي، 
�لتفا�صري  �لبيان لل�صنقيطي، و�لتحرير و�لتنوير البن عا�صور، و�أي�صر  و�أ�صو�ء 

الأبي بكر �جلز�ئري.
و�صاأختار جملة من �الأمثلة �لتطبيقية كنماذج على ما ذكره �ملف�صرون   

يف تفا�صريهم:
و�أولياءه  �ل�صيطان  تعاىل كيد  �هلل  �صر و�صف  �لطربي هد�ية يف  ��صتنبط   -1
َكَفرُواْ  َّذِينَ  وَال اللّهِ  سَِبيِل  فِي  يَُقاتُِلونَ  آمَنُواْ  َّذِينَ  }ال تعاىل:  قوله  من  بال�صعف 
اُغوتِ َفَقاتُِلواْ َأوْلِيَاء الشَّيَْطاِن إِنَّ َكيْدَ الشَّيَْطاِن َكانَ َضعِيفًا{  يَُقاتُِلونَ فِي سَِبيِل الطَّ
]�لن�شاء: 7٦[، حيث قال: )و�إمنا و�صفهم جل ثناوؤه بال�صعف؛ الأنهم ال يقاتلون 

�أو  حميّة  يقاتلون  و�إمنا  عقاب،  خوف  �لقتال  يرتكون  وال  ثو�ب،  رجاء 
ح�صًد� للموؤمنني على ما �آتاهم �هلل من ف�صله. و�ملوؤمنون يقاتلون َمن قاتل 
منهم رجاء �لعظيم من ثو�ب �هلل، ويرتك �لقتال �إن تركه على خوف من 

ينظر: منهج ال�ستنباط من القراآن الكرمي د. فهد الوهبي 142.  )1(
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وعيد �هلل يف تركه، فهو يقاتل على ب�صرية مبا له عند �هلل �إن قتل، ومبا لَه من 
�لغنيمة و�لظفر �إن �صلم. و�لكافر يقاتل على حذر من �لقتل، و�إيا�س من 

معاد، فهو ذو �صعف وخوف()1(.
��صتنبط �لبغوي داللة �صوؤم �ملع�صية على �أهلها من قوله تعاىل: }وَعََلى   -2
حَمََلتْ  مَا  إِلَّ  شُحُومَهُمَا  عََليِْهمْ  حَرَّمْنَا  وَالَْغنَِم  الْبََقِر  وَمِنَ  ُظُفٍر  ذِي  ُكلَّ  حَرَّمْنَا  هَادُواْ  َّذِينَ  ال
َّا لَصَادُِقونَ{ ]�لأنعام: 1٤٦[،  ُظهُورُهُمَا َأِو الْحَوَايَا َأوْ مَا اخَْتَلَط بِعَْظٍم َذلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَْغِيِهمْ ِوإِن
بظلمهم من:  �أي:  }بِبَْغِيِهمْ{  لهم  �لتحرمي عقوبة  قال: )�أي ذلك  حيث 
قتلهم �الأنبياء، و�صدهم عن �صبيل �هلل، و�أخذهم �لربا، و��صتحالل �أمو�ل 

�لنا�س بالباطل()2(.
��صتنبط �بن عطية دركات �فرت�ء �لكذب على �هلل من قوله تعاىل:}َفمَنْ   -3
الِمِنيَ{  َأْظَلمُ مِمَِّن اْفَترَى عََلى اللّهِ َكذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بَِغيِْر عِلٍْم إِنَّ اللّهَ َل يَهْدِي الَْقوْمَ الظَّ
]�لأنعام: 1٤٤[، حيث قال: )بني تعاىل �صوء مق�صدهم باالفرت�ء؛ الأنه لو �فرتى 

�أحد فرية على �هلل لغري معنى لكان ظلماً عظيماً، فكيف �إذ� ق�صد بها �إ�صالل 
�أمه؟()٣(.

��صتنبط �لقرطبي هد�ية يف �لت�صبيح و�أنه �صبب جناة يون�س عليه �ل�صالم   -4
قال:  حيث   ،]1٤٣ ]�ل�شافات:  الْمُسَبِّحِنيَ{  مِنْ  َكانَ  َّهُ  َأن }َفَلوَْل  تعاىل:  قوله  من 
)�أخرب �هلل عزو جل �أن يون�س كان من �مل�صبحني، و�أن ت�صبيحه كان �صبب 

جناته، ولذلك قيل: �إن �لعمل �ل�صالح يرفع �صاحبه �إذ� عرث()٤(.
��صتنبط �بن جزي هد�ية يف �أدب �لتعامل مع �هلل من قوله تعاىل: }وَإَِذا   -5
نف�صه،  �إىل  �ملر�س  )�أ�صند  قال:  حيث   ،]٨0 ]�ل�شعر�ء:  يَشْفِنيِ{  َفهُوَ  مَِرْضتُ 

تف�سري الطربي 8/ 547.  )1(
تف�سري البغوي 2/ 75.  )2(

املحرر الوجيز 2/ 355.  )3(
تف�سري القرطبي 15/ 126.  )4(
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و�أ�صند �ل�صفاء �إىل �هلل تاأدباً مع �هلل()1(. 
��صتنبط �بن �لقيم عالمة توقري �لقلب هلل تعاىل من قوله تعاىل: }مَّا لَُكمْ َل   -6
َترْجُونَ لِلَّهِ وََقارًا{ ]نوح: 1٣[، حيث قال: )لو عظمو� �هلل وعرفو� حق عظمته 
و�حلياء  معا�صيه  و�جتناب  �صبحانه  فطاعته  و�صكروه،  و�أطاعوه  دوه  وحَّ

منه بح�صب وقاره للقلب()2(. 
��صتنبط �بن كثري هد�ية من ذكر �هلل تعاىل مغفرته و�صدة عقابه يف �صياق   -7 
و�حد من قوله تعاىل:}وَيَسَْتعِْجُلونَكَ بِالسَّيَِّئةِ َقبَْل الْحَسَنَةِ وََقدْ خََلتْ مِن َقبْلِِهمُ 
لنَّاِس عََلى ُظلْمِِهمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَِقاِب{ ]�لرعد: ٦[، 

ِّ
الْمَُثالَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَُذو مَْغفِرَةٍ ل

حيث قال: )�أي: �إنه تعاىل ذو عفو و�صفح و�صرت للنا�س مع �أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل و�لنهار، ثم قرن هذ� �حلكم باأنه �صديد �لعقاب ليعتدل 

�لرجاء و�خلوف()٣(.
عَنْهُمْ  }َفَتوَلَّ  تعاىل:  قوله  من  �لدعوة  فقه  يف  هد�ية  �ل�صوكاين  ��صتنبط   -8
ْكرَى َتنَفعُ الْمُؤْمِنِنيَ{ ]�لذ�ريات: 5٤ – 55[، حيث قال: 

ِّ
رْ َفِإنَّ الذ

ِّ
َفمَا َأنتَ بِمَُلومٍ • وََذك

)ثم ملا �أمره باالإعر��س عنهم �أمره باأن ال يرتك �لتذكري و�ملوعظة بالتي هي 
�أح�صن()٤(.

تعاىل:  قوله  من  للحق  �لعامل  �إظهار  وجوب  داللة  �الألو�صي  ��صتنبط   -9
حيث   ،]٤2 ]�لبقرة:  َتعَْلمُونَ{  وََأنُتمْ  الْحَقَّ  وََتْكُتمُواْ  بِالْبَاطِِل  الْحَقَّ  َتلِْبسُواْ  }وََل 
�إظهاره، ويحرم  عليه  باحلق يجب  �لعامِل  �أن  باالآية على  )��صُتدل  قال: 

عليه كتمانه بال�صروط �ملعروفة لدى �لعلماء()5(.

الت�سهيل 2/ 119.  )1(
بدائع التف�سري 3/ 203.  )2(

تف�سري ابن كثري 3 / 483.  )3(
فتح القدير 5/ 92.  )4(

روح املعاين 1/ 247.  )5(
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ملن  �لكبري  �لف�صل و�الأجر  تعاىل  �هلل  تعليق  �لقا�صمي هد�ية من  ��صتنبط   -10
�صبق للهجرة و�لن�صرة من قوله تعاىل: }وَالسَّابُِقونَ اَلوَُّلونَ مِنَ الْمُهَاِجِرينَ 
َّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِِإحْسَاٍن رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَُضواْ عَنْهُ وََأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ  وَاَلنصَاِر وَال
حيث   ،]100 ]�لتوبة:  الْعَظِيمُ{  الَْفوُْز  َذلِكَ  َأبَدًا  فِيهَا  خَالِدِينَ  اَلنْهَارُ  َتحَْتهَا  َتجِْري 
قال: )فال�صبق �إىل �لهجرة طاعة عظيمة، من حيث �إن �لهجرة فعل �صاق 
على �لنف�س، وخمالف للطبع، فمن �أقدم عليه �أواًل، �صار قدوة لغريه 

يف هذه �لطاعة()1(.
��صتنبط �ل�صعدي هد�ية يف عالقة �لتقوى بال�صدق و�لت�صديق من قوله   -11
َّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدََّق بِهِ ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ{ ]�لزمر: ٣٣[، حيث  تعاىل:}وَال
قال: )فاإن جميع خ�صال �لتقوى ترجع �إىل �ل�صدق باحلق و�لت�صديق به()2(.

��صتنبط �بن عا�صور هد�ية بالتعري�س من �لوقوع فيما وقع فيه من �صبق   -12
فتكون �لعاقبة و�حدة من قوله تعاىل: }وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وََأبْصَارًا وََأْفئِدَةً 
َفمَا َأْغنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وََل َأبْصَارُهُمْ وََل َأْفئِدَُتهُم مِّن شَيْءٍ إِْذ َكاُنوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ 
اللَّهِ وَحَاَق بِِهم مَّا َكاُنوا بِهِ يَسَْتهِْزُئون{ ]�لأحقاف: 2٦[، حيث قال: )وفائدة قوله: 
}وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وََأبْصَارًا وََأْفئِدَةً{ �أنهم مل ينق�صهم �صيء من �صاأنه �أن 
يخل باإدر�كهم �حلق لوال �لعناد، وهذ� تعري�س مب�صركي قري�س، �أي �أنكم 
حرموه،  كما  وعقولكم  و�أب�صاركم  ب�صمعكم  �النتفاع  �أنف�صكم  حرمتم 

و�حلالة متحدة و�ل�صبب متحد فيو�صك �أن يكون �جلز�ء كذلك()٣(. 
��صتنبط �أبو بكر �جلز�ئري هد�ية من قوله تعاىل: }وَإَِذا قِيَل لَهُمْ َل ُتْفسِدُواْ   -13
َّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ{ ]�لبقرة: 11[، حيث قال: )�الإ�صالح يف  إِن فِي اَلرِْض َقاُلواْ 
بالعمل بطاعة �هلل ور�صوله، و�الإف�صاد فيها يكون مبع�صية  �الأر�س يكون 

تف�سري القا�سمي 4/ 191.  )1(
تف�سري ال�سعدي 724.  )2(

التحرير والتنوير 26/ 45.  )3(
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�هلل ور�صوله )�صلى �هلل عليه و�صلم(()1(.
وعند �لنظر يف �لتفا�صري تعجز �الأور�ق عن ت�صطري ما ��صتنبطه �لعلماء   
من هد�يات �لقر�آن وهي متجددة ال تتناهى من منبعها وم�صدرها �الأول �لقر�آن 
�لكرمي، وح�صبي هنا ذكر �ملفاتيح و�ملعامل �الأ�صا�صية، وبعد ذكر �ملناهج �لعامة 
للتاأليف يف �لهد�يات ��صتقالاًل، �أو ت�صمينها �لتفا�صري وكتب علوم �لقر�آن تبعاً؛ 

يتلخ�س ما يلي:
�لتاأليف يف �لهد�يات مق�صد مهم عند كثري من �ملوؤلفني. �أ/ 

�لقر�آن  قر�ءة  لها، وكلما كررت  نهاية  متنوعة ومتجددة وال  �لهد�يات  ب/ 
م�صبوط  وهذ�  ودقيقة،  عميقة  وداللة  �صحيح  معنى  لك  ظهر  �لكرمي  

ب�صروطه من �صحة �لداللة و�صحة �ملعنى.
مع كرثة �لتاآليف يف �لهد�يات �لقر�آنية ��صتقالاًل �أو تبعاً يت�صح ميل بع�س  ج/ 

�ملوؤلفني �إىل جانب من جو�نب �لهد�يات �أكرث من غريه، فنجد مثاًل: 
�لرتكيز على �لهد�يات �لقر�آنية يف باب �لعقيدة و�الأحكام و�لبيان كما   
�الأحكام  �لرتكيز على  و�أحياناً  و�بن كثري،  و�لبغوي  �لطربي  تف�صري  يف 
�لفقهية و�لدالالت �الأ�صولية و�للغوية كما يف تف�صري �لقرطبي و�ل�صوكاين 
و�ل�صنقيطي، و�أكرث بع�صهم من �لهد�يات �لبيانية و�لبالغية كابن عا�صور، 
�الإميانية و�لرتبوية و�ل�صلوكية و�ل�صياقية ونحوها  �لبع�س للمعاين  ومال 
و�لقا�صمي  و�الألو�صي  �لقيم  و�بن  و�بن جزي  عطية  �بن  تف�صري  كما يف 

و�ل�صعدي و�جلز�ئري.
)فاإذ�  �لقر�يف:  قال  كثرية،  هد�يات  حمل  هي  �لقر�آن  يف  �آية  كل  �أن  د/ 
��صتوفيت هذه �الأق�صام بوجوه �العتبار مل يبق يف كتاب �هلل تعاىل �آية 

�إال وفيها حكم �صرعي()2(.
اأي�سر التفا�سري 1/ 26.  )1(

نفائ�س الأ�سول 9/ 3832.  )2(
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�إال وي�صتنبط منها  �آية  �لكرمي  �لقر�آن  �أن يوجد يف  �لطويف: )فقل  وقال   
�صيء من �الأحكام()1(.

وقد يزيد ��صتنباط هد�يات �لقر�آن يف �آيات �أكرث من غريها كاآيات �الأمثال   
و�لق�ص�س ونحوها. 

قال �لزرك�صي: )فاإن �آيات �لق�ص�س و�الأمثال وغريها ي�صتنبط منها كثري   
من �الأحكام()2(. 

وقال �بن عا�صور: )�إن يف تلك �لق�ص�س لعرب�ً جمة، وفو�ئد لالأمة()٣(.  

�ملبحث �لر�بع
اأثر هدايات القراآن على الفرد واملجتمع

�صملت عناية �مل�صلمني بالقر�آن �لكرمي كل ما فيه، وكل ما فيه خدمة له   
�ألفاظه  قر�ء�ته، و�صرح  وتعلم  �ل�صطور،  �ل�صدور وحفظه يف  من حفظه يف 
ق�ص�صه  وحتليل  و�بتد�ئه،  وقفه  و�أحكام  ودالالته،  معانيه  وبيان  وعبار�ته، 
وعدّ  بالغته،  و�أ�صر�ر  �إعجازه  وجوه  ودر��صة  وكلياته،  وقو�عده  و�أمثاله، 

حروفه و�آياته، �إىل تق�صي غاياته وهد�ياته..
و�حد،  بقدر  لي�صت  و�ملجاالت  �لنو�حي  بهذه  فعنايتهم  ذلك  ومع   
تاأخر  �أو قارب، وبع�صها ��صتوفى حقه وز�د، ومنها ما  فبع�صها ��صتوفى حقه 
بهد�يات  �لعناية  �صاأن  هو  كما  و�لدر��صة  �لعناية  ز�ل حتت  ما  ومنها  ظهوره، 

�لقر�آن ودالالته �ملنطوقة و�ملفهومة.
وهد�يات  �الآيات،  هد�يات  درجات:  ثالث  على  �لقر�آن  وهد�يات   

َور، وهد�ياته �لعامة. �ل�صُّ
�سرح حمت�سر الرو�سة 3/ 577.  )1(

الربهان 2/ 3.  )2(
التحرير والتنوير 1/ 64.  )3(
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ومبحثنا هنا ي�صلح لذكر �آثار �لهد�يات �لقر�آنية �لعامة ح�صب ما ي�صمح   
و�لتف�صيل،  للبحث  �آخر  مكان  فلهما  و�لثانية  �الأوىل  �لدرجة  و�أما  �ملقام،  به 

وذكرهما هنا باخت�صار لتكون �ل�صورة حا�صرة ومكتملة يف �الأذهان.
هد�يات �الآيات وهذه يُعنى بها عامة �ملف�صرين �صو�ء كان ذلك مق�صود�ً   -1
و�حِلكم  �ملعنى  بيان  �إذ  كالمهم،  من  �صمناً  ُفِهم  �أو  منهم،  و�صريحاً 
�أثر بح�صبها على  �آية  و�لهد�يات هو غر�س �ملف�صر من تف�صريه، ويف كل 

�الأمة �أفر�د�ً وجماعات، وفيها عالج لكثري من �مل�صاكل و�ل�صعوبات.
َور و�ل�صورة جمموعة �آيات، وهذ� تدرج من �جلزئيات �إىل  هد�يات �ل�صُّ  -2
�لكليات، و�إذ� نظرنا �إىل �صورة �لفاحتة مثاًل فقد �صميت باأم �لقر�آن، و�أم 
�أنها  وهو  و�حد  معنى  على  د�لة  �لت�صميات  وهذه  و�الأ�صا�س،  �لكتاب، 

ت�صمنت مقا�صد �لقر�آن كله فهي �أ�صا�صه.
ولو نظرنا �إىل �صورة �الإخال�س؛ فاإنه مل يرد لفظ �الإخال�س فيها لكن �آياتها   
معاين  �إليه  تهدي  ما  هو  و�ملق�صد حقيقة  مق�صدها،  �إذن  فهو  عليه،  تدل 

�ل�صورة وترجع �إليه)1(.
فاأثر هد�يات �ل�صور معرفة �حلق من تف�صري كل �آية من تلك �ل�صور، وقد بد�أ   
�لتاأليف يف مقا�صد �ل�صور بكتاب: م�صاعد �لنظر لالإ�صر�ف على مقا�صد 

�ل�صور لربهان �لدين �لبقاعي )ت: 885هـ()2(.
الأجل  �لقر�آن  �أنزل  �لتي  �جلامعة  �لهد�يات  وهي  �لعامة  �لقر�آن  هد�يات   -3
بيانها للخلق، وهي �الأغر��س �لعليا �حلا�صلة من جمموع �أحكام �لقر�آن)٣(، 

ومنها ن�صتنبط �آثار هد�يات �لقر�آن على �لفرد و�ملجتمع، ومن ذلك:

ينظر: علم مقا�سد ال�سور د. حممد الربيعة 15.  )1(
ينظر: م�ساعد النظر 155.  )2(

ينظر: مقا�سد املقا�سد للري�سوين 24.  )3(
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اأ/ الهداية وال�سعادة الدينية والدنيوية لالأمة:
هد�يات �لقر�آن �صبب ل�صعادة �الإن�صان يف �لدينا و�الآخرة، قال تعاىل:   
}شَهْرُ رَمََضانَ  ]�لبقرة: 2[، وقال تعاىل:  لْمُتَّقِنيَ{ 

ِّ
ل }َذلِكَ الْكَِتابُ َل رَيْبَ فِيهِ هُدًى 

لنَّاِس وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالُْفرَْقاِن{ ]�لبقرة: 1٨5[، وقال تعاىل: 
ِّ
َّذِيَ ُأنِزَل فِيهِ الُْقرْآنُ هُدًى ل ال

َّذِينَ يَعْمَُلونَ الصَّالِحَاتِ َأنَّ لَهُمْ َأجْرًا  }إِنَّ هَـَذا الُْقرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ َأْقوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِنيَ ال
يَْأتِيَنَُّكم مِّنِّي هُدًى َفمَِن اتَّبَعَ هُدَايَ َفالَ يَضِلُّ  َكِبريًا{ ]�لإ�شر�ء: ٩[، وقال تعاىل: }َفِإمَّا 
فمن  �لهد�يات،  و�أهدى  �لدالالت،  الأْبنَي  هاٍد  فالقر�آن   ،]12٣ ]طه:  يَشَْقى{  وََل 
�تبعه �َصِعد �صعادة ال �صقاوة بعدها �أبد�ً. �صعادة دنيوية �صاملة لل�صعادة �لنف�صية 

و�لبدنية و�خلارجية، و�صعادة �أخروية، و�َصِلم من �أ�صر�بها من �ل�صقاوة)1(.
{ يف �لدنيا }وََل يَشَْقى{ يف �الآخرة()2(. قال �لبي�صاوي: )}َفالَ يَضِلُّ  

وقال �لزرقاين: )وهد�ية �لقر�آن متتاز باأنها عامة وتامة وو��صحة:  
تنتظم �الإن�س و�جلن يف كل ع�صر وم�صر ويف كل  �أما عمومها فالأنها   

زمان ومكان ..
�أرقى و�أوفى ما عرفت �لب�صرية  و�أما متام هذه �لهد�ية فالأنها �حتوت   
�خللق  �إليه  يحتاج  ما  كل  و�نتظمت  و�لنا�س  �هلل  هد�يات  من  �لتاريخ  وعرف 
يف �لعقائد و�الأخالق و�لعباد�ت و�ملعامالت على �ختالف �أنو�عها، وجمعت 
بني م�صالح �لب�صر يف �لعاجلة و�الآجلة، ونظمت عالقة �الإن�صان بربه وبالكون 

�لذي يعي�س فيه، ووفقت بطريقة حكيمة بني مطالب �لروح و�جل�صد.. 
و�أما و�صوح هذه �لهد�ية فلعر�صها عر�صاً ر�ئعاً موؤثر�ً تو�فرت فيه كل   

و�صائل �الإي�صاح وعو�مل �الإقناع باأ�صلوب فذٍّ معجز يف بالغته وبيانه()٣(.
و�إذ� نظرنا �أول دعاء وطلب يف �لقر�آن فهو قول �هلل تعاىل: }اهدِنَــــا   

ينظر: مفردات األفاظ القراآن للراغب 460.  )1(
تف�سري البي�ساوي 4/ 75.  )2(

مناهل العرفان 2/ 89،90.  )3(
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�إذ  يوميًّا؛  ويردد  بل  دعاء،  �أوَجب  �أنه  وعلمنا   ،]٦ ]�لفاحتة:  امُلسَتقِيمَ{  الصِّرَاَط 
ح �ل�صالة �إالَّ بها، وفيها  قر�ءة �صورة �لفاحتة ُركن من �أركان �ل�صالة، وال تَ�صِ

هذ� �لدعاء �لعظيم �جلامع ل�صعادة �لد�رين. 
ب/ �سحة املعتقد وتزكية النف�ض وتعليم احلكمة: 

فِيُكمْ  َأرْسَلْنَا  }َكمَا  تعاىل:  قال  كما  ذلك  يف  �أثر  �لقر�آن  فلهد�يات   
مُُكم مَّا لَمْ َتُكوُنواْ 

ِّ
مُُكمُ الْكَِتابَ وَالْحِْكمََة وَيُعَل

ِّ
يُكمْ وَيُعَل

ِّ
رَسُوًل مِّنُكمْ يَْتُلو عََليُْكمْ آيَاتِنَا وَيُزَك

وتطهري  �العتقاد،  بت�صحيح  تنه�س  �لقر�آن  فهد�يات   ،]151 ]�لبقرة:  َتعَْلمُونَ{ 
�لد�لة  �لكونية و�ل�صرعية  �آياته  باهلل جل وعال، و�لتفكر يف  �لنفو�س، و�لتعلق 
على قدرته وعظمته، كما �أنها تعالج ما يف �ملجتمع من �أخطاء كال�صرك و�أفعال 

�جلاهلية ورديء �الأخالق.
يُكمْ{ �أي: يطهركم من �ل�صرك و�أفعال �جلاهلية 

ِّ
قال �لقا�صمي: )}وَيُزَك  

بتكر�ر؛  لي�س  �لقر�آن. وهذ�  الْكَِتابَ{ وهو  مُُكمُ 
ِّ
}وَيُعَل �الأخالق:  و�صفا�صف 

ب�صائر  �لعلم  }وَالْحِْكمََة{ وهي  �إياهم:  تعليمه  عليهم غري  �لقر�آن  تالوة  الأن 
�ل�صريعة �لتي ي�صتمل �لقر�آن على تف�صيلها()1(.

كل  غاية  وهذه  و�حلقيقة  �حلق  �إىل  و�صل  �لقر�آن  بهدي  �هتدى  ومن   
عاقل يف هذه �حلياة، ويف �لقر�آن من �لهد�يات �لكثرية يف �حلث على �إعمال 
�لعقل للو�صول �إىل �حلق، فكثري�ً ما يكرر �لقر�آن: ]�أفال تعقلون، �أفال تتفكرون، 
جل  �هلل  قال  �لنهى[  �أويل  يا  �الألباب،  �أويل  يا  يتدبرون،  �أفال  تذكّرون،  �أفال 
َأنزََل  َّذِي  ال }اللَّهُ  تعاىل:  ]�لإ�شر�ء: 105[، وقال  نَزََل{  وَبِالْحَقِّ  َأنزَلْنَاهُ  }وَبِالْحَقِّ  وعال: 
الْكَِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ{ ]�ل�شورى: 17[، ومن تفكر وتدبر مبا يف �لقر�آن من �لعدل 
�أو  فعل  وكل  و�لبغي،  و�ملنكر  �لفح�صاء  عن  و�لنهي  خري،  وكل  و�الإن�صاف 
خلق ذميم ف�صي�صل �إىل �حلقيقة �لتي يطمن بها قبله وتزكو بها نف�صه، وتنه�س به 

تف�سري القا�سمي 1/ 432. وينظر: تف�سري ابن كثري 1/ 464.  )1(
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ومبجتمعه �إىل �ملعايل و�لفوز بر�صو�ن �هلل وجناته، وبهذ� ت�صلح �حلياة، وت�صتقر 
�لدول، ويعي�س �لنا�س يف �أمن و�أمان، على م�صتوى �الأفر�د و�ل�صعوب.

ج/ �سالح الفرد و�سالح املجتمع:
لهد�يات �لقر�آن �لكرمي �آثار عظيمة يف �صالح �لفرد و�صفاوؤه من جميع   
مِّن  مَّوْعَِظٌة  جَاءتُْكم  َقدْ  النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال  و�ملعنوية،  �حل�صية  �الأمر��س 
لْمُؤْمِنِنيَ{ ]يون�ض: 57[، فهذ� �صفاء �صامل 

ِّ
مَا فِي الصُّدُوِر وَهُدًى وَرَحْمٌَة ل

ِّ
رَّبُِّكمْ وَشَِفاء ل

الأمر��س �ل�صبهات، وتف�صيل هذ� يف كتاب �هلل تعاىل كثري.
ما  ي�صفي  �أي:  ]يون�ض: 57[،  فِي الصُّدُوِر{  مَا 

ِّ
ل �بن جزي: )}وَشَِفاء  قال   

فيها من �جلهل و�ل�صك()1(. 
كماله  �أ�صول  هي  �صفات  باأربع  عنه  عرب  )وقد  عا�صور:  �بن  قال   
�أنه موعظة، و�أنه �صفاء ملا يف �ل�صدور، و�أنه هدى، و�أنه  وخ�صائ�صه، وهي: 

رحمة للموؤمنني()2(.
وعن  عنها  بالبعد  �ل�صهو�ت  �أمر��س  لعالج  �لهد�يات  �لقر�آن  ويف   
و�صائلها، قال تعاىل: }وَإَِذا سََألُْتمُوهُنَّ مََتاعًا َفاسَْأُلوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَاٍب َذلُِكمْ َأْطهَرُ 
�أن يقع فيه،  �أو�صك  ]�لأحز�ب: 5٣[، فكل من �قرتب من حمرم  لُِقُلوبُِكمْ وَُقُلوبِِهنَّ{ 
ولذ� فهد�يات �لقر�آن كثري�ً تدل على �أن جميع و�صائل �ل�صر و�أ�صبابه ومقدماته 

ممنوعة، و�لبعد عنها م�صروع بكل طريق)٣(.
�خلو�طر  من  تطهر�ً  �أكرث  �أي:  وَُقُلوبِِهنَّ{  لُِقُلوبُِكمْ  }َأْطهَرُ  �الألو�صي:  قال   
فاإن  �لرجال؛  �أمر  وللن�صاء يف  �لن�صاء،  �أمر  للرجال يف  تخطر  �لتي  �ل�صيطانية 
�لروؤية �صبب �لتعلق و�لفتنة، ويف بع�س �الآثار: �لنظر �صهم م�صموم من �صهام 

�إبلي�س()٤(.
الت�سهيل 1/ 382.  )1(

التحرير والتنوير 11/ 201.  )2(
ينظر: تف�سري ال�سعدي 670.  )3(

روح املعاين 11/ 248.  )4(
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وقال تعاىل: }َقالَتْ رُسُُلهُمْ َأفِي اللّهِ شَكٌّ َفاطِِر السَّمَاوَاتِ وَاَلرِْض يَدْعُوُكمْ   
من  �صرب  وهذ�   ،]10 ]�إبر�هيم:  مُّسَـمًّى{  َأجٍَل  إِلَى  وَيُؤَخِّرَُكمْ  ُذُنوبُِكمْ  مِّن  لَُكم  لِيَْغفِرَ 
�أنو�ع عالج �ل�صبهات مبحاجة �لعقل و�لفطرة، فقد ��صتهجنت �لر�صل �ل�صك 
يف وجود �هلل. قال �بن كثري: )�أيف وجوده �صك؟ فاإن �لفطرة �صاهدة بوجوده، 

وجمبولة على �الإقر�ر به، فاإن �العرت�ف به �صروري يف �لفطر �ل�صليمة()1(.
�صفاء  يف  وهذ�   ،]٨0 ]�ل�شعر�ء:  يَشْفِنيِ{  َفهُوَ  مَِرْضتُ  }وَإَِذا  تعاىل:  وقال   
�أمر��س �الأبد�ن، ومنه يتقن �ملوؤمن �أن ال �صفاء له من �أي مر�س �إال من �هلل تعاىل 
وحده. وهذه �لكالم �إمنا كان من �إبر�هيم �حتجاجاً على قومه يف �أنه ال ت�صلح 
�الألوهة، وال ينبغي �أن تكون �لعبودة �إال ملن يفعل هذه �الأفعال)2(، ويف �الآية 
تاأدب مع �هلل تعاىل. قال �بن جزي: )�أ�صند �ملر�س �إىل نف�صه، و�أ�صند �ل�صفاء 

�إىل �هلل تاأدباً مع �هلل()٣(.
على  كذلك،  �ملجتمع  �صالح  على  �لقر�آن  هد�يات  �آثار  �أعظم  وما   

م�صتوى �الأ�صرة و�الأمة. 
وغريها  �الأرحام  و�صلة  �لو�لدين  برب  �لرتغيب  �لقر�آن  هد�يات  ففي   
إِيَّاهُ  إِلَّ  َتعْبُدُواْ  َألَّ  رَبُّكَ  }وََقَضى  تعاىل:  قال  ويقويها،  �الأ�صرة  �صتات  يجمع  مما 
 وََل َتنْهَرْهُمَا 

ٍّ
َّهُمَا ُأف وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَانًا إِمَّا يَبُْلَغنَّ عِندََك الْكِبَرَ َأحَدُهُمَا َأوْ كِالَهُمَا َفالَ َتُقل ل

عند  يتاأكد  �هلل،  بعبادة  مقرون  �لو�لدين  فرب   ،]2٣ ]�لإ�شر�ء:  َكِرميًا{  َقوًْل  َّهُمَا  ل وَُقل 
�لكرب الأنهما �أحوج، ثم �لتحذير من قول �أدنى كلمة مكروهة للو�لدين وما ز�د 
فمن باب �أوىل، قال �لقرطبي: )}وَُقل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا َكمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا{ ]�لإ�شر�ء: 
�لرتبية؛  يف  وتعبهما  �الأبوين،  �صفقة  �لعبد  ليتذكر  بالذكر  �لرتبية  خ�صّ   ،]2٤

تف�سري ابن كثري 2/ 506.  )1(

تف�سري الطربي 19/ 363.  )2(
الت�سهيل 2/ 119.  )3(
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خ�س  )و�إمنا  جزي:  �بن  وقال  عليهما()1(.  وحناناً  لهما،  �إ�صفاقاً  ذلك  فيزيده 
حالة �لكرب الأنهما حينئذ �أحوج غلى �لرب و�لقيام بحقوقهما ل�صعفهما()2(. كما 
حذر �لقر�آن عن قطيعة �لرحم وخوّف يف مو��صع كثرية، قال تعاىل: }َفهَْل 
و�لرحم   ،]22 ]حممد:  َأرْحَامَُكمْ{  عُوا 

ِّ
وَُتَقط رِْض  اْلَ فِي  ُتْفسِدُوا  َأن  َّيُْتمْ  َتوَل إِن  عَسَيُْتمْ 

على وجهني عامة وخا�صة فالعامة رحم �لدين فيجب و�صلها باالإميان ون�صرة 
فهي  �خلا�صة  �لرحم  و�أما  �لو�جبة،  بحقوقهم  و�لقيام  بينهم  و�لعدل  �ملوؤمنني 
وزيادة  �لعامة  �حلقوق  لهم  فتجب  و�أمه  �أبيه  �لرجل  طريف  من  �لقر�بة  رحم 
َّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ  و�إذ� تز�حمت بدئ باالأقرب فاالأقرب)٣(، قال �لطربي: )}ُأوْلَئِكَ ال
َفَأصَمَّهُمْ وََأعْمَى َأبْصَارَهُمْ{ ]حممد: 2٣[، يقول تعاىل ذكره: هوؤالء �لذين يفعلون 
هذ�، يعني �لذين يف�صدون ويقطعون �الأرحام �لذين لعنهم �هلل، فاأبعدهم من 
رحمته فاأ�صمهم، يقول: ف�صلبهم َفْهَم ما ي�صمعون باآذ�نهم من مو�عظ �هلل يف 
يتبيَّنون ُحجج �هلل،  َأبْصَارَهُمْ{يقول: و�صلبهم عقولهم، فال  }وََأعْمَى  تنزيله 

رون ما يرون من عربه و�أدلته()٤(. وال يتذكَّ
كما حَوت هد�يات �لقر�آن �هتماماً كبري�ً ب�صالح �ملجتمع فاأمر باالجتماع   
َتَفرَُّقواْ  وََل  اللّهِ جَمِيعًا  بِحَبِْل  }وَاعَْتصِمُواْ  تعاىل:  قال  �الفرت�ق،  و�لوحدة وعدم 
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا{  بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ َفَأصْبَحُْتم  َّفَ  َفَأل نِعْمَتَ اللّهِ عََليُْكمْ إِْذ ُكنُتمْ َأعْدَاء  وَاْذُكرُواْ 
]�آل عمر�ن: 10٣[، قال �لبقاعي: )ال تدعو� �أحد�ً منكم ي�صذ عنها، بل كلما عرثمت على 

�أحد فارقها ولو قيد �صرب فردوه �إليها وال تناظروه وال تهملو� �أمره، وال تغفلو� 
عنه فيختل �لنظام، وتتعبو� على �لدو�م، بل تز�لو� كالر�بط ربطاً �صديد�ً حزمة 

نبل بحبل، ال يدع و�حدة منها تنفرد عن �الأخرى()5(.
تف�سري القرطبي 13/ 60.  )1(

الت�سهيل 1/ 485.  )2(
ينظر: تف�سري القرطبي 19/ 277.  )3(

تف�سري الطربي 22/ 178.  )4(
نظم الدرر 2/ 131.  )5(
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�الختالف  عن  ونهاهم  و�لتقوى  �لرب  على  �الأمة  تعاون  على  وحث   
و�الفرت�ق، ويف هذ� حمايتها من كل �صوء ومكروه، وكمال �صعادتها وعموم 
جناحها، وقال تعاىل: }وََتعَاوَُنواْ عََلى الرْبِّ وَالتَّْقَوى وََل َتعَاوَُنواْ عََلى اإلِثِْم وَالْعُدْوَاِن{ 
]�ملائدة: 2[، قال �بن كثري: )ياأمر تعاىل عباده �ملوؤمنني باملعاونة على فعل �خلري�ت، 

�لباطل،  �لتَّنا�صر على  �لتَّقوى، وينهاهم عن  �ملنكر�ت وهو  ، وترك  �لربُّ وهو 
و�لتَّعاون على �ملاآثم و�ملحارم()1(. وقال �لقرطبي: )قال �ملاوردي: ندب �هلل 
�صبحانه �إىل �لتعاون بالرب وقرنه بالتقوى له، الن يف �لتقوى ر�صا �هلل تعاىل، 
�لنا�س فقد متت  �لنا�س، ومن جمع بني ر�صا �هلل تعاىل ور�صا  ويف �لرب ر�صا 

�صعادته وعمت نعمته()2(.
د/ الن�رص والتمكني والتطور يف جميع املجالت:

�لن�صر يف  �لقر�آن ومنها  �آثار هد�يات  �أكرث من مو�صع  �لقر�آن يف  بني   
يف  برفعتهم  �الآخرة  ويف  ودينهم،  �صاأنهم  باإعالء  �لدنيا  يف  و�الآخرة،  �لدنيا 
يَُقومُ  وَيَوْمَ  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي  آمَنُوا  َّذِينَ  وَال رُسَُلنَا  لَنَنصُرُ  َّا  }إِن تعاىل:  �هلل  قال  �جلنان، 
ين�صر  باأنه  تعاىل وعد  �أنه  �لكالم  �لرز�ي: )فحا�صل  قال  ]غافر: 51[،  اْلَشْهَادُ{ 
�لدنيا ويف  �أثرها يف  يظهر  ن�صرة  ين�صرونهم  �لذين  وين�صر  و�لر�صل  �الأنبياء 

�الآخرة()٣(.
َّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{ قال �بن  َّا لَنَنصُرُ رُسَُلنَا وَال وقال �لبغوي: )}إِن  
وقيل:  بالعذر.  �الآخرة  ويف  باحلجة  �ل�صحاك:  وقال  و�لقهر.  بالغلبة  عبا�س: 
باالنتقام من �الأعد�ء يف �لدنيا و�الآخرة، وكل ذلك قد كان لالأنبياء و�ملوؤمنني 
من  على  بالقهر  �للّه  ن�صرهم  وقد  خالفهم،  من  على  باحلجة  من�صورون  فهم 
كما  �أعد�ئهم،  من  باالنتقام  قتلو�  �أن  بعد  ون�صرهم  �أعد�ئهم  و�إهالك  ناو�أهم 

تف�سري ابن كثري 2/ 10.  )1(
تف�سري القرطبي 7 / 269.  )2(

تف�سري الرازي 27/ 66.  )3(



{35}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

ن�صر يحيى بن زكريا ملا ُقِتل، ُقِتل به �صبعون �ألفاً، فهم من�صورون باأحد هذه 
�ملالئكة  من  �حلفظة  يقوم  �لقيامة  يوم  اْلَشْهَادُ{يعني:  يَُقومُ  }وَيَوْمَ  �لوجوه، 

ي�صهدون للر�صل بالتبليغ وعلى �لكفار بالتكذيب()1(.
ووعد �هلل �ملوؤمنني �لعاملني بهد�يات �لقر�آن بالتمكني يف �الأر�س بقوله   
َكمَا  رِْض  اْلَ فِي  لَيَسَْتْخلَِفنَّهُم  الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا  مِنُكمْ  آمَنُوا  َّذِينَ  ال اللَّهُ  }وَعَدَ  تعاىل: 
بَعْدِ خَوْفِِهمْ  لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن  َّذِي ارَْتَضى  لَهُمْ دِينَهُمُ ال نَنَّ 

ِّ
َقبْلِِهمْ وَلَيُمَك َّذِينَ مِن  ال اسَْتْخَلفَ 

َأمْنًا يَعْبُدُونَنِي َل يُشِْرُكونَ بِي شَيْئًا{ ]�لنور: 55[، وهذ� �لوعد �لكبري م�صروط بتحقيق 
�لعبادة وترك �ل�صرك، و�لتمكني: هو �لتوطئة و�لثبيت و�لتقوية و�إعطاوؤهم ما 

يكون �صبباً له من �لُعدد و�لُقوى)2(.
قال �ل�صعدي: )هذ� من �أوعاده �ل�صادقة، �لتي �صوهد تاأويلها وخمربها   
.. فقام �صدر هذه �الأمة، من �الإميان و�لعمل �ل�صالح مبا يفوقون على غريهم، 
فمكنهم من �لبالد و�لعباد، وفتحت م�صارق �الأر�س ومغاربها، وح�صل �الأمن 
�لتام و�لتمكني �لتام، فهذ� من �آيات �هلل �لعجيبة �لباهرة، وال يز�ل �الأمر �إىل 
قيام �ل�صاعة، متى قامو� باالإميان و�لعمل �ل�صالح، فال بد �أن يوجد ما وعدهم 
�هلل، و�إمنا ي�صلط عليهم �لكفار و�ملنافقني، ويديلهم يف بع�س �الأحيان، ب�صبب 

�إخالل �مل�صلمني باالإميان و�لعمل �ل�صالح()٣(.
كلها  وليبدلنهم(  وليمكنن،  )لي�صتخلفنهم،  �الآية:  �ألفاظ  يف  وبالتاأمل   
جاءت موؤكدة بالنون، ودخلت عليها �لالم؛ لتحقيق �الأمر و�إثباته يف نفو�س 

�ملوؤمنني و�أنه كائن ال حمالة.
وحتقيق هد�يات �لقر�آن من �أف�صل �ل�صبل للتطور يف جميع �ملجاالت   

من تعليم و�قت�صاد و�أمن و�إميان، وغريها من �أ�صا�صات �حلياة.
تف�سري البغوي 4/ 47.  )1(

ينظر: تف�سري الطربي 19/ 201، الهداية اإىل بلوغ النهاية 8/ 5143، تف�سري الرازي 24/ 23، تف�سري الن�سفي 3/ 154.  )2(
تف�سري ال�سعدي 573.  )3(
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فقد حث �لقر�آن على طلب �لعلم وتعليمه وميز �لعلماء، ومل ياأمر �هلل   
تعاىل نبيَّه )�صلى �هلل عليه و�صلم( بطلب �لزيادة �إال من �لعلم يف قوله تعاىل: 
]طه: 11٤[، قال �لبغوي: )كان �بن م�صعود )ر�صي �هلل  }وَُقل رَّبِّ ِزدْنِي عِلْمًا{ 
�إذ� قر�أ هذه �الآية قال: �للهم زدين علماً و�إمياناً ويقيناً()1(. وبالعلم تنال  عنه( 
َّذِينَ ُأوُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{  َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَال �لعال و�الأجماد قال تعاىل:}يَرَْفِع اللَّهُ ال
َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ{ بالن�صر وح�صن �لذكر  ]�ملجادلة: 11[، قال �لبي�صاوي: )}يَرَْفِع اللَّهُ ال

َّذِينَ ُأوُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{ ويرفع  يف �لدنيا و�إيو�ئهم غرف �جلنان يف �الآخرة }وَال
�لعلماء منهم خا�صة درجات مبا جمعو� من �لعلم و�لعمل؛ فاإن �لعلم مع علو 
درجته يقت�صي �لعمل �ملقرون به مزيد رفعة، ولذلك يُقتدى بالعامل يف �أفعاله 

وال يقتدى بغريه()2(. 
ولهد�يات �لقر�آن �أثر يف �إ�صالح �القت�صاد من خالل ق�ص�صه وغريها   
�لكهف،  �صورة  يف  �جلنتني  �صاحب  وق�صة  �صعيب،  وق�صة  يو�صف،  كق�صة 
�لقلم،  �صورة  �جلنة يف  �أ�صحاب  �لق�ص�س، وق�صة  �صورة  قارون يف  وق�صة 
وغريها، وهذه �لق�ص�س فيها معامل �قت�صادية قر�آنية بحاجة �إىل بحث �أو�صع 

و��صتلهام ما فيها من هد�يات و�إر�صاد�ت.
�لقر�آن �الأمن يف �الأوطان، و�صالمة �الإميان،  �أبرز هد�يات  �أن من  كما   
َل  يَعْبُدُونَنِي  َأمْنًا  خَوْفِِهمْ  بَعْدِ  مِّن  }وَلَيُبَدِّلَنَّهُم  �لذكر:  �الآنفة  �الآية  يف  تعاىل  قال 
]�لنور: 55[، يح�صل لهم �الأمن بعد �خلوف الإميانهم وعملهم  يُشِْرُكونَ بِي شَيْئًا{ 
]�لبقرة:  يَحْزَُنونَ{  هُمْ  وََل  عََليِْهمْ  خَوْفٌ  َفالَ  هُدَايَ  َتِبعَ  تعاىل:}َفمَن  وقال  �ل�صالح، 
٣٨[، فباتباع �لهدى يح�صل �الأمن و�ن�صر�ح �ل�صدر، ويبعد �خلوف و�ل�صيق 

يف �لدنيا و�الآخرة.
تف�سري البغوي 3/ 142.  )1(

تف�سري البي�ساوي 5/ 312.  )2(
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قال �بن كثري: }َفالَ خَوْفٌ عََليِْهمْ{ �أي: فيما ي�صتقبلونه من �أمر �الآخرة   
}وََل هُمْ يَحْزَُنونَ{ على ما فاتهم من �أمور �لدنيا()1(.

ا كبري�ً من �ل�صو�هد و�الأدلة على �آثار هد�يات �لقر�آن،  و�أرى �أمامي كمًّ  
وجامع �الأمر: �أنه عند �أخذ �لفرد و�ملجتمع بهد�يات �لقر�آن فلن يبقى �أمامهم 
قلٌق وال ��صطر�ب، وال ذلة وال هو�ن، وال غ�صب وال �نفعال، بل �صيح�صل له 
�خلري و�صعة �لعي�س و�لنجاة من كل كرب يف �لدنيا و�الآخرة، و�أختم بقول �هلل 
ْل عََلى  َّهُ مَْخرَجًا • وَيَرُْزْقهُ مِنْ حَيْثُ َل يَحَْتسِبُ وَمَن يََتوَكَّ تعاىل: }وَمَن يَتَِّق اللَّهَ يَجْعَل ل

 شَيْءٍ َقدْرًا{ ]�لطالق: 2-٣[.
ِّ
اللَّهِ َفهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالُِغ َأمِْرهِ َقدْ جَعََل اللَّهُ لُِكل

و�هلل �أعلم و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه و�صلم.  

خامتـــــة
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات، و�ل�صالة و�ل�صالم على من بعثه   

�هلل هادياً ون�صري�ً، وبعد:
بها  مررت  ومعامل  �أ�صول  وهي  ميلّ،  ال  �لقر�آن  هد�يات  يف  فالبحث   
يف هذ� �لبحث متهيد�ً مل�صاريع و�أبحاث تخدم �لهد�يات تطبيقاً وتنزياًل على 

�لو�قع، وقد تو�صلت �إىل �لنتائج �الآتية:
�ملر�د بهد�يات �لقر�آن كل خري دل عليه �لقر�آن منطوقاً �أو مفهوماً.  -1

�أنو�ع هد�ية �لقر�آن ال تخرج عن ثالثة �أق�صام/ �الأول: �لهد�ية �لفطرية،   -2
هو  �لبحث  وحمل  �خلا�صة.  �لهد�ية  و�لثالث:  �لعامة،  �لهد�ية  و�لثاين: 
�أقام عليهم �حلجة، وهو �ملر�د  �لق�صم �لثاين، الأن �هلل جعله للخلق وبها 

بهد�يات �لقر�آن على �لتعريف �ال�صطالحي.

تف�سري ابن كثري 1/ 240.  )1(
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ر  و�أما �لق�صم �الأول فال فعل ملخلوق فيه؛ بل هو تقدير �هلل تعاىل كما قدَّ  
خلقه �صبحانه ولي�س له فيه �أي �ختيار، و�لق�صم �لثالث: خا�س باهلل تعاىل 
يهدي به من ي�صاء، وهو �ملنفي عن �خللق وال يقدر على هذه �لهد�ية ملك 

مقرب وال نبي مر�صل.
ل  تنويع �لقر�آن يف عر�س هد�يات �لقر�آن فو�صف �لقر�آن بالهدى، وف�صَّ  -3
تالوة  �هلل  وي�صر  بها،  �نتفاعهم  ليكمل  وو�صحها  للنا�س  هد�ياته  �لقر�آن 
�لنفو�س،  يف  حا�صرة  �لهد�يات  لتكون  كاره  �دِّ على  فيه  وحث  �لقر�آن 
لبيان  �لر�صل  �هلل  و�أر�صل  بهد�ياته،  لالهتد�ء  �لدعاَء  �لنا�َس  �لقر�آُن  وعلم 
�حلق و�لهدى، ورغب �لقر�آن بالهد�يات باأ�صاليبه �ملختلفة، وجعها �صاملة 

ملا يف �لدنيا و�الآخرة.
�ختلفت مناهج �لعلماء يف ��صتنباط هد�يات �لقر�آن �صو�ء من �ألف فيها   -4
��صتقالاًل، �أو �هتم بها يف تف�صريه، مع تفاوتهم يف �الأفهام، و�لقر�آن مرجع 
جلميع �لهد�يات، وتفنن �لعلماء يف ��صتنباط �لهد�يات، ومن هذه �لكتب 
بالهد�يات  وبع�صهم  �ل�صوفية،  و�الإ�صار�ت  �الإميانية  بالهد�يات  �هتم  من 
كما  �لعلوم،  عامة  يف  بالهد�يات  وبع�صهم  �لعقدية،  و�حلجج  �ل�صرعية 

�هتم عدد كبري من �ملف�صرين بالهد�يات و�صمنوها تفا�صريهم.
�صحة ��صتنباط �لهد�ية م�صروط ب�صرطني: �الأول: �صحة داللة �الآية على   -5
بعدم وجود  �مل�صتنبط يف ذ�ته،  �ملعنى  �مل�صتنبط، و�لثاين: �صحة  �ملعنى 

معار�س �صرعي ر�جح.
�آثار هد�يات �لقر�آن على �لفرد و�ملجتمع كثرية، ومنها: �ل�صعادة �لدينية   -6
وبها  �خلري،  وتعليمهم  نفو�صهم  وتزكية  معتقد�تهم  و�صحة  و�لدنيوية، 
�صالحهم وجناحهم، و�لن�صر و�لتمكني و�لتطور يف جميع �ملجاالت من 

تعليم و�قت�صاد و�أمن و�إميان، وغريها من �أ�صا�صات �حلياة.
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ويف ختام هذ� �لبحث �أو�صي مبا يلي:
�أن يتوجه �أهل �الخت�صا�س و�لكفاء�ت �لعلمية للتاأليف يف �لهد�يات، و�أن   -1
يهتم مدر�صو �لتف�صري و�لعلوم �لقر�آنية باإحياء هذه �لهد�يات و�إعمالها يف 

درو�س �لتف�صري، ولو خ�ص�س لها مادة م�صتقلة تُعنى بها فلي�س بكثري.
�إقامة �للقاء�ت �لعلمية وور�س �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية مع �ملتخ�ص�صني   -2
قو�عد  وو�صع  ��صتنباطها،  و�أ�صاليب  و�أنو�عها،  �لقر�آن  هد�يات  ملناق�صة 

�أ�صا�صية ملعرفة �ل�صحيح منها، و�إخر�ج ما ال يدخل فيها. 
�أ�صاأل �هلل �لعلي �لقدير �أن يبارك يف �جلهود �خلادمة لكتاب �هلل تعاىل   
وي�صدد �خلطى ويكلل ذلك بالنجاح و�لتوفيق، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب 

�لعاملني و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

املراجـــــــع
�إبر�هيم،   �لف�صل  �أبو  حممد  حتقيق  لل�صيوطي،  �لقر�آن  علوم  يف  �الإتقان  	•

ن�صر د�ر �لرت�ث مب�صر، ط3/ 1394هـ.
عا�صم  �أبو  �أعده  للطويف،  �الأ�صولية  �ملباحث  �إىل  �الإلهية  �الإ�صار�ت  	•

ح�صن بن عبا�س بن قطب، طبعة �ملكتبة �ملكية، ط1/ 1423هـ.
�لفقي،  حامد  حممد  حتقيق  �لقيم  البن  �لعاملني  رب  عن  �ملوقعني  �أعالم  	•

طبعة مكتبة �ملعارف، �لريا�س.
عبد�لقادر  �لدين  �صيف  حتقيق  لل�صيوطي،  �لتْنزيل  ��صتنباط  يف  �الإكليل  	•

�لكاتب، طبعة د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط1/ 1401هـ.
�ملدينة  و�حلكم،  �لعلوم  مكتبة  طبعة  �جلز�ئري  بكر  الأبي  �لتفا�صري  �أي�صر  	•

�ملنورة، ط5/ 1424هـ.
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�بن  د�ر  طبعة  حممد،  �ل�صيد  ي�صري  جمع  �لقيم  البن  �لتف�صري  بد�ئع  	•
�جلوزي، �لدمام، ط1/ 1427هـ.

�إبر�هيم،  �لف�صل  �أبو  حممد  حتقيق  للزرك�صي،  �لقر�آن  علوم  يف  �لربهان  	•
ن�صر د�ر �لرت�ث مب�صر.

حتقيق  للفريوز�آبادي،  �لعزيز  �لكتاب  لطائف  يف  �لتمييز  ذوي  ب�صائر  	•
حممد �لنجار، طبعة �ملكتبة �لعلمية، بريوت، 1390هـ.

بريوت ط1/  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  ن�صر  قتيبة،  �لقر�آن البن  م�صكل  تاأويل  	•
1423هـ.

للن�صر،  �لتون�صية  �لطاهر بن عا�صور، طبعة �لد�ر  �لتحرير و�لتنوير ملحمد  	•
تون�س، 1984م.

�لتنزيل البن جزي حتقيق حممد �صامل ها�صم، طبعة د�ر  �لت�صهيل لعلوم  	•
�لكتب �لعلمية، بريوت، ط1/ 1415هـ.

�لكتاب  د�ر  طبعة  �الأبياري،  �إبر�هيم  حتقيق  للجرجاين،  �لتعريفات  	•
�لعربي، ط1/ 1405هـ.

بريوت،  و�لن�صر،  للطباعة  �لعربية  �لنه�صة  د�ر  طبعة  كثري  �بن  تف�صري  	•
ط5/ 1417هـ.

تف�صري �أبي �ل�صعود �مل�صمى �إر�صاد �لعقل �ل�صليم �إىل مز�يا �لقر�آن �لكرمي،  	•
حتقيق عبد�لقادر �أحمد عطا، طبعة مكتبة �لريا�س �حلديثة، �لريا�س.

للن�صر  طيبة  د�ر  و�آخرون، طبعة  عثمان �صمريية  د.  �لبغوي حتقيق  تف�صري  	•
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دور القرآن الكريم يف إصالح سلوك املستهلك
د. اإبراهيم علي جم�ع الب��ص�•

ملخــــ�ض
�مل�صتهلك.  �صلوك  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  �لدر��صة  تناولت   
�مل�صتهلك.  �صلوك  �إ�صالح  �لكرمي يف  �لقر�آن  دور  على  �لتعرف  �إىل  وهدفت 
 . �مل�صتهلك  �صلوك  �إ�صالح  يف  �لكرمي  للقر�آن  �إيجابي  دور  وجود  و�فرت�صت 
وتلخ�صت م�صكلة �لدر��صة يف �ل�صوؤ�ل : ما دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �لعو�مل 
�القت�صادية و �الجتماعية و �لد�خلية �ملحددة ل�صلوك �مل�صتهلك . ��صتخدمت 
�لدر��صة �ملنهج �لو�صفي و �ملنهج �ال�صتقر�ئي و �ال�صتنباطي . و تو�صلت لعدة 
نتائج �أهمها : �إن للقر�آن �لكرمي دور كبري يف �إ�صالح �صلوك �مل�صتهلك و ذلك 
من خالل �إباحة �لطيبات و حترمي �خلبائث . �أو�صت �لدر��صة ب�صرورة �اللتز�م 
باأحكام �ل�صريعة �الإ�صالمية و �نت�صار مر�كز تعليم �لقر�آن �لكرمي و�أهمية ت�صجيع 

�الأ�صخا�س حلفظ �لقر�آن و �الهتمام بحلقات �لتالوة و �لتف�صري.

Abstract
      The study dealt with the role of the Holy Quran in the reform of 
consumer behavior. And aimed to identify the role of the Koran in 
the reform of consumer behavior. And assumed a positive role of the 
Koran in the reform of consumer behavior. The problem of the study 
is summarized in the question: What is the role of the Holy Quran 
in reforming the economic, social and internal factors specific to the 
behavior of the consumer. The study used the descriptive approach and 
the inductive and deductive approach. And reached several results, the 
most important: The Koran plays a major role in reforming consumer 
behavior through the permissibility of favors and the prohibition of 
sins. The study recommended the need to adhere to the provisions 
of Islamic law and the spread of centers of teaching the Koran and 
the importance of encouraging people to memorize the Koran and 
interest in the rings of recitation and interpretation. 

كلية الآداب والعلوم الإن�سانية - جامعة طيبة - املدينة املنورة. 	•
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مقدمـــــــة
�لدو�فع  يف  توؤثر  �أن  ت�صتطيع  �لتي  �لعو�مل  بع�س  �إىل  �الإ�صارة  ميكن   
و �لت�صرفات �لتي يربزها �مل�صتهلك ناحية �ملنتجات �لتي يرغب يف �حل�صول 
عليها ، هذه �لعو�مل قد تكون �قت�صادية )�لدخل ، �أ�صعار �ل�صلع ، �لكميات 
�ملعرو�صة من �أ�صناف �ملنتجات ( و قد تكون �جتماعية )�لعالقات �الجتماعية، 

�الإنفاق �الجتماعي ، �لتعاون �الجتماعي(.
�أما �الآثار �لتي ترتتب على تلك �لعو�مل قد تكون �إيجابية على �لكميات   
�مل�صتهلكة ) زيادة �لطلب عليها ( من �أجل تعظيم م�صتوى �ملنفعة لدى �مل�صتهلك، 
ل �ال�صتهالك ) نق�صان �لطلب على �ملنتجات يف  و قد تكون �صلبية على معدَّ
�الأ�صو�ق ( �الأمر �لذي يعني �نحر�ف �صلوك �مل�صتهلك عن �مل�صتوى �لذي عنده 
ميكن �لو�صول �إىل �أعلى منحنى �صو�ء يف حدود دخله �ملتاح ، لذلك يجب 
�لبحث عن �لو�صائل �لتي تعني �مل�صتهلك على دعم موقفه و �إ�صالح �صلوكياته 

لتحقيق �أهد�فه من �ال�صتهالك .
م�سكلة البحث:

�إن �مل�صتهلك ي�صعى د�ئما �إىل تعظيم  على ح�صب �لنظرية �القت�صادية   
يف  �خلدمات  و  �ل�صلع  من  �ملنتجات  لبع�س  تناوله  خالل  من  منفعته  م�صتوى 
و  �القت�صادية  �لعو�مل  بع�س  هناك  لكن   ، �ملتاحة  �إمكانياته  و  دخله  حدود 
�الجتماعية و �لد�خلية كلها تعمل على �حلد من مقدرته على �لو�صول �إىل �أعلى 
م�صتوى �إ�صباع ممكن . فلما كان �لقر�آن �لكرمي هو �الأ�صا�س �لذي ميكن �العتماد 
عليه لتقدمي �حللول و �الإ�صالحات لكل �مل�صكالت �القت�صادية و �الجتماعية ، 
فاإن �لباحث ال يدري مب�صتوى �الإ�صالحات �لتي قدمها �لقر�آن �لكرمي ل�صلوك 
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�مل�صتهلك . لذلك فاإن م�صكلة �لبحث تتمثل يف �الأ�صئلة �لتالية :
ل�صلوك  �ملحددة  �القت�صادية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  ما   -

�مل�صتهلك ؟
ل�صلوك  �ملحددة  �الجتماعية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  ما   -

�مل�صتهلك ؟
ل�صلوك  �ملحددة  �لد�خلية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  ما   -

�مل�صتهلك ؟
ما دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �لعو�مل �ملكونة ل�صلوك �مل�صتهلك ؟  -

فر�سيات البحث:
يقوم �لبحث على �ختبار �لفر�صيات �لتالية :

للقر�آن �لكرمي دور �إيجابي يف �إ�صالح �لعو�مل �القت�صادية �ملحددة ل�صلوك   -
�مل�صتهلك .

للقر�آن �لكرمي دور �إيجابي يف �إ�صالح �لعو�مل �الجتماعية �ملحددة ل�صلوك   -
�مل�صتهلك .

للقر�آن �لكرمي دور �إيجابي يف �إ�صالح �لعو�مل �لد�خلية �ملحددة ل�صلوك   -
�مل�صتهلك .

للقر�آن �لكرمي دور �إيجابي يف �إ�صالح �لعو�مل �ملكونة ل�صلوك �مل�صتهلك.  -
اأهداف البحث:

تتلخ�س �أهد�ف �لبحث فيما يلي :
رف على دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �لعو�مل �القت�صادية �ملحددة  �لتعُّ  -

ل�صلوك �مل�صتهلك .
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رف على دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �لعو�مل �الجتماعية �ملحددة  �لتعُّ  -
ل�صلوك �مل�صتهلك .

�ملحددة  �لد�خلية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  على  رف  �لتعُّ  -
ل�صلوك �مل�صتهلك .

ل�صلوك  �ملكونة  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  على  رف  �لتعُّ  -
�مل�صتهلك .

اأهمية البحث:
و  �إليها  �لو�صول  ميكن  �لتي  �ملخرجات  �أهمية  من  �لبحث  �أهمية  تنبع   
بالتايل �الإ�صارة �إىل �صرورة �لرجوع �إىل �لقر�آن �لكرمي ال�صتخال�س �حللول لكل 

�مل�صكالت �القت�صادية �لتي تعاين منها �ملجتمعات �الإ�صالمية وغري �الإ�صالمية. 
منهج البحث:

من �أجل �لو�صول �إىل حل مل�صكلة �لبحث يجب �أن يتم ��صتخد�م �ملنهج   
�لو�صفي و �ملنهج �ال�صتقر�ئي و �ال�صتنباطي �إ�صافة �إىل �ال�صتعانة بكتب �لتف�صري 

لتو�صيح بع�س �ملعاين �لقر�آنية.
احلدود املو�سوعية للبحث:

�صلوك  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  مو�صوع  على  �لبحث  يقت�صر         
�مل�صتهلك .

هيكل البحث:
يتكون �لبحث من مقدمة ، و خم�صة مباحث، حيث يكون يف �ملبحث   
�لقر�آن  دور  �لثاين  �ملبحث  يف  و   ، �مل�صتهلك  �صلوك  م�صطلح  تعريف  �الأول 
يف  و   ، �مل�صتهلك  ل�صلوك  �ملحددة  �القت�صادية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي 
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�ملحددة  �الجتماعية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  �لثالث  �ملبحث 
ل�صلوك �مل�صتهلك ، ويف �ملبحث �لر�بع دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �لعو�مل 
�لد�خلية �ملحددة ل�صلوك �مل�صتهلك ويف �ملبحث �خلام�س دور �لقر�آن �لكرمي 
�لنتائج  تقدمي  يكون  و�أخري�ً   ، �مل�صتهلك  ل�صلوك  �ملكونة  �لعو�مل  �إ�صالح  يف 

و�لتو�صيات.

�ملبحث �الأول
مفهوم �سلوك امل�ستهلك و اأهداف درا�ستها و اأ�سباب الهتمام بها

و�أهد�ف  �مل�صتهلك  �صلوك  مفهوم  تو�صيح  على  �ملبحث  هذ�  يعمل            
در��صتها و �أ�صباب �الهتمام بها  يتم تناول ذلك على �لنحو �لتايل :

اأوًل : مفهوم �سلوك امل�ستهلك:
اأ ـ تعريف ال�سلوك:

لقد تباينت �آر�ء �لكتاب و �لباحثني حول هذ� �ملعنى ، فمنهم من يرى �أن   
�ل�صلوك �لب�صري يكون نتاج للدو�فع �لد�خلية �لتي يجدها �الإن�صان يف نف�صه ، و 
بالتايل تتحكم يف ت�صرفاته و �ال�صتجابة الأمور معينة �أو �الإعر��س عن �أمور �أخرى . 
و منهم من يرى �أن هذه �ل�صلوك ت�صدر عن �لب�صر نتيجة لبع�س �ملوؤثر�ت �خلارجية 
باأن ذ�ك �صوف يعينه  �أمر حمدد �عتقاد� منه  �أن توجه �الإن�صان نحو  ت�صتطيع  �لتي 
على �لو�صول �إىل م�صتوى منفعة معني . و منهم من يرى باأن �لعو�مل �لد�خلية و 

�خلارجية جميعها تكون �صبباً يف �إيجاد هذ� �ل�صلوك �الإن�صاين .
�لنحو  على  تعريفه  مت  �الإن�صاين  �ل�صلوك  فاإن  �صبق  ما  على  تاأ�صي�صاً   

�لتايل: 
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عن  �ل�صادرة  �ال�صتجابة  �أنه  �أي   ، للفرد  �لفعلية  �ال�صتجابة  عن  عبارة  هو   -
ع�صالت �لكائن �حلي ، �أو �لغدد �ملوجودة يف ج�صمه)1(.

و  �لد�خلية  للموؤثر�ت  �حلركية  �أو  �للفظية  �ال�صتجابات  عبارة عن كل  هو   -
�خلارجية �لتي يو�جهها �الإن�صان و �لتي ي�صعى من خاللها �إىل حتقيق تو�زنه 

�لبيئي)2(.  
�صهم  لتعرُّ نتيجة  �الأ�صخا�س  يظهره  ت�صرف  �أي  �الإن�صاين  بال�صلوك  يق�صد   -
�إىل �أي منبه د�خلي �أو خارجي يو�جههم ، و �لذي ي�صعون من خالله �إىل 

حتقيق تو�زنهم �لبيئي �أو �إ�صباع حاجاتهم و رغباتهم)٣(.  
يالحظ من خالل �لتعريف �الأول �إن �ملكونات �لد�خلية للفرد �عتربت   
مبثابة �ملف�صر �لرئي�س لل�صلوك �الإن�صاين ، �أما يف �لتعريف �لثاين �عترب �أن �ل�صلوك 
�الإن�صاين تتحكم فيه �ملكونات �لد�خلية �ملتمثلة يف )�لدو�فع ، �الإدر�ك ، �لتعلم 
 ، )�الأ�صر  يف  �ملتمثلة  �خلارجية  �ملكونات  �إىل  باالإ�صافة  �الجتاهات...�لخ(  و 

�جلماعات �ملرجعية ، �لطبقة �الجتماعية، �ملثري�ت �لت�صويقية...�لخ(. 
ب ـ تعريف امل�ستهلك:

�مل�صتهلك هو �ل�صخ�س �لذي ي�صتهدفه �ملنتجني بال�صلع و �خلدمات ،   
م م�صتوى �ملنفعة عنده ، مبعنى  �إنه  �أماًل يف �أن ي�صرتي منهم منتجاتهم �لتي تعظِّ

يكون يف جمال �هتمام �لذين يعملون يف �لت�صويق)٤(.
ج ـ تعريف �سلوك امل�ستهلك:

ل�صلوك �مل�صتهلك بع�س �لتعريفات منها ما يلي :
حممود جا�سم ال�سميدعي ، ردينة عثمان يو�سف ، �سلوك امل�ستهلك، دار املناهج للن�سر و التوزيع، عمان ، الأردن، 2006 ، �س16.  )1(

)غري  ماج�ستري  ر�سالة   ، القت�سادية  للموؤ�س�سة  الرتويجية  الإ�سرتاتيجية  �سياغة  يف  امل�ستهلك  �سلوك  درا�سة  اأهمية   ، عمار  وايل   )2(
من�سورة( ، جامعة اجلزائر، كلية العلوم القت�سادية و العلوم التجارية وعلوم الت�سيري ، اجلزائر ، 2012م ، �س4.

حممد اإبراهيم عبيدات، �سلوك امل�ستهلك، دار امل�ستقبل للن�سر والتوزيع ، عمان، 1989م ،   �س65.  )3(
اأمين علي عمر، قراءات يف �سلوك امل�ستهلك ، الدار اجلامعية ، الإ�سكندرية ، م�سر ، 2006 ، �س 15.  )4(
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�ل�صر�ء  �أو  عن  للبحث  �صلوكه  يف  �مل�صتهلك  يتخذه  �لذي  �الأ�صلوب  هو   -
�أو �ال�صتخد�م �أو �لتقييم لل�صلع و �خلدمات و �الأفكار �لتي ميكن �أن حتقق 

�إ�صباعاً حلاجاته  �أو رغباته)1(.
�الأفر�د  ت�صدر من  �لتي  �لت�صرفات  و  �الأفعال  هو عبارة عن جمموعة من   -
�تخاذ قر�ر  �إجر�ء�ت  �أو �خلدمة  مبا يف ذلك  �ملنتج  بغر�س �حل�صول على 

�ل�صر�ء)2(.
هو عبارة عن كافة �الأفعال و �لت�صرفات �ملبا�صرة و غري �ملبا�صرة �لتي يقوم   -
بها �الأ�صخا�س من �أجل �حل�صول على منتجات �صلعية و خدمية حمددة  من 

مكان حمدد و يف وقت حمدد)٣(.
�صر�ء  و  تخطيط  يف  �لب�صر  ي�صلكها  �لتي  �الأفعال  و  �لت�صرفات  تلك  هو   -

�ملنتجات و من ثم ��صتهالكها)٤(.
هو �ملنهج �لذي بو��صطته يتمكن  �الأفر�د �أو �جلماعات من �ختيار �ملنتجات   -

بهدف ��صتهالكها الإ�صباع حاجة ما)5(.   
��صتخد�م  �أو  �صر�ء  بخ�صو�س  �مل�صتهلك  يبديه  �لذي  �لت�صرف  ذلك  هو   -
�ملنتجات �أو �الأفكار �أو �خلرب�ت �لتي يرى فيها �إ�صباع رغباته و تلبية حاجاته 

ح�صب �إمكانياته �ل�صر�ئية �ملتاحة)٦(. 
يرى �لباحث �أن �صلوك �مل�صتهلك هي عبارة عن كل �الأن�صطة �حلركية   
�لتي ميار�صها �الأ�صخا�س يف حياتهم �ليومية من �أجل �أن يح�صلو� على �ملعلومات 

طلعت اأ�سعد عبد احلميد، الت�سويق الفعال(كيف تواجه حتديات القرن 21 )، موؤ�س�سة الأهرام ، م�سر ، 2002م ، �س95.  )1(
حممود جا�سم ال�سميدعي، ب�سري عبا�س ، اأ�سا�سيات الت�سويق ال�سامل و املتكامل، دار املناهج للن�سر و التوزيع ، عمان، الأردن،   )2(

2002 ، �س 344.
حممد �سالح املوؤذن، مبادئ الت�سويق، دار الثقافة للن�سر و التوزيع، عمان ، الأردن ، 2008م ، �س 235.  )3(

حممود جا�سم ال�سميدعي، ردينة عثمان يو�سف، اإدارة الت�سويق )مفاهيم و اأ�س�س( مرجع �سابق ، �س 56.  )4(
مروان اأ�سعد رم�سان و اآخرون، الت�سويق، مركز ال�سرق الأو�سط الثقايف للطباعة و الن�سر و الرتجمة و  التوزيع، بريوت ، لبنان،   )5(

2009م ، �س 24.
حممد اإبراهيم عبيدات، �سلوك امل�ستهلك مدخل ا�سرتاتيجي، دار وائل للن�سر ، ،ط 2 عمان، 2002 ، �س 7.  )6(
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نهم من �تخاذ �لقر�ر �ل�صليم ب�صر�ء كميات معينة من �ل�صلع و �خلدمات  �لتي متكِّ
�إىل  �لو�صول  عليهم  ي�صهل  حتى  ال�صتهالكها  �ملثلى  �لطريقة  حتديد  ثم  من  و 

�أعلى م�صتوى منفعة ممكن يف ظل دخولهم �ملتاحة.   
ثانيًا : اأهداف درا�سة �سلوك امل�ستهلك:

           تعمل در��صة �صلوك �مل�صتهلك على حتقيق بع�س �الأهد�ف �القت�صادية 
�لتي ميكن تناولها على �لنحو �لتايل :

تتعلق  �لتي  �لقر�ر�ت  من  يتخذونه  ما  ��صتيعاب  على  �الأ�صخا�س  �إعانة  �أ. 
ب�صر�ء �ملنتجات �ملعرو�صة يف �الأ�صو�ق ، ثم توفري �الأجوبة عن �لت�صاوؤالت 

�ملتمثلة فيما يلي :
�إىل  �لو�صول  �لقدرة على  �ملنتجات كفاءة من حيث  �أنو�ع  �أكرث  ما   -

�أعلى معدل �إ�صباع ممكن .
ما �أهم �الأهد�ف و �لدو�فع �لتي جعلت �الأفر�د ينفقون ما عندهم من   -

عمالت مقابل �أن يح�صلو� على تلك �ل�صلع و �خلدمات .
كيف ميكن �إجر�ء �لعمليات �ل�صر�ئية بني �ملنتج و �مل�صتهلك حتى تتم   -

عملية �لتبادل .
�خلارجية  و�لعو�مل  )�لنف�صية(  �لد�خلية  �لعو�مل  بع�س  على  ف  �لتعرُّ ب. 
و�جتاهات  وتعامالت  ت�صرفات  على  �أثر�ً  حتدث  �أن  ميكن  �لتي  )�لبيئية( 

وميول �الأفر�د �لذين ميثلون �ال�صتهالك يف �القت�صاد . 
�صلوك  معرفة  على  �الأعمال  قطاع  تعني  �مل�صتهلك  �صلوك  در��صة  �إن  ج. 
�لتي  �لكيفية  �لبحث عن  بالتايل ميكن  و  �ملتوقعني  �حلاليني و  �مل�صتهلكني 
ت�صمح بالتكيف معهم �أو �لتاأثري عليهم حتى تاأتي ت�صرفاتهم بطريقة تتفق مع 
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�أهد�ف �ملوؤ�ص�صة)1(. 
�إىل  �ل�صعي  يف  تتمثل  �مل�صتهلك  �صلوك  در��صة  �أهد�ف  �أن  �لباحث  يرى   
حتقيق �لتو�زن على م�صتوى �الأ�صو�ق حتى يتمكن �مل�صتهلكون من �حل�صول على 
�الإ�صباع عندهم هذ�  م�صتوى  تعظيم  بالتايل  و  �لتي متثل رغباتهم  �ملنتجة  �لكميات 
من ناحية، ومن ناحية �أخرى م�صاعدة قطاع �الإنتاج على �لو�صول �إىل �أعلى معدل 

�أرباح ممكن، فال ينتج �أكرث من حاجة �لطلب �ملتاح يف �الأ�صو�ق وال �أقل منها.
ثالثًا : اأ�سباب الهتمام بدرا�سة �سلوك امل�ستهلك . منها ما يلي : 

اأ. التطور الإنتاجي:
نظر�ً للتقدم �لتقني �لذي حدث على م�صتوى �لعامل ، فاإن �أمر �الإنتاج   
�أ�صبح يف جتدد م�صتمر ، حيث �لتعديل يف �ملنتجات �لقائمة �أو �الإتيان مبنتجات 
يتوقف  �جلديدة  �ل�صلع  مثل هذه  فاإن جناح  لذلك   ، قبل  تكن معروفة من  مل 
على م�صتوى �لدر��صات �لتي �أجريت على �صلوك �مل�صتهلك من �أجل �لتعرف 
على رغبات �مل�صرتين حتى ميكن �حل�صول على �لطلب �ملو�زي لهذه �ملنتجات 

حديثة �لن�صاأة.
ب. الهتمام ب�سحة امل�ستهلك:

�إن �صحة �مل�صتهلك تعترب من �الأهد�ف �الأ�صا�صية الأي عملية ��صتهالك   
لذلك فاإن در��صة �صلوك �مل�صتهلك تكون مهمة من �أجل توفري �ل�صلع �ل�صرورية 

ل�صحة �مل�صتهلك . 
ج. اهتمامات احلكومات املركزية :

�إىل  ت�صعى  فاإنها   ، ب�صعوبها  �الهتمام  يف  �حلكومات  دور  من  �نطالقاً   
حتقيق م�صالح �مل�صتهلكني حيث توفري �ملنتجات �لتي تعينهم على �ال�صتمر�ر يف 

عنابي بن عي�سى، �سلوك امل�ستهلك، تاأثري العوامل النف�سية ، ط 2، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 2000 م، �س 7 .  )1(
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�حلياة فت�صن �لت�صريعات �ملرتبطة بامل�صتهلك و ت�صجع �لدر��صات يف هذ� �ملجال 
باعتبار �أن �الإن�صان هو ر�أ�س �ملال.

د. احلاجة اإىل الت�سوق اخلارجي:
يهتم قطاع �الأعمال بدر��صة �صلوك �مل�صتهلك لتحديد �أولويات و عاد�ت   

�ال�صتهالك يف �الأ�صو�ق �خلارجية �مل�صتهدفة)1(.  

�ملبحث �لثاين
دور القراآن الكرمي يف اإ�سالح العوامل القت�سادية املحددة ل�سلوك امل�ستهلك

تناولها  ميكن  �لتي  �القت�صادية  �لعو�مل  ببع�س  �مل�صتهلك  �صلوك  تتاأثر   
على �لنحو �لتايل:

اأوًل: م�ستوى الدخل:
بعد  لالإنفاق  �مل�صتهلك  يخ�ص�صها  �لتي  �ملبالغ  جمموع  بالدخل  يق�صد   

��صتقطاع �صريبة �لدخل �ل�صخ�صي.
بل  �لعمل  ك�صب  على  �لدخل  يقت�صر  �أن  ي�صرتط  ال   ، �ملفهوم  وبهذ�   
ي�صمل جميع �مل�صادر مبا يف ذلك �لدخول �لتي ميكن �أن يتم �حل�صول عليها عن 
طريق �لهبة �أو �ملنحة �أو �الإعانات �خلا�صة �أو �الإعانات �حلكومية. وعموماً تكون 

�لعالقة طردية بني �لدخل و �لكمية �ملطلوبة لال�صتهالك من �ل�صلع �لعادية)2(.  
�لدخل  بني  للعالقة  تو�صيحاً  �لنقدية  �صيكاغو  مدر�صة  قدمت   لقد   
و�ال�صتهالك حيث �إنها ر�أت باأن ��صتهالك �الأفر�د يرتبط مبا�صرة مبعدل  �لدخل 
�لذي يتوقع �مل�صتهلك �حل�صول عليه خالل فرتة زمنية معينة  يف �مل�صتقبل)٣(.  

حممد اإبراهيم عبيدات، �سلوك امل�ستهلك مدخل ا�سرتاتيجي، مرجع �سابق ، ، �س20.  )1(
عبد الوهاب الأمني _ فريد ب�سري طاهر ،القت�ساد اجلزئي ، مكتبة املتنبئ، ط4، اململكة العربية ال�سعودية، 2011م، �س78.  )2(

جيم�س جوارتيني  ريجارد ا�سرتوب: القت�ساد الكلي، ترجمة اعبد الفتح عبد الرحمن دار املريخ ، الريا�س 1988م، �س 249-248.  )3(
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هذه �لعالقة بني �لدخل و �صلوك �مل�صتهلك و��صحة يف �لقر�آن �لكرمي   
ُتَضارُّوهُنَّ  وََل  وُجْدُِكمْ  مِّن  سََكنُتم  حَيْثُ  مِنْ  }َأسْكِنُوهُنَّ  تعاىل:  قوله  خالل  من 
لَُكمْ  َأرَْضعْنَ  َفِإنْ  يََضعْنَ حَمَْلهُنَّ  عََليِْهنَّ حَتَّى  َفَأنفُِقوا  ُأوَلتِ حَمٍْل  ُكنَّ  وَإِن  عََليِْهنَّ  لُِتَضيُِّقوا 
َفآُتوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ وَأَْتمِرُوا بَيْنَُكم بِمَعْرُوفٍ وَإِن َتعَاسَرُْتمْ َفسَُترْضِعُ لَهُ ُأخْرَى • لِيُنفِقْ ُذو سَعَةٍ 
فُ اللَّهُ نَْفسًا إِلَّ مَا آَتاهَا سَيَجْعَُل 

ِّ
مِّن سَعَتِهِ وَمَن ُقدِرَ عََليْهِ ِرْزُقهُ َفلْيُنفِقْ مِمَّا آَتاهُ اللَّهُ َل يَُكل

من  �أكرث  �صينفق  �لرزق  من  �صعة  لديه  فالذي  ]�لطالق: ٦-7[.  يُسْرًا{  عُسٍْر  بَعْدَ  اللَّهُ 
ذلك �ل�صخ�س �لذي يعي�س يف �صيق من �لعي�س و �أن �هلل ال يكلف �لعباد مبا ال 

يطيقون و �إمنا كل ينفق على ح�صب حاله)1(.  
�أما �إذ� حدث �نخفا�س يف دخول �مل�صتهلكني فاإن ذلك قد يحملهم �إىل �ال�صتد�نة   
من جهات �أخرى �أو ممار�صة �أي من �الأن�صطة �ل�صرعية �أو غري �ل�صرعية كال�صرقة �أو �أكل 

�أمو�ل �لنا�س بالباطل من �أجل �أن �ملحافظة على نف�س �مل�صتوى من �ال�صتهالك)2(.   
هنا يربز دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �صلوك �مل�صتهلك من خالل نهيه   
بَيْنَُكمْ  َتْأُكُلوا َأمْوالَُكمْ  َّذِينَ آمَنُوا ل  َأيُّهَا ال عن كل �لت�صرفات �ملحرمة قال تعاىل: }يا 
بِالْباطِِل إِلَّ َأنْ َتُكونَ تِجارَةً عَنْ َتراٍض مِنُْكمْ وَل َتْقُتُلوا َأنُْفسَُكمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بُِكمْ رَحِيمًا • وَمَنْ 

يَْفعَْل ذلِكَ عُدْوانًا وَُظلْمًا َفسَوْفَ ُنصْلِيهِ نارًا وَكانَ ذلِكَ عََلى اللَّهِ يَسِريًا{ ]�لن�شاء: ٣0-2٩[.
�الآيات من �صورة �لن�صاء تنهى عن �كت�صاب �الأمو�ل من �مل�صادر غري   
�مل�صروعة الأن هذه تعُد من �ملعا�صي �لتي قد توؤدي �إىل قتل �لنف�س و يُعاَقب 

على ذلك يف �لد�ر �الآخرة)٣(. 
كما �إن �الآيات تبيح للم�صتهلك �أن يزيد من م�صتوى دخله و ثروته من   
منحنى  �إىل  �لو�صول  ميكنه  بالتايل  و  مثال  كالتجارة  �ل�صرعية  �الأن�صطة  خالل 

�صو�ء �أف�صل.
حممد كرمي راجح ، خمت�سر تف�سري ابن كثري ، دار املعرفة ، بريوت ، ط3 ، ج2 ،1987م ، �س645.  )1(

اإ�سماعيل اأحمد ال�سناوي و اآخرون  النظرية القت�سادية اجلزئية ، الدار اجلامعية ، الإ�سكندرية ، 2001م ، �س28.  )2(
الإمام اأبي الفرج جمال الدين عند الرحمن علي بن حممد اجلوزي ، زاد امل�سري يف علم التف�سري ، املكتب الإ�سالمي ، ط3 ، ج2 ،   )3(

بريوت ، 1984م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {56}

ثانيًا : التوقعات امل�ستقبلية:
للتوقعات يف م�صتقبل عر�س �ل�صلعة �ملعينة دور كبري يف �لتاأثري على   
�صلوك �مل�صتهلك حيث عدم �لطماأنينة و �لهلع و �الإفر�ط يف �ل�صر�ء خا�صة �إذ� 
ل�صر�ء كميات  يدفعه  �لتوقع  فاإن هذ�  �ملعني   �ملنتج  �نخفا�صا يف عر�س  توقع 
�أكرب من �ل�صلعة حتوطاً من �ملخاطر �لتي قد تلحق به عندما حتدث حالة �لندرة 

�القت�صادية �ملتوقعة.
ناحية  �مل�صتهلك  ل�صلوك  �الإ�صالحي  �لكرمي  �لقر�آن  دور  يربز  لذلك   
�لتوقعات �مل�صتقبلية من خالل �لربط بني �لتقوى و �إمكانية �إ�صباع �حلاجات يف 
�مل�صتقبل �لقريب �أو �لبعيد مهما كانت �لظروف �القت�صادية بدليل قوله تعاىل 
بُوا  َكذَّ وَلَكِنْ  رِْض  وَاْلَ السَّمَاءِ  مِنَ  بَرََكاتٍ  عََليِْهمْ  لََفَتحْنَا  وَاتََّقوْا  آمَنُوا  الُْقرَى  َأهَْل  َأنَّ  }وَلَوْ 

َفَأخَْذنَاهُمْ بِمَا َكاُنوا يَْكسِبُونَ{ ]�لأعر�ف: ٩٦[.
�الآية من �صورة �الأعر�ف تبني �أن  �لربكات �لتي يف �ل�صماء و �لتي يف   

�الأر�س ترتبط بالتقوى و�الإميان)1(.  
يُرْسِِل السّماء عليُْكمْ  وقوله تعاىل: }فُقلْتُ اسْتْغفِرُوا ربُّكمْ إِنّهُ كان غّفارا •   
مِدْرارا • ويُمْدِدُْكمْ بِأمْواٍل وبنِني وجيْعْل لُكمْ جنّاتٍ وجيْعْل لُكمْ أنْهارا • ما لُكمْ ل ترْجُون لِلّهِ 

وقارا • وقدْ خلقُكمْ أْطوارا{ ]نوح:10-1٤[.
و�لرزق  �الأمطار  لهطول  �صببا  يكون  �ال�صتغفار  �أن  على  تدل  �الآيات   

باالأمو�ل و �الأوالد)2(. 
ُكُلوا  وَشِمَاٍل  يَمِنيٍ  عَن  جَنََّتاِن  آيٌَة  مَسَْكنِِهمْ  فِي  لِسَبٍَإ  َكانَ  }لََقدْ  تعاىل:  وقوله   
َقلِيٍل  سِدٍْر  مِّن  وَشَيْءٍ  وََأثٍْل  خَمْطٍ   •ٍ َغُفورٌ  وَرَبٌّ  َطيِّبٌَة  بَلْدَةٌ  لَهُ  وَاشُْكرُوا  رَبُِّكمْ  رِّْزقِ  مِن 
َّتِي بَارَْكنَا  • َذلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا َكَفرُوا وَهَْل ُنجَاِزي إِلَّ الَْكُفورَ• وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الُْقرَى ال

حممد علي ال�سابوين ، �سفوة التفا�سري ، ط9 ، ج1 ، دار ال�سابوين للطباعة والن�سر ، القاهرة ، 1976م ، �س461.  )1(
اأبي جعفر حممد بن جرير الطربي ، جامع البيان ، ج14 ، دار الفكر للطباعة والن�سر ، بريوت ، 1995م ، �س116.  )2(
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بَيْنَ  بَاعِدْ  رَبَّنَا  َفَقاُلوا  آمِنِنيَ •  وََأيَّامًا  لَيَالِيَ  فِيهَا  السَّيْرَ سِريُوا  فِيهَا  وََقدَّرْنَا  ُقرًى َظاهِرَةً  فِيهَا 
 
ِّ
ُكل

ِّ
ل آَليَاتٍ  َذلِكَ  فِي  إِنَّ  مُمَزَّقٍ  ُكلَّ  وَمَزَّْقنَاهُمْ  َأحَادِيثَ  َفجَعَلْنَاهُمْ  َأنُفسَهُمْ  وََظَلمُوا  َأسَْفاِرنَا 

صَبَّاٍر شَُكوٍر{ ] �شباأ: 15-1٩[.
�الآيات من �صورة �صباأ توؤكد �أن طيب �لعي�س يف �لبالد يرتبط بالطاعات   
تذهب  �ل�صرعية  �ملخالفات  فاإن  �إال  و  �الإ�صالمية  �ل�صريعة  الأحكام  �المتثال  و 

بالنعم)1(. 
ثالثًا : العوامل املو�سمية:

وفقاً  �أخرى  �إىل  فرتة  من  يختلف  �خلدمات  و  �ل�صلع  على  �لطلب  �إن   
للظروف �ملناخية فزيادة �الأمطار توؤدي �إىل زيادة �إنتاج بع�س �ملحا�صيل فيوؤثر 
�نخفا�س  �إىل  يوؤدي  �الأمطار  �نخفا�س  ، و كذلك  �مل�صتهلك  �صلوك  ذلك يف 
�ملعرو�س من �ملنتجات �لتي تعتمد على �لري �ملطري �الأمر �لذي يوؤثر �أي�صاً يف 
ف من حدوث �ملجاعة �لتي تعقب �صح �الأمطار()2(.  �صلوك �مل�صتهلك )�لتخوُّ

يف  �ملتمثلة  �الإ�صالحات  بع�س  �لكرمي  �لقر�آن  يقدم  �حلالة  هذه  يف   
�ملخاطر  لتفادي  �أطول  زمنية  لفرت�ت  و�دخارها  �ملنتجات  كيفية حفظ  تو�صيح 
المتد�د  نتيجة  و�ل�صرع  �لزرع  هالك  ب�صبب  �مل�صتهلك  منها  يتخوف  �لتي 
فرتة �جلفاف �أو غريها من �لعو�مل �ملو�صمية �الأخرى �لتي قد حتول دون جناح 

�مل�صروعات �الإنتاجية.
قال تعاىل }َقاَل َتزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِنيَ دََأبًا َفمَا حَصَدتُّمْ َفَذرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّ َقلِيالً   
مِّمَّا َتْأُكُلونَ • ُثمَّ يَْأتِي مِن بَعْدِ َذلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَْأُكلْنَ مَا َقدَّمُْتمْ لَهُنَّ إِلَّ َقلِيالً مِّمَّا ُتحْصِنُونَ • ُثمَّ 

يَْأتِي مِن بَعْدِ َذلِكَ عَامٌ فِيهِ يَُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ{ ]يو�شف:٤7-٤٩[.

الإمام الرازي فخر الدين ، تف�سري الفخر الرازي ، ط3 ، ج13 ، دار الفكر ، بريوت ، 1985م ، �س �س 252-251.  )1(
اإ�سماعيل اأحمد ال�سناوي و اآخرون  النظرية القت�سادية اجلزئية ، �س28 ، مرجع �سابق .  )2(
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�الآيات من �صورة يو�صف تر�صد �إىل �أنه يجب �إبقاء �حل�صاد يف �ل�صنابل   
�إذ� �أر�دو� �ملحافظة عليه من �لف�صاد و�لتلف لينتفعو� به يف �مل�صتقبل)1(. 

رابعًا : �سعر الفائدة:
بني  �الرتباط  يكون  بو��صطتها  �لتي  �لو�صيلة  هو  �لفائدة  �صعر  يعترب   
�أ�صحاب �لفو�ئ�س �ملالية و �أ�صحاب �لعجز �ملايل ، حيث تتحقق �ملنافع �ملتبادلة 
بني �الأطر�ف . و هو يعربِّ عن �ل�صعر �لذي يدفعه �ملقرت�س لقاء ��صتخد�مه الأمو�ل 
�ملقر�س لفرتة زمنية حمددة يتم �التفاق عليها ، فمن وجهة نظر �ملقر�س يعترب 
�صعر �لفائدة قيمة م�صافة على �الأمو�ل �لتي يقدمها لال�صتثمار ، �أما من وجهة 
فاإن  لذلك   ، بدفعها  �اللتز�م  تكلفة عليه  يعترب  �لفائدة  �صعر  فاإن  �ملقرت�س  نظر 
�رتفاع �صعر �لفائدة يوؤدي �إىل �رتفاع تكاليف �الإنتاج و من ثم �رتفاع �الأ�صعار 
�لتاأثري  بالتايل يكون  �إ�صعاف مقدرة �مل�صتهلكني على �ل�صر�ء و  مما يوؤدي �إىل 

�صالباً على �صلوك �مل�صتهلك)2(.  
من �أجل �الإ�صالح فاإن دور �لقر�آن �لكرمي يكون يف حترمي �لتعامل ب�صعر   
�لفائدة و بالتايل �نخفا�س تكلفة �لتمويل و زيادة �مل�صروعات �الإنتاجية خا�صة 
�إذ� كانت �ملوؤ�ص�صات �ملالية �الإ�صالمية تعمل على تقدمي �لقر�س �حل�صن كبديل 
للنظام �ألربوي �الأمر �لذي يحدث �لوفرة و �لرخاء �القت�صادي و بالتايل فاإن 
َّذِينَ يَْأُكُلونَ  �مل�صتهلك ي�صتطيع �حل�صول على �ملزيد من �ملنتجات  قال تعاىل: }ال
الْبَيْعُ مِْثُل  َّمَا  إِن َّهُمْ َقاُلوا  بَِأن يََتَخبَُّطهُ الشَّيَْطانُ مِنَ الْمَسِّ َذلِكَ  َّذِي  يَُقومُ ال يَُقومُونَ إِلَّ َكمَا  الرِّبَا َل 
إِلَى  وََأمْرُهُ  مَا سََلفَ  َفَلهُ  َفانَتهَى  رَّبِّهِ  مِّن  مَوْعَِظٌة  َفمَن جَاءَهُ  الرِّبَا  الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  اللَّهُ  وََأحَلَّ  الرِّبَا 
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدََقاتِ  اللَّهِ وَمَنْ عَادَ َفُأولَئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • 
َّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ وََأَقامُوا الصَّالَةَ وَآَتوُا الزََّكاةَ  اٍر َأثِيٍم • إِنَّ ال وَاللَّهُ َل يُحِبُّ ُكلَّ َكفَّ

حممد كرمي راجح ، خمت�سر تف�سري ابن كثري ، ج1  ، �س586 ، مرجع �سابق.  )1(
عبد املنعم ال�سيد علي  ، النقود وامل�سارف والأ�سواق املالية، دار احلامد للن�سر والتوزيع، عمان 2003م �س 298.  )2(
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َّذِينَ آمَنُوا اتَُّقوا اللَّهَ وََذرُوا  لَهُمْ َأجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّهمْ وََل خَوْفٌ عََليِْهمْ وََل هُمْ يَحْزَُنونَ • يَا َأيُّهَا ال
َّمْ َتْفعَُلوا َفْأَذُنوا بِحَرٍْب مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن ُتبُْتمْ َفَلُكمْ  مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن ُكنُتم مُّؤْمِنِنيَ • َفِإن ل
رُءُوسُ َأمْوَالُِكمْ َل َتْظلِمُونَ وََل ُتْظَلمُونَ • وَإِن َكانَ ُذو عُسْرَةٍ َفنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وََأن َتصَدَُّقوا 

َُّكمْ إِن ُكنُتمْ َتعَْلمُونَ{ ]�لبقرة: 2٨0-275[.  خَيْرٌ ل
َّكَ َتُقومُ َأدْنَى مِن ُثُلَثِي اللَّيِْل وَنِصَْفهُ وَُثُلَثهُ وََطائَِفٌة  وقوله تعاىل: }إِنَّ رَبَّكَ يَعَْلمُ َأن  
َتيَسَّرَ  مَا  َفاْقرَءُوا  عََليُْكمْ  َفَتابَ  ُتحْصُوهُ  َّن  ل َأن  وَالنَّهَارَ عَلِمَ  اللَّيَْل  يَُقدِّرُ  وَاللَّهُ  مَعَكَ  َّذِينَ  ال مِّنَ 
رِْض يَبَْتُغونَ مِن َفْضِل اللَّهِ  مِنَ الُْقرْآِن عَلِمَ َأن سَيَُكونُ مِنُكم مَّرَْضى وَآخَرُونَ يَْضِربُونَ فِي اْلَ
الزََّكاةَ وََأْقِرُضوا  مِنْهُ وََأقِيمُوا الصَّالَةَ وَآُتوا  َتيَسَّرَ  مَا  َفاْقرَءُوا  اللَّهِ  يَُقاتُِلونَ فِي سَِبيِل  وَآخَرُونَ 
َأجْرًا  وََأعَْظمَ  خَيْرًا  هُوَ  اللَّهِ  عِندَ  َتِجدُوهُ  خَيٍْر  مِّنْ  نُفسُِكم  لَِ ُتَقدِّمُوا  وَمَا  حَسَنًا  َقرًْضا  اللَّهَ 

وَاسَْتْغفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{ ]�ملزمل :20[.
و  �لدنيا  يف  �حل�صن  �لقر�س  �أهمية  �إىل  ت�صري  �ملزمل  �صورة  من  �الآية   

�الآخرة و هو بخالف �لزكاة �ملفرو�صة و �إمنا هو من �لنو�فل)1(. 
خام�سًا : وفرة اأ�سناف املنتجات:

ت�صري �لنظرية �القت�صادية �إىل �أن �مل�صتهلك يت�صرف بدخله على ح�صب   
من  باملتاح  يتاأثر  �مل�صتهلك   �صلوك  فاإن  لذلك  �الأ�صو�ق  يف  �ملتاحة  �ملنتجات 
�ل�صلع و �خلدمات ، �أما �لعر�س فيتاأثر باال�صتثمار و ر�أ�س �ملال و قوة �لعمل و 
توفر �ملو�د �الأولية و غريها و ب�صكل عام فاإن �ملقدرة �الإنتاجية �أو �لطاقة �الإنتاجية 

لالقت�صاد توؤثر يف كل من �لطلب �لكلي و�صلوك �مل�صتهلك)2(. 
هذه  يف  خلق  تعاىل  �هلل  باأن  يوؤكد  �لكرمي  �لقر�آن  فاإن  حال  كل  على   
�الأر�س كل �أنو�ع �ملنتجات �ل�صرورية حلياة �لعباد قال تعاىل: }َفلْيَنُظِر اإْلِنسَانُ 
َّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا • ُثمَّ شََقْقنَا اْلَرْضَ شَقًاّا • َفَأنبَْتنَا فِيهَا حَبًّا • وَعِنَبًا وََقْضبًا  إِلَى َطعَامِهِ • َأن

اأبي جعفر حممد بن جرير الطربي ، جامع البيان ، ج14، مرجع �سابق ، ، �س116.  )1(
الوليد نور الهدى كنه _ اأحمد مكي اإ�سماعيل ، مبادئ القت�ساد ، مطابع ال�سودان للعملة ، جامعة ال�سودان املفتوحة، 2004م، �س41.  )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {60}

نْعَامُِكمْ{ ]عب�ض : ٣2-2٤[. َُّكمْ وَلَِ • وََزيُْتونًا وَنَْخالً •وَحَدَائِقَ ُغلْبًا • وََفاكِهًَة وََأبًّا •مََّتاعًا ل
رَ الْبَحْرَ لَِتْأُكُلوا مِنْهُ لَحْمًا َطِريًّا وََتسَْتْخِرجُوا مِنْهُ  َّذِي سَخَّ و قوله تعاىل: }وَهُوَ ال  

حِلْيًَة َتلْبَسُونَهَا وََترَى الُْفلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلَِتبَْتُغوا مِنْ َفْضلِهِ وَلَعَلَُّكمْ َتشُْكرُونَ{ ]�لنحل:1٤[.
�ملنتجات  هذه  خلق  جل  و  عز  �ملوىل  �أن  �إىل  ت�صري  �ملتقدمة  فاالآيات   
�إ�صباع رغبته .  �أبدع يف توزيعها و ت�صنيفها حتى يتمكن كل م�صتهلك من  و 
لكن نتيجة لبع�س �لعو�مل و �لظروف قد يكون هنالك نق�س يف �أ�صناف تلك 

�ملنتجات �الأمر �لذي قد يوؤثر يف �صلوك �مل�صتهلك.
خالل  من  �حلالة  هذه  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�آن  دور  يكون  لذلك   
م م�صتوى �الإ�صباع  تُعظِّ �لتي  �ملنتجات  �لعمل �جلاد من �جل توفري  �حلث على 
َّذِي جَعََل لَُكمُ اْلَرْضَ َذُلوًل َفامْشُوا فِي مَنَاكِِبهَا وَُكُلوا  للم�صتهلك . قال تعاىل: }هُوَ ال

مِنْ ِرْزقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ{ ]�مللك: 15[.
رِْض وَابَْتُغوا مِنْ َفْضِل اللَّهِ  }َفِإَذا ُقضِيَتِ الصَّالَةُ َفانَْتشِرُوا فِي اْلَ وقال تعاىل:   

وَاْذُكرُوا اللَّهَ َكثِريًا لَعَلَُّكمْ ُتْفلِحُونَ{ ]�جلمعة: 10[.
�الآية من �صورة �جلمعة تبيح �ل�صعي يف �الأر�س �لذلول و �لعمل على   

جلب �لرزق �حلالل �لذي يعني على  حتقيق �ملنافع و ��صباع �لرغبات)1(.  

حممد الطاهر بن عا�سور ، التحرير و التنوير ، ج11 ، دار �سحنون للن�سر و التوزيع ، تون�س ، 1997م ، �س277.  )1(
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�ملبحث �لثالث
دور القراآن الكرمي يف اإ�سالح العوامل الجتماعية املحددة ل�سلوك امل�ستهلك

تتاأثر �صلوك �مل�صتهلك بالعاد�ت و �لتقاليد و �لثقافة و �الأحكام �ل�صرعية،    
هذه  بع�س  تناول  فيمكن   ، لها  وفقاً  ي�صري  �لتي  �أعر�فه  جمتمع  لكل  �أن  حيث 

�لعو�مل �الجتماعية �ملوؤثرة يف �صلوك �مل�صتهلك على �لنحو �لتايل: 
اأوًل : العالقات الجتماعية:

�ملجتمع  �أفر�د  بني  تربط  �لتي  �ل�صالت  من  جمموعة  عن  عبارة  هي   
�لو�حد من �أجل حتقيق �أهد�ف معينة تعارف عليها �أبناء �ملجتمع �ملعني. وتنق�صم 
�لعالقات �الجتماعية �إىل مادية تت�صكل ب�صورة م�صتقلة عن حياة و وعي �الأفر�د 
�لتي  �الجتماعية  �الأفكار  �أر�صية  على  تظهر  �أيديولوجية  �أخرى  و  �إدر�كهم  و 
تعك�س م�صالح �لطبقات و �لفئات �الجتماعية و تكون على �صكل �أفكار �صيا�صة 

و قانونية و �أخالقية و دينية)1(.  
جتدر �الإ�صارة �إىل �أن هذه �لعالقات ترتتب عليها بع�س �الآثار �القت�صادية   
على �صلوك �مل�صتهلك ، باعتبار �أن هنالك عالقة عك�صية بني م�صتوى �لعالقات 
تكاليف  بع�س  ثبات  مبد�أ  من  �نطالقا  ذلك   ، �ال�صتهالك  معدل  و  �الجتماعية 
مائدة  على  �الأ�صرة  �أفر�د  �جتمع  �إذ�  �ملثال  �صبيل  فعلى  �القت�صادية  �الأن�صطة 
و�حدة �صيكون �صهم �أي منهم يف  قيمة هذه �ملائدة �أقل من ما �إذ� تناول وجبته 
دة  مر�صِّ و  �مل�صتهلك  ل�صلوك  م�صلحة  �لقر�آنية  �الآيات  جاءت  لذلك   ، مبفردة 
لتكاليف �ملعي�صية و ذلك باإقر�ر �لعالقات �الجتماعية �لر�قية بدليل قوله تعاىل: 
}ليْسَ عََلى اْلَعْمَى حَرَجٌ وََل عََلى اْلَعْرَِج حَرَجٌ وََل عََلى الْمَِريِض حَرَجٌ وََل عََلى َأنُفسُِكمْ 
َأن َتْأُكُلوا مِن بُيُوتُِكمْ َأوْ بُيُوتِ آبَائُِكمْ َأوْ بُيُوتِ ُأمَّهَاتُِكمْ َأوْ بُيُوتِ إِخْوَانُِكمْ َأوْ بُيُوتِ َأخَوَاتُِكمْ َأوْ 

توفيق �سلوم ، املعجم الفل�سفي املخت�سر ، دار التقدم ، مو�سكو 1986م ، �س 307.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {62}

بُيُوتِ َأعْمَامُِكمْ َأوْ بُيُوتِ عَمَّاتُِكمْ َأوْ بُيُوتِ َأخْوَالُِكمْ َأوْ بُيُوتِ خَاَلتُِكمْ َأوْ مَا مََلْكُتم مََّفاتِحَهُ 
مُوا عََلى 

ِّ
َأوْ صَدِيقُِكمْ لَيْسَ عََليُْكمْ جُنَاحٌ َأن َتْأُكُلوا جَمِيعًا َأوْ َأشَْتاًتا َفِإَذا دَخَلُْتم بُيُوًتا َفسَل

َتعْقُِلونَ{  لَعَلَُّكمْ  اآْليَاتِ  لَُكمُ  اللَّهُ  يُبَيِّنُ  َكَذلِكَ  َطيِّبًَة  مُبَارََكًة  اللَّهِ  عِندِ  مِّنْ  َتحِيًَّة  َأنُفسُِكمْ 
�س للم�صتهلك �أن يتناول �لطعام منفرد�ً �أو  ]�لنور:٦1[. �الآية من �صورة �لنور ترخِّ

مع �جلماعة و �أن للجماعة �أف�صلية وبركة)1(.  
خالل  من  منفعته  م�صتوى  يح�صن  �أن  ي�صتطيع  �مل�صتهلك  فاإن  لذلك   
تعاطي �ملطعومات جمتمعاً مع زمالئه �أو �أقربائه �أو جري�نه �أكرث من تناولها ب�صكل 
�إنفر�دي كما �أن تكلفة �حل�صول على �لطعام تقل كلما ز�د عدد �أفر�د �ملجموعة 
ف�صال على �الأن�س �لذي ي�صحب �جلل�صات �جلماعية و ما ي�صيفه من ترويح و 

ترفيه يكون من �ملنفعة �لكلية للم�صتهلك مبكان.
ثانيًا : الإنفاق الجتماعي:

�إن �الإنفاق  �الجتماعي وما يف جانبه �لروحي من قيم و�أخالق و�حرت�م   
�الآخرين وحمبة �لكبار و�لعطف على �ل�صغار ، فاإنه يقوم على م�صاعدة �لفقر�ء 

و�لتعاون على �إجناز �الأعمال �ل�صعبة وم�صاعدة �الأفر�د بع�صهم بع�صاً)2(.   
لذلك فاإن مثل هذ� �الإنفاق يحدث �آثار�ً �قت�صادية يف �صلوك �مل�صتهلك   
�لذي ينتمي �إىل طبقة �لفقر�ء �لذين تقل م�صتويات دخولهم عن تلبية �ملتطلبات 
�ملعي�صية �ل�صرورية ، عليه فاإن �لزيادة يف �الإنفاق �الجتماعي حتدث تغري�ً على 
م�صتوى �ل�صلوك �ال�صتهالكي للفقر�ء حيث �أنها متكنهم من زيادة حزمة �ل�صلع 
ل  معدَّ �نخفا�س  فاإن  و�لعك�س  عليها،  �حل�صول  يرغبون يف  �لتي  �ال�صتهالكية 
�ملنتجات  بع�س  �صر�ء  عن  �لفقر�ء  �ن�صر�ف  �إىل  يوؤدي  �الجتماعي  �الإنفاق 
�ل�صرورية حلياتهم لذلك برز دور �لقر�آن �لكرمي يف �إ�صالح �صلوك �مل�صتهلك 

حممد كرمي راجح ، خمت�سر تف�سري ابن كثري ، ج1  ، مرجع �سابق ، �س143.  )1(
نعمة اهلل جنيب اإبراهيم ، اأ�س�س علم القت�ساد ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ، ط2 ، الإ�سكندرية ، 2000م ، �س77.  )2(
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�لفقري من حيث توجيه �ملجتمع �إىل �الإنفاق على �الأقارب و�لفقر�ء و�مل�صاكني 
ُّوا  ُتوَل َأن  الِْبرَّ  َّيْسَ  }ل �ل�صعفاء يف �ملجتمعات �الإ�صالمية قال تعاىل:  وغريهم من 
بِاللَّهِ وَالْيَوِْم اآْلخِِر وَالْمَالَئَِكةِ وَالْكَِتاِب  الِْبرَّ مَنْ آمَنَ  قِبََل الْمَشِْرقِ وَالْمَْغِرِب وَلَكِنَّ  وُجُوهَُكمْ 
وَالنَِّبيِّنيَ وَآَتى الْمَاَل عََلى حُبِّهِ َذِوي الُْقرْبَى وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ السَِّبيِل وَالسَّائِلِنيَ وَفِي 
الْبَْأسَاءِ  فِي  وَالصَّابِِرينَ  عَاهَدُوا  إَِذا  بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوُفونَ  الزََّكاةَ  وَآَتى  الصَّالَةَ  وََأَقامَ  الرَِّقاِب 

َّذِينَ صَدَُقوا وَُأولَئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ{ ]�لبقرة: 177[. رَّاءِ وَحِنيَ الْبَْأِس ُأولَئِكَ ال وَالضَّ
رُهُ لِلْيُسْرَى•  َق بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّ ا مَنْ َأعَْطى وَاَتَّقى • وَصَدَّ وقال تعاىل: }َفَأمَّ  
رُهُ لِلْعُسْرَى • وَمَا يُْغنِي عَنْهُ مَاُلهُ إَِذا  بَ بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّ ا مَنْ بَخَِل وَاسَْتْغنَى • وََكَذّ وََأمَّ
إَِلّ  يَصْالَهَا  ى • َل  َتَلَظّ نَارًا  َفَأنَْذرُْتُكمْ  ولَى •  لَنَا لَْلخِرَةَ وَاْلُ لَلْهُدَى • وَإِنَّ  إِنَّ عََليْنَا  ى •  َترَدَّ
تَْقى • الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يََتزََكّى • وَمَا لَِحَدٍ عِنْدَهُ  بُهَا اْلَ بَ وََتوَلَّى • وَسَيُجَنَّ اْلَشَْقى • الَّذِي َكَذّ

مِنْ نِعْمَةٍ ُتجْزَى • إَِلّ ابْتَِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اْلَعَْلى • وَلَسَوْفَ يَرَْضى{ ] �لليل: 21-5[.
�إن �لرب هو ما يتقرب به �إىل �هلل و �أن �إنفاق �ملال على �ملذكورين يف �الآية   

هو من �لرب)1(. 
ثالثًا : ال�سوابط ال�رصعية لال�ستهالك:

على  عمل  �لكرمي  �لقر�آن  فاإن  �مل�صتهلك  �صلوك  �إ�صالح  �أجل  من   
على  �الإنفاق  يف  �لتو�صط  فاأباح  و��صح  ب�صكل  �ال�صتهالكي  �الإنفاق  �صبط 
على  ت�صتمل  �لتي  �لرتف  حياة  و  �لتبذير  و  �الإ�صر�ف  ومنع  و�ملجمتع  �لنف�س 
�لف�صوق، هذه �الأحكام توؤدي �إىل توفري �ملدخر�ت �لالزمة لتمويل �لعمليات 
�ال�صتثمارية يف �ملجمتع و بالتايل تطوير و حت�صني ظروف �لعمل و �لعي�س يف 

�ملجمتعات)2(.

الإمام اأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن حممد اجلوزي ، زاد امل�سري يف علم التف�سري ، ط3 ، ج2، مرجع �سابق ، �س178.  )1(
حممد عبد املنعم عفر،  القت�ساد الإ�سالمي اجلزء الأول ، دار البيان العربي ، جدة 1985م ، �س �س 65-64.  )2(
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رْ َتبْذِيرًا • إِنَّ 
ِّ

هُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَِّبيِل وََل ُتبَذ قال تعاىل: }وَآتِ َذا الُْقرْبَى حَقَّ  
ِرينَ َكاُنوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وََكانَ الشَّيَْطانُ لِرَبِّهِ َكُفورًا{ ]�لإ�شر�ء: 27-2٦[.

ِّ
الْمُبَذ

ُّهْلِكَ َقرْيًَة َأمَرْنَا مُْترَفِيهَا َفَفسَُقوا فِيهَا  وقال �هلل تبارك و تعاىل: }وَإَِذا َأرَدْنَا َأن ن  
َفحَقَّ عََليْهَا الَقوُْل َفدَمَّرْنَاهَا َتدْمِريًا{ ]�لإ�شر�ء: 1٦[. 

بُوا بِلَِقاءِ اآلخِرَةِ وََأتْرَْفنَاهُمْ فِي  َّذِينَ َكَفرُوا وََكذَّ وقال تعاىل: }وََقاَل امَلأُل مِن َقوْمِهِ ال  
احَليَاةِ الدُّنْيَا مَا هََذا إِلَّ بَشَرٌ مِّْثُلُكمْ يَْأُكُل مِمَّا َتْأُكُلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا َتشْرَبُونَ{ ]�ملوؤمنون: ٣٣[.

هذه �الآيات من �صورة �الإ�صر�ء و �صورة �ملوؤمنون عملت على �إ�صالح   
�الأمو�ل  ما عندهم من  بذرو�  �أ�صرفو� و  �إذ�  الأنهم  �الأثرياء  �مل�صتهلكني  �صلوك 
�إذ�  خا�صة  �الأمو�ل  تلك  من  �ال�صتفادة  فر�صة  �ملجتمع  على  تو�  فوَّ قد  يكونو� 
��صتخدمت يف م�صروعات �إنتاجية حيث �إتاحة بع�س فر�س �لعمل و �مل�صاهمة 

يف حل م�صكالت �لبطالة �لتي يعاين منها �ل�صباب يف معظم دول �لعامل.

�ملبحث �لر�بع
دور القراآن الكرمي يف اإ�سالح العوامل الداخلية املحددة ل�سلوك امل�ستهلك
تتمثل هذه �لعو�مل �لد�خلية �ملحددة ل�صلوك �مل�صتهلك فيما يلي :  

اأوًل : احلاجات:
�حلاجة هي عبارة عن �ل�صعور بالرغبة يف �حل�صول على �صيء معني،   
و هذ� �ل�صعور يدفع �لفرد الأن ي�صلك م�صلكا حمدد� يحاول من خالله �إ�صباع 

هذه �لرغبة)1(. 
ميكن ت�صنيف هذه �حلاجات �إىل �لرغبة يف �ملاأكل و �مل�صرب و �مللب�س   
و قد متيل نف�س �مل�صتهلك �إىل بع�س �أ�صناف �ملنتجات �لتي قد ت�صبع لها رغبة 

ماهر اأحمد ، ال�سلوك التنظيم )مدخل بناء املهارات( ، الدار اجلامعية ، الإ�سكندرية، م�سر، 1998، �س181.  )1(
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�أو  �أو حلم �خلنزير  تعاطي �خلمور  بال�صوؤ كالرغبة يف  ارة  �أمَّ �لنف�س  وهمية الأن 
للزينة هذه  �ل�صفافة  �خلفيفة  �لثياب  �رتد�ء  �أو  للرجال  �لذهب  و  �حلرير  لب�س 
�ملجتمعات  تف�صد  قد  الأنها  �صالباً  ��صتهالكياً  �صلوكاً  متثل  قد  جميعها  �الأمور 
فالبد من �إبر�ز دور �لقر�آن يف �إ�صالح هذ� �ل�صلوك حيث حترمي �خلبائث من 
َّذِينَ آمَنُوا  �ملاأكوالت و�مل�صروبات و�لتقيد بالزي �ل�صرعي. قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
َّمَا حَرَّمَ عََليُْكمُ الْمَيَْتَة وَالدَّمَ  ُكُلوا مِن َطيِّبَاتِ مَا رََزْقنَاُكمْ وَاشُْكرُوا لِلَّهِ إِن ُكنُتمْ إِيَّاهُ َتعْبُدُونَ • إِن
اللَّهَ َغُفورٌ  إِنَّ  إِثْمَ عََليْهِ  بَاٍغ وََل عَادٍ َفالَ  َفمَِن اْضُطرَّ َغيْرَ  اللَّهِ  لَِغيِْر  بِهِ  الْخِنِزيِر وَمَا ُأهِلَّ  وَلَحْمَ 
َّذِينَ يَْكُتمُونَ مَا َأنزََل اللَّهُ مِنَ الْكَِتاِب وَيَشَْترُونَ بِهِ َثمَنًا َقلِيالً ُأولَئِكَ مَا يَْأُكُلونَ فِي  رَّحِيمٌ • إِنَّ ال
َّذِينَ اشَْترَوُا  يِهمْ وَلَهُمْ عََذابٌ َألِيمٌ • ُأولَئِكَ ال

ِّ
مُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وََل يُزَك

ِّ
بُُطونِِهمْ إِلَّ النَّارَ وََل يَُكل

الَلََة بِالْهُدَى وَالْعََذابَ بِالْمَْغفِرَةِ َفمَا َأصْبَرَهُمْ عََلى النَّاِر{ ]�لبقرة: 175-172[. الضَّ
َّذِينَ آمَنُوا َل ُتحَرِّمُوا َطيِّبَاتِ مَا َأحَلَّ اللَّهُ لَُكمْ وََل َتعَْتدُوا إِنَّ  وقال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال  
َّذِي َأنُتم بِهِ مُؤْمِنُونَ{  اللَّهَ َل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ • وَُكُلوا مِمَّا رََزَقُكمُ اللَّهُ حَالًَل َطيِّبًا وَاتَُّقوا اللَّهَ ال

]�ملائدة: ٨7-٨٨[.

ْزَلمُ ِرجْسٌ  نصَابُ وَاْلَ َّمَا الَْخمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاْلَ َّذِينَ آمَنُوا إِن وقال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال  
مِّنْ عَمَِل الشَّيَْطاِن َفاجَْتنِبُوهُ لَعَلَُّكمْ ُتْفلِحُونَ{ ]�ملائدة:٩0[.

وََل  ُفرُوجَهُنَّ  وَيَحَْفْظنَ  َأبْصَاِرهِنَّ  مِنْ  يَْغُضْضنَ  لْمُؤْمِنَاتِ 
ِّ
ل }وَُقل  تعاىل:  وقال   

يُبْدِينَ ِزينََتهُنَّ إِلَّ مَا َظهَرَ مِنْهَا وَلْيَْضِربْنَ بُِخمُِرهِنَّ عََلى جُيُوبِِهنَّ وََل يُبْدِينَ ِزينََتهُنَّ إِلَّ لِبُعُولَتِِهنَّ 
َأوْ آبَائِِهنَّ َأوْ آبَاءِ بُعُولَتِِهنَّ َأوْ َأبْنَائِِهنَّ َأوْ َأبْنَاءِ بُعُولَتِِهنَّ َأوْ إِخْوَانِِهنَّ َأوْ بَنِي إِخْوَانِِهنَّ َأوْ بَنِي َأخَوَاتِِهنَّ 
لَمْ  َّذِينَ  ال ْفِل 

ِّ
الط َأِو  الرِّجَاِل  مِنَ  اإْلِرْبَةِ  ُأولِي  َغيِْر  التَّابِعِنيَ  َأِو  َأيْمَاُنهُنَّ  مََلَكتْ  مَا  َأوْ  نِسَائِِهنَّ  َأوْ 

اللَّهِ  إِلَى  ِزينَتِِهنَّ وَُتوبُوا  يُْخفِنيَ مِن  مَا  لِيُعَْلمَ  بَِأرْجُلِِهنَّ  يَْضِربْنَ  النِّسَاءِ وََل  يَْظهَرُوا عََلى عَوْرَاتِ 
جَمِيعًا َأيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَُّكمْ ُتْفلِحُونَ{ ]�لنور: ٣1[.
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ثانيًا : الدوافع:
�لدو�فع هي عبارة عن �حلاجة غري �مل�صبعة بدرجة كافية لدى �مل�صتهلك   

فت�صغط عليه و حتمله للبحث عن �أي و�صيلة تعينه على �إ�صباعها)1(. 
ف �لدو�فع على �أنها هي تلك �لقوة �لد�خلية �ملحركة للم�صتهلك  وتُعرَّ  
معني  م�صلك  �صلوك  عليه  تفر�س  �لتي  �مل�صتهلك  د�خل  �لكامنة  �لطاقة  �أنها  �أو 
لتحقيق هدف معني ، وهذه �لقوة �أو �لطاقة تت�صبب يف حدوث حالة من �لتوتر 
من  �لتوتر  هذ�  لتقليل  �مل�صتهلك  في�صعى  م�صبعة،  غري  حاجات  لوجود  نتيجة 
قد  �حلاجات وبذلك  �إ�صباع هذه  ي�صاهم يف  باأنه  يعتقد  �لذي  �ل�صلوك  خالل 

يخف�س من حدة �لتوتر)2(. 
فيها  معينة  خدمة  على  للح�صول  �مل�صتهلك  حترك  قد  �لدو�فع  هذه   
خماطر عليه وعلى جمتمعه )�لزنا( عمل �لقر�آن على �إ�صالحها من خالل حترمي 
َّهُ َكانَ َفاحِشًَة وَسَاءَ سَِبيالً{ ]�لإ�شر�ء: ٣2[ وبذلك  �لزنا قال تعاىل: }وََل َتْقرَبُوا الزِّنَا إِن

م �لزنا. �أحل �لنكاح و حرَّ
ركوب  من  )�خلوف  ملجتمعه  و  له  منفعة  فيها  خدمة  من  متنعه  وقد   
�هلل:  �لتوكل على  �ل�صلوك من خالل  معاجلة هذ�  �لقر�آن على  فعمل  �لطائرة( 

ِل الْمُؤْمِنُونَ{ ]�لتوبة : 51[. }ُقْل لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّ مَا َكَتبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوَْلنَا وَعََلى اللَّهِ َفلْيََتوَكَّ
ثالثًا : الإدراك:

و  �مل�صتهلك  �صلوك  يف  �ملوؤثرة  �لنف�صية  �لعو�مل  من  �الإدر�ك  يعترب   
ت�صرفاته وهو يعني:

�مل�صار �لذي يدرك �لفرد من خالله بيئته، و �لذي يرتجم �ملعلومات �ل�صادرة   -
حممد عبد العظيم ، اإدارة الت�سويق مدخل معا�سر، الدار اجلامعية، الإ�سكندرية، م�سر، 2008، �س �س 234-233.  )1(

م�سر،  القاهرة،  ط3،  �سم�س،  عني  مكتبة  ال�سرتاتيجيات)،  و  (املفاهيم  امل�ستهلك  املنياوي،�سلوك  م�سطفى  عائ�سة   )2(
1998،�س37.
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عن هذه �لبيئة)1(. 
ت�صكل  �لتي  �لعملية  �أنه  على  �لت�صويقية  �لنظر  وجهة  من  �الإدر�ك  عرف   -

�نطباعات ذهنية ملوؤثِّر معني د�خل حدود معرفة �مل�صتهلك)2(. 
على  يعتمد  �مل�صتهلك  عند  �الإدر�ك  �أن  يت�صح  �لتعريفات  خالل  من   
�حلو��س �خلم�س حيث �أن حا�صة �لب�صر قد تولد �إدر�كاً لرغبة حمرمة)�الإنفاق 
من �أجل م�صاهدة بع�س �الأفالم �لقبيحة( �أما يف حالة �إتباع �لنور �لقر�آين فال 
�صك �أن يكون �الإدر�ك من خالل حا�صة �لب�صر �أكرث ر�صد�ً ، وكذلك فاإن حا�صة 
�ل�صمع قد تولد لدى �مل�صتهلك �إدر�كاً �صلبياً �أو �إيجابياً على ح�صب �صيانة هذه 
�لتي  �مل�صبوهة)�ملغنِّيات(  و�لدعايات  �الأ�صو�ت  لبع�س  �ال�صتماع  من  �حلا�صة 
قد حتمله لتتبع خطو�ت �ل�صيطان. على كل حال �إن �صلوك �مل�صتهلك يتاأثر مبا 
�ل�صلوك   يكون  فحتى  وجل  عز  �ملوىل  �إياها  وهبه  �لتي  باحلو��س  �إدر�كه  يتم 
حيث  من  �حلو��س  حلفظ  بالدعوة  ذلك  عالج  �لكرمي  �لقر�آن  فاإن  �صالحاً  �أكرث 
}ُقل  تعاىل:  قال  �ال�صتئذ�ن.  و  �ل�صيطان  خطو�ت  تتبع  وعدم  �لب�صر  غ�س 
وا مِنْ َأبْصَاِرهِمْ وَيَحَْفُظوا ُفرُوجَهُمْ َذلِكَ َأْزَكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَِبريٌ بِمَا يَصْنَعُونَ{  لْمُؤْمِنِنيَ يَُغضُّ

ِّ
ل

]�لنور:٣0[.

يَتَِّبعْ خُُطوَاتِ  َّذِينَ آمَنُوا َل َتتَِّبعُوا خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن وَمَن  َأيُّهَا ال وقال تعاىل: َ}ا   
مِّنْ  مِنُكم  َزَكى  مَا  وَرَحْمَُتهُ  عََليُْكمْ  اللَّهِ  َفْضُل  وَلَوَْل  وَالْمُنَكِر  بِالَْفحْشَاءِ  يَْأمُرُ  َّهُ  َفِإن الشَّيَْطاِن 

ي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]�لنور: 21[.
ِّ
َأحَدٍ َأبَدًا وَلَكِن اللَّهَ يُزَك

َتسَْتْأنِسُوا  بُيُوتُِكمْ حَتَّى  َغيْرَ  بُيُوًتا  َتدْخُُلوا  َل  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  وقال   
رُونَ{ ]�لنور: 27[. َُّكمْ لَعَلَُّكمْ َتَذكَّ مُوا عََلى َأهْلِهَا َذلُِكمْ خَيْرٌ ل

ِّ
وَُتسَل

مروان اأ�سعد رم�سان و اآخرون،الت�سويق،مركز ال�سرق الأو�سط الثقايف للطباعة و الن�سر و الرتجمة و التوزيع،بريوت،لبنان،2009،   )1(
�س 25 .

زاهر عبد الرحيم عاطف، مفاهيم ت�سويقية حديثة ، دار الراية للن�سر والتوزيع ، عمان،الأردن،2009،�س254.  )2(
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رابعًا : ال�سخ�سية - تعريفها :
هي �لتنظيم �لديناميكي د�خل �لفرد لتلك �الأجهزة �لنف�صية و �جل�صمية   

�لتي حتدد طابعه �خلا�س يف تو�فقه لبيئته)1(. 
ـ و هي تلك �ل�صفات و �خل�صائ�س �لنف�صية �لد�خلية �لتي حتدد كيفية ت�صرف 
�لفرد و �صلوكه نحو كافة �ملنبهات �لد�خلية �أو �خلارجية �لبيئية �لتي يتعر�س لها 

ب�صكل دوري �أو منظّم)2(. 
حتدد  وخ�صائ�س  �صفات  م�صتهلك  لكل  باأن  �لتعريفات  من  ي�صتفاد   
�صلوكياته و ت�صرفاته مع نف�صه)�إكر�م �لنف�س �أو حرمانها ، الأن لنف�صه عليه حقاً( 
وكذلك ت�صرفاته ناحية حميطه �ملجتمعي من حيث �ال�صتعد�د الإعانة �ملحتاجني 

و�إغاثة �مللهوفني �أو حب�س �ملال دونهم .
من  �مل�صتهلك  �صخ�صية  �إ�صالح  يف  �لكرمي  �لقر�ن  دور  �إبر�ز  فيمكن   
خالل نهيه عن �ل�صفات �لذميمة �لتي توؤثر يف �ل�صلوك ك�صفة �ل�صح و�لبخل 
ومدحه لل�صفات �حلميدة �لتي توؤثر �إيجاباً يف �صلوك �مل�صتهلك ك�صفة �لكرم 
و�الإيثار قال تعاىل: }هَا َأنُتمْ هَؤَُلءِ ُتدْعَوْنَ لُِتنفُِقوا فِي سَِبيِل اللَّهِ َفمِنُكم مَّن يَبَْخُل وَمَن 
َل  ُثمَّ  َغيْرَُكمْ  َقوْمًا  يَسَْتبْدِْل  َّوْا  َتَتوَل وَإِن  الُْفَقرَاءُ  وََأنُتمُ  الَْغنِيُّ  وَاللَّهُ  َّْفسِهِ  ن يَبَْخُل عَن  َّمَا  َفِإن يَبَْخْل 

يَُكوُنوا َأمَْثالَُكم{ ]حممد: ٣٨[. 
وقال تعاىل: َ}اعْبُدُوا اللَّهَ وََل ُتشِْرُكوا بِهِ شَيًْئا وَبِالْوَالِدَيِْن إِحْسَانًا وَبِذِي الُْقرْبَى   
وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَالْجَاِر ذِي الُْقرْبَى وَالْجَاِر الْجُنُِب وَالصَّاحِِب بِالْجَنِب وَابِْن السَِّبيِل 
َّذِينَ يَبَْخُلونَ وَيَْأمُرُونَ النَّاسَ  وَمَا مََلَكتْ َأيْمَاُنُكمْ إِنَّ اللَّهَ َل يُحِبُّ مَن َكانَ مُْخَتاًل َفُخورًا • ال

بِالْبُْخِل وَيَْكُتمُونَ مَا آَتاهُمُ اللَّهُ مِن َفْضلِهِ وََأعَْتدْنَا لِلَْكافِِرينَ عََذابًا مُِّهينًا{ ]�لن�شاء: ٣٦-٣7[.

عبد ال�سالم اأبو قحف ، اأ�سا�سيات الت�سويق، الدار اجلامعية اجلديدة، الإ�سكندرية، م�سر، 2002، �س284.  )1(
حممد اإبراهيم عبيدات، �سلوك امل�ستهلك (مدخل ا�سرتاتيجي) ، مرجع �سابق ، �س196 .  )2(
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َّذِينَ َتبَوَّءُوا الدَّارَ وَاإْلمِيَانَ مِن َقبْلِِهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِْهمْ وََل  وقال تعاىل: }وَال  
يَِجدُونَ فِي صُدُوِرهِمْ حَاجًَة مِّمَّا ُأوُتوا وَيُؤْثِرُونَ عََلى َأنُفسِِهمْ وَلَوْ َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة وَمَن 

يُوَق شُحَّ نَْفسِهِ َفُأولَئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ{ ]�حل�شر: ٩[.

�ملبحث �خلام�س
دور القراآن الكرمي يف اإ�سالح مكونات �سلوك امل�ستهلك .

تتمثل �لعنا�صر �ملكونة ل�صلوك �مل�صتهلك فيما يلي:  
اأوًل : البعد الزمني ل�سلوك امل�ستهلك:

تتكون �ملنفعة �لكلية للم�صتهلك وفقاً لالقت�صاد �الإ�صالمي من �الآثار و   
�لتي  �ملنتجات  ناحية  ت�صرفاته  من  �مل�صتهلك  نف�س  على  تنعك�س  �لتي  �مل�صاعر 
يف  ثو�ب  لت�صرفاته  باأن  �أدرك  ما  متى  منها  منفعته  فتزد�د  تناولها  �إىل  ي�صعى 

�لد�ر �الآخرة �إىل جانب �ملنفعة �ملادية يف �لدنيا)1(. 
جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �لبعد �لزمني ل�صلوك �مل�صتهلك �مل�صلم ميتد لي�صمل   
مادياً حيث  �الأثر  يكون  �لدنيا وفيها  �حلياة  �الأوىل هي فرتة  �لفرتة  �أما  فرتتني: 
�لعالقة بني م�صتوى �ملنفعة �ملتح�صل عليها و�لكميات �مل�صتهلكة من �ملنتجات 
�ل�صلعية �أو �خلدمية ، و�لفرتة �لثانية هي فرتة �حلياة �الآخرة حيث �لعالقة بني 
�لذي  للم�صتهلك  تعاىل  �هلل  جعله  �لذي  �لثو�ب  وم�صتوى  �مل�صتهلك  �صلوك 
�مل�صلم  �مل�صتهلك  �صلوك  يجعل  �لذي  �الأمر  �الإ�صالمية  �ل�صريعة  باأحكام  يتقيد 
�أكرث �ن�صباطا باملقارن مع غريه من �مل�صتهلكني �الآخرين �لذين ال يبتغون �لد�ر 
�الآخرة و �إمنا ي�صتهدفون �ملتعة �لز�ئلة يف هذه �حلياة �لدنيا ، لذلك جاء �لقر�آن 
حتقيق  مع  �الآخرة  �لد�ر  �بتغاء  �إىل  بدعوته  �مل�صتهلك  ل�صلوك  م�صلح  �لكرمي 

حممد عللوة ، الدنيا و الآخرة يف ميزان الإ�سالم ، دار قتيبة ، بريوت ، 1411ه ، �س23.  )1(
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�مل�صالح �مل�صروعة يف هذه �حلياة قال تعاىل: }وَابَْتِغ فِيمَا آَتاَك اللَّهُ الدَّارَ اآْلخِرَةَ وََل 
رِْض إِنَّ اللَّهَ َل  َتنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وََأحْسِنْ َكمَا َأحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وََل َتبِْغ الَْفسَادَ فِي اْلَ

يُحِب الْمُْفسِدِينَ{ ]�لق�ش�ض: 77[.
ثانيًا : الر�سد القت�سادي:

�إىل  د�ئماً  ي�صعى  �أنه  مبعنى   : منطقية  �مل�صتهلك  ت�صرفات  تكون  �أن  هو   
تعظيم منفعته من �ل�صلع و �خلدمات �لتي يقوم بتوزيع دخله عليها . حيث ميثل 
هذ� �لدخل قيد�ً على قر�ر�ت �مل�صتهلك و ت�صرفاته ناحية �لكميات �لتي يح�صل 

عليها من �ملنتجات)1(. 
كما ميكن تعريف �لر�صد �القت�صادي للم�صتهلك باالعتد�ل يف �ال�صتهالك   
فال ينفق �أكرث من �إمكانياته و ال يقلل �ال�صتهالك �إىل �حلد �لذي يجلب �مل�صقة 

يف �حلياة طاملا �أن دخله يكفي الإ�صباع �لرغبات باعتد�ل.
�ال�صتهالك  يف  �لتو�صط  �إىل  �لدعوة  على  �لكرمي  �لقر�آن  عمل  لذلك   
مَُلومًا  َفَتْقعُدَ  الْبَسْطِ  ُكلَّ  َتبْسُْطهَا  وََل  عُنُقِكَ  إِلَى  مَْغُلولًَة  يَدََك  َتجْعَْل  }وََل  تعاىل:  قال 

مَّحْسُورًا{ ]�لإ�شر�ء: 2٩[.
�لر�صد �القت�صادي من خالل  �لكرمي على حتقيق  �لقر�آن  وكذلك عمل   
�لنهي عن ترك �الأمو�ل لغري �لر��صدين �لذين ال يح�صنون �لت�صرف كال�صفهاء 
عليها  �حل�صول  ميكن  حقيقية  منفعة  دون  �لرثو�ت  يبددون  الأنهم  و�ل�صبيان 
وبهذ� يكونو� قد فوتو� على �ملجتمع فر�صة �ال�صتفادة من تلك �الأمو�ل خا�صة 

�إذ� ��صتخدمت يف جماالت ��صتثمارية �صرعية نافعة للفرد و�جلماعة.
َّتِي جَعََل اللَّهُ لَُكمْ قِيَامًا وَارُْزُقوهُمْ فِيهَا  قال تعاىل: }وََل ُتؤُْتوا السَُّفهَاءَ َأمْوَالَُكمُ ال  
وَاْكسُوهُمْ وَُقوُلوا لَهُمْ َقوًْل مَّعْرُوًفا • وَابَْتُلوا الْيََتامَى حَتَّى إَِذا بََلُغوا النَِّكاحَ َفِإنْ آنَسُْتم مِّنْهُمْ رُشْدًا 

اإميان عطية نا�سف ، مبادئ القت�ساد اجلزئي ، دار اجلامعة اجلديدة للن�سر ، الإ�سكندرية ، 2007م ، �س200-199.  )1(
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َفادَْفعُوا إِلَيِْهمْ َأمْوَالَهُمْ  وََل َتْأُكُلوهَا إِسْرَاًفا وَبِدَارًا َأن يَْكبَرُوا وَمَن َكانَ َغنِيًّا َفلْيَسَْتعْفِفْ وَمَن 
َكانَ َفقِريًا َفلْيَْأُكْل بِالْمَعْرُوفِ َفِإَذا دََفعُْتمْ إِلَيِْهمْ َأمْوَالَهُمْ َفَأشِْهدُوا عََليِْهمْ وََكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا{ 

] �لن�شاء: 5-٦[.

ثالثًا : احلرية املوجهة :
�حلرية �القت�صادية يف �لنظام �لر�أ�س مايل تعني �إنه للفرد �حلق يف �أن ميار�س ما 
ي�صاء من �الأن�صطة �الإنتاجية و �أن ي�صتهلك ما ي�صاء من �ملنتجات بالطريقة �لتي 
يختارها دون تدخل �لدولة �أو �أي جهة �أخرى لتغيري م�صاره عن �لطريقة �لتي 

خطها لنف�صه)1(. 
�لكميات  �ختيار  حيث  من  للم�صتهلك  �حلرية  يتيح  �لكرمي  �لقر�ن  �إن   
و�الأ�صناف �لتي يف�صلها من �ل�صلع و �خلدمات �ملتاحة يف �الأ�صو�ق  لكن هذه 
�حلرية مل تكن مطلقة و �إمنا مقيدة يف حدود �لطيبات �لتي تكون �صببا ً للنجاح 
تعاىل:  قال  �ملخاطر  بع�س  �ملجتمع  �إىل  جتر  قد  �لتي  �خلبائث  دون  و�لفالح 
وَاإْلجِِنيِل  التَّوْرَاةِ  فِي  عِندَهُمْ  مَْكُتوبًا  يَِجدُونَهُ  َّذِي  ال مِّي  اْلُ النَِّبي  الرسُوَل  يَتَِّبعُونَ  َّذِينَ  }ال
وَيََضعُ  الَْخبَائِثَ  عََليِْهمُ  وَيُحَرِّمُ  يِّبَاتِ  الطَّ لَهُمُ  وَيُحِلُّ  الْمُنَكِر  عَِن  وَيَنْهَاهُمْ  بِالْمَعْرُوفِ  يَْأمُرُهُم 
النُّورَ  وَاتَّبَعُوا  وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّرُوهُ  بِهِ  آمَنُوا  َّذِينَ  َفال عََليِْهمْ  َكانَتْ  َّتِي  ال وَاْلَْغالََل  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ 

َّذِي ُأنِزَل مَعَهُ ُأولَئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ{ ]�لأعر�ف: 157[. ال
وكذلك �إن ��صتهالك �لطيبات يكون بغري �إ�صر�ف وال تبذير قال تعاىل:   

ِرينَ َكاُنوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وََكانَ الشَّيَْطانُ لِرَبِّهِ َكُفورًا{ ]�لإ�شر�ء: 27[.
ِّ

}إِنَّ الْمُبَذ
َّى  و�أن ال يكون يف ��صتخد�م �لطيبات �إ�صر�ر بالبيئة قال تعاىل: }وَإَِذا َتوَل  

رِْض لِيُْفسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَْل وَاللَّهُ َل يُحِبُّ الَْفسَادَ{ ]�لبقرة: 205[. سَعَى فِي اْلَ

احمد الع�سال – فتحي عبد الكرمي ، النظام القت�سادي يف الإ�سالم مبادئه و اهدافه ، ط2 ،مكتبة وهبة للن�سر ،القاهرة ،1989م،   )1(
�س75 .
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خامتــــــة
ت�صتمل �خلامتة على �لنتائج و �لتو�صيات �لتالية :  

•	النتائج:
تو�صلت �لدر��صة �إىل �لنتائج �الآتية:

ل�صلوك  �ملحددة  �القت�صادية  �لعو�مل  �إ�صالح  يف  دور  �لكرمي  للقر�آن  �إن   -
�مل�صتهلك و ذلك من خالل �لنهي عن حت�صيل �لدخول بطرق غري م�صروعة، 
و حترمي �لفو�ئد �لربوية ، و �حلث على �لعمل �جلاد الإ�صباع �لرغبات و حتقيق 

�ملنافع.
�إن �لقر�آن �لكرمي عمل على  تقدمي �الإ�صالحات �لالزمة للعو�مل �الجتماعية   -
ذ�ت �الأثر يف �صلوك �مل�صتهلك حيث �لرتغيب يف تنمية �لعالقات �الجتماعية 

و ت�صجيع �الإنفاق على �ملحتاجني و �الأرحام و منع �الإ�صر�ف و �لتبذير .
�إن �لعو�مل �لد�خلية �ملحددة ل�صلوك �مل�صتهلك وجدت حظها من �الإ�صالح   -
�لقر�آين حيث �إنه �أمر بحفظ �حلو��س �خلم�س و�لتنزه عن �ل�صفات �لذميمة 

و �لتحلي بال�صفات �لكرمية و �لكف عن �ملحارم . 
�إن للقر�آن �لكرمي دور يف �إ�صالح �لعو�مل �ملكونة ل�صلوك �مل�صتهلك و ذلك   -
�ال�صتهالك  �أن  حيث  �مل�صتهلك  ل�صلوك  �لزمني  �ملدى  تو�صيح  خالل  من 
ترتتب عليه �آثار يف �الآخرة و�الأوىل وكذلك و�صع �ل�صو�بط �ل�صرعية لهذه 
�ملكونات فعمل على توجيه حرية �مل�صتهلك و �لتقيُد باالأحكام �ل�صرعية و 

�اللتز�م بقو�عد �لر�صد �القت�صادي.
•	التو�سيات:

يو�صي �لبحث مبا يلي :
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مبعنى  باال�صتهالك  تتعلق  �لتي  �جلو�نب  يف  �ل�صرعية  �الأمية  حمو  �صرورة   -
�ل�صلع  من  و�حلر�م  �حلالل  يعلم  �أن  م�صلم  م�صتهلك  كل  على  يجب  �إنه 

و�خلدمات �لتي يرغب يف تناولها من �أجل �إ�صباع رغبة معينة .
لتهيئة  �لكايف  �لتمويل  بتقدمي  وذلك  �لكرمي  �لقر�آن  تعليم  مبر�كز  �الهتمام   -
�لبيئة يف تلك �ملر�كز حتى تكون �لعملية �لتعليمية جاذبة و تعني �لطالب 

على حتقيق م�صتويات علمية �أف�صل يف زمن قيا�صي .
�صرورة �لتخطيط �ل�صليم لتوزيع مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي بني �ملدن و�الأحياء   -

و�لقرى حتى ي�صهل �حل�صول على هذه �خلدمة �لتعليمية ب�صهولة وي�صر.
�لتقدمي  عند  تف�صيلية  ميزة  ومنحهم  �هلل  كتاب  بحفظة  �الهتمام  �صرورة   -
ل�صغل �أي من �لوظائف يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س الأن هذ� �الأمر جدير 

بت�صجيع �الأمة على تعلم �لقر�آن و حفظة و جتويده .
ب�صكل  �ل�صكنية  �لوحد�ت  كل  يف  �لتف�صري  و  �لتالوة  حلقات  ن�صر  �أهمية   -
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املوت واملعاد والبعث يف األديان السماوية »مقارنة األديان«
د. اإ�صم�عيل �صديق عثم�ن اإ�صم�عيل•

ملخــــ�ض
فهو  عنها  بالبحث  �لنا�س  �صغف  �لتي  �لغيبية  �لعلوم  من  �ملعاد  يعترب   
بل  �لدنيا،  �ال�صتمتاع مبالذ  من  بها من حرم  يت�صلى  و�صلوة  عنا  مغيب  غيب 
يرحلون وهم  �ل�صباب  يجعل  قد  �لذي  �ملوت  ثاأر من  �ملعاد  �لبحث عن  يف 
يف ريعان �صباهم و�صبابهم ، وهو – بعد – عون على �صقاء �حلياة و�متد�د 
�الأ�صباب  �أهمية خا�صة، ولذ�ت  �أولته  �إال  �صماوية  ديانة  لهذ� ال جند  لنعيمها؛ 
وغريها  �كت�صبت در��صة  �ملعاد �أهمية ق�صوى �صمن �مل�صكالت �لفل�صفية �لكربى 
و�لتي �حتفظت دوماً بقوتها وح�صا�صيتها، و�ملتاأمل يف ن�صو�س �لعهد �لقدمي 
و�جلديد )�لتور�ة و�الإجنيل( يالحظ بو�صوح �إ�صكالية �لتج�صيد �ملادي لبع�س 
�ملو�صوعات �لروحية و�لغري مادية. وعند در��صة �ملعاد يف �الإ�صالم تتجلى لنا 
قوة �لروؤية �الإ�صالمية ومتا�صكها وهيمنتها علي ما دونها من مذ�هب و�أديان بل 
جند �أن �لعلوم �الإن�صانية تقرتب منها وتوؤكد دوماً �صحتها وعظمة هذ� �لدين. 
�ملعاد  �ملادية مل�صاألة  باجلو�نب  �إال  �ملا�صية مل يكن هناك �الهتمام  �لع�صور  يف 
�ملتمثلة يف كيفية �حلياة بعد �ملوت، ف�صنة �خلوف بعد  �ملوت جارية �إىل يوم 
فطر  �لتي  �لفطرة  للخلود هي  �لنف�س  يدل على حب  مما  �لقيامة، ولعل ذلك 
�لب�صر عليها لتحقيق �لوعد من �لذي خلقهم باأن يكون �خللود يف �الآخرة عرب 
هذه �لبو�بة �ملرعبة �لتي ت�صمى �ملوت. وحقيقة �ملعاد �أ�صلها ثابت يف �لعقيدة 
�الإ�صالمية، وجميع �الأديان �ل�صماوية �لتي مل يدخلها �لتحريف. وقد ��صتخدم 

�لباحث �ملنهج �لو�صفي و�لتحليلي ملعرفة �خللود يف �لفطرة �لطبيعية.
. االإن�سانية  العلوم  كلية   - بحري  جامعة   - االأديان  مقارنة  ق�سم   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
 It is considered one of the occult sciences that people are eager 
to look for, because it is an absent absence from us and a salwar that 
entertains from the sanctuary of the world, but in the search for the 
re-avenged death that may make young people go away in the prime 
of their youth and youth, which is after - help on the misery of life 
and an extension of its bliss, so we find a heavenly religion only the 
first of its special importance, and for the reform the study of the most 
important dimension of the great philosophical problems, which has 
always retained its strength and sensitivity, and its importance, The 
texts of the Old and New Testament (The Torah and the Gospel) 
clearly observe the problematic physical embodiment of certain 
spiritual and non-material subjects. In the study of the re- Islamic, 
we are shown the strength, cohesion and discus of the Islamic vision 
and its distal of the doctrines and religions of the humanities, but the 
humanities are approaching them and always affirming their validity 
and greatness of this religion. In past times there was only interest 
in the material aspects of the re-creation of life after death, the year 
of post-death fear is going on to this day, perhaps indicating the 
self-love for immortality, the nature on which human beings have 
broken the promise of who created them to be immortality in the 
afterlife through this terrifying gate called death. The truth of the 
re-established origin is fixed in the Islamic faith, and all the divine 
religions that have not been misrepresented. The researcher used the 
descriptive and analytical approach to find out immortality in natural 
nature.
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مقدمــــــة
عندما تُوؤمن �ملدر�صة �لوجوديّة بالعبثيّة، وتَرفُع �صعار�ً يقول:" ال �صيء   
له معنى �إال �ملوت"، فاإنها تكون قد عبّرت بو�صوح عن �حلقيقة �لتي يهرب من 
معينة،  بتبعات  تلزمك  بعقيدة  �الأميان  �لهروب من  �ملاديّون. وهي  مو�جهتها 
فعظمة  و�ملعاد؛  �الآخر  �ليوم  �أنكر  من  كل  �إليها  ي�صل  �أن  بد  ال  �لنتيجة  فهذه 
�لكون، و�إبد�ع �خللق، و�لهدفيّة �ملتجليّة يف كل �صغري وكبري من هذ� �لوجود، 
كل ذلك يفقد معناه عندما نوؤمن باأنّ �لدنيا هي نهاية �ملطاف. ومما ال �صك فيه �أن 
و�صوح �لعاقبة وجالء �لثو�ب �أو �لعقاب من �أهم �الأمور �لتي تدل على كون 
�لدين حقا ومنزال من عند �هلل عز وجل. كما �أن �لعدل يف �لدينونة و�حل�صاب 
�أي�صا مما مييز �لدين �حلق عن �لدين �لباطل �لز�ئف. فاهلل تعاىل عدل وعادل وال 
يكون منه �إال �لعدل جتاه خلقه، ودينونته وح�صابه كذلك عدل ال ي�صوبه �لظلم 
�أو �حليف. فحقيقة �ملعاد �أ�صلها ثابت يف �لعقيدة �الإ�صالمية، وجميع �الأديان 
�ل�صماوية �لتي مل يدخلها �لتحريف. ويف در��صته بيان للعجز �لكامل للعلم 
�ملادي على �لرغم من �لتقدم �لذي هو عليه عن �لتنبوؤ مبا بعد فاملوت هو مبثابة 
حالهم  ل�صان  وعلى  قدمياً  قولهم  ويف  و�حلديثة،  �لقدمية  �جلاهلية  الأهل   بيان 
حديثاً يقول �هلل تعاىل: }إِنْ هِيَ إِلَّ حَيَاُتنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِنيَ{ 
]�ملوؤمنون: ٣7[. و�إنكارهم للحياة بعد �ملوت يف د�ر �لربزخ �أو د�ر �لقر�ر: }وََقاُلوا 

َأئَِذا ُكنَّا عَِظامًا وَرَُفاًتا َأئِنَّا لَمَبْعُوُثونَ خَلًْقا جَدِيدًا{ ]�لإ�شر�ء: ٤٩[.

اأ�سباب اختيار الدرا�سة:
يف  متمثلة  �لعاقبة  تناولت  �ل�صماوية  �لر�صاالت  جميع  �أن  من  بالرغم   
و�أحد�ثها، وكذلك  �لعاقبة  هذه  تبايناً يف و�صوح  �أننا جند  �إال  �الآخر،  �ليوم 



جملة ت�أ�صيل العلوم {80}

�أو  �مل�صيحيني  �أو  �ليهود  عند  �صو�ء  �لنا�س  بني  �الإلهي  �لعدل  يف مدى حتري 
�مل�صلمني. 

اأهمية الدرا�سة:
�كت�صبت در��صة  �ملعاد و�لبعث  �أهمية ق�صوى �صمن  �مل�صكالت �لفل�صفية   
�لكربى و�لتي �حتفظت دوماً بقوتها وح�صا�صيتها، و�ملتاأمل يف ن�صو�س �لعهد 
�لقدمي و�جلديد )�لتور�ة و�الإجنيل( يالحظ بو�صوح �إ�صكالية �لتج�صيد �ملادي 
�الإ�صالم  يف  �ملعاد  در��صة  وعند  مادية.  و�لغري  �لروحية  �ملو�صوعات  لبع�س 
تتجلى لنا قوة �لروؤية �الإ�صالمية ومتا�صكها وهيمنتها علي ما دونها من مذ�هب 
�أن �لعلوم �الإن�صانية تقرتب منها وتوؤكد دوماً �صحتها وعظمة  و�أديان بل جند 
�لتنبوؤ  عن  �ملادي  �لعلم  بيان عجز  �ملو�صوع يف  �أهمية  وتتجلى  �لدين.  هذ� 
بِاللَّهِ  َتْكُفرُونَ  }َكيْفَ  بكيفية �ملعاد وكونه يف رحلة عابرة كما يف قوله تعاىل: 
�أن  وبيان   ،]2٨ ]�لبقرة:  ُترْجَعُونَ({  إِلَيْهِ  ُثمَّ  يُحِْييُكمْ  ُثمَّ  يُمِيُتُكمْ  ُثمَّ  َفَأحْيَاُكمْ  َأمْوَاًتا  وَُكنُْتمْ 

�الإدر�ك يف حياة �لربزخ يعلمه �مليت فقط، الأنها حياة تختلف فيها �لقو�نني 
عن قو�نني �حلياة �لدنيا وهذ� مما يزيد من حرية �لعقل وخوف �ملوؤمن وال �أمان 
له من ذلك �إال باهلل. وكذلك ليعلم كل �إن�صان باأن كل حي يف  �لدنيا له مهمة فاإذ� 
�نتهت مات حتى يجري عدل �هلل يف خلقه فيجازى �ملح�صن �إح�صاناً ويجازى 
�مل�صيء على �إ�صاءته. وتاأتي �أهمية �لدر��صة  يف تنبيه �الإن�صان بجهله  بحقيقة ما 
ور�ء هذه �حلياة، و�حلياة �الأخرى �لتي تبد�أ باملوت، وهذ� مما يدل على ق�صور 
�لعقل �لذي يخ�صع لقانون �لنوم وقانون �ليقظة وال يدرك كيف ح�صل ذلك 

فالنوم منوذج لالنتقال من حياة �إىل موت ومن موت �إىل حياة.
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اأهداف الدرا�سة:
من  و�النتقال  �ل�صماوية  �الأديان  يف  للمعاد،  �ل�صحيحة  �لروؤية  �إثبات   
د�ر �المتحان و�البتالء �إىل د�ر �جلز�ء و�لعطاء، و�إظهار �صعف �ملخلوق �أمام 
قوة �خلالق. ومنها �الإثبات باأن �ملوت لي�س فناء حم�س بل هو رحلة عابرة متتاز 
بخ�صو�صية قو�نينها و�أهد�فها وزمنها و�أحكامها– �أمور خا�صة باملوتى فقط-. 
وكون �ل�صيء موجود �صيء، و�إدر�ك كنهه �صيء �آخر، فالكل �أقر بوجود �ملوت 
حتى �مللحدون، فاالإن�صان يعلم كثري� من �الأ�صياء من خالل �أثرها و�إن مل يدرك 
حقيقتها وي�صت�صلم لها. كما يلزم ملعرفة حقيقة كل �صيء �لرجوع �إىل �صانعه 
وو��صع قو�نينه، و�هلل هو �خلالق لهذ� �لكون و�مل�صدر لقو�نينه، �خلبري بكنهه 
ي�صاء ، و�ملوت  ي�صاء ومتى  و�أ�صر�ره  وو��صع �صننه يف كل خملوقاته كيف 

و�حلياة من خملوقاته.
منهج الدرا�سة:

�لو�صفي  �ملنهج  ��صتخدم  �لباحث  �إليها  ي�صعى  �لتي  �ملر�مي  ولتحقيق   
�لتحليلي من خالل �أ�صلوبي  �ال�صتنباط و�ال�صتقر�ء.

�ملبحث �الأول
املوت املاهية والأهمية

اأوًل: املوت يف اللغة وال�سطالح:
مل  موتة  مات  موت:  �حلياة.  هذه  �صد  خلقت  وجودية  �صفة  هو  لغة:  املوت 
ميتها �أحد ومات ميتة �صوء، و�أماته �هلل وهو ميِّت و مْيت ، وهم موتى و�أمو�ت 
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وميتون، و�أكل �مليتة، وفالن  م�صتميت يعني م�صرت�صل للموت)1( و�أ�صل �ملوت 
�ل�صكون فكل ما �صكن فقد مات. �ملوت خلق من خلق �هلل تعاىل،  �للغة  يف 

�ملوت و�ملوتان: �صد �حلياة و�ملُو�ت بال�صم : �ملوت)2(.
بِالْعُدْوَةِ  وَهُمْ  الدُّنْيَا  بِالْعُدْوَةِ  َأنُْتمْ  }إِْذ  تعاىل:  قوله  من  ��صتقر�ًء  ا�سطالحا:  املوت 
الُْقصْوَى وَالرَّْكبُ َأسَْفَل مِنُْكمْ وَلَوْ َتوَاعَدُْتمْ َلخَْتَلْفُتمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَْقضِيَ اللَّهُ َأمْرًا َكانَ 

مَْفعُوًل لِيَهْلِكَ مَنْ هََلكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]�لأنفال: ٤2[، 

ومنه �ملوت: هالك مقابل حياة ومقابل �حلياة �ملوت فالهالك يعني عدم �حلياة. 
و�ملوت هو مر�س من �الأمر��س �لتي ت�صيب �لنف�س �لب�صرية �لتي تقب�س وال 
ترب�أ �أبد�ً حتى يخرجها من ج�صدها)٣(. وهو قانون من قو�نني �هلل يف �خللق وهو 
خملوق من خلق �هلل ، وبو�بة �لو�صول �إىل رب �لعاملني. و�ملوت لي�س بعدم 
حم�س وال  فناء �صرف و�إمنا �نقطاع تعلق �لروح بالبدن ومفارقتها وحيلولة 
�مل�صائب كما و�صفه  �أعظم  �إىل د�ر وهو  بينهما وتبدل حال و�نتقال من د�ر 
�لقرطبي:}أصابتكم مصيبة املوت{)٤(، ويتجلى من هذ� �لقول �أن �ملوت هو 
و�أن  فقط  تغري حال  يعني  و�ملوت  �الآخرة.  ود�ر  �لدنيا  د�ر  بني  �لربط  حلقة 
مفارقتها:  ومعنى  منعمة،  و�إما  معذبة  �إما  �جل�صد،  مفارقة  بعد  باقية  �لروح 
�ملوت  �أي�صاً:  .وقيل  طاعتها  عن  �لروح  بخروج  �جل�صد  عن  ت�صرفها  �نقطاع 
عبارة عن ��صتع�صاء لالأع�صاء كلها الأن كل �الأع�صاء �آالت و�لروح �مل�صتعملة 

لها .و�لروح تعني هنا �ملعنى �ملدرك من �الإن�صان)5(.

اجلرجاين، التعريفات ، حتقيق حممد على اأبو العبا�س ، مكتبة القراآن للطبع والن�سر والتوزيع ، القاهرة ،�س228.  )1(
ابن منظور ، ل�سان العرب ، دار �سادر ، بريوت ، لبنان ، ط ) 2000( م ، 247/14.  )2(

ابن القيم اجلوزية ، الروح، دار الندوة اجلديدة ، بريوت ، لبنان ، �س 98.  )3(
القرطبي ، التذكرة يف اأحوال املوتى والآخرة ، حتقيق ال�سحات احمد الطحان ، دار املنار ، 1997م ، �س6.  )4(

الغزايل ، ابوحامد الغزايل ، احياء علوم الدين ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، | 4 | 464.  )5(
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ثانيًا: املوت �سرورة كونية:
على �لرغم من �خلوف �ملطّرد من �ملوت عند كل �الأحياء �إال �نه �صرورة   
من �صرور�ت �لكون فال ميكن �أن تكون هناك حياة �إن مل يكن هناك موت، 
وكما جاء يف معناه �للغوي باأنه �صفة وجودية خلقت يف مقابل �حلياة ومن قوله 
َّذِي خََلقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُْلوَُكمْ َأيُُّكمْ َأحْسَنُ عَمَالً وَهُوَ الْعَِزيزُ الَْغُفور{ ]�مللك: 2[.  تعاىل: }ال
فاأ�صبحت �لعالقة بني �ملوت و�حلياة عالقة تالزم �أي يلزم كل من وجود �ملوت 
حياة ويلزم بعد �حلياة موت ثم حياة متجددة لكل �لكائنات �حلية، و�إال توقف 
�لتنامي  �إىل  نظرنا  �إذ�  و�أي�صاً  و�ال�صتخالف.  �لتكاثر  عملية  وتعطلت  �لتنامي 
�أهمية �ملوت حتى  �ملادي ظهرت  �ملطرد للكائنات �حلية مع حمدودية �لكون 
ت�صتمر �حلياة ويكون �الإعمار وحتى د�خل �لكائن �حلي �لو�حد مثل �الإن�صان 
�ملادي  �الإن�صان  منها هيكل  يتكون  �لتي  �لدقيقة  �خلاليا و�ملكونات  لوال موت 
بعد مر�س)1(.  بع�س �صعف وحيويته  قوته  �جل�صد و�كتمال  �أمكن منو هذ�  ملا 
فال�صرورة �لكونية للموت جماالتها كثرية ال ح�صر لها وهذه �ل�صرورة قرنت 
باحلتمية �لتي ال خيار معها. من خالل �لقول يف حتمية وقوع �ملوت وت�صاوي 
�خللق يف ذلك يتجلى كذلك عموم حدوثه لكل خملوق حي ذو روح حني 
ياأتي �أو�ن قب�س روحه بو��صطة �مللك �لذي وكله �هلل بذلك. قال تعاىل: }ُقْل 
�الآية  ومن   .]11 ]�ل�شجدة:  ُترْجَعُونَ{  رَبُِّكمْ  إِلَى  ُثمَّ  بُِكمْ  َل 

ِّ
وُك َّذِي  ال الْمَوْتِ  مََلكُ  يََتوَفَّاُكمْ 

يكون �لقول بعمومية �ملوت لكل نف�س حية وفناءها بعد هذه �حلياة �لدنيا بعد 
�أن كانت موجودة حا�صرة.

.www.pananormalarabia.com ، ا�سماعيل �سديق ، املوت حتمية امل�سري ، موفع ما وراء الطبيعة  )1(
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ثالثًا: احلياة الربزخية:
قال تعاىل: }بَيْنَهُمَا بَرَْزٌخ َل يَبْغِيَاِن{ ]�لرحمن: 20[.برزخ حاجز من �هلل)1(.   
�ل�صرعي  �ال�صطالح  ويف  �ل�صيئني  بني  �حلاجز  يعنى  �للغة  يف  �لربزخ  وقيل 
– دون  – باملوت  �لدنيا  �حلياة  بعد �خلروج من هذه  تكون  �لتي  �حلياة  هي 
�لو�صول �إىل �حلياة �الآخرة - قبل �لبعث-  وهو طور من �أطو�ر �خللق �لتي 
مير بها كما قال تعاىل: }وََقدْ خََلَقُكمْ َأْطوَارًا{ ]نوح: 1٤[.، وهي �أول د�ر للجز�ء 
فيها  �حلياة  �إثبات  ثم جاء  �المتحان و�البتالء)2(.. ومن  د�ر  �النتقال من  بعد 
َأعْمَُل صَالِحًا  ي 

ِّ
لَعَل ارِْجعُوِن•  َقاَل رَبِّ  الْمَوْتُ  َأحَدَهُمُ  إَِذا جَاءَ  }حَتَّى  تعاىل:  بقوله 

]�ملوؤمنون: ٩٩-100[.  يُبْعَُثونَ{  يَوِْم  إِلَى  بَرَْزٌخ  َقائُِلهَا وَمِنْ وَرَائِِهمْ  َكلِمٌَة هُوَ  َّهَا  إِن َترَْكتُ َكالَّ  فِيمَا 

و�لقر�آن و�ل�صنة �ملطهرة �أوردت �لكثري من �لن�صو�س و�أثبتت باأن لد�ر �لربزخ 
ت�صمى  �ملر�ت  بع�س  ففي  �الأ�صماء،  لها  وو�صع  وقو�نينها،  �أحكامها  لها  حياة 
منزاًل كما يف حديثه �صلى �هلل عليه و�صلم:)�إن �لقرب �أول منازل �الآخرة فاإن جنا 
منه �أحد فما بعده �أي�صر منه و�إن مل ينج منه فما بعده �أ�صد منه()٣(.، تتميز هذه 
�لد�ر:)بقو�نني و�إدر�كات ال يفهمها �إال �مليت الأنها �أمر من  �أمور �الآخرة وكل 

م�صاألة مربوطة باالآخرة فهي غيبت عنا ولزم �لت�صديق به)٤(.
رابعًا: اأقوال الن�سارى يف املوت:

جاء يف �إجنيل يوحنا  قوال من�صوبا لي�صوع يف مقال حتت عنو�ن: �ملوت   
باب �حلياة �حلق و�حلق �أقول لكم: �إن مل تقع �حلبة من �حلنطة يف �الأر�س ومتت 

ابن عبا�س ،  �سابق ، �س 451.  )1(
ابن قيم اجلوزية ، الروح ، دار الندوة اجلديدة ، بريوت ، لبنان ، �س 107.  )2(

الرتمذي  ، �سنن الرتمذي ،  كتاب الزهد ، باب القرب اأو ل منازل الآخرة ، حديث رقم 2308 ، 553/4.  )3(
حممد متويل ال�سعراوي ، احلياة واملوت ، موؤ�س�سة اخبار اليوم ، القاهرة، م�سر،بت ، �س 54.  )4(
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على  يدل  تبق وحدها)1( وهذ�  و�إن مل متت  كثري�  حباً  تنتج  فاإنها  ماتت  �إذ�  �أما 
كلما  �لذي  �لفطرة  دليل  وهو  �حلياة  ��صتمر�رية  للموت يف  �لكونية  �ل�صرورة 
خفي بان .ومن �أقو�لهم )طوبى لالأمو�ت �لذين ميوتون يف ر�صا �لرب! يقول 
وهذ�  تر�فقهم()2(.  �أعمالهم  الأن  �ملتاعب  عن  �ليوم  منذ  فلي�صرتيحو�  �لروح 
عمله  على  يجازى  كاًل  و�أن  بعدم  لي�س  �ملوت  باأن  �عرت�فاً  يت�صمن  �حلديث 
�ل�صديقيّون  فرقة   : �ليهودية  �أقو�ل  ومن  عناء.  بال  منعمون  �خلري  فاأ�صحاب   ،
ومي�صح  �الأبد  �إىل  �ملوت  )يبلغ  ��صعياء  �صفر  يف  جاء  كما  يقولون:  �ليهود  من 
�ل�صيد �لرب �لدموع من كل �لوجوه()٣( فمن خالل هذه �لتعريفات الأ�صحاب 
�لديانات �ل�صماوية يتجلى �الإح�صا�س �لديني يف حقيقة �ملوت و�حلياة ما بعده.

خام�سًا: املوت عند الن�سارى:
�ملطلقة  �ل�صيادة  �نهيار   �إىل  �أدت  �لتي  �لرئي�صة   �الأ�صباب   �صمن  من   
للم�صيحية على �لفكر  �لغربي هي �لروؤية �مل�صيحية للموت وذلك فيما يتعلق 
�لعامل  يف  �ملقيم   و�لعذ�ب   و�لبعث  باخللود  �لوعد  من  �مل�صيحية  مبوقف 
�الآخر. فمع تنامي �لوعي �حلاد باملوت كنتيجة لن�صاط رجال �لدين و�لرهبنة، 
خري  �ملوت  باأن  �ملوت.  من  للعز�ء  ال  لالإرهاب  م�صدر�ً  �لكني�صة  �أ�صبحت 
من �حلياة، ولذلك مل تفلح �حلجج �لعقلية �لفل�صفية يف �لتخفيف  من حدة  
�لهول و�لفزع من �ملوت ونتج عن ذلك �خلوف و�لهول من تلك �لنظريات 
و�لفل�صفات  �لتي ال متت للعقل ب�صيء. و�لعهد �جلديد  �لذي ميثل  �لن�صارى 
برتكيزه على بعث �ملوتى يف يوم  �لدينونة يعلن بذلك �نت�صاره على �ملوت 
وذلك يوم تفتح �لقبور  ويقف �لقدي�س و�خلاطئ �أمام �لرب ويحاكم  حيث 
�أن �لبعث يحدث لالأج�صاد ولي�س للنف�س �خللود ويقول:"�أوغ�صطني": مي�صى 

التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�س ، اإجنيل يوحنا : ) 12 : 24 – 26 ( ، �س 2785.  )1(
التف�سري التطبيقي للكتاب املقد�س ، مرجع �سابق ، روؤيا يوحنا : ) 14 : 14 ( ، �س 2785.  )2(

املرجع ال�سابق ، �سفر ا�سعيا : ) 28 : 25 ( �س 1416.  )3(
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�لرجال �إىل �خلارج ليعجبو� بذر� �جلبال و�أمو�ج �لبحر �لقوية وتيار�ت �الأنهار 
ومد �ملحيط ومد�ر�ت �لنجوم ولكنهم يهملون �أنف�صهم)1(.

  فحقيقة �ملوت يف �لفكر �مل�صيحي ب�صقيه  �لن�صر�ين و�ليهودي مل تكن 
خمفية ولكن طبيعة عقولهم  �لتي جبلت على �لعناد و�لتحايل على �ل�صر�ئع 

�ل�صماوية  جعلتهم ينحلون هذه �الأقو�ل  عن �ملوت .
جاء يف كتاب �ملوت يف �لفكر �لغربي قول للقدي�س بول�س: فاإذ� تاأملنا    
و�الإن�صان  �لطبيعي   �الإن�صان   بني  يفرق  جتده  �الإن�صان  �إىل  بول�س  نظرة  فى 
�الإلهي  للنور  �حلار�س  وهو  �لرب  روح  يتلقى  �لروحي  �الإن�صان  �لروحي؛ 
�لطبيعي عرب حتول مفاجئ و�ملوت عند  �الإن�صان  ين�صاأ من  �لروحي  و�الأن�صان 

رجال �لدين له ثالث معان:
�لطبيعي هو نهاية �حلياة  �لع�صوية.  -

�ل�صويف وهو يعني �مل�صاركة يف �حلياة �الإلهية �لتي جتري يف �الأر�س كما   -
يقول بول�س: "مبوتكم تتوحد حيو�نكم مع �مل�صيح يف �لرب".

�ملوت �لروحي ويعرب عنه بو�صع �الإن�صانية خارج �الإميان �مل�صيحي)2(.  -
�صبيل  يف  �الإن�صان  دفعه  �لذي  �لثمن  هو  �جلديد  �لعهد  يف  فاملوت   
منها  تاأكل  فال  و�ل�صر  �خلري  معرفة  �صجرة  معرفة  فاأما  �ملعرفة  على  �حل�صول 
عندهم،  يت�صح  مل  للخال�س  �لقومي  متوت)٣(.فالطريق  موتاً  تاأكل  يوم  الأنك 
وذلك يتجلى من قولهم و�لت�صارب �ملتمثل يف موت �مل�صيح - كما زعمو� - 

عندهم.

ا�سماعيل �سديق  عثمان ،�سابق، موقع ماوراء الطبيعة.  )1(
جاك �سورون ،املوت يف الفكر الغربي ، الكويت ، �س 94.  )2(

ا�سماعيل �سديق عثمان ، �سابق، موقع ماوراء الطبيعة.  )3(
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�ملبحث �لثاين
اجلذور الفكرية والعقائدية للمعاد

املعاد يف اللغة:
�ملعاد م�صدر ميمي م�صتق من �لعود �أي �لرجوع. �ملعاد: �الآخرة و�حلج   
معاد{  إىل  }لرادك  تعاىل:  قولة  ف�صر  وبكلها  و�مل�صري  و�ملرجع  و�جلنة  ومكة 
�إليه �مل�صري. و�الآخرة  ]�لق�ش�ض: ٨5[، و�ملرجع و�مل�صري)1(. و�ملعاد: هو كل �صيء 

معاد �لنا�س. و�هلل تعاىل �ملبدئ و�ملعيد، وذلك �أنه �أبد�أ �خللق ثم يعيدهم)2(..
املعاد ا�سطالحا:

�ملعاد �لرجوع �إىل �لوجود بعد �لفناء. وفيه ��صطالحات �أربعة، ثالثة   
منها للمتكلمني و�لر�بع للفال�صفة �الإلهني. عند �لقائلني باملعاد �جل�صماين فقط 
�أكرث  وهم  �لفناء،  بعد  �حلياة(  )�أي  �لوجود  �إىل  �لرجوع  وهو  عدم،  وعن 
�ملتكلمني. عند �لقائلني باملعاد �جل�صماين فقط ولكن عن تفريق، وهو رجوع 
�أجز�ء �لبدن �إىل �الجتماع بعد �لتفرق، و�إىل �حلياة بعد �ملوت. عند �لقائلني 
باملعاد �جل�صماين و�لروحاين معاً، وهو رجوع �أجز�ء �لبدن �إىل �الجتماع بعد 
وهم  �ملفارقة.  بعد  �الأبد�ن  �إىل  و�الأرو�ح  �ملوت،  بعد  �حلياة  و�إىل  �لتفرق، 
�لفال�صفة  �لروحاين فقط، وهم  باملعاد  �لقائلني  �ملتكلمني. عند  �ملحققون من 
�الإلهيون، فمعنى �ملعاد �لروحاين �ملح�س، هو رجوع �الأرو�ح �إىل ما كانت 
عليه من �لتجرد عن عالقة �لبدن، و��صتعمال �الآالت، �أو �لتربوؤ مما �بتليت به 

من �لظلمات)٣(.
الإميان  مكتبة  ط1،  اخلالق،  عبد  ال�سيد  اخلالق  عبد  حتقبق  املحيط،  القامو�س  اأبادي،  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد   )1(

باملن�سورة، القاهرة، 2009م، مادة عود، �س 268.
اأبو احل�سن اأحمد بن فار�س بن ذكريا، معجم مقايي�س اللغة ، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، دار الكتب العلمية ، بريوت، )د.   )2(

ت(، ج4 ، �س181.
العلمية،  الكتب  دار  الدين، ط1،  اإبراهيم �سم�س  له وو�سع حوا�سيه وعلق عليه  املقا�سد، قدم  التفتازاين، �سرح  الدين  �سعد   )3(

بريوت، 2001م، ج3، �س338.
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املعاد يف الفكر القدمي: املرحلة البتدائية:
لي�س من �لي�صري �لبحث عن مالمح مو�صوع مثل م�صاألة �ملعاد يف �لفكر   
�لقدمي، بل ميكن �لقول �أنه من �ل�صعوبة و�صع ت�صور و��صح عنه، وذلك �أن 
قبل  ما  ع�صور  ب�صبابية  حماطة  �لقدمي  �الإن�صانية  تاريخ  من  �ملئة  يف   99 ن�صبة 
ت�صور  على  نتعرف  ال  نكاد  فاإننا  �أخرى،  ومن جهة  من جهة،  �لكتابة)1(.هذ� 
جمرد للزمان و�ملكان، وهما �أقرب �إىل �الإن�صان من فكرة �ملعاد، فالزمان هنا 
زمان م�صخ�س وحم�صو�س)2(.. �إن فكرة �ملعاد يف �لعامل �الآخر، هي فكرة يف 
غاية �لتجريد بالن�صبة لذلك �الإن�صان �خلا�صع للتج�صيد �إذ �إن �أول ما يلحظ عند 
�الإن�صان �لبد�ئي �نعد�م فكرة �ملوت، �إذ �حلياة عنده خالدة �أبد�ً، �أي �أن �حلي 
ال يخلف �مليت، فهو ال يخ�صى �ملوت كما نخ�صاه، الأنه يعتقد باال�صتمر�رية، 
وبتعبري �أدق يعتقد �أن �ملوت عبور �إيل برزح �آخر غري برزخنا، وبعبارة �أخرى 
فكل ما يف �الأمر �أنه يغري حمل �إقامته)٣(. من هذ� جند �أن فكرة �لتج�صيد عند 
�الإن�صان  نرى  بالوجود حوله، لذلك  �لتفكري  قلقاً يف  �لبد�ئي جعلته  �الإن�صان 
فعل  لنا  هو  كما  �ملوت  فكرة  عن  من�صرفاً  مثاله،  على  كوناً  يخلق  �لبد�ئي 
مثل  فكرة  �إىل  �لتو�صل  �ل�صعوبة  من  جند  لذلك  �حلياة،  ومفارقة  �الحت�صار 

فكرة �ملعاد �لتي ت�صتوجب ت�صور عامل �آخر غري هذ� �لعامل.
املرحلة احل�سارية:

مل يتحول �الإن�صان من حالته �لبد�ئية �إىل �حل�صارية بني ليلة و�صحاها،   
بل تطلب ذلك وقتاً طوياًل جد�ً، �إىل �أن �نبثقت �ملدن �لتي لها �أ�صو�رها وحياتها 
طه باقر، مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية ، الوجيز يف تاريخ ح�سارة وادي الرافدين، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد،   )1(

1986م، ج1، �س165.
زهري حممد ح�سن، عامل الزمان واملكان والعدد عند قدماء العراقني، جملة ) اآفاق عربية(، بغداد، 1982م، �س106.  )2(

اأنظر: حممد عبد الرحمن مرحبا، قبل اأن يتفل�سف الإن�سان، بريوت، 1958م، �س120.  )3(
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�آجر  وليو�صع  �أرو�حهم  وت�صتقر  مدنهم،  و�الإ�صتقر�ر)فت�صيد  باحلياة  �لناب�صة 
�حل�صار�ت  لهذه  ��صتعر��س  يلي  وفيما  مقد�صة()1(.  مو�قع  يف  �ملدن  جميع 

وموقفها من �ملعاد:
ح�سارة وادي الرافدين:

م�صكالت  �صغلته  قد  فيها  �الإن�صان  جند  �لر�فدين  و�دي  ح�صارة  يف   
�حلياة �لدنيا وخا�صة يف �لعقائد �ملتعلقة بعامل ما بعد �ملوت، فكان �لتفكري يف 
هذه �حلياة و�ل�صيطرة على �لبيئة �صبباً يف �لبعد عن �لتفكري يف �حلياة �الآخرة 
يثبت  �مل�صمارية  �لن�صو�س  دليل يف  �أي  يوجد  ال  �إذ  فيها)2(.  �خللود  و�عتقاد 
وجود �العتقاد بقيامة �لب�صر وبعثهم بعد �ملوت، ولي�س هناك ما يثبت �إمكانية 

عودة روح �مليت �إىل ج�صده)٣(. 
ح�سارة وادي النيل:

يف  كبري�ً  دور�ً  و�أدت  عظيمة،  مكانة  �ملوت  بعد  �حلياة  �حتلت  لقد   
حياة �مل�صريني �لقدماء، �إذ كانو� يخلدون �لروح، ويوؤمنون بالقيامة و�لبعث، 
فها هو �لنيل يغي�س ثم يفي�س باحلياة، وها هو ذ�ت �لنبات يذبل ويذوي مع 
�خلريف و�ل�صتاء، ثم يحيا ويزدهر مع �لربيع و�ل�صيف، �أفيكون �خللود مكتوباً 
بعد موت،  �حلياة  �إىل  ليعود  �إنه  بل  لالإن�صان؟ كال  يكتب  و�لنبات وال  للماء 
ويعود ليحيا حياة �خللود يف فردو�س �ل�صماء)٤(. لذلك جندهم قد دفنو� مع 

رواية الطوفان ال�سومرية) زيو- �سيدرا( �سمن ملحمة كلكام�س، �س205.  )1(
اأنظر طه باقر، مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية، الوجيز يف ح�سارة وادي الرافدين، ج2، �س38.  )2(

1986م،  بغداد،  العامة،  الثقافية  ال�سئون  دار  ط2،  القدمية،  الرافدين  وادي  ح�سارة  يف  املوت  بعد  ما  عقائد  حنون،  نائل   )3(
�س130.

ول ديورانت، ق�سة احل�سارة، ترجمة د. زكي جنيب حممود. ط3، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، القاهرة، 1965م. ج2،   )4(
مج1، �س162، اأنظر د. دكتور جنيب حممود، ال�سرق الفنان، دار املدى، بغداد، 2007م، ) �سل�سلة الكتاب للجميع-33-(، 

�س20.
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�مليت يف �لقرب كل ما كان يحتاج �إليه، بح�صب �قتد�ر �مليت)1(. و�أن �لنف�س بعد 
�ملوت حتاكم يف ح�صرة �الإله ) �أوزيري�س( و�ثنني و�أربعني قا�صياً، وتوزن هي 
و�أعمالها، فاإذ� وجدت ناق�صة حكم عليها بالعقاب، و�أما �أن ت�صاق �إىل �الأر�س 
لتحل يف ج�صم حيو�ن من �حليو�نات �لنج�صة �أو تلقى يف د�ر �لعقاب حيث 
�لنار و�الأبال�صة، وقد تطهر من �آثامها في�صمح لها بالعودة �إىل �الأر�س و�لظهور 

يف ج�صد �لنا�س)2(. 
وبعد  بل  �لدنيا  �حلياة  يف  �لروح  بخلود  �العتقاد  �أن  �لقول  خال�صة   

�ملمات كان مبد�ً دينياً �أ�صا�صياً يف حياة �مل�صريني �لقدماء.
ح�سارة الهند:

يف �حل�صارة �لهندية جند يف تر�ثهم منزلة رئي�صة لعقيدة تنا�صخ �الأرو�ح   
�لتي تتناقل �الأرو�ح فيها عرب �أج�صاد خمتلفة وحيو�ت متعددة.) متر يف �لقمر 
�أواًل، وتبقى فيه، ومنه يرحل بع�صها بعد مدة من �لزمن �إىل �ل�صماء، وبع�صها 
�الآخر يرجع �إىل �الأر�س مع �الأمطار، ميتلئ �لقمر بو�صول �الأرو�ح �إليه، وعند 
رحيلها عنه ياأخذ بالنق�صان، و�ل�صبب يف ذلك �أن �لنف�س مل ت�صبع يف �حلياة 
�الأوىل �أعمالها، والأنها مل توؤد و�جباتها، ومل تتمتع بثمرة �لن�صاطات �لتي نفذتها 
يف �حليو�ت �ل�صابقة. ومتى ما �أ�صبعت كل �لرغبات و�أدت كامل ما عليه بال 
�آثام- عرب �لتج�صد�ت �لكثرية، �أو يف ج�صم و�حد-ت�صقط �صرورة �لتنا�صخ. 
وعندها تنجو �لنف�س)٣(. فالذين يتمتعون ب�صلوك جيد هنا، �صيدخلون رحماً 
عبد  اأحمد  ترجمة:  القدمي،  العامل  اأ�ساطري  نوح كرمير،  �سمويل  �سمن  مقالة  القدمية،  م�سر  يف  الأ�ساطري  اآنت�س،  رودلف  اأنظر   )1(

احلميد يو�سف، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، م�سر و 1974م، �س41.
اأحمد �سو�سة ، العرب واليهود، �س427.  )2(

فل�سفات  فيليوزات،  جان  اأنظر   ،134-133 �س  1980م.  بريوت،  الأندل�س،  دار  ط1،  الهندية،  الفل�سفات  زيغور،  علي  د.   )3(
الهند، ترجمة علي مقلد، امل�سورات العربيةو باري�س) �سل�سة ماذا اأعرف(، �س23، وانظر د. اأحمد �سلبي، اأديان الهند الكربى، 

ط11، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، 1984م، �س61.
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رحم  �أما  منحطاً،  رحماً  �صيُدخل  م�صني  ب�صلوك  يتمتع  من  لكن  طاهر�ً  جيد�ً 
مرتبة  بلغ  �لذي  �ملنبوذين)1(. و�الإن�صان  �أحد  �أو رحم  �أو رحم خنزير  كلب، 
�لعامل �الأر�صي الأنه حترر  �لروحي، فهو لن يولد من جديد يف هذ�  �لكمال 
نهائياً من عبودية هذ� �لعامل �أما �الإن�صان �لذي مل يبلغ درجة �لكمال يف حياته 

�الأر�صية ف�صيظل يولد با�صتمر�ر حتى ي�صل �إىل درجة �لكمال هذه)2(.
ح�سارة فار�ض:

حياة  يف  و��صحاً  بارز�  مكاناً  و�خللود  �الآخرة  �حلياة  عقيدة  �حتلت   
�لفر�س جمعو� بذلك  �لفر�س ويف حياة �مل�صريني و�لهنود كما �صبق . ولعل 
بني عقيدة �لهند يف نهاية �لعامل وعقيدة �مل�صريني يف حما�صبة �لروح ووزن 
�أعمالها يف موقف �جلز�ء)٣(، )وم�صائل �ملجو�س كلها تدور على قاعدتني �أثنني: 
�الأوىل: بيان �صبب �متز�ج �لنور بالظلمة، و�لثانية: بيان �صبب خال�س �لنور 
من �لظلمة وجعلو� �المتز�ج مبد�أ و�خلال�س معاد�ً()٤(. لذلك جند �ملجو�س 
يعظمون �لنار ملعان فيها:)... �أحدها ظنهم �أن �لتعظيم لها ينجيهم يف �ملعاد 

من عذ�ب �لنار()5(.
ح�سارة اليونان:

�ليونان قبل �أفالطون و�أر�صطو لي�س لديهم �أفكار�ً و��صحة عن �لبعث   
بع�س  با�صتثناء  �ل�صبابية،  من  كبري  قدر  يكتنفها  �أفكار�ً  كانت  ما  بقدر  و�ملعاد 
�لنحل �لتي �أوجدت �أول مرة يف �لفكر �ليوناين فكرة ثنائية �لنف�س و�جل�صم، �إذ 

د. �سرفبايل راداكر�سنا ود. �سارلزمور، الفكر الفل�سفي الهندي، دار اليقظة العربية، بريوت، 1967م، �س114.  )1(
اأنظر م�سطفى الزي، احلقائق الروحية الكربى، خمتارات من راماكر�سنا، دار النهار للن�سر، بريوت، 1978م،�س28.  )2(

عبا�س حممود العقاد، اهلل، كتاب يف ن�ساأة العقيدة الإلهية، ط6، دار املعارف م�سرو 1967م، �س260.  )3(
ال�سهر�ستاين، امللل والنحل، حتقيق اأبو حممد حممد بن فريد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ج1، �س238.  )4(

اأنظر ال�سهر�ستاين، املرجع ال�سابق، ج1، �س260.  )5(
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تتميز �لنف�س من �جل�صم متام �لتمييز، فاجل�صم كال�صجن �أو �لقرب، و�إن وجودها 
فيه هو عقاب خلطيئة �صابقة يف حياة �أخرى)1(. و�صياأتي �ليوم �لذي تتخل�س 
�الإلهية  طبيعتها  وت�صتعيد  �ملتكررة  �لوالد�ت  �ل�صاحلة من دوالب  �لنف�س  فيه 
فتحيا حياة روحية يف �لعامل غري �ملنظور)2(.ونخل�س �إىل �أنه با�صتثناء ذلك ال 
يوجد ما ميكن �أن ي�صار �إليه. ولكن مع �أفالطون و�أر�صطو تتبلور نظرية كاملة 
عن �لبعث و�ملعاد. فعند �أفالطون جنده قد تناول مو�صوع �لنف�س وخلودها 
ب�صكل رئي�س هادفاً من ذلك تو�صيح ماهية �لنف�س ومتييزها عن �جل�صد، بحيث 
منظور،  �لغري  �ل�صيء  ت�صبه  �لنف�س  بينما  �ملنظور،  �لعامل  ي�صبه  �جل�صد  جعل 
هو  وما  و�حدة  �صورة  وذو  ومعقول،  وخالد  �إلهي،  هو  ما  ت�صبه  )و�لنف�س 
غري قابل لالنحالل، وما هو د�ئماً بذ�ته، و�أن �جل�صد ي�صبه ما هو �إن�صاين، وفان 
يبقى  ال  وما  لالنحالل،  عر�صة  هو  وما  متعددة،  �أ�صكال  وذو  معقول  وغري 
�النحالل  م�صريه  �ملوت  بعد  �جل�صد  باأن  يوؤمن  �أفالطون  �أن  ذ�ته()٣(.كما  هو 
و�أن �لنف�س ال تفنى، وعند مفارقتها �جل�صد تذهب �إىل ديار )هادي�س(، عاملها 
�الأ�صلي، فت�صكن بجو�ر �إله خري وحكيم، ولكن هناك تفاوت بني م�صري كل 
نف�س، فالنف�س تكافئ مبا فعلته عندما كانت يف �صجنها �جل�صد، فالنف�س �ملدن�صة 
غري �لطاهرة تبقى بعد مغادرتها �جل�صد قريبه منه، �أما �لنف�س �لطاهرة ف�صتذهب 

�إىل ما هو �إلهي خالد.
�لبدن،  م�صتقلة عن  تكون  �أن  �لنف�س عنده ال ميكن  فنجد  �ر�صطو  �أما   
)وعلى ذلك فعندما يحدث �أي �نفعال يف �لنف�س يحدث معه تغيري ج�صمي، 
العربية  املوؤ�س�سة  ط2،  اليونان،  عند  الفل�سفة  اإىل  امليثولوجيا  من  اأو  طالي�س  قبل  الفل�سفة  بواكري  الألو�سي،  حميي  ح�سام  د.   )1(

للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1981م، �س272.
يو�سف كرم، تاريخ الفل�سفة اليونانية، ط5، مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�سر، القاهرة، 1966م، �س7.  )2(
اأفالطون، فيدون، ترجمة علي �سامي الن�سار وعبا�س ال�سربيني، ط3، دار املعارف، القاهرة، 1974م، �س47.  )3(
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نقول  �أن  يجب  فال  ثم  ومن  هيوىل،  يف  حالة  �صورة  �لنف�س  فاأحو�ل  و�إذن 
بالنف�س و�جل�صم معاً()1(.  يتم  �لغ�صب  بل  �أو ذلك  �لغ�صب حركة �جل�صم  �إن 
�لغاذية،  �إىل: )�لقوة  لها  مق�صماً  �لنف�س  �أر�صطو حتدث عن قوى  كذلك جند 
و�حل�صا�صة، و�مل�صتهية، و�ملحركة باالنتقال من �الماكن، و�ملفكرة()2(. كما �أنه 
حتدث عن �لنف�س �لناطقة وم�صريها بعد �لفناء مو�صحاً ) �أن �لعقل �لعام �أو 
�لعقل �لفعال �لذي هو لي�س �صوى عقل �لب�صرية �لعام، غري قابل للف�صاد، و�أنه 
قابل للمفارقة و�النف�صال عن �لبدن و�خللود، بينما، �لعقل �لفردي هالك، و�أنه 
ينتهي مع �لبدن()٣(. وبعد هذ� �لتو�صيح جند �ر�صطو قد �عرتف �أن ما ذكره 
عن �لعقل �صابقاً غري و��صح �إذ نر�ه يقول: )ولكن فيما يخ�س �لعقل، و�لقوة 
�لنظرية، لي�س �الأمر و��صحاً بعد غري �أنه يبدو �أن هاهنا نوعاً من �لنف�س خمتلفاً، 
و�أنها وحدها ميكن �أن تفارق �جل�صم، كما يفرتق �الأزيل عن �لفا�صد- �أما �أجز�ء 

�لنف�س �الأخرى فيت�صح مما �صبق �أنها ال تفارق كما يزعم بع�س �لفال�صفة()٤(.
�أما بالن�صبة لكالم �أر�صطو عن خلود �لنف�س جنده قد قال كالماً غام�صاً   
خمت�صر�ً خالياً من �ال�صتدالل، وغري من�صجم مع ر�أيه يف حقيقة �لنف�س و�صلتها 
باجل�صم، �إذ قال:) عندما يفارق فقط ي�صبح خمتلفا عما كان باجلوهر، وعندئذ 
فقط يكون خالد�ً و�أزلياً. و مع ذلك فاإننا ال نتذكر الأنه غري منفعل، على حني 
�ن  هنا  نعقل()5(. و�خلال�صة  ال  �لفَعال  �لعقل  وبدون  فا�صد  �ملنفعل  �لعقل  �أن 
روح(،  ونف�س)  ج�صم  من  مكون  �الإن�صان  �أن  على  ي�صهد�ن  و�لعقل  �لدين 

د. حممد علي اأبو ريان، تاريخ الفكر الفل�سفي يف الإ�سالم، ط2، دار اجلامعات امل�سرية، ال�سكندرية، 1873م، �س119.  )1(
اأر�سطو، النف�س، )بدوي(، �س35.  )2(

اأرن�ست رينان، ابن ر�سد والر�سيدية، ترجمة عادل زعيرت، ط1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2008م، �س141.  )3(
اإحياء  دار  قنواتي،  �سحاته  جورج  الأب  اليونانية  على  راجعه  الأهواين،  فوؤاد  اأحمد  العربية  اإىل  نقله  النف�س،  كتاب  اأر�سطو،   )4(

الكتب، القاهرة، �س47.
املرجع ال�سابق، �س 112- 113.  )5(
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وكل منهما ُخلق الأد�ء وظيفة معينة، �أما عن كيفية �إعادة �الأج�صاد فاهلل �صبحانه 
وتعاىل هو �لقادر على �إعادتها �صو�ء �أكانت هذه �الإعادة من عدم �أو تفريق.

 
�ملبحث �لثالث

املعاد واليوم الآخر يف الديانة اليهودية
يف  �صك  وال  ثابتة   �ليهودي  �لفكر  يف  �ملوت  حتمية  �أن  من  بالرغم   
ذلك وكذلك م�صاألة �لبعث و�حل�صاب، �إال �أننا جند �الأمة �ليهودية �أكرث  �لنا�س 
�أ�صحاب  الأنهم  عندهم  �ملوت  حتمية   تاأ�صيل  من  بالرغم  �حلياة  على  حر�صاً 
فكر مادي بحت ال يوؤمنون �إال باملح�صو�س، وجندهم  كثري�ً ما يبعدون �حلياة 
�لغيبية عن و�قعهم فلذلك ال يبالون  يف �كت�صاب �حلياة �لدنيوية باأي ثمن ، 
َّهُمْ َأحْرَصَ النَّاِس عََلى حَيَاةٍ وَمِنَ  ولذ� جاء ذمهم من عند �هلل عز وجل: }وَلََتِجدَن
يُعَمَّرَ وَاللَّهُ  َأنْ  الْعََذاِب  بِمُزَحِْزحِهِ مِنَ  َألْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ  يُعَمَّرُ  لَوْ  يَوَدُّ َأحَدُهُمْ  َّذِينَ َأشْرَُكوا  ال

بَصِريٌ بِمَا يَعْمَُلونَ{ ]�لبقرة: ٩٦[، ون�صبة لتاأثري �لفكر �ليهودي  بالفل�صفة �لقدمية  �لتي 

من �صاأنها �إنكار  �لبعث و�عتقاد خلود �لروح، فمن ذلك ن�صاأت فرق متباينة 
�الأقو�ل يف م�صاألة  خلود �لروح و�لبعث  و�ليوم �الآخر ـ ولكن مل توجد فرق 
تنكر حتمية �ملوت .ففرقة �ل�صديقيّون عندهم: ينكرون �لبعث و�حلياة �الآخرة 
ويوؤمنون باأن جز�ء �الإن�صان يتم يف �لدنيا وجند �أن �أعد�د كبرية من رجال �لدين 
�ليهودي �آمنت بتنا�صخ �الأرو�ح)1( وهذ� �صان كل من حر�س على �حلياة �لدنيا، 
م�صطربة،  باأقو�ل  و�أتو�  ينكرها.  �لو�قع  كان   و�إن  �ملربر�ت  لنف�صه  ي�صع  فهو 
فتارة يكون باأن �هلل ال يعذبهم  وتارة باأن �جلز�ء يكون يف �لدنيا، وتارة يكون 

زين العابدين يو�سف  ود. ا�سماعيل �سديق عثمان ، حقيقة املوت والروح ، ط )2000م ( ، �س 17.  )1(
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�لبحث عن طريق �خلال�س، وذلك الأن �لفطرة �لتي فطر �هلل عليها �لب�صر حب 
�أ�صول  �أ�صل من  �لعقاد:" �لرجاء يف �خلري  يقول  �ل�صر.  �خلري و�لهروب من 
�لكمال  �الإن�صانية يف طلب  مادة من مو�د �حلياة  �ل�صالح  �لديانة و�الأمل يف 
�نتظار �خلال�س")1(،  �ليهودية هم يف  �لفرق  �أن كل  �لعيوب فلذلك جند  من 
فبينما تنكر بع�س �لفرق �ليهودية �لبعث وكذلك رجال �لدين يوؤمنون بتنا�صخ 
�الأرو�ح �إال �أننا جند �أ�صفارهم توؤكد على فكرة �لبعث و�خللود. ومما جاء من 
قولهم يف فكرة �لبعث و�خللود بعد �ملوت حتت عنو�ن �الأيام �الأخرية يف �ِصفر 
د�نيال:" وي�صتيقظ كثريون من �الأمو�ت �ملدفونني يف تر�ب �الأر�س بع�صهم 
�الأبد)2(  �إىل  و�الزدر�ء  �لعار  بذل  لي�صامو�  وبع�صهم  �الأبدية  باحلياة  ليثابو� 
وجاء كذلك يف �صفر �أ�صعيا: �إن �لرب يخرب �أر�س يهوذ� ويفقرها وي�صتت 
�صكانها وما يقع على �ل�صعب يقع على �لكاهن ، و�ل�صيد كالعبد ... و�لبائع 
كامل�صرتى، يحل �خلر�ب باالأر�س الأن �لرب قد تكلم بهذ� �لق�صاء)٣( ويتجلى 
– و�إن  �لدين  �لقول  و�ملعتقد ر�ئحة  �لتناق�س �ال�صطر�ب يف  بعد كل هذ� 
كان حمرفاً - فاملوت يف �لفكر �ليهودي مل يكن متجرد�ً عن �لدين كما هو 
�حلال يف �لفل�صفة �لتي تبعد بفكرها عن �لدين متاماً . و�لقر�آن �لكرمي يردنا  �إىل 
بالنار  ذنبه  على  �ملذنب  فيها  يجازى  �أخرى  حياة  �حلياة  هذه  بعد  باأن  قولهم 
}وََقاُلوا لَنْ َتمَسَّنَا النَّارُ إِلَّ َأيَّامًا مَعْدُودَةً ُقْل َأتََّخْذُتمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا َفَلنْ يُْخلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ 

�هلل  يقول   : تف�صريه  بن كثري يف  قال  ]�لبقرة: ٨0[،  َتعَْلمُونَ{  َل  مَا  اللَّهِ  َتُقوُلونَ عََلى  َأمْ 

�إال  �لنار  مت�صهم  لن  �أنهم  من  الأنف�صهم  و�دعوه  نقلوه  فيما  �ليهود  عن  تعاىل 
عبا�س حممود العقاد ، املجموعة الكاملة ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت ، ط1) 1978م ( 332/11.  )1(

التف�سري التطبيقى للكتاب املقد�س ، �سابق ، �ِسفر دانيال ) 12 : 2 ( ، �س 1711.  )2(

التف�سري التطبيقى للكتاب املقد�س ، �سابق ، �سفر اأ�سعيا ) 24 : 4 ( ، �س 1410.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {96}

�ياماً معدودة ، ثم ينجون منها ، فرد �هلل عليم فاإن  قد وقع عهد فهو ال يخلف 
عهده، ولكن هذ� كذب و�فرت�ء على �هلل – فهو حالهم يف كل زمان ومكان - 
وهي �صفتهم �ملالزمة لهم ، �ملكر و�الدعاء ، و�لقول على �هلل ور�صوله و�أنبيائه 
بغري �حلق)1(. ففي قولهم �لرب: داللة على ما يف فطرهم باأنهم مربوبني خلالق 
.فهم  �ل�صرعية  و�الأحكام  �لدين  عن  �لبعد  كل  بعيدة  له  عبادتهم  كانت  و�إن 
يعرتفون باأن �لذي خلقهم �صوف مييتهم حتماً ولكن مل يكن ذلك من خالل 
�ملعتقد �ل�صحيح �لذي يكون �ملوت فيه هو حلقة �لو�صل �إىل �لد�ر �الآخرة، 
�ليوم.  ذلك  عليه يف  يعر�س  �لدنيا  �ملرء يف  و�أن عمل  و�جلز�ء،  �لقر�ر  د�ر 
فهم كذلك يف قول م�صطرب وهذ� حال كل �أ�صحاب �لنحل  �ل�صالة  جمادلة 
لي�س على �صيء  �ملحق و�أن غريه  �أنه هو  يرى  بينهم وكل منهم  فيما  ومغالطة 
}وََقالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عََلى شَيْءٍ وََقالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عََلى شَيْءٍ 
َّذِينَ َل يَعَْلمُونَ مِْثَل َقوْلِِهمْ َفاللَّهُ يَحُْكمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  يَْتُلونَ الْكَِتابَ َكَذلِكَ َقاَل ال وَهُمْ 

َكاُنوا فِيهِ يَْخَتلُِفونَ{ ]�لبقرة: 11٣[.

اليوم الآخر عند اليهود:
�أو  يوؤمن �ليهود باليوم �الآخر ولكننا ال جند يف كتب �ليهود عالمات   
�صفة و��صحة لليوم �الآخر �أو �أحد�ثه. وكل ما جنده حديثا مطوال عن يوم يف 
�لرب  �صم�س  فيه  وت�صرق  �ل�صر  وفاعلي  �مل�صتكربين  فيه كل  يهلك  �لزمان  نهاية 
و�ل�صفاء للمتقني. ففي �لعهد �لقدمي على �صبيل �ملثال ال �حل�صر:" َفُهَوَذ� يَاأِْتي 
ا، َويُْحِرُقُهُم  رِّ يَُكونُوَن َق�صًّ يَن َوُكلُّ َفاِعِلي �ل�صَّ �ْليَْوُم �مْلُتَِّقُد َكالتَّنُّوِر، َوُكلُّ �مْلُ�ْصَتْكرِبِ
َها �مْلُتَُّقوَن  اًل َواَل َفْرًعا. َولَُكْم �أَيُّ ُنوِد، َفاَل يُْبِقي لَُهْم �أَ�صْ �ْليَْوُم �الآِتي، َقاَل َربُّ �جْلُ

ابن كثري  تف�سري القراآن  العظيم ، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت ، )1969( ، 118/1.  )1(
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َفاُء يِف �أَْجِنَحِتَها، َفَتْخُرُجوَن َوتَْن�َصاأُوَن َكُعُجوِل  ��ْصِمي تُ�ْصِرُق �َصْم�ُس �ْلرِبِّ َو�ل�صِّ
يَْوَم  �أَْقَد�ِمُكْم  بُُطوِن  َت  حَتْ َرَماًد�  يَُكونُوَن  الأَنَُّهْم  �الأَ�ْصَر�َر  َوتَُدو�ُصوَن  رَيِة.  �ل�صِّ

ُنوِد")مالخي 3-1:4(. �أَْفَعُل هَذ�، َقاَل َربُّ �جْلُ
ومن �ملعلوم طبعا �أن �ملتقني �لناجني هم بنو �إ�صر�ئيل و�أن �لهالكني هم   
�لَِّتي  ْربَُة  �ل�صَّ تَُكوُن  َوهِذِه  �لقدمي(  �لعهد  يف  ورد  �الأخرى،  �الأمم  من  غريهم 
يَُذوُب  ُمُهْم  حَلْ �أُوُر�َصِليَم.  َعَلى  جَتَنَُّدو�  �لَِّذيَن  ُعوِب  �ل�صُّ ُكلَّ  بُّ  �لرَّ ِبَها  ِرُب  يَ�صْ
يَُذوُب  َوِل�َصانُُهْم  �أَْوَقاِبَها،  يِف  تَُذوُب  َوُعيُونُُهْم  �أَْقَد�ِمِهْم،  َعَلى  َو�ِقُفوَن  َوُهْم 
ِفيِهْم،  يَْحُدُث  بِّ  �لرَّ ِمَن  َعِظيًما  ِطَر�بًا  ��صْ �أَنَّ  �ْليَْوِم  ذِلَك  يِف  َويَُكوُن  َفِمِهْم.  يِف 

ُجُل ِبيَِد َقِريِبِه َوتَْعُلو يَُدُه َعَلى يَِد َقِريِبِه(.)زكريا 13-12:14( َفيُْم�ِصُك �لرَّ
ويكون بعد ذلك �ليوم ح�صاب لالأمم وجناة لبني �إ�صر�ئيل، ففي �لعهد   
. َكَما َفَعْلَت يُْفَعُل ِبَك. َعَمُلَك  بِّ َعَلى ُكلِّ �الأُمَمِ �لقدمي نقر�أ: ) َفاإِنَُّه َقِريٌب يَْوُم �لرَّ
يَْرتَدُّ َعَلى َر�أْ�ِصَك. الأَنَُّه َكَما �َصِرْبُتْم َعَلى َجَبِل ُقْد�ِصي، يَ�ْصَرُب َجِميُع �الأُمَمِ َد�ِئًما، 
ْهيَْوَن َفَتُكوُن َعَلْيِه  ا َجَبُل �صِ نَُّهْم مَلْ يَُكونُو�. َو�أَمَّ يَ�ْصَربُوَن َويَْجَرُعوَن َويَُكونُوَن َكاأَ

�ًصا، َويَِرُث بَْيُت يَْعُقوَب َمَو�ِريثَُهْم(. )عوبديا 17-15( جَنَاٌة، َويَُكوُن ُمَقدَّ
كما يكون بعد ذلك �ليوم بعث وثو�ب وعقاب، ومن �لعهد �لقدمي:   
ِئي�ُس �ْلَعِظيُم �ْلَقاِئُم ِلَبِني �َصْعِبَك، َويَُكوُن  ) َويِف ذِلَك �ْلَوْقِت يَُقوُم ِميَخاِئيُل �لرَّ
ى  ٌة �إِىَل ذِلَك �ْلَوْقِت. َويِف ذِلَك �ْلَوْقِت يَُنجَّ يق مَلْ يَُكْن ُمْنُذ َكانَْت �أُمَّ َزَماُن �صِ
تَُر�ِب  يِف  اِقِديَن  �لرَّ ِمَن  َوَكِثرُيوَن  ْفِر.  �ل�صِّ يِف  َمْكُتوبًا  يُوَجُد  َمْن  ُكلُّ  �َصْعُبَك، 
ِلالْزِدَر�ِء  �ْلَعاِر  �إِىَل  َوهوؤُاَلِء  �الأَبَِديَِّة،  يَاِة  �حْلَ ىَل  �إِ هوؤُاَلِء  يَ�ْصَتْيِقُظوَن،  �الأَْر�ِس 

�الأَبَِديِّ (. )دانيال 1:12(  



جملة ت�أ�صيل العلوم {98}

�ملبحث �لر�بع
املعاد واليوم الآخر عند امل�سيحيني

�الآخر  �ليوم  ولكن  �لدين(  )يوم  �أو  �الآخر  باليوم  �مل�صيحيون  يوؤمن   
عندهم يختلف عنه عند �ليهود و�مل�صلمني. فاليوم �الآخر عند �مل�صيحيني �إيذ�ن 
باملجيء �لثاين لل�صيد �مل�صيح. و�أما ما يحدث يف  ذلك �ليوم، فتظلم �ل�صم�س 
جناة  تكون  وحينئذ  عظيم،  بوق  يف  �ملالئكة  وتنفخ  �لنجوم  وت�صقط  و�لقمر 
�مل�صيحيني فيجمعون من جميع �نحاء �الأر�س، بينما تنوح قبائل �الأر�س. و�صفة 
ْم�ُس،  يِق ِتْلَك �الأَيَّاِم تُْظِلُم �ل�صَّ �ليوم �الآخر يف �لعهد �جلديد: )َوِلْلَوْقِت بَْعَد �صِ
َماَو�ِت  �ل�صَّ اُت  َوُقوَّ َماِء،  �ل�صَّ ِمَن  تَ�ْصُقُط  َو�لنُُّجوُم  ْوَءُه،  �صَ يُْعِطي  اَل  َو�ْلَقَمُر 
تَُنوُح َجِميُع  َماِء. َوِحيَنِئٍذ  �ْبِن �الإِْن�َصاِن يِف �ل�صَّ تَْظَهُر َعاَلَمُة  تََتَزْعَزُع. َوِحيَنِئٍذ 
ٍد  َوجَمْ ٍة  ِبُقوَّ َماِء  �ل�صَّ �َصَحاب  َعَلى  �آِتًيا  �الإِْن�َصاِن  �ْبَن  ُروَن  َويُْب�صِ �الأَْر�ِس،  َقَباِئِل 
�الأَْربَِع  ِمَن  َتاِريِه  خُمْ َفيَْجَمُعوَن  ْوِت،  �ل�صَّ َعِظيِم  ِبُبوق  َماَلِئَكَتُه  �ِصُل  َفرُيْ َكِثرٍي. 
اِئَها(. )متى 29:24-31(، يعتقد �لن�صارى يف  َماَو�ِت �إِىَل �أَْق�صَ اِء �ل�صَّ يَاِح، ِمْن �أَْق�صَ �لرِّ
�حل�صاب و�جلز�ء لكل �لب�صر ويطلقون على موقف �لب�صر للح�صاب و�جلز�ء 
)�لدينونة(  وقد �أعطيت �لدينونة للرب ي�صوع �مل�صيح فهو �لديان �لذي يقف 
�أم  كانت  �أعمالهم يف �جل�صد خري�ً  �لب�صر لكي يعطو� ح�صاباً عن  �أمامه جميع 
�صر�ً)1(. فامل�صيح عليه �ل�صالم هو �لذي يتوىل �حل�صاب و�جلز�ء، )�إن �مل�صيح 
هو �لديان كما قال �الآب ، ال يدين �أحد�ً بل قد �أعطى كل �لدينونة لالبن()2(، 
وقد قال بول�س: )�إن �هلل قد �أقام يوماً هو فيه مزمع �أن يدين �مل�صكونة بالعدل، 

اأنظر: اجنيل يوحنا اإ�سحاح رقم ) 5 : 22(  و اأعمال الر�سل اإ�سحاح رقم )17 : 31(.  )1(
اجنيل يوحنا : اإ�سحاح رقم ) 50 : 22( و اإ�سحاح رقم )23 : 27(.  )2(
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برجل قد عينة مقدماً للجميع �إمياناً ، �إذ �إقامه من �الأمو�ت()1(. هذه �لدينونة 
عامة و�صاملة وحكمها نهائي ال يقبل �لنق�س و�ال�صتئناف، ومبوجب هذ� �حلكم 
يدخل �الأبر�ر �إىل �أجماد �هلل و�أفر�حها، ويذهب �الأ�صر�ر �إىل �لظلمة �خلارجية 
و�لباأ�س �الأبدي ، وقد وردت كلمة �لدينونة يف �الأناجيل مر�ت عدة و�رتبطت 
دوماً مب�صاألة �حل�صاب �الأخروي وفرز �ل�صاحلني عن �لطاحلني)2( و�لن�صارى ال 
ي�صريون �إىل �جلنة ونعيمها �حل�صي يف �الآخرة وتتحدث قليل من �لن�صو�س عن 
ذلك منها ما يتحدث عن �لطعام و�ل�صر�ب و�لنكاح يف �جلنة)٣( ويتفق �لن�صارى 
�الآخرة)٤(  يف  �هلل  بروؤية  تكون  �ل�صماء  يف  �ل�صعادة  �أن  فرقهم  �ختالف  على 
�لر�صائل.                                                                                                                                          �أو  �الأناجيل  وهي  �أ�صلها،  ثبوت  عن  فرع  �لعقيدة  هذه  وثبوت 

                                
�ملبحث �خلام�س

اليوم الآخر واملعاد يف الإ�سالم 
�الآخر  �ليوم  ولكن  �لقيامة(  )يوم  �أو  �الآخر  باليوم  �مل�صلمون  يوؤمن   
�مل�صلمني  عند  �الآخر  فاليوم  و�مل�صيحيني.  �ليهود  عند  عنه  يختلف  عندهم 
فيه فناء  �لعامل �لدنيوي �لفاين وبد�ية �لعامل �الأخروي �لباقي، ولهذ� �ليوم 
ينفخ يف  �مل�صيحيني حيث  فت�صبه �صفته عند  �ليوم  و�أما �صفة ذلك  عالمات، 
َّذِي خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ  �ل�صور وهو كالبوق. ففي �لقر�آن �لكرمي: }وَهُوَ ال
بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَُقوُل ُكنْ َفيَُكونُ َقوُْلهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنَْفخُ فِي الصُّوِر عَالِمُ الَْغيِْب وَالشَّهَادَةِ 

وَهُوَ الْحَكِيمُ الَْخِبريُ{ ]�لأنعام: 7٣[، ويخ�صف �لقمر وجتمع �ل�صم�س و�لقمر، ففي 
علم  الالهوت النظامي ، ) �س ، 5- 12 (.  )1(

ح�سن البا�س ، العقيدة الن�سرانية بني القراآن والأناجيل  ، �سابق . ج )2( ، )�س، 126(.  )2(
اجنيل  يوحنا اإ�سحاح رقم )6 : 27 – 28 ( ، اجنيل لوقا اإ�سحاح رقم )22 : 29(.  )3(

فرج اهلل عبد الباري يوم القيامة بني الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية ، دار الأفاق العربية ، ) �س، 232(.  )4(
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وَجُمِعَ   • الَْقمَرُ  وَخَسَفَ   • الْبَصَرُ  بَِرَق  َفِإَذا  الْقِيَامَةِ.  يَوْمُ  َأيَّانَ  �لكرمي:}يَسَْأُل  �لقر�آن 
الشَّمْسُ وَالَْقمَرُ • يَُقوُل اإْلِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ َأيْنَ الْمََفرّ{ ]�لقيامة: ٦-10[.

باحل�صاب  �مل�صلمون  يوؤمن  و�مل�صيحيني،  �ليهود  عند  �حلال  هو  وكما   
و�لدينونة، ففي �لقر�آن �لكرمي: }وَاتَُّقوا يَوْمًا ُترْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ُثمَّ ُتوَفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَا 
َّكَ جَامِعُ النَّاِس لِيَوْمٍ َل رَيْبَ فِيهِ إِنَّ  َكسَبَتْ وَهُمْ َل يُْظَلمُونَ{ ]�لبقرة: 2٨1[، و�أي�صا: }رَبَّنَا إِن
اللَّهَ َل يُْخلِفُ الْمِيعَادَ{ ]�آل عمر�ن: ٩[، ولكن �حل�صاب يف �الإ�صالم خمتلف عما  عند 
�ليهود و�مل�صيحيني، و�أكرث تف�صيال. ونالحظ عدم و�صوح �صفة �ليوم �الآخر 
�مل�صلمني،  به عند  مقارنة  �ليهود و�مل�صيحيني  فيه عند  �لعدل  وعالماته وعدم 
حيث يتناول �لقر�آن �لكرمي بو�صوح �ليوم �الآخر ويوؤكد �لعد�لة فيه بخالف 
كتب �ليهود و�مل�صيحيني. قال �أبو بكر �جلز�ئري : فاإن �ملعتقد باليوم �الآخر هو 
��صتقامة �الإن�صان، و�صالح  �إميان، وعليه مد�ر  ر�أ�س كل عقيدة، و�أ�صا�س كل 
خلقه وطهارة روحه، وبدونه فاالإن�صان خملوق ال خري فيه لنف�صه وال لغريه... 
وذلك ملن �نعدم عنده من �أ�صول �خلري وينابيع �لف�صيلة و�لكمال �لب�صري)1(. 
يف  فهناك  �الأركان،  بباقي  �الإميان  بال�صرورة  يعني  ال  �خلالق  باهلل  و�الإميان 
�لفل�صفات �ل�صرقيّة من يوؤمن باهلل �خلالق، ولكنهم ال يوؤمنون بالر�صل وبالكتب، 
وبالتايل ال يوؤمنون باليوم �الآخر. ومن يوؤمن باملالئكة لي�س بال�صرورة �أن يوؤمن 
�أما  بالكتب.  يوؤمن  �أن  بال�صرورة  لي�س  بالر�صل  يوؤمن  و�لر�صل. ومن  بالكتب 
�لذي يوؤمن باليوم �الآخر فال بد �أن يكون موؤمناً باهلل ومالئكته وكتبه ور�صله، 
وعلى وجه �خل�صو�س �الإميان باهلل ور�صله. فاأهم �أركان �الإميان يف �الإ�صالم �إذن 
باليوم  باهلل، ور�صله، و�ليوم �الآخر. و عليه يكون ركن �الإميان  ثالثة: �الإميان 
�لقر�آن �لكرمي يجد  �الآخر قد ت�صمّن كل �الأركان �الإ�صالم)2(. لذلك من يقر�أ 

اأبو بكر اجلزائري ، عقيدة املوؤمن  ، مكتبة العلوم واحلكم ، القاهرة ، ط1 2002م (، �س 253.  )1(
)2(  - اأنظر:

اليوم الآخر، عمر الأ�سقر، مكتبة الفالح ودار النفائ�س،  الكويت، ط3، 1990م.  .1
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�أنّ ق�صية �ليوم �الآخر تكاد تكون �لق�صية �الأوىل، حيث حتظى مب�صاحة �صخمة 
يف كتاب �هلل �لعزيز. �إنّ �صالح �لدنيا ال يكون �إال باالأميان باالآخرة، و�صالحها 
بل  �لعاملني.  بني  للف�صل  جمال  وال  �الآخرة،  ل�صالح  �ل�صروريّة  �ملقدمة  هو 
�لذريع.  باالإخفاق  �لب�صري،  �لتاريخ  عرب  �لف�صل،  حماوالت  كل  باءت  لقد 
�لهدفيّة،  بفقد�ن  و�ل�صعور  بالعبثيّة   �الإميان  �الإخفاق  هذ�  عالمات  و�أبرز 
و�نهيار �لقيم �الأخالقيّة. وقد تكرر )�ليوم �الآخر( يف �لقر�آن �لكرمي 26 مرّة 
وتكررت كلمة �الآخرة مبعنى �ليوم �الآخر 113 مرّة، وتكرر )يوم �لدين( 11 
مرّة، وتكرر)يوم �لقيامة( 70 مرّة. فكيف بنا �إذ� �أح�صينا �أي�صاً: يوم �حل�صاب، 
ويوم �لتغابن، و�ل�صاخّة، و�حلاقة و�جلنة، و�لنّار،... وغري ذلك، من �الألفاظ 
�لد�لّة على �ليوم �الآخر!! ")1( فمن ذلك �أ�صبحت �لعالقة بني �ملوت و�ليوم 
�الآخر عالقة تالزم يف م�صاألة �الإميان ، فالذي يوؤمن باليوم �الآخر و�أن فيه كما 
رُ مَنْ يَْخشَى • وَيََتجَنَّبُهَا اْلَشَْقى  كَّ ْكرَى • سَيَذَّ

ِّ
رْ إِنْ نََفعَتِ الذ

ِّ
و�صفه عز وجل: }َفَذك

َّذِي يَصَْلى النَّارَ الُْكبْرَى • ُثمَّ َل يَمُوتُ فِيهَا وََل يَحْيَا • َقدْ َأْفَلحَ مَنْ َتزَكَّى •  وََذَكرَ اسْمَ رَبِّهِ  • ال
]�لأعلى: ٩-17[، و�لتي �أعدها  ُتؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا • وَاآْلَخِرَةُ خَيْرٌ وََأبَْقى{  بَْل  َفصَلَّى • 
لعباده �ملوؤمنني �لذين يوؤمنون بكل ما جاءت به �لر�صل و�أن هذه �لد�ر لها �أهلها 
مبميز�تهم و�صفاتهم �حل�صنة ، قال تعايل: }تِلْكَ الدَّارُ اآْلَخِرَةُ نَجْعَُلهَا لِلَّذِينَ َل يُِريدُونَ 
عُُلوًّا فِي اْلَرِْض وََل َفسَادًا وَالْعَاقِبَُة لِلْمُتَّقِنيَ{ ]�لق�ش�ض: ٨٣[، فهذه �لد�ر ال ي�صلها �أهلها 
�إال عن طريق �ملوت ، فلذ� جند �لنفو�س �ملوؤمنة تو�قة �إيل �لو�صول وبقدر ما 
هي خائفة  من �ملوت �أن يقطع عليها �أ�صباب �لنعيم �لتي وعدت به  قبل �أن يتم 
حت�صيلها له ، فالنفو�س �ملوؤمنة ال ت�صبع من �خلري وكذلك ال تاأمن مكر �هلل حتى 
َّذِينَ  يكون منتهاها �جلنة ، فجاء متجيدهم من �هلل عز وجل قال تعاىل: }إِنَّ ال

�سرح العقائد الن�سفية، التفتازاين، مطبعة حممد علي �سبح، ط2، 1939م.  .2
�سرح العقيدة الطحاوية، زهري ال�ساوي�س، املكتب الإ�سالمي، بريوت، ط6، 1400م.  .3

من اأ�سرار الأ�سماء يف القراآن الكرمي، ب�سام جرار، �س36-38، مركز نون للدرا�سات، البرية، فل�سطني، ط1، 2003م.  )1(
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َّذِينَ هُمْ بِرَبِِّهمْ َل يُشِْرُكونَ  َّذِينَ هُمْ بَِآيَاتِ رَبِِّهمْ يُؤْمِنُونَ •  وَال هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِِّهمْ مُشْفُِقونَ • وَال
َّهُمْ إِلَى رَبِِّهمْ رَاِجعُونَ{ ]�ملوؤمنون: 57-٦0[.وكذلك  َأن يُؤُْتونَ مَا َآَتوْا وَُقُلوبُهُمْ وَِجَلٌة  َّذِينَ  • وَال
�لكفار و�ملعاندين �لذين ركنو� �إيل هذه �حلياة �لدنيا ، وو�صعو� �لقيمة �ملادية 
كما هي حلياة �لدنيا فهي كذلك حلياة �الآخرة . وذلك ل�صعف وف�صاد عقيدتهم 
باحلياة �الآخرة، فلذ� جندهم يتمتعون بلذيذ �ملاأكل و �مل�صرب بال �صو�بط وال 
َّذِينَ َكَفرُوا لَنْ ُتْغنِيَ عَنْهُمْ َأمْوَاُلهُمْ وََل َأوَْلدُهُمْ مِنَ  حدود �صرعية ، قال تعاىل: }إِنَّ ال
اللَّهِ شَيًْئا وَُأولَئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]�آل عمر�ن: 11٦[، فهذ� �لذي يبدلون 
به �حلياة �الآخرة ال يغري �صيء مما �أكده �هلل لهم من �لعقاب. فالقر�ن �لكرمي ربط 
بني �ملوت و�ليوم �الآخر، وذلك من خالل �ل�صياق �لو��صح �لبني �لذي يكون 
ترغيباً تارة وتارة ترهيباً، وما من نبي  مر�صل �إال و�أ�صار �إيل هذه �لعالقة وقد 
ياأتي �لتنبيه �إيل هذه �لعالقة باأمور و�قعية حتى يتم �لزجر و�لتنبه �لكامل قال 
]�ملوؤمنون: 7٦[. يََتَضرَّعُونَ{  وَمَا  لِرَبِِّهمْ  اسَْتَكاُنوا  َفمَا  بِالْعََذاِب  َأخَْذنَاهُمْ  }وَلََقدْ  تعاىل: 

وكذلك �حلق يحذر من �لغفلة عن هذ� �ليوم  و�ال�صتعد�د له بالعمل �ل�صالح 
وثم يبني �حلق جل وعال قرب هذ� �ليوم ، و�أن كل من غفل باأن هذ� �ليوم و�أنه 
لي�س بقريب كلما غفل عن وعد �هلل ووعيده يف ذ�ك �ليوم. فمن ثم قال تعاىل 
وذلك خطاب عام لكل من غفل }اْقَترَبَ لِلنَّاِس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي َغْفَلةٍ مُعِْرُضونَ 
]�لأنبياء: 1-2[. جاء يف  يَلْعَبُونَ{  إِلَّ اسَْتمَعُوهُ وَهُمْ  رَبِِّهمْ مُحْدَثٍ  مِنْ  ذِْكٍر  مِنْ  يَْأتِيِهمْ  مَا   •
تف�صري هذه �الآية : قال �صيد قطب :مطلع قوى �ل�صربات، يهز �لقلوب هز� ، 
وهو يلفتها �إيل �خلطر �لقريب �ملحدق، ويبني وحدة م�صدر �حلياة ونهايتها. 
جتلي  بعد  �لهدي  عن  معر�صون  وهم  غفلة  يف  وهم  يقرتب  �حل�صاب  وقال 
�الآيات �لكونية و�الآيات �لقر�آنية وكلما �صمعو� من �لقر�ن �جلديد قابلوه باللهو 
�لعقدي  �لتالزم  ينعدم  فلن  يلعبون)1(.  هازلون  و��صتمعو� وهم  و�ال�صتهتار 

�سيد قطب ، يف ظالل القران ، دار ال�سروق ، بريوت ، ط13 )1987م( ، ع/ 2366 - 2367.  )1(



{103}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

و�الإميانية بني �ملوت و�ليوم �الآخر �إال عند من جهل �حلكمة من وجوده يف هذه 
�حلياة و�إىل �أين ي�صري ، ولكن �حلق عز وجل مل يرتك �جلاهل علي جهله وبني 
له  �أنه مل يخلقه عبثاً، و�أن م�صريه �إيل �هلل فقدرة �حلق عز وجل تتجلي يف كل 
خملوق من خملوقاته، �أي حكمه يريد ؟ و�أي مرجع؟ و�أي عمل يريد به؟.
وبعد ذلك كله يرتك �هلل عز وجل للمرء حرية �لعقيدة يف �الختيار  ويوؤكد �أن 
ما قاله �لر�صل هو وحي من عنده و�أن �ملرجع و�مل�صري �إليه ، قال تعاىل: }ُقْل 
َفلْيَعْمَْل عَمَالً  لَِقاءَ رَبِّهِ  يَرْجُوا  إِلَهٌ وَاحِدٌ َفمَنْ َكانَ  إِلَهُُكمْ  َّمَا  َأن إِلَيَّ  يُوحَى  بَشَرٌ مِْثُلُكمْ  َأنَا  َّمَا  إِن
صَالِحًا وََل يُشِْرْك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ َأحَدًا{ ]�لكهف: 110[، ومن ف�صل �هلل باالإن�صان مل يرتكه 
�لدنيا  �حلياة  �ملوت يف  له  فلذ� جعل  �الأبدية  �الأخروية  �حلياة  غافاًل عن هذه 
�ملوت  فجعل   ، �الآخرة  �حلياة  �الأوىل يف  �خلطوة  و�أن هذه هي  يتنبه،  حتى 
�أمره م�صاهد وملمو�س يف حياة �مل�صاهدة و�إن �أخفى حقائق ما بعده لالأحياء، 
حتى تتحلى �جلو�نب �الإميانية وميح�س �ملوؤمن عن �لكافر. ، فالذي جعل هذه 
حياة دنيوية قادر علي �أن يجعل بعدها حياة �أخروية. و�لن�صو�س �لقر�آنية هي 
�لدليل �لقاطع لكل من �أنكر ورف�س باأن تكون للموت عالقة بيوم �آخر �أو �أي 

حياة �أخري ، بل جزم �نه نهاية فقط وال حياة بعدها .
املعاد �رصورة اأخالقية و�رصعية:

تكن  مل  �لرباين  �ل�صرع  حكم  يف  و�لعقاب  �لثو�ب  م�صالة  �أن  جند   
�إليها  �لتي دعا و�أر�صد  �إمنا يكون ذلك يف �حلياة �الأخروية  �لدنيا ،  يف �حلياة 
�الإ�صالمية  �لعقيدة  �أ�صول  من  �أ�صل  �أ�صبحت  �إنها  ثم  وعال   جل  �ل�صارع 
�ملالزمة لالإن�صان وكذلك وجوب �الإميان بها و�كت�صابها .ويكون �لثو�ب علي 
�لعمل و�لقول و�لتعامل ـ �الأخالق ـ وهذه حقائق يغفل عنها �لكثري، وال تبني 
�الآخر  �ليوم  و�أ�صبح  �الآخرة  �لدنيا مب�صريه يف  ربط حياته  �لذي  للموؤمن  �إال 
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عنده علم �ليقني .فاملنهج �لقر�آين ـ وهذ� من ف�صل �هلل على كل موؤمن ـ �صاق 
�الأدلة �ل�صافية يف ذلك ويكفي قوله جل وعال: }َفمَنْ يَعْمَْل مِْثَقاَل َذرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  
يَرَهُ{ ]�لزلزلة: 7-٨[، ولذلك ال جند يف فكرنا �الإ�صالمي  يَعْمَْل مِْثَقاَل َذرَّةٍ شَرًّا  • وَمَنْ 

من يتحدث عن تفا�صيل �ملوت ثم مل يربط ذلك باالأخالق و�أثر �لعقيدة عليها 
�لفكر  �ملوت يف  كتابه  فرماوي يف  �حلي  عبد  �لدكتور  وقال  وف�صاد�ً.  �صحة 
�الإ�صالمي: حتت عنو�ن وجوب در��صة �ملوت )�أن در��صة �ملوت ومعرفته يف 
�الإ�صالم و�جب �إذ يف در��صته وتذكره �حرت�م �الإن�صان لنف�صه ، وحث علي 
�إال من �هلل  �إال هلل وال خوف  �إذعان  ��صتعد�ده ملا بعد �ملوت ، فال يكون لديه 
وهذ� �خلوف يحرره من �ألو�ن �خلوف �الأخرى �لتي تعوقه عن �لقيام مبهمته 

وهي �لعبادة هلل تعاىل و�لعبادة طاعة و�لطاعة ح�صن خلق ()1(.

خامتـــــة
جتميع  بعملية  بالقيام  �لبحث  ميادين  بع�س  يف  �لباحث  مهمة  تقت�صر   
�صخمة للمعلومات و�ملقاالت �ملحايدة وغري �ملحايدة … ومن هذه �مليادين 
�لبحثية ميد�ن �لبحث عن  �ملعاد – وهو �أمر غيبي- وملا كان �الأمر كذلك فقد 
�آثرنا �أن جنعل �الأمر خا�صعاً للن�صو�س �الإ�صالمية �ملقد�صة، فالبحث هنا دعوة 
من  �لكثري  علي  لالإجابة  وحماولة  �لفهم  علي  �الإلهية  �ملعجز�ت  يف  للتاأمل 
�إن�صان تدفعه نف�صه خوفاً �أو طمعاً ملعرفة  �الأ�صئلة �حلائرة �ملتعلقة باملعاد. وكل 
م�صريه بعد �ملوت وعاقبة �أمره بعد �نحالل ج�صده، ولكن �لذين رزقهم �هلل 
�إمياناً ثابتاً فتهب عليهم من قبل هذ� �لعقيدة ن�صمة هدوء و�صكون في�صت�صلمون 

عبد احلي الفرماوي ، مرجع �سابق ، �س 24.  )1(
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للقدر ر�جني ف�صل �هلل ور�صو�نه . ويف �خلتام فقد تو�صل �لباحث �إىل عدة 
نتائج �أهمها:

تختلف �الأديان يف نظرتها مل�صاألة �ملعاد .  -1
�الأرو�ح  و  حم�س  بعدم  لي�س  �ملوت  �أن  على  �ل�صماوية  �الأديان  تتفق   -2

تتفاوت يف م�صريها بعد �ملوت ويف م�صتقرها يف �لربزخ.
�أو  �ملعاد  حقيقة  يف  �خلو�س  يف  �لب�صرية  �أوقعت  �لتي  �الأ�صباب  �أخ�س   -3
�لغيبية  �مل�صائل   �لعقل فر�صة �الإعمال يف  �إعطاء  ماغاب  عن �حل�س هي 

�لتي مل تكن �أ�صا�صاً من جماالته .
�لوحي �أر�ح �لعقل من م�صائل  �خلو�س يف �لغيبيات ومتى تطاول �أ�صدر   -4

تلك �لنظريات �لكاذبة ومن ثم �صل و�صقى بال جدوى.
�لذي يحا�صب �لنا�س عند �لن�صارى هو �مل�صيح عليه �ل�صالم؛ وهو �لذي   -5
يختلفون  وبذلك  و�إد�نتهم،  �لنا�س  حما�صبة  �لقيامة  يوم  يتوىلَّ  �صوف 
عن �ليهود و�مل�صلمني �لذين يقولون �أن �لذي يُحا�ِصب �لنا�س هو �هلل عّز 

وجّل.
�الأديان �ل�صماوية �لثالثة توؤمن بالبعث و�ملعاد �إاّل �أن بع�س �لفرق �ليهودية   -6

تنكره.
عقيدة �حلياة �الأخروية و�خللود �حتلت مكاناً بارز�ً و��صحاً يف �حل�صار�ت   -7

�لقدمية ومنها �لفر�س ويف حياة �مل�صريني و�لهنود �لقدماء.
�لروؤية �الإ�صالمية  لنا قوة  تتجلى  �ملعاد و�لبعث يف �الإ�صالم  عند در��صة   -8

ومتا�صكها وهيمنتها علي ما دونها من مذ�هب و�أديان.
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نكاح املتعة »رؤية متجددة لألحاديث الواردة يف الصحيحني«
د. حممد عبد الرحمن اأبو احل�صن•	

ملخــــ�ض
�ملتون  نقد  منهجية  خالل  من  للعقل  �لعودة  �إىل  هدفت  �لدر��صة  هذه   
�صند�ً  �ل�صحيحة  �الأحاديث  �ملوروثة و�لتعامل مع متون  �الأن�صاق  �حلديثية ملحاكمة 
�إىل قو�عد نقد �ملتون وهذ� �ملو�صوع."  بدرجة عالية من �لدقة و�الإتز�ن م�صتندة 
مد�ر�س  وبني  و�ل�صيعة،  �ل�صنة  بني  �حل�صا�صية  من  عالية  درجة  �ملتعة" يحمل  نكاح 
مثل  تناول  �لبحث يف  �صاكن  لتحرك  �لدر��صة  بنها، وجاءت هذه  فيما  �ل�صنة  �أهل 
ما  وجود  مع  �لثبوت،  ظنية  �آحاد  �أحاديث  ب�صاأنها  وردت  �لتي  �ملو�صوعات  هذه 
�لع�صر  حلاجة  ت�صتجيب  معا�صرة  قر�ءة  وفق  متونها،  يف  �لنظر  �إعادة  ي�صتوجب 
وتن�صجم مع �لو�قع فمو�صوع نكاح �ملتعة ومن خالل حيثيات �إباحته يف زمن معني، 
وفق �أ�صباب عدّها �أهل �لعلم �أ�صباباً مو�صوعية، ثم حترميه وتكر�ر �لدور�ن بني �حلل 
�لن�صو�س  يتناول هذه  �لباحث  �لو�قع يف ذلك كله جعل  و�لتحرمي و�ال�صطر�ب 
بالدر��صة و�لتمحي�س، و�أعترب �لباحث ذلك فعاًل �إيجابياً يحرك د�ئرة �لنقد ويولد 
نتيجتني:  �إىل  �لدر��صة  خل�صت  وقد  �ملو�صوعات،  هذه  مثل  يف  �لبحث  فاعلية 
وقوع �خلالف حول نكاح �ملتعة �إباحة وحترمياً، منذ عهد �ل�صحابة ومن بعدهم ملن 
تدوين  قبل  �لفنت  �أنها وليدة عهد  �لباحث  يرى  �لتي  �الأحاديث  ثبوت هذه  �أعتقد 
�ل�صنة  وهي من �أخبار �الآحاد، ورفع �ملالم عن �ل�صيعة يف �عتقادهم �إباحة �ملتعة، 
وذلك لوقوع �لتباين و�خلالف بني �أهل �ل�صنة �أنف�صهم، وذلك ملن ثبتت عنده هذه 
�ملرويات، وقدمت �لدر��صة تو�صية للباحثني تتمثل يف �لقيام بدر��صات جريئة يف 

مثل هذه �ملو�صوعات وحبذ� لو كانت هذه �لدر��صات من خالل عقل جمعي.
املجمعة. جامعة   - بالزلفي  الرتبية  كلية  يف  امل�ساعد  الفقه  اأ�ستاذ  	•
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Abstract 
 This study aimed to return to reason and rationality through the 
methodology of criticism of the texts of hadith to judge the inherited 
patterns and to deal with the texts of authentic hadiths in support of a 
high degree of accuracy and balance based on the rules of criticism of 
texts . The issue of (nikah almutiea); Pleasure marriage or temporary 
marriage , carries a high degree of sensitivity between Sunnis and 
Shiites and between schools of the Sunnis. This study  deals with 
this topics regarding which hadiths were mentioned on suspicion or 
proof, to be reconsidered in its texts according to a contemporary 
reading that responds to the need of the times and is in harmony with 
reality, so this topic through the reasons for its permissibility at a 
certain time according to the reasons, the scholars considered them 
objective reasons, then it is forbidden, the prohibition, and the turmoil 
in all of that, made the researcher address these texts. The researcher 
considered that a positive act that stirs the circle of criticism and 
generates the effectiveness of research on such topics. The study 
concluded with two results: The occurrence of disagreement about 
the marriage It was permissible and prohibited since the time of the 
Companions and after them, for those who believe that these hadiths 
have been proven which the researcher believes are the result of the 
era of seditions before the Sunnah was written . The Shiites are to 
blame for their belief in the permissibility of pleasure, because of 
the disagreement and disagreement between the Sunnis themselves, 
and for those who have these narrations proven, and the study made 
a recommendation for researchers to carry out studies on such topics, 
and it would be desirable if these studies were through a collective 
min.
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مقدمــــــة
�حلمد هلل �لذي ��صطفى �الأمة �مل�صلمة لور�ثة �لكتاب:وتعهد �صبحانه بحفظ   
َّا  }إِن �ل�صنة �ملطهرة �لتي هي وجزء من �لوحي، قال تعاىل:  �لوحي و�متد�ده من 
إِلَيْكَ  وََأنزَلْنَا  وَالزُّبُِر  }بِالْبَيِّنَاتِ  تعاىل:  وقال  ]�حلجر:٩[.  لَحَافُِظونَ{  لَهُ  َّا  وَإِن ْكرَ 

ِّ
الذ نَزَّلْنَا  نَحْنُ 

رُونَ{ ]�لنحل: ٤٤[، هذه �الآية تبني �أن �لنبي �صلى  ْكرَ لُِتبَيِّنَ لِلنَّاِس مَا ُنزَِّل إِلَيِْهمْ وَلَعَلَّهُمْ يََتَفكَّ
ِّ

الذ

�هلل عليه و�صلم �صارح ومبني ومف�صر للقر�آن.
من  لها  �هلل  قي�س  فقد  �ل�صنة  �أما  �لكرمي،  �لقر�آن  بحفظ  تكفل  تعاىل  فاملوىل   
�لو�صع  حمل  كانت  الأنها  و�صيانتها؛  حر��صتها  على  قام  من  �لذكر  �أهل  جهابذة 
�ملف�صلة،  �لقرون  �الإ�صالم حتى يف  �أعد�ء  قبل  و�لتحريف، و�لزيادة و�لنق�س من 

وذلك حني وقعت �لفتنة.
�أكرب عند  ب�صورة  �الأ�صانيد وعولو� عليها  نقد  �ل�صنة على  وقد ركز علماء   
�حلكم على �حلديث، فكان علم �لرجال، وذلك ال يعني عدم �الهتمام بنقد �ملتون 
بال�صحة  �حلديث  على  �حلكم  �أكرب يف  بال�صند  �الهتمام  كان  و�إمنا  �الإطالق،   على 
�أن  وكادو�  �لرجال،  لتقدي�س  �لعلم  �أهل  من  بكثري  �الأمر  و�صل  وقد  دونها،  ما  �أو 
ي�صعوهم يف حمل �لع�صمة، مع �أن هذه �جلهود جهود ب�صرية قد يقع فيها �خلطاأ مهما 
كان هوؤالء �لرجال، حا�صا �الأنبياء، وجند �أن �آر�ئهم ت�صطدم باآر�ء من يرفعون �صاأن 

�الأ�صانيد لدرجة �لتقدي�س.
وقد �أبدى كثري من �أهل �لعلم مالحظاتهم على �أحاديث �صحت �أ�صانيدها،   
�لتي حتمل درجة  �لدر��صة  �لباحث يف هذه  متونها، ويريد  �كتنفتها علل يف  لكن 
عالية من �حل�صا�صية كون مو�صوعها يتعلق " بنكاح �ملتعة" �لذي ميثل نقطة خالف 
��صتثنائية يف  لظروف  �أبيح  مما  �ل�صنة  �أهل  ويعتربه  و�ل�صيعة،  �ل�صنة  �أهل  بني  عميقة 
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�لعهد �لنبوي ثم حرم بعد ذلك، و�صيكون تناول �لباحث لهذ� �ملو�صوع على �صوء 
�لن�صو�س �لو�ردة يف كتب �ل�صنة �ملطهرة؛ خا�صة تلك �لتي وردة يف �ل�صحيحني، 
ومن ثم �إعادة قر�ءة هذه �لن�صو�س بعد جمعها على �صوء ما ورد من �صر�ح �ل�صنة 
�ملطهرة و�أ�صحاب �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة يف �أنحاء �لعامل �الإ�صالمي، وحتليل تلك 
�لن�صو�س و�لنظر يف متونها �عتماد�ً على قو�عد نقد �ملتون �حلدية للخروج بروؤية 

تعتمد على منهجية �لبحث �لعلمي يف �ل�صنة �ملطهرة.
ورغم ح�صا�صية، �ملو�صوع ر�أيت خو�س غماره، و�صرب �أغو�ره، للو�صول   
حول  ور�أي  بحث،  ملزيد  �الآخرين  وت�صتحث  �ل�صاكن،  حترك  �أن  ميكن  نتائج  �إىل 

�ملو�صوع، بعيد�ً عن �خلوف و�لتوج�س من طرق �ملو�صوعات ذ�ت �حل�صا�صية.
م�سكلة البحث:

�ل�صحيحة  �الأحاديث  حول  �الختالف  يف  �لدر��صة  هذه  م�صكلة  تتلخ�س   
�لو�ردة يف مو�صوع نكاح �ملتعة، من حيث �صحة �ملرويات، و�لت�صاد �لو�قع فيها، 
ومن ثم ��صتوجب �الأمر در��صة هذه �لن�صو�س �حلديثية من حيث نقد �ملتون؛ �نطالقاً 

من �لقو�عد �لتي و�صعها �لعلماء بعد �أن جتاوزت قنطرة �لنظر يف �الأ�صانيد.
�الأخالق،  يف  ترد  من  �مل�صلمة،  �الأمة  تعي�صه  �لذي  للو�قع  وبالنظر   
�لدر��صة  هذه  �إجر�ء  �صرورة  ر�أيت  عليها،  �جلميع  �طالع  و�إمكان  و�لت�صور�ت، 
�نطالقاً من �لن�صو�س �لو�ردة يف �ل�صحيحني حول هذ� �ملو�صوع، وت�صريح هذه 
هو  ما  �إىل  و�صواًل  �ملرعية،  �لقو�عد  من  �نطالقاً  متونها،  يف  و�لنظر  �لن�صو�س، 

مطلوب من �أحكام، و�آر�ء، ميكن �لتو�صل �إليها.
وهذ� �ملو�صوع من �ملو�صوعات ذ�ت �حل�صا�صية �لبالغة بني �ل�صنة، و�ل�صيعة،   
هذ�  حول  �لطرفني،  بني  �لنا�صئة  �لغلو�ء  من  يخفف  رمبا  بالدر��صة  �للثام  و�إماطة 
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�ملو�صوع، لذ� ر�أيت �خلو�س يف هذ� �ملو�صوع وتناوله بالدر��صة رغم ما ميكن �أن 
يجره من ماآالت.

اأ�سئلة الدرا�سة :
ما مفهوم نكاح �ملتعة؟  .1

2.  ما مرتتباته؟
�لباحث يف متون �الأحاديث �ل�صحيحة حول هذ� �ملو�صوع، على  ماذ� يرى   .3

�صوء قو�عد نقد �ملتون؟
ما �آر�ء �لفقهاء حول �ملو�صوع ؟  .4

وماذ� ن�صتنج من ذلك؟  .5
اأهداف الدرا�سة:

معرفة مفهوم نكاح �ملتعة ، وما يرتتب عليه.  .1
در��صة �ملتون �حلديثية �لتي وردت حول �ملو�صوع على �صوء قو�عد نقد �ملتون.  .2

�لوقوف على �آر�ء �لفقهاء حول نكاح �ملتعة.  .3
��صتنتاج ما يرتتب على �آر�ء �لفقهاء و�لعلماء.  .4

حدود الدرا�سة:
لهذه �لدر��صة حدود مو�صوعية تتمثل يف �لنظر يف متون �الأحاديث �لو�ردة   

يف متعة �لن�صاء، وحتليلها، ودر��صتها، و��صتجالء �آر�ء �أهل �لعلم حولها.
حول  �ل�صحيحني  و�أحاديث  زماناً،  �ملف�صلة  �لع�صور  واملكانية:  الزمانية  احلدود 

مو�صوع �ملتعة مكاناً.
منهج الدرا�سة:

و�ملنهج  �لتاريخي،  �ملنهج  �ملناهج:  من  عدد  بني  جتمع  �لدر��صة  هذه  مثل   
�لنقدي �لتحليلي.
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الدرا�سات ال�سابقة حول املو�سوع:
مل �أقف على در��صة علمية تناولت هذ� �ملو�صوع بهذه �الأبعاد.  

هيكل البحث:
قد جاءت هذه �لدر��صة من مقدمة، وخم�صة مباحث، وختمتها بخامتة �صمنتها   

�أهم �لنتائج، و�لتو�صيات، وقد جاء ترتيب مباحث �لدر��صة على �لنحو �لتايل:
املبحث الأول: �أحاديث مو�صوع �لدر��صة.

املبحث الثاين: �لن�صو�س �لد�لة على �إباحة �ملتعة يف عهد �ل�صيخني �أبي بكر وعمر 
ر�صي هلل عنهما.

املبحث الثالث: حترمي �ملتعة يف عهد عمر ر�صي �هلل عنه.
املبحث الرابع: در��صة �الأحاديث �لو�ردة يف مكان، وزمان، و�أ�صباب �إباحة �ملتعة.

املبحث اخلام�ض: �ال�صطر�ب يف زمان، ومكان حترمي نكاح �ملتعة.

�ملبحث �الأول
اأحاديث الدرا�سة

هذه �لدر��صة �آمل من خاللها ت�صويب خطاأ �صائع، �أو �إحياء �صو�ب مهجور،   
تناول عدد من  �إ�صار�ت عجلى، من خالل  �لهمم يف  ��صتثارة  و�أهم من ذلك كله 
�لتحقق  من  �لدر��صة  هذه  يف  بد  وال  �لناقدة،  و�لدر��صة  بالنظر،  �حلديثية  �ملتون 
باالأدو�ت �ل�صحيحة للنظر يف �لن�صو�س �حلديثية �لتي هي مو�صوع هذه �لدر��صة، 
وهي ن�صو�س �صحيحة يف �أ�صانيدها ومن ثم تتجه �لدر��صة للنظر يف �ملتون وما ورد 

ب�صاأنها من �أهل �لعلم.
عن �صربة �جلهني �أنه كان مع ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم فقال- ويف   
رو�ية- قائماً بني �لركن و�لباب- ويف رو�ية- عام �لفتح" يا �أيها �لنا�س �إين قد �أذنت 
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كان عنده  فمن  �لقيامة،  يوم  �إىل  قد حرم ذلك  �هلل  و�إن  بالن�صاء،  باال�صتمتاع  لكم 
�صيء فليخل �صبيله، وال تاأخذو� مما �آتيتموهن �صيئاً ")1(. ويف رو�ية �أخرى �أنه غزى 
مع ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم فتح مكة قال: فاأقمنا خم�صة ع�صر يوماً، ثالثني 
بني ليلة ويوم فاأذن لنا ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف متعة �لن�صاء، فخرجت �أنا 
ورجل من قومي – ويف رو�ية �صاحب يل من بني �صليم ويل عليه ف�صل من �جلمال 
وهو قريب من �لدمامة، مع كل و�حد منا برد، فربدي خلٌق و�أما برد �بن عمي فربد 
جديد ق�س، حتى �إذ� كنا �أ�صفل مكة، �أو �أعالها فتلقتنا فتاة مثل �لبكرة �لعنطنطنة، 
– وهل ي�صلح ذلك؟ -  – ويف رو�ية  �أن ي�صتمع منك �أحدنا؟ قالت  قلنا هل لك 
وماذ� تبذالت؟ فن�صر كل و�حد منا برده، فجعلت تنظر �إىل �لرجلني وير�ها �صاحبي 
تنظر يف عطفها، فقال: �إن برد هذ� خلق، وبردي جديد غ�س! فتقول: برد هذ� ال 
باأ�س به! ثالث مر�ت، �أو مرتني- فا�صتمتعت منها، فلم �أخرج حتى حرمها ر�صول 
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، ويف رو�ية ثم �مرنا ر�صول �هلل عليه و�صلم بفر�قهم، ويف 

رو�ية، �أنه متتع بربدين �أحمرين)2(. 
�إ�صماعيل عن قي�س قال: �صمعت عبد �هلل يقول: كنا نغزو مع ر�صول  وعن   
�هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - ولي�س لنا ن�صاء، فقلنا: �أال ن�صتخ�صي؟ فنهانا عن ذلك، 
َّذِينَ آمَنُواْ َل  ثم رخ�س لنا �أن ننكح �ملر�أة بالثوب �إىل �أجل، ثم قر�أ عبد �هلل: }يَا َأيُّهَا ال

ُتحَرِّمُواْ َطيِّبَاتِ مَا َأحَلَّ اللّهُ لَُكمْ وََل َتعَْتدُواْ إِنَّ اللّهَ َل يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]�ملائدة: ٨7[)٣(. 

وعن �إ�صماعيل بن �أبي خالد بهذ� �الإ�صناد مثله، وقال: ثم قر�أ علينا هذه �الآية   
ومل يقل قر�أ عبد �هلل)٤(، وعند قر�ءة هذه �لن�صو�س تثور يف ذهن �لقارئ �أ�صئلة منها:

حديث  املتعة،  نكاح  باب  النكاح،  كتاب  ط1،1412ه-1991م،  القاهرة،  احلديث  دار  احلجاج،  بن  م�سلم   ، م�سلم  �سحيح   )1(
رقم:1406.

املرجع ال�سابق بنف�س الرقم.  )2(
�سحيح م�سلم، مرجع �سابق، حديث رقم 1404.  )3(

�سحيح م�سلم ، مرجع �سابق، 1404.  )4(
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�أن  �الإقامة ميكن  �لنبوية، ومدة  للهجرة  �لثامنة  �ل�صنة  فتح مكة كان يف  �إن   
تكون خم�س ع�صرة يوماً، ولكن بالنظر �إىل �لتعبري عنها " ثالثني بني يوم وليلة" هل 
هذ� �لتف�صيل ليعتقد �لقارئ طول �ملدة ويلتم�س �لعذر الإباحة مثل هذ� �لنكاح مع 
�ل�صحابة،  ومتعبة جلموع  منهكة  �لطويل  و�ل�صفر  �لغزو  يوما يف  ع�صر  �خلم�صة  �أن 
وهذه �اليام مثلها و�أكرث منها لي�س فيه كبري عنت وال م�صقة �إذ� �بتعد فيها �ملرء عن 
�إ�صباع غريزته �جلن�صية، و�ل�صحابة �لكر�م �متالأت نفو�صهم بحب هذ� �لدين و�جلهاد 
يف �صبيل �هلل، فها هو �صربه ر�صي �هلل عنه يف هذ� �حلديث جل�س جزء�ً مقدر�ً من 
بها، فلم يخرج حتى حرمها ر�صول �هلل- �ملر�أة متمتعاً  �أيام �لغزو يف �صيافة هذه 
�صلى �هلل عليه و�صلم- و�هلل وحده يعلم كم من �ل�صحابة فعلو� مثل �صربة ر�صي �هلل 
عنه! وتركو� �ملهمة �لتي جاءو�  الأجلها، وثمت �صوؤ�ل �آخر �أكرث �إحلاحاً: هل كانت 
من  �أم  عنهم حر�ئر،  �هلل  ر�صي  �لكر�م  �ل�صحابة  بهن  ي�صتمتع  ممن  ومثيالتها  �لفتاة 
�الإماء؟ وهل كن من �مل�صلمات �لطاهر�ت �أم من �مل�صركات؟ هل هن من �لعفيفات، 
�أم من �لبغايا و�ملوم�صات؟ هل كن ثيبات �أم �أبكار�؟ وما هو �ملكان �لذي جتل�س فيه 
مع �لرجل طالب �ملتعة؟ هل يف بيت �أهلها �أم �لعر�ء؟ وهل يكون ذلك بعلم �أهلها؟ 
وهل هم من بني �لعرب �لليوث �ل�صاربة خا�صة فيما يتعلق بال�صرف و�ملحافظة على 

�لعر�س و�ملوت دونه.
لي�صتمتع بها؟  �أن يتعر�س الأمة غريه  ولئن كن من �الإماء فهل يجوز لرجل   
و�إن كن من �حلر�ئر فما �أعتقد �أن �لو�حدة منهن تر�صى لنف�صها بذلك، وهاهي هند 
بنت عتبة حني جاءت لبيعة �لر�صول �صلى �هلل عيه و�صلم قال: "وال يزينني"، قالت 
�إنهم  �حلديث  �صياق  ويف  وع�صريتها؟  �أهلها  و�أين  �هلل؟)1(  ر�صول  يا  �حلرة  �أوتزين 
تعر�صو� للفتاة ولي�س ذلك عن طريق �أبيها �أو وليها و�إمنا مبا�صرة، ورمبا قابلتهم يف 
اأبي القا�سم حممود بن عمر الزخم�سري، دار احلديث  انظر: الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون التاأويل يف وجوه التاأويل: لالإمام   )1(

القاهرة، )1433ه-2012م( 374/4.
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�لطريق �أثناء �نت�صارهم بحثاً عن �ملتعة "فلقيتيا فتاة.." على كل حال �الأمر يحتاج 
ت�صارب  �ملرويات  �إن يف  ثم  �الخت�صا�س،  �أهل  من  �ملتاأنية  �لدر��صة  من  مزيد  �إىل 
�صربة  �أن  �لتناق�صات  من  و�أي�صاً  متعددة،  مو�طن  يف  �لر�وي  من  و�صك  و��صح، 
ر�صي �هلل عنه ��صتمتع بربد خلق، ومرة بربديني �أحمرين يف ذ�ت �ل�صياق، فهل هي 
و�قعة؟ �أم و�قعتان منف�صلتان؟ مع �أن �صربة نف�صه حدد �لزمان، و�ملكان لالإباحة، فاإن 

كانا و�قعتني فاإن ذلك ين�صف �لرو�يتني معه وكذلك �إن كانت و�قعة و�حدة.
ويف حديث �بن م�صعود ر�صي �هلل عنه، �أن �الإباحة مرتبطة بالغزو ب�صورة   
عليه  �هلل  �هلل - �صلى  �لغزو�ت على عهد ر�صول  �أن  نغزو" ومعروف  " كنا  عامة 
بلقاء  م�صغولني  يكونو�  ما  غالباً  و�لغز�ة  طوياًل،  وقتاً  ت�صتغرق  ال  كانت  و�صلم- 
عدوهم، و�لنيل منهم، �آخذين حذرهم من �أن يطبق عليهم عدوهم، خا�صة و�أن جل 
�لغزو�ت وقعت يف �أر�س �لعدو، فال جمال حينئذ الطمئنان وجتول يف �لطرقات 
بحثاً عن �لن�صاء لي�صتمتعو� بهن، فاالأمر �أمر جهاد وخوف، ال �أمر ت�صيد وحديث مع 

�لن�صاء يف �لطرقات " هل لك �أن ي�صتمتع منك �أحدنا؟..."
ثم �إن �لت�صاوؤل يطل بر�أ�صه : هل نكاح �ملتعة بهذه �ل�صورة من طيبات ما �أحل   

�هلل؟ وهل ميكن �أن يتحول �لطيب بعد �أن حكم �هلل ور�صوله بطيبه �إىل خبيث؟
يعني  �الآية  علينا  قر�أ  ثم  قال  مثله،  �الآخر  �الإ�صناد  بهذ�  بن خالد  و�إ�صماعيل   

ر�صول �هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم، ومل يقل قر�أ عبد �هلل .
  وكيع عن �إ�صماعيل بهذ� �الإ�صناد قال: كنا ونحن �صباب، فقلنا يا ر�صول �هلل 
�أال ن�صتخ�صي؟)1( ومل يقل نغزو؟ فهل نكاح �ملتعة �أحل على كل حال لل�صباب؟ �أم 

�إنه يف حال �لغزو فقط؟
�سحيح م�سلم ، مرجع �سابق،حديث رقم1404.  )1(
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ب�صار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا �صعبة بن عمرو بن  وحدثنا حممد بن   
دنيا، قال: �صمعت �حل�صن بن حممد يحدث عن جابر بن عبد �هلل، و�صلمة بن �الأكوع 
قاال: خرج علينا منادي ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم، قال: �إن ر�صول �هلل قد 

�أذن لكم �أن ت�صتمتعو� يعني متعة �لن�صاء")1(. 
و�أالحظ هنا عدم �لتحديد �إن كانت �الإباحة يف �لغزو، �أو على كل حال،   
وبع�صها  مطلقاً،  بع�صها  جاء  حيث  �لتحديد،  يف  حقيقي  �إ�صكال  فبها  فاالأحاديث 
مقيد�ً �الإباحة بالغزو، مما يدل على �صرورة �للجوء لدر��صات م�صتفي�صة حول هذ� 
�ملو�صوع، من قبل �لباحثني من �أهل �الخت�صا�س، غري �أويل �لتقدي�س الآر�ء �لرجال 
ومروياتهم �أياً كانت �صحتها  يف مثل هذه �ملو�صوعات �ل�صائكة، و�لتي جاءت بها 

�أحاديث �الآحاد. 

�ملبحث �لثاين
الن�سو�ض الدالة على اإباحة املتعة يف عهد ال�سيخني اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما

بني التحرمي النبوي ون�سو�ض الإباحة على عهد ال�سيخني؟!
عطاء:  قال  قال:  جريج  بن  �أخربنا  �لر�زق  عبد  حدثنا  �حللو�ين  �حل�صن  حدثنا  	•
ذكرو�  ثم  �أ�صياء  عن  �لقوم  ف�صاأله  منزله  فجئنا  معتمر�ً  �هلل  عبد  بن  جابر  قدم 
�ملتعة فقال: نعم ��صتمتعنا على عهد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�أبي بكر 

وعمر)2(.

�سحيح م�سلم، م�سدر �سابق، حديث رقم1405، و�سحيح البخاري، حممد بن اإ�سماعيل البخاري، بيت الأفكار الدولية للن�سر   )1(
والتوزيع، الريا�س، 1419ه-1998م، د:ط، كتاب النكاح، باب نهي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن نكاح املتعة، حديث 

رقم:5118-5117.
�سحيح م�سلم، م�سدر �سابق، حديث رقم1405.  )2(
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وحدثنا حممد بن ر�فع حدثنا عبد �لرز�ق �أخربنا �بن جريج �أخربين �أبو �لزبري  	•
و�لدقيق  �لتمر  من  بالقب�صة  ن�صتمتع  كنا  قال:  �هلل  عبد  بن  جابر  �صمعت  قال 
�الأيام على عهد ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�أبي بكر حتى نهى عنها 

عمر يف �صاأن عمرو بن حريث)1(.
يف  �لذي  �إ�صماعيل  عن  وكيع  حديث  هل  وتعليقات:  �أ�صئلة  وثمة   
�لبخاري"وكنا �صباب" كانت رخ�صة لهم الأنهم �صباب ولي�س هناك غزو؟ �أم �أنهم 

�صباب �جتمع معه �لغزو  خا�صة �أنه مل ي�صرح بالغزو؟
وما معنى قول جابر ر�صي �هلل عنه عندما �صئل عن �ملتعة قال: ��صتمتعنا على   
مثل هذه  �ألي�س يف  بكر وعمر؟،  و�أبي  و�صلم-  عليه  �هلل  �هلل  -�صلى  ر�صول  عهد 
�الأحاديث مدعاة الإعادة �لنظر يف �أمر نكاح �ملتعة و�لغزو هو �لغزو بل  ورمبا كان 
�ملتعة  لل�صباب  يباح  وهل  م�صى،  مما  �أكرث  �لفتنة  وجود  مع  �ليوم  �لغزو  من  هناك 
مقابل وجبة طعام يبذلها لزميلته يف قاعة �لدر�س؟ وهل هناك �صرورة لطالب �لعلم 
ومدة  در��صته؟  بلد  يف  بالن�صاء  ي�صتمتع  �أن  له  تبيح  عدد�ً  ل�صنني  بلده  عن  �ملهاجر 
�ل�صحابة غز�ة يف �صبيل �هلل يف  �لتي عا�صها  بني ع�صرين يوماً  قيا�صاً  �إقامته طويلة، 

مكة، و�أبيح لهم فيها �ال�صتمتاع بالن�صاء، الأنهم مل ياأتو� بن�صائهم؟
�إن لالإ�صالم �أخالقاً ال ميكن �أن تنفك عن �مل�صلم، و�إن �لنظر �إىل �لن�صو�س-   
جميع �لن�صو�س �لظنية – من خالل �صياج متني من حرية �لبحث، وحماية �لباحثني، 
وعدم جترمي مثل هذه �لدر��صات �لتي تكون من خالل �لقو�عد �لتي و�صعها �الأئمة 

و�لنقاد �أمر يف غاية �الأهمية.

امل�سدر ال�سابق، 9/ 183.  )1(
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وو�صع هالة من �لتقدي�س لرجال بعينهم و�دعاء ع�صمتهم – حا�صا �الأنبياء   
و�ملر�صلني- �أمر يوؤدي �إىل تنميط �لروؤية �أكرث منها حتفيز�ً يحافظ على �ل�صنة فال بد 
من روح حترر �لذهن و�الإر�دة بعيد�ً عن تقدي�س �لَنقلة حتى ال تتجمد �ملو�هب، 
ولتتاح للعقل �حلركة يف حدود  و�إطار وقيود، و�صو�بط نقد �ملتون �حلديثية، لتن�صيط 
�مللكات، وحتفيز �الإبد�ع – ولنرتك مقولة:- مل يرتك �ل�صابق لالحق �صيئاً- وال ميكن 
�أن نفر�س على �لفكر �الإمياين �إالنغالق و�ل�صلبية من خالل فر�س �لتو��صل �ملجاين، مع 
وديعة �الأ�صالف، يف ميد�ن �ل�صنة، و�الآثار دون �خلروج من تلك �لد�ئرة �لعاطفية- 
�إىل د�ئرة �لنقد، و�لفهم، و�لتفعيل، و�لنظر،  و�لتمحي�س – حتى ال ي�صحى �لنظر 
ال، فالطابع �لذي �عتمدته  �إىل �لرت�ث ب�صلبية خالية من �لنقد �لبنَّاء و�لتوظيف �لفعَّ
منهجية �جلرح و�لتعديل يف قر�ءة �حلديث �لنبوي  دون �لرتكيز على �ملتون- يدل 
بو�صوح على �رتكاز �لفكر �الإ�صالمي يف مرحلة �لتاأ�صي�س، وو�صع �ملو�زين �لق�صط 
على مبادئ �ملنطق و�لعقالنية. لكن �ال�صتفا�صة يف هذ� �مليد�ن، ميد�ن �حلكم على 
�حلديث من خالل �الإ�صناد دون غريه، وعدم �لرتكيز على نقد �ملتون- ككفة ثانية 
�لدين، خا�صة و�أن جهود �جلمع  �إىل  �أ�صاءت كثري�ً  ت�صريبات  للميز�ن؛ نتجت عنه 
و�لتدوين جاءت متاأخرة كثري�ً، بعد وقوع فتنة عظيمة يف جمتمعات �مل�صلمني بعد 

عهد �خلليفتني - �أبي بكر، وعمر ر�صي �هلل عنهما.
وثمة �ختالف يف زمان �حلل، و�ختالف يف وقت حترمي، يجعل �الأمر مو�صع   
�أخذ ورد  عالوة على ما �صبقت �الإ�صارة �إليه ومن ذلك: حدثنا �أبو بكر بن �أبي �صيبة 
حدثنا يون�س �بن حممد حدثنا عبد �لو�حد بن زياد حدثنا �أبو عمي�س عن �إيا�س بن 
�أوطا�س يف  – �صلى �هلل عليه و�صلم-  عام  �أبيه قال: رخ�س ر�صول �هلل  �صلمة عن 

�ملتعة ثالثاً ثم نهى عنها)1(. 
�سحيح م�سلم ، م�سدر �سابق، 184/9.  )1(
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وحدثنا حممد بن عبد �هلل، بن منري، حدثنا �أُبي، حدثنا عبد �لعزيز بن عمر   
حدثني �لربيع بن �صربة �جلهني، �أن �أباه حدثه �أنه كان مع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم فقال: ياأيها �لنا�س �إين كنت قد �أذنت لكم يف �ال�صتمتاع من �لن�صاء، و�إن �هلل 
�لقيامة)1(. فمن كان عنده منهن �صيء، فليخل �صبيله، وال  �إىل يوم  قد حرم ذلك 

تاأخذو� مما �آتيتموهن �صيئاً)2(.  
وحدثنا �أبو بكر بن �أبي �صيبة، حدثنا عبدة، بن �صليمان، عن عبد �لعزيز بن   
عمر بهذ� �الإ�صناد؛ قال ر�أيت ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم- قائماً بني �لركن 

و�لباب وهو يقول مبثل حديث �بن منري)٣(. 
ويعني ذلك �أن �لتحرمي كان مبكة و�لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم- يف �لكعبة   
بني �لركن و�لباب. ويع�صد ذلك حديث عبد �مللك بني �لربيع بن �صربة �جلهني، عن 
�أبيه، عن جده قال: �أمرنا ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم- باملتعة عام �لفتح حني 

دخلنا مكة، ثم مل نخرج منها حتى .....�لخ.
عليه  �هلل  –�صلى  �لنبي  �أن  �أبيه،  عن  �صربة،  بن  �لربيع  عن  �لزهري،  وعن   

و�صلم- نهى عن نكاح �ملتعة ويف رو�ية مل�صلم �أي�صا يوم �لفتح)٤(. 
وعن علي  بن �أبي طالب �أن ر�صول �هلل – �صلى �هلل عليه و�صلم-  نهى عن   

متعة �لن�صاء يوم خيرب، وعن �أكل حلوم �حلمر �الإن�صية.
وعن علي �أنه �صمع �بن عبا�س يلني يف متعة �لن�صاء، فقال: مهاًل يا �بن عبا�س   
�حلمر  يوم خيرب، وعن حلوم  عنها  نهي  و�صلم-   عليه  �هلل  –�صلى  �هلل  ر�صول  فاإن 

�الإن�صية)5(. 
امل�سدر ال�سابق، 186/9.  )1(

�سحيح م�سلم ، م�سدر �سابق، 186/9.  )2(
امل�سدر ال�سابق، 186/9.  )3(

�سحيح م�سلم ، م�سدر �سابق، 187/9.  )4(
امل�سدر ال�سابق، 9/ 189.  )5(
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�ملبحث �لثالث
حترمي املتعة يف عهد عمر ر�سي اهلل عنه

�بن  وكان  باملتعة  ياأمر  عبا�س  �بن  كان  قال:  ن�صرة  �أبي  حديث  من  ومل�صلم   
�لزبري ينهى عنها فذكرت ذلك جلابر بن عبد �هلل فقال: على يدي د�ر �حلديث؛ متتعنا 
مع ر�صول �هلل  �صلى �هلل عليه و�صلم- فلما قام عمر قال: �إن �هلل كان يحل لر�صوله ما 
�صاء، مبا �صاء و�إن �لقر�آن قد نزل منازله فاأمتو� �حلج و�لعمرة هلل كما �أمركم �هلل، و�أبتو� 

نكاح هذه �لن�صاء، فلن �أوتى برجل نكح �مر�أة �إىل �أجل �إال رجمته باحلجارة)1(.  
و�أالحظ �الختالف �لقائم بني �ل�صحابة حيث يرى �بن عبا�س ر�صي �هلل عنهما   
وجابر – ر�صي �هلل عنه- حل ذلك على �الأقل على عهد ر�صول �هلل  - �صلى �هلل عليه 
و�صلم- وعهد �أبي بكر ر�صي �هلل عنه، و�صطر�ً من عهد عمر ر�صي �هلل عنه، �ألي�س يف 
ذلك �صبهة حل لو �أخذنا بهذه �الأحاديث؟ ويف هذه �الأحاديث يحل �هلل لر�صوله ما 
�صاء، ثم يحرم عمر ر�صي �هلل عنه ؟! وطاملا �أن �لن�صو�س يف جمملها ت�صري �إىل �أن 
�الأمر حالل على عهد ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم- وعهد �أبي بكر وت�صارب 
تفا�صيله  �إىل  �صناأتي  �لرو�يات  ��صطر�ب يف  �إىل  ي�صري  مما  و�أماكنة  �لتحرمي  مو�قيت 

الحقاً.
وبع�صها  بالغزو،  �حلل  ربط  ما  �لن�صو�س  من  هنالك  �أن  �أي�صاً  ويالحظ   
بال�صباب دون تقييد، وبع�صها بال�صرورة كما يف حديث �أبي جمرة قال: �صمعت �بن 
عبا�س �صئل عن متعة �لن�صاء فرخ�س فقال له موىل له : �إمنا ذلك يف �حلال �ل�صديد 

ويف �لن�صاء قلة �أو نحوه، فقال: �بن عبا�س : نعم)2(. 
�سحيح م�سلم، م�سدر �سابق، 188/9.  )1(

�سالمة  بن  حممد  بن  اأحمد  جعفر  اأبي  الآثار،  معاين  و�سرح  رقم)5116(.  حديث  �س209،  �سابق،  م�سدر  البخاري،  �سحيح   )2(
الطحاوي، حتقيق: حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط1، 1339ه-1979م، 25/3.
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�هلل  �هلل �صلى  �أن ر�صول  �ملبيحني  �ل�صحابة  �بن عبا�س وغريه من  يعلم  �أمل   
عليه و�صلم حرم ذلك �إىل يوم �لقيامة بل ملاذ� مل ينه �أبو بكر ر�صي �هلل عنه عنها، و�إن 

كان ال يعلم بتحرميها ملاذ� مل ينبه �إليه؟.
�أيام  �ل�صرورة؟ وهل  عند  �الإباحة  �إىل  �الآنف  �أبي جمرة  ي�صري حديث  �أال   
و��صحة  علة  هناك  �أن  وطاملا  �ل�صرورة؟  �أنو�ع  من  �أنها  بحكم  ذلك  تبيح  �لغزو 
�ل�صرورة  تلك  على  للقيا�س  و��صعاً  �ملجال  ذلك  يفتح  �أال  �ل�صرورة؟  عند  لالإباحة 
�أم �إننا نحكم ب�صحة منت �حلديث تقدي�صاً لتخريج �ل�صحيحني ومننع �لقيا�س �لثابت 
ثم  يحرم  ثم  يباح،  ثم  يحرم  لل�صرورة  �أبيح  ما  وهل  �ملذكورة؟  للعلة  و�لو��صح 

يباح، ثم يحرم ثم يباح؟.
ر�صول  بتحليل  �إقر�ره  مع  �ملتعة  مار�س  من  عنه  �هلل  عمر ر�صي  يرجم  ملاذ�   
�هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم- لها؟ ومل يذكر �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم حرمها، 
ولننظر �إىل هذ� �حلو�ر بني جلة �ل�صحابة عليهم �لر�صو�ن: فعن عروة بن �لزبري عن 
عبد �هلل بن �لزبري قام مبكة فقال: �إن نا�صاً �أعمى �هلل قلوبهم كما �أعمى �أب�صارهم يفتون 
�ملتعة  كانت   لقد  فلعمري  جاف؛  جللف  فقال:)�إنك  فناد�ه  برجل،  يعر�س  باملتعة 
تفعل على عهد �إمام �ملتقني، يريد �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم، فقال �بن �لزبري: 
فجرب بنف�صك فو �هلل لئن فعلتها الأرجمنك باأحجارك()1( فمن يعني �بن �لزبري: �أن 
�أنا�صاً �أعمى �هلل قلوبهم كما �أعمى �أب�صارهم( وملاذ� رد �لرجل على �بن �لزبري بهذ� 
�لرد �لقا�صي؟ �أمل يكن ثمت جمال الإقناع �ل�صحابة بع�صهم بع�صاً؟ �أم �إن �الأمر فيه 
خالف حقيقي؟ ملاذ� �لتهديد بالرجم؟ هل �نقطعت �حلجة وعجز �ل�صحابة عن �قناع 
بع�صهم مع �أن رو�ة هذه �لن�صو�س �لتي جاءت بالتحرمي على قيد �حلياة و�ل�صحابة 

�سحيح م�سلم ، م�سدر �سابق، 188/9.  )1(
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جميعهم ي�صارعون لالمتثال الأمر ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم و�لعهد قريب من 
حياة ر�صول �هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم.

�ل�صحابة  بني   – �ل�صحاح  به  جاءت  �لذي  �حلو�ر  هذ�  مثل  يدر  مل  ولو   
ا وقد بلغتهم ويف بع�صهم من جلة  لقلنا باأن �أمر حترمي �ملتعة مل تبلغهم ن�صو�صه- �أمَّ
�ل�صحابة �إ�صر�ر على �حِلل؛ ما يحتاج �إىل بيان وتو�صيح  بعيد�ً عن كل �لعو�طف، 

ومن خالل �ملنهج �ملرت�صى لنقد متون �الأحاديث بعد جمعها و�لنظر فيها جمتمعة.
رو�تها؛  ببع�س  ي�صرح  ومل  جماهيل،  فيها  �صحيحة  ن�صو�صاً  �أن  وح�صبك   
ففي رو�ية قال �بن �صهاب فاأخربين خالد بن �ملهاجر بن �صيف �هلل: �أنه بينما هو جال�س  
عند رجل جاء رجل فا�صتفتاه يف �ملتعة فاأمره بها، فقال له �بن �أبي عمرة �الأن�صاري 
�إنها  �أبي عمرة:  �بن  قال  �ملتقني  �إمام  لقد فعلت يف عهد  فقال: ماهي؟ فو�له  مهاًل: 
ثم  �إليها كامليتة، و�لدم، وحلم �خلنزير،  ��صطر  �الإ�صالم ملن  �أول  كانت رخ�صة يف 

�أحكم �هلل �لدين ونهى عنها)1(.
الحظ �جلهالة بينما هو جال�س عند) رجل(.... جاءه )رجل(.   

ملاذ�  �أفتى بحل �ملتعة بل �أمره بها �ألي�س ذلك بناء على �عتقاده بحلها؟  
ينايف  وهذ�  �الإ�صالم،  �أول  يف  رخ�صة  كانت  �أنها  يرى  عمرة  �أبي  �بن  �إن   
�لو�قع متاماً ففتح مكة كان يف �ل�صنة �لثامنة للهجرة �أي بعد نحو ع�صرين عاماً من 
�لبعثة وذلك يف �أو�خر �لعهد �لنبوي، ومل يكن ذلك يف �أول �الإ�صالم بل �آخره؛  
�إذ �لو�قع يخالف �لرو�يات وخيرب �لتي جاء �أنها حرمت يومها مع ت�صارب �ملو�قيت 
حالاًل  �ملتعة  فيها  كانت  �ملدة  هذه  �أن  �إىل  �إ�صارة  ذلك  ويف  7هجرية،  �صنة  كانت 

ح�صب هذه �لرو�ية )�أنها كانت �أول �الإ�صالم(.
امل�سدر ال�سابق، 188/9.  )1(
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�لتحرمي،   هو  �لذي  �أ�صله  على  يبقى  حر�م  وهو  لل�صرورة  �أبيح  ما  �إن  ثم   
هذه  ثبتت  �إن  و�أرى  بقدرها،  �حلر�م  لهذ�  مبيحة  حني  كل  يف  �ل�صرورة  وتبقى 
�لرو�ية �أن هنالك �لكثري من �أنو�ع �ل�صرورة �ملبيحة لهذ� �الأمر قيا�صاً، لكن �مل�صكلة 
تظل يف ثبوت هذه �ملرويات عن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم - كما �صرنى 

الحقاً. 
�ملتعة  نكاح  �أن  " ثبت  �ملازري  قول  �ملنهاج  �لنووي يف  �الإمام  �أورد  وقد   
ن�صخ  �أنه  �ملذكورة  �ل�صحيحة  باالأحاديث  ثبت  ثم  �الإ�صالم  �أول  يف  جائز�ً  كان 
و�نعقد �الإجماع على حترميه ومل يخالف فيه �إال طائفة من �ملبتدعة تعلقو� باالأحاديث 
�لو�ردة يف ذلك وقد ذكرنا باأنها من�صوخة فال داللة لهم فيها وتعلقو� بقوله تعاىل: 
}وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلَّ مَا مََلَكتْ َأيْمَاُنُكمْ كَِتابَ اللّهِ عََليُْكمْ وَُأحِلَّ لَُكم مَّا وَرَاء َذلُِكمْ َأن 
َتبَْتُغواْ بَِأمْوَالُِكم مُّحْصِنِنيَ َغيْرَ مُسَافِحِنيَ َفمَا اسَْتمَْتعُْتم بِهِ مِنْهُنَّ َفآُتوهُنَّ ُأجُورَهُنَّ َفِريَضًة وََل جُنَاحَ 

عََليُْكمْ فِيمَا َترَاَضيُْتم بِهِ مِن بَعْدِ الَْفِريَضةِ إِنَّ اللّهَ َكانَ عَلِيمًا حَكِيمًا{ ]�لن�شاء: 2٤[، ويف قر�ءة 

�بن م�صعود " فما ��صتمتعتم به منهن �إىل �أجل"  وهي قر�ءة �صاذة ال تعترب قر�آناً وال 
خرب�ً  وال يلزم �لعمل بها)1(. 

غريه ح�صب  فيه  وقع  �لذي  �خلطاأ  ذ�ت  يف  وقع  �هلل  �ملازري رحمه  قلت:   
�أثبتنا كما جاءت به  �أبيحت يف �أول �الإ�صالم، وقد  �لرو�يات حني قال: " �ن �ملتعة 
�لن�صو�س �أن �الإباحة كانت يف �لغزو وال غزو يف �أول �الإ�صالم، �صو�ء كان ذلك 
�أول  �ملتعة يف  تثبت  فلم  �أو غري ذلك،  عام خيرب،  �أو  �أوطا�س،  عام  �أو  �لفتح،  يف 

�الإ�صالم.

املنهاج، يحيى بن �سرف النووي، دار الدعوى، تركيا، )1410ه(، )د:ط(، 198/3. وانظر: الفقه املالكي واأدلته، حبيب بن   )1(
طاهر، موؤ�س�سة املعارف للطباعة والن�سر، بريوت، لبنان، د:ت، 239/3.
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ثم �إنه رمى من قال بها بالبدعة �صاأنه �صاأن كثري من �لعلماء مع �ملخالف، مع   
�أن جمهرة من �ل�صحابة ر�صو�ن �هلل عليهم قالو� بذلك، ومل ياأت ما يثبت رجوعهم 
�صو�ء  �الآية  بهذه  يكن  مل  �ملبيحني  و��صتدالل  وقطعية،  �صريحة  ب�صورة  ذلك  عن 
كانت �ملتو�ترة، �أم قر�ءة �بن م�صعود، و�إمنا مبا ورد يف �ل�صحيحني من �الأحاديث.. 
و�أمر وقع فيه �خلالف بني �ل�صحابة بهذه �لدرجة �لتي فيها �لتهديد بالرجم، ولي�س 
�أخبار  و�لتي هي  �الأحاديث،  ثبتت  �إن  �أعتربه  �لقاطع،  و�لربهان  �ل�صاطع،  بالدليل 
�أنها �صادرة من مقام  �إ�صكاالت يف متونها، مما ي�صكك يف  فيها من  ما  �آحاد، وفيها 
�لنبوة. يعتربه �أمر�ً ال يليق بال�صحابة ومل يعرف عنهم، و�إمنا يتوقفون عند  �لدليل 

�إن ثبت لديهم، دون جد�ل، �أو تهديد للمخالف.
ومن قول زفر يف هذ� �لنكاح" من نكح متعة تاأبد نكاحه – وكاأنه جعل ذكر   

�لتاأجيل من باب �ل�صروط �لفا�صدة يف �لنكاح فاإنها تُلغى وي�صح �لنكاح)1(. 
متعة،  نكاح  هو  �لذي  �الأ�صل  من  �لعقد  �صحة  �إىل  �إ�صارة  زفر  ر�أي  ويف   
َمن  على  �حلد  باإقامة  يقل  ومل  فا�صد�ً،  �صرطاً  �الأجل  و��صرت�ط  �لتاأبيد  حكم  وجعل 
فعل ذلك كما جاء عن عبد �هلل بن �لزبري ر�صي �هلل عنه" و�هلل لئن فعلتها الأرجمنك 
باأحجارك" فكان �الأوىل مبن بلغهم قول �بن �لزبري �أن يعتربو� �ملتعة زناً يوجب �إقامة 

�حلد.
�أما �الإمام �ملازري فقد د�فع عن �ختالف توقيت �لتحرمي، �لذي جاءت به   
�لرو�يات حيث قال: و�ختلفت �لرو�ية يف �صحيح م�صلم عن �لنبي -�صلى �هلل عليه 
�أنه نهى عنها يوم فتح مكة؛  �أنها نهى عنها يوم خيرب، وفيه  ففيه  �ملتعة  و�صلم- يف 
فاإن من تعلق بهذ� ممَن �أجاز نكاح �ملتعة، وزعم �أن �الأحاديث تعار�صت، و�أن هذ� 
الفقه على املذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن حممد عو�س اجلزيري، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط2)1424هـ-2003م(،   )1(

.86/4



{129}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�الختالف قادح فيها ، فقلنا" هذ� �لزعم خطاأ ولي�س هذ� تناق�صاً؛ الأنه ي�صح �أن ينهى 
عنها يف زمن، ثم ينهى عنها يف زمن �آخر توكيد�ً، �أو لي�صتهر �لنهي وي�صمعه َمن مل 
يكن �صمعه �أواًل، ف�صمع بع�س �لرو�ة �لنهي يف زمن و�صمعه �أخرون يف زمن �أخر، 

فنقل كل منهم ما �صمعه، و�أ�صافه �إىل زمان �صماعه)1(. 
يف  �ختلفت  ولكنها  فقط،  �جلزئية  هذه  يف  لي�س  خمتلفة  �لرو�يات  قلت:   
مو�طن كثرية، وهذ� �الأمر ال يحتاج �إىل هذه �لتربير�ت، فاالأحاديث حتى يف هذه 
تكر�ر  فيها  يرد  فاملحرمات كثرية مل  تناق�صها و�ختالفها،  �أحد يف  ي�صك  �جلزئية ال 
�لتحرمي بهذه �ل�صورة، وح�صب �ال�صتق�صاء و�لبحث مل �أقف على حكم مت حترميه 
عدة مر�ت، و�أبيح عدة مر�ت، وجاءت �لن�صو�س من لدن �إمام �ملتقني �أن نكاح �ملتعة 
من طيبات ما �أحل �هلل، فلم حترموه وقد نهى عن حترميه، وبعد ذلك تاأتي �لن�صو�س 
بحله ثم حترميه، ثم حله ثم حترميه، ثم حله ثم حترميه... ونبحث عن �ملربر�ت لرد 
مثل هذه �ملرويات �ملتعار�صة و�مل�صطربة �للهم �إال من باب �أن �الأحاديث �ل�صحيحة 
ال ياأتيها �لباطل من بني يديها وال من خلفها، و�أن �الإمامني مع�صومني يف �لنقل، رغم 

�أن �لتدوين جاء متاأخر�ً، و�لنظر يف �ملتون مل ياأخذ حقه �لكايف من �الهتمام.
من  جماعة  �ملتعة  �إباحة  �أحاديث  "روى  �هلل:  رحمه  عيا�س  �لقا�صي  وقول   
�ل�صحابة فذكره م�صلم يف هذه �الأحاديث برو�ية كل من �بن م�صعود، و�بن عبا�س، 
كلها  �الأحاديث  ولي�س هذه  �جلهني،  معبد  بن  �الأكوع و�صربة  �بن  و�صلمة  وجابر، 
�أ�صفارهم يف �لغزو وعند �صرورتهم وعدم  �أنها كانت يف �حل�صر، و�إمنا كانت يف 

�لن�صاء، و�أن بالدهم حارة و�صربهم عنهن قليل !!! 

امل�سدر ال�سابق، 202/3.  )1(
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هذ� �لدفاع خفيف �لوزن ح�صب  ر�أيي فقد وردت �أحاديث �صحيحة �أنها   
كانت يف �أول �الإ�صالم ومل يذكر �إال �ال�صطر�ر، فما �أحل لل�صرورة ال يربح �لتحرمي، 
و�ل�صرورة هي �صبب �الإباحة، ولي�س �أي �صبب �آخر؛ كاأكل �مليتة �لتي هي حر�م، مل 

تبح يف زمن، و�إمنا تبقى �لرخ�صة بعلتها �لتي هي �ل�صرورة.
�أكرم  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- هذبهم  �لذين رباهم  �ل�صحابة  �إن  ثم   
تهذيب، فال يت�صور �أن ي�صافرو� لغزو �أيام معدود�ت فيباح لهم مثل هذ� �لنوع من 

�لنكاح، لعدم �صربهم عن �لن�صاء وحر�رة �جلو؟!
�أعظم وهو �جلهاد  �أو وجودهن؛ فال�صاغل  �لن�صاء،  وماذ� ي�صتفاد من عدم   
�لذي هو م�صاألة حياة �أو موت يف �صبيل �هلل، وحر�رة �لطق�س متى كانت �صبباً يف 

�إباحة مثل هذ� �لنوع من �لنكاح.
و�ل�صوؤ�ل ما يز�ل قائماً ملن ذكر �ل�صرورة لقلة �لن�صاء، وعدم �صرب �ل�صحابة   
عليهم �لر�صو�ن عن �لن�صاء مع �لطق�س �حلار، هل هذه �لرخ�صة لل�صرورة �صتظل 

باقية؟ �أم �إنه مت �إلغاوؤها مع �أن �ل�صرور�ت تبيح �ملحظور�ت.
�أول  �أنها كانت رخ�صة يف  وقد جاء يف حديث �بن عمر ر�صي �هلل عنهما   
�الإ�صالم ملن ��صطر �إليها كامليتة، و�لدم، ونحوهما. فامليتة، و�لدم ونحوهما مباحات 
عند �ل�صرورة �إىل يوم �لقيامة فلماذ� ال تاأخذ �ملتعة ذ�ت �حلكم فهي "من طيبات ما 
�أحل �هلل" كما ورد يف حديث �إ�صماعيل عن قي�س �لذي ورد يف �صحيح �لبخاري)1(  
�أو  �إباحتها يوم  وغريه، وعن �بن عبا�س نحوه. وذكر م�صلم عن �صلمة بن �الأكوع 
�إباحتها يوم �لفتح، وهما و�حد، ثم حرمت يومئذ، ويف  طاأ�س، ومن رو�ية �صربة 
حديث علي حترميها يوم خيرب)2( وهو قبل �لفتح، وذكر غري م�صلم عن علي �أن �لنبي 

�سحيح البخاري، اأحاديث رقم : 5071-4615- 5075 ، 4/ 292.  )1(
املوطاأ، الإمام مالك بن اأن�س، مكتبة ال�سفا، القاهرة، ط1 1422هـ-2001م، �س316.  )2(
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-�صلى �هلل عليه و�صلم- نهى عنها يف غزوة تبوك)1( من رو�ية ��صحاق بن ر��صد 
عن �لزهري عن عبد �هلل بن حممد، بن علي، بن �أبيه، عن علي كما روى �أبود�ود 

من حديث �لربيع بن �صربة عن �أبيه، �أن �لنهي عنها كان يف حجة �لود�ع.
قال �أبود�ود: وهذ� �أ�صح ما روي يف ذلك وقد روى عن �صربة �أي�صاً �إباحتها   
يوم  �إىل  حينئذ  و�صلم-   عليه  �هلل  �صلى  �لنبي-  عنها  نهى  ثم  �لود�ع  حجة  يف 

�لقيامة.
وروي عن �حل�صن �لب�صري ر�صي �هلل عنه : �أنها ما حلت قط �إال يف عمرة   
�لق�صاء. وروى هذ� �بن �صربة �جلهني �أي�صاً. قالو�: وذكر �لرو�ية باإباحتها يوم حجة 
بن�صائهم،  �لود�ع خطاأ، الأنه مل يكن يومئذ �صرورة، وال عزوبة، و�أكرثهم حجو� 
�لنا�س،  الجتماع  عنها  �لنهي  جمرد  �لود�ع  حجة  يف  جرى  �لذي  �أن  و�ل�صحيح 
وليبلغ �ل�صاهد �لغائب ولتمام �لدين، قال �لقا�صي عيا�س: ويحتمل ما جاء يف حترمي 
�ملتعة يوم خيرب ويف عمرة �لق�صاء، ويوم �لفتح، ويوم �أوطا�س، �أنه جدد �لنهي عنها 
يف هذه �ملو�طن؛ الأن حديث حترميها يوم خيرب �صحيح ال مطعن فيه، بل هو ثابت من 
رو�ية �الأثبات �لثقات قال: وحترمي �ملتعة كان مبكة وهو �الأ�صبه لكن �لرو�يات �الأخرى 
ال ت�صاعد هذ� �لقول ويبقى ما جاء عن �إباحتها يف عمرة �لق�صاء، ويوم �لفتح، ويوم 
�أوطا�س؛ فيحتمل �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أباحها لهم يوم �لفتح لل�صرورة 
الأنها  �لود�ع،  يوم حجة  �إباحتها  وت�صقط  موؤبد�ً،  �أي�صاً حترمياً  �لفتح  يوم  ثم حرمها 

مروية عن �صربة �جلهني، و�إمنا روى �لثقات �الأثبات عن �الإباحة يوم فتح مكة)2(.
 

اإر�ساد الب�سري اإىل ترتيب في�س القدير �سرح اأحاديث اجلامع ال�سغري على الأبواب، جمع احلافظ جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي   )1(
بكر ال�سيوطي، �سرح العالمة زين الدين حممد بن عبد الروؤف املناوي، دار العقيدة، د:ط، د:ت، 1862/3.

د:ت،  لبنان،  بريوت،  العلمية  الكتب  دار  الدارمي،  بهرام  بن  الف�سل  اأبو  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  الدارمي،  �سنن   )2(
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قلت: �ل�صنة �ل�صحيحة �إذ� توفرت  فيها �صروط �صحة �ملنت، مع �صحة �ل�صند،   
بها. و�ملتو�تر فيها لي�س حماًل للنظر، و�لنقد، لكن �صنة �الآحاد ميكن  وجب �لعمل 
�لنظر فيها و�إبد�ء �لر�أي حولها من �أهل �ل�صنعة، الأنها ظنية يف ثبوتها، فاإذ� ما �أُ�صيف 
لذلك ملحظ على متنه وجبت �لدر��صة لذلك �ملنت، و�الأخذ و�لرد حوله، طاملا �أن 
ذلك يتم على �صوء قو�عد نقد �ملنت �لتي و�صعها �لعلماء. قال �ل�صرخ�صي رد�ً على 
من قال �إن خرب �لو�حد يوجب �لعلم، وذكر �صو�هدهم �لتي ي�صتدلون بها على ذلك 
قال ما ن�صه:-" ولكنا نقول لهذ� �لقائل كاأنه خفي عليه �لقول بني �صكون �لنف�س، 
وطماأنينة �لقلب، وبني علم �ليقني؛ فاإن بقاء �حتمال �لكذب يف خرب غري �ملع�صوم 
معاين، ال ميكن �إنكاره، ومع �ل�صبهة و�الحتمال ال يثبت بامل�صهور من �الأخبار بهذ� 

�ملعنى، فكيف يثبت بخرب �لو�حد)1(.  
�لعلم،  �إنه يوجب  "وقال: قوم  �لو�حد:  �لعربي عن خرب  بن  بكر  �أبو  وقال   
جلهلهم  �إما  عليهم؛  دخلتا  ب�صبهتني  �إليه  �صارو�  �إمنا  وهذ�  �ملتو�تر،  كاخلرب  و�لعمل 
بخرب  �لعلم  �متناع ح�صول  نعلم  بال�صرورة  فاإنا  �لو�حد،  بخرب  �أو جلهلهم  بالعلم، 

�لو�حد وجو�ز تطرق �لكذب و�ل�صهو عليه)2(. 
وقال �أبو بكر بن عا�صم �لغرناطي:" فذهب �جلمهور �إىل �أن خرب �الآحاد ال   

يفيد �لعلم، ولو �ختلطت به �لقر�ئن، ولو كان رو�ية عداًل)٣(. 
باأحاديث  مالأى  وم�صلم  �لبخاري  و�صحيحي  كذلك،  ذلك  كان  �إن  قلت:   
�الآحاد، ويف بع�صها ما فيه من �إ�صكاالت يف متونها، و�إن �صحت �صند�ً؛ لذ� ينبغي 
�أال ترتفع �الأ�صو�ت من لدن مقد�صي �الإ�صناد، ومدعي �لع�صمة للرجال، حينما يلجاأ 

اأ�سول ال�سرخ�سي، ابى بكر حممد بن احمد بن ابى �سهل ال�سرخ�سى، دار املعرفة، بريوت، ط1،  1414ه-1993م، ، 329/1.  )1(
املح�سول يف علم الأ�سول، اأبو بكر بن العربي، دار البيارق، عمان، ط1، 1999م، �س15.  )2(

نيل ال�سول على مرتقى الأ�سول،حممد يحيى الولين، املطبعة املولوية، فا�س، ط1، 1999، �س15.  )3(
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فكر  �صاحب  بكل  وي�صيقون  �ل�صحيحة،  �الأحاديث  متون  بع�س  �لدر��صة  باحث 
خمالف، بحجة حماية �ل�صحيحني، بالرغم من �أن حماية �ل�صحيحني تتم بالدر��صات، 
و�لنظر �حل�صيف، وفق �لقو�عد �ملرعية. وحبذ� لو كان ذلك من خالل عقل جمعي 

من �ملخت�صني، مع تقبل �لدر��صات �لفردية �لر�صينة، ومر�جعتها، ونقدها.
قال �خلطيب �لبغد�دي: " خرب �لو�حد ال يقبل يف �صيء من �أبو�ب �لدين   
�ملاأخوذ على �ملكلفني �لعلم بها، و�لقطع عليها؛ و�لعلة يف ذلك �أنه �إذ� مل يعلم �أن 

�خلرب قول �لر�صول -�صلى �هلل عليه و�صلم- كان �أبعد من �لعلم مب�صمونه")1(.
�لعلم،  تفيد  ال  و�أنها  �الآحاد،  �أحاديث  يف  �لعلم  �أهل  �أقو�ل  تتبعت  ولو   
و�ليقني، جلمعت من �أقو�لهم ما ي�صيق به �ملكان، و�أكتفي بهذ� �لقدر الأ�صري �إىل �أن 
�آحاد، حوت يف متونها عند  �أحاديث  �ملتعة كلها  �صاأن  �لتي وردت يف  �الأحاديث 
جمعها ما يوجب در��صة هذه �ملتون، و�إعادة �لنظر فيها، على �صوء قو�عد �لعلم، 
وهذه �لدر��صة متثل حجر�ً يف بركة ر�كدة حتى يقوم �أهل �لعلم يف جمال �ل�صنة 
تكون  ال  وحتى  �ل�صحيحني،  يف  هي  �لتي  �الأحاديث  من  وملثيالتها  لها  بالدر��صة 
ينبغي مر�عاتها عند   �مل�صلمني. وثمت حماذير  �أعد�ء  �لدين من  للطعن يف  مدخاًل 

نقد �ملتون منها:
�ألّا يتوجه �لنقد �إىل �صخ�س ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم.  .1

الأن ذلك خمل  فيه،  و�لطعن  نقده،  يجوز  فال  بالتو�تر  �لثابت  �لن�س  مي�س  �ألّا   .2
بالعقيدة.

مقامهم،  مينع  مل  ولكن  وعد�لته،  �صخ�صه،  يف  �صحابي  �إىل  �لنقد  يتوجه  �ألّا   .3
ومنزلتهم من �عرت��س �لعلماء عليهم يف �لرو�ية، و�لفتوى، وبيان �أخطائهم، 

الكفاية يف علم الرواية، اخلطيب البغدادي، دار املعارف، لبنان، ط1)1398هـ(، �س432.  )1(
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فقد �عرت�س عدد من �ل�صحابة �لكر�م، و�الأئمة �الأعالم، على بع�س مروياتهم، 
�آر�ء  ومثل  عنها،  �هلل  ر�صي  عائ�صة  �ملوؤمنني  �أم  كا�صتدر�كات  وفتاو�هم، 

�ل�صافعي، و�لقرطبي، و�بن عبد �لرب، و�بن تيمية وغريهم.
و�لقوة،  و�لفقه،  �ل�صجاعة،  و�لباحثون،  �لعلماء،  ميتلك  مل  فما  وعموماً   
جو�نبها،  بكامل  ودر��صتها،  �لن�صو�س،  يف  مرة  بعد  مرة  �لنظر  الإعادة  و�الإر�دة 
دون �إهمال للقو�عد �لتي و�صعها �ل�صلف، ف�صوف ي�صتمر هذ� �لرتدي �حل�صاري، 

و�لفكري، �لذي وقعت فيه �الأمة بل �صيزد�د.
وم�صكلتنا تكمن يف �لتعامل مع قيم �ل�صنة �ملطهرة، وكيفية �لتعامل مع مناهج   
�لتلقي و�لنظر، ذلك �أن جزء�ً مقدر�ً من ن�صو�س �ل�صنة يف �صوء �أدو�ت تعاملنا، 
�لع�صر، �الأمر �لذي يدين  �الإنتاج، و�لفقه �لذي يعالج ق�صايا  عاجزة عن معاودة 
�ملناهج، و�لو�صائل، معاً ويدمغها باخلطاأ، و�لقعود يف �أح�صن �الأحو�ل، وذلك الأن 
�لو�قع �لفا�صل �لذي نعاين منه دليل على ف�صاد �لو�صائل، و�لطرق، مما يجعلنا ندور 
حول �أنف�صنا ونتحرك �صمن �إطار عقل �ل�صابقني دون �إبد�ع، ونظر، �أو حماولة حتى 

لتجديد �لفهم.
والبد من ��صت�صحاب تاأخر تدوين �ل�صنة كثري�ً، مع قيام �لدو�عي لذلك من   
وقت مبكر قبل �أن ت�صيع �أو تخ�صع للو�صع، و�لن�صيان وغري ذلك، وال نغمط بذلك 
�جلهود �لتي بذلها �لعلماء يف تنقيتها من �ل�صو�ئب، مع �لرتكيز �الأكرب على در��صة 

�الأ�صانيد مع �صعف �الهتمام �لكايف بدر��صة �ملتون...
�لع�صمة،  و�دعاء  �لقد�صية،  نقل  من  �ملتاأخرة  �لقرون  ما وقع يف  و�الأخطر   
�أو يكاد لبع�س �لعلماء، وتو�صيع د�ئرة �ملقد�س، وحماية ذلك بالتكفري، �أو �لتبديع، 
و�ملتبانية،  �ملختلطة،  �لب�صر  و�أقو�ل  ديناً،  �لتدين  ذلك  جر�ء  في�صبح  �لتف�صيق  �أو 
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نفي  �أن  مع  �الأدعياء،  بع�س  من  �الأحيان،  من  كثري  ن�صو�صاً حممية يف  و�لتناق�صة 
تقارع  �أن  ينبغي  فاحلجة  �لعدول،  بالعلماء  منوط  �ل�صنة،  يف  و�النتحال  �لتحريف 
�لفكر، و�لعقيدة ،  �إجبار الأن  �أو  �أو �صيطرة،  باحلجة يف جو من �حلرية دون قهر، 
حملها ومقرها �لقلب، وال �صلطان الأحد عليه، �إال �صلطان �لدليل، و�لربهان �ملقنع.

هل نكاح املتعة يوجب حد الزنا عند الفقهاء؟ 
�آر�ء �ملذهب �الأربعة حول نكاح �ملتعة  �أ�صتق�صى  �أن  و�أريد يف هذ� �جلزء   
�إليه حديث �أبي ن�صرة يف �صحيح م�صلم  �إن كان يعترب زناً يوجب �حلد، كما ي�صري 
حيث قال: " و�أبتو� نكاح هذه �لن�صاء، فلن �أوتى بِحل نكح �مر�أة �إىل �أجل �إال رجمته 
باحلجارة")1( ورجم �ملتتمع باحلجارة ال يعني �إال �إقامة �حلد عليه، فهل �لتزم �لفقهاء 

هذ� �مل�صلك �أم خالفوه.
فقد �صئل مالك رحمه �هلل تعاىل:)�أر�أيت �إذ� تزوج �مر�أة باإذن ويل ب�صد�ق   
قد �صماه، وتزوجها �إىل �أ�صهر، �أو �صنة، �أي�صلح هذ� �لنكاح؟ قال مالك: هذ� �لنكاح 

باطل �إذ� تزوجها �إىل �أجل من �الآجال.
قلت: دخل بها �أو مل يدخل؟ قال مالك: هو مف�صوخ على كل حال، دخل   
بها، �أو مل يدخل بها قال: مالك و�إمنا ر�أيت ف�صخه الأين ر�أيته نكاحاً ال يتو�رثون عليه، 
قال �صحنون: هذه �مل�صاألة قوله: كانت له يف تزويج �خليار �أنه يف�صخ دخل بها �أو مل 
يدخل، وكان يقول الأن ف�صاده من قبل عقدة ثم رجع فقال: �إذ� دخل جاز، ويف�صخ 
�لنكاح  �أم يجعل  يبطل �لنكاح  �أتزوجك �صهر�ً  �إن قال  �أر�أيت  قبل �لدخول، قلت: 
�صحيحاً ويبطل �ل�صرط، قال مالك: �لنكاح باطل يف�صخ وهذه �ملتعة، وقد ثبت عن 

�لر�صول - �صلى �هلل عليه و�صلم- حترميها)2(. 
�سحيح م�سلم ، م�سدر �سابق، 185/9.  )1(

املدونة الكربى لالإمام مالك بن اأن�س رواية الإمام �سحنون ابن �سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قا�سم، دار الفكر للطباعة   )2(
والن�سر، 2/ 160-159.
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�أما �حلبيب بن طاهر �صاحب كتاب �لفقه �ملالكي و�أدلته فقد �أورد ما يلي)1(:   
نكاح �الأجل، وي�صمى نكاح �ملتعة، وذكر �أنه حر�م، و�أورد من �أدلة حترميه   
طائفة من �الأحاديث �لتي �صبقت، وذكر �أن �أهل �ل�صنة جممعون على ذلك، ثم قال: 
و�أما �الأحاديث �ملنقولة يف �إباحتها فاإنها من�صوخة، وقد �ختلفت �لرو�يات يف زمن 
ن�صخها، وقد ف�صر �الختالف باأمرين: �أن �ملتعة تد�ولها �لتحرمي، و�الإباحة على عهد 

ر�صول- �صلى �هلل عليه و�صلم- مر�ت و��صتقر �الأمر �أخري�ً على �لتحرمي.
و�أنه قد يكون تكرر �لتذكري من �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- بتحرميها على   
�لرو�ة،  �لتحرمي الختالف  زمن  تعيني  �الختالف يف  هنا جاء  �لتاأكيد، ومن  �صبيل 
وي�صمع  رو�ية،  يف  نهيه  �لرو�ة،  بع�س  �صمع  قد  �إذ  �ل�صماع،  زمن  يف  و�ختالفهم 
�آخرون نهيه عند ذلك يف �صماع �آخر، فينقل كل فريق ما �صمعه، ويخرب عن �لزمان 

�لذي �صمع فيه �لتحرمي، وال يكون يف ذلك تكاذب وال تناق�س.
وما روى عن �بن عبا�س، و�أبي بن كعب، كانا يقر�آن" فما ��صتمتعتم به منهن   

�إىل �أجل م�صمى فاآتوهن �أجورهن فري�صة")2(.
فاإن ذلك مل يثبت عنهما ومل ي�صح)٣( ولو ثبت فاإنه ال يعمل به الأمرين: �الأول   
�أن �بن عبا�س كان يفتي  �أنها لي�صت بحجة الأنها ثبتت عن طريق �الآحاد. وما روي 
بجو�زها فاإنه قد ثبت عنه �لرجوع عن ذلك ملا �أخربه علي ر�صي �هلل عنه مبا ورد يف 

ذلك من �لتحرمي)٤(.

الفقه املالكي واأدلته، احلبيب بن طاهر، موؤ�س�سة املعارف، د:ت، 239-238/3.  )1(
اأحكام القراآن لبن العربي، 389/1.  )2(

الفكر،  دار  ح�سن،  حممود   : حتقيق  الدم�سقي،  القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو   : العظيم  القراآن  تف�سري   )3(
1414هـ/1994م، 449/1.

املنتقى من ال�سنن امل�سندة: عبد اهلل بن علي بن اجلارود اأبو حممد الني�سابوري، حتقيق : عبداهلل عمر البارودي، موؤ�س�سة الكتاب   )4(
الثقافية – بريوت، ط1 ، 1408 - 1988، 3/ 334 وقول علي اأخرجه م�سلم يف النكاح باب ما جاء يف نكاح املتعة.
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وما روي �أي�صاً من قول جابر: كنا ن�صتمتع بالقب�صة من �لتمر و�لدقيق �الأيام   
على عهد ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم- و�أبي بكر حتى نهى عنه عمر)1(.

�أن�صاأ �لتحرمي، و�إمنا كان نهي عمر عنها  �أن عمر هو �لذي  فاإن هذ� ال يعني   
تاأكيد�ً، و�إعالناً لن�صختها �ملتقرر يف عهد �لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلم- ملن مل يكن 

عاماًل بذلك)2(.
ويدل على ��صتقر�ر حترميها بني �ل�صحابة ما رو�ه عروة بن �لزبري �أن خولة   
بامر�أة  ��صتمتع  �أمية  بن  ربيعة  �إن  فقالت:  بن �خلطاب  بنت حكيم دخلت على عمر 
مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن �خلطاب فزعاً يجر رد�ءه ، فقال: هذه �ملتعة 

ولو كنت تقدمت فيها لرجمت")٣(.
�إن  �ملهر  �مل�صمى من  فيه  منعه، ويجب  الأنه جممع على  باالإطالق،  ويف�صخ   

دخال الأن ف�صاده لعقده دليل ن�صخه. 
وخال�صة ما ذكره �حلبيب يف �لفقه �ملالكي: �إن �لنهي عنه يقت�صي �لف�صاد،   
ويقا�س على �لنكاح بغري ويل، الأن �لف�صاد ح�صل بالعقد، ويعاقب فيه �لزوجان وال 

يحد�ن، ويلحقه �لولد بالزو�ج)٤(.
وال يحد �لزوجات لوجود �صبهة �لقول باجلو�ز ملا نقل عن �بن عبا�س ر�صي   

�هلل عنهما)5(.
ولعل �ل�صادة �ملالكية مل يثبت عندهم رجوع �بن عبا�س ر�صي �هلل عنهما؛ كما   
مل يثبت عندهم قول عمر ر�صي �هلل عنه" ولو كنت تقدمت فيها لرجمت" وبالتايل 

�سحيح م�سلم ، كتاب النكاح، باب نكاح املتعة، م�سدر �سابق، 183/9.  )1(
املعلم، فوؤاد بن عبد العزيز، د:ط، د:ت،  130/2.  )2(

املوطاأ ، الإمام مالك بن اأن�س ، مرجع �سابق ، �س316.  )3(
الفقه املالكي واأدلته احلبيب بن طاهر، موؤ�س�سة املعارف للطباعة والن�سر، بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 1424هـ3/ 238.  )4(

الفقه على املذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن حممد عو�س اجلزيري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان الطبعة الثانية1424هـ ،   )5(
.87 /4



جملة ت�أ�صيل العلوم {138}

فاإن �إجماع �أهل �ل�صنة على حترميه غري ُم�صلَّم، فابن عبا�س وغريه من بع�س ف�صالء 
�ل�صحابة جاءت عنهم �الأخبار �لتي تدل على قولهم باملتعة.

وقر�ءة �بن عبا�س، و�أُبي، ما ز�د فيها على ما ثبت يف �مل�صاحف باملتو�ترة   
كانو� يعدونه تف�صري�ً مدرجاً فيما كتبا وما قاال، �أما هنا فالبطالن ولي�س �إال هو �لذي 
يلحق بزيادتها. ثم �إن م�صاألة تكر�ر �لتحرمي ليعلم �جلميع مل تقع يف حترمي �أمر �آخر 
على ما وقفت عليه وجمهرة �ل�صحابة كانو� مع ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم-  
عن  �لناهية  �لرو�يات  عنهم  جاءت  �لذي  �أولئك  خا�صة  خيرب  ويوم  مكة،  فتح  يف 

ذلك.
وقد قال زفر يف هذ� �لنكاح " َمن نكح نكاح متعة تاأبد نكاحه، وكاأنه جعل   
ذكر �لتاأجيل من باب �ل�صروط �لفا�صدة يف �لنكاح، فاإنها تلغى، وي�صح �لنكاح، ومل 
يقل باإقامة �حلد كما جاء عن �بن �لزبري، وعن عمر ر�صي �هلل عنهما" الأرجمنك" ويف 
ذلك �إ�صارة �إىل �صحة �لنكاح، وبطالن �ل�صرط، ومل تثبت عندهم تلك �لن�صو�س، 

ولو �عتقدو� ثبوتها الأوجبو� �حلد.
�إنه �لنكاح الأجل، فلو قال  �أما �ل�صادة �ل�صافعية فقد قالو� عن نكاح �ملتعة:   
للويل زوجني فالنة �صهر�ً، فاإنه يكون نكاح متعة وهو باطل، الأن توقيته بوقت يدل 
على �أن �لغر�س منه جمرد �لتمتع ال �لتو�رث، و�لتو�لد �للذ�ن هما �لغر�س �الأ�صلي 

من �لنكاح)1(. 
قلت: ما جاء يف �ملذ�هب يختلف عن �أحاديث �صربة �لتي وجه فيها حديثه   
للفتاة مبا�صرة يطلب فيها �أن ي�صتمتع بها هو، �أو �صاحبه، دون �إثبات �لرجوع لوليها، 
ولكن لنفرت�س �أن �الأمر جاء من خالل �لويل فاإن �الأغر��س من �لنكاح لي�صت هي 

الفقه على املذاهب الأربعة، م�سدر �سابق، 87/4.  )1(
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فقط �لتو�لد، و�لتو�رث هنا غري منفي. و�إح�صان �لنف�س �أحد �أهم �أهد�ف �لزو�ج 
حتى و�إن مل يكن ثمت تو�لد، وال تو�رث، ومع �إثبات �ل�صافعية بطالن نكاح �ملتعة 
فلم يوجبو� فيه �حلد ويف هذ� �إ�صارة �أي�صاً �إىل �أن هنالك �صبهة تدر�أ �حلد، عَمن فعل 
ذلك، وكذلك فيه داللة على �أن ما ورد يف �صاأن �لرجم من حديث عمر وغريه مل 

يثبت عندهم، وكذلك رجوع �بن عبا�س، ف�صار كل ذلك �صبهة تدر�أ �حلد.
�صو�ء  مدة  �إىل  يتزوجها  �أن  هو  �ملتعة  نكاح  �إن  فقالو�  �حلنابلة  �ل�صادة  �أما   
كانت معلومة �أو غري معلومة، وهو باطل على كل حال، وال يرتتب على نكاح �ملتعة 
�إح�صان �لزوج، وال حلها ملطلقها ثالثاً، وال يتو�رثان وال ت�صمى زوجة، ولكن يلحق 
فيها �لن�صب، ويرث به �لولد، ويورث الأن �لوطء وطء �صبهة يلحق به �لولد لكنهما 

ي�صتحقان فيه عقوبة �لتعزير دون �حلد)1(. 
و�صار �ل�صادة �حلنفية على ذ�ت �لنهج فقالو� : نكاح �ملتعة هو �أن يقول المر�أة   
�أيام بكذ� فتقول له  �أياماً، �أو ع�صرة  خالية من �ملو�نع �أمتتع بك، �أو متعيني بنف�صك 
قبلت، وهو باطل على كل حال �صو�ء كان �أمام �صهود، �أو ال، و�صو�ء كان �لوقت 
طوياًل، �أو ق�صري�ً، وال يرتتب على نكاح �ملتعة �أثر؛ فال يقع عليها طالق، وال �إيالء، 

وال ظهار، وال يرث �أحدهما من �صاحبه)2(.

انظر: الفقه على املذاهب الأربعة، مرجع �سابق، 4/ 88-87.  )1(
الفقه على املذاهب الأربعة ، املرجع ال�سابق، 88/4.  )2(
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�ملبحث �لر�بع
الأحاديث الواردة يف مكان، وزمان، واأ�سباب اإباحة املتعة•

جاءت �أحاديث �إباحة �ملتعة فيها �صيء غري قليل من �لعلل �لتي �حتوتها متونها   
مع �صحة �الأ�صانيد، ومن �صمن هذه �الأحاديث ما جاء يف رو�ية �صربة �جلهني من 
�إباحتها يف عام �لفتح، وعنه �أي�صاً �إنها كانت يف حجة �لود�ع، وعند �صربة مرة يذكر 
�أنه متتع بربد خلق، ومرة بربدين �أحمرين، ومرة وقع �للقاء بالفتاة يف �أعلى مكة، 
عمه،  �بن  ومرة  �صليم،  بني  من  ومرة  من�صوب،  �صاحبه غري  ومرة  باأ�صفلها،  ومرة 
ومرة مل يحدد قبيلة �ملر�أة، ومرة يحدد �أنها من بني عامر... �لخ و�أحياناً �أنها �أُبيحت 
عام �أوطا�س، وبع�صها يوم خيرب، وغري ذلك من �الآر�ء �لتي وردت يف رو�ية ر�ٍو 

و�أحد.
قلت �ال�صطر�ب �لبيّن �لو�قع يف رو�ية �صربة عن نكاح �ملتعة، يبني �أن هذه   
�الأحاديث معلولة، وهي من �صنن �الآحاد، كما �صبقت �الإ�صارة �إليه... ولكن لننظر 

�إليها من جانب �آخر لبيان ما فيها من ��صطر�ب:
من  �ل�صباب  طلب  حينما  جاءت  للمتعة  �الإباحة  �أن  �الأحاديث  تذكر  فمرة   
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �الإذن يف �ال�صتخ�صاء، ولي�س ثمت ذكر للغزو.... 
ويف �أخرى  خرج منادي ر�صول �هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم- ينادي: �إن ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم قد �أذن لكم �أن ت�صتمتعو�، يعني متعة �لن�صاء من غري طلب يف 

هذه �لرو�ية.
�الأهل،  و�لبعد عن  �لغزو،  �الإباحة  علة  �أن  �إىل  ت�صري  �لن�صو�س  ومرة جند   
مقروناً �أحياناً بحر�رة �الأجو�ء، وقلة �لن�صاء، ومرة يبني ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه 

اجلزء. هذا  يف  الواردة  الأحاديث  تخريج  �سبق  	•
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�أن �ملتعة من طيبات ما �أحل �هلل وتت�صمن �الآية  �صريح �لنهي عن حترمي ما  و�صلم- 
�أحل �هلل من �لطيبات، وال يجاوزو� �حلد يف �لزهد باأن يحرمو� �حلالل)1(.  

كانت  �إنها  ومرة  قلة،  �لن�صاء  ويف  �ل�صديد،  �حلر  يف  كان  ذلك  �أن  ومرة   
رخ�صة يف �أول �الإ�صالم ملن ��صطر �إليها كامليتة، و�لدم، وحلم �خلنزير.

حارة  �لبالد  باأن  وغريه،  عيا�س،  �لقا�صي  مثل  ر�ح  �ل�صَّ تعليل  جند  و�أحياناً   
و�صرب �ل�صحابة عن �لن�صاء قليل!! و�أياً كان �الأمر فاإن هذه �لن�صو�س �لتي جاءت 
�ل�صحب  ل�صاأن  �نتقا�س  �صروحها  بع�س  ويف  �صديد  ��صطر�ب  فيها  �ملتعة  باإباحة 
�لكر�م باأن �صربهم عن �لن�صاء قليل، مع �أن تلك �ملغازي �لتي ذكر فيها �صاأن �الباحة 
يف معظمها مل ت�صتغرق وقتاً طوياًل، فكيف ل�صحابي مثل �صربة وغريه �أن يرتك ما 
جاء الأجله من �جلهاد يف �صبيل �هلل، وميكث مع �لفتاة �لتي �أعجبه �صبابها، وجمالها، 
م�صتمتعاً بها، حتى ينادي ر�صول �هلل- �صلى �هلل عليه و�صلم-  بالتحرمي، كما ورد يف 

�حلديث �ل�صحيح.
�أنها بعيدة كل �لبعد  �أنه تبني  وكيف تكون �ملتعة من طيبات ما �أحل �هلل مع   
عن مقا�صد �لنكاح؟، وهل مت �كت�صاف هذ� �الأمر متاأخر�ً؟ حا�صا؛ فال�صحابة عليهم 
�لر�صو�ن جميعاً هم �الأمنوذج، وحمل �القتد�ء مبا تو�فر لهم من �لتاأهيل، و�لرتبية، 

و�حلفظ، و�لرعاية، �لنبوية �ملحفوظة بالوحي ت�صويباً، وتوجيهاً.
�أبعادها، ومتثل  تهدم منهجية �القتد�ء بكل  �الأمور  �أن مثل هذه  ويف ر�أيي   
وبرعاية  �لنبوة،  تربى على عني  �أرى   كما  �ل�صحابة  فجيل  نف�صه،  للنموذج  �إ�صاءة 
�لنبي �لكرمي �صلى �هلل عليه و�صلم، وتدريب �لنبوة �الأمر �لذي �أهلهم ليكونو� حمل 
�لتاأ�صي �مل�صروط باالإح�صان، فال ميكن �أن تهزمهم �صهوة، �أو تطي�س بهم نزوة، ويقل 
ت(،  )د:  م�سر،  القاهرة،  احللبي  مطبعة  احلراين،  تيمية  بن  الدين  تقي  تيمية،  ابن  الإمام  لتف�سري  اجلامع  التف�سري،  دقائق   )1(

.120/3
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�صربهم عن �لن�صاء يف �صاعات �للقاء بعدوهم، ف�صاأنهم لي�س ك�صاأن غريهم، وعملهم 
مل يد�نه �أحد ممن �صبقهم، ولن يلحق بهم �أحد ممن جاء بعدهم قال تعاىل: }وَمَا لَُكمْ 
الَْفْتِح  َقبِْل  مِن  َأنَفقَ  مَّنْ  مِنُكم  يَسَْتِوي  َل  رِْض  وَاْلَ السَّمَاوَاتِ  مِريَاثُ  وَلِلَّهِ  اللَّهِ  فِي سَِبيِل  ُتنفُِقوا  َألَّ 
َّذِينَ َأنَفُقوا مِن بَعْدُ وََقاَتُلوا وَُكالًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ  وََقاَتَل ُأوْلَئِكَ َأعَْظمُ دَرَجًَة مِّنَ ال

خَِبريٌ{ ]�حلديد: 10[. 

�جليل،  هذ�  من  �لنيل  على  �ملرتبة  و�الآثار  �ملخاطر  عظم  �إدر�ك  ينبغي  لذ�   
�لتاأ�صي و�ملرتكز  �لو�قع، وحمل  �الإ�صالم على  لتنزيل  و�أمنوذجاً  قاعدة  ميثل  �لذي 
و�صع  �أو  مو�صع،  �أو  جيل،  �أو  قوم،  �أو   .. معني  لع�صر  ذلك  ولي�س  �حل�صاري، 
�جتماعي، و�إمنا هم جيل �لتاأ�صي �خلالد، �ملجرد من حدود �لزمان، و�ملكان، و�أنهم 
و�أوعية  �إن�صانية،  عاملية  ر�صالة  تطبيق  مناذج  الأنهم  و�الإن�صاين  �لعاملي  �لتاأ�صي  جيل 

حملها ونقلها)1(. 
�أهل �لعلم حول هذ� �الأمر، وحماولة  �إن �خلالف �لذي ورد بني كثري من   
د�ئرة  من  للخروج  �لنظر  �إعادة  �أوجب  �لتربيري،  �ملنهج  �تباع  �أي�صاً  منهم  �لكثري 
�الأقدمون،  ذكره  مبا  و�لتغني  �الإعجاب،  د�ئرة  يتجاوز  ال  �لذي  �الإنكفائي،  �لفكر 
دون �إعماٍل للنظر، و�لتمحي�س يو�صح هذ� �الأمر" نكاح �ملتعة يف �لعهد �لنبوي" 
و�لبحث عن �ملخارج للم �صمل �لتناق�صات �لبيّنة يف �لرو�يات، الأنها قد جتاوزت 
�لقنطرة يف رجالها، يوقع �الأمة يف حرج عظيم؛ فالبيئة �لتي كانت ماثلة باأعر�فها، 
وتقاليدها يف �صاأن �ملر�أة، و�جليل �لذي �آمن من �ل�صحابة عليهم �لر�صو�ن مل يكونو� 
لري�صو� تلك �مل�صالك" �أن يقابل �صربة، �أو غريه �لفتيات يف �لطرق وخماطبتهن مبثل 
هذ� �خلطاب، فالنخوة �لعربية لوحدها ترف�س مثل �مل�صالك �لتي �أرى �أنها مل تقع، 

و�أن �الأحاديث فيها من علل �ملتون �ل�صيء �لكثري.
انظر : الأخالق وال�سيا�سة، يف خالفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، موفق �سامل نوري، كتاب الأمة، عدد148، ربيع الأول 1433ه،   )1(

اإدارة البحوث والدرا�سات الإ�سالمية، قطر، �س17-18 من تقدمي، عمر عبيد ح�سنة.
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�ملبحث �خلام�س
ال�سطراب يف زمان ومكان التحرمي لنكاح املتعة

جاءت �لرو�يات م�صطربة يف حتديد زمان، ومكان، حترمي �ملتعة فهي د�ئرة   
بني عدة مو��صع، كل منها يف زمان خمتلف عن �الآخر ، عالوة على �آر�ء �أخرى 
قوله:  �ل�صيوطي يف  �حلافظ  فقد جمعها  باأزمنتها  �ملختلفة  �الأماكن  �أما  بيانها،  �صياأتي 
"هذ� من غريب �ل�صريعة فاإنه تناوله �لن�صخ مرتني؛ �أبيح ثم حرم، ثم �أبيح ثم حرم، 
فاإنه كان جائز�ً يف �صدر �الإ�صالم ثم ن�صخ يف خيرب، �أو عمرة �لق�صاء ، �أو �لفتح، �أو 

�أوطا�س، �أو تبوك، �أو حجة �لود�ع، و�الأ�صح عند جمع من �أهل �لعلم عام �لفتح.
ثم  خيرب  قبل  مباحة  فكانت  مرتني،  وقع  و�إباحتها  حترميها  �أن  �هلل:  رحمه  وللنووي 

�أبيحت عام �لفتح وهو عام �أوطا�س، ثم حرمت حترمياً موؤبد�ً.
وقع  ثم  برخ�صة  �الأو�ئل  عن  جاء  وقد  �ملنذر:  و�بن  عيا�س،  �لقا�صي  قال   
�الإجماع فيها على حترميها �إال من ال يلتفت �إليه من �لرو�ف�س، و�أجمعو� على �أنه متى 
وقع �الآن بطل، هبه قبل �لدخول، �أو بعده، �إال �أن زفر جعلها كال�صروط �لفا�صدة، 

وال عربة بقوله)1(. 
و�أ�صري هنا �إىل �أنه مل يقع ��صطر�ب يف ن�صو�س حديثية كما وقع يف حترمي   

�ملتعة فاالختالف حول مكان حترميها و�صل �إىل �صتة �أمكنة، يتبعها �صتة �أزمنة؟!
مما يجعل �أمر �إعادة �لنظر يف قبول هذه �ملرويات �أمر�ً، ال بد منه، وحبذ� لو   
كان ذلك يف �إطار �جتهاد جماعي، يتوخى �حلق يف در��صته من غري �تخاذ �أحكام 

م�صبقة.

اإر�ساد الب�سري اإىل ترتيب في�س القدير، احلافظ جالل الدين ال�سيوطي، مرجع �سابق،1863/3.  )1(
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�إن �ل�صنة هي �مل�صدر �لثاين من م�صادر �لت�صريع �الإ�صالمي، و�إنها حمل تقدير   
ال يقبل �ل�صك، ولكن �مل�صاألة يف ثبوت �لرو�ية عن �ملع�صوم -�صلى �هلل عليه و�صلم-  
�أو عدم ثبوتها، وال ريب �أن جهود �لفقهاء مكملة جلهود �ملحدثني، وال �صنة من غري 
�ملتعة مو�صع)�لزنى  نكاح  ي�صعو�  �لفقهاء بجمهورهم مل  �أن  فقه، وباملالحظة جند 
يف وجوب �إقامة �حلد على فاعلها، و�إمنا �كتفى بع�صهم بعقوبة تعزيرية، �أو �لتفريق 
فقط بني �ملتمتعني، ويف هذ� �إ�صارة قوية �إىل �عتبار �ل�صبهة �لو�قعة يف هذ� �الأمر 
عند جمهور �لفقهاء و�أئمتهم، وثمت مالحظة �أخرى يف م�صاألة �لتوقيت �لذي مت فيه 
�ملتعة كانت على عهد  �أن  �إىل  �أ�صارت  ما  �ل�صحيحة  �لرو�يات  �لتحرمي، فهناك من 
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم وعهد �أبي بكر ر�صي �هلل عنه، و�صطر�ً من خالفة عمر، 

وال باأ�س  من �ال�صارة �إىل هذه �لن�صو�س وقد �صبق ذكرها وتخريجها.
وكان �بن عبا�س –ر�صي �هلل عنه- يتاأول يف �إباحته للم�صطر �إليه بطول �لعزبة   
وقلة �لي�صار و�جلدة ثم توقف عنه و�أم�صك عن �لفتوى به، وقال �بن عبا�س- ر�صي 
�هلل عنه- ما �أحلت �ملتعة �إال مثل ما �أحل �هلل �مليتة و�لدم، وحلم �خلنزير، وما حتل �إال 

مل�صطر.
قال �ل�صيخ �الإمام �أبي �صليمان �خلطابي:)فهذ� يبني لك �أنه �إمنا �صلك مذهب   
يف  �ل�صرورة  الأن  �صحيح  غري  قيا�س  وهو  �لطعام،  �إىل  بامل�صطر  و�صبهة  �لقيا�س 
هذ� �لباب ال تتحقق كما هي يف باب �لطعام �لذي تقوم به �الأنف�س وبعدمه يكون 
�لتلف  و�إمنا هذ� من باب غلبة �ل�صهوة وم�صابرتها ممكنة، وقد حت�صم مادتها بال�صوم، 

و�لعالج، فلي�س �أحدهما يف حكم �ل�صرورة كاالآخر")1(.

معامل ال�سنن، �سرح �سنن اأبي داود، الإمام اأبي �سليمان حمد بن حممد اخلطابي الب�ستي، دار الكتب العلمية بريوت، حتقيق عبد   )1(
ال�سالم عبد ال�سايف حممد، ط4، 2009م، باب نكاح املتعة، 3/ 163.



{145}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

قلت: و�حلق �أن �خلطابي ال يتخذ موقفاً و�حد�ً حينما يرد �الأقو�ل! فاإذ� كان   
هذ� �لقيا�س غري �صحيح و�أن �ملتعة تاأتي من باب غلبة �ل�صهوة وم�صابرتها ممكنة، فلماذ� 
مل ي�صرب �ل�صحب �لكر�م، مع �أنهم خرجو� جهاد�ً، يف �صبيل �هلل، و�بتغاء مر�صاته، 
و�أن �خلروج للجهاد ال يد�نيه خروج، �أو �صفر، من حيث �ال�صتعد�د �لنف�صي ملجابهة 
�أعد�ء �هلل، ووجوب �أخذ �حليطة و�حلذر وفيه كثري�ً ما بلغت �لقلوب �حلناجر خوف 
�لهزمية!! فكيف ال يتغلب �ل�صحابة عليهم �لر�صو�ن ويحب�صون هو�ج�س �ل�صهوة، 

وهم يف مثل هذه �حلالة، ويكون �لقيا�س لل�صهوة   بالطعام غري متحققة؟
على  �حلكم  يف  وحده  و�لتعديل  �جلرح  علم  على  �لعلم  �أهل  �عتماد  �إن   
و�ملكانية،  �لزمانية،  �لظروف  و�عتبار  �ملتون،  �إىل  �لنظر  دون  �لنبوي  �حلديث 
و�لتاريخية للتدوين ي�صر ب�صجرة �الإ�صالم، مع �أن �حلكم على �لرجال نف�صه ي�صويه 

غري قليل من �ال�صطر�ب.
و�أ�صري هنا �إىل �أن �لقول برجوع �بن عبا�س عن �لقول باملتعة فيه نظر، فقد قال   
�بن دقيق �لعيد ما ن�صه:)وقد قيل �أن �بن عبا�س رجع عن �لقول باإباحتها بعد ما كان 
يقول به()1( عن �صعيد بن جبري قلت البن عبا�س ملا �أفتى بحل �ملتعة: �أتدري ما �صنعت؟ 

رمبا �أفتيت ف�صارت بفتباك �لركبان، وقالت به �ل�صعر�ء قال : ما قالو�؟ قلت: قالو:
قـــد قـــال ال�صيخ ملا طال جمل�صـــــــه        يا�صاح هل لك يف فتيا ابن عبا�س
هل لك يف رخ�صة الأطراف اآن�صة        تكون مثواك حتى م�صدر النا�س

فقال }إنا هلل وإنا إليه راجعون{ ]�لبقرة: 15٦[، ما بهذ� �أفتيت، وال هذ� �أردت،   
وال �أحللت منها �إال ما �أحل �هلل من �مليتة، و�لدم، وحلم �خلنزير)2(.

على  �ال�صتدالل  يف  و�لفقهاء  �ملحدثون  عليها  يعتمد  �لتي  �لرو�ية  وهذه   
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام، �سيخ الإ�سالم تقي الدين ابي الفتح ال�سهري بابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بريوت،   )1(

لبنان، )د: ت(، 36/3.
ار�ساد الب�سري اإىل ترتيب في�س القدير �سرح اأحاديث اجلامع ال�سغري على اأبواب احلافظ جالل الدين ال�سيوطي، �سرح العالقة حممد   )2(

بن عبد الروؤوف املناوي، دار العقيدة، )د: ت( 1868/3.
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رجوع �بن عبا�س عن �لقول بنكاح �ملتعة، يف ��صنادها �حلجاج بن �أرطاأة، ومعلوم 
�أنه يدل�س، وبقية رجاله رجال �ل�صحيح)1(.

قلت رو�ية رجوع �بن عبا�س تنق�صها �صحة �الإ�صناد، حيث �أن فيه من ��صتهر   
بالتدلي�س، وقد روى �بن جريج عن عطاء عن �بن عبا�س" ما كانت �ملتعة �إال رحمة 

رحم �هلل بها هذه �الأمة، ولوال نهي عمر بن �خلطاب عنها ما زنى �إال �صقي)2(.
عنه،  �هلل  ر�صي  عمر  عهد  نهاية  يف  بر�أ�صها  �أطلت  �لتي  �لفتنة  �أجو�ء  �إن   
و��صتمرت وت�صارعت وتريتها، �أثرت كثري�ً على �ل�صنة �ملطهرة �لتي كانت حتى ذلك 
�لعهد تعتمد على �حلفظ يف �صدور �لرجال فقط، مما �أعطى �لفر�صة الأعد�ء �الإ�صالم 
�أن يجيدو� د�صهم على �ل�صنة �لنبوية، و�إتقان و�صعهم، وقد �أ�صهم �جلو �لفكري بعد 
ذلك يف �خلوف عن �خلو�س يف ما مت �إثباته يف كتب �ل�صنة �ل�صحيحة؛ حيث دخلت 
على �مل�صلمني م�صاألة �ملقد�س �لتي ولَّدت �أجو�ء قلقة، يغلب عليها �لرتب�س بالر�أي 
�الآخر و�صاحبه، حتى و�إن كان �جتهاد�ً يف د�ئرة �أحاديث �الآحاد مللحظ ما، �رتاآه 
�أي باحث، حيث تُ�صرع �ل�صيوف لقطع روؤو�س �لر�أي �الآخر، مع �أن �خلالف يف مثل 
هذه �الأمور �صيء طبيعي، و�أرى �أننا يف حاجة �إىل قدر عاٍل من �ل�صجاعة كي يتم 

�لتمييز و�لفرز لالإلهي، عن �لب�صري، ومتييز �ملقد�س عن غريه.
وبالعودة �إىل خرب �بن عبا�س فقد ورد من طرق كلها فيها نظر، قال �بن حجر   
يقوي بع�صها بع�صاً، وحا�صلها �أن �ملتعة �إمنا رخ�س فيها ب�صبب �لغربة يف حال �ل�صفر 
ويو�فقه حديث �بن م�صعود �لذي �صبق ذكره وقول �بن عبا�س" �إمنا كانت يف �أول 
�لتاريخ،  تخالف وقائع  ت�صري لذلك فجميعها  �لتي  �لرو�يات  �الإ�صالم" وغريها من 
ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الطحاوي،  امللك  عبد  بن  �سالمة  بن  حممد  بن  جعفر  ابن  لالإمام  الآثار  معاين  �سرح   )1(

1399-1979م، حتقيق زهري النجار، 26/3.
�سرح معاين الآثار، اأبي جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة بن عبد امللك الطحاوي، 26/3.  )2(
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و�لرو�يات �ملذكورة �الأخرى، وقد �صبقت �الإ�صارة �إليها.
وجزم جماعة من �الأئمة بتفرد �بن عبا�س باإباحتها فهي من �مل�صائل �مل�صهورة   
مكة،  �أهل  من  عبا�س  �بن  �أ�صحاب  قال  �لرب  عبد  �بن  ولكن  �ملحالف،  ندرة  وهي 

و�ليمن على �إباحتها ثم �تفق �أهل �الأم�صار على حترميها.
�إباحتها بعد ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-  قال �بن حزم: ثبت على   
�بن م�صعود، ومعاوية و�أبو �صعيد، و�بن عبا�س، و�صلمة، ومعبد �بنا �أمية بن خلف، 
�صلى  �هلل  ر�صول  مدة  �ل�صحابة  جابر عن جمع  بن حريث ورو�ه  وجابر، وعمرو 
�هلل عليه و�صلم  و�أبي بكر، وعمر �إىل �أخر خالفة عمر. قال: ومن �لتابعني طاو�س، 
�أن  �هلل:  عبد  بن  جابر  رو�ية  ويف  مكة)1(،  فقهاء  و�صائر  وعطاء،  جبري،  بن  و�صعيد 
�لنهي عنها كان يف عهد عمر يف �صاأن عمرو بن حريث)2( وال �أدي عن �صبب ربط 
باب  من  كان  عمر  حترمي  ولعل  حريث،  بن  لعمرو  حدثت  �لتي  بالو�قعة  �لتحرمي 

�ل�صيا�صة �ل�صرعية �إذ� �فرت��صنا عدم وجود علل �ملتون �لتي �صاقها �لباحث �أنفاً.
عبا�س- �بن  �إن  قالو�  حيث  �آخر  منحاً  �لتربيري  �ملنهج  �أ�صحاب  نحا  وقد   

ر�صي �هلل عنهما- �أ�صار �إىل حل �ملتعة وربط حترميها بنزول قول �حلق تبارك وتعاىل: 
َّهُمْ َغيْرُ مَُلومِنيَ{ ]�ملوؤمنون: ٦[)٣(. وهذ� بع�س ما  َأيْمَاُنهُمْ َفِإن }إِلَّ عََلى َأْزوَاِجِهمْ أوْ مَا مََلَكتْ 

ذهبت �إليه من ��صطر�ب �ملرويات يف متونها وعلل بع�س �الأ�صانيد.
وردت بع�س �ملرويات من �أحاديث �الآحاد و�إن كانت �صحيحة �ل�صند لكنها   
تخالف دالالت �لقر�آن �لقريبة، �أو �لبعيدة، �أو تخالف �لعقل، �أوال تن�صجم مع قو�عد 

�سحيح البخاري، م�سدر �سابق، 210/9.  )1(
الأحكام الو�سطى من حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، الإمام احلافظ اأبي حممد عبد احلق عبد الرحمن الأ�سبيلي)ابن اخلراط(   )2(

مكتبة الر�سد، الريا�س، حتقيق حمدي ال�سلفي و�سبحي ال�سامرايل، )د:ت ( 2/ 132.
م�سكاة امل�سابيح، حممد بن عبداهلل اخلطيب التربيزي،  حتقيق حممد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي، )د :ط(، )د: ت(،   )3(

.944/2
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�أنكحة �جلاهلية، و�صرعت �لنكاح �ملعلوم، ب�صروطه،  �أبطلت  �الإ�صالم �لعامة، �لتي 
و�صو�بطه، وقد قرر �لكمال بن لهام" �أن خرب �لو�حد ال يوجب �ليقني بل �لظن)1(.

ويقول �لن�صفي:" و�أما دعوى علم �ليقني به فباطل الأنا قد بينّا �أن �مل�صهور ال   
يوجب �لعلم")2(. وقال �لقر�يف:" وخرب �لو�حد مظنون")٣(.

وقال �لقرناطي" ومذهب �جلمهور �أن خرب �الآحاد ال يفيد �لعلم ولو �ختلطت   
به �لقر�ئن، وكان ر�ويه عداًل")٤( ولعل فيما ذكر غنية عن ذكر �ملزيد، للتدليل على 
�لتكفري، وال  يوجب  متنه، ال  �أو  �صنده،  ما يف  مللحظ  و�أن رده  �الآحاد،  ظنية خرب 

�لتف�صيق، وال �لتبديع، و�أن �الأمر �جتهاد وفق �صو�بط �أهل �لعلم.. و�هلل �أعلم.

خامتــــــة
وبعد هذ� �لتطو�ف يف ثنايا مو�صوع " نكاح �ملتعة" در��صة على �صوء نقد   
هذ�  �أن  تبني  تقريري-  ح�صب  خمل-  غري  باخت�صار  جاءت  و�لتي  �حلديثة  �ملتون 
�ملو�صوع من مو�صوعات �خلالف �لفقهي، رغم �دعاء �الإجماع على حترميه، وذلك 
�قت�صت  �لتي  وتلك  �الإباحة،  �أن�صاأت  �لتي  �ملتعة  �الأحاديث  �ملثبتني  نظر  وجهة  من 

�لتحرمي. 
�ل�صنة  ن�صو�س  من  �لتحرمي  �أو  �الإباحة  ب�صاأن  ورد  ما  جميع  �أن  يل  وتبني   
�إمنا  هي من �أحاديث �الآحاد �لظنية يف ثبوتها، و�لتي ال �إ�صكال يف �إبد�ء �أي ملحظ 
عليها، طاملا كان ذلك على �صوء �لقو�عد �لتي و�صعها �أهل �لعلم يف هذ� �ملجال، 
وكان هذ� �لنقد ال ين�صب �لكذب ملفخرة �لب�صرية �صلى �هلل عليه و�صلم وال ل�صحابته 

فتح القدير، الكمال بن الهام، دار الفكر، القاهرة، )د:ت(، 159/3..  )1(
ك�سف الأ�سرار على املنار، اأبو الربكات الن�سفي، دار الكتب العلمية، بريوت، )د: ت(، 19/2.  )2(
�سرح تتفيح الف�سول، اأبو العبا�س القرايف، �سركة الطباعة الفنية املحدة، ط،1973م، �س358.  )3(

نيل ال�سول على مرتقى الو�سول، حممد يحيى الولين، املطبعة املولوية، فا�س، ط1)1327هـ(، �س57.  )4(
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�لكر�م، و�إمنا هي تتناول ما �أر�ه ي�صادم �لقو�عد �لعامة، من �أخالق �لعرب �لذين 
جاءت �لر�صالة م�صتهدفة بيئتهم يف �ملقام �الأول. وتربية �ل�صحابة، وقوة �صربهم، يف 
هذه �الأحاديث، و�أهم من ذلك �لت�صارب �لكبري بني �أمكنة و�أزمنة �الإباحة و�لتحرمي 
يف  بع�س  عن  بع�صهم  �آر�ء  تختلف  �ل�صحابة  جيل  جعل  كبري�ً،  ��صطر�باً  �صكل  مما 
زنا  �ملتعة  نكاح  عدَّ  �إىل  يذهبون  ال  بعدهم  من  �ملذ�هب  وفقها  �الإباحة.  ��صتمر�ر 
�لبحث  فاإن هذ�  �الأمر،  كان  ما  و�أياً  �الإجماع.  عليه  �نعقد  ما  �حلدّ، وذلك  يوجب 
يعترب جهد�ً ب�صرياً غري كامل، يحتاج ملزيد من �لدر��صة يف مو�صوعه، بعيد�ً عن �أيّ 
موؤثر�ت غري �صلطان �حلجة و�لدليل، و�لربهان، فال تبديع، وال تف�صيق ملجتهد يف 
هذ� �ملو�صوع، �أو غريه، وعليه فاإن يكن فيما تناولت من �صو�ب فمن �هلل، و�إن يكن 

غري ذلك فمني ومن �ل�صيطان و��صتغفر �هلل من ذلك.

اأهم النتائج:
يعترب نكاح �ملتعة من �لق�صايا �لفقهية �لعادية �لتي وقع فيها �خلالف منذ عهد   .1
�ل�صحابة عليهم �لر�صو�ن، مرور�ً بكل �لع�صور، وذلك ملن �أعتقد ثبوت هذه 
�أخبار  �ل�صنة، وهي من  �أنها وليدة عهد �لفنت قبل تدوين  �أرى  �لرو�يات �لتي 

�الآحاد.
يكون  �أن  ينبغي  فال  �ملتعة،  نكاح  �إباحة  �عتقادهم  يف  �ل�صيعة  عن  �ملالم  رفع   .2
�أهل  بني  �الآر�ء  تباين  لوقوع  �لتبديع، وذلك  �أو  و�لتف�صيق،  للخالف،  حماًل 
ملن  وذلك  �حلقيقية،  �خلالف  ق�صايا  يف  �لبحث  وليكن  حوله  �أنف�صهم  �ل�صنة 

�أثبت هذه �الأحاديث.
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اأهم التو�سيات:
دقائقه،  ت�صتجلي  �لتي  �جلريئة  �لدر��صات  من  ملزيد  يحتاج  �ملو�صوع  هذ�   
وتو�صح ما �أُجمل منه يف هذ� �لبحث، حتى ال ت�صتغل مثل هذه �لن�صو�س، يف ع�صر 
�لف�صاء�ت �ملفتوحة �إىل �لقيا�س على ما ورد يف ن�صو�س �الإباحة للمتعة، فيقع حتليل 

ما حرم �هلل تعاىل.

امل�سادر واملراجع
�لفتح  �بي  �لدين  تقي  �الإ�صالم  �صيخ  �الأحكام،  �صرح عمدة  �الأحكام  �إحكام   /1
ت(،  )د:  لبنان،  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لعيد،  دقيق  بابن  �ل�صهري 

.36/3
على  �ل�صغري  �جلامع  �أحاديث  �صرح  �لقدير  في�س  ترتيب  �إىل  �لب�صري  �ر�صاد   /2
�أبو�ب �حلافظ جالل �لدين �ل�صيوطي، �صرح �لعالقة حممد بن عبد �لروؤوف 

�ملناوي، د�ر �لعقيدة، )د:ت(.
�الأحكام �لو�صطى من حديث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، �الإمام �حلافظ �أبي   /3
حممد عبد �حلق عبد �لرحمن �الأ�صبيلي)�بن �خلر�ط( مكتبة �لر�صد، �لريا�س، 

حتقيق حمدي �ل�صلفي و�صبحي �ل�صامر�يل، )د:ت (.
بهر�م  بن  �لف�صل  �أبو  �لرحمن  عبد  بن  �هلل  عبد  حممد  �أبو  �لد�رمي،  �صنن   /4

�لد�رمي، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت، لبنان، د:ت.
و�لن�صر،  للطباعة  �ملعارف  موؤ�ص�صة  طاهر،  بن  �حلبيب  و�أدلته  �ملالكي  �لفقه   /5

بريوت لبنان، �لطبعة �لثانية، 1424هـ.



{151}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

د�ر  �جلزيري،  بن حممد عو�س  �لرحمن  عبد  �الأربعة،  �ملذ�هب  �لفقه على   /6
�لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان �لطبعة �لثانية1424هـ.

�أبو بكر بن �لعربي، د�ر �لبيارق، عمان، ط1،  �ملح�صول يف علم �الأ�صول،   /7
1999م.

�ملدونة �لكربى لالإمام مالك بن �أن�س رو�ية �الإمام �صحنون �بن �صعيد �لتنوخي   /8
عن �الإمام عبد �لرحمن بن قا�صم، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر.

�ملنتقى من �ل�صنن �مل�صندة: عبد �هلل بن علي بن �جلارود �أبو حممد �لني�صابوري،   /9
حتقيق : عبد�هلل عمر �لبارودي، موؤ�ص�صة �لكتاب �لثقافية – بريوت، ط1.

�ملنهاج، يحيى بن �صرف �لنووي، د�ر �لدعوى، تركيا، )1410هـ(، )د:ط(،   /10
�ملعارف  موؤ�ص�صة  طاهر،  بن  �حبيب  و�أدلته،  �ملالكي  �لفقه  و�نظر:   .198/3

للطباعة و�لن�صر، بريوت، لبنان، د:ت.
موفق  عنه،  �هلل  ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  خالفة  يف  و�ل�صيا�صة،  �الأخالق   11
�لبحوث  �إد�رة  �الأول 1433هـ،  ربيع  �الأمة، عدد148،  كتاب  نوري،  �صامل 

و�لدر��صات �الإ�صالمية، قطر.
تف�صري �لقر�آن �لعظيم : �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمر بن كثري �لقر�صي �لدم�صقي،   /12

حتقيق : حممود ح�صن، د�ر �لفكر، 1414هـ/1994م.
دقائق �لتف�صري، �جلامع لتف�صري �الإمام �بن تيمية، تقي �لدين بن تيمية �حلر�ين،   /13

مطبعة �حللبي �لقاهرة، م�صر، )د: ت(.
�مللك  عبد  بن  �صالمة  بن  حممد  بن  جعفر  �بن  لالمام  �الآثار  معاين  �صرح   /14
�لطحاوي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1399-1979م، حتقيق 

زهري �لنجار.
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�صحيح م�صلم ب�صرح �لنووي، يحيى بن �صرف �لنووي، د�ر �لكتب �لعلمية،   /15
بريوت، 1401هـ-1981م.

فتح �لباري �صرح �صحيح �لبخاري، �حلافظ �أحمد بن علي بن حجر �لع�صقالين،   /17
د�ر �ل�صالم، �لريا�س ود�ر �لفيحاء، دم�صق، ط3، 1420هـ-2000م.

ك�صف �الأ�صر�ر على �ملنار، �أبو �لربكات �لن�صفي، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت،   /18
)د: ت(.

�ملولوية،  �ملطبعة  �لوالين،  يحيى  حممد  �لو�صول،  مرتقى  على  �ل�صول  نيل   /19
فا�س، ط1)1327هـ(.

�أ�صول �ل�صرخ�صي، �بى بكر حممد بن �حمد بن �بى �صهل �ل�صرخ�صى، د�ر   /20
�ملعرفة، بريوت، ط1،  1414هـ-1993م.

لبنان،  �ملعارف،  د�ر  �لبغد�دي،  �خلطيب  �لرو�ية،  علم  يف  �لكفاية   /21
ط1)1398هـ(.

�لقا�صم  �أبي  �لتاأويل: لالإمام  �لتاأويل يف وجوه  �لتنزيل وعيون  �لك�صاف عن حقائق   /22
حممود بن عمر �لزخم�صري، د�ر �حلديث �لقاهرة، )1433هـ-2012م(.. 

�صرح تتفيح �لف�صول، �أبو �لعبا�س �لقر�يف، �صركة �لطباعة �لفنية �ملحدة، ط،1973م.   /23
م�صكاة �مل�صابيح، حممد بن عبد�هلل �خلطيب �لتربيزي،  حتقيق حممد نا�صر   /24

�لدين �الألباين، �ملكتب �الإ�صالمي، )د :ط(، )د: ت(، 944/2. 
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تطبيق القواعد األصولية على حكم صلة الرحم »دراسة تطبيقية«
د. حممد عبد اهلل الزبري حممد• 

ملخــــ�ض
�لقو�عد  م�صتخدماً  �ل�صرعية  �لن�صو�س  من  �لرحم  �صلة  حكم  �لباحث  تناول   
�الأُ�صولية. وهدف �إىل تطبيق �لقو�عد �الأُ�صولية ملعرفة �حلكم �ل�صرعي ل�صلة �لرحم، كما 
هدف �إىل �إملام غري �ملخت�صني بجهود �أهل �لعلم ال�صتخر�ج �حلكم �ل�صرعي مل�صاألة ما. 
وكان من �الأ�صباب �لد�فعة لهذه �لورقة تطبيق عملي لكيفية ��صتخر�ج �حلكم �ل�صرعي 
بجمع  وذلك  و�لتحليل  �ال�صتقر�ء  منهج  �لباحث   و�تبع  �الأ�صولية.  �لقو�عد  بو��صطة 
وتو�صل  �ل�صرعي،  �حلكم  ال�صتخر�ج  عليها  �لقو�عد  وبناء  بامل�صاألة  �ملتعلقة  �لن�صو�س 
�الأُ�صوليَة  �لقو�عد  �أنَّ  �إىل  تو�صل  كما  �لرحم،  �صلة  منها وجوب  نتائج  دة  لعِّ �لباحث 
ميد�ن ف�صيح ميكن بها معرفة �الأحكام �ل�صرعية. ومن �لتو�صيات تطبيق �لقو�عد �الأ�صولية 

ملعرفة �الأحكام �ل�صرعية الأفعال �ملكلفني.

Abstract
      The researcher examines the rule of kinship ties from the legal texts, using 
the basic fundamental rules. The research aimed to apply the fundamentalist 
rules to know the legal ruling on the relationship of kinship, and it also 
aimed to acquaint non-specialists with the efforts of scholars to extract the 
legal ruling on a certain issue. One of the motivating reasons for this paper 
was a practical application of how to extract the legal ruling by means of the 
fundamentalist rules. The researcher adopted the method of induction and 
analysis by collecting texts related to the issue and building the rules on it to 
extract the ruling. The researcher reached several conclusions, including the 
necessity of ties of kinship, and he also concluded that the fundamentalist 
rules are a vast field in which the legal rulings can be known. Among the 
recommendations is the application of fundamentalist rules to know the 
legal rulings for the actions of those charged . 

ع�سو هيئة التدري�س - ق�سم الفقه واأ�سوله - كلية ال�سريعة مبدين - بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم . 	•
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مقدمـــــــة
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �ملر�صلني، وعلى �آله   

و�أ�صحابه �مليامني ومن تبعهم باإح�صان �إىل يوم �لدين، وبعد:
مما ال يخفى على م�صلم �أنَّ �هلل –تعاىل- �أنزل �صريعته بياناً لكل �صيء ومن ذلك   
م�صائل �حلالل و�حلر�م، �إذ �مل�صلم مطلوب منه �أن يكون عبد�ً هلل ال �صادفاً عن �آيات ربه 
َأيُّهَا  لها كما قال �هلل: }يَا  وال متبعاً لهو�ه بل يكون متبعاً جميع �صر�ئع �الإ�صالم مطبقاً 

َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ{ ]�لبقرة: 20٨[. َّذِينَ آمَنُواْ ادْخُُلواْ فِي السِّلِْم َكآفًَّة وََل َتتَِّبعُواْ خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن إِن ال

ولذ� يبحث �لعلماء يف �الأدلة �ل�صرعية ملعرفة �أحكام ت�صرفات �لفرد من   
حل وحرمة وغري ذلك و جند تلك �الأدلة على حكم م�صاألة ما قد تتنوع وتتكاثر- 
من منطوق ومفهوم ومقا�صد وقو�عد - حتى ت�صل �إىل علم �ليقني، وقد تكون 
تلك �الأدلة على حكم م�صاألة �أخرى دون ذلك، حتى ال جتد لها دلياًل �إال �أ�صاًل عاماً 

�أو قاعدة عامة.
ومن �الأدلة �لتي ي�صتنبط منها �لعلماء �حلكم �ل�صرعي مل�صاألة ما؛ �لقو�عد   
�الأ�صولية، ومن هنا �أردُتُ تبيني حكم �صلة �لرحم من خالل �لقو�عد �الأ�صولية.

اأهمية البحث:
�أنّه تطبيق عملي لكيفية ��صتخد�م �لقو�عد �الأ�صولية  تكمن �أهمية �لبحث يف   -

ملعرفة �الأحكام �ل�صرعية.
�لقو�عد  من  �لفقهية  �لفروع  �أحكام  ملعرفة  �الأُ�صول  لطالب  عوناً  يُعد  كما   -

�الأ�صولية.
اأ�سباب اختيار البحث:

ما ذكرته من �أهمية �لبحث �ل�صابقة.  -
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تطبيق ال�صتخر�ج �حلكم �ل�صرعي مل�صاألة معينة من �لقو�عد �الأ�صولية.  -
�إي�صاح حكم �صلة �لرحم.  -

�صدين بحث �لدكتور/ �صعد بن نا�صر �ل�صرثي يف بيان حكم �الإ�صر�ف يف   -
�ملاء م�صتخدماً �لقو�عد �الأ�صولية.

�أن �لغالب يف �لكتابات �لبحثية و�لر�صائل �لعلمية هي يف تخريج  مما يالحظ   -
�لفروع على �الأ�صول �أو تخريجها على دليل معني كدليل �القرت�ن ومل �أجد 
بعد �لبحث �أحد�ً غري �ل�صرثي من طبق �لقو�عد �الأ�صولية ال�صتخر�ج حكم 

م�صاألة معينة، وهذ� �أي�صاً مما دفعني لهذ� �لنوع من �لكتابة.
اأهداف البحث:

�لقو�عد  تدريب �لطالب على ��صتخر�ج �حلكم �ل�صرعي مل�صاألة معينة مطبقاً   -
�الأ�صولية.

تطبيق �لقو�عد �الأ�صولية  ملعرفة حكم �صرعي، وهذه هي �لثمرة و �ملق�صودة   -
من در��صة �لقو�عد �الأ�صولية.

بيان �حلكم �ل�صرعي ل�صلة �لرحم.  -
الدرا�سات ال�سابقة:

�ل�صرثي،  �لعزيز  نا�صر بن عبد  �لدكتور/ �صعد بن  لف�صيلة  ورقة بحثية   
بعنو�ن ) تطبيق �لقو�عد �الأ�صولية على حكم �الإ�صر�ف يف �ملاء، جملة �لبحوث 
مكتبة  يوليو 1999م،  مايو/  �أول 1440هـ -  ربيع  �ملعا�صرة، حمرم/  �لفقهية 
�مللك فهد �لوطنية(. وهو تناول �لقو�عد �الأ�صولية يف جانب �لنهي مطبقاً لها يف 
حكم �الإ�صر�ف يف �ملاء، و�أنا تناولت �لقو�عد �الأ�صولية يف جانب �الأمر م�صتداًل 

بها على حكم �صلة �لرحم.



جملة ت�أ�صيل العلوم {156}

لتكتمل  �لوجوب  يف  وهي  �مل�صاألة  هذه  �أو�صح  �أن  فاأحببت  �لتحرمي  يف  وهي 
�ل�صورة.

منهج البحث: 
�الأ�صولية  �لقو�عد  بتتبع  وذلك  و�لتحليل  �ال�صتقر�ء  منهج  �لباحث  �تبع   

وربطها باالأدلة �ملتعلقة ب�صلة �لرحم للو�صول للحكم �ل�صرعي.
عمل الباحث:

جمع �الأدلة من �لكتاب و�ل�صنة يف حكم �صلة �لرحم.  -
ربط �لقو�عد �الأ�صولية  بتلك �الأدلة الإظهار حكم �صلة �لرحم منها.  -

عزو �الآيات ل�صورها.  -
تخريج �الأحاديث من مظانها.  -

��صتخر�ج �لقو�عد �الأ�صولية.  -
عزو �لقو�عد �الأ�صولية ملظانها من كتب �الأ�صول.  -

�لتوثيق بالطريقة �ملتبعة.  -
بيان معاين �لكلمات �لغريبة.  -

ال �أترجم الأحد من �الأعالم الأن �ملق�صود هو تطبيق للقو�عد �الأ�صولية.  -
��صتخر�ج  يف  �الأ�صولية  �لقو�عد  تطبيق  كيفية  در��صة  على  و�صاأقت�صر   
و�أوثق  �الأ�صولية،  �لقاعدة  �أورد  بحيث  �ل�صرعية،  �الأدلة  من  �لرحم  �صلة  حكم 
هذه �لقاعدة من م�صادرها �الأ�صولية، ثم �أورد عدد�ً من �الأدلة �ل�صرعية �لتي مت 

��صتخر�ج حكم �صلة �لرحم منها بو��صطة هذه �لقاعدة.
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هيكل البحث:
��صتمل �لبحث بعد �ملقدمة على مبحثني وفيهما �ثنتا ع�صرة قاعدة �أ�صولية    
فاملبحث �الأول يف �لقو�عد �لتي لها تعلق باالأمر و�لنهي وهي خم�س، و�ملبحث 
�لثاين فيما �صوى ذلك من �لقو�عد وهي �صبع قو�عد ثم ذيلت �لبحث بخامتة  فيها 

نتائج وتو�صيات وفهار�س، على �لنحو �لتايل:
�ملبحث �الأول: يف القواعد التي لها تعلق بالأمر والنهي، وفيه خم�س قو�عد:

- �لقاعدة �الأوىل: داللة �الأمر على �لوجوب.
- �لقاعدة �لثانية: �لنهي عن �ل�صيء �أمر ب�صده.

- �لقاعدة �لثالثة: كل فعل ك�صبي �أحبه �ل�صارع �أو �أحب فاعله فهو ماأمور به.
- �لقاعدة �لر�بعة: تعليق �الإميان باأمر يدل على �لوجوب.

- �لقاعدة �خلام�صة: ترتيب �لعقوبة على عدم �لفعل يدل على �لوجوب.
�ملبحث �لثاين: يف القواعد التي ل تعلق لها مبا�رصة بالأمر والنهي، وفيه �صبع قو�عد:

- �لقاعدة �الأوىل: داللة �لعام على �أفر�ده.
- �لقاعدة �لثانية: مفهوم �ملو�فقة.
- �لقاعدة �لثالثة: مفهوم �ملخالفة.

- �لقاعدة �لر�بعة: �ال�صتقر�ء.
- �لقاعدة �خلام�صة: فعل �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.

- �لقاعدة �ل�صاد�صة: فعل �ل�صحابي.
- �لقاعدة �ل�صابعة: قيا�س �الأوىل.

اخلامتة وفيها:
النتائج و التو�سيات.
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�ملبحث �الأول
يف القواعد التي لها تعلق بالأمر والنهي

القاعدة الأوىل: دللة الأمر على الوجوب)1(:
وردت  وقد  �لوجوب)2(.  على  يدل  �الأمر  �أن  �الأ�صوليني  جمهور  عند   

ن�صو�س كثرية فيها �أمر من �ل�صارع ب�صلة �لرحم، فمنها:
الُْقرْبَى  وَبِذِي  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيِْن  شَيْئًا  بِهِ  ُتشِْرُكواْ  وََل  اللّهَ  تعاىل:}وَاعْبُدُواْ  قوله   -1
وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَالْجَاِر ذِي الُْقرْبَى وَالْجَاِر الْجُنُِب وَالصَّاحِِب بِاجَلنِب وَابِْن السَِّبيِل 

وَمَا مََلَكتْ َأيْمَاُنُكمْ إِنَّ اللّهَ َل يُحِبُّ مَن َكانَ مُْخَتاًل َفُخورًا{ ]�لن�شاء: ٣٦[.
وجه �ال�صتدالل بهذه �الآية �أن �هلل تعاىل �أمر باالإح�صان �إىل �لو�لدين و�الأقربني    

)�الأرحام( فيكون ذلك و�جباً الأن �الأمر للوجوب، وهو مقت�صى �لقاعدة.
َّذِي َتسَاءُلونَ بِهِ وَاَلرْحَامَ{ ]�لن�شاء: 1[. قوله تعاىل: }وَاتَُّقواْ اللّهَ ال  -2

نتقي  �أن  �أمرنا  �أن �هلل  وجه �ال�صتدالل بهذه �الآية على وجوب �صلة �لرحم   
�الأرحام فيكون و�جباً الأن  "�الأمر للوجوب"، وهو مقت�صى �لقاعدة.

�أبي �صفيان - ر�صي �هلل عنه - يف حديثه �لطويل يف ق�صة هرقل: �أن  وعن   -3
هرقل قال الأبي �صفيان: فماذ� ياأمركم به؟ يعني �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم 
ما  �صيئاً، و�تركو�  به  ت�صركو�  يقول: »�عبدو� �هلل وحده، وال  قال: قلت:   -

يقول �آباوؤكم، وياأمرنا بال�صالة، و�ل�صدق، و�لعفاف، و�ل�صلة«)٣(.
وجه �ال�صتدالل: �أن �أبا �صفيان -ر�صي �هلل عنه- �أو�صح لنا �أن �لنبي -�صلى   
�لرحم  بال�صلة و�الأمر للوجوب فتكون �صلة  ياأمرهم  �هلل عليه و�صلم- كان 

و�جبة، وهو مقت�صى �لقاعدة.
الفقيه واملتفقه" )67/1، 68(، و"قواطع الأدلة" )92/1(، و"رو�سة الناظر" )70/2(، و"القواعد والفوائد الأ�سولية" )159(،   )1(
ابن  و"ر�سالة   ،)102( اأحمد"  الإمام  مذهب  اإىل  و"املدخل   ،)39/3( املنري"  الكوكب  و"�سرح   ،)99( اللحام"  ابن  و"خمت�سر 

�سعدي" )101(، و"و�سيلة احل�سول" )12(، و"مذكرة ال�سنقيطي" )191(.
قواطع الأدلة" )92/1(، و"رو�سة الناظر" )70/2(، و"القواعد والفوائد الأ�سولية" )159(.  )2(

�سحيح البخاري، باب بدء الوحي، 1/ 8، حديث رقم )7(.  )3(
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القاعدة الثانية: النهي عن ال�سيء اأمر ب�سده)1(:
و)�لنهي عن �ل�صيء �أمر ب�صده �إن كان له �صد و�حد كال�صوم يف �لعيدين   
و�لفطر و�إن كان له �أ�صد�د فهو �أمر بو�حد منها()2(، وداللته  بطريق �اللتز�م، و 
مر�د به �ل�صد �خلا�س وهو �أحد �الأ�صد�د �لذي يح�صل به �النتهاء �أو بغريه)٣(. ومن 

�لن�صو�س �لتي ميكن ��صتخر�ج  حكم �صلة �لرحم منها بو��صطة هذه �لقاعدة:
عِندََك  يَبُْلَغنَّ  إِمَّا  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيِْن  إِيَّاهُ  إِلَّ  َتعْبُدُواْ  َألَّ  رَبُّكَ  }وََقَضى  تعاىل:  �هلل  قول   -1

َّهُمَا َقوًْل َكِرميًا{ ]�لإ�شر�ء: 2٣[.  وََل َتنْهَرْهُمَا وَُقل ل
ٍّ

َّهُمَا ُأف الْكِبَرَ َأحَدُهُمَا َأوْ كِالَهُمَا َفالَ َتُقل ل

وجه �ال�صتدالل: �أن �هلل تعاىل نهى �لولد �أن يتاأفف �أمام و�لديه كما نهاه �أن   
�ل�صيء  عن  و�لنهي  حمرماً  ذلك  فيكون  �لتحرمي  يقت�صي  و�لنهي  ينهرهما، 
�أمر ب�صده وعليه يكون �إكر�مهما بلني �لكالم وخف�س �جلناح و�جباً وهو من 

�ل�صلة �لو�جبة، وهو مقت�صى �لقاعدة.
القاعدة الثالثة: كل فعل ك�سبي اأحبه ال�سارع اأو اأحب فاعله فهو ماأمور به)٤(:

هذه �لقاعدة تعني �أن �لفعل �إذ� كان و�قعاً حتت قدرة �ملكلف وك�صبه وقد   
�أبان �هلل –تعاىل- �أنه يحب هذ� �لفعل �أو يحب فاعله فهو مما �أمر به �أمر �إيجاب 
�بن  وقال  �ملكلف)5(.  من  وحت�صيله  �إيجاده  ق�صد  على  ويدل  ��صتحباب  �أمر  �أو 
فاعله ومدح  تاركه دل على وجوبه و�إن ذم  فاعله وذم  " فاإن مدح  �ل�صمعاين: 

الأ�سباه والنظائر ـ لالإمام تاج الدين ال�سبكى، 2/ 379، و الإبهاج، ال�سبكي،2/ 72.والبحر املحيط، للزرك�سي، 2/ 159،   )1(
التقرير والتحرير يف علم الأ�سول، ابن اأمري احلاج.، 1/ 401، وقواطع الأدلة، لبن ال�سمعاين، 1/ 146.

البحر املحيط، 2/ 159، والتقرير والتحبري، 1/ 401، الف�سول يف الأ�سول، الإمام اأحمد بن علي الرازي اجل�سا�س، 2/ 99،   )2(
امل�سودة يف اأ�سول الفقه، �س73، قواطع الأدلة يف الأ�سول، 1/ 146.

البحر املحيط، 2/ 162، والإبهاج �سرح املنهاج، 2/ 79، الأحكام، لبن العربي، 4/ 236.  )3(
بدائع الفوائد، لبن القيم، 4/ 811، والإمام يف بيان اأدلة الأحكام، للعز بن عبد ال�سالم، �س87. تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري   )4(

كالم املنان، لعبد الرحمن بن نا�سر بن ال�سعدي، �س974.
تطبيق القواعد الأ�سولية على حكم الإ�سراف يف املاء، د. نا�سر بن �سعد ال�سرثي، �س9، جملة البحوث الفقهية املعا�سرة، حمرم/   )5(

ربيع اأول 1440هـ - مايو/ يوليو 1999م، مكتبة امللك فهد الوطنية.



جملة ت�أ�صيل العلوم {160}

تاركه دل على حظره")1(، ومن �لن�صو�س �لتي ورد فيها �أن �هلل يحب �صلة �لرحم 
ويحب من و�صلها:

نفر  �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- وهو يف  �أتيت  عن رجل من خثعم قال   -1
من �أ�صحابه فقلت: �أنت �لذي تزعم �أنك ر�صول �هلل؟. قال نعم  قال قلت: يا 
ر�صول �هلل �أي �الأعمال �أحب �إىل �هلل قال: )�الإميان باهلل  قال قلت: يا ر�صول 
�هلل ثم مه قال: ثم �صلة �لرحم  قال قلت يا ر�صول �هلل: ثم مه قال ثم �الأمر 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر،  قال قلت يا ر�صول �هلل �أي �الأعمال �أبغ�س �إىل 
�هلل قال �الإ�صر�ك باهلل  قال قلت يا ر�صول �هلل  ثم مه قال ثم قطيعة �لرحم  قال 

قلت يا ر�صول �هلل ثم مه قال ثم �الأمر باملنكر و�لنهي عن �ملعروف()2(.
فتكون  �لرحم  تعاىل �صلة  �لتي يحبها �هلل  �الأعمال  �أن من  وجه �ال�صتدالل:   

�صلة �لرحم ماأمور بها، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �أو�صاين خليلي  قال  عنه-  �هلل  �أبي ذر- ر�صي  وعن   -2
بخ�صال من �خلري، �أو�صاين �أال �أنظر �إىل من هو فوقي و�أن �أنظر �إىل من هو 
دوين، و�أو�صاين بحب  �مل�صاكني و�لدنو منهم، و�أو�صاين �أن �أ�صل رحمي 
�أقول  �أن  �أن ال �أخاف يف �هلل لومة الئم، و�أو�صاين  �أدبرت، و�أو�صاين  و�إن 
�حلق و�إن كان مر�ً، و�أو�صاين �أن �أكرث من ال حول وال قوة �إال باهلل فاإنها كنز 

من كنوز �جلنة()٣(.
وجه �ال�صتدالل: �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أو�صى �أبا ذر -ر�صي �هلل   
عنه- ب�صلة رحمه فتكون �صلة �لرحم حمبوبة لل�صارع وعليه تكون ماأمور�ً 

بها، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
قواطع الأدلة، لبن ال�سمعاين، 1/ 312. والإبهاج، لبن ال�سبكي، 1/ 60. والبحر املحيط، للزرك�سي، 1/ 221.  )1(

الطب، باب ف�سل �سلة  الع�سقالين، كتاب  ابن حجر  العالية للحافظ  املطالب   ،) 6686  (: املو�سلي،  حديث  اأبي يعلى  م�سند   )2(
الرحم، حديث :  2574.

�سحيح ابن حبان، كتاب الرب والإح�سان، باب �سلة الرحم وقطعها، حديث)  450 (، م�سند اأحمد بن حنبل، م�سند الأن�سار،   )3(
حديث: )  20962(.
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القاعدة الرابعة: تعليق الإميان باأمر يدل على الوجوب)1(:
وقد جاءت ن�صو�س علق �ل�صارع فيها �الإميان ب�صلة �لرحم، فمن ذلك:   

�أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم قال:   �أبي هريرة -ر�صي �هلل عنه-  عن   -1
)من كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فليكرم �صيفه ومن كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر 

فلي�صل رحمه ومن كان يوؤمن باهلل و�ليوم �الآخر فليقل خري� �أو لي�صمت()2(.
به ب�صلة �لرحم، وبناًء على  –تعاىل- علق �الإميان  �أنَّ �هلل  وجه �ال�صتدالل:   
الأمر  �الإميان  نفي  يقع  �أن  يجوز  ال  كما  و�جبة،  �لرحم  �صلة  تكون  �لقاعدة 

م�صتحب، بل لكمال و�جب)٣(.
القاعدة اخلام�سة: ترتيب العقوبة على عدم الفعل يدل على الوجوب)٤(:

وقد وردت ن�صو�س كثرية فيها �لوعيد �ل�صديد ملن قطع رحمه، فمن ذلك:  
عن عائ�صة -ر�صي �هلل عنها- عن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قال: )�لرحم   -1

متعلقة بالعر�س تقول من و�صلني و�صله �هلل ومن قطعني قطعه �هلل()5(.
وعن عبد �لرحمن بن عوف -ر�صي �هلل عنه- قال �صمعت ر�صول �هلل -�صلى   -2
�أنا �هلل و�أنا �لرحمن خلقت  �هلل عليه و�صلم- يقول: ) قال �هلل -عز وجل- 
�لرحم و�صققت لها ��صماً من ��صمي فمن و�صلها و�صلته ومن قطعها قطعته �أو 

قال بتته()٦(. 
عليه  �هلل  -�صلى  �هلل  ر�صول  قال  قال:  عنه-  �هلل  -ر�صي  هريرة  �أبي  وعن   -3
و�صلم-: )�إن �هلل تعاىل خلق �خللق حتى �إذ� فرغ منهم قامت �لرحم فقالت 

�سرح الكوكب 2/ 190، حيث قال: "وحمبته �سلى اهلل عليه و�سلم واجبة فيجب لزمها".  )1(
�سحيح البخاري، كتاب الأدب،  باب اإكرام ال�سيف، حديث :  5792.  )2(

�سرح الكوكب املنري،2/ 399.  )3(
�سرح الورقات، خلالد ال�سقعبي، 1/ 51.  )4(

�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب،  باب �سلة الرحم وحترمي قطيعتها، حديث :)  4740 (.  )5(
الآداب للبيهقي، باب : يف �سلة الرحم،  حديث: ) 11 (.  )6(



جملة ت�أ�صيل العلوم {162}

�أ�صل من و�صلك  �أن  �أما تر�صني  هذ� مقام �لعائذ بك من �لقطيعة  قال نعم 
و�أقطع من قطعك قالت بلى قال فذ�ك لك ثم قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
عُوا 

ِّ
وَُتَقط رِْض  اْلَ فِي  ُتْفسِدُوا  َأن  َّيُْتمْ  َتوَل إِن  }َفهَْل عَسَيُْتمْ  �صئتم:  �إن  �قروؤو�  و�صلم 

َأرْحَامَُكمْ{ ]حممد: 22[)1(.

وعن �أبي هريرة -ر�صي �هلل عنه- قال �صمعت ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه   -4
و�صلم- يقول: )�إن �لرحم �صجنة)2( من �لرحمن تقول يا رب �إين قطعُت يا 
رب �إين �أ�صيء �إيل يا رب �إين ظلمت يا رب فيجيبها �أال تر�صني �أن �أ�صل من 

و�صلك و�أقطع من قطعك()٣(. 
قال:  �أنه  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  عن  عنه-  �هلل  -ر�صي  �أن�س  وعن   -5
)�لرحم حجنة)٤( متم�صكة بالعر�س تكلم بل�صان ذلق)5( �للهم �صل من و�صلني 
و�إين  �لرحيم  �لرحمن  �أنا  وتعاىل-  -تبارك  �هلل  فيقول  قطعني  من  و�قطع 

�صققت للرحم من ��صمي فمن و�صلها و�صلته ومن بتكها بتكته()٦(.  
وجه �ال�صتدالل بالقاعدة: هذه �لن�صو�س فيها وعيد �صديد ملن قطع رحمه   
فتكون �صلة  ي�صل من و�صل رحمه،  �هلل  �أنَّ  فيها  �أن  كما  �صيقطعه،  �هلل  و�أن 
على  فيدل  �لفعل  عدم  على  �لعقوبة  رتب  �ل�صارع   الأّن  و�جبة  �لرحم 

�لوجوب، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب،  باب �سلة الرحم وحترمي قطيعتها، حديث :  4739.  )1(

الأمر ي�سجنه  بالك�سر �سجنا و�سجونا فهو �ساجن و�سجن وت�سجن و�سجنه  اأ�سجان و�سجون �سجن  الهم واحلزن واجلمع  ال�سجن   )2(
�سجنا و�سجونا واأ�سجنه اأحزنه ،ال�سجنة عروق ال�سجر امل�ستبكة وبيني وبينه �سجنة رحم و�سجنة رحم اأي قرابة م�ستبكة، ل�سان 
اأنها قرابة من اهلل تعاىل  اأي الرحم م�ستقة من الرحمن واملعنى  العرب، 13/ 232، ويف احلديث } الرحم �سجنة من اهلل تعاىل { 

م�ستبكة كا�ستباك العروق، خمتار ال�سحاح، 1/ 354.
�سحيح البخاري، كتاب الأدب،  باب من و�سل و�سله اهلل، حديث : )  5648 (.  )3(

واحلجنة ما اختزنت من �سيء واخت�س�ست به نف�سك الأزهري ومن ذلك يقال للرجل اإذا اخت�س ب�سيء لنف�سه قد احتجنه لنف�سه   )4(
دون اأ�سحابه والحتجان جمع ال�سيء و�سمه اإليك، 13/ 108.

وذلق الل�سان وذلقته حدته وذولقه طرفه وكل حمدد الطرف، ل�سان العرب، 10/ 109، خمتار ال�سحاح، 1/ 226.  )5(
امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم،  كتاب التف�سري،  تف�سري �سورة الن�ساء، حديث :  3112.  )6(
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�ملبحث �لثاين
يف القواعد التي ل تعلق لها مبا�رصة بالأمر والنهي

القاعدة الأوىل: دللة العام على اأفراده )1(:
    عند �الأ�صوليني �أن �لعام يدل على �أفر�ده �إما داللة قطعية كما هو قول 
�حلنفية)2( �أو ظنية على قول �جلمهور)٣(. ومن �لن�صو�س �لتي ورد فيها �الأمر ب�صلة 

�لرحم وهو عام: 
َّذِي َتسَاءُلونَ بِهِ وَاَلرْحَامَ{ ]�لن�شاء: 1[. قوله تعاىل: }وَاتَُّقواْ اللّهَ ال  -1

وجه �ال�صتدالل: بهذه �الآية على وجوب �صلة �لرحم من جهتني:   
اجلهة الأوىل: �أن �هلل تعاىل �أمر بتقو�ه عموما فيدحل يف ذلك �صلة �لرحم،   

وهو من �أفر�د هذ�  �لعام، وهو مقت�صى �لقاعدة.
اجلهة الثاين: �أنَّ �هلل –تعاىل- �أفرد ذكر �لرحم بعد �لعموم زيادة �هتمام به مما   

ينبئ على �لوجوب.
قول �هلل : }وَُقوُلواْ لِلنَّاِس حُسْنًا{ ]�لبقرة: ٨٣[.  -2

�حل�صن  بالقول  تعاىل  �هلل  من  �الأمر  �لكرمية  �الآية  هذه  يف  �ال�صتدالل:  وجه   
�حل�صن  �لقول  يكون  �لعام وعليه  �أفر�د هذ�   �لنا�س، و�الأرحام من  لعموم 

لالأرحام و�لقر�بة ماأمور به، وهو من �صلة �لرحم، وهو مقت�صى �لقاعدة.
القاعدة الثانية: مفهوم املوافقة)٤(:

مفهوم �ملو�فقة وهو ما كان حكم �مل�صكوت عنه مو�فقاً حلكم �ملنطوق)5(.  
البحر املحيط، للزرك�سي، 2/ 197، والتحبري �سرح التحرير، للمرداوي، 5/ 2375.  )1(

املحلي على جمع اجلوامع البناين عليه 407/1، فتح الغفار 86/1، اأ�سول ال�سرخ�سي 132/1، التلويح على التو�سيح 199/1،   )2(
فواحت الرحموت 266/1،البحر املحيط، للزرك�سي، 2/ 197، والتحبري �سرح التحرير، للمرداوي، 5/ 2375.

البحر املحيط، للزرك�سي، 2/ 197.  )3(
الإحكام لالآمدي، 2/ 276. والربهان، 1/ 298. التقرير والتحرير يف علم الأ�سول، ابن اأمري احلاج، 1/ 149.  )4(

الإحكام لالآمدي، 2/ 276. والربهان، 1/ 298. التقرير والتحرير يف علم الأ�سول، ابن اأمري احلاج، 1/ 149، الإبهاج يف �سرح   )5(
املنهاج على منهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول للبي�ساوي، 1/ 368.، تي�سري التحرير .
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وعليه �إذ� �أثبت خطاب �ل�صارع حكماً مل�صاألة من �أجل معنى معني، وكان   
هناك م�صاألة �أخرى مماثلة لها فاإننا نثبت مثل �حلكم �الأول يف �مل�صاألة �الأخرى)1(.

طريق  عن  �لرحم  �صلة  على  بها  �ال�صتدالل  ميكن  �لتي  �لن�صو�س  ومن   
مفهوم �ملو�فقة:

عن �أم كلثوم بنت عقبة -ر�صي �هلل عنها- �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-   -1
قال: ) �أف�صل �ل�صدقة �ل�صدقة على ذي �لرحم �لكا�صح()2(.

وجه �ال�صتدالل: يف هذ� �حلديث �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- جعل   
�أف�صل �ل�صدقة ما كانت لذي �لرحم �لكا�صح، فمن مفهوم �ملو�فقة �أن �أف�صل 

�ل�صلة �صلة �لرحم وباالأخ�س �لكا�صح منهم.
القاعدة الثالثة: مفهوم املخالفة)٣(:

وهو حيث يكون �مل�صكوت عنه خمالفا للمذكور يف �حلكم، �إثباتاً ونفياً،   
فيثبت للم�صكوت عنه نقي�س حكم �ملنطوق به)٤(.

وهذ� يعني �أن ياأتي �ل�صرع بحكٍم يف حمل من �أجل وجود و�صف معني،   
ذلك  فيه  يوجد  ال  لكونه  �آخر  حمل  يف  �حلكم  هذ�  �صد  باإثبات  �ملجتهد  فيقوم 
�لو�صف)5(. و�جلمهور على �أن مفهوم �ملخالفة طريقة �صحيحة من طرق ��صتنباط 

�الأحكام من �لن�صو�س)٦(.

الربهان 449/1، امل�ست�سفى 109/2، نهاية الو�سول 2035/5.  )1(
�سحيح ابن خزمية، كتاب الزكاة،  جماع اأبواب ق�سم امل�سدقات، باب ف�سل ال�سدقة على ذي الرحم الكا�سح حديث:  2220 ،   )2(

وال�سنن الكربى للبيهقي، كتاب ق�سم ال�سدقات،  باب الرجل يق�سم �سدقته على قرابته وجريانه، حديث :  12351.
والإحكام لالآمدي، 3/ 78.البحر املحيط، للزرك�سي، 3/ 96.والربهان، 1/ 298.التقرير والتحبري، 1/ 151.  )3(

للزرك�سي،  املحيط،  78.البحر   /3 لالآمدي،  38.والإحكام   /2 لل�سوكاين،  الأ�سول،  علم  من  احلق  حتقيق  اإيل  الفحول  اإر�ساد   )4(
3/ 96.والربهان، 1/ 298.التقرير والتحبري، 1/ 151. الفروق اأو اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، اأبو العبا�س اأحمد بن اإدري�س 

ال�سنهاجي القرايف،2/ 70. املح�سول لبن العربي ، 1/ 104. مذكرة اأ�سول الفقه، لل�سنقيطي، �س 112.
نهاية الو�سول 2039/5، امل�ست�سفى 191/2، العدة 448/2، امل�سودة �س350، التب�سرة �س218.  )5(

نهاية الو�سول 2045/5، �سرح تنقيح الف�سول �س270، العدة 453/2، امل�سودة �س351، املنخول �س208، التب�سرة �س218.  )6(
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ومن �لن�صو�س �لتي ميكن �أن ناأخذ منها �الأمر ب�صلة �لرحم عن طريق هذه   
�لقاعدة:

عن �أبي مو�صى -ر�صي �هلل عنه- �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- قال:)ثالثة   -1
ال يدخلون �جلنة مدمن �خلمر وقاطع �لرحم وم�صدق بال�صحر()1(.  

وعن جبري بن مطعم -ر�صي �هلل عنه- �أنه �صمع �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-   -2
يقول: )ال يدخل �جلنة قاطع  قال �صفيان يعني قاطع رحم()2(. 

وجه �ال�صتدالل: �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �أو�صح �أن �لقاطع ال يدخل   
�جلنة،  لدخول  �صبب  �لرحم  �صلة  �أن  على  �ملخالفة  مبفهوم  فن�صتدل  �جلنة 

فتكون ماأمور�ً بها وهو مقت�صى �لقاعدة.
القاعدة الرابعة: ال�ستقراء)٣(:

تلك  ي�صمل  �أمر  على  بحكمها  ليحكم  جزئية  �أمور  ت�صفح  و)�ال�صتقر�ء:   
�ل�صريعة)5(،  �أدلة  من  �لكلي  �ال�صتقر�ء  وناق�س()٤(،  تام  �إىل  وينق�صم  �جلزئيات 
وقال �صاحب �صرح �لكوكب �ملنري)�علم �أن �ال�صتدالل �إما باجلزئي على �لكلي 
وهو �ال�صتقر�ء، �أو بالكلي على �جلزئي وهو �لقيا�س �أو باجلزئي على �جلزئي وهو 
�لتمثيل �أو بالكلي على �لكلي وهو قيا�س �أو متثيل()٦(، ومن �الأدلة �لتي ميكن �أن 

ناأخذ منها حكم �صلة �لرحم باال�صتقر�ء:
كل �الأدلة �ل�صابقة و�لالحقة.  -1

�سحيح ابن حبان، كتاب الأ�سربة، باب اآداب ال�سرب،  حديث :  5422 ، تهذيب الآثار للطربي، حديث :  1549.  )1(
�سحيح البخاري، كتاب الأدب، باب اإثم القاطع، حديث :  5644 ، �سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب باب �سلة الرحم   )2(

وحترمي قطيعتها،  حديث :  4741.
رفع احلاجب 1/ 383،  �سرح الكوكب 4/ 418، ابن اللحام �س161، اأ�سواء البيان 8/ 313، التحبري 8/ 3788، الإمام يف بيان   )3(

اأدلة الأحكام، الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي، 1/ 188، العت�سام، ال�ساطبي، 1/ 474.
واملح�سول،   ،580  /2  ،671 للمرداوي،2/  الفقه،  اأ�سول  يف  التحرير  �سرح  التحبري   ،321  /4 للزرك�سي،  املحيط،  البحر   )4(

للرازي،6/ 217، واملوافقات لل�ساطبي، 1/ 19.
املوافقات لل�ساطبي، 1/ 19.  )5(
�سرح الكوكب املنري 4/ 421.  )6(



جملة ت�أ�صيل العلوم {166}

حديث كان �أبو طلحة �أكرث �الأن�صار باملدينة ماال من نخل، وكان �أحب �أمو�له   -2
عليه  �هلل  �صلى   - �هلل  ر�صول  وكان  �مل�صجد،  م�صتقبلة  وكانت  بريحاء،  �إليه 
و�صلم - يدخلها، وي�صرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت هذه �الآية: }لَن 
َتنَاُلواْ الِْبرَّ حَتَّى ُتنفُِقواْ مِمَّا ُتحِبُّونَ وَمَا ُتنفُِقواْ مِن شَيْءٍ َفِإنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ{ ]�آل عمر�ن: ٩2[، 
قام �أبو طلحة �إىل ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - فقال: يا ر�صول �هلل، 
�إنَّ �هلل -تبارك وتعاىل-، يقول: }لَن َتنَاُلواْ الِْبرَّ حَتَّى ُتنفُِقواْ مِمَّا ُتحِبُّونَ{، و�إنَّ 
�أحب مايل �إيل بريحاء)1(، و�إنَّها �صدقة هلل تعاىل، �أرجو برها وذخرها عند 
�هلل تعاىل، ف�صعها يا ر�صول �هلل، حيث �أر�ك �هلل. فقال ر�صول �هلل - �صلى 
ما  �صمعت  وقد  ر�بح!  مال  ذلك  ر�بح،  مال  ذلك  »بخ!)2(  و�صلم:  عليه  �هلل 
قلت، و�إين �أرى �أن جتعلها يف �الأقربني«، فقال �أبو طلحة: �أفعل يا ر�صول �هلل، 

فق�صمها �أبو طلحة يف �أقاربه وبني عمه()٣(. 
وعن عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س -ر�صي �هلل عنهما-، قال: �أقبل رجل �إىل   -3
نبي �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - فقال: �أبايعك على �لهجرة و�جلهاد �أبتغي 
�الأجر من �هلل تعاىل. قال: »فهل لك من و�لديك �أحد حي؟« قال: نعم، بل 
كالهما. قال: »فتبتغي �الأجر من �هلل تعاىل؟« قال: نعم. قال: »فارجع �إىل 

و�لديك، فاأح�صن �صحبتهما«)٤(. 
وعن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: »لي�س �لو��صل باملكافىء، ولكن   -4

�لو��صل �لذي �إذ� قطعت رحمه و�صلها«)5(.
َبرَيحاء بفتح الباء وك�سرها وبفتح الراء و�سمها واملد فيهما وبفتحهما والق�سر وهو ا�سم مال ومو�سع باملدينة وهي الأَر�س الظاهرة،   )1(

ل�سان العرب، 2/ 408.
ِريُّ من الرجال قال  العرب تقول لل�سيء متدحه َبْخ َبْخ وَبٍخ َبْخ قال فكاأَنها من عظمها اإذا راآها النا�س قالوا ما اأَح�سنها قال والَبخُّ ال�سَّ  )2(

ابن الأَنباري معنى َبْخ َبْخ تعظيم الأَمر وتفخيمه، ل�سان العرب، 3/ 5.
�سحيح البخاري، كتاب الزكاة،  باب الزكاة على الأقارب، حديث :  1403.  )3(

�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب،  باب بر الوالدين واأنهما اأحق به، حديث :  4729.  )4(
�سحيح البخاري، كتاب الأدب،  باب : لي�س الوا�سل باملكافئ، حديث :  5651.  )5(
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وعن �أم �ملوؤمنني ميمونة بنت �حلارث -ر�صي �هلل عنها-: �أنها �أعتقت وليدة   -5
ومل ت�صتاأذن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - فلما كان يومها �لذي يدور عليها 
�أعتقت وليدتي؟ قال: »�أو فعلت؟«  �أ�صعرت يا ر�صول �هلل، �أين  فيه، قالت: 

قالت: نعم. قال: »�أما �إنك لو �أعطيتها �أخو�لك كان �أعظم الأجرك«)1(. 
وعن �أ�صماء بنت �أبي بكر �ل�صديق ر�صي �هلل عنهما، قالت: قدمت علي �أمي   -6
وهي م�صركة يف عهد ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - فا�صتفتيت ر�صول 
�أفاأ�صل  �أمي وهي ر�غبة،  �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - قلت: قدمت عليَّ 

�أمي؟ قال: »نعم، �صلي �أمك«)2(. 
وعنها،  عنه-  �هلل  -ر�صي  م�صعود  بن  �هلل  عبد  �مر�أة  �لثقفية  زينب  وعن   -7
�لن�صاء  مع�صر  يا  »ت�صدقن  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى   - �هلل  ر�صول  قال  قالت: 
�إنك  ولو من حليكن«، قالت: فرجعت �إىل عبد �هلل بن م�صعود، فقلت له: 
رجل خفيف ذ�ت �ليد، و�إن ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - قد �أمرنا 
بال�صدقة  فاأته، فا�صاأله، فاإن كان ذلك يجزىء عني، و�إال �صرفتها �إىل غريكم. 
فقال عبد �هلل: بل �ئتيه �أنت، فانطلقت، فاإذ� �مر�أة من �الأن�صار بباب ر�صول 
�هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - حاجتي حاجتها، وكان ر�صول �هلل - �صلى �هلل 
عليه و�صلم - قد �ألقيت عليه �ملهابة، فخرج علينا بالل، فقلنا له: �ئت ر�صول 
�هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - فاأخربه �أنَّ �مر�أتني بالباب ت�صاأالنك: �أجتزيء 
�ل�صدقة عنهما على �أزو�جهما وعلى �أيتام يف حجورهما؟، وال تخربه من 
نحن، فدخل بالل على ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - ف�صاأله، فقال 
له ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم: »من هما؟« قال: �مر�أة من �الأن�صار 

�سحيح البخاري، كتاب الهبة وف�سلها والتحري�س عليها،  باب هبة املراأة لغري زوجها وعتقها،  حديث :  2473.  )1(
�سحيح البخاري، كتاب الهبة وف�سلها والتحري�س عليها، باب الهدية للم�سركني، حديث :  2498.  )2(
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وزينب. فقال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم: »�أيُّ �لزيانب هي؟«، قال: 
�مر�أة عبد �هلل، فقال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم: »لهما �أجر�ن: �أجر 

�لقر�بة، و�أجر �ل�صدقة«)1(. 
وعن �أبي ذر - ر�صي �هلل عنه - قال: قال ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم:   -8
»�إنكم �صتفتحون �أر�صاً يذكر فيها �لقري�ط «. ويف رو�ية: »�صتفتحون م�صر، 
ذمة  لهم  فاإن  خري�ً؛  باأهلها  فا�صتو�صو�  �لقري�ط،  فيها  ي�صمى  �أر�س  وهي 
ورحماً«)2( ويف رو�ية: »فاإذ� �فتتحتموها، فاأح�صنو� �إىل �أهلها؛ فاإن لهم ذمة 

ورحماً«، �أو قال: »ذمة و�صهر�ً)٣(«)٤(. 
وجه �ال�صتدالل:  يف كل هذه �الأحاديث �أ�صار �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم   
و�الأقارب،    �لرحم  ذوي  على  و�ل�صدقة  و�ل�صلة  بالرب  ��صت�صاره  من  على 

فتكون �صلة �لرحم و�جبة  بطريق �ال�صتقر�ء، وهو مقت�صى �لقاعدة. 
القاعدة اخلام�سة: فعل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم)5(:

�إذ� ورد فعل من �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم على طريق �لقربة فاإن �الأ�صل   
عند  قوالن  �ال�صتحباب؟  �أو  �لوجوب  يفيد  وهل  �صرعية،  حجة  يكون  �أن  فيه 

�الأ�صوليني)٦(.
�سحيح البخاري، كتاب الزكاة،  باب الزكاة على الزوج والأيتام يف احلجر، حديث :  1408 ، �سحيح م�سلم ،كتاب الزكاة،  باب   )1(

ف�سل النفقة وال�سدقة على الأقربني والزوج والأولد، حديث :  1729.
)قال العلماء: »الرحم«: التي لهم كون هاجر اأم اإ�سماعيل - �سلى اهلل عليه و�سلم – منهم(، ريا�س ال�ساحلني، النووي، حت:د.   )2(

ماهر يا�سني الفحل، قاله النووي،  1/ 217.
»وال�سهر«: كون مارية اأم اإبراهيم ابن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم –منهم، ريا�س ال�ساحلني، النووي، حت:د. ماهر يا�سني   )3(

الفحل، قاله النووي،  1/ 217.
 : حديث  م�سر،  باأهل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  و�سية  باب  عنهم،   تعاىل  اهلل  ر�سي  ال�سحابة  ف�سائل  كتاب  م�سلم،  �سحيح   )4(

.4719 
فعل النبي عليه ال�سالة وال�سالم يفيد الإباحة اإن مل يكن يف معنى القربة عند اجلمهور، امل�سودة �س187، وقيل يدل على الوجوب   )5(
كما يف امل�سودة �س189،و املعتمد 1/ 377، ونهاية ال�سول2/ 241، والإحكام لالآمدي، 1/ 174. قواطع الأدلة يف الأ�سول، لبن 
اأبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�سف اجلويني، 2/ 234، وقيل  اأ�سول الفقه،  ال�سمعاين، 2/ 12.، كتاب التلخي�س يف 

مندوب كما يف امل�ست�سفى للغزايل 2/ 214، والإحكام لالآمدي 1/ 174.
امل�سودة �س187، �سرح تنقيح الف�سول �س288، تي�سري التحرير 123/3، �سرح اللمع 645/1، �سرح الكوكب املنري 187/2.  )6(



{169}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

هذه  بو��صطة  �لرحم  �صلة  حكم  منها  ناأخذ  �أن  ميكن  �لتي  �الأدلة  ومن   
�لقاعدة:

عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها، قالت: ما غرت على �أحد من ن�صاء �لنبي - �صلى   -1
�هلل عليه و�صلم - ما غرت على خديجة -ر�صي �هلل عنها-، وما ر�أيتها قط، 
ولكن كان يكرث ذكرها، ورمبا ذبح �ل�صاة، ثم يقطعها �أع�صاء، ثم يبعثها يف 
�صد�ئق خديجة، فرمبا قلت له: كاأن مل يكن يف �لدنيا �إال خديجة! فيقول: 

»�إنها كانت وكانت وكان يل منها ولد«)1(. 
ر�صول  على  خديجة  �أخت  خويلد  بنت  هالة  ��صتاأذنت  قالت:  رو�ية:  ويف   
�هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - فعرف ��صتئذ�ن خديجة، فارتاح لذلك، فقال: 

»�للهم هالة بنت خويلد«.
وجه �ال�صتدالل: �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �هتم مبن له �صلة بزوجته   
خديجة بنت خويلد �صو�ًء كانت هذه �ل�صلة من ن�صب كاأختها هالة �أم كانت 
هذه �ل�صلة بال�صد�قة �لعامة، وفعله يدل على �مل�صروعية، فتكون �صلة �لرحم 

ماأمور بها يف �جلملة، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
القاعدة ال�ساد�سة: فعل ال�سحابي)2(:

�إذ� خرج خمرج �لقربة  وفعل �ل�صحابي مذهب له)٣(، وفعل �ل�صحابي   
يقت�صي �لوجوب قيا�صاً على فعله �صلى �هلل عليه و�صلم)٤(. ومما ميكن �ال�صتدالل به 

على �صلة �لرحم مما ورد عن �ل�صحابة: 
عن عبد �هلل بن دينار، عن عبد �هلل بن عمر -ر�صي �هلل عنهما-: �أن رجاًل من   -1

�سحيح البخاري، كتاب املناقب،  باب تزويج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خديجة وف�سلها ر�سي اهلل عنها، حديث :  3630.  )1(
التحبري �سرح التحرير، للمرداوي، 3/ 1515، الكوكب املنري،1/ 218.  )2(

�سرح الكوكب املنري، 2/ 208.  )3(

�سرح الكوكب املنري، 2/ 208.  )4(
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�الأعر�ب لقيه بطريق مكة، ف�صلم عليه عبد �هلل بن عمر، وحمله على حمار 
كان يركبه، و�أعطاه عمامة كانت على ر�أ�صه، قال �بن دينار: فقلنا له: �أ�صلحك 
�هلل، �إنهم �الأعر�ب وهم ير�صون بالي�صري، فقال عبد �هلل بن عمر: �إنَّ �أبا هذ� 
�هلل -  �صمعت ر�صول  و�إين  �هلل عنه -  بن �خلطاب - ر�صي  لعمر  كان ود�ً 

�صلى �هلل عليه و�صلم - يقول: » �إنَّ �أبَر �لرب �صلة �لرجل �أهل ود �أبيه«)1(.
�أكرم ذلك �الأعر�بي  �أنَّ عبد �هلل بن عمر ر�صي �هلل عنهما  وجه �ال�صتدالل:   
�لرحم  �صلة  فتكون  �لرب،  �أبر  من  �إنه  وقال  �خلطاب  بن  عمر  الأبيه  ل�صد�قته 

ماأمور�ً بها، وهو مقت�صى �لقاعدة.
وعن �أن�س بن مالك - ر�صي �هلل عنه - قال: خرجت مع جرير بن عبد �هلل   -2
تفعل،  ال  له:  فقلت  يخدمني،  فكان  �صفر،  عنه - يف  �هلل  ر�صي  �لبجلي - 
فقال: �إين قد ر�أيت �الأن�صار ت�صنع بر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - �صيئاً 

�آليت على نف�صي �أال �أ�صحب �أحد�ً منهم �إال خدمته()2(. 
وجه �ال�صتدالل: �أن جرير�ً ر�صي �هلل عنه كان يخدم �الأن�صار ملا قامو� به جتاه   
�لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-  وذلك �أن �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم-  �أٌب 
للموؤمنني كما �أنَّ �أزو�جه �أمهات �ملوؤمنني، وعليه تكون �صلة �لرحم مما �أمر به 

�ل�صارع لفعل �ل�صحابة، وهو مقت�صى �لقاعدة.
القاعدة ال�سابعة: قيا�ض الأوىل)٣(:

يف  منه  �أوىل  �لفرع  يف  فيه  �حلكم  ثبوت  يكون  ما  وهو  �الأوىل  )قيا�س   
�سحيح م�سلم، كتاب الرب وال�سلة والآداب،  باب �سلة اأ�سدقاء الأب والأم، حديث :  4736.  )1(

�سحيح م�سلم، كتاب ف�سائل ال�سحابة -ر�سي اهلل تعاىل- عنهم،  باب يف ح�سن �سحبة الأن�سار، حديث :  4674.  )2(
الأ�سباه والنظائر ـ لالإمام تاج الدين ال�سبكى، 2/ 365، وقال يف التحبري قيا�س الأوىل قطعي، 7/ 3299، ومن اأهل الأ�سول من   )3(
يرى هذا لي�س من باب القيا�س بل من دللة اللفظ كما قال ال�سنقيطي:" فاإذا �سرح تعاىل: باأن لالأختني الثلثني، علم اأن البنتني 
كذلك من باب اأوىل، واأكرث العلماء على اأن فحوى اخلطاب، اأعني: مفهوم املوافقة الذي امل�سكوت فيه اأوىل باحلكم من املنطوق، 
من قبيل دللة اللفظ ل من قبيل القيا�س، خالفا لل�سافعي وقوم، كما علم يف الأ�سول فاهلل تبارك وتعاىل ملا بني اأن لالأختني الثلثني، 

اأفهم بذلك اأن البنتني كذلك من باب اأوىل." اأ�سواء البيان، 5/ 11.
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�الأ�صل()1(. يعني �أنه ما كان �مل�صكوت عنه �أحرى باحلكم و�أوىل من �ملنطوق به. 
و قال �بن تيمية: )قيا�س �الأوىل و�إن مل يدل عليه �خلطاب، لكن عرف �أنه �أوىل 
�أحد من  بها  ي�صبقهم  �لتي مل  �لظاهرية  فاإنكاره من بدع  به،  �ملنطوق  باحلكم من 
قيا�س  قاعدة  طريق  عن  بها  �ال�صتدالل  ميكن  �لتي  �لن�صو�س  ومن  �ل�صلف()2(. 

�الأوىل: 
عن �أبي هريرَة - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-  قال:   -1
)بينما رجل مي�صي بطريق ��صتد عليه �لعط�س، فوجد بئر�ً فنزل فيها ف�صرب، 
ثم خرج فاإذ� كلب يلهث ياأكل �لرثى)٣( من �لعط�س، فقال �لرجل: لقد بلغ 
هذ� �لكلب من �لعط�س مثل �لذي كان قد بلغ مني فنزل �لبئر فمالأ خفه ماًء 
�أم�صكه بفيه حتى رقي، ف�صقى �لكلب، ف�صكر �هلل له، فغفر له( قالو�: يا  ثم 
ر�صول �هلل، �إن لنا يف �لبهائم �أجر�ً؟ قال: )يف كل كبد رطبة �أجر()٤(. ويف 
رو�ية )بينما كلب يطيف بركية)5( قد كاد يقتله �لعط�س �إذ ر�أته بغي)٦( من بغايا 

بني �إ�صر�ئيل ، فنزعت موقها)7( فا�صتقت له به ف�صقته فغفر لها به(.
وجه �ال�صتدالل: يف هذ� �حلديث رتب �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - هذ�   
�جلز�ء �جلميل على �الإح�صان ب�صقي كلب فكيف باالإن�صان، فمن باب �أوىل 

�الإح�صان لالأرحام. وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.

حا�سية العطار على جمع اجلوامع ، 2/ 243.  )1(
جمموع الفتاوى )207/21(.  )2(

الرثى : اأي الرتاب الندى، النهاية يف غريب احلديث والأثر، اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري، 1/ 599.  )3(
�سحيح البخاري، كتاب الأدب،  باب رحمة النا�س والبهائم، حديث :  5669 ، و �سحيح م�سلم، كتاب ال�سالم باب ف�سل �ساقي   )4(

البهائم املحرتمة واإطعامها، حديث :  4257.
الريكة: البئر.  )5(

بغي: اأي فاجرة وجمعها البغايا، النهاية يف غريب احلديث والأثر، لأبي ال�سعاد ات املبارك بن حممد اجلزري 1/ 376.  )6(
املوق: املوق الذي يلب�س فوق اخلف فار�سي معرب، خمتار ال�سحاح، 1/ 642.  )7(
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وعن �أبي هريرَة - ر�صي �هلل عنه - عن �لنبي - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال:   -2
)لقد ر�أيت رجال يتقلب يف �جلنة يف �صجرة قطعها من ظهر �لطريق كانت 
توؤذي �مل�صلمني(. ويف رو�ية: )بينما رجل مي�صي بطريق وجد غ�صن �صوك 

على �لطريق فاأخره ف�صكر �هلل له، فغفر له()1(.
وجه �ال�صتدالل: يف هذ� �حلديث �أن �هلل �أدخل ذلك �لرجل �جلنة الأنه نحى   
غ�صن �صجرٍة من طريق �مل�صلمني لئال توؤذيهم، فمن قيا�س �الأوىل تنحية �الأذى 

عن �الأقارب وذوي �لرحم، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
عن جابر ر�صي �هلل عنه �أن ر�صول �هلل - �صلى �هلل عليه و�صلم - قال: ) ال   -3
يغر�س م�صلم غر�صاً، وال يزرع زرعاً، فياأكل منه �إن�صان وال د�بة وال �صيء، �إال 

كانت له �صدقة()2(.
وجه �ال�صتدالل: �أن �لنبي عليه �ل�صالة و�ل�صالم �أو�صح لنا �أن من عمل خري�ً   
كغر�س �صجرة فياأكل منها �أي �إن�صان �أو حيو�ن كان له �صدقة، فكيف مبن  نفع 

ذ� رحمه وقر�بته. فمن باب قيا�س �الأوىل، وهو ما تقت�صيه �لقاعدة.
قول �هلل }وَُقوُلواْ لِلنَّاِس حُسْنًا{ ]�لبقرة: ٨٣[.  -4

�حل�صن  بالقول  تعاىل  �هلل  من  �الأمر  �لكرمية  �الآية  هذه  يف  �الإ�صتدالل:  وجه   
لعموم �لنا�س، وعليه يكون �لقول �حل�صن لالأرحام من باب �أوىل، وهو من 

�صلة �لرحم، وهو مقت�صى �لقاعدة.

البهائم  �ساقي  ف�سل  باب  ال�سالم،   م�سلم، كتاب  :  633 ، و�سحيح  الظهر،  حديث  اإىل  التهجري  ف�سل  باب  والإمامة،  اجلماعة   )1(
املحرتمة واإطعامها، حديث :  4257.

�سحيح م�سلم، كتاب امل�ساقاة،  باب ف�سل الغر�س والزرع، حديث :  2984.  )2(
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خامتــــة
�أن ي�صر يل در��صة هذه �مل�صاألة وهي حكم �صلة �لرحم  �أحمد �هلل تعاىل   
م�صتخرجاً ذلك �حلكم من خالل �لقو�عد �الأ�صولية ر�بطاً لها بن�صو�س �لكتاب 
و�ل�صنة،  حيث قام �لباحث باإي�صاح كيفية ��صتنباط حكم �صلة �لرحم من �لن�صو�س 
�ل�صرعية بو��صطة �لقو�عد �الأ�صولية، فاأورد �لباحث �ثنتي ع�صرة قاعدة �أ�صولية 
��صتخرج بو��صطتها حكم �صلة �لرحم وذلك من  خالل عدد من �الأدلة �ل�صرعية 
على �أنَّ هناك  ن�صو�صاً �أخرى تدل على حكم �صلة �لرحم، و�أختم ببع�س �لنتائج 

و�لو�صايا.
النتائج:

�أنَّ �صلة �لرحم و�جبة �صرعاً.  -1
�أنَّ �صلة �الأقرب رحماً و�الإح�صان �إليه �آكد من غريه.  -2

�أنَّ �صلة �لرحم �صبب لدخول �جلنة، و قطيعة �لرحم �صبب لدخول �لنار.  -3
ميكن �ال�صتدالل باأكرث من قاعدة �أ�صولية على حكم �صلة �لرحم.  -5

�لقو�عد  بو��صطة  �لن�صو�س  من  �ل�صرعي  �حلكم  ��صتنباط  كيفية  معرفة   -6
�الأ�صولية.

التو�سيات:
�أفعال  �أحكام  ال�صتخر�ج  �لطريقة  هذه  باتباع  �لتخ�ص�س  �أهل  �أو�صي   -1

�ملكلفني.
على  بناًء  �أحكامها  وبيان  �الأ�صولية  بالقو�عد  �لفقه  م�صائل  بربط  �أو�صي   -2

�لقو�عد.



جملة ت�أ�صيل العلوم {174}

امل�سادر واملراجع
�لكرمي. �لقر�آن  	•

�الإبهاج يف �صرح �ملنهاج على منهاج �لو�صول �إىل علم �الأ�صول للبي�صاوي،   -1
علي بن عبد �لكايف �ل�صبكي، �لنا�صر : د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت.

�أبو �حل�صن،  د�ر  �الآمدي  �أ�صول �الأحكام، علي بن حممد  �الإحكام يف    -2
�صيد  د.  حتقيق:  1404هـ،   ، �الأوىل  �لطبعة  بريوت،   – �لعربي  �لكتاب 

�جلميلي.
3-  �الأحكام، البن �لعربي.

بن  علي  بن  حممد  �الأ�صول،  علم  من  �حلق  حتقيق  �إىل  �لفحول  �إر�صاد    -4
بطنا،   �أحمد عزو عناية ، دم�صق - كفر  �ل�صيخ  �ل�صوكاين، حتقيق:  حممد 

د�ر �لكتاب �لعربي، �لطبعة �الأوىل 1419هـ - 1999م.
�الأ�صباه و�لنظائر، لالإمام تاج �لدين عبد �لوهاب بن علي �بن عبد �لكايف   -5

�ل�صبكي، د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة �الأوىل 1411 هـ - 1991م.
�الوىل  �لطبعة  لبنان،  بريوت  �لعلمية  �لكتاب  د�ر  �ل�صرخ�صي،  �أ�صول   -6

1414هـ - 1993م.
7-  �أ�صو�ء �لبيان يف �إي�صاح �لقر�آن بالقر�آن،  حممد �الأمني بن حممد �ملختار 
�لتوزيع  �لن�صر و  للطباعة و  �لفكر  �ل�صنقيطي، د�ر  �لقادر �جلكني  بن عبد 

بريوت – لبنان، 1415 هـ - 1995م.
�العت�صام، �إبر�هيم بن مو�صى بن حممد �للخمي �لغرناطي �ل�صهري بال�صاطبي،   -8
حتقيق: �صليم بن عيد �لهاليل،  د�ر �بن عفان، �ل�صعودية، �لطبعة: �الأوىل، 

1412هـ - 1992م.
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عبد  بن  �لعزيز  عبد  بن  �لدين  عز  �الإمام  �الأحكام،  �أدلة  بيان  يف  �الإمام   -9
�ل�صالم �ل�صلمي، حتقيق ر�صو�ن خمتار بن غربية، د�ر �لب�صائر �الإ�صالمية، 

�صنة 1407هـ - 1987م، بريوت.
�هلل  عبد  بن  بهادر  بن  حممد  �لدين  بدر  �لفقه،  �أ�صول  يف  �ملحيط  �لبحر   -10
�لزرك�صي، حتقيق: د. حممد حممد تامر،  د�ر �لكتب �لعلمية، 1421هـ - 

2000م،  لبنان، بريوت.
بد�ئع �لفو�ئد، حممد بن �أبي بكر �أيوب �لزرعي �أبو عبد �هلل، مكتبة نز�ر   -11
 : �الأوىل،  1416هـ- 1996م حتقيق  �لطبعة  �ملكرمة،  �لباز، مكة  م�صطفى 

ه�صام عبد �لعزيز عطا - عادل عبد �حلميد �لعدوي ، و�أ�صرف �أحمد.
�أبو  �جلويني  يو�صف  بن  �هلل  عبد  بن  �مللك  عبد  �لفقه،  �أ�صول  يف  �لربهان   -12
�ملعايل، �لوفاء، �ملن�صورة، م�صر، �لطبعة �لر�بعة ، 1418 هـ، حتقيق : د. 

عبد �لعظيم حممود �لديب.
13-  �لتب�صرة، �الإمام �أبو �لفرج عبد �لرحمن بن �جلوزي.

بن  �أبي �حل�صن علي  �لدين  �لفقه، عالء  �أ�صول  �لتحرير يف  �لتحبري �صرح   -14
عو�س  د.  �جلربين،  �لرحمن  عبد  د.  حتقيق  �حلنبلي،  �ملرد�وي  �صليمان 
�لقرين، د. �أحمد �ل�صر�ح، مكتبة �لر�صد، �صنة �لن�صر 1421هـ -2000م، 

�ل�صعودية، �لريا�س.
تطبيق �لقو�عد �الأ�صولية على حكم �الإ�صر�ف يف �ملاء، د. �صعد بن نا�صر   -15
�ملعا�صرة، - حمكمة -  �لفقهية  �لبحوث  �ل�صرثي، جملة  �لعزيز  عبد  بن 
)حمرم/ ربيع �أول -1440هـ – 1999م( �س 161 – 178، مكتبة �مللك 

فهد �لوطنية.
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�لتقرير و�لتحرير يف علم �الأ�صول، �بن �أمري �حلاج، د�ر �لفكر، �صنة �لن�صر   -16
1417هـ - 1996م، بريوت.

تي�صري �لتحرير، حممد �أمني ـ �ملعروف باأمري باد�صاه،  د�ر �لفكر.  -17
بن  نا�صر  بن  �لرحمن  عبد  �ملنان،  كالم  تف�صري  يف  �لرحمن  �لكرمي  تي�صري   -18
�لر�صالة،  موؤ�ص�صة  �للويحق،   معال  بن  �لرحمن  عبد   : �ملحقق  �ل�صعدي، 

�لطبعة : �الأوىل 1420هـ -2000 م
�جلامع �مل�صند �ل�صحيح �ملخت�صر من �أمور ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم   -19
و�صننه و�أيامه، �ملوؤلف : حممد بن �إ�صماعيل بن �إبر�هيم بن �ملغرية �لبخاري، 
د�ر طوق   : �لنا�صر  �لنا�صر،  نا�صر  بن  : حممد زهري  �ملحقق  �هلل،  عبد  �أبو 

�لنجاة، �لطبعة : �الأوىل 1422هـ
حا�صية �لبناين على �صرح �جلالل �صم�س �لدين حممد �ملحلي على منت جمع   -20

�جلو�مع لالإمام تاج �لدين �بن �ل�صبكي، د�ر �لفكر، 1402هـ ، 1982م.
حا�صية �لعطار على جمع �جلو�مع، ح�صن �لعطار،  د�ر �لكتب �لعلمية، �صنة   -21

�لن�صر 1420هـ - 1999م، لبنان، بريوت.
رفع �حلاجب عن خمت�صر �بن �حلاجب،  تاج �لدين �أبي �لن�صر عبد �لوهاب   -22
بن علي بن عبد �لكايف �ل�صبكي، عامل �لكتب – لبنان، بريوت1419هـ -  
عبد  �أحمد  عادل  �الأوىل، حتقيق: علي حممد معو�س،  �لطبعة  1999 م، 

�ملوجود
رو�صة �لناظر وجنة �ملناظر، عبد �هلل بن �أحمد بن قد�مة �ملقد�صي �أبو حممد،    -23
جامعة �الإمام حممد بن �صعود – �لريا�س، �لطبعة �لثانية، 1399هـ حتقيق : 

د. عبد �لعزيز عبد �لرحمن �ل�صعيد.
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ريا�س �ل�صاحلني، �أبو زكريا حميي �لدين يحيى بن �صرف �لنووي، تعليق   -24
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العنصرية يف الديانة اهلندوسية: أسبابها وآثارها
وموقف اإلسالم منها »دراسـة حتليليــة مقارنـة«

د. اأحمد �صب�ح اخلري رزق اهلل �صعيد•

ملخــــ�ض 
�لعن�صرية هي و�حدة  من �أكرث �الأمر��س �خلطرية �لتي تدمر �ملجتمعات    
و�الأمم وهي �أكرث دمار�ً من �حلروب . معظم �لديانات �خلا�صة لديها عن�صرية 
تنمو يف �أ�صكال خمتلفة ، �ليهودية تاأ�ص�صت على مبد�أ عن�صري ب�صبب حقائق 
حمرفة ، �لديانة �ليهودية تلعب دور كبري يف وجود �لعن�صرية بني �ل�صعوب 
وهذ� ما يحدث بال�صبط يف تطبيق �لعن�صرية �الآن �صد �لعرب و�لفل�صطينيني.
�أي�صاً �لديانة �لهندو�صية هي و�حدة من �لديانات �لتي تاأ�ص�صت على �لعن�صرية 
بتطبيقها للنظام �لطبقي و�لذي يق�صم �ملجتمع �إىل �أربعة طبقات . و�حدة من 
هذه �لطبقات ت�صمى �صودري وهي تقوم على تاأ�صي�س �لعن�صرية بني �ل�صعوب.
�أما طبقة �لرب�همة تعترب نف�صها هي �صيدة �لطبقات �الأخرى وحتيط نف�صها بالقد�صية 
�لدينية ويقوم كل �لنا�س بخدمتها . وهذ� يقود �إىل �إن�صاء مذ�هب ت�صحيحية 
ترف�س �لظلم و�لعن�صرية . �الإ�صالم هو �لديانة �لوحيدة �لتي �جتثت �لعن�صرية 
من جذورها وحاربت �لعن�صرية بطرق و�أدو�ت خمتلفة معترب�ً �أن كل �لنا�س 
�لعبودية  يحارب  و�الإ�صالم   . و�أ�صود  �أبي�س  بني  فرق  ال  و�حد  �أ�صل  من 
�أ�صا�س �لعد�لة  بامل�صاو�ة يف �ملجتمع �مل�صلم ويقوم على  و�ال�صتعباد وينادي 

و�مل�صاو�ة �لتي وردت يف �آيات �لقر�آن �لكرمي و�الأحاديث �لنبوية.

اال�سالمية. درمان  اأم  جامعة   - االإ�سالمية  الدعوة  كلية   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
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bstract
 Racism is one of the most serious social diseases that devastates 
societies and nations, from which wars, conflicts and destruction have 
taken place. Most previous religions and peoples have practiced racism 
in its various forms.
 Judaism is based on racist principles, due to various factors in 
which the distorted Jewish religion played a large role, along with the 
Talmud and the Protocols of the Elders of Zion. This justifies the racism 
they are now practicing against Arabs and Palestinians.
 The Hindu religion has also made religion a means of racism, by 
adopting a system of classes, which divides society into four classes, 
one of which is a pariah class called Sٍhowdhury, which does not care 
about it, its mission is to serve other sects and practice menial acts, 
while another class calls itself (Brahmins) considers itself a class lady, 
surrounded herself with religious holiness, served by everyone. This 
led to the establishment of corrective doctrines that rejected injustice 
and racism.
Islam is the true religion, which uprooted racism from its roots, and 
fought it in various ways and all tools, considering that all people are of 
the same origin, and there is no credit for white on black except piety. 
He then fought against slavery and slavery, and called for Islam to form 
an equal Muslim society, based on equality and justice, through the 
verses of the Koran and the Hadiths of the Prophet Muhammad, peace 
be upon him.
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مقدمــــة
�لهندو�صية و�حدة من �لديانات �لو�صعية �ملنت�صرة منذ وقت مبكر من   
تاريخ �لهند تعمل بالعن�صرية وت�صجعها، وذلك من خالل ما حتويه من تعاليم 
دينية تكر�س للعن�صرية، من خالل  تق�صيمها للمجتمع �لهندي �إىل طبقات �أربع، 
لكل طبقة و�جباتها ومهامها، وكلها يف نهاية �الأمر تخدم طبقة �لرب�همة �لدينية. 
�لتي  فهي  �ملنبوذين  ت�صمى  و�لتي  �الجتماعي،  �ل�صلم  �الأخرية يف  �لطبقة  �أما 

متار�س عليها �أق�صى �أنو�ع �لعن�صرية و�الحتقار و�لذل و�لعزل �الجتماعي. 
كافة  يف  �لنا�س  بني  و�لتفرقة  �لعن�صرية  يحارب  دين  �الإ�صالم  �إن   
�أ�صكالها، وتقوم  على �أ�صا�س �حرت�م �لعرق و�للون و�لدين، فالنا�س �صو��صية 
�إال  �لنا�س  بني  تفا�صل  وال  تر�ب،  من  و�آدم  �آدم،  من  و�أنهم  �مل�صط،  كاأ�صنان 
بالتقوى. و�إن ما متار�صه �لديانة �لهندو�صية من عن�صرية وتفرقة بني �أتباعه يعترب 
عماًل ال يحقق �مل�صاو�ة و�لعد�لة بني �الإن�صانية جمعاء، بل يتنافى مع �الأعر�ف 
ت�صحيح  �لعلماء يف  دور  يكمن  وهنا  �الإن�صان،  �لدينية، وحقوق  و�ل�صر�ئع  

هذه �الأعر�ف ب�صورة مو�صوعية. 
اأ�سباب اختيار الدرا�سة:

��صتهرت �لديانة �لهندو�صية ب�صفات ال متد لالإن�صانية ب�صلة �الأمر �لذي   
ي�صعى  لذ�  �لهندي،  �ملجتمع  طبقات  بني  �لعن�صرية  ظاهرة  تف�صي  �إىل  �أدى 
�لبحث الإجر�ء مقارنة بني �صماحة �الإ�صالم يف �لرحمة بني �لب�صرية، و�لديانة 

�لهندو�صية �لتي تدعو �إىل �لعن�صرية �لبغي�صة.
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اأهمية الدرا�سة:
يف  �ملنت�صرة  �لعن�صرية  �أوجه  عن  �لك�صف  يف  �لدر��صة  �أهمية  تكمن   
�لديانة �لهندو�صية، ومعرفة مدى خطورتها على �ل�صخ�صية �لهندية، و�الإملام 

باجلو�نب �ل�صلبية منها.
م�سكلة الدرا�سة:

ماهي �لعن�صرية وما هي م�صبباتها؟ هل حقاً �أن �لعن�صرية �لتي ميار�صها   
�لهندو�س �أثرت وظهرت �أ�صر�رها على �ملجتمع �لهندي؟ وما هو �لدور �لذى 
�ال�صالم  و�صع  وهل  للعن�صرية؟  �لدعوة  يف  �ملقد�صة  �لهندو�س  كتب  تلعبه 

حلواًل جذرية مل�صكلة �لعن�صرية وعالج م�صبباتها؟  
اأهداف الدرا�سة:

تهدف �لدر��صة �إىل حتقيق �الأهد�ف �لتالية:  
�صرح �ملفاهيم �لد�لة على �لعن�صرية و�أ�صكالها و�أثرها يف �ل�صر�عات بني  	•

�ل�صعوب و�الأمم.
�لديانة  منوذج  �لعن�صرية،  على  �لت�صجيع  يف  �الأديان  بع�س  دور  بيان  	•

�لهندو�صية. مع ذكر �آثار هذه �لعن�صرية على �الآخرين.
�لنا�س،  بني  وم�صاو�ة  عد�لة  من  فيه  وما  �الإ�صالم  رحمة  عن  �لك�صف  	•

وطرق حماربته للعن�صرية، ومعاجلته لها من جذورها.
�ملنحرف  بدينها  �لهندو�صية، وعالقتها  �لديانة  �لعن�صرية يف  طبيعة  معرفة  	•
�لرباين لالإ�صالم  بالنهج   �إىل طبقات، ومقارنة ذلك  �لذى يق�صم �ملجتمع 
�ملدمرة،  و�آثارها  �ملجتمعات  على  �خلطرية  �لظاهرة  هذه  حماربة  يف 

وخمالفتها لالأخالق و�الأعر�ف.
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منهج الدرا�سة:
��صتخدم �لباحث �ملنهج �لتاريخي �لو�صفي الإير�د �حلقائق �لتاريخية،   

للك�صف عن ظاهرة �لعن�صرية يف �لهندو�صية.

�ملبحث  �الأول
مفهوم العن�رصية لغًة وا�سطالحًا

العن�رصية لغًة:
وهو  وب�صمها  �الأف�صح،  وهو  �ل�صاد  بفتح  )�لعن�صر(  كلمة  من  ت�صتق   
)�الأ�صهر( وعلى هذ� �ل�صكل جترى ن�صبة م�صطلح �لعن�صرية)1(. وذهب بع�س 
علماء �للغة �إىل �أن )�لنون( يف كلمة )�لعن�صر( ز�ئدة، و�أن �أ�صلها)�لع�صر( 

بفتح �لعني و�ل�صاد، و)�لع�صر( ب�صم �لعني و�صكون �ل�صاد)2(. 
العن�رصية ا�سطالحًا:

طبقات  بني  �مل�صاو�ة  عدم  باأنها:" هي  �صهاب" و�آخرون  "مفيد  يرى   
�ملجتمع �أو هي �ال�صتغالل لتحقيق �أغر��س معينة، �أو تربير قيام �حلروب بني 
�جلن�صيات �ملختلفة)٣(. كما عرفها عا�صور باأنها:" هي نوع من �ال�صتعالء، �لنابع 
من �صعور فئة، باأنها عن�صر �صيد، ثم ترجمة هذ� �ل�صعور �إىل و�قع �صيا�صي، 

و�جتماعي، و�قت�صادي")٤(.

بطر�س الب�ستاين، حميط املحيط ،مكتبة لبنان  �س637.  )1(
ا�سماعيل بن حماد اجلوهري، تاج اللغة و�سحاح العربية، ال�سحاح، اجلزء الثاين، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار  دار العلم   )2(

للماليني، بريوت لبنان،، الطبعة الرابعة 1407هـ- 1987، �س750.
البحوث  معهد  والفنون،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  العربية،  الدول  جامعة   ، والعن�سرية  ال�سهيونية   �سهاب،   مفيد   )3(

والدرا�سات العربية، الطبعة الأوىل 1977م، �س11.
ال�سيد حممد عا�سور، التفرقة العن�سرية، دار الحتاد العربي للطباعة والن�سر، �سوريا، 1407هـ- 1987م، �س12.  )4(
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مرتادفات م�سطلح العن�رصية:
التمييز العن�رصي: ميز �ل�صيء �أي عزله وفرزه عن غريه)1(. و�لعن�صري:   .1
�لعن�صريون  وتع�صب  تكوينه،  �أي  �ل�صيء  عن�صر  �لعن�صر  �إىل  ن�صبة 
�لتفريق بني  باأنه  لغوياً،  �لعن�صري  �لتمييز  يت�صح داللة  ملذهبهم، وبذلك 
�إن�صان و�آخر باللون �أو �لدين �أو �لعرق ... وغريها. وعندما تقرتن مفردة 
�لتمييز مبفردة �لعن�صري )�لتمييز �لعن�صري( يعنى �أنه نظام  تنتهجه بع�س 
�لنا�س يف حقوقهم وو�جباتهم الختالف  بني  للتفرقة  �لعن�صرية  �الأنظمة 
تفوقاً جلن�س من  ي�صفي  نظام  باأنه  �لتمييز  �أجنا�صهم)2(، وهناك من عرّف 

�الأجنا�س �أو �صاللة على بقية �ل�صالالت و�الأجنا�س �لب�صرية)٣(. 
على  و�لتاألب  طائفته،  ن�صر  �إىل  �لرجل  يدعو  �أن  وهو  العرقي:  التع�سب   .2
�أي  �لتع�صب  من  م�صتقة  وهى  مظلومني،  �أو  كانو�  ظاملني  يناوئه،  من 
به،  ويحيطون  يالزمونه  �أي  به،  يع�صبون  �لرجل  �أهل  كان  وملا  �لتجمع، 
�صمو� ع�صبته، وقد �أطلقت على �أهل �لرجل من جهة �أبيه)٤(. وهناك من 
يرى باأنه هو مبد�أ ت�صنيف �لب�صر على �أ�صا�س �لهوية �أو �لقبلية، �أو يق�صمهم 
�إىل �أجنا�س �صفلى وعليا، وبحيث مينح �الأجنا�س �ملتفوقة �متياز�ت خا�صة 

على غر�ر �الأجنا�س �لدنيا)5(.
العرق: هو مفهوم ي�صتخدم يف ت�صنيف �لب�صر �إىل �أعر�ق �أو جمموعات   .3
عرقية ��صتناد�ً �إىل تركيبات م�صرتكة يف �ل�صفات �الجتماعية �أو �لثقافية. 

ابن منظور، ل�سان العرب، اجلزء ال�ساد�س دار �سابر، بريوت لبنان، 2005م،�س307.  )1(
اأبوبكر الرازي، معجم خمتار ال�سحاح، مكتبة لبنان، بريوت، 1995م، �س312.  )2(

حمد �سعيد املوعد، الأربتهايد ال�سهيوين، احتاد الكتاب العرب، دم�سق،2001، �س159.  )3(
عيد بطاح الدويهي�س، ل للتع�سب العرقي الطبعة الأوىل، الكويت 1419هـ 1999م، �س7.  )4(

عبد الوهاب الكيايل، مو�سوعة ال�سيا�سة ، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت لبنان، اجلزء الأول،  الطبعة الأوىل1999م،   )5(
�س788.
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�لت�صنيفي  باملعنى  �الأحيان  من  كثري  يف  �مل�صطلح  هذ�  ��صتخدم  وقد 
�لبيولوجي �لعام، بدء�ً من �لقرن �لتا�صع ع�صر، للداللة على جمموعات 

ب�صرية متباينة ور�ثياً حمددة بالنمط �لظاهري.

�ملبحث �لثاين
مفهوم  الهندو�سية والكتب املقد�سة

�ملطلب �الأول
مفهوم الهندو�سية

�أنَّ ح�صارة �لديانة �لهندو�صية  تدل �لدر��صات �لدينية �لتاريخية على   
�حل�صارة  مكونات  �أحد  هي  بل  �لقدمي،  �لتاريخ  ذ�ت  �لهندية  �لديانات  من 
حتى  وتنوعها،  و�ملعتقد�ت  �ملعبود�ت،  تعدد  �صهدت  �لتي  �لعريقة  �لهندية 
�أطلق عليها ��صم )�أر�س �الآلهة(، و�متازت  بتعدد عقائدها �لدينية من خالل 

كرثة �ملعبود�ت، و�صعوبة  حتديد �خت�صا�س كل معبود)1(.
�لفيدية  �أنقا�س  على  قامت  وقد  �لهنود،  غالبية  دين  هي  فالهندو�صية   
�لقدمية،  �لهندية  �ملالمح  طريقها  عن  و��صتوعبت  �أفكارها  وت�صربت   ،Vida

و�الأ�صاطري �لروحانية �ملختلفة، و�أطلق على �لهندو�صية ��صم �لديانة �لرب�همية، 
لتكون علماً على رجال  �لكلمة )�لرب�همة(  ��صتقت  �إىل )بر�هما( ومنه  ن�صبة 
�لدين، �لذين يعتقد �أنهم يت�صلون يف طبائعهم بالعن�صر �الإلهي، وهم بذلك 
يعدون )كهنة �الأمة( ال يجوز تقدمي �لقر�بني �إال يف ح�صرتهم، وعلى �أيديهم)2(. 
وتن�صب )بر�همان( �إىل �أحد �الأ�صماء �لتي ذكرت يف كتب )�لفيد�(، و�لتى 

الإمام حممد اأبو زهرة، مقارنة الأديان، الديانات القدمية، دار الفكر العربي، �س21.  )1(
حممد عبد ال�سالم الرامبورى،  فل�سفة الهند القدمية، الطبعة الأوىل 1952م، �س18.  )2(
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ة �أ�صماء منها  كان ي�صتخدمها �لكهنة لتعيني �لكائن �الأوحد)1( وللهندو�صية ِعدَّ
�أو  بر�هما  �إىل  �لرب�همية  �لعقيدة  ن�صب  مت  ذلك  �صوء  وعلى  �لهندوكية)2(. 
كتب  على  بعده  ومن  )�لرب�همان(،  و��صمه  �الآلهة  �صيد  على  ثم  )بر�همن(، 
)�لفيد�( �الأربعة، و�أخري�ً على �لطبقة �ملف�صلة عند �لهندو�س)٣(. �أي�صاً عرّفها 
�أنقا�س  �لهند، ظهرت على  �صكان  �لكربى جلمهرة  �لديانة  باأنها:  �صلبي  �أحمد 
�لويدية، وت�صربت �أفكارها، و�صرت �إليها �ملالمح �لهندية �لقدمية من �الأ�صاطري 

و�لروحانيات �ملختلفة)٤(.
�ملطلب �لثاين

الآلهة املقد�سة يف الهندو�سية
اأوًل: العقائد الهندو�سية:

حتوى �لهندو�صية عدد�ً من �لعقائد �أهمها: 
�لتنا�صخ  وي�صمى  �الأرو�ح،  جتو�ل  عليه  يطلق  ما  وهو  التنا�سخ:  عقيدة   .1
�إىل  تعود  �مليت،  تفارق ج�صد  �أن  بعد  �لروح  �أن  �ملولد، وتعني  و�إعادة 
�أو �نتقال �لنف�س �لناطقة من بدن �إىل بدن �آخر)5(.  ج�صم خملوق �آخر، 
و�ل�صبب يف عودتها هو �أن لها �صهو�ت مرتبطة بالعامل �ملادي، مل تتحقق، 
وال بد من حتقيقها، وتكون دورة �لروح �جلديدة متقم�صة ج�صد�ً جديد�ً، 
�ل�صابقة من حياة �الإن�صان،  نتيجة للدورة  وتكون هذه �لدورة �جلديدة 
�أو ثعبان)٦(. وي�صعد وي�صقى  �أو حيو�ن  �إن�صان  فتوجد �لروح يف ج�صد 

حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، م�سدر �سابق، �س97.  )1(
اأحمد �سلبي،  اأديان الهند الكربى، دار النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة اخلام�سة،1972م،ط2 �س162.  )2(

الأوىل1416هـ- الطبعة  القاهرة،  وهبة،  املتكلمني، مكتبة  وموقف  القدمي  ال�سرقي  الديني  الفكر  املغربي،  الفتاح  عبد  على   )3(
1996م، �س32.

اأحمد �سلبي، مقارنة الأديان، اأديان الهند الكربى، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة احلادية ع�سر2000م، �س37.  )4(
لبنان  مكتبة  الأول،  اجلزء  اخلالدي،  اهلل  عبد  الفار�سية  من  ترجمه  والعلوم،  الفنون  ا�سطالحات  ك�ساف  التهانوي،  على  حممد   )5(

1996م، �س512-511.
ي�سر حممد �سعيد املبي�س،  اليوم الآخر يف الأديان ال�سماوية والديانات القدمية، مكتبة الغزايل، الطبعة الأوىل �س89.  )6(
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بعد  �الإن�صان  �أن  يرون  كما  �ل�صابقة)1(.  حياته  من عمل يف  قدم  ملا  نتيجة 
فاإن  لتوه،  ولد  جديد  مولود  ج�صد  يف  لتدخل  روحه،  تنتقل  ميوت  �أن 
كان �الإن�صان �صاحلاً يف حياته، �نتقلت روحه �إىل مولود، ولد يف طائفة 
�أعلى من طائفته. �أما �إذ� كان فا�صد�ً فاإن روحه تنتقل �إىل مولود ولد يف 
طائفة �أدنى، ثم �إذ� ظل فا�صد�ً ثانية، فاإنه يولد علياًل، ثم �إذ� ��صتمر فا�صد�ً، 
�حليو�نات،  مر�تب  يف  �أدنى،  م�صتوى  �إىل  مرة،  كل  يف  ينحدر  �صوف 
حتى يولد بعو�صة �أو برغوثاً. �أما �لذى ي�صتمر يف حياة �صاحلة،  بعد حياة 
�صاحلة،  فريتقي كل مرة �إىل حياة �أعلى، حتى ي�صل �إىل طبقة �لرب�همة، 
ويظل  روحه تتحد مع بر�هما �الإله، وهذ� ي�صمى بـ)�لنريفانا(، وهى يف 

زعمهم �أعظم �صعادة ميكن �أن تتمناها �لروح)2(. 
عقيدة الكارما:  �لكارما عقيدة مهمة يف �الأديان �لهندية عموماً، ويق�صد   .2
بها �لقوة �لتي تنتج من ت�صرفات �ل�صخ�س، �صو�ء كان خري�ً �أو �صر�ً، وتوؤثر 
تعني  و�لكارما  �ل�صن�صكرتية،  �للغة  �إىل  تعود  وهى  حياته،  يف  م�صتقباًل 
�حل�صاب و�جلز�ء، كما تعني �أن �لدنيا هي د�ر �جلز�ء و�لثو�ب)٣(. وهذ� 
يعني عدم �إميان �لهندو�س باليوم �الآخر،  ويعني ذلك �أّن �الإن�صان �إذ�  فعل 
يف �لدنيا خري�ً، فاإنه يجازى باخلري، و�إن كان �صر�ً فاإنه يجازى بال�صر. وهذ� 

هو �ل�صبب يف والدة عقيدة �لتنا�صخ يف �لديانة �لهندو�صية)٤(.
من  كثرية  و�أنو�ع  �لبقرة  �لهندو�س  يقد�س  والزواحف:   البقرة  تقدي�ض   .3
و�لفئر�ن،  �لقردة  مثل  �حليو�نات  من  و�أنو�ع  �لثعابني  مثل  �لزو�حف 
و�لبيوت،  �ملعابد  د�خل  �لتماثيل،  لها  وي�صعون  �ملعابد  لها  يبنون  فهم  

اثريا، ثقافة الهند وحياتها الروحية والأخالقية  والجتماعية، جملة ثقافة الهند، املجلد الأول، العدد الثاين، 1962م �س42.  )1(
اأحمد �سلبي، مقارنة الأديان، اأديان الهند الكربى، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة احلادية ع�سر2000م،�س68-67.  )2(

مانع بن حماد اجلهني،  املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة، اجلزء الثاين، در الندوة العاملية لل�سباب، مكة   )3(
املكرمة، الطبعة اخلام�سة 1424هـ - 2003م، �س728.

حممد عثمان اخل�ست،  مقارنة الأديان، الفيدية، الرباهمانية، الهندو�سية، مكتبة ابن �سينا للطباعة والن�سر، جدة ال�سعودية،   )4(
الطبعة الأوىل1996م، �س165.
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ويقد�صونها تقدي�صاً كبري�ً، وهذه �حليو�نات و�لزو�حف متلك حق �لتنقل 
�أنها جتد �حلماية  يف كل �الأمكنة، وجتد �الحرت�م من و�قع قد�صيتها، كم 
و�لرعاية، وال يجوز للهندو�صي �أن يقتلها، و�إذ� ما ماتت، دفنت بطقو�س 

دينية)1(.
ثانيًا: اأهم الكتب املقد�سة يف الهندو�سية:

من �أهم �لكتب �ملقد�صة يف �لهندو�صية جند �الآتي:  
�للغة  يف  وتعني  �لهندو�س  عند  �ملقد�صة  �لكتب  �أهم  من  وهى  الفيدا:  �أ- 
�ل�صن�صكرتية )�ملعرفة(، وهو كتاب مو�صوعي �صامل �أقرب منه �إىل كتاب 
قامت  �لتي  �لهند و�حل�صارة  بالد  �لكثري عن  ثناياه  مقد�س، ويحوي يف 
�لفرتة  �لديانة يف  �متد�د قرون طويلة)2(. وقد ظهرت هذه  هناك، على 

من 800 �إىل 600 قبل �مليالد وتنق�صم �إىل ثالثة كتب مقد�صة، وهى)٣(.
الرباهمانا�ض: وهو كتاب م�صتنبط من �لفيد�ت �لثالث �الأخرية.  -1

الأرانياكا�ض: يحوي هذ� �لكتاب �لتعاليم �لتي يجب �أن ي�صري عليها   -2
�لكهنة.

هذه  �أنتجتها  �لتي  �لفل�صفية  �الأفكار  على  وي�صتمل  الأوبان�س�ساد:   -3
�لديانة.

وقد �أطلق ��صم �لديانة �لرب�همية على �لعقائد و�ملبادئ �لفل�صفية، �لتي   
�عتنقها �لكهنة، م�صتنبطة من �لفيد�ت �لثالث �الأخرية، وهى)٤(:

حممد املفتي، اإظهار احلق يف الأديان والفرق والتيارات واحلركات املعا�سرة، عمان دار الإ�سراء 2004م، �س101.  )1(
حممد �سياء الرحمن الأعظمي، درا�سات يف اليهودية واأديان الهند، مكتبة الر�سد، الريا�س، الطبعة الثانية 1424هـ-2003م،   )2(

�س528.
حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، مكتبة الأجنلو، الطبعة الثانية، 1950م، �س101.  )3(

اأحمد علي عجيبة، درا�سات يف الأديان الوثنية القدمية، دار الآفاق العربية، الطبعة الأوىل 2004م، �س133.  )4(
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Sama- Veda :1- �ساما فيدا
وتعني حرفياً )�أ�صعار مديح فيد�()1(. وتعنى كذلك �لفيد� �لنارية الأن   
�إقامة  �أثناء  �ملن�صدون،  يرددها  �لتي  �الأنا�صيد  وت�صمل  �لنار،  من  م�صتق  �ال�صم 
و�أ�صحاب  �ل�صامتني  �الأ�صخا�س  عن  وتتحدث  �الأدعية.  وتالوة  �ل�صلو�ت 

�ل�صعر �لطويل، وهى موؤلفة من )585( �أن�صودة �أو ترتيل)2(.
Yajour- Veda  :2- ياجور فيدا

�أو �لياجو�س فيد�، وهى �لفيد� �لهو�ئية ن�صبة �إىل �لهو�ء وهى �أ�صغر   
تقدمي  عند  �لرهبان،  يتلوها  �لتي  �لنرثية  �لعباد�ت  وت�صمل  �ملقد�صة،  �لكتب 

�لقر�بني و�ل�صحايا)٣(.
Athar- Vida :3- اآثار فيدا

وتعود �إىل )�الأثارفني( وهم كهنة، كانو� يعبدون �لنار)٤(، وهي ت�صمل مقاالت   
يف �ل�صمر. وهذ� �جلزء من �لفيد� يختلف عن �الأجز�ء �الأخرى، كونه يخت�س باأمور 

�ل�صر، و�لتمائم، و�لتوهمات �خلر�فية، �ملرتبطة بال�صبغة �لهندية �لقدمية)5(.
Rig- Veda :4- ريغ فيدا

وت�صمل �أنا�صيد دينية و�صعت ليت�صرع بها �أتباعها �أمام �الآلهة �أو يتغنون   
بها عند �الآلهة وهي حتوي 1028 ن�صيد فيها �لطقو�س و�لعباد�ت و�لو�جبات 

�لدينية �ملفرو�صة. 
دم�سق  والن�سر،  والرتجمة  للتاأليف  التكوين  دار  مرتجمني،  جمموعة  الرابع،  الكتاب  الأديان،  تاريخ  مو�سوعة  ال�سواح،  فرا�س   )1(

�سوريا، الطبعة الرابعة 2017م، �س17.
على زيعور، الفل�سفة يف الهند، موؤ�س�سة عمر الزين للطباعة والن�سر، الطبعة الوىل 1413هـ- 1993م، �س115.  )2(

علي زيعور، الفل�سفة يف الهند، امل�سدر نف�سه، �س110.  )3(
1414هـ-1993م  الكويت  املعرفة  عامل  اإمام،  الفتاح  عبد  اإمام  ترجمة  ال�سعوب،  لدى  الدينية  املعتقدات  باندر،  جيفري   )4(

�س110.
اإبراهيم حممد ابراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة وموقف الإ�سالم منها، مطبعة الأمانة، القاهرة الطبعة الوىل1406هـ-  )5(

1985م، �س84.
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5- قوانني مانو:
هي عبارة عن مرجع ديني؛ ونظام مدنى و�صع يف حو�ىل �لقرن �لثالث   
قبل �مليالد، ويحوي جمموعة من �لقو�نني من بينها �لتعامل بني �لطبقات يف 
قو�نني  تكن  �لقدمية. ومل  �لفيدية  للكتب  �صرح  بل هي  �لهندو�صي،  �ملجتمع 
لتق�صيم  ر�صخت  بقدرما  �الجتماعية،  �مل�صاو�ة  �إىل حتقيق  تهدف  قو�نيناً  مانو 
�ملجتمع �إىل طبقات. ويرجع بع�س �ل�صر�ح )قانون مانو( �إىل �صنة 1200  �أو 
1280قبل �مليالد،  ويقال �أن مانو تلقاها من �الإله بر�هما، لتنظيم حياة �ملجتمع 
�لهندي كله، وتتكون من جمموعة �الآثار �لقانونية �لقدمية،  �لتي �صيغت يف 

�أبيات من �ل�صعر ت�صل �إىل 2650 بيتاً)1(.
6- كتاب املهابهارتا:

�الأدب  يف  �ملالحم  �أطول  وتعترب  �لكربى،  �لهند  ملحمة  ويت�صمن   
�لعاملي  �إذ تتجاوز �الألف بيت من �ل�صعر)2(، وهذه �مللحمة ت�صبه �الإلياذة عند 

�ليونان)٣(.
ديناً  لي�صت  �لهندو�صية  �أن  �الأديان  فال�صفة  بع�س  يرى  �صبق  وفيما   
مما هي جمموعة عقائد  �أكرث  �أ�صلوب حياة،  تعترب  بل  �ملفهوم،  باملعنى  مقد�صاً 
�الأحجار،  عبادة  �إىل  يهبط  مما  �لعقائد  من  مت�صابك  مزيج  فهي  ومعتقد�ت، 
�آخرون  �لفل�صفية)٤(. ويرى  �لتجريد�ت  �إىل  يرتفع  و�الأ�صجار، و�الأبقار، وما 
باأن كتاب �لفيد� �أو )�أ�صفار �لفيد�( هو �ملرجع �لديني �الأوحد يف �لهند، ومن 
يو�سف قا�سم،  نظرية ال�سرورة يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي والقانون اجلنائي الو�سعي ، دار النه�سة امل�سرية، القاهرة الطبعة الأوىل   )1(

1413هـ -1993م، �س12.
اأحمد اأبو زيد، املالحم تاريخ وثقافة مثال من الهند، جملة عامل الفكر، العدد الأول، جملد 16 ، 1985م،�س20.  )2(

دائرة املعارف الهندية ، الراميانا الهندية ملحمة الإله راما، تقدمي حممد �سعيد الطريحي، ط1، 2007م،  �س12.  )3(
والأديان  والإ�سالم  وامل�سيحية  اليهودية  ال�سماوية،  الأديان  وم�سادر  عقائد  يف  درا�سة  الأديان،  مقارنة  يف  ال�سعدى،  خليل  طارق   )4(

الو�سعية الهندو�سية واجلينية والبوذية، دار العلوم العربية للطباعة والن�سر، بريوت، الطبعة الوىل 1425هـ-2005م، �س29.
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�لرب�همة عقيدتهم، و�صريعتهم، و�أخالقهم، وق�ص�صهم  ي�صتمد  �الأ�صفار  هذه 
ورو�ياتهم، وهو حمور حياتهم)1(. وعلى هذ� �لنحو فالهندو�صية لي�صت لها 
موؤلف �أو كاتب معني، وكذ� كتابها �ملقد�س )�لفيد�(. وين�صب)بريى( �إىل �أن 

�أ�صلها يعود �إىل �الآريني �لذين �صبقو� �لهنود)2(.
ثالثًا: الآلهة املقد�سة يف الهندو�سية:

ذكر �ل�صيخ عبد �لرحمن حمدي يف كتابه �أن �لرب�همية عمدت يف �لفرتة   
�لقول  �أهمها  �إىل عقائد جديدة،  �مليالد،   قبل  �إىل 400  �مليالد  قبل  من 800 
بالتثليث، فعبدو� �آلهة ثالثة هي: �الإله )بر�هما( وهو �خلالق و��صل �الآلهة، �الإله 
)ف�صنو( وهو �الإله �حلافظ �ملجدد، و�الإله )�صيفا( وهو �الإله �ملخرب �ملدمر)٣(. 
وقد جاء يف �إحدى ف�صول �لفيد� ذكر �الإله و��صمه )برهما �صباتى(، ومعناه 
)رب �ل�صالة جميب �لدعاء و�ملت�صرف يف ملكوت �ل�صماو�ت و�الأر�س �إله 
�إذن فاالإله عند قدماء �لرب�همة و�حد، ال �صريك له، �صرت منه �لرحمة  حق( 
يف جميع �لكائنات، من جماد ونبات وحيو�ن، وهذ� ما �أكده كتاب �لفيد�، 
ما ترجمته )�إن �هلل نور �ل�صم�س �صوء �لقمر بريق �هلل، ومي�س �لربق، �صوت 
�لوجود، معطي  لكل  �لكائنات، مني �حلياة،  �لقدمي جلميع  �الأ�صل  �أنا  �لريح، 
�ل�صالح �أول و�آخر حياة، �ملوت لكل خملوق حي()٤(. وعلى هذ� �لن�صق فاإن 
�ل�صم�س،  �إله  �لفيد� كثرية لي�س من �ل�صهل ح�صرها، فهناك  �الآلهة عند كتب 
وما ت�صكبه على �لكون من نعمة �الإ�صاءة و�لدفء و�النعا�س، و�إله �لوح�س 
�ملخيف، وقد تبلغ هذه �الآلهة ثالثني، �أو ثالث وثالثني �إلهاً، مت�صاوين حيناً، 

اإبراهيم حممد اإبراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة م�سدر �سابق، �س83.  )1(
)2( Perry، Religions of the world P40..

عبد الرحمن حمدي، الهند عقائدها واأ�ساطريها، �سل�سلة اقراأ، العدد 432، دار املعارف، 1978م، �س11.  )3(
حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، دار احلرية للطباعة والن�سر، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1986م، �س114.  )4(
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ولهم رئي�س، وقائد  حيناً �آخر)1(. 
وقد �خت�س )�أندر�( وحده مبا ال يقل عن �لربع من �بتهاالت �لريغ فيد�،   
و�الأخطار،  �ل�صرور  من  �الإن�صان  الإنقاذ  يهب  �لذى  هو  �أنه  �إىل  ذلك  ويعزى 
�لتي قد حتدق به. فهو بذلك �ملنقذ �الأول لالإن�صانية. بينما )�أجنى( فهو �ملظهر 
�الأول، وقد جعلت �لنار رمز�ً لهذ� �الإله، �لذى يقوم بالتطهري. �أما )فارونا( 
�لقو�نني  منح  �لذى  وهو  و�الأر�س،  �ل�صماو�ت  مقاليد  ميلك  �لذى  �الإله  فهو 
�لرب�همية  �لديانة  يف  �لتعاليم  �أهم  ومن  عاملي)2(.  �إله  وهو  �خللقية،  و�ملبادئ 
�الإلهي،  �لكائن  )مر�عاة  وهى:  �لربهمي  للدين  �لع�صر  �لو�صايا  يف  تتلخ�س 
كبح  �لطهارة،  و�ال�صتقامة،  �لقناعة  �ال�صتقامة،  باالإح�صان،  �الإ�صاءة  مقابلة 

جماح �لنف�س، در��صة �لفيد�، �جتناب �لغ�صب، �ل�صرب، �لعدل()٣(.
�لهندو�صية �لرب�همية حدث لها  �لديانة  �أن  ويرى بع�س علماء �الأديان   
كان  مما  نتيجة  �أحياناً  �أخالقيات  من  فيها  يظهر  ما  رغم  موؤخر�ً،  كبري  �نحد�ر 
قدمها  �لقلوب  يف  �لطماأنينة  وبو�عث  �حلب  ومد�ر�س  روحية  منار�ت  من 
كرث  وعندما  �الأتباع  عند  �النحد�ر  ذلك  حدث  وقد   ، �الأو�ئل  �ملوؤ�ص�صون 
�لكهنة، �لذين جعلو� للديانة �أ�صر�ر�ً خفية، و�أ�صر�ر�ً ظاهرة، فكرثت �لرموز، 
و�لطقو�س، و�ل�صعائر  ومن هنا ن�صاأ مامل يكن �أ�صاًل يف �لديانة �لربهمية، فن�صاأ 
تبعاً لذلك �لثالوث �لهندي �ملعروف �أو �الأقاليم �لثالثة)٤(. وهى �آلهة )بر�هما، 

ف�صنو، �صيفا()5(.
حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، م�سدر �سابق، �س93.  )1(

حممد عبد ال�سالم الرامبورى، فل�سفة الهند القدمية، الطبعة الوىل 1952م، �س80.  )2(
حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، م�سدر �سابق، �س17.  )3(

حممد املفتي، اإظهار احلق يف الأديان والفرق والتيارات واحلركات املعا�سرة ، عمان، دار الإ�سراء 2004م.  )4(
حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، امل�سدر نف�سه، �س16.  )5(
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�ملبحث �لثالث
الطبقية العن�رصية يف الديانة الهندو�سية

يف  �صود�ء  نقطة  �لهندو�صية،  �لديانة  يف  �لطبقية  �لتفرقة  تف�صي  يعترب   
�لعن�صرية،  �لتفرقة  مبدِء  على  ت�صريعاتهم  تقوم  �إذ  �لهند،  يف  �الأديان  تاريخ 
ورف�صها للم�صاو�ة بني �لنا�س، وعدم �ل�صماح باالمتز�ج و�لتقارب بني طبقات 

�ملجتمع �ملختلفة)1(.
�ملطلب �الأول
نظام الطبقات

يعرف  �لهند  يف  �ل�صائع  �الجتماعي  �لتنظيم  �أ�صكال  من  �صكل  هو   
�لعالقات  يف  �لتمييز  مبدِء  على  ويقوم  �ل�صنني،  �آالف  منذ  بـ)�لفارنا()2( 
�لديانة  فر�صته  �لذي  �لطبقات  فنظام  و�القت�صادية)٣(.  و�لدينية  �الجتماعية، 
من  بكثري  �لكا�صتاريا(،  وطبقة  �لرب�همة  )�لكهنة  طبقتي  خ�س  قد  �لهندو�صية 
�المتياز�ت، وميزهم عن باقي �لطبقات، و�لتي كانت �صبباً مبا�صر�ً يف ظهور 
ظلمهم،  وظهر  �لرب�همة،  ��صتبد  �لتق�صيم  هذ�  ظل  وفى  �لهندية،  �ملذ�هب 
فاجتهت �لطبقات �لدنيا، �لذين �أرهقتهم �ل�صر�ئب و�لعمل يف خدمة �لرب�همة، 
يبحثون عن من يخل�صهم من ظلم �لرب�همة، ولهذه �الأ�صباب وغريها ظهرت 
�لعن�صرية  و�أعمالها  للهندو�صية  مناوئة  دينية،  ومذ�هب  �إ�صالحية،  حركات 
ويقول)�أبو  و�ل�صيخي)٤(.  و�جليني،  �لبوذي،  �ملذهب  �أ�صهرها  �لربهمية، 

اإبراهيم حممد اإبراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة، مرجع �سابق، �س100.  )1(
البالد  من  متكنوا  املهاجرين  اأن  معناه  وهذا  طبقة،  لفظة  اىل  حديثًا  وترجمت  اللون،  معناها  �سن�سكرتية  كلمة  )فارنا(  كلمة   )2(

واأهلها، واأنهم خمتلفون عن ال�سكان يف األوانهم و�سلوكهم(.
اأكوفيفا �سابينو، علم الجتماع الديني، ترجمة عز الدين عناية، الطبعة الأوىل 2011م، �س162.  )3(

)4( Joshi، L،Mani ،Brahmanism ،Buddhism، and Hinduism، second Edition،1987،P.5.
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�لقد�مى  �لهند:" كان �مللوك  �لطبقات يف  �لبريوين( يف حديثه عن  �لريحان 
ي�صرفون معظم �هتمامهم �إىل ت�صريف �لنا�س �إىل طبقات ومر�تب، يحفظونها 
عن �لتمازج، ويحظرون �الختالط، ويلزمون كل طبقة ما �إليها من عمل، �أو 

�صناعة، وحرفة، وال يرخ�صون الأحد يف جتاوز رتبته")1(. 
ويرى بع�س �لكتاب �أن من�صاأ �لتق�صيم و�لطبقية فى �ملجتمع �لهندي،   
�لهند  ب�صكان  يعرفون  �لذين  و�لتور�نيني  �الآريني  �لتقاء  من  �إىل خليط  يعود 
�لديانة  به  ��صتهرت  �لذى  �لعن�صري  �لتمييز  هذ�  حقيقة  وترجع  �الأ�صليني، 
�لهندو�صية، �إىل ت�صلط �جلن�س )�الآري( على بالد �لهند، �لذين يطلق عليهم 
)زنوج �لهند(، وقد كان �الآريون ميثلون �لطبقة �لعليا يف بالد �لهند، وكانو� 
كلمة  كانت  وقد  �صو�هم،  من  على  جن�صهم،  ب�صمو  جازماً  �عتقاد�ً  يعتقدون 
تقدي�س  �لهندو�س  �لكهنة  برر  وقد  �لنبالء.  تعني  بها،  عرفو�  �لتى  )�آري( 
�لذين  وحدهم  هم  �لدين  رجال  باأن  �جلميع  عند  وكر�صو�  �لدين،  رجال 
ميلكون �لتاأثري على �الآلهة، ومن ثم كان طبيعياً �أن يكون لهم �ملقام �الأ�صمى، 
�إكر�م �الآلهة، و�أن  �إكر�مهم من  بـ)�الآلهة �الإن�صانيني(، و�أن يكون  و�أن يلقبو� 
تعترب �إهانتهم، هي �جلرمية �لتي ال تغتفر)2(. �إذن وح�صب قول هوؤالء �لعلماء، 
�لدين،  فقد  �أ�صل  �لطبقات كان �صنيعة �صنعها �الآريون ولي�س من  منظمات 
حني  )�الآريني(  �أن  وذلك  �لتاريخية،  �حلو�دث  على  �لطبقات  نظام  ��صتند 
��صتعبدو�  �مليالد،  قبل  �لثانية  �الألف  يف  �لهند،  و�صرق  �صمال  على  �صيطرو� 
�أهل �لبالد عبيد�ً ومنبوذين،  �الأهايل، وخلقو� هذه �لطبقات، وذلك بجعل 
اأبو الريحان البريونى، يف حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة اأو مرزولة، حتقيق ادوارد �سخاو، الهند مطبعة دار املعارف العثمانية   )1(

بحيدر اباد، الدكن 1905م، �س76.
اأحمد علي عجيبة، درا�سات يف الأديان الوثنية القدمية، م�سدر �سابق، �س133.  )2(
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يقومون بخدمة �الأ�صياد، �لذين تتكون منهم �لطبقات �لثالث، �لتي تنتمى �إىل 
��صتهانة  �الأنظمة،  �أ�صو�أ  من  �لهند  �لطبقي يف  �لنظام  ويعد  �الآري)1(.  �جلن�س 
بكر�مة �الإن�صان، وهو �لنظام �لذى �عرتفت به �لهند يف كل �أوقاتها دينياً ومدنياً 
لرعاياها، ممن ال ينت�صبون �إىل �ل�صاللة �الآرية �لنجيبة)2(. وقد و�صع يف �لهند 
يف �لقرن �لثالث قبل �مليالد، قانوناً، عرف با�صم قانون )مانو �صا�صرت( و�لذى 

يق�صم �صكان �لهند �ىل �أربع طبقات كما يلي)٣(. 
Brahman :1. طبقة الرباهمة

وهى طبقة �لكهنة ورجال �لدين، ومهمتهم �إد�رة �صئون �ملعابد و�الآلهة،   
�ملر��صيم  جميع  و�أد�ء  و�لرتبية،  �لتعليم،  على  و�الإ�صر�ف  �لقو�نني،  و�صن 
�لدينية. وهم فوق جميع �لطبقات، و�عتقدو� �أنهم خملقني من ر�أ�س �الإله �أو 
من فمه، كما ين�س ت�صريع )مانو( على �صيادة �لربهمى على �صائر �لكائنات، بل 
ويذهب �إىل حد �صيادته على كل ما هو كائن، و�أن ج�صد �لربهمي مقد�س، ال 

يجوز مل�صه، كما �أنهم ال ي�صربون �خلمر، وال �أي نوع من �لنبيذ)٤(.
Kshatriya :2. طبقة ال�سرتى الكا�ستاريا

وهم  �مللوك، و�لق�صاة، ورجال �حلرب، و�لفر�صان. ويعتقدون �أنهم   
�لوطن،  عن  �لدفاع  مبهمة  )�لك�صرتى(  يقوم  بر�هما.  �الإله  �أيدي  من  خلقو� 
�الأعمال  و�أف�صل  حياته،  طيلة  جندياً  منهم  �لو�حد  ويبقى  �ل�صالح،  وحمل 
للك�صرتى هي �جلندية، و�لك�صرتى  يبقى م�صتعد�ً للقتال حتى يف وقت �ل�صالم، 

�سعدون ال�ساموك، الأديان درا�سة تاريخية مقارنة، الق�سم الأول، الأديان القدمية، دار احلرية بغداد، 1976م، �س87.  )1(
اأحمد عبد اهلل الزغيبي، العن�سرية اليهودية واثارها على املجتمع الإ�سالمي، م�سدر �سابق، �س28.  )2(

اأبو احل�سن الندوي، ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني، مكتبة الإميان، املن�سورة، �س58.  )3(
علي زيعور، الفل�سفة يف الهند، موؤ�س�سة عمر الزين للطباعة والن�سر، الطبعة الوىل 1413هـ- 1993م، �س122.  )4(
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��صتعد�د�ً الأى حرب قد حت�صل)1(. وكما جاء يف �لفيد� فان لطبقة �لكا�صتاريا 
�أن  للملك  �لك�صرتى، وال يجوز  �مللك من طبقة  تن�صيب  منها  وظائف عدة، 
ياأخذ �أمو�اًل من �لربهمى، كما ي�صمح للك�صرتى بقر�ءة �لكتب �ملقد�صة، ولكن 
مقد�س  �لربهمى يف عمله، وهو حق  ينازع  الأن هذ�  بها،  �لعمل  له  ال يجوز 

للرب�همة دون �صو�هم)2(. 
Vaisya :3. طبقة الوي�ض فاي�سا

�أنهم  ويعتقدون  و�لزر�عة.  كالتجارة  و�ملهنة  �حلرف  �أ�صحاب  وهم   
و�لتجار،  �ملز�رعني،  من  و�حلرف  �ملهن  �أرباب  وهم  �الإله.  فخذ  من  خلقو� 
ومربي �ملا�صية و�ل�صناع، �لذين عليهم توفري �لغذ�ء وو�صائل �لعي�س، للكهان 
من  ينحدرون  �أنهم  ويعتقد  �لدينية.  �ملعاهد  على  �الإنفاق  و�مللوك، وكذلك 

)�لدر�فيد( �صكان �لهند �الأ�صليني.
Syudra :4. طبقة ال�سودرا

�لكن�س  مثل  �حلقرية:  �ملهن  و�أ�صحاب  �خلدمة  �أهل  )�ملنبوذون(  وهم   
و�لنظافة، وغ�صل �ملالب�س، وتنظيف �جللود، الأنهم من �جلن�س �الأ�صود، ويعتقد 
�أنهم خلقو� من �أقد�م �الإله. و�أنهم خلقو� خلدمة �لطبقات �لثالث �الأخرى)٣(. 
�إطار  يف  تعي�س  �أن  طائفة  كل  على  فر�س  و�للو�ئح  �لقو�نني  لهذه  ووفقاً 
جماعتها، وتكون جمتمعاً منف�صاًل فيما بينها، بحيث يتم �لزو�ج و�لتنا�صل يف 
نف�س �الإطار �لطبقي، وقد طبقت هذه �لقو�نني حرفياً وبحذ�فريها، بحيث مل 

اأحمد �سلبي، اأديان الهند الكربى، مكتبة النه�سة احلديثة، الطبعة احلادية ع�سرة، 2000م، �س57.  )1(
اإليا�س، املو�سوعة الكربى للمذاهب والفرق والأديان، مركز ال�سرق الأو�سط للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت- لبنان،  �سليم   )2(

الطبعة الأوىل 1428هـ - 2008م، اجلزء الأول، �س111.
الأوىل  الطبعة  م�سر،  الأَمانة،  مطبعة  منها،  الإ�سالم  وموقف  املقد�سة  م�سادرها  يف  الو�سعية  الأديان  اإبراهيم،  حممد  اإبراهيم   )3(

1406هـ-1986م، �س100.
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يكن يف مقدور �أحد �أن ياأكل �أو ي�صرب لدى طائفة �أخرى، وكذلك خ�ص�س 
لكل منها طقو�س ومر��صيم، وتقاليد، ومد�ر�س ومعابد.

�ملطلب �لثاين
اأثر العن�رصية يف الديانة الهندو�سية

و�حلديثة  �لقدمية  �ملجتمعات  من  جمتمع  يوجد  ال  �أنه  �لزغيبى  ذكر   
�لعنا�صر  �لعن�صر �الأ�صمى و�الأف�صل دون �صائر  �أنه  �إال ويعتز بعن�صره، ويرى 
�لب�صرية �الأخرى، بناء على مفاهيم ب�صرية خاطئة، �عتمدت على �أ�ص�س مادية 
و�هية ال �صند لها)1(. فقد �أوجب �لدين �لهندو�صي على طائفة �ل�صودر )�لعبيد( 
�أن يعي�صو� يف خارج �لقرى و�أن ي�صتعملو� �أو�ين �لطني، و�أن يتملكو� �حلمري 
تكون حليتهم من �حلديد،  و�أن  �ملوتى،  �أكفان  يلب�صو�  و�أن  فقط،  و�لكالب  
و�أن ال ينتقلو� من �أماكن �صكنهم �إىل �لدين �أماكن �أخرى، و�أن يكون تعاملهم 
مع طو�ئفهم فقط، كما يحرم عليهم تالوة �لكتب �ملقد�صة، فاإن �أن�صت رجل 
من هذه �لطائفة �متالأت �أذناه بالر�صا�س �مل�صهور، و�إن تالها �ن�صق ل�صانه، ولو 
حفظ جزء�ً منها، قطع ج�صده �إىل ن�صفني)2(. كما ال يجوز لهم �صحب �ملاء من 
بئر ت�صتخدمها �لطبقات �الأعلى، كما �أن �لتعليم ممنوع عليهم، ويحرم عليهم 
�حلياة،  يف  بن�صيبهم  �لقبول  �صوى  �أمامهم  ولي�س  �ملقد�صة،  �لن�صو�س  قر�ءة 
وهو طريق �خلال�س �لوحيد �أمامهم)٣(. وفى ذلك يقول �لكاتب  )ماك�س فيرب( 
ما  وهذ�  طبقته،  �إىل  �النتماء  ي�صتحق  باأنه  �لقوي  �الإميان  لديه  �لهندو�صي  �أن 
يف�صر طابع �لوفاء، وعدم حماولة �لبع�س �خلروج من هذ� �لظلم �لو��صح، 

الزغيبى، العن�سرية اليهودية  واآثارها، اجلزء الرابع، م�سدر �سابق، �س5.  )1(
اأمينة ال�سعيد، م�ساهدات يف الهند، دار املعارف للطباعة والن�سر، الطبعة الأوىل، 1941م، �س137.  )2(

�سادق عيد على الركابي، ملحات عن اديان العامل، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة الأوىل 2007م، �س167.  )3(
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الأن يف نظر �لبع�س �الأمر �عتقاد ديني)1(. 
�أي�صا من ��صطهاد �لرب�همة لطبقة �ملنبوذين، �أن �لربهمي �لذى هو يف   
�صن �لعا�صرة من عمره يفوق �ل�صودرى �لذى ناهز �ملائة من �لعمر، وال ي�صح 
لربهمي �أن ميوت جوعاً يف بالده و�ملنبوذون عندهم  �أحط من �لبهائم، و�أذل 
من �لكالب، بح�صب. كما ويحرم على �ل�صودرى �أن يتزوج من طبقة �أخرى، 
عن  كتبهم  يف  جاء  ومما  طبقة،  منه  �أعلى  هو  من  مع  �لطعام  تناول  حتى  �أو 
�ل�صودرى قولهم: )ال يجوز له �أن يجمع ثروة �أياً كانت، ولو كان على ذلك 
من �لقادرين، الأنه �ذ� جمع �ملال ف�صيتيح له ذلك، لن يتطاول على �لرب�همة 
بوقاحته، وهو �إذ� ما عال فوق من هو �أعلى منه، بيده �أو ع�صاه، تقطع يده، 
و�إذ� هو نادى من هو �أعلى منه با�صمه، �و ��صم طائفته فعقابه �أن يدخل يف فمه 
خنجر حممى، مثلث �لن�صل، طوله ع�صرة قر�ريط ، وياأمر �مللك ب�صب زيت 
ر�أياً  به  يبدى  ما  �لوقاحة  من  �ل�صودرى  بلغ  ما  �إذ�  �أذنيه،  وفى  فمه،  حام يف 

للرب�همة، يف �أمور وظائفهم. 

�ملبحث �لر�بع
موقف الإ�سالم من العن�رصية الطبقية الهندو�سية

و�ل�صعوب  �الأمم  يف  و�لعن�صري  �لطبقي  �لنظام  �الإ�صالم  وجد  لقد   
و�لفر�س  و��صور  بابل  مثل  �لنا�س،  بها  يتعامل  �جتماعية  كموؤ�ص�صات  �ل�صابقة 
و�ليونان  و�لعرب، و�أنها �أرقى جن�صاً من غريها، وقد �نعك�س ذلك يف �لع�صر 
بنظام  يعرف  مبا  �فريقيا،  جنوب  يف  و�لبي�س  و�ليهود  �الأملان  عند  �حلديث 

)�الأبارتهيد( �أو �لتفرقة �لعن�صرية)2(.
عدنان اكرم، �سي�سيولوجيا الدين وال�سيا�سة عند ماك�س فيرب، منتدى املعارف، بريوت، الطبعة الأوىل 2013م، �س224-223.  )1(

ال�سيد حممد عا�سور، التفرقة العن�سرية، دار الحتاد العربي للطباعة والن�سر، �سوريا، 1407هـ- 1987م، �س19.  )2(
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و�أول ما بد�أ به �ال�صالم دعوته حلفظ كر�مة �الإن�صان قال تعاىل: }وَلََقدْ   
َكثِريٍ  عََلى  لْنَاهُمْ  وََفضَّ يِّبَاتِ  الطَّ مِّنَ  وَرََزْقنَاهُم  وَالْبَحِْر  الْبَرِّ  فِي  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي  َكرَّمْنَا 
مِّمَّنْ خََلْقنَا َتْفضِيالً{ ]�لإ�شر�ء: 70[. فاالإخوة �ال�صالمية منحة ربانية خللقه، فاجلميع 
�إال  مت�صاوون يف �حلقوق و�لو�جبات، ولي�س هنالك ميزة الأحد على �الآخر 
وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوبًا  وَُأنَثى  َذَكٍر  مِّن  َّا خََلْقنَاُكم  إِن النَّاسُ  َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال  بالتقوى)1(، 
ومن   .]1٣ ]�حلجر�ت:  خَِبريٌ{  عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  َأتَْقاُكمْ  اللَّهِ  عِندَ  َأْكرَمَُكمْ  إِنَّ  لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل 
بُِكمْ  َأعَْلمُ  }هُوَ  وجل:  عز  �حلق  يقول  �لعن�صرية،  حرم  �أنه  �ال�صالم  حما�صن 
بِمَِن  َأعَْلمُ  هُوَ  َأنُفسَُكمْ  وا  ُتزَكُّ َفالَ  ُأمَّهَاتُِكمْ  بُُطوِن  فِي  َأِجنٌَّة  َأنُتمْ  وَإِْذ  رِْض  اْلَ مِّنَ  َأنشََأُكم  إِْذ 
ي مَن يَشَاء 

ِّ
ونَ َأنُفسَهُمْ بَِل اللّهُ يُزَك َّذِينَ يُزَكُّ اتََّقى{ ]�لنجم: ٣2[، وقال تعاىل: }َألَمْ َترَ إِلَى ال

وََل يُْظَلمُونَ َفتِيالً{ ]�لن�شاء: ٤٩[. 
ويقول )عبد �ل�صالم بن برج�س( �أن �لنعر�ت يف �جلاهلية تدفع �صاحبها   
�إىل �العرت��س على �هلل تعاىل يف خلقه، حتى يود لو �ن �هلل تعاىل مل يخلق �إال 
�لقوم �لذى ينتمي هو �ليهم �و يتمنى لو مل يخلق �هلل هوؤالء �لقوم ورمبا ��صتد 
يقولون علو�  باخلطاأ و�لظلم و�جلهل )تعاىل �هلل عما  تعاىل  يف غيه فرمى �هلل 
على  �ملعرت�صني  �أول  �إبلي�س  كان  فقد  خال�صة،  �صيطانية  نزعة  وهذه  كبري�(. 
خلق �آدم، �لذى هو �أبو �لنوع �الإن�صاين، فمن �عرت�س على خلق بع�س �لنا�س، 
كان متبعا لل�صنة �الإبلي�صية �لقدمية)2(. وينطلق �الإ�صالم مبفاهيمه حول �لت�صاوي 
بني �خللق يف �لن�صاأة، ويركز عليها بكل و�صوح من خالل �آيات �لقر�آن �لكرمي، 
ليدرك �الإن�صان �أن �هلل �صبحانه وتعاىل يهدف من خالل تعاليمه حتقيق �مل�صاو�ة 

بني �لب�صر )٣(.
عبد العزيز عبد الرحمن قارة، امل�سدر نف�سه، �س16.  )1(

عبد ال�سالم بن برج�س العبد الكرمي، الأحاديث النبوية يف ذم العن�سرية اجلاهلية، طبعة خريية 1428هـ 2007م.  )2(
ح�سن البا�سا، زحف العن�سرية ومواجهة ال�سالم درا�سة يف طبيعة الزحف العن�سري املعا�سر وموقف ال�سالم من المم وال�سعوب،   )3(

وحرب الإبادة الدائرة على بالد امل�سلمني، دار قتيبة، الطبعة الأوىل 1405هـ- 1994م، �س16.
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وعلى �صوء تلك �ملعطيات �هتم �ال�صالم مبحاربة �لعن�صرية و�لطبقية   
عليه  قال  بها،  مت�صك  �و  نادى  من  كل  باإهانة  �أمر  بل  و�ألو�نها  �أ�صكالها  بكافة 
�ل�صالة و�ل�صالم ) من تعزى بعز�ء �جلاهلية فاأع�صوه بهن �بيه وال تكنو�()1(. 
ومعنى �حلديث بانه من �فتخر باأبيه �أو قومه �أو عائلته، وكل من ��صتعان بقبيلته، 
�أو �صعبه، �أو �صاللته، ليعينوه على باطل، �أو �العتد�ء على �لغري، �أو �إحد�ث 
ظلم مهما كان �صغري�ً، فقولو� له: �أع�ص�س �ير �أبيك. وقال ر�صول �هلل �صلى 
�جلاهلية،  نخوة  عنكم  �أذهب  قد  �هلل  �إن  قري�س  مع�صر  يا  و�صلم:"  عليه  �هلل 

وتعظمها باالآباء، �لنا�س من �آدم و�آدم من تر�ب")2(.

خامتـــــة
اأول النتائج:

ثقافة  ظهور  �إىل  �أدت  �لعن�صري،  و�لتمييز  �لعن�صر  �صيا�صة  تف�صي  �إن   .1
�خلالف و�الختالف بني �لطبقات �ملجتمعية يف �لديانة �لهندو�صية.

�إن �ل�صر�عات بني �لطو�ئف �الأديان يف �لهند، �أدي �إىل حرمان �ملكونات   .2
بني  و�لظلم  و�لكر�هية  �حلقد  ولد  مما  �الإن�صانية،  حقوقها  من  �لب�صرية 

�ملجتمع.
تقوم �لعن�صرية �لطبقية يف �لهند على �لدين �لرب�همى.  .3

تق�صم �لهندو�س �إىل �أربع طبقات ب�صرية، لكل طبقة مهامها وو�جباتها، ال   .4
ترتقى منها وال تفارقها مما يعد ظلماً كبري�ً ترف�صه �الأديان �ل�صماوية، وكل 

رواه احمد اجلزء اخلام�س، �س136.  )1(
رواه ابو داوؤود، �سنن ابو داوؤود، اجلزء اخلام�س ، حديث رقم 5116، �س340.  )2(
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�ملو�ثيق �لب�صرية.
�أدى �لتفاوت �لطبقي �لهندو�صي و�لظلم جتاه �لطبقات �إىل ظهور �ملذ�هب   .5

�ال�صالحية يف �لهند، مثل �لبوذية، و�جلينية، و�ل�صيخية.
دعا �الإ�صالم �إىل �لق�صاء على كل �لفو�رق و�لطبقات �الجتماعية، وجعل   .6

�لنا�س كلهم �صو��صية بغ�س �لنظر عن �لعرق و�جلن�س �أو �للون.
ثانيا: التو�سيات:

تو�صل �لباحث �ىل عدة تو�صيات منها:  
�صرورة �إن�صاء مر�كز بحثية تعنى بدر��صة �الأديان.  .1

�لعمل على فتح قنو�ت �إعالمية تهتم بق�صايا �الأديان، و�مل�صاو�ة بني �لب�صر،    .2
مع �إبر�ز �صماحة �الإ�صالم وعد�لته ودعوته باحل�صنى، يف مو�جهة �لهجمة 

بالعن�صرية و�لطبقية. 
�نتهاكاً  و�عتبارها  و�لطبقية  �لعن�صرية  �أن جترم  �لعامل  �صعوب  على  كل   .3

ج�صيماً حلقوق �الإن�صان يجب مو�جهته.

امل�سادر واملراجع
�لقر�آن �لكرمي .  .1

كتب �الحاديث �ل�صنة �لنبوية.  .2
كتاب �لفيد� �لهندو�صي.  .3

�ملقد�صة  م�صادرها  يف  �لو�صعية  �الديان  �بر�هيم،  حممد  �بر�هيم   .4
وموقف �الإ�صالم منها، مطبعة �الأمانة، �لقاهرة، �لطبعة �الوىل1406هـ-

1985م. 
لبنان،  بريوت  �صابر،  د�ر  �ل�صاد�س  �جلزء  �لعرب،  ل�صان  منظور،  �بن   .5
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2005م.
حتقيق  مقبولة،  مقولة  من  للهند  ما  حتقيق  يف  �لبريوين،  �لريحان  �أبو   .6
�إدو�رد �صخاو، �لهند مطبعة د�ر �ملعارف �لعثمانية بحيدر �باد، �لدكن 

1905م.
�أبو �حل�صن �لندوي، ماذ� خ�صر �لعامل بانحطاط �مل�صلمني، مكتبة �الإميان،   .7

�ملن�صورة، م�صر، 2010م.
بريوت،  لبنان،  مكتبة  �ل�صحاح،  خمتار  معجم  �لر�زي،  �أبوبكر   .8

1995م. 
�ثريا، ثقافة �لهند وحياتها �لروحية و�الأخالقية و�الجتماعية، جملة ثقافة   .9

�لهند، �ملجلد �الأول، �لعدد �لثاين، 1962م.
�أحمد �أبو زيد، �ملالحم تاريخ وثقافة مثال من �لهند، جملة عامل �لفكر،   .10

�لعدد �الأول، جملد 16 ، 1985م.
�لنه�صة  مكتبة  �لكربى،  �لهند  �أديان  �الأديان،  مقارنة  �صلبي،  �أحمد   .11

�مل�صرية، �لقاهرة، �لطبعة �لثالثة، 1392هـ-1972م. 
�لنه�صة  مكتبة  �لكربى،  �لهند  �أديان  �الأديان،  مقارنة  �صلبي،  �أحمد   .12

�مل�صرية، �لقاهرة، �لطبعة �حلادية ع�صر2000م.
�الآفاق  د�ر  �لقدمية،  �لوثنية  �الأديان  يف  در��صات  عجيبة،  على  �أحمد   .13

�لعربية للن�صر، �لقاهرة -م�صر، �لطبعة �الأوىل 2004م.
�لعربية،  �للغة و�صحاح  تاج  �ل�صحاح،  �جلوهري،  بن حماد  ��صماعيل   .14
للماليني،  �لعلم  د�ر  عطار،  �لغفور  عبد  �أحمد  حتقيق  �لثاين،  �جلزء 

بريوت لبنان،، �لطبعة �لر�بعة 1407هـ- 1987.
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�أكوفيفا �صابينو، علم �الجتماع �لديني، ترجمة عز �لدين عناية، �لطبعة   .15
�الأوىل 2011م.

�لفكر  د�ر  �لقدمية،  �لديانات  �الأديان،  مقارنة  زهرة،  �أبو  �الإمام حممد   .16
�لعربي.

و�لن�صر،  للطباعة  �ملعارف  د�ر  �لهند،  يف  م�صاهد�ت  �ل�صعيد،  �أمينة   .17
�لطبعة �الأوىل، 1941م.

بطر�س �لب�صتاين، حميط �ملحيط ،مكتبة لبنان .  .18
جون كولر، �لفكر �ل�صرقي �لقدمي، ترجمة كامل يو�صف ح�صني �لكويت،   .19

�صل�صة علم �ملعرفة، �لطبعة �الأوىل، 1995م. 
جيفرى باندر، �ملعتقد�ت �لدينية لدى �ل�صعوب، ترجمة �مام عبد �لفتاح   .20

�مام، عامل �ملعرفة �لكويت 1414هـ-1993م.
طبيعة  يف  در��صة  �الإ�صالم  ومو�جهة  �لعن�صرية  زحف  �لبا�صا،  ح�صن   .21
و�ل�صعوب،  �الأمم  من  �الإ�صالم  وموقف  �ملعا�صر  �لعن�صري  �لزحف 
�لد�ئرة على بالد �مل�صلمني، د�ر قتيبة ، �لطبعة �الأوىل  وحرب �الإبادة 

1405هـ- 1994م.
�لعرب،  �لكتاب  �حتاد  �ل�صهيونى،  �الأربتهايد  �ملوعد،  �صعيد  حمد   .22

دم�صق،2001.
�صعدون �ل�صاموك، �الأديان در��صة تاريخية مقارنة، �لق�صم �الأول، �الأديان   .23

�لقدمية، د�ر �حلرية بغد�د، 1976م.
مركز  و�الأديان،  و�لفرق  للمذ�هب  �لكربى  �ملو�صوعة  �إليا�س،  �صليم   .24
�جلزء  لبنان،  بريوت-  و�لتوزيع،  و�لن�صر  للطباعة  �الأو�صط  �ل�صرق 
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�الأول، �لطبعة �الأوىل 1428هـ -2008م. 
للطباعة  �لعربي  �الحتاد  د�ر  �لعن�صرية،  �لتفرقة  عا�صور،  حممد  �ل�صيد   .25

و�لن�صر، �صوريا، 1407هـ- 1987م.
مدبويل،  مكتبة  �لعامل،  �أديان  عن  ملحات  �لركابى،  على  عيد  �صادق   .26

�لقاهرة، �لطبعة �الأوىل 2007م.
�ل�صعدى، يف مقارنة �الأديان، در��صة يف عقائد وم�صادر  طارق خليل   .27
�لو�صعية  و�الأديان  و�الإ�صالم،  و�مل�صيحية  �ليهودية  �ل�صماوية،  �الأديان 
و�لن�صر،  للطباعة  �لعربية  �لعلوم  د�ر  و�لبوذية،  و�جلينية  �لهندو�صية 

بريوت، �لطبعة �الأوىل 1425هـ-2005م.
�لعدد  �قر�أ،  �صل�صلة  و�أ�صاطريها،  عقائدها  �لهند  حمدي،  �لرحمن  عبد   .28

432، د�ر �ملعارف، 1978م.
عبد �ل�صالم بن برج�س �لعبد �لكرمي، �الأحاديث �لنبوية يف ذم �لعن�صرية   .29

�جلاهلية، طبعة خريية 1428هـ 2007م.
عبد �لعزيز عبد �لرحمن قارة، �الإ�صالم و�لعن�صرية ، د�ر �لب�صري للن�صر   .30

جده �ل�صعودية، �لطبعة �لثانية 1416هـ- 1995م.
عبد �لوهاب �لكياىل، مو�صوعة �ل�صيا�صة ، �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات   .31

و�لن�صر، بريوت لبنان، �جلزء �الأول،  �لطبعة �الأوىل1999م.
على زيعور، �لفل�صفة يف �لهند، موؤ�ص�صة عمر �لزين للطباعة و�لن�صر،   .32

�لطبعة �الأوىل 1413هـ- 1993م.
على عبد �لفتاح �ملغربي، �لفكر �لديني �ل�صرقي �لقدمي وموقف �ملتكلمني،   .33

مكتبة وهبة، �لقاهرة، �لطبعة �الوىل1416هـ-1996م.
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1419هـ 1999م.

جمموعة  �لر�بع،  �لكتا�ب  �الأديان،  تاريخ  مو�صوعة  �ل�صو�ح،  فر��س   .35
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التصوير البالغي يف مشاهد القيامة القرآنية
د. احل�رث عبدالق�در عو�س الكرمي حمد•

ملخــــ�ض
منظور  من  �لقر�آنية  �لقيامة  م�صاهد  وهو  �أال  مهماً  �أمر�ً  تناول  �لبحث   
بالغي ، �إذ كان �ملو�صوع معتمد�ً على �الآيات �لقر�آنية �لتي ت�صف لنا م�صاهد 
�لقيامة ،فقد قام �لباحث با�صتقر�ئها وحتليلها لي�صتخرج منها �ل�صور �لبالغية 
م�صاهد  يف  �لبالغي  �لت�صوير  �لبحث  عنو�ن  وكان   . عليها  ��صتملت  �لتي 
�لقيامة �لقر�آنية . فقد قام �لباحث بتق�صيم �لبحث �إىل ثالثة مباحث : �ملبحث 
ويف   ، متنوعة  م�صاهد  يف  و�لن�صور  �لبعث  ت�صوير  عن  فيه  حتدث  �الأول 
�ملبحث �لثاين قام بو�صف �لنعيم و�لعذ�ب ثم كان �ملبحث �لثالث و �الأخري 
�أهد�ف �لبحث يف  �لقر�آنية، وتتمثل  �لقيامة  عن �جلدل و �حلو�ر يف م�صاهد 
��صتقر�ء �لن�صو�س �لقر�آنية �لتي تناولت م�صاهد �لقيامة �لقر�آنية و�صف م�صاهد 
�لقيامة �لقر�آنية ح�صا ومعنى و حتديد �ل�صور �لبالغية �لبيانية �لتي ت�صف م�صاهد 
�لقيامة �لقر�آنية . كما ترجع �أهمية �لبحث لتناوله م�صاهد غيبية باعتبارها �أمر� 
و�قعا ال حمالة جم�صد� هذه �مل�صاهد عن طريق �ل�صور �لبالغية فت�صبح كاأنها 

حا�صرة م�صاهدة للعيان . 
قام �لباحث بالرجوع للتفا�صري و �لكتب �لتى �هتمت باالإعجاز �لبالغي   
يف �لقر�آن �لكرمي خا�صة �جلانب �لبياين ، لذ� كانت هذه �مل�صادر و �ملر�جع 
عمدة �لبحث ، �إ�صافة �إىل جهود �لباحث يف ��صتخر�ج و حتديد بع�س �ل�صور 
�لبالغية و ترجيح بع�س �الآر�ء ، ومن �لكتب �لتي ��صتوقفتني م�صاهد �لقيامة 
يف �لقر�آن ل�صيد قطب �لذي �هتم باجلانب �لفني دون �خلو�س يف �لتفا�صيل 

اأُ�ستاذ اأُ�سول الرتبية امل�سارك - كلية الرتبية - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم. 	•
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�أهل �لبالغة �الأثر �لكبري على �لباحث من  �لبالغية ، و قد كان لل�صابقني من 
��صتقر�ء �لن�صو�س ، و ��صتخر�ج �ل�صور �لبالغية �ملتنوعة. 

Abstract
 This research deals with an important matter, namely, the 
Qur’anic resurrection scenes from a rhetorical perspective, as the 
topic was based on the Qur’anic verses that describe the scenes 
of the Resurrection, so the researcher extrapolated and analyzed 
them to extract from them the rhetorical images that included 
them. The title of the research was the rhetorical representation 
of the Qur’anic resurrection scenes. The researcher divided the 
research into three sections: The first one talked about portraying 
the resurrection and resurrection in various scenes, and in the 
second one I described bliss and torment, and then the third and 
final topic was on controversy and dialogue in the scenes of the 
Qur’an’s resurrection.
 The researcher referred to the interpretations and books that 
were concerned with the rhetorical miracles in the Noble Qur’an, 
especially the rhetorical aspect, so these sources and references 
were the mayor of the research, in addition to the researcher>s 
efforts to extract and identify some rhetorical images and favor 
some opinions, and from the books that stopped me scenes of the 
resurrection in the Qur’an Sayyid Qutb, who was interested in the 
artistic side without going into the rhetorical details, had a great 
influence on the researcher from the extrapolation of texts and the 
extraction of various rhetorical images.
.
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مقدمـــــة
"و يوم �لقيامة يوم �لبعث ، و يف �لتهذيب  جاء يف ل�صان �لعرب :   
�حلديث  يف  و   ، �لقيوم  �حليّ  يدي  بني  �خللق  فيه  يقوم  �لبعث  يوم  �لقيامة 
قبورهم  من  �خللق  قام  م�صدر  �أ�صله  قيل   ، مو�صع  �لقيامة يف غري  يوم  ذكر 

قيامة)1(.
ومن خالل ��صتقر�ء �لن�صو�س �لقر�آنية جند عدة �أ�صماء للقيامة منها :   
يوم �لقيامة كما يف قوله تعاىل : }اللّهُ ل إِلَـهَ إِلَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَُّكمْ إِلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ َل رَيْبَ 

فِيهِ وَمَنْ َأصْدَُق مِنَ اللّهِ حَدِيثًا{ ]�لن�شاء: ٨7[.

وقوله تعاىل : }وَمَن يَهْدِ اللّهُ َفهُوَ الْمُهَْتدِ وَمَن يُْضلِْل َفَلن َتِجدَ لَهُمْ َأوْلِيَاء مِن دُونِهِ   
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عََلى وُجُوهِِهمْ عُمْيًا وَبُْكمًا وَصُمًّا مَّْأوَاهُمْ جَهَنَّمُ ُكلَّمَا خَبَتْ ِزدْنَاهُمْ 

تعاىل:  قوله  يف  كما  �الآخر  �ليوم  �الأ�صماء  من  وكذلك   ،]٩7 ]�لإ�شر�ء:  سَعِريًا{ 
ُّواْ وُجُوهَُكمْ قِبََل الْمَشِْرقِ وَالْمَْغِرِب وَلَـكِنَّ الِْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوِْم اآلخِِر  َّيْسَ الِْبرَّ َأن ُتوَل }ل
الُْقرْبَى وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ  الْمَاَل عََلى حُبِّهِ َذِوي  وَالْمَلئَِكةِ وَالْكَِتاِب وَالنَِّبيِّنيَ وَآَتى 
عَاهَدُواْ  إَِذا  بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوُفونَ  الزََّكاةَ  وَآَتى  الصَّالةَ  وََأَقامَ  الرَِّقاِب  وَفِي  وَالسَّآئِلِنيَ  السَِّبيِل 
َّذِينَ صَدَُقوا وَُأولَـئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ{  رَّاء وَحِنيَ الْبَْأِس ُأولَـئِكَ ال وَالصَّابِِرينَ فِي الْبَْأسَاء والضَّ

َّمَا يَعْمُرُ مَسَاِجدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالَْيوِْم اآلخِِر وََأَقامَ الصَّالَةَ وَآَتى  ]�لبقرة: 177[، وقوله: }إِن

الزََّكاةَ وَلَمْ يَْخشَ إِلَّ اللّهَ َفعَسَى ُأوْلَـئِكَ َأن يَُكوُنواْ مِنَ الْمُهَْتدِينَ{ ]�لتوبة: 1٨[.

ومن �الأ�صماء �لتي حتمل مفردة �ل�صاعة كما يف قوله تعاىل : }إِنَّ السَّاعََة   
ءَاتِيٌَة َأَكادُ ُأخْفِيهَا لُِتجْزَى ُكلُّ نَْفٍس بِمَا َتسْعَى{ ]طه: 15[، ويوم �لبعث: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ 
ُثمَّ مِن مُّْضَغةٍ  ُثمَّ مِنْ عََلَقةٍ  ُّْطَفةٍ  ن ُثمَّ مِن  ُترَاٍب  َّا خََلْقنَاُكم مِّن  َفِإن الْبَعْثِ  ُكنُتمْ فِي رَيٍْب مِّنَ  إِن 
ُنْخِرجُُكمْ  ُثمَّ  مُّسَمًّى  َأجٍَل  إِلَى  نَشَاء  مَا  اْلَرْحَاِم  فِي  وَُنقِرُّ  لَُكمْ  نُبَيِّنَ 

ِّ
ل مَُخلََّقةٍ  وََغيِْر  مَُّخلََّقةٍ 

ل�سان العرب ، ابن منظور ، دار �سادر بريوت،ج12،�س496.  )1(
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طِْفالً ُثمَّ لَِتبُْلُغوا َأشُدَُّكمْ وَمِنُكم مَّن يَُتوَفَّى وَمِنُكم مَّن يُرَدُّ إِلَى َأرَْذِل الْعُمُِر لَِكيْالَ يَعَْلمَ مِن بَعْدِ 
 َزوٍْج 

ِّ
الْمَاء اهَْتزَّتْ وَرَبَتْ وََأنبََتتْ مِن ُكل َأنزَلْنَا عََليْهَا  َفِإَذا  عِلٍْم شَيْئًا وََترَى اْلَرْضَ هَامِدَةً 

بَِهيٍج{ ]�حلج: 5[، وكذلك �لقارعة قال تعاىل: }الَْقاِرعَُة • مَا الَْقاِرعَُة • وَمَا َأدْرَاَك 

مَا الَْقاِرعَُة{ ]�لقارعة: 1-٣[.

ها �لغز�يل و �لقرطبي فبلغت خم�صني ��صماً كما يقول �بن حجر  وقد عدَّ  
�لع�صقالين ")1(.

اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث :
اأوًل : حتديد �مل�صاهد �لتي ت�صف �صدة هول ذلك �ليوم و ما ي�صاحبه من رهبة 

و فزع و�لكل ي�صيح نف�صي نف�صي.
ثانيًا: �لتمييز و�ملقارنة بني �لنعيم و�لعذ�ب.

ثالثًا: معرفة �أ�صلوب �جلدل و�حلو�ر من خالل �مل�صاهد �ملختلفة .
لذ� كان عنو�ن �لبحث: �لت�صوير �لبالغي يف م�صاهد �لقيامة �لقر�آنية.   

�الأول  �ملبحث   ، مباحث  ثالثة  �إىل  �لبحث  هذ�  بتق�صيم  قمت  وقد   
بعنو�ن ت�صوير �لبعث و�لن�صور، و�ملبحث �لثاين و�صف �لنعيم و�لعذ�ب و 
�ملبحث �لثالث و �الأخري بعنو�ن �أ�صلوب �جلدل و �حلو�ر يف م�صاهد �لقيامة .

منهج �لبحث :
 �تبعت �ملنهج �ال�صتقر�ئي �لو�صفي و �لتحليلي يف ��صتخر�ج �ل�صور �لبالغية 

.
�صائاًل �هلل عزَّ وجلّ �أن ينفعنا و ينفع به �إنه ويل ذلك و �لقادر عليه .

القيامة الكربى ، املكتبة ال�ساملة ، ج1، �س1.  )1(
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�ملبحث �الأول
ت�سوير البعث والن�سور

مفهوم البعث والن�سور :
فرق  هنالك  �أم  و�حد  مبعنى  هما  هل  و�لن�صور؟  �لبعث  معنى  ما   

بينهما؟.
 " و�لن�صور:  �لبعث  بني  �لفرق  عن  �للغوية  �لفروق  معجم  يف  جاء   
 : تعاىل  قوله  منه  و  �ملوقف  �إىل  قبورهم  من  الإخر�جهم  ��صم  �خللق  بعث  �أنّ 
}َقاُلوا يَا وَيَْلنَا مَن بَعََثنَا مِن مَّرَْقدِنَا هََذا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدََق الْمُرْسَُلونَ{ ]ي�ض: 52[، 

و �لن�صور ��صم لظهور �ملبعوثني و ظهور �أعمالهم للخالئق ")1( وجند يف معظم 
�ملعاجم �للغوية �أنهما مبعنى و�حد .

قال �صاحب �ل�صحاح : " و بعث �ملوتى ن�صرهم ليوم �لبعث ")2(.  
" ... وبعث �ملوتى ، ن�صرهم ليوم  ويف ل�صان �لعرب البن منظور :   

�لبعث ، وبعث �هلل �خللق يبعثهم بعثاً ن�صرهم ")٣(.
ويف �ملعجم �لو�صيط : " �لن�صور، بعث �ملوتى يوم �لقيامة ")٤(.  

ال�صك �أن �لبعث و�لن�صور يبد�أ بعد �لنفخة �لثانية كما }وَُنفِخَ فِي الصُّوِر   
رِْض إِلَّ مَن شَاء اللَّهُ ُثمَّ ُنفِخَ فِيهِ ُأخْرَى َفِإَذا هُم قِيَامٌ  َفصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي اْلَ

ت�صف  �لتى  �ل�صور  وتعددت  �مل�صاهد  تنوعت  هنا  ومن   .]٦٨ ]�لزمر:  يَنُظرُونَ{ 

�صدة ذلك وهوله ، وفيه ما فيه من مو�قف ي�صيب لها �لولد�ن وتق�صعر منها 
 ، ،ج1  1412هـ  ط11،   ، الإ�سالمي  الن�سر  موؤ�س�سة   ، الع�سكري  هالل  اأبي  معجم  علي  ي�ستمل  الذي  اللغوية  الفروق  معجم   )1(

�س103.
ال�سحاح للجوهري ،ج 2، �س295، )تاج اللغة و�سحاح العربية ( اإ�سماعيل حماد اجلوهري ،دار العلم للمالين بريوت ،ط4،   )2(

1990م.
ل�سان العرب ، ابن منظور، ج3،�س116.  )3(

املعجم الو�سيط ، جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ، اإبراهيم م�سطفى ، اأحمد الزيات ،ج2، �س796.  )4(
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�الأبد�ن ، و تنفطر لها �لقلوب ، وتذهل منها �لعقول فيا له من يوم ال مفرّ منه، 
يَُكونُ النَّاسُ َكالَْفرَاِش  و ال ملجاأ من �هلل �إال �إليه . فمن م�صاهد ذلك �ليوم }يَوْمَ 

الْمَبُْثوثِ • وََتُكونُ الِْجبَاُل َكالْعِهِْن الْمَنُفوِش{ ]�لقارعة: ٤-5[.

َّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتشِرٌ{  ومثله قوله: }خُشَّعًا َأبْصَارُهُمْ يَْخرُجُونَ مِنَ اْلَجْدَاثِ َكَأن  
]�لقمر: 7[.

جاء يف تف�صري �لزخم�صري يف قوله تعاىل : }يَوْمَ يَُكونُ النَّاسُ َكالَْفرَاِش   
الْمَبُْثوثِ{ ]�لقارعة: ٤[: " ت�صبيههم بالفر��س يف �لكرثة و�النت�صار و�ل�صعف و�لذلة 

، و�لتطاير �إيل �لد�عي من كل جانب ، كما تتطاير �لفر��س �إىل �لنار ")1(. ويف 
�صفوة �لتفا�صري : " من �لت�صبيه �ملر�صل �ملجمل ")2(.

قال   ،]5 ]�لقارعة:  الْمَنُفوِش{  َكالْعِهِْن  الِْجبَاُل  }وََتُكونُ   : تعاىل  قوله  ويف   
�لبي�صاوي : " كال�صوف �مل�صبوغ �ألو�ناً ، الأن �جلبال خمتلفة �الألو�ن ، و�إذ� 

ب�صّت وطيّرت يف �جلو �أ�صبهت �لعهن �ملنفو�س �إذ� طيّرته �لريح ")٣(.
ويف ظالل �لقر�آن : "وتبدو �جلبال �لتي كانت ثابتة كال�صوف �ملنقو�س   
�لذي تتقاذه �لرياح وتعبث به ختى �الأن�صام ، فمن تنا�صق �لت�صوير �أن ت�صمى 
�لقيامة بالقارعة ، فيت�صق �لظل �لذي يلقيه �للفظ  و �جلر�س �لذي ت�صرتك فيه 

حروفه كلها،  ومع �آثار �لقارعة يف �لنا�س و �جلبال �صو�ء ")٤(.
وَالِْجبَاُل  اْلَرْضُ  َترْجُفُ  }يَوْمَ   : تعاىل  قال  مهياًل  كثيباً  �جلبال  ت�صري  كما   
ككثبان  ت�صري  " �أي  كثري:  �بن  عن  جاء   ،]1٤ ]�ملزمل:  مَِّهيالً{  َكثِيبًا  الِْجبَاُل  وََكانَتِ 

�لرمل بعد ما كانت حجار�ً �صماء ، ثم �إنها تن�صف ن�صفاً فال يبقى منها �صيء �إال 
الك�ساف للزخم�سري ، دار اإحياء الرتاث العربي بريوت ،ج4،�س796.  )1(

�سفوة التفا�سري ، حممد علي ال�سابوين ،ج3،�س518م.  )2(
تف�سري البي�ساوي ،دار الفكر بريوت ،ج5،�س388.  )3(

يف ظالل القراآن ، �سيد قطب ، ج8 ، �س87 ، ترقيم املكتبة ال�ساملة  .  )4(
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ذهب حتي ت�صري �الأر�س قاعاً �صف�صفاً الترى فيها عوجاً �أي و�دياً وال �أمتاً �أي 
ر�بية ")1(.

ويف قوله تعاىل : }وََترَى الِْجبَاَل َتحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ َتمُرُّ مَرَّ السَّحَاِب صُنْعَ   
َّهُ خَِبريٌ بِمَا َتْفعَُلونَ{ ]�لنمل: ٨٨[، جاء يف تف�صري �لقرطبي :  َّذِي َأتَْقنَ ُكلَّ شَيْءٍ إِن اللَّهِ ال

"وهي متر مر �ل�صحاب ، قال �بن عبا�س : �أي قائمة وهي ت�صري �صري�ً حثيثاَ)2(، 
�لطربي:  تف�صري  20[، ويف  ]�لنباأ:  َفَكانَتْ سَرَابًا{  الِْجبَاُل  }وَسُيِّرَتِ  تعاىل:  وقال 
�لناظر،  لعني  منبثاً  هباًء  ف�صريت  �أ�صولها،  من  فاجتثت  �جلبال  "ون�صفت 
كال�صر�ب �لذي يظن من ير�ه من بعد ماء وهو يف �حلقيقة هباًء ")٣(. }خُشَّعًا 
يَُقوُل الَْكافِرُونَ  َّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتشِرٌ • مُّهْطِعِنيَ إِلَى الدَّاِع  َكَأن يَْخرُجُونَ مِنَ اْلَجْدَاثِ  َأبْصَارُهُمْ 

َّهُمْ  هََذا يَوْمٌ عَسِرٌ{ ]�لقمر: 7-٨[، وقوله تعاىل: }يَوْمَ يَْخرُجُونَ مِنَ اْلَجْدَاثِ سِرَاعًا َكَأن

قُ اْلَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا َذلِكَ  إِلَى ُنصٍُب يُوفُِضونَ{ ]�ملعارج: ٤٣[. وقوله  تعاىل: }يَوْمَ َتشَقَّ

حَشْرٌ عََليْنَا يَسِريٌ{ ]ق: ٤٤[.

جاء يف تف�صري �لقرطبي : "فاأوّل حالهم كالفر��س ال وجه له ، يتحيّر يف   
كل وجه ثم يكونون كاجلر�د ، الأن لها وجهاً تق�صده")٤(.

وجاء عن �لزخم�صري قوله : "�جلر�د مثل يف �لكرثة و�لتموّج ، يقال   
يف �جلي�س �لكثري �ملائج بع�صه يف بع�س ، جاءو� كاجلر�د وكالدبا منت�صر يف كل 
مكان لكرثته )مهطعني �إىل �لد�ع( م�صرعني مادي �أعناقهم ، وقيل ناظرين �إليه 

ال يقلعون باأب�صارهم")5(.

تف�سري ابن كثري ، دار الفكر ،ج4،�س527.  )1(
تف�سري القرطبي ، ج13، �س242.  )2(

تف�سري الطربي، ج24، �س185.  )3(
تف�سري القرطبي، ج20، �س165.  )4(
تف�سري الزخم�سري ،ج4،�س433.  )5(
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ومما ال �صك فيه هذ� و�صبهه عند �لبالغيني يطلق عليه ت�صبيه �لتمثيل .  
ُنصٍُب  إِلَى  َّهُمْ  َكَأن سِرَاعًا  اْلَجْدَاثِ  مِنَ  يَْخرُجُونَ  }يَوْمَ  تعاىل:  قوله  وعن   
يُوفُِضونَ{ ]�ملعارج: ٤٣[، جاء  يف تف�صري �لبي�صاوي: "كاأنهم �إىل )ن�صب( من�صوب 

�إىل �لعبادة ، و )َعَلم( يوف�صون )ي�صرعون( و قر�أ �بن عمر وحف�س �إىل ن�صب 
ب�صم �لنون و�ل�صاد ، و�لباقون من �ل�صبعة بفتح �لنون و�صكون �ل�صاد ، وقرئ 

بال�صم على �أنه تخفيف )ن�صب( �أو جمع)1(.
"�أي كانهم ي�صعون وي�صتبقون �إىل �أ�صنامهم،  ويف تف�صري �ل�صابوين:   
بحال   ، �حل�صاب  موقف  �إىل  �إ�صر�عهم  حال  �صبّه   ، ليعبدوها  ن�صبوها  �لتي 
�إ�صر�عهم وت�صابقهم يف �لدنيا �إىل �آلهتهم ليعبدوها ، ويف هذ� �لت�صبيه تهكم 

بهم ، و تعري�س ب�صخافة عقولهم")2(.
وهنالك م�صهد خميف ومرعب للنفو�س يف قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ   
اتَُّقوا رَبَُّكمْ إِنَّ َزلْزَلََة السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ • يَوْمَ َترَوْنَهَا َتْذهَُل ُكلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا َأرَْضعَتْ وََتَضعُ 
ُكلُّ َذاتِ حَمٍْل حَمَْلهَا وََترَى النَّاسَ سَُكارَى وَمَا هُم بِسَُكارَى وَلَكِنَّ عََذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ{ 

]�حلج: 2-1[.

هذ� �مل�صهد �لرهيب و �لهول �لعجيب تن�صى فيه �ملر�صعة طفلها �لر�صيع   
وتنزع عنه ثديها مع �صدة عاطفة �الأمومة ، فيا له من يوم ع�صيب ، يوم ترونها 
�مل�صهد يف  ويتو��صل   ، �للحظات  �أحمالها من عظم هذه  �حلو�مل  ت�صع  كما 
و�صف منظر �لنا�س وكاأنهم �صكارى . وقال �صاحب �لك�صف و�لبيان : " قال 
�حل�صن معناه وترى �لنا�س �صكارى من �خلوف و ما هم ب�صكارى من �ل�صر�ب، 

وقال �أهل �ملعانى : جمازه وترى �لنا�س كاأنهم �صكارى")٣(.
تف�سريالبي�ساوي ،ج5،�س391.  )1(

�سفوة التفا�سري لل�سابوين ، ج5،�س391.  )2(
الك�سف والبيان ،ج7،�س6..  )3(
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وقال �لزخم�صري : " وتر�هم �صكارى علي �لت�صبيه ، وما هم ب�صكارى   
على �لتحقيق ، ولكن ما رهقهم من خوف عذ�ب �هلل هو �لذي �أذهب عقولهم 

وطيّر متييزهم ، و ردهم نحو حال من يذهب �ل�صكر بعقله ومتييزه ")1(.
وكذلك من مظاهر هذ� �ليوم �أن �صارت �ل�صماء وردة كالدهان كما   

قال تعاىل : }َفِإَذا انشَقَّتِ السَّمَاء َفَكانَتْ وَرْدَةً َكالدِّهَاِن{ ]�لرحمن: ٣7[.
جاء يف �صفوة �لتفا�صري : "�أي وكانت مثل �لورد �الأحمر من حر�رة   
�لنار ومثل �الأدمي �الأحمر �أي �جللد �الأحمر ، قال �بن عبا�س ، وذلك من �صدة 

�لهول ، ومن رهبة ذلك �ليوم �لعظيم")2(.
ولتقف مع م�صهد �آخر يف قوله تعاىل : }َفَكيْفَ َتتَُّقونَ إِن َكَفرُْتمْ يَوْمًا يَجْعَُل   

الِْولْدَانَ شِيبًا{ ]�ملزمل: 17[.

ي�صيب  �ل�صديد  �ليوم  يف  يقال  �ل�صدة  يف  "مثل  للزخم�صري:  جاء   
نو��صي �الأطفال، و�الأ�صل فيه �أن �لهموم و �الأحز�ن �إذ� تفاقمت على �الإن�صان 

�أ�صرع فيه �ل�صيب")٣(.
ويف �أ�صو�ء �لبيان : "�إن ذلك كناية عن �صدّة �لهول ، و مثل ذلك من   

�أ�صاليب �للغة �لعربية �ملعروفة")٤(.
وقال تعاىل: }يَوْمَ يُْكشَفُ عَن سَاقٍ وَُيدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ َفالَ يَسَْتطِيُعونَ{   
]�لقلم: ٤2[، جاء يف تف�صري �لزخم�صري: "يف معنى يوم ي�صتد �الأمر و يتفاقم ، و 

ال ك�صف ثمّ وال �صاق ، كما تقول لالأقطع �ل�صحيح يده مغلولة ، وال يد ثمّ وال 

تف�سري الزخم�سري ، ج3 ، �س144.  )1(
�سفوة التفا�سري ، ج3، �س291.  )2(

الك�ساف للزخم�سري ، ج4 ، �س642.  )3(
اأ�سواء البيان ، ج4 ، �س260.  )4(
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غل ، و �إمنا هو مثل يف �لبخل")1(.
يوم  �خلطب  وتفاقم  �لهول،  �صدة  عن  "كناية  �لتفا�صري:  �صفوة  ويف   

�لقيامة")2(.
عن  �صئل  �أنه  عبا�س  �بن  "عن  �لقر�آن:  علوم  يف  �الإتقان  يف  وجاء   
قوله:}وَالَْتفَّتِ السَّاُق بِالسَّاقِ{ قال : �إذ� خفي عليكم �صيء من �لقر�آن فابتغوه 

يف �ل�صعر فاإنه ديو�ن �لعرب . �أما �صمعتم قول �ل�صاعر :
وقامت احلرب بنا على �صاق

ومعناه عن �صدّة و�أمر عظيم ، كما يقال قامت �حلرب على �صاق)٣(.  
مَا  الْحَنَاِجِر َكاظِمِنيَ  لَدَى  الُْقُلوبُ  إِذِ  اآْلِزَفةِ  يَوْمَ  }وََأنذِرْهُمْ  تعاىل:  ويف قوله   
الِمِنيَ مِنْ حَمِيٍم وََل شَفِيٍع يَُطاعُ{ ]غافر: 1٨[، جاء يف تف�صري �لر�زي : "... �مل�صاألة  لِلظَّ

�لثانية : �ختلفو� يف �أن �ملر�د من قوله: }الُْقُلوبُ لَدَى الْحَنَاِجِر{ كناية عن �صدة 
ب�صدّة   �ليوم  �ملر�د و�صف ذلك  �أو هو حممول على ظاهره، وقيل  �خلوف، 
�خلوف و�لفزع، و نظريه قوله تعاىل: }إِْذ جَاؤُوُكم مِّن َفوْقُِكمْ وَمِنْ َأسَْفَل مِنُكمْ 

نُونَا{ ]�لأحز�ب: 10[)٤(. بْصَارُ وَبََلَغتِ الُْقُلوبُ الْحَنَاِجرَ وََتُظنُّونَ بِاللَّهِ الظُّ وَإِْذ َزاَغتْ اْلَ

ويف تف�صري �لطربي : "�إذ قلوب �لعباد من خمافة عقاب �هلل حناجرهم   
قد �صخ�صت من �صدورهم ، فتعلقت بحلوقهم كاظمها ، يرومون ردها �إىل 
مو��صعها من �صدورهم فال ترجع ، وال هي تخرج من �أبد�نهم فيموتو�")5(. 

}َفِإَذا بَِرَق الْبَصَرُ • وَخَسَفَ الَْقمَرُ • وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالَْقمَرُ{ ]�لقيامة: 7-٩[.

الك�ساف للزخم�سري ،ج4،�س598.  )1(
�سفوة التفا�سري، ج3، 391.  )2(

التقان يف علوم القراآن،ال�سيوطي ، الهيئة امل�سرية للكتاب ،1394هـ،1974مج3،�س21.  )3(
مفاتيح الغيب للفخر الرازي ، دار الكتب العلمية ، بريوت 1421هـ /200م ، ط1 ، ج27،�س44.  )4(

تف�سري الطربي ، ج21،�س368.  )5(
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فيه  ت�صرتك  �لقيامة  م�صاهد  من  م�صهد�ً  وكان   ..."  : قطب  �صيد  قال   
�حلو��س و�مل�صاعر �الإن�صانية و �مل�صاهدة �لكونية ... فالب�صر يخطف و يتقلب 
�صريعاً �صريعاً تقلب �لربق و خطفه ، و �لقمر يخ�صف و يطم�س نوره و �ل�صم�س 
تقرتن بالقمر بعد �فرت�ق ، ويختل نظامهما �لفلكي �ملعهود ، حيث ينفرط ذلك 
�لنظام �لكوين �لدقيق ، ويف و�صط هذ� �لذعر و �النقالب يت�صاَءل �الإن�صان 
�ملرعوب : )�أين �ملفر ؟( ويبدو يف �صوؤ�له �الرتياع و �لفزع و كاأمنا ينظر يف 
كل �إجتاه فاإذ� هو م�صدود دونه ماأخوذ عليه ، �أو ال ملجاأ وال وقاية و ال مفر من 
قهر �هلل و �أخذه و�لرجعة �إليه و �مل�صتقر عنده ، وال م�صتقر غريه ، كال ال وزر، 

�إىل ربك يومئٍذ �مل�صتقر")1(.

�ملبحث �لثاين
و�سف النعيم والعذاب

تنوعت �أو�صاف �لنعيم و�لعذ�ب فاأحياناً يكون �لو�صف ح�صياً و تارة   
�أخرى يكون و�صفاً معنوياً ، و �أحياناً ميزج بينهما لنقف مع بع�س م�صاهد  �لنعيم 
�صورة  تعاىل يف  قال   ، للمتقني  �أعدت  و�الأر�س  �ل�صمو�ت  يف جنة عر�صها 
�لو�قعة عن �أ�صحاب �ليمني: }وََأصْحَابُ الْيَمِنيِ مَا َأصْحَابُ الْيَمِنيِ • فِي سِدٍْر مَّْخُضودٍ 
 مَّمْدُودٍ • وَمَاء مَّسُْكوٍب • وََفاكِهَةٍ َكثِريَةٍ • لَّ مَْقُطوعَةٍ وََل مَمْنُوعَةٍ • وَُفرٍُش 

ٍّ
• وََطلٍْح مَّنُضودٍ • وَظِل

َّا َأنشَْأنَاهُنَّ إِنشَاء • َفجَعَلْنَاهُنَّ َأبَْكارًا • عُرُبًا َأتْرَابًا{ ]�لو�قعة: ٣7-27[. مَّرُْفوعَةٍ • إِن

قال �صيد قطب : " كذلك يتج�صم �لنعيم �ملادي �ملح�صو�س يف مثل هذه   
�ل�صورة )يعني �الآيات �ملذكورة( و هو نعيم تتمتع به �لبطون و �الأج�صام و 

يف ظالل القراآن ، �سيد قطب ،ج7،�س404، ترقيم املكتبة ال�ساملة .  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {222}

تلتلذه �جلو�رح  و �الأبد�ن)1(.
ويف �ملقابل جند م�صهد �لعذ�ب يف نف�س �ل�صورة الأ�صحاب �ل�صمال   
 
ٍّ
يف قوله تعاىل: }وََأصْحَابُ الشِّمَاِل مَا َأصْحَابُ الشِّمَاِل • فِي سَمُومٍ وَحَمِيٍم •وَظِل

مِّن يَحْمُومٍ • لَّ بَاِردٍ وََل َكِريٍم{ ]�لو�قعة: ٤1-٤٤[.

بُونَ • آَلكُِلونَ مِن شَجٍَر 
ِّ

ُّونَ الْمَُكذ ال َُّكمْ َأيُّهَا الضَّ وكذلك يف قوله تعاىل: }ُثمَّ إِن  
مِّن َزقُّومٍ • َفمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُُطونَ • َفشَاِربُونَ عََليْهِ مِنَ الْحَمِيِم • َفشَاِربُونَ شُرْبَ الِْهيِم • هََذا 

ُنزُُلهُمْ يَوْمَ الدِّيِن{ ]�لو�قعة: 51-5٦[.

فهذه �الآيات توؤكد على �صدة وفظاعة �لعذ�ب �لذي يالقيه �أ�صحاب   
�لنار جز�ًء ملا �قرتفوه يف �لدنيا".

�إذ� عدنا الأ�صحاب �لنعيم جندهم يعي�صون يف �صعادة و حبور ينعمون   
مبا لذّ وطاب فنجد و�صفاً يف �صورة �لو�قعة لل�صابقني يف قوله تعاىل: }عََلى 
سُرٍُر مَّوُْضونَةٍ • مُتَّكِئِنيَ عََليْهَا مَُتَقابِلِنيَ • يَُطوفُ عََليِْهمْ ِولْدَانٌ مَُّخلَّدُونَ • بَِأْكوَاٍب وََأبَاِريقَ 
مِّمَّا  َطيٍْر  يََتَخيَّرُونَ • وَلَحِْم  مِّمَّا  يُنِزُفونَ • وََفاكِهَةٍ  يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وََل  َل  مَّعِنيٍ •  وََكْأٍس مِّن 
يَشَْتهُونَ • وَحُورٌ عِنيٌ • َكَأمَْثاِل اللُّؤُْلِؤ الْمَْكنُوِن •جَزَاء بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ • َل يَسْمَعُونَ فِيهَا لَْغوًا 

]لو�قعة: 15-2٦[. ثم كان �حلديث عن �أ�صحاب  َتْأثِيمًا • إِلَّ قِيالً سَالَمًا سَالَمًا{  وََل 

�ليمني �لذين �صبق ذكرهم. 
قوله  يف  �جلنة،  �أهل  ن�صاء  و�صف  �لعني،  �حلور  و�صف  يف  ولنقف   
تعاىل: }وَحُورٌ عِنيٌ • َكَأمَْثاِل اللُّؤُْلِؤ الْمَْكنُوِن • جَزَاء بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ • َل يَسْمَعُونَ فِيهَا لَْغوًا 
وََل َتْأثِيمًا • إِلَّ قِيالً سَالَمًا سَالَمًا • وََأصْحَابُ الْيَمِنيِ مَا َأصْحَابُ الْيَمِنيِ • فِي سِدٍْر مَّْخُضودٍ 

 مَّمْدُودٍ • وَمَاء مَّسُْكوٍب • وََفاكِهَةٍ َكثِريَةٍ{ ]�لو�قعة: 22-2٣[.
ٍّ
• وََطلٍْح مَّنُضودٍ • وَظِل

م�ساهد القيامة يف القراآن ، �سيد قطب ،دار ال�سروق ، ط،1415هـ/1995،�س53-52.  )1(
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جاء يف �صفوة �لتفا�صري :"�أي كاأمثال �للوؤلوؤ يف بيا�صه و �صفائه ، حذف   
َّهُنَّ بَيْضٌ مَّْكنُونٌ{  وجه �ل�صبه فهو ت�صبيه مر�صل جممل")1( و قوله تعاىل: }َكَأن

]�ل�شافات: ٤٩[.

جاء يف �لك�صف و �لبيان :" ... قال �حل�صن و �بن يزيد �صبههن ببي�س   
�أن  قبل  �لبي�س  ببطن  �صبههن  ، وقيل  �لغبار  و  �لريح  بالري�س من  تكنه  �لنعامة 

يق�صر ، و هو معنى قول �بن عبا�س ")2(.
يف  يعني   ..."  ،]5٨ ]�لرحمن:  وَالْمَرْجَانُ{  الْيَاُقوتُ  َّهُنَّ  }َكَأن تعاىل:  وقال   

�ل�صفاء كالياقوت ، ويف �لبيا�س كاملرجان ")٣(.
" �إ�صارة �إىل �صفائهن يف �جلنة ، فاأول ما   : وجاء عن �لفخر �لر�زي   
لبيان م�صابهة ج�صمهن  �لت�صبيه  �إن  بالعقليات و ختم باحل�صيات ، كما قلنا  بد�أ 

بالياقوت و �ملرجان يف �حلمرة و�لبيا�س ")٤(.
ويف �صورة)�س( و�صف حلال �ملتقني يف قوله تعاىل: }هََذا ذِْكرٌ وَإِنَّ   
بَِفاكِهَةٍ  فِيهَا  يَدْعُونَ  فِيهَا  مُتَّكِئِنيَ  بْوَابُ •  اْلَ َّهُمُ  ل مَُّفتَّحًَة  مَآٍب• جَنَّاتِ عَدٍْن  لَحُسْنَ  لِلْمُتَّقِنيَ 
رْفِ َأتْرَابٌ • هََذا مَا ُتوعَدُونَ لِيَوِْم الْحِسَاِب • إِنَّ  َكثِريَةٍ وَشَرَاٍب • وَعِندَهُمْ َقاصِرَاتُ الطَّ

ََّفادٍ{ ]�ض: ٤٩-5٤[. هََذا لَِرْزُقنَا مَا لَهُ مِن ن

وم�صهد �آخر يقابل نف�س �مل�صهد عن �لطاغني �لذين مان م�صدرهم �لنار   
اغِنيَ لَشَرَّ مَآٍب • جَهَنَّمَ يَصَْلوْنَهَا َفِبْئسَ الْمِهَادُ • هََذا َفلْيَُذوُقوهُ  قال تعاىل: }هََذا وَإِنَّ لِلطَّ

حَمِيمٌ وََغسَّاٌق • وَآخَرُ مِن شَْكلِهِ َأْزوَاجٌ{ ]�ض: 55-5٨[.

�سفوة التفا�سري، ج3، �س305.  )1(
الك�سف و البيان، ج8،�س144.  )2(

بحر العلوم ، اأبو الليث ال�سمرقندي احلنفي ، دار الفكر بريوت ، ج3،�س366.  )3(
مفاتيح الغيب للفخر الرازي ،ج29،�س114.  )4(
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يف  �لتقابل  متام  متقابلني  مبنظرين  هنا  �مل�صهد  "يبد�أ  قطب:  �صيد  قال   
�ملجموع و يف �الأجز�ء ، ويف �ل�صمات و �لهيئات منظر )�ملتقني( لهم ح�صن 
ماآب ، ومنظر �لطاغني لهم �صر ماآب ، فاأما �الأولون فلهم جنات مفتحة �الأبو�ب، 
ولهم فيها ر�حة �التكاء و متعة �لطعام و �ل�صر�ب ، ولهم كذلك متعة �ل�صباب 
يف �حلوريات و كلهن �أتر�ب �صو�ب ، وهنا مع هذ� قا�صر�ت �لطرف ... و 
�أما �الآخرون فلهم مهاد ، و لكنه ال ر�حة فيه فهو جهنم  ، فبئ�س �ملهاد " و لهم 
فيه �صر�ب �صاخن و طعام مقيء ، �إنه ما يغ�صق و ي�صيل من �أهل �لنار ، ولهم 

�أ�صناف �أخرى من �صكل هذ� �لعذ�ب")1(.
وهنالك م�صهد يف �صورة �لزمر ي�صف �لكفار و هم ي�صاقون �إىل �لنار،   
َّذِينَ اتََّقوْا  ويف �ملقابل، �صيق �لذين �تقو� ربهم �إيل �جلنة، فقال تعاىل : }وَسِيقَ ال
رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ُزمَرًا حَتَّى إَِذا جَاؤُوهَا وَُفتِحَتْ َأبْوَابُهَا وََقاَل لَهُمْ خَزَنَُتهَا سَالَمٌ عََليُْكمْ طِبُْتمْ 

َفادْخُُلوهَا خَالِدِينَ{ ]�لزمر: 7٣[.
قال �صيد قطب:"و �إذ� مت �حل�صاب و عرف �مل�صري وجه كل فريق �إىل   
بعيد�ً  �إليها  و�صلو�  �إذ�  حتي  زمر�،  جهنم  �إىل  كفرو�  �لذين  و�صيق  ماأو�ه، 
 ... �إليها  بهم  مبا جاء  وتذكريهم  لها،  ��صتحقاقهم  بت�صجيل  ��صتقبلهم خزنتها 
��صتقبلهم  �إذ� و�صلو� هناك  �إىل �جلنة، حتى  �تقو� ربهم  �لذين  وكذلك وجه 
خالدين" وهيمنت  فادخلوها  طبتم  عليكم  "�صالم  �لثناء:  و  بال�صالم  خزنتها 

�أ�صو�ت �أهل �جلنة باحلمد و�لثناء")2(.
قوله  يف  �لنار  �أهل  و  �جلنة  الأهل  و�صفاً  جند  عمر�ن  �آل  �صورة  ويف   
َّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ َأْكَفرُْتم بَعْدَ إمِيَانُِكمْ  تعاىل: }يَوْمَ َتبْيَضُّ وُجُوهٌ وََتسْوَدُّ وُجُوهٌ َفَأمَّا ال

م�ساهد القيامة يف القراآن ، �سيد قطب ،�س98.  )1(
م�ساهد القيامة يف القراآن ، �سيد قطب ،�س170.  )2(
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تْ وُجُوهُهُمْ َففِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا  َّذِينَ ابْيَضَّ َفُذوُقواْ الْعََذابَ بِمَا ُكنُْتمْ َتْكُفرُونَ • وََأمَّا ال

خَالِدُونَ{ ]�آل عمر�ن: 107-10٦[.

م�صودة،  وجوهاً  نرى  عجباً،  منظر�ً  فيه  نرى   ... قطب:"  �صيد  قال   
�لوجوه  �مل�صودة، وملن  �لوجوه  ملن  �الآن  نعرف  �أننا  مبي�صة، والبد  ووجوهاً 
�ملبي�صة، وهو م�صهد ح�صّي، ولكنه منبعث عن تاأثري نف�صي �ألقى ظله على هذه 
�لوجوه فابي�صت، و على تلك �لوجوه فا�صودت ... و هذ� و ذ�ك زيادة يف 

�لعذ�ب و�لنعيم، ويف �لتحقري و�لتكرمي ")1(.
وهناك �أو�صاف �خت�صت بها نار جهنم من تغيظ وزفري وغ�صب، فقال   
تعاىل: }إَِذا ُألُْقوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَِهيقًا وَهِيَ َتُفورُ • َتَكادُ َتمَيَّزُ مِنَ الَْغيْظِ ُكلَّمَا ُألْقِيَ فِيهَا 

َفوْجٌ سََألَهُمْ خَزَنَُتهَا َألَمْ يَْأتُِكمْ نَذِيرٌ{ ]�مللك: 7-٨ [.
قال �لرماين:"�صهيقاً حقيقته �صوتاً فظيعاً ك�صوت �لباكي، و�ال�صتعارة   
�أبلغ منه و�أوجز و�ملعنى �جلامع بينهما قبح �ل�صوت. )متيز من �لغيظ( حقيقته 
على  �لغيظ  �صدة  مقد�ر  الأن  منه،  �أبلغ  و�ال�صتعارة  باالتقاد  �لغليان  �صدة  من 
�لنف�س حم�صو�س مدرك مدى ما يدعو �إليه من �صدة �النتقام، فقد �جتمع �صدّة 
يف �لنف�س تدعو �إىل �صدة �نتقام يف �لفعل، ويف ذلك �أعظم �لزجر، و�أكرب 
}إَِذا  �لوعظ، و�أدلّ دليل على �صعة �لقدرة وموقع �حلكمة ومنه قوله تعاىل: 
رََأتْهُم مِّن مََّكاٍن بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا َتَغيُّظًا وََزفِريًا{ ]�لفرقان: 12[. �أي ت�صتقبلهم لالإيقاع بهم 

��صتقبال مغتاظ يزفرغيظاً عليهم")2(.
ويف �صورة �ل�صجدة جند مقارنة بني م�صري �ملوؤمن و�لفا�صق و عاقبة كل   
َّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِلوا  منهما قال تعاىل: }َأَفمَن َكانَ مُؤْمِنًا َكمَن َكانَ َفاسِقًا لَّ يَسَْتوُونَ • َأمَّا ال

املرجع ال�سابق نف�سه ، �س237.  )1(
ثالث ر�سائل يف اإعجاز القراآن ، حتقيق حممد خلف اهلل ، د حممد زغلول ،دار املعارف ،ط8،�س87.  )2(
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َّذِينَ َفسَُقوا َفمَْأوَاهُمُ النَّارُ ُكلَّمَا  الصَّالِحَاتِ َفَلهُمْ جَنَّاتُ الْمَْأوَى ُنزًُل بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ • وََأمَّا ال
بُونَ • 

ِّ
َّذِي ُكنُتم بِهِ ُتَكذ َأرَادُوا َأن يَْخرُجُوا مِنْهَا ُأعِيدُوا فِيهَا وَقِيَل لَهُمْ ُذوُقوا عََذابَ النَّاِر ال

ْكبَِر لَعَلَّهُمْ يَرِْجعُونَ{ ]�ل�شجدة: 21-1٨[. دْنَى دُونَ الْعََذاِب اْلَ وَلَنُذِيَقنَّهُمْ مِنَ الْعََذاِب اْلَ

الأن  �أبلغ،  و�ال�صتعارة  لنعذبنهم،  "حقيقته  �لعذ�ب:  �لرماين عن  قال   
�إح�صا�س �لذ�ئق �أقوى الأنه طالب الإدر�ك ما يذوقه، والأنه جعل بدل �إح�صا�س 
�لطعام �مل�صتلذ �إح�صا�س �الآالم الأن �الأ�صبق يف �لذوق ذوق �لطعام")1(. }إِنَّ 
َّذِينَ َكَفرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ ُنصْلِيِهمْ نَارًا ُكلَّمَا نَضِجَتْ جُُلودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُُلودًا َغيْرَهَا لِيَُذوُقواْ  ال

الْعََذابَ إِنَّ اللّهَ َكانَ عَِزيزًا حَكِيمًا{ ]�لن�شاء: 5٦[.

�آخرون،  وقال   ..." �مل�صهد:  لهذ�  ت�صوير�ً  �لطربي  تف�صري  يف  جاء   
معنى ذلك كلما ن�صجت جلودهم �صر�بيلهم بدالنهم �صر�بيل من قطر�ن غريها 
باالإن�صان  لل�صيء �حلايف  يقال  كما  �لقطر�ن لهم جلود�ً  �ل�صر�بيل من  فجعلت 
�صر�بيل  قالو� يف ذلك  به  عينيه ووجهه وجلده خل�صو�صه،  بني  ما  هو جلدة 
�لقطر�ن �لتي قال �هلل يف كتابه : }سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار{ ملا 
�صارت لهم لبا�صاً ال تفارق �أج�صامهم جعلت لهم جلود�ً فقيل: "كلما ��صتعل 
�لقطر�ن يف �أج�صامهم و �حرتق بدلو� �صر�بيل من قطر�ن �آخر" قالو�: "و �أما 
جلود �أهل �لكفر من �أهل �لنار فاإنها ال حترتق الأن يف �حرت�قها �إىل حال �إعادتها 
فناوؤها ويف فنائها ر�حتها قالو� وقد �أخرب �هلل تعاىل ذكره عنها :"�إنهم ال ميوتون 

و اليخفف عنهم من عذ�بها")2(.

املرجع ال�سابق نف�سه ، �س94-93.  )1(
تف�سري الطربي ، ج8، �س487.  )2(
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�ملبحث �لثالث
اأ�سلوب اجلدل و احلوار يف م�ساهد القيامة

ما املق�سود بفهوم كلٍّ من اجلدل واحلوار ؟
من  �ملوؤلف  �لقيا�س  هو  �جلدل  للجرجاين  �لتعريفات  كتاب  يف  جاء   
�مل�صهور�ت و �مل�صلمات، و �لغر�س منه �إلز�م �خل�صم، و �إقحام من هو قا�صر 
عن �إدر�ك مقّدمات �لربهان دفع �ملرء خ�صمه عن �إف�صاد قوله بحجّة �أو �صبهة 

�أو يق�صد به ت�صحيح كالمه، وهو �خل�صومة يف �حلقيقة")1(.
وعن �حلو�ر جاء يف معجم �أ�صا�س �لبالغة: "وحاورته ر�جعته �لكالم   
ما  �أي  جو�باً  �أحار  وما  حماورة،  عليّ  رد  فما  وكلمته  �حلو�ر،  ح�صن  هو  و 

رجع)2(.
�لتجاوب")٣(. و�لتحاور  �ملجاوبة،  "و�ملحاورة  �لعرب:  ل�صان  ويف   

وكذلك جند عن �جلدل يف �ل�صحاح: "�جلدل هو �صدّة �خل�صومة ")٤(.
و لكن من خالل �طالعي على عدد من �ملعاجم �للغوية مل �أجد �إي�صاحاً   
للجدل بنوعيه، فهنالك جدل حممود كما يف قوله تعاىل: }وَإِنْ عَاَقبُْتمْ َفعَاقِبُواْ 

لصَّابِرينَ{ ]�لنحل: 125[.
ِّ
بِمِْثِل مَا عُوقِبُْتم بِهِ وَلَئِن صَبَرُْتمْ لَهُوَ خَيْرٌ ل

بَتْ َقبَْلهُمْ َقوْمُ ُنوٍح وَاْلَحْزَابُ مِن  وجدل مذموم كما يف قوله تعاىل: }َكذَّ  
َفَأخَْذُتهُمْ  الْحَقَّ  بِهِ  لِيُدْحُِضوا  بِالْبَاطِِل  لِيَْأخُُذوهُ وَجَادَُلوا  بِرَسُولِِهمْ  ُأمَّةٍ  ُكلُّ  بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ 

َفَكيْفَ َكانَ عَِقاِب{ ]غافر: 5[.

التعريفات ، علي بن اجلرجاين حممد بن علي ، دار الكتاب للعربي ، بريوت ، بريوت ،ط1405، ج1،ط101.  )1(
معجم اأ�سا�س البالغة للزخم�سري ،ج1،�س197.  )2(

ل�سان العرب ، ابن منظور ، دار �سلدر بريوت ، ط1،ج4،�س217.  )3(
ال�سحاح ، اجلوهري ، ط4، 1990،ج5، �س339.تاج اللغة و�سحاح العربية ، اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري.  )4(
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جند �أ�صلوب �جلدل و �حلو�ر يف م�صاهد �لقيامة متنوعاً ، فاأحياناً يكون   
بني �أ�صحاب �جلنة و �أ�صحاب �لنار ، و �أحياناً مع �أهل �الأعر�ف و تارًة �أخرى 
ما بني جدل و حو�ر ح�صب  �الأ�صلوب  �أنف�صهم ، كما �ختلف  �لنار  �أهل  بني 

تنوع �مل�صاهد .
وَإِنَّ  ذِْكرٌ  }هََذا  تعاىل:   قوله  يف  )�س(  �صورة  يف  م�صهد  مع  لنقف   
بَِفاكِهَةٍ  فِيهَا  يَدْعُونَ  فِيهَا  مُتَّكِئِنيَ  بْوَابُ •  اْلَ َّهُمُ  ل مَُّفتَّحًَة  مَآٍب• جَنَّاتِ عَدٍْن  لَحُسْنَ  لِلْمُتَّقِنيَ 
رْفِ َأتْرَابٌ • هََذا مَا ُتوعَدُونَ لِيَوِْم الْحِسَاِب • إِنَّ  َكثِريَةٍ وَشَرَاٍب • وَعِندَهُمْ َقاصِرَاتُ الطَّ

ََّفادٍ{ ]�ض: ٤٩-5٤[. هََذا لَِرْزُقنَا مَا لَهُ مِن ن

مَآٍب • جَهَنَّمَ  لَشَرَّ  اغِنيَ  لِلطَّ وَإِنَّ  }هََذا   : �لطاغني  يقابله عن  �آخر  وم�صهد   
يَصَْلوْنَهَا َفِبْئسَ الْمِهَادُ • هََذا َفلْيَُذوُقوهُ حَمِيمٌ وََغسَّاٌق • وَآخَرُ مِن شَْكلِهِ َأْزوَاجٌ • هََذا َفوْجٌ 
لَنَا  َّهُمْ صَاُلوا النَّاِر 8 َقاُلوا بَْل َأنُتمْ َل مَرْحَبًا بُِكمْ َأنُتمْ َقدَّمُْتمُوهُ  مُّْقَتحِمٌ مَّعَُكمْ َل مَرْحَبًا بِِهمْ إِن
َفِبْئسَ الَْقرَارُ • َقاُلوا رَبَّنَا مَن َقدَّمَ لَنَا هََذا َفِزدْهُ عََذابًا ضِعْفًا فِي النَّاِر • وََقاُلوا مَا لَنَا َل نَرَى 
بْصَارُ • إِنَّ َذلِكَ لَحَقٌّ  ِرجَاًل ُكنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ اْلَشْرَاِر • َأتََّخْذنَاهُمْ سِْخِريًّا َأمْ َزاَغتْ عَنْهُمُ اْلَ

َتَخاصُمُ َأهِْل النَّاِر{ ]�ض: 55-٦٤[.

قال �صيد قطب : " يبد�أ �مل�صهد مبنظرين متقابلني متام �لتقابل يف �ملجموع   
، ويف �الأجز�ء ، و يف �ل�صمات و �لهيئات ، منظر �ملتقني ، لهم ح�صن ماآب ، 
و منظر �لطاغني لهم �صر ماآب  ... ثم يتم �مل�صهد مبنظر ثالث يحييه �حلو�ر ، 
وي�صخ�صه لالأنظار ، فها نحن �أوالء �أمام جماعة من �أهل جهنم ، و قد كانت يف 
ة متحابَّة ، فهي �ليوم متناكرة متنابذة ، كان بع�صهم ميلي لبع�س  �لدنيا متو�دَّ
يف �ل�صالل ، و كـان بع�صهـم يتعـاىل علي �لـــموؤمنني و يهــز�أ من دعو�هم يف 

�لنعيـم .
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ها هم يقتحمون �لنار فوجاً بعد فوج ، هذ� هو �لفوج �الأول ينقل �إليه   
نباأ �قتحام �لفوج �لثاين  : "هذ� فوج مقتحم معكم" فماذ� يكون �جلو�ب؟ 
ا ! فهم  يكون ال مرحباً بهم ، �إنهم �صالو� �لنار ! "فهل ي�صكت �مل�صتومون ؟ كلَّ
�لقر�ر"  فبئ�س  لنا  قدمتوه  �أنتم   . بكم  مرحباً  �أنتم ال  بل  "قالو�  يردون:  �أوالء 
و�إذ� دعوة جامعة: "قالو� : ربنا من قدّم لنا هذ� فزده عذ�باً �صعفاً يف �لنار 
"! ثم ماذ� ؟ ثم هاهم �أوالء يفتقدون �ملوؤمنني، �لذين كانو� يتعالون عليهم يف 
�لدنيا، ويظنون بهم �صر�ً، وي�صخرون من �أمانيهم يف �لنعيم، فال يرونهم معهم 
مقتحمني، وقالو�: ما لنا النرى وجااًل لنا نعدهم من �الأ�صر�ر ... �أن ذلك حلق 
تخا�صم �أهل �لنار " و �إننا لن�صهد �الآن هذ� �لتخا�صم كما لو كان حا�صر�ً يف 
�لعيان ، و �إن كل نف�س �آدميَّة لتح�س يف حناياها وقع هذ� �مل�صهد ، و تتقيه و 

حتاذُر ، لو ينفع �حلذر �أن تقع فيه !)1(.
وجند يف �صورة �الأعر�ف م�صهد�ً يتنوع فيه �حلو�ر، يبد�أ بعد �أن ��صتقر   
�أ�صحاب �جلنة يف �جلنة، مرور�ً ب�صوؤ�ل �أهل �جلنة الأهل �لنار، ثم حديث �أهل 
مما  عليهم  يفي�صو�  �أن  وطلبهم  �جلنة  الأ�صحاب  �لنار  �أ�صحاب  ثم  �الأعر�ف، 
رزقهم �هلل فيكون �لرد بالرف�س، وهكذ� ينتهي �مل�صهد، وهذه �مل�صاهد �ملختلفة 

ع فيها �أ�صلوب �حلو�ر جندها يف �الآيات �لتالية: �لتي تنوَّ
قال تعاىل: }َقاَل ادْخُُلواْ فِي ُأمٍَم َقدْ خََلتْ مِن َقبْلُِكم مِّن الِْجنِّ وَاإلِنِس فِي النَّاِر   
َّعَنَتْ ُأخَْتهَا حَتَّى إَِذا ادَّارَُكواْ فِيهَا جَمِيعًا َقالَتْ ُأخْرَاهُمْ ُلوَلهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلء  ُكلَّمَا دَخََلتْ ُأمٌَّة ل
 ضِعْفٌ وَلَـكِن لَّ َتعَْلمُونَ •وََقالَتْ ُأوَلهُمْ ُلخْرَاهُمْ 

ٍّ
َأَضلُّونَا َفآتِِهمْ عََذابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّاِر َقاَل لُِكل

َفمَا َكانَ لَُكمْ عََليْنَا مِن َفْضٍل َفُذوُقواْ الْعََذابَ بِمَا ُكنُتمْ َتْكسِبُونَ{ ]�لأعر�ف: ٣٨-٣٩[.

م�ساهد القيامة يف القراآن �سيد قطب ،�س97-99، بت�سرف.  )1(
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وقال تعاىل : }وَنَادَى َأصْحَابُ الْجَنَّةِ َأصْحَابَ النَّاِر َأن َقدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا   
عََلى  اللّهِ  َّعْنَُة  ل َأن  بَيْنَهُمْ  نٌ 

ِّ
مُؤَذ نَ  َفَأذَّ نَعَمْ  َقاُلواْ  حَّقًا  رَبُُّكمْ  وَعَدَ  مَّا  وَجَدتُّم  َفهَْل  حَّقًا  رَبُّنَا 

وَبَيْنَهُمَا   • َكافِرُونَ  بِاآلخِرَةِ  وَهُم  عِوَجًا  وَيَبُْغونَهَا  اللّهِ  سَِبيِل  عَن  يَصُدُّونَ  َّذِينَ  ال  • الِمِنيَ  الظَّ
سَالَمٌ  َأن  الْجَنَّةِ  َأصْحَابَ  وَنَادَوْاْ  بِسِيمَاهُمْ  ُكالًّ  يَعِْرُفونَ  ِرجَاٌل  اَلعْرَافِ  وَعََلى  حِجَابٌ 
عََليُْكمْ لَمْ يَدْخُُلوهَا وَهُمْ يَْطمَعُونَ • وَإَِذا صُِرَفتْ َأبْصَارُهُمْ تِلَْقاء َأصْحَاِب النَّاِر َقاُلواْ رَبَّنَا 
الِمِنيَ • وَنَادَى َأصْحَابُ اَلعْرَافِ ِرجَاًل يَعِْرُفونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ َقاُلواْ مَا  َل َتجْعَلْنَا مَعَ الَْقوِْم الظَّ
بِرَحْمَةٍ  اللّهُ  يَنَاُلهُمُ  َل  َأْقسَمُْتمْ  َّذِينَ  ال َأهَـؤُلء   • َتسَْتْكِبرُونَ  ُكنُتمْ  وَمَا  عَنُكمْ جَمْعُُكمْ  َأْغنَى 
الْجَنَّةِ  النَّاِر َأصْحَابَ  وَنَادَى َأصْحَابُ  َتحْزَُنونَ •  َأنُتمْ  وََل  عََليُْكمْ  َل خَوْفٌ  الْجَنََّة  ادْخُُلواْ 
َّذِينَ  ال الَْكافِِرينَ•  اللّهَ حَرَّمَهُمَا عََلى  إِنَّ  َقاُلواْ  اللّهُ  مِمَّا رََزَقُكمُ  َأوْ  الْمَاء  مِنَ  عََليْنَا  َأفِيُضواْ  َأنْ 
اتََّخُذواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وََغرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا َفالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ َكمَا نَسُواْ لَِقاء يَوْمِِهمْ هَـَذا وَمَا 

َكاُنواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ{ ]�لأعر�ف: ٤٤-51[.

و�أحفلها  �لقيامة  م�صاهد  �أطول  هذه  كانت  رمبا  قطب:  �صيد  قال    
ق�صّة  على  تعقيباً  �ل�صورة  �ملتنوع، وهي جتيء يف  و�حلو�ر  �ملت�صابهة  باملناظر 
�أن  له و لزوجه وحتذير �هلل الأبنائه  �ل�صيطان  باإغو�ء   ، �آدم وخروجه من �جلنة 
�إليهم  �صري�صل  باأنه  و�إخبارهم  �جلنة،  من  �أبويهم  �أخرج  كما  �ل�صيطان  يفتنهم 
ر�صاًل يق�صون عليهم �آياته ... فاإذ� �نتهى م�صهد �الحت�صار فنحت �أمام �مل�صهد 
�لتايل له يف �لنار، فالزمان بني �الحت�صار و�لبعث يطوى هنا طيّاً، وكاأمنا يوؤخذ 
من  قد خلت  �أمم  �دخلو� يف  ،" قال  �لنار  �إىل  �لد�ر  من  �ملحت�صرون  �أولئك 
قبلكم من �جلن و �الإن�س يف �لنار " ... و لقد كانت هذه �الأمم يف �لدنيا من 
�لوالء بحيث يتبع �آخرها �أولها ، ميلي متبوعها لتابعها فلننظر �ليوم كيف يكون 
�الأحقاد بينها، وكيف يكون �لتنابز بينها : "كلما دخلت �أمة لعنت �أختها، فما 
�أباأ�صها من عاقبة تلك �لتي يلعن فيها �الأخ �أخاه! حتى �إذ� �د�ركو� فيها جميعاً 
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" و تالحق �آخرهم باأولهم ، و �جتمع قا�صيهم بد�نيهم، بد�أ �خل�صام و �جلد�ل 
"قالت �أخر�هم الأوالهم" ربنا هوؤالء �أ�صلونا فاآتهم عذ�باً �صعفا من �لنار" ... 
�الأولياء و  �الأ�صفياء و  �مل�صهد  عن  يتك�صف  �الأليمة ، و  �ملهزلة  تبد�أ  و هكذ� 
هم متناكرون �أعد�ء يتهم بع�صهم بع�صا، ويـــطلب له من )ربّنا( �صرّ �جلز�ء. 
ومن)ربّنا( �لذي كانو� من قبل ينكرونه ، وهم �ليوم يتوجهون �إليه بالدعاء، 
ولكنها طماأنة �صاخرة و ��صتجابة �أليمة، قال : لكلّ �صعف ولكن التعلمون "... 
��صتقر  لقد   . �ل�صابق  للم�صهد  الحق  م�صهد  �أمام  نحن  ثم  �لعر�س  ي�صتمر  ثم 
ينادون  �الأولون  و�إذ�  �لنار،  يف  �لنار  و�أ�صحاب   ، �جلنة  يف  �جلنة  �أ�صحاب 
�الآخرين من هناك: �أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدمت ما وعد ربكم 
حقاً ؟ " ويف هذ� �ل�صوؤ�ل من �لتهكم �ملر ما فيه، فاملوؤمنون على ثقة من حتقق 
�لوعيد كتحقق �لوعد �صو�ء، ولكنه �صوؤ�ل! ويجيء �جلو�ب من هناك "نعم!" 
حيث ال جمال لنكر�ن �أو حمال، وعندئٍذ ينتهي �جلدل، ويغلق �حلو�ر "  )فاأذن 
موؤذن بينهم �أن لعنة �هلل على �لظاملني( ثم يتوجه �لنظر �إىل جانب من �ل�صاحة 
بني  �لفا�صلة  �الأعر�ف،  م�صهد  �آخر،  م�صهد  فاإذ�   ، �لف�صيحة  �لعر�س  �صاحة   ،
�جلنة و�لنار، وكاأمنا هي نقطة مرور، يفرز فيها �أهل �جلنة و �أهل �لنار، ويوجه 
كلٌّ �إىل م�صتقره هنا �أو هناك . وعليها رجال يعرفون هوؤالء وهوؤالء ب�صيماهم، 
فيوجهونهم �إىل حيث هم ذ�هبون، وي�صيعون كالًّ منهم مبا ي�صتحق من حتقري �أو 
تكرمي! وهوالء هم يتوجهون �إىل �أهل �جلنة بالرتحيب و�ل�صالم، ويتوجهون 
�إىل �أهل �لنار بالتبكيت و�الإيالم : }َأهَؤَُلءِ الَّذِينَ َأْقسَمُْتمْ َل يَنَاُلهُمُ الَلّهُ بِرَحْمَةٍ{. 
�أوالء  ها نحن  �ل�صالم! و�أخري�ً  يتلقون  �أنهم يف �جلنة  �أين هم �الآن ؟  �أنظرو� 
ن�صمع �صوتاً �آتياً من �لنار ملوؤه �لرجاء و�لذلة و�ال�صتجد�ء : }وَنَادَى َأصْحَابُ 
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النَّاِر َأصْحَابَ الْجَنَّةِ َأنْ َأفِيُضواْ عََليْنَا مِنَ الْمَاء َأوْ مِمَّا رََزَقُكمُ اللّهُ َقاُلواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عََلى 
الَْكافِِرينَ{]�لأعر�ف: 50[.)1(

تعاىل:  قال   ، �ل�صافات  �صورة  يف  �حلو�ر  م�صاهد  من  م�صهد  وهناك   
َّمْ  ل بَل  َقاُلوا   • الْيَمِنيِ  عَِن  َتْأُتونَنَا  ُكنُتمْ  َُّكمْ  إِن َقاُلوا   • يََتسَاءُلونَ  بَعٍْض  عََلى  بَعُْضهُمْ  }وََأْقبََل 
َتُكوُنوا مُؤْمِنِنيَ • وَمَا َكانَ لَنَا عََليُْكم مِّن سُلَْطاٍن بَْل ُكنُتمْ َقوْمًا َطاغِنيَ • َفحَقَّ عََليْنَا َقوُْل رَبِّنَا 

َّا لََذائُِقونَ{ ]�ل�شافات: ٣1-27[. إِن

مِّنْهُمْ  َقائٌِل  َقاَل  يََتسَاءُلونَ •  بَعٍْض  بَعُْضهُمْ عََلى  }َفَأْقبََل  تعاىل:  قوله  وكذلك   
لَمَدِينُونَ  َأئِنَّا  ُترَابًا وَعَِظامًا  وَُكنَّا  مِْتنَا  َأئَِذا  الْمُصَدِّقِنيَ •  لَمِنْ  َأئِنَّكَ  يَُقوُل  َقِرينٌ •  لِي  َكانَ  ي 

ِّ
إِن

َلعَ َفرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيِم • َقاَل َتاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَُترْدِيِن • وَلَوَْل  لِعُونَ • َفاطَّ • َقاَل هَْل َأنُتم مُّطَّ
بنِيَ{  ولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ ِنعْمَُة رَبِّي لَُكنتُ مِنَ الْمُحَْضِرينَ • َأَفمَا نَحْنُ بِمَيِّتِنيَ • إِلَّ مَوَْتَتنَا اْلُ

]�ل�شافات: 50-5٩[.

"َو�أَْقَبَل   : قال �صيد قطب:" ... لرنى م�صهدهم يجادل بع�صهم بع�صاً   
بَْع�صهْم َعَلى بَْع�س يت�صاءلون... عن �ليمني" �أي تو�صو�صون لنا عن مييننا وهو 
�إليه  �ملعتاد يف يف حالة �لو�صو�صة باالأ�صر�ر غالباً، فانتم م�صوؤولون عما �صرنا 
ب�صبب هذ� �الإغو�ء �لقدمي، وعندئٍذ ينربي �ملتهمون لت�صفيه ذلك �التهام، و�إلقاء 
�لتبعة على �لغاوين : وقالو� : }بل مل تكونوا مؤمنني{ فاأنتم بطبيعتكم م�صروفون  
عن �الإميان }وما كان لنا عليكم من سلطان{ نرغمكم به على قبول ر�أينا }بَْل 
فيما  عند حدكم  تقفون  وال   ، قلوبكم  �إىل  �الإميان  ينفذ  ال  َطاغِنيَ{  َقوْمًا  ُكنُْتمْ 

�لعذ�ب  ��صتحققنا  لََذائُِقونَ{فقد  إِنَّا  رَبِّنَا  َقوُْل  عََليْنَا  }َفحَقَّ  ي�صوء  ما  و  يح�صن 
��صتعد�دكم  ب�صبب  �نزلقتم معنا  ُكنَّا َغاِوينَ{، وقد  َّا  إِن }َفَأْغوَيْنَاُكمْ   : مبا غوينا 
! فل�صنا عنكم مب�صوؤولني . هذ� �حلو�ر  للغو�ية ، ال الأننا منلك عليكم �صلطاناً 

م�ساهد القيامة يف القراآن �سيد قطب ،�س100-106 بت�سرف .  )1(
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�لدنيا  يف  قرينه  �ملوؤمنني  �أحد  بتفقد  �مل�صهد  يتو��صل  ثم  �لنار،  �أهل  بني  كان 
�لذي كان يريد غو�يته فيجده يف و�صط �جلحيم. فيتوجه �إليه ويقول: يا هذ� 
فلم  علي  �أنعم  قد  �هلل  �أن  لوال  بو�صو�صاتك  �لردى  مو�رد  توردين  كدت  لقد 

�أ�صتمع �إليك ")1(.
َّذِينَ  وهناك م�صهد للخ�صام و�حلو�ر يف �صورة �صباأ يف قوله: }وََقاَل ال  
الِمُونَ مَوُْقوُفونَ عِندَ رَبِِّهمْ يَرِْجعُ  َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ َترَى إِذِ الظَّ ُّؤْمِنَ بِهََذا الُْقرْآِن وََل بِال َكَفرُوا لَن ن
َّذِينَ اسُْتْضعُِفوا لِلَّذِينَ اسَْتْكبَرُوا لَوَْل َأنُتمْ لَُكنَّا مُؤْمِنِنيَ • َقاَل  بَعُْضهُمْ إِلَى بَعٍْض الَْقوَْل يَُقوُل ال
ُكنُتم  بَْل  جَاءُكم  إِْذ  بَعْدَ  الْهُدَى  عَِن  صَدَدْنَاُكمْ  َأنَحْنُ  اسُْتْضعُِفوا  لِلَّذِينَ  اسَْتْكبَرُوا  َّذِينَ  ال
َّْكُفرَ  َّذِينَ اسُْتْضعُِفوا لِلَّذِينَ اسَْتْكبَرُوا بَْل مَْكرُ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر إِْذ َتْأمُرُونَنَا َأن ن مُّجِْرمِنيَ • وََقاَل ال
َّذِينَ  ال َأعْنَاقِ  اْلَْغالََل فِي  الْعََذابَ وَجَعَلْنَا  لَمَّا رََأوُا  النَّدَامََة  َأندَادًا وََأسَرُّوا  لَهُ  بِاللَّهِ وَنَجْعََل 

َكَفرُوا هَْل يُجْزَوْنَ إِلَّ مَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{ ]�شباأ: ٣1-٣٣[.

قال �صيد قطب : "... ويف �حلو�ر تنويع . فالذين ��صت�صعفو� يجزمون   
باأنهم لوال �لذين ��صتكربو� لكانو� موؤمنني! و�لذين ��صتكربو� يرذلونهم وهم 
�إذ جاءكم" ثم  "�أنحن �صددناكم عن �لهدى بعد  �أنف�صهم �لتهمة،  ينفون عن 
"بل كنتم جمرمني"! عندئٍذ ينطلق �مل�صت�صعفون  �لغليظة:  بال�صتمة  يجيبونهم 
و�لنهار،  بالليل  لهم  مكرهم، وو�صو�صتهم  و  �آثامهم  عليهم  يعدون  يف جر�أة 

و�أمرهم باتخاذ �آلهة �أند�د�ً هلل)2(.
ويف �صورة غافر كذلك جند جداًل و حو�ر�ً بني �ل�صعفاء �لذين كانو�   
عََفاء  يف �لدنيا تبعاً للم�صتكربين . قال تعاىل: }وَإِْذ يََتحَاجُّونَ فِي النَّاِر َفيَُقوُل الضُّ
َّذِينَ اسَْتْكبَرُوا  َّا ُكنَّا لَُكمْ َتبَعًا َفهَْل َأنُتم مُّْغنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّاِر • َقاَل ال لِلَّذِينَ اسَْتْكبَرُوا إِن
رَبَُّكمْ  ادْعُوا  جَهَنَّمَ  لَِخزَنَةِ  النَّاِر  فِي  َّذِينَ  ال وََقاَل   • الْعِبَادِ  بَيْنَ  حََكمَ  َقدْ  اللَّهَ  إِنَّ  فِيهَا  ُكلٌّ  َّا  إِن

م�ساهد القيامة يف القراآن، �سيد قطب ،�س156-158 بت�سرف.  )1(
املرجع نف�سه ، �س 162.  )2(
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فْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعََذاِب • َقاُلوا َأوَلَمْ َتكُ َتْأتِيُكمْ رُسُُلُكم بِالْبَيِّنَاتِ َقاُلوا بََلى َقاُلوا َفادْعُوا 
ِّ
يَُخف

وَمَا دُعَاء الَْكافِِرينَ إِلَّ فِي َضالٍَل{ ]غافر: ٤7-50[.

لهم  يوؤدو�  �أن  �الأقوياء  من  �ل�صعفاء  يطلب  "هنا  قطب:  �صيد  قال   
مِّنَ  نَصِيبًا  عَنَّا  مُّْغنُونَ  َأنُتم  }َفهَْل  �لعذ�ب:  من  ن�صيباً  عنهم  فيحملو�  َديَنهم، 
النَّاِر{؟"وي�صيق �الأقوياء �صدر�ً بهذ� �ال�صتفهام �ملنطوي على �لتاأنيب ويرون 

�أنف�صهم يحتملون من �لعذ�ب �أق�صاه، فال جمال الحتمال ق�صط �آخر من ن�صيب 
بَيْنَ  اللَّهَ َقدْ حََكمَ  إِنَّ  فِيهَا  ُكلٌّ  َّا  }إِن �ل�صدور:  بها  ت�صيق  �ل�صعفاء فيطلقونها كلمة 
الْعِبَادِ{ ويعقبونها بت�صليم �الأمر كله هلل و�لتخلي عن �ل�صفة �لتي يطالبهم على 

�أ�صا�صها �ل�صعفاء باالحتمال، �صفة �لعلو و�ال�صتكبار، فاإن هم �إال عبيد كالعباد: 
�إىل حر��س جهنم،  وهوؤالء  هوؤالء  يتوجه  ثم  �لعباد"!  بني  قد حكم  �هلل  "�إن 
يرجونهم يف �صر�عة �أن ي�صفعو� لهم عند �هلل، و�أن يدعوه فقد يجيب �لدعاء، 
فيخفف عنهم  يوماً من �لعذ�ب. ولكن �حلر��س يعرفون حدود �خت�صا�صهم، 
�ال�صتغفار:  على  ي�صجعهم  ال  ما  �لنار  �لذين يف  هوؤالء  ما�صي  من  ويعلمون 
للتقريع و�لتذكري.  بالبينات؟{ وهو �صوؤ�ل  تأتيكم رسلكم  }أو مل تك  "قالو�: 
وتهكم،  زر�ية  يف  �الأمر،  من  �أيديهم  �حلر��س  ينف�س  عندئٍذ  بلى{   : }قالوا 

�لدعاء  و  �ملحاولة  ياأ�س من جدوى  على  باأنف�صهم  �أمرهم  يتولون  ويدعونهم 
}قالوا : فادعوا{!)1(.

م�ساهد القيامة يف القراآن ، �س 165-166، بت�سرف.  )1(
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خامتـــــة
بحول �هلل وقوته متّ  هذ� �لبحث �لذي بني يدي �لقارئ بعد كٍدّ وجهٍد   
�لبالغي  باجلانب  �لتي �هتمت  �ملتنوعة   و�صياحٍة يف بطون �مل�صادر و�ملر�جع 
يف م�صاهد �لقيامة �لقر�آنية خا�صة علم �لبيان وكان ثمرة ذلك �خلروج بالنتائج 

�لتالية :
تنوع �ل�صور �لبالغية يف م�صاهد �لقيامة �لقر�آنية .  -

ت�صوير م�صهد �لبعث و�لن�صور و كاأنه ظاهر للعيان مما يدخل �لرهبة و�خلوف   -
يف �لنف�س �ملوؤمنة .

عن  يعي�صها  �ملوؤمن  كاأن  و  حم�صو�صة  �صور  يف  و�لعذ�ب  �لنعيم  و�صف   -
قرب يف رحاب �جلنان  ، و�لكافر يتلظى بلهيب �لنري�ن .

يف  حاماًل  �لقر�آنية  �لقيامة  م�صاهد  يف  جلياً  ظهر  و�حلو�ر  �جلدل  �أ�صلوب   -
ثناياه �للوم و�لعتاب و�ل�صخرية �أحياناً و�لندم على ما فات .

و�لوجد�ن  �لعقل  و  �مل�صاعر  و  �الأح�صا�صي�س  تخاطب  �ملتنوعة  �ل�صور   -
بح�صب �ملقام .

بع�س  در��صة  مبو��صلة  بعدي  من  �لباحثني  �أو�صي  �خلتام  ويف   
�ملو�صوعات �لبالغية �لتي تخ�س علم �ملعاين يف م�صاهد �لقيامة �لقر�آنية حيث 

هنالك عدد من �الأ�صاليب �ملتنوعة .
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احلمل على اللفظ وعلى املعنى يف اللغة العربية »دراسة تطبيقية يف سورة البقرة«
د. عثمـــــــ�ن اأحمـــــــد الب�صــــــــري•

ملخــــ�ض
ورد عند �لعرب �حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى ، وهو نوع من   
�أنو�ع �لتاأويل �لنحوي ، وتاأتي �أهميته باأنه �صبيه بالقيا�س يف �لعربية يف بع�س 
حاالته الأنه يقوم على حمل �ل�صيء على �ل�صيء و�إحلاقه به و�إعطائه حكمه كما 
هو �حلال يف �لقيا�س . وهو كما قال �بن ه�صام �أن يعطى �ل�صيء حكم ما �أ�صبهه 
يف معناه �أو يف لفظه ، كاأن حتمل �لفرع على �الأ�صل �أو �لعك�س ، و�أن حتمل 
�الأكرث على �الأقل و�لنظري عن �لنظري وحمل �ل�صيء على �صده وحمل �ملذكر 
على �ملوؤنث وغري ذلك . وتتاأكد �أهميته يف ��صتخد�م �لنحاة له وذلك باإحالتهم 
�لظو�هر �لكالمية �لتي ال تنتظمها قو�عد �أ�صلية ين�صب �إليها له . و�صرطه وجود 
قرينة لفظية �أو معنوية تدل على مالحظة �للفظ �أو �لرتكيب �الخرين ويوؤمن 
معها �للب�س . وقد هدفت هذه �لدر��صة البر�ز �صور �حلمل و�أ�صاليبه �ملختلفة 
يف �صورة �لبقرة بغر�س معرفة �ال�صافات �لنحوية و�الأوجه �الإعر�بية و�لنكت 
�لبالغية . وقد �تبع �لباحث �ملنهج �لو�صفي �لتحليلي ، وتو�صل �ىل عدد من 
�لكرمي  �لقر�آن  كثري�ً يف  �ملعنى  �للفظ وعلى  �حلمل على  �أهمها ورود  �لنتائج 
خا�صة يف �صورة �لبقرة ، �أن �أكرث �صور �حلمل على �ملعنى هي �اللتفات بجميع 
�أنو�عه وقد خال �لقر�آن �لكرمي من بع�س �صور �حلمل لعدم مالءمته لف�صاحته، 
خا�صة  �لكرمي  �لقر�ن  يف  �حلمل  ل�صور  �إح�صاء  بعمل  �لدر��صة  �أو�صت  وقد 

�اللتفات.

اأُ�ستاذ م�ساعد - كلية الرتبية - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم. 	•
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Abstract
 It was reported about the Arabs the predication on 
the word and on the meaning, it is a kind of grammatical 
interpretation, its importance in that it is resembles to  analogy 
in Arabic in some cases because it is based on (carrying), 
predicates the thing on the thing and attach to it and gives it 
the same rule as in the case of analogy. As ibn Hesham said; 
It is given the rule of what is similar in its meaning or in its 
pronunciation, such as (carrying); predicates the branch on 
the original or vice versa and carry the most at the least and 
counterpart to the counterpart and carry the thing against it 
and carry the masculine on the feminine and so on. Provided 
the presence of a verbal,( word) or abstract presumption 
indicating the observation of the word or the structure of others 
and without confusion. The predication in all its forms was 
mentioned in the speech of the Arabs in general poetry and 
prose as it received aspects and types in the Quran. This paper 
presents some of the examples that have been mentioned in 
some verses of the Holy Quran and shows what these images 
added, in terms of meanings, interpretations, expressions, 
rhetorical jokes, or linguistic additives.
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مقدمــــــة
تطرق كثري من علماء �لعربية لظاهرة �حلمل على �للفظ و�حلمل على   
�ملعنى، و�عتربوه طريقاً يحيلون �إليه �لظاهر�ت �لكالمية �لتي ال تنتظمها قو�عد 
�أ�صلية تن�صب �إليها، فجاء ��صتعماله كثري�ً يف م�صنفات علماء �لنحو و�للغة كما 
هو �حلال عند �بن جني �لذي عدَّ وروده و��صعاً يف �للغة، وعدّه �لثعالبي و�بن 
و�تفقو�  ف�صواًل.  له  وعقدو�  كالمهم  يف  �لعرب  �صنن  من  و�ل�صيوطي  �الأثري 
جميعاً على �أن �الأ�صل هو �أن حتمل على �للفظ �أواًل ثمّ حتمل على �ملعنى الأن 
�ملتكلم،  مر�د  �إىل  ر�جع  فخفي  �ملعنى  و�أما  �إليه،  �ملنظور  �مل�صاهد  هو  �للفظ 
فكانت مر�عاة �للفظ و�لبد�ءة بها �أوىل، والأن �للفظ متقدم على �ملعنى و�صابق 
�تفاقهم على  ثمّ تفهم معناه. )وعلى �لرغم من  �أول ما ت�صمع �للفظ  له الأنك 
ذلك �إال �أن �حلمل على �ملعنى �أواًل قد وقع يف كالم �لعرب ويف �لقر�آن على 
قلته(. و�لعرب �إذ� حملت على �ملعنى مل تكد تر�جع �للفظ الأنه �إذ� �ن�صرف 
عن �للفظ �إىل غريه �صعفت معاودته �إياه، الأنه  �نتكاث وتر�جع. ويف �لقر�آن 
�ملعنى و�لتف�صري  �إ�صافات يف  للحمل حملت معها  �لكرمي وردت عدة �صور 
و�ل�صور �لبالغية كما حملت معها توجيهات �إعر�بية. وملا كانت �صورة �لبقرة 
هي �أطول �صور �لقر�آن �لكرمي على �الإطالق فقد حفلت فيها �الآيات بكثري من 
�للفظ ثمّ  ثمّ �ملعنى، و�حلمل على  �للفظ  �ملتمثلة يف �حلمل على  �صور �حلمل 
�ملعنى ثمّ �للفظ، و�اللتفات بجميع �صوره، وكذلك ورود �صورة �ملفرد يف 
�جلماعة �أو �جلماعة يف �ملفرد �أو تذكري �ملوؤنث وتاأنيث �ملذكر �إال �أن بع�س �صور 
�حلمل مل ترد يف هذه �ل�صورة �لكرمية كاحلمل على �أح�صن �الأقبحني وحمل 
�لنقي�س على �لنقي�س و�حلمل على �للفظ ثمّ �ملعنى ثمّ �للفظ ثمّ �ملعنى وغري 
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ذلك، وقد خل�س �لبحث �إىل عدد من �لنتائج و�لتو�صيات، �أما هيكل �لبحث 
فقد ��صتمل على مبحثني وخم�صة مطالب �إ�صافة �إىل قائمة باأهم �أ�صماء �مل�صادر 

و�ملر�جع ي�صبقها عدد من �لنتائج و�لتو�صيات.
اأ�سا�سيات البحث:

م�سكلة البحث:
�لعرب  عند  �لنحوي  �لتاأويل  ظو�هر  من  و�حدة  �لبحث  هذ�  يعالج   
وهي ظاهرة �حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى ويجيب على عدة �أ�صئلة 
�للغة  بالقيا�س يف  وما عالقته  و�أ�صاليبه؟  �أنو�عه  وما  باحلمل  �ملق�صود  ما  منها: 

�لعربية؟ وما �ل�صور �لتي وردت منه يف �صورة �لبقرة وما �لذي �أ�صافته.
اأهمية البحث:

�لتاأويل  �أ�صاليب  من  و�حد�ً  �حلمل  كون  من  �لبحث   هذ�  �أهمية  تاأتي   
�لظاهر�ت  �إليه  يحيلون  طريقاً  وي�صلكونه  �لنحاة  ي�صتخدمها  �لتي  �لنحوي 
�لكالمية �لتي ال تنظمها قو�عد �أ�صلية تن�صب �إليها، وقد وردت من ذلك �صوٌر 

كثرية يف �لقر�آن �لكرمي كما وردت بع�س هذه �ل�صور يف �صورة �لبقرة.
اأهداف البحث:

�إبر�ز �صور و�أ�صاليب �حلمل �لتي وردت يف  يهدف هذ� �لبحث �إىل   
�صورة �لبقرة و��صتق�صائها ومعرفة �الإ�صافات �لنحوية و�للغوية و�لبالغية �لتي 

�أ�صافتها.
منهج البحث:

طبيعة  تطلبه  ملا  و�ال�صتقر�ئي  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  �لباحث  �تبع   
�لبحث.
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حدود البحث:
�صور و�أ�صاليب �حلمل �لتي وردت يف �صورة �لبقرة.  

هيكل البحث:
وقد جاء هيكل �لبحث على �لنحو �لتايل:  

�ملبحث �الأول: احلمل على اللفظ واحلمل على املعنى يف اللغة العربية.
وي�صتمل على مطلبني:

�ملطلب �الأول: تعريف �حلمل يف �للغة و�ال�صطالح.  -
�ملطلب �لثاين: �أنو�ع و�أ�صاليب �حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى يف   -

�للغة �لعربية.
�ملبحث �لثاين: موا�سع احلمل على اللفظ واحلمل على املعنى يف �سورة البقرة.

وي�صتمل على ثالثة مطالب:
�ملطلب �الأول: �صور �اللتفات �لتي وردت يف �صورة �لبقرة.  -

�لتي وردت  �للفظ و�حلمل على �ملعنى  �لثاين: �صور �حلمل على  �ملطلب   -
يف �صورة �لبقرة.

�ملطلب �لثالث: بقية �صور و�أ�صاليب �حلمل �لتي وردت يف �صورة �لبقرة.  -
اخلامتة : وت�صتمل على:

�أهم �لنتائج.  -
�أهم �لتو�صيات.  -

�أهم �مل�صادر و�ملر�جع.  -
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�ملبحث �الأول
احلمل على اللفظ واملعنى يف اللغة العربية

�ملطلب �الأول
تعريف احلمل على املعنى يف اللغة وال�سطالح

اأوًل: تعريف احلمل على املعنى يف اللغة:
جاء يف ل�صان �لعرب البن منظور: )َحَمَل �ل�صيَء يَْحِمُله َحْماًل وُحْمالناً   
�أَحمال، وَحَمله  ُمول وحميل، و�ْحَتمُله- و�حلْمل: ما ُحِمَل، و�جلمع  فهو حَمْ
ويقول  فاحْتَمل.  َحْماًل  يَحِمله  �الأمر  على  وحمله  َحْماًل.  يَْحِمُله  �لد�بة،  على 
�بن �صيدة: قيل �حَلْمل ما كان يف بطن �أو على ر�أ�س �صجرة، وجمعه �أْحمال، 
�حِلْمل بالك�صر ما ُحِمل على ظهر �أو ر�أ�س، وبع�صهم قال: ما كان الزماً لل�صيء 
وجمع  وُحُمول،  �أَْحمال  �حِلمل  وجمع  ِحْمل،  فهو  بائناً  كان  وما  َحْمل،  فهو 
�حَلْمل ِحَمال)1(. وقد وردت كلمة �حلمل وم�صتقاتها يف عدد من �آيات �لقر�آن 
تعاىل:  قوله  �لقر�آنية  �الآيات  فمن  �لعرب.  وكالم  �ل�صريف  و�حلديث  �لكرمي 
]�لعنكبوت: ٦0[،  الْعَلِيمُ{  السَّمِيعُ  وَإِيَّاُكمْ وَهُوَ  يَرُْزُقهَا  اللَّهُ  ِرْزَقهَا  َتحْمُِل  َل  دَابَّةٍ  مِن  }وََكَأيِّن 

َّهُ يَحْمُِل يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِوْزرًا • خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ  وقوله تعاىل: }مَنْ َأعْرَضَ عَنْهُ َفِإن
الْقِيَامَةِ حِمْالً{ ]طه: 100-101[، وقوله تعاىل: }َفَأبَيْنَ َأن يَحْمِلْنَهَا وََأشَْفْقنَ مِنْهَا وَحَمََلهَا 

َّهُ َكانَ َظُلومًا جَهُوًل{ ]�لأحز�ب: 72[. اإْلِنسَانُ إِن

حاح مادة )َحَمَل(: )حملت �ل�صيء على ظهري �أحمله  وجاء يف �ل�صِّ  
حماًل(، وحملت �ملر�أة و�ل�صجرة َحْماًل، ومنه قوله تعاىل: }َفَلمَّا َتَغشَّاهَا حَمََلتْ 
الشَّاكِِرينَ{  مِنَ  َّنَُكونَنَّ  ل صَالِحًا  آَتيَْتنَا  لَئِنْ  رَبَّهُمَا  اللّهَ  دَّعَوَا  َأثَْقَلت  َفَلمَّا  بِهِ  َفمَرَّتْ  خَفِيفًا  حَمْالً 
ل�سان العرب – لأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي امل�سري – طبعة دار �سادر – بريوت – بدون تاريخ   )1(

طبعة- مج11- �س174 مادة)حمل(.
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]�لأعر�ف: 1٨٩[، وقال �بن �ل�صكيت: �حَلْمُل ما كان يف بطن �أو على ر�أ�س �صجرة، 

و�حِلمل بالك�صر ما كان على ظهر �أو ر�أ�س. وذكر �بن دريد �أن حمل �ل�صجر فيه 
لغتان: �لفتح و�لك�صر، و�حلملة بالتحريك جمع �حلامل يقال: هم َحَملة �لعر�س 

وحملة �لقر�آن)1(.
وجاء يف معجم �لر�ئد: )�حِلمل جمع �أحمال وُحُمولة، وهو ما يحمل،   
وما يحمل على �ل�صجرة من ثمر، وعلى �لهودج: �حلمل �لذي عليه �لهودج، 

و�حَلمل جمع ِحمال و�أحمال م�صدر حَمل)2(.
فانحمل:  يحمله  �الأمر  على  حمله  )�حَلْمل:  �لكليات:  كتاب  يف  وجاء   
اًل، وحمل عنه: حلم فهو حمول �أي:  له حتمُّ له �الأمر حتمياًل فتحمَّ �أغر�ه به(، وحمَّ
ذو حلم. وحملت �ملر�أة حتمل: علقت. وحمل به يحمل حمالة: كفل. و�حِلمل 
�أو على  بطن  ما كان يف  بالفتح:  �أو ظهر. و�حَلمل  ر�أ�س  ما كان على  بالك�صر: 

�صجرة. ويجمع غالباً يف �لقلة على )�أحمال( ويف �لكرثة على )حمول()٣(.
ثانيًا: تعريف احلمل على املعنى ا�سطالحًا:

تطرق كثري من علماء �لعربية لظاهرة �حلمل على �للفظ وعلى �ملعنى و�تفق   
جميعهم يف تعريف �حلمل على �للفظ و�ملعنى من حيث �ملعنى �ال�صطالحي، �إذ 
�ملق�صود به حمل �ل�صيء على �ل�صيء و�إحلاقه به و�إعطاوؤه حكمه، كحمل �لفرع 
على �الأ�صل �أو �لعك�س وحمل �لنظري على �لنظري �أو حمل �ل�صيء على �صده، 

ومنه �حلمل على �لظاهر و�حلمل على �الأكرث وغريها من �أوجه �حلمل.
العلم  دار   – عّطار  عبدالغفور  اأحمد  حتقيق:  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل  تاأليف   – العربية  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح   )1(

للماليني- بريوت لبنان- الطبعة الثانية 1399هـ - 1979م- مج )4(- �س1676.
الرائد: معجم لغوي ع�سري – تاأليف جربان م�سعود- بريوت- طبعة 1964م- مج)1(- �س591.  )2(

الكليات: معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء اأيوب ابن مو�سى احل�سيني الكفوي- 1094هـ 1683م- قابله على   )3(
ن�سخة خطية واأعده للطبع وو�سع فهار�سه د.عدنان دروي�س، وحممد امل�سري- موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت لبنان- الطبعة الثانية 

1413هـ 1993م- �س378.
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ما  حكم  �ل�صيء  يعطى  �أن  هو  �ملعنى  على  )�حلمل  ه�صام:  �بن  يقول   
�أ�صبهه يف معناه �أو يف لفظه �أو فيهما()1(.

ويقول �لكفوي: )�حلمل هو �حتاد �ملتغايرين يف �ملفهوم بح�صب �لهوية   
�أو بح�صب �لذ�ت)2(.

باأنه: )حمل �للفظ  �أ�صرف مربوك يف ر�صالته �حلمل على �ملعنى  ويعرفه   
�أو تركيب على معنى �آخر ل�صبه بني �للفظتني و�لرتكيبني  على معنى لفظ �آخر، 
يف �ملعنى �ملجازي، فياأخذ�ن حكمهما �لنحوي مع �صرورة وجود قرينة لفظية �أو 

معنوية تدل على مالحظة �للفظ �أو �لرتكيب �الآخرين ويوؤمن معها �للب�س()٣(.
بني  �إال  يكون  ال  �ملعنى  على  �حلمل  �أن  �ل�صابقة  �لتعريفات  من  يت�صح   
لفظني بينهما ت�صابه يف �ملعنى فيحمل �لثاين على �الأول، مع وجود قرينة لفظية 

�أو معنوية بهدف �لو�صول �إىل �صالمة �لرتكيب وجتويد �ملعنى. 
�ملطلب �لثاين

اأنواع واأ�ساليب احلمل على املعنى واحلمل على اللفظ يف اللغة العربية 
ملا كان �حلمل هو قيا�س �أمر على �أمر وحتميل �أحدهما حكم �الآخر، كان   
طريقاً ي�صلكه �لنحاة ويحيلون �إليه �لظاهر�ت �لكالمية �لتي ال تنتظمها قو�عد 
جني:  �بن  يقول  كثري�ً،  �للغة  يف  ��صتعماله  كان  لذلك  �إليها،  تن�صب  �أ�صلية 
)و�حلمل على �ملعنى و��صع يف هذه �للغة جد�ً()٤(، ويقول يف مو�صع �آخر: 
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب- تاأليف الإمام اأبي حممد عبداهلل جمال الدين بن يو�سف بن اأحمد بن عبداهلل ه�سام الأن�ساري   )1(
امل�سري املتويف �سنة 761هـ - حتقيق حممد حمي الدين عبداحلميد- دار الطالئع للن�سر والتوزيع والت�سدير – القاهرة 2005م – 

ج2 �س331.
الكليات: معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية – للكفوي- �س378- مرجع �سابق.  )2(

ظاهرة احلمل على املعنى يف الدرا�سات النحوية- ر�سالة ماج�ستري للباحث: حممد اأ�سرف مربوك اإ�سماعيل- جامعة القاهرة –   )3(
كلية دار العلوم- 1989م- �س6.

الرابعة  الطبعة  للكتاب-  العامة  امل�سرية  الهيئة  النجار-  علي  حممد  حتقيق  جني-  بن  عثمان  الفتح  اأبو  �سنفه  اخل�سائ�س-   )4(
1999م- ج2- �س425.
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)�علم �أن هذ� �ل�صرج "�لنوع" غور يف �لعربية بعيد ومذهب نازح ف�صيح، قد 
ورد به �لقر�آن وف�صيح �لكالم منثور�ً ومنظوماً وي�صفه باأنه بحر ال ينك�س وال 

�س وال يغ�صغ�س()1(. يفثج وال يوؤبى وال يغرَّ
وهو عند �بن �الأثري ق�صم من �لتاأليف دقيق �مل�صلك بعيد �ملذهب يحتاج   
�إىل معاودة وزيادة تاأمل)2(، وعدّه �لثعالبي يف كتابه فقه �للغة من �صنن �لعرب 
وعقد له ف�صاًل �صماه حمل �للفظ على �ملعنى ومثّل له بتذكري �ملوؤنث وتاأنيث 

�ملذكر قال فيه: )من �صنن �لعرب ترك ظاهر �للفظ وحمله على معناه()٣(.
�أما �حلمل على �للفظ فهو �الأ�صل يف كالم �لعرب، يقول �ل�صيوطي:   
)وعلل ذلك باأن �للفظ هو �مل�صاهد �ملنظور �إليه، و�أما �ملعنى فخفي ر�جع �إىل 
مر�د �ملتكلم فكانت مر�عاة �للفظ و�لبد�ءة بها �أوىل، وباأن �للفظ متقدم على 
�أول ما ت�صمع �للفظ فتفهم معناه عقبه فاعترب �الأ�صبق، وباأنه لو  �ملعنى، الأنك 
عك�س حل�صل تر�جع، الأنك �أو�صحت �ملر�د �أواًل ثمّ رجعت �إىل غري �ملر�د، الأن 

�ملعول على �ملعنى فح�صل �الإبهام بعد �لتبيني()٤(.
تر�جع  تكد  مل  �ملعنى  على  حملت  �إذ�  �لعرب  �أن  جني  �بن  وعند   
�للفظ، الأنه �إذ� �ن�صرف عن �للفظ �إىل غريه �صعفت معاودته �إياه، الأنه �نتكاث 

انظر امل�سدر نف�سه- ج2- �س413-�س437 لينك�س : اأي لينزف وينتهي ماوؤه .  )1(
ل يفثج : اأي ليبلغ غوره.  

ل يوؤبى : اأي ل ينقطع من كرثته.  
ل يغر�س :اأي ل ينزح.  

ل يغ�سغ�س : اأي ل ينزح اأي�سًا ، وغ�سغ�ست ال�سيء تغ�سغ�س اأي نق�سته فنق�س.  
اجلامع الكبري يف �سناعة املنظوم من الكالم املنثور- تاأليف: ن�سرالدين بن حممد بن حممد ال�سهري بابن الأثري- حتقيق: م�سطفى   )2(

جواد- بدون تاريخ للطبعة- ج1- �س106.
فقه اللغة و�سر العربية- تاأليف: اأبي من�سور عبدامللك بن حممد الثعالبي- حتقيق اأملني ن�سيب- دار اجليل- بريوت- لبنان-   )3(

الطبعة الأوىل 1418هـ 1998م- �س398.
كتاب الأ�سباه والنظائر يف النحو- لأبي الف�سل عبدالرحمن بن الكمال اأبي بكر جالل الدين ال�سيوطي 849-911هـ - 1445-   )4(

1505م راجعه وقدم له: الكتور فايز ترحيني- دار الكتاب العربي- بريوت – الطبعة الأوىل 1404هـ 1984م - ج2- �س216.



جملة ت�أ�صيل العلوم {248}

وتر�جع)1(.
من  كثري  تناوله  �ملعنى  وعلى  �للفظ  على  �حلمل  �أن  من  �لرغم  وعلى   
�لنحاة �لقد�مى منذ عهد �صيبويه �إال �أن �بن جني �أواله �هتماماً كبري�ً وعقد له 
ف�صاًل حتت باب )يف �صجاعة �لعربية( �صمن ف�صول عدة مثل �حلذف و�لتقدير 

و�لتقدمي و�لتاأخري، و�لزيادة و�لت�صمني و�لتحريف)2(.
اأنواع احلمل على املعنى واحلمل على اللفظ:

ما  �أهم  �الأنو�ع يف  �حلمل وجنمل هذه  �أنو�ع  من  �لنحاة عدد�ً  تناول   
�تفق عليه �لنحاة وورد يف م�صنفاتهم، مع �إير�د مثال �أو �أكرث لكل نوع:

معنى  وت�صور  �ملوؤنث  وتذكري  �ملذكر  تاأنيث  ومثاله  املعنى:  على  احلمل   .1
قد  لفظ  �لثاين على  �لو�حد، وحمل  �لو�حد يف �جلماعة و�جلماعة يف 
يكون عليه �الأول، �أ�صاًل كان ذلك �للفظ �أو فرعاً، �أو غري ذلك، و�صرب 
�بن جني مثااًل على تذكري �ملوؤنث بقوله تعاىل: }َفَلمَّا رََأى الشَّمْسَ بَاِزَغًة 
]�لأنعام:  ُتشِْرُكونَ{  مِّمَّا  بَِريءٌ  ي 

ِّ
إِن َقوِْم  يَا  َقاَل  َأَفَلتْ  َفَلمَّا  َأْكبَرُ  هَـَذا  رَبِّي  هَـَذا  َقاَل 

7٨[، قدره �أي هذ� �ل�صخ�س، وقوله تعاىل: }وََل ُتْفسِدُواْ فِي اَلرِْض بَعْدَ 

إِصْالَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وََطمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ َقِريبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِنيَ{ ]�لأعر�ف: 5٦[ 

�أر�د بالرحمة �ملطر.
 ،]10 ]يو�شف:  السَّيَّارَةِ{  بَعْضُ  }يَلَْتقِْطهُ  بع�صهم:  قر�ءة  �ملذكر  تاأنيث  ومثال   
�أنث ملَّا كان بع�س �ل�صيارة، �صيارة يف �ملعنى)٣(. يقول �بن جني: )وتذكري 
�ملوؤنث و��صع جد�ً، الأنه رد فرع �إىل �أ�صل، لكن تاأنيث �ملذكر �أذهب يف 

انظر اخل�سائ�س لبن جني- ج2- �س422- مرجع �سابق.  )1(

انظر اخل�سائ�س- ج2- �س362 وما بعدها- مرجع �سابق.  )2(
انظر الأ�سباه والنظائر يف النحو -ج1- �س230- مرجع �سابق.  )3(
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�لتناكر و�الإعر�ب()1(. 
حمل الأ�سول على الفروع: ومثاله عدم �إ�صافة �صارب �إىل فاعله الأنك ال   .2
ت�صيفه �إليه م�صمر�ً فلذلك ال ت�صيفه �إليه مظهر�ً، وجازت �إ�صافة �مل�صمر 
على  �الأ�صل  حمل  ومثال  مظهر�ً)2(،  �إليه  �إ�صافته  جازت  ملا  �لفاعل  �إىل 
�لن�صب  ��صتوى  �إمنا  قالو�:  �ملظهر،  يف  و�جلر  �لن�صب  ��صتو�ء  �لفرع: 
و�جلر يف �ملظهر يف نحو ر�أيت �لزيدين ال�صتو�ئهما يف �مل�صمر، نحو: 
عليه  حمل  حتى  للم�صمر  �ملو�صع  هذ�  كان  و�إمنا  بك،  ومررت  ر�أيتك 
حكم �ملظهر من حيث كان �مل�صمر عارياً من �الإعر�ب و�إذ� عري منه جاز 
�أن ياأتي من�صوبه بلفظ جمروره، ولي�س كذلك �ملظهر الأن باب �الإظهار �أن 
يكون مو�صوماً باالإعر�ب، فلذلك حملو� �لظاهر على �مل�صمر يف �لتثنية، 
�حلقيقة  �أنك يف  ذلك علمت  تاأملت  و�إذ�  �الأ�صل،  هو  �ملظهر  كان  و�إن 
حملت فرعاً على �أ�صل ال �أ�صاًل على فرع، �أال ترى �أن �مل�صمر �أ�صل يف 

عدم �الإعر�ب فحملت �ملظهر عليه الأنه فرع يف �لبناء)٣(.
�لتجان�س  لغر�س  �الأ�صل  على  �لفرع  يحمل  الأ�سول:  على  الفروع  حمل   .3
�لتثنية  يف  �جلر  على  �لن�صب  حمل  ذلك  ومثال  �الأ�صل،  وهو  و�لت�صابه، 
و�جلمع، يقول �لزجاجي: )وكان �صمه �إىل �ملخفو�س �أوىل الأنهما جميعاً 
يف طريق �ملفعول به، �أال ترى �أن قولك: �صربت زيد�ً، ومررت بزيد، �صو�ء 
بغري  �إليه  �لفعل  �أو�صلك  �أحدهما  �أن  �إال  بهما  مفعول  �أنهما  �ملعنى يف  يف 
�ملعنى  ��صتويا يف  فلما  �إليه بحرف خف�س،  حرف خف�س، و�الآخر و�صل 

اخل�سائ�س لبن جني- ج2- �س417- مرجع �سابق.  )1(
انظر اخل�سائ�س- ج2- �س357- مرجع �سابق.  )2(
انظر اخل�سائ�س- ج2- �س357- مرجع �سابق.  )3(
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��صتويا يف �ل�صبه ف�صم �ملن�صوب يف �لتثنية �إىل �خلف�س لذلك..)1(. 
احلمل على الأكرث: �حلمل على �الأكرث كثري يف كالم �لعرب)2(: زعمو� �أن   .4
�أنا�صاً يقولون: كيف �أنت وزيد�ً، وما �أنت وزيد�ً، وهذ� قليل يف كالم 
�لعرب، �أي حملهم �لكالم على ما وكيف، و�الأكرث حمله على �لفعل، 
�أنت وق�صعًة من ثريد، وما كنت وزيد�ً، الأن  كاأنهم قالو�: كيف تكون 
كنت وتكون يقعان ها هنا كثري�ً وال ينق�صان ما نريد من معنى �حلديث. 
فجرى ) ما �أنت ( جمرى )ما كنت( كما �أن كيف على معنى يكون، ويف 

هذ� حمل لالأقل على �الأكرث)٣(.
ومن ذلك �أي�صاً مذهب �صيبويه يف �أن �ملرفوع بعد )لوال( مبتد�أ حمذوف   
��صمار  فعله،الأن  با�صمار  فاعل  �أنه  �لك�صائي  قول  من  �أوىل  فهو  �خلرب، 

�خلرب �أكرث من �إ�صمار �لفعل)٤(.
احلمل على اأح�سن الأقبحني: وهو �أن حُت�صرك �حلال �صرورتني البد من   .5
فح�صاً،  و�أقلهما  �أقربهما  على  �الأمر  حتمل  �أن  حينئٍذ  فينبغي  �إحد�هما، 
وميثل �بن جني بجملة: فيها قائماً رجٌل، فاإن �أنت رفعت )قائماً( قدمت 
ن�صبت )قائماً( على  �أنت  و�إن  �ملو�صوف وهذ� ال يكون،  �ل�صفة على 
�حلال كانت �حلال من �لنكرة وهذ� جائز على قلته، فحملت �مل�صاألة على 
�حلال فن�صبت. وهو �أح�صن �الأقبحني الأن �حلال من �لنكرة قبيح وتقدمي 

�ل�صفة على �ملو�صوف �أقبح منه، فحمل على �أح�صنهما.
اخلام�سة  الطبعة  بريوت-  النفائ�س-  دار  املبارك-  مازن  حتقيق:  الزجاجي-  القا�سم  اأبي  تاأليف:  النحو-  علل  يف  الإي�ساح   )1(

1986م- �س128.
انظر الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي- ج1- �س181- الكليات للكفوي- �س156- مرجع �سابق.  )2(

كتاب �سيبويه- اأبي ب�سر عمرو بن عثمان بن قنرب- حتقيق و�سرح عبدال�سالم حممد هارون- دار اجليل- بريوت- الطبعة الأوىل-   )3(
بدون تاريخ – ج1- �س303.

انظر الكليات- �س156- مرجع �سابق.  )4(
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احلمل على النظري: مما ال �صك فيه عند �لعرب �أن �حلمل على �لنظري �أوىل   .6
من �حلمل على ما لي�س له نظري، وقد عقد �ل�صيوطي لذلك باباُ ومثل له 
�أو فعو�اًل؛  �أو مفعااًل  �أن يكون وزنه فعالن  فاإنه يحتمل  بكلمة )مرو�ن( 
و�الأول له نظري فيحمل عليه، و�الآخر�ن مثاالن مل يجيئا)1(، ومثال ذلك ما 
�أورده �بن �الأنباري يف �الإن�صاف حيث قال: ) ذهب �لب�صريون �إىل �أن 
�الأ�صماء �ل�صتة معربة من مكان و�حد، و�لو�و و�الألف و�لياء هي حروف 
�الإعر�ب، وذهب �لكوفيون �إىل �أنها معربة من مكانني و�لذي يدل على 
�صحة ما ذهبنا �إليه وف�صاد ما ذهبو� �إليه، �أن ما ذهبنا �إليه له نظري يف كالم 
�لعرب، فاإن كل معرب يف كالمهم لي�س له �إال �إعر�ب و�حد، وما ذهبو� 
�إعر�بان،  له  معرب  كالمهم  يف  لي�س  فاإنه  كالمهم،  يف  له  نظري  ال  �إليه 

و�مل�صري �إىل ما له نظري �أوىل من �مل�صري �إىل ما لي�س له نظري()2(.
�لنقي�س/  على  �لنقي�س  حمل  �حلمل،  �أنو�ع  من  النقي�ض:  على  احلمل   .7
�لعرب،  كالم  يف  قلياًل  �الأول  كان  �لنظريو�إن  على  �لنظري  حمل  مثل 
للنقي�س الأن كاًل منهما ينايف �الآخر،  �لنقي�س م�صاكاًل  وجعلت �لعرب 
�لفار�صي  �أبو علي  �أحدهما، وقد كان  يتنبه لهما معاً بذكر  والأن �لذهن 
ي�صتح�صن قول �لك�صائي يف قوله: )�إذ� ر�صيت على بنو ق�صري( �أنه ملا كان 
ر�صيت �صد �صخطت عدى ر�صيت بعلى حماًل لل�صيء على نقي�صه كما 
يحمل على نظريه، وقد �صلك �صيبويه هذه �لطريقة يف �مل�صادر كثري�ً، 

انظر الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي- ج1- �س219- مرجع �سابق.  )1(
الإن�ساف يف م�سائل اخلالف بني النحويني الب�سريني والكوفيني- تاأليف كمال الدين اأبي الربكات عبدالرحمن بن اأبي الوفاء بن   )2(
عبيد اهلل الأنباري املتوفى �سنة 577هـ- قدمه له وو�سع هوام�سه وفهار�سه ح�سن حمد- باإ�سراف الدكتور اإميل بديع يعقوب- دار 

الكتب العلمية- بريوت- لبنان- الطبعة الثانية 1428هـ 2007م- ج1– �س207.
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�الآخر)1(. وكذلك حملو�  و�أحدهما �صد  قالو� كذ�  ملا  قالو� كذ�  فقال: 
جيعان وعط�صان على �صبعان وريان ومالآن الأن باب فعالن لالإمتالء. 

ومن اأنواع احلمل اأي�سًا: �حلمل على �ملعنى بعد �حلمل على �للفظ وقد   .8
ورد ذلك كثري�ً يف كالم �لعرب ويف �لذكر �حلكيم، فالكثري �حلمل على 
�للفظ و�ملعنى،  �للفظ ثم �حلمل على �ملعنى، و�لنادر جد�ً �حلمل على 
�للفظ، ومما جاء  �للفظ ثم على �ملعنى ثم على  �أي�صاً �حلمل على  وجاء 
�أي�صاً �حلمل على �للفظ ثم على �ملعنى ثم على �للفظ ثم على �ملعنى، 
و�لكثري يف �لقر�آن �لكرمي �حلمل على �للفظ ثم على �ملعنى ومل يجيء 

�حلمل على �ملعنى �بتد�ًء� �إال يف بع�س �ملو��صع.
ومن اأ�ساليب احلمل اأي�سًا الإلتفات: يقول �ل�صيوطي: )ومن �صنن �لعرب   .9
ل �خلطاب �إىل �لغائب، �أو تخاطب �لغائب ثمّ  �أن تخاطب �ل�صاهد، ثمّ حتوِّ
حتوله �إىل �ل�صاهد، وهو �اللتفات()2(، وقد ورد �اللتفات كثري�ً يف كالم 
�لنماذج  منه عند �حلديث عن  �أمثلة  �لعرب و�لذكر �حلكيم و�صنتناول 

�لتطبيقية يف �صورة �لبقرة.
ومن تلك الأ�ساليب اأي�سًا ذكر اجلمع واملراد به واحد: كقوله تعاىل: }َل   .10
َكاُنواْ  َّهُمْ  بَِأن َطآئَِفًة  بْ 

ِّ
ُنعَذ مِّنُكمْ  َطآئَِفةٍ  عَن  َّعْفُ  ن إِن  إمِيَانُِكمْ  بَعْدَ  َكَفرُْتم  َقدْ  َتعَْتذِرُواْ 

يُنَادُونَكَ  َّذِينَ  ال }إِنَّ  تعاىل:  وكقوله  و�حد،  و�ملر�د  ]�لتوبة: ٦٦[،  مُجِْرمِنيَ{ 

مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ َأْكَثرُهُمْ َل يَعْقُِلونَ{ ]�حلجر�ت: ٤[، و�ملنادى و�حد. وكقوله 

]�لنمل: ٣5[ وهو  الْمُرْسَُلونَ{  يَرِْجعُ  بِمَ  َفنَاظِرَةٌ  بِهَدِيَّةٍ  إِلَيِْهم  ي مُرْسَِلٌة 
ِّ
}وَإِن تعاىل: 

انظر اخل�سائ�س – ج2- �س313- مرجع �سابق.  )1(
والتوزيع- مج1-  والن�سر  للطباعة  الفكر  دار  ال�سيوطي-  الدين  عبدالرحمن جالل  للعالمة  واأنواعها-  اللغة  علوم  املزهر يف   )2(

�س333.
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و�حد بدليل، �رجع �إليهم، ومن ذلك ذكر �جلمع و�ملر�د به �ثنان كقوله 
تعاىل: }إِن َتُتوبَا إِلَى اللَّهِ َفَقدْ صََغتْ ُقُلوبُُكمَا وَإِن َتَظاهَرَا عََليْهِ َفِإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوَْلهُ 

وَِجبِْريُل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمَالَئَِكُة بَعْدَ َذلِكَ َظِهريٌ{ ]�لتحرمي: ٤[ وهما قلبان.

ومنه اأي�سًا خماطبة الواحد بلفظ اجلمع: كقوله تعاىل: }حَتَّى إَِذا جَاء َأحَدَهُمُ   .11
الْمَوْتُ َقاَل رَبِّ ارِْجعُوِن{ ]�ملوؤمنون: ٩٩[ ومن �صنن �لعرب �أي�صاً يف �حلمل �أن 

�الثنني  بلفظ  عنهما  تخرب  ثم  �أو جماعة وو�حد  تذكر جماعة وجماعة، 
َّذِينَ َكَفرُوا َأنَّ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ َكانََتا رَتْقًا َفَفَتْقنَاهُمَا  كقوله تعاىل: }َأوَلَمْ يَرَ ال

 َأَفالَ يُؤْمِنُونَ{ ]�لأنبياء: ٣0[)1(.  
ٍّ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء ُكلَّ شَيْءٍ حَي

تعاىل:  كقوله  كثريًا:  )َمْن(  لفظ  على  احلمل  اأي�سًا  احلمل  اأ�ساليب  ومن   .12
َتْأخُُذواْ  َأن  لَُكمْ  يَحِلُّ  وََل  بِِإحْسَاٍن  َتسِْريحٌ  َأوْ  بِمَعْرُوفٍ  َفِإمْسَاٌك  مَرََّتاِن  الَُق  }الطَّ
مِمَّا آَتيُْتمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّ َأن يََخاَفا َألَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ َفِإنْ خِْفُتمْ َألَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ 
َفالَ جُنَاحَ عََليِْهمَا فِيمَا اْفَتدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ َفالَ َتعَْتدُوهَا وَمَن يََتعَدَّ حُدُودَ اللّهِ 

فاأفرد يف  )َمْن(  لفظ  �أواًل على  ]�لبقرة: 22٩[، حمل  الِمُونَ{  الظَّ هُمُ  َفُأوْلَـئِكَ 

�ل�صابقة ومثل ذلك  �الآية  فجمع يف  ثانياً  }يََتعَدَّ{ وعلى معناها  قوله: 
كثري يف �لقر�آن �لكرمي.

يف  وردت  كما  �لعرب  كالم  يف  وردت  �الأ�صاليب  هذه  وجميع   
�لذكر �حلكيم، و�ملبحث �لثاين يتناول �أ�صاليب �حلمل �لتي وردت يف �صورة 

�لبقرة.

انظر املزهر لل�سيوطي- مج1- �س334.  )1(
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�ملبحث �لثاين
موا�سع احلمل على اللفظ واحلمل على املعنى يف �سورة البقرة

�ملطلب �الأول
�سور الإلتفات التي وردت يف �سورة البقرة

��صتملت �صورة �لبقرة على طائفة كبرية من �أ�صاليب �حلمل، ولكن �أكرث   
خمتلفة  �صور  على  جاء  �لذي  �اللتفات  �أ�صلوب  هو  ورود�ً  �الأ�صاليب  هذه 
ويحمل معاٍن ودالالت عدة و�صيتناول �لباحث هذه �ل�صور جميعها ثم ينتقل 
�إىل �أ�صلوب �آخر وهكذ� حتى ي�صتويف جميع �الأ�صاليب �لتي وردت يف هذه 

�ل�صورة.
اأوًل: اأ�سلوب اللتفات ب�سوره املختلفة:  

نَزَّلْنَا عََلى  فمما ورد منه ما جاء يف قوله تعاىل: }وَإِن ُكنُتمْ فِي رَيٍْب مِّمَّا   
عَبْدِنَا َفْأُتواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّْثلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءُكم مِّن دُوِن اللّهِ إِنْ ُكنُْتمْ صَادِقِنيَ{ ]�لبقرة: 2٣[، 

يف قوله )نزلنا( �لتفات من �لغيبة �إىل �لتكلم الأن قبله )�عبدو� ربكم(، فلو 
جاء �لكالم عليه لقيل: مما نزلنا على عبده، ولكنه �لتفت للتفخيم)1(. ومنه قوله 
َّذِينَ آمَنُواْ َفيَعَْلمُونَ  تعاىل: }إِنَّ اللَّهَ َل يَسَْتحِْيي َأن يَْضِربَ مََثالً مَّا بَعُوَضًة َفمَا َفوَْقهَا َفَأمَّا ال
َفيَُقوُلونَ مَاَذا َأرَادَ اللَّهُ بِهَـَذا مََثالً يُضِلُّ بِهِ َكثِريًا وَيَهْدِي  َّذِينَ َكَفرُواْ  َّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِِّهمْ وََأمَّا ال َأن

�إىل �خلطاب  �لغيبة  �لتفات من  فيه  ]�لبقرة: 2٦[،  الَْفاسِقِنيَ{  إِلَّ  بِهِ  يُضِلُّ  َكثِريًا وَمَا  بِهِ 

إِلَيْهِ  ُثمَّ  يُحِْييُكمْ  ُثمَّ  يُمِيُتُكمْ  ُثمَّ  َفَأحْيَاُكمْ  َأمْوَاتًا  وَُكنُتمْ  بِاللَّهِ  َتْكُفرُونَ  }َكيْفَ  قوله:  يف 
�إىل �ملخاطب  �إذ� توجه  �الإنكار  �أن  ]�لبقرة: 2٨[، وفائدة �اللتفات هنا  ُترْجَعُونَ{ 

الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون- تاأليف الإمام �سهاب الدين اأبي العبا�س بن يو�سف بن حممد بن اإبراهيم املعروف بال�سمني   )1(
احللبي- حتقيق وتعليق: ال�سيخ علي حممد معو�س- ال�سيخ عادل اأحمد عبداملوجود- الدكتور جاد خملوف جاد- الدكتور زكريا 

عبداملجيد النوتي- دار الكتب العلمية- بريوت لبنان- الطبعة الأوىل1414هـ- 1994م- ج1- �س152.
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كان �أبلغ، وجاء )ال تكفرون( م�صارعاً ال ما�صياً الأن �ملنكر �لدو�م على �لكفر، 
و�مل�صارع هو �مل�صعر بذلك، ولئال يكون ذلك توبيخاً ملن �آمن بعد كفر)1(.

ويف قوله تعاىل: }وَإِْذ ُقلْنَا لِلْمَالَئَِكةِ اسْجُدُواْ آلدَمَ َفسَجَدُواْ إِلَّ إِبْلِيسَ َأبَى   
وَاسَْتْكبَرَ وََكانَ مِنَ الَْكافِِرينَ{ ]�لبقرة: ٣٤[، فيه �لتفات من �لغيبة �إىل �لتكلم للعظمة، 

و�لالم للتبليغ كنظائرها، و�أما يف قوله تعاىل: }وَإِْذ ُقلْنَا ادْخُُلواْ هَـذِهِ الَْقرْيََة َفُكُلواْ 
لَُكمْ خََطايَاُكمْ وَسَنَِزيدُ  َّْغفِرْ  ن ٌة  الْبَابَ سُجَّدًا وَُقوُلواْ حِطَّ مِنْهَا حَيْثُ شِْئُتمْ رََغدًا وَادْخُُلواْ 

)تُْغفر(  للمفعول  مبنياً  و�لياء  بالتاء  )نغفر(  قرئ  فقد   ،]5٨ ]�لبقرة:  الْمُحْسِنِنيَ{ 

و)يُْغفر( و�لتاء لتاأنيث �خلطايا، و�لياء الأن تاأنيثها غري حقيقي، وقرئ )يغفر( 
مبعنى �لقر�ءة �الأوىل ويف كل ذلك �لتفات من �لتكلم �إىل �خلطاب)2(.

ويف قوله تعاىل: }وَإِْذ َأخَْذنَا مِيَثاَق بَنِي إِسْرَائِيَل َل َتعْبُدُونَ إِلَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيِْن   
لِلنَّاِس حُسْنًا وََأقِيمُواْ الصَّالَةَ وَآُتواْ الزََّكاةَ  إِحْسَانًا وَذِي الُْقرْبَى وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَُقوُلواْ 
قرئ  تعبدون(  )ال  قوله  يف   ،]٨٣ ]�لبقرة:  مِّعِْرُضونَ{  وََأنُتم  مِّنُكمْ  َقلِيالً  إِلَّ  َّيُْتمْ  َتوَل ُثمَّ 
بالياء و�لتاء، ومن قر�أ بالغيبة فالأن �الأ�صماء �لظاهرة حكمها �لغيبة، ومن قر�أ 
لقبول  �أدعى  �أنه  �حللبي:  �ل�صمني  يقول  كما  وحكمته  �لتفات،  فهو  باخلطاب 
�ملخاطب �الأمر و�لنهي �لو�ردين عليه، وجعل �أبو �لبقاء قر�ءة �خلطاب على 
��صمار �لقول قال: )يقر�أ بالتاء على تقدير: قلنا لهم: )ال تعبدون �إال �هلل( وكونه 

�لتفاتاً �أح�صن)٣(.
يعبدون(  )ال  قر�ءة  على  �الأول  �لزخم�صري)٤(،  عند  �لتفاتان  ومنها   

انظر الدر امل�سون- ج1- �س170.  )1(
انظر الدر امل�سون- ج1- �س36، �س233- مرجع �سابق.  )2(

انظر الدر امل�سون- ج1- �س275- مرجع �سابق، البحر املحيط- ج1- �س28، التبيان يف اإعراب القراآن- تاأليف: اأبي البقاء   )3(
عبداهلل بن احل�سني عبداهلل العكربي املتوفى �سنة 616هـ- حتقيق: علي حممد البجاوي- النا�سر عي�سى البابي احللبي و�سركاه- د. 

ط د. ت- ج1-�س83.
الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل- لالإمام اأبي القا�سم حممود بن عمر الزخم�سري اخلوارزمي 467-  )4(

538هـ - دار املعرفة- بريوت لبنان- بدون تاريخ طبعة- ج2- �س57.
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بااللتفات  �أر�د  يكون  �أن  و�لثاين  �خلطاب،  �إىل  �لغيبة  من  �لتفات  وفيه  بالياء 
�خلروج من خطاب بني �إ�صر�ئيل �لقدماء �إىل خطاب �حلا�صرين يف زمن �لنبي 
�صلى �هلل عليه و�صلم، ويوؤيده قوله تعاىل: )�إال قلياًل منكم( يعني بهم �لذين 
�أ�صلمو� يف زمانه عليه �ل�صالم كعبد �هلل بن �صالم و�أ�صر�به فيكون �لتفاتاً على 

�لقر�ءتني)1(.
مِّن  مِّنُكم  َفِريقًا  وَُتْخِرجُونَ  َأنُفسَُكمْ  َتْقُتُلونَ  هَـؤُلء  َأنُتمْ  }ُثمَّ  تعاىل:  قوله  ويف   
عََليُْكمْ  مُحَرَّمٌ  وَهُوَ  ُتَفادُوهُمْ  ُأسَارَى  يَأُتوُكمْ  وَإِن  وَالْعُدْوَاِن  بِاإلِثِْم  عََليِْهم  َتَظاهَرُونَ  دِيَاِرهِمْ 
يَْفعَُل َذلِكَ مِنُكمْ إِلَّ خِزْيٌ  إِخْرَاجُهُمْ َأَفُتؤْمِنُونَ بِبَعِْض الْكَِتاِب وََتْكُفرُونَ بِبَعٍْض َفمَا جَزَاء مَن 

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى َأشَدِّ الْعََذاِب وَمَا اللّهُ بَِغافٍِل عَمَّا َتعْمَُلونَ{ ]�لبقرة: ٨5[، 

يف قوله )يردون( قرئ على �مل�صهور بالغيبة بعد �خلطاب فيكون فيه �لتفات 
ر�جع �إىل قوله: )�أفتوؤمنون( ومن قر�أ )تردون( بالتاء لي�س فيه �لتفات)2(.

َّذِينَ َأشْرَُكواْ يَوَدُّ  َّهُمْ َأحْرَصَ النَّاِس عََلى حَيَاةٍ وَمِنَ ال ويف قوله تعاىل: }وَلََتِجدَن  
َأحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ َألْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِْزحِهِ مِنَ الْعََذاِب َأن يُعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِريٌ بِمَا يَعْمَُلونَ{ 

]�لبقرة: ٩٦[، �جلمهور على قر�ءة )يعملون( بالياء ن�صقاً على ما تقدم، وقر�أ �حل�صن 

وغريه بتاء �خلطاب )تعملون( على �اللتفات و�أتى ب�صيغة �مل�صارع و�إن كان 
علمه حميطاً باأعمالهم �ل�صالفة مر�عاة لروؤو�س �الآي وختم �لفو��صل)٣(.

يَنَّكَ قِبَْلًة َترَْضاهَا 
ِّ
ويف قوله تعاىل: }َقدْ نَرَى َتَقلُّبَ وَجِْهكَ فِي السَّمَاء َفَلنُوَل  

َّذِينَ ُأوُْتواْ  ُّواْ وُجُِوهَُكمْ شَْطرَهُ وَإِنَّ ال  وَجْهَكَ شَْطرَ الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم وَحَيْثُ مَا ُكنُتمْ َفوَل
ِّ
َفوَل

قوله  ]�لبقرة: 1٤٤[، يف  يَعْمَُلونَ{  عَمَّا  بَِغافٍِل  اللّهُ  وَمَا  رَّبِِّهمْ  مِن  الْحَقُّ  َّهُ  َأن لَيَعَْلمُونَ  الْكَِتابَ 

)عما يعملون( فيه �لتفات من �خلطاب �إىل �لغيبة رد�ً على �لذين �أوتو� �لكتاب 
انظر الدر امل�سون- ج1- �س280- مرجع �سابق.  )1(
انظر الدر امل�سون- ج1- �س290- مرجع �سابق.  )2(
انظر الدر امل�سون- ج1- �س311- مرجع �سابق.  )3(
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�أو رد�ً على �ملوؤمنني، و�خلطاب يف قوله )فولو� وجوهكم �صطره( وباخلطاب 
�لكتاب(  �أوتو�  )�لذين  على  رد�ً  وبالغيبة  �لظاهر،  وهو  للموؤمنني  رده  على 

و�أفاد �اللتفات حتريكاً وتن�صيطاً)1(.
َّذِينَ يَْكُتمُونَ مَا َأنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا  ويف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِي الْكَِتاِب ُأولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُونَ{ ]�لبقرة: 15٩[، ففي )�أولئك 

يكون  �أن  و�لثاين  وخرب،  مبتد�أ  يكون  �أن  �الأول  �إعر�بيان،  وجهان  يلعنهم( 
يف  تاأكيد�ً  �للعنة  وكررت  �خلرب،  و)يلعنهم(  )�لذين(-  من  بداًل  )�أولئك( 
لقال:  �لكالم  �صنن  على  لو جرى  �إذ  �لتفات  �هلل(  )يلعنهم  قوله  ذمهم، ويف 
لي�س يف  ما  �ل�صريف  �ال�صم  �إظهار هذ�  )�أنزلنا(، ولكن يف  لقوله  )تلعنهم( 

�ل�صمري)2(. 
الدَّاِع  دَعْوَةَ  ُأِجيبُ  َقِريبٌ  ي 

ِّ
َفِإن عَنِّي  عِبَادِي  سََألَكَ  }وَإَِذا  تعاىل:  قوله  يف   

يَرْشُدُونَ{ ]�لبقرة: 1٨٦[، يف قوله )عنِّي(  لَعَلَّهُمْ  بِي  لِي وَلْيُؤْمِنُواْ  إَِذا دَعَاِن َفلْيَسَْتِجيبُواْ 
و�ال�صم  �هلل(  )ولتكربو�  قبله  ما  باعتبار  تكلم  �إىل  غيبة  من  �لتفات  و)�إنِّي( 
�صرعة  عن  جماز  قريب(  )فاإين  قوله  ويف  �لغائب،  �ل�صمري  ذلك  يف  �لظاهر 

�إجابته لدعوة د�عيه و�إال فهو متعاٍل عن �لقرب �حل�صي لتعاليه عن �ملكان)٣(.
ويف قوله: }وََأتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ َفِإنْ ُأحْصِرُْتمْ َفمَا اسَْتيْسَرَ مِنَ الْهَدِْي وََل   
َتحْلُِقواْ رُؤُوسَُكمْ حَتَّى يَبُْلَغ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ َفمَن َكانَ مِنُكم مَِّريضًا َأوْ بِهِ َأًذى مِّن رَّأْسِهِ َففِدْيٌَة مِّن 
صِيَامٍ َأوْ صَدََقةٍ َأوْ ُنسُكٍ َفِإَذا َأمِنُتمْ َفمَن َتمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ َفمَا اسَْتيْسَرَ مِنَ الْهَدِْي َفمَن 
َّمْ يَُكنْ َأهُْلهُ  َّمْ يَِجدْ َفصِيَامُ َثالَثةِ َأيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إَِذا رَجَعُْتمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ َكامَِلٌة َذلِكَ لِمَن ل ل

حَاضِِري الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم وَاتَُّقواْ اللّهَ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَِقاِب{ ]�لبقرة: 1٩٦[، يقول 
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�ل�صمني �حللبي يف قوله )رجعتم( �صيئان �أحدهما �لتفات و�الآخر حمل على 
�ملعنى، �أما �اللتفات فاإن قبله )فمن متتع فمن مل يجد( فجاء ب�صمري �لغيبة عائد�ً 

على )َمْن( فلو �صيق هذ� على نظم �الأول لقيل: )�إذ� رجع( ب�صمري �لغيبة)1(.
قد يكون �اللتفات بغر�س تنبيه �ل�صامع �إىل ما يلقى �إليه كما يف قوله   
َّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ ُتَخالُِطوهُمْ َفِإخْوَاُنُكمْ  تعاىل: }فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَيَسَْأُلونَكَ عَِن الْيََتامَى ُقْل إِصْالَحٌ ل
]�لبقرة: 220[، ففي  يَعَْلمُ الْمُْفسِدَ مِنَ الْمُصْلِِح وَلَوْ شَاء اللّهُ لعْنََتُكمْ إِنَّ اللّهَ عَِزيزٌ حَكِيمٌ{  وَاللّهُ 

قوله )تخالطوهم( �لتفات من �صمري �لغيبة يف قوله: )وي�صاألونك( �إىل �خلطاب 
لينبه �ل�صامع �إىل ما يلقى �إليه)2(.

بِمَعْرُوفٍ َأوْ َتسِْريحٌ بِِإحْسَاٍن وََل  الَُق مَرََّتاِن َفِإمْسَاٌك  }الطَّ ويف قوله تعاىل:   
َألَّ  َفِإنْ خِْفُتمْ  اللّهِ  يُقِيمَا حُدُودَ  َألَّ  يََخاَفا  َأن  إِلَّ  آَتيُْتمُوهُنَّ شَيْئًا  مِمَّا  َتْأخُُذواْ  َأن  لَُكمْ  يَحِلُّ 
يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ َفالَ جُنَاحَ عََليِْهمَا فِيمَا اْفَتدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ َفالَ َتعَْتدُوهَا وَمَن يََتعَدَّ 

الِمُونَ{ ]�لبقرة: 22٩[، �الألف يف �لفعلني )يخافا ويقيما(  حُدُودَ اللّهِ َفُأوْلَـئِكَ هُمُ الظَّ

عائدة على �صنفي �لزوجني وفيه �لتفات الأنه لو جرى على ن�صق �لكالم  لقيل: 
�إال �أن تخافو� �أال تقيمو� بتاء �خلطاب للجماعة وقد قرئت كذلك)٣(.

قد يكون غر�س �اللتفات يف �لكالم �لتح�صي�س على �صيء معني ففي   
َفنِصْفُ  َفِريَضًة  لَهُنَّ  َفرَْضُتمْ  وََقدْ  َتمَسُّوهُنَّ  َأن  َقبِْل  مِن  َطلَّْقُتمُوهُنَّ  }وَإِن  تعاىل:  قوله 
َأْقرَبُ لِلتَّْقوَى وََل َتنسَوُاْ  َّذِي بِيَدِهِ عُْقدَةُ النَِّكاِح وََأن َتعُْفواْ  مَا َفرَْضُتمْ َإلَّ َأن يَعُْفونَ َأوْ يَعُْفوَ ال

الَْفْضَل بَيْنَُكمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا َتعْمَُلونَ بَصِريٌ{ ]�لبقرة: 2٣7[، يف قوله )يعفون( قر�ءة البن 

�أبي ��صحق بتاء �خلطاب )تعفون( ووجهها �اللتفات من �صمري �لغيبة �إىل �صمري 
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�خلطاب، وفائدة هذ� �اللتفات �لتح�صي�س على عفوهن و�أنه مندوب)1(. ويف 
قوله: )و�أن تعفو� �أقرب( �أي�صاً �لتفات، و�ملر�د باخلطاب هنا �لرجال و�لن�صاء 
فغلَّب �ملذكر وقيل �أنه لالأزو�ج خا�صة الأنهم �ملخاطبون يف �صدر �الآية )و�إن 
�لتفاتاً من غائب وهو قوله )�لذي بيده عقد  طلقتموهن( وعلى هذ� فيكون 

�لنكاح()2(.
ويف قوله تعاىل: }وَاتَُّقواْ يَوْمًا ُترْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ُثمَّ ُتوَفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّا َكسَبَتْ   
وَهُمْ َل يُْظَلمُونَ{ ]�لبقرة: 2٨1[، قر�أ �حل�صن )يرجعون( بياء �لغيبة على �اللتفات، 

�لرجعة  بذكر  يو�جههم  �أن  باملوؤمنني عن  تعاىل رفق  �بن جني: )كاأن �هلل  قال 
�إذ هي مما تتفطر لها �لقلوب فقال لهم )و�تقو�( ثمّ رجع يف ذكر �لرجعة �إىل 

�لغيبة فقال )يرجعون()٣(.
هذه هي �أهم �ملو��صع �لتي وقع فيها �اللتفات يف �صورة �لبقرة وهناك   
�أخرى قليلة ال تخرج يف حكمتها عما �صقناه من �الأمثلة)٤(، فت�صبح  مو��صع 
جملة �ملو�قع �لتي وقع فيها �لتفات بع�صاً وثالثني مو�صعاً جاء فيها �اللتفات 
الأغر��س خمتلفة منها �لتعظيم و�لتفخيم، و�الإنكار و�لتوبيخ، قبول �ملخاطب 
�الأمر و�لنهي �لو�ردين عليه، �لتحريك و�لتن�صيط، تنبيه �ل�صامع �إىل ما يلقى 

�إليه، �لتح�صي�س على فعل �ل�صيء، �لرتفق و�لعطف.
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�ملطلب �لثاين
احلمل على اللفظ واحلمل على املعنى

�حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى من �أكرث �أ�صاليب �حلمل ��صتعمااًل   
يف كالم �لعرب وعندهم �أن �الأ�صل يف �لكالم �أن يحمل على لفظه ثمّ على 
على  �حلمل  كثري�ً  فيه  وقع  فقد  �لكرمي  للقر�آن  بالن�صبة  �حلال  وكذلك  معناه، 
�للفظ، وقلّ فيه وقوع �حلمل على �ملعنى �بتد�ًء، كما �أن �حلمل على �ملعنى بعد 
�حلمل على �للفظ يف )َمْن( �أكرث ما يكون يف �لقر�آن �لكرمي، و�أنه �إذ� �جتمع 
وهو  �للفظ،  على  باحلمل  بدئ  �ملعنى  على  وحمل  �للفظ  على  حمل  حمالن 
�لكثري �ل�صائع �أي�صاً يف �لقر�آن �لكرمي، يقول �بن جني: )و�علم �أن �لعرب �إذ� 
حملت على �ملعنى مل تكد تر�جع �للفظ()1(، ويقول �ل�صيوطي: )�إذ� �جتمع 
�للفظ، وعلل ذلك  باحلمل على  �ملعنى بدئ  �للفظ و�حلمل على  �حلمل على 
باأن �للفظ هو �مل�صاهد �ملنظور �إليه، و�أما �ملعنى فخفي ر�جع �إىل مر�د �ملتكلم، 
فكانت مر�عاة �للفظ و�لبد�ءة بها �أوىل، وباأن �للفظ متقدم على �ملعنى، الأنك 
�أول ما ت�صمع �للفظ فتفهم معناه عقبه فاعترب �الأ�صبق، وباأنه لو عك�س حل�صل 
تر�جع الأنك �أو�صحت �ملر�د �أواًل ثمّ رجعت �إىل غري �ملر�د، الأن �ملعول على 
�ملعنى فح�صل �الإبهام بعد �لتبيني()2(. ونورد فيما يلي �ملو��صع �لتي وقع فيها 

�حلمل يف �صورة �لبقرة:
يف قوله تعاىل: }وَمِنَ النَّاِس مَن يَُقوُل آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَْوِم اآلخِِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِنيَ{   .1
�حللبي:  �ل�صمني  يقول  )َمْن(  كلمة  وردت  �لكرمية  �الآية  يف   ،]٨ ]�لبقرة: 

)�علم �أن "َمْن" و�أخو�تها لها لفظ ومعنى، فلفظها مفرد مذكر، فاإن �أريد 
اخل�سائ�س- ج2- �س422- مرجع �سابق.  )1(
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بها غري ذلك فلك �أن تر�عي لفظها مرة ومعناها �أخرى، فتقول: جاء َمْن 
قام وقعدو�()1(.

يف هذه �الآية وردت كلمة )َمْن( فروعي فيها �للفظ �أواًل فقيل: )من يقول(   
ن ذلك الأن �لو�حد قبل �جلمع  و�ملعنى ثانياً يف )�آمنا(، قال �بن عطية: )ح�صَّ
يف �لرتبة، وال يجوز �أن يرجع متكلم من لفظ جمع �إىل توحيد، لو قلت: 
�أواًل  �للفظ  يقومون ويتكلم مل يجز()2(، فيجب مر�عاة  �لنا�س من  ومن 
ويجوز بعد مر�عاة �للفظ �ن ير�عى �ملعنى، و�حلمل يف )َمْن( جار فيها 

يف جميع �أحو�لها مو�صولة كانت �أم �صرطية �أم ��صتفهامية.
َّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِنيَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  َّذِينَ آمَنُواْ وَال ويف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  .2
وَالْيَوِْم اآلخِِر وَعَمَِل صَالِحًا َفَلهُمْ َأجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّهمْ وََل خَوْفٌ عََليِْهمْ وََل هُمْ يَحْزَُنونَ{ 
]�لبقرة: ٦2[، حمل �ل�صمري يف قوله )من �آمن وعمل( على لفظ )َمْن( فاأفرد، 

وعلى �ملعنى يف قوله: )فلهم �أجرهم عند ربهم( كقول �ل�صاعر)٣(: 
اأملّا ب�صلمى عنكما اإن عر�صتما   ***  وقول لها ُعوِجي على من تخلفوا

فر�عى �ملعنى.  
ويف قوله تعاىل: }بََلى مَن َكسَبَ سَيَِّئًة وََأحَاَطتْ بِهِ خَطِيـَئُتهُ َفُأوْلَـئِكَ َأصْحَابُ   .3
النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]�لبقرة: ٨1[، )َمْن( قد تكون مو�صولة مبعنى �لذي 
ويجوز �أن تكون �صرطية، وقد روعي لفظها مرة فاأفرد يف قوله )ك�صب( 

و)به( و)خطيئته(، و�ملعنى مرة �أخرى)٤(.
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تِلْكَ  نَصَارَى  َأوْ  هُودًا  َكانَ  مَن  إِلَّ  الْجَنََّة  يَدْخَُل  لَن  }وََقاُلواْ  تعاىل:  قوله  ويف   .4
)لن  �جلملة  ويف   ،]111 ]�لبقرة:  صَادِقِنيَ{  ُكنُتمْ  إِن  بُرْهَانَُكمْ  هَاُتواْ  ُقْل  َأمَانِيُّهُمْ 

يدخل �جلنة �إال مْن( حمل �أواًل على لفظ )َمْن( فاأفرد �ل�صمري يف قوله: 
)كان(؛ وعلى معناها ثانياً، ويكون �خلرب غري فعل بل و�صفاً يف�صل بني 
مذكره وموؤنثه تاء �لتاأنيث و�أُعربت )تلك( خرب للمبتد�أ �ملفرد الأن �ملر�د 

بها �جلمع من حيث �ملعنى)1(.
َفَلهُ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  لِلّهِ  وَجْهَهُ  َأسَْلمَ  مَنْ  }بََلى  �الآية:  هذه  تلي  �لتي  �الآية  ويف   .5
َأجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وََل خَوْفٌ عََليِْهمْ وََل هُمْ يَحْزَُنونَ{ ]�لبقرة: 112[، فيها �أي�صاً حمل 

يف  �ل�صمري  فاأفرد  )َمْن(  لفظ  على  فحمل  �ملعنى،  ثمّ  �أواًل  �للفظ  على 
قوله: )فله �أجره عند ربه( وعلى معناها فجمع يف قوله: )عليهم وال هم 
يحزنون( ويرى �ل�صمني �حللبي �أن هذ� �أح�صن �لرتكيبني  يعني �لبد�ءة 

باحلمل على �للفظ ثمّ �حلمل على �ملعنى)2(.
وكذلك وقع �حلمل على �للفظ ثمّ �ملعنى يف لفظ )َمْن( يف قوله تعاىل:   .6
}وَمَنْ َأْظَلمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاِجدَ اللّهِ َأن يُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ُأوْلَـئِكَ مَا 
َكانَ لَهُمْ َأن يَدْخُُلوهَا إِلَّ خَآئِفِنيَ هُلمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ 

]�لبقرة: 11٤[، فحمل �أواًل على لفظ )َمْن( فاأفرد يف قوله: )منع، و�صعى( 

وعلى معناها ثانياً فجمع يف قوله )�أولئك وما بعدها(.
السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا  َّهُ  ل بَل  سُبْحَانَهُ  وَلَدًا  اللّهُ  اتََّخَذ  }وََقاُلواْ  تعاىل:  قوله  ويف   .7
فهي  )كلٍّ(  كلمة  يف  �ل�صاهد  مو�صع   ،]11٦ ]�لبقرة:  َقانُِتونَ{  َّهُ  ل ُكلٌّ  وَاَلرِْض 

�إذ� قطعت عن �الإ�صافة جاز فيها مر�عاة �للفظ ومر�عاة �ملعنى، ومر�عاة 
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ُتدِْرَك  َأن  لَهَا  يَنبَغِي  الشَّمْسُ  }َل  تعاىل:  قوله  يف  كما   ، �الأكرث  هو  �ملعنى 
تعاىل:  وقوله   ،]٤0 ]ي�ض:  يَسْبَحُونَ{  َفَلكٍ  فِي  وَُكلٌّ  النَّهَاِر  سَابِقُ  اللَّيُْل  وََل  الَْقمَرَ 
اللَّهُ  شَاء  مَن  إِلَّ  رِْض  اْلَ فِي  وَمَن  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَن  َفَفِزعَ  الصُّوِر  فِي  يُنَفخُ  }وَيَوْمَ 

}ُقْل  تعاىل:  قوله  ففي  �للفظ  مر�عاة  و�أما   ،]٨7 ]�لنمل:  دَاخِِرينَ{  َأَتوْهُ  وَُكلٌّ 

وقوله   ،]٨٤ ]�لإ�شر�ء:  سَِبيالً{  َأهْدَى  هُوَ  بِمَنْ  َأعَْلمُ  َفرَبُُّكمْ  شَاكَِلتِهِ  عََلى  يَعْمَُل  ُكلٌّ 

َأخََذتْهُ  مَّنْ  وَمِنْهُم  حَاصِبًا  عََليْهِ  َأرْسَلْنَا  مَّنْ  َفمِنْهُم  بَِذنِبهِ  َأخَْذنَا  }َفُكالًّ  تعاىل: 
الصَّيْحَُة وَمِنْهُم مَّنْ خَسَْفنَا بِهِ اْلَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ َأْغرَْقنَا وَمَا َكانَ اللَّهُ لِيَْظلِمَهُمْ وَلَكِن 

َكاُنوا َأنُفسَهُمْ يَْظلِمُونَ{ ]�لعنكبوت: ٤0[، ويف �آية �لبقرة جمع )قانتون( حماًل 

على �ملعنى دون �للفظ)1(.
سَبيِل  فِي  يُْقَتُل  لِمَنْ  َتُقوُلواْ  }وََل  تعاىل:  قوله  يف  �للفظ  على  �حلمل  وجاء   .8
)َمْن(  لفظ  ر�عى  فقد  ]�لبقرة: 15٤[،  َتشْعُرُونَ{  لَّ  وَلَكِن  َأحْيَاء  بَْل  َأمْوَاتٌ  اللّهِ 

مرة فاأفرد يف قوله )يقتل( ومعناها  �أخرى فجمع يف قوله: )�أمو�ت بل 
�أحياء( و�لالم يف )ملَْن( للعلة، وال تكون للتبليغ الأنهم مل يبلغو� �ل�صهد�ء 

قولهم)2(، ويجوز �أن تاأتي �أمو�ت على )ميت( فاإن ذلك ف�صيح.
اسَْتيْسَرَ  َفمَا  ُأحْصِرُْتمْ  َفِإنْ  لِلّهِ  وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  }وََأتِمُّواْ  تعاىل:  قوله  ويف  )�أ(   .9
َأوْ  مَِّريضًا  مِنُكم  َكانَ  َفمَن  مَحِلَّهُ  الْهَدْيُ  يَبُْلَغ  رُؤُوسَُكمْ حَتَّى  َتحْلُِقواْ  وََل  الْهَدِْي  مِنَ 

بِالْعُمْرَةِ  َتمَتَّعَ  َفمَن  َأمِنُتمْ  َفِإَذا  ُنسُكٍ  َأوْ  َأوْ صَدََقةٍ  مِّن صِيَامٍ  َففِدْيٌَة  رَّأْسِهِ  مِّن  َأًذى  بِهِ 

َّمْ يَِجدْ َفصِيَامُ َثالَثةِ َأيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إَِذا  إِلَى الْحَجِّ َفمَا اسَْتيْسَرَ مِنَ الْهَدِْي َفمَن ل

َّمْ يَُكنْ َأهُْلهُ حَاضِِري الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم وَاتَُّقواْ اللّهَ  رَجَعُْتمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ َكامَِلٌة َذلِكَ لِمَن ل

وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَِقاِب{ ]�لبقرة: 1٩٦[، يف �الآية حمل على �ملعنى �أواًل 
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حيث �أتى ب�صمري جمع �عتبار�ً مبعنى )َمْن( ولو ر�عى �للفظ الأفرد فقال 
)رجع( بداًل من )رجعتم()1(.

َأشْهُرٌ  }الْحَجُّ  تعاىل:  قوله  يف  �ملعنى  على  �حلمل  جاء  وكذلك  )ب(   
مَّعُْلومَاتٌ َفمَن َفرَضَ فِيِهنَّ الْحَجَّ َفالَ رََفثَ وََل ُفسُوَق وََل ِجدَاَل فِي الْحَجِّ وَمَا َتْفعَُلواْ مِنْ 

]�لبقرة: 1٩7[،  اَللْبَاِب{  ُأوْلِي  يَا  وَاتَُّقوِن  التَّْقوَى  الزَّادِ  َفِإنَّ خَيْرَ  وََتزَوَّدُواْ  اللّهُ  يَعَْلمْهُ  خَيٍْر 

تفعلو�(  )وما  قوله:  وهو  �للفظ  دون  �ملعنى  على  حمل  �الآية  هذه  يف 
�أي�صاً  �إذ جمع �ل�صمري ومل يفرده، ويف �الآية  وُحِمل على معنى )َمْن( 

�لتفات وهو خروج من غيبة �إىل خطاب.
اللّهَ َكذِْكِرُكمْ آبَاءُكمْ َأوْ َأشَدَّ  ويف قوله تعاىل: }َفِإَذا َقَضيُْتم مَّنَاسَِكُكمْ َفاْذُكرُواْ   .10
ذِْكرًا َفمِنَ النَّاِس مَن يَُقوُل رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالَقٍ{ ]�لبقرة: 200[، 
يف قوله )من يقول( حمل على معنى )مْن( فجاء قوله )ربنا �آتنا( جمعاً، 
ولو حمل على لفظها لقال )رب �آتني( ثمّ حمل على �للفظ مرة �أخرى 
يف قوله )وماله( وروعي �جلمع هنا لكرثة من يرغب يف �القت�صار على 

مطالب �لدنيا)2(.
ومما جاء فيه �حلمل على �للفظ قوله تعاىل: }يَسَْأُلونَكَ عَِن الشَّهِْر الْحَرَاِم قَِتاٍل   .11
فِيهِ ُقْل قَِتاٌل فِيهِ َكِبريٌ وَصَدٌّ عَن سَِبيِل اللّهِ وَُكْفرٌ بِهِ وَالْمَسِْجدِ الْحَرَاِم وَإِخْرَاجُ َأهْلِهِ 
مِنْهُ َأْكبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِْتنَُة َأْكبَرُ مِنَ الَْقْتِل وََل يَزَاُلونَ يَُقاتُِلونَُكمْ حَتَّىَ يَرُدُّوُكمْ عَن دِينُِكمْ 
إِِن اسَْتَطاعُواْ وَمَن يَرَْتدِدْ مِنُكمْ عَن دِينِهِ َفيَمُتْ وَهُوَ َكافِرٌ َفُأوْلَـئِكَ حَِبَطتْ َأعْمَاُلهُمْ 

فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَُأوْلَـئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]�لبقرة: 217[، فحمل 

فيها على )مْن( �أواًل فاأفرد يف قوله )يرتد، فيمت، وهو كافر( ثمّ حمل 
على معناها ثانياً يف قوله )فاأولئك، �أ�صحاب �لنار، هم فيها خالدون( 
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فجمع يف كل ذلك، و�حلمل �أواًل على �للفظ ثمّ على �ملعنى هو �أح�صن 
�لرتكيبني عند �لعرب.

الَُق مَرََّتاِن  ومن ذلك �أي�صاً �أي �حلمل �أواًل على �للفظ، قوله تعاىل: }الطَّ  .12
َفِإمْسَاٌك بِمَعْرُوفٍ َأوْ َتسِْريحٌ بِِإحْسَاٍن وََل يَحِلُّ لَُكمْ َأن َتْأخُُذواْ مِمَّا آَتيُْتمُوهُنَّ شَيْئًا 
اللّهِ َفالَ جُنَاحَ عََليِْهمَا  يُقِيمَا حُدُودَ  َألَّ  َفِإنْ خِْفُتمْ  اللّهِ  يُقِيمَا حُدُودَ  َألَّ  يََخاَفا  َأن  إِلَّ 
هُمُ  َفُأوْلَـئِكَ  اللّهِ  حُدُودَ  يََتعَدَّ  وَمَن  َتعَْتدُوهَا  َفالَ  اللّهِ  حُدُودُ  تِلْكَ  بِهِ  اْفَتدَتْ  فِيمَا 

الِمُونَ{ ]�لبقرة: 22٩[، حمل �أواًل على لفظ )مْن( فاأفرد يف قوله )يتعد(  الظَّ

وعلى �ملعنى ثانياً فجمع يف قوله: )فاأولئك هم �لظاملون()1(.
َغنِيٌّ  وَاللّهُ  َأًذى  يَْتبَعُهَا  صَدََقةٍ  مِّن  خَيْرٌ  وَمَْغفِرَةٌ  مَّعْرُوفٌ  }َقوٌْل  تعاىل:  قوله  ويف   .13
َّذِي يُنفِقُ مَالَهُ ِرئَاء النَّاِس  َّذِينَ آمَنُواْ َل ُتبْطُِلواْ صَدََقاتُِكم بِالْمَنِّ وَالَذى َكال حَلِيمٌ • يَا َأيُّهَا ال
وََل يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوِْم اآلخِِر َفمََثُلهُ َكمََثِل صَْفوَاٍن عََليْهِ ُترَابٌ َفَأصَابَهُ وَابٌِل َفَترََكهُ صَلْدًا لَّ 
يَْقدِرُونَ عََلى شَيْءٍ مِّمَّا َكسَبُواْ وَاللّهُ َل يَهْدِي الَْقوْمَ الَْكافِِرينَ{ ]�لبقرة: 2٦٣-2٦٤[، ففي 
قوله )�لذي ينفق( حمل على �للفظ �أواًل فاأفرد يف )ينفق ماله، وال يوؤمن باهلل، 

فمثله( ثمّ على معناه فجمع يف قوله )ال يقدرون على �صيء...�لخ()2(.
قوله:  يف  )كل(  لفظ  على  �حلمل  �أواًل  �للفظ  على  �حلمل  �صور  ومن   .14
)�آمن( فاأفرد �ل�صمري ثمّ جمع على معناه يف قوله: )وقالو� �صمعنا( يف 
قوله تعاىل: }آمَنَ الرَّسُوُل بِمَا ُأنِزَل إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ُكلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلئَِكتِهِ 
وَُكُتِبهِ وَرُسُلِهِ َل ُنَفرُِّق بَيْنَ َأحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وََقاُلواْ سَمِعْنَا وََأَطعْنَا ُغْفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ 

الْمَصِريُ{ ]�لبقرة: 2٨5[.

هذه هي �صور �حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى يف �صورة �لبقرة،   
جاء معظمها على �صورة �لرتكيب �الأول وهو �حلمل على �للفظ �أواًل كما جاء 
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يف بع�س �ل�صور فيها حماًل على �ملعنى، ومل يقف �لباحث على بقية �صور 
�حلمل كاحلمل على �للفظ ثمّ �ملعنى ثمّ �للفظ، �لتي وردت يف موقع و�حد يف 
�صورة �لبقرة ولكنها وردت يف مو��صع �أخرى يف �لقر�آن �لكرمي)1(، �أما �حلمل 
على �للفظ ثمّ �ملعنى ثمّ �للفظ ثمّ �ملعنى فوقع يف �آيات حمدودة يف �لقر�آن 

�لكرمي)2(.
�ملطلب �لثالث

بقية اأنواع واأ�ساليب احلمل
)اأ( تذكري املوؤنث وتاأنيث املذكر وما يف حكمهما:

�ملوؤنث وتاأنيث �ملذكر وما  �لعربية تذكري  �للغة  �أ�صاليب �حلمل يف  من   
يف حكمهما، فاأما تذكري �ملوؤنث فهو كثري يف كالم �لعرب وقد ورد به �لقر�آن 
�لكرمي، �إال �أن لفظ �ملوؤنث �لذي ياأتي مبعنى �ملذكر فقليل جد�ً يقول �بن جني 
يف كتابه �خل�صائ�س: )وتذكري �ملوؤنث و��صع جد�ً، الأنه رد فرع �إىل �أ�صل، لكن 
تاأنيث �ملذكر �أذهب يف �لتناكر و�الإعر�ب()٣(، ومثال �الأول من �لقر�آن �لكرمي 
َقْوِم  يَا  َأْكبَرُ َفَلمَّا َأَفَلتْ َقاَل  بَاِزَغًة َقاَل هَـَذا رَبِّي هَـَذا  قوله تعاىل: }َفَلمَّا رََأى الشَّمْسَ 
ي بَِريءٌ مِّمَّا ُتشِْرُكونَ{ ]�لأنعام: 7٨[، �أي: هذ� �ل�صخ�س �أو هذ� �ملرئي)٤(،وكذلك 

ِّ
إِن

قوله تعاىل: }وََل ُتْفسِدُواْ فِي اَلرِْض بَعْدَ إِصْالَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وََطمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ 
تاأنيث  و�أما  �ملطر،  هنا  بالرحمة  �أر�د  �أنه   ،]5٦ ]�لأعر�ف:  الْمُحْسِنِنيَ{  مِّنَ  َقِريبٌ  اللّهِ 

وذلك   ،]10 ]يو�شف:  السيارة{  بعض  }تلتقطه  وجماهد:  �حل�صن  فكقر�ءة  �ملذكر 

مثل �سورة الأنعام الآية 139، �سورة لقمان الآية 6، �سورة الن�ساء الآية 73-72.  )1(
مثل �سورة املائدة الآية 60، �سورة الزخرف الآيات 36،37،38،39.  )2(

اخل�سائ�س لبن جني- ج2- �س417- مرجع �سابق.  )3(
انظر اخل�سائ�س- ج2- �س414- مرجع �سابق.  )4(
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لتاأنيث �ملعنى والإ�صافته �إىل موؤنث، وقالو� ُفلعْت بع�س �أ�صابعه)1(.
وقد وردت بع�س �ل�صور لتذكري �ملوؤنث يف �صورة �لبقرة منها:  

َّْفٍس شَيْئًا وََل يُْقبَُل مِنْهَا شََفاعٌَة  يف قوله تعاىل: }وَاتَُّقواْ يَوْمًا لَّ َتجِْزي نَْفسٌ عَن ن  .1
وََل يُؤْخَُذ مِنْهَا عَدٌْل وََل هُمْ يُنصَرُونَ{ ]�لبقرة: ٤٨[، �ل�صمري يف قوله )وال هم(  

عاد  وقد  �الأنف�س،  جن�س  بها  و�ملر�د  موؤنثة،  وهي  �لنف�س،  على  يعود 
�ل�صمري مذكر�ً و�لنف�س موؤنثة الأن �ملر�د بها �لعباد و�الأنا�س)2(.

إِنَّ  يُبَدُِّلونَهُ  َّذِينَ  ال عََلى  إِثْمُهُ  َّمَا  َفِإن سَمِعَهُ  مَا  بَعْدَ  بَدَّلَهُ  }َفمَن  تعاىل:  قوله  ويف   .2
عََليْهِ  إِثْمَ  َفالَ  بَيْنَهُمْ  َفَأصَْلحَ  إِثْمًا  َأوْ  جَنَفًا  مُّوٍص  مِن  خَافَ  َفمَنْ   • عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  اللّهَ 

عن  �حلديث  يف  �الآية  هذه  جاءت   ،]1٨2-1٨1 ]�لبقرة:  رَّحِيمٌ{  َغُفورٌ  اللّهَ  إِنَّ 

�صرطية جاءت  �أو  "مْن" هنا مو�صولة  بدله(  قوله )فمن  �لو�صية، ويف 
نف�س  تعود على  �أو  �الإي�صاء،  �ملذكر وهو  معنى  الأنها يف  �ملوؤنث  بلفظ 
�لتاأنيث قليل  �أن �عتبار �لتذكري يف  �إال  �الإي�صاء �ملدلول عليه بالو�صية، 

و�إن كان جمازياً)٣(.
َّهُ يَُقوُل إِنّهَا بََقرَةٌ صَْفرَاء  َّنَا مَا لَوُْنهَا َقاَل إِن ويف قوله تعاىل: }َقاُلواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن ل  .3
َّوُْنهَا َتسُرُّ النَّاظِِرينَ{ ]�لبقرة: ٦٩[، �أورد �ل�صمني �حللبي �آر�ء �لنحاة يف  َفاقِـعٌ ل

�إعر�ب قوله )�صفر�ء فاقع لونها( وناق�صها فقال: يجوز �أن يكون "فاقع" 
�صفة و "لونها" فاعل به، و�أن يكون خرب�ً مقدماً و "لونها" مبتد�أ موؤخر�ً 
و�جلملة �صفة وهذ� �الإعر�ب ذكره �أبو �لبقاء و�عرُت�س عليه الأن بع�صهم 
يكون  و�أن  �الأفعال،  عمل  تعمل  ال  لالألو�ن  �لتو�بع  هذه  �أن  عنهم  نقل 

انظر الدر امل�سون- ج4- �س158- مرجع �سابق.  )1(
انظر الدر امل�سون- ج1- �س216 - مرجع �سابق.  )2(
انظر الدر امل�سون- ج1- �س457- مرجع �سابق.  )3(
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�لعمل لـ "�صفر�ء" ال لـ"فاقع" ممنوع وهو �أن �صفر�ء موؤنث �للفظ، ولو 
�أ�صفر  باإمر�أة  �أ�صفر لونها كما تقول: مررت  "لونها" لقيل:  لـ  كان و�قعاً 
لونها، وال يجوز �صفر�ء لونها الأن �ل�صفة كالفعل، ولكن ميكن �أن يقال: 
يجوز  كما  معاملته،  فعومل  �لتاأنيث  منه  �كت�صب  موؤنث  �إىل  �أ�صيف  ملا 
" خربه، و�إمنا �أنث �لفعل الكت�صابه باالإ�صافة  �أن يكون لونها مبتد�أ و"ت�صرُّ

معنى �لتاأنيث كبيت ذي �لرمة)1(: 
م�صني كما اهتزت رماح ت�صفهت  ***  اأعاليها مرَّ الرياح النوا�صم

و�ل�صاهد يف �لبيت �كت�صاب �مل�صاف �لتاأنيث من �مل�صاف �إليه، فقد �أنث   
" �إىل �لرياح وهي موؤنثة، وقيل الأن  �لفعل )ت�صفهت( الإ�صافة �لفاعل "مرَّ

�ملر�د باللون هنا �ل�صفرة، وهي موؤنثة فحمل على �ملعنى يف ذلك)2(.
َّا  َّنَا مَا هِيَ إِنَّ البََقرَ َتشَابَهَ عََليْنَا وَإِن ل يُبَيِّن  لَنَا رَبَّكَ  ادْعُ  }َقاُلواْ  ويف قوله تعاىل:   .4
ابه، فتذكري  لَمُهَْتدُونَ{ ]�لبقرة: 70[، يف قوله )ت�صابه( وقرئ ي�صَّ إِن شَاء اللَّهُ 

لغتان:  �جلن�س  ��صم  ويف  جن�س  ��صم  فاعله  الأن  جائز�ن  وتاأنيثه  �لفعل 
لَيَاٍل  سَبْعَ  عََليِْهمْ  رَهَا  }سَخَّ تعاىل:  قوله  ذلك  ومثال  و�لتاأنيث،  �لتذكري 
َّهُمْ َأعْجَاُز نَْخٍل خَاِويَةٍ{ ]�حلاقة: 7[،  وََثمَانِيََة َأيَّامٍ حُسُومًا َفَترَى الَْقوْمَ فِيهَا صَرْعَى َكَأن

]�لقمر: 20[، فاأنث يف �الأوىل وذكر  نَْخٍل مُّنَقعٍِر{  َّهُمْ َأعْجَاُز  َكَأن }َتنِزعُ النَّاسَ 

يف �لثانية)٣(.

مة- �سرح اخلطيب التربيزي- كتب مقدمته وهوام�سه وفهار�سه: جميد طراد- دار الكتاب العربي- بريوت- الطبعة  ديوان ذي الرُّ  )1(
الأوىل 1413هـ 1993م- �س754.

انظر الدر امل�سون- ج1- �س257- مرجع �سابق.  )2(

انظر الدر امل�سون- ج1- �س258- مرجع �سابق.  )3(
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)ب( خماطبة الواحد بلفظ اجلمع وذكر اجلمع واملراد به واحد وغري ذلك:
يقول �بن جني ).... وقد ورد به �لقر�آن �لكرمي وف�صيح �لكالم منثور�ً   
ومنطوقاً، كتاأنيث �ملذكر، وتذكري �ملوؤنث، وت�صور معنى �لو�حد يف �جلماعة، 
و�جلماعة يف �لو�حد...()1(، ومن باب �لو�حد و�جلماعة قولهم: هو �أح�صن 
�لفتيان و�أحمله، �أفرد �ل�صمري الأن هذ� مو�صع يكرث فيه �لو�حد، كقولك: هو 

�أح�صن فتى يف �لنا�س، قال ذو �لرمة)2(:
ومية اأح�صن الثقلني وجهاً  ***  و�صالفًة واأح�صُنه قداًل

فاأفرد �ل�صمري مع قدرته على جمعه، وهذ� يدلك على قوة �عتقادهم   
�أحو�ل �ملو��صع، وكيف يقع فيها، �أال ترى �أن �ملو�صع مو�صع جمع، وقد تقدم 
يف �الأول لفظ �جلمع فرتك �للفظ وموجب �ملو�صع �إىل �الإفر�د، الأنه مما يوؤلف 
يف هذ� �ملكان)٣(. ومثال ذكر �لو�حد و�ملر�د به �جلمع قولهم للجماعة �صيفي، 
قال تعاىل: }َقاَل إِنَّ هَؤُلء َضيْفِي َفالَ َتْفَضحُوِن{ ]�حلجر: ٦٨[، وقوله تعاىل: }هُوَ 
ُّْطَفةٍ ُثمَّ مِنْ عََلَقةٍ ُثمَّ يُْخِرجُُكمْ طِْفالً ُثمَّ لَِتبُْلُغوا َأشُدَُّكمْ ُثمَّ لَِتُكوُنوا  َّذِي خََلَقُكم مِّن ُترَاٍب ُثمَّ مِن ن ال

]غافر: ٦7[، وقد  َتعْقُِلونَ{  َقبُْل وَلَِتبُْلُغوا َأجَالً مُّسَمًّى وَلَعَلَُّكمْ  يَُتوَفَّى مِن  شُيُوخًا وَمِنُكم مَّن 

إمِيَانُِكمْ  بَعْدَ  َكَفرُْتم  َقدْ  َتعَْتذِرُواْ  }َل  تعاىل:  كقوله  و�حد  به  و�ملر�د  �جلمع  يذكر 
طائفة  فذكر  ]�لتوبة: ٦٦[،  مُجِْرمِنيَ{  َكاُنواْ  َّهُمْ  بَِأن َطآئَِفًة  بْ 

ِّ
ُنعَذ مِّنُكمْ  َطآئَِفةٍ  َّعْفُ عَن  ن إِن 

َل  َأْكَثرُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاء  مِن  يُنَادُونَكَ  َّذِينَ  ال }إِنَّ  تعاىل:  وكقوله  و�حد،  و�ملر�د 
بِهَدِيَّةٍ  إِلَيِْهم  ي مُرْسَِلٌة 

ِّ
}وَإِن ]�حلجر�ت: ٤[، و�ملنادى و�حد، وكقوله تعاىل:  يَعْقُِلونَ{ 

َفنَاظِرَةٌ بِمَ يَرِْجعُ الْمُرْسَُلونَ{ ]�لنمل: ٣5[، و�ملر�صل و�حد بدليل )�أرجع �إليهم(.

اخل�سائ�س لبن جني- ج2- �س413- مرجع �سابق.  )1(
مة- �سرح اخلطيب التربيزي- �س516- مرجع �سابق. ديوان ذي الرُّ  )2(

انظر اخل�سائ�س لبن جني- ج2- �س421- مرجع �سابق.  )3(
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ومن ذلك �أي�صاً �أن يذكر �جلمع وير�د به �ثنان كقوله تعاىل: }إِن َتُتوبَا   
إِلَى اللَّهِ َفَقدْ صََغتْ ُقُلوبُُكمَا وَإِن َتَظاهَرَا عََليْهِ َفِإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوَْلهُ وَِجبِْريُل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ 

�أن  ]�لتحرمي: ٤[، وهما قلبان، وكذلك من �صور ذلك  َذلِكَ َظِهريٌ{  بَعْدَ  وَالْمَالَئَِكُة 

بلفظ �الثنني كقوله  ثمّ تخرب عنهما  �أو جماعة وو�حد  تذكر جماعة وجماعة، 
مِنَ  وَجَعَلْنَا  َفَفَتْقنَاهُمَا  رَتْقًا  َكانََتا  وَاْلَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  َأنَّ  َكَفرُوا  َّذِينَ  ال يَرَ  }َأوَلَمْ  تعاىل: 

 َأَفالَ يُؤْمِنُونَ{ ]�لأنبياء: ٣0[)1(.
ٍّ

الْمَاء ُكلَّ شَيْءٍ حَي

ومما ورد من ذلك يف �صورة �لبقرة �الآتي:  
اللّهُ  مَا حَوْلَهُ َذهَبَ  َفَلمَّا َأَضاءتْ  نَارًا  َّذِي اسَْتوَْقدَ  ال َكمََثِل  }مََثُلهُمْ  قوله تعاىل:   .1
مو�صول  ��صم  فالذي   ،]17 ]�لبقرة:  يُبْصِرُونَ{  لَّ  ُظُلمَاتٍ  فِي  وََترََكهُمْ  بِنُوِرهِمْ 

للمفرد �ملذكر ولكن �ملر�د به هنا �جلمع، ولذلك روعي معناه يف قوله 
)ذهب �هلل بنورهم( فاأعاد �ل�صمري عليه جمعاً)2(.

ُّواْ وُجُوهَُكمْ قِبََل الْمَشِْرقِ وَالْمَْغِرِب وَلَـكِنَّ الِْبرَّ  َّيْسَ الِْبرَّ َأن ُتوَل يف قوله تعاىل: }ل  .2
َذِوي  الْمَاَل عََلى حُبِّهِ  وَآَتى  وَالنَِّبيِّنيَ  وَالْكَِتاِب  وَالْمَلئَِكةِ  اآلخِِر  وَالْيَوْمِ  بِاللّهِ  آمَنَ  مَنْ 
الُْقرْبَى وَالْيََتامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ السَِّبيِل وَالسَّآئِلِنيَ وَفِي الرَِّقاِب وََأَقامَ الصَّالةَ وَآَتى 
رَّاء وَحِنيَ الْبَْأِس  الزََّكاةَ وَالْمُوُفونَ بِعَهْدِهِمْ إَِذا عَاهَدُواْ وَالصَّابِِرينَ فِي الْبَْأسَاء والضَّ

َّذِينَ صَدَُقوا وَُأولَـئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ{ ]�لبقرة: 177[، يف قوله )�بن �ل�صبيل(  ُأولَـئِكَ ال

مفرد، وهو ��صم جن�س �أو و�حد �أريد به �جلمع، و�صمي �بن �ل�صبيل – 
�أي �لطريق – ملالزمته �إياه يف �ل�صفر، �أو الأنه تربزه فكاأنه ولدته)٣(.

الَُق مَرََّتاِن َفِإمْسَاٌك بِمَعْرُوفٍ َأوْ َتسِْريحٌ بِِإحْسَاٍن وََل يَحِلُّ  يف قوله تعاىل: }الطَّ  .3
لَُكمْ َأن َتْأخُُذواْ مِمَّا آَتيُْتمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّ َأن يََخاَفا َألَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ َفِإنْ خِْفُتمْ َألَّ 

انظر املزهر لل�سيوطي- ج1- �س334- مرجع �سابق.  )1(
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َتعَْتدُوهَا  َفالَ  اللّهِ  حُدُودُ  تِلْكَ  بِهِ  اْفَتدَتْ  فِيمَا  عََليِْهمَا  جُنَاحَ  َفالَ  اللّهِ  حُدُودَ  يُقِيمَا 

الِمُونَ{ ]�لبقرة: 22٩[، �ل�صمري يف )عليهما(  وَمَن يََتعَدَّ حُدُودَ اللّهِ َفُأوْلَـئِكَ هُمُ الظَّ

عائد على �لزوجني، �أي: ال جناح على �لزوج فيما �أخذ وال على �ملر�أة فيما 
�أعاده  و�إمنا  فقط  �لزوج  يعود على  �ل�صمري  �أن  �إىل  �لفر�ء  �أعطت، وذهب 
مثنى و�ملر�د و�حد كقوله تعاىل: }يَْخرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُْلؤُ وَالْمَرْجَانُ{ ]�لرحمن: 22[، 
و}َفَلمَّا بََلَغا مَجْمَعَ بَيْنِِهمَا نَسِيَا حُوَتهُمَا َفاتََّخَذ سَِبيَلهُ فِي الْبَحِْر سَرَبًا{ ]�لكهف: ٦1[، 
وما يوؤيد ما ذهب �إليه �لفر�ء قوله: )ال جناح عليهما فيما �فتدت به( �أي 

ال جناح عليه هو فيما �فتدت به هي)1(.
)ج( ومن �سور احلمل الأخرى التي وردت يف العربية ومل ترد يف �سورة البقرة:

فهو  اث،  �ملتحدثني على حدَّ �ل�صيء على نظريه، كجمع جماعة  حمل   .1
جمع على غري قيا�س، ولكن حمل على نظريه وهو �صامر و�صمّار، فاإن 
�لبقرة  �صورة  يف  �حلمل  هذ�  مثل  يرد  ومل  �ملتحدثون)2(،  هم  مار  �ل�صُّ

ح�صب �طالع �لباحث.
�جلار،  حذف  على  �الأرحام  جر  كحمل  �الأقبحني  �أح�صن  على  �حلمل   .2
و�لتقدير وباالأرحام، وقد ثبت هنا حذف �جلار يف �ال�صتعمال و�إن كان 
قلياًل، ومل يثبت يف �ال�صتعمال �لعطف على عاملني، فكان حمله على 
ما له نظري �أوىل، وهو من قبيل �أح�صن �الأقبحني، و�حلمل على �أح�صن 

�الأقبحني مل يقف عليه �لباحث يف �صورة �لبقرة.
على  �أفعل  مذكرها  �لتي  �ل�صفات  كجمع  نقي�صه،  على  �ل�صيء  حمل   .3
فعال فاإنه مل يجمع على ذلك �إال عجفاء و�أعجف وعجاف، وما ح�صّن 

انظر الدر امل�سون- ج1- �س557- مرجع �سابق.  )1(
الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي- مج1- �س223- مرجع �سابق.  )2(
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ي َأرَى سَبْعَ بََقرَاتٍ سِمَاٍن يَْأُكُلهُنَّ سَبْعٌ 
ِّ
جمعها يف قوله تعاىل: }وََقاَل الْمَلِكُ إِن

عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُالَتٍ خُْضٍر وَُأخَرَ يَابِسَاتٍ يَا َأيُّهَا الْمَأُل َأْفُتونِي فِي رُؤْيَايَ إِن ُكنُتمْ 

لِلرُّؤْيَا َتعْبُرُونَ{ ]يو�شف: ٤٣[، حملها على �صمان الأنهم قد يحملون �لنقي�س 

على �لنقي�س كما يحملون �لنظري على �لنظري، ومل يقف �لباحث على 
مو��صع فيها حمل �ل�صيء على نقي�صه يف �صورة �لبقرة)1(.

هذه هي مناذج �حلمل �لتي وردت يف �صورة �لبقرة وهي تعترب مناذج   
كثرية ومتنوعة ب�صبب طول هذه �ل�صورة �لتي تقع فيما يقارب �الأربعة �أجز�ء.

النتائج والتو�سيات
وبعد فهذه هي �لنماذج من �صور �حلمل �لتي وقعت يف �صورة �لبقرة   

وقد خل�س �لباحث منها �إىل عدد من �لنتائج �أهمها:
�إليها  حتال  �لتي  �لتاأويل  ظو�هر  من  و�حد  و�ملعنى  �للفظ  على  �حلمل   .1

�لظاهر�ت �لكالمية �لتي ال تنتظمها قو�عد �أ�صلية تن�صب �إليها.
�صورة  ال�صيما  �لكرمي  �لقر�آن  يف  كثري�ً  ورد  و�ملعنى  �للفظ  على  �حلمل   .2

�لبقرة �لتي ��صتملت على معظم �صور �حلمل.
بجميع  �اللتفات  هي  �لبقرة  �صورة  يف  وردت  �لتي  �حلمل  �صور  �أكرث   .3

�أنو�عه يليه �صورة �حلمل على �للفظ ثمّ �حلمل على �ملعنى.
بع�س �صور �حلمل مل ترد يف �صورة �لبقرة خا�صة تلك �لتي ال تنا�صب   .4
على  و�حلمل  �الأقبحني  �أح�صن  على  كاحلمل  �لقر�آن  وبالغة  ف�صاحة 

�لنقي�س وغريها.
انظر الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي- مج1- �س224.  )1(
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التو�سيات:
يو�صي �لباحث باالآتي:

��صتق�صاء �صور �حلمل على �للفظ و�حلمل على �ملعنى يف جميع �صور   .1
�لقر�آن �لكرمي.

ملعرفة  �حلكيم  �لقر�آن  �آي  يف  �اللتفات  لظاهرة  خا�صة  در��صات  �إفر�د   .2
وردت  �لتي  و�ل�صرفية  �لنحوية  و�الأوجه  �لبالغية  و�ل�صور  �الأغر��س 

فيها.
ميد�ناً  و�عتباره  �لكرمي  بالقر�آن  �لنحوية  و�لبحوث  �لدر��صات  ربط   .3

للتطبيق و��صتخر�ج �لقو�عد �لنحوية وفقاً ملا جاء فيه. 

امل�سادر واملراجع
�لقر�آن �لكرمي.  .1

�أبي  �لكمال  بن  �لف�صل عبد�لرحمن  �لنحو- الأبي  �الأ�صباه و�لنظائر يف   .2
ر�جعه  1505م   -1445  - 849-911هـ  �ل�صيوطي  �لدين  جالل  بكر 
وقدم له: �لكتور فايز ترحيني- د�ر �لكتاب �لعربي- بريوت – �لطبعة 

�الأوىل 1404هـ 1984م.
و�لكوفيني-  �لب�صريني  �لنحويني  بني  �خلالف  م�صائل  يف  �الإن�صاف   .3
تاأليف كمال �لدين �أبي �لربكات عبد�لرحمن �بن �أبي �لوفاء �بن عبيد �هلل 
�الأنباري �ملتوفى �صنة 577هـ- قدمه له وو�صع هو�م�صه وفهار�صه ح�صن 
�لعلمية-  �لكتب  د�ر  يعقوب-  بديع  �إميل  �لدكتور  باإ�صر�ف  حمد- 

بريوت- لبنان.
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�الإي�صاح يف علل �لنحو- تاأليف: �أبي �لقا�صم �لزجاجي- حتقيق: مازن   .4
�ملبارك- د�ر �لنفائ�س- بريوت- �لطبعة �خلام�صة 1986م.

�لتبيان يف �إعر�ب �لقر�آن- تاأليف �أبي �لبقاء عبد�هلل بن �حل�صني �لعكربي   .5
�ملتوفى �صنة 616هـ- حتقيق: علي حممد �لبجاوي- مطبعة عي�صى �لبابي 

�حللبي و�صركاه. 
�الأندل�صي  حيان  باأبي  �ل�صهري  يو�صف  بن  ملحمد  �ملحيط-  �لبحر  تف�صري   .6
�ملتوفى �صنة 745هـ- حتقيق �ل�صيخ عادل �أحمد عبد�ملوجود و�آخرين- 

د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت لبنان- �لطبعة �الأوىل1413هـ- 1993م.
�الأن�صاري  �أحمد  بن  حممد  بن  عبد�هلل  الأبي  �لقر�آن-  الأحكام  �جلامع   .7
�لقرطبي- تقدمي: هاين �حلاج- حققه و�صرح �أحاديثه: عماد زكي �لبارودي، 

خريي �صعيد- �ملكتبة �لتوفيقية- �لقاهرة- بدون تاريخ للطبعة.
�جلامع �لكبري يف �صناعة �ملنظوم من �لكالم �ملنثور- تاأليف: ن�صر�لدين   .8
بن حممد بن حممد �ل�صهري بابن �الأثري- حتقيق: م�صطفى جو�د- بدون 

تاريخ للطبعة.
علي  حممد  حتقيق  جني-  بن  عثمان  �لفتح  �أبي  �صنفه  �خل�صائ�س-   .9

�لنجار- �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب- �لطبعة �لر�بعة 1999م.
�لدر �مل�صون يف علوم �لكتاب �ملكنون- تاأليف �الإمام �صهاب �لدين �أبي   .10
�لعبا�س بن يو�صف بن حممد بن �إبر�هيم �ملعروف بال�صمني �حللبي- حتقيق 
وتعليق: �ل�صيخ علي حممد معو�س- �ل�صيخ عادل �أحمد عبد�ملوجود- 
د�ر  �لنوتي-  عبد�ملجيد  زكريا  �لدكتور  �لدكتور جاد خملوف جاد- 

�لكتب �لعلمية- بريوت لبنان- �لطبعة �الأوىل1414هـ- 1994م.
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�لر�ئد: معجم لغوي ع�صري – تاأليف جرب�ن م�صعود- بريوت- طبعة 1964م.  .11
حماد  �بن  �إ�صماعيل  تاأليف   – �لعربية  و�صحاح  �للغة  تاج  �ل�صحاح   .12
للماليني-  �لعلم  د�ر   – عطّار  عبد�لغفور  �أحمد  حتقيق:  �جلوهري، 

بريوت لبنان- �لطبعة �لثانية 1399هـ - 1979م.
حممد  بن  عبد�مللك  من�صور  �أبي  تاأليف:  �لعربية-  و�صر  �للغة  فقه   .13
�لطبعة  لبنان-  بريوت-  �جليل-  د�ر  ن�صيب-  �أملني  حتقيق  �لثعالبي- 

�الأوىل 1418هـ 1998م.
كتاب �صيبويه- �أبي ب�صر عمرو بن عثمان بن قنرب- حتقيق و�صرح عبد�ل�صالم   .14

حممد هارون- د�ر �جليل- بريوت- �لطبعة �الأوىل- بدون تاريخ.
�لك�صاف عن حقائق �لتنزيل وعيون �الأقاويل يف وجوه �لتاأويل- لالإمام   .15
�أبي �لقا�صم حممود بن عمر �لزخم�صري �خلو�رزمي 467-538هـ - د�ر 

�ملعرفة- بريوت لبنان- بدون تاريخ طبعة.
�أيوب  �لبقاء  الأبي  �للغوية  و�لفروق  �مل�صطلحات  يف  معجم  �لكليات:   .16
�بن مو�صى �حل�صيني �لكفوي- 1094هـ 1683م- قابله على ن�صخة خطية 
�مل�صري-  وحممد  دروي�س،  د.عدنان  فهار�صه  وو�صع  للطبع  و�أعده 

موؤ�ص�صة �لر�صالة – بريوت لبنان- �لطبعة �لثانية 1413هـ 1993م.
– الأبي �لف�صل جمال �لدين حممد بن مكرم بن منظور  ل�صان �لعرب   .17

�الإفريقي �مل�صري – طبعة د�ر �صادر – بريوت – بدون تاريخ طبعة.
�ملحرر �لوجيز يف تف�صري �لكتاب �لعزيز-  �أبو حممد عبد �حلق بن غالب   .18
بن عطية �الأندل�صي- توفى �صنة546هـ- حتقيق: عبد�ل�صالم عبد�ل�صايف- 

د�ر �لكتب �لعلمية- بريوت- لبنان- �لطبعة �الأوىل 1422هـ 2001م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {276}

�لدين  جالل  عبد�لرحمن  للعالمة  و�أنو�عها-  �للغة  علوم  يف  �ملزهر   .19
�ل�صيوطي- د�ر �لفكر للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع.

مغنى �للبيب عن كتب �الأعاريب- تاأليف �الإمام �أبي حممد عبد�هلل جمال   .20
�لدين بن يو�صف بن �أحمد �بن عبد�هلل ه�صام �الأن�صاري �مل�صري �ملتويف 
�صنة 761هـ - حتقيق حممد حمي �لدين عبد�حلميد- د�ر �لطالئع للن�صر 

و�لتوزيع و�لت�صدير – �لقاهرة 2005م.
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احلروف أقسامها ودالالتها ووظائفها يف كتاب ]بدائع الفوائد[ البن قيم اجلوزية
د. نهى علي عو�س العليم علي•• د. حمي الدين حممد جربيل حممد •	

ملخــــ�ض
تناولت هذه �لدر��صة حروف �ملعاين �أق�صامها ودالالتها ووظائفها �لتي   
وردت يف كتاب)بد�ئع �لفو�ئد( البن قيم �جلوزية م�صتعينة باملنهج �لو�صفي 
�لتحليلي، وهدفت �إىل �إبر�ز �جلانب �لنحوي يف كتاب)بد�ئع �لفو�ئد( البن 
�لقيم و�لوقوف على �آر�ئه �لنحوية وحتليلها، و�لتعرف على �صخ�صيته ومدى 

تاأثري ن�صاأته �لدينية على �أفكاره �لنحوية.

Abstract
 The study using the meaning letters and it`s sections in the 
book (bada,a El- Fawaaid) Ibn Qayyim EL-Gawzyyah. The study 
manipulated the descriptive and analytical approach, and aims to 
prove that Ibn El- Qayyim was distinguished grammarian who 
explained his views in different aspects of grammar beside that he 
explained the effects of religion in his life and the role of education 
in building his character concepts and Ideas.

 
َمـــــة ُمَقدِّ

له،  ال�صريك  وحده  �هلل  �إال  �إله  ال  �أن  و�أ�صهد  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد   
و�أ�صهد �أن حممد�ً عبده ور�صوله، �للهم �صل و�صلم وبارك وزد و�أنعم عليه 

وعلى �آله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان �إىل يوم �لدين.
�أما بعد:  

ال�سودان.   - اجلزيرة  جامعة   - الرتبية  كلية   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
ال�سودان.   - اجلزيرة  جامعة   - الرتبية  كلية   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	••
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فقد �هتم علماء �الإ�صالم يف �صتى تخ�ص�صاتهم وتنوع م�صاربهم على   
مدى �لع�صور باللغة �لعربية �هتماماً ال يكاد يوجد له نظري يف �للغات �الأخرى، 
مهما عظم �صاأنها وتو�صع �نت�صارها يف �لعامل؛ الأن �للغة �لعربية هي لغة �لقر�آن 
�لكرمي و�ل�صنة �ملطهرة، ففهم �لقر�آن موقوف على فهم �للغة �لعربية و�الإحاطة 
بخ�صائ�صها ومز�ياها، فلم ياأل �أهل �لعلم جهد�ً يف خدمة �للغة �لعربية، ومن 
هوؤالء �لعلماء �بن قيم �جلوزية؛ �لذي مالأ �لدنيا باآثاره وعلومه، فقد برع يف 
علوم �ل�صريعة كافة وكل من در�س حياته وقر�أ تر�ثه �أكرب �لرجل وقدر علومه، 
ور�أى فيه �لعقل �لو��صع و�لفكر �خل�صب و�لعبقرية �لعجيبة، فجاءت در��صتنا 
تقل  ال  �لعربية  �للغة  مقدرة يف  �لقيم جهود�  البن  �أن  تبني  �أن  هذه وهدفت 
�للغوية  �لدر��صات  جمال  يف  ��صتهرو�  �لذين  جهود  عن  �لعلمية  قيمتها  يف 
علمية  قيمة  له  كتاب  بدر��صة  يقوم  �أنه  من  �لبحث  �أهمية  وتنبع  �لنحاة،  من 
و�صهرة و��صعة، �إذ مزج فيه �بن �لقيم بني �لفقه و�لتف�صري و�للطائف �للغوية 
كتاب مو�صوعي  بحق  مما جعله  �ملختلفة؛  �لعلماء  �أر�ء  فيه  و�أورد  و�لنحوية، 
�أ�صلح  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  �لدر��صة  و�تبعت  و�لفكر،  و�لعلوم  �ملعرفة 

�ملناهج لدر��صة �لظاهرة �للغوية.
�لنحو  على  وخامتة  مباحث  و�أربعة  مقدمة  على  �لدر��صة  وجاءت   

�لتايل: 
ميالده  وتاريخ  ��صمه  وي�صمل:  وكتابه  �لقيم  �بن  �صرية  �الأوىل:  �ملبحث   -

وثقافته و�آثاره �لعلمية و�لتعريف بالكتاب وتاأثره بال�صهيلي.
�لهمزة  حروف  على:  ويحتوي  �الأحادية  �ملعاين  حروف  �لثاين:  �ملبحث   -

و�ل�صني و�لفاء و�لو�و.
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�ل�صرطية  و�إن  �أم  �حلرف  وفيه:  �لثنائية  �ملعاين  حروف  �لثالث:  �ملبحث   -
و�أو.

�ملبحث �لر�بع: حروف �ملعاين �لثالثية و�لرباعية وتناول �حلروف: ثم و�إما   -
وحتى.

وتبع ذلك �خلامتة مع �أهم نتائج �لدر��صة و�لتو�صيات.  -

�ملبحث �الأول
ابن القيم وكتابه)بدائع الفوائد(

ا�سمه:
هو �الإمام �ملحقق �حلافظ �الأ�صويل �ملتكلم �لفقيه �لنحوي، بل �ملجتهد   
�لفكري ود�عية  �لتحرر  �لدين ور�ئد من رو�د  �أئمة  من  �إمام  �ملف�صر،  �ملطلق 
من �أعظم �لدعاة يف �الجتهاد ونبذ �لتقليد �الأعمى؛ �أبو عبد�هلل �صم�س �لدين 
رعي ثم  حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �صعد بن حرير بن مكي زين �لدين �لزُّ

�لدم�صقي �حلنبلي �ل�صهري بابن قيِّم �جلوزية)1(.
رعي: ب�صم �لز�ي �مل�صددة �ملعجمة ن�صبة �إىل)ُزرع( ب�صم �لز�ي  و�لزُّ  
دم�صق،  بنو�حي  �خلري  كثرية  و��صعة  ناحية  وحور�ن  حور�ن،  عمل  من  قرية 
ومنها حت�صل غالت دم�صق)2(، وهي �لتي ت�صمى �الآن)�أزرع( وكان ��صمها يف 
رحمه  �لقيم  �بن  ن�صب  �لقرية  هذه  و�إىل  �صميت)زره(  رمبا  �أو  �لقدمي)زر�( 

�هلل.
�سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، للموؤرخ الفقه الأديب ابن فالح عبداحلي بن العماد احلنبلي تويف)1089هـ( من�سورات دار   )1(

الآفاق اجلديدة، حتقيق: جلنة اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ج6، �س168.
الأعالم: قامو�س تراجم، تاأليف خري الدين الِزِرْكلي، دار العلم للماليني، ت�سرين الثاين نوفمرب، ط6، 1984م، ج6، �س56.  )2(
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تاريخ ميالده ومكانه:
تتفق كتب �لرت�جم على �أن تاريخ والدته �صنة)691هـ( يف �ليوم �ل�صابع   
من �صهر �صفر)1( و�ختلف يف حمل والدته، هل هي)زرع( �أم هي)دم�صق( 

غري �أن �ملر�عي ذكر يف)طبقات �الأ�صوليني()2( �أن والدته يف دم�صق.
وهم يقولون يف ترجمته وترجمة و�لده)�لزرعي �الأ�صل ثم �لدم�صقي(   
ومعلوم �أن ��صطالحهم يف هذ� �لتعبري قد يريدون به حمل �لوالدة ثم حمل 
�لبلدة  �أجد�ده مثاًل من هذه  �أو  �أنَّ و�لده  له، وقد يريدون  �النتقال للمرتجم 
ن�صبة الأن  بـ)قيِّم �جلوزية(  �أعلم، و��صتهر  �إىل �الأخرى و�هلل  ثم �صار �النتقال 
و�لده كان قيّماً مدة من �لزمن على �ملدر�صة �جلوزية �لتي �أن�صاأها �حلافظ حميي 
�لدين بن �جلوزي ب�صوق �لقمح بدم�صق، فقيل له: قيِّم �جلوزية)٣( و��صتهر به 
ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، ف�صار �لو�حد منهم يدعى بـ)�بن قيم �جلوزية( 
وتلقى تعليمه على م�صاهري �أهل زمانه مثل: �صرف �لدين �بن تيمية و�ل�صهاب 
�لعابر و�بن �ل�صري�زي وغريهم، كما �أخذ عنه كثري من �لف�صالء مثل: �بن كثري 

و�بن رجب �حلنبلي و�لذهبي و�ل�صبكي وغريهم.
ثقافته وعلومه:

يف  تفنن  فقد  ع�صره؛  يف  �لتفكري  �أنو�ع  جلميع  �صاملة  ثقافته  كانت   
كافة �لعلوم �الإ�صالمية، فكان عارفاً يف �لتف�صري ال يجارى فيه وباأ�صول �لدين 
وباحلديث ومعانيه وفقهه، و�لفر�ئ�س ودقائق �ال�صتنباط وبالعربية وعلم �لكالم 
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تاأليف العالمة احلافظ جالل الدين عبدالرحمن بن كمال اأبي بكر ال�سيوطي ال�سافعي   )1(

املتوفى �سنة)911هـ( النا�سر دار املعرفة، بريوت، لبنان.
الفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني، عبد اهلل م�سطفى، مطبعة: حممد اأمني،ط2، 1394هـ، بريوت لبنان.  )2(

الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، الإمام احلافظ �سهاب الدين اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين، املتوفى �سنة)852هـ( مطبعة   )3(
املدين �سنة 1387هـ مب�سر، ج1، �س472.
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وعلم �ل�صلوك وكالم �أهل �لت�صوف و�إر�صاد�تهم ورقائقهم، وله يف كل فن 
من هذه �لفنون �ليد �لطوىل.

وكان عظيم �لدر�ية بامل�صائل �الأدبية و�لنحوية وفنون �ل�صعر)1( و�أنه كان ملماً 
�أن  �إملام �خلبري، فلي�س غريباً  �لتي كانت معروفة يف ع�صره  �لعلوم  بكثري من 
نرى �بن �لقيم بحر�ً من �لعلم ز�خر�ً بكل فن من �لفنون و��صع �الطالع عارفاً 
�لبحث  كثري  تعاىل  �هلل  رحمه  كان  فقد  �ل�صالح،  �ل�صلف  ومبذهب  باخلالف 
مبكر�ً  �لطلب  بد�أ  وقد  و�ملعارف  �لعلوم  �صبيل حت�صيل  متفانياً يف  و�لطلب، 
حتى �رتفعت مرتبته وعال كعبه وفاق �الأقر�ن و�صارت كتبه بني �لنا�س، وكان 
حبه بجمع �لكتب دليل �لرغبة يف �لعلم بحثاً ومطالعة وقر�ءة و�إقر�ء وتاأليفاً، 
ومطالعته  وكتابته  للعلم  �ملحبة  �صديد  كثري)2(:"وكان  �بن  �حلافظ  قال  حتى 
وت�صنيفه و�قتناء �لكتب و�قتنى من �لكتب مامل يح�صل لغريه". وقال �حلافظ 
من  مع�صاره  ع�صر  حت�صيل  لغريه  يتهياأ  ال  ما  �لكتب  من  كثري)٣(:"و�قتنى  �بن 
كتب �ل�صلف و�خللف". وقال �حلافظ �بن حجر)٤(:" وكان مغرماً بجمع �لكتب 
فح�صل منها ما ال يح�صى حتى كان �أوالده يبيعون منها بعد موته دهر�ً طوياًل 

�صوى ما ��صطفوه منها الأنف�صهم".
فاإن هذ� �لتلقي وهذ� �لطلب غري غريب على ما وهبه �هلل البن �لقيم   
كانت  فقد  م�صتغرب يف ع�صره  �لنادرة، وغري  و�الأملعية  �لفذة  �ملو�هب  من 
�الأم�صار �آنذ�ك تكتظ بعلماء �الإ�صالم �ملتخ�ص�صني و�حلفاظ �لبارزين و�ملوؤلفني 

�سذرات الذهب،ج6، �س168.  )1(
مطبعة  �سنة)795هـ(  املتوفى  الدم�سقي  احلنبلي  اأحمد  بن  عبدالرحمن  اأبوالفرح  الدين  زين  رجب  ابن  احلنابلة،  طبقات  ذيل   )2(

ال�سنة املحمدية 1372هـ، ج2، 449.
البداية والنهاية، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمرو بن كثري القر�سي، املتوفى �سنة)774هـ( ط2، د:ت، مطبعة املتو�سطة، بريوت   )3(

لبنان،ج14، �س202.
الدرر الكامنة،ج4، �س22.  )4(
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�ملتفننني، خ�صو�صاً يف دم�صق �ل�صام م�صرب د�ر �بن �لقيم وحمل �إقامته، فقد 
فالعامل  �صدروهم،  يف  مكتباتهم  يحملون  �لذين  �لعلماء  بفحول  تعج  كانت 
�أمام �لطالب كالرو�صة �لغناء يقطف منها ما ت�صتهي نف�صه من كل ثمرة وي�صم 

كل ر�ئحة عطرة.
و�بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل موهبة متحركة فال عجب �إذ� ر�أيناه يز�حم   
بالركب يف �صتى �حللق على �أعد�د متكاثرة من �ل�صيوخ بروح متعط�صة ونف�س 
تفنن  فينهل من كل عامل متخ�ص�س حتى  نهمه،  لي�صفي غلته ويروي  متاألقة، 
يف علوم �الإ�صالم و�صارت له �ليد �لطوىل يف فنون �صتى، فرحمه �هلل رحمة 

و��صعة ور�صي عنه. 
اآثاره العلمية:

�لت�صعني يف خمتلف  �آثار جمة، جتاوزت  �لقيم رحمه �هلل تعاىل  البن   
�أمر  و�ل�صالمة  �لدقة  وجه  على  وتعد�دها  عنها  و�حلديث  �الإ�صالمية،  �لعلوم 
فيه كلفة وعناء؛ الأنه وقع يف �صردها عند بع�س مرتجميه �صروب من �لوهم 

و�لغلط، وقد ذكر بكر �أبو زيد)1()98( كتباً منها:
1. بد�ئع �لفو�ئد.
2. �لتحفة �ملكية.

3. حادي �الأرو�ح �إىل بالد �الأفر�ح.
4. رو�صة �ملحبني ونزهة �مل�صتاقني.

5. مد�رج �ل�صالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�صتعني.
6. طريق �لهجرتني وباب �ل�صعادتني، وغريها.

ابن قيم اجلوزية حياته اآثاره مورده، تاأليف بكر عبداهلل اأبوزيد، مطبعة دار العا�سمة للن�سر والتوزيع، ط2، 1423هـ، �س309.  )1(
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وفاته:
كانت  تعاىل  �هلل  رحمه  �جلوزية  قيم  �بن  وفاة  �أن  �لرت�جم  كتب  تتفق   
وقت �لع�صاء ليلة �خلمي�س �لثالث ع�صر من رجب �صنة)751هـ( وبه كمل له من 

�لعمر �صتون �صنة رحمه �هلل)1(. 
�لكبري، �جلامع  �لظهر بجامع دم�صق  �لغد بعد �صالة  لي عليه من  و�صُ  
قال  جنازته،  ت�صييع  على  �لنا�س  �زدحم  وقد  �جلر�ح)٣(  بجامع  ثم  �الأُموي)2( 
�بن كثري)٤(:" وكانت جنازته حافلة رحمه �هلل تعاىل، �صهدها �لق�صاة و�الأعيان 

و�ل�صاحلون من �خلا�صة و�لعامة، وتز�حم �لنا�س على حمل نع�صه".
ودفن يف دم�صق مبقربة �لباب �ل�صغري عند و�لدته رحمهما �هلل تعاىل و�أ�صكنهما 

�جلنة برحمته وف�صله.
كتاب)بدائع الفوائد(:

هذ� �لكتاب �لقيم)بد�ئع �لفو�ئد( �لذي يزيد على �ألف �صفحة ذكر   
�بن �لقيم �أنه �ألفه وكتب غالبه من حفظه حال وبعده عن مكتبته فقد كانت هذه 
�لفو�ئد عبارة عن �صو�نح تخطر له فيقيدها خمافة �أال تعود، وقد قال يف نهاية 
�لكلمات  من هذه  به  �لعظيم  �هلل  فتح  ما  �لكافرون)5(:" فهذ�  ل�صورة  تف�صريه 
�لي�صرية و�لنبذة �مل�صرية �إىل عظمة هذه �ل�صورة و جاللتها ومق�صودها وبديع 
نظمها، من غري ��صتعانة بتف�صري وال تتبع لهذه �لكلمات من مظان توجد فيه، بل 
هي ��صتمالء مما علمه �هلل و �ألهمه بف�صله و كرمه، و�هلل يعلم �أنى لو وجدتها يف 

ذيل طبقات احلنابلة، ج2، �س450.  )1(
انظر منادمة  الوليد بن عبدامللك �سنة)96هـ( وقيل غري ذلك،  بنائه، فقيل يف عهد  تاريخ  اأعظم جوامع دم�سق، اختلف يف  هو   )2(

الأطالل وم�سامرة اخليال لبن بدران،ط2، مطبعة املكتب الإ�سالمي، 1379هـ بدم�سق �س357.
ن�سبة اإىل جراح امل�سحي الذي جدد بناءه، ويقع خارج الباب ال�سغري بدم�سق، انظر منادمة الأطالل، �س371.  )3(

البداية والنهاية، ج14، �س202.  )4(
بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، حتقيق: هاين احلاج، مطبعة دار التوفيقية، د:ت، م1، �س127.  )5(
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بف�صله  �ملانّ  �هلل  وع�صى  ��صتح�صانها،  يف  لبالغت  و  قائلها  �إىل  الأ�صفتها  كتاب 
تعليق  على  يعني  �أن  �ملخلوقني  قيا�س  غري  على  عطاوؤه  �لذى  �لعطاء  �لو��صع 
تف�صري هذ� �لنمط وهذه �الأ�صلوب، وقد كتبت على مو��صع متفرقة من �لقر�آن 
بح�صب ما ي�صنح من هذ� �لنمط وقت مقامي مبكة و�لبيت �ملقد�س و�هلل �ملرجو 

�إمتام نعمته".
منه  �أطيب  ب�صر  قولهم)هذ�  عن  �لعا�صر  �ل�صوؤ�ل  جو�ب  يف  وقال   
رطبا(:" فهذ� ما يف هذه �مل�صاألة �مل�صكلة من �الأ�صئلة و�ملباحث علقتها �صيد� 
ل�صو�نح �خلاطر فيها خ�صية �أال تعود، فلي�صامح �لناظر فيها فاإنها علقت على حني 
بعدي من كتبي وعدم متكني من مر�جعتها، وهكذ� غالب هذ� �لتعليق �إمنا هو 

�صيد خاطر و�هلل �مل�صتعان")1(.
يقع كتاب)بد�ئع �لفو�ئد( يف �أربعة �أجز�ء يف جملدين، وهو عبارة   
بكتب  �أ�صبه  فكان  عديدة،  علوًما  �لقيم  �بن  فيه  جمع  مو�صوعي  كتاب  عن 
�ملعارف �لعامة من غري ترتيب منهجي معني فيه، وقد حوى على دقائق �للغة 
ولطائف  �لكالم  وعلم  و�لتف�صري  �لفقه  و�أ�صول  و�لبالغة  و�صرفها  نحوها 

�الأخبار ودقائقها و�حلكم و�ملو�عظ وفتاوى يف �أحكام �ل�صريعة وغري ذلك.
كلمة)بديع(:

��صتنبطها  �لركية  وبدع  وبد�أه)2(،  �أن�صاأه  و�بتدعه:  �ل�صيء  بدع  بديع:   
و�أحدثها، وركي بديع: حديث �حلفر، و�لبديع و�لبدع: �ل�صيء �لذي يكون 
�أواًل، ويف �لتنزيل: }ُقْل مَا ُكنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُِل{ ]�لأحقاف: ٩[، �أي: ما كنت �أول 

امل�سدر ال�سابق، �س304.  )1(
ل�سان العرب، تاأليف الإمام العالمة اأبي الف�سل حممد بن مكرم بن منظور الأن�ساري امل�سري املتوفى)711هـ( حققه وعلق عليه:   )2(

عامر اأحمد حيدر، راجعه: عبد املنعم خليل اإبراهيم، ط2، دار الكتب العلمية 2009م، كتاب العني، �س6.
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من �أر�صل من قبلي ر�صل كثري.
و�لبدعة: �حلدث وما �بتدع من �لدين بعد �الإكمال، و�ملبتدع: �لذي   
ياأتي �أمر�ً على �صبه مل يكن �بتد�أه �إياه، وفالن ِبدع يف هذ� �الأمر �أي: مل ي�صبقه 

�أحد، قال �الأحو�س)1(:
فخرت فانتهت فقلت:انظريني ** لي�س فهل اأتيته ببديع.

ابَْتدَعُوهَا{  }وَرَهْبَانِيًَّة  �أتى ببدعة قال تعاىل:  و�أبدع و�بتدع وتبدّع:   
]�حلديد: 27[، وقال روؤبة)2(:

اإن كنت هلل التقى الأطوى** فلي�س وجه احلق اأن تبدعا.

و�لبديع: �ملحدث �لعجيب، و�لبديع: �ملبدع و�أبدعت �ل�صيء: �خرتعته   
ال على مثال �صابق، و�لبديع من �أ�صماء �هلل �حل�صنى الإبد�عه �الأ�صياء و�إحد�ثه 
�إياها، وهو �لبديع: �الأول قبل كل �ل�صيء ومنه قوله تعاىل: }بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ 
وَاْلَرِْض{ ]�لبقرة: 117[، �أي: مبتدعها وموجدها)٣( فهو �صبحانه �خلالق �ملخرتع ال 

على مثال �صابق، فبديع فعيل مبعنى فاعل مثل قدير مبعنى قادر، وهو �صفة من 
�صفات �هلل تعاىل؛ الأنه بد�أ �خللق على ما �أر�د على غري مثال تقدمه.

و�لبديع: �لزق �جلديد و�ل�صقاء �جلديدة، ويف �حلديث �أن �لنبي �صلى   
�صبهها  �آخره".  حلو  �أوله  حلو  �لع�صل  كبديع  قال)٤(:" تهامة  و�صلم  عليه  �هلل 
بزق �لع�صل؛ الأنه ال يتغري هو�وؤها فاأوله طيب و�آخره طيب، وكذ� �لع�صل ال 
ط2،  اخلاجني،  مكتبة  جمال،  �سليمان  عادل  د.  وحتقيق:  جمع  الأن�ساري،  عا�سم  بن  عبداهلل  بن  حممد  اأبو  الأحو�س  ديوان   )1(

1411هـ1999م ، �س157، ولقب بالأحو�س ل�سيق يف موؤخر عينيه، وهو �ساعر اإ�سالمي اأموي هجاء.
روؤبة بن عبداهلل العجاج بن روؤبة التميمي ال�سعدي تـ)145هـ( اأحد الرجاز امل�سهورين، واأم�سغهم لل�سيح والقي�سوم، والذي اأخذ   )2(
عنه العلماء اأكرث غريب اللغة وكان يف ع�سر بني اأمية، ديوانه : عناية وت�سحيح وليم بن الورد الربو�سي، ط2، 1980م، دار الآفاق 

اجلديدة بريوت ، �س87.
حممد  زياداته،  واأ�ساف  به  واعتنى  حققه  الب�ستاين،  بطر�س  املعلم  تاأليف  العربية،  للغة  مطول  ع�سري  قامو�س  املحيط،  حميط   )3(

عثمان، ط1، مطبعة دار الكتب العلمية2009م، بريوت لبنان �س307.
الزين، دار  اأحمد  اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل)164هـ_241هـ( �سرحه وجمع فهار�سه، حمزة  اأبو عبداهلل  امل�سند لالإمام   )4(

احلديث، القاهرة،143/3، �س130.
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يتغري)1(، وتهامة يف ف�صول �ل�صنة كلها طيبة غد�ة، وليلها �أطيب �لليايل ال توؤذ 
بحر مفرط وال قر موؤذ، ومنه قول �مر�أة من �لعرب و�صفت زوجها فقالت: 

�صاآمة". وال  خمافة  وال  قر،  وال  حر  ال  تهامة  كليل  "زوجي 
حت�صني  وجوه  به  يعرف  علم  وهو  �لعربية  �لعلوم  من  �لبديع:  وعلم   
�لكلم، و�الإبد�ع عند �حلكماء �إيجاد �صيء م�صبوق بالعدم، وقيل هو �إخر�ج 
�ل�صيء من �لعدم �إىل �لوجود بغري مادة، وعند �لبديعيني: هو �أن ي�صمل �لكالم 

على عدة �صروب من �لبديع، و�صرعاً: من خالف �أهل �ل�صنة �عتقاد�ً)2(.
كلمة)فوائد(:

جاء يف ل�صان �لعرب)٣(: مادة)فيد(: �لفائدة ما �أفاد �هلل تعاىل �لعبد من   
�إنهما ليتفايد�ن  خري ي�صتفيده وي�صتحدثه وجمعها �لفو�ئد، �بن �صميل، يقال: 
باملال بينهما �أي يفيد كل و�حد منهما �صاحبه، و�لنا�س يقولون: هما يتفاود�ن 
�لعلم �أي يفيد كل و�حد منهما �الآخر، �جلو�هري �لفائدة: ما ��صتفدت من علم 
�أو مال، تقول: فادت له فائدة، �لك�صائي: �أفدت �ملال �أي: �أعطيته غري، و�أفدته: 

و�أن�صد �أبو زيد للقتال)٤(:
ناقته ترمل يف النقال *** مهلك مال ومفيد مال.

�أي م�صتفيد مال، وفاد �ملال نف�صه لفالن يفيد: �إذ� ثبت له مال و�ال�صم   
�لفائدة.

ل�سان العرب، م2، �س7.  )1(
حميط املحيط، �س307.  )2(

ل�سان العرب، م3، ف�سل الفاء، �س419، وانظر تاج العرو�س من جواهر القامو�س لل�سيد حممد مرت�سى احل�سيني الزبيدي، حتقيق:   )3(
عبدالعليم الطحاوي، راجعه عبدال�ستار اأحمد فرح، مطبعة حكومة الكويت 1400هـ1980م، م4، ف�سل الفاء، �س302.

الرجز للقتال الكالبي يف ديوانه، حتقيق: د. عبا�س، دار الثقافة، لبنان بريوت، �س83.  )4(
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تاأثر ابن قيم اجلوزية بفكر ال�سهيلي النحوي:
يف  خا�صة  تاأثر،  �أميا  �لنحوي  �ل�صهيلي  بفكر  �هلل  رحمه  �لقيم  �بُن  تاأثر   
�مل�صائل �لتي تت�صل بعلل �لنحو و�أ�صر�ر �لعربية، و�أعجب بطريقته يف عر�صه 
و�ال�صتق�صاء يف  ��صتنباطه  ودقة  �لفكر(  كتابه)نتائج  تناولها يف  �لتي  للق�صايا 
�لبحث و�لغو�س و�لتعمق يف �أ�صر�ر �للغة وتعليلها، وقلما جند �بن �لقيم ذكر 
م�صاألة نحوية �أو لغوية �إال وذكر لل�صهيلي قواًل فيها �أو ر�أيًا وجند ذلك و��صًحا 

يف كتابه)بد�ئع �لفو�ئد( من �أمثلة ذلك:
"ر�أيت لل�صهيلي ف�صاًل ح�صناً يف ��صتقاق �لفعل من �مل�صدر...")1(.  -1

�ل�صرطية"...")2(. �لظرفية  �إذ�  عندي  "هي  �ل�صهيلي:  قال  �أكرمك،  �إذ�  2-  "قولهم: 
من  �ملتكلم  نف�س  يف  عما  تعبري  هو  �لكالم  �ل�صهيلي:  كالم  "من   -3

�ملعاين...")٣(.
و�أما)لكن( فقال �ل�صهيلي:" �أ�صح �لقولني فيها �أنها مركبة من: ال وكاف   -4

�خلطاب".
و�أما �صمع �هلل ملن حمده فقال �ل�صهيلي: مفعول �صمع حمذوف...".  -5

" جعلت عالمة �لت�صغري �صم �أوله وفتح ثانيه، وحكمة ذلك و�هلل �أعلم ما   -6
�أ�صار �إليه �ل�صهيلي".

زعم �ل�صهيلي و�صيخه �أبوبكر بن عربي �أن ��صم �هلل تعاىل غري م�صتق؛ الأن   -7
�ال�صتقاق ي�صتلزم مادة ي�صتق منها و��صمه تعاىل قدمي و�لقدمي ال مادة له 

في�صتحيل �ال�صتقاق...".
بدائع الفوائد،م1، �س30.  )1(

امل�سدر ال�سابق، �س89.  )2(
امل�سدر ال�سابق ، �س258.  )3(
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�إىل غري ذلك من ��صت�صهاده و�عتماده على ر�أيه، فاأنت ترى �أنه ما فتىء   
يذكر فكر �ل�صهيلي �لنحوي؛ قال �ل�صهيلي، ر�أيت لل�صهيلي، زعم �ل�صهيلي، 
ما �أ�صار �إليه �ل�صهيلي، من كالم �ل�صهيلي، وهذ� �إن دل على �صيء فاإمنا يدل 

على �أن �بن �لقيم كان مولعاً بفكر �ل�صهيلي �لنحوي و�آر�ئه.
�أكرث  بل  �ل�صهيلي،  نحو  بادعاء  رمي  هذ�  و��صت�صهاده  نقله  وجر�ء   
�صمن  �لقيم  �بن  �أن  لل�صهيلي  �لفكر(  كتاب)نتائج  حمقق  �لبنا  قال  ذلك  من 
كتابه)بد�ئع �لفو�ئد( كتاب �ل�صهيلي)نتائج �لفكر( بعد �أن بدل فيه وغري و�أن 
لي�س البن �لقيم فيه ن�صيب ال من قريب �أو بعيد، بعد �أن حذف مقدمته ون�صبه 
�ل�صهيلي  نحو  يدعي  �أن  ��صتطاع  قد  �لقيم  �بن  �أن  �لبنا:" تبني يل  قال  لنف�صه 
لنف�صه بت�صمينه كتاب)�لنتائج ( كتابه بعد �أن حذف مقدمته وقدم و�أخر وز�د 
قليال و�خت�صر حتى ليظن �لقارئ �أن �لنحو �لذي ي�صوقه �بن �لقيم يف كتابه 
�أنه لي�س له ن�صيب  من بد�ئعه")1( ثم م�صى �ملحقق فوق ذلك وقال:" و�حلق 
�أو بعيد، و�أن �لبد�ئع �مل�صطور يف كتابه هي نتائج �لفكر..."  فيها من قريب 
وقال يف كتابه )�أبو�لقا�صم �ل�صهيلي ومذهبه �لنحوي()2(." نحو بد�ئع �لفو�ئد 
�أن يحذف  �لقيم  �ل�صهيلي يف)�لنتائج( فقد ��صتطاع �بن  �لقيم هو نحو  البن 
مقدمة)�لنتائج( ثم ي�صمن م�صائلها كتابه)�لبد�ئع( دون �أن ي�صري �أنها من نتائج 

�لفكر".
فعن�صر  �لنحوي،  �ل�صهيلي  بفكر  تاأثر  �لقيم  �بن  �أن  �لباحث  ويرى   
كتابه،  يف  تناولها  �لتي  للق�صايا  عر�صه  يف  �ل�صهيلي  �صلكه  �لذي  �لتجديد 
انظر مقدمة البنا يف كتاب)نتائج الفكر يف النحو( لل�سهيلي، عبدالرحمن عبداهلل، حتقيق، حممد اإبراهيم البنا، جامعة قار يون�س   )1(

1978م، �س6.
اأبو القا�سم ال�سهيلي ومذهبه النحوي، حممد اإبراهيم البنا، دار البيان العربي، جدة، ط1، 1985م، �س196.  )2(
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و�لدقة و�ال�صتنباط و�ال�صتق�صاء يف �لبحث و�ملو�صوعية و�لغو�س و�لتعمق 
يف �أ�صر�ر �للغة وتعليلها؛ هو ما جعل �بن �لقيم يعجب به وينقل عنه مع عزو 
ذلك �إليه، ولي�س �بن �لقيم وحده من تاأثر و�أعجب باأفكار �ل�صهيلي، بل هناك 

�أعالم و�أئمة من �لعلماء تاأثرو� بفكر �ل�صهيلي ونقلو� عنه منهم: 
الإمام الزملكاين: نقل يف كتابه)�لتبيان يف علم �لبيان �ملطلع على �إعجاز   -1
نتائج �لفكر هي: �صر تنكري لفظ)�صالم( يف  �لقر�آن()1( ثالثة مباحث من 
�لقر�آن �لكرمي، و�لفرق بني)لن وال( و�أ�صباب �لتقدمي و�لتاأخري يف �لقر�آن 
�لكرمي، مع �أن �بن �لزملكاين مل ين�صب ما نقله عن �ل�صهيلي �إليه ومل يعز 
يقول)2(:"  �لبنا  �إبر�هيم  �لذي جعل  �الأمر  �لفكر(  كتاب)نتائج  �إىل  ذلك 
و�حلق �أن هذه �مل�صائل غريبة عن كتاب)�لتبيان( بل هي غريبة �أي�صاً عن 

ملكات �صاحبه".
الإمام الزرك�سي: �صاحب كتاب)�لربهان يف علو �لقر�آن()٣( نقل عن )نتائج   -2

�لفكر( وغريه من كتب �ل�صهيلي كـ)�الأمايل( و)�لفر�ئ�س( وغريها.
�للبيب()٤(  �بن ه�صام �الأن�صاري: نقل من)نتائج �لفكر( يف كتابه)مغني   -3

كثري�ً من �مل�صائل منها حديثه عن)ما �مل�صدرية( وغريها.
�أبو �لبقاء �لكفوي: �أخذ عن)نتائج �لفكر(من ذلك)5(:" و�حلق �أن �ل�صالة   -4
تظنها لفظة  �أ�صل و�حد فال  �إىل  كلها و�إن توهم �ختالف معانيها ر�جعة 
التبيان يف علم البيان املطلع على اإعجاز القراآن، ابن الزملكان، كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكرمي، حتقيق:اأحمد مطلوب   )1(

وخديجة احلديثي، بغداد، مطبعة العايل، ط1، 1383هـ1964م، �س52، وانظر نتائج الفكر �س416.
مقدمة البنا يف كتاب نتائج الفكر �س6.  )2(

الربهان يف علوم القراآن، الزرك�سي بدرالدين حممد بن عبد اهلل، خرج اأحاديثه وعلق عليه: م�سطفى عبدالقادر عطا، دار الفكر   )3(
1408هـ 1988م، بريوت لبنان، �س248.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، جمال الدين بن ه�سام الأن�ساري)ت761هـ( حققه وعلق عليه د. مازن املبارك وحممد حمداهلل،   )4(
راجعه: �سعيد الأفغاين، ط5، 1979م، دار الفكر بريوت لبنان، �س400.

ال�ساد،  ف�سل  1982م،دم�سق،  ط2،  م�سري،  وحممد  دروي�س  عدنان  للطبع  اأعده  الكفوي،  مو�سى  اأيوب  البقاء  اأبو  الكليات،   )5(
�س106.
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��صرت�ك وال ��صتعارة �إمنا معناها �لعطف حم�صو�صاً ومعقاًل...".
}وَاللَّهُ  تعاىل:  قوله  �ل�صهيلي حديثه عن  نقل من  �لع�صقالين:  �بن حجر   -5
�لفكر(:"  يف)نتائج  �ل�صهيلي  قال  قال،   ،]٩٦ ]�ل�شافات:  َتعْمَُلونَ{  وَمَا  خََلَقُكمْ 

فال  و�الأج�صام  باجلو�هر  تتعلق  ال  �لعباد  �أفعال  �أن  على  �لعقالء  �تفق 
ولو  قوله_  �إىل  �صجر�ً _  وال  �صنعت جماًل  عملت جباًل، وال  تقول: 
كانو� كما زعمو� ملا قامت �حلجة من هذ� �لكالم نف�صه ؛ الأنه لو جعلهم 
خالقني الأعمالهم وهو خالق لالأجنا�س ل�صركهم معه يف �خللق تعاىل �هلل 

عن �إفكهم")1(.
هكذ� تت�صح قيمة هذ� �لكتاب)نتائج �لفكر( و�أهميته و�أثره يف موؤلفات   
خ�صب  فكر  من  حو�ه  مبا  وذلك  بعده،  �ألفت  �لتي  و�للغة  �لبالغة  علماء 
وتوجيهات نحوية مبتكرة، وكل ذلك دليل على ما ناله هذ� �لكتاب من مكانة 
�صامية ووقوعه من �لعلماء موقع �لتجلة و�الحرت�م، فكما تاأثر هوؤالء �الأفذ�ذ 
من �لعلماء بفكر �ل�صهيلي كذلك تاأثر �بن قيم �جلوزية فنقل عنه، �أما �أن يقال �أنه 

�دعاه ون�صبه لنف�صه فال ي�صح.
وقد تكلمت يف هذ� �ملو�صوع باإ�صهاب ورددت على هذ� �الدعاء يف   

بحث يل م�صتقل فارجع �إليه هناك)2(.

فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري لالإمام اأبي عبداهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري، ابن حجر الع�سقالين، اأحمد بن علي، �سركة   )1(
ومطبعة م�سطفى بابى احللب،1318هـ 1959م، م�سر ج17، �س312.

والبحوث  العلوم  النحوي( جملة  ال�سهيلي  بفكر  وعالقته  اجلوزية  قيم  الفوائد لبن  بدائع  كتاب  بعنوان)  لنا  علمية  ورقة  انظر   )2(
الإ�سالمية، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، املجلد 19، العدد2، اأكتوبر 2018م.
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�ملبحث �لثاين
حروف املعاين الأحادية

حروف �ملعاين هي �لتي ال يظهر معناها �إال بانتظامها يف جملة ، �أي: ال   
تكون مدلواًل قائًما بذ�ته و�إمنا يتحدد لها معنى باإ�صافتها �إىل �ال�صم �أو �لفعل، 
ولذلك يقال عن �حلرف يف عالماته هو ما ال يقبل عالمات �ال�صم وال عالمات 
�الأ�صماء،  �إىل  �الأفعال  معاين  تو�صل  الأنها  �ملعاين؛  بحروف  و�صميت  �لفعل، 

ومن تلك �حلروف:
حرف الهمزة: حرف مهمل يكون لال�صتفهام وللند�ء، وما عد� هذين   

من �أق�صام �لهمزة فلي�س من حروف �ملعاين)1(.
فاأما همزة �ال�صتفهام فهي حرف م�صرتك يدخل على �الأ�صماء و�الأفعال   
عمرو؟  �أم  عندك  �أزيد  نحو:  ت�صوير  �أو  قائم؟  �أزيد  نحو:  ت�صديق  لطلب 

وت�صاويها)هل( يف طلب �لت�صديق �ملوجب.
و�أما همزة النداء فهي حرف خمت�س باال�صم ك�صائر �أحرف �لند�ء، وال   

ينادى بها �إال �لقريب م�صافة وحكما، كقول �مرئ �لقي�س)2(:
اأفاطم مهاًل بع�س هذا التدلِل ** واإن كنت قد اأزمعت �صرمي فاأجملي

قال �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل)٣(:" �أ�صل �حلروف �أن تكون عاملة؛ الأنها   
�أنف�صها و�إمنا معانيها يف غريها، و�أما �لذي معناه يف غريه  لي�س لها معاٍن يف 
وهو �ال�صم فاأ�صله �أن ال يعمل يف غريه، و�إمنا وجب �أن يعمل �حلرف يف كل ما 
دل على معنى فيه؛ الأن �قت�صاءه معنى فتقت�صيه عمال الأن �الألفاظ تابعة للمعاين 
اجلنى الداين يف حروف املعاين، �سنعة قا�سم املرادي، حتقيق: د. فخري قباوة، والأ�ستاذ حممد ندمي فا�سل، من�سورات دار الآفاق   )1(

اجلديدة، ط2ن 1403هـ1983م، بريوت لبنان، �س30.
ال�سبع للزوزين،  اإبراهيم، دار املعارف، م�سر 1958م، �س12، و�سرح املعلقات  اأبو الف�سل  ديوان امرئ القي�س، حتقيق: حممد   )2(

حتقيق: على حمدهلل، مكتبة الأموية بدم�سق، �س90.
بدائع الفوائد، م1، �س32.  )3(
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فكما ت�صبث �حلرف عما دخل عليه معنى وجب �أن يت�صبث به لفظاً وذلك هو 
�لعمل، فاأ�صل �حلرف �أن يكون عاماًل فن�صاأل عن غري �لعامل، فنذكر �حلروف 
�أعمرو  نحو:  �لهمزة  وكذلك   ... فمنها  �لعمل  �صلبها  و�صبب  تعمل  مل  �لتي 
خارج ، فاإن �حلرف دخل ملعنى يف �جلملة وال ميكن �لوقوف عليه وال يتوهم 
�نقطاع �جلملة عنه؛ الأنه حرف مفرد ال يوقف عليه ولو توهم ذلك فيه لعمل يف 

�جلملة ليوؤكدو� بظهور �أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها و�قت�صاءه لها".
فابن �لقيم ي�صري �إىل �أن �حلرف �إمنا يعمل الأنه يدل على معنى فيما عمل   

فيه فهو يت�صبث به معنى ولفظا.
فاأ�صالة �حلرف �لعمل فيما دخل عليه و�أحدث فيه معنى مع تغيري لفظي   
الأن �للفظ تابع للمعنى، و�حلرف غري �لعامل عك�س ذلك و�صرب لذلك مثاًل: 
�أعمرو خارج، و�أ�صل �جلملة: عمرو خارج، مبتد�أ وخرب، فدخول)�لهمزة( 
على �جلملة مل يحدث تغيري�ً لفظياً فيها فـ)عمرو( مرفوع قبل دخول �لهمزة 
�إعر�بياً يف  �أثر�ً  تلحق  �أد�ة مل  فالهمزة   عليه،  بعد دخولها  عليه وهو كذلك 
�إىل  �لتقرير  من  للجملة  �لعام  �ملعنى  نقل  على  تاأثريها  و�قت�صر  بعدها  �ال�صم 

�ال�صتفهام، فهو حرف مهمل مل يعمل �صيئاً.
�لوقف  يف  ز�ئد�ً  ويكون  للتنفي�س  يكون  مهمل  حرف  ال�سني:  حرف   
لال�صتقبال  وتخل�صه  بامل�صارع  فمخت�صة  �لتنفي�س  فاأما)�صني(  �حلركة،  لبيان 
و�أما)�صني(   ،]٤ ]�لنباأ:  سَيَعَْلمُونَ{  }َكالَّ  تعاىل:  وقوله  تبغي،  ما  �صتنال  نحو: 
لبيان  �لوقف  �ملوؤنثة يف  �لكاف  بعد  يزيدون)�صينا(  بكر  لغة  فهي يف  �لوقف 
�حلركة �لكاف نحو: عليك�س، فاإذ� و�صلو� حذفوها فهي ذلك نظري �ل�صكت، 

وهي لغة قليلة ت�صمى ك�صك�صة بكر.
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قال �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل)1(:" �إن �ل�صني و�صوف من حروف �ملعاين   
�لد�خلة على �جلملة، ومعناها يف نف�س �ملتكلم و�إليه ي�صند ال �إىل �ال�صم �ملخرب 
و�لنهي  و�لنفي  �ال�صتفهام  �لكالم كحروف  �صدر  له  يكون  �أن  فوجب  عنه، 
وغري ذلك، ولذلك قبح: زيد �صاأ�صرب، وزيد �صيقوم، مع �أن �خلرب عن زيد 
�إمنا هو بالفعل ال باملعنى �لذي دلت عليه)�ل�صني( فاإن ذلك �ملعنى م�صند �إىل 

�ملتكلم ال �إىل زيد فال يجوز �أن يخلط �خلرب عن زيد فتقول: زيد �صيفعل".
تدخل  وال  �ل�صد�رة دوماً  لها  �أن)�ل�صني(  يعني  فهو  �لقول  تاأمل هذ�   
على �خلرب وهي ال تعمل يف �لفعل، ومعناها �لذي حتتوي عليه يعود �إىل نف�س 
من)�ل�صني(  ياأت  مل  �ال�صتقبال  معنى  فاإن  زيد�ً  �صاأ�صرب  قلت:  فاإذ�  �ملتكلم 
ثم  و�ال�صتقبال،  �حلال  على  يدل  �لذي  �لفعل)�أ�صرب(  من  �أتى  �ملعنى  و�إمنا 
و�صح ذلك وبينه �أكرث فقال)2(:" �إن �حلرف �إذ� نزل منزلة �جلزء من �لكلمة مل 
�لتعريف  مع  بع�صها يف بع�س، والم  يعمل  �لكلمة ال  �أجز�ء  فيها؛الأن  يعمل 
�حلال  فعل  مبنزلة  �ملا�صي  مع  و)قد(  منزله،  فنزلت  علم  ��صم  مبنزلة  �ملعرّف 
فنزلت منزلة جزئه وكذلك )�ل�صني( مع �لفعل، فاأ�صله للم�صتقبل عن �حلال 
ف�صارت مع �لفعل مبنزلة كلمة و�حدة د�لة على فعل �ال�صتقبال وهذ� �ملعنى 
موجود يف)�صوف( �أي�صاً فاخت�صا�س �حلرف �صرط عمله ونزوله منزلة �جلزء 

مانع من �لعمل".
ويرى �لباحث �أن)�ل�صني( هي �لتي دلت على �ال�صتقبال فعندما تقول:   
�أ�صافر �إىل �خلرطوم و�صاأ�صافر �إىل �خلرطوم، فاجلملة �الأوىل حتتمل �أن �ل�صفر 
و�قع �الآن �أو يف �مل�صتقبل، يف حني �أن �جلملة �لثانية لي�س فيها معنى �حلال على 

بدائع الفوائد، م1، �س83.  )1(
امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س83.  )2(
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�الإطالق، و�إمنا هو و�قع يف �مل�صتقبل و�لذي دلنا على هذ� �ملعنى هو حرف 
�لتنفي�س)�ل�صني( ولواله ملا فهم من �جلملة ذلك، و�هلل �أعلم.

ثم يقول)1(:" فاإذ� دخلت)�إن( على �ال�صم �ملبتد�أ جاز دخول)�ل�صني(   
على �خلرب العتماد �ال�صم على)�إن( وم�صارعها للفعل ف�صارت يف �للفظ مع 
عدم)�إن(  مع  و�أما  بعدها  فيما  دخول)�ل�صني(  ف�صلح  �لتامة  كاجلملة  ��صمها 

فيقبح ذلك".
�أبي  �أبا �حل�صن فقال:")2( وهذ� مذهب  ثم ذكر قول �ل�صهيلي و�صيخه   
َّذِينَ  �حل�صن �صيخ �ل�صهيلي قال �ل�صهيلي: فقلت له: �ألي�س قد قال �هلل تعاىل: }وَال
فقال:   ،]57 ]�لن�شاء:  نْهَارُ{  اْلَ َتحْتِهَا  مِنْ  َتجِْري  جَنَّاتٍ  سَنُدْخُِلهُمْ  الصَّالِحَاتِ  وَعَمُِلوا  آمَنُوا 

َّذِينَ َكَفرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ ُنصْلِيِهمْ نَارًا{ ]�لن�شاء: 5٦[،   �إقر�أ ما قبل �الآية، فقر�أت: }إِنَّ ال
�ملتقدمة وهذه  �ألي�س هذه)�إن( يف �جلملة  �أفزعتني  ف�صحك وقال: قد كنت 
�الأخرى معطوفة بالو�و عليها، و�لو�و تنوب مناب تكر�ر �لعامل، ف�صلمت له 

و�صلمت".
وهو كذلك، ونظري هذه �مل�صاألة م�صالة)�لالم( مع)�إن( تقول: �إن زيد�ً   
َّا إِلَيُْكمْ لَُمرْسَُلونَ{  لقائم، وال تقول: زيد لقائم ومنه قوله تعاىل: }َقاُلوا رَبُّنَا يَعَْلمُ إِن

]ي�ض: 1٦[.

�إذ� ناب عن)رُبَّ(  �أنها جتر  حرف الفاء: حرف مهمل، خالفاً ملن زعم   
وملن ذهب �إىل �أنها تن�صب �مل�صارع يف �الأجوبة.

و�أ�صول �أق�صام �لفاء ثالثة: عاطفة، جو�بية، ز�ئدة.  

امل�سدر ال�سابق نف�سه، �س83.  )1(
بدائع الفوائد، م1، �س83.  )2(
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�أما �لعاطفة فهي من �حلروف �لتي ت�صرتك يف �الإعر�ب و�حلكم ومعناها   
�أحمد  مثل: جاء  عليه)1(  �ملعطوف  �ملعطوف على  تاأخر  �لتعقيب، وتدل على 

فمحمد.
ف�صوف  تعجل  �إن  نحو:  �ل�صببية  وتالزمها  �لربط  معناها  و�جلو�بية:   

تندم)2(،وتكون جو�باً الأمرين: 
اأحدهما: �ل�صرط بـ)�إن( و�أخو�تها نحو قوله تعاىل: }إِنْ َكانَ َقمِيصُهُ ُقدَّ مِنْ ُقبٍُل 

َفصَدََقتْ وَهُوَ مِنَ الَْكاذِبنِيَ{ ]يو�شف: 2٦[.

�ل�صرط  معنى  فيه  ب�صيط  حرف  وهو  نحو)�أما(  �ل�صرط  معنى  فيه  ما  والثاين: 
�ل�صرط،  وفعل  �ل�صرط  �أد�ة  مقام  قائم  الأنه  �صيء(  من  يكن  بـ)مهما  موؤول 
ولذلك يجاب بالفاء نحو: �أما زيد فمنطلق، وهذه �لفاء �لو�قعة جو�باً لـ)�أما( 
َّذِينَ  ال }َفَأمَّا  تعاىل:  كقوله  به  �ملحكي  عنه  �أغنى  قول  مع  �إال  الزمة ال حتذف 
اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ َأَكَفرُْتمْ بَعْدَ إمِيَانُِكمْ{ ]�آل عمر�ن: 10٦[، �أي: فيقال لهم: �أكفرمت،�أو يف 

�صرورة �ل�صعر كقول �ل�صاعر)٣(:
فاأما القتال ل قتال لديكم *** ولكن �صريا يف عرا�س املواكب.

بال  ما  بعد  �أما  و�ل�صالم:")٤(  �ل�صالة  عليه  كقوله  �لندور  يف  وقيل   
�إذ�  �ملبتد�أ  �لد�خلة على خرب  فهي  �لز�ئدة  �أما  �أنا�س،  بال  فما  �أنا�س..." �أي: 
للن�سر  الدولية  حور�س  موؤ�س�سة  النا�سر:  ال�سبع،  اإبراهيم  د.حممود  تاأليف  عامة،  علمية  مو�سوعة  وال�سرف،  النحو  يف  الأ�سا�س   )1(

والتوزيع 2008م، �س199.
املعتمد يف احلروف والأدوات، تاأليف عبد القادر حممد مايو، مراجعة وتدقيق: اأحمد عبداهلل فرهود، من�سورات دار القلم العربي   )2(

بحلب، ط1، 1419هـ 1998م، �س224.
هو احلارث بن خالد املخزومي، ديوان ، طبعة اجلبوري ، بغداد  1972م، وانظر املغني �س58، و�سرح ابن عقيل على األفية ابن   )3(
الرتاث، طبعة جديدة  الدين عبد احلميد، مكتبة دار  تاأليف: حممد حميي  ابن عقيل،  مالك ومعه منحة اجلليل بتحقيق �سرح 

منقحة، ط2، 1320هـ 1999م، ج3، �س141، والعرا�س: هو الناحية.
�سحيح م�سلم ب�سرح النووي، الإمام م�سلم اأبو احل�سن م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي،   )4(
بريوت دار الفكر، ط3، 1978م، كتاب العتق، باب اإمنا الولء ملن اأعتق، حديث رقم1505، وفتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري 

كتاب املكاتب، باب اإثم من قذف مملوكه.
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بفاء  �صبيهة  �لفاء  فهذه  درهم،  فله  ياأتي  �لذي  نحو:  �ل�صرط  معنى  ت�صمنت 
جو�ب �ل�صرط؛ الأنها دخلت لتفيد �لتن�صي�س على �أن �خلرب م�صتحق بال�صفة 
جعلت  و�إمنا  بغريها)1(،  م�صتحقا  �خلرب  كونه  الحتمل  حذفت  ولو  �ملذكورة 
��صم  �صابه  ملا  �ملبتد�أ  ولكن  باملبتد�أ،  يربطه  ر�بط  عن  م�صتغن  �خلرب  الأن  ز�ئدة 

�ل�صرط دخلت �لفاء يف خربه ت�صبيهاً له باجلو�ب.
�لفاء فهي مو�صوعة للتعقيب  �لقيم رحمه �هلل تعاىل)2(:"و�أما  قال �بن   
�لثاين  �لتعقيب؛ الأن  �إىل معنى  للت�صبب وللرتتيب وهما ر�جعان  وقد تكون 
بعدهما �أبد� �إمنا يجيء يف عقب �الأوىل، فال�صبب نحو: �صربته فبكى، و�لرتتيب 
نحو قوله تعاىل: }وََكمْ مِنْ َقرْيَةٍ َأهَْلْكنَاهَا َفجَاءَهَا بَْأسُنَا بَيَاًتا{ ]�لأعر�ف: ٤[، دخلت 
�لفاء لرتتيب �للفظ الأن �لهالك يجب  تقدمه يف �لذكر الأن �الهتمام به �أوىل 

و�إن كان جميء �لباأ�س قبله يف �لوجود".
وهو كذلك فالفاء �أ�صالة و�صعت للتعقيب وتخرج عن هذ� �ملعنى �إىل   
معان �أخرى تفهم من خالل �ل�صياق كال�صبب نحو: �صربته فبكى، فالبكاء �صببه 
�ل�صرب ولواله ملا حدث �لبكاء، وغريها من �ملعاين وكلها ر�جعة �إىل معنى 

�لتعقيب.
فقال)٣(:  �لكرمية  �الآية  يف  �صديد�ً  ور�أياً  �آخر  وجهاً  �لقيم  �بن  بني  ثم   
�ملر�د  يكون  �أن  �أحدهما:  هذ�  من  �أح�صن  �آخر�ن  تقدير�ن  �الآية  "وعندي يف 
باالإهالك �إر�دة �لهالك وعرب عنه بالفعل عن �الإر�دة وهو كثري فرتتيب جميء 
�لباأ�س على �الإر�دة ترتيب �ملر�د على �الإر�دة، و�لثاين: وهو �ألطف �أن يكون 

اجلنى الداين،�س70.  )1(
بدائع الفوائد، م1، �س172.  )2(
بدائع الفوائد، م1، �س172.  )3(
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�لرتتيب ترتيب تف�صيل على جملة، فذكر �الإهالك ثم ف�صله بنوعني �أحدهما: 
جميء �لباأ�س بياتا �أي: ليال، و�لثاين: جميئه وقت �لقائلة وخ�س هذين �لوقتني 
الأنهما وقت ر�حتهم وطماأنينتهم و�صكونهم على عادته �صبحانه يف �أخذ �لظامل 
يف وقت بلوغ �آماله وكرمه وفرحه وركونه �إىل ما هو فيه وكذلك قوله تعاىل: 
َّهُمْ َقادِرُونَ عََليْهَا َأَتاهَا َأمْرُنَا لَيْالً  يَّنَتْ وََظنَّ َأهُْلهَا َأن }حَتَّى إَِذا َأخََذتِ اْلَرْضُ ُزخْرَُفهَا وَازَّ

َأوْ نَهَارًا{ ]يون�ض: 2٤[.

و�ملق�صود �أن �لرتتيب هنا ترتيب تف�صيل على جملة وهو ترتيب علمي   
ال خارجي، فاإن �لذهن ي�صعر بال�صيء جملة �أواًل ثم يطلب تف�صيله بعد ذلك، 
و�أما يف �خلارج فلم يقع �إال مف�صاًل، ولي�س �لرتتيب يف �الآية ترتيب �الأخبار 

�أي: �أخربناكم بهذ� قبل هذ� و�هلل �أعلم.
فالعامل  عامل،  وغري  عاماًل  يكون  �ملعاين:  كثري  حرف  الواو:  حرف   
( و�لنا�صب: و�و)مع(  �لق�صم وو�و)رُبّ ق�صمان: جار ونا�صب، فاجلار: و�و 

تن�صب �ملفعول معه، و�لو�و �لتي ينت�صب �لفعل �مل�صارع بعدها.
قال �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل)1(: "�خت�صم زيد وعمرو، وجل�صت بني   
زيد وعمرو، فاإن �لو�و هنا جتمع بني �ال�صمني يف �لعامل فكاأنك قلت: �خت�صم 
�لو�و  زيد وعمرو، ومعرفة هذ�  �جتمع  قولك:  �لرجالن يف  و�جتمع  هذ�ن 
و�أخوه،  زيد  قام  �لذي  ر�أيت  تقول  �أنك  فمنها  فروع كثرية  عليه  يبنى  �أ�صل 
على �أن تكون �لو�و جامعة و�إن كانت عاطفة مل جتز، الأن �لتقدير ي�صري قام 
زيد وقام �أخوه فخلت �ل�صلة من �لعائد ومنه قوله �صبحانه وتعاىل: }وَجُمِعَ 
قلت:  ولو  الجتماعهما  �ملوؤنث  على  �ملذكر  غلب   ،]٩ ]�لقيامة:  وَالَْقمَرُ{  الشَّمْسُ 
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�لو�و  تريد  �إال  وزيد(  هند  يقبح)قام  كما  ذلك  لقبح  و�لقمر،  �ل�صم�س  طلع 
�لفعل  ولفظ  جامعة  �لو�و  تكون  �أن  فالبد  �الآية  يف  و�أما  �لعاطفة  ال  �جلامعة 

يقت�صى ذلك".
�حلقيقة �أن �لو�و تنفرد باأحكام ت�صتاأثر بها منها: �ملفاعلة و�الفتعال نحو:   
تقاتل �لنمر و�لفيل، فقول �بن �لقيم: �خت�صم زيد وعمرو، فاإن �لعامل)�خت�صم( 
باملعطوف وحده فلو قلنا: �خت�صم زيد، ما مت �ملعنى؛  ال يتحقق معناه �ملر�د 
الأن �الخت�صام ال يكون من طرف و�حد و�إمنا يقت�صي معه وجود طرف �آخر 
يتحقق معناه، وكذلك)جل�صت بني زيد وعمرو( الأن معنى)بني(  حتما كي 
اليتحقق بفرد و�حد ت�صاف �إليه، وهكذ� غريها من �لكلمات �لتي توؤدي معنى 
من  هنا جامعة وهي  فالو�و  و��صطف،  و�خت�صم  وتعاون  ت�صارك  مثلِ:  ن�صبيا 
�الأمور �لتي تنفرد بها يف �لعطف وكذلك �الآية �لتي ذكرها �بن �لقيم: }وَجُمِعَ 

الشَّمْسُ وَالَْقمَرُ{.

قولهم:  �لثمانية  و�و  على  "�لكالم  تعاىل)1(:  �هلل  رحمه  �لقيم  �بن  قال   
�إن �لو�و تاأتي للثمانية لي�س عليه دليل م�صتقيم، وقد ذكرو� ذلك يف مو��صع 
الْعَابِدُونَ  }التَّائِبُونَ  تعاىل:  قوله  �الأول  �ملو�صع  و�ًحد�،  و�ًحد�  عليها  فلنتكلم 
الْمُنَْكِر  عَِن  وَالنَّاهُونَ  بِالْمَعْرُوفِ  اآْلمِرُونَ  السَّاِجدُونَ  الرَّاكِعُونَ  السَّائِحُونَ  الْحَامِدُونَ 

�لثمانية  و�و  يف)و�لناهون(  �لو�و  فقيل   ،]112 ]�لتوبة:  اللَّهِ{  لِحُدُودِ  وَالْحَافُِظونَ 

�أخرى  وجوها  �الآية  يف  ذكرو�  وقد  �ل�صبعة  �الأو�صاف  ��صتِيفاء  بعد  ملجيئها 
�أن  �أن يعطف بع�صه ويرتك بع�صه، ومنها  منها: �أن هذ� من �لتفنن يف �لكالم 
�ل�صفتان  وهاتان  بالعامل  متعلقة  الزمة  �صفات  �ل�صفتني  هاتني  قبل  �ل�صفات 
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�لتنبيه  �ملر�د  �أن  بالعطف، ومنها  قبلهما  فقطعتا عما  بالغري  متعلقتان  متعديتان 
باملعروف  و�لناهون عن  بال�صفات �ملتقدمة هم �الآمرون  �أن �ملو�صوفني  على 
�إذ�  �إن �ل�صفات  �ملنكر، وكل هذه �الأجوبة غري �صديدة و�أح�صن ما يقال فيها 
يف  لتغايرها  �لعطف  حرف  بينهما  يتو�صط  فتارة  �لتعد�د  مقام  يف  ذكرت 
�لعاطف  يتو�صط  ال  وتارة  مبفردها،  �صفة  ذكر كل  �ملر�د  بان  ولالإيذ�ن  نف�صها 
كال�صفة  تالزمها  يف  باأنها  ولالإيذ�ن  نف�صها  يف  وتالزمها  مو�صوفها  الحتاد 
بح�صب  بع�س  مع  ويحذف  بع�صها  بني  �لعاطف  يتو�صط  وتارة  �لو�حدة، 
هذين �ملقامني، فاإذ� كان �ملقام مقام تعد�د �ل�صفات من غري نظر �إىل �جلمع �أو 
الْحَامِدُونَ{،  الْعَابِدُونَ  }التَّائِبُونَ  �الأول:  فمثال  �لعطف،  �إ�صقاط  �نفر�د ح�صن 
�لثاين قوله  ]�لتحرمي: 5[، ومثال  َتائِبَاتٍ{  َقانَِتاتٍ  مُؤْمِنَاتٍ  تعاىل:}مُسْلِمَاتٍ  وقوله 
وِْل{ ]غافر: ٣[، فاأتى بالو�و  نِْب وََقابِِل التَّوِْب شَدِيدِ الْعَِقاِب ذِي الطَّ تعاىل: }َغافِِر الذَّ
�لذنب  غفر�ن  الأن  �الأخريني؛  �لو�صفيني  �الأوليني وحذفها يف  �لو�صفني  يف 
وقبول �لتوب قد يظن �أنهما يجريان جمرى �لو�صف �لو�حد لتالزمهما، فمن 
على  يدل  ما  �الآخر  على  �أحدهما  عطف  يف  فكان  �لتوب،  قبل  �لذنب  غفر 
�أنهما �صفتان وفعالن متغاير�ن ومفهومان خمتلفان لكل منهما حكمة �أحدهما: 
باالإح�صان و�الإقبال  يتعلق  �ملغفرة، و�لثاين:  باالإ�صاءة و�الإعر��س وهو  يتعلق 
�ل�صيئة،  تلك  وتغفر  �حل�صنة  هذه  فتقبل  �لتوبة،  وهو  �إليه  و�لرجوع  �هلل  على 
وح�صن �لعطف ههنا هذ� �لتغاير �لظاهر، وكلما كان �لتغاير �أبني كان �لعطف 
اهِرُ وَالْبَاطِنُ  وَُّل وَاآْلخِرُ وَالظَّ �أح�صن ولهذ� جاء �لعطف يف قوله تعاىل: }هُوَ اْلَ
السَّالَمُ  الُْقدُّوسُ  تعاىل:}الْمَلِكُ  قوله  ]�حلديد: ٣[، وترك يف   شَيْءٍ عَلِيمٌ{ 

ِّ
بُِكل وَهُوَ 

"�صديد �لعقاب ذي  ]�حل�شر: 2٣[، و�أما  الْمَُتَكبِّرُ...{  الْعَِزيزُ الْجَبَّارُ  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ 
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�لطول..." فرتك �لعطف بينهما لنكتة بديعة وهي �لداللة على �جتماع هذين 
�الأمرين يف ذ�ته �صبحانه و�أنه حال كونه �صديد �لعقاب فهو ذو �لطول وطوله 
ال ينايف �صدة عقابه بل هما جمتمعان له بخالف)�الأول و�الآخر( فاإن �الأولية ال 

جتامع �الآخرية فاأوليته �أزليته و�آخريته �أبديته".
و�أرى �أن �لو�و عاطفة يف �الآية �لكرمية يف هذه �ل�صفة دون ما قبلها من   
�ل�صفات حلكمة وهي ما بني �الأمر و�لنهي من �لت�صاد فجيء بالو�و ر�بطة بينهما 

لتباينهما  وتنافيهما و�هلل �أعلم.
ثم ذكر �بن �لقيم �ملو�صع �لثاين فقال)1(: }مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ َقانَِتاتٍ َتائِبَاتٍ   
عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ َثيِّبَاتٍ وََأبَْكارًا{، فقيل هذه و�و �لثمانية ملجيئها بعد �لو�صف 

�ل�صابع ولي�س كذلك ودخول �لو�و ههنا متعني الأن �الأو�صاف �لتي قبلها �ملر�د 
�جتماعها يف �لن�صاء، و�أما و�صف �لبكارة و�لثيوبة فال ميكن �جتماعهما فتعني 

�لعطف الأن �ملق�صود �أنه يزوجه بالنوعني �لثيبات و�الأبكار".
و�صفني  بني  الأنها  ذكرها  من  والبد  عاطفة  فيه  �لو�و  الأن  كذلك  وهو   

اليجتمعان يف حمل و�حد.
ثم ذكر �ملو�صع �لثالث فقال:" قوله تعاىل: }{ ]�لكهف: 22[، قيل �ملر�د   
�إدخال �لو�و ههنا الأجل �لثمانية وهذ� يحتمل �أمرين: �أحدهما هذ�، و�لثاين: 
�بتد�أ  �إيذ�نا بتمام كالمهم عند قولهم)�صبعة( ثم  �أن يكون دخول �لو�و ههنا 
لك:  قال  �إذ�  كما  قولهم)�صبعة(  تقرير  يت�صمن  وذلك  كلبهم(  قوله)وثامنهم 

زيد فقيه، فقلت: ونحوي".
و�أرى �أن �لو�و تقت�صي تقرير �جلملة هنا ولكن �إذ� كان �ملعطوف بالو�و   
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لي�س د�خال يف �جلملة قولهم، بل يكون قد حكى �صبحانه �أنهم قالو�: �صبعة، 
ثم �أخرب �صبحانه وتعاىل �أن ثامنهم �لكلب، فحينئذ يكون ذلك تقرير�ً ملا قالو� 
و�إخبار�ً بكون �لكلب ثامناً، و�أما �إذ� كان �الإخبار عن �لكلب من جملة قولهم 
و�أنهم قالو�:هذ�، وهذ� مل يظهر ما قاله، وال تقت�صي �لو�و يف ذلك تقرير�ً وال 

ت�صديقاً، و�هلل �أعلم.
رَبَّهُمْ  اتََّقوْا  َّذِينَ  ال }وَسِيقَ  تعاىل:  �لر�بع فقال)1(:" قوله  �ملو�صع  ثم ذكر   
]�لزمر: 7٣[، فاأتى بالو�و ملا كانت  َأبْوَابُهَا{  الْجَنَّةِ ُزمَرًا حَتَّى إَِذا جَاءُوهَا وَُفتِحَتْ  إِلَى 

َأبْوَابُهَا{ ]�لزمر: 71[، ملا  �أبو�ب �جلنة ثمانية، وقال يف �لنار }إَِذا جَاءُوهَا ُفتِحَتْ 
كانت �صبعة، وهذ� يف غاية �لبعد وال داللة يف �للفظ على �لثمانية حتى تدخل 
�لو�و الأجلها، بل هذ� من باب حذف �جلو�ب لنكتة بديعة وهي �أن تفتيح �أبو�ب 
�أبلغ مفاجاأة �ملكروه،  �لنار كان حال مو�فاة �أهلها ففتحت يف وجوههم؛ الأنه 
و�أما �جلنة فلما كانت ذ�ت �لكر�مة وهي ماأدبة �هلل وكان �لكرمي �إن دعا �أ�صيافه 
بالو�و  �أتى  �الأبو�ب،  مفتحة  �إليها  ��صتدعاهم  ثم  �أبو�بها  لهم  �صرع  د�ره  �إىل 
�أبو�بها، وحذف �جلو�ب  بعدما فتحت  �أنها جاوؤوها  �لد�لة على  �لعاطفة ههنا 
تفخيما ل�صاأنه وتعظيما لقدرته كعادتهم يف حذف �الأجوبة". و�أرى �أنه ميكن �أن 
تكون �لو�و و�و �حلال، و�ملعنى حتى جاوؤوها وقد فتحت �أي: جاوؤوها وهي 
مفتحة ال يوقفون وقيل: �إن �أبو�ب جهنم ال تفتح �إال عند دخول �أهلها و�أما �جلنة 

بْوَابُ{ ]�ض: 50[. فيتقدم فتحها بدليل قوله تعاىل: }جَنَّاتِ عَدٍْن مَُفتَّحًَة لَهُمُ اْلَ
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�ملبحث �لثالث
حروف املعاين الثنائية

حرف اأم: حرف مهمل ياأتي على اأربعة اأق�سام:
�أن تكون مت�صلة وهي �ملعادلة لهمزة �لت�صوية نحو قولك: ما �أبايل �أقمت   -1
�أو  �أم قعد، و�لكالم معها خرب ولي�س ��صتفهاما فال يحتاج �إىل جو�ب، 
بـ)�أي( نحو:  بها وبـ)�أم( ما يطلب  معادلة لهمزة �ال�صتفهام �لتي يطلب 

�أحممد عندك �أم علي)1(.
�لتعيني، وال  بها  يطلب  �لتي  �لهمزة  تتقدمها  �لتي مل  �ملنقطعة وهي:  �أم   -2
قوله  نحو  مثل)بل(  لالإ�صر�ب  �حلالة  هذه  يف  وتكون  �لت�صوية،  همزة 
تعاىل: }َتنِْزيُل الْكَِتاِب َل رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِنيَ • َأمْ يَُقوُلونَ اْفَترَاهُ{ ]�ل�شجدة: 2-٣[،  
تاأويله بل يقولون �فرت�ه)2(ومل يتقدم يف �لكالم)�أيقولون( فريد عليهم)�أم 

يقولون( و�إمنا �أر�د �أيقولون �فرت�ه، وقول �لعرب: �إنها الإبل �أم �صاء)٣(.
�أم �لز�ئدة ذكرها �أبو زيد)٤( وذهب �إىل �أن)�أم( تكون ز�ئدة وقال يف قوله   -3
َّذِي هُوَ مَِهنيٌ وََل يََكادُ يُِبنيُ{ ]�لزخرف:  تعاىل: }َأَفالَ ُتبْصِرُونَ •  َأمْ َأنَا خَيْرٌ مِنْ هََذا ال

51-52[، �أن �لتقدير: �أفال تب�صرون �أنا خري، و�لزيادة يف قول �ل�صاعر)5(:

ياليت �صعري ول منجا من الهرم ** اأم هل على العي�س بعد ال�صيب من ندم.

�أن تكون للتعريف يف لغة طيئ وِحْمرَي كقول �ل�صاعر)٦(:  -4
حروف املعاين للزجاجي اأبوالقا�سم عبدالرحمن بن اإ�سحاق الزجاجي، حتقيق: د. علي توفيق احلمد، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة،   )1(

ط1، 1404هـ 1984م، �س48.
اإعراب القراآن، النحا�س اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن اإ�سماعيل ت)338هـ( حتقيق: د. زهري غازي زاهد، مطبعة العاين بغداد،   )2(

ج2، �س609.
فقه اللغة و�سر العربية، للثعالبي اأبو املن�سور عبدامللك بن حممد)ت429هـ( مطبعة ال�ستقامة بالقاهرة، د:ط، د:ت، �س531.  )3(

املغني �س46.  )4(
هو �ساعدة بن جوؤية، املغني، �س46.  )5(

مل اأجد له قائل وقد ورد يف املغني �س46.  )6(
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ذاك خليلي وذو يوا�صلني** يرمي ورائي بام�صهم واأم�صلمه.

ويف �حلديث)1(:" لي�س من �أمرب �أم�صيام يف �أم�صفر" وت�صمى طمطمانية   
�ل�صفر،  يف  �ل�صيام  �لرب  من  لي�س  ولهجتهم.ومعناها  حمري  لغة  �أي:  ِحْمرَي، 

فجاءت )�أم( بداًل عن)�أل(.
قال �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل)2(:"�أم على �صربني مت�صلة وهي �ملعادلة   
لهمزة �ال�صتفهام، و�إمنا جعلوها معادلة للهمزة دون)هل ومتى وكيف( الأن 
�لهمزة هي �أم �لباب و�ل�صوؤ�ل بغريها ��صتفهام مركب مقيد، �إما بوقت كـ)متى( 
و�إما مبكان كـ)�أين( و�إما بحال نحو)كيف( و�إما بن�صبة نحو: هل زيد عندك، 
�أم  �أم عمرو؟ وال من زيد  �أين زيد  �أم عمرو؟ وال  ولهذ� ال يقال: كيف زيد 
عمرو، و�أي�صا فالأن �لهمزة و�أم ال ي�صطحبان كثري� كقوله تعاىل: }سَوَاءٌ عََليِْهمْ 
َأَأنَْذرَْتهُمْ َأمْ لَمْ ُتنْذِرْهُمْ َل يُؤْمِنُونَ{ ]�لبقرة: ٦[، ونحو قوله تعاىل: }َأَأنُْتمْ َأشَدُّ خَلًْقا َأِم 

السَّمَاءُ بَنَاهَا{ ]�لنازعات: 27[، �أي�صا فالأن �قرت�ن)�أم( ب�صائر �أدو�ت �ال�صتفهام غري 

�لهمزة يف�صد معناها فاإنك �إذ� قلت: كيف زيد، فاأنت �صائل عن حاله فاإذ� قلت: 
�أم عمرو، كان خلفا من �لكالم، وكذلك �إذ� قلت: من عندك، فاأنت �صائل عن 

تعيينه، فاإذ� قلت: �أم عمرو ف�صد �لكالم، وكذلك �لباقي".
و�أرى �أن)�أم( �ملت�صلة هذه �لتي تقع بعد همزة مغنية عن)�أي( ففيها   
�صيء من معنى)�أي( فاإذ� قلت: �أقام زيد �أم قعد، كاأنك قلت: �أي هذين �لفعلني 
�أو  باإثباتهما  �أو  بو�حد منهما  بل يجاب  �أو بال،  بنعم  فعل، فال يكون �جلو�ب 
بنفيهما، بخالف �صائر �أدو�ت �ال�صتفهام �الأخرى، خذ مثال)كيف( ال ميكن �أن 

تقول: كيف �أنت �أم �أخوك؛ لف�صاد �ملعنى.
امل�سند الإمام اأحمد 434/5.  )1(
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ثم قال �بن �لقيم)1(:" و�أما)�أم( �لتي لالإ�صر�ب وهي �ملنقطعة فاإنها قد   
�إذ� م�صى  بع�صهم ولكن  لي�س مبنزلة)بل( كما زعم  ��صر�با ولكن  تكون)�أم( 
كالمك على �ليقني ثم �أدركك �ل�صك مثل قولهم)�إنها الإبل بل �أم �صاء( كاأنك 
�أ�صربت عن �ليقني ورجعت �إىل �ال�صتفهام حني �أدركك �ل�صك... و�إذ� وقع 
بعد)�أم( هذه �ال�صم �ملفرد فالبد من تقدير مبتد�أ حمذوف وهمزة �ال�صتفهام، 
فاإذ� قلت: �إنها الأبل �أم �صاء، كان تقديره)ال بل �أهي �صاء( ولي�س �لثاين خرب� 

ثبوتيا كما توهمه بع�صهم وهو من �أقبح �لغلط".
و�أرى �أن)�أم( هذه لها معاين �أخرى غري �لتي ذكرت �آنفا من ذلك �أنها   

تاأتي مبعنى)�لو�و( كقول �ل�صاعر)2(: 
ما اأكرم الأخالق اأن �صاهرتهم** اأم ما اأحق القوم باخللق ال�صري.

النَّاسَ  يَحْسُدُونَ  }َأمْ  تعاىل:  كقوله  �ال�صتفهام()٣(  مبعنى)�ألف  وتكون   
تاأتي يف �لكالم  �إن)�أم( قد  �أقول  ]�لن�شاء: 5٤[، عليه  َفْضلِهِ{  اللَّهُ مِنْ  آَتاهُمُ  عََلى مَا 

�لقيم رحمه �هلل تعاىل  �بن  قاله  �ل�صياق �لذي وردت فيه، فما  ويحدد معناها 
�صاء(  �أم  الإبل  لالإ�صر�ب)�إنها  مبعنى)بل(  تاأتي  �الإطار،فـ)�أم(  هذ�  يدخل يف 
فالقائل قال)�إبال( متيقنا وجازما �أنها �إبل ثم �صك يف �أثناء كالمه فعدل عن ذلك 
فاأتى بـ)�أم( م�صربا عن �خلرب �الأول �إىل �ال�صتفهام و�ل�صك، و�لعك�س �صحيحا 
يبد�أ بالظن و�ل�صك ثم يتيقن فيعدل �إىل �الإخبار باليقني و�لتحقيق، و�هلل �أعلى 

و�أعلم.

بدائع الفوائد، م1، �س181.  )1(
مل اأقف له على قائل، انظر حروف املعاين للزجاجي �س48.  )2(

الأزهية يف علم احلروف للهروي اأبو احل�سن على بن حممد)ت315هـ( حتقيق: عبداملعني امللوحي، دم�سق، مطبوعات جممع اللغة   )3(
العربية، ط1، 1981م، �س138.
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حرف)اإن( ال�رصطية:
�إن: حرف من حروف �ل�صرط �جلازمة لفعلني م�صارعني، �الأول فعل   
�ل�صرط و�لثاين جو�به �أو جز�وؤه، وهو �حلرف �ملتد�ول يف �ال�صتعمال كثري� 

مبعنى)�إذ�( �لتي �خت�صت عموما بالدخول على �ملا�صي من �الأفعال نحو:
�إذ� �جتهدت جنحت. �إن جتتهد تنجح     

ولكن  متقارب  �ل�صرطيتني  �جلملتني  يف  �ملعنى  �أن  الحظت  ولعلك   
�ال�صتقبال يف �جلملة)�إذ�( مل يت�صح كما �ت�صح مع �الأد�ة �حلرفية �الأخرى)�إن( 
و�إن �ل�صرطية �أم �أدو�ت �ل�صرط؛ الأنها �خت�صت مبعنى �ل�صرط لي�س لها معنى 
�صوى  �أخرى  معاٍن  يف  ت�صتعمل  فاإنها  �ل�صرط  �ألفاظ  �صائر  بخالف  �صو�ه  �آخر 
امْرُؤٌ  }إِِن  تعاىل:  قوله  نحو  يف  �الأ�صماء  يف  �حلرف  هذ�  ودخول  �ل�صرط، 
]�لن�شاء:  ُنشُوًزا{  بَعْلِهَا  مِنْ  خَاَفتْ  امْرََأةٌ  }وَإِِن  تعاىل:  وقوله   ،]17٦ ]�لن�شاء:  هََلكَ{ 

�أو من باب �لتقدمي و�لتاأخري؛  �لتف�صري  12٨[، من قبيل �الإ�صمار على �ل�صرطية 

الأن �أهل �للغة جممعون على �أن �لذي يتعقب حرف �ل�صرط هو �لفعل دون 
�ال�صم)1(.

قال �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل)2(:" �لرو�بط بني �جلملتني هي �الأدو�ت   
�لتي جتعل بينهما تالزماً مل يفهم قبل دخولها وهي �أربعة:

اأحدها: ما يوجب تالزما مطلقا بني �جلملتني �إما بني ثبوت وثبوت �أو بني نفي 
�ل�صرط  حرف  وهو  خا�صة  �مل�صتقبل  يف  وعك�صه  وثبوت،  نفي  بني  �أو  ونفي 
�لب�صيط كـ)�إن( فاإنها تالزم بني هذه �ل�صور كلها تقول: �إن �تقيت �هلل �أفلحت، 
د:ط،   بريوت،  البخاري)ت839هـ(  اأحمد  بن  عبدالعزيز  عالءالدين  الإمام  البزدوي  الإ�سالم،  فخر  اأ�سول  عن  الأ�سرار  ك�سف   )1(

1394هـ 1974م، ج2، �س193.
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و�إن مل تتق �هلل مل تفلح، و�إن �أطعت �هلل مل تخب، و�إن مل تطع �هلل خ�صرت 
ولهذ� كانت �أم �لباب و�أعم �أدو�ته ت�صرفا" ثم ذكر بقية �لرو�بط وهي:

ثانيها: �أد�ة تالزم بني �الأق�صام �الأربعة تكون يف �ملا�صي خا�صة وهي)ملا( تقول: 
ملا قام �أكرمته.

�أ�صلم  لو  نحو:  �ل�صيء المتناع غريه وهي)لو(  �متناع  بني  تالزم  �أد�ة  ثالثها: 
�لكافر جنا من عذ�ب �هلل.

رابعها: �أد�ة تالزم بني �متناع �ل�صيء ووجود غريه وهي)لوال( نحو: لوال �أن 
هد�نا �هلل ل�صللنا.

بنف�س طويل يف م�صائل عديدة حيث  ثم ف�صل هذه �الأق�صام �الأربعة   
كان  فاإن  بامل�صتقبل  �إال  يتعلقان  ال  و�جلز�ء  �ل�صرط  �أن  و�مل�صهور  يقول)1(:" 
ما�صي �للفظ  كان م�صتقبل �ملعنى كقولك: �إن مت على �الإ�صالم دخلت �جلنة، 
ثم للنحاة فيه تقدير�ن �أحدهما: �إن �لفعل ذو تغري يف �للفظ وكان �الأ�صل: �إن 
متت م�صلما تدخل �جلنة، فغري لفظ �مل�صارع �إىل �ملا�صي تنزيال له منزلة �ملحقق، 
معناه  قلب  عليه  ملا دخل  �ل�صرط  و�إن حرف  �ملعنى  تغري يف  ذو  �أنه  و�لثاين: 
�إىل �ال�صتقبال وبقي لفظه على حاله، و�لتقدير �الأول �أفقه يف �لعربية ملو�فقته 
ت�صرف �لعرب يف �إقامتها �ملا�صي مقام �مل�صتقبل وتنزيلها �ملنتظر منزلة �لو�قع 
تعاىل:  ]�لنحل: 1[، وقوله  َتسَْتعِْجُلوه{  اللَّهِ َفالَ  َأمْرُ  }َأَتى  تعاىل:  �ملتيقن نحو قوله 

}وَُنفِخَ فِي الصُّوِر{ ]�لزمر: ٦٨[.

ال  �هلل  رحمه  �لقيم  �بن  ذكرها  �لتي  �لرو�بط  هذه  �أن  هو  �الأمر  ولعل   
�صيما)�إن( �ل�صرطية هناك تالزم بني جملتيها �جلز�ء و�ل�صرط فاإن �جلز�ء ال ميكن 

امل�سدر ال�سابق �س43.  )1(
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دون �ل�صرط؛ الأن �جلز�ء معلول وال ي�صح �أن تكون �لعلة و�قعة و�ملعلول غري 
و�قع تقول: �إن �أكرمتني �أكرمك، وال تقول: �إن جاء غد� �أكرمك؛ الأن �ل�صرط 
يكون  �أن  �إما  �أوّل  �للفظ  ما�صي  �ل�صرط  كان  فاإن  بامل�صتقبل،  يتعلقان  و�جلز�ء 
�أ�صله م�صارع وجيء به ما�صيا حتققا من وقوعه كاأنه و�قع، �أو �أن يكون معناه 
�أحيانا  �لعرب  الأن  ما�صيا؛  ولفظه  عليه)�إْن(  �ل�صرط  حرف  بدخول  م�صتقباًل 

يغريون �الألفاظ بطر�ئق �صتى مع حمافظتهم على �ملعنى، و�هلل �أعلم.
ثم ذكر �بن �لقيم �أدلة على ما قال بقوله:" قال تعاىل عن عي�صى عليه   
�ل�صالة و�ل�صالم: }إِنْ ُكنْتُ ُقلُْتهُ َفَقدْ عَلِمَْتهُ{ ]�ملائدة: 11٦[، فهذ� �صرط دخل على 
يكون �صدر هذ�  �أن  �إما  �مل�صيح  قطعا؛ الأن  �ملعنى  ما�صي  �للفظ  وهو  ما�صي 
�لكالم منه بعد رفعه �إىل �ل�صماء �أو يكون حكاية ما يقوله يوم �لقيامة، وعلى 
�لتقديرين فاإمنا تعلق �ل�صرط وجز�وؤه باملا�صني وغلط على �هلل من قال �إن هذ� 
�لقول وقع منه يف �لدنيا قبل رفعه، و�لتقدير: �إن �أكن �أقول هذ� فاإنك تعلمه، 
وهذ� حتريف لالآية؛ الأن هذ� �جلو�ب �إمنا �صدر منه بعد �صوؤ�ل �هلل له عن ذلك 
و�هلل مل ي�صاأله وهو بني �أظهر قومه وال �تخذوه و�أمه �إلهني �إال بعد رفعه مبئني 
من �ل�صنني، فال يجوز حتريف كالم �هلل �نت�صار� لقاعدة نحوية هدم مائة �أمثلها 

�أ�صهل من حتريف معنى �الآية".
�هلل  ر�صي  لعائ�صة  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  حديث  ذكر  ثم   
�إليه" علق عليه قائال:"  �أملمت بذنب فا�صتغفري �هلل وتوبي  عنها)1(:" �إن كنت 
هل يقول عاقل �إن �ل�صرط هنا م�صتقبل و�ملق�صود ما دل عليه �لكالم، �إن كان 
�صدر منك ذنب فيما ما�صى فا�صتقبليه بتوبة" ثم ذكر قوال جيد� �أرى �أنه �أقرب 

هو قطعة من حديث الإفك الطويل، فتح الباري، باب ال�سهادات، حديث رقم2661.  )1(
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�إىل �ل�صو�ب �إن مل يكن هو �ل�صو�ب بعينه فقال)1(:" جملة �ل�صرط و�جلز�ء 
تارة تكون تعليقا حم�صا غري مت�صمن جو�با ل�صائل، هل كان كذ�؟

وال يت�صمن لنفي قول من قال: قد كان كذ�، فهذ� يقت�صى �ال�صتقبال،   
�أو رد قوله: قد  وتارة يكون مق�صوده وم�صمنه جو�ب �صائل هل وقع كذ�؟ 
�أن يكون م�صتقبال ال  يلزم  �ل�صرط مل  فاإذ� علق �جلو�ب هنا على  وقع كذ�، 
لفظا وال معنى، بل ال ي�صح فيه �ال�صتقبال على بحال، كمن يقول لرجل: هل 
�أعتقت عبدك؟ فيقول: �إن كنت قد �أعتقته فقد �أعتقته هلل، فما لال�صتقبال هنا 
�إن كنت �صحبته  فيقول:  فالنا،  قال: �صحبت  ملن  قلت  �إذ�  قط، وكذ�  معنى 
فقد �أ�صبت ب�صحبته خري�، وكذلك �أذ� قلت له: هل �أذنبت؟ فيقول: �إن كنت 
�إذ� قال هل قلت لفالن  �أذنبت فاإين قد تبت �إىل �هلل و��صتغفرته، وكذلك  قد 
كذ�؟ وهو يعلم �أنه علم بقوله له فيقول: �إن كنت قلته فقد علمته، فقد عرفت 
�جلو�ب  �ل�صوؤ�ل  ليطابق  ومعنى  لفظاً  ما�صي  مو��صع  كلها  �ملو��صع  هذه  �أن 
وي�صح �لتعليق �خلربي ال �لوعدي، فالتعليق �لوعدي ي�صتلزم �ال�صتقبال و�أما 
�لتعليق �خلربي فال ي�صتلزمه، ومن هذ� �لباب قوله تعاىل: }إِنْ َكانَ َقمِيصُهُ ُقدَّ 
�لبينة �صهدت  �إن كانت  ]يو�شف: 27[، وتقول:  الَْكاذِبنِيَ{  مِنَ  ُقبٍُل َفصَدََقتْ وَهُوَ  مِنْ 

بكذ� وكذ� فقد �صدقت".
و�أرى �أن وقوع �مل�صتقبل بعد حرف �جلز�ء بلفظ �ملا�صي مع �أن �ملو�صع   
للم�صتقبل هو تنزيل �ل�صرط بالن�صبة �إىل �جلز�ء منزلة �لفعل �ملا�صي؛ الأن �ل�صرط 
�إليه �أال ترى �أنك �إذ�  ال يكون �صابقا للجز�ء متقدما عليه فهو ما�صي باالإ�صافة 
قلت: �إن �تقيت �هلل �أدخلك جنته، فال يكون �إال �صابقا على دخول �جلنة، فهو 

بدائع الفوائد، م1، �س45.  )1(
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الأن  للجز�ء وحتقيقا؛  تاأكيد�  �ملا�صي  بلفظ  فاأتيت  �جلز�ء،  �إىل  باالإ�صافة  ما�س 
�لثاين ال يقع �إال بعد حتقق �الأول ودخوله يف �لوجود و�أنه ال يكتفى فيه مبجرد 

�لعزم وتوطني �لنف�س على �لذي يف �مل�صتقبل، و�هلل �أعلم.
�حلرف)�أو(. حرف عطف ومذهب �جلمهور �أنها ت�صرك يف �الإعر�ب   
�أحدهما،  فالفعل و�قع من  �أو عمرو،  �إذ� قلت: قام زيد  ال يف �ملعنى؛ الأنك 
وقال �بن مالك)1(:" �إنها ت�صرك يف �الإعر�ب و�ملعنى؛ الأن ما بعدها م�صارك ملا 
�أن كل و�حد منهما م�صكوك  �أال ترى  قبلها يف �ملعنى �لذي جيء بها الأجله، 
يف قيامه" وتدخل بني ��صمني �أو �أكرث كقولك: ما جاءين زيد �أو عمرو، �أو بني 
فعلني �أو �أكرث كقوله تعاىل: }اسَْتْغفِرْ لَهُمْ َأوْ َل َتسَْتْغفِرْ لَهُمْ{ ]�لتوبة: ٨0[، وقد ذكر 

لها �ملتاأخرون معاين �نتهت �إىل �ثني ع�صر)2( منها:
ال�سك: نحو �أقام زيد �أم عمرو، ومنه قوله تعاىل: }َقاُلوا لَِبْثنَا يَوْمًا َأوْ بَعْضَ   -1
يَوْمٍ { ]�ملوؤمنون: 11٣[، فـ)لبثنا( كالم خربي و)�أو( لل�صك من �لقائلني ذلك)٣( 

وقيل �إن)�أو( هنا لالإ�صر�ب، و�إذ� ��صتعمل)�أو( يف �الإيجابيات و�الأو�مر 
و�لنو�هي مل توجب �صكا؛ الأن �ل�صك �إمنا يتحقق عند �لتبا�س �لعلم ب�صيء 
وذلك �إمنا يكون يف �الإخبار�ت فاأما �الإن�صاء�ت فال يت�صور فيها �ل�صك وال 

�لتبا�س؛ الأنها الإثبات حكم �بتد�ء.
�إذ� كنت عاملا مبن جاء منهما وق�صدت  �أو خالد،  بكر  الإبهام: نحو جاء   -2
فِي  َأوْ  هُدًى  لَعََلى  إِيَّاُكمْ  َأوْ  َّا  }وَإِن تعاىل:  قوله  ومنه  �ل�صامع  على  �الإبهام 
َأمْرُنَا  }َأَتاهَا  ]�شباأ: 2٤[، �ل�صاهد يف �الأوىل ومنه قوله تعاىل:  َضالٍَل مُِبني{ 

جنى الداين، �س227.  )1(
مغني اللبيب، �س59.  )2(

منتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القراآن الكرمي، لالإمام ابن اجلوزي اأبو الفرج عبدالرحمن بن على بن حممد بن   )3(
جعفر، حتقيق: حممد ال�سيد ال�سفطاوي ود. فوؤاد عبداملنعم اأحمد، النا�سر من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية 1979م، �س40.
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�أهلها  و�أخذ  زخرفها  �الأر�س  �أخذت  �إذ�  يريد:   ،]2٤ ]يون�ض:  نَهَارًا{  َأوْ  لَيْالً 

�الأمن �أتاها �أمرنا وهم ال يعلمون �أي: فجاأة فهذ� �إبهام؛ الأن �ل�صك حمال 
�ملعاين كالتخيري و�الإباحة و�الإ�صر�ب  على �هلل تعاىل)1(، وغري ذلك من 

و�لتق�صيم...�إلخ.
�ل�صيئني  �أحد  للداللة  تعاىل)2(:"�أو: و�صعت  �هلل  �لقيم رحمه  �بن  قال   
�ملذكورين معها ولذلك وقعت يف �خلرب �مل�صكوك فيه من حيث كان �ل�صك 
تردد� بني �أمرين من غري ترجيح الأحدهما على �الآخر، ال �أنها و�صعت لل�صك فقد 
تكون يف �خلرب �لذي ال �صك فيه �إذ� �أبهمت على �ملخاطب ومل تق�صد �أن تبني 
له كقوله تعاىل: }وََأرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ َألْفٍ َأوْ يَِزيدُونَ{ ]�ل�شافات: 1٤7[، وقوله تعاىل: 
}َفِهيَ َكالْحِجَارَةِ َأوْ َأشَدُّ َقسْوَة{ ]�لبقرة: 7٤[، ذهب يف هذه �لزجاج كالتي يف 

قوله تعاىل: }َأوْ َكصَيٍِّب مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ{ ]�لبقرة: 1٩[، �إىل �أنها)�أو( �لتي لالإباحة 
�أي: �أبيح للمخاطبني �أن ي�صبهو� بهذ� �أو هذ�، وهذ� فا�صد فاإن)�أو( مل تو�صع 
لالإباحة يف �صيء من �لكالم ولكنها على بابها، �أما قوله تعاىل: }َأوْ َكصَيٍِّب مِنَ 
السَّمَاءِ{، فاإنه تعاىل ذكر مثلني م�صروبني للمنافقني يف حالتني خمتلفتني فهم 

ال يخلون من �أحد �حلالتني و)�أو( على بابها من �لداللة على �أحد �ملعنني وهذ� 
كما تقول: زيد ال يخلو �أن يكون يف �مل�صجد �أو �لد�ر ذكرت)�أو( الأنك �أردت 
�أحد �ل�صيئني، و�أما قوله تعاىل: }َفِهيَ َكالْحِجَارَةِ َأوْ َأشَدُّ َقسْوَةً{ فاإنه ذكر قلوبا 
ومل يذكر قلبا و�حد� فهي على �جلملة قا�صية �أو على �لتعيني ال تخلو من �أحد 
�أمرين: �إما �أن تكون كاحلجارة و�إما �أن تكون �أ�صد ق�صوة ومنها ما هو كاحلجارة 
اجلامع لأحكام القراآن القرطبي حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرج الأن�ساري اخلزرجي الأندل�سي)ت671هـ( دار الكتب، د:ط،   )1(

د:ت، ج14، �س299.
بدائع الفوائد،م1،�س175.  )2(
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ومنه ما هو �أ�صد ق�صوة ومن هذ� قول �ل�صاعر:
فقلت لهم �صيئان لبد منهما ** �صدور رماح اأ�صرعت اأو �صال�صل.

�أي البد منهما يف �جلملة، ثم ف�صل �الثنني بالرماح و�ل�صال�صل، فبع�صهم   
له �لرماح قتال وبع�صهم له �صال�صل �أ�صر�، فهذ� على �لتف�صيل و�لتعيني و�الأول 

على �جلملة، فاالأمر�ن و�قعان جملة وتف�صيلهما مبا بعد)�أو(.
فقوله  �لزجاج  �إليه  ذهب  كما  لالإباحة  تكون  �أن  ميكن  �أن)�أو(  و�أرى   
َماِء ِفيِه" �أي قد �أبيح للمخاطبني �أن ي�صبهو� بهذ� �أو  يٍِّب ِمَن �ل�صَّ تعاىل:" �أَْو َك�صَ

هذ�، وما ذهب �إليه �بن �لقيم �صديد وال ينفي هذ�، و�هلل �أعلم.
�أما قوله تعاىل: }َفِهيَ َكالْحِجَارَةِ َأوْ َأشَدُّ َقسْوَةً{، قد تكون)�أو( للتنويع   
�أي: �أن قلوبهم تارة تزد�د ق�صوة وتارة ترد �إىل ق�صوتها �الأوىل فجيء بـ)�أو( 
باحلجارة  �صبهوها  �أي:  للتخيري  تكون)�أو(  �أن  �أو  قلوبهم،  �أحو�ل  الختالف 
�أو  �حلديث  �أو  �لفقه  تعلم  تقول:  كما  ت�صيبو�  �حلجارة  من  �أ�صد  �أو  ت�صيبو� 

�لنحو، و�هلل �أعلم.
�لفكر(  مقتب�س من كتاب)نتائج  تعاىل  �هلل  �لقيم رحمه  �بن  وما ذكره   

لالإمام �ل�صهيلي)1(.

�ملبحث �لر�بع
حروف املعاين الثالثية والرباعية، ثم، اإّما، حّتى

حرف ثم: حرف عطف يدل على �أن �لثاين بعد �الأول وبينهما مهلة)2(،   
فاإذ� قلت: قام زيد ثم عمرو، �آذنت باأن �لثاين بعد �الأول مبهلة وهذ� مذهب 

�جلمهور وما �أوهم خالف ذلك تاأولوه، وفيها �أربعة لغات:
نتائج الفكر يف النحو، ال�سهيلي، �س254.  )1(

حروف املعاين للزجاجي، �س16.  )2(
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1-  ثُم: وهي �الأ�صل.
ُفم: باإبد�ل �لتاء فاء)1( كقولهم يف جدث: جدف، وقيل: )مٌم( باإبد�ل �لثاء   -2

ميما)2(.
ُثمَت: بتاء �لتاأنيث �ملتحركة.  -3
ُثمْت: بتاء �لتاأنيث �ل�صاكنة.  -4

وقد تاأتي لرتتيب �الأخبار ال لرتتيب �حلكم نحو، بلغني ما �صنعت �ليوم   
ثم ما �صنعت �أم�س �أعجب �أي: ثم �أخربك �أن �لذي �صنعته �أم�س �أعجب، ومنه 

قول �ل�صاعر)٣(:
اإن من �صاد ثم �صاد اأبوه ** ثم قد �صاد قبل ذلك جده.

و�أجاب �بن ع�صفور)٤( عن �لبيت باأن �ملر�د �أن جده �أتاه �ل�صوؤدد من   
قبل �الأب و�الأب من قبل �البن، وذلك مما ميدح به و�إن كان �الأكرث يف كالمهم 

�ملدح بتو�رث �ل�صوؤدد، ويكون �لبيت �إذ مثل قول �بن �لرومي)5(:
قالوا: اأبو ال�صقر من �صيبان قلت لهم ** كال لعمري، ولكن منه �صيبان

وكم اأب قد عال بابــــــــن ذرا ح�صب **  كما علت بر�صول اهلل عدنان

وقال �ملالقي)٦(:" �أن )ثم( تكون حرف �بتد�ء على �ال�صطالح، �أي يكون   
ما بعدها �ملبتد�أ و�خلرب نحو: �أقول لك: ��صرب زيد� ثم �أنت ترتك �ل�صرب، 

 َكرٍْب ُثمَّ َأنُْتمْ ُتشِْرُكونَ{.
ِّ
ومنه قوله تعاىل: }ُقِل اللَّهُ يُنَجِّيُكمْ مِنْهَا وَمِنْ ُكل

املغني، �س158.  )1(
اجلنى الداين، �س432.  )2(

مل اأجد له قائل وقد ورد يف همع الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع لل�سيوطي)749هـ( حتقيق: اأحمد �سم�س الدين، ج2، ط1، 1418هـ   )3(
1998م، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، �س131، وقد ن�سبه لأبي نوا�س احل�سن بن هاين، وهو للتمثيل ل لالحتجاج فاأبو 

النوا�س مولد مات195هـ.
خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، حتقيق: عبدال�سالم حممد هارون، املطبعة الأمريية، بولق،   )4(

م�سر 1927م، ج4، �س411.
ورد هذا البيت يف املغني �س160، وابن الرومي هو على بن العبا�س بن جريج)ت283هـ( �ساعر و�ّساف كثري الهجاء والت�ساوؤم.  )5(

ر�سف املباين يف �سرح حروف املعاين، ابن ر�سد اأبوجعفر اأحمد بن عبدالنور املالقي)702هـ( حتقيق: احمد حممد اخلراط واأحمد ابن   )6(
النور، دم�سق، مطبوعات جممع اللغة العربيةن 1394هـ 1986م، �س81.
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و�أرى �أنه ال ي�صح كونها حرف �بتد�ء، و�إمنا هي حرف عطف، تعطف   
جملة على جملة كما تعطف مفرد� على مفرد، و�هلل �أعلم.

قال �بن �لقيم رحمه �هلل)1(:"ثم حرف عطف ولفظها كلفظ �لثم وهو زم   
�ل�صيء بع�صه �إىل بع�س، كما قيل: كنا �أهل ثمة وزمة، و�أ�صله من ثممت �لبيت �إذ� 
كانت فيه فرج ف�صدد بالثمام، و�ملعنى �لذي يف)ثم( �لعاطفة قريب من هذ�؛ الأنه 

�صم �صيء �إىل �صيء بينهما مهلة كما �أن ثم �لبيت �صم بني �صيئني بينهما فرجة".
ثم قال:"ومن هذ� �إن من �صاد ثم �صاد �أبوه ثم قد �صاد بعد ذلك جده   
دخلت )ثم( لرتتيب �لكالم ال لرتتيب �ملعنى يف �لوجود، وهذ� معنى قول 
تاأتي للرتتيب يف �خلرب ال يف �ملخرب".وهو كذلك فـ)ثم(  �أنها   : بع�س �لنحاة 

تقت�صي تاأخر �لثاين عن �الأول مبهلة.
احلرف)اإما(:

حرف من حروف �لعطف عند �أكرث �لنحويني نحو: جاءين �إما زيد و�إما   
عمرو، �أعني)�إما( �لثانية �أما �الأول فلي�صت عاطفة؛ الأنها بني �لفعل ومرفوعه، 

ولـ)�إما( خم�صة معان وهي)2(:
اأحدها: �ل�صك نحو، قام �إما زيد و�إما عمرو، �إذ� مل تعلم �لقائم منهما.

بُهُمْ وَإِمَّا يَُتوبُ 
ِّ

مِْر اللَّهِ إِمَّا يُعَذ والثاين: �الإبهام نحو قوله تعاىل: }وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَِ
عََليِْهمْ{ ]�لتوبة: 10٦[.

فِيِهمْ حُسْنًا{  َتتَّخَِذ  َأنْ  وَإِمَّا  بَ 
ِّ

ُتعَذ َأنْ  }إِمَّا  تعاىل:  قوله  نحو  �لتخيري  والثالث: 
]�لكهف: ٨٦[.

والرابع: �الإباحة نحو، تعلم �إما فقها و�إما نحو�.
بدائع الفوائد، م1، �س84.  )1(

املغني، �س85.  )2(
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َّا هَدَيْنَاهُ السَِّبيَل إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا َكُفورًا{  واخلام�ض: �لتف�صيل نحو قوله تعاىل: }إِن
]�لإن�شان: ٣[، قال �بن �لقيم رحمه �هلل)1(:" �إما: ال تكون من حروف �لعطف الأربعة 

�أوجه:
�إما زيد� و�إما عمر�، فتذكرها قبل معمول �لفعل،  �أنك تقول: �صربت  اأحدها: 
فلو كانت)�إما( من حروف �لعطف لكنت قد عطفت معمول �لفعل عليه وهو 

ممتنع، فلما وقعت)�إما( بني �لفعل ومعموله علم �أنها لي�صت بعاطفة.
الثاين: �أنك تقول: جاءين �إما زيد و�إما عمرو، فتقع)�إما( بني �لفعل و�لفاعل، 

و�ملعلوم �أن �لفاعل كاجلزء من �لفعل فال ي�صح �لف�صل بينهما بعاطف.
الثالث: �أن تقول: و�إما عمرو، فتدخل �لو�و عليه ولو كانت حرف �لعطف مل 

يدخل عليها حرف عطف �آخر كما ال تقول: �صربت زيد� و �أو عمر�.
والرابع: �أن �لعطف البد �أن يكون عطف جملة على جملة �أو مفرد على مفرد، 
تعطف زيد� على  �الأوىل مل  فـ)�إما(  و�إما عمر�،  �إما زيد�  قلت: �صربت  و�إذ� 

مفرد وال ي�صح عطفه على جملة بوجه".
و�حلق �أنَّ هناك �ختالفاً بني �لنحاة يف)�إما( �أهي عاطفة �أم ال ؟  

فذهب �أكرثهم �إىل �أنها عاطفة و��صتدلو� على ذلك باأن �لو�و للجمع،   
ولي�صت هنا كذلك؛ الأنا جند �لكالم الأحد �ل�صيئني، فعلم �أن �لعطف لـ)�إما(.

�الأوىل  على)�إما(  �لثانية  عطفت)�إما(  �لو�و  �ملتاأخرين:  بع�س  وقال   
و)�إما( �لثانية عطفت �ال�صم �لذي بعدها على �ال�صم �لذي بعد �الأوىل.

�أنها  �إىل  �لفار�صي و�بن كي�صان)2(  وذهب يون�س بن حبيب و�أبو علي   
عاطف  من دخول  تخل�صاً  �أقول  وبه  �أذهب  �لر�أي  هذ�  و�إىل  عاطفة،  لي�صت 

بدائع الفوائد،م2، �س410.  )1(
اجلنى الداين، �س531.  )2(
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�لقيم العرت��صها بني  �بن  �لتي ذكرها  �الأدلة  تلك  �إىل  على عاطف، و��صتناد� 
�لعامل و�ملعمول يف نحو: قام �إما زيد و�إما عمرو، وبني �أحد معمويل �لعامل 
ومعموله �الآخر يف نحو، ر�أيت �إما زيد� و�إما عمر�، وبني �ملبدل منه وبدله يف 
نحو قوله تعاىل: }حَتَّى إَِذا رََأوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعََذابَ وَإِمَّا السَّاعََة{ ]مرمي: 75[، 

فاإن ما بعد �الأوىل بدل مما قبلها، و�هلل �أعلم.
احلرف)حتى(:

لها �أربعة مو��صع)1(:
�صرت حتى  كقولك:  مبعنى)�إىل(  �لغاية  على جهة  جار�  تكون حرفا  الأول: 
�ل�صم�س،  �لليل و�إىل طلوع  �إىل  تريد  �ل�صم�س،  �لليل، وقعدت حتى طلوع 
وقد  �ل�صمري  وندر جرها   ،]5 ]�لقدر:  الَْفجِْر{  مَْطَلِع  }سَالَمٌ هِيَ حَتَّى  تعاىل:  قال 

�أجازه �لكوفيون و�ملربد، كقول �ل�صاعر)2(:
اأتت حتاك تق�صد كل فج ** ترجى منك اأنها ل تخيب.

وقول �الآخر)٣(:  
فـال واهلل ل يلفى اأنا�س** فتى حتاك يابن اأبي يزيــــــد.

وهذ� عند �لب�صريني �صرورة �صعرية.  
الثاين: تكون حرفا من حروف �لعطف مبنزلة)�لو�و( وتقع يف تعظيم �أو حتقري 

نحو قول �ل�صاعر)٤(:
قهرناكم حتى الكماأة فاإنكم** لتخ�صوننا حتى بنينا الأ�صاغرا.

الثالث: �أن تكون نا�صبة للفعل �مل�صتقبل، وهذ� �لق�صم �أثبته �لكوفيون فاإن)حتى( 
�جلارة  هي  �أنها  �لب�صريني  ومذهب  بنف�صها،  �مل�صارع  �لفعل  تن�صب  عندهم 

الأزهية، �س 214.  )1(
مل اأقف له على قائل، وقد ورد يف خزانة الأدب ج9، �س474، ور�سف املباين �س185، ومغني اللبيب �س166.  )2(

مل اأقف له على القائل، وانظره يف اجلنى الداين �س544، و�سرح ابن عقيل، ج2ن �س11، وهمع الهوامع،ج2، �س23.  )3(
مل اأجد له قائل وقد ورد يف جنى الداين �س548، ومغني اللبيب �س172، والهمع، ج2،�س 136، والكماأة : جمع كمي اأوكام وهو   )4(

الفار�س ال�سجاع املدجج بال�سالح.
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و�لنا�صب)�أن( �مل�صمرة بعدها نحو: �صرت حتى �أدخل �ملدينة.
ما  ي�صتاأنف  كما  بعدها  ما  ي�صتاأنف  �البتد�ء  حروف  من  حرفا  تكون  الرابع: 
و�أعطيت  م�صروب،  زيد  حتى  �لقوم  �صربت  قولك:  وذلك  �إذ�(  بعد)�أما، 

�لقوم حتى �لفقري غني.
قال �بن �لقيم)1(: "و�أما حتى فمو�صوعة لداللة على �أن ما بعدها غاية   
فاإنها حاء قبل  قبلها، وغاية كل �صيء حده وذلك كان لفظها كلفظ �حلد؛  ملا 
تاءين كما �أن �حلد حاء قبل د�لني، و�لد�ل كالتاء يف �ملخرج و�ل�صفة �إال يف 
�جلهر فكانت جلهرها �أوىل باال�صم لقوته، و�لتاء لهم�صها �أوىل باحلرف ل�صعفه 
ومن حيث كانت)حتى( للغاية خف�صو� بها كما يخف�صون بـ)�إىل( �لتي للغاية، 
و�لفرق بينهما �أن)حتى( غاية ملا قبلها وهو منه وما بعد)�إىل( لي�س مما قبلها بل 
�أماكنها ومل تكن)�إىل(  �أكرث  فارقتها يف  �نتهى من قبل �حلرف ولذلك  عنده 
عاطفة النقطاع ما بعدها عما قبلها بخالف)حتى( ومن ثم دخلت)حتى( يف 
حروف �لعطف ومل يجز دخولها على �مل�صمر �ملخفو�س �إذ� كانت خاف�صة ال 
تقول: قام �لقوم حتاك، كما التقول: قامو� وك، ومن حيث كان ما بعدها غاية 
قبلها مل يجز يف �لعطف، قام زيد حتى عمرو، وال �أكلت �خلبز حتى متر�؛ الأن 

�لثاين لي�س بحد لالأول وال ظرف".
لنيابتها عن)�إىل( ورمبا ظهرت)�إىل( بعدها  �أن)حتى( تخف�س  و�أرى   

تقول: جاء �خلري حتى �إلينا، فكالهما النتهاء �لغاية.
ثم قال �بن �لقيم)2(:" لي�س �ملر�د من كون)حتى( النتهاء �لغاية و�أن ما   
بعدها ظرفا �أن يكون متاأخر� يف �لفعل عما قبلها فاإذ� قلت: مات �لنا�س حتى 

بدائع الفوائد، م1، �س174.  )1(
امل�سدر نف�سه.  )2(
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�لنا�س  عن  �الأنبياء  موت  تاأخر  يلزم  مل  �مل�صاة،  حتى  �حلجاج  وقدم  �الأنبياء 
وتاأخر قدوم �مل�صاة على �حلجاج، ولهذ� قال �لنحا�س: �إن)حتى( مثل �لو�و ال 
تخالفها �إال يف �صيئني �أحدهما: �أن يكون �ملعطوف من قبيل �ملعطوف عليه فال 
تقول: قدم �لنا�س حتى �خليل، بخالف �لو�و، �لثاين: �أن تخالفها بقوة �أو �صعف 
�أو كرثة �أو قلة، و�أما �أن يفهم منها �لغاية و�حلد فال، و�لذي حمله على ذلك ما 
تقدم من �ملثالني، ولكن فاته �أن يعلم �ملر�د بكون ما بعدها غاية وظرفا، فاعلم 
�أن �ملر�د به �أن يكون غاية يف �ملعطوف عليه ال يف �لفعل فاإنه يجب �أن يخالفه 
يف �الأ�صد و�الأ�صعف و�لقلة و�لكرثة، و�إذ� فهمت هذ� فاالأنبياء غاية �لنا�س يف 
�ل�صرف و�لعظمة و�مل�صاة غاية للحجاج يف �ل�صعف و�لعجز، و�أنت �إذ� قلت: 
�أكلت �ل�صمكة حتى ر�أ�صها، فالر�أ�س غاية لالنتهاء �ل�صمكة ولي�س �ملر�د �أن غاية 

�أكلك كان �لر�أ�س فال يجوز �أن يتقدم �أكلك �لر�أ�س".
�أن يكون متاأخر� حقيقة وو�قعا،  وهو كذلك فما بعد)حتى( ال يلزم   
فموت �الأنبياء ال يلزم �أن يكون بعد موت �لنا�س �لبتة وال يفهم ذلك من)حتى( 
�حلقيقة  يف  ال  �ملعطوف  يف  غاية  يكون  �أن  به  فاملر�د  �لغاية،  على  تدل  �لتي 

و�لو�قع، و�هلل �أعلى و�أعلم.

خامتـــــة
         �حلمد له رب �لعاملني �لذي بنعمته تتم �ل�صاحلات، وقد �أنعم عليّ باإمتام 

هذ� �لبحث، ولقد تو�صل يف جممله �إىل �لنتائج �الآتية: 
�جلوزية  قيم  �بن  وهو  �لعربية  �أعالم  من  لعلم  ترجمة  �لدر��صة  �أبرزت   -1
�لقيمة، و�ت�صح من  �ملو�صوعة  تلك  �لفو�ئد(  كتابه)بد�ئع  قيمة  بينت  كما 

�لرتجمة جهده �لو��صع يف �ملباحث �للغوية.
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�أظهرت �لدر��صة جانبا مهما من حياة �بن �لقيم ال يعرفه كثري من طالب   -2
�لعلم وهو �جلانب �لنحوي، فباالإ�صافة �إىل ما ��صتهر به بني �أو�صاط �لعلماء 

وطالب �لعلم باأنه فقيه ود�عية، كذلك فهو نحوي �صالع.
با�صت�صهاده  �لنحوية  �آر�ئه  يف  �لقيم  البن  �لدينية  �لن�صاأة  �أثر  جليا  ظهر   -3

بالقر�آن �لكرمي و��صتنباطه منه وربطه �لنحو بالفقه و�الأ�صول.
�للغة  لق�صايا  تناوله  يف  وبطريقته  �لنحوي  �ل�صهيلي  بفكر  �لقيم  �بن  تاأثر   -4
و�لنحو، و�أورد كثري� من �آر�ئه يف كتاب)بد�ئع �لفو�ئد( مما جعل بع�صهم 

يتهمه بادعاء فكر �ل�صهيلي �لنحوي.
التو�سيات:

در��صة كتاب)بد�ئع �لفو�ئد( و��صتخر�ج �جلو�نب �لبالغية و�الأدبية و�ل�صوتية   -1
وغريها، فما ز�ل بكر� يحتاج �إىل در��صات، وفيه ثمار مل تقطف بعد.

�الطالع على �آثار �بن �لقيم رحمه �هلل تعاىل ال �صيما كتابه )مد�رج �ل�صالكني   -2
بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�صتعني( ملعرفة هذ� �لعامل وتقديره حق قدره.

امل�سادر واملراجع
�لكرمي. �لقر�آن  	•

�إبر�هيم �لبنا، د�ر �لبيان  �أبو �لقا�صم �ل�صهيلي ومذهبه �لنحوي، حممد   -1
�لعربي، جدة، ط1، 1985م.

�الأ�صا�س يف �لنحو و�ل�صرف، مو�صوعة علمية عامة، تاأليف د. حممود   -2
و�لتوزيع  للن�صر  �لدولية  حور�س  موؤ�ص�صة  �لنا�صر:  �ل�صبع،  �إبر�هيم 

2008م.
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�الأزهية يف علم �حلروف للهروي �أبو �حل�صن على بن حممد)ت315هـ(   -3
حتقيق: عبد�ملعني �مللوحي، دم�صق، مطبوعات جممع �للغة �لعربية، ط1، 

1981م.
�إ�صماعيل  بن  حممد  بن  �أحمد  جعفر  �أبو  �لنحا�س  �لقر�آن،  �إعر�ب   -4

ت)338هـ( حتقيق: د. زهري غازي ز�هد، مطبعة �لعاين بغد�د.
�الأعالم: قامو�س تر�جم، تاأليف خري �لدين �لِزِرْكلي، د�ر �لعلم للماليني،   -5

ت�صرين �لثاين نوفمرب، ط6، 1984م.
د�ر  مطبعة  �حلاج،  هاين  حتقيق:  �جلوزية،  قيم  �بن  �لفو�ئد،  بد�ئع    -6

�لتوفيقية، د:ت.
�لبد�ية و�لنهاية، �أبو �لفد�ء �إ�صماعيل بن عمرو بن كثري �لقر�صي، �ملتوفى   -7

�صنة)774هـ( ط2، د:ت، مطبعة �ملتو�صطة، بريوت لبنان.
�هلل،  عبد  بن  حممد  بدر�لدين  �لزرك�صي  �لقر�آن،  علوم  يف  �لربهان   -8
خرج �أحاديثه وعلق عليه: م�صطفى عبد�لقادر عطا، د�ر �لفكر 1408هـ 

1988م، بريوت لبنان.
بغية �لوعاة يف طبقات �للغويني و�لنحاة، تاأليف �لعالمة �حلافظ جالل   -9
�ملتوفى  �ل�صافعي  �ل�صيوطي  بكر  �أبي  كمال  �بن  عبد�لرحمن  �لدين 

�صنة)911هـ( �لنا�صر د�ر �ملعرفة، بريوت، لبنان.
�حل�صيني  مرت�صى  حممد  لل�صيد  �لقامو�س  جو�هر  من  �لعرو�س  تاج   -10
�لزبيدي، حتقيق: عبد�لعليم �لطحاوي، ر�جعه عبد�ل�صتار �أحمد فرح، 

مطبعة حكومة �لكويت 1400هـ1980م.
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�لتبيان يف علم �لبيان �ملطلع على �إعجاز �لقر�آن، �بن �لزملكان، كمال   -11
وخديجة  مطلوب  �أحمد  حتقيق:  عبد�لكرمي،  بن  عبد�لو�حد  �لدين 

�حلديثي، بغد�د، مطبعة �لعايل، ط1، 1383هـ1964م.
فرج  بن  بكر  �أبي  بن  �أحمد  بن  �لقرطبي حممد  �لقر�آن  الأحكام  �جلامع   -12

�الأن�صاري �خلزرجي �الأندل�صي )ت671هـ( د�ر �لكتب، د:ط، د:ت.
�جلنى �لد�ين يف حروف �ملعاين، �صنعة قا�صم �ملر�دي، حتقيق: د. فخري   -13
�جلديدة،  �الآفاق  د�ر  من�صور�ت  فا�صل،  ندمي  حممد  و�الأ�صتاذ  قباوة، 

ط2ن 1403هـ1983م،بريوت لبنان.
حروف �ملعاين للزجاجي �أبو�لقا�صم عبد�لرحمن بن �إ�صحاق �لزجاجي،   -14
حتقيق: د. علي توفيق �حلمد، بريوت، موؤ�ص�صة �لر�صالة، ط1، 1404هـ 

1984م.
خز�نة �الأدب ولب لباب ل�صان �لعرب، عبد�لقادر بن عمر �لبغد�دي،   -15
م�صر  بوالق،  �الأمريية،  �ملطبعة  هارون،  حممد  عبد�ل�صالم  حتقيق: 

1927م.
�لدرر �لكامنة يف �أعيان �ملائة �لثامنة، �الإمام �حلافظ �صهاب �لدين �أحمد   -16
�ملتوفى �صنة)852هـ( مطبعة �ملدين �صنة  �لع�صقالين،  بن علي بن حجر 

1387هـ مب�صر.
ديو�ن �الأحو�س �أبو حممد بن عبد�هلل بن عا�صم �الأن�صاري، جمع وحتقيق:   -17

د. عادل �صليمان جمال، مكتبة �خلاجني، ط2، 1411هـ1999م.
18-  ديو�ن  �حلارث بن خالد �ملخزومي ، طبعة �جلبوري ، بغد�د  1972م.
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تـ)145هـ(  �ل�صعدي  �لتميمي  روؤبة  بن  �لعجاج  بن عبد�هلل  روؤبة  ديو�ن   -19
�الآفاق  د�ر  1980م،  ط2،  �لربو�صي،  �لورد  بن  وليم  وت�صحيح  عناية 

�جلديدة بريوت.
ديو�ن �لقتال �لكالبي، حتقيق: د. عبا�س، د�ر �لثقافة، لبنان بريوت.  -20

�إبر�هيم، د�ر �ملعارف،  �أبو �لف�صل  ديو�ن �مرئ �لقي�س، حتقيق: حممد   -21
م�صر 1958م.

بن  عبد�لرحمن  �أبو�لفرح  �لدين  زين  �بن رجب  �حلنابلة،  طبقات  ذيل   -22
�ملحمدية  �ل�صنة  مطبعة  �صنة)795هـ(  �ملتوفى  �لدم�صقي  �حلنبلي  �أحمد 

1372هـ.
بن  �أحمد  �أبوجعفر  �بن ر�صد  �ملعاين،  �ملباين يف �صرح حروف  ر�صف   -23
�بن  و�أحمد  �خلر�ط  حممد  �حمد  حتقيق:  �ملالقي)702هـ(  عبد�لنور 

�لنور، دم�صق، مطبوعات جممع �للغة �لعربية، 1394هـ 1986م.
�صذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب، للموؤرخ �لفقه �الأديب �بن فالح   -24
�الآفاق  د�ر  من�صور�ت  تويف)1089هـ(  �حلنبلي  �لعماد  �بن  عبد�حلي 

�جلديدة، حتقيق: جلنة �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، لبنان.
�صرح �بن عقيل على �ألفية �بن مالك ومعه منحة �جلليل بتحقيق �صرح �بن   -25
عقيل، تاأليف: حممد حميي �لدين عبد �حلميد، مكتبة د�ر �لرت�ث، طبعة 

جديدة منقحة، ط2، 1320هـ 1999م.
�الأموية  مكتبة  حمدهلل،  على  حتقيق:  للزوزين،  �ل�صبع  �ملعلقات  �صرح   -26

بدم�صق.
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بن  م�صلم  �حل�صن  �أبو  م�صلم  �الإمام  �لنووي،  ب�صرح  م�صلم  �صحيح   -27
�حلجاج �لق�صريي �لني�صابوري، حتقيق: حممد فوؤ�د عبد�لباقي، بريوت 

د�ر �لفكر، ط3، 1978م.
فتح �لباري ب�صرح �صحيح �لبخاري لالإمام �أبي عبد�هلل حممد بن �إ�صماعيل   -28
�لبخاري، �بن حجر �لع�صقالين، �أحمد بن علي، �صركة ومطبعة م�صطفى 

بابى �حللب،1318هـ 1959م، م�صر.
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وقفات مع أنواِع اإلعراِب وعالماِتِه بني ُكتِب الّنحِو ودارسي العربيِة
د. اأبوحنيفة عمر ال�صريف علي عمر • 

ملخــــ�ض
يََتَناوُل هذ� �لبحُث �أنو�ع �الإعر�ب وعالماته بني ُكِتِب �لنّحِو ود�ر�صي   
ب�صفة خا�صة، وكذلك  و�لنحو  بعامة،  �للغة  مهٌم يف  فرٌع  باأنه  �لعربيَّة، ذلك 
�لبحث  فجاء  �الإعر�ب.  بحركات  ُعرف  ما  وهي  �أهميتها،  لها  �لتي  عالماته 
�لنَّحِو،  �أو حركاته يف كتب  �أنو�ع �الإعر�ب، وبني عالماته  ِلريبط بني در��صة 
"د�ر�صي  �لدر��صة:  هذه  يف  عليهم  �أطلقنا  -�لذين  �لعلم  هذ�  موؤلفو  ونظر 
�لعربية"- لهذه �الأنو�ع، وهذه �لعالمات، ِلَنِقَف مع �الأثر �لذي يوؤديه �لعامل 
يف �لكلمة �ملعربة د�خل �ل�صياق �للغوي، و�أهميته د�خل بابه �لنحوي، ذ�كريَن 

مع �لقاعدة �لنحوية بع�س �ل�صو�هد من �لقر�آن �لكرمي، و�ل�صعر �لعربي.
الكلمات املفتاحية: 

�لعامُل– �الأثر- �ل�صياق– �لقاعدة– �لر�بط.  

Abstract
 This research tackles the types and signs of declension used in 
syntax books and by Arabic learners, since it is considered as important 
branch in the Language generally and syntax in particular, as well as the 
signs of declension known as “case ending” which are of great importance. 
This research aims at linking research of the types of  declension with 
its signs in the books of syntax and the view point of the scholars of this 
science whom we named “Arabic Learners”, that is to investigate the 
effect of the agent in the declinable word within linguistic context and its 
significance in the syntactical domain. The study mentioned the syntactic 
rule besides some evidences from Holy Quran and Arabic poetry.
Key words 
 Agent – Effect- Context –Rule –. Link.

العربية. اللغة  ق�سم  اجلنوب،  بظهران  والآداب  العلوم  كلية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  خالد،  امللك  جامعة  	•
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مقدمـــــة
و�ل�صالُم  و�ل�صالُة  وكمالِه،  بجالله  يَليُق  حمًد�  �لعاملني  ربِّ  هلل  �حلمُد   
على �ملبعوِث رحمة للعاملني نبيِّنا حممد بِن عبد �هلل �ل�صادق �الأمني، وعلى �آله 

و�صحبه �أجمعني، وبعُد:
فاإنَّ �الإعر�َب ظاهرٌة لُغويٌَّة مهمٌة، و فرٌع �أ�صيٌل من ُفروِع �للغة �الثني   
َع�صر، �ملن�صوبِة �إىل �لعربيَّة، وهي علٌم يُحرتُز به من �خللِل يف كالِم �لعرب، 

وقد جمعها بع�س �أ�صحابنا يف قوله:
رٌف َبياٌن معاين النحُو قافيٌة �صعٌر عرو�ُس ا�صتقاُق اخلطُّ اإن�صاُء�صَ
لغة ع�صرها  وثاين  اأ�صماُءحما�صراٌت  الآداب  لها  العلوم  تلك 

ُثمَّ �صاَر ِعلًما بالغَلبِة على ِعْلِم �لنَّحِو)1(.  
م�سكلة البحث:

�الإعر�ب  �أنو�ع  يَْدُر�ُس  �إنَُّه  حيُث  مهمة،  نحويَّة  ق�صيًَّة  �لبحث  يُعالُج   
وبيان عالماِتِه، و�الأثر �لَنّحوي �ملوجود يف �ل�صياق من خالل ترتيب �لكلمات 
�لعالمة  �أنَّ  و�إثبات  �ملجال،  هذ�  �لتطبيقي يف  باجلاِنِب  وربِطها  د�خله،  �ملعربة 

�الإعر�بية هي �أثر يُخلُِّفه �لعامل يف �لكلمة �ملعربة.
اأهمية البحث:

�لعامل �الإعر�بي يف  �إثبات  يُحاوُل  �أهميّة هذ� �لبحث يف كونه  تكمن   
�جلملة �لعربية، و�لوقوف على حقيقة �حلركات �الإعر�بية، و �أنو�ع �الإعر�ب 
�لتي تدوُر حوَل �أبو�ب �لنحو جميعها ذ�كًر� �الأثر �لذي توؤثره �لكلمة يف غريها، 
�ل�صحيحة،  �الإعر�ب  طريَقُة  للقارئ  لتتجلى  وذلك  بالعامل؛  ُعِرَف  ما  وهو 

و�تباِع �لطرِق �ملثلى له يف �ل�صياق �للغوي.
اأحمد ال�سجاعي، �سرح ال�سجاعي على �سرح القطر لبن ه�سام، مطبعة م�سر، 1916م، �س8.  )1(
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اأهداف البحث:
ي�صعى �لبحث �إىل حتقيق �الأهد�ف �لتالية:

�الإعر�ب  يف  �لنحوي  �لعامل  و�إحياء  و�أنو�عها،  �ملعربة،  �لكلمة  بياُن   -1
و�إعطاوؤه حقه.

�لوقوف على مفهوم �الإعر�ب، و�لعامل، �أ�صكاِل �جلملة، وترتيبها وكيفية   -2
�إعر�بها.

بني  و�لربط  وفروعها،  �أ�صليًَّة  وعالماته  �الإعر�ب  �أنو�ع  على  ف  �لتعرُّ  -3
�جلانب �لنظري لالإعر�ب، و�لتطبيقي له.

اأ�سباب اختيار البحث:
هاِت  در��صة �أنو�ع �الإعر�ب، وعالماته، وتو�صيح �لعامل �لنحوي يف �أُمَّ  
ُكتِب �لنحو، وطريقة تناوِل د�ر�صي �لعربية لهذ� �لفرع �لنحوي �ملهم، متناواًل 
بع�َس ما �ُُخُتِلَف يف �إعر�به  من �آِي �لِذكِر �حلكيم؛ ذلك باأنَّه �مل�صدر �الأول للغِة 

�لعربيَّة وعلومها �الثني َع�صَر �ملُ�صار �إليها �صابًقا.
منهج البحث:

�قت�صْت طبيعة �لبحث �أن يكون منهجه: �ملنهج �لو�صفي �لتحليلي.   
حدود البحث:

يف  وفرعية(  )�أ�صليًة  وعالماته  �الإعر�ب  �أنو�ِع  در��صِة  يف  تنح�صُر   
�لكلمات �ملعربة)�أ�صماء و�أفعال( ودر��صة �لعامل، و�الأثر �لنحوي �لذي توثره 

�لكلمة يف غريها )بالرفِع �أو �لن�صب، �أو �جلر، �أو �جَلزم(.
ُد �أنو�ُع �الإعر�ب بنَي �أبو�ب �لنَّحِو: مرفوِعها، ومن�صوِبها،  هذ�، وتتعدَّ  
ِر  بتغيُّ تتغيَُّر  �لكلمِة،  يف  �أ�صليًَّة  عالماٍت  له  �أنَّ  كما  وجمزوِمها،  وجمروِرَها، 
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تنوُب  فرعيًَّة  وعالماٍت  بيانها-  نًة-و�صياأتي  ُمتَمكِّ كانْت  �إذ�  �الإعر�بيِّ  موقعها 
تقوُم على  �لتي  �لدر��صة  �ُصبُل هذه  ت�صتبنُي  ُهنا  �صبعٍة، ومن  �أبو�ٍب  عنها يف 
تقعيِد هذه �الأنو�ع وعالماتها يف ُكُتِب �لنحِو ولدى د�ر�صي �لعربيَّة من خالل 
بالدر��صة  ر��صِة  �لدِّ هذه  �إ�صكاليَّة  حتديِد  يف  مهمٍة  ثالثِةمباحث  على  �لتَّركيِز 

و�لتعليق، وهي:
�ملبحث �الأول: يف مفهوِمي الإعراب، والعامل:"اللغة وال�سطالح".

�ملبحث �لثاين: يف بيان الكلمة املعربة، و�سوابطها.
�ملبحث �لثالث: يف اأنواِع الإعراب وعالماِتِه يف اأبواب الَنحِو.

و�صاأدر�ُس هذه �ملباحث وفق ما جاء يف كتِب �لنَّحو، حماواًل �لوقوف   
للعالمة  �لعربية  د�ر�صي  م�صطلح  يف  و�ملطرد  و�صو�بطها،  �لقاعدة  على 

�الإعر�بية، و�هلل �ملوفق.

�ملبحث �الأول
العامل والإعراب:)ُلغًة، وا�سطالًحا(

ًل- العامل: اأوَّ
كثرًي� ما جَنُد عنَد بع�س ُمعرِبي �جلمل �لعربيَّة �أنهم يجعلوَن �حلركَة يف   
�آخر �لكلمة – �صو�ٌء �أكانت ��صًما �أو فعاًل – عاماًل؛ باأن يقولو� مثاًل من�صوب 
�إال  �لفعل ما هي  �أو  �آخر �ال�صم  بال�صمة، فهذه �حلركة يف  �أو مرفوع  بالفتحة 
فما  باالأول،   �الآخر  ِلتعلق  �الإعر�ب  �لعامل على  �إعر�ب،، و�إمنا قدمنا  عالمة 

�لعامل لغًة و��صطالًحا؟
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لنف�صه)1(.   َعِمل  َعاِمٌل، و�عتمَل  َعَماًل  فهو  َعِمَل  �للغة من:  �لعامُل يف   
يف  �إعر�بًيا  �أثًر�  يقت�صي  "ما  �لنحو  يف  �لعامُل  و  �لو�صيط:  �ملعجم  يف  وجاء 

�لكلم")2(.
العامل ا�سطالًحا:

�أوجب  ما  �لعامل فهو  �لعامل يف قوله)٣(: )و�أما حدُّ  ف �جلرجاين  عرَّ  
�صاحب  وعند  �صاكًنا(،  �أو  جمروًر�  �أو  من�صوبًا  �أو  مرفوًعا  �لكلمة  �آخر  كون 
م �ملعنى �ملقت�صي(، وهذ� باعتبار �لعالقة بني  �لكافية يف �لنحو)٤(: )ما به يُتقوَّ

�لعامل و�ملعنى.
و�َصَبَق �أن قلنا �إنَّ عالمة �الإعر�ب تختلف باختالف �لعو�مل �لد�خلة على   
�ال�صم �ملعرب؛ فمن هذ �ملنطلق ورَد �لعامل عند بع�ِس متاأخري �لنُّحاة باأنه: )ما 
�أوجب كون �لكلمة على وجه خم�صو�س من �الإعر�ب)5(. فالكلمة �إما ��صًما معربًا 
�أو �لفعل �مل�صارع، وهو  وهي �لتي فيها �لرفع، و�لن�صب، و�جلر دالئل عليها، 
و� تلك �ملعاين)يف �الأ�صماء و�الأفعال(  �إما مرفوًعا �أو من�صوبًا �أو جمزوًما، و�صمَّ
بالعو�مل  �ملعاين  هذه  �صبب  هي  �لتي  �الأ�صياء  و�  و�صمَّ لالإعر�ب،  مقت�صيات 
�ملعنويًَّة يف �لرفِع –غالًبا-، ولفظيًَّة يف غريه، ذلك باأنَّ �لعامل يف �للغة �لعربيَّة 
�ال�صمية،  وهو:"�البتد�أ"،  �جلملة  للمبتد�أ يف  ر�فًعا  يكوُن  ما  معنوي، وهو  �إما 

و�لفعل �مل�صارع يف �جلملة �لفعلية، وهو �لتَّجرد من �لنّا�صب و�جلازم.
اخلليل، اأبو عبد الرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي، واإبراهيم ال�سامرائي، دار مكتبة   )1(
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الر�سي ال�سرتاباذي، جنم الدين حممد بن احل�سن، �سرح الر�سي على الكافية لبن احلاجب، حتقيق:  حممد نور احل�سن واآخرين،   )4(
بريوت، دار الكتب العلمية، 1975م، 72/1.

اأحمد عبد الرحيم �سيد اأحمد، اأنواع العامل الإعرابي، مطبعة ال�سباب احلر، القاهرة، ط1، 1984م، �س7.  )5(
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ومما �صبَق يت�صُح لنا  �أنّه ب�صبب �لعامل يحدث �ملعنى �ملقت�صي لكوِن �آخر   
�لكلمة على وجه خم�صو�س من �الإعر�ب، وهذ� يقت�صي تعريف �الإعر�ب.

ثانًيا - الإعراب:
�الإعر�ُب لغًة، هو: �الإظهار و�الإبانة، تقول: �أعربُت عما يف نف�صي، �إذ�   
َب �أي:"  �أظهرته و�أبنته، جاء يف ل�صان �لعرب، يُقاُل: �أعرَب عنه ل�صانُه، وَعرَّ
مبعًنى  و�لتعريب  و�الإعر�ُب  و�إي�صاحِه،  ِنه  ِلَتَبيُّ �إعر�بًا  �الإعر�ُب  َي  َو�ُصمِّ �أباَن، 
و�حد، ويُقاُل �أعرَب كالَمه �إذ� مل يَْلَحن يف �الإعر�ب)1( و�الإعر�ُب �ختالف 

�آخر �لكلمة باختالف �لعو�مل لفًظا وتقديًر�")2(.
جماري  عن  يتحدث  وهو  �صيبويه  عنَد  ُده  جَنِ ��صطالًحا  و�الإعر�ب   
على  جماٍر  ثماين  على  جتري  "وهي  قوله)٣(:  يف  �لعربية  من  �لكلم  �أو�خر 
وهذه  و�لوقف،  و�لك�صر  و�ل�صمّ  و�لفتح  و�جلزم  و�لرفع  و�جلَرّ  �لن�صب 
�ملجارى �لثمانيُة يَجمعهنّ يف �للفظ �أربعُة �أ�صرٍب، فالن�صُب و�لفتح يف �للفظ 
�صرٌب و�حد و�جلرّ و�لك�صر فيه �صرب و�حد وكذلك �لرفع و�ل�صمّ و�جلزم 
�ملتمكن  �أن  �علم  و  �ملتمكنة،  لالأ�صماء  �الإعر�ب  َجعَل  ف�صيبويه  و�لوقف"؛ 
ماأخوذ من �ملكنة، وهو �لثبوت، ومعناه �أن �ملعرب  هو �ال�صم �لذي مل يخرج 
مل�صابهته  �مل�صارع  و�لفعل  مبني)٤(،  �حلرف،  �أ�صبه  متى  فاإنه  �حلرف،  �صبه  �إىل 
�ال�صم)و�صياأتي بيان ذلك(، �أما �حلرف و�لفعلني �ملا�صي و�الأمر، فهي مما يُبنى 

وال يدُخُله �الإعر�ُب.
ابن منظور، اأبو الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، لبنان، ط4، 2005م، مادة عرب، 558/1.  )1(

علي بن حممد ال�سريف اجلرجاين، معجم التعريفات، حتقيق ودرا�سة، حممد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة، القاهرة، بال تاريخ، �س29.  )2(
�سيبويه، اأبو ب�سر عمرو بن عثمان بن قنرب،  الكتاب، حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط3،   )3(

1408ه، 13/1.
جمال الدين بن احل�سني بن بدر بن اإياز، املح�سول يف �سرح الف�سول، حتقيق �سريف عبد الكرمي النجار، دار عمان للن�سر والتوزيع،   )4(

عمان، ط1، 1431هـ، 2010م، �س 59.
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و�الإعر�ُب عند �بن جني:" �الإبانة عن �ملعاين باالألفاظ")1(، ويف هذ�   
)�أ�صماء،  �لكلمات  �أو�خر  �إىل  نظرو�  ملا  �لنحويني  �أنّ  �إىل  �إ�صارة  �لتعريف 
�أنَّ هذه �حلركات تدلُّ  تَغيُِّر حركات، وجدو�  �آخرها من  و�أفعال( ور�أو� ما يف 
بها يكون، كما  �لبيان  بيانًا، وكاأنَّ  �أي  �إعر�بًا  على �ملعاين وتُبيُِّن عنها، ف�صموها 
�لنحو  ى  "ويُ�َصمَّ له،  �أو جماوًر�  يُ�صبهُهه  �إذ� كان  �ل�صيَء  با�صم  �ل�صيء  ى  يُ�صمَّ

�إعر�بًا، و�الإعر�ب نحًو� �صماًعا؛ الأنَّ �لغر�َس طلُب عمٍل و�حٍد.")2(.
�لعامل يف  ر يجلبه  �أو مقدَّ �بن ه�صام هو: )�أثٌر ظاهٌر  و�الإعر�ُب عنَد   
يف  عليها  دخَل  لعامٍل  �لكلمة  �أو�خر  يف  تغيري  وهو:"...  �لكلمة()٣(،  �آخر 
لَه")٤(  �لكالم �لذي هي فيه فتكون �حلركات هي دالئل �الإعر�ب، وحركاٌت 
اخلة  و�الإعر�ُب، هو:" تََغيُّر �لعالمة �لتي يف �آخر �للفظ ب�صبب تَغيُّر �لعو�مل �لدَّ

عليه، وما يقت�صيه كل عامل")5(.
و�أنّ  �لعربية،  �جلملِة  يف  �ملعنى  يعتمُد  �الإعر�َب  �أنّ  �صبَق  مما  ونَْخُل�ُس   
�حلركة �الإعر�بية لها �لدوُر �لكبري يف تَغيُّر �ملعنى، ويظهُر ذلك جليًّا من حديث 
وتلك  للمعرب،  �لالحقة  �ملعاين  على  دليل  �حلركات  �أنَّ:"  �جلوزية  قيم  �بن 
�ملعاين ال تلحقه �إال بعد حت�صيله، وح�صول �لعلم بحقيقته، فوجَب �أْن يرتتََّب 
و"�أنّ  �ملعرب")٦(،  يف  �لو�صف  هو  �لذي  مدلوله  يرتتب  كما  بعده  �الإعر�ب 

�الإعر�ب �أ�صٌل يف �الأ�صماء الحتياجها �إليه من حيث تو�رد �لعو�مل")7(.
ابن جني، اأبو الفتح عثمان بن جني، اخل�سائ�س، حتقيق: حممد علي النجار، دار الكتب،  ط1، 1956، 89/1.  )1(

الزجاج، اأبو القا�سم عبد الرحمن بن اإ�سحاق الزجاج، الإي�ساح يف علل النحو، حتقيق: مازن مبارك، دار النفائ�س، ط3، 1399ه،   )2(
1979م، �س91.

عبد اهلل جمال الدين بن يو�سف بن اأحمد بن عبد اهلل بن ه�سام الأن�ساري، اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك،  )761هـ(، حتقيق   )3(
حممد حميي الدين عبداحلمي، ،دار الندوة اجلديدة، بريوت، لبنان، ط6، 1980م، 39/1.

القلم، ط1 1418ه،1997م،  دار  الت�سهيل، حتقيق: ح�سن هنداوي،  �سرح  والتكميل يف  التذييل  الأندل�سي،  اأبو حيان  ُينظر:   )4(
.116/1

عبا�س ح�سن، النحو الوايف، دار املعارف، م�سر، ط3، د.ت،  74/1.  )5(
اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، حتقيق: حممد العمران، دار عامل الفوائد، ط1، 1422ه، 2004م،   )6(

59/1، 60. وُينظر: عبد الرازق فيا�س علي، الإعراب التقديري يف الأ�سماء، جملة جامعة تكريت للعلوم، 2012م، �س180.
اأبو عبد اهلل حممد جمال الدين بن مالك، �سرح الت�سهيل، حتقيق: عبد الرحمن ال�سيد، مكتبة الأجنلو امل�سرية، د.ت، 34/1، 35.  )7(
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�ملبحث �لثاين
يف بيان الكلمة املعربة و�سوابطها

الكلمُة ُلغًة: 
وعلى  �جلملة،  وعلى  �ملُفرد،  �للفِظ  على  يُدلُّ  �للَّغوي  �لكلمِة  مفهوُم   
�لق�صيدة  بها  ل، وتُطلُق �لكلمة، ويَُرر�ُد  �ملُطوَّ �ملوؤلَّف  �لعبارة، وعلى �لكالم 
�لَكِلُم)1(، ويف  َوِكْلَمٌة"، و�جلمُع  َوَكْلَمٌة،  لُغاٍت:" َكِلَمٌة  بطوِلها، وفيها ثالُث 
بها �جلملة و�لعبارة،  �ملعجم �لو�صيط:"�لِكْلَمُة و�لَكْلَمُة" �للفُظ �ملفرد، ويُر�ُد 

ومنها كلمة :"ال �إلَه �إال �هللُ كلمة �لتوحيد)2(.
عنَد  فهي  �ال�صطالحي،  معناها  �إىل  يقوُد  للكلمِة  �للغوي  و�ملعنى   
و�حًد�  حرًفا  �أكانت  �صو�ٌء  بالو�صِع،  مفرد  معنى  على  الة  �لدَّ �لنُّحاِة:"�للفظُة 
ه�صام:"�لكلمة:  �بِن  وعنَد  كلم()٣(،  �لو�صيط،  �أكرث")�ملعجم  �أم   ، �جلرِّ كالِم 

قوٌل مفرٌد، وهي:"��صٌم وفعٌل وحرٌف")٤(.
فهو:"ما كان و�قًعا على معنى، نحو: رجل وفر�س وزيد  �ال�صم،  �أما   
داللة  نف�صه،  يف  معنى  على  دلَّ  "ما  بقوله:  �لزخم�صري  وعرفه  وعمرو")5(، 
جمردة عن �القرت�ن، وله خ�صائ�س، منها: �الإ�صناد �إليه، ودخول حرف �لتعريف، 
َفه �بن ه�صام يف كتابه"�صذور �لذهب:  و�جلر، و�لتنوين، و�الإ�صافة")٦(، وعرَّ
َحاح، تاج اللغة و�سحاح العربية، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، دار  اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، ال�سِّ  )1(

العلم للماليني، ط4،"ب.ت"، باب الكاف ف�سل امليم.
املعجم الو�سيط، مادة "كلم".  )2(
املرجع ال�سابق، مادة:"كلم".  )3(

الوطن  دار  بازوير،  �سامل  اأبو احل�سن علي بن  به طبًعا وت�سحيًحا:  اعتنى  ال�سدى،  الندى وبل  امل�سمى قطر  القطر،  ابن ه�سام،   )4(
للن�سر والتوزيع، الريا�س، 1420هـ، 1999م، �س7.

بال  بريوت،  الكتب،  عامل  ع�سيمة،  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق  املقت�سب،  285هـ"،  ت   ، يزيد  بن  حممد  العبا�س  اأبو  املربد،   )5(
الريا�س، ط1،  التوبة،  الكرمي، مكتبة  القراآن  امل�ستق يف  الو�سف  الدايل،  اهلل بن حمد  بن عبد  اهلل  وُينظر: عبد  تاريخ."3/1. 

1417ه، 1996،�س33.
العربية، حتقيق �سعيد حممود عقيل، دار اجليل، بريوت، لبنان،ط1،  القا�سم حممود بن عمر، املف�سل يف علم  اأبو  الزخم�سري،   )6(

2003، �س9.
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باأنه:" ما دلَّ على معنى يف نف�صه غري مقرتن باأحِد �الأزمنة �لثالثة")1(.
�أحد�ِث  لفِظ  من  �أُِخَذْت  �أمثَلٌة  �صيبويه  عند  فهو  فهو:   �لفعُل،  ا  و�أمَّ  
ا  ى، ومِلَا يكون، ومل يََقْع، وما هو كائٌن مَلْ يَْنَقِطع، فاأَمَّ �الأ�صماِء، وبُِنيَْت مِلَا م�صَ
بناُء ما م�صى، َفَذَهَب و�َصِمَع وَمُكَث َوُحِمَد، و�أما بناء ما مل يََقْع، فقولك �آمًر�: 
ِرُب ويَْقُتُل، وكذلَك ِبَناُء  �: يَْقُتُل ويَْذَهُب َويَ�صْ رِبً ِرْب، وخُمْ ِ�ْذَهْب و�ْقُتْل و��صْ
ما مل يَْنقِطع وهو كائن")2(، ويظهر من تعريف �صيبويه للفعل �أنه حم�صور يف 
داللته على �مل�صي و�مل�صارعة و�الأمر"�لطلب" وهذ� �ملعنى هو تق�صيم �لفعل 
من حيث �لزمن، وهذ� �لتق�صيم هو �لوظيفة �ل�صرفية �لتي يخت�س بها �لفعل، 
على  َدلَّ  �أنَّه"ما  �لتعريفات:  كتابه  يف  �جلرجاين  �ل�صريف  عرفه  كما  �لفعل  �إِذ 
معنى يف نف�صه مقرتن باأحد �الأزمنة �لثالثة، وقيل: �لفعل كون �ل�صيء موؤثًر� 

يف غريه كالقاطع ما د�م قاطًعا")٣(.
مًعا،  �لزمن و�حلدث  تكمن داللته يف  �لفعل  فاإنَّ  �أمٍر،  يكن من  ومهما   
ومعظم �لنحويني �لذين جاوؤو� بعد �صيبويه يربطون تعريفاتهم للفعل بالداللة 
على �لزمان و�حلدث، "فاحلدث هو �ملعنى �لظاهر يف �لفعل، �أو مبعنى �آخر 

هو جزء مهم يف �لفعل")٤(.
للفعل كثرية، فهو: ما�ٍس وم�صارع  �لنحويون  ق�صمها  �لتي  و�الأق�صام   
مبني  وهو  والزٌم،  ومتعدٍّ  ومعتل،  و�صحيح  ومزيد،  جمرد  وهو:  و�أمر، 
)�ال�صم  قرينيه  �لفعل عن  متيز  �لتي  للمجهول، و�خل�صائ�س  ومبني  للمعلوم 
ابن ه�سام، اأبو حممد عبد اهلل جمال الدين بن ه�سام الأن�ساري، �سذور الذهب يف معرفة كالم العرب، حتقيق حممد حميي الدين عبد   )1(

احلميد، املكتبة الع�سرية بريوت 1991م، �س17.
الكتاب،12/1.  )2(

علي بن حممد ال�سريف اجلرجاين،  معجم التعريفات، حتقيق ودرا�سة، حممد �سديق املن�ساوي، دار الف�سيلة، القاهرة، بال تاريخ،   )3(
�س141.

اأحمد عفيفي، احلدث النحوي يف اجلملة العربية، درا�سة يف املعنى، مكتبة الأجنلو امل�سرية بال تاريخ �س17.  )4(
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و�حلرف( "دخول قد عليه و�ل�صني و�صوف، و�لنو��صب و�جلو�زم، وحلوق 
تاء فعلُت وتاء �لتاأنيث �ل�صاكنة()1(.

فحرف  و�حلد)2(،  و�جلانب،  �لطرف،  �للغة:  يف  فهو  �حَلرُف،  و�أما   
ُه")٣(، وم�صطلُح �حلرِف من َو�صِع �خلليل  �ل�صيف: َحدُّ �حلبل جانبه، وحرف 
بن �أحمد، وقد ��صتعمله للداللة على �حلرف �لهجائي، يظهر ذلك يف قوله: 
"و�حلرف من حروف �لهجاء، وُكل كلمة بُنيت �أد�ًة عارية يف �لكالم لتفرقة 
ى حرًفا")٤(، ولعلَّ �أول ظهور مل�صطلح �حلرف ومفهومه كان عند  �ملعاين تُ�َصمَّ
�أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب "ر�صي �هلل عنه يف عبارته يف ن�صاأة �لنحو"... 
من  ��صتفاَد  �صيبويه  ولعلَّ  فعل")5(،  وال  با�صم  لي�س  معنى  عن  �أنباأ  ما  و�حلرُف 
با�صم  "وحرٌف جاء ملعنى لي�س  ا للحرف يف قوله:  هذ� �ملفهوم، وجعله حدًّ
�رتبط  فقد  �الأد�ة،  مع  �لتَّ�صمية  يف  �حلرف  م�صطلح  ويتد�خل  فعل")٦(،  وال 
وبل  كهل  �ملعاين  حروف  �الأدو�ِت  "�إنّ  قيل:  �إذ  لها")7(   �ال�صطالحي  باملعنى 
وهنّ يُ�صتعاُن بهنَّ على �لتعبري عن �ال�صتفهام و�الإ�صر�ب وغريهما")٨(، و�لذي 
�أو�صع من �حلرف يف �ملفهوم مع �لرغم من وجود تد�خل  �أنّ �الأد�ة  يظهر لنا 
قوله:  يف  قباوة  ذلك  ح  و�صَّ كما  �حلرف،  تَ�صمل  فاالأد�ة  �ملفهوم،  يف  بينهما 

الر�سي، حممد بن احل�سن ال�سرتاباذي، �سرح كافية ابن احلاجب،  حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة حجازي،م�سر،   )1(
1356ه، 3/5.

حاح، 1342/4، مادة حرف. ال�سِّ  )2(
الم حممد هارون، دار الفكر، بريوت، 1979م، 42/2. ابن فار�س،  مقايي�س اللغة، حتقيق: عبد ال�سَّ  )3(

كتاب العني، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، 305/1.  )4(
حاة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1406هـ،  القفطي، جمال الدين اأبو احل�سن علي بن يو�سف القفطي، اإنباه الرواة على اأنباه النُّ  )5(

1986م، 39/1.
الكتاب، 12/1.  )6(

ة والنحوية عند الب�سريني يف القرنني الثاين والثالث الهجريني)دكتوراه( جامعة منتوري،  ُينظر: ُزهرية قروي، امل�سطلحات ال�سوتيَّ  )7(
ق�سنطينة، اجلزائر، 2008م، �س304.

ُينظر: كتاب العني، حتقيق عبد احلميد هنداوي، 305/1.  )8(
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ع ليدلَّ على  حرًفا")1(، �أي �أنَّ �حلرَف ما ُو�صِ �أد�ٍة  ُكلُّ  ولي�س  �أد�ة  حرٍف  "فكل 
معنى غري م�صتقلّ بالفهم، مثل َهْل ويف ومل")2(.

هذ�، ومما �صبق ِذكُره عن �حلرف يف �أنَّه: "يدل على معنى لي�س با�صم   
�أنَّ ذلك يكوُن علًة يف ُخروجه عن �الإعر�ب  وال فعل"يظهُر لنا-على نظرنا- 
رف، فهو: "ال يدلُّ على معنى يف نف�صه")٣(، وما  يف �لنَّحو، و�لوزن يف �ل�صَّ
ال يدلُّ على معنى يف نف�صه َحري �أال تكوُن له عالمة، وال يُعَرب، وال يَدخل 
ريف، �إال �أنَّ لهذ� �مل�صطلح �أثًر� يف �ال�صم و�لفعل، و�لذي يهمنا  يف �لوزن �ل�صَّ
ا باال�صم")٤(، ومنه  ى: "حرًفا خمت�صًّ هنا، هو ما يُوؤثره �حلرف يف �ال�صم، ويُ�صمَّ

حرف �جلر "مو�صوع هذ� �لباب".
يف بيان الكلمة املعربة:

ُد بالكلمة �ملعربة، �لكلمة �لتي يتغري �آخرها بتغيُّر موقعها �الإعر�بي،  نَق�صُ  
و�ل�صمة  �الأ�صلية)�لفتحة  �الإعر�ب  عالمات  يف  �لتغيُّر  هذ�  �أكان  �صو�ٌء 
�مل�صارع،  �لفعل  يف  و�ل�صكون(  و�لفتحة  و)�ل�صمة  �ال�صم،  يف  و�لك�صرة( 
�أو كان �لتغيري يف عالمات �الإعر�ب �لفرعية)�لو�و، و�الألف و�لياء، وثبوت 
�صياأتي  مما  �الإعر�ب")5(  يدخله  �لذي  �للفظ  هو  و�ملعرب:"  �إلخ(،  �لنون... 

تو�صيحه يف �ل�صفحات �لتالية.

ُينظر: فخر الدين قباوة، التحليل النحوي اأ�سوله واأدلته، ال�سركة امل�سرية العاملية للن�سر، ط1، �س223، وامل�سطلحات ال�سوتية   )1(
والنحوية عند الب�سريني، 2002م، �س305.

ال�سيخ اأحمد بن حممداحلمالوي، �سذا العرف يف فن ال�سرف، قدم له وعلق عليه حممد بن عبد املعطي، دار الكيان ، الريا�س،   )2(
)د.ت(�س52.

جامع الدرو�س العربية، 9/1.  )3(
ال�سابق، اجلزء نف�سه، ال�سفحة نف�سها.  )4(

النحو الوايف، 75/1.  )5(
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هذ�، وما يُعرب من �أق�صام �لكلمة: �ال�صم، وتعريف �ملعرب منه: هو ما   
يتغيَّر �آخرُه ب�صبب �لعو�مل �لد�خلة عليه، كزيٍد".)1(، �أما �لفعل فياأتي مبنيًّا �إال 
�مل�صارع منه، فياأتي ُمعربًا، و�إنَّما �أُعِرَب مل�صارعتِه �ال�صم، يقوُل �بن يعي�س:)...

�أوله من �لزو�ئد �الأربع، وهي  �أي �صابهها مبا يف  �أنَّه �صارَع �الأ�صماء؛  و�ملر�د 
�لهمزة و�لنون و�لتاء و�لياء، نحو: �أقوُم وتقوُم ونقوُم ويقوُم، فاأُعِرَب لذلك 
ولي�س �لزو�ئد هي �لتي �أوجبت له �الإعر�ب، و�إمنا ملّا دخلت عليه جعلته على 

�صيَغٍة �صار بها م�صابًها لال�صم، و�مل�صابهة �أوجبْت له �الإعر�ب")2(.
�حلال  لزمان  ُلُح  يَ�صْ �للغوي  �ل�صياق  يف  �مل�صارع  �أنّ  �صبَق  ما  و�أمُر   
قولنا:  نحو  �الإعر�ب،  �ال�صم يف  يقع موقع  �أن  حُّ  يَ�صِ �أنه  و�ال�صتقبال، مبعنى 
زيٌد يقوُم، فهو مثل زيٌد قائٌم يف �الإعر�ب؛ و�أنه تدُخُله الم �لتوكيد �لتي هي 
ها، كاأن نقول مثاًل: �إنَّ  يف �الأ�صل تدُخُل على �الأ�صماء لالبتد�أ، وهي من خو��صِّ

زيًد� ليقوَم، فهي م�صابهة لـ: �إنّ زيًد� لقائٌم.

�ملبحث �لثالث
يف اأنواِع الإعراب وعالماِتِه يف اأبواب الَنحِو

ًل- اأنواِع الإعراب: اأوَّ
�أنو�ُع �الإعر�ب يف �لنَّحِو �لعربي عبارة عن �الإثر �ملُتغيِّر يف �آخر �لكلمة   
�ملعربة)�أ�صماء، و�أفعال(، وهي ثالثٌة تخ�صُّ �الأ�صماء، نُقل عن �لك�صائي:"�لعربية 
�أنو�ع  �أنَّ  و�ملعنى  و�خلف�س")٣(،  و�لن�صب  �لرفع  على  �أحرف:  ثالثة  على 

القطر، �س 7.  )1(
ُينظر: �سيبويه، الكتاب، 14/1، و ابن يعي�س، اأبو البقاء موفق الدين بن يعي�س املو�سلي، �سرح املف�سل،  اإدارة املطبعة املنريية،   )2(

م�سر، د.ت، 6/7.
القاهرة، ط1،  اللطيف، مطبعة ح�سان،  ربه عبد  �سيبويه، حتقيق عبد  �سرح عيون كتاب  القرطبي،  القي�سي  ن�سر هارون  اأبو   )3(

1404هـ، �س18.
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�لفعل  يخ�صُّ  �لذي  �لر�بع  �جلزم-وهو  �إخر�ِج  مع  ثالثة  عنده  �الإعر�ب 
كتابه-كما  يف  �صيبويه  �أنَّ  �إال  �الإعر�ب")1(  لعالمة  �صلًبا  لكونه  منها  �مل�صارع- 
�أ�صرنا �إىل ذلك يف �صفحة �صابقة- جعل جماري �لكلم �لتي هي عنده �أنو�ع 
�أمٍر  �لن�صب و�جلَرّ و�لرفع و�جلزم")2(، ومهما يكن من  لالإعر�ب:"... على 

فالذي �تفَق عليه �أهُل �لنَّحِو �أنَّ لالإعر�ِب �أنو�ًعا �أربعة، هي:
�الإعر�ب  يف  و�لرفُع  �لو�صع،  �صد  فُع  �لرَّ و  َرَفَع،  م�صدُر  وهو  الرفُع:   .1
َرْفًعا  �ل�صيَء  ورفَع  �لنحويني)٣(،  �أو�صاِع  من  وهو  �لبناء،  يف  مّ  كال�صَ
]�لبقرة   }... ورَ  الُطّ َفوَْقُكمُ  وَرََفعْنَا   ...{ �لتنزيل:  ويف  �أعاله،  وِرفاًعا: 
فَع �أو نطَق بها مرفوعة)٤(،  ٦٣[. ورفع �لكلمة يف �لنَّحِو : �أحلق بها عالمة �لرَّ

و�الأ�صماء �ملرفوعِة، يف �لنَّحِو �لعربي:) �لفاعل، ونائب �لفاعل، و�ملبتد�أ 
و�خلرب، و��صم كاَن وخرب �إنَّ، و��صم �أفعل �ملقاربة، و�لتابع ملرفوع(، ومن 
جازم،  وال  بنا�صب  يُ�صَبق  مَلْ  �لذي  �مل�صارع  �لفعل  �ملرفوعة:  �الأفعال 

و�الأفعال �خلم�صة غري �مل�صبوقة بنا�صب وال جازم، و�صياأتي بيان ذلك.
كها بالفتح، ونَ�صَب  َب �ل�صيَء �أقاَمُه)5(، ون�صَب �لكلمة: حرَّ النَّ�سب: نَ�صَ  .2
ما  ُب  و�لنَّ�صْ �ملن�صوب،  �لعلم  و�لن�صُب:  �أعياه،  فالنًا:  �الأمُر  �أو  �ل�صيُء 
ُب ِليُعبَد من دوِن �هلِل، و�جلمع �أن�صاب، ون�صُب �لكلمة: �إعر�بها  كاَن يُن�صَ
بالفتحة �أو ما ينوب عنها)٦(، و�الأ�صماء �ملن�صوبة يف �لنَّحِو �لعربي:)��صم 
ُينظر: اأبو حيان الأندل�سي،  ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، حتقيق م�سطفى النما�س، مطبعة الن�سر الذهبي، ط1، 1404هـ،   )1(

.414/1
الكتاب، 13/1.  )2(

خمتار ال�سحاح، مادة رفع.  )3(
املعجم الو�سيط، مادة رفع.  )4(

خمتار ال�سحاح، مادة "َن�سب".  )5(
املعجم الو�سيط، مادة"ن�سب".  )6(
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فيه  و�ملفعول  معه  و�ملفعول  الأجله  و�ملفعول  به  و�ملفعول  كان،  وخرب  �إنّ 
ومن  ملن�صوب(،  و�لتابع  و�مل�صتثنى  و�لتمييز  و�حلال  �ملطلق  و�ملفعول 
وكي،  و�أ�صهرها:)لن،  ن�صب،  باأد�ة  �مل�صبوق  �مل�صارع  �لفعل  �الأفعال: 

و�أن(.
ا�: تعبرٌي يُقاُل ال�صتد�مة �الأمر و�ت�صاله،  اجلر: م�صدر جرر، ومنه َهُلمَّ جرَّ  .3
: حبل يُ�َصدُّ يف �أد�ة �ملحر�ث، و�جلر يف ��صطالح �لنحويني: نوع  و�جلرُّ

من �أنو�ع �الإعر�ب)1(.
�الإعر�ب  يف  وهو  �حلرِف،  جزُم  ومنه  َقْطُعُه،  �ل�صيِء:  َجْزُم  اجلزم:   .4
�آخرها،  �أ�صكَن  �لكلمة:  وجزَم  َرَب)2(،  �صَ وبابه:  �لبناء،  يف  كال�صكون 
و�جلزُم يف �لنَّحو: ت�صكنُي �حلرف �أو حذفه)�ملعجم �لو�صيط، 121/1، 

جزم(.
ة: ثانًيا- حقيقة عالمات الإعراب، اأ�سليًَّة وفرعية، واأبوابها النَّحويَّ

َع يف �آخر �حلرف)بعده(،  �الأ�صُل يف �لعالمة �الإعر�بية �الأ�صليَّة �أن تو�صَ  
�الأ�صود  بها  قام  �لتي  �ملحاولة  يف  كانت  �لعالمات  لهذه  �الأوىل  �لنو�َة  ولعلَّ 
�لدوؤيل –عليه رحمة �هلل- و��صع �لنحو، عندما خاطَب كاتبه بو�صِع �لعالمة 
فوق �حلرف على �أعاله يف حالة �لفتح بالفم، وحتت �حلرف يف حالة �لك�صر، 
ونقطتني حتته يف حالة �لغنة، �أي �لتنوين")٣(، ومع �لرغم من ر�ئحة �ل�صوت 
يف هذه �ملحاولة �إال �أنَّ فيها �إ�صارة �إىل �حلركات �الإعر�بية �لتي طورها �خلليل، 

املعجم الو�سيط، مادة :"جرر".  )1(
خمتار ال�سحاح، مادة جزم.  )2(

ُينظر: اأبو الربكات الأنباري، نزهة الألباء، حتقيق اإبراهيم ال�سامرائي، مكتبة الأندل�س، 1972م، �س24. وُينظر: عبد اهلل بن حممد   )3(
بن مهدي الأن�ساري، اأ�سل ت�سمية احلركات واألقاب الإعراب يف اللغة العربية، جملة العلوم العربية، جامعة الإمام حممد بن �سعود 

الأ�سالمية، العدد 22، حمرم، 1433هـ، �س25.
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وُهنَّ  زو�ئد،  و�ل�صمة  و�لك�صرة  �لفتحة  قوله:"�إنَّ  يف  كتابه  يف  �صيبويه  ونقلها 
اكن �لذي ال زيادة فيه،  م به، و�لبناء هو �ل�صَّ يلحقَن �حلرَف ِليو�صَل �إىل �لتكلُّ

فالفتحة من �الألف، و�لك�صرة من �لياء و�ل�صمة من �لو�و...")1(.
و�ملعنى �أنّ �خلليل َجعَل هذه �حلركات نائبة عن �حلروف �لثالثة:)�الألف   
و�لياء و�لو�و( يف �ال�صم، وهي عبارة عن عالمات �إعر�ب فرعيَّة-كما �صياأتي 
بيانه- وهذه �حلركات ز�ئدة عن حروف �لكلمة �الأ�صول، "ويف هذ� عالقة  
بالكتابة �لعرو�صيَّة �لتي تُ�صبُع �ملتحرك حرًفا يُجان�ُس �حلركة.")2(، وهذه �حلركة 
ازي:" �صوٌت خم�صو�س يوجد ُعقيب �للفظ باحلرف")٣(، و�بن  عند �الإمام �لرَّ
َد على �أنَّ �حلركة تاأتي بعد �حلرف ال�صتقالقها عنه، وتعلقها  جني يف خ�صائ�صه �أكَّ
به)٤(، �أما حقيقة هذه �حلركات �للغوية؛ فَنِجُدَها عند �صاحب كتاب �ملح�صول 
يف �صرح �لف�صول يف ما معناه:" �أنَّ �حلركات ملا كانت للبناء و�الإعر�ب فرقو� 
بينها، وحددو� عالمات �لبناء، وعالمات �الإعر�ب، فقالو�: �صم وفتح وك�صر 
ووقف، �أي �ل�صكون، ذلك باأنَّ �ل�صم حركة يُ�صم بها �ل�صفتان، و�لفتح حركة 
يُفتح بها �لفم، و�لك�صر ينك�صر بها �ملخرج ويحدث فيه حياد، و�ل�صكون عدم 
�حلركة، فهذه �لعالمات ُجمعت وُجعلت للبناء، ثم جاوؤو� بحقائق قريبة من 
هذه، فقالو�: رفع باإز�ء �ل�صم، ون�صب باإز�ء �لفتح، وجر باإز�ء �لك�صر، وجزم 
باإز�ء �لوقف �أي �ل�صكون، �إِذ �لرفع م�صدر �لفعل:"َرَفَع" و�ل�صم من �لو�و، 
و�لو�و �إذ� نطقت �رتفعت �ل�صفتان، و�لن�صُب م�صدر ن�صَب �ل�صيَء �إذ� �أقامه، 

الكتاب، 241،242/4.  )1(
ُينظر من غري اإلزام: حممد بن ح�سن بن عثمان،املر�سد الوايف يف العرو�س والقوايف،   دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1،   )2(

2004م، 1425هـ، �س 15.
فخر الدين الرازي، التف�سري الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1411هـ،  47/1.  )3(

ُينظر: اخل�سائ�س، 321/2.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {340}

وحركة �لن�صب  من �الألف، و�الألف تفتح �لفم وتعطيه هيئة �لنَّ�صب، و�جلر 
م�صدر جررُت �ل�صيَء �إذ� �صحبته على �الأر�س، ومنه جر �حلبل، وهو �أ�صله 
لدنوه من �الأر�س، الأن �لك�صر من �لياء، وفيها �ن�صحاب على �ملخرج، و�جلزم 
م�صدر جزمَت بكذ�، �إذ� قطعَت ب�صحته؛ الأنه قطع للحركة")1(، وهذ� �لكالم 
نطمئنُّ �إليه لبنائه على �ملعنى �للغوي لها مرتبًطا بحقيقة �مل�صتوى �ل�صوتي، و�أنّ 
�لتي  �الإعر�ب  �أنو�ع  �ملنقولة من  �الأعالم  مبثابة  �أو حركاته  �الإعر�ب  عالمات 
هي �أ�صُل �حلركات، وهي �لفتحة للن�صب، و�ل�صمة للرفع، و�لك�صرة للجر، 
و�ملجرور  و�ملن�صوب  �ملرفوع  �ملفرد  �ال�صم  يف  و�أمثلتها  للجزم،  و�ل�صكون 
و�ملجزوم، و��صحة َجِليَّة، وعو�ملها �لتي توؤثر فيها معنويَّة ولفظيَّة، ومن �أمثلة 
��صم  �ل�صاهد  ]�لنور: ٣5[.  وَاْلَرِْض{  مَاوَاتِ  السَّ ُنورُ  }الَلّهُ  تعاىل:  �ل�صمة قول �هلل 
�هلل �لعظيم �لو�قع مبتد�أ، و�لعامل فيه معنوي هو �البتد�أ، ونور �لو�قعة خرًب�، 

و�لعامل فيها �ملبتد�أ �ل�صابق، وهو عامل لفظي.
 .]2 ]�لع�شر:  خُسٍْر{  لَفِي  اإْلِنسَانَ  }إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  �لفتحة  و�أمثلة   

�ل�صاهد:"�الإن�صان" ��صم �إنَّ، و�لعامل فيها �إنَّ �لنا�صخة.
ومن �أمثلة �لك�صرة: قول �ل�صاعر)2(:

َع ِمْن اإياٍد َبيُتَها          بنَي النَّبيِت الأكَرمنَي وبرِد َفْرٌع َتفرَّ

باحلرف: يف قوله:"من  �لثَّالثة،  �أنو�عه  �لبيت هي  للجر يف  و�هد  �ل�صَّ  
"وبرِد"  قوله:  يف  وبالتبعيَّة،  �الأكرمني"،  قوله:"بني  يف  وباالإ�صافة،  �إياد"، 

�ملعطوف على جمرور، و�ملعطوف على �ملجرور جمرور مثله.
ُينظر: املح�سول يف �سرح الف�سول، �س67،68، واأ�سل ت�سمية احلركات واألقاب الإعراب يف اللغة العربي، �س49.  )1(

امروؤ القي�س، ديوان امرئ القي�س، حتقيق حممد اأبي الف�سل اإبراهيم، ط3، دار املعارف، القاهرة، م�سر، 1969، �س207. فرٌع:   )2(
"قبيلتان" بيتها: يعني بيت احل�سب، ُيقال: فالن  اإياد  اأعاله، والنبيت من طيء، وبرد من  اأنه راأ�س رئي�س، وفرع كل �سيء  اأي 

�سريف البيت يف العرب.
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�الأفعال،  �الأ�صماء، ويف  هذ�، ومن عالمات �الإعر�ب ما هو فرعيٌّ يف   
وجند هذه �لعالمات يف �صبعة �أبو�ب نحوية، هي: �الأ�صماء �ل�صتة)1(، وهي)�أبوه 
و�أخوه وحموه وفوه وذو مال وهنوه(. تُرفُع هذه �الأ�صماء وتكون عالمة رفعها 
�لو�و نيابة عن �ل�صمة، وتن�صب، وعالمة ن�صبها �الألف نيابة عن �لفتحة، وجُتر 
وعالمة جرها �لياء نيابة عن �لك�صرة"، فمن رفعها، قوله تعاىل: }وَإِن َكانَ ُذو 
عُسْرَةٍ َفنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ{ ]�لبقرة: 2٨0[، وموقع �ل�صاهذ ذو �لو�قعة ��صًما لكان، وهي 

عامل �لرفع يف ��صمها. وقوله تعاىل: }وََأبُونَا شَيْخٌ َكِبريٌ{]�لق�ش�ض: 2٩[. و�ل�صاهد 
يف �الآية �لكرمية �أبونا �لو�قعة مبتد�أ، وعامل �لرفع فها �البتد�أ.

لَهُ  يُوسُفَ وَإِنَّا  َتْأمَنَّا عََلى  َل  لَكَ  مَا  َأبَانَا  يَا  �لن�صب قوله تعاىل: }َقاُلوا  ومن   
لَنَاصِحُونَ{ ]يو�شف: 11[. �ل�صاهد يف �الآية: �أبانا �لو�قعة منادى م�صاف، وعالمة 

ن�صبها �الألف.
َأبِينَا  إِلَى  َأحَبُّ  وََأخُوهُ  لَيُوسُفُ  َقاُلوا  }إِْذ  تعاىل:  قوله  ف�صاهدُه  �جلر  �أما   
��صًما  �لو�قعة  �أبينا  �ل�صاهُد:  ]يو�شف:  ٨[.  ِبنيٍ{  مُّ لَفِي َضالٍَل  َأبَانَا  إِنَّ  وَنَحْنُ عُصْبٌَة  مِنَّا 

جمروًر� باإىل.
رفعه  وعالمة  �ملتعاطفني،  عن  و�أغنى  الثنني  َع  ُو�صِ ما  وهو:  و�ملثنى،   
�الألف، ون�صبه وجره  بالياء، فمَن �لرفع، وياأخُذ ُحكم رفعه ون�صبه �مللحق به، 
وهو:"�ثنان و�ثنتان" من غري �َصرٍط، وكال وكلتا" �إذ� �أ�صيفتا �إىل �صمري"، فمن 
الَلّهُ  َأنْعَمَ  يََخاُفونَ  الَّذِينَ  مِنَ  }َقاَل رَجُالَِن  تعاىل:  به، يف قوله  �ملثنى و�مللحق  رفع 
عََليِْهمَا ادْخُُلوا عََليِْهمُ الْبَابَ َفِإَذا دَخَلُْتمُوهُ َفِإنَُّكمْ َغالِبُونَ{ ]�ملائدة: 2٩[، �ل�صاهد رجالن 

�أنّ نوَن  �إليه هنا  �لو�قعة فاعل، وعامل رفعه �لفعل قال، و�لذي جتُدُر �الإ�صارة 
ُينظر: فهمي النجار، زاد الطالب من اأو�سح امل�سالك لبن ه�سام الأن�ساري، موؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع، الريا�س، ط7، 1436هـ،   )1(

�س43-29.
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مِنْهُ  }َفانَفجَرَتْ   : تاأتي مك�صورة د�ئًما، ورفع �مللحق به يف قوله تعاىل  �ملثنى 
رفعها  فاعل وعالمة  "�ثنتا" �لو�قعة  �ل�صاهد يف  ]�لبقرة: ٦0[.  عَيْنًا{  اثْنََتا عَشْرَةَ 

�الألف، وع�صر مبنية على فتح �جلز�أين، ويف ذلك م�صاألة �إعر�ب يُرَجُع لها يف 
كِالَهُمَا...{  َأوْ  َأحَدُهُمَا  الْكِبَرَ  عِنْدََك  يَبُْلَغنَّ  ا  }إِمَّ تعاىل:  وقوله  �لنحو،  ُكتِب 
]�لإ�شر�ء: 2٣[. �ل�صاهد كالهما �لو�قعة معطوًفا على �أحُد �لفاعل، و��ملعطوف على 

�ملرفوع مرفوع مثله.
جَُليِْن جَعَلْنَا لَِحَدِهِمَا  َثالً رَّ وعالمة ن�صبه يف قوله تعاىل: }وَاْضِربْ لَهُم مَّ  

َتيِْن ...{ ]�لكهف: ٣2[. �ل�صاهد يف رجلني، وجنتني �لو�قعتني مفعواًل به. جَنَّ

  �أما عالمة جره، ففي قوله تعاىل: }َفمِنْهُم مَّن يَمْشِي عََلى بَْطنِهِ وَمِنْهُم مَّن 
يَمْشِي عََلى ِرجَْليِْن وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عََلى َأرْبَع{ ]�لنور: ٤5[. �ل�صاهد رجلني �ملجرورة  

بعلى.
امل، نحو:"�لزيدون، و�مل�صلمون؛ فاإنه يُرفع بالو�و،  وجمع �ملذكر �ل�صَّ  
ويُجر ويُن�صب بالياء �ملك�صور)1( ما قبلها �ملفتوح ما بعدها")2(، و�صاهُد جمع 
�ملذكر �ل�صامل �ملرفوع، قول �هلل تعاىل: }وَل َتِهنُوا وَل َتحْزَُنوا وََأنُْتمُ اَلعَْلوْنَ إِنْ ُكنُْتمْ 
قبل  وما  ملبتد�أ،  خرًب�  �لو�قع  �الأعَلوَن  تعاىل  �هلل  قول   .]1٣٩ عمر�ن:  �آل   [ مُؤْمِنِني{ 

موؤمنني  نف�صها:  �الآية  يف  �ملن�صوب  ومثال  مق�صور،  ��صم  الأنه  مفتوًحا  �لو�و 
�لو�قعة خرًب� لكان، ثم قول �ل�صاعر)٣(:

اأَل يا عنُي َبكِّي يل �َصنيَنا            وَبكِّي يل امللوَك الذاهبيَنا

ويبدو اأنَّ هذه امل�ساألة اأُخَذْت على عموم الأ�سماء؛ لأننا جنُد اأنَّ ال�سم املق�سور، وهو ال�سم املعرب الذي اآخره األف لزمة مفتوح ما   )1(
قبلها اإذا ُجِمع جمع مذكٍر �سامًلا فاإنَّ ما قبل عالمة اجلمع:"واًوا اأو ياء" ُيفتُح لزوًما، وتكون نون اجلمع مفتوحًة، مثال: ُم�سطفى، 

" بفتح الفاء يف كال احلالتني. جمعه: ُم�سَطَفْوَن، وُم�سَطَفنْيَ
دار  بركات هبود،  ابن مالك، حتقيق  األفية  اإىل  امل�سالك  اأو�سح  الأن�ساري،  الدين بن ه�سام  اهلل جمال  اأبو حممد عبد  ابن ه�سام،   )2(

الفكر، بريوت، لبنان،1994م، 51/1.
ديوان امرئ القي�س، �س200.  )3(



{343}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�لو�قعة  للملوك  بداًل  �لو�قعة  ذ�هب  "جمع  �لذ�هبني  يف  �ل�صاهد   
مفعواًل به، وبدل �ملن�صوب من�صوب مثله، و�الألف �لتي يف �آخر "�لذ�هبني" 

لالإطالق.
�أما �ملجرور فناأخُذ له قول �ل�صاعر)1(:  

اِر العثاننِي م�ِس خاليًة          اأنواُء اأْوُطِف جرَّ جاَد الدياَر التي بالرَّ

�لعثانني: جمع عثنون، م�صاف �إليه وحقه �لك�صر، ونون �جلمع مفتوحة،   
وُك�صرت للقافية.

حالة  يف  �لفتحة  عن  �لك�صرة  تنوب  وفيه  �ل�صامل:  �ملوؤنث  وجمع   
َأن  َطَلَّقُكنَّ  إِنْ  رَبُّهُ  }عَسَى  تعاىل:  �هلل  قول  �لعالمة، يف  ومثاُل هذه  �لنَّ�صب، 
َثِيّبَاتٍ  سَائِحَاتٍ  عَابِدَاتٍ  َتائِبَاتٍ  َقانَِتاتٍ  ؤْمِنَاتٍ  مُّ مُسْلِمَاتٍ  نُكنَّ  مِّ خَيْرًا  َأْزوَاجًا  يُبْدِلَهُ 

وََأبَْكارًا{ ]�لتحرمي: ٤[.

من�صوبات  من  و�حلال  �أزو�ج،  من  حال  "م�صلمات"  يف  �ل�صاهُد   
بعده،  فيما  لعمله  �لفعل  له، وقد يكون  �لر�جع  فيه �ال�صم  �الأ�صماء، و�لعامل 
سَائِحَاتٍ  عَابِدَاتٍ  َتائِبَاتٍ  َقانَِتاتٍ  ؤْمِنَاتٍ  }مُّ لـ"�أزو�ًجا")2(:  ثانًيا  نعًتا  يكون  وقد 

َثِيّبَاتٍ{، و�لنعت من �لتو�بع.

لعلة  �لتنوين  وال  �لك�صر  يَقبل  ال  �لذي  وهو  �ل�صرف:  من  و�ملمنوُع   
فيه")٣(، وله عالمة �إعر�بيَّة  فرعيَّة و�حدة، وهي �لفتحة نيابة عن �لك�صرة يف 
، و�صاهده قول �هلل تعاىل: }... وَاتَّخُِذوا مِن مََّقاِم إِبْرَاهِيمَ مُصَلًاّى{  حالة �جَلرِّ
عن  نيابة  �لفتحة  ه  جرِّ وعالمة  جمرور  �إليه  م�صاًفا  و�قعة  فاإبر�هيم   .]125 ]�لبقرة: 

الفرزدق، ديوان الفرزدق، �سرحه و�سبطه: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط1، 1407ه، 1987م، �س626.   )1(
الأنواء: الأمطار. الأوطف: ال�سحاب القريب من الأر�س. العثانني: الواحد: عثنون. اللحية، ولعله اأول املطر.

ُينظر: حممود �سايف، اجلدول يف اإعراب القراآن و�سرفه وبيانه، دار الر�سيد، دم�سق، بريوت، ط3، 1416ه،1995م، 296/14.  )2(
زاد الطالب من اأو�سح امل�سالك، �س40.  )3(
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رف هذ� �ملمنوع  رف للعلمية و�لعجمى)1(، ويُ�صْ �لك�صرة الأنه ممنوع من �ل�صَّ
َف "باأل"، ومثاُل ذلك قول �ل�صاعر)2(: من �ل�صرف �إذ� �أُ�صيَف �أو ُعرِّ

راأيُت الوليَد بَن اليزيِد مبارًكا         �صديًدا باأحناِء اخلالفِة كاهُلْه

�ل�صاهُد يف �ليزيد �لو�قعة م�صاًفا �إليه وهو ممنوع من �ل�صّرف للعلمية   
َف "باأل". ووزن �لفعل، وعالمة جره �لك�صرة �لظاهرة على �آخره الأنه ُعرِّ

نحو  �ثنني،  �ألف  به  �ت�صل  م�صارع  فعل  كل  وهي  �خلم�صة:  و�الأمثلة   
تفعالِن ويفعالِن، �أو و�و جمع، نحو: تفعلوَن ويفعلوَن �أو ياء خماطبة، نحو 
و�لن�صب  �لرفع،  حالة  يف  فرعية  بعالمات  تُعرُب  �الأمثلة  وهذه  تفعلنَي")٣(، 

و�جلزم، فرُتَفُع وتكون عالمة رفعها ثُبوت �لنون، نحو قول �ل�صاعر)٤(: 
ون من ُنوؤْي واأْحَجاِر؟ اِر          ماذا ُتيُّ وا لُنعٍم ِدمنَة الدَّ ُعْوُجوا فِحيُّ

فالفعل يحيون: عالمة رفعه ثبوت �لنون، �إذ� لو نُ�صب �أو ُجِزَم ُحذفت   
ى �الألف �لفارقة")5(، و�أما ن�صبها وجزمها فيكون  �َس عنها باألف تُ�َصمَّ �لنون، وعوِّ
بحذف �لنون –كما تقدم، وجنُد ذلك يف قوله تعاىل: }َفِإن لَّمْ َتْفعَُلوا وَلَن َتْفعَُلوا 
تفعلو�  مل  و�صاهدنا:   ،]2٤ ]�لبقرة:   }... وَالْحِجَارَةُ  النَّاسُ  وَُقودُهَا  الَّتِي  النَّارَ  َفاَتُّقوا 

حمذوفة �لنون للجزم بلم، ولن تفعلو�، حمذوفة �لنون للن�صب بلن.
�أو و�و،  ياء  �أو  �ألف  �آخره  و�لفعل �مل�صارع �ملعتل �الآخر: وهو �لذي   
وعالمة �الإعر�ب �لفرعيَّة هنا، هي: حذف حرف �لعلة يف حالة �جَلزم، و�أمثلته 
ُينظر ملعرفة علل ال�سم من ال�سرف: ندمي ح�سني دعكور، القواعد التطبيقية يف اللغة العربية، موؤ�س�سة بح�سون للن�سر والتوزيع،   )1(

بريوت، لبنان، 1998م، 1418ه، �س84،85.
�سعر ابن ميادة، جمعه وحققهحنا جميل حداد، راجعه واأ�سرف على طباعته: قدري احلكيم، مطبوعات جممع اللغة العربية،   )2(

دم�سق، 1402هـ، 1982م، �س192. اأحناء: جمع حنو، وهو كل �سيء فيه اعوجاج، واأحناء الأمور: اأطرافها.
زاد الطالب، �س42.  )3(

النابغة الذبياين، الديوان، النابغة الذبياين، الديوان ، حتقيق حممد اأبوالف�سل اإبراهيم ، دار املعارف،القاهرة ،ط2 ،بدون تاريخ،   )4(
�س202.

وا، اأو ما�سًيا، نحو:"قاموا،  الألف الفارقة: هي الألف التي ُتكتب بعد واو اجلماعة املت�سلة بالفعل، م�سارًعا جمزوًما نحو: مل ُيحيُّ  )5(
اأو اأمًرا نحو:"افعلوا".
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َكاةَ وَلَمْ يَْخشَ إَِلّ  الَةَ وَآَتى الزَّ كثرية ناأخذ مثااًل لها قول �هلل تعاىل: }... وََأَقامَ الصَّ
الَلّه{ ]�لتوبة: 1٨[. �لفعل يخ�َس فعل م�صارع جمزوم مل، وعالمة جزمِه حذف 

حرف �لعلة.
وقول �ل�صاعر)1(:  

بي�صاَء كال�صم�ِس وافْت يوَم اأَ�ْصُعِدها        َلْ ُتوؤِذ اأهاًل وَل ُتفِح�ْس على جاِر

�لفعل �مل�صارع توؤِذ جمزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف �لعلة.  
َك ...{ ]يون�ض: 10٦[. وقول �هلل تعاىل: }وََل َتدْعُ مِن دُوِن الَلّهِ مَا َل يَنَفعُكَ وََل يَُضرُّ  

حذف  جزمه  وعالمة  �لناهية،  بال  جمزوم  م�صارع  فعل  تدُع  �لفعل   
حرف �لعلة، وهنا لنا �إ�صارة ففي �الأفعال �لثالثة �ملُ�صت�ْصَهد بها:)يخ�َس، ويُوؤِذ، 
�حلرف  قبل  ما  �أنَّ  نلَحُظ  ولكنا  ثالثتها،  يف  �لعلة  حرف  �ملحذوف  ويدُع(، 
�ملحذوف حركة من جن�صه، ولي�صت عالمة جزٍم كما يذهب لذلك كثري من 

د�ر�صي �للغة �لعربيَّة.

خامتـــــــة
نبينا  �ملر�صلني  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  ربِّ  هلِل  �حلمُد   
�أجمعني، وبعُد: فقد  �آله و�صحبه  �ل�صادق �الأمني، وعلى  حممد بن عبد �هلل 
تناوَل �لبحث وقفاٍت مع �أنو�ع �الإعر�ب وعالماته يف كتب �لنحو، و�للغة، 
َعْت  َعت، ُو�صِ �أنَّ �لعالمات �أول ما ُو�صِ وحاول در��صة هذه �الأنو�ع، و�إثبات 
على �أ�صا�س لَُغوي، وهي ال تعدو �أن تكوَن عالمة �إعر�ب وال دخل لها بتغري 
�حلركة �الإعر�بية، وقد خرَج  بعد َعر�ِس مادته بنتائَج منها ما ُذكَر يف ثناياه، 

ديوان النابغة الذبياين، �س202.  )1(
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ومنها:
�لنحويني  ربط  د�فُع  وهذ�  �لنحوي،  بالعامل  كبرية  عالقٌة  له  �الإعر�ب  �أنَّ   -

بينهما يف �ملفهوم.
نف�صه مع  �للغوي، و��حلاُل  معناها  ��صمها من خالل  �أِخَذ  �الإعر�ب  �أنو�ع   -

حركاته �أو عالماته.
�الأثر �لذي يتغيَّر يف �آخر �لكلمة �صببه �لعامل �لنحوي)معنوي، ولفظي(   -

ولي�س للحركة �أثٌر يف ذلك.
فيه  تدخُل  و�أفعال)م�صارعة(  �أ�صماء  �لكلمات  على  يطر�أ  �لذي  �لتََّغيُّر   -

�لعالمات �الأ�صلية و�لفرعية ويوؤدي �إىل ثر�ء �للغة.
هناك عالقة بني ن�صاأِة �حلركة �الإعر�بية من خالل �إ�صباِعها يف �آخر �لكلمة،   -

وبني �لكتابة �لعرو�صية �لتي تُ�صبع �ملتحرك من جن�س �حلركة.
التو�سيات:

يو�صي �لباحث بدر��صُة �الإعر�ب من خالل �لن�صو�س)�الآيات �لقر�آنية،   
و�حلديث �ل�صريف، و�ل�صعر �لعربي �ملحتج به(.

امل�سادر واملراجع
�لكرمي. �لقر�آن  	•

�لرت�ث  �إحياء  د�ر   (  2 ط  �لو�صيط،   �ملعجم  و�أخرون،  �أني�س  �إبر�هيم   .1
�لعربى 1392(.

علي  حممد  �خل�صائ�س،حتقيق:  جني،  بن  عثمان  �لفتح  �أبو  جني،  �بن   .2
�لنجار، د�ر �لكتب،  ط1، 1956.
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البنية اإليقاعية يف ديوان حممد سعيد العباسي 
»دراســـة نقديــــة حتليليـــة إحصائيــــة«

د. عب��س دفع اهلل م�صّوي •	

ملخـــ�ض
�لق�صايا  حول  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  �صعر  يف  �الإيقاع  بنية  تدور   
�أوز�نه وقو�فيه من جهة، و�لق�صايا �مل�صرتكة  �لعرو�صية و�ل�صوتية �ملتمثلة يف 
و�الألفاظ  �حلروف  من  �ملتولدة  �ملو�صيقى  ومعرفة  و�لبالغة،  �لعرو�س  بني 
�لباحثني  بالرغم من �ختالف   ، �لنتائج  �أهم  �أخرى.ومن  و�لرت�كيب من جهة 
عر . ال جد�ل بني �لباحثني حول  حول �أهمية �الإيقاع �إال �أنه ظاهرة مهمة يف �ل�صِّ
�لعرو�س  تاج  �لقافية  وهو  عر  �ل�صِّ عليها  ن�صاأ  �لتي  �لركيزة  فهو  �لوزن  �أهمية 
�أنه  �إال  �الإيقاع  �لتو�صيات  �أهم  للق�صائد. ومن  �ملميزة  �لعالمة  فهي  عري  �ل�صِّ

عر ، ودر��صة �الأوز�ن. ظاهرة مهمة يف �ل�صِّ

Abstract
 The structure of rhythm in the poetry of Muhammad Saeed 
al-Abbasi revolves around the musical and phonological issues 
represented by its weights and rhymes on the one hand, and the 
common issues between performances and rhetoric, and knowledge of 
music generated from letters, words and structures on the other hand. 
Mission in poetry. One of the most important results. There was no 
dispute among researchers about the importance of weight, as it is 
the pillar on which poetry was originated, and the rhyme is the crown 
of poetic performances, as it is the hallmark of poems. Among the 
most important recommendations was rhythm, but it is an important 
phenomenon in poetry and the study of weights.

خالد.  امللك  جامعة   - الإن�سانية  العلوم  كلية   - واآدابها  العربية  اللغة  ق�سم   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
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مقدمــــــــة
�الإبد�ع يف  �صبياًل ؛للك�صف عن جتليات  �الإيقاع  �لبحث من  �تخذ هذ�   
و�صرب  فهمه،وتف�صريه  �لعبا�صي،وحماولة  �صعيد  حممد  �ل�صود�ين  اعر  �ل�صَّ �صعر 
�أغو�ره؛نظر�ً خل�صوبة �صعره  وثر�ء �إيقاعه ؛فهو من �أبز �صعر�ء �لع�صر �حلديث 
�الأ�صا�س  �لثّقل و�ملحور  مركز  ميثل  �لذي  �الإيقاعي  باجلانب  �حتفااًل  ود�نيني  �ل�صُّ
لكثري من ق�صائده؛مما حد� بالباحث  �أن يتخذ من در��صة �الإيقاع مدخاًل �صحيحاً 

لتناول �صعره.
يف  �الإيقاعية  للبنى  و�لتحليل  �لر�صد  خالل  من  �لباحث  حاول  وقد   
اعر وبر�عته يف توظيف هذه  �ل�صَّ عرية ،�أن يك�صف عن قدرة  �ل�صِّ بع�س مناذجه 
اللة �خلا�صة  �لبنيات ،مبا حتمل بني جو�نبها من طاقات قوية ومبدعة يف �إنتاج �لدَّ
بالن�س،وكان لتاآزرها و�لتحامها  معاً دور بارز يف خلق �صياقات متعددة ذ�ت 
داللة معينة تختلف من ن�س الآخر، وعلى هذ� كان لكل ق�صيدة �إيقاعها �خلا�س 
مبا  عري  �ل�صِّ �خلطاب  ت�صكيل  على  تعمل  �لتي  �لد�لة،  وم�صتوياته  بعنا�صره  بها 

يتطلبهويقت�صيه.
وبعد، فاإنّ  �لباحث  يرجو �أن يكون  بهذ� �لعمل  قد وفق فيما ق�صد �إليه   
– �الأدب  ود�نية  �ل�صُّ �لنقدية  �لدر��صات  ملكتبة   مفيد�ً  �صيئاً  بع�صه وقدّم  �أو يف 
�ل�صود�ين- وهذ� غاية �أمله ومبلغ �صوؤ�له ،و�إن تكن �الأخرى ،فح�صبه �أنه �جتهد 
،و�أخل�س �لنية  وبذل �لو�صع ؛الأنّ �الأدب �ل�صود�ين وما فيه من ثر�ء يحتاج منا 
�أن ينفعنا مبا علمنا ،ويعلمنا مبا ينفعنا،�إنه  للدر��صة ،و�أ�صاأل �هلل  �صبحانه وتعاىل 
نعم �ملوىل ونعم �لن�صري... و�آخر دعو�نا �حلمد هلل رب �لعالني ،و�صلى �هلل على 

نبيه حممد – �صلى �هلل عليه و�صلم- وعلى �آله و�صحبه �إىل يوم �لدين.
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اأهداف البحث واأهمية :
         جاءت هذه �لدر��صة لتلقي �ل�صوء على �أهمية �الإيقاع يف بناء �لق�صيدة 
ومدى تاأثري وتاأثر �لداللة بها و�لتي هي عبارة عن در��صة ملجمل �جلو�نب �ل�صوتية 
�أن هنالك ثمة فائدة علمية و�أدبية  و�الإيقاعية يف داللة �لن�س �ل�صعري مما يعني 
عن  ف�صال  و�ل�صوتي،  �الإيقاعي  �لبعد  على  تركز  الأنها  ر��صة  �لدِّ لهذه  ونقدية 
�الأبعاد �لفنية و�جلمالية و�لداللية ل�صعر �ل�صاعر يف ديو�نه كما �أ�صيف �أن �ل�صاعر 
ُحظي �صعره بدر��صات عدة �إال �أنها مل تتناول جو�نب �لبنية �الإيقاعية يف �صعره 
مما يربز �أهمية �لدر��صة و�لوقوف عليها، لهذ� �ل�صبب يرجع �ختيار �لباحث لهذ� 
�ملو�صوع كما �أن قلة �لدر��صات �الأدبية و�لنقدية �لتي تناولت �الأدب �ل�صود�ين 
�صغف  عن  ،ف�صال  خا�صة  ب�صفة  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  و�ل�صاعر  عامة  ب�صورة 
به  يت�صم  �لذي  �لو�صوح  من  �لرغم   فعلى  �لعبا�صي  باأ�صلوب  �خلا�س  �لباحث 
�صعره فاإنه يدغدغ �الأحا�صي�س �مل�صاعر وينفذ �إىل �لقلب ، فاأدبه يفي�س باللم�صات 
�لوجد�نية ،ولغته تن�صح بال�صمات �لفكرية �ملتميزة و�لتنا�س �لديني، لهذ� وقع 
�ختيار �لباحث على ديو�ن �لعبا�صي ملا ينطوي عليه من �إ�صار�ت �صوتية وظو�هر 
�أ�صلوبية ومو�صيقية .من هنا تاأتي �أهد�ف �لدر��صة و�أهميتها و�لتي ي�صعى �لباحث 
من خاللها �إىل مالم�صة �لن�س وحماورته للوقوف على  �لظو�هر �ل�صوتية �ملهيمنة 

عليه و�لبنى �الإيقاعية و�إبر�ز جماليتها و�أثرها يف �لداللة.
م�سكلة البحث:

يطرح �لباحث جملة من �لت�صاوؤالت �صتجيب عليها �لدر��صة وهي:  
�لتي  �أو �خلارجية  �إن كانت يف �ملو�صيقا �لد�خلية  �أبرز �جلو�نب �الإيقاعية  ما   -

جعلت من �صعر �ل�صاعر �صعر� متفرد� ؟
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هل ��صتطاع �ل�صاعر �أن يطوع �للغة و�لبنية �الإيقاعية يف ت�صكيل مادته �لفنية   -
و�صب �أفكاره وم�صاعره يف �صعره مو�صوع �لدر��صة؟

ما �أثر �لبنية �ل�صوتية و�لظو�هر �الإيقاعية يف داللة �لن�س؟  -
منهج الدرا�سة:

�أما �ملنهج �لذي مت �عتماده يف هذه �لدر��صة فاإح�صائي من جهة؛ يتعقب   
�لق�صايا �ل�صوتية و �لعرو�صية يف �صعره،  ولكنه حتليلي من جهة �أخرى ، يحاول 

�أن يربز م�صتو�ه �لفني يف بناء هذ� �ل�صعر.
م�سطلحات البحث:

�لكلمات �لد�لة: �لبنية، �الإيقاع، �ل�صعر، حممد �صعيد �لعبا�صي، �لتدوير،   
�لقو�يف وحروفها �لت�صريع، �الإح�صاء...

خطة البحث:
وقد �نتظم �لبحث يف مقدمة وتعريف لالإيقاع و�ملو�صيقا و�آر�ء �لعلماء   
�لتي  �لنتائج  �إىل ثالثة مطالب،وخامتة �صملت  ُق�ِصم  فيها،ومبحثني وكل مبحث 

تو�صل �إليها �لباحث و�أخري� جاءت م�صادر �لبحث ومر�جعه.
ال ز�لت م�صاألة �الإيقاع و�ملو�صيقى يف �لن�س �الأدبي تثري قدر�ً كبري�ً من   
�الأدبي و�لعاملني عليه �صعر�ء  بال�صاأن  �ملهتمني  �النتباه و�لتحدي لدى عدد من 
�مل�صتوى من  �إىل هذ�  لي�صل  وكتاباً،ونقاد�ً،ولعل هذ� �ملو�صوع حتديد�ً ما كان 
�ال�صتغر�ق فيه لوال �أنه كان وال ز�ل من �أهم ركائز �ل�صجال �ملفتوح حول قبول 
�أو رف�س �لن�س �الأدبي،و�صاأبد�أ بتحديد �ملق�صود  مب�صطلح "�الإيقاع" قبل �خلو�س 

يف مو�صوع �لدر��صة.
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تعريف الإيقاع واآراء العلماء فيه:
و�لغناء  �للحن  �إيقاع  من  و�الإيقاع  �ملطرقة،  و�مليقعة:  �مليقع  لغة  �الإيقاع   
�أو �للحن من �ن�صجام،  �أن يوقع �الأحلان ويبينها)1(، وهو ما يحدثه �لوزن  وهو 
عر هو �لكالم �ملخيل �ملوؤلف  وقد ربط �ل�صجلما�صي بينه وبني �لوزن فقال "�ل�صِّ

من �أقو�ل موزونة ومت�صاوية وعند �لعرب مقفاة")2(.
و�صرح �ملوزونة بقوله "فمعنى كونها موزونة، �أن يكون لها عدد �إيقاعي   
ومعنى كونها مت�صاوية هو �أن يكون كل قول منها موؤلفا من �أقو�ل �إيقاعية، فاإن 

عدد زمانه م�صاو لعدد زمان �الآخر")٣(.
�أما تعريف �الإيقاع يف  �ال�صطالح �ملو�صيقي �ل�صرف "�لنقلة على �لنغم   
يف �أزمنة حمدودة �ملقادير و�لن�صب، �أو تقدير لزمان �لنقر�ت، �أو ق�صمة زمان 
�للحن بنقر�ت وهو �لنقلة على �أ�صو�ت مرت�دفة يف �أزمنة تتو�ىل مت�صاوية وكل 
و�حد منها ي�صمى دور�، �أو �إظهار منا�صبات �أجز�ء �لزمان من �لقوة �إىل �لفعل 
�ملفا�صل  من  متنا�صبة  �أجز�ء  ح�صب  �للحن  �صياغة  �أو  �لفاعل،  �ختيار  بح�صب 
�لزمنية حمدودة يف كل ميز�ن، �أو جماعة فقر�ت بينها �أزمنة حمدودة �ملقادير لها 
�أدو�ر مت�صاوية �لكميه على �أو�صاع خم�صو�صة يدرك ت�صاوي �الأزمنة و�الأدو�ر 
عر متفاوتة �الأو�صاع خمتلفة �الأوز�ن  مبيز�ن �لطبع �ل�صليم. وكما �أن عرو�س �ل�صِّ
�إدر�ك  �إىل  يفتقر  ال  كذلك  �لعرو�س،  ميز�ن  �إىل  فيها  �ل�صليم  �لطبع  يفتقر  ال 
ت�صاوي �أزمنة كل دور من �أدو�ر �الإيقاع �إىل ميز�ن يدرك به ذلك بل هو غريزة 
جبل عليها �لطبع وتلك �لغريزة للبع�س دون �لبع�س �الآخر وقد ال يح�صل بكد 

معجم النقد العربي القدمي، د. اأحمد مطلوب، جـ 1: 257، وانظر: الل�سان )وقع(.  )1(
معجم النقد العربي القدمي، د. اأحمد مطلوب، جـ1: 257، وانظر: املنزع البديع يف جتني�س اأ�ساليب البديع: اأبو حممد القا�سم   )2(

ال�سجلما�سي،حتقيق: عالل الغازي، 1980، الرباط: 281- و: 407.
نف�سه: �س257.  )3(
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و�جتهاد")1(.
ويذهب �أبو حيان �لتوحيدي �إىل �أنه: "فعل يكيل زمان �ل�صوت بفو��صل   

متنا�صبة مت�صابهة متعادلة")2(.
�لوقوع  وتكر�ر  �لنغمية  �حلركة  "تو�تر  له:  تعريفه  يف  �لتوجني  وذهب   
�ملطرد للنربة يف �الإلقاء وتدفق �لكالم �ملنظوم و�ملنثور عن طريق تاآلف خمت�صر 

�لعنا�صر �ملو�صيقية")٣(.
�ملظاهر  يف  ينمو  ال  عرية  �ل�صِّ �للغة  يف  "�الإيقاع  باأنه:  عرفه  �أدوني�س  �أما   
�أو  مظاهر  كلها  وتنافرها هذه  �حلروف  تز�وج  �لقافية،�جلنا�س  للنغم:  �خلارجية 
حاالت خا�صة من مبادئ �الإيقاع و�أ�صوله �لعامة. �إن �الإيقاع يتجاوز هذه �ملظاهر 

�إىل �الأ�صر�ر �لتي ت�صل بني �لنف�س و�لكلمة بني �الإن�صان و�حلياة")٤(.
وقبل هوؤالء كان للخليل �بن �أحمد ق�صب يف هذ� �لعلم، وبيننه �للغوي   
�لنحوي �لعرو�صي �لذو�قة،عر�س حروف �لعربية حرفاً حرفاً،و�أبنية كلماتها بناًء 
�إىل �ل�صروط �الأ�صباب و�ملعايري �لتي تعرف بها �لكلمة �لعربية من غريها  م�صري�ً 
خا�صة  نغمية  طبيعة  �لهجاء  حروف  من  حرف  لكل  �أن  �إىل:  ذلك  يف  وذهب 
بف�صلها يح�صن بناء لفظه �أو يقبح ب�صرف �لنظر عن خمرج �صوته فالعني و�لقاف 
على �صبيل �ملثال" ال تدخالن يف بناء و�إال ح�صنتاه الأنهما �أطلق �حلروف و�أ�صخمها 

جر�صا فاإذ� �جتمعتا �أو �أحدهما يف بناء ح�صن �لبناء لن�صاعتهما")5(.
 ،1980 للن�سر،  الر�سيد  دار  الرجب،  حممد  ها�سم  وحتقيق:  �سرح  البغدادي،  الأرموين  املوؤمن  عبد  الدين  �سفي  الأدوار:  كتاب   )1(

بغداد: 140-139.
املقاب�سات :اأبو حيان التوحيدي.حتقيق ح�سن ال�سندوبي.�س310،املطبعة الرحمانية،م�سر،ط1 ،1929م.  )2(

املعجم املف�سل يف الأدب:حممد التوجني.ج1،�س149،دار الكتب العلمية بريوت،ط2، 1999م.  )3(
مقدمة لل�سعر العربي :اأدوني�س.دار العودة ،بريوت،ط4، �س94، 1983م.  )4(

العني:اخلليل بن اأحمد الفراهيدي.حتقيق مهدي املخزومي واإبراهيم ال�سامرائي. ج1، �س53،موؤ�س�سة دار الهجرة،ط2، اإيران   )5(
،1409م.
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جر�س  وقع  وبني  لل�صوت  �لنغمية  �لطبيعة  بني  �أحمد  بن  �خلليل  فربط   
�للفظة على �ل�صمع و�لنف�س معاً.

جاء  فيمن  و��صحاً  تاأثري�  �أثر  قد  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  �خلليل  �أن  ويبدو   
بعده من �لبالغيني، فتطرقو� �إىل هذ� بكيفية مماثلة �أو تكاد كحازم �لقرطاجي)1( 

و�بن �الأثري)2( على �صبيل �ملثال ال �حل�صر.
فاالإيقاع يتحدد بعن�صرين جوهريني ال بدّ من تو�فرهما معا، وهما �حلركة   
و�لتنظيم، وقد عرب �لد�ر�صون عن هذين �لعن�صرين بطر�ئقمختلفة، فابن فار�س 
عري، فهويحدد:"�أن  يرى �أن هناك عالقة وثيقة بني �الإيقاع �ملو�صيقي و�لوزن �ل�صِّ
�أهل �لعرو�س جممعون على �أنه ال فرق بني �صناعة �لعرو�س و�صناعة �الإيقاع،�إال 
�أن �صناعة �الإيقاع تق�صم �لزمان بالنغم،و�صناعة �لعرو�س تق�صم �لزمان باحلروف 
�مل�صموعة")٣(. فتق�صيم �لزمان تاأكيد على زمانية �الإيقاع يف �ملو�صيقا �أو تق�صيمه 
عر،و�إذ� كان هذ�ن �لبعد�ن ميثالن �حلركة، فاإن �الإيقاع  وتية يف �ل�صِّ بالوحد�ت �ل�صَّ

ال يتم مبجرد حدوث هذه �حلركة دون �نتظام يحدد �أبعادها ويلم عنا�صرها.
ويحدد فوؤ�د زكريا �الإيقاع يف �ملو�صيقا باأن:"تنظيم حلركة �للحن بحيث   
�لتوتر  هذ�  �إطالق  وعن�صر  �ملتوتر  �لتاأكيد  عن�صر  �حلركة  هذه  خالل  يتناوب 
تاأكيد عن�صري �الإيقاع فح�صب ،بل  وتخفيفه")٤(.ومل يقت�صر  فوؤ�د زكريا على 
يحدد لكل منهما خا�صيته �ملادية �أو �لروحية فاحلركة لديه تعبري عن �لعن�صر �ملادي 
يف �الإيقاع،يف حني يكون �لتنظيم تعبري� عن عن�صره �لذهني و�لروحي وبهذ� 

ينظر منهاج البلغاء،حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة ،املطبعة الر�سمية للجمهورية التون�سية،تون�س 1966،�س222.  )1(
بريوت  ،�سيدا  الع�سرية  احلميد،،املكتبة  عبد  الدين  حمي  حممد  اعر،حتقيق  وال�سَّ الكاتب  اأدب  يف  ال�سائر  املثل  ينظر   )2(

1955م،ج1،�س159، 160، 193، 194.
ال�ساحبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها ،لأبي احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا حتقيق ال�سيد اأحمد �سقر،طبعة عي�سى   )3(

البابي احللبي و�سركاه بالقاهرة ،د.ت،�س467.
التعبري املو�سيقي ،فوؤاد زكريا،النا�سر،دار م�سر للطباعة ،�سعيد جودة وال�سحار و�سركاه د.ت، �س 54.  )4(
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بني  ،�أو  و�حد  مركب  �لروح يف  �ملادة  ين  "جامعاً  ت�صوره:  �الإيقاع يف  يكون 
جهة  من  و�لهند�صي  �لذهني  و�ملجال  جهة  من  و�لبيولوجي  �لع�صوي  �ملجالني 

�أخرى يف تو�فق و�ن�صجام")1(.
�أن  يوؤكد  فهو  �لد�ر�صني  من  غريه  عن  يختلف  ال  فهو  عيّاد  �صكري  �أما   
�الإيقاع:" يعرف �إجمااًل باأنه حركة منتظمة و�لتئام �أجز�ء �حلركة يف جمموعات 

مت�صاوية ومت�صابهة يف تكوينها �صرط لهذ� �لنظام")2(.
�حلركية  �لوحد�ت  تتابع  يف  يتمثل  عر  و�ل�صِّ �ملو�صيقا  يف  فاالإيقاع  �إذن   
عر �إال  �ملنظمة �ملتتالية يف �لزمن، مبعنى �أن �الإيقاع ال يتم حدوثه يف �ملو�صيقا و�ل�صِّ
يف حدود زمنية غري �أن مفهوم �الإيقاع قد يتم متثله يف �آن و�حد كما هو �حلال يف 
�لفنون �ملكانية �لب�صرية ويف �لر�صم و�لعمارة و�لنحت و�لبناء،ويكون �الإيقاع 
هنا غري مرتبط بالتتابع �لزمني و�إمنا يرتبط بحا�صة �لب�صر، فاالإيقاع يف �لر�صم مثاًل 
هو:"تكر�ر �مل�صاحات مكوناً وحد�ت قد تكون متماثلة �أو خمتلفة �أو متقاربة �أو 

متباعدة ويقع بني كل وحدة و�أخرى تعرف بالفرت�ت")٣(.
وتية حتتوي بالقوة على �إمكانات �إيقاعية، وال يتاأتى لهذه  فالوحد�ت �ل�صَّ  
�الإمكانيات من تاأدية دورها بفاعلية �إال يف �صياقات نرثية فنية معينة ،وي�صل تاأثري 
اعر يف خلق  وتية هي مادة �ل�صَّ عر ،فالوحد�ت �ل�صَّ نغماتها �أق�صى مد�ه يف �ل�صِّ

عري. �إيقاعه ففي تركيبها وتكر�رها بكيفية معينة يتولد �الإيقاع �ل�صِّ
اعر  ولقد �كت�صف �خلليل بن �أحمد �الأ�صا�س �ل�صوتي �لذي بنى عليه �ل�صَّ  
حركة  من  عليه  ت�صتمل  مبا  وتية  �ل�صَّ �لوحد�ت  تركيب  �أن  �أي  �إيقاعه؛  �لعربي 

نف�سه،�س61.  )1(
عر العربي ،�سكري عياد،م�سروع درا�سة علمية ،دار املعرفة،الطبعة الثانية 1978م �س53. مو�سيقا ال�سِّ  )2(

التكوين يف الفنون الت�سكيلية ،عبد الفتاح ريا�س،دار النه�سة العربية عام 1973م،�س95.  )3(
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عر ال ي�صتعري مو�صيقاه من فنون �أخرى،  و�صكون ي�صكل �إيقاع �لق�صيدة.لذ� فال�صِّ
بل ي�صتمد مادة �صياغته من �للغة ذ�تها)1(.و�أن �لوحد�ت �للغوية �لتي ت�صكل مادة 

اعر "ال ت�صبح لها قيمة عرو�صية �إال �إذ� �نتظمت على �أ�صا�س مو�صيقي")2(. �ل�صَّ
وتية هي �لتي ت�صكل �الأنظمة �الإيقاعية للق�صيدة  و�إذ� كانت �لوحد�ت �ل�صَّ  
فاإن عملها من هذه �لناحية مزدوج، فهي تخلق بناءها �الإيقاعي من ناحية وتوثر 
وتية وجتاوز  فيه كل و�حدة باالأخرى من ناحية ثانية،�أي �أن جتاوز �لوحد�ت �ل�صَّ
�لكلمات يوؤثر يف حتديد قيمتها �الإيقاعية �بتد�ء من �أ�صغر وحدة �صوتية، ومرور�ً 

عري ،ومن ثم �الإيقاع �لكلي للق�صيدة باأ�صرها. بالكلمة فالبيت �ل�صِّ
باالإمكانات  يت�صل  ،فهو  و�لتعقيد  �لت�صبك  بالغ  عري  �ل�صِّ فاالإيقاع  �إذن   
وتية من ناحية ،ويت�صل باالنفعال �ملتخلق  �لكامنة �لتي تنطوي عليها �لوحد�ت �ل�صَّ
يف �أعماق �الإن�صان من ناحية ثانية .فاإيقاع �لق�صيدة يكون ب�صيطاً و�صاذجاً ومماًل 
اعر ،فاإن نف�س  �إيقاع مق�صود لذ�ته،وال يعرب عن �نفعال �ل�صَّ حينما يكون جمرد 
اعر و�نفعاالته �صيكون له  �ملتلقي متجه ومتل منه،�أما �الإيقاع �ملمزوج بعو�طف �ل�صَّ

تاأثري و��صح يف نف�س �ملتلقي.
ال ريب �أن �لق�صيدة �لعربية يف جممل تاريخها �لطويل تتكون على نحو   
�لعموم من �أبيات �صعرية متماثلة يف تفعيالتها ،و�أن �ملطلع با�صتثناء �لتَّ�صريع يحدد 
عري يف �أغلب �أحو�له يتكون  �لبناء �الإيقاعي للق�صيدة كلها ،كما �أن �لبيت �ل�صِّ
اعر يف �أغلب �الأحيان يف نهاية �الأول ،ومن ثم  من �صطرين �صعريني يتوقف �ل�صَّ
اعر من خالله  يتوقف عند نهاية �لثاين ،ومتثل �لقافية مرتكز�ً �إيقاعياً  ي�صتاأنف �ل�صَّ
عري ،�أو  اعر يلتزم يف �أثناء هذ� بالبحر �ل�صِّ موجة جديدة ثابتة للبيت،و�أن �ل�صَّ

الأدب وفنونه،حممد مندور،ط/5 ،النا�سر نه�سة م�سر عام 2006م  �س64 وما بعدها.  )1(
عر ،�سكري عياد،�س25. مو�سيقا ال�سِّ  )2(
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بنمط من �أمناطه �ملعروفة بتفعيالته ،ونوع �صربه وعرو�صه ،وال يتجاوز ذلك �إال 
يف �حلدود �لتي ي�صمح بها علم �لعرو�س  �لعربي من زحافات و�صرور�ت.

�الإطار  يحدد  �صارم  �إيقاعي  نظام  �أمام  �أنف�صنا  جند  هذ�  �صوء  ويف   
�خلارجي لالإيقاع �لعربي �لذي ال بدّ لل�صاعر من �الن�صياع له و�اللتز�م بقو�نينه، 
�صو�ء  �لتغيري  �لتي حاولت  �لعربي   �لرت�ث  ر�أيناها يف  �لتي  �ملحاوالت  و�إنّ كل 
يف �ملو�صحات �أو غريها ،مل ت�صتطع �لنيل �أو �لتاأثري  �جلوهري من قد��صة و�صر�مة 

هذ� �لنظام �الإيقاعي.
�ل�صود�ين  عر  �ل�صِّ باإحلاح ،تُرى هل كان  نف�صه  �أمامنا �صوؤ�ل يطرح  ويربز   
؟  ثابتاً  معياريا  نظاما  بو�صفه  �خلارجي  �الإيقاعي  للنظام  وجامدة  ثابتة  �صورة 
ود�نية �صتتحول �إىل �صورة  �إذ� كان �لرد باالإيجاب فهذ� يعني �أن �لق�صائد �ل�صُّ
عند  عرية  �ل�صِّ �لن�صو�س  الأن  ب�صحيح  لي�س  ،وهذ�  مكرورة  و�حدة  جامدة 
�إيقاعياً يف �لق�صائد �لتي  ود�نيني تدح�س هذ� �لزعم ،وتوؤكد تفوتاً  عر�ء�ل�صُّ �ل�صُّ
تتفاوت  نف�صه  اعر  �ل�صَّ �أن  ،كما  مثاًل  كالطويل  و�حد  �صعري  بحر  على  نظمت 
تنويعاته �الإيقاعية يف �لق�صائد �ملتماثلة يف وزنها ،بل يف د�خل �لق�صيدة �لو�حدة  

بح�صب �حلالة �ل�صعورية �لتي مير بها.
�إنّ هناك ثابتاً معيارياً يتحدد يف �لقو�نني  ويف �صوء هذ� ن�صتطيع �لقول   
�ل�صارمة للعرو�س �لعربي  كما �أر�صاه �خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي ،وقد �لتزم 
يف  �لن�س-ولكنه  يف  �خلارجي  -�الإيقاع  �لقو�نني  بهذه  �ل�صود�نيون  عر�ء  �ل�صُّ
�لوقت نف�صه عرب كل �صاعر عن جتربته �ل�صعورية ،وهي جتربة خا�صة ،لذلك فاإن 
�إيقاع خا�س به  اعر �ملبدع هو �لذي ي�صعى �إىل حتويل �لثابت �ملعياري �إىل  �ل�صَّ
�لتَّفعيالت   على  يحافظ  اعر  �ل�صَّ �أن  ،مبعنى  �ل�صعورية  جتربته  فيه  وينوّع  ،يلوّنه 
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�إيقاعية  بتنويعات  �لتَّفعيالت  هذه  �إطار  يف  ما  بحرية  يتحرك  ،ولكنه  ونظامها 
خا�صة ،�صنطلق عليها �ملو�صيقا �لدّاخلية ،�أو �الإيقاع �لد�خلي للق�صيدة ،وهذ� 

اعر وي�صهم �أي�صاً يف حتديد �أ�صلوبه. هو �لذي ي�صهم يف حتديد خا�صية هذ� �ل�صَّ
اعر يف هذ� �لبحر �أو ذ�ك ويف هذه �ملو�صوعات     وال ن�صتطيع �أن نت�صور �أن �ل�صَّ
مقطوعة  يعزف  �إمنا  �لو�حدة  �لق�صيدة  يف  لها  يعر�س  لتي  �ملختلفة  و�ملعاين 
مو�صيقية و�حدة ،�أو ي�صدر عن نغم رتيب متكرر  فحياة �ل�صود�ين حياة متجددة 
تابة  متغرية وظروف �حلياة من حوله مل تكد تبقي �صيئاً على حاله ومثل هذه �لرَّ
عر �لفنية  بو�صفه  �ملو�صيقية من �صاأنها �أن تعقد نف�صيته ،وتف�صد  عليه وظيفة �ل�صِّ
�أ�صكالها  اعر وبيئته يف  و�صيلة للخال�س �لنف�صي من هذ� �لتوتر �لد�ئب بني �ل�صَّ
هذ�  من  ن�صل  �أن  ونريد  و�القت�صادية،  ينية  و�لدِّ و�لقبلية  :�الجتماعية  �ملختلفة 
عر لد�خلي ينبئ  عن مو�صيقا متغرية ومتجددة يف د�خل  �لقول:"باأن عامل �ل�صِّ

عري")1(. هذ� �الإطار �ملو�صيقي �خلارجي ،�إطار �لبحر �ل�صِّ
�لبناء  يف  �أ�صا�صيتني  قاعدتني  على  يعتمد  �لعبا�صي  ديو�ن  يف  فاالإيقاع   

عري ال تغني �إحد�هما عن �الأخرى وهما: �ل�صِّ
�الإيقاع �لعرو�صي �خلارجي وُو�ِصم باملبحث �الأول،و�صِمل ثالثة مطالب.  -

�الإيقاع �للغوي �لد�خلي،وُو�ِصم باملبحث �لثاين،و�صمل ثالثة مطالب.  -
على  �لق�صيدة،ويحافظ  �صتات  يلملم  �لذي  هو  �خلارجي  �لعرو�صي  فاالإيقاع   

بنيتها من �لتبعرث  من خالل �لوزن و�لقافية.
اعر  فالوزن ال ميثل يف ذ�ته �إال �الإطار �الآيل �أو �لعريف �لذي ي�صتطيع �ل�صَّ  
عرية)2(،و�صو�ء �أكان �لوزن كما يرى  يف د�خله �أو بامتثاله له �أن ينمي حركته �ل�صِّ

عر اجلاهلي،اإبراهيم عبد الرحمن،طبعة نا�سرون مكتبة لبنان ،ال�سركة امل�سرية العاملية للن�سر عام 2000م ،�س284. ال�سِّ  )1(
عر كيف نفهمه ونتذوقه،اإلزابث درو،�س50،ترجمة حممد اإبراهيم ال�سو�س ،مكتبة منيمنة ،بريوت،1961م. ال�سِّ  )2(
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يتحلل يف  فاإنه  �لتَّفعيلة  �أو  �خلليلي  �لبحر  �لدكتور جابر ع�صفور:" يقوم على 
تكر�ر  على  يقوم  �أدق  بعبارة  ،�أو  و�الأوتاد  �الأ�صباب  من  �إىل جمموعة  �لنِّهاية  
للق�صيدة  �لعامة  �لوزنية  ورة  �ل�صُّ �نتظامها  ،يكوّن  ربات  �ل�صَّ من  جمموعة 

�لعربية")1(.
�للغوية  و�لتَّنظيمات  �خل�صائ�س  في�صمل  �لد�خلي  �للغوي  �الإيقاع  �أما   
�صو�ء  �للغة   مو�صيقية  من  �لد�خلي  �الإيقاع  يتولد  و�لرتكيبية ،حيث  وتية  و�ل�صَّ
�أكانت مفردة �أم جملة �أم عبارة ،فاللغة يف ذ�تها تبعث �إمكانات نغمية ممتدة  تتمثل 
يف جر�صها و�ئتالف حروفها ،وما حتققه مع غريها من �ملفرد�ت، �أو �لعبار�ت من 

جتان�س �أو تر�دف �أو تقابل �أو تو�ز �إىل غري ذلك  من عالقات ال ح�صر لها.

�ملبحث �الأول
الإيقاع اخلارجي

و�هتمامه،  �صعيد  حممد  اعر  �ل�صَّ عناية  مو�صع  �خلارجي  �الإيقاع  ميثّل   
فهو ي�صكل �أحد �لعنا�صر �لبارزة يف �أبنية ن�صو�صه، �إذ جنح يف نقل جتربته نقاًل 
حياً وموؤثر�ً،وقام بدور فاعل يف ت�صكيلها وبناء �أ�صلوبها بناء متنامياً،ولهذ� كان 
ائبة �لتي  ود�نيني يف ع�صره �صعياً يف حماوالته �لدَّ عر�ء�ل�صُّ �لعبا�صي من �أكرث �ل�صُّ
ثالثة  �إىل  �ملبحث  هذ�  �لباحث  �ملتميّز.وق�صم  �إيقاعه  ل�صعره  ي�صبح  �أن  تطمح 

مطالب جاءت على �لنحو �لتايل:

تطور الوزن والإيقاع عند �سالح عبد ال�سبور،د.جابر ع�سفور،�س48،املجلة ،1146 ع ،فرباير 1969م.  )1(



{365}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�ملطلب �الأول
عرية امل�ستخدمة يف الديوان الأوزان والبحور ال�سِّ

اعر حممد �صعيد �لعبا�صي يف �أي من ق�صائد ومقطوعات  مل يخرج �ل�صَّ  
عرية،  بنائه �الإيقاعي ملتزماً بحوره �ل�صِّ ديو�نه على �الإطار �لعرو�صي �لعام يف 

م�صتخدماً يف �صعره ع�صرة �أبحر فقط جاء ترتيبها على �لنحو �لتايل:
عدد البحر

الق�سائد
عدد 

الأبيات
عدد 

املقطوعات
عدد 

الأبيات
جملة 

الأبيات
الن�سبة

29.1%13636415651�خلفيف
23.5%1051816524�لب�صيط
8.7%619113194�لكامل

4.3%97--197جمزوء �لكامل
13.2%6277317294�لطويل

8.3%182--3182جمزوء �لرجز
5.3%119--2119�ملتقارب

4.9%109--2109�لو�فر
2.5%56--156�ملن�صرح
0.2%155--�مل�صارع

100%44218510462231اجلملة
بالنظر �إىل �جلدول �أعاله:

اعر يف ديو�نه نظمها على بحري �خلفيف و�لب�صيط،  نلحظ �أن �أكرث ق�صائد �ل�صَّ  -
فهما بحر�ن مكتظان باإيقاع حيوي ومو�صيقا ظاهرة، ويف نف�س �لوقت نلحظ 
�حلركة  و�لتنامي يف  �النطالق  اعر على  �ل�صَّ �صاعد  مما  متدفقة  �ن�صيابية  فيهما 
وي، مما  د�خل �لق�صيدة، ف�صاًل عن بع�س ق�صائدهما ي�صبق فيها �ملد حرف �لرَّ
منح �لق�صائد �إيقاعاً حزيناً يتنا�صب ومو�صوع نظمها. وقد ذكر �لربوفي�صور 
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ذلك  يف  ر  و�ل�صِّ �لفخامة،  �صوب  يجنح  �خلفيف  بحر  �أن  �لطيب  �هلل  عبد 
و�صوح نغمه وتفعيالته،وكان كثري �ال�صتعمال بني �صعر�ء ربيعة و�حلرية،جنده 
يف �صعر �ملهلهل و�حلرث بن عباد و�الأع�صى وعدي بن زيد،وهو ي�صلح للغناء 

و�لتَّرقيق)1(.
�ألفاظ ثنائية،  اعر ينزع �إىل ��صتخد�م  �أن �ل�صَّ كما نلحظ يف هذين �لبحرين   -

و�أن هذه �الألفاظ جاءت مت�صاوية مع �لوزن و�لقافية .
�الأمل  حدة  عن  تعرب  �لظاهرة  هذه  و�أن  �ملطلق  وي  �لرَّ كذلك  فيه  ونلحظ   -
بالزفر�ت �ملت�صاعدة ،ويبطئ �الإيقاع ويجعله متعرث�ً  حيث يوحي هذ� �ملد 

متقطعاً.
ق�صائده  وعدة  �لعبا�صي  اعر  �ل�صَّ ديو�ن  يف  �لثالثة  �ملرتبة  �لكامل  بحر  �حتل   -
خا�س  لون  وفيه  جلجلة  عر  �ل�صِّ بحور  �أكرث  �لبحر  ،وهذ�  ق�صائد  �صت  فيه 
من �ملو�صيقا يجعله يف مو�طن �جلد فخما مع عن�صر ترمني ظاهر،ويعله يف 
�لغزل ليناً رقيقاً حلو�ً عذباً،وكاأمنا خلق للتغني �ملح�س �صو�ء �أريد به �جلد �أم 

�لهزل)2(.
بحور  �أعظم  وهو  �لطويل،  بحر  �لبحور  لهذه  �لتَّالية  �ملرتبة  يف  جاء  بينما   -
عر �أبهة  وجاللة و�إليه يعمد  �أ�صحاب �لر�صانة ،وفيه يفت�صح �أهل �لركاكة   �ل�صِّ

و�لهجنة، وهو �أرحب �صدر� من �لب�صيط و�أطلق عنانا و�ألطف نغماً)٣(.
و�لفخمة  �لرتمنية  �لبحور   هذه  يف  نظمه  �أكرث  �لعبا�صي  �أن  �لباحث  ويرى   

و�لر�صينة ؛الأنها ت�صاعد على �الإن�صاد.
املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها ،بروفي�سور عبد اهلل الطيب،،عي�سى البابي احللبي و�سركاه ط1، 1955م،�س206.  )1(

نف�سه،�س164.  )2(

نف�سه،�س392.  )3(
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�أما �ملتقارب فقد نظم فيه �صاعرنا ق�صيدتني ،فقد و�صفه بروفي�صور عبد �هلل   -
�صيء  فيه  �ل�صناعة  �ملو�صيقى،وجتويد  طيلي  بحر  "باأنه  �هلل:  –رحمه  �لطيب 
عر�ء ؛الأنه  يتطلب �ندفاعا يف �لنغم،  مهم، وقد حتا�صاه كثري من فحول �ل�صُّ

كما يندفع �لتيار يف غري توقف ،ويذكر �أن �ملعا�صرين ال يكرثون منه")1(.
فا�صطناع �لعبا�صي لهذ� �لبحر يدل على مقدرته يف �لنظم؛الأنه بحر �صعب   

اعر �لفحل. �الرتياد ال يرتاده �إال �ل�صَّ
ق�صيدة  فيه  نظم  �لذي   �ملن�صرح   مثل:  �الأوز�ن  بع�س  تر�جعت  حني  يف   -
و�حدة تتاألف من �صت وخم�صني بيتا،وقال �لربوفي�صور عبد �هلل �لطيب يف 
هذ� �لبحر:"بحر ذو لني جن�صي مل يخرج عن �صنفي �لرثاء �لنابح و�لنقائ�س 
�لهجائية ،وما يتبعهما من غزل �أو �صبهه،وذكر �أن �الإ�صالميني �حلجازيني قد 
وجدو� فيه بحر� يالئم مذ�هبهم �للينة �لغنائية ")2( وق�صيدة �لعبا�صي خو�طر 

ق�صيدة غنائية يف �لغزل.
و�لثاين بحر �مل�صارع فقد  نظم فيه مقطوعة و�حدة تتاألف من خم�صة �أبيات   

فقط.
اعر عن ��صتخد�م بع�س �الأوز�ن فاختفت من ديو�نه �أوز�ن معينة  �أعر�س �ل�صَّ  -
مثل: بحر �ملديد و�ل�صريع و�لرمل و�لهزج و�ملجتث و�ملقت�صب و�ملتد�رك.

ويرى �لباحث عدم ورود هذه �لبحور الأ�صباب :  
ت�صلح  �لتي  �لغنائية  �لبحور  من  فهما   و�ملجتث  �لهزج  لبحر  نظرنا  �إذ�   
وكذلك  مت�صاعدة  وعرب�ت  �أنات  �أغلبه  �لديو�ن  و�لتو��صيح،ف�صعر  لالأنا�صيد 
زينة تنحّت عن �خلفة و�لطي�س و�للهو و�ملجون. اعر �لورعة �لتَّقية  �لرَّ نف�س �ل�صَّ

نف�سه،�س341-333.  )1(
املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب و�سناعتها، بروفي�سور عبد اهلل الطيب ،�س96.  )2(
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عر وحديثه،  �أما �ملتد�رك و�ملقت�صب من �الأبحر �لتي قل �لنظم فيها يف قدمي �ل�صِّ
وقيل �أن �الأخف�س �أنكر �أن تكون هي من كالم �لعرب،وزعم �أنه مل ي�صمع �صيئاً 
منهما ومن ثم يرى �أن �ال�صتغناء عنهما �أوىل،فجاء �صعر �لعبا�صي جمار�ة لطبع 

�لعرب و�صريهم.
�ملطلب �لثاين

حظ اأ�سوات اللغة العربية من ال�ستخدام  روّيا يف الديوان
ويم عدد عدد الق�سائدالرَّ

املقطوعات
اجلملة

9)49+53+70+28+97+46+59+68ر1
)42+)3(1515

1396)4(7)64+51+57+50+42+43+85(د2
243-5)14+64+52+71+42(م3
2232)4+8(4)57+72+28+63(ن4
3215)+5+4+3(4)48+52+57+46(ل5
1205)4(4)41+54+50+56(ب6
180-5)48+42+14+16+60(ق7
63-1)63(متنوّع8
182)5(1)77(ي9

150)6(1)44(هـ10
28-1)28(ع11
13-1)13(ح12
19)9(ت13

102231 مقطوعة44 ق�صيدة�جلملة

يف �صوء �لدر��صة �الإح�صائية للدكتور �إبر�هيم �أني�س و�لربوف�صري عبد �هلل   
�لطيب حيث ق�صم �أني�س �حلروف يف جميئها رويا �أربعة �أق�صام:
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يوعهي:ر،ل،م،ن،ب،د. �لكثرية �ل�صِّ �أ - 
يوع،وهي:ت،�س،ق،ك،ء،ع،ح،ف،ي،ج. �ملتو�صطة �ل�صِّ ب - 

يوع،وهي:�س،ط،هـ. �لقليلة �ل�صِّ ج- 
يوع : ذ،ث،غ،خ،�س،�س،ز،ظ،و. �لنادرة �ل�صِّ د- 

يوع �أو قلتها �إىل ثقل يف  ثمّ علل هذه �لظاهرة بقوله:" ال تعز� كرثة �ل�صِّ  
�الأ�صو�ت �أو خفة بقدر ما تعز� �إىل ن�صبة ورودها يف �أو�خر كلمات �للغة، فالد�ل 
– مثاًل- جتيء يف �أو�خر كلمات �للغة �لعربية بكرثة ،ولكن فمجيء �لد�ل روياً 
يزيد كثري�ً من جميء كل من �لعني و�لفاء ،ولي�صت تتطلب �لز�ي جهد�ً ع�صلياً 

يربز ورودها روياً")1(.
ثالثة  �لقو�يف  �هلل-  –رحمه  �لطيب  �هلل  عبد  �لربوف�صري  ق�صم  كما   

�أق�صام)2(:
لل:د،ب،ت،ج،ح،ر،�س،ع،ف،ق،ك،ل،م،ن،ي. �لقو�يف �لذُّ �أ - 

�لقو�يف �لنُّفر:ز،�س،،�س،ط،هـ،و. ب - 
�لقو�يف �حلو�س: ث،خ،ذ،�س،ط،غ. ج - 

لل ما كرُث على �لل�صن وهي عليه يف �لقدمي و�حلديث، و�لنُفر: ما هو  فالذُّ  
�أقل ��صتعمااًل من غريه ، و�حلو�س: �للو�تي تُهَجر فال ت�صتعمل")٣(.

يبّني   كما  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  �صعر  يف  وي  �لرَّ حرف  تو�تر  وبتاأمل   
�جلدول،وبتدبرها يف �صوء �لدر��صة �الإح�صائية �أعاله ،نلحظ �أن معظم �حلروف 
1997م،  ال�سابعة  ،الطبعة  ،القاهرة  امل�سرية  الأجنلو  ،مكتبة  والن�سر  الطبع  اأني�س،ملتزم  عر،د.اإبراهيم  ال�سِّ مو�سيقا  ينظر   )1(

�س247.
املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب،ج1،�س44.  )2(

ت.  د.  القاهرة،  اخلاجني،  ومكتبة  بريوت  الهالل،  مكتبة  اخلاجني  العزيز  عبد  اأمني  حتقيق:  املعري،  العالء  اأبو  اللزوميات:   )3(
ج1،�س48.
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�أكرث �حلروف روياً يف �صعر  �أني�س جتيء روياً كثري� ،كانت  �لتي بدت للدكتور 
لل كما �رتاأى بروفي�صور عبد �هلل �لطيب –رحمه  �لعبا�صي ،وكذلك �أكرثها يف �لذُّ

�هلل-وهي:�لر�ء،�لد�ل ،�مليم ،�لنون،�لالم،و�لباء.
�أني�س متو�صط  �أن معظم ما كان لدى �لدكتور  ونلحظ يف �لوقت نف�صه   
وي كان يف �صعر �لعبا�صي قليال ،وهي :�لياء،و�حلاءو�لتاء،و�أن  يوع يف �لرَّ �ل�صِّ
بع�صها حرف �لقاف كان من �لكثري ،على �أن بع�صها مل يكن له حظ يف �صعره 
�لبتة ،كال�صني و�لكاف و�لهمزة و�لعني و�لفاء و�جليم،و�أن ما كان فيه �أعني �لهاء 
عر �لعربي –كما جتلت للدكتور  وي �لنادرة يف �ل�صِّ فوردت قليلة.وحروف �لرَّ
�أني�س يف در��صته- �ختفت �لبتة من �صعر �لعبا�صي.على �أنه ال يخفي �أن �حلروف 
يوع وجميء  �ل�صهولة و�ل�صِّ بينها يف  تتفاوت فيما  تنتمي �إىل �صنف و�حد  �لتي 
فتمنحه  للحرف  تتاح  �أخرى  عو�مل  هنالك  ،و�أن  فيها  �ملقطوعات  �أو  �لق�صائد 
و�ت�صاله  وي  �لرَّ �لعو�مل يف حركة  ،وتتمثل هذه  له  مما  �أكرث  �أو �صعوبة  �صهولة 

بحرف �آخر ونوع �لقافية �لتي يرد فيها ووزن �لق�صيدة.
مثل  �لب�صعة  �لثقيلة  وي  �لرَّ حروف  جتنب  �لعبا�صي  �أن  �لباحث  ويرى   
حروف )�لتاء، و�خلاء، و�ل�صني، و�ل�صاد، و�ل�صاد، و�لطاء، و�لظاء، و�لغني، 
لها،  �مليل  وعدم  مو�صيقاها  وثقل  ��صتعمالها،  لقلة  و�لز�ي(  و�لو�و،  و�لذ�ل، 

وفقد�نها للعذوبة و�حلالوة، ف�صاًل عن كز�زتها.
و�إن حتليل �لباحث لديو�ن �لعبا�صي حتليال �إح�صائيا يوؤكد ما تو�صل �إليه بع�س   
وي �الأخرى )�ل�صمة  وي �ملك�صورة تتفوق على حركات �لرَّ �لباحثني من �أن حركة �لرَّ
–و�لفتحة و�ل�صكون( تفوقا ملحوظا �إذ بلغت ن�صبتها ما بني)40-50%()1(، على �أن 

عر العربي ،�س127-126. ينظر على �سبيل املثال :د.�سكري عياد ،مو�سيقا ال�سِّ  )1(
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 ... ": لقولهم  خمالفة  جاءت  قد  بن�صبة %37.5  �ملفتوحة  وي  �لرَّ حركة  ن�صبة 
�إن �أية حركة من �حلركات �لثالث �الأخرى مل تزد على 27%،وذلك من خالل 

جتارب �إح�صائية ،ونظرة �إىل �جلدول �لتايل يبدو لنا �الأمر على جليته:
عدد البحر

الأبيات
مك�سورة 

وي الرَّ
م�سمومة 

وي الرَّ
مفتوحة 
وي الرَّ

�ساكنة 
وي الرَّ

1984-651449�خلفيف
-285-524239�لب�صيط
-2941815954�لطويل
9114-19489�لكامل

-71-182111حمزوء �لرجز
-77-11942�ملقارب

97---97جمزوء �لكامل
56---56�ملن�صرح

-63-10946�لو�فر
-5--5�مل�صارع
2331115759844171�ملجموع

7.7%37.8%2.6%51.9%100%�لن�صبة
وي �ملك�صور لي�س مق�صور� على �صعر �لعبا�صي  ونلحظ �أن تفوق حرف �لرَّ  
بالفتحة كان يعرب عن  وحده ،�إذ يبدو تو�تر �حلركات بدء� من �لك�صرة و�نتهاء 
ذوق �لع�صر �جلاهلي و�لع�صور �لتَّالية له فيما عد� �لع�صر �حلديث �لذي حققت 
بزغ جنم  ف�صيئا حتى  �صيئا  يزد�د  تقدما ملحوظا ظل  �ل�صاكنة  وي   �لرَّ فيه حركة 
عر �حلر �لذي �تخذ من �ل�صكون حركة غالبة له ،وهذ� يظهر لنا تاأثر �لعبا�صي  �ل�صِّ
عر  بالقدماء  و�صار على منوذج �جلاهلي و�الأموي و�لعبا�صي وبلغ �لعبا�صي بال�صِّ

ود�ين �الأوج بنوع خا�س. �ل�صُّ
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فالعبا�صي نظم �صعره على طريقة �لقدماء يف بناء �لق�صيدة و�لتاأثر بروح   
�حلنني �إىل ح�صارة �الإ�صالم �ملا�صية كما فعل نظر�وؤه يف �ل�صرق ،وجند يف �صعره 

رنينا قويا يف ب�صطة �أوز�نه و�صخامة �ألفاظه.
�ملطلب �لثالث

وتية وا�ستخدامها يف ديوان العبا�سي اأنواع القوايف باعتبار كثافتها ال�سَّ
�إن من يتتبع �لقافية بالدر�س و�لتمحي�س �صيجدها �صمعية مو�صيقية، �إذ� ال   
تو�صع �عتباطاً وكيف ما �تفق، بل تكون ملتحمة بالبيت ب�صكل جوهري، مكملة 
باإتقان،  حمكم  �صياق  ذ�ت  وتكون  ود�خلية،  خارجية  مو�صيقى  عليه  ت�صبغ  له، 
مقطعاً  ذ�تها  بحد  ت�صكل  كانت  و�إن  و�حلركات،  �حلروف  �صمن  فيه  تت�صاوق 
�إيقاعياً من�صجماً متماثاًل منتظماً يف جمايل �ملو�صيقى و�لزمن، ف�صاًل عن  �صوتياً 

تاأثري �لطابع �لنف�صي لها.
و�لقافية هذه �ملو�صيقى �لتي ترتدد يف كل بيت بان�صجامها و�إيقاعها تف�صل   
�لبيت كله بجودتها "وحظ جودة �لقافية و�إن كانت كلمة و�حدة، �أرفع من حظ 

�صائر �لبيت")1(. 
وبتتابعها تكون مو�صيقى، و�صميت قافية لكوناه تقع يف �آخر �لبيت، وهي   
ماأخوذة من قولك: قفوت فالنا �إذ� تبعته، وقفا �لرجل �إثر �لرجل �إذ� ق�صة، وقافية 

�لر�أ�س موؤخرة)2(. 
بعينها، وتكريرها هو  لغوية  تكرير الأ�صو�ت  �إالّ  �لعرب  �لقافية عند  وما   

�ل�صبب يف �إحد�ث �لنغم يف �الأبيات)٣(. 
 ، املدين ،النا�سر مكتبة اخلاجني  ال�سالم هارون ،مطبعة  و�سرح عبد  بن بحر حتقيق  اأبو عثمان عمرو  للجاحظ  والتبيني  البيان   )1(

القاهرة ،الطبعة الرابعة 1395ه-1975م : 112/1.
اعرة: 20. القوايف لأبي يعلى: 59- ينظر: اللغة ال�سَّ  )2(

القافية والأ�سوات اللغوية: 9.  )3(
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�أهم  من  وتعد  �صعرهم،  يف  و��صتخدموها  �لقافية،  �لعرب  عرف  وقد   
عر �لرئي�صة)1(. عنا�صر �ل�صِّ

عر�ء �إىل �لقافية ب�صكل الفت للنظر، فكانو� يقدّمون  و�ن�صرفت عناية �ل�صُّ  
اعر �لذي يح�صن �الإتيان بها)2(. �ل�صَّ

وينقل لنا �جلاحظ عن �صحيفة ب�صر بن �ملعتمر كيف يختار �لقافية �ملنا�صبة   
عر �إنّما هو بالقو�يف)٤(، وتاأكيد  و�الأوقات �ملنا�صبة لها)٣(، و�إن �ن�صر�ف �لعناية بال�صِّ
عر عليه)5(،  �صرورة �ختيار �أعذب �لقو�يف و�أ�صكلها للمعنى �لذي ير�د بناء �ل�صِّ

ومالءمتها لل�صمع)٦(.
يف  �حلا�صلة  وظيفتها  فلها  �لتعقيد،  بالغة  ظاهرة  فالقافية  يكن  ومهما   

�لتطريب كاإعادة �أو ما ي�صبه �الإعادة لالأ�صو�ت)7(.
وتعد �لقافية "�صورة ت�صاف �إىل غريها، وهي كغريها من �ل�صور ال تظهر   

وظيفتها �حلقيقية �إالّ يف عالقتها باملعنى،.. و�لقافية تكر�ر مو�صيقي")٨(.
ومدى  وكثافتها  و�أنو�عها  �لقافية  يتناول  �أن  �لباحث  على  يتحتم  لهذ�   

ورودها يف ديو�ن �لعبا�صي:

عر لقدامة بن جعفر،النا�سر مطبعة اجلوانب ق�سطنطينية عام 1302هـ ،�س17. ينظر: نقد ال�سِّ  )1(
عراء لالأ�سمعي ،حتقيق امل�ست�سرق �س.توّري، قدم له الدكتور �سالح الدين املنّجد ،دار الكتاب اجلديد -بريوت  ينظر: فحولة ال�سُّ  )2(

لبنان،ط2 ،1400هـ-1980م ، �س 12.
ينظر: البيان والتبيني: 127/2.  )3(

ينظر اخل�سائ�س،ابن جني ،ابو الفتح عثمان،حتقيق حممد عي النجار ،الهيئة امل�سرية العامة للكتاب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،   )4(
مزيدة ومنقحة ،1406ه-1986م : 84/1.

العلمية،  الكتب  دار  زرزور،النا�سر  ونعيم   ال�ستار  عبد  عبا�س  ،حتقيق  العلوي  طبطبا   بن  اأحمد  عر،حممد  ال�سِّ عيار  ينظر:   )5(
1426هـ-2005م ، �س170.

حديث الأربعاء،طه ح�سني ،موؤ�س�سة هنداوي للتعليم والثقافة للن�سر عام 2014م : 138/1.  )6(
نظرية الأدب،رينيه ويلك،اأو�سنت وارين،ترجمة عادل �سالمة دار املريخ –اللريا�س 1412هـ-1992م،�س 208.  )7(

عرية،جلان كوهن ،ترجمة حممد الويل وحممد العمري  ،دار توبقال للن�سر –املغرب الطبعة الأوىل 1986م ،�س74. بنية اللغة ال�سِّ  )8(
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اأنواع القافية

عدد نوع القافيةنوع البحر
الق�سائد

عدد 
الأبيات

عدد 
املقطوعات

عدد 
الأبيات

اإجمايل 
الأبيات

1258528593متو�تر�خلفيف
1512758متد�رك
-----مرت�كب

525216258متو�تر�لب�صيط
-----متد�رك
266--5266مرت�كب

5231317248متو�تر�لطويل
46--146متد�رك
-----مرت�كب

-----متو�تر�ملتقارب
119--2119متد�رك
-----مرت�كب

114--12114متو�تر+مرت�كبجمزوء �لرجز
68--168متد�رك
-----مرت�كب

412813131متو�تر�لكامل
563-263متد�رك
-----مرت�كب

-----متو�ترجمزوء �لكامل
97--197متد�رك
-----مرت�كب

املرتادفاملتواتراملتداركاملرتاكباملتكاو�ض

5////5/5///5/5//5/5/5/55/
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109--2109متو�تر�لو�فر
-----متد�رك
-----مرت�كب

56--156متو�تر�ملن�صرح
-----متد�رك
-----مرت�كب

155--متو�تر�مل�صارع
-----متد�رك
-----مرت�كب

44218510462231-اجلملة

لعل �جلدول �أعاله يوؤكد:  
�إىل  مييل  ال  ،فهو  �لقافية  الأهمية  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  اعر  �ل�صَّ �إدر�ك   
�الإيقاعي،�إمنا  بال�صخب  تتميّز  ،�لتي  �ملزدحمة �صوتياً  �ملكثفة  �لقو�يف  ��صتخد�م 
،متو�صطة  �لكثافة  متو�صطة  �لقو�يف  �إىل  ومقطوعاته  ق�صائده  غالبية  يف  يتجه 
�أبيات �لقو�يف �الأربعة �مل�صتعملة  �لتي �صبق ترتيبها ترتيبا  �لغنى،و�أن تو�تر عدد 
�الأبحر  لتو�تر    - كبري  حد  �إىل   - مو�فقاً  جاء  قد  وتية  �ل�صَّ كثافتها  وفق  تنازليا 
�أن قافيتي  �ملتد�رك و�ملتو�تر  عرية ح�صب ن�صبة �صيوعها يف ديو�نه ،�إذ جند  �ل�صِّ
هما �أكرث �لقو�يف دور�ناً و�صيوعاً،و�أن قافية �ملتو�تر قد �حتلت �ملرتبة �الأوىل  يف 
عرية �ملختلفة  �إال يف بحر �لكامل  فقد جاءت قافية �ملرت�كب يف �ملرتبة  �لبحور �ل�صِّ

�الأوىل.
ومل جند قافية �ملتكاو�س يف �صعر �لعبا�صي ،وهي �لقافية �لتي �جتمع بني   
�صاكنيها �أربع متحركات متو�لية،و�صميمتكاو�صاً ال�صطر�به وخمالفة �ملعتاد لذ� مل 

ياأت بها يف �صعره.
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فيها  يجتمع  �لتي  �لقافية  ،وهي  �ملرت�دف  بقافية  ياأت  مل  وكذلك   
�صاكنان،و�صمي مرت�دفاً لرت�دف �ل�صاكنني �أو لتتابعهما ؛الأنها من �أع�صر �لقو�يف، 
خا�صة �إذ� كان �ل�صاكنان �صحيحني �أو كان �حلرف �الأول منهما و�و� �أو ياء �صاكنة 

مفتوحاً ما قبلها)1(.
ويرى �لباحث عدم جميء قافية �ملرت�دف عند �صاعرنا مل�صايرة طبيعة �للغة   
�لعربية �لتي ال يلتقي فيها �صاكنان –�إال ل�صرورة �صعرية –�أو يكون �اللتقاء جائز�ً 

يف حالة �لوقف كما يرى �لدكتور حمودة)2(.

�ملبحث �لثاين
املو�سيقى الّداخلية

عر  لقد عوّدتنا �لدر��صات �لقدمية على در��صة كل ما يهمُّ �ملو�صيقى يف �ل�صِّ  
�لهادي  �لدكتور  عبّر  وقد  ذلك،  خالف  و�حلقيقة  و�لقافية،  �لوزن  �إطار  حتت 
عر، فلل�صعر  �لطر�بل�صي عن ذلك بقوله: "ولي�س �لوزن و�لقافية ُكلَّ مو�صيقى �ل�صِّ
�ألو�ن من �ملو�صيقى تعر�س يف ح�صوه، و�صاأن مو�صيقى �الإطار حتت�صن مو�صيقى 
عر �صاأن �لنغمة �لو�حدة توؤلف فيها �الأحلان �ملختلفة يف مو�صيقى  �حل�صو يف �ل�صِّ
كل  ينفرد  �لتي  �ملو�صيقية  �الأمناط  من  بالعديد  يحفل  �لعربي  ف�صعرنا  �لغناء")٣(. 
منها بجمال خا�س يزيد من �إح�صا�س �ملتلقي بالرنة �ملو�صيقية للق�صيدة، وباجتماع 
هذه �الأمناط معاً -مابني �حلفاظ على �لتفعيلة �ملتكررة د�خل �لبيت، و�الحتفاظ 
بالقافية يف ختام كل بيت، ولون �آخر يبعث �حليوية د�خل �الأبيات نف�صها، وال 

القافية يف العرو�سوالأدب،د.ح�سني ن�سار،مكتبة الثقافة الدينية م�سر،الطبعة الأوىل1421هـ-2001م  ،�س56.  )1(
عر يف ديوان ابن زيدون ،حممد حممود حمودة ،مكتبة الآداب للن�سر والتوزيع،1995م ، �س35. مو�سيقا ال�سِّ  )2(

خ�سائ�س الأ�سلوب يف ال�سوقيات، حممد الهادي الطرابل�سى،من�سورات اجلامعة التون�سيةعام 1981م ، �س 19.  )3(
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يقت�صر على �حلدود �حلا�صمة بني كل بيت وما يليه، يتمثل يف �ملو�صيقى �لدّاخلية-
تكاد �لق�صيدة �لعربية تتحول �إىل مقطوعة مو�صيقية)1(. 

�إن �ملو�صيقى �لدّاخلية "تعنى ُكلَّ ما من �صاأنه �أن يوفر للق�صيدة �ن�صجاماً   
من  يتولد  "مبا  تهتم:  �أنها  كما  و�لتنوع")2(،  �لتّكر�ر  خا�صتي  على  يعتمد  بنائياً 
عر مبقت�صى" �جلو�ز "ونعنى  �إيقاع مو�صيقى متميز عن تركيب �الأ�صو�ت يف �ل�صِّ
اعر �ملبدئية يف نظم �صعره، وما مل يكن  باجلو�ز مال م يندرج يف �ختيار�ت �ل�صَّ
دون  �أبيات  جمموعة  �أويف  �آخر،  دون  بيت  يف  ي�صتخدم  قد  بحيث  جوهرياً، 
�أخرى ...")٣(، و�ملو�صيقى �لدّاخلية ال ميكن قيا�صها و�صبطها عن طريق �لعرو�س 
مثل �ملو�صيقى �خلارجية؛ الأنها قيم �صوتية خفية، ذ�ت جانبني مهمني؛ هما �ختيار 
�لكلمات وترتيبها من جهة، ثم �مل�صاكلة بني �أ�صو�ت هذه �لكلمات و�ملعاين �لتي 
تدل عليها من جهة �أخرى، وكاأن لل�صاعر �أذناً ور�ء �أذنه �لظاهرة ت�صمع ُكلَّ �صكلة 

عر�ء)٤(. وُكلَّ حرف وحركة بو�صوح تام،وبهذه �ملو�صيقا �خلفية يتفا�صل �ل�صُّ
تك�صبه جمااًل  فاإنها  �لعمل  د�خل  توظيفها  �أجيد  �إذ�  �لدّاخلية  و�ملو�صيقى   
�لعمل  �للفظي يف  �لبديع  كان  �إذ�  �إال  يكون  ال  �الأذن،وهذ�  له  تطرب  مو�صيقياً 
�ملقام،  �ملعنى، وطلبه  ��صتدعاه  �إذ�  �لكالم  ياأتي يف  �لقليل،  كاحللي، يروق منه 
اعر  وكان غري متكلف، وكان يف مو�صوعه �ملالئم من �الأ�صلوب، فاإن فعل �ل�صَّ
من  وُمقلِّال  �ملعنى،  على  جانياً  ويكون  �صعره،  يحمد  ال  متكلفاً  كان  ذلك  غري 
جمال �الأ�صلوب وروعته، ومل يفد �ل�صامع كبري فائدة، فال�صور �لبديعية ال جتمل 
لتعقيده  و�صيلة  ال  للمعنى،  �إبد�عاً  كانت  �إذ�  �إال  قلت-  �أو  -كرثت  �لو�قع  يف 

ينظر:  دللة الألفاظ، د. اإبراهيم اأني�س،مكتبة الأجنلو امل�سرية،الطبعة اخلام�سة 1984م،�س 202.  )1(
عر، �س 246. د. اإبراهيم اأني�س: مو�سيقى ال�سِّ  )2(

حممد الهادي الطرابل�سى: املرجع ال�سابق، �س 20، 21.  )3(
عر العربي، د. �سوقي �سيف مطبعة دار املعارف، الطبعة احلادية ع�سرة د.ت، �س 78. انظر: الفن ومذاهبه يف ال�سِّ  )4(
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وتعميته)1(. 
�الأمناط  من  بالعديد  �صعره  من  كثري�ً  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  حلى  وقد   
ق�صائده  يف  تاأتى  كانت  و�إمنا  لها،  متكلفاً  بال�صنعة  مغرماً  يكن  فلم  �ملو�صيقية 
ومقطوعاته جميلة مقبولة، وكان يتناولها يف ي�صر و�عتد�ل "�إذ مل تكن �ل�صنعة 

بَْعُد قد �أخذت �إىل �الإ�صر�ف و�ملغاالة و�لتكلف")2(.
هذ� وق�صم �لباحث مبحث �ملو�صيقى �لدّاخلية �إىل ثالثة مطالبوهي:   

�ملطلب �الأول
التَّ�رصيـــــع

قاالالأزهري:  �لباب  بابا  هما  �لذي  �مل�صر�عني  من  ماأخوذ  �لتَّ�صريع   
عر ما كان فيه قافيتان يف بيت و�حد. �مل�صر�عان من �ل�صِّ

وعن �لتَّ�صريع يقول �بن ر�صيق)٣( ��صتقاق �لتَّ�صريع من م�صر�عي �لباب   
�لق�صيدة ومدخلها وقيل هو  باب  "م�صر�ع" وكاأنه  �لبيت  لن�صف  قيل  ولذلك 
من �ل�صرعني ،وهما طرفا �لنهار �أي �لغد�ة و�لع�صي ، وقال �أبو �إ�صحق �لزجاج: 
�ل�صم�س عن كبد  �لنهار و�الآخر من ميل  ��صتو�ء  �إىل  �ل�صم�س  �الأول من طلوع 

�ل�صماء �إىل غروبها.
ويعد �لتَّ�صريع كما يذكر د.�أحمد ك�صك)٤( �رتكاز�ً على بيان حق �لبيت   
وحق �لوزن من �أول مدخل، ويف ذلك يقول حازم �لقرطاجني)5(:"فاإن �لتَّ�صريع 
طبل،  ح�سن  د.    ،476  ،475 �س  العرب،  عند  الأدبي  النقد  اأ�س�س  بدوى،  اأحمد  د.   ،554/1 الإي�ساح،  القزوينى،  ينظر:   )1(
درا�سات يف املعاين والبديع، �س 129، د. عبد القادر ح�سني، فن البديع،�س 13: 16، د.حممود على عبد املعطى، �سعر اأبى احل�سن 

التهامي درا�سة فنية، �س 366.
ينظر: حممود على عبداملعطى، املرجع ال�سابق، �س 366.  )2(

العمدة ج1 �س 174.  )3(
عر ،د.احمد ك�سك،�س31. التَّدوير يف ال�سِّ  )4(

منهاج البلغاء،حازم القرطاجني،�س283.  )5(
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يف �أو�ئل �لق�صائد طالوة وموقفاً من �لنف�س ؛ال�صتداللها على قافية �لق�صيدة  قبل 
رب ،ومتاثل  �إليها،وملنا�صبة حت�صل لها بازدو�ج �صيغتي �لعرو�س و�ل�صَّ �النتهاء 

مقاطعها،ال يح�صل لها دون ذلك..."
ويقع �لتَّ�صريع يف �أول �لق�صيدة ؛ليعلم �ملتلقي منذ �لوهلة �الأوىل ،�أن   
يف  �لتَّ�صريع  ياأتي  �أن  يجوز  منثور)1(.وكذلك  غري  موزونا  كالما  ينظم  اعر  �ل�صَّ
غري �البتد�ء ،�إذ� خرج من ق�صة �إىل ق�صة ،�أو من و�صف �إىل �صيء �آخر ،فياأتي 

�لتَّ�صريع تنبيهاً لذلك)2(.
�لبيت  عرو�س  ��صتو�ء  هو  وبديعي،�لعرو�صي  عرو�صي  فالتَّ�صريع   
و�صربه يف �لوزن و�الإعر�ب و�لتقفية ب�صرط �أن تكون �لعرو�س قد غريت عن 
رب.�أما �لبديعي هو ��صتو�ء �آخر جزء يف �ل�صدر و�آخر جزء  �أ�صلها لتحلق �ل�صَّ

يف �لعجز يف �لوزن و�الإعر�ب و�لتقفية وهذ� متوفر يف �الأ�صعار بكرثة.
تابعة  فيه  �لبيت  عرو�س  كانت  ما  ر�صيق:"هو  �بن  يقول  كما  �لتَّ�صريع   
ل�صربه تنق�س بنق�صه وتزيد بزيادته")٣(.وتبع �بن ر�صيق يف تعريفه للت�صريع عدد 
من �لد�ر�صني قد�مى وحمدثني)٤(.وموؤدى �لتَّ�صريع  عند �لدكتور �أحمد ك�صك 
:�أن تتفق �لتفعيلة �لثالثة و�ل�صاد�صة يف �لتمام،و�لثانية و�لر�بعة يف �ملجزوء كماً 

وكيفاً يف حدود �لبيت �الأول من �لق�صيدة فقط)5(.
فالتَّ�صريع هو �نتهاء �ل�صدر و�لعجز بنف�س �حلرف �أي �أن يكونا مقفّيان،   
ويكون عادة يف مطالع �لق�صائد،كما �أن �لبيت �مل�صرع يكون وزن �صدره مثل 

العمدة ،ج1،�س174.  )1(

نف�سه ،نف�س ال�سفحة.  )2(
نف�سه،�س173.  )3(

عر العربي من البيت اإىل التفعيلة ،د.م�سطفي جمال الدين،�س 43،ال�سايف يف  الإي�ساح :القز ويني ج1�س 551،الإيقاع يف ال�سِّ  )4(
عرالعربي،د.ح�سني عبد اجلليل يو�سف ،ج1،�س44. العرو�س والقوايف ،ها�سم �سالح مناع،�س63،مو�سيقى ال�سِّ

عر،د.اأحمد ك�سك،دار غريب للطباعة والن�سر والتوزيع،القاهرة عام 2004م ،�س145. حماولت التجديد يف اإيقاع ال�سِّ  )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {380}

رب. وزن عجزه �أي �أن �لعرو�س يكون �ل�صَّ
و�لق�صائد �مل�صرعة هي �لتي تعتمد على �لتقفية ،ولكن �صريطة �أن يغيّر �أن   
يغري عرو�س �لبيت �الأول �مل�صرع ؛لينا�صب �صربه زيادة �أو نق�صاً بحيث تتو�فق 
طر  �إف�صاحا عن نغم �ل�صَّ ويو�الإعر�ب،فيكون  عرو�صه مع �صربه يف �لوزن و�لرَّ

طر �لثاين)1(. �الأول ؛ليغدو �صد�ً يرتدد مو�زياً �ل�صدى �لذي يحدثه نغم �ل�صَّ
و�ملعلوم �أن �لتَّ�صريع يف �ملطالع مظهر من �أهم مظاهر �لق�صيدة �لعربية،   
عر�ء  عر�لعربي،�إال �أنه �صاع �صيوعاً يلزم �ل�صُّ وهو مظهر و�إن مل يكن ملزماً يف �ل�صِّ

�حرت�مه)2(.
ويكاد يجمع �لنقاد و�لد�ر�صون قد�مى وحمدثون على �أن �لتَّ�صريع كثري   
يف �الأ�صعار، ويح�صن يف �أول �لق�صيدة ؛ليميز بني �البتد�ء وغريه ،ويفهم قبل 

متام �لبيت روي �لق�صيدة وقافيتها)٣(.
اعر �لقافية ؛ِليُْعَلم  ويقول يف ذلك �بن ر�صق:"و�صببالتَّ�صريع مبادرة �ل�صَّ  
عر...  يف �أول وهلة �أنه �أخذ يف كالم موزون غري منثور؛ولذلك وقع يف �أول �ل�صِّ

اعر ق�صيدته كان كاملت�صوّر �لد�خل على غري باب)٤(. و�إذ� مل ي�صرع �ل�صَّ
اعر بالتَّ�صريع يعقد  ويقول �لدكتور حممد حما�صة عبد �للطيف :�إن �ل�صَّ  
�لنرث و�لعدول عنه  �أبيات ق�صيدته مبجاوزة  بيت من  �أول  منذ  �صامعيه  مع  �تفاقاً 
�صيغة  يغري  �أن  �لتَّ�صريع   عند  يقت�صي  �لق�صيدة  بناء  �أن  طريقه،كما  ،وتنكب 

عر،اأحمد ك�سك ،�س30. التَّدوير يف ال�سِّ  )1(
البنية الإيقاعية يف  �سعر عبد العزيز البابطني،حممد م�سطفي اأبو �سوارب،دار املعرفة اجلامعية عام 1979م،�س125.  )2(

ينظر �سر الف�ساحة ،ابن �سنان اخلفاجي،حتقيق علي فودة ،النا�سر مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1414ه -1994م   )3(
تون�س  ال�سرقية  الكتب  اخلوجة،دار  بن  حممداحلبيب  وحتقيق  ،تقدمي  القرطاجني  حلازم  الأدباء  و�سر  البلغاء  ،�س180.منهاج 
1969م،د.ط،�س283.معجم امل�سطلحات البالغية وتطورها ،اأحمد مطلوب،مطبعة املجمع العلمي العراقي 1403هـ املوافق 
1983 ،ج2،�س245.بناء الق�سيدة العربية يو�سف ح�سني بكار،النا�سر دار الأندل�س بريوت ،ط/2، 1982م ،�س228.يف علمي 

العرو�س والقافية،د.اأمني علي ال�سيد،�س171.
العمدة،ج1،�س174.  )4(
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رب،ومن ثمّ �أن مثل هذ� �لتغيري ينبغي �أن ينال  �لعرو�س لتتو�فق مع �صيغة �ل�صَّ
حقه يف �الإن�صاد،باأن يُْظَهر ويبيّن للم�صتمع،ويتحقق ذلك بالوقوف عليه،وعند 
،فالتَّ�صريع ظاهرة  بع�س  "�جلملة" عن  �أجز�ء  بع�س  �أحياناً  تف�صل  �لوقف عليه 

م�صادة للتَّدوير،فعلى حني يوؤكد �الأول �النف�صال ،ويوؤكد �لثاين �الت�صال)1(.
معنى هذ� �أن �لتَّق�صيم �الإيقاعي مع �لتَّ�صريع مطلب)2(. فبع�س �الأبيات   
تعامل  عرو�صها،و�أن  على  فيها  �لوقوف  من  البد  �لق�صيدة  د�خل  يف  �مل�صرعة 
�إذ� ُعوِملت يف �لنطق  رب متاماً يف �لنطق،بحيث يختل فيها �لوزن  معاملة �ل�صَّ

معاملة �ملت�صل)٣(.
�الإيقاعية  �لو�صيلة  كرثة  نلحظ  �لعبا�صي  ديو�ن  يف  �لتَّ�صريع  تابعنا  فاإذ�   
–�لتَّ�صريع- يف مطلع ق�صائده،و�هتمامه بالتَّ�صريع ؛الإحد�ث مزيد من �لرنني 
�ملو�صيقي ملطلع ق�صيدته ،حتى يغرينا باال�صتماع ملا يقول،ف�صال عن �أن �لتَّ�صريع 
خلق  يف  دور�  يلعب  �فتتاح،و�إمنا  كح�صن  �لتقليدية  ق�صيدته  مبجرد  يقوم  ال 
�لتّكر�ر �ل�صوتي �ملوؤثر يف جوِّ �لق�صيدة ناهيك عما يوؤديه من معنى داليل ينبئ 

عرية. عن �لتجربة �ل�صِّ
عر�ء و�لنقاد على قدر  فالتَّ�صريع يلعب دور�ً مو�صيقياً ير�ه كثري من �ل�صُّ  
عرية؛  كبري من �الأهمية ؛�إذ �إنه يحدث لونا من �لتما�صك �الإيقاعي يف �لبنية �ل�صِّ
�أبيات  من  عدد  يف  تكر�ره  �إىل  �ملطالع  يف  اللتز�مه  عر�ء  �ل�صُّ من  كثري  دفع  مما 

�لق�صيدة)٤(. و�لعبا�صي منهم، وقد جاء �لتَّ�صريع عنده على �لنحو �لتايل:
1410هـ  الأوىل  الطبعة  ،القاهرة،  اخلاجني  ،مكتبة  املدين  اللطيف،مطبعة  عبد  حما�سة  ،د.حممد  العربي  عر  ال�سِّ يف  اجلملة   )1(

-1990م، �س37-36.
عر،درا�سة يف النحو واملعنى والإيقاع ،للدكتور اأحمد ك�سك مطبعة املدينة ،الطبعة الأوىل 1410هـ -1989م ،  التَّدوير يف ال�سِّ  )2(

�س29.
عر العربي �س31. اجلملة يف ال�سِّ  )3(

البنية الإيقاعية يف �سعر عبد العزيز البابطني،�س125.  )4(
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عدد البحرم
الق�سائد

امل�سّرع 
منها

عدد 
املقطوعات

امل�سرع 
منها

12852�خلفيف1-
10811�لب�صيط2-
7431�لكامل3-
--11جمزوء �لكامل4-
--65�لطويل5-
-311جمزوء �لرجز6-
--21�ملتقارب7-
--22�لو�فر8-
--11�ملن�صرح9-

-1--�مل�صارع10-
4432114�جلملة11-

بالنظر �إىل �جلدول �أعاله يت�صح �أن ن�صبة جملة �لق�صائد �مل�صرعة �إىل غري   
                                       %72.7 = 100×3244 �مل�صرعة ي�صاوي 

حيث بلغت جملة ق�صائد �لديو�ن = 44 ق�صيدة  
�لق�صائد �مل�صرعة منها =  32  

ون�صبة عدد �ملقطوعات �مل�صرعة �إىل غري �مل�صرعة ت�صاوي   
36.4 =  100×411  

حيث  �أن جملة �ملقطوعات  =11،  �مل�صرعة منها   = 4  
ال  تكرر  �إذ�  �لتَّ�صريع  �أن  يرون  �لقدماء  نقادنا  �أن  �إال  �لتَّ�صريع  �أهمية  ف�صال عن 
�إمنا  �الأ�صياء  و�لطباق،وهذه  �لتجني�س  تكرر  جمرى  يجري  ح�صناً؛الأنه  يكون 
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يح�صن منها ما قل �أما �إذ� تو�تر فاإنه يدل على �لتكلف)1(.وكاأنهم بذلك يخ�صون 
تابة �ملوؤدية  تكر�ر �لوقفات �لق�صرية �ملتحدة يف �لنغمة �لو�حدة مما يقرب من �لرَّ
�إىل �مللل)2(، و�إن كان �لتَّ�صريع قد يجيء يف غري �لبيت �الأول، عند �النتقال من 
غر�س �إىل �آخر �أو يف غري معر�س �النتقال من غر�س �إىل غر�س �آخر، وبالنظر 

�إىل تعريف �بن ر�صيق، وميكن تطبيق ظاهرة �لتَّ�صريع  عند �لعبا�صي يف �لتايل:
اأوًل: النق�سان:

�صالل مل�صتجدي الغيوث الرواعد          ومـ�صـتوقف بني الربا واملعاهد

�أي وزنا وقافية،  رب كماً  وكيفاً  �ل�صَّ �لبيت و�فقت  فالعرو�س يف هذ�   
وزن  على  مقبو�صا  جاء  ،فكالهما  لل�صرب  مو�فقة  �لعرو�س  جاءت  حيث 
مفاعلن،فالتَّ�صريع يف هذ� �لبيت �صورة مو�صيقية منبثقة من �لكلمات �ملكررة 

رب وهو تكر�ر �أحدث نغماً �إيقاعيا مميز�ً. يف �لعرو�س و�ل�صَّ
ثانيًا: الزيادة:

األ يا حمام العور قد زدتني كربا           رويدك  ل تذكر يتعريدك الركبا

طر �الأول وهى �مل�صماة بالعرو�س )مفاعيلن(  )تني  فقد جاءت نهاية �ل�صَّ  
رب )دك �لركبا  طر �لثاين �مل�صَمى بال�صَّ كربا //5/5/5( مو�فقة حلق نهاية �ل�صَّ
مفاعلن  تكون  �أن  �لتَّ�صريع  عن  بعيد�ً  �لطويل  عرو�س  وحق   ،)5/5/5//
ال مفاعيلن؛ ومن هنا فقد خرجت �لعرو�س عن م�صارها �ملر�صوم لها الإحد�ث 
ية  طرين لي�س يف �لكمِّ فقط و�إمنا �لكمُّ و�لكيف معاً، فاملقابلة �لكمَّ م�صاو�ة بني �ل�صَّ
رب جعلت �لتَّدوير، على حد تعبري �لدكتور �أحمد  و�لكيفية بني �لعرو�س و�ل�صَّ

ك�صك، منتفياً، حيث �ال�صتقالل -مطلبا- ينفي �أمر �الت�صال)٣(.
العمدة،ج1،�س173.  )1(

�سر الف�ساحة،�س180.  )2(
عر، �س 28. د. اأحمد ك�سك: التَّدوير يف ال�سِّ  )3(
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ما  �ملطلب،  عبد  حممد  �لدكتور  يقول  كما  �لتَّ�صريع،  �ألو�ن  و�أكمل   
طر، بحيث ي�صتقلُّ ُكلُّ �صطر  عة مبثابة قفل �ملعنى يف �ل�صَّ �عتربت فيه �للّفظة �مل�صرَّ

مبعنى قائم بنف�صه)1(. ومن ذلك قول �لعبا�صي:
ويرى �بن ر�صيق �أن �لتَّ�صريع و�إن خ�س �ملطالع فقد ورد �أحياناً يف د�خل   
اعر من ق�صة �إىل ق�صة، ويف غري هذ�  �لق�صيدة وجاء وروده موحياً بانتقال �ل�صَّ
�الإيحاء عدَّ وروده تكلفاً، وقد ح�صب �أن كرثته يف غري مو�صعها �أي�صا من باب 
ول�صُت  �لقي�س)2(،  �مرئ  �أمثال  من  �ملتقدمني  ذلك  من  ��صتثنى  وقد  �لتكلف، 
َر �بن ر�صيق عدم �لتكلف على �ملتقدمني ؟ فالقدرة على �الإبد�ع  �أدرى مِلَ َق�صَ
عري و�الإجادة فيه ظاهرة تتكرر يف كل وقت، وعند كل قبيل، وقد �أ�صار �إىل  �ل�صِّ
عر�ء �لقد�مى  ذلك �لدكتور �أحمد مطلوب بقوله: �إن �لفحول �ملجيدين من �ل�صُّ
عو� �أبياتاً �أخرى من �لق�صيدة بعد �لبيت �الأول، وذلك يكون  و�ملحدثني رمبا �صرَّ
�الأول  �لبيت  غري  يف  �لتَّ�صريع  �صمى  وقد  بحره)٣(.  و�صعة  اعر  �ل�صَّ �قتد�ر  من 
اعر يبد�أ ق�صيدته بد�ية جديدة، و�أكرث ما يكون هذ�  "بتجديد �ملطلع" وكاأن �ل�صَّ

يف �النتقال من مو�صوع �إىل �آخر.
و�لعبا�صي و�إن كان �ل�صكل �لغالب على �صعره ت�صريع مطالع ق�صائده،   
من  �النتقال  معر�س  �الأول، ويف  �لبيت  �أي�صا يف غري  قد جاء  �لتَّ�صريع  �أن  �إال 
غر�س �إىل غر�س، ويف غري معر�س �النتقال �أي�صاً، ولي�س ذلك عيبا بل هو دليل 
فاالأبيات،  �الأمثلة على ذلك قوله:  �ل�صنعة)٤(، ومن  �لبالغة و�القتد�ر يف  على 

نف�سه، �س 148 : 149.  )1(
ينظر : ابن ر�سيق، العمدة، 174/1.  )2(

ينظر: د. اأحمد مطلوب، معجم امل�سطلحات البالغية وتطورها، 245/2 .  )3(
اجلدير بالذكر اأن �ساعرنا لي�س بدعًا بني �سعراء العربية يف ذلك؛ فقد حفلت ق�سائد �ساعر كاملتنبي بالتَّ�سريع، وقد �سرع داخليا   )4(

عر، �س 30. ت�سع مرات يف ق�سائد من الكامل واملتقارب واملن�سرح، انظر: د. اأحمد ك�سك، التَّدوير يف ال�سِّ
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جاءت �لعرو�س فيها مو�فقة ومماثلة لل�صرب، على وزن مفاعيلن //5/5/5، 
ولعل هذ� ر�جع �إىل �إميان �لر�صى بقيمة �الن�صجام �ل�صوتي �لذى يحققه �ملطلع 
مت�صاًل  مو�صيقياً  اً  جوَّ ليوؤكد  �إليه؛  يعود  جنده  هنا  ومن  �لق�صيدة،  يف  �مل�صرُّع 
�لنغمى   �الإيقاع  جتديد  �صور  من  �صورة  �ملطلع  جتديد  كان  ولهذ�  متكاماًل، 
و�لتعبري ودلياًل على حتقيق �لوحدة �الإيقاعية يف �لق�صيدة. هذ� وقد اليقت�صر 
�لتَّ�صريع على مطلع �لق�صيدة فح�صب، �أو �إىل مطلعها، وبيت و�حد منها �صو�ء 
�أكان �لبيت �لذى يليه، �أو يف معر�س �النتقال من غر�س �إىل غر�س �أويف غري 
معر�س �النتقال، و�إمنا ترتدد يف ثناياها �أبيات عدة م�صرعة، من ذلك مثاًل تلك 

�لق�صيدة �لتي مطلعها:
�ملطلب �لثاين

التَّدوير
من  طرين  �ل�صَّ بني  يقوم  �لذي  �جلزئي  �حلاجز  �إز�لة  يف  �لتَّدوير  يتمثل   
م�صرتك  لفظ  وعجزه  �صدره  ي�صل  و�حد،  قالب  يف  �لبيت  و�إخر�ج  �لبيت، 
بينهما، فالتَّدوير يلغى �لثنائية �جلزئية يف �لبيت ويخ�صع �لبيت لوحدة متما�صكة 
�إنه ميثل �صالمة �ملفهوم �لقائل باأن �لبيت وحدة مو�صيقية دنيا تق�صم  �الأجز�ء)1(، 
�إىل وحد�ت مو�صيقية �أدنى ذ�ت مبنى ومعنى، و�لنظرة �حلديثة تدعم هذ�؛ �إذ 
لها  لي�س  �لتَّفعيالت  �الإيقاع، و�أن  �الأ�صا�صية يف  �لوحدة  ُكلَّه هو  �لبيت  �أن  ترى 
وجود م�صتقل من حيث هي تفعيالت، و�أنها توجد من حيث عالقتها بالق�صيدة 
مكوناته  حتوى  �لذي  هو  وغريه،  ك�صك  �لدكتور  عند  ُر  �ملدوَّ و�لبيت  ككل)2(، 

حممد الهادي الطرابل�سي : خ�سائ�س الأ�سلوب يف ال�سوقيات،النا�سر املجل�س الأعلى للثقافة ،1996م ،د.ط، �س 85 .  )1(
للدرا�سات  اجلامعية  ،املوؤ�س�سة  النقدي  الرتاث  نافذة  من  اأ�سلوبية  عري،اإطاللة  ال�سِّ الن�س  ماهية  يف  العظيم،  عبد  : حممد  ينظر   )2(

والن�سر والتوزيع ،بريوت ،لبنان،الطبعة الأوىل 1415ه-1994م، �س 66، 67 .
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�لدّاخلية كلمة ت�صبح �صركة بني �صطريه غري قابلة للتق�صيم �إن�صادياً)1(.
باإيجاز عند حديثه عن �لتَّ�صريع  وظاهرة �لتَّدوير تعرّ�س لها �بن ر�صيق   
في�صبح  َكُكلٍّ  �مل�صر�ع  معه  ويغيب  فيها  يغيب  �لتي  �لق�صوى  �حلالة  باعتبارها 
ى  تُ�َصمَّ �أنها  �إىل  �أ�صار  �إىل ق�صمني، وقد  تنق�صم  للبيت حلقة مو�صيقية و�حدة ال 
باملدمج �أو �ملد�خل �أي�صاً، وهى ح�صب تعريفه: "ما كان ق�صيمه مت�صاًل باالآخر غري 

منف�صل عنه، قد جمعتهما كلمة و�حدة")2(.
ويرى بع�س �لباحثني �أن م�صطلح �لتَّدوير �أ�صبح يطلق �الآن على ظاهرة   
�صاعت �صيوعاً كبري�ً يف �ملرحلة �الأخرية، وهذه �لظاهرة هي �ت�صال �أبيات �لق�صيدة 
بع�صها ببع�س حتى ت�صبح �لق�صيدة بيتاً و�حد�ً مت�صاًل ال ينتهي -عرو�صياً- �إال 
�لقارئ  عندها  يقف  عرو�صية  وقفات  �أية  على  ي�صتمل  وال  �لق�صيدة،  نهاية  مع 
يخلط  "تدوير�ً"  �لباحثني  بع�س  يها  ي�صمِّ �لتي  فالظاهرة  ولذ�  �أنفا�صه،  ليلتقط 
بع�صهم في�صميها "ت�صمينا" حيناً، "وتدوير�ً" حيناً �آخر، وبذلك يجعل �لت�صمني 
حيث ال ت�صمني و�لتَّدوير حيث ال تدوير، �إن �لتَّدوير �الآن هو نف�صه �لت�صمني يف 
�لنقد �لقدمي)٣(، و�لباحث يرى �صرورة �لف�صل بني ما ي�صمى تدوير�ً وما ي�صمى 
عر �لعمودي؛ وذلك الأنه يَْحُدُث  ت�صميناً؛ الأن �لتَّدوير مل يت�صل بالت�صمني يف �ل�صِّ
يف �لبيت �لو�حد بني �صطريه على خالف �لت�صمني �لذي يحدث بني بيتني �أو �أكرث 
ها �لنقاد �لقد�مى مقيا�صاً للحكم على  مما �أ�صهم يف حتطيم وحدة �لبيت �لتي عدَّ
جودة �لق�صيدة �أو رد�ءتها. هذ� ُويَعدُّ �لتَّدوير ظاهرة �إيقاعية �إن�صادية ت�صكلت 
هذا  يف  الظاهرة  لهذه  القيمة  ك�سك  الدكتور  درا�سة  من  بحق  الباحث  اأفاد  ولقد   ،7 �س  عر،  ال�سِّ يف  التَّدوير   : ك�سك  اأحمد  د.   )1(

الكتاب.
ابن ر�سيق : العمدة، 1/ 177.  )2(

عر  عر العربي، �س 166، 169، د. ح�سنى عبد اجلليل يو�سف، مو�سيقى ال�سِّ ينظر : د. حممد حما�سة عبد اللطيف، اجلملة يف ال�سِّ  )3(
عر العربي املعا�سر، �س 419 وما بعدها، د. عبد اهلل حممد الغذامي، ال�سوت  العربي، 239/1، 240، د. عز الدين اإ�سماعيل، ال�سِّ

عر العربي بني الثبات والتطور، �س 220. القدمي اجلديد، �س 54، د. �سابر عبد الدامي، مو�سيقى ال�سِّ
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�لعبا�صي.  �لع�صر  ملحوظة يف  زيادة  ن�صبته  عري، وقد ز�دت  �ل�صِّ �لبناء  د�خل 
عر �لقدمي، ولعل هذ� يرجع �إىل طبيعة هذ�  على �لرغم من �أنها �صئيلة جد�ً يف �ل�صِّ
�لع�صر و�إيقاع �حلياة �ل�صريع فيه، وهذ� ما يتطلبهالتَّدوير، و�لذي يكرث بدوره 

يف �الأوز�ن �لق�صار �لتي تتفق وطبيعة هذ� �لع�صر �لذي كرث و�صاع فيه �لغناء.
اعر؛ ذلك  هذ� وللتَّدوير فائدة �صعرية ولي�س جمرد ��صطر�ر يلجاأ �إليه �ل�صَّ  
لنف�صه من  يلتم�س  فيما  عري  �ل�صِّ �لنف�س  ��صتمر�رية  يتمثل يف  �لعملية  �أن جوهر 
حتقق لُغوىٍّ و�إيقاعي يبلغ من خالله مد�ه، دون �أن ي�صطدم ب�صرور�ت يف �الأد�ء 
�أن  ك�صك  �لدكتور  ويرى  و�ن�صيابه)1(،  تدفقه  دون  فتحول  �لتجزوؤ  عليه  تفر�س 
تابة و�لتّكر�ر،  طري، كي يبتعد �الإيقاع عن �لرَّ للتَّدوير �إح�صا�صاً بك�صر �لتّكر�ر�ل�صَّ
و�أن  �الإبد�ع،  حلرية  �صبياًل  يكون  كي  �لد�خلي  لالإيقاع  �إثر�ء  �لك�صر  هذ�  ويف 
اللة يجعل �الإيقاع جزء�ً من �الإبد�ع ولي�س حلية �صكلية له،  �ت�صال �لتَّدوير بالدَّ
طري �ت�صااًل و�نقطاعاً يرحب �لنظام �الإيقاعي، ناهيك عن �أن  �إذ بهذ� �لتنويع �ل�صَّ
�لعربية لي�صت منفكة �لعرى مقطوعة  �لق�صيدة  باأن  �إح�صا�صاً  �لتَّدوير  يف ظاهرة 

�الأو�صال)2(.
هذ� وللتَّدوير وجود �أو ح�صور كبري يف ديو�ن �لعبا�صي مما يولد طول   
عرية، وهذ� ال يتعار�س بطبيعة �حلال من �لقول: �إن �لتَّدوير باعتباره  �لدفقة �ل�صِّ
�صورة من �صور �لنز�ع �لوزين �لرتكيبي يف �لديو�ن �إالّ �أن هذه �ل�صورة �صئيلة 
اليل يف �لديو�ن؛ �أي بالقيا�س �إىل تطابق  �حلجم بالقيا�س �إىل �لتعانق �الإيقاعي �لدَّ
�أن  وقبل  و�لثاين،  �الأول  طر  �ل�صَّ نهاية  يف  �ملعنى  وقفة  مع  �لعرو�صية  �ل�صكتة 
عر العربي املعا�سر ،ق�ساياه وظواهره الفنية واملعنوية ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثالثة  اإ�سماعيل، ال�سِّ ينظر: د. عز الدين   )1(

مزيدة ومنقحة ،د.ت ، �س 419 وما بعدها.
عر، �س 123. ينظر: د. اأحمد ك�سك، التَّدوير يف ال�سِّ  )2(
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قر�ءة  من خالل  �لعبا�صي  �صعر  �ملدورة يف  �الأبيات  من  مناذج  �لباحث  يتناول 
نحوية وداللية و�إيقاعية يقرر -�إ�صافة �إىل ما �صبق ذكره- �أن هناك بع�س �الأبحر 
عرية و�لتي تف�صح عن نغم �إيقاعي قد ن�صب فيها �لتَّدوير �أو ندر مثل: �لطويل  �ل�صِّ
و�لو�فر و�لب�صيط و�ملن�صرح، يف حني �أن هناك بحور�ً قد �أف�صحت عن �لتَّدوير 
و�ملتقارب  منه  و�ملجزوء  �لكامل  يف  ذلك  بان  وقد  قليل،  غري  ورودها  وجاء 
و�لرجز يف حني �أن بحر �خلفيف �متلك �لتَّدوير َمَر�َمه، و�الآن جاء دور �لدر��صة 

عرية �مل�صتعملة يف �لديو�ن: �لتحليلية للظاهرة من و�قع �الأبحر �ل�صِّ
عدد البحر

الق�سائد
جملة 

الأبيات
الأبيات 
املدورة

الن�سبة

21.9%13636139�خلفيف
0.8%105184�لب�صيط
13.6%619126�لكامل

40.2%19739جمزوء �لكامل
1.4%62774�لطويل

25.3%318246جمزوء �لرجز
9.2%211911�ملتقارب

--2109�لو�فر
5.4%1563�ملن�صرح

12.5%442185272�جلملة
�الأبحر  و�قع  �لتدويرمن  لظاهرة  �لتحليلية  �لدر��صة  دور  جاء  و�الآن   
�ل�صعرية �مل�صتعملة عند �لعبا�صي وهذ� على �صبيل �ملثال للح�صر فاجلدول �أعاله 

يبني �الإح�صاء�ت:
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جمزوءالرجز:
مل ينظم �صاعرنا �أي بيت من بحر �لرجز �لتام وال �مل�صطور؛الأن �الإيقاع   
فيهما يحتفي بالقافية باعتبارها �صربا وعرو�صا معا ،ونلحظ �أن ظاهرة �لتدوير يف 
�ملجزوء متثل  ما ن�صبته 25.3%من جملة عدد �الأبيات يف �لبحر �ملعني وهو يقع 
يف �ملرتبة �لثانية بعد جمزوء �لكامل ،فمنظور �إيقاع �ملجزوء  كما يقول �لدكتور 
�لبيت")1( لق�صر مدى  �لتدوير  ياأتيها  �لتي  �ملجزوء�ت  �إىل فن  :" موجه  ك�صك 

ومن مناذج �لتدوير يف جمزوء بحر �لرجز قوله يف ق�صيدته �ملوؤمتر)2(:
جئنا نحييها ويف الأ         ح�صاء �صوق م�صتعر

�لكلمتان  و"يف  فهاتان  �أعاله مطلب نحوي داليل  �لبيت  فالتدوير يف   
�الأح�صاء" جار وجمرور فال�صلة بينهما �صرورية ،وهذ� يجعل �ال�صرت�صال �لنطقي 

و�لداليل مطلبا مهما.
وكذلك قوله من جمزوء �لكامل يف ق�صيدته و�دي هور)٣(:  

يا لطيف ما حوت احل�صا        يا يا تقل ما تت الأزر

�لفعل وفاعله  بني  �لعالقة  �أعاله مطلب نحوي؛الأن  �لبيت  فالتدوير يف   
من  نظم  هنا  �ل�صاعر  �أن  �لعلم  و�لنطقي.مع  �ملكاين  و�لتالزم  �لتجاور  تقت�صي 
جمزوء  على  نظم  ،بينما   %13.6 بن�صبته  ما  �لكامل  بحر  على  �ملدورة  �الأبيات 
�لكامل ما ن�صبته 40.2% من جملة �؟الأبيات ،وهذ� ي�صوق ما ذهب �إليه د.ك�صك 
�لرجز  بحر  جمزوء  على  �ل�صاعر  قال  وكذلك  �أ�صيع.  باملجزوء�ت  �لتدوير  �أن 

�أي�صا يف ق�صيدته و�دي �لريدة)٤(:
اأحبتي هذي الدموع بعدكم غيث هما 

التدوير يف ال�سعر:د.اأحمد ك�سك،�س97.  )1(
ديوان العبا�سي ،�س58.  )2(

ديوان العبا�سي �س64.  )3(
نف�سه ،�س125.  )4(
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نلحظ يف �لبيت �أعاله �أن �الرتباط قائم من كون �مل�صار �إليه قرين �الإ�صارة؛   
حيث ال ميكن �أن ن�صري �إىل �صيء م�صتخدمني ��صم �الإ�صارة �صاكتني بعده ثم �آتني 

بامل�صار �إليه ،فاالرتباط هنا �رتباط نحوي داليل.
�صعيد  حممد  ديو�ن  يف  �لتدوير  على  داللة  �الأمثلة  بهذه  هنا  نكتفي   

�لعبا�صي؛الأن جمال �لدر��صة �إح�صائي ولي�س تطبيقي.
�ملطلب �لثالث
اجلر�ض املو�سيقي

عرية �لذي نعني به )�جلر�س  و�إذ� ما �نتقلنا �إىل جانب �آخر من �ملو�صيقى �ل�صِّ  
�ملو�صيقي( فهو �لكالم، وجر�صت وجتر�صت: �أي تكلمت ب�صيء وتنغمت)1(.

و�جلر�س: �ل�صوت، وقيل: �ل�صوت �خلفي، وقيل: �حلركة، وتن�صرف �للفظة �إىل 
نغم �لكالم، ويقال: �أجر�س: عال �صوته)2(.

"�الألفاظ  الأن  لالألفاظ  �لدّاخلية  �ملو�صيقى  من  يعد  �جلر�س  �أن  على   
�إليه هو �حل�صن،  �ل�صمع منها ومييل  ي�صتلذه  د�خلة يف حيز �الأ�صو�ت، كالذي 
"جر�س �صوتي مقطع  �لكلمة  و�إن حد  �لقبح")٣(.  عنه هو  وينفر  يكرهه  و�لذي 

بانتظام")٤(. 
�أن  "يندر  فقال  �ل�صمعية(  )�ل�صورة  �جلر�س  على  ريت�صارد  �أطلق  وقد   
حتدث �الإح�صا�صات �ملرئية للكلمات مبفردها، �إذ ت�صحبها �أ�صياء ذ�ت عالقة وثيقة 
بها، بحيث ال ميكن ف�صلها عنها ب�صهولة، و�أهم هذه �الأ�صياء )�ل�صورة �ل�صمعية( 
ل�سان العرب، مادة )جر�س(، وينظر د. رو�س يف البالغة العربية وتطورها، وينظر جر�س الألفاظ ودللتها: 11، واللفظ وعالقته   )1(

باجلر�س املو�سيقي )بحث(.
ل�سان العرب،لبن منظور الإفريقي،النا�سر دار �سادر بريوت،د.ت : مادة )جر�س(.  )2(

املثل ال�سائر: 169-91/1.  )3(
فن القول،لأمني اخلويل ،تقدمي الدكتور �سالح ف�سل ،النا�سر مطبعة دار الكتب امل�سرية بالقاهرة 1996م،�س152.  )4(
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�أي وقع جر�س �لكلمة على �الأذن �لباطنية، �أو �أذن �لعقل")1(. 
فكرهم  عن  �الإبانة  يف  عر�ء  �ل�صُّ ي�صتعملها  �لتي  �لو�صائل  �أهم  من  �إن   
و�نفعاالتهم، كانت �ألفاظهم حتكي بجر�صها �ل�صوتي �لطبيعي، �أو �لعمل �أو �حلركة 

�أو �النفعال �لذي ينقلون)2(، ولذ� فاإن جر�س �الألفاظ هو �ملو�صيقى �للفظية. 
ولتبيّن �الأثر �للفظي و�ملو�صيقي يف ديو�ن �لعبا�صي يتحتم على �لباحث   

�أن يتناول بع�س �لن�صو�س:
اأول- ق�سيدة مليط التي مطلعها:

وادحياك مليط �صوب العار�س الغادي من  اجلنات  ذا  واديــــك  وجاد 
عجب منظــر  من  لنا  جلوت  ي�صجي اخللي ويروي غلة ال�صاديفكم 
اأخـــــذت وما  اآلمي  برح  واإيخــــاداأن�صيتني  باإيجـاف  املطايا  منا 
مناظرها اأبهى  ما  العفـــــر  ملرتادكثبانك  رزق  وح�صـــة  لذي  اأنـ�س 

جاللة  �لب�صيط،وللب�صيط  بحر  على  �لن�س  هذ�  يف  �تكاأ  اعر  فال�صَّ  
يكون  �أن  من  نغمه  متنع  دندنة  �لرجز،ذ�ت  ��صتفعاالت  من  بقية  وروعة،وفيه 

اعر)٣(. خال�س �الختفاء ور�ء كالم �ل�صَّ
فاالإيقاع �خلارجي للوزن يف �لن�س �أعاله �نتظمت فيه �ل�صورة �ل�صمعية   
�لطاغي  وحنينه  �ملتاأزمة  �لنف�صية  حالته  عرب  اعر  �ل�صَّ نب�صات  ،و�أ�صمعتنا  بتدفقها 
ملليط ،وذلك حينما مزج �أحا�صي�صه بجمال �لطبيعة فتجلى �إيقاعه بالنغمة �لعالية 

متفاوتاً بني �لثقل و�خلفة.
اعر قرع �أ�صماعنا منذ �لوهلة �الأوىل ب"حياِك" د�عيا ملليط بال�صقيا  فال�صَّ  
من  لقي  وما  و�أحز�نه  �آالمه  �أن�صاه  قد  ،؛الأن جمالها  �جلاهلية  �صعر�ء  عادة  على 
مبادئ النقد الأدبي والعلم وال�سعر ،لـ اأ.اأ. ريت�سارد،ترجمة حممد م�سطفى بدوي،امل�سروع القومي للرتجمة –املجل�س الأعلى   )1(

للثقافة،د.ت ،�س 171.
عر اجلاهلي منهج يف درا�سته وتقوميه ، للدكتور حممد النويهي،الدار القومية للطباعة والن�سر –القاهرة ،د.ت، 69/1. ال�سِّ  )2(

املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب ج1،�س414.  )3(
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وعثاء �ل�صفر. 
اعر مع �لطبيعة يف مليط جعله ال ينقل لنا بهاءها فح�صب �إمنا  فاندغام �ل�صَّ  

يذكر �أن هذ� �لبهاء يطرد �لوح�صة عن �لقلب ،ويجد �ملرتاد فيه رزقاً.
اعر �لعبا�صي جان�س بني �الأ�صو�ت،فتجان�س  كما نلحظ يف هذ� �لن�س �أن �ل�صَّ  
موؤتلفا يف  ملتحما  �لن�س  �الإيقاع جعل  مع  و�لقافية  و�الألفاظ و�جلمل  �حلروف 
متالحم  ر�أيته  ما  عر  �ل�صِّ �جلاحظ:"و�أجود  قال  و�ل�صبك،كما  و�حلالوة  �جلودة 
�الأجز�ء ،�صهل �ملخارج ،فتعلم �أنه قد �أفرغ �إفر�غاً و�حد�ً و�صبك �صبكاً و�حد�ً، 

فهو يجري على �لل�صان كما يجري �لدهان")1(.
فاالئتالف بني �للفظ و�لوزن ال ي�صعى �إىل تقوية �لنغم على �صعيد �الإيقاع   

فح�صب بل هو:"تاأكيد �لو�صف �أو �ملدح �أو �لذم �أو �لتهويل �أو �لوعيد)2(.
وكذلك ق�صيدته ذكريات �لتي يقول فيها)٣(:  

ُم�صتغِفرا اأق�صرُت مذ عاد الزماُن فاأْق�َصرا جاءين  ملا  وغفرُت 
اننــي َلَو  زماُن  يا  اأر�صى  كنُت  ل األَق منَك ال�صاحَك امل�صتب�صرا ما 
املنى اهلُل  حّقق  قد  مـرحباً  اأ�صكرا يا  اأن  ُبّلْغُتها  اإذ  فعلَيَّ 
وحبذا نزلــــــُت،  واٍد  حّبذا  اإبداُع من ذراأ الوجوَد ومن برا يا 
التي ال�صم�ِس  ٌر، وما م�صٌر �صوى  بهرْت بثاقب نوِرها كلَّ الورى ِم�صْ
كاأمنا فكنــــــُت  لها  �صعيُت  اأ�صعى لطيبَة اأو اإلـــى اأُمِّ الُقرىولقد 
ناظري وقــّيَد  ماأخوذاً  وَتّيـــُرا وبقيُت  تاً  َتلفُّ اجلماُل  هذا 

�لتي نظمها �ل�صاعر على بحر �لكامل، فبحر �لكامل خلق للتغني �ملح�س ،   
�صو�ء �أريد جد �أو هزل، ودندنة تفعيالته من �لنوع �جلهري �لو��صح �لذي يهجم 

على�ل�صامع مع �ملعنى و�لعو�طف)٤(.
البيان والتبني ،ج1،�س67.  )1(

ينظر خزانة الأدب ولب لباب ل�سان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي، النا�سر مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،حتقيق عبد ال�سالم   )2(
هارون 1418هـ-01997م ج1،�س164.

ديوان حممد �سعيد العبا�سي �س 27.  )3(
املر�سد اإىل فهم اأ�سعار العرب :بروف عبد اهلل الطيب �س 414.  )4(
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تاأليف  يف  ومت�صابها  و��صحا  مو�صيقيا  جر�صا  �أعاله  �الأبيات  يف  نلحظ            
.... حبذ�  و"يا  ....وم�صتغفر�"  غفرت   " و�أق�صر�"و  �ملقاطع:"�أق�صرت... 
�الألفاظ  نظم  م�صر"...  ....وما  ....و�لورى" و" م�صر  وحبذ�" و" نورها 
�ملو�صيقا  بتنا�صق  فيها  �لقارئ  يح�س  �أعاله  �الأبيات  يف  �لبيت  د�خل  وتن�صيقها 

�لد�خلية .
نو��س  و�أبي  هاين  بن  �حل�صن  ب�صعر  �صعره  مياثل  �أن  يكتف  فالعبا�صي مل   
جلودته فح�صب بل ذهب بعيد� و�صبهه  باالأ�صو�ت �لتي ت�صدر من �أوتار �لعود 

و�أن هذه �لدندنات �ملو�صيقية موقعة من �أنامل �إ�صحق �ملو�صلي ويف ذلك قال: 
غريي �صدا فتعالوا اليوم فا�صتمعوا     �صعر النوا�صي من تلحني اإ�صحاقا

هكذ� جاء �الإيقاع وجاءت �ملو�صيقا ،وي�صم �الإيقاع يف ن�صو�س �لديو�ن   
�صروب �لبديع و�لتكر�ر �صو�ء �أكان للكلمات �أو للحروف كحروف �ملد و�جلهر 
و�لهم�س �أو مو�زنات �صوتية  ...فهي تزيني �الألفاظ من حيث �جلر�س �ملو�صيقي 
باالإ�صافة �إىل تزيني �ملعنى من حيث زيادة ح�صن �أد�ء �لكالم ملعناه بف�صل هذ� 

�جلر�س �ملو�صيقي.
هذه �لنماذج على �صبيل �ملثال ال �حل�صر علما �أن �لدر��صة ال تت�صع لذلك   

الأنها در��صة �إح�صائية ولي�صت تطبيقية.
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خامتـــــة
�لعبا�صي يف هذ�  �صعيد  ل�صعر حممد  �أخري� من خالل مالزمتي    

�لبحث خرج �لباحث مبجموعة من �لنتائج �أهمها:
يف  مهمة  ظاهرة  �أنه  �إال  �الإيقاع  �أهمية  حول  �لباحثني  �ختالف  من  بالرغم   -

عر. �ل�صِّ
عر  ال جد�ل بني �لباحثني حول �أهمية �لوزن فهو �لركيزة �لتي ن�صاأ عليها �ل�صِّ  -
اعر  �ل�صَّ بتجربة  مت�صل  فهو  و�لنرث،  عر  �ل�صِّ بني  به  نفرق  �لذي  �لتعبري  وهو 

عرية. �ل�صِّ
عري فهي �لعالمة �ملميزة للق�صائد لكونها عبارة عن  �لقافية تاج �لعرو�س �ل�صِّ  -
�أ�صو�ت وقد �عتمد �لعبا�صي يف ديو�نه على ثالثة �أنو�ع من �لقو�يف :�ملتو�تر 
اعر الأهمية دور �لقافية يف  و�ملرت�كب و�ملتد�رك ،وهذ� يدل على �إدر�ك �ل�صَّ
�لنظم ،فهو ال مييل �إىل �لقو�يف �ملكثفة �ملزدحمة �صوتيا لهذ� خال �صعره من 

قافية �ملتكاو�س.
كذلك مل ياأت يف �صعره بقافية �ملرت�دف �لتي يجمع فيها �صاكنان ؛الأنها من   -
�أع�صر �لقو�يف ،وكذلك مل�صايرة طبيعة �لعربية �لتي ال يلتقي فيها �صاكنان �إال 

ل�صرورة �صعرية.
وي من �أقوى دعائم �لقافية وركيزة �أ�صا�صية تعتد عليها وهو  كذلك يعد �لرَّ  -
�لتي  �الأ�صو�ت  عدد  ويبلغ  �لق�صيدة  عليه  تبنى  �لذي  �حلرف  �أو  �ل�صوت 
حرفا،و�أنه  ع�صر  �ثنا  ديو�نه  يف  �لعبا�صي  �صعيد  حممد  اعر  �ل�صَّ ��صتخدمها 
وي �لثقيلة �لب�صعة كـ )�لتاء و�خلاء و�ل�صني و�ل�صاد و�ل�صاد  جتنب حروف �لرَّ
و�لطاء و�لظاء و�لغني و�لذ�ل و�لو�و و�لز�ي( لقلة ��صتعمالها وعدم �مليل لها 
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وفقد�نها للعذوبة و�حلالوة ف�صال عن كز�زتها.
�إىل ح�صارة  �حلنني  بروح  و�لتاأثر  �لقدماء  �صعره على طريقة  نظم  �لعبا�صي   -

�الإ�صالم ونلحظ يف �صعره رنينا قويا يف ب�صطة �أوز�نه و�صخامة �ألفاظه.
خالل  مهمة  جد  ق�صية  �إح�صائها  مع  وتتبعها  عرية  �ل�صِّ �لبحور  در��صة  �إن   -
در��صتي لالإيقاع يف �صعر �لعبا�صي حيث وجدت �أن عدد �لبحور �لتي نظم 
عليها �صعره هي ت�صعة �أبحر متثلت يف :) �خلفيف، �لب�صيط، �لكامل ،�لطويل، 
�لبحور  �أن  و�مل�صارع(،علما  و�ملن�صرح  و�لو�فر،  �لرجز،�ملتقارب،  جمزوء 
�لتي هيمنت على ديو�نه هي: ) �خلفيف، �لب�صيط، �لكامل، و�لطويل(ويعود 
�إىل  �إي�صالها  اعر  �ل�صَّ يريد  �لتي  �ملعاين  تتالءم مع  �أنها  �إىل  �ل�صبب يف ذلك 

�ملتلقي، فكل بحر له �صماته �خلا�صة �لتي يت�صف بها عن غريه من �لبحور.
�لعبا�صي و�إن كان �ل�صكل �لغالب على �صعره ت�صريع مطالع ق�صائده، �إال �أن   -
�لتَّ�صريع قد جاء �أي�صا يف غري �لبيت �الأول، ويف معر�س �النتقال من غر�س 
دليل  بل هو  عيبا  �أي�صاً، ولي�س ذلك  �النتقال  �إىل غر�س، ويف غري معر�س 

على �لبالغة و�القتد�ر يف �ل�صنعة.
�لدفقة  طول  يولد  مما  �لعبا�صي  ديو�ن  يف  كبري  ح�صور  �أو  وجود  للتَّدوير   -

عرية. �ل�صِّ
�إن �لت�صريع ظاهرة �إيقاعية مهمة يف �صعر حممد �صعيد �لعبا�صي ومعناه ذلك   -

�لتجاوب �الإيقاعي بني �آخر كلمة يف �مل�صر�ع �الأول ولفظة �لقافية.
��صتخدم �لعبا�صي �لبحور �ملنب�صطة �لتي �صاعدته يف �لرتمن و�الإن�صاد، ونلحظ   -

�لتنا�صق �ملو�صيقي مع �صعوره �لد�خلي.
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منهــــج اإلمــــــام الزركشـــــي ومصـــادره يف كتابــه:
]الربهـــان فــي علــوم القــرآن[ »دراســـة حتليليـــة«

د. اأ�ص�مة خ�لد حممد عبداهلل •• اأ. حممد بكر علي •

ملخــ�ض
�إّن هذ� �لبحث يتناول مو�صوعا يت�صل بق�صية منهج �الإمام �لزرك�صي   
هذ�  ويُعد  �لقر�آن".  علوم  يف  "�لربهان  كتابه  يف  وم�صادره  �هلل-  – رحمه 
�لكتاب �أ�صل من �الأ�صول �ملوؤلفة يف هذ� �لعلم �جلليل، و�أول كتاب �ألَِّف يف 
"�لربهان يف علوم �لتف�صري" لالإمام �حلويف، و�أبرز  علوم �لقر�آن بعد كتاب 
كتب علوم �لقر�آن �لتي يتد�ول لدى �لعلماء قدمياً وحديثاً، كاملرجع �الأ�صا�صي 
يف هذ� �لفن. وقد �هتم �لعلماء بهذ� �لكتاب �هتماماً بالغاً جلمعه �أنو�ع �لعلوم 
�لنزول،  �أ�صباب  كمعرفة  مو�صوعاتها  يف  �لكرمي  بالقر�آن  �ملخت�صة  �ملختلفة 
ومعرفة �ملنا�صبات بني �الآيات، ومعرفة �لفو��صل، ومعرفة �لوجوه و�لنظائر، 
�ل�صور، يف  �لفو�حت، ويف خو�مت  �أ�صر�ر  �ملبهمات، يف  �ملت�صابه، وعلم  وعلم 
�أول ما نزل، ومعرفة على كم لغة نزل، ويف  معرفة �ملكي و�ملدين، ومعرفة 
كيفية �إنز�له، و�إىل غري ذلك من علوم �لقر�آن، كل علم يدور حول مو�صوع 
خا�س. هدفت �لدر��صة �إىل �لك�صف عن منهج �الإمام �لزرك�صي �لذي �صلكه 
يف �لكتاب، وبيان م�صادره �لتي �عتمد عليها يف ت�صنيف هذ� �لكتاب، و�إيجاد 
�لتعريف �لدقيق عن حياة �ملوؤلف �لعلمية، و�إبر�ز قيمة �لكتاب بني كتب علوم 
�لقر�آن. �تبعت �لدر��صة �ملنهج �لو�صفي �لتحليلي. تو�صلت �لدر��صة �إىل عدة 
نتائج من �أبرزها: �أّن �الإمام �لزرك�صي كان له ف�صل �ل�صبق يف جمع كتاب يف 

. ميدغري  االإ�سالمية،  والدرا�سات  والقانون  لل�سريعة  غوين  حممد  كلية   - والتعليم  الرتبية  ق�سم  	•

. ميدغري  االإ�سالمية،  والدرا�سات  والقانون  لل�سريعة  غوين  حممد  كلية   - والتعليم  الرتبية  ق�سم  	••

اأ. حممد بكر علي / د. اأ�ص�مة خ�لد حممد عبداهلل
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وكتاب  �حلويف،  لالإمام  �لتف�صري  علوم  �لربهان يف  كتاب  بعد  �لقر�آن  علوم 
�لربهان يف علوم �لقر�آن من �أبرز كتب علوم �لقر�آن و�أجمعها، و�مل�صادر �لتي 
�عتمد عليها �ملوؤلف يف ت�صنيف كتابه من �أهم �مل�صادر و�أوثقها يف معرفة �لل�صان 
�لعربي، و�أ�صول �لدين، منهجه يتميز باأ�صلوبه �لبديع، وعبارته �لو��صحة �لتي 
لي�س فيها ح�صو وال تطويل، و�الأمانة يف �لنقل، و�لدقة يف �ال�صت�صهاد. تو�صي 
باإفادة �لد�ر�س و�لباحث لكتاب �لربهان يف علوم �لقر�آن، وزيادة  �لدر��صة 
�الإهتمام بهذ� �لكتاب ملا فيه من �آر�ء جهابذة �لعلم فيما يتعلق بكل علم من 

علوم �لقر�آن..
 

Abstract
 This research deals with a topic related to the issue of Imam 
Al-Zarkashi’s approach - may God have mercy on him - and his 
sources in his book “The Evidence in the Sciences of the Qur’an,” 
and that this book is considered one of the principles composed 
in this noble science, and the first book written in the sciences 
of the Qur’an after the book “The Evidence in the Sciences of 
Interpretation” Imam al-Hofi, and the most prominent science 
books of the Qur’an that scholars, in the past and present, are 
circulating with scholars, is the main reference in this art. Scholars 
have paid great attention to this book for its collection of the 
different types of sciences related to the Holy Qur’an in their 
subjects such as knowledge of the causes of revelation, knowledge 
of occasions between verses, knowledge of commas, knowledge 
of faces and analogues, knowledge of similarities, knowledge of 
ambiguities, in the secrets of the opening, and in the rings of the 
suras, in knowledge of the Meccan and the civil And knowledge 
of what was first revealed, knowledge of how many languages 
it was revealed, how it was revealed, and other sciences of the 
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Qur’an, each science revolves around a special topic. The study 
aimed to uncover the approach of Imam Al-Zarkashi that he took 
in the book, explain his sources on which he relied in classifying 
this book, find an accurate definition of the author’s scientific 
life, and highlight the value of the book among the books of the 
sciences of the Qur’an. The study followed the descriptive and 
analytical approach. The study reached several results, the most 
prominent of which are: that Imam Al-Zarkashi had the merit of 
compiling a book on the sciences of the Qur’an after Imam Al-
Hufi’s Book of Evidence in the Sciences of Explanation, and the 
Book of Evidence in the Sciences of the Qur’an is one of the most 
prominent and collected books of the sciences of the Qur’an, and 
the sources that the author relied on in classifying his book It is 
one of the most important and most reliable sources for knowledge 
of the Arabic tongue and the fundamentals of religion. Its method 
is distinguished by its elegant style, its clear phrase that has no 
filler or lengthening, faithfulness in transmission, and accuracy in 
martyrdom. The study recommends that the scholar and researcher 
benefit from the book of proof in the sciences of the Qur’an, and 
increase interest in this book because of the opinions of expert 
scholars regarding each science of the Qur’an..

مقدمــــــة
كتابه  �لقائل يف  �صيء،  كل  الأحكام  بياناً  �لقر�آن  �أنزل  �لذي  �حلمد هلل   
]�لنحل: ٤٤[،  رُونَ{  يََتَفكَّ وَلَعَلَّهُمْ  إِلَيِْهمْ  ُنزَِّل  مَا  لِلنَّاِس  لُِتبَيِّنَ  ْكرَ 

ِّ
الذ إِلَيْكَ  }وََأنْزَلْنَا  �حلكيم: 

�ل�صابقني  �لر�صل  على  �ملنزلة  �ل�صماوية  �لكتب  من  قبَله  ملا  قاً  ُم�صدِّ وجعله 
َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ{ ]�لأنعام: ٩2[،  جميعا، قال تعاىل: }وَهََذا كَِتابٌ َأنْزَلْنَاهُ مُبَارٌَك مُصَدُِّق ال
و�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل �للطيف �لكرمي، وحده ال �صريك له، و�أ�صهد �أن حممد�ً 
عبده ور�صوله، �صلى �هلل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه، ومن تبعهم باإح�صان و�صلم 
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�الإمام  منهج  در��صة  يف  كبرية  �أهمية  حتتل  �ملقالة  هذه  فاإن  وبعد،  ت�صليماً. 
�لزرك�صي وم�صادره يف كتابه "�لربهان يف علوم �لقر�آن"، الأنه من �أهم كتب 

علوم �لقر�آن، و�أقرب �إىل �لفهم من غريه.
اأ�سباب اختيار هذا الكتاب:

�لقر�آن"  علوم  يف  "�لربهان  كتاب  على  �لباحث  �ختيار  وقع  وقد   
لدر��صته و�لك�صف عن منهجه، وم�صادره، فهو �أول كتاب �صنف يف علوم 
�لقر�آن بعد كتاب �لربهان يف تف�صري �لقر�آن للحويف، و�أو�صع كتاب يف هذ� 

�ملجال، و�أجمع لعلوم �لقر�آن.
اأهداف البحث:

يهدف هذ� �لبحث �إىل �أمور:  
- �لك�صف عن منهج �الإمام �لزرك�صي �لذي �صلكه يف �لكتاب.

- بيان م�صادره �لتي �عتمد عليها يف ت�صنيف هذ� �لكتاب.
- �إيجاد �لتعريف �لدقيق عن حياة �ملوؤلف �لعلمية.

- �إبر�ز قيمة �لكتاب بني كتب علوم �لقر�آن.
منهج البحث:

��صتخدم �لباحث �ملنهج �لو�صفي �لتحليلي.  
م�سكلة البحث:

�لزرك�صي وم�صادره  �الإمام  منهج  �لبحث يف در��صة  م�صكلة  وتتمثَّل   
وف�صلني  مبقدمة  �صدّره  وقد  �لقر�آن".  علوم  يف  "�لربهان  �مل�صمى  كتابه  يف 
حيث     من  �لقر�آن  بعلوم  �ملتعلقة  �لق�صايا  من  �لكثري  فهم  على  �لد�ر�س  تعني 

�لفو�حت، و�إىل غري ذلك مما له �صلة بالقر�آن �لكرمي.
حدود البحث:

در��صة منهج �الإمام �لزرك�صي وم�صادره يف كتابه "�لربهان يف علوم �لقر�آن".  
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م�سادر جمع املعلومات:
�لقر�آن �لكرمي، كتب �لرت�جم و�لطبقات، كتب علوم �لقر�آن و�لتف�صري.  

هيكل البحث:
وي�صتمل �لبحث على �ملطالب �الآتية:  

�ملبحث �الأول: نبذة عن حياة املوؤلف.
�ملبحث �لثاين: التعريف بالكتاب.

�ملبحث �لثالث: م�سادر املوؤلف يف الكتاب.
�ملبحث �لر�بع: منهج املوؤلف يف الكتاب.

اخلامتة وت�صمل النتائج  والتو�سيات واملراجع.

�ملبحث �الأول
نبذة عن حياة املوؤلف

بدر  �ل�صيخ  �مل�صري  �الأ�صل  �لرتكي  �هلل  عبد  بن  بهادر  بن  حممد  هو   
 )745( و�صبعمائة  و�أربعني  خم�س  �صنة  بالقاهرة  ولد  �لزرك�صي،  �لدين 
�لهجري، و�أحد �لعلماء �الأجالء �مل�صهورين مب�صر يف �لقرن �لثامن �لهجري، 
و�لتف�صري  و�حلديث  و�لفقه  و�للغة  �لنحو  يف  �لبارزين  �الأعالم  من  وَعَلم 
و�أ�صول �لدين. وتفقه مبذهب �الإمام �ل�صافعي، و�أخذ عن �ل�صيخ جمال �لدين 
�الأ�صنوي)1( رئي�س �ل�صافعية مب�صر يف وقته، و�ل�صيخ �صر�ج �لدين �لبلقيني)2(، 
يف  ولد  حممد  اأبو  الدين  جمال  ال�سيخ  القاهرة  نزيل  الأ�سنوي  الأموي  اإبراهيم  بن  عمر  بن  علي  بن  احل�سن  بن  الرحيم  عبد  هو   )1(
الع�سر الأخري من ذي احلجة �سنة 704، وقدم القاهرة �سنة 721. وكان فقيهًا ماهرًا معلمًا ومفيدًا �ساحلًا مع الرب والدين والتودد 
والتوا�سع. و�سنف الت�سانيف املفيدة منها: "املهمات والتنقيح فيما يرد على الت�سحيح والتمهيد"، و "الكوكب" و"الهداية اإىل 
اأوهام الكفاية"، وغري ذلك. ابن حجر الع�سقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، جمل�س دائرة املعارف العثمانية - �سيدر 

اباد/ الهند، الطبعة الثانية، 1392هـ/ 1972م، ج1، �س/307.
هو عبد الرحمن بن عمر بن ر�سالن الكناين، الع�سقالين ال�سل، ثم البلقيني امل�سري، اأبو الف�سل جالل الدين: من علماء احلديث   )2(
مب�سر. وله م�سنفات، منها:  يف "التف�سري" و "الفقه" و "جمال�س الوعظ" وتعليق على البخاري �سماه "الإفهام ملا يف �سحيح البخاري 
من الإبهام"، ومات يف القاهرة. الزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س، الأعالم، دار العلم للماليني، الطبعة 

اخلام�سة ع�سر، 2002 م، ج3، �س/320.
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و�أخذ عن �الأذرعي)1( كثري�ً من �لفقه و�الأ�صول، ورحل �إىل دم�صق، فاأخذ عن 
�بن كثري)2( �حلديث، وجمع يف �الأ�صول كتابا �صماه �لبحر يف ثالثة جملد�ت، 
لتاج  �جلو�مع  وكتاب جمع  �ل�صالح)٣(،  البن  �حلديث  علوم  كتاب  و�صرح 
�أحد  �إىل  يرتدد  ال  منزله  يف  منقطعاً  وكان  ذلك.  وغري  ْبكي)٤(،  �ل�صُّ �لدين 
يطالع يف حانوت  و�إمنا  �صيئا،  ي�صرتي  و�إذ� ح�صره ال  �لكتب،  �صوق  �إىل  �إال 
�لكتبي طول نهاره، ومعه ظهور �أور�ق يعلق فيها ما يعجبه، ثم يرجع فينقله 
�إىل ت�صانيفه. وتويف بالقاهرة يف ثالث رجب �صنة �أربع وت�صعني و�صبعمائة، 

)794( �لهجري)5(.

�ملبحث �لثاين
التعريف بالكتاب

�لقر�آن،  �ملوؤلفات يف علوم  �أهم  من  �لقر�آن  �لربهان يف علوم  كتاب   
يف  "�لربهان  كتاب  بعد  �جلليل  �لفن  هذ�  يف  م�صتقاًل  �صنف  كتاب  و�أول 
هو اأحمد بن حمدان بن اأحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني بن حممد بن اأحمد ابن �سامل بن داود بن يو�سف بن خالد ال�سيخ �سهاب الدين   )1(
الأذرعي اأبو العبا�س، ولد باأذرعات ال�سام يف و�سط �سنة ثمان و�سبعمائة، وقدم القاهرة بعد موت ال�سيخ جمال الدين الأ�سنوي �سنة 762ه. وكان 

فقيه النف�س لطيف الذوق كثري الإن�ساد لل�سعر. ابن حجر الع�سقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، م�سدر �سابق، ج1، �س/145.
هو اإ�سماعيل بن عمر بن كثري بن �سو بن درع القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي، اأبو الفداء، عماد الدين: حافظ موؤرخ فقيه. ولد يف   )2(
قرية من اأعمال ب�سرى ال�سام، وانتقل مع اأخ له اإىل دم�سق �سنة 706 ه، ورحل يف طلب العلم. وتويف بدم�سق. ومن كتبه: "البداية 
والنهاية" 14 جملدا يف التاريخ على ن�سق الكامل لبن الثري انتهى فيه اإىل حوداث �سنة 767ه، و "�سرح �سحيح البخاري: مل يكمله، 
و"طبقات الفقهاء ال�سافعيني" يف �س�سرتبتي )3390( كتب يف حياته �سنة 749، و "تف�سري القراآن العظيم" ع�سرة اأجزاء، و "الجتهاد 

يف طلب اجلهاد" وغري ذلك. ابن حجر الع�سقالين، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، امل�سدر تف�سه، ج1، �س/320.
هو عثمان بن عبد الرحمن �سالح الدين بن عثمان بن مو�سى الكردي ال�سهرزوري ال�سرخاين، اأبو عمرو، تقي الدين، املعروف بابن   )3(
وبغداد  وباملو�سل  بها  و�سمع  �سهرزور،  قرب  �سرخان  يف  577ه  �سنة  ولد  الرجال.  واأ�سماء  والتف�سري  والفقه  باحلديث  عارف  ال�سالح: 
وهمذان وني�سابور ودم�سق وحلب وحران. ودر�س باملدر�سة ال�سالحية ببيت املقد�س، ثم دخل دم�سق ودر�س بالرواحية، ثم ويل م�سيخة 
دار احلديث الأ�سرفية، فالتدري�س بال�سامية ال�سغرى. قال ابن خلكان: "كان اأحد ف�سالء ع�سره يف التف�سري واحلديث والفقه، وله م�ساركة 
يف عدة فنون، وكانت فتاواه م�سددة. تويف �سنة 643ه. عادل نويه�س، معجم املف�سرين - من �سدر الإ�سالم وحتى الع�سر احلا�سر -، 

موؤ�س�سة نويه�س الثقافية للتاأليف والرتجمة والن�سر، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1409 هـ - 1988 م، ج1، �س/342.
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ال�سبكي، اأبو ن�سر: قا�سي الق�ساة، املوؤرخ، الباحث. ولد يف القاهرة �سنة 727ه، وانتقل   )4(
اإىل دم�سق مع والده، ف�سكنها وتويف بها �سنة 771ه. وكان طلق الل�سان، قوي احلجة. من ت�سانيفه: "طبقات ال�سافعية الكربى" 

�ستة اأجزاء، و "معيد النعم ومبيد النقم"، و "جمع اجلوامع". الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج4، �س/184.
ابن َحَجر الَع�ْسَقاَلين، اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين، اأبو الف�سل، �سهاب الدين، ابن َحَجر، الدرر الكامنة يف اأعيان   )5(

املائة الثامنة، جمل�س دائرة املعارف العثمانية، الطبعة الثانية، 1392هـ 1972م، ج5، �س/134.
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علوم �لتف�صري" للحويف)1(، فقد جاء كتاب �لزرك�صي �أجمع لعلوم �لقر�آن، 
�لعلم فيما  �آر�ء جهابذة  قاله �حلويف يف كتابه خمت�صر�ً، وجمع  فيه ما  ونقل 
�آر�ء  �ملتقدمني، و�صفوة  �أقو�ل  �لقر�آن، وع�صارة  بكل علم من علوم  يتعلق 
فاأ�صبح  علمه.  من  �إليها  و�أ�صاف  �الآر�ء،  تلك  بني  وجمع  �ملحققني،  �لعلماء 
�لكتاب جامعاً لع�صارة فكر كل هوؤالء �لعلماء، وتوجّه بع�صارة فكره وعلمه. 
�ل�صيوطي  �لكتاب فريد�ً يف نوعه، ور�آئعا يف مو�صوعه. وجاء �الإمام  فجاء 
من بعده، فاألف كتابه "�الإتقان يف علوم �لقر�آن"، و�عتمد كل �العتماد على 
�أقو�ل �لعلماء،  كتاب �لربهان يف علوم �لقر�آن، ونقل �لكثري مما ورد فيه من 
هذ�  �صنّف يف  من  لكل  بل  �ل�صيوطي،  لكتاب  �أ�صاًل  �لزرك�صي  كتاب  فكان 

�ملجال �خلا�س)2(.
فقد تناول �الإمام �لزرك�صي يف هذ� �لكتاب ما يتعلق بالعلوم �لقر�آنية،   
كمعرفة �أ�صباب �لنزول ومعرفة �صبب �لنزول، ومعرفة �ملنا�صبات بني �الآيات، 
ومعرفة �لفو��صل، ومعرفة �لوجوه و�لنظائر، وعلم �ملت�صابه، علم �ملبهمات، 
يف �أ�صر�ر �لفو�حت، ويف خو�مت �ل�صور، يف معرفة �ملكي و�ملدين، ومعرفة �أول ما 
هو على بن اإبراهيم بن �سعيد اأبو احل�سن النحوّى احلوفّى امل�سرّى، فا�سل عامل بالنحو والتف�سري، قّيم بعلل العربية اأمت قيام، من   )1(
اأهل �سيعة من حوف م�سر، وا�سمها �سربا الّلنجة، دخل اإىل م�سر فطلب العربية، وقراأ على اأبى بكر الأدفوّى، واأخذ عنه واأكرث، 
وطالع الكتب، ولقى جماعة من علماء املغرب القادمني على م�سر وغريهم، وت�سّدر لإفادة هذا ال�ساأن، و�سّنف فى النحو م�سنفا 
كبريا عنى النحويون، ا�ستوفى فيه العلل والأ�سول، و�سّنف م�سنفات اأ�سغر منه، راأيت امل�سريني ي�ستغلون بها، و�سنف ت�سنيفا 
كبريا فى اإعراب القراآن، اأبدع فيه، يتناف�س العلماء هناك فى حت�سيله. و�سمعت اأن اأحد امل�ستهرين بهذا النوع ابتاع منه ن�سخة 
مب�سر فى ع�سرة جملدات، واأح�سرها اإىل مدينته بال�سام، وهو غري عامل بقدرها، ول عارف مب�سنفها؛ وملا تنّبه على جاللتها ا�ستّد 
حفظه لها، و�سّنه بها تقليدا، واّدخرها لولده اإن طلع من اأهل هذا ال�ساأن. وعا�س احلوفّى- رحمه اهلل- اإىل بعد. اأنباأنا اأبو طاهر 
ال�ّسلفّى الأ�سبهانّى نزيل الإ�سكندرية، اأخربنا ال�سيخ اأبو بكر عتيق بن على بن مكى ال�ّسم�سطاوّى النيدّى بالإ�سكندرية، اأخربنا 
اأبو العبا�س اأحمد بن اإبراهيم الرازّى، اأخربنا على بن اإبراهيم بن �سعيد النحوّى حّدثنا حممد بن عبد اهلل الني�سابورّى، حّدثنا 
اأحمد بن �سعيب ال�سيبانى، اأخربنا اإ�سحاق بن من�سور، اأخربنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن �سهاب عن اأبى اإدري�س اخلولنى عن 
اأبى هريرة اأن النبى �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "من تو�ساأ فلينرث، ومن ا�ستجمر فليوتر". الِقْفطي، علي بن يو�سف بن اإبراهيم 
الكتب  وموؤ�س�سة  القاهرة،  العربي -  الفكر  دار  النحاة،  اأنباه  الرواة على  اإنباه  الدين،  اأبو احل�سن، جمال  القفطي،  ْيَباين  ال�سَّ

الثقافية – بريوت، الطبعة الأوىل، 1406 هـ - 1982م، ج2، �س/219.
الزرك�سي، حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي، اأبو عبد اهلل، بدر الدين، الربهان يف علوم القراآن، دار الفكر، ج1، �س/17-16.  )2(
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نزل، ومعرفة على كم لغة نزل، ويف كيفية �إنز�له، ويف بيان جمعه ومن حفظه 
من �ل�صحابة، ومعرفة تق�صيمه، ومعرفة �أ�صمائه، ومعرفة ما وقع فيه من غري لغة 
�لت�صريف،  ومعرفة  غريبه،  ومعرفة  �لعرب،  لغة  من  فيه  ما  ومعرفة  �حلجاز، 
و�أف�صح، ومعرفة  �أح�صن  �لرتكيب  �أو  �للفظ  �الأحكام، ومعرفة كون  ومعرفة 
�ختالف �الألفاظ بزيادة �أو نق�صان، ومعرفة توجيه �لقر�ء�ت، ومعرفة �لوقف 
�لقر�آن، كل علم  مر�صوم �خلط، و�إىل غري ذلك من علوم  و�البتد�ء، وعلم 

يدور حول مو�صوع خا�س)1(.

�ملبحث �لثالث
م�سادر املوؤلف يف الكتاب

كتابه،  يف  �لزرك�صي  �الإمام  منها  ��صتقى  �لّتي  �مل�صادر  تنوعت  ولقد   
و�لفقه  و�حلديث  و�لقر�ءة  و�لتف�صري  و�لنحو  �للغة  �أئمة  فحول  عن  وتلقى 
�مل�صادر  تلك  و�أفاد من  �لكتاب،  لذلك كرثت م�صادره يف  �لقر�آن،  ومعاين 
كثري�ً، ونقل منها باملعنى حيناً، وبالن�س �أحياناً، و�أ�صاف �إليها من علمه �لغزير، 

ومن �أبرز ما نقل منها:
اأول: كتاب "الك�ساف عن حقائق غوام�ض التنزيل" للزخم�رصي:

�خلو�رزمي  عمر  بن  حممد  بن  عمر  بن  حممود  �لقا�صم  �أبو  هو   
�لزخم�صري، �الإمام �لكبري يف �لتف�صري و�حلديث و�لنحو و�للغة وعلم �لبيان؛ 
كان �إمام ع�صره من غري ما دفع، ت�صد �إليه �لرحال يف فنونه. �أخذ �لنحو عن 
تف�صري  "�لك�صاف" يف  منها:  �لبديعة،  �لت�صانيف  �أبي م�صر من�صور، و�صنف 

الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، امل�سدر نف�سه، ج1، �س/17-16.  )1(
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�لقر�آن �لعزيز، و"�ملحاجاة بامل�صائل �لنحوية" و "�ملفرد و�ملركب" يف �لعربية" 
�لفائق" يف تف�صري �حلديث، و "�أ�صا�س �لبالغة")1(.

ثانيا: كتاب "اأحكام القراآن" لبن العربي:
�لطائي  �حلامتي  بكر  �أبو  �لعربي،  �بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  هو   
�ملتويف  �الأكرب:  بال�صيخ  �مللقب  بن عربي،  �لدين  �ملعروف مبحيي  �الأندل�صي، 
638هـ، فيل�صوف، من �أئمة �ملتكلمني يف كل علم. ولد �صنة 560هـ مبر�صية يف 
�الأندل�س، و�نتقل �إىل �إ�صبيلية. وقام برحلة، فز�ر �ل�صام وبالد �لروم و�لعر�ق 
و�حلجاز، و��صتقر يف دم�صق، فتويف فيها. وهو قدوة �لقائلني بوحدة �لوجود. 
له نحو �أربعمائة كتاب ور�صالة، منها: "�لفتوحات �ملكية" ع�صر جملد�ت، يف 

�لت�صوف،  و"علم �لنف�س" و"مفاتيح �لغيب" و"�لتعريفات")2(. 
ثالثًا: كتاب "اإعجاز القراآن" للباقالين:

هو �أبو بكر �لباقالين �لقا�صي �أبو بكر حممد بن �لطيب بن حممد بن   
على  كان  �مل�صهور؛  �ملتكلم  �لب�صري  بالباقالين  �ملعروف  �لق�صم،  بن  جعفر 
مذهب �ل�صيخ �أبي �حل�صن �الأ�صعري، وموؤيد� �عتقاده ونا�صر� طريقته، و�صكن 
وكان  �لكالم وغريه،  علم  �مل�صهورة يف  �لكثرية  �لت�صانيف  بغد�د، و�صنف 
يف علمه �أوحد زمانه و�نتهت �إليه �لريا�صة يف مذهبه، وكان مو�صوفاً بجوده 
�ال�صتنباط و�صرعة �جلو�ب، و�صمع �حلديث؛ وكان كثري �لتطويل يف �ملناظرة 
م�صهور�ُ بذلك عند �جلماعة، وجرى يوماً بينه وبني �أبي �صعيد �لهاروين مناظرة، 
فاأكرث �لقا�صي �أبو بكر �ملذكور فيها �لكالم وو�صع �لعبارة وز�د يف �الإ�صهاب، 
اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات  العبا�س،  اأبو  الإربلي،  الربمكي  ابن خلكان  بكر  اأبي  بن  اإبراهيم  بن  بن حممد  اأحمد  َخلِّكان،   ابن   )1(

الزمان، دار �سادر– بريوت، الطبعة الأوىل 1994م، ج5، �س/168.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج6، �س/281.  )2(
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ثم �لتفت �إىل �حلا�صرين وقال ��صهدو� على �أنه �إن �أعاد ما قلت الغري مل �أطالبه 
�أعاد كالم نف�صه �صلمت له ما  �إن  �أنه  باجلو�ب، فقال �لهاروين: ��صهدو� علي 

قال.
�أبو بكر �ملذكور �آخر يوم �ل�صبت، ودفن يوم �الأحد  وتويف �لقا�صي   
تعاىل،  �هلل  رحمه  ببغد�د،  و�أربعمائة  ثالث  �صنة  �لقعدة  ذي  من  بقني  ل�صبع 
�بنه �حل�صن، ودفنه يف د�ره بدرب �ملجو�س، ثم نقل بعد ذلك  و�صلى عليه 

فدفن يف مقربة باب حرب. ورثاه بع�س �صعر�ء ع�صره بقوله:
وانظر اإىل القرب مايحوي من ال�صلفانظر اإىل جبل مت�صي الرجال بــــه
ال�صدفوانظر اإىل �صارم الإ�صالم مغتمداً يف  الإ�صالم  درة  اإىل  وانظر 

و�لباقالين: بفتح �لباء �ملوحدة وبعد �الألف قاف مك�صورة ثم الم �ألف   
وبعدها نون، هذه �لن�صبة �إىل �لباقلي وبيعه، وفيه لغتان: من �صدد �لالم ق�صر 
زيادة  �صاذة الأجل  �لن�صبة  باقالء، وهذه  فقال:  �الألف  �الألف ومن خفتها مد 
بهر�ء:  و�إىل  �صنعاين،  �صنعاء  �إىل  �لن�صبة  يف  قولهم  نظري  وهو  فيها،  �لنون 
من  وقال:  �لن�صبة  هذه  �لغو��س  درة  كتاب  يف  �حلريري  �أنكر  وقد  بهر�نني 
ق�صر �لباقلي قال يف �لن�صبة �إليه: باقلي، ومن مد قال يف �لن�صب �إليه باقالوي 
وباقالئي واليقا�س على �صنعاء وبهر�ء، الأن ذلك �صاذ اليعاج �إليه، و�ل�صمعاين 

ما �أنكر �لن�صبة �الأوىل)1(.
رابعًا: كتاب "الأق�سى القريب يف علم البيان" للتنوخي:

�لدين  زين  �هلل  عبد  �أبو  عمرو،  بن  حممد  بن  حممد  بن  حممد  هو   
�لتنوخي �ملتوفى �صنة 748هـ.�أديب دم�صقي، ��صتقر يف بغد�د. له كتب، منها: 

كتاب "�الأق�صى �لقريب يف علم �لبيان")2(.
ابن َخلِّكان، اأحمد بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان الربمكّي الإربلي، اأبو العبا�س، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان،   )1(

دار �سادر – بريوت، الطبعة الرابعة، 1971هـ، ج4، �س/296.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج7، �س/35.  )2(



{411}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

خام�سًا: كتاب "اإي�ساح الوقف والإبتداء يف كتاب اهلل عز وجل" لالأنباري:
من  كان  فاإنه  �لنحوي،  �الأنباري  ب�صار  �لقا�صم  بن  حممد  بكر  �أبو  هو   
�أعلم �لنا�س و�أف�صلهم يف نحو �لكوفيني، و�أكرثهم حفظاً للغة؛ وكان ز�هد�ً 
�ل�صنة،  �أهل  ثقًة �صدوقاً، من  �لعبا�س ثعلب.  وكان  �أبي  �أخذ عن  متو��صعاً. 
ح�صن �لطريقة. و�ألف كتباً كثرية يف علوم �لقر�آن و�حلديث و�للغة و�لنحو؛ 
فمنها �لوقف و�البتد�ء، وكتاب �مل�صكل وغريب �حلديث، و�صرح �ملف�صليات 
وكتاب  �لنحو،  �لكايف يف  وكتاب  �لز�هر،  وكتاب  �لطو�ل،  �ل�صبع  و�صرح 
�لالمات. وله �الأمايل، وغري ذلك من �ملوؤلفات. وكان يكتب عنه و�أبوه حي، 
وكان ميلي يف ناحية �مل�صجد و�أبوه يف ناحية �أخرى. كان يحفظ - فيما ذكر - 
ثلثمائة �ألف بيت �صاهد يف �لقر�آن. وكان ميلي كتبه �مل�صنفة وجمال�صه �مل�صتملة 
على �حلديث و�الأخبار و�لتفا�صري و�الأ�صعار؛ كل ذلك من حفظه. و�أملى كتاب 
غريب �حلديث، قيل �إنه خم�س و�أربعون �ألف ورقة، وكتاباً يف �صرح �لكايف، 
�الأ�صد�د؛  وكتاب  ورقة،  �ألف  نحو  �لهاء�ت  وكتاب  ورقة،  �ألف  نحو  وهو 
وما �ألف يف �الأ�صد�د �أكرب منه، و�صرح �جلاهليات، و�صبعمائة ورقة، و�ملذكر 
و�ملوؤنث؛ ما عمل �أحٌد �أمت منه. وعمل ر�صالة �مل�صكل ردّاً على �بن قتيبة و�أبي 
حامت �ل�صج�صتاين وتق�صى قولهما، وكتاب �مل�صكل، �أماله وبلغ فيه �إىل "طه" 

وما �أمته، وقد �أماله �صنني كثرية)1(.
�ساد�سًا: كتاب "التي�سري يف القراءات ال�سبعة" لأبي عمرو الداين:

هو عثمان بن �صعيد بن عثمان �الأندل�صي �أبو عمرو �ملقرىء يعرف بابن   
�ل�صريفيّ: ذكره �حلميدي فقال: حمدّث مكرث ومقرىء مقدّم، �صمع باالأندل�س 
الأدباء،  الألباء يف طبقات  الأنباري، نزهة  الدين  الربكات، كمال  اأبو  الأن�ساري،  اهلل  الرحمن بن حممد بن عبيد  الأَْنَباري، عبد   )1(

مكتبة املنار، الزرقاء – الأردن، الطبعة الثالثة، 1405 هـ - 1985 م، ج1، �س/197.
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قبل  �مل�صرق  �إىل  ورحل  وغريه،  �اللبريي  زمنني  �أبي  بن  �هلل  عبد  بن  حممد 
�إىل  �لكثري، وعاد  �لقر�ء�ت وقر�أ و�صمع  �الأربعمائة ف�صمع خلقا وطلب علم 
�الأندل�س فت�صدر للقر�ء�ت، و�ألّف فيها تو�ليف معروفة ونظمها يف �أرجوزة 
بالد  من  بد�نية  و�أربعمائة  و�أربعني  �أربع  �صنة  �صو�ل  يف  ومات  م�صهورة، 

�الأندل�س؛ ومن مذكور �صعره:
يجري على كّل من يعزى اإىل الأدب قد قلت اإذ ذكروا حال الزمان وما    
اأهل اخل�صا�صة اأهل الديـــن واحل�صب ل �صيء اأبلــــــــــــــغ من ذّل يجّرعـــــــه    
واملبغ�صني لأهل الزيغ والـريـــــــــــــــــب القائمني مبا جاء الر�صــــــــــــــول بـه    

�ل�صبع وكتاب �القت�صاد  �لقر�ء�ت  �لتي�صري يف  وله كتب منها: كتاب   
يف �لقر�ء�ت �ل�صبع)1(.

�سابعا: كتاب "منهاج البلغاء و�رصاج الأدباء" للحازم:
�حل�صن:  �أبو  �لقرطاجني،  حازم  �بن  ح�صن،  بن  حممد  بن  حازم  هو   
�ملتويف 684هـ، �أديب من �لعلماء له �صعر. من �أهل قرطاجنة ب�صرقي �الأندل�س، 
علي  الأبي  وتتلمذ  و�إ�صبيليّة،  غرناطة  علماء  عن  و�أخذ  ومبر�صية،  بها  تعلم 
�ل�صلوبني، ثم هاجر �إىل مر�ك�س، ومنها �إىل تون�س فا�صتهر وعمّر، وتويف بها. 

من كتبة: مناهج �لبلغاء و�صر�ج �الأدباء، وله ديو�ن �صعر �صغري)2(.
ثامنا: كتاب " املعّرب من الكالم الأعجمي على حروف املعجم" لبن اجَلَواِليقي:

د ْبن �خل�صر بن �حل�صن بن حممد بن  مَّ وهو موهوب ْبن �أَْحَمد ْبن حُمَ  
�جلو�ليقي، �أبو من�صور بن �أبي طاهر �للغوي، �إمام �أهل ع�صره يف معرفة �للغة 
وكالم �لعرب، و�ملرجوع �إليه يف ذلك. قر�أ �الأدب على �لتربيزي والزمه حتى 
ياقوت احَلَموي، ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي، اأبو عبد اهلل، �سهاب الدين، معجم الأدباء = اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب،   )1(

دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل، 1414 هـ - 1993 م، ج4، �س/1603.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج5، �س/193.  )2(
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نقل عنه كثري�؛ و�صمع �حلديث من �أَِبي �لقا�صم عليّ ْبن �أحمد �بن �لب�صري و�أبي 
طاهر حممد بن �أحمد بن �أبي �ل�صفر وطر�د �لزينبي ون�صر بن �أحمد بن �لبطر 
�لقارئ يف �آخرين. وكتب بخطه �لكثري من كتب �الأدب و�حلديث، وكان خطه 
مليحاً، و�صبطه �صحيحاً، وعلى خطه �العتماد. روى عنه �الأئمة �بن �جلوزي 
و�أبو �ليمن �لكندي. وكان ثقة �صدوقا حجّة نبيال. وهو متدين ورع، غزير 
�لف�صل، و�فر �لعقل، مليح �خلط، كثري �ل�صبط، �صنّف �لت�صانيف و�نت�صرت 
عنه، و�صاع ذكره؛ ونقل بخطه �لكثري، كتبت عنه. ولد يف �صنة خم�س و�صتني 
يف ذي �لقعدة، وتويف يف منت�صف حمرم �صنة �أربعني وخم�صمائة ببغد�د، 

و�صلى عليه بجامع �لق�صر، ودفن بباب حرب)1(.
تا�سعًا: كتاب "املفردات يف غريب القراآن" للراغب:

هو �حل�صني بن حممد بن �ملف�صل، �أبو �لقا�صم �الأ�صفهاين �أو �الأ�صبهاين:   
�ملتوفى �صنة 502هـ، �ملعروف بالر�غب: �أديب، من �حلكماء �لعلماء. من �أهل 
�أ�صبهان، �صكن بغد�د، و��صتهر، حتى كان يقرن باالإمام �لغز�يل. ومن كتبه: 
و�الأخالق  �ل�صريعة،  مكارم  �إىل  و�لذريعة  جملد�ن،  �الأدباء  حما�صر�ت 

وي�صمى �أخالق �لر�غب، و�ملفرد�ت يف غريب �لقر�آن)2(.
عا�رصا: كتاب " املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القّراء والإي�ساح عنها" لبن جني.

هو �بن جني �أبو �لفتح عثمان بن جني �ملو�صلي �لنحوي �مل�صهور؛ كان   
�إماماً يف علم �لعربية، وله �أ�صعار ح�صنة:

يدل على نيـــــــــة فا�صـــــــــــــــــده �صدودك عني ول ذنب يل     
خ�صيت على عيني الواحده فقد وحياتك مما بكيــــــت     

– بريوت، الطبعة  اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية   )1(
الأوىل، 1417 هـ، ج21، �س/177.

الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج2، �س/255.  )2(
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ملا كان يف تركهــــــــا فائـــــــــــــده ولول خمــــافة اأن ل اأراك     

�ل�صناعة"،  و"�صر  "�خل�صائ�س"،  كتاب  �ملفيدة:  �لت�صانيف  ومن   
�لنحو"،  يف  و"�لتلقني  �ملازين"،  عثمان  �أبي  ت�صريف  �صرح  يف  و"�ملن�صف 
و"�لتعاقب"، و"�لكايف يف �صرح �لقو�يف"لالأخف�س، و"�ملذكر و�ملوؤنث"، و 
"�ملق�صور و�ملمدود"، و "�لتمام يف �صرح �صعر �لهذليني"، و غري ذلك. وكانت 
والدة �بن جني قبل �لثالثني و�لثلثمائة باملو�صل. وتويف يوم �جلمعة لليلتني 

بقيتا من �صفر �صنة �ثنتني وت�صعني وثلثمائة، رحمه �هلل تعاىل، ببغد�د)1(.
احلادي ع�رص: كتاب "الكتاب" ل�سيبويه:

هو عمرو بن عثمان بن قنرب �حلارثي بالوالء، �أبو ب�صر، �مللقب ب�صيبويه:   
�إحدى قرى �صري�ز، وقدم  �لنحو. ولد يف  ب�صط علم  �لنحاة، و�أول من  �إمام 
�لب�صرة، فلزم �خلليل بن �أحمد ففاقه. و�صنف كتابه �مل�صمى "كتاب �صيبويه" يف 
�لنحو، مل ي�صنع قبله وال بعده مثله. ورحل �إىل بغد�د، فناظر �لك�صائي. و�أجازه 

�لر�صيد بع�صرة �آالف درهم. وعاد �إىل �الأهو�ز فتويف بها �صنة 180هـ)2(.
الثاين ع�رص: كتاب " اللباب يف علل البناء والإعراب" للعكربي:

هو �بو �لبقاء عبد �هلل بن �حل�صني بن عبد �هلل �لعكربي �حلنبلي �لنحوي   
على  �لقر�ء�ت  قر�أ  538ه،  �صنة  ولد  �لدين.  �مللقب مبحب  �ل�صرير  �لفر�صي 
�بن ع�صاكر �لبطائحي وتاأدب على �بن �خل�صاب وتفقه على �بي يعلى �ل�صغري، 
له  به خلق كثري.  �لعربية وتخرج  برزيف  �لبطي وطائفة. وقد  �بن  وروى عن 
"�عر�ب  و  �لقر�آن"،  "�عر�ب  منها:  �لعلوم،  خمتلف  يف  كثرية  م�صنفات 
ابن َخلِّكان، اأحمد بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان الربمكّي الإربلي، اأبو العبا�س، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان،   )1(

دار �سادر – بريوت، الطبعة، 1900م، ج3، �س/246.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج5، �س/81.  )2(
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"وحو��س على �ملقامات وديو�ن �ملتنبي"، و"مقدمات يف �لنحو  �حلديث"، 
و�حل�صاب"، و"�ملخت�صر �ملحتاج". وتويف ببغد�د �صنة 616 هـ)1(.

الثالث ع�رص: كتاب "ف�سائل القراآن" لأبي ُعَبْيد:
�خلر��صاين  بالوالء،  �خلز�عي،  �الأزدي  �لهروي  م  �صالَّ بن  �لقا�صم  هو   
باحلديث  �لعلماء  كبار  من  وهو  224هـ.  �صنة  �ملتوفى  ُعبيد:  �أبو  �لبغد�دي، 
موؤدبا،  وكان  بها.  وتعلم  157هـ  �صنة  ولد  هر�ة.  �أهل  من  و�لفقه.  و�الأدب 
ورحل �إىل بغد�د فويل �لق�صاء بطر�صو�س ثماين ع�صرة �صنة. ورحل �إىل م�صر 
�صنة 213هـ، ف�صمع �لنا�س من كتبه. وحج، فتويف مبكة. وكان منقطعا لالأمري 
عبد �هلل بن طاهر، كلما �ألف كتابا �أهد�ه �إليه، و�أجرى له ع�صرة �آالف درهم. 
نحو  يف  �ألفه  �حلديث"،  غريب  يف  جملد�ن،  �مل�صنف  "�لغريب  كتبه:  من 
�أربعني �صنة، وهو �أول من �صنف يف هذ� �لفن، و"ف�صائل �لقر�آن"، و"�ملذكر 

و�ملوؤنث")2(.
فار�ض. الرابع ع�رص: كتاب "ال�ساحبي يف فقه اللغة العربية وم�سائلها و�سنن العرب يف كالمها" لبن 

هو �أبو �حل�صني �أحمد بن فار�س بن زكرياء بن حممد بن حبيب �لر�زي   
�للغوي؛ كان �إماماً يف علوم �صتى، وخ�صو�صاً �للغة فاإنه �أتقنها، و�ألف كتابه 
�ملجمل يف �للغة، وهو على �خت�صاره جمع �صيئاً كثري�ً، وله كتاب حلية �لفقهاء، 
وله ر�صائل �أنيقة، وم�صائل يف �للغة، ويعايي بها �لفقهاء، ومنه �قتب�س �حلريري 
�صاحب �ملقامات �الآتي ذكره �إن �صاء �هلل تعاىل ذلك �الأ�صلوب، وو�صع �مل�صائل 
�لفقهية يف �ملقامة �لطيبة، وهي مائة م�صاألة. وكان مقيماً بهمذ�ن، وعليه ��صتغل 
ابن امل�ستويف البلي، املبارك بن اأحمد بن املبارك بن موهوب اللخمي الإِربلي، املعروف بابن امل�ستويف، تاريخ اإربل، دار الر�سيد،   )1(

العراق عام الن�سر: 1980م، ج5، �س/269.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج5، �س/176.  )2(
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بديع �لزمان �لهمذ�ين �صاحب �ملقامات - �الآتي ذكره �إن �صاء �هلل تعاىل - وله 
�أ�صعار جيدة، فمنها قوله:

مرت بنا هيفاء جمدولة        تركية تنمى لرتكــــــــــــــــــــــــي
ترنو بطرف فاتر فاتــــــٍن       اأ�صعف من حجة نحـــــــــوي

وله �أي�صاً:  
ا�صمع مقالة نا�صـــــح          جمع الن�صيحــــــــــة واملقـــــــه
اإياك واحذر اأن تبيـــ            ت من الثقات على ثقـــــــه

وله �أي�صاً:  
اإذا كنت يف حاجة مر�صـــــــاًل          واأنت بها كلف مغـــــــــــــــــــــرم
فاأر�صل حكيماً ول تو�صــــــه           وذاك احلكيم هو الدرهم

وله �أي�صاً:  
�صقى همذان الغيث، ل�صت بقائـــــل            �صوى ذا، ويف الأح�صاء نار ت�صرم
وما يل ل اأ�صفي الدعــــــــــاء لبلـدة            اأفــــــــــــدت بها ن�صيان ما كنت اأعلم
ن�صيت الذي اأح�صنتــــــــــه غري اأنني            مدين وما يف جوف بيتي درهــــــم

وتويف �صنة ت�صعني وثلثمائة - رحمه �هلل تعاىل – بالري)1(.  
اخلام�ض ع�رص: كتاب "العمدة يف حما�سن ال�سعر ونقده" لبن ر�سيق:

هو �حل�صن بن ر�صيق �لقريو�ين، �أبو علي: �ملتوفى  �صنة 463هـ. �أديب،   
نقاد، باحث، وكان �أبوه من مو�يل �الأزد. ولد يف �مل�صيلة باملغرب �صنة 390هـ، 
�صنة  �لقريو�ن  �إىل  فرحل  �ل�صعر،  وقال  �الأدب  �إىل  مال  ثم  �ل�صياغة،  وتعلم 
�صقلّيّة،  جزيرة  �إىل  فانتقل  فتنة  وحدثت  فيها.  و��صتهر  ملكها،  ومدح   406
و�أقام مبازر �إحدى مدنها، �إىل �أن تويف. من كتبه: "�لعمدة يف �صناعة �ل�صعر 
و"�أمنوذج  �للغة"،  يف  و"�ل�صذوذ  �لنقد"،  يف  �لذهب  و"قر��صة  ونقده"، 

ابن َخلِّكان، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، م�سدر �سابق، ج1، �س/118.  )1(
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�لزمان يف �صعر�ء �لقريو�ن")1(.
ال�ساد�ض ع�رص: كتاب "الغريبني يف القراآن واحلديث" للهروي:

�أبو  هو �أحمد بن حممد بن عبد �لرحمن �لبا�صاين، �صاحب �لغريبني   
عبيد �لهروي، وله �أي�صا كتاب والة هر�ة، قال ياقوت: قر�أ على �أبي �صليمان 
بكر  و�أبو  �ملليجي  �لو�حد  عبد  عنه  وروى  �الأزهري،  من�صور  و�أبي  �خلطابي 

�الأرد�صتاين. ومات يف �صهر رجب �صنة �إحدى و�أربعمائة)2(.
ال�سابع ع�رص: كتاب "دلئل الإعجاز" للجرجاين:

هو عبد �لقاهر بن عبد �لرحمن بن حممد �جلرجاين، �أبو بكر: �ملتوفى   
471هـ. و��صع �أ�صول �لبالغة. كان من �أئمة �للغة. من �أهل جرجان بني طرب�صات 
�الإعجاز"،  و"دالئل  �لبالغة"،  "�أ�صر�ر  كتبه:  من  رقيق.  �صعر  له  وخر��صان. 

و"�جلمل يف �لنحو"،  و"�ملغني" يف �صرح �الإي�صاح، ثالثون جزء�ً)٣(.
الثامن ع�رص: كتاب "ر�سف املباين يف �رصح حروف املعاين" للمالقي:

هو �أحمد بن عبد �لنور بن ر�صيد �ملالقي، �أبو جعفر �لنحوي: له كتاب   
"مقرب")٤(. على  و�إمالء  �ملعاين"،  حروف  يف  �ملباين  "ر�صف 

التا�سع ع�رص: كتاب "التذكرة" للفار�سي:
هو �حل�صن بن �أحمد بن عبد �لغفار �لفار�صيّ �الأ�صل �أبو علي، �ملتويف:   
377هـ، �أحد �الأئمة يف علم �لعربية. ولد �صنة 288هـ، من �أعمال فار�صز ودخل 
بغد�د �صنة 307 هـ، وجتوّل يف كثري من �لبلد�ن. ومن كتبه: "�الإي�صاح" يف 

الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج2، �س/191.  )1(
ُيوطي عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد ابن �سابق الدين اخل�سريي ال�سيوطي، جالل الدين، بغية الوعاة يف طبقات  اجَلاَلل ال�سُّ  )2(

اللغويني والنحاة، املكتبة الع�سرية - لبنان / �سيدا، ج1، �س/317.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج7، �س/78.  )3(

ابن ع�سفور. جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى املتوفى: 817هـ، البلغة يف تراجم اأئمة النحو واللغة، دار �سعد   )4(
الدين للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة الأوىل 1421هـ- 2000م، ج1، �س/78.
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"تعاليق  و  �لعربية، ع�صرون جملد�،  "�لتذكرة" يف علوم  و  �لعربية،  قو�عد 
�صيبويه" جزء�ن، و "جو�هر �لنحو")1(.

الع�سرون: كتاب "الربهان يف اأ�سول الفقه" للُجَوْيني. 
هو عبد �مللك بن عبد �هلل بن يو�صف بن حممد �جلويني، �أبو �ملعايل،   
ركن �لدين، ويقال �صياء �لدين، �مللقب باإمام �حلرمني: ولد �صنة 419هـ، من 
قرى  من   - جوين  يف  ولد  مف�صر،  متلكم،  �أ�صويل،  �ل�صافعية،  فقهاء  �أكابر 
�حلجاز  ثم دخل  بها،  و�صمع  بغد�د  �إىل  وتعلم. ورحل  ن�صاأ  وبها   - ني�صابور 
باإمام �حلرمني. ثم عاد  �أربع �صنني، وعلم و�أفتى مبكة و�ملدينة فلقب  وجاور 
و�لوزير  �ل�صلجوقي،  �أر�صالن  �ألب  �ل�صلطان  والية  �أو�ئل  يف  ني�صابور  �إىل 
"تف�صري  كتبه  من  فيها.  ليعلم  �لنظامية  �ملدر�صة  له  فبنى  �مللك،  نظام  يومئذ 

�لقر�آن". تويف بقرية ب�صنقان �صنة 478هـ، ودفن بني�صابور)2(.
احلادي والع�رصون: كتاب "الربهان يف توجيه مت�سابه القراآن ملا فيه من احلجة والبيان" للكرماين:

�لكرماين،  �لدين  برهان  �لقا�صم  �أبو  ن�صر،  بن  حمزة  بن  حممود  هو   
�آر�ء  �لتف�صري  يف  نقل  بالقر�ء�ت.  عامل  505هـ:  �ملتوفى  �لقر�ء  بتاج  ويعرف 
م�صتنكرة، يف معر�س �لتحذير منها، كان �الأوىل �إهمالها. �أثنى عليه �جلزري 
وذكر بع�س كتبه، ومنها: "لباب �لتفا�صري"، و"�لعجائب و�لغر�ئب"، و لباب 

�لتاأويل"، و"�لربهان يف مت�صابه �لقر�آن"، و"�صرح �للمع البن جني")٣(.
الثاين والع�رصون: كتاب "الربهان يف علوم التف�سري" للحويف:

�حلويف �أبو �حل�صن علي بن �إبر�هيم �لعالمة، نحوي م�صر، �أبو �حل�صن   
علي بن �إبر�هيم بن �صعيد �حلويف، �صاحب �أبي بكر حممد بن علي �الأدفوي، 

الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج2، �س/179.  )1(
والرتجمة  للتاأليف  الثقافية  نويه�س  موؤ�س�سة  احلا�سر-،  الع�سر  وحتى  الإ�سالم  �سدر  -من  املف�سرين  معجم  نويه�س،  عادل   )2(

والن�سر، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1409 هـ - 1988م، ج1، �س/333.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج7، �س/168.  )3(
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له: "�إعر�ب �لقر�آن" يف ع�صر جملد�ت. وتويف: �صنة ثالثني و�أربع مائة)1(. 
الثالث والع�رصون: كتاب "النكت يف اإعجاز القراآن" للرماين:

هو علي بن عي�صى بن علي بن عبد �هلل، �أبو �حل�صن �لرماين: باحث معتزيل   
مف�صر. من كبار �لنحاة. �أ�صله من �صامر�ء، ولد ببغد�د �صنة 384هـ. له نحو مائة 
و�ل�صفات"،  و"�الأ�صماء  و�ملجهول"،  و"�ملعلوم  "�الأكو�ن"،  منها:  م�صنف، 
و"�صنفة �ال�صتدالل يف �العتز�ل"، �صبعة جملد�ت، "�صرح �أ�صول �بن �ل�صر�ج"، 
"منازل  �مل�صماة  لعلها  �صغرية،  ر�صالة  �حلروف"  و"معاين  �صيبويه"،  و"�صرح 

�حلروف"، و "�لنكت يف �إعجاز �لقر�آن". وتوفى ببغد�د �صنة 384هـ)2(.
الرابع والع�رصون: كتاب "اأ�سباب نزول القراآن" للواحدي:

هو علي بن �أحمد بن حممد بن علي بن َمتُّوية، �أبو �حل�صن �لو�حدي،   
باإمام علماء �لتاأويل. كان  �ملتوفى468هـ، مف�صر، عامل باالأدب، نعته �لذهبي 
من �أوالد �لتجار �أ�صله من �صاوة بني �لريّ وهمذ�ن ومولده ووفاته بني�صابور. 
وله "�لب�صيط"، و"�لو�صيط"،  و"�لوجيز" كلها يف �لتف�صري، وقد �أخذ �لغز�يل 
هذه �الأ�صماء و�صمى بها ت�صانيفه، و�صرح ديو�ن �ملتنبي"، و"�أ�صباب �لنزول"، 
و"�صرح �الأ�صماء �حل�صنى" وغري ذلك. و�لو�حدي ن�صبة �إىل �لو�حد بن �لديل 

�بن مهرة)٣(.
اخلام�ض والع�رصون: كتاب "الإر�ساد يف تف�سري القراآن" لبن برجان:

عبد �ل�صالم بن عبد �لرحمن بن حممد �للخمي �ال�صبيلي، �أبو �حلكم:   
��صبيلية.  �أهل  من  �ل�صاحلني.  كبار  من  حمدث،  مقرىء،  مف�صر،  مت�صوف، 
َهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي، �سم�س الدين، اأبو عبد اهلل، �سري اأعالم النبالء، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة  الذَّ  )1(

الثالثة، 1405هـ-1985م، ج17، �س/521.
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج4، �س/317.  )2(
الزركلي، الأعالم، م�سدر �سابق، ج4، �س/255.  )3(
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�أكرث  �لقر�آن.  تف�صري  يف  "�الإر�صاد"  كتبه  من  مر�ك�س.  يف  عنها  مغربا  تويف 
كالمه فيه على طريق �ل�صوفية، مل يكمله: هو "تف�صري كبري" يف جملد�ت، ذكر 
فيه من �الأ�صر�ر و�خلو��س ما هو م�صهور فيما بني هذ� �ل�صاأن. وقد ��صتنبطو� 

من رموز�ته �أمور� فاأخربو� بها قبل �لوقوع)1(، و�إىل غري ذلك)2(.

�ملبحث �لر�بع
منهج املوؤلف يف الكتاب

وقد �صدّر �الإمام �لزرك�صي كتابه هذ� مبقدمة خمت�صرة قيّمة وف�صلني،   
�هلل  �أنزله  �ملنزل،  �ل�صماوية  �لكتب  �أجل  �لكرمي  �لقر�آن  �أنّ  �ملقدمة  يف  وبيّن 
�أ�صلوبه  و�أعجز  لفظه  �أوجز  وهو  �ملوؤمنني،  عباده  قلوب  به  ينوّر  نور�ً  تعاىل 
�خلطباء.  ف�صاحته  و�أبكمت  �حلكماء  و�أعجزت حكمته  �لبلغاء  بالغته  فاأعيت 
– رحمه �هلل -: هو علم  �لتف�صري، وقال  �أما �لف�صل �الأول فهو: تعريف علم 
يعرف به فهم كتاب �هلل �ملنزل على نبيه حممد �صلى �هلل عليه و�صلم، وبيان 
�للغة و�لنحو  �أحكامه وحكمه، و��صتمد�د ذلك من علم  معانيه، و��صتخر�ج 
�أ�صباب  و�لت�صريف، وعلم �لبيان و�أ�صول �لفقه و�لقر�ء�ت، ويحتاج ملعرفة 
�لنزول و�لنا�صخ و�ملن�صوخ و�إىل غري ذلك. و�أما �لف�صل �لثاين فهو: �أُمُّ علوم 
معرفة  فيه  تدخل  فالتوحيد:  و�أحكام.  وتذكري  توحيد  �أق�صام:  ثالثة  �لقر�آن 
�لوعد  ومنه  و�لتذكري:  و�أفعاله.  و�صفاته  باأ�صمائه  �خلالق  ومعرفة  �ملخلوقات 
و�لوعيد و�جلنة و�لنار وت�صفية �لظاهر و�لباطن. و�الأحكام: ومنها �لتكاليف 

عادل نويه�س، معجم املف�سرين - من �سدر الإ�سالم وحتى الع�سر احلا�سر -، ج1، �س/282.  )1(
الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، م�سدر �سابق، ج1، �س/17-16.  )2(
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كلها وتبيني �ملنافع و�مل�صار و�الأمر و�لنهي و�لندب)1(. 
وقد �صلك �الإمام �لزرك�صي يف كتابه �أ�صلوبًا ال يختلف يف جملته عن   
�أ�صلوب عامة �ملوؤلفني، و�إن كان �الإمام - رحمه �هلل - مل يكتب منهجه يف 
يف  مالحظته  ح�صَب  �ملوؤلف  منهج  �إىل  يتو�صل  �لباحث  �أنّ  �إال  كتابه،  مقدمة 

�لكتاب، فمن ذلك ما ياأتي:
كانت  �لتي  �لكتب  من  �لنقل  على  �هلل-  –رحمه  �ملوؤلف  �عتمد  وقد  اأوًل: 
بني يديه ملن �صبقه، و�أ�صاف �إليها من علمه �لغزير. و�أهم �لكتب �لتي �عتمد 
عليها: كتاب "�لك�صاف عن حقائق غو�م�س �لتنزيل"، للزخم�صري. وكتاب 
"�أحكام �لقر�آن" البن �لعربي. وكتاب "�النت�صار للقر�آن"، و"�إعجاز �لقر�آن" 
للباقالين، و�إىل غري ذلك. فاأ�صبح كتاب "�لربهان يف علوم �لقر�آن" جامعا 
�لكتاب  فجاء  وعلمه،   فكره  بع�صارة  توجّه  �الأجالء،  �لعلماء  فكر  لع�صارة 

فريد� يف نوعه، ر�ئعا يف مو�صوعه، متقنا فيما حو�ه)2(.
ثانيًا: ويهتم باإبر�ز فو�ئد �أنو�ع �لعلوم �لقر�آنية، ومن ذلك علم �أ�صباب �لنزول، 
له فو�ئد كثرية،  –رحمه �هلل-  �ملوؤلف  يقول  �لكتاب،  �الأول يف  �لنوع  وهو 
به عند َمن  ت�صريع �حلكم. وتخ�صي�ُس �حلكم  �لباعثة على  منها: وجه �حلكمة 

يرى �أنّ �لعربة بخ�صو�س �ل�صبب. ودفع توهّم �حل�صر)٣(.
ثالثًا: �إن �ملوؤلف - رحمه �هلل تعاىل - كان غالبا يذكر يف كل علم من �لعلوم 
�لقر�آنية ما �صنف من �مل�صنَّفات �ل�صابقة �لتي ��صتهرت �صهرة عامةّ، ثم يعرف 
بهذ� �لعلم، ومن ذلك علم �ملت�صابه �لذي يعترب �لنوع �خلام�س يف �لكتاب، 

الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، م�سدر �سابق، ج1، �س/43-21.  )1(

الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، م�سدر �سابق، ج1، �س/17-16.  )2(
الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، امل�سدر نف�سه، ج1، �س/46-45.  )3(
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و�بتد�أ هذ� �لعلم بذكر ما �صنف فيه، ومنها: كتابه: "هد�ية �ملرتاب وغاية �حلفاظ 
و�لطالب يف  بتيني مت�صابه �لكتاب"، لل�صخاوي)1(، وكتابه "�لربهان يف توجيه 
�لتاأويل يف  "مالك  كتابه  �لبيان و�حلجة" للكرماين،  فيه من  ملا  �لقر�آن  مت�صابه 

مت�صابه �للفظ يف �لتنزيل" الأبي جعفر)2(،)٣(.
رابعًا: وقد �أ�صار �ملوؤلف �إىل �أقو�ل �لعلماء رحمهم �هلل تعاىل يف بع�س �مل�صائل، 
ومثال ذلك يف علم معرفة �أول ما نزل من �لقر�آن و�آخر ما نزل، وهو �لنوع 
َّذِي  �لعا�صر يف �لكتاب، فقال: قيل: �أول ما نزل من �لقر�آن }اْقرَأْ بِاسِْم رَبِّكَ ال
َّذِي عَلَّمَ بِالَْقَلِم • عَلَّمَ اإْلِنْسَانَ مَا لَمْ  ْكرَمُ • ال خََلقَ • خََلقَ اإْلِنْسَانَ مِنْ عََلٍق • اْقرَأْ وَرَبُّكَ اْلَ

َفَأنْذِرْ • وَرَبَّكَ َفَكبِّرْ • وَثِيَابَكَ َفَطهِّرْ •  رُ • ُقمْ 
ِّ
الْمُدَّث َ}َأيُّهَا  ]�لعلق: 1-5[ ، وقيل:  يَعَْلمْ{ 

وَالرُّجْزَ َفاهْجُرْ{ ]�ملدثر: 1-5[. وقيل: �أول ما نزل من �لقر�آن �صورة �لفاحتة. وقال 

�ملوؤلف – رحمه �هلل - طريق �جلمع بني �الأقاويل: �إن �أول ما نزل من �الآيات 
�أو�مر �لتبليغ  هي �الآيات �خلم�س �الأوىل من �صورة �لعلق، و�أول ما نزل من 
هي �الآيات �خلم�س �الأوىل من �صورة �ملدثر، و�أما �أول ما نزل من �ل�صور فهي 

�صورة �لفاحتة)٤(.
هو اأبو احل�سن علي بن حممد بن عبد ال�سمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب الهمداين امل�سري ال�سخاوي املقرىء النحوي، امللقب   )1(
علم الدين؛ كان قد ا�ستغل بالقاهرة على ال�سيخ اأبي حممد القا�سم ال�ساطبي املقرىء - املذكور يف حرف القاف - واأتقن عليه علم 
القراءات والنحو واللغة، وعلى اأبي اجلود غياث بن فار�س بن مكي املقرىء، و�سمع بالإ�سكندرية من ال�سلفي وابن عوف، ومب�سر 
من البو�سريي وابن يا�سني، ثم انتقل اإىل مدينة دم�سق وتقدم بها على علماء فنونه وا�ستهر، وكان للنا�س اعتقاد عظيم، و�سرح " 
املف�سل " للزخم�سري يف اأربع جملدات، و�سرح الق�سيدة ال�ساطبية يف القراءات، وكان قد قراأها على ناظمها، وله خطب واأ�سعار، 

وكان متعينًا يف وقته. ابن َخلِّكان، وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان، م�سدر �سابق، ج3، �س/340.
هو اأحمد بن اإبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي: خامتة املحدثني و�سدر �سدور الف�سالء والعلماء العارفني وقدوة الأئمة العاملني،   )2(
اأخذ عن اأبي احل�سن احلفار واأبي املجد اأحمد احل�سرمي والقا�سي اأبي اخلطاب بن خليل واأبي احل�سن بن ال�سراج واأبي عمر بن حوط 
اهلل واأبي بكر بن �سيد النا�س واأبي عبد اهلل بن عطية واأبي العبا�س بن فرتوت واأبي عبد اهلل الطراز �سيوخه نحو الأربعمائة، وعنه 
د بن الأ�سعري واأبو حف�س الزيات وابن عبد املهيمن وابن �سلمون وابن جزي وابن ال�سراط وحممد البياين  جلة منهم القا�سي حممَّ
وابن احلباب واأبو الربكات بن احلاج. حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن �سامل خملوف، �سجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، دار 

الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأوىل، 1424 هـ - 2003 م، ج1، �س/303.
الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، م�سدر �سابق، ج1، �س/146-145.  )3(
الزرك�سي، الربهان يف علم القراآن، م�سدر �سابق، ج1، �س/264-263.  )4(
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خام�سًا: غالبا يذكر �ملوؤلف �ختالف �ملف�صرين يف حتديد م�صائل، وذلك يف علم 
معرفة �ملكي و�ملدين، وهو �لنوع �لتا�صع يف �لكتاب. ومثال ذلك، يف حتديد 
�ملكي و�ملدين، وقيل: �إن �ملكي ما نزل مبكة و�ملدين ما نزل باملدينة. وقيل: �إن 
�ملكي ما نزل قبل �لهجرة و�إن كان باملدينة و�ملدين ما نزل بعد �لهجرة و�إن كان 
مبكة، وهو �مل�صهور. وقيل: �إن �ملكي ما وقع خطابا الأهل مكة و�ملدين ما وقع 
خطابا الأهل �ملدينة، الأن �لغالب على �أهل مكة �لكفر فخوطبو� ياأيها �لنا�س و�إن 
كان غريهم د�خال فيها، وكان �لغالب على �أهل �ملدينة �الإميان فخوطبو� ياأيها 

�لذين �آمنو� و�إن كان غريهم د�خال فيهم)1(.
�ساد�سًا: ويذكر �أقو�ل �لعلماء و�أدلتهم �لتى �عتمدو� عليها يف م�صائل �خلالف، 
ويورد فيه قوَل كلِّ فريٍق و�أدلَته، ومثال ذلك: هل يف �لقر�آن �صيء �أف�صل من 
�لعلماء يف  �ختلف  وقد  �لكتاب،  و�لع�صرون يف  �لثامن  �لنوع  وهو  �صيء، 
كلَّه  الأنّ  بع�س؛  لبع�س على  ف�صَل  �لكرمي ال  �لقر�آن  �أنّ  بع�صهم:  ذلك، فذهب 
كالُم �هلل تعاىل، و�حتجو� باأن �الأف�صَل يُ�صعر بنق�س �ملف�صول وكالم �هلل حقيقة 
�إىل عظم �الأجر وم�صاعفة  �لف�صل ر�جع  فيه. فقال بع�صهم  نق�َس  و�حدة ال 
ورود  عند  وتفكرها  وتدبرها  وخ�صيتها  �لنف�س  �نفعاالت  بح�صب  �لثو�ب 
�أو�صاف �لعال. وقيل بل يرجع لذ�ت �للفظ. وتو�صط بع�صهم فقال: كالم �هلل 
–رحمه �هلل تعاىل- لعل  يف �هلل �أف�صل من كالم �هلل يف غريه. وقال �ملوؤلف 
�إنّ كالم �هلل �صيء و�حد  �خلالف يف هذه �مل�صاألة يلفت عن �خلالف �مل�صهور 

�أوال عند �الأ�صعري �أنه ال يتنوع يف ذ�ته �إمنا هو بح�صب متعلَّقاته)2(.

الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، امل�سدر نف�سه، ج1، �س/239.  )1(
الزرك�سي، الربهان يف علوم القراآن، امل�سدر نف�سه، ج1، �س/522-519.  )2(
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خامتـــــــة
�حلمد هلل �لذي  �صرّف هذه �الأمة بكتابه �لكرمي، وجعله معجزة خالدة �إىل   
يوم �لدين، وحفظه من �لتغيري و�لتبديل و�لتحريف و�لزيادة و�لنق�صان �إىل �الأبد، 
]�حلجر: ٩[، و�ل�صالة و�ل�صالم  لَهُ لَحَافُِظونَ{  َّا  ْكرَ وَإِن

ِّ
نَزَّلْنَا الذ َّا نَحْنُ  }إِن كما قال تعاىل: 

�آله و�أ�صحابه �ل�صابقني �إىل �خلري�ت، وبعد: فهذه خامتة  على �صيدنا حممد وعلى 
�أبرز فيها �أهم �لنتائج و�لتو�صيات �لتي تو�صلت �إليها من خالل هذه �ملقالة.

النتائج:
�أنّ �الإمام �لزرك�صي كان له ف�صل �ل�صبق يف جمع كتاب يف علوم �لقر�آن   -1

بعد كتاب �لربهان يف علوم �لتف�صري لالإمام �حلويف.
�أنّ كتاب �لربهان يف علوم �لقر�آن من �أبرز كتب علوم �لقر�آن و�أجمعها.  -2

�مل�صادر  �أهم  ت�صنيف كتابه من  �ملوؤلف يف  �عتمد عليها  �لتي  �مل�صادر  �أنّ   -3
و�أوثقها يف معرفة �لل�صان �لعربي، و�أ�صول �لدين.

وعبارته  �لبديع،  باأ�صلوبه  يتميز   – �هلل  رحمه   – �لزرك�صي  �الإمام  منهج  �أنّ   -4
�لو��صحة لي�س فيها ح�صو وتطويل، و�الأمانة يف �لنقل، و�لدقة يف �ال�صت�صهاد.

التو�سيات:
من خالل نتائج �لدر��صة يو�صي �لباحث مبا يلي:  

�الهتمام بالرتكيز على كتاب "�لربهان يف علوم �لقر�آن" ملا فيه من �آر�ء   -1
جهابذة �لعلم فيما يتعلق بكل علم من علوم �لقر�آن.

�الهتمام بتدري�س مادة علوم �لقر�آن يف �لكلّيّات و�جلامعات �الإ�صالمية.  -2
در��صة �أنو�ع علوم �لقر�آن لفهم كالم �هلل �ملنزل �لذي عليه مد�ر �لفالح   -3

يف �لد�رين.
�ال�صتفادة من جهود �ملوؤلف يف جمع ع�صارة �أقو�ل �ملتقدمني، و�صفوة   -4

�آر�ء �لعلماء �ملحققني حول �لقر�آن �لكرمي.
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امل�سادر واملراجع
امل�سادر:

�لكرمي. �لقر�آن  	•
املراجع:

�أبو بكر �أحمد بن علي بن ثابت بن �أحمد بن مهدي �خلطيب �لبغد�دي،   -1
تاريخ بغد�د، د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت، �لطبعة �الأوىل، 1417 هـ.

َهبي، حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز �لذهبي، �صم�س �لدين، �أبو  �لذَّ  -2
عبد �هلل، �صري �أعالم �لنبالء، موؤ�ص�صة �لر�صالة، �لطبعة �لثالثة، 1405هـ-

1985م.
�بن �مل�صتويف �البلي، �ملبارك بن �أحمد بن �ملبارك بن موهوب �للخمي   - 3
�الإِربلي، �ملعروف بابن �مل�صتويف، تاريخ �إربل، د�ر �لر�صيد، �لعر�ق عام 

�لن�صر: 1980م.
جمل�س  �لثامنة،  �ملائة  �أعيان  يف  �لكامنة  �لدرر  �لع�صقالين،  حجر  �بن   -4
د�ئرة �ملعارف �لعثمانية - �صيدر �باد/ �لهند، �لطبعة �لثانية، 1392هـ/ 

1972م.
�بن َخلِّكان،  �أحمد بن حممد بن �إبر�هيم بن �أبي بكر �بن خلكان �لربمكي   -5
�الإربلي، �أبو �لعبا�س، وفيات �الأعيان و�أنباء �أبناء �لزمان، د�ر �صادر– 

بريوت، �لطبعة �الأوىل 1994م.
�لفريوز�آبادى  يعقوب  بن  حممد  طاهر  �أبو  �لدين  جمد  ع�صفور.  �بن   -6
�أئمة �لنحو و�للغة، د�ر �صعد �لدين  �ملتوفى: 817هـ، �لبلغة يف تر�جم 

للطباعة و�لن�صر و�لتوزيع، �لطبعة �الأوىل 1421هـ- 2000م.
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�الأَْنَباري، عبد �لرحمن بن حممد بن عبيد �هلل �الأن�صاري، �أبو �لربكات،   -7
�ملنار،  مكتبة  �الأدباء،  طبقات  يف  �الألباء  نزهة  �الأنباري،  �لدين  كمال 

�لزرقاء – �الأردن، �لطبعة �لثالثة، 1405هـ - 1985م. 
�لدين  �صابق  �بن  بكر بن حممد  �أبي  بن  �لرحمن  يُوطي عبد  �ل�صُّ �جَلاَلل   -8
�للغويني  طبقات  يف  �لوعاة  بغية  �لدين،  جالل  �ل�صيوطي،  �خل�صريي 

و�لنحاة، �ملكتبة �لع�صرية - لبنان / �صيد�.
بدر  �هلل،  �أبو عبد  �لزرك�صي،  �هلل  بن عبد  بهادر  بن  �لزرك�صي، حممد   -9

�لدين، �لربهان يف علوم �لقر�آن، د�ر �لفكر، 1321هـ-2001م.
�لزركلي، خري �لدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س، �الأعالم،   -10

د�ر �لعلم للماليني، �لطبعة �خلام�صة ع�صر، 2002م.
ْيَباين �لقفطي، �أبو �حل�صن، جمال  �لِقْفطي، علي بن يو�صف بن �إبر�هيم �ل�صَّ  -11
�لقاهرة،   - �لعربي  �لفكر  د�ر  �لنحاة،  �أنباه  على  �لرو�ة  �إنباه  �لدين، 

وموؤ�ص�صة �لكتب �لثقافية – بريوت، �لطبعة �الأوىل، 1406هـ - 1982م.
�لع�صر  وحتى  �الإ�صالم  �صدر  من   - �ملف�صرين  معجم  نويه�س،  عادل   -12
�حلا�صر -، موؤ�ص�صة نويه�س �لثقافية للتاأليف و�لرتجمة و�لن�صر، بريوت 

1988م.  - 1409هـ  �لثالثة،  �لطبعة  – لبنان، 
�لنور  �صجرة  خملوف،  �صامل  �بن  علي  بن  عمر  بن  حممد  بن  حممد   -13
�لزكية يف طبقات �ملالكية، د�ر �لكتب �لعلمية، لبنان، �لطبعة �الأوىل، 

1424هـ - 2003م.
�هلل،  عبد  �أبو  �حلموي،  �لرومي  �هلل  عبد  بن  ياقوت  �حَلَموي،  ياقوت   -14
�صهاب �لدين، معجم �الأدباء = �إر�صاد �الأريب �إىل معرفة �الأديب، د�ر 

�لغرب �الإ�صالمي، بريوت، �لطبعة �الأوىل، 1414هـ - 1993م.
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قصيدتا جهـــد املقــل وهديــــة األحبــــاب للشيـــــخ
عبد الســـالم  الربنـــاوي النيجــــريي »دراسة حتليلية«

د. ب�بكر الأمني الدرديري •/ اأ. عمر عبد اهلل عمر ••

ملخــ�ض
يعد �ملديح �لنبوي من �أبرز فنون �ل�صعر �لعربي بل هو من �لطليعة ومن   
�أكرثها مادة. وفيه يعرب �ل�صاعر عن �إعجابه ب�صفات �ملمدوح فيعدد مناقبه، الأن 
�ملدح يف �لع�صر �جلاهلي كان للك�صب، �أما يف �لع�صر �الإ�صالمي فقد �أ�صبح 
لل�صخ�صيات �لبارزة يف �الإ�صالم �لتي قدمت �إ�صهاماتهم يف �صبيل ن�صر �لدعوة 
�الإ�صالمية، هدفت �لدر��صة �إىل �لتعرف باملديح �لنبوي �ل�صريف وطريقة نظمه، 
و�إبر�ز �أهم مالمح ومظاهر �ملدح يف �ل�صعر �لعربي �لربناوي ب�صورة ملمو�صة، 
و�ل�صروع يف بناء و�قعهم و�كت�صاف مهار�تهم �ل�صعرية، و�إ�صهاماتهم يف �ملديح 
�لنبوي لال�صتفادة من �لرت�ث �لعربي �لربناوي و�أخذ ما يوجد فيه من �لفو�ئد 
�لنبي  �أثر حب  �لكرمي و�إظهار  �لقر�آن  لغة  �لعلماء الإحياء  به  مبا يقوم  و�لعربة 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- وبيان دور علماء برنو يف �إي�صاح �أثر �ملديح �لنبوي 
يف تنمية �ملجتمع �الإ�صالمي، �تبع �لباحثان يف هذه �لدر��صة �ملنهج �لو�صفي 
�أنَّ �ملديح �لنبوي يعد من  �أهمها:  نتائج  ة  �لتحليلي، تو�صلت �لدر��صة �إىل ِعدَّ
و�ل�صعرية،  �الأدبية  و�لبحوث  �لدر��صات  خالل  من  ظهرت  �لتي  �لنظم  �أكرث 
و�أن علماء برنو� من خالل نظمهم للمد�ئح �أبرزو� حبهم �ل�صديد للنبي �لكرمي 
-�صلى �هلل عليه و�صلم- و�آل بيته �لطيبني �لطاهرين، كما بينو� �أهم �ل�صفات 
�لتي �خت�س بها �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�أن هوؤالء �لعلماء بينو� �أي�صاً 

اجلزيرة. جامعة   - االإ�سالمية  والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم  حنتوب  الرتبية   بكلية  م�سارك  اأ�ستاذ  	•

اجلزيرة. جامعة   - االإ�سالمية  والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم  حنتوب  الرتبية   بكلية  م�سارك  اأ�ستاذ  	••
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من خالل �صعرهم مدى �أثر �ملديح �لربناوي يف تنمية �ملجتمع �مل�صلم، وذلك ملا 
فيه من �ل�صيم �الأخالقية �لقومية للمجتمع �مل�صلم، فجعل ق�صائدهم م�صتمدة من 
�لقر�آن �لكرمي و�حلديث �لنبوي �ل�صريف، كما نالحظ من �صعرهم �مل�صطلحات 
�ل�صوفية و��صحة، ويف �ملعاين، فلقد �أ�صهم �ل�صعر�ء �لربناويون م�صاهمة فعالة 
يف قر�س �ل�صعر �لعربي �لنيجريي ب�صتى �أغر��صه �ملعروفة، وتكمن م�صاهمتهم 
يف �إنتاجاتهم �ل�صعرية �لتي تناولت �أغر��صاً عدة– من مدح، ورثاء، ون�صح، 
ت�صليط  يحاول  �أيدينا  بني  �لذي  �لبحث  فهذ�  ذلك.  وغري  وزهد،  و�إر�صاد 
�ل�صوء على و�حد من هوؤالء �ل�صعر�ء �لربناويني �ملعا�صرين. يحاول �لباحثان 
ومنوذجاً  حمدون،  بن  �ل�صالم  عبد  �ل�صيخ  �ل�صاعر  حياة  من  �صيئاً  يظهر�  �أن 
�إيل  �ل�صتار عن كنوزه و�إنتاجاته و�إبر�زها  من �صعره يف �ملدح، وذلك لرفع 
يف  ق�صيدة  �لدر��صة  وتت�صمن  فهمها.  للقارئ  ي�صهل  حتى  �لوجود،  حيز 
�ملدح، حيث تقوم �لدر��صة بالعر�س و�لتحليل للق�صيدة وم�صامينها و�ألفاظها 
وتر�كيبها و�الأوجه �لبالغية �لو�ردة يف �لن�صو�س، يو�صي �لباحثان بالوقوف 
على جهود هوؤالء �لعلماء ون�صرها للعامة حتى يتثنى للطالب و�لد�ر�صني باأن 
�أ�صياء روحية ومعنوية و�أدبية تعمل على تزكية �لنف�س،  ينتفعو� بها ملا بها من 
و�أي�صاً �إكثار �لبحوث يف جمال �الأدب و�ل�صعر �لعربي عامة وذلك يقود �إىل 

فهم �للغة �لعربية وتذوقها ومعرفة �أ�صر�رها.
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Abstract
 The praise of the Prophet of the most prominent arts of 
Arabic poetry, but is one of the forefront and most of the material. 
The poetry is admired by the qualities of Mamdouh in the number 
of its virtues, because praise in the pre-Islamic era to gain, but in 
the Islamic era has become prominent figures in Islam Allen made 
their contributions to the spread of the Islamic call, the study aimed 
to identify the praise of the Prophet and the way of organizing, and 
highlight the most important features The praise of Arab Barnawi 
poetry, the construction of their reality and the discovery of their 
poetic skills, and their contributions to the prophetic praise to take 
advantage of the Arab Barnawi heritage and take the benefits and 
lessons of what scientists are doing to revive the language of the 
Koran and show the impact of the love of the Prophet ZA upon him. 
And the role of Brno scientists in clarifying the impact of praise of 
the Prophet in the development of Islamic society, the researcher in 
this study followed the descriptive analytical approach, the study 
came to the conclusion of the most important results: that the praise 
of the Prophet is one of the most systems that emerged through 
studies and literary and poetic research, and that the scientists 
built During their praise, they showed their great love for the Holy 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and his good 
and pure family. They also highlighted the most important qualities 
of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), and 
that these scholars also showed through their poetry the impact 
of praise Barnawi on the development of the Muslim community. 
From ShemaAkhla The poems are derived from the Holy Quran 
and Hadith, as we note from their poetry Sufi terminology is clear.
In meanings, the Barnawi poets have contributed effectively to the 
loan of Arab Nigerian poetry in various known purposes, and their 
contribution lies in their poetry productions that dealt with many 
purposes - From praise, lament, advice, guidance and asceticism, 
and so on. This humble essay in our hands tries to shed light on 
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one of these contemporary Barnawi poets. The researcher tries 
to show some of the life of the poet Youssef Zakaria Abdullah 
known as (Qais) and a model of his poetry in pride, in order to lift 
the curtain on his treasures and productions and bring them into 
existence, so as to facilitate the reader to understand. The study 
includes a poem in the pride, where the study presents and analysis 
of the poem and its contents, words and structures and rhetorical 
aspects contained in the texts, the researcher recommends to stand 
on the efforts of these scientists and disseminated to the public 
so that students and students to benefit from them because of 
the spiritual, moral and literary things that work to self Increase 
research in the field of Arabic literature and poetry in general and 
this leads to understanding the Arabic language and taste and know 
its secrets..

مقدمــــــة
�لعربية  �لثقافة  ن�صر  يف  مهماً  دور�ً  لعب  �لربناوي  �لعربي  �ل�صعر  �إن   
وتطورها يف منطقة كامن برنو� وذلك الأن بع�س �لعلماء عرفو� غر�س �ل�صعر 
�لعربي ب�صتى �أغر��صه، ولقد �أ�صهم هوؤالء �لعلماء بجهودهم و�أعمالهم �ل�صعرية 
وتركو� �آثار�ً عظيمة لالأجيال �لقادمة �إن هذ� �لرت�ث �لذي تركوه لهم يحتاج 
�لعلم و�الأدب،  منه طالب  ينهل  لكي  �لعامة  �لتعليم  �صاحة  �إىل  �إخر�جه  �إىل 
ومن �أ�صهر علماء  ذلك �لع�صر �لذين �أ�صهمو� يف هذ� �ملجال، �ل�صيخ/ عبد 
�ل�صالم بن حمدون �لربناوي، و�لذي عا�س يف �لفرتة ما بني عام )1906م- 
1991م( وهاتان ق�صيدتان تخت�صان بدر��صة حتليلية و��صميهما: )جهد �ملقل يف 
�الأحباب و��صلة  �ملكرث و�ملقل(، وق�صيدة )هدية  مدح من ال يدرك حقيقته 

�إىل ذوي �الألباب(.
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وقد نظم �لباحث هذه �لورقة و�لتي ��صتملت على �أهم جو�نب م�صاهمة علماء 
�لربنو يف �ل�صعر �لعربي، وخل�س ذلك يف مبحثني وتناول �لتعريف بال�صاعر 
�ل�صيخ، ثم بع�س ق�صائده يف �ملدح وحتليلها وبيان �لظو�هر �الأدبية فيها وختم 

ذلك باأهم �لنتائج و�لتو�صيات.
اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث:

�جلهود  على  �ل�صوء  ت�صليط  هو  �ملو�صوع  لهذ�  �ختياري  دو�فع  من   
و�الأعمال �الأدبية �لتي قام بها �ل�صيخ/ عبد �ل�صالم بن حمدون يف �أحد �أغر��س 
�ل�صعر �لربناوي �أال وهو �ملديح �لنبوي �ل�صريف. و�إ�صارة �إىل م�صاهماته وما 

بذل به من جهد يف ذلك.
اأهمية البحث:

�ل�صعر  يف  �ملدح  ومظاهر  مالمح  �أهم  �إبر�ز  يف  �لبحث  �أهمية  تكمن   
�لعربي �لربناوي لدى و�حد من كبار �صعر�ء �لربنو� وهو �ل�صيخ عبد �ل�صالم 

بن حمدون.
اأهداف البحث:

بن حمدون ومدى  �ل�صالم  عبد  �ل�صيخ  موؤلفات  �ل�صوء على  ت�صليط   
م�صاهمتها يف �الأدب �لعربي �لربناوي و�صعر �ملديح على وجه �خل�صو�س.

منهج البحث:
يتمكن  حتى  و�لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  على  �لباحث  �عتمد  ولقد   
�ل�صلة  ذ�ت  و�ملر�جع  �مل�صادر  من  �ملادة  و�أخذ  �لدر��صة  هذه  حتليل  من 

باملو�صوع.
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م�سكلة البحث:
�إن لعلماء �لربنو� ق�صائد كثرية جد�ً مل جتد حظها يف �لن�صر.  -1

لقد مت تدوين �لكثري من �الأ�صعار ومت �أر�صفتها لدى كثري من �لطالب مل   -2
ي�صتفاد من طاقاتها وفنونها �الأدبية.

�أ�صهم كثري من علماء �لربنو� يف تاأليف وتدوين �ملوؤلفات �ل�صعرية ولكن   -3
مل جندها يف �لدر��صات و�لبحوث �الأدبية �حلديثة.

هيكل البحث:
�ملبحث �الأول: التعريف بال�ساعر عبدال�سالم بن حمدون ومناذج من ق�سائده:

�ملطلب �الأول: ن�صبه ومولده و�صيوخه و�آثاره �لعلمية ووفاته.
يدرك  ال  من  مدح  يف  �ملقل  )جهد  ق�صيدته:  وحتليل  �صرح  �لثاين:  �ملطلب 

حقيقته �ملكرث و�ملقل(.
�ملطلب �لثالث: �صرح وحتليل ق�صيدته: )هدية �الأحباب و��صلة �إىل ذوي �الألباب(.

�ملبحث �لثاين: اللغة ال�سعرية: )الأ�سلوب والألفاظ( يف الق�سيدة:
�ملطلب �الأول: مفهوم �للغة �ل�صعرية.

�ملطلب �لثاين: �الأ�صلوب يف �لق�صيدة.
�ملطلب �لثالث: �الألفاظ يف �لق�صيدة.

�ملبحث �لثالث: املعاين واخلامتة و�سدق العاطفة يف الق�سيدة:
�ملطلب �الأول: �ملعاين يف �لق�صيدة.

�ملطلب �لثاين: �خلامتة يف �لق�صيدة �أو: )ح�صن �النتهاء و�صدق �لعاطفة  يف 
�لق�صيدة.

اخلامتة: �أهم النتائج والتو�سيات.
امل�سادر واملراجع.
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�ملبحث �الأول
التعريف بال�ساعر ال�سيخ عبد ال�سالم بن حمدون ومناذج من ق�سائده

�ملطلب �الأول
ن�سبه ومولده و�سيوخه واآثاره العلمية ووفاته

اأوًل: ن�سبه:
جهة  من  �ل�صالم  عبد  �ل�صيخ  ن�صب  يف  بر�يا  �صليمان  حممد  يقول   
و�لده: "هو �لفقيه �جلليل �لعالمة �حلافظ �لعابد �لنا�صك �لز�هد �ملقرئ �ملجود 
ح�صني بن حمدون بن لنتيم بن �أمري �ملوؤمنني علي غاجي �لربناوي �لغ�صرغموي 

�ملرتاوي رحمه �هلل")1(.
ثانيًا: مولده:

ولد �ل�صيخ عبد �ل�صالم يف حكومة )َمرتى Marte( �ملحلية بوالية برنو   
عام 1324هــ �ملو�فق لعام 1906م، وذلك يف عهد �ل�صيخ غربي �أي �ل�صلطان 

غربي �لكامني.
ثالثًا: �سيوخه:

بد�أ در��صته �الأولية عند و�لده، ثم �أر�صل �إىل بع�س تالميذ و�لده لكي   
بد�أ  عثمان،  �ملاهر  و�أخيه  م�صطفى  �ملعلم  مع  و��صتاأنف  �لكرمي،  �لقر�آن  يحفظ 
بقر�ءة �لقر�آن �لكرمي على عادة �أبناء �مل�صلمني يف هذه �لبالد، وو��صل بقر�ءة 
�لقر�آن حتى وفقه �هلل حلفظه و�إتقانه قبل �صن �لبلوغ، وقد تعلم عن علماء عدة، 
ومن م�صايخه �ل�صيخ �صطيم �أحمد �ملختار، و�ل�صيخ �صطيم �إ�صماعيل �لذي �لتحق 
�لذي  بابا  �حلاج  �ل�صيخ  ا  �أي�صً علمائه  ومن  �ملختار.  �أحمد  �صيخه  وفاة  بعد  به 
العربية  اللغة  ق�سم  اإىل  مقدم  تكميلي  بحث  العربي،  الأدب  يف  ال�سعري  واإنتاجه  ال�سالم  عبد  ال�سيخ  �سليمان:  حممد  برايا،   )1(

والدرا�سات الإ�سالمية للح�سول على درجة املاج�ستري يف الدرا�سات العربية – جامعة ميدغري عام 1994م �س: 40.



جملة ت�أ�صيل العلوم {434}

�نتقل �إليه �ل�صيخ عبد �ل�صالم بعد وفاة �ل�صيخ �صطيم حممد �إ�صماعيل، ودر�س 
عنده كتاب خمت�صر �خلليل وحفظه على ظهر قلب، فهم م�صمونه من �ملعاين 

و�الأحكام حتى �صهد له �صيخه بذلك، و�صهد له بذلك كثري من علماء زمانه)1(.
�صالح  �إبر�هيم  �ل�صيخ  ف�صيلة  �مل�صهورين  �ملميزين  علمائه  �صمن  ومن   
عنه  باالأخذ  و�خت�س  �لتجانية  �لطريقة  عنده  وجدد  به  �ت�صل  �لذي  �حل�صيني 
دون غريه، رغم فو�رق �ل�صن بينهما فاأعطاه �الإذن �ملطلق وجعله من مقدمي 
هذه �لطريقة بعد �أن تلقى �لرتبية �ل�صوفية عنده �إىل �أن �أتاه �هلل �ليقني، رحمه 
�هلل رحمة و��صعة. وقد تخرج يف يده كثري من �لعلماء �لذين لهم �الأثر �لفعال 

يف �ملجتمع �لذي يعي�س فيه)2(.
رابعًا: اآثاره العلمية:

دوّن �ل�صيخ عبد �ل�صالم كتباً عدة منها ما هو موجود وما هو مفقود وما   
هو مطبوع و�الآخر خمطوط، وقد ��صتملت هذه �لكتب على فنون �إ�صالمية 
ولغوية متعددة، ومن �أ�صهر موؤلفاته كتاب: جهد �ملقل يف مدح من ال يدرك 
�لفريد، وهدية  �ل�صيخ  مدح  و�ملريد يف  �ملحب  و�ملقل، وحتفة  �ملكرث  حقيقته 
بن  �ل�صيخ عمر  بن  �ل�صيخ م�صطفى  �الألباب، يف  �إىل ذوي  �الأحباب و��صلة 
�ل�صيخ حممد �ملعروف بكياري �لكامني، وذكر ما ف�صا و�صاع وظهر من �أحو�ل 
ا: د�مغة �الأعد�ء ومن �صل �صيف �الأعد�ء، و�صلم  هذ� �لع�صر، وكتاب �آخر �أي�صً
�ل�صديان،  للطالب  �لعميان  ومن�صاة  �لنجباء،  بح�صرة  �لتو�صل  يف  �الرتقاء 
وعطية �ملنان هدية �إىل �ل�صبيان، و�ل�صهم �مل�صدد لر�صق �لناعق �ملر�صد، ومما 

�صبق يت�صح لنا �أن �ل�صيخ �ألف كتباً كثرية وبع�صها مفقود كما ذكرنا �آنفاً.
العربية، جملة الثقافة العربية – قرية اللغة العربية انغال نيجرييا العدد 1 عام 2007م �س: 115 .  )1(

العربية، جملة الثقافة العربية، قرية اللغة العربية انغال، املرجع ال�سابق، �س: 115.  )2(
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خام�سًا: وفاته:
تويف �ل�صيخ رحمه �هلل تعاىل مبدينة ميدغري يف والية برنو نيجرييا يوم   
�ل�صبت قبيل �لغروب، وهو متهياأ ل�صالة �ملغرب عام 1412هــ �ملو�فق 1991م 

ودفن يف �ليوم �لتايل يف بيته عن عمر يناهز 85 �صنة رحمه �هلل تعاىل.
�ملطلب �لثاين

�رصح وحتليل ق�سيدته: )جهد املقل يف مدح من ل يدرك حقيقته املكرث واملقل()1(
حتتوي �لق�صيدة على �ثنني وثمانني بيًتا ميدح بها ر�صول �هلل �صلى �هلل   

عليه و�صلم، ولكن �لبحث يقف على مناذج من �أبياته فيما يلي:
مبدح ر�صول اهلل يك�صـــــف غمنـــــا          �صــــــــــــراج منيـــــــــــر �صاهــــــــــــد ومب�صـــــــــــر
فمدح ر�صول اهلل �صعب فاإننــــــــي          نبي عظيــــــم القـــــــدر يف كل م�صهــــــــــــــد
علمت باأين ل�صت اأهاًل اأن اأن�صدا          نذير �صفيع اخللق يف احل�صر ذي اليد

يقول �لناظم يف م�صتهل ق�صيدته، ال تنك�صف م�صيبتنا �إال مبدح ر�صول   
�هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، الأنه هو �لنبي �لذي رفع �هلل �صاأنه يف كل م�صهد.

�أن�صئ  باأن  �أهاًل  ل�صت  الأنني  عليّ  �صعب  �هلل  ر�صول  فمدح  قائاًل:  و��صتمر 
يعدد  ثم  �ملقام،  �ل�صيخ يف هذ�  تو��صع  ق�صيدة يف مدحه، وهذ� يدل على 
�صفات �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم �إذ يقول: فهو �صر�ج منري �أي هو م�صباح 
م�صيء كل من �هتدى بهديه ال ي�صل �أبًد�، و�صاهد على �أفعال �أمته يوم �لقيامة، 
 ُأمَّةٍ بِشَِهيدٍ وَِجْئنَا بِكَ عََلى هَؤَُلءِ شَِهيدًا{ ]�لن�شاء: ٤1[، 

ِّ
قال تعاىل: }َفَكيْفَ إَِذا ِجْئنَا مِنْ ُكل

ببحر طويل مدحتي لك و�لثنا:
لك  املن  والف�صل اجلزيل على الورى   

فاأ�صل اأ�صول اأنت منقذ يف غد      
برايا، حممد �سليمان: ال�سيخ عبد ال�سالم واإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي، ، �س: 16 .  )1(
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يقول �ل�صيخ: نظمُت ق�صيدتي يف مدحك و�لثناء عليك يا ر�صول �هلل   
على بحر �لطويل من بحور �لعرو�س �ل�صتة ع�صرة، و�صاأحاول بقدر ��صتطاعتي 
�أن �أمدحك باأح�صن قول الأنك �أهل له. لك �لعطاء و�ل�صرف �لعظيم على جميع 
�لقيامة  يوم  �لنار  من  �الأمة  تنقذ  و�صوف  �خللق،  �أ�صرف  و�آباوؤك  �ملخلوقات 

ب�صفاعتك.
وتقتب�س الأنــــــوار نورك والهدى             هـــــــداك فال هـــــــــدي �صـــــــواء موؤبـــــــــد
و�صرعته   كل   ال�صرائع   اأبطلت             وتبقى ليوم  العر�س واللوم  والوعد

يق�صد �لناظم �أن �أنو�ر� تعك�س �صووؤها من نوره �صلى �هلل عليه و�صلم،   
الأنه هو �أ�صا�س �لنور كله. و�أنه �لذي يهدي بنوره �لرب�يا، فلي�س هناك من دعا 

�إىل �لهدى مثله من بني �لر�صل، ولي�س له مناف�س يف ذلك �أبًد�.
عز  ربي  يدي  بني  نوًر�  "كنت  و�صلم:  عليه  �هلل  �هلل �صلى  ر�صول  قال   

وجل قبل �أن يخلق �آدم باأربعة ع�صرة �ألف عام")1(.  
فكم معجزات جازت العد واملدى         ت�صاهدها الأ�صحاب يف موطن الر�صد

�هلل  �أيد  �لتي  �ملعجز�ت  من  كثري  هناك  �لبيت،  هذ�  يف  �لناظم  يقول   
مو�طن  عليهم يف  �هلل  �ل�صحابة ر�صو�ن  ر�آها  فقد  ر�صالته،  لتبليغ  ر�صوله  بها 

كثرية)2(:
مبحفل املنري  البدر  له  فمن حاد عن هذا ف�صف بقمردو�صق 
حممدفقد �صق رب العر�س ا�صما من ا�صمه باإ�صم    حممود   هو  له 
�صخيلة وحلم  �صاع  يف  ا فقالوا قد قد)3(وب�صقت  ففا�صا لهم في�صً
ف�صارت باإذن اهلل عذبا بال  نفدوهججت  يف  ماء  اأجاج   ومالح

النبهاين، يو�سف بن اإ�سماعيل )القا�سي(: حجة اهلل على العاملني يف معجزات �سيد املر�سلني، �س: 216 .  )1(
برايا حممد �سليمان ال�سيخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعر يف الأدب العربي  ، �س17 .  )2(

ا وفي�سانا: كرث حتى �سال، وفا�س الإناء  ا وفيو�سً ب�سقت: اأخرج الرمق من فمه. القامو�س املحيط ج3 �س: 213. فا�س املاء، في�سً  )3(
امتالأ حتى طفح، قد قد، ح�سبنا.
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عليه  �هلل  �صلى  معجز�ته  ذ�كًر�  �ل�صابقة  �الأبيات  هذه  يف  �ل�صيخ  قال   
و�صلم بد�أ بحادثة �صق �لقمر، فقال �صق �لقمر للنبي �لكرمي وهو كان يف جماعة 
�لكرمي  �لقر�آن  يف  دالئل  وهناك  �ملعجز�ت،  �أهم  من  الأنها  قري�س،  كفار  من 
َآيًَة  يَرَوْا  وَإِنْ   • الَْقمَرُ  وَانْشَقَّ  السَّاعَُة  }اْقَترَبَتِ  تعاىل:  وقال  �لنبوية،  و�الأحاديث 

يُعِْرُضوا وَيَُقوُلوا سِحْرٌ مُسَْتمِرٌّ{ ]�لقمر: 2-1[.

و�حلديث �ل�صريف، عن �أن�س بن مالك -ر�صي �هلل عنه- �أن �أهل مكة   
�صاألو� ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم �أن يريهم �آية؛ "فاأر�هم �ن�صقاق �لقمر 
مرتني" وعن عبد �هلل بن م�صعود قال: بينما نحن مع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 
و�صلم مبنى �إذ �نفلق �لقمر فلقتني فكانت فلقة ور�ء �جلبل وفلقة دونه، فقال لنا 

ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم "��صهدو�")1(.
و�أ�صار �ل�صيخ يف �الأبيات �لتي تليها قائاًل: �إن �هلل �صبحانه وتعاىل �صق   
��صم حممد �صلى �هلل عليه و�صلم من ��صمه، حممود �لذي هو ��صم من �أ�صمائه 
تعاىل، ف�صماه حممًد�، وحممد هو �ملحمود �لذي يحمده �خلالئق يف �ل�صماء 
ا يف �لبيت بقوله  ويف �الأر�س ويوم �لقيامة يحمده �أهل �ملوقف، وي�صري �أي�صً
– وب�صقت – �إىل �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ب�صق �أي نفث يف �صاع 
وحلم �صاة، فكرثت حتى �أكلها من كان معه و�صبعو� وتركوها، وهججت يف 

ماء...
يقول �ل�صيخ يف هذ� �لبيت، �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم نفث   
يف ماء مالح فتحول هذ� �ملاء �إىل ماء عذب، وما ز�ل �ل�صيخ يعدد معجز�ت 

�لر�صول �لكرمي �إذ يقول يف هذ� �لبيت)2(: 
رواه م�سلم، بن احلجاج: يف �سحيح م�سلم، دار احلديث القاهرة  1431هــ/2010م �س: 410.  )1(

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعر يف الأدب العربي ، �س 17 .  )2(
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ركبت على الفر�س البطيء ب�صريه            ف�صار �صريع ال�صري والعدو والبيد

يقول �لناظم: �أن ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم ركب جو�د� بطيئ   
�مل�صي، ولكنه �صار �صريًعا يف ذهابه و�إيابه بربكة ركوبه �صلى �هلل عليه و�صلم. 

األ يا ر�صول اهلل دينك قد عال     ودينك مر�صي  ين�صح  وموؤكد

يقول �لناظم يف هذ� �لبيت خماطًبا �لنبي �لكرمي بقوله: نعم يا ر�صول   
�هلل، فاإن دينك قد عال كل �الأديان، ودينك مر�صي به من �هلل �صبحانه وتعاىل، 

ا كل من كانت له تقوى �الإله وباالأمر �لذي �صرعو�. وير�صى به �أي�صً
ر�صول بكى جذع كراهة ناأيـــــــــــــــــه            و�صريه طعما لكل موحـــــــــــــــد
وغر�صته  يف  جنة  اخللد  خالًدا             اإىل  اأبد   الآباد   واها   ل�صيد

�لبيتني �إىل حادثة وقعت يف م�صجد �لر�صول  ي�صري �لناظم يف هذين   
�صلى �هلل عليه و�صلم، وكان ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يتكئ على جذع 
�لنخل عندما يخطب، وحينما بني له منرب� بجانب �جلذع، �صعد ر�صول �هلل 
�صلى �هلل عليه و�صلم على �ملنرب وترك مكان �جلذع، فعندما �صعر هذ� �جلذع 
بهذ� خرج منه �صوت �صديد، حتى �صمع �صوته كل من كان يف �مل�صجد و�رجتف 
�مل�صجد، فلم ي�صكت حتى �أتى �لر�صول �إليه و�تكاأ عليه، وبف�صل �لر�صول �لكرمي 

غر�س �جلذع يف �جلنة و�صار من ماأكوالت �أهل �جلنة يوم �لقيامة.
عن عبا�س ر�صي �هلل عنه �أن �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم كان يخطب �إىل   
جذع قبل �أن يتخذ �ملنرب، فلما �تخذ �ملنرب وحتول �إليه حن جذع فاأتاه و�حت�صنه 
ف�صكت، فقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: "لو مل �أحت�صنه حلن �إىل يوم 

�لقيامة")1(. 
املالكي، حممد علوي )الدكتور(: حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الإن�سان الكامل، دار جوامع الكلم 17�سارع ال�سيخ �سالح اجلعفري،   )1(

القاهرة ب، ت، �س: 166.
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�لنبي  �لتي وجد  �ل�صيئة  �جلتماعية  �حلالة  بحديث عن  �ل�صيخ  و��صتمر   
�صلى �هلل عليه و�صلم �لعرب عليها)1(: 

اأتى النا�س �صتى فابتغى جمع �صملهم           فاألفهم بعد التباغ�س واحلقـــــــــد
وملا راأوا هلل خالـــــــــــــ�س فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه           تدعوا اإىل الإذعان بعد تباعــــــــــــد
ف�صـــــــــاروا باإذن اهلل اإخــــــــــــــوان ملــــــــــــة           حنيفية    دين    النبي     حممد

�لنبي  �لتي وجد  و�لبيئية  �الجتماعية  �حلالة  يوؤكد  �أن  �ل�صيخ  يريد  هنا   
�لكرمي، �لنا�س قائال: بعث �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�لعرب متفرقون ويقتل 
ا، ولي�س فيهم حكومة تدير �صاأنهم وجتمع �صملهم بل �أ�صعلت نار  بع�صهم بع�صً
�أن يجمع �صملهم حتت ر�ية  �لرحمة  نبي  فا�صتطاع  �لليل �ملظلم،  �لفنت كقطع 
�لدين �حلنيف �الإ�صالم، ف�صارو� باإذن �هلل تعاىل �إخو�نا بعد �لتباغ�س و�حلقد 
و�حل�صد، ملا ر�أو� من ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم من ح�صن �ل�صري و�ل�صلوك 
�أن �لعرب كانو�  �أطاعوه بعد �أن حاربوه يف �أول �الأمر، ومما يدل على ذلك 
�الإ�صالم  جاء  عندما  ولكن  �لقبلية  �لع�صبية  ل�صبب  بع�صا  بع�صهم  يحاربون 

حاول �أن يزيلها من قلوبهم.
قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: "لي�س منا من دعا �إىل �لع�صبية")2(    
ا يف مو�صع �آخر: "ال ف�صل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى")٣( وقال  وقال �أي�صً

َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ{ ]�لأنفال: ٦٣[. تعاىل: }إِن
حمــــــدت اإلهي خالقـــــي ومغلبـي           وملهمني بالفي�س يف كل مق�صد)٤(

و�صليت من بعد املقا�صد للنبي           واآل  واأ�صحاب    وجند   حممــــــد

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعر يف الأدب العربي، �س 18.  )1(
اأبي داود، دار الفكر بريوت لبنان، 1415هــ/1995م �س: 22 حديث رقم  اآبادي، حممد �سم�س احلق: عون املعبود، �سرح �سنن   )2(

.5121
ابن حنبل، اأحمد بن حممد: م�سند الإمام اأحمد، دار اإحياء الرتاث العربي، القاهرة 1414هــ/1993م حديث رقم 22978.  )3(

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي ، �س 17- 18.  )4(
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ربه وخالقه  �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم حمد  �ل�صيخ  �أن مدح  بعد   
�ألهمه قول �ل�صعر يف كل مو�صوع يق�صد �لنظم فيه، ثم �صلى  وغالبه �لذي 

على �لنبي �لكرمي وعلى �آله و�أ�صحابه وجنوده يف �ملعارك مع �لكفار.
�صاألتك اللهم غفـــــــــــــران ذنبنا              وذنب جميع امل�صلمني ووالدي)1(

وزد لهما يا رب وا�صع رحمتك              كما   رحماين    ربياين    فاأخلد

و�أخرًي� ختم �ل�صيخ �أبياته د�عًيا �هلل �صبحانه وتعاىل �أن يغفر ذنوب جميع   
�مل�صلمني وو�لديه، و�أن يرحمهما كما ربياه �صغري�، و�أن يدخلهما يف و��صع 

رحمته. 
مبدح ر�صول اهلل يجلب فرحنا      وفرح جميع امل�صلمني املوحد)2(

�ختتم �ل�صيخ ق�صيدته بقوله �أن مدح �لر�صول �لكرمي هو �لذي يجلب   
�مل�صلمني  جميع  ونفو�س  نفو�صنا  يف  �ل�صعادة  ويدخل  و�ل�صرور  �لفرح  لنا 

�ملوحدين، ويف �آخر �لق�صيدة قال �ل�صيخ: 
ناظمه عبد ال�صالم كانِر         الربنوي التجاين احلمريي

هذه  نظم  من  �لقارئ  �أيها  تعرف  مل  فاإن  �لبيت  هذ�  يف  �ل�صيخ  قال   
�لربناوي  كانوري  قبيلة  �إىل  ينتمي  �لذي  �ل�صالم  عبد  �ل�صيخ  فهو  �الأبيات، 

وطًنا، �لتجاين طريقًة �حلمريي �ليمني. 
�ملطلب �لثالث

�رصح وحتليل ق�سيدته: )هدية الأحباب وا�سلة اإىل ذوي الألباب(
ا من �صمن موؤلفات �ل�صيخ عبد �ل�صالم؛ وقد  �أي�صً يعترب هذ� �لكتاب   
ق�صم هذ� �لكتاب �إىل ق�صمني �أ�صا�صيني، �لق�صم �الأول: مدح فيه �ل�صيخ م�صطفى 

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي، نف�س املرجع، �س 17- 18.  )1(

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي، نف�س املرجع، �س 17- 18.  )2(
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بن  بكياري  �ملعروف  �لثالث  بكر  �ل�صيخ  مدح  �لثاين:  و�لق�صم  �لكامني،  عمر 
�ل�صيخ عمر بن �ل�صيخ �الأمني �لكامني رحمهما �هلل رحمة و��صعة. ويف مطلع 

�لق�صيدة قائاًل)1(: 
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم �صلي على حممد و�صلم

الرحمن ربه  عبيد  الغفرانقال  مرجتي  ال�صالم  عبد 
من رحمتي ومن نئا قد �صططوالقول خالقي الورى ل تقنطوا
بامل�صطفى لنا  من  ملن  ال�صرَفاحمًدا  الأمراء  اأمري  وهو 
لالإ�صالم اأزمة  الأحالملكونه  ذوو  عند  يده  يف 
الأجداد من  املجد  اأ�صدادووارث  بال  اآبائه  ومن 
ال�صلحا وال�صيوخ  امللوك  برحاجنل  قد  ما  اخلريات  فعله  عن 
اخلري لأهل  الرغائب  �صريمعطي  عن  راغب  قلب  �صليم 
خافت قد  الذي  املعظم  بعدتجنل  اأر�صي  ملوك  باأ�صه  من 
للفالِتجنل الويل ابن الويل الطغات وال�صوق  لطردهم 
ا�صتتار وانك�صارو�صاروا مثل اجلعل يف  والهوان  والذل 
باتفاقول   ت�صفهم   �صفة    النفاق باخلبث  و�صفهم  بل  

ثم و��صل �ل�صاعر يعدد �صفات �ملمدوح قائاًل)2(:  
ول لغريه  يل  التفات  ح�صنول  حال  وذا  دونه  اأكون 
ال�صفهاء من  الأذى  ال�صعفاءتمل  ورحمة  ديدنه 
اأبيه م�صبه  اأبيه  ذويهابن  من  املجد  كل  وارث 
ال�صخاء يف  اأباه  اقتدى  واحللم وال�صرب ويف الأع�صاءقد 
وابل كغيث  اجلواد  يف  األوهو  ك�صمو  العهد  وفاء  ويف 
كنت الأمري  ابن  اأمري  جنيتاأيا  واقيا  ح�صيًنا  ح�صًنا 
اأو�صحواوكم اأخى من علماء قد مدحوا ل�صكر  ع�صرهم  ملوك 
�صيًحا تاريًخا  ي�صري  جانًحاحتى  الدهور  اإىل  وباقًيا 
الأمرا كبري  هذا  ما بني  البحرين فخذ بال مراف�صيخنا 
يغرفايعرف هذا من يكون عارًفا لن  وعك�صه  بنف�صه 
اأحمقل  تنجبوا الأقوال فهو حق فهو   لذاك    ومنكر   

برايا حممد �سليمان ، ال�سخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعر يف الأدب العربي ، �س: 9-8.  )1(
ال�سيخ عبدال�سالم بن حمدون – هدية الأحباب وا�سلة اإىل ذوي الألباب  يف مدح ال�سيخ م�سطفي الكامني ، حقق الطبع حمفوظة ،   )2(

�س 2 – 4 .
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ويف �خلتام يقول �ل�صيخ)1(:   
قايلمدحت ال�صيخ م�صطفى ل اأبايل ومقت  ماكر  مبكر 
جاحد وجحد  طاعن  وحا�صدوطعن  لئم  كل  ولوم 
ما�س وم�صي  هماز  ووا�سوهمز  لمز  كل  وملز 
اأ�صداد عن  يخلو  لي�س  لو كان عاذًل يف كالأطوادفاملر 

عبد  �هلل  عبد  باأنه  ��صمه  يف  �صخ�صيته  بتقدمي  ق�صيدته  �ل�صاعر  ��صتهل   
�ل�صالم �لر�جي رحمة ربه وغفر�نه وذلك يف �لبيتني �الأوليني.

بعد �أن قدم �ل�صاعر نف�صه يف �لبيت �الأول م�صرًي� �إىل �أنه مرجتي �لغفر�ن،   
وهو  باملمدوح  عليهم  منّ  �لذي  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �لثالث حمد  �لبيت  ويف 
�أنه  و�أ�صار  تعاىل،  �هلل  رحمة  �إىل  �لر�حل  برنو  �صيخ  عمر،  م�صطفى  �ل�صيخ 
رئي�س �أمر�ء والية برنو،وكلهم طائعون وممتثلون الأو�مره، �أن �لن�صر بيده عند 
�أ�صحاب �لعقل، الأنه حامل لو�ء �الإ�صالم يف برنو ورث هذ� �ملجد و�لكرم عن 

�آبائه و�أجد�ده �لكر�م.
�مللوك  �بن  �أن ممدوحه  �إىل  و�ل�صابع  �ل�صاد�س  �لبيت  ا يف  �أي�صً و�أ�صار   
كان  كما  �خلري  باأعمال  يقومون  ز�لو�  وما  �ل�صاحلني  �ملميزين  برنو  �صيخ  ومن 
يفعل �آباوؤه و�أجد�ده، وكان من �صمائله �لعظيمة �أن ال يرد �ل�صائل �إن �أتى �إليه، 

وهذ� يدل على كرمه، وكان معروفا �أنه بعيٌد عن �لظلم.
ويف �لبيت �لثامن �إىل �حلادي ع�صر يقول �ل�صاعر:ويف تعريف �صخ�صية   
ممدوحه للقارئ �لعزيز باأنه �بن �لكرمي �صاحب �جلود و�لكرم، هو �ل�صيخ حممد 
�الأمني �مللقب بكياري، �بن �ل�صيخ بكر بن �ل�صيخ عمر �لذي خاف من �صجاعته 
وبط�صه �مللوك �لذين �أتو� من �أق�صى �لبالد ملحاربته وهو من �صاللة �ل�صيخ عمر 
بن �ل�صيخ حممد �الأمني �لكامني، �لذي �أنقذ �أهل برنو من �حلرب �لتي ن�صبت 

املرجع نف�سه ، �س 5-2.  )1(
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بينه وبني ملوك �الأر��صي �ملجاورة، و�نهزمو� �أمامه وولو� �إىل �ل�صحر�ء.
�لذين جاءو� من  �مللوك  �أن هوؤالء  �إىل  ي�صري  �لثاين ع�صر  �لبيت  ويف   
�أر��صيهم لقتال �أهل برنو، ال ت�صفهم بالنفاق الأن عملهم هذ� فاق ما يبلغ �إىل 

حد �لنفاق، بل هو من �خلبائث باتفاق علماء �لدين. 
يتحمل  هو  �ل�صيخ  يقول  ع�صر،  و�ل�صاد�س  ع�صر  �خلام�س  �لبيت  ويف   
من  تتعجبو�  ال  قائاًل  و��صتمر  طبيعته،  وهذه  �ل�صعفاء  على  وي�صفق  �ل�صفهاء 
فعله هذ� الأنه ورثها من �آبائه و�أجد�ده، وكل من �قتدى وتخلق باأخالق �أبيه، 

فاأمه قد �أجنبت ما يحب وير�صاه �الأب.
�أن  �ل�صاعر  يقول  و�لع�صرين،  �لر�بع  �إىل  ع�صر  �لثامن  �لبيت  ويف   
لي�صقي  �نقطاع  �أو  توقف  بدون  ينزل  �لذي  �لغزير  كاملطر  �جلود  ممدوحه يف 
�أهل �الأر�س، ويف �لوفاء بالعهد فهو كال�صموءل، و��صتمر �لناظم يف خماطبة 

ممدوحه قائاًل: �أيها �الأمري كنت كاحل�صن �لذي ينجي ويقي �لنجاة �إليه.
يقول �ل�صاعر هناك كثري من �لعلماء �لذين مدحو� �مللوك �ملعا�صرين   
لهم، وبينو� �صكرهم و�أعمالهم، حتى ي�صري هذ� تاريًخا م�صجاًل معتمًد� عليه، 
و��صتمر قائاًل: �إن هذ� �ل�صيخ هو كبري �الأمر�ء بني �لبحرين، فخذ كالمي بدون 
تردد، وهو �أمر متفق عليه �أيها �لقارئ، ويعرف هذ� كل عاقل ولكن ينكر هذ� 
من ال يعرف نف�صه، �أي �ل�صخ�س �لغبي، فلذلك ال تتعجبو� من هذه �الأقو�ل 

فهي حق، ومنكرها ال يو�صف �إال باحلماقة و�لبالدة. 
ويف �الأبيات �الأخرية، يقول �ل�صاعر �أنه قد مدح �ل�صيخ م�صطفى عمر   
�لكامني وال يبايل من ينكره �أو من يغ�صب عليه �أو يطعن فيه �أو يجدد مدحه 
�أو م�صاء بنميم، قال تعاىل:  �أنه ال يبايل بهمز هماز،  �أو يح�صده، كما  ويلومه 
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}وََل ُتطِعْ ُكلَّحَالَّفٍ مَِهنيٍ • هَمَّاٍز مَشَّاءٍ بِنَمِيٍم{ ]�لقلم: 10-11[،  الأنه عرف �أن �الإن�صان 

ال ميكن �أن يتخل�س من �الأعد�ء مهما حاول �أن يفعل ذلك، حتى ولو �عتزل 
�لنا�س وعا�س بعيًد� عنهم. 

ومن �لق�صيدة �لتي مدح بها �ل�صيخ بكر �لثالث بكياري بن �ل�صيخ عمر   
بن �ل�صيخ حممد �الأمني �لكامني)1(:
تزلزل حركته  الذي  يح�صُلوهو  حِلوٍف  اأقطار  ملوك 
طاعنا يكون  ممن  له  بالرمح واحلرب و�صهم اإذ دناوكم 
بتارا �صللوا  رجال  اختاراوكم  ُعد  َمن  عنق  ل�صرب 
بندقا يحملون  رجال  مارقاوكم  يكون  بيت  حلرق 
م�صوغوكم من الغلمان اأي ل يبلغوا حربهم  احتالم  اإىل 
التهلكة من  نف�صهم  مهلكةويوقعون  ب�صهم  يبالون  ول 
واملنونا املوت  العدوناويوؤثرون  احلرب  راأوا  اإذا 

يقول �ل�صيخ يف مدح �ل�صيخ بكر بن عمر �لكامني، هو �لذي �إذ� حترك   
للقتال ال ��صتقر�ر مللوك �الأقطار و�الأقاليم من �الأعد�ء،وحركته هذه جتعل يف 
قلوبهم �خلوف، وهذ� يدل على �صجاعته، الأنه �إذ� �صنّ �حلرب على �لعدو ترى 

�أكرث �أعد�ئه، �إما م�صابون بالرمح �أو ب�صهم. 
ومبجرد �أن يخو�س ميد�ن �لقتال، ترى من �الأعد�ء يت�صللون ويرتكون   
ا،  �صاحة �لقتال رغم �أنف�صهم خوًفا من �صرب �أعناقهم، ومن جانب جنوده �أي�صً
بيوتهم  ويحرقون  �الأعد�ء  على  ويطلقونها  �لبنادق  يحملون  منهم  كثرًي�  ترى 
خلروجهم عن �لطاعة بعد �نت�صارهم عليهم، وحتى �ل�صبيان �لذين مل يبلغو� 
�حللم، ترى باأ�صهم �صديد يف ميد�ن �لقتال، يعر�صون �أنف�صهم �إىل �لتهلكة وال 
يبالون مبا ي�صيبهم من �صرب �الأعد�ء الأنهم يف�صلون �ملوت على �حلياة دفاًعا 

عن �لنف�س و�لوطن. 
ال�سيخ عبدال�سالم بن حمدون ، هدية الأحباب حمطوط ، �س 5.  )1(
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و��صتمر قائاًل)1(:  
يغ�صبون)2( الأعالج  من  ي�صربونوكم  احلديد  زبة  من 
�صابحات)3( عاديات  خيول  قادماتوكم  موريات  و�صائرات 
�صبحاً)4( للعدو  اأثرن فيه النقع حتى ال�صبحاومغريات 
املالككظلمة  الليل   البهيم    احلالك انت�صار   به   اأتى   ثم  

�إنك  �لقتال قائاًل:  �إىل �صجاعة ممدوحه و�تباعه يف �صاحة  �ل�صيخ  ي�صري   
ترى كثرًي� من �الأبطال يحملون �الأ�صلحة ملقاتلة �لعدو وي�صربونهم �إذ� متكنو� 
ترى  تكون �حلرب  باأنهم عندما  �صجاعتهم  �إىل  م�صرًي�  �ل�صاعر  و��صتمر  منهم، 
�الأعد�ء �صباًحا  تهاجم  �أحيانا،  بعد كرة،  �لعدو كرة  تهاجم مع�صكر  خيولهم 
تغري  �أخرى  وتارة  عنهم،  ي�صدر  �لذي  �ل�صوت  ي�صمع  وال  �لفجر  �أذ�ن  قبل 
على �لعدو يف �أول �ل�صباح، تثري �لغبار حتى ي�صري �ملكان مظلًما كالليل، وال 

يز�لون يقاتلونهم �إىل �أن ين�صرهم �هلل تعاىل.
ُذبل يعمالن  ِجماٍل  با�صل)5(وكم  ِري  �َصمَّ كل  يحملن 
جمرب بطل  ال�ّصالح  ومذهب�صاكي  طالب  العدو  روح 
اأمرهم طائعني  رجاًل  عند الوغى وغريها ذي واأبهمترى 
كاملوات يف  م�صى  اإذا  لت)6(وهو  ف�صع  دروب  بداأ 
قمة مثل  �صار  كمي  قمةوكم  بلوغ  بعد  باأ�صه  مثل 

ا،  ي�صري �ل�صاعر من خالل هذه �الأبيات �إىل �صجاعة ممدوحه وباأ�صه �أي�صً  
ينت�صر  �ل�صلم، وكان ممدوحه  �أو  باأنهم مطاعون �صو�ء كانو� يف حالة �حلرب 
بعد �ال�صتباك �لعنيف مع �الأعد�ء، ومن �صدته وباأ�صه ترى كثري�ً من �لكمى �أي 

�ل�صجعان �لذين يتج�ص�صون �أخبار �الأعد�ء ملعرفة مدى قوتهم و�أخبارهم.
ال�سيخ عبدال�سالم بن حمدون ، هدية الأحباب حمطوط، املرجع ال�سابق ، �س 6-5.  )1(

الأعالج: جمع علج؛ وهو اجلمل ال�سخم من الكفار، زبة احلديد: اأي ال�سالح.  )2(
�سابحات: اخليل اأول الإبل مدت اأرجلها يف ال�سري.  )3(

�سبًحا: ال�سبح. النقع: الغبار.  )4(
ال�سيخ عبدال�سالم ، هدية الأحباب، �س 6.  )5(

كاملوات: الكاف زائدة لل�سرورة .  )6(
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�صالطني الأقطار �صاروا تبعا          خلوفهم من باأ�صه فلت�صمعا )1(

كزندر ومندري وكذا الفكـــــــــة          غوغلم وغريها من ذالكـــــــة

يذكر �ل�صاعر �أ�صماء �لبالد �لتي د�نت وخ�صعت ملمدوحه ل�صدة باأ�صه   
 )Mandara )َمنَدرى  �أر�س  وكذلك   )Zander )زندر  وهي  و�صجاعته 
و�صلطان )فيكة Fika( و)غوغلم Gogulum( وغريها. فقد ��صتطاع �ل�صيخ 

�أن يخ�صعهم وينت�صر عليهم يف �حلروب �لتي ن�صبت بينهم.
فالدعا وبعد  املدح  جنز  اأجب له يا رب كل مادحا )2(قد 
من بعد األف تاريخ املوؤ�ص�سيف راأ�س عامني من قرن خام�س

ومل  �ل�صيخ  مدح  �أجزت  قد  �إنني  �لبيتني،  هذين  يف  �ل�صاعر  يقول   
�أرجو  بالدعاء  �أرجوزتي  و�صاأختم  تناوله،  ي�صتحق  مبا  �ملدح  نو�حي  �أتناول 
من �هلل �لقدير �أن ي�صتجيب دعاءنا، قال �هلل تعاىل: }ادْعُونِي َأسَْتِجبْ لَُكمْ{ 
]غافر: ٦0[،  ثم ذكر تاريخ تاأليف هذه �لق�صيدة وهي عام 1402هــ �ملو�فق �صنة 

1982م. و��صتمر قائاًل يف هذه �الأبيات)٣(:
يطول اأن  الإله  اأجالواأ�صاأل  يتّم  حتى  اأعماره 
انتقا�س ول  َحوٍر  ما  وباخت�صا�سيغري  بزيادة  بل 
عاداه من  الإله  يداهويجعل  مغلولة  م�صدودة 
الأعقاب يف  امللك  يكون  واملاآبواأن  احل�صر  ليوم  داأبا 
ال�صرور من  رب  يا  ُه  احلبوروِع�صْ مع  الأ�صل  كع�صمة 
بال�صعادة اأختمن  ذا  ال�صهادةوبعد  ثمرة  ينال  لكي 
وم�صلم موؤمن  لكل  الأممواغفر  خري  النبي  اأمة  من 
ن�صريمن ُحّر اأو عبد كبري او �صغري هيا  مراة  وذكروا 
ربنا يا   ربنا     يا   ربنا     يا  ربنا   يا ربنا  ا�صتجب لنايا  

�هلل  �أ�صاأل  قائال:  و�أ�صرتهما  ملمدوحه  بالدعاء  منظومته  �لناظم  وختم   
�صبحانه وتعاىل �أن يبقيه على عر�س �مللك �إىل �أن ياأتيه �ليقني، و�أن يجعل حياته 

ال�سيخ عبدال�سالم ، هدية الأحباب، �س 6.  )1(
ال�سيخ عبدال�سالم، هدية الأحباب، املرجع ال�سابق، �س 8.  )2(

برايا حمد �سليمان عبدال�سالم اإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي، �س 9.  )3(
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حياة �صعيدة وممتعة بزيادة �الأرز�ق بدون �نقطاع �لنعمة �أو نق�صا، ثم دعا �هلل 
�لقدير �أن يجعل �أعد�ء هذه �الأ�صرة هم �الأ�صفلون حتت �لذل و�الإهانة �الأبدية، 
و�أن يجعل هذ� �مللك مت�صل�صاًل يف �أ�صرتهم �إىل يوم �لبعث، و�أن يع�صمهم �هلل 
باأن  �آباءهم و�أجد�دهم، ثم �ختتم  تعاىل من كل من يرميهم بال�صر كما ع�صم 
يجعل �هلل تعاىل �ل�صعادة و�ل�صرور فيهم لكي ينالو� كلمة �صهادة عند خروج 

�أرو�حهم. 
ثم دعا �لناظم �إىل جميع �مل�صلمني قائاًل: و�غفر يا رب للعاملني ولكل   
من  كان  �صو�ء  و�صلم،  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  �أمة  من  وم�صلمة  وموؤمنة  موؤمن 
حرهم وعبيدهم و�صغريهم وكبريهم وذكرهم و�أنثاهم يا ربنا ��صتجب دعاءنا. 

�أخرًي� يذكر �ل�صاعر عنو�ن كتابه قائاًل:
الأحباب هدية  وا�صلة اإىل ذوي الألباب�صميتها 
الكرمي ال�صيخ  مدح  ونفذه )1(  يف جده الفخيميف 
بال�صالة الأمداح  الثقابونختم  ق�صائد  مقتفًيا 
الهداتعلى النبي �صاحب ال�صالة والأجنم  واآله 
وتابع    لهم    وكل   داعمن  �صحبه  وجنده   وتبع

هذه  �صميت  و�إنني  و�أ�صرتهما،  ملمدوحه  �لدعاء  بعد  �ل�صاعر  يقول   
�لكرمي  �ل�صيخ  مدح  يف  �الألباب  ذوي  �إىل  و��صلة  �الأحباب  بهدية  �ملنظومة 
وبعده يف جده �لعظيم، ثم ختم منظومته بال�صالة على �لنبي �لكرمي �صيدنا 
ق�صائدهم  يبدوؤو�  حني  �أ�صالفه  بق�صائد  �قتد�ء  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  حممد 
بالثناء على �هلل تعاىل ويختتمونها بال�صالة على �لنبي و�آله وخلفائه �لر��صدين 

�أ�صحاب �لهد�ة �إىل �ل�صر�ط �مل�صتقيم. 

نفذه: اإم�ساء ال�سيء اإبرامه، اأو م�سى على حاله.  )1(
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كما قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: "عليكم ب�صنتي و�صنة �خللفاء   
�أ�صحاب  بقية  على  �صلى  ثم  بالنو�جذ")1(  عليها  ع�صو�  �ملهديني  �لر��صدين 
الإعالء  كثرية  �أم�صاًر�  فتحو�  �لذين  وجنوده  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول 
كلمة �هلل وعلى �أتباعهم وتابعيهم وعلى كل من يدعو �إىل �صر�ط �هلل باحلكمة 

و�ملوعظة �حل�صنة. 

�ملبحث �لثاين
اللغة ال�سعرية: )الأ�سلوب، الألفاظ( يف الق�سيدة

متهيد:
يتناول �لباحثان يف هذ� �ملبحث ��صتهالل وربط �خل�صائ�س �لفنية من   

حيث �ل�صكل، ومن �أهم �لق�صايا �لتي ترتكز عليها �لدر��صة هي:
�ملطلب �الأول

مفهوم اللغة ال�سعرية
من  و�لوجد�ن  و�مل�صاعر  �لعو�طف  عن  للتعبري  كو�صيلة  �ل�صعر  لغة   
غمو�س و�إبهام: فهذه �لظاهرة هي �الأ�صلوب �لذي يدفع �ل�صعر�ء �إىل �لبحث 
و�ملعاين  �الأفكار  عن  للتعبري  و�الألفاظ  �لكلمات  من  و�أن�صب  �أ�صلح  هو  عما 
�لوجد�نية. ولعل هذ� هو�ل�صبب �لذي دعا �لنقاد �إىل �لقول باأنه: "لي�صت كل 
كلمة ت�صتعمل يف �لنرث، ت�صلح يف �ل�صعر، و�إمنا لل�صعر لغة خا�صة خمتلفة عن 

لغة �لنرث")2(.
زينو، حممد جميل: خمت�سر الق�سيدة الإ�سالمية من الكتاب وال�سنة ال�سحيحة، مطبعة مراقبة الكتب واملطبوعات – مكة املكرمة   )1(

�س: 37 .
اجلندي، علي: ال�سعراء واإن�ساء ال�سعر، دار املعارف مب�سر، القاهرة 1969م �س: 156 .  )2(
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وبناء على هذ�، و�صعو� �أهم مميز�ت لغة �ل�صعر، فمن هذه �ملميز�ت   
جتان�س �للفظ و�ملعنى، وهو �أن تتفق �الألفاظ مع �ملعاين من حيث �لقوة و�جلز�لة 
و�ل�صهولة وفًقا ملو�صوع �لق�صيدة. فاإذ� كان مو�صوع �لق�صيدة �حلما�صة مثال 
�لق�صيدة يف  كانت  و�إذ�  �الأثر،  �صديدة  معربة  قوية  �الألفاظ  تكون  �أن  يجب 
�لغزل فيجب �أن تت�صف �ألفاظها بالرقة و�ل�صهولة و�للني، وهكذ� يُقال يف لغة 

�ملدح و�لرثاء و�لفخر)1(. 
فالقارئ لق�صيدة �ل�صيخ عبد �ل�صالم �لتي مدح فيها ملوك برنو، يجد   
كما  و�لفخامة  �ل�صدة  �لتي حتتاج  �ملو��صع  قوية جزلة خ�صو�صاً يف  �ألفاظها 

و�صف �أحو�ل ممدوحه وجنوده يف �صاحة �ملعركة)2(:
تزلزل حركته  الذي  يح�صلوهو  خلوف  اأقطار  ملوك 
طاعنا يكون  ممن  له  بالرمح واحلرب و�صهم اإذ دناوكم 
بندقا يحملون  رجال  مارقاوكم  يكون  بيت  حلرق 
مهلكةويوقعون نف�صهم يف التهلكة ب�صهم  يبالون  ول 

فرنى �ل�صاعر يف هذ� �ملقطع قد ��صتخدم �الألفاظ �لتي تت�صف بالقوة   
ا�أ�صماء  و�حلما�صة يف �أثناء �حلرب مثل: تزلزل، و�خلوف و�لطعن. ويذكر �أي�صً
من  نوًعا  لنا  يظهر  �أي  و�لتهلكة...  و�لبندق  و�ل�صهم  �لرمح  مثل  �ل�صالح 

�ل�صجاعة و�جلر�أة.
ا، يلجاأ �إىل ��صتخد�م �الألفاظ و�لتعابري �لتي تت�صم بال�صهولة  ونر�ه �أي�صً  

و�لرقة و�للني كما يف قوله يف مدح ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم)٣(: 
غمنا يك�صف  اهلل  ر�صول  م�صهدمبدح  كل  يف  القدر  عظيم  نبي 
ومب�صر �صاهد  منري  نذير �صفيع اخللق يف احل�صر اللَّد�صراج 
موؤبدوتقتب�س الأنوار نورك والهدى �صواء  هدي  فال  هداك 

اجلندي، علي: ال�سعراء واإن�ساء ال�سعر، املرجع نف�سه، �س: 156.  )1(
ال�سيخ عبدال�سالم ، هدية الأاحباب وا�سلة اإىل ذوي الألباب حمطوط ، �س 5.  )2(

برايا حمد �سليمان ، ال�سيخ عبدال�سالم واإنتاجه ال�سعري يف الأدب العربي ، �س 16.  )3(
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وذلك نظًر� لطبيعة �ملو�صوع هو ت�صوير �ل�صوق نحو �حلبيب �مل�صطفى   
�صلى �هلل عليه و�صلم مبا فيه من حاجة �إىل ��صتخد�م �ألفاظ لينة وجميلة و�صهلة 
بهذه  يليق  و�لتعابري  �الألفاظ  هذه  مثل  �إىل  فاللجوء  �لعاطفة.  عن  للتعبري 
�ملنا�صبة، مثل �لكلمات: "يك�صف غمنا، نبي عظيم �لقدر، �صر�ج منري، �صفيع 

�خللق، وتقتب�س �الأنو�ر. 
�ملطلب �لثاين

الأ�سلـــــــوب
�الأفكار؛  عن  و�لتعبري  �لكتابة  يف  خا�س  نهج  هو  �أ�صاليب،  جمع  هو   
و�الأ�صلوب بوجه عام هو طريقة �الإن�صان يف �لتعبري عن نف�صه. ويف تعريف 
�آخر هي تلك �الألفاظ �لتي يتخذها �الأديب �أو �ل�صاعر ج�صًر� الإي�صال �أفكاره 
�لتاأثري على  يتفاوت �الأدباء و�لكتاب و�ل�صعر�ء يف  �ل�صامعني، ومن هنا  �إىل 

�ل�صامعني. 
هكذ� �إذ� تتبعنا �لق�صائد مر�ًر� جندها تت�صم باأ�صلوب �أدبي وهو �الأ�صلوب   
�جلميل، ذو خيال ر�ئع وت�صوير دقيق. كان لل�صعر �لربناوي �أ�صلوبان يف مطلع 

�لق�صيدة)1(:
الأ�سلوب الأول: 

هو حماكاة �صعر�ء �جلاهلية من حيث �فتتاح �لق�صيدة؛ فبع�صهم يبد�أ   
بالغزل قبل �لدخول يف �صلب �ملو�صوع، كما �فتتح �ل�صيخ غربمي �لد�غري يف 

ق�صيدته:  
همومه تزال  ل  لقلب  َتْنُمو وتر�صُخ يف ال�صالل جنومهعجباً 
نعيمهمن �صوق ليلى والرباب وزينب يطيب  وال�صاحي  و�َصعاد 

اأبوبكر، حممد مي: ديوان تهنئة الوراد يف مدح خري العباد لل�سيخ التالكي، �س: 54.  )1(
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كما قال �مروؤ �لقي�س يف م�صتهل ق�صيدته يف معلقته)1(:   
ب�صقط اللوى بني الدخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

الأ�سلوب الثاين: 
تعاليم �الإ�صالم يف نظم �لق�صيدة حيث �ل�صاعر ي�صتهل  �أثر  فينظر فيه   
�لق�صيدة بالب�صملة و�حلمدلة و�ل�صالة على �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ويف 
بع�س �لق�صائد ي�صتهلون بلفظ �أما بعد؛ كما جاء يف ق�صيدة �ل�صيخ عبد �ل�صالم 

�إذ يقول يف مطلع �لق�صيدة)2(: 
و�صلمب�صم اهلل الرحمن الرحيم حممد  على  �صل  اللهم 
الرحمن ربه    عبد  ال�صالم   مرجتي  الغفرانفاعبيد   

�أنها فازت  �أ�صعار �ملديح �لربناوي يف هذ� �لقرن يجد  و�لو�قف على   
يقول  عليها.  �أيدينا  و�صعنا  �لتي  �لق�صائد  معظم  يف  وجودته  �ملطالع  بح�صن 
�أبو �لفتح يف ق�صيدته ترياق �الأنفا�س يف مدح خري �لنا�س �لتي  �ل�صيخ �أحمد 

مطلعها)٣(:
لقد جاء خري النا�س بالنور والهدى            ر�صول من اهلل الكرمي به هدى

�لت�صليمية  ق�صيدته  يف  �لد�غري  غربمي  حممد  �ل�صيخ  ويقول   
�الإمام"  �إىل  �ل�صالم  "�إنهاء  بعنو�ن:  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  للر�صول  �ملديحية 

ومطلعها)٤(: 
اإىل خري خلق اهلل اأنهي �صالمي              �صالًما بند كب ل ي�صام

غاية  ويبذل  �لق�صيدة  مبطلع  �ل�صاعر  يعتني  �أن  مبكان  �الأهمية  من  �أنه   
�أو  �ل�صامع  �أذن  يقرع  ما  �أول  �البتد�ء  ح�صن  الأن  و�إجادته،  الإتقانه  �جلهود 
ن�سر  مدينة  والتوزيع،  للن�سر  الطالئع  دار  ال�سبع،  املعلقات  �سرح  الديب(  )المام  احل�سني  بن  اأحمد  بن  احل�سني  الروبي   )1(

القاهرة2005م، �س6.
تقع الق�سيدة يف 116 بيتا من بحر الطويل وهي خمطوطة.  )2(

ال�سيخ عبدال�سالم ، هدية الأاحباب وا�سلة اإىل ذوي الألباب حمطوط ، �س1.  )3(
كب: احلب اأو ال�سوق.  )4(
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�الفتتاح م�صوًر�  �إذ� كان  نف�صه وال�صيما  له  له �صدره وتهتز  فين�صرح  �لقارئ 
جلو �لق�صيدة. ففي ح�صن �ملطلع يقول ح�صان بن ثابت يف د�ليته:

ومعهد للر�صول  ر�صم  ومتهدبطيبة  الر�صول  تقفو  وقد  منري 
بها منرب الهادي الذي كان ي�صعدول تنمحي الآيات من دار حرمة

يف  �أن�صاأت  �لق�صيدة  �أن  وهلة  �أول  من  روحنا  يف  يلقي  �ملطلع  فهذ�   
مدح �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم ومع �أنها من �صمن مرثيات ح�صان �إال �أن 

�ملر�ثي بعد وفاة ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم تعترب مدًحا. 
�الأنبياء  ب�صيد  �لتو�صلية  ق�صيدته  �فتتاح  يف  �لفتح  �أبو  �ل�صيخ  ويقول   
ح�صب  على  بهم  وتو�صل  مبا�صرة  �ملو�صوع  يف  دخل  �إذ  �الأ�صفياء  وبخلفائه 

�ملنزلة و�ملرتبة)1(: 
املختار ب�صيدي  ربنا  املدراريا  وفي�صه  ونوره 
واعِط لنا املرام والعوارفوهب لنا العلوم واملعارف
الأمةوافتح قلوبنا بخري جمة بنور  فوؤادنا  وامالأ 

�مل�صكني  �أبوبكر  – �ل�صيخ  �هلل  – رحمه  ا  �أي�صً �لربناوي  �الأديب  وهذ�   
�صي�س  علي  �صيدي  �لفي�صة  ل�صان  مدح  �الأحباب" يف  "دعاء  ق�صيدته  �فتتح 

و�لق�صيدة من بحر �لطويل �إذ يقول يف مطلع �لق�صيدة)2(:
الباب والتزم اإىل  واأوي  واملكارماأقم وا�صتقم  العلى  اأعتاب  بتقبيل 
فتبقى خليًفا باحلقائق قائموحم حول باب العبد للذات ترت�صي
اإننا الباب  اأيها  يا  قل  الباب  زماميلج  اإليك  خذ  اأتينا  ملنك 

ترحيبية،  مدحية  ق�صيدة  يف  �حل�صيني  �صالح  �إبر�هيم  �ل�صيخ  وهذ�   
يرحب بها �ل�صيخ علي �صي�س، وقد �أن�صاأ �لق�صيدة يف تاريخ 1969/7/1م، 
وهو ميدحه عند زيارته لربنو يف مدينة ميدغري، فاأتى يف مطلع ق�صيدته مبقدمة 
�لذي  �أي  �لكرمي  �ل�صيخ  بهذ�  يرحب  �لذي  فقط  هو  يكن  فلم  ر�ئعة،  غزلية 

عبدالرحمن اإدري�س ، فن املديح يف �سعر اإبراهيم �سالح ، �س 34.  )1(
زكي مبارك ) الدكتور ( املدائح النبوية يف الآداب العربية ، طبع مبطابع امل�سطفي البابي احللبي واأولده 1935م.  )2(
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ي�صتاق �إليه �جلميع بدون فرز قائاًل يف م�صتهل �لق�صيدة: 
الدوح يرق�س وال�صماء متايلت             فرًحا مبقدم ذي العال وال�صوؤدد

ثم ��صتخل�س �إىل ذكر من هو ممدوحه �لذي �أن�صاأ �لق�صيدة من �أجله   
فقال)1(:

�صيخ امل�صايخ كعبة الزوار من        قد ناب عن غوث الزمان الأوحد

ثم و��صل قائاًل)2(:  
فرًحا مبقدمك املبارك رتلت            معنى اجلبال تية القلب ال�صدي

يذكر �ل�صاعر لهذ� �ملمدوح بع�س �لكلمات �ل�صوفية مثل، ذي �لعالء   
�ل�صوؤدد، �صيخ �مل�صايخ، كعبة �لزو�ر، حتية �لقلب �ل�صدي.

�ملطلب �لثالث
الألفاظ يف الق�سيدة

�للفظ لغة: لفظ- يلفظ لفًظا، "فعل" لفظ بالكالم �أي نطق به وتكلم،   
و�للفظ يف �ل�صعر كاجل�صد عند �الإن�صان نظيف �جل�صد خالطه �لنا�س. و�أما �إذ� 
كان رديء �لثوب هجره �لنا�س وكذلك �ل�صعر �إن كانت �الألفاظ جميلة و�صهلة 

با�صره �لنا�س باالإقبال. �أما �إذ� كانت �الألفاظ غريبة فرّ عنه �لنا�س)٣(.
�إن�صاء �ل�صعر �ل�صويف  ومعظم �الألفاظ �لتي ��صتعملها علماء برنو يف   
�ألفاظ  �صعرهم  يف  جند  كما  �ل�صريف  و�حلديث  �لكرمي  �لقر�آن  من  م�صتمدة 
�صوفية كثرية مثل �لعارف، �ملحقق، �لغوث، خامت �لوالية، �لفي�صة، �لو��صل، 
وغريها من �ال�صطالحات �ل�صوفية، ثم �صنعر�س بع�س �أبيات �صعرية لهوؤالء 
بع�س  ��صتعمل  كيف  �هلل  رحمه  �لفتح  �أبو  �ل�صيخ  قول  يف  ومثال  �ل�صعر�ء، 

عبدالرحمن اإدري�س، فن املدح يف ال�سعر العربي، ال�سيخ اإبراهيم �سالح، 34 .  )1(
عبدالرحمن اإدري�س، فن املدح يف ال�سعر العربي، ال�سيخ اإبراهيم �سالح، املرجع ال�سابق نف�سه ، �س 34.  )2(

نتائ�س، جملة اأكادميية �سنوية ملنظمة معلمي الدرا�سات العربية والإ�سالمية بنيجرييا، اجلزء ال�ساد�س، �سبتمرب 2001م �س: 81.  )3(
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مفرد�ت �ل�صوفية يف �أ�صعاره)1(: 
النبوات مراآة  الولية  كنز احلقائق في�س اهلل مدرارعني 
اأنوارختم الولية اأبو العبا�س �صيدنا الكون  �صراج  النبوة  ظل 

ثم و��صل بقوله)2(:   
اإىل باب خري اخللق اأكرم اأرفدركبنا جياد ال�صوق واحلب �صائق
اأحمد اخلليقة  خمتار  ب�صوق نحفداأتيناك  برنو  اأتيناك من 

�إىل �أن قال)٣(:   
مرتٍد باملكارم  رزين  منجدظريف  باملواهب  حكيم  وقوٌر 
ُمْزيُدعليم حكيم نا�صر احلق دائًما لالأرامل  كرمي  جواٌد 
وفاحت مغلوق القلوب م�صّلداأيا �صيدي هادي الأنام حممد

�إذ� �صلطنا �ل�صوء يف هذه �الأبيات جل �لكلمات �لو�ردة يف �لق�صيدة   
�ألفاظ �إ�صالمية م�صتمدة من �لقر�آن �لكرمي و�الأحاديث �لنبوية.

�الألفاظ  بع�س  يذكر  �لربناوي  �لد�غري  غربمي  حممد  �ل�صيخ  وهذ�   
�ل�صوفية و�الإ�صالمية يف ق�صيدته �لتي مدح فيه �صيد �لوجود وذكر فيها �صوقه 

�إذ يقول)٤(:
َبَدرا وتلته �صم�س يف البدا وجنومه�صلى عليه اهلل ما بدر 
تعليمهاأم كيف يغرث باله جهاًل ملا ومنهم  الإله  �صرح 

و��صتمر قائاًل)5(:   
بدر على فلك العلى دميومه�صم�س على ذلك الكمال م�صيئة
معلم الإله  علم  على  نهيمُهخري  نفاه  ما  ينفُذ  فاللوُح 
عينه هو  بل  الكون  روح  قيومُهبل   حية  هو  اإن�صانها 

وقد �أ�صار �ل�صاعر يف هذه �الأبيات �ألفاظ دينية جميلة ملمدوحه ومزود   
�للوح  ل�صان  على  يتكلم  كاأنه  �إياه  علمه  علمه  �لتي  �الإلهية،  �ملعلومات  بكل 

نتائ�س، جملة اأكادميية �سنوية ملنظمة معلمي الدرا�سات العربية والإ�سالمية بنيجرييا، املرجع نف�سه ، �س34.  )1(
نتائ�س، جملة اأكادميية �سنوية ملنظمة معلمي الدرا�سات العربية والإ�سالمية بنيجرييا، املرجع ال�سابق ، �س 34.  )2(

عبد الرحمن اإدري�س، فن املدح يف ال�سعر العربي، ال�سيخ اإبراهيم �سالح،32.  )3(
عبد الرحمن اإدري�س، فن املدح يف ال�سعر العربي، ال�سيخ اإبراهيم �سالح، املرجع نف�سه، �س: 32.  )4(

عبد الرحمن اإدري�س ، فن املدح يف ال�سعر العربي ، ال�سيخ اإبراهيم �سالح، املرجع نف�سه، �س: 32.  )5(
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�ملحفوظ، وكذلك �أ�صار �إىل �الألفاظ ردعية للقارئ �لعزيز. 
وهذ� �ل�صيخ عثمان بن فوديو يذكر يف ق�صائده بع�س �الألفاظ �ل�صوفية   

�إذ يقول)1(:
متوج باجلمال  جليل  يرجتجميل  لي�س  بابه  العطايا  جزيل 
منهج للخري  فهو  كرمي  تبهججواد  بالنور  الآفائق  له  جبني 
لئح بيرثب  نور  له  حميد جميد با�صط الكف نا�صححبيب 
حفيظ له   للعاملني   ن�صائح)2(حليم له  عند   اجلميع   مدائح

و��صتمر قائاًل)٣(:  
�صاكر هلل  اهلل  اأمني  عامرر�صول  للم�صاجد  حليم  رحيم 
مباكر لل�صالح  �صكور  روؤوف  اآخر  للر�صالة  مكني  رفيع 
معجز للربية  حكيم  زعيم �صفيع النا�س بالقرب فائززكي 
زمام  العلى  بيديه  لي�س  يبارززمان  حبيب  اهلل  لل�صعد  حائز

باأو�صاف عطرة  �هلل  �لو�ردة و�صف حبيب  �الأبيات  ومن خالل هذه   
مثل: �جلود و�لكرم و�لرفعة و�حلكمة و�لف�صاحة و�لهد�ية وعلو �لقدر عند �هلل، 
�إىل �هلل تعاىل و�حل�صن و�ل�صدق  و�للني و�لعلم و�ملعرفة و�لطهارة و�لقرب 

و�لعفو، وغري ذلك من �الألفاظ �ل�صوفية �لتي مل جتتمع لب�صر مثله قط. 
وهذ� �ل�صيخ حممد �لنا�صر كرب �لقادري من �أ�صحاب �لطرق �ل�صوفية   

�صيعر�س بع�س �الألفاظ �ل�صوفية يف بع�س �أبياته �ل�صعرية �إذ يقول)٤(: 
الورى اأقول مبدح من رب  الأخالقماذا  باأعظم  عليه  اأثنى 
اخلالققل ما ت�صا يف مدحه من بعد اأن بعبودة  فته  و�صّ
وحبيبُه وخليله    عبدُه    و�صفيه   هو  فاحت  الأغالققل  
هو اأ�صل كل اخللق بالإطالقهو �صيد الر�صل الكرام وخريهم
الذي الإلهي  النور  قب�صة  الأرزاقهو  قا�صم   اآدم  ِمن  قبل  

املرجع نف�سه وال�سفحة .  )1(
غالونتي، �سيخو اأحمد ، حركة اللغة العربية واآدابها يف نيجرييا، �س150- 151.  )2(

كرب، �سيخ عثمان )الدكتور(: ال�سعر ال�سويف يف نيجرييا، النهار للطباعة والن�سر والتوزيع، م�سر 2004م �س: 257-256.  )3(
غالدنثي، املرجع ال�سابق �س: 151-150.  )4(
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فيتكلمون  �لق�صائد،  معظم  يف  �ل�صوفية  �لطرق  علماء  يقف  وهكذ�   
باألفاظ �صوفية عن خ�صال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم و�صمائله، وي�صفونه ما 

قد كرمه �هلل تعاىل من �لكر�مات و�ملعجز�ت. 
�ملبحث �لثالث

املعاين واخلامتة و�سدق العاطفة يف الق�سيدة
�ملطلب �الأول

املعاين يف الق�سيدة
�ملعاين يف �ل�صعر كالروح يف �جل�صد؛ فالروح هو قو�م �جل�صم ولكنها ال   
توجد �إال حيث يوجد �جل�صم، وكذلك �ملعنى يف �ل�صعر، وكل من عمق �لنظر 
يف �أ�صعار علمائنا يف برنو يجد معانيها �إ�صالمية خللوها من �خلالعة و�ملجون 
�أو �لغلو يف �ملدح للتك�صب. وكانو� ميدحون بكرثة �لعلم و�لتقوى و�ملجاهدة 

يف �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر وغري ذلك من �ل�صفات �الإ�صالمية)1(.  
عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  �صفات  �ل�صاعر  لنا  ي�صور  �الإطار،  هذ�  ويف   

و�صلم يف هذه �الأبيات)2(: 
موجهُه والعلم  البحر  اإل  هو  حافُظوما  باملحبة  غريق  وقلبي 
ذمامه حامي  العر�س  اإله  مقرُظحبيب  باملدح  دوًما  واأذكره 
وجيه بهي اأدعج العني لحظكرمي كرمي الأ�صل والن�صب طاهُر

�إىل �أن قال)٣(:  
يحافظحممد عبد اهلل خمتار خلقه كتاب  حًقا  واأخالقه 
وما هي اإل الأمر والنهي موعُظكتاب اإله  اخللق حادي مراده

نتائ�س،جملة اأكادميية �سنوية من منظمة معلمي الدرا�سات العربية والإ�سالمية ، العدد ال�ساد�س �س: 131.  )1(
عابدين)بدون  اجلمهورية  �سارع  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  النهار   ، نيجرييا  يف  ال�سويف  ال�سعر   ) ،ا)الدكتور  ال�سيخ  عثمان  كرب   )2(

تاريخ( �س 258 .
كرب عثمان ال�سيخ ،ا)الدكتور ( ال�سعر ال�سويف يف نيجرييا، املرجع نف�سه، �س: �س 258.  )3(
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و�أما يف �لرثاء؛ فاإن معانيها حول �إظهار �حلزن و�صدة �حلب للمفقود،   
ثم تعظيم �مل�صيبة وذكر �أو�صافه �حلميدة و�لدعاء بالغفر�ن كما جاء يف ق�صيدة 
�ل�صيخ �إبر�هيم �صالح، يرثي �بن عمه حممد �لب�صري قائاًل يف بع�س �الأبيات)1(:

 
فاإن حياتي بعد فقدك ل تُلبكيتك يا جنل الب�صري اأيا �صهل
ول بل  �صلوتك  اأين  ل  خبُلفقدتك  به  عقلي  اأن  اإل  جفوتك 

وقد ��صتمر �ل�صاعر ي�صف فقيده يف ق�صيدته بال�صفات �ملحمودة يف   
يف  ذلك  وجند  �حل�صنة،  و�الأخالق  و�جلود  و�لتقوى  بالعلم  و�صفه  �ملجتمع 

�الأبيات �الآتية حيث يقول)2(: 
اأبو اجلود والأخالق من ل له مثُلكرمي ال�صجايا �صاحب العلم والتقى
كلها عدُلهو البحر يف علم وح�صن طبائع اأحكامه  ف�صبحان من 
داعًيا احلقيقة  يف  اإماًما  تعلووكنت  جواهره  بحر  يف  اهلل  اإىل 

�ملطلب �لثاين
اخلامتة الق�سيدة اأو )ح�سن الإنتهاء(

�أن  �إذ� كان مطلع �لق�صيدة مفتاح �ل�صعر ومدخله، كان من �الأح�صن   
تكون �خلامتة قفله، الأنها �للبنة �الأخرية �لتي ي�صعها �ل�صاعر يف بناء �لق�صيدة. 
فينبغي لل�صاعر �أن يح�صنها ويجودها، الأنها �خلامتة �أوقع يف �ل�صمع فاإن ح�صنت 

ح�صن �لكالم و�إن قبحت قبح �لكالم!)٣(
قاعدة  لكونها  فيها  �ل�صياغة  وجتويد  �أحكامها  �إىل  �لنقاد  �أ�صار  وقد   
�لق�صيدة و�آخر ما يبقى منها يف �ال�صتماع، فال ي�صتح�صن �لزيادة عليها كما ال 
ي�صتح�صن �أن ياأتي �ل�صاعر بعدها باأح�صن منها. ويذكر �بن ر�صيق �أن "�ملهرة من 

كرب عثمان ال�سيخ ،ا)الدكتور ( ال�سعر ال�سويف يف نيجرييا، املرجع نف�سه، �س: �س 258.  )1(
اليا�س اإبراهيم عمر، �سعر ال�سيخ اإبراهيم �سالح، درا�سة لنماذج يف فن املديح، �س 30.  )2(

القريواين، احل�سن بن علي الأزدي )ابن ر�سيق(: العمدة، الطبعة اخلام�سة، دار اجليل بريوت لبنان 1981م �س: 217.  )3(
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�ل�صعر�ء قد كرهو� ختم �لق�صيدة بالدعاء الأن ذلك عامل من عو�مل �ل�صعف 
يف �صياغة �لق�صيدة".

فاأرى �أنه كانو� يجوزون ذلك مدح �مللوك، فاملد�ئح �لنبوية �أوىل بهذ�   
�ل�صوفيني  �ل�صعر�ء  �لتي مت�صك  �لروحية  �ملعاين  فيها من  ملا  �خلامتة  �لنوع من 

ب�صخ�صية �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.
وقد ختم �ل�صيخ عبد �ل�صالم ق�صيدته "هدية �الأحباب" يف مدح �ل�صيخ   

م�صطفى �لكامني و�ل�صيخ كياري يف خم�صة �أبيات قائاًل)1(:
بال�صالة الأمداح  الثقاتونختم  ق�صائد  مقتفًيا 
ال�صالة �صاحب  النبي  الهداتعلى  والأجنم  واآله 
وتبع وجنده  �صحبه  داعمن  وكل  لهم  وتابع 
وم�صلم نوؤمن  لكل  من اأمة النبي خري الأمموغفر 
هيــــــامن حر وعبد كبري و�صغري امـــــــراأة  وذكــــر 

�ل�صاعر  �أن  جتد  �ملذكورة  �الأبيات  �إىل  نظرنا  �إذ�  �ل�صدد،  هذ�  ويف   
يا رب لكل موؤمن  �غفر  قائال:  بالغفر�ن  �مل�صلمني  �لعاملني جلميع  قد دعا رب 
وموؤمنة م�صلم وم�صلمة من �أمة حممد �صلى �هلل عليه و�صلم �صو�ًء كان حًر� �أو 
عبًد� �صغرًي� �أو كبرًي� ذكًر� �أو �أنثى، ثم طلب من �هلل تعاىل �أن ي�صتجيب دعاءه، 

ثم ختم منظومته بال�صالة على �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم. 
ق�صائدهم  خامتة  يف  يدعون  �لربناويني  �ل�صعر�ء  �أن  �ملالحظ  ومن   
بالدعاء للر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم و�ال�صتغاثة به و�لثناء على �هلل و�ل�صالة 

على �لر�صول و�لتو�صل به، هذ� ظاهر يف جميع ق�صائدهم.
وهذ� يف�صر لنا تعلقهم �ل�صديد بنبيهم وحبيبهم عليه �ل�صالة و�ل�صالم،   
وتاأثرهم بالتعليم �الإ�صالمي �مل�صتمر، ويف هذ� �ل�صياق �ختتم �ل�صيخ �أحمد �أبو 
ال�سيخ عبد ال�سالم بن حمدون، هدية الأاحباب يف مدح ال�سيخ م�سطفى الكامني حمطوط طبع الت�سورية، حقوق الطبع حمفوظة،   )1(

1402هـ، �س 7-6.
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�لفتح ق�صيدته �لتي مدح بها �صيد �لوجود)1(: 
هداية اهلل  ر�صول  �صالم على املختار ل منتهى ولميني 
عليه �صالة اهلل ل مقام بها لهامقام ر�صول اهلل مراآة ذاته

�أما �ل�صيخ �أبوبكر �مل�صكني يف مدح �ل�صيخ علي �صي�س يقول يف خامتة   
�لق�صيدة)2(:

ا اأبا العبا�س خامت خامت ر�صى اهلل ترتى بالدوام عليكُم             خ�صو�صً

�لق�صيدة، و�لبيت �الأخري  �نتهاء  �إىل  �ملكررة توحي  فكلمة خامت خامت   
�نتهاوؤه بال�صالة على ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم. ويقول �ل�صيخ حممد 

غربمي يف خامتة ق�صيدته يف �أربعة �أبيات)٣(:
حممد النبي  على  الإله  تعطي املنى وال�صوؤل ثم تدميُه�صلى 
مقيد غري  اهلل  عليه  تذميُه�صلى  واحلدود  حد  فالقيد 
الهدى �صبل  اآله  الأماثيل  تكرميُهوعلى  �صمهم  الولية  اأحمد 
ت�صليمُهوعلى ال�صحاب القائمني مقامه وهكذا  والتابعني 

�ملطلب �لثالث
�سدق العاطفة يف الق�سدة

�صدق �لعاطفة عن�صر �أ�صا�س من عنا�صر �الأدب، وهو ينقل لنا �صعور   
�الأديب و�إح�صا�صه �ملرهف كما يقوم باإ�صارة �صعور �الآخرين و�إح�صا�صهم جتاه 
هذ� �الإنتاج �الأدبي فال جتد متعة وال تذوًقا جلمال �الألفاظ يف عمل من �الأعمال 

�الأدبية �إذ� خال من هذ� �لعن�صر.

بقة حممد الثالث، ال�سعر ال�سويف لل�سيخ اأجمد اأبو الفتح من عام 1922م، �س 145.  )1(
ال�سعلى اأحمد عبداهلل، ال�سيخ اأبوبكر امل�سكني واإنتاجاته يف ال�سعر العربي، بحث قدم لق�سم اللغة العربية والدرا�سات الإ�سالمية   )2(

لنيل درجة املاج�ستري يف اللغة العربية جامعة ميدغري ، 1994م ، �س 22-23.
حممد مي اأبوبكر، ديوان تهنئة الوارد يف مدح خري العباد التاكلي، ر�سالة ماج�ستري قدم لق�سم اللغة العربية جامعة بايرو كانو   )3(

نيجرييا 1991م .
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بها  �لتي  �لتعبري  يف  �ل�صدق  ب�صمة  �لعاطفة  تت�صم  �أن  يجب  ثم  ومن   
نتاأكد من �صحة �صدور هذ� �لعمل من �صعور �الأديب و�إح�صا�صه �حلقيقي لهذه 
�لتجربة وبها ت�صتعد لقبوله، وال يق�صد ب�صدق �لعاطفة، �ل�صدق �لو�قعي �أو 
فيما  �الأديب قد �صدق  �أو  �ل�صاعر  به على كون  تك�صف  �لذي  بل  �الأخالقي، 
يُعرب عنه �أم ال، و�إمنا يق�صد به: "�صدق �ل�صعور و�الإح�صا�س باحلياة، و�صدق 

�لتاأثر بامل�صاعر، وهو �ل�صدق �لفني"- على حد تعبري �ل�صهيد �صيد قطب)1(.
�إن �صدق �لعاطفة له �أهمية يف �أي عمل فني وهي �لتي ترفع من منزلة   
�ل�صاعر �إن كانت م�صاعره �لتي ير�صمها لنا �صادقة ولي�صت كاذبة وعلماء برنو 
�لذين قامو� بدور �ل�صعر�ء لغاية �لدين و�حلفاظ على لغة �لقر�آن �لكرمي جتد 

�صدق عاطفيتهم يف �أ�صعارهم لالأ�صباب �الآتية:
من  لي�صو�  فهم  ذ�تها،  حد  يف  غاية  ال  و�صيلة  �ل�صعر  يتعاطون  "�إنهم   
�ل�صعر�ء �ملكت�صبني بال�صعر �أو �ملتعلقني به للمعي�صة �أو حتى لك�صب �ل�صهرة من 
خالله. فالعالقة بني �ملادح و�ملمدوح �أو �لو�ئل �أو �ملتو�صل عالقة روحية دينية 

ال غري")2(.
يقول �ل�صيخ �أحمد �أبو �لفتح:  

لقد جاء خري النا�س اأكرم مر�صل          بخري كتاب اهلل اأكرم به هدى

و�إذ� و��صلنا �ل�صري مع �ل�صيخ عبد �ل�صالم يف ق�صيدته �جلهد �ملقل يف   
بحر �لطويل �لتي مدح فيها ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، جند �أن ق�صيدته 
للر�صول  ملد�ئحه  �الإح�صا�س  �ملالئم، ووحدة  و�ل�صعور  �لعاطفة  ب�صدق  متتاز 

قطب، �سيد: النقد الأدبي، اأ�سوله ومناهجه– بريوت لبنان، �س: 35 .  )1(
عام  كنو  بايرو  جامعة  العاربية  اللغة  ق�سم  اإىل  مقدم  الدكتوراه،  اجليمية– ر�سالة  الربدة  )الدكتور(:  ال�سريف  اإبراهيم  كياري،   )2(

2001م �س: 19.



{461}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�صلى �هلل عليه و�صلم، لي�صت �إال تعبرًي� �صادًقا يف قلبه نحو �لر�صول �حلبيب 
�صلى �هلل عليه و�صلم كقوله)1(:

نبي عظيم القدر يف كل م�صهدمبدح ر�صول اهلل يك�صف غمنا
علمُت باأين ل�صت اأهاًل اأن ن�صدفمدح ر�صول اهلل �صعب فاإنني
نذير �صفيع اخللق  يف احل�صر  ذي  اللد�صراج   منري  �صاهد   ومب�صر

يقول �لناظم يف مطلع �لق�صيدة ال ينك�صف غمنا �إال مبدح ر�صول �هلل   

�صلى �هلل عليه و�صلم، �لذي رفع �هلل �صاأنه يف كل م�صهد، فمدح ر�صول �هلل 
على  يدل  مدحه وهذ�  ق�صيدة يف  �أن�صئ  الأن  �أهاًل  ل�صت  الأنني  عليّ،  �صعب 
تو��صعه و�صدقه يف هذ� �ملجال الأن كل ما يقوله عن ممدوحه �صادًقا فيه وقد 
و�صفه بال�صر�ج �ملنري �أال وهو م�صباح م�صيء وهو �صاهد على �أفعال �أمته يوم 
هؤلء  على  بك  وجئنا  بشهيد  أمة  كل  من  جئنا  إذا  }وكيف  تعاىل:  وقال  �لقيامة. 
إل شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا  }انا أرسلناك  �آخر:  ]�لن�شاء: ٤1[. ويف مو�صع  شهيدا{ 

وداعايًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا{ ]�لأحز�ب: ٤٤[.

و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لر�صول  مادًحا  �آخر  مو�صع  يف  ا  �أي�صً ويقول   
ومف�صاًل �صخ�صيته على �صائر �لر�صل قائاًل)2(:

توؤيدوتقتب�س الأنوار نورك والهدى �صواه  فال  هداك 
اأبطلت ال�صرائع  كل  تبقى ليوم العر�س واللوم والوعدو�صرعته 

لقد بني �ل�صاعر �صدقه وعاطفته يف كلماته نحو �لر�صول �صلى �هلل عليه   
هو  كلها،  �الأنو�ر  م�صدر  الأنه  نوره،  من  �صوءها  تعك�س  �الأنو�ر  �إن  و�صلم، 
�الأنبياء،  بني  من  مثله  �لهدى  �إىل  دعا  من  هناك  فلي�س  بنوره،  يهتدي  �لذي 

ولي�س له مناف�س يف ذلك �إىل �الأبد �إطالًقا.

عبد ال�سالم – جهد املقل يف مدح من ل يدرك حقيقة واملقل طبعة ت�سويرية �س: 1.  )1(
عبد ال�سالم – جهد املقل يف مدح من ل يدرك حقيقة واملقل طبعة ت�سويرية �س:2-1.  )2(
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يف  �لور�د  "تهنئة  ديو�نه:  يف  �لتالكي  �لقادر  عبد  �ل�صيخ  �أي�صاً  وهذ�   
مدح خري �لعباد" مف�صاًل �صخ�صية ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم على �صائر 

�الأنبياء من حيث �الأو�صاف و�خل�صال �لكرمية قائاًل)1(: 
�صراج الكل وهو لهم �صراطبخري الأنبياء �صالة ربي
واأوفى واأتقاهم  الن�صاطواأطيبهم  ي�صاعده  اإذ  ذماًما 

��صتهل �ل�صاعر ق�صيدته بال�صالة على �لر�صول و�إظهار عظمته و�عرت�ًفا   
بقدره وجالله، ثم م�صى يف �لتعبري عن �إعجابه بهذه �ل�صخ�صية �لكرمية من 
�أنها كانت  بال�صر�ج كما  �لتي مثلها  حيث ف�صلها وعظمتها على �صائر �الأنبياء 

�صر�طاً لهم و�صافًعا. 
�إن �صدق عاطفة �ل�صاعر يظهر من حيث تعبريه عما يوؤمن به يف �أعماق   

قلبه، وعما يلهف به �صعوره وتقديره لذ�ت �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم. 
�لعاطفة  مبالمح  ن�صعر  ذكرناها  �لتي  �الأبيات،  هذه  �إىل  دقيقة  نظرة  نظرنا  �إذ� 
�نفعال  يف  �ل�صدق  ت�صوير  حيث  من  �ل�صاعر  فوؤ�د  من  تنبعث  �لتي  �لقوية 

�الألفاظ �لعاطفية. 
فيمكننا �أن ن�صتخل�س من خالل هذه �ل�صو�هد �أن مد�ئح �صعر�ء برنو قد   
�ت�صمت ب�صدق �لعاطفة وقوة �ل�صعور، وذلك الأن م�صاعرهم �لدينية �صيطرت 

على قلوبهم حمبة �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم.

اأبوبكر ،حممد مي، : ديوان تهنئة الوراد يف مدح خري العباد، ، �س: 111 .  )1(
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خامتـــــة
برنو  كامن  �أن  �إىل  نتو�صل  �ملتو��صع  �لبحث  لهذ�  در��صتنا  خالل  من   
�أ�صهمت منذ �أمد بعيد يف ن�صر موؤلفات �ل�صعر �لعربي �الإ�صالمي، وذلك من 
خالل عر�صنا لهذ� �لبحث، حيث تناول �لباحث �ل�صعر �لعربي من موؤلفات 
علماء �لربنو حيث لعبو� دور�ً مهماً يف ن�صر �لثقافة �لعربية و�الإ�صالمية وتطورها 
�لعربي،  �ل�صعر  فر�س  �لكثريون من علماء يف  �أ�صهم  �ملنطقة، ولقد  يف هذه 
�ملجال  هذ�  يف  �آثار�ً  ترك  �لذي  حمدون  بن  �ل�صالم  عبد  �ل�صيخ/  �أبرزهم 

�ل�صعري.
اأهم النتائج:

نظم  كيفية  �إ�صالمية يف  تعاليم  فيه مظاهر  �الأ�صلوب، نالحظ  1-  من جانب 
�لنبي  بال�صالة على  ق�صائده  يتهل  �لربناوي  �ل�صاعر  �لق�صائد حيث جتد 

�صلى �هلل عليه و�صلم، ويختتم بالدعاء. 
ويف جانب �الأغر��س �لتي نظم بها ق�صائده باأنها �أغر��س تقليدية من �ملدح    -2
ويالحظ �لباحث �أن �ل�صاعر مل ينظم ق�صائده يف و�صف �خلمر و�لهجاء 
�ملغذي وذلك الأنه م�صبعاً مبدء �ل�صعر �الإ�صالمي مع در��صته لكتب �الأدب 

�لقدمية ومعرفة �أ�صر�رها وتذوقها.
التو�سيات:

يو�صي �لباحث بالكتابة و�لن�صر لق�صائد �صعر�ء �لربنو �ملدونة دون ن�صر   
عامة، ومد�ئح �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم، خا�صة.

كما يو�صي �لباحث على ��صتمر�ر ن�صر موؤلفات علماء �ل�صعر �لعربي   
نهل  على  و�لباحثني  �لعربي  �الأدب  لطالب  يتثنى  حتى  �لقد�مى  �لربناوي 
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وتذوق هذ� �لرت�ث �جلميل من �أ�صوله �لقدمية.
مظاهرها  وبيان  وحتليلها  و�ل�صعرية  �الأدبية  �لق�صائد  در��صة  وكذلك   

و�إبد�عاتها �ل�صعرية �ملكمونة، و�إخر�ج �صتى جو�نبها �الأدبية.

امل�سادر واملراجع
د�ر  د�ود،  �أبي  �صنن  �صرح  �ملعبود،  عون  �حلق:  �صم�س  حممد  �آبادي،   -1

�لفكر بريوت لبنان، 1415هــ/1995م.
�لرت�ث  �إحياء  د�ر  �أحمد،  �الإمام  م�صند  حممد:  بن  �أحمد  حنبل،  �بن   -2

�لعربي، �لقاهرة 1414هــ/1993م.
�لقاهرة  مب�صر،  �ملعارف  د�ر  �ل�صعر،  و�إن�صاء  �ل�صعر�ء  علي:  �جلندي،   -3

1969م.
�ملعلقات  �صرح  �الديب(  �حل�صني)�المام  بن  �أحمد  بن  �حل�صني  �لروبي   -4

�ل�صبع، د�ر �لطالئع للن�صر و�لتوزيع، مدينة ن�صر �لقاهرة 2005م.
�ل�صعر  يف  و�إنتاجاته  �مل�صكني  �أبوبكر  �ل�صيخ  �هلل،  عبد  �أحمد  �ل�صعلى   -5
لنيل  �الإ�صالمية  و�لدر��صات  �لعربية  �للغة  لق�صم  قدم  بحث   �لعربي، 

درجة �ملاج�صتري يف �للغة �لعربية جامعة ميدغري،1994م.
�ل�صيخ عبد �ل�صالم بن حمدون، هدية �الأحباب و��صلة �إىل ذوي �الألباب   -6

يف مدح �ل�صيخ م�صطفي �لكامني، حقق �لطبع حمفوظة.
�لعربية، جملة �لثقافة �لعربية–  قرية �للغة �لعربية �نغاال نيجرييا �لعدد،   -7

�الأول: عام 2007م.



{465}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

�لطبعة  �لعمدة،  ر�صيق(:  )�بن  �الأزدي  علي  بن  �حل�صن  �لقريو�ين،   -8
�خلام�صة، د�ر �جليل بريوت لبنان 1981م.

يف  �لعاملني  على  �هلل  حجة  )�لقا�صي(:  �إ�صماعيل  بن  يو�صف  �لنبهاين،   -9
معجز�ت �صيد �ملر�صلني.

بر�يا، حممد �صليمان: �ل�صيخ عبد �ل�صالم و�إنتاجه �ل�صعري يف �الأدب   -10
�لعربي، بحث تكميلي مقدم �إىل ق�صم �للغة �لعربية و�لدر��صات �الإ�صالمية 
للح�صول على درجة �ملاج�صتري يف �لدر��صات �لعربية، جامعة ميدغري 

عام 1994م.
عام  من  �لفتح  �أبو  �أجمد  لل�صيخ  �ل�صويف  �ل�صعر  �لثالث،  حممد  بقة   -11

1922م.
مبطابع  طبع  �لعربية،  �الآد�ب  �لنبوية يف  مبارك)�لدكتور(�ملد�ئح  زكي   -12

�مل�صطفي �لبابي �حللبي و�أوالده، 1935م.
�لكتاب و�ل�صنة  �الإ�صالمية من  �لق�صيدة  زينو، حممد جميل: خمت�صر   -13

�ل�صحيحة، مطبعة مر�قبة �لكتب و�ملطبوعات، مكة �ملكرمة.
غالونتي، �صيخو �أحمد، حركة �للغة �لعربية و�آد�بها يف نيجرييا.  -14

قطب، �صيد: �لنقد �الأدبي، �أ�صوله ومناهجه، بريوت لبنان.  -15
كرب، �صيخ عثمان )�لدكتور(: �ل�صعر �ل�صويف يف نيجرييا، �لنهار للطباعة   -16

و�لن�صر و�لتوزيع، م�صر 2004م.
كياري، �إبر�هيم �ل�صريف )�لدكتور(: �لربدة �جليمية، ر�صالة �لدكتور�ه،   -17

مقدم �إىل ق�صم �للغة �لعاربية جامعة بايرو كنو عام 2001م.
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�لتاكلي،  �لعباد  خري  مدح  يف  �لو�رد  تهنئة  ديو�ن  �أبوبكر،  مي  حممد   -18
نيجرييا  كانو  بايرو  جامعة  �لعربية  �للغة  لق�صم  قدم  ماج�صتري  ر�صالة 

1991م.
�لقاهرة   �حلديث  د�ر  م�صلم،  �صحيح  �حلجاج:  بن  م�صلم،   -19

1431هــ/2010م.
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فاعلية تكنولوجيا املعلومات والعوملة يف العالقات العامة 
»دراسة وصفية حتليلية بالتطبيق على املؤسسات احلكومية بوالية القضارف 2015- 2017م«

د. حممد اأحمد التج�ين •/ اأ. بثينة عو�س ب�صرى ••

ملخــ�ض
�ملعلومات  �لتكنولوجيا  ��صتخد�م  فاعلية  �إبر�ز  �إىل  �لدر��صة  �صعت   
ومدى  �خلدمية  �لعامة  �لعالقات  لرب�مج  �لرتويج  يف  و�أهميتها  و�لعوملة 
�هم  على  و�لتعرف  �الت�صال  وظيفة  تطوير  يف  �حلديثة  �لتقنيات  ��صتخد�م 
جملة  حتققت  �لدر��صة  خالل  ومن  ذلك  دون  حتول  �لتي  و�مل�صاكل  �لعو�ئق 
من �الأهد�ف �أهمها �إبر�ز �أهمية ��صتخد�م �لتقنيات �حلديثة وتدعيم �ال�صتثمار 
و�أ�صفرت  �لتكنولوجيا  �لطفرة  ال�صتغالل  �مثل  منوذج  و�صع  �إىل  لها  �الأمثل 
�صخمة  حتتية  بنية  لها  �حلومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لعامة  �لعالقات  �أن  �لدر��صة 
�لو�صفي  �ملنهج  �لباحثة  و��صتخدمت  �حلديثة.  للتقنيات  �الأمثل  لال�صتخد�م 
�لتحليلي و�أي�صا �ملالحظة و�ال�صتبانة كاأدو�ت جلمع �لبيانات با�صتخد�م لتحليل 
�الإح�صائي و�جلد�ول و�لن�صب �ملئوية و��صتملت هذه �لدر��صة على �لعالقات 
�لعامة وثورة تكنولوجيا �ملعلومات وحوت �لورقة على ثالثة مباحث �ملبحث 
�الأول �لعالقات �لعامة وثورة تكنولوجيا �ملعلومات و�لعوملة و�ملبحث �لثاين 
�لثالث  �أ�صاليب �لعالقات �لعامة يف ن�صر �لعوملة وحتدث �ملبحث  حتدث عن 
عن ن�صر �ملعلومات و�لعوملة، وخل�صت �لدر��صة �إىل �أن �لعالقات �لعامة يف 
�ملوؤ�ص�صات �حلكومية ��صتفادت من �صبكة �ملعلومات ب�صورة جيد يف �آد�ء عملها 
�لد�خلي وكذلك �صاهم �الت�صال �لد�خلي يف تطوير و�صائل �الت�صال �حلديثة 

اجلزيرة. جامعة   - االت�سال  علوم  كلية   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
اجلزيرة. جامعة   - االت�سال  علوم  كلية   - باحثة  	••
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ب�صورة و��صعة ووجود حت�صن و��صح يف �الآونة �الأخرية يف �لعملية �الت�صالية 
با�صتخد�م و�صائل �الت�صال �حلديثة كما خل�صت �إىل عدد من �لتو�صيات �أهمها 
�صرورة �صقل مهار�ت �لعاملني يف �إد�رة �لعالقات �لعامة وتقنية �ملعلومات 
�لعاملية ملو�كبة ما يدور يف  �لو�صائل �الت�صالية  با�صتجالب �حدث  و�الهتمام 
�لعامل ومزيد من �النفتاح على �لتجارب �لعاملية يف �ملجال �لتقني و�الهتمام 

بو�صع �قت�صادي فاعل يف توزيع �ملعلومات.

Abstract
 The study sought to highlight the effectiveness of the use 
of information technology and globalization and its importance in 
promoting public service programs and the extent of the use of 
modern technologies in the development of communication function 
and identify the most important obstacles and problems that prevent 
it. The study revealed that public relations in public institutions 
have a huge infrastructure for optimal use of modern technologies 
The researcher used the descriptive analytical approach and also 
the observation and questionnaire as tools for data collection 
using statistical analysis, tables and percentages. This study 
included public relations and information technology revolution. 
The paper included three topics: Public Relations, Information 
Technology Revolution and Globalization The third topic on 
information dissemination and globalization The study concluded 
that public relations in government institutions benefited from the 
information network well in the performance of its internal work 
as well as internal communication contributed to the development 
of modern means of communication in a large and the presence 
of a clear improvement in the recent process of communication 
using modern means of communication as it came to a number of 
recommendations The need to refine the skills of workers in the 
management of public relations and information technology and 
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attention to bring the latest means of global communication to keep 
abreast of what is going on in the world and more openness to 
international experiences in the field of technology and attention to 
an effective economic situation in information.

مقدمــــــة
لو�صف  حتليل  كاأد�ة  �الجتماعية  �لعلوم  �أدبيات  يف   ، �لعوملة  تظهر   
عمليات �لتغيري يف   جماالت خمتلفة ولكن �لعوملة لي�س جمرد مفهوم فهي 
موؤ�صر�ت كمية وكيفية يف جماالت  با�صتخد�م  عملية م�صتمرة ميكن مالحتها 

�ل�صيا�صة ، و�القت�صاد ، و�لثقافة ، و�الإعالم.
يعرف �لع�صر �لر�هن بع�صر �لثورة �لعلمية و�ملعلوماتية و�لتكنولوجيا   
ع�صر �ملعلومات و�النفجار �ملعريف، �أ�صحت �ملعلومات �ليوم ع�صب �حلياة 
وحمور �لن�صاطات ومل يعد خافيا على �أحد تطور �حل�صاري �ملعلوماتي و�لتغري 

يف جميع نو�حي �حلياة حتى �أ�صبح �لع�صر ينعت بها.
ويف  �الإن�صانية  �ملعرفة  ت�صاعف  يف  ت�صببت  قد  �ملعلومات  ثورة  �إن   
�القت�صاد  حتول  ذلك  نتيجة  من  وكان  و�لتكنولوجيا  �لعلمية  �ملعرفة  مقدمتها 

�لعاملي �إىل �قت�صاد يعتمد على �ملعرفة �لعلمية.
ذلك  على  ��صتحوذت  �لتي  �لظاهرة  در��صة هذه  �أهمية  تبدو  هنا  من   
�الهتمام و�أغرقت �لعامل يف في�صان م�صتمر من �لبيانات و�ملعلومات وجذبت 
�لهو�تف  �صا�صات  وعلى  �الإنرتنت،  على  �ملت�صفحني  من  �لب�صر  مليار�ت 
جماالت  يف  عديدة  ��صتخد�مات  عن  ف�صا  �للوحية  و�حلو��صب  �ملحمولة 

�الإعالم و�القت�صاد و�لريا�صة. 
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مزودة  وهي  �جلديدة  �لقوى  تربز  �ملا�صي  �إمرب�طوريات  وبخالف   
باأ�صكال تقنية و�قت�صادية و�يدلوجية وباأكرث �الأ�صلحة فتكاً وتاأثري�ً وهي �لدعاية 

و�الإعالم .
�صور  �أبرز  من  و�حدة  �ليوم  متثل  �لتي  �لعوملة  �الأ�صكال  هذه  و�أبرز   

�لعامل �لغربي وبدون هوية وبدون تر�ث  .
م�سكلة البحث:

�إليها،  �أ�صيلة  ��صتجابة حلاجة  �ملجتمع  �إىل  تاأتي  �صخ�صية  مهمة  كل  �إن   
�أن  �ملهنة  معينة كان على  بف�صل ظروف ومتغري�ت  �حلاجة  تغريت هذه  و�إذ� 

تتطور بالكيفية �لتي تنا�صب مع طبيعة ما حدث من تطور�ت. 
و�لدر��صات  �لبحوث  على  �الطالع  خالل  من  للباحثة  تبني   وقد   
و�لرت�ث �لفكري وجتربتها �لعملية يف جمال �لعالقات �لعامة وجود خلل يف 
متكررة  م�صكالت  بوجود  �ملتعلقة  وبخا�صة  �لعامة  للعالقات  �ملهنية  �ملمار�صة 
�حلدوث يف تكنولوجيا �الت�صال و�لعوملة  وقد ك�صفت نتائج بع�س �لدر��صات 
�مليد�نية و�لبحوث �الأجنبية و�لعربية  �أهم �جلو�نب �لتي تعانيها �أجهزة �لعالقات 
�لعامة، وت�صمل هذه �جلو�نب: �لتنظيم �الإلكرتوين للعالقات �لعامة من حيث 
�ملعلومات  تكنولوجيا  و�صوح  ومدى  �الإد�ري  و�رتباطها  �الت�صاالت  حجم 
وجود  لعدم  ونظر�ً  �لتنظيمية  �الإد�رية  �الت�صالية  �لعالقات  و�أن�صطة  و�لعوملة 
در��صات علمية ت�صتخدم �ملنهج �لعلمي يف �لدر��صة تت�صدى �لباحثة لدر��صة 

هذ� �ملو�صوع.
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فرو�ض البحث:
1. عدم كفاية �ملخ�ص�صات �ملالية.

2. عدم وجود �إد�رة خمت�صة للعالقات �لعامة يف �ملوؤ�ص�صات.
3. ن�صاط �لعالقات �لعامة معنوي يف معظمة وبالتايل ي�صعب قيا�صه وتقوميه.

اأهمية البحث:
يف  و��صع  نطاق  على  بالقبول  حظيت  قد  �لعامة  �لعالقات  كانت  �إذ�   
�لن�صف �لثاين من �لقرن �لع�صرين، فاإن هذ� �لقبول مل يقابله وي�صاحبه فهم 
دقيق ملفهوم تكنولوجيا �ملعلومات و�لعوملة يف �ملوؤ�ص�صات �ملختلفة حتى بني من 
يهمهم �إد�رة هذه �ملوؤ�ص�صات – وقد �أدى هذ� �لو�صع �إىل عدم �لتاأييد �لكامل 
الأجهزة �لعالقات �لعامة يف هذه �ملوؤ�ص�صات و�إىل نق�س �لقوى �لب�صرية �لتي 

متكنه من ممار�صة هذ� �لن�صاط على �لنحو �ل�صحيح.
منهج البحث:

�لظاهرة  بو�صف  وذلك  �لتحليلي  �لو�صفي  �ملنهج  �لباحثة  ت�صتخدم   
حمل  �ملو�صوعات  يف  و�لنفي�س  �لدقيق  بالتتبع  وذلك  �لدر��صة  مو�صوع 

�لدر��صة ثم �الجتهاد يف در��صتها و حتليلها.
اأهداف الدرا�سة:

تهدف هذه �لدر��صة ب�صقيه �لنظري و�لتطبيقي لتكون �إحدى �مل�صاهمات   
يف تطوير تكنولوجيا �ملعلومات و�لعوملة ب�صكل عام، ويف جمال �ملوؤ�ص�صات 

�حلكومية ب�صكل خا�س.
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مفاهيم وم�سطلحات:
 ثورة املعلومات والعوملة:

تعني �لنمو �ل�صريع لكمية �ملعلومات.   
العالقات العامة:

�لهادفة  �مل�صتمرة  و�ملدرو�صة  و�ملخططة  �ملنظمة  �الإد�رية  �جلهود  هي   
�أ�صا�س �لتفاعل و�الإقناع و�الت�صال �ملتبادل بني �أي  لبناء عالقات �صليمة على 
�لعامة  �لعالقات  �أن�صطة  ملمار�صة  موؤهلني  �أفر�د  بو��صطة  وجمهورها  موؤ�ص�صة 

�ملختلفة)1(.

�ملبحث �الأول
العالقات العامة وثورة تكنلوجيا املعلومات والعوملة

ن�صطت �ملوؤ�ص�صات �لغربية �الإعالمية و�ل�صيا�صية و�القت�صادية يف �لرتويج   
للعوملة ومن هذه �ملوؤ�ص�صات �أجهزة �لعالقات �لعامة �لغربية �لتي عملت من 
�ملفهوم �جلديد  ن�صر هذ�  �أ�صاليبها وو�صائلها �الإعالمية و�ل�صخ�صية من  خالل 
وتعميمه ليكون و�حد�ً من �أكرث �مل�صطلحات ��صتخد�ماً يف �لعامل �ليوم)2(.   

�ملطلب �الأول
ما هيه العوملة)٣(

�إمرب�طوريات متعددة مبختلف  �لع�صور �صيطرة  �لعامل على مر  �صهد   
�الت�صاعات ومنطلق �لنفوذ ويف هذه �حلاالت جميعها كانت �ل�صيطرة حتكمها 

حممد منري حجاب ، املو�سوعة الإعالمية ، املجلد التا�سع ، القاهرة، دار الفجر للن�سر والتوزيع، 2003م.  )1(
الباحث.  )2(

عبد الرزاق حممد الدليمي ، العالقات العامة والعوملة ،) عمان : دار جرير للن�سر والتوزيع ، ط2 ،�س 94 .  )3(
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حدود جغر�فية معروفة �إ�صافة �إىل ذلك فقد كانت هناك مر�كز لل�صلطة ت�صلل 
منها �الأو�مر �إىل �الأطر�ف �ملختلفة.

�ل�صيطرة  �أو  �ل�صلطة  خاللها  من  متار�س  �لتي  �الأ�صاليب  كانت  وقد   
قوى  معامل  �الآن  ي�صهد  �أ�صبح  �لعامل  �أن  يبدو  ولكن  ومرتبة  و��صحة  و�صائل 

و�إمرب�طوريات جديدة يف �ملقدمة منها " �الإمرب�طورية �الأمريكية".
مزودة  وهي  �جلديدة  �لقوى  تربز  �ملا�صي  �إمرب�طوريات  وبخالف   
باأ�صكال تقنية و�قت�صادية و�يدلوجية وباأكرث �الأ�صلحة فتكاً وتاأثري�ً وهي �لدعاية 

و�الإعالم .
�صور  �أبرز  من  و�حدة  �ليوم  متثل  �لتي  �لعوملة  �الأ�صكال  هذه  و�أبرز   

�لعامل �لغربي وبدون هوية وبدون تر�ث)1(.
ويرى �ملوؤلف �أن هناك عو�مل مهمة �أ�ص�صت النت�صار �لعوملة منها:  

1/ �ملناف�صة بني �لقوى �لفاعلة دولياً .
2/ �لتطور�ت �لتكنلوجية .

3/ تو�صع عاملية �الإنتاج .
4/ �لتبادل و�لتحديد . 

5/ �لثورة �لهائلة يف تكنلوجيا �الت�صال و�ملعلومات .
�أغلب  تغطي  �لتي  �لعمليات  من  جمموعة   : �أنها  على  �لعوملة  تعرف   
�لكوكب و�لتي ت�صيع على م�صتوى �لعامل ، ومن هنا فاإن �لعوملة لها بعد مكاين 
تب�صط رو�قها على كل  �أ�صبحت  �الأخرى  �ل�صيا�صة و�الأن�صطة �الجتماعية  الأن 

�أنحاء �ملعمورة)2(.
حممود علم الدين ، التوثيق الإعالمي ، وتطبيقاته يف جمال الإعالم والت�سال، ) القاهرة : العربي للن�سر ، 2005م (.  )1(

عبد الرزاق حممد الديلمي ، العالقات العامة والعوملة ، مرجع �سابق ، �س 96.  )2(
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�أحد �ملفاهيم �جلديدة للنام �لدويل �جلديد  " باأنها  كما تعرف �لعوملة   
من  لديه  ما  فر�س  على  بقدرته  �لغربي  �لعامل  �إح�صا�س  عن  �صادرة  و�صورة 
ت�صور�ت ومناهج وتقاليد على �الآخرين وحماولة جعل �لعامل كتلة و�حدة .

عن�صر ما بعد �لتكنلوجيا.
�ملطلب �لثاين
ن�ساأة العوملة)1(

مرت عملية ن�صاأة �لعوملة مبر�حل عديدة متثل ن�صوؤها وتطور�تها وفيما   
يلي �أبرز هذه �ملر�حل: 

املرحلة اجلنينية : بد�أت يف �أوربا منذ بو�كري �لقرن �خلام�س ع�صر حتى منت�صف   /1
�لقرن �لثامن ع�صر حيث �صهدت هذه �لفرتة منو �ملجتمعات �لقومية.

مرحلة الن�سوء : ��صتمرت  يف �أوربا �أ�صا�صاً من منت�صف �لقرن �لثامن ع�صر   /2
�لقومية  باملو�صوعات  بد�أت �الهتمامات   . بعده  حتى عام 1870م  وما 

�لعاملية.
مرحلة النطالق: ��صتمرت من عام 1870م وحتى �لع�صرينيات من �لقرن   /3
�ملا�صي وهنا ظهرت مفاهيم كونية جديدة مثل خطة �لتطور �ل�صحيح . 

و�الندماج �لدويل .
وحروب  �أزمات  �إىل  و�أدت  �ل�صتينيات  منذ  بد�أت   : اليقني  عدم  مرحلة   /4
�ملجتمع  �لثالث يف  �لعامل  �إدماج  ومت  �لت�صعينيات  خا�صة يف  �يدلوجية 
�لعاملية  و�حلركات  �لكونية  �ملوؤ�ص�صات  كبري  حد  �إىل  وز�دت   . �لعاملي 

وتعدد �لثقافات و�لنام �لدويل و�الإعالمي �جلديد.
املرجع ال�سابق نف�سه.  )1(
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�أن �لتقدم �لتكنلوجي قد غري من م�صار �الإنتاج ون�صر �الأخبار من خالل   
�ل�صناعية و�أجهزة �الت�صال  �لكمبيوتر و�الأقمار  �الأخبار عن طريق  ��صتخد�م 
وم�صموعة  مقروءة  �ليوم  �الأخبار  بها  تطالعنا  �لتي  �ملعلومات  جلمع  و�لعوملة 

ومرئية �لكرتونياً)1(.
وفيما يتعلق بعوملة �الإعالم فاإِنَّ �الإعالم وو�صائله قد وظفت يف عملية   
حمددة  بد�ئرة  �ملثقفني  بربط  وذلك  �لعقول  و��صتعمار  �لثقايف  �الخرت�ق 
�أي  عن  �لعقول  ت�صرف  " �لتي  " �لت�صيري  د�ئرة  �آلية  ب�صورة  �ليها  ين�صدون 
�صيء �آخر يقع خارجها فتجعل من �لعقل �أد�ة من خالل �عتماد �آليات جديدة 
�ملبا�صرة عن  �ملعلومات  لتبادل  �لتقني  �لتطور  �ملعلوماتية  يف ظل  �لتقنية  من 
طريق �الأقمار �ل�صناعية حتى �أ�صبحت �ملر�قبة �صبه م�صتحيلة يف جمال �الإعالم 

و�لثقافة و�الت�صال)2(.
كما تهدف �لعوملة �إىل �إنهاء بلد�ن �لعامل �لثالث ببع�س جو�نب �مل�صاألة   
�ل�صناعية كي تبقى �لفجوة �لعاملية �أو �لفا�صلة بينها وبني هذه �لبلد�ن بنف�س 

حجمها و�صيغتها و�إعاقة �لتقدم لردم هذه �لفجوة)٣(.
و�خت�صار  �ملو�رد  حل�صد  �إمكانيتها  من  �لدول  حرمان  �إىل  تهدف  كما   
�لغربية وعاد�تها  باحلياة  �لزمن . ف�صاًل عن ذلك حماولة ربط دول �جلنوب 
وتقاليدها بهدف حجب �لرت�ث و�لهوية �لوطنية وربط �ملو�طن بعجلة �لتقدم 
�لتقني و�البقاء عليه جمرد م�صتهلك للمنتجات �لغربية عرب ما تقوم به)٤(.و�صائل 
�خبارها  يف  �لعوملة  مبادئ  من  �لكثري  د�س  على  تعمل  �لتي  �لغربية  �الإعالم 

ومقاالتها ومو�دها يف حماولة الأمركة �لعامل.
حممد منري حجاب ، املو�سوعة الإعالمية ،  املجلد التا�سع ، ) القاهرة : دار الفجر للن�سر والتوزيع 2003م ( .  )1(

نف�س املرجع ال�سابق.  )2(
حممد اجلوهري ، الأنرت بلوجيا ، اأ�س�س نظرية وتطبيقات عملية ، ) القاهرة : دار املعارف، ط3 ، 2003م (.  )3(

مهدي ح�سن زويلف واأحمد القطامني ، العالقات العامة ، النظرية والأ�ساليب ) عمان : دار حنني للن�سر والتوزيع ، 2004م ( .  )4(
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�ملبحث �لثاين
اأ�ساليب العالقات العامة يف ن�رص العوملة

تعد �لعالقات �لعامة �حلديثة جمرد ن�صاط �ت�صايل �أو عمل �إد�ري د�خل   
�ملوؤ�ص�صة كما مل تعد موجهة فقط �إىل عدد حمدد من �جلماهري ، و�إمنا تو�صع 
ن�صاطها �إعالمياً وجغر�فياً وبلغ ن�صاطها �الإعالمي ذروته لياأخذ طريقه من �ملحلية 

نحو �لعامل)1(.
�ملطلب �الأول
اأ�ساليب العوملة

ملختلف  و�لرتويج  و�القت�صاد  �ل�صيا�صة  عامل  �لعامة  �لعالقات  دخلت   
بناء  على  �إعالمية  كاأد�ة  تعمل  ور�حت  �لكوين  �ل�صعيد  على  �حلياة  نو�حي 
�أبعد  ق�صايا  ل�صالح  �لعاملي  �لعام  �لر�أي  للدول وك�صب ود  �لذهنية  �ل�صورة 
ما تكون عن متثيل دول �جلنوب �أو م�صاحلها . ومل يعد �الإعالم وحده يكفي. 
باجتاه �لهدف  كما �أن و�صائل �الإعالم بحاجة �إىل من يوظفها توظيفاً �صحيحاً 
�لعام. فاأ�صبحت �لعالقات �لعامة هي �الأد�ة �ملميزة يف تنفيذ �لرب�مج �الإعالمية 
�لدول  �أو  �ملوؤ�ص�صات  �أو  �الأ�صخا�س  �أو  لالأفكار  �صو�ء  و�لرتويجية  و�لدعائية 

و�حلكومات)2(.
�لعالقات  �أجهزة  �إىل  �لغربية  �حلكومات  تلجاأ  �أن  �لغريب  من  ولي�س   
�لعامة للرتويج ولت�صدير مفهوم جديد يهدف �أو يخدم �لنمط �ال�صتعماري 
�لعامل  هوية  وحمو  �لثقايف  �لغزو  �أو  �لعقول  �حتالل  باجتاه  للعامل  �لغربي 
�لعالقات  مييز  وما  خا�صة.  و�الأمريكي  �لغربي  �ملفهوم  �صيادة  بهدف  �الآخر 

الباحث .  )1(
حممود اجلوهري ، الجتاهات اجلديدة يف العالقات العامة ، مرجع �سابق.  )2(
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و�ملفاهيم  �الأفكار  لن�صر  و�الأ�صاليب  �لو�صائل  و�أخطر  �أكرب  متلك  كونها  �لعامة 
�جلديدة .

على هذ� �الأ�صا�س فقد ��صتخدمت �لعالقات �لعامة �لغربية وباالأخ�س   
هذه  �أبرز  ومن  �لعوملة  مفهوم  وترويج  لن�صر  خمتلفة  �أ�صاليب  �الأمريكية 

�الأ�صاليب)1(:
1/ ت�صدير �ملعلومات .

2/ تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملهرجانات .
3/ �ل�صياحة .

4/ �الت�صال �ل�صخ�صي .
5/ �لرتويج للماركات .

1-ت�سدير املعلومات :
تعد �ملعلومات �جلزء �حلقيقي لكل جماالت �حلياة فهي جمموعة �الآر�ء   
و�لبيانات و�حلقائق و�الأفكار �لتي يحتاجها �الإن�صان الأعماله �لثقافية �أو �لعلمية 
�لعامة  �لعالقات  تلجاأ  لذ�   ، لالإن�صان  ذ�تها  بحد  قوة  ت�صكل  �لبحثية كونها  �أو 
�إىل ت�صدير �ملعلومات �ملختلفة وبالو�صائل �الت�صالية �ملختلفة ون�صر �ملعلومات 

ذ�ت �الأفكار و�لتقاليد و�الأيدولوجيات �لغربية .
خللق �النطباع لدى �الآخرين عن طبيعة �حلياة �لغربية و�لتاأثر بها مقارنة   

بحياتهم وظروفهم �لتي يعي�صونها)2(.

مهدي ح�سن زويلف واأحمد القطامني ، العالقات العامة ، النظرية والأ�ساليب، مرجع �سابق .  )1(
ن�سر  : دون  امل�ستن�سرية  ) اجلامعة  العدد)1(  الرتبية  ( ، جملة كلية  الإعالمية   ( اأبو عرقوب ، تخطيط احلملة الت�سالية  اإبراهيم   )2(

2004م (.
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2-ال�سياحة: 
من �ملعروف  �إعالمياً و�جتماعياً وهي تدر دخاًل كبري�ً على �لدول لدعم   
�مليز�نية �حلكومية، وهي من �الأ�صاليب �لناجحة يف ت�صدير �الأفكار و�ملعلومات 
و�ملوديالت ،الأنها تتيح �الت�صال �ملبا�صر بني �ل�صعوب وبني �الأ�صخا�س كما �أن 
�ل�صياحة ت�صمح وفقاً لقو�عدها باأن يكون �ل�صياح �أحر�ر�ً يف ممار�صة طقو�صهم 

وعاد�تهم �الجتماعية)1(. 
و�إد�رة �لعالقات �لعامة ال يفوتها مثل هذه �الأ�صاليب يف خدمة �أهد�فها   
بانتقاء �الأ�صخا�س ممن لديهم �لثقافة و�لتاأثري و�ل�صخ�صية الإر�صالهم  لذ� تقوم 

يف وفود ورحالت �صياحية بهدف ن�صر وترويج �الأفكار.
3-تنظيم املوؤمترات واملهرجانات:

�صو�ء  و�ملهرجانات  �ملوؤمتر�ت  باإقامة  �لغربية  �لعامة  �لعالقات  �هتمت   
�لدول  لبع�س  �لدعو�ت  بتوجيه  وتقوم  ريا�صية  �أم  فنية  �أم  علمية  �أكانت 
و�ل�صخ�صيات حل�صورها و�مل�صاهمة فيها. وتهدف هذه �ملوؤمتر�ت �أو �ملهرجانات 
�إىل تقدمي معظم �لبحوث و�الأفكار ذ�ت �لطابع �الإعالمي و�لدعائي بغية تو�صيل 
�الأفكار و�ملبادئ �ل�صيا�صية �جلديدة ولي�س بال�صرورة �نعقاد هذه �ملوؤمتر�ت يف 

�لغرب بل يف �لدول �مل�صتهدفة)2(.
4-الت�سال ال�سخ�سي)٣( :

�لعالقات  رجال  وقيام  �لدبلوما�صية  �جلهود  على  �العتماد  يتم  حيث   
�لعامة باالت�صال �صخ�صياً ببع�س �جلاليات و�ل�صخ�صيات و�التفاق معها حول 

�سرام وبلرب ، اأجهزة الإعالم والتنمية الوطنية ، ترجمة : حممد فتحي ، ) القاهرة :الهيئة العامة للتاأليف والن�سر ، 2001م (.  )1(
خالد حممد جمال ، ندوة واقع العالقات العامة يف الأجهزة احلكومية باململكة العربية ال�سعودية ، معهد الإدارة العامة 2009م (.  )2(

عواطف عبد الرحمن ، الإعالم العربي وق�سايا العوملة ، ) القاهرة : العربي للن�سر والتوزيع ،ط1 ، 2005م( �س 74 .  )3(
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بع�س �لق�صايا وتقدمي �لت�صهيالت �لالزمة لك�صب �لثقة وتزويدهم باالإ�صد�ر�ت 
وبالذ�ت �ل�صخ�صيات �ملوؤثرة يف جمتمعاتها .
�ملطلب �لثاين

و�سائل العالقات العامة يف ن�رص العوملة)1(
لتحقيق  عديدة  �ت�صالية  و�صائل  عملها  يف  �لعامة  �لعالقات  ت�صتخدم   

�أهد�فها حملياً ودولياً وهي و�صائل خمتلفة �الأغر��س و�الأهد�ف وهي: 
- �الإذ�عة و�لتلفزيون .
- �ل�صحف و�ملجالت .

- �لن�صر�ت و�لدوريات .
- �لهاتف و�لكمبيوتر .

- جملة �ملوؤ�ص�صة وغريها .
�إال �أنه �صيتم �لرتكيز على و�صائل �أخرى ت�صتخدمها �لعالقات �لعامة يف   
�لرتويج للعوملة كونها ذ�ت مميز�ت خا�صة وذ�ت طبيعة دولية ودعائية موؤثرة 

وهي)2(:
•	�ل�صينما.

. �الأنرتنت  •	�صبكة 
. �لكتب  •	�إنتاج 

. �لف�صائية  •	�لقنو�ت 

عواطف عبد الرحمن ، الإعالم العربي وق�سايا العوملة ، املرجع ال�سابق نف�س، �س74 .  )1(
غريب عبد ال�سميع ، الت�سال والعالقات العامة يف املجتمع احلديث ،) ال�سكندرية : موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ، 2006م(.  )2(
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�ملبحث �لثالث
ن�رص املعلومات

حتتاج �ل�صعوب عادة �إىل �ملعلومات الأ�صاليب كثرية قد تكون علمية   
�أو بحثية �أو ثقافية وبال �صك فاإن �ملعلومات متثل جوهر �حلياة �لعلمية لالإن�صان 

وتوفرها ب�صكل كبري جتعل �ملو�طن ملت�صقاً بو�صائل �الإعالم �لعربية)1(.
�ملطلب �الأول

و�سائل الإعالم العربية)2(
��صتثمار و�صائل �الإعالم يف عملية تدفق �ملعلومات �ملختلفة .  /1

��صتغالل �الأقمار �ل�صناعية لبث �ملعلومات �حلديثة .  /2
فتح �ملجال لل�صباب ال�صتخد�م �الإنرتنت ب�صكل موجه وبناء .  /3

عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت �لعلمية .  /4
فتح �ملر�كز و�ملوؤ�ص�صات �ملعلوماتية .  /5

تو�صيع حجم �خلدمات �الإعالمية .  /6
وهذ� يتم من خالل)٣(:  

زيادة عدد �لقنو�ت �لتلفزيونية ذ�ت �لطابع �لثقايف . �أ/ 
زيادة حجم توزيع �ل�صحف و�ملجالت وتطويرها كما ً ونوعاً . ب/ 

تقدمي �ملعلومات و�الأفكار من خالل و�صائل �الإعالم �جلماهريية . ج/ 
��صتخد�م �الإنرتنت و�لف�صائيات ب�صكل علمي ومدرو�س . د/ 

فتح مر�كز ومكاتب �إعالمية للدول �لعربية يف �لعامل وتطوير فعالية عمل  هـ/ 
�ملوجود منها حالياً .

الباحث.  )1(
عامر فتحي ، و�سائل  الت�سال احلديثة  اجلريدة ، ) القاهرة : العربي للن�سر والتوزيع ،2011م (.  )2(

عبد احلكيم خليل م�سطفى ، العالقات العامة بني النظرية والطبيق العلمي ، دار الفجر للن�سر والتوزيع 2009م (.  )3(
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�أتاح �كت�صاف �الإنرتنت فكرة عمل �ملو�قع �الإلكرتونية وهي �أن يكون   
لها  تتيح  �النرتنت  �صبكة  على  رو�بط  و�خلا�صة  �لعامة  و�لهيئات  للموؤ�ص�صات 
�لتو��صل مع �جلمهور ب�صفة عامة و�جلمهور �مل�صتهدف ب�صفة خا�صة ، وجدت 
ظاهرة �لتو��صل عرب �ملو�قع �الإلكرتونية �إقبااًل كبري�ً من �لنا�س لكونها توفر عليهم 
كثري�ً من �جلهد و�لوقت و�لتكاليف �لتي يبذلونها بهدف ق�صاء م�صاحلهم مع 

كثري من �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات خا�صة �لتي توفر لهم �حلاجيات �ل�صرورية)1(.
�الأ�صخا�س  بني  �لتو��صل  وعم  �الإلكرتونية  �ملو�قع  فكرة  تطورت  ثم   
�أو �لن�صر �الإلكرتوين عن طريق  و��صافات مفهوم �آخر هو ��صلوب �ملدونات 
�الأفر�د و�ملوؤ�ص�صات و�لذي ما ز�ل �لكثري من �ملتعاملني معه يتح�صبون لبع�س 
�ملعوقات فيه من مثل �مل�صد�قية و�ل�صحة ملا تن�صره تلك �ملدونات من معلومات 
ومو�د وقد �أدى �لتطور يف �حلاجة �إىل تفعيل دور �الإنرتنت يف عملية �لتو��صل 
وعر�س  لن�صر  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �أو  ب�صبكات  يعرف  ما  ظهور  �إىل 
عن  عبارة  �نها  تعرف  �لتي  و�ل�صركات  باملوؤ�ص�صات  �خلا�صة  �العالنية  �ملو�د 
مو�قع تو��صلية على �صبكة �النرتنت مثل Tweeter and Facebook وغريها 
تتيح للنا�س من خمتلف �أنحاء �لعامل باالت�صال ببع�صهم �لبع�س مبختلف �أنو�ع 
و�أ�صكال �لتو��صل �ملكتوب و�مل�صموع و�ملرئي و�ملقروء و�لت�صارك و�لتفاعل 

يف خمتلف �ملجاالت �القت�صادية و�لثقافية و�الجتماعية و�ل�صيا�صية.
�لعامل �الآن يعي�س ع�صر �لتكنلوجيا و�الإلكرتونيات فاإن �حلاجة �إىل نقل   
�ملو�د �ملطبوعة عرب �لربيد �صوف تقل الأن و�صائل �الت�صال �الإلكرتونية يف جمال 

�لعالقات �لعامة �أخذت طريقها لكي حتل حمل �لربيد ومن هذه �لو�صائل)2(:
عماد الدين تاج ال�سر فقري عمر ، اإعداد وانتاج املواد الإعالمية  للعالقات العامة ، مرجع �سابق ، �س 13.  )1(

رم�سي�س ،ط1  �سارع   ، ن�سر  : مدينة  القاهرة   ( ومو�سوعات متخ�س�سة  درا�سة حالة   ، العامة  العالقات   ، ر�سوان  فاروق  اأحمد   )2(
2013م( ،– �س53 –�س 54 .
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التلفزيون :
وهو يعترب من �لو�صائل �الت�صالية �ملهمة يف جمال �لعالقات �لعامة وهو   
و�صيلة لالت�صال �ل�صخ�صي غري �ملبا�صر باجلمهور وجتذب �نتباهه وبخا�صة �ذ� 
مت �ختيار �لوقت �ملنا�صب، و�أي موؤ�ص�صة لها نوعان من خطوط �لتلفونات وهما 

�خلارجية و�لد�خلية)1(.
الفاك�سميلي : 

و�ملطبوعات  و�لر�صوم  �لوثائق  �إر�صال  بها  يتم  �لتي  �لو�صيلة  وهو   
�ملطبوعة �صو�ء عن طريق �لهاتف �أو �ملوجات �لال�صلكية ، فالفاك�س �صريع مثل 
عن  �لر�صائل  من  �الأالف  �إر�صال  �الآن  �ملمكن  من  و��صبح  �لتلفوين  �الت�صال 

طريق �لفاك�س يف نف�س �لوقت خالل دقائق حمدودة)2(. 
الإنرتنت:

هو نظام لالت�صال �ملتكامل يجمع بني تقنية �لكمبيوتر و�لتلفون كو�صيلة   
�ت�صال ، وكل ما حتتاجه هذه �لتقنية ت�صتخدمها �ملنظمات و�ملوؤ�ص�صات �ملتعددة 
�جلن�صيات وذلك لربط منظماتها يف خمتلف بلد�ن �لعامل، فعن طريق �صبكة 
�لكمبيوتر  �أنظمة  يف  �ملتاحة  �ملعلومات  كافة  على  �حل�صول  ميكن  �لكمبيوتر 
�الإجر�ء�ت  من  ملجموعة  وفقاً  يتم  هذ�  وكل  �النرتنت،  على  �ملتو�جدة 
و�لقو�عد �لتي حتكم كيفية �لتعامل مع �أجهزة �لكمبيوتر، وطبيعة �ملعلومات 
من  فيها  و�لتحكم  �ملعلومات  نقل  قو�عد  با�صم  تعرف  ما  وهي  تقدمها،  �لتي 

خالل �صبكة �الإنرتنت)٣(.
حامد اأحمد رم�سان بدر ، اإ�سهامات الدين الإ�سالمي يف رفع فعالية نظام الت�سالت باملنظمة ، )املجلة العربية لالإدارة  الأردن :   )1(

املنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عدد150، 2005م(.
حامد اأحمد رم�سان بدر ، اإ�سهامات الدين الإ�سالمي يف رفع فعالية نظام الت�سالت باملنظمة ، مرجع �سابق.  )2(

عبد املح�سن توفيق ، تكنلوجيا الت�سويق والبيع عرب النرتنت ، ) القاهرة : كمبيو �سياني�س ،2006م ( .  )3(
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الربيد الإلكرتوين:
ت�صتخدم ر�صائل �لربيد �الإلكرتوين لكل من �جلمهور �لد�خلي و�جلمهور   
�خلارجي وتتميز ب�صهولة و�صرعة تد�ولها ولكن عادة ما ي�صتقبل �ملتلقي عدد�ً 
�صخماً من �لر�صائل �الإلكرتونية يومياً ، ولهذ� يجب �لتاأكد على تدعيم �لر�صائل 
�لقارئ على فهم م�صمون  بخطوط وعناوين عري�صة رئي�صية و��صحة ت�صاعد 
�لر�صالة و�إكمال قر�ءتها، و�أن كان لي�س من �ل�صروري ��صتخد�م �الألقاب عند 
توجيه ر�صائل �لربيد �الإلكرتوين �إال �أنه يجب �لتاأكد من �صحة ��صم �ملتلقي)1(.

الأخبار التلفزيونية:
تدرك �ل�صركات �خلدمية �أن حرفية �ملهنة تكمن يف ��صتخد�م �لتلفزيون   
ملحطات  �صخم  �صوق  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  ويوجد  للن�صر  كاأد�ة 
ت�صبه �ل�صحافة �لقدمية ولكنها معدة �الأخبار �ملرئية وهناك  بث �الأخبار وهي 
�الأالف من �ملحطات يف �الأ�صو�ق �ل�صغرية �لتي ترحب مبثل هذ� �لنوع من 
�أخبار �ل�صركات �خلدمية وغريها من �ملوؤ�ص�صات �ملختلفة و�تاحتها على �لهو�ء 

مبا�صرًة. 
وقد تقدم �إد�رة �الت�صال و�لعالقات �لعامة باملوؤ�ص�صة باإعد�دها �أو قد   
تلجاأ �إىل بع�س �ملنتجني �ملتخ�ص�صني للقيام باإنتاجها ، ولقد تعاظم دور �لفيديو 

و�أ�صبح هو �لو�صيلة �لرئي�صية لنقل �أخبار �ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات)2(.
باإجنازها  �ملعلومات  �صبكة  م�صتخدمو  يقوم  �لتي  و�ملهام  �خلدمات  ثم   
كثرية ومتنوعة وقد �صهل �رتباط �ل�صبكة �لعديد من م�صار�ت �لتو��صل �إجناز 
كبريين  ووقتاً  تتطلب جهد�ً  كانت  �لتي  �ملهام و�خلدمات  �أ�صكال  من  �لعديد 

علي اأحمد علي ، الت�سالت الإدارية واجلماهريية ، القاهرة : مكتبة عني �سم�س، 2009.  )1(
عماد الدين تاج ال�سر فقري عمر ، اإعداد وانتاج املواد الإعالمية للعالقات العامة، مرجع �سابق.  )2(
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وتعترب �الإ�صافة �لتي �أحدثتها خدمات هذه �ل�صبكة على �أد�ء و�صائل �الت�صال 
و�لعمل �الإعالمي و��صحة جد�ً من خالل ما يعرف باأمناط �الت�صال �جلديد ذو 
�لطابع �لتفاعلي �لذي �أدمج بني تقنيات �الت�صال وتقنية �ملعلومات فكان نتاجه 
هجني من �لطرق �الت�صالية لو�صائل �الإعالم �لتقليدية �لتي تد�خلت مع �أدو�ر 
�لعالقات  �أهد�ف  �الإنرتنت يف جمال خدمة  ي�صتهر  لكن   ، �لتفاعلي  �الإعالم 

�لعامة ب�صفة خا�صة مبجموعة من �ملهام مثل)1(:
. �الإلكرتوين  •	�لربيد 

. �الإلكرتونية  •	�لتجارة 
. �الإلكرتوين  و�لت�صويق  •	�لتعليم 

. �الإلكرتونية  •	�ملوؤمتر�ت 
. �الإلكرتوين  و�الإعالم  •	�لتو��صل 

�الإعالم �لتفاعلِي هو ممار�صة �الت�صال يف �لعالقات �لعامة ب�صفة خا�صة   
و�لعمل �الإعالمِي ب�صفة عامة �لذِي يعتمد على �لنمط �جلديد �أو �ملعا�صر من 
من  و�ال�صتفادة  باالأنرتنت  �ملرتبطة  �الإعالمية  و�لو�صائط  و�الأدو�ت  �لو�صائل 
�لو�صائل  �لعمل يف  �أكان عن طريق تطوير  �أتاحها �صو�ء  �لتي  جميع �ملجاالت 
و�الأمناط  �الأ�صكال  �أو  و�لتلفزيون  و�الإذ�عة  كال�صحافة  �لتقليدية  �الإعالمية 

�جلديدة من �أنو�ع �ملمار�صة �الإعالمية عن �النرتنت و��صتخد�مه)2(.
وال يعترب �حلديث عن �ملعنى �لفني لالإعالم �لتفاعلي هاماً بالنظر �إىل   
�لدور �لفاعل �لذي �أفرزه هذ� �لنموذج �الإعالمي �جلديد وهي عملية �لتفاعل 

عبد املح�سن توفيق ، تكنلوجيا الت�سويق والبيع عرب النرتنت، مرجع �سابق.  )1(
را�سم حممد اجلمال ، وخريت معو�س عياز ، اإدارة العالقات العامة :  املدخل ال�سرتاتيجي ) القاهرة : الدار امل�سرية اللبنانية،   )2(

2005م(.
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�أو �لت�صارك بني �أطر�ف �لر�صالة �الإعالمية ، ذلك الأن هذه �ل�صفة )�لتفاعلية( 
عملية  �لعامة  �لعالقات  جمال  يف  وخا�صة  �الإعالمية  �ملمار�صة  من  جعلت 
ديناميكية يتبادل فيها كل من �ملر�صل و�مل�صتقبل و�الأدو�ر يف عملية �لتو��صل 

كيفما دعت �ل�صرورة �إىل ذلك .
�لتقنية  �أو  �لعامة  �لعالقات  يف  �الت�صال  تكنلوجيا  تعريفات  تعددت   
�مل�صتخدمة يف جمال �ملمار�صة �الإعالمية ولكننا نقول �أن كرثة �لتعريفات لي�س 
�لتقنية هو  تعريف  لكن هناك جانب هام يف  �لتنبيه عليه  نود  �أو  ن�صري  ما  هو 

تو�صيح �نها تتكون من �صقني رئي�صيني:
�لتقنية ود�ئماً  �لناحية  �لتعريف وهي  �لتكنلوجيا يف  به  ت�صتهر  �ل�صق �لذي   /1
تعرف �لتكنلوجيا باأنها �الأدو�ت و�الأجهزة �لتي ت�صتخدم يف كافة جماالت 
ومر�حل �الأد�ء �الإعالمي �صو�ء كان مقروء�ً �أو م�صموعاً �أو مرئياً �أو تفاعلياً.
�صق �ملعارف �أو �خلرب�ت �أو �لربجميات �مل�صغلة لتلك �الأجهزة و�الأدو�ت   /2

و�ملعد�ت �الإعالمية)1(.
ويتكون م�صطلح �لو�صائط �ملعلوماتية من جزئيني �الأول هو �ملعلوماتية   
تقنية  �أنظمة  بني  �لنموذج  هذ�  �صكل  وقد  �الإعالمية  �لو�صائط  هو  و�لثاين 
�ملعلومات وو�صائط �الإعالم �صحنة جديدة من �أدو�ت �لتو��صل �الإعالمي هي 

�لو�صائط �ملعلوماتية �لتي تتميز مبجموعة من �خل�صائ�س مثل)2(:
جمااًل  يجعلها  و�الفرت��صي  �لفعلي  �لو�قعني  يف  بقوة  وجودها  احل�سور:   -

خ�صباً لال�صتخد�م �لب�صري.
حامد اأحمد رم�سان بدر ، اإ�سهامات الدين الإ�سالمي يف رفع فعالية نظام الت�سالت باملنظمة ، مرجع �سابق.  )1(

الدرا�سات والبحث ،  ال�سارقة : كلية  التطبيقية ، ) جامعة  العلمية واملجالت  الأ�س�س  الفعال  التوا�سل  الأمني ،  مو�سى حممد   )2(
2012م( ، بدون ط ، �س 110.
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التفاعلية: تخطت قدر�ت �الت�صال �لتقليدي من خالل �تاحة فر�س �لت�صارك   -
بني طريِف ر�صالة �لعالقات �لعامة يف بناء �مل�صامني �لتو��صلية.

الكثافة املعلوماتية: تتمتع �لو�صائط �ملعلوماتية بقدر�ت تخزينية و��صرتجاعية   -
وتد�ولية هائلة مل تتمكن �ملمار�صة �الإعالمية ب�صكل عام و�الأد�ء �الت�صايل 
يف �لعالقات �لعامة من تغطية م�صاحتها �ملتاحة ، حيث تت�صابق �الخرت�عات 
�لعلمية يف جمال تقنية �ملعلومات ب�صرعة خر�فية نحو توفري جماالت رحبة 
حلفظ �لبيانات و�ملعلومات �لتو��صلية عرب �لعديد من تكنلوجيا �لتو��صل .

الفورية: ��صتطاعت �صبكة �النرتنت �أن تتيح جماالت �ال�صتخد�م �لتو��صلِي   -
�لفاعلة  �الأهد�ف  يخدم  ما  �ملعلوماتية  و�ملو�قع  �ل�صفحات  عرب  �لفورِي 

للعالقات �لعامة يف عملية �لتو��صل .
تعدد احلوا�ض: جنحت �لو�صائط �ملعلوماتية يف �تاحة �ملجال للر�صائل �الت�صالية   -
و�الإعالمية �أن تخاطب �كرث من حا�صة �ن�صانية ما يفتح جماالت �لتلقِي لدى 
بني  لالختبار  �لعامة  �لعالقات  ممار�صي  �مام  �ملجال  يتيح  كما   ، �جلمهور 
�لعديد من �أنو�ع �لر�صائل �لتي ميكن �أن تكون مقروءة �أو م�صموعة �أو مرئية 

�أو تفاعلية .
ميد�ن  يف  �ملعلوماتية  �لو�صائط  �تاحتها  �لتي  �لطريقة  وهي  املعرفة:  تراكم   -
�لر�صالة  تعديل  يف  �ملتلقي  �جلمهور  تدخل  فر�س  جعلت  حيث  �الت�صال 
�أ�صهم ذلك يف خروج  �ليها �صيئاً ممكناً ومتاحاً وقد  �أو �ال�صافة  �الت�صالية 

�لر�صالة �الت�صالية باأكرب قدر من �لكم �ملعريف و�خلرب�ت �الن�صانية .
كما  �ملتعددة  �الت�صال  و�صائل  �أو  �ملتعددة  �لو�صائط  تعريفات  ومن   
يطلق عليها �لبع�س �أنها عبارة عن تر�كيب متد�خلة ومن�صوجة من �لن�صو�س 
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و�لفنون �ملر�صومة و�ملخطوطة و�ل�صوت و�لر�صوم �ملتحركة وعنا�صر �لفيديو 
�ملتفاعلة مع �مل�صتخدم)1(.

وتعرف �لو�صائل �ملتعددة يف مفهوم بيئة �لو�صائل �الإعالمية على �صبكة   
�النرتنت باأنها �لتقدمي �ملدمج حلزمة �لق�صة �الإعالمية من خالل و�صائل �إعالمية 
و�لر�صائل  �ل�صبكة  يف  و�ملو�قع  و�لتلفزيون  و�لر�ديو  �ل�صحف  مثل  متعددة 
�الإلكرتوين  و�لربيد   )mms( �ملتعددة  و�لو�صائل   )sms( �لق�صرية  �لن�صية 
)e-mail( مما ي�صري �إىل �لتقارب بني هذه �لو�صائل �الإعالمية يف حتقيق �أهد�ف 

�لو�صول �إىل ملتقى كل �لو�صائل .
بني  جتمع  متكاملة  منظومة  �لو�صائل  هذه  عمل  ي�صكل  �لعموم  ويف   
�لن�صو�س �أو �ملفرد�ت �ملكتوبة و�ملنطوقة ، و�ل�صورة باأنو�عها �لثابتة و�ملتحركة 
و�لر�صوم �لثابتة و�ل�صوت وموؤثر�ته على �أن ت�صكيل جميعها م�صمون �ت�صايل 
موحد يو�صع يف وعاء و�حد هو �أدو�ت �الت�صال �لرقمي ، ومتنح هذه �ملنظومة 

�ملتلقني فر�صة للتفاعل مع هذه �مل�صامني �الت�صالية)2(.
م�صامني  وتوحد  �رتباط  ي�صرتط  �ملتعددة  بالو�صائط  �الت�صال  ففي   
جمموعة من و�صائل �الت�صال يف �إطار متكامل من �أجل حتقيق �لهدف، ويعترب 
�لتكامل يف �خلطط و�الأهد�ف حمور�ً رئي�صيا لتمييز هذ� �لنوع من �الت�صال، 
�ملتعددة  �لو�صائط  عرب  �الت�صال  ر�صائل  متلقي  جانب  من  �لتفاعل  يعد  كما 
عن�صر�ً هاماً يف هذه �حللقة ، �لتي تنقل �إ�صار�تها عرب رو�بط �الت�صال �لرقمي 

�لقائم على تكنلوجيا �حلا�صبات �الآلية و�صبكاتها �لعمالقة)٣(.
عامر فتحي ، و�سائل الت�سال احلديثة من اجلريدة ، ) القاهرة : العربي للن�سر والتوزيع ، 2011( بدون ط ،�س 113.  )1(

مو�سى حممد الأمني ، التوا�سل الفعال الأ�س�س العلمية واملجالت التطبيقية ، مرجع �سابق.  )2(
بر�سيورك ، ت�سفح الويب ،) بريوت : مكتبة لبنان نا�سرون ، 2002( ، بدون ط ، �س102.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {488}

�ملتعددة يركز  بالو�صائط  حتى زمن قريب كان �حلديث عن �الت�صال   
ب�صكل كبري على �جلمع بني و�صائل �الت�صال �ملختلفة من حيث �لتطبيق �لعملي 
من  تقليدية  و�صيلة  كل  �أن  باعتبار  جميعاً  بينها  يجمع  جديد  و�حد  �صكل  يف 
�لعمل  يف  �ملقروءة  كاملادة  طريقتها  با�صتخد�م  تفردت  �الت�صال  و�صائل 
�ل�صحفي، و�مل�صموعة يف �لر�ديو ، لكل ما ��صتجد من �أمر هو �أن هذ� �لنمط 
�الت�صايل �جلديد ت�صبب يف �ت�صاع د�ئرة �الأوعية �لناقلة له ، فجمعات �الأخبار 
من  �ملر�صلة  �لق�صرية  �لن�صية  و�لر�صائل  �الإلكرتوين  و�لربيد  و�لتلتك�صت 
�لهو�تف على �حلا�صبات �الآلية يف ��صتديو هات �لبث �ملبا�صر ور�صائل �لويب 
باحلا�صب  �مللحقة  و�لكامري�  �ل�صوت  جهاز  با�صتخد�م  �ملتلقني  ي�صجلها  �لتي 
�لال�صلكي  �الإر�صال   – �لبلوتوث  خا�صية  با�صتخد�م  �أو  �ل�صخ�صي   �الآيل 
�لذكي – �لكائن يف هو�تفهم �لنقالة جميعها �أ�صبحت خادمة مل�صامني �لر�صائل  

�الإعالمية �ملر�صلة عرب �لو�صائل متعددة �لو�صائط)1(.
للعالقات  �النرتنت  �أ�صافه  �لذي  ما  �صوؤ�ل هو:  �لذهن  �إىل  يتبادر  قد   
�لعامة ؟وهل ��صتطاعت �لعالقات �لعامة �أن ت�صتفيد من هذه �الأد�ة �الت�صالية 
�لعاملية يف ممار�صتها و�أن�صطتها وبر�جمها ؟ �الإجابة هي �أن ��صتخد�مه وتفعيله يف 
جمال �لعالقات �لعامة عاملياً قد �أ�صاف كثري�ً وغري يف ��صرت�تيجيات وتكتيكات 
�لعالقات  جمال  يف  �النرتنت  من  �الإفادة  لكن   ، �لن�صاط  هذ�  مات(  )مكنز 
�لعامة يف �لدول �لعربية يحتاج �إىل مزيد من �لتفعيل و�لتطبيق .وباملقارنة بني 
�أن�صطة �لعالقات �لعامة �لتقليدية و�ملعا�صرة �جلديدة بعد �نت�صار �النرتنت)2(.

نبيل عوف اجلردي ، مقدمة يف علم الت�سال ، ) العني : مكتبة الأمارات ، 2007م(.  )1(
نبيل عوف اجلردي ، مقدمة يف علم الت�سال ، مرجع �سابق.  )2(
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تعترب )�لعالقات �لعامة �لتفاعلية( هي �مليزة �الأ�صا�صية الأد�ء �لعالقات   
�لعامة وقد متيزت مبجموعة من �خل�صائ�س �أهمها)1(:
�ملحلية(. عن  )�خلروج  و�ملمار�صة  �الأد�ء  عاملية  	•

. �ل�صبكة  عرب  �لت�صاركية  �أو  �لتبادلية  �لعالقة  	•
. �لتقليدية  �الأن�صطة  عن  �لبعد  	•

. للثقة  �لد�عمة  و�مل�صد�قية  �ل�صفافية  مبد�أ  تبني  	•
. و�لتميز  �ملناف�صة  �صقف  رفع  	•

. �ل�صمعة  وتعزيز  تقوية  نحو  �جلمهور  زيادة  	•
. �جلمهور  على  �النفتاح  مبد�أ  تبني  	•

. و�لتوقع  �ملهنِي  �النعز�ل  من  �خلروج  	•
. �لعامة  للعالقات  �ملهنيِ   �الت�صال  ديناميكية  تن�صيط  	•

�لعالقات  باأن�صطة  �ملرتبطة  و�ملعرفة  �ملعلومات  تبادل  د�ئرة  تو�صيع  	•
�لعامة.

. عاملياً  �لعامة  �لعالقات  مل�صرح  �لتام  �النفتاح  	•
. �لعامة  �لعالقات  جمال  يف  �الإبد�عية  �ملهار�ت  تنمية  	•

. �لعامة  �لعالقات  جمال  يف  و�خلالق  �الإبد�عي  �لتفكري  دور  حتفيز  	•
. �الأنرتنت  ��صتخد�م  تطبيقات  �صهولة  من  �ال�صتفادة  	•

�لتو��صل  يف  و�الجتماعية  و�لثقافية  �لت�صويقية  �لفر�س  من  �لعديد  �إتاحة  	•
عرب �النرتنت .

. �الت�صاالت  �صهولة  	•
ح�سني عماد مكاوي ن تكنلوجيا الت�سال يف ع�سر املعلومات ) القاهرة :الدار البي�ساء للطباعة والن�سر ، 2002م(.  )1(
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لكي تتو�فر هذه �ملجموعة من �خل�صائ�س يف منوذج �لعالقات �لعامة   
�لتفاعلية ال ينبغي  �حتو�ءه على جمموعة من �مل�صكالت و�لعقبات منها :

كاملة. عليها  �الطالع  و�صعوبة  �ملوؤ�ص�صات  معلومات  يف  �لهائلة  �لكثافة  	•
. �ملعلومات  يف  �لت�صارب  	•

. �ملوؤ�ص�صات  بع�س  من  تبدر  قد  �لتي  و�الأمانة  �لثقة  �نعد�م  	•
�لت�صرت عليها لكون  �أمام �جلمهور و�صعوبة  �نك�صاف �حلقائق و�ملعلومات  	•

�النرتنت ف�صاء �أو نظام �إت�صايل مفتوح .
�ملوؤ�ص�صات  بع�س  خروج  �إىل  يوؤدي  قد  مما  �ملناف�صة  �حتد�م  �أو  تنامي  	•

و�نقر��صها . 
ويجب �أن نلفت �النتباه هنا �إىل �أن هذه �ملهام �أو �لوظائف �أو �الأدو�ر   
�الت�صال يف  �لتو��صل يف جمال  �النرتنت و�صبكات  ��صتخد�م  �أوجدها  �لتي 
هناك  الأن   . حمدودة  �أمثلة  جمرد  هي  بل  للح�صر  لي�صت  �لعامة  �لعالقات 
وظائف ومهام �أخرى ملمار�صة �لعالقات �لعامة عرب �النرتنت مل يتم ذكرها كما 
�أن �لت�صارع �ملذهل يف �الخرت�عات و�الكت�صافات �لتقنية �خلادمة لالت�صال يف 
�لعالقات �لعامة يفرز لنا د�ئماً وب�صكل م�صتمر ومتجدد جمموعة من �الأدو�ر 

و�لوظائف �جلديدة للعالقات �لعامة يف ظل �النرتنت .
�ملطلب �لثاين

الوظائف ات�سالية يف العالقات العامة)1(
– وغريها  – وياهو  مثل )قوقل  �لعامة  �لبحث  �ال�صتفادة  من حمركات  	•

...( يف بناء �الأ�ص�س �ملعلوماتية ملوؤ�ص�صات �لعالقات �لعامة .
فوؤاد البكري ، العالقات العامة بني التخطيط والت�سال ،ط2، ) القاهرة : دار نه�سة ال�سرق للطبع والن�سر والتوزيع ، 2001م(.  )1(
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�أن�صطة  كافة  يف  �جلمهور  بحوث  �إجر�ء  يف  �لبحث  حمركات  ��صتخد�م  	•
�لعالقات �لعامة.

�لعالقات  ملوؤ�ص�صات  �لتو��صل  عملية  يف  �لبحث  حمركات  ت�صخري  	•
�لعامة.

�لعامة. �لعالقات  مبوؤ�ص�صات  �خلا�صة  �لويب  ب�صفحات  �ملو�قع  �إن�صاء  	•

�لعامة. �لعالقات  مبوؤ�ص�صات  �خلا�صة  �الإلكرتوين  �لربيد  عناوين  عمل  	•
 الت�سويق والإعالن )1(:

يعترب �لت�صويق و�الإعالن هدفاً �أ�صا�صياً لكافة موؤ�ص�صات �ملجتمع ب�صكل   
عام وموؤ�ص�صات �لعالقات �لعامة ب�صكل خا�س، �ذ ت�صعى من خاللها �إىل ترويج 

�ل�صلع و�خلدمات و�الأن�صطة و�الأعمال �لتي تقدمها .
وقد �أ�صهم �لتطور يف ممار�صة �أن�صطة �لعالقات �لعامة عرب �النرتنت �إىل   

ظهور جمموعة من �لوظائف و�الأدو�ر �لت�صويقية و�العالنية منها :
�ن�صاء �ملو�قع و�ل�صفحات �العالنية و�لت�صويقية .  -

تفعيل �لربيد �الإلكرتوين يف �لتو��صل و�العالن �لت�صويقي .  -
�جر�ء �لبحث و�مل�صوح �ملرتبطة باجلمهور �مل�صتهدف باالإعالن و�لت�صويق.  -

�ملناف�صة  ومد�خل  �ل�صوق  ومعرفة  لقر�ءة  �لبحث  حمركات  ��صتخد�م   -
�الإعالنية و�لت�صويقية 

��صتخد�م �لو�صائط �الإعالمية �ملتعددة لالإعالن و�لت�صويق .  -
�ال�صتفادة من �لت�صعبات �الإرتباطية �الإلكرتونية لالإعالن و�لت�صويق .  -
�لتنوع يف جماالت �لعر�س لل�صلع و�خلدمات و�الأن�صطة و�الأعمال .  -

عبد الرزاق حممد الديلمي ، تطور اأ�ساليب الدعاية والإعالم ، مرجع �سابق.  )1(
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�الإلكرتوين  �لبيع  عمليات  و�إكمال  و�خلدمية  �لتجارية  �ملفاو�صات  �جر�ء   -
لل�صلع و�خلدمات فقد �أ�صبح من �ملمكن �التفاق على �ل�صفقات �لتجارية 

وتنفيذ عمليات �ل�صر�ء و�لبيع �إلكرتونياً .
فاإن  �لعامة  �لعالقات  جمال  يف  للجمهور  �لعلمي  للتق�صيم  وفقاً   
�لعامة يف  �النرتنت فتح جماالت و��صعة خلدمة جمهور موؤ�ص�صات �لعالقات 
�صتى �ملجاالت ويتجلى هذ� �لدور من خالل جمموعة من �الأدو�ر و�لوظائف 

منها:
�جلمهور  م�صوح  �لفاعلة جلانب  �لو�صائل  �أو  �ملجاالت  من  �النرتنت  يعترب  	•

�أو م�صاعي ح�صر �جلمهور �مل�صتهدف و�لتعرف عليه .
و�جر�ء  و�لتن�صيق  �لتو��صل  جو�نب  كافة  لتي�صري  �النرتنت  ب�صاعد  	•

�ملعامالت بني �جلمهور وموؤ�ص�صات �لعالقات �لعامة .
�مل�صتهدف  للجمهور  �لتحديد  �أو  �حل�صر  بعملية  �لقيام  �النرتنت  ي�صهل  	•

من موؤ�ص�صات �لعالقات �لعامة 
�لعالقة  �مل�صتهدف بح�صب طبيعة  ت�صنيف �جلمهور  �الأنرتنت لعملية  يفيد  	•

�لتي تربطه باملوؤ�ص�صة)1(.
وهناك فرق و��صح يف �ملمار�صة �لعملية بني �لعالقات �لعامة �لتقليدية   
�أن�صطة  ممار�صة  يتطلب  �النرتنت،  على  �عتماد�ً  �لتفاعلية  �لعامة  و�لعالقات 

�لعالقات �لعامة عرب �الإنرتنت �الهتمام مبجموعة من �العتبار�ت �أهمها:
1/ التخطيط ومنهجية الأداء:

ت�صعى  �لتي  �لعامة  �لعالقات  موؤ�ص�صات  بني  �ل�صديد  �لتناف�س  �أدى   
للو�صول �إىل جمهورها عرب �النرتنت �إىل حتمية �الهتمام بالتخطيط الأن�صطة 

عبد املح�سن توفيق ، تكنلوجيا الت�سويق والبيع عرب النرتنت ، ) القاهرة : كميو �سياني�س ، 2006م ( بدون ط ، �س27.  )1(
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وتعترب   . لها  �ملدرو�س  �ملنهج  �أد�ء  على  و�حلر�س  �لعامة  �لعالقات  وبر�مج 
�ل�صرعة �خلاطفة لعملية �لتو��صل و�صعوبة �مكانية �لرت�جع عن �ملحتوى �ملقدم 
يف ر�صائل �لعالقات �لعامة من �أهم �الأ�صباب �لتي جتعل موؤ�ص�صات �لعالقات 

�لعامة حتذر كثري�ً �العتماد على �ل�صدف و�لع�صو�ئية يف ممار�صة مهامها .
2/ الهتمام بامل�سمون:

ما هي �ملعلومة �أو ما هو �مل�صمون لتحقيق هدف �لعالقات �لعامة عرب   
�النرتنت من بني �خليار�ت �ملتعددة ؟

�ل�صوؤ�ل يف ظل تعقد عملية �لتو��صل  رغم �صعوبة �الجابة على هذ�   
�لتي  �ملوؤ�صر�ت  بع�س  حتديد  ميكن  �أنه  �ال  �النرتنت  عرب  �لعامة  �لعالقات  يف 
جتعل من م�صمون ر�صالة �لعالقات �لعامة �أكرث جاذبية للجمهور و�أقرب �إىل 

حتقيق �الأهد�ف . ومن تلك �ملوؤ�صر�ت)1(:
ثر�ء �ملعلومات وقوة قيمتها .  -

�صهولة �لو�صول للمعلومة .  -
موثوقية �مل�صامني .  -

جاذبية �لر�صائل .  -
3/ تنظيم العالقة مع اجلمهور :

مرت عملية �الت�صال باجلمهور يف �لعالقات �لعامة من �لتطور�ت عرب   
�لتاريخ ق�صمها �ملهتمون �إىل مر�حل �أهمها :

�كت�صاف  قبل  حتى  و��صتمرت  �لتو��صل  ببد�ية  بد�أت   : الأوىل  املرحلة  	 	•
و�صائل �الت�صال �جلماهري بالتقليدية وقد متيزت باعتبار جمهور �لعالقات 

�سفيق ح�سني ، الإعالم الإلكرتوين بني التفاعلية والرقمية ) بريوت : دار الفكر العربي ، 2007م ( بدون ط ، �س26.  )1(
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�لعامة على �أنه جمهور عام .
�جلماهريي  �الت�صال  و�صائل  �خرت�ع  بد�ية  مع  وبد�أت   : الثانية  املرحلة  	•
عملية  زيادة  �إىل  �أدى  مما  �مل�صتهدف  �جلمهور  مبرحلة  و�صميت  �لتقليدية 
موؤ�ص�صات  قبل  من  و�لرتويجية  �لت�صويقية  �جلهود  و�زدهار  �لتناف�س 

�لعالقات �لعامة .
: وبد�أت بدخول �النرتنت يف عامل �ملمار�صة �لفعلية يف عملية  الثالثة  املرحلة  	•
�لتو��صل من قبل موؤ�ص�صات �لعالقات �لعامة وجمهور هذه �ملرحلة ميزت 
با�صتقبال  �أن يقوم  �أن �صخ�صاً و�حد�ً ميكن  �إىل درجة  �لتفاعل و�لت�صارك 
�ملاليني  بل  �الأالف  �لعامة عرب �النرتنت وبثها عن طريق  �لعالقات  ر�صائل 

من �لرو�بط ، حمققاً عملية تو��صل ناجحة . 
وفيما يعرف بالعالقات �لعامة �لت�صويقية و�لتجارية عرب �النرتنت و�لتي ميكن 

تطبيقها �أو ممار�صتها مبجموعة من طرق �الت�صال �الإلكرتوين �أهمها)1( :
قاعدة بيانات العمالء :

يتم تاأ�صي�صها من خالل رو�بط �الت�صال �أو �لعالقة �لتو��صلية �لتي تن�صاأ   
بني �ملوؤ�ص�صة و�أفر�د �جلمهور �مل�صتخدم لتلك �لقو�عد �حلا�صوبية ، بحيث يعمل 
�الأ�صخا�س  جلميع  منظمة  بيانات  قاعدة  �ن�صاء  على  �لعامة  �لعالقات  ممار�صي 

�لذين تفاعلو� مع �ملوؤ�ص�صة عرب و�صائل �لتو��صل �الإلكرتوين)2(. 
مناذج امل�ستخدمني :

من  ت�صتخدم جلمع حزمة  حا�صوبية  �لكرتونية  بر�مج  عن  عبارة  وهي   
�لنماذج  هذه  ومتتاز   ، �لعامة  �لعالقات  موؤ�ص�صات  بعمالء  �ملرتبطة  �لبيانات 

عبد الرزاق حممد الديلمي ، تطور اأ�ساليب الدعاية والإعالم ، مرجع �سابق.  )1(
املرجع ال�سابق نف�سه.  )2(
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بت�صنيف �لعمالء �لذين قامو� بزيارة و�صائل �لتو��صل �الإلكرتونية للموؤ�ص�صة 
�لعالقة  �أو  �مل�صلحة  نوع  معرفة  بغر�س  مت�صابهة  �أو  متماثلة  خ�صائ�س  وفق 
�لنماذج  �مل�صرتكة �حلالية و�مل�صتقبلية �ملتوقعة لهم مع �ملوؤ�ص�صة وت�صاعد هذه 
يف �مل�صتقبل ملعرفة طبيعة �مل�صتخدمني وتق�صيمهم �لكرتونياً على جمموعة من 
�لوكالء و�لبائعني و�مل�صرتين وغريهم كما ميكن للنماذج �أن تعطي ت�صنيفات 
�أدق مثل عميل من �لدرجة �الأوىل للعمالء �لد�ئمني وجتار �جلملة  فبناًء على 
هذه �لنماذج يكون �لعمالء معروفني لدى ممار�صي �لعالقات �لعامة كما تكون 

عملية �لتو��صل معهم و��صحة و�صهلة)1(.
املناف�سة الت�سويقية:

ميثل �النرتنت بقدرته �الفرت��صية �لهائلة جمااًل خ�صباً ملمار�صة �لعالقات   
 . وهدفها  نوعها  كان  كيفما  موؤ�ص�صاتهم  ر�صائل  ت�صويق  حول  للتناف�س  �لعامة 
وبالنظر �إىل �جلهود �لرتويجية و�لت�صويقية �ملتنوعة عرب �النرتنت جند �أن هناك 
كم هائل �أو غري حمدود من م�صامني ور�صائل �لعالقات �لعامة تبث من خالل 
�الأنو�ع �ملختلفة لو�صائل �الت�صال وو�صائطه �ملتعددة ما يزيد من حدة �لتناف�س 
بني تلك �ملوؤ�ص�صات و�لت�صابق حول �قتطاع �أكرب عدد من �جلمهور �أو �لعمالء 

�حلاليني و�ملتوقعني.
�الإنرتنت  عرب  �لعامة  �لعالقات  جمهور  مع  �لعالقة  �أن  �لباحثة  وترى   

تتطلب �ملزيد من �جلهود الأن �لرغبات و�مليول و�الجتاهات)2(.

عبد الرزاق حممد الديلمي ، تطور اأ�ساليب الدعاية والإعالم ، مرجع �سابق.  )1(
املرجع �سابق نف�سه.  )2(
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�ملبحث �لر�بع
اإجراءات الدرا�سة امليدانية

تناولت �لدر��صة يف هذ� �ملبحث ،و�صفاً للخطو�ت ، و�الإجر�ء�ت،   
وتف�صري  بدر��صة  �ملتعلقة   ، �مليد�نية  �لدر��صة  �إجر�ء  يف  �أتبعت  �لتي  �ملنهجية 
عمليات �لعالقات �لعامة، يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف والية �لق�صارف  وذلك 

على �لنحو �لتايل :
1. جمتمع �لدر��صة .

2. �ختيار �أد�ة �لدر��صة .
3. ت�صميم �صحيفة �ال�صتبيان .

4. �ملعاجلة �الإح�صائية للو�صول �إىل نتائج �لدر��صة .
جمتمع الدرا�سة :

يتكون جمتمع �لدر��صة، من وحد�ت �لعالقات �لعامة ، �أو من يقوم   
يف  �حلكومية  �ملوؤ�ص�صات  جميع  يف  خمتلفة  �إد�رية  م�صميات  حتت  مبهامها، 
مديري  مع   ، �لدر��صة  �أد�ة  ��صتخد�م  خالل  من  وذلك  �لق�صارف،  والية 
�لعالقات �لعامة ، �أو من يقوم مبهامها ، يف جميع هذه �ملوؤ�ص�صات . وقد مت 
حتديد جمتمع �لدر��صة ، باالعتماد على دليل �ملوؤ�ص�صات �حلكومية يف والية 
يونيو  يف   ، �لوالية  رئا�صة  يف   ، �ملعلومات  مركز  عن  و�ل�صادر  �لق�صارف، 
لعام2017م. وهو �أحدث دليل �صدر حتى �الآن ، حيث بلغ عدد �ملوؤ�ص�صات 

وفقاً لهذ� �لدليل )46( موؤ�ص�صة)1(.

دليل ولية الق�سارف ، رئا�سة ولية الق�سارف ، اإدارة العالقات العامة والإعالم ، الق�سارف ، 2017م.  )1(



{497}العـدد الع�صـرون - �صعب�ن 1442هـ / م�ر�س  2021م

وتتوزع �ملوؤ�ص�صات على �لنحو �لتايل :
1. موؤ�ص�صات خدمية .
2. موؤ�ص�صات �إنتاجية .
3. موؤ�ص�صات علمية .

عينة الدرا�سة :
نظر�ً الأن جمتمع �لدر��صة حمدود و�أن �لبيانات �لالزمة للدر��صة ميكن   

جمعها من هذ� �ملجتمع، فقد عمدت �لباحثة على:
اختيار اأداة الدرا�سة :

باملوؤ�ص�صات  �لعامة  �لعالقات  وظائف  لو�قع  حتليلي،  بو�صف  للقيام   
�حلكومية يف والية �لق�صارف  من حيث مدى ممار�صتها ، وجماالتها ، وكيفية 
حتول  قد  �لتي  و�مل�صكالت   ، �صعوباتها  و�أهم  و�أ�صاليبها  �ملمار�صة،  هذه 
 ، �لبيانات  جلمع  �أد�ة  �ال�صتبيان  باختيار  �لباحثة  قامت   ، بع�صها  ممار�صة  دون 

و�ملعلومات ، �ملتعلقة بهذ� �لق�صم من �لدر��صة . 
: Validity and Reliability: اختبار ال�سدق والثبات لأداة الدرا�سة

للتاأكد من �صدق �ال�صتبيان ، ومدى قيا�صه ملا �أعد لقيا�صه)1(، مت عر�س   
�ال�صتبيان ب�صورته �الأولية، �مل�صتملة على )165( بند�ً، على  5 من �الأ�صاتذة 
�ال�صتبيان،  ودقة  �صمول  ب�صاأن  �آر�ءهم  �أبدو�  �لذين  �ملخت�صني،  �ملحكمني)2( 

و�أ�صئلته ، ومدى مالءمة �ملقايي�س �مل�صتخدمة فيه.

روجر ومير وجوزيف دومنيك ، مقدمة يف اأ�س�س البحث العلمي : مناهج البحث الإعالمي ، ترجمة �سالح اأبو اأ�سبع ) عمان : دار   )1(
اأرام للدرا�سات والن�سر والتوزيع ، 1997م( �س 58.

ح�سن حممد زين، ا�ستاذ م�سارك، جامعة ال�سودان ، عبد العظيم نور الدين، اأ�ستاذ م�سارك، جامعة ال�سودان  ، عكا�سة اأبو العالء،   )2(
اأ�ستاذ م�سارك، جامعة النيلني، جمذوب بخيت حممد زين ، وداد عو�س الكرمي ،كلية علوم الت�سال ،جامعة اجلزيرة .
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كما مت �ختبار �ال�صتبيان �ختبار�ً قبلياً ،على عينة تكونت )5( من مديري   
�لعالقات �لعامة ، �أو من يقوم مبهامها يف موؤ�ص�صات خمتلفة، وبعد �إبد�ء بع�س 

�ملالحظات ، مت و�صع �ال�صتبيان يف �صورته �لنهائية .
اختبار الثبات :

�لد�خلي  �لتجان�س  ثبات  ��صتخد�م  مت  �ال�صتبيان،  ثبات  الإيجاد   
فقر�ت  بني  �الت�صاق  قوة  �إىل  ي�صري  �لذي  �لثبات  وهو   ،)consistency(
�لفا  قيمه  بلغت  حيث  �لفا)1(   كرونباخ  معادلة  با�صتخد�م  وذلك   ، �الختبار 
هذه  الأغر��س  �صاحلة  جعلها  مما   %0.83 يف  �ال�صتبيان  فقر�ت  جمموع 
�لدر��صة، و��صتخدمت �لباحثة برنامج حتليل بيانات �ال�صتبانة spss هو �خت�صار 

. )Statistical Package for social sciences shi square test( لـ
عر�ض وتف�سري البيانات:

يت�صمن هذ� �ملبحث عر�صاً وحتلياًل لبيانات �لدر��صة ، �ملتعلقة بوظائف   
�لعالقات �لعامة يف �ملوؤ�ص�صات �حلكومية بوالية �لق�صارف .

نتائج الدرا�سة تطبيقية:
جدول رقم )1(

الطرق والو�سائل الت�سالية امل�ستخدمة مع اجلمهور اخلارجي ، لدى وحدات 
العالقات العامة اأو من يقوم مبهامها ، يف املوؤ�س�سات التي اأجريت عليها الدرا�سة

طرق وو�سائل الت�سال 
ال�سخ�سي

لنادرًااأحيانًاغالبًادائمًا

15.04%05.01%15.04%35.09%02.28%�ملقابالت �ل�صخ�صية
09 17%-09 15%17.09%48.07%�لزيار�ت 

اأحمد �سليمان عودة وفتحي ح�سن ملكاوي ، مرجع �سابق ، �س 195.  )1(
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05 30%04 15%01 23%04 15%05 20%�لندو�ت و�ملحا�صر�ت
05 30%01 5%09 35%02 28%-�ملوؤمتر�ت 

03 33%01 5%05 38%03 10%08 12%�حلفالت
06 43%03 10%07 30%07 7%07 7%�ملعار�س
01 23%03 10%04 30%04 15%05 20%�ل�صحف

02 28%07 7%01 23%08 12%02 28%�لربيد �ملبا�صر )�ملر��صالت(
02 28%07 7%01 23%08 12%02 28%�لفاك�س

05 38%09 35%01 5%07 7%08 12%�ملجالت
41%07 7%08 12%09 17%05 20%�لن�صر�ت و�لتقارير �لدورية
02 69%08 30%---�ملل�صقات يف �لطرق �لعامة

--05 20%05 38%41%�لهاتف
01 64%04 15%04 15%-01 5%�لتلفزيون �لوالئي
08 71%01 5%09 17%-01 5%�لقنو�ت �لف�صائية

04 74%07 7%01 2%05 2%03 10%�النرتنت
�الإلكرتونية  �العالنات 

يف �لطرق �لعامة
-%5 01%7 07%12 08%74 04

04 74%07 7%04 15%-05 2%�لر�ديو
1/ فئات اجلمهور امل�ستهدف :

تو�صح بيانات �جلدول رقم )1( �إىل عدة موؤ�صر�ت �أهمها :
ياأتي �الت�صال باالإد�رة �لعليا للموؤ�ص�صة يف �لرتتيب �الأول من حيث �الت�صال   -

باجلمهور �لد�خلي وبن�صبة )100%( ب�صكل د�ئم وب�صفة عامة.
�إىل  ت�صل  بن�صبة   ، �ملوؤ�ص�صة  �لعاملني يف  باملوظفني  يلي ذلك �الت�صال  ثم   -
)03 92%( ب�صكل د�ئم ، وم�صتمر من �لن�صبة �لعامة لها �لبالغة ) %100 ( 
وياأتي �الت�صال بامل�صاهمني يف �لرتتيب �لثالث ، حيث تبلغ �لن�صبة وب�صفة 
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د�ئمة وم�صتمرة ) 08 71%( من �لن�صبة �لعامة ، 06 84%( فيما يالحظ �أن 
�الت�صال باملتطوعني ، ال يز�ل �صعيفاً جد�ً ، �إذ ميثل ن�صبة ت�صل ) 01 %5 ( 

فقط.
وفيما يتعلق باالت�صال باجلمهور �خلارجي ، ياأتي �الت�صال باجلمهور �لنوعي   -
يف �لرتتيب �الأول ، حيث ت�صل �لن�صبة �إىل )100% ( ب�صكل عام ، وب�صفة 

د�ئمة وم�صتمرة.
ويليها �الت�صال بن�صبة ) 03 51%( ب�صكل د�ئم ، وم�صتمر من ن�صبتها �لعامة   

.)%84 06(
 06( بن�صبة  ن  د�ئمة  ب�صفة  �الإعالم  وو�صائل   ، بال�صحفيني  �الت�صال  ثم   -

25%(، من �لن�صبة �لعامة لها ) 09 %76( .
وياأتي �لرتتيب �لر�بع ، �الت�صال باجلهات �حلكومية �لر�صمية ) 09 %35(،   -
�لرتتيب  ويف   ، عامة  كن�صبة   ،  )%56  04  ( من  وم�صتمرة  د�ئمة  ب�صفة 
�خلام�س، �الت�صال باأجهزة �لعالقات �لعامة يف موؤ�ص�صات �أخرى يف �لوالية 
) 05 38% ( ، و�ملالحظ �أن �الت�صال بهذه �لفئة ، منقطع ونادر�ً ، وبن�صبة 
ترتكز �أكرب عند نادر�ً ) 05 20%( ، �أما فيما يتعلق باالت�صال يف �صركات 

�لتاأمني ، ) 04 15% ( ب�صكل عام ، )07 7% ( ب�صفة د�ئمة وم�صتمرة.
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خامتــــــــة
تت�صمن �خلامتة �لتو�صيات و �لنتائج:  

اأهم النتائج:
�أهمية �لو�صائل و�لتقنيات �حلديثة يف �إد�رة و�إجناز �الأعمال ب�صورة �أ�صهل   .1

و�أ�صرع وحتقيق �أهد�ف �ملوؤ�ص�صات.
غالبية �لو�صائل �مل�صتخدمة يف �ل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صات و�صائل حديثة.  .2

يك�صبها  مما  �حلو�صبة  طريق  �الت�صالية عن  �ل�صركات  �أد�ء  غالبية  �أد�ء  يتم   .3
�لدقة و�ل�صرعة يف �أد�ء �أعمالها.

�هتمام �الإد�ر�ت �لعليا يف تطوير و�صائل �الت�صال يف �ملوؤ�ص�صات ب�صورة   .4
كبرية يف حتقيق يف �ملوؤ�ص�صات.

ظهور حت�صني و��صح يف �الآونة �الأخرية يف �لعملية �الت�صالية ن�صبة الجتاهها   .5
ال�صتخد�م �لو�صائل �حلديثة.

�صهولة �الإت�صال باالإد�ر�ت �لعليا الحتياجات �إد�رة �لعالقات �لعامة يف   .6
�لرتويج الأهد�ف �ل�صركة.

اأهم التو�سيات:
من خالل �لنتائج �لتي خرجت بها �لدر��صة نو�صي باالآتي:  

�ال�صتغالل �الأمثل لكافة �الأ�صاليب �الإت�صالية لرتويج وبيع �خلدمة.  .1
��صتغالل �الت�صال �لد�خلي لرتقية �أد�ء �لعاملني.  .2

�الهتمام بو�صع نظام �ت�صايل فعال لتنظيم �ملعلومات  .3
�صرورة تدريب �لعاملني باإد�رة �لعالقات �لعامة ب�صورة دورية.  .4
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�لعالقات  وبر�مج  �أن�صطة  مع  تتنا�صب  �لتي  �ملالية  �الإمكانات  توفري  �أهمية   .5
�لعامة.

�الهتمام با�صتجالب �أحدث �لتقنيات �لعاملية ملا ملو�كبة ما يدور خارجياً.   .6

امل�سادر واملراجع
اأوًل : القراآن الكرمي.

ثانيًا : احلديث النبوي.
ثالثًا : الكتب العربية:

�إبر�هيم �أبو عرقوب ، تخطيط �حلملة �الت�صالية ) �الإعالمية ( ، جملة كلية   .1
�لرتبية �لعدد)1( ) �جلامعة �مل�صتن�صرية : دون ن�صر 2004م ( .

ومو�صوعات  حالة  در��صة   ، �لعامة  �لعالقات   ، ر�صو�ن  فاروق  �أحمد   .2
متخ�ص�صة ) �لقاهرة : مدينة ن�صر ، �صارع رم�صي�س ،ط1 2013م( ،

بر�صيورك ، ت�صفح �لويب ،) بريوت : مكتبة لبنان نا�صرون ، 2002( ،   .3
بدون ط.

فعالية  رفع  يف  �الإ�صالمي  �لدين  �إ�صهامات   ، بدر  رم�صان  �أحمد  حامد   .4
�ملنظمة   : �الأردن  لالإد�رة   �لعربية  �ملجلة   (  ، باملنظمة  �الت�صاالت  نظام 

�لعربية للعلوم �الإد�رية ، عدد150، 2005م ( .
ح�صن حممد زين، ��صتاذ م�صارك، جامعة �ل�صود�ن ، عبد �لعظيم نور   .5
�أ�صتاذ  �لعالء،  �أبو  عكا�صة   ، �ل�صود�ن   جامعة  م�صارك،  �أ�صتاذ  �لدين، 
عو�س  ود�د   ، زين  حممد  بخيت  جمذوب  �لنيلني،  جامعة  م�صارك، 

�لكرمي ،كلية علوم �الت�صال ،جامعة �جلزيرة .
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ح�صني عماد مكاوي ن تكنلوجيا �الت�صال يف ع�صر �ملعلومات ) �لقاهرة   .6
:�لد�ر �لبي�صاء للطباعة و�لن�صر ، 2002م(.

خالد حممد جمال ، ندوة و�قع �لعالقات �لعامة يف �الأجهزة �حلكومية   .7
باململكة �لعربية �ل�صعودية ، معهد �الإد�رة �لعامة 2009م (.

ر��صم حممد �جلمال ، وخريت معو�س عياز ، �إد�رة �لعالقات �لعامة :    .8
�ملدخل �ال�صرت�تيجي ) �لقاهرة : �لد�ر �مل�صرية �للبنانية، 2005م ( .

روجر ومير وجوزيف دومنيك، مقدمة يف �أ�ص�س �لبحث �لعلمي : مناهج   .9
�لبحث �الإعالمي، ترجمة �صالح �أبو �أ�صبع )عمان : د�ر �أر�م للدر��صات 

و�لن�صر و�لتوزيع ، 1997م(.
�صفيق ح�صني ، �الإعالم �الإلكرتوين بني �لتفاعلية و�لرقمية ) بريوت : د�ر   .10

�لفكر �لعربي ، 2007م ( بدون ط.
�لعربي   : �لقاهرة   ( ، �الت�صال �حلديثة  �جلريدة  ، و�صائل   عامر فتحي   .11

للن�صر و�لتوزيع ،2011م (.
و�لطبيق  �لنظرية  بني  �لعامة  �لعالقات   ، م�صطفى  خليل  �حلكيم  عبد   .12

�لعلمي ، د�ر �لفجر للن�صر و�لتوزيع 2009م (.
-عبد �لرز�ق حممد �لدليمي ، �لعالقات �لعامة و�لعوملة ،) عمان : د�ر   .13

جرير للن�صر و�لتوزيع ، ط2.
عبد �ملح�صن توفيق ، تكنلوجيا �لت�صويق و�لبيع عرب �النرتنت ، ) �لقاهرة   .14

: كمبيو �صياني�س ،2006م (.
مكتبة   : �لقاهرة   ، و�جلماهريية  �الإد�رية  �الت�صاالت   ، علي  �أحمد  علي   .15

عني �صم�س، 2009.
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عماد �لدين تاج �ل�صر فقري عمر ، �إعد�د و�نتاج �ملو�د �الإعالمية  للعالقات   .16
�لعامة ، مرجع �صابق.

 : �لقاهرة   (  ، �لعوملة  �لعربي وق�صايا  �الإعالم   ، �لرحمن  عبد  عو�طف   .17
�لعربي للن�صر و�لتوزيع ،ط1 ، 2005م(.

غريب عبد �ل�صميع ، �الت�صال و�لعالقات �لعامة يف �ملجتمع �حلديث ،   .18
)�ال�صكندرية : موؤ�ص�صة �صباب �جلامعة ، 2006م( .

فوؤ�د �لبكري ، �لعالقات �لعامة بني �لتخطيط و�الت�صال ،ط2، ) �لقاهرة:   .19
د�ر نه�صة �ل�صرق للطبع و�لن�صر و�لتوزيع ، 2001م ( .

 ، عملية  وتطبيقات  نظرية  �أ�ص�س   ، بلوجيا  �الأنرت   ، �جلوهري  حممد   .20
)�لقاهرة : د�ر �ملعارف، ط3 ، 2003م ( .

�لقاهرة،   ، �لتا�صع  �ملجلد   ، �الإعالمية  �ملو�صوعة   ، حممد منري حجاب   .21
د�ر �لفجر للن�صر و�لتوزيع، 2003م. 

�الإعالم  جمال  يف  وتطبيقاته   ، �الإعالمي  �لتوثيق  �لدين،  علم  حممود   .22
و�الت�صال، ) �لقاهرة : �لعربي للن�صر ، 2005م(.

�لنظرية   ، �لعامة  �لعالقات   ، �لقطامني  و�أحمد  زويلف  ح�صن  مهدي   .23
و�الأ�صاليب )عمان : د�ر حنني للن�صر و�لتوزيع ، 2004م(.

مو�صى حممد �الأمني ، �لتو��صل �لفعال �الأ�ص�س �لعلمية و�ملجاالت �لتطبيقية،   .24
)جامعة �ل�صارقة: كلية �لدر��صات و�لبحث ، 2012م(، بدون ط.

و�ملجاالت  �لعلمية  �الأ�ص�س  �لفعال  �لتو��صل   ، �الأمني  حممد  مو�صى   .25
�لتطبيقية ، مرجع �صابق.
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نبيل عوف �جلردي ، مقدمة يف علم �الت�صال ، ) �لعني : مكتبة �الأمار�ت،   .26
2007م(.

ولرب ، �صر�م ، �أجهزة �الإعالم و�لتنمية �لوطنية ، ترجمة : حممد فتحي،   .27
)�لقاهرة :�لهيئة �لعامة للتاأليف و�لن�صر ، 2001م(.


